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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย เปน
การวิจัยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative) ในลักษณะกรณีศึกษา (Case study) โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 25592563 วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพย (Standard Ratio) และวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time series comparison) พ.ศ.
2559-2563
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี จํากัด อยูในระดับชั้นคุณภาพสูงกวาคาที่ยอมรับได ( C +) จนถึงระดับชั้นคุณภาพคอนขางดี
(B) อัตราสวนทางการเงินหมวดโครงสรางทางการเงินอยูในระดับชั้นคุณภาพตองใชความพยายามอยางมาก
ในการปรับปรุง (D) ถึงระดับชั้นคุณภาพคาที่ยอมรับได (C) เมื่อวิเคราะหอนุกรมเวลาตั้งแต พ.ศ. 2559-2563
พบวาแนวโนมดีขึ้น อัตราสวนทางการเงินหมวดสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับชั้นคุณภาพดีเยี่ยมเกิน
ความคาดหมาย (A +) และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง อัตราสวนทางการเงินหมวดประสิทธิภาพทํารายไดอยู
ในระดับชั้นคุณภาพคอนขางดี(B) ถึงระดับชั้นคุณภาพดีเยี่ยม (A) แตมีแนวโนมลดลง อัตราสวนทางการเงิน
หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยงอยูในระดับชั้นคุณภาพดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย (A +) และมี
แนวโนมไมเปลี่ยนแปลง
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สหกรณออมทรัพยฯควรดํารงทุนสํารองตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น สงเสริมให
สมาชิกฝากเงินกับสหกรณเพิ่มขึ้น และควรนําเงินสด เงินฝากธนาคาร ไปลงทุนหารายไดเพิ่มขึ้น โดยลงทุน
ในตราสารหนี้ ตราสารทุน ใหหนวยงานอื่นกูยืม ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่เหมาะสม และเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด
คําสําคัญ การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพย
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study financial stability ratios of Udonthani Rajabhat University savings
cooperative limited according to the savings cooperative financial stability standard. This research is
qualitative research in a manner of case study. The research tool is Udonthani Rajabhat University savings
cooperative limited financial statements during 2016 – 2020. The data is analyzed against the savings
cooperative financial stability standard ratios and also analyzed by time series comparison during 2016 –
2020
The research results show that Udonthani Rajabhat university savings cooperative limited financial
stability ratios are ranging from high quality above the acceptable level (C+) to good quality (B). Financial
ratios in terms of financial structure are ranging from need significant effort to improve (D) to acceptable
level (C). However, when analyzed by time series during 2016 – 2020, it is found that the rations were in an
improving trend. Financial ratios in terms of liquidity are above expectation (A+) and likely to be stable.
Financial ratios in terms of efficiency are ranging from good (B) to excellence (A) but are in a downward
trend. Financial ratios in terms of asset quality and risk protection are above expectation (A+) and likely to
be stable.
According to the research results, this research has the following suggestions. The savings
cooperative limited should increase the legal reserve to total asset ratios, encourage its member to deposit
more and deposit cash with bank for further investment such as bond, equity or lending to others
organization however, risk and law should be also considered.
Keyword:
Financial ratios analysis savings cooperative financial stability standard savings cooperative limited.
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บทที่ 1
บทนํา

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินที่สําคัญในการเปนแหลงเงินออม และเปนตัวกลางทางการเงิน
ที่มีบทบาทตอสมาชิก ทั้งนี้เนื่องจากสหกรณออมทรัพยมีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อสงเสริมการออมและให
เงินกูแกสมาชิกตามความจําเปน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิก มีการบริหารจัดการตาม
หลักการสหกรณ กลาวคือยึดหลักการพึ่งพาตนเอง หลักประชาธิปไตย หลักธรรมมาภิบาล ปจจุบันสหกรณ
ออมทรัพยมีจํานวนทั้งสิ้น 1,412 แหง มีสินทรัพยรวมสามลานลานบาท คิดเปนรอยละ 6.60 และเปนลําดับที่
หาของสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจทางการเงินที่มีนัยสําคัญ ณ สิ้นป 2559 (ธนาคารแหงประเทศไทย,
2562) สหกรณออมทรัพยไดถูกจัดเปนสถาบัน ที่มีความเสี่ยงเชิงระบบ ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เปนอันดับที่ 3 รองจากธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจ จากการวิเคราะหงบการเงินสหกรณออมทรัพย
ของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา การดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยชวงหลังๆมีการขยายสินเชื่อ
เพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว มีการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการกูยืมจากสหกรณอื่น สถาบัน
การเงินของรัฐและธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น ทําใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินทั้งระบบ จึงทําใหการ
ดําเนินงานของสหกรณเปนการสรางความเสี่ยงของระบบสหกรณและระบบการเงินโดยรวม (ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 2562) จากการวิเคราะหความเสี่ยงจากงบการเงินของสหกรณออมทรัพย พบวา มีความเสี่ยง
จําแนกไดเปน 2 กลุมไดแกกลุมที่หนึ่งสหกรณที่มีเงินทุนเหลือเปนกลุมที่มีสภาพคลองสวนเกิน เปนสหกรณที่
สมาชิกมีฐานะการเงินคอนขางดี มีปริมาณเงินรับฝากมาก ทําใหสหกรณจําเปนตองบริหารสภาพคลองใหเปน
ที่พึงพอใจแกสมาชิก การที่ดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณสูงกวาธนาคารพาณิชยจะเปนแรงกดดันใหผูบริหาร
สหกรณ ตองลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลายเพื่อผลตอบแทนสูง จึงทําใหมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น
กลุมที่สองเปนสหกรณที่มีสภาพคลองไมเพียงพอ สมาชิกสวนใหญมีรายไดนอยหรือมีความตองการเงินกูทําใหมี
ทุนภายในไมเพียงพอผูบริหารสหกรณกลุมนี้จึงพยายามระดมทุนผานชองทางตางๆ สวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น
จึงไมสอดคลองกับอายุของเงินใหกูแกสมาชิก ที่สวนใหญเปนการกูระยะยาว กลุมนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะขาด
สภาพคลองหากไมไดรับการตออายุเงินกู (ธันวา เลาหศิริวงศ, 2561) สหกรณออมทรัพยทั้งสองกลุมจึงมีความ
เสี่ยง แตเปนความเสี่ยงที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันสหกรณออมทรัพยมีระเบียบปฏิบัติ ทําใหมีขอจํากัดใน
เชิงโครงสรางที่ การรับฝากเงินทําไดเฉพาะสมาชิก และปญหาการจัดการเชิงสถาบัน ที่ปจจุบันสหกรณออม
ทรัพยไมมีหนวยงานที่เชี่ยวชาญดานการเงินเขามากํากับดูแลโดยตรง จึงทําใหการกํากับดูแลในฐานะที่สหกรณ
ออมทรัพยเปนสถาบันที่มีความเสี่ยงจากการใหบริการทางการเงินในมิติตาง ๆ อาจไมเพียงพอ อีกทั้งการไดมา
ซึ่งผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก อาจมีความรูความเขาใจและประสบการณในการจัดการทาง
การเงินไมเพียงพออันสงผลตอประสิทธิภาพการจัดสหกรณออมทรัพยเชนกัน (ธนาคารแหงประเทศไทย,
2562)
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อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2561 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ไดจัดทําคูมือเกณฑมาตรฐาน
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย โดยพิจารณาจากเกณฑการกํากับดูแลความมั่นคงสหกรณออมทรัพยของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 เกณฑการวัดพื้นฐานความเปนสหกรณของกรมสงเสริม
สหกรณ แนวทางการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย แนวทางธรรมมาภิบาล
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของ
สหกรณออมทรัพยใหมีเสถียรภาพ มั่นคง และ ยั่งยืน โดยมีเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพย ที่มีตัวชี้วัดเชิงปริมาณไดแกการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 4 หมวด 16 อัตราสวน และเกณฑ
มาตรฐานความมั่นคงทางการบริหารจัดการที่มีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 3 ดาน ไดแก เกณฑการวัดพื้นฐานความเปน
สหกรณ เกณฑการวัดการบริหารความเสี่ยง และเกณฑการวัดธรรมาภิบาล
ผูวิจัยสนใจศึกษาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด
ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย เนื่องจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จํากัด มีสมาชิก 388 คน มีทุนจดทะเบียน 37,347,980 บาท ถือเปนสหกรณออมทรัพย
ขนาดเล็ ก (กฎกระทรวง, 2564) การได ม าซึ่ ง ผู บ ริ ห าร มาจากการเลื อ กตั้ ง กั น เองของสมาชิ ก ที่ ไ ม มี
ประสบการณ ใ นการบริห ารธุร กิจ โดยตรง ในขณะที่ การให บริก ารทางการเงิ นในจั งหวั ดอุ ดรธานีซึ่ ง เป น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีผูใหบริการทางการเงินหลาย
ประเภทและหลากหลายสาขา อาทิ ธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวน
บุค คล นาโนไฟแนนซ ฟ โกไฟแนนซ เปนต น จึ งมี การแข งขั นในการให บริ การทางการเงิ น อย า งเข ม ข น
การศึกษาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจะทําใหทราบ
ถึงประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยที่ผานมา เพื่อนําไปสูการปรับปรุง พัฒนาองคกรให
มีขีดความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคต ตลอดจนนําผลวิจัยเปนกรณีตัวอยางประกอบการเรียนการ
สอน ในรายวิชาการเงินธุรกิจ การวิเคราะหทางการเงิน การวิจัยทางการเงิน หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตอไป

2. วัตถุประสงค
เพื่อวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จํากัด พ.ศ. 2559-2563 ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3.1 ทราบความมั่ น คงทางการเงิ น ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2559-2563
3.2 นําผลการวิจัยเสนอแนะคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด เพื่อ
นําไปพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.3 นําผลการวิจัยเปนกรณีตัวอยางในรายวิชา การเงินธุรกิจ การวิเคราะหทางการเงิน และการวิจัย
ทางการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินอันไดแก กําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะ
ทางการเงิ น รายงานผู ส อบบั ญ ชี ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ข อ บั ง คั บ รายงานการประชุ ม ของสหกรณ อ อมทรั พ ย
พ.ศ. 2559-2563

5. นิยามศัพท
เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย หมายถึง เกณฑมาตรฐานที่มีตัวชี้วัด
เชิงปริมาณประกอบดวย อัตราสวนทางการเงิน 14 อัตราสวน แบงเปน 4 หมวด ไดแก 1) หมวดโครงสราง
ทางการเงิน 2) หมวดสภาพคลองทางการเงิน 3) หมวดประสิทธิภาพทํากําไร 4) หมวดคุณภาพสินทรัพยและ
ปองกันความเสี่ยง
งบการเงิน หมายถึงงบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผูสอบบัญชี

6. ระยะเวลาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาตั้งแตมกราคม 2564- พฤศจิกายน 2564
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดราธานี จํากัด ผูวิจัยได ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังนี้
1. ประวัติสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. หลักการบริหารการเงิน
3. การวิเคราะหงบการเงิน
4. เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

1. ประวัติสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด เริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2552 ตามที่คณะ
บุ ค ลากร ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี ซึ่ ง ประกอบด ว ยข า ราชการ พนั ก งานราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย มีความประสงคจะจัดตั้งสหกรณขึ้น เปนประเภทสหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด จึงไดขอจดทะเบียน เลขทะเบียนสหกรณที่ 4100000225521ไดรับ
อนุมัติใหจัดตั้งไดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เริ่มดําเนินการประกอบธุรกิจของสหกรณในวันที่ 23 กรกฎาคม
2552 เปนตนมา มีที่ตั้งสํานักงานเลขที่ 64 ถนนทหาร ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ส ง เสริ ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมของบรรดาสมาชิ ก
โดยวิ ธี ช ว ยตนเอง และช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามหลั ก สากลดั ง นี้ 1) ส ง เสริ ม การออมของสมาชิ ก
2) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 3) ปกปองรักษาและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกสมาชิก
4) สงเสริมการเรี ยนรูและการพั ฒนาคุณภาพของชี วิต ของสมาชิกและชุ มชน 5) รวมมือกับสหกรณอื่น
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกรชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อ
สงเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ
1.1 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.1.1 ออกหุน
1.1.2 รับฝากเงิน
1.1.3 กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน และตราสารการเงินอยางอื่น
1.1.4 สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
1.1.5 รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
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1.2 การดําเนินงาน
การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย หรือประเภทประจํา จากสมาชิกหรือ
สหกรณ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่ง เปนสมาชิกของ
สหกรณ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เปนสมาชิกของ สหกรณ
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝาก
ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง และกําหนดไวในระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ
และวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให ส หกรณ มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเอง ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศ ใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
1.3 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง
1.3.1 ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน
วัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(4) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมาย ภายใต ก ฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
1.3.2 รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การมอบหมายให ภายใต ก ฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
1.3.3 เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี
(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมาย
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ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
1.3.4 เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบการรั บ จ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย สิ น ของสหกรณ
ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
1.4 สถานะปจจุบัน
ปจจุบันสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด มีสมาชิก 388 คน มีทุนดําเนินการ
40,294,761.38 บาท มีสินทรัพยรวม 58,018,519.58 บาท หนี้สินรวม 17,723,758.20 บาท

2. หลักการบริหารการเงิน
การเงิน (Finance) หมายถึงการไหลหมุนเวียนของเงินผานองคกร กลาวคือมีการไหลเขามาของเงิน
และไหลออก ในลักษณะจัดหาเงิน แลวนําเงินนั้นไปลงทุน ในการศึกษาทางการเงินแบงเปนกลุมได 3 กลุม
1) การเงินสวนบุคคล(Personal Finance) 2) การเงินภาครัฐ (Public Finance) 3) การเงินธุรกิจ (Business
Finance)
การเงินธุรกิจเปนการบริหารการเงินขององคกรธุรกิจ ที่มีเปาหมาย คือทําใหผูเปนเจาของมีความมั่ง
คั่ ง สู ง สุ ด (Wealth Maximization) โดยทํ า ให มู ล ค า ของกิ จ การ (Value off the Firm) สู ง ขึ้ น ในอนาคต
ผูบริหารจึงตองทําหนาที่สําคัญ 3 ประการ เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว
2.1 หนาที่ของผูบริหารการเงิน
ผูบริหารการเงินมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ เพื่อบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ ทําใหมูลคากิจการ
สูงขึ้น ไดแก
2.1.1 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Controlling)
ผูบริหารการเงินตองทํางานพรอมกับแผนกตาง ๆ ภายใตองคกรธุรกิจ เพื่อรวมกันวางแผน
ธุรกิจ และนํามาปฏิบัติ พรอมทั้งติดตามควบคุมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามแผนที่วางไว ผูบริหารการเงินจะ
ทําหนาที่ในการวางแผน และควบคุมทางการเงิน ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องเหลานี้ 1) การวิเคราะหทาง
การเงิน 2) การพยากรณทางการเงิน 3) การวางแผนกําไร
2.1.2 การตัดสินใจจัดหาเงินทุน (Financing Decision)
ในการจัดหาเงินทุนนั้น อาจจัดหาจากสวนของเจาของ หรือจากการกอหนี้ โดยการกูยืม
ซึ่งการจัดหาเงินทุนนั้น จะมีตนทุน (Cost) เกิดขึ้น กลาวคือการจัดหาเงินทุนจากสวนของเจาของ ตนทุนคือ
เงินปนผลจาย สวนการจัดหาเงินทุนจากกูยืม ตนทุนคือดอกเบี้ยจาย โดยทั่วไปการจัดหาเงินทุนจากสวนของ
เจาของ จะมีตนทุนที่สูงกวาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืม แตความเสี่ยงจะต่ํากวา นอกจากนั้นหากจําแนก
การจัดหาเงินทุนตามระยะเวลาการชําระคืน แบงออกเปน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการชําระ
คืนไมเกิน 1 ป กับการจัดหาเงินทุนระยะยาวที่มีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป โดยปกติการจัดหาเงินทุน
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ระยะสั้นจะมีตนทุนต่ํากวาการจัดหาเงินทุนระยะยาว แตจะมีความเสี่ยงที่สูงกวา ดังนั้น ผูบริหารการเงินจึง
ควรตัดสินใจวาควรจัดหาเงินทุนจากแหลงใดบางในสัดสวนเทาใด จึงทําใหตนทุนและความเสี่ยงอยูในระดับที่
เหมาะสม
2.1.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน (Investing Decision)
เมื่อตัดสินใจจัดหาเงินทุนแลวตองนําเงินไปลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ เพื่อใหเกิดรายได โดย
ปกติการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร จะมีโอกาสทํากําไรไดสูง แตสภาพคลองจะต่ํา สวนการลงทุนใน
สินทรัพยหมุนเวียนความสามารถทํากําไรจะต่ําแตสภาพคลองสูง ผูบริหารการเงินจึงตองตัดสินใจลงทุนใน
สินทรัพย แตละประเภทอยางเหมาะสม เพื่อรักษาดุลยภาพระหวางการทํากําไรกับสภาพคลอง อยางไรก็ตาม
สําหรับสหกรณออมทรัพย จะมีหลักการตางไปจากธุรกิจทั่วไป เนื่องจากรายไดสวนใหญมาจากดอกเบี้ยเงินกู
ของสมาชิก การลงทุนในลูกหนี้เงินกูจึงเปนที่มาของรายได สวนการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากเกินไปมีแต
เพิ่มคาใชจายในการบํารุงรักษา และคาเสื่อมราคาตามหลักการบัญชี
การทํ า หน า ที่ ทั้ ง 3 ประการของผู บ ริ ห ารการเงิ น จะถู ก บั น ทึ ก เป น รายงานทางการเงิ น
ที่แสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่ของผูบริหารที่ผานมา ทําใหทราบวาผูบริหารไดทําหนาที่ทั้ง 3 ประการดีแลว
หรือไม และสามารถนํามาวิเคราะหการทําหนาที่ดังกลาว เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารการเงินของผูบริหาร
สําหรับการวัดประสิทธิภาพการบริหารการเงิน ในการวิจัยในครั้งนี้ไดใชหลักเกณฑการวัดความมั่งคงทาง
การเงินของสหกรณออมทรัพยโดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 4 หมวด ไดแก 1) หมวดโครงสรางทาง
การเงิน เปนการวัดวาแหลงที่มาของเงินทุนมาจากแหลงใด และแหลงใชไปของเงินทุนใชไปในทางใดบาง
การจัดหาแหลงเงินทุน และการใชไปของเงินทุนมีความเหมาะสมสอดคลองกันหรือไมเพียงใด 2) หมวดสภาพ
คล อ งทางการเงิ น เป น การวั ด ว า สหกรณ มี ค วามสามารถในการชํ า ระหนี้ ร ะยะสั้ น มากน อ ยเพี ย งใด
3) หมวดประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า รายได เป น การวั ด ว า การลงทุ น ของสหกรณ ก อ ให เ กิ ด รายได ห รื อ ไม
มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 4) หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง เปนการวัดวาสหกรณมี
ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพียงใด กลาวคือ สหกรณไดบริหารจัดการสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด
ผลตอบแทน และมีการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพยเหลานั้นเหมาะสมหรือไมเพียงใด

3. การวิเคราะหงบการเงิน
เปาหมายของการประกอบธุรกิจ คือ การทําใหผูเปนเจาของมีความมั่งคั่งสูงสุด ซึ่งถาหากการดําเนิน
ธุรกิจอยูในรูปของบริษัทจํากัด ก็คือการพยายามทําใหราคาตลาดหุนสามัญสูงสุด ไมใชกําไรทางบัญชีสูงสุด
แตอยางไรก็ตามตัวเลขทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน จะมีอิทธิพลตอราคาหุนสามัญเชนกัน ขอมูลจากงบ
การเงิน จะสะทอนใหเห็นเหตุการณทางการเงินในอดีตไดเปนอยางดี ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวมา
ปรับปรุง วางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดกลยุทธของบริษัทในอนาคตตอไป นอกจากนั้นขอมูลจาก
งบการเงิน ยังชวยเจาหนี้ประเมินความสามารถชําระคืนของลูกหนี้ ผูถือหุนใชพยากรณกําไร เงินปนผล
ราคาหุนสามัญ ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกฝายที่อาจใชขอมูลจากงบการเงินดวยวัตถุประสงคที่แตกตา งกัน
การนําขอมูลจากงบการเงินมาใชประโยชนดังกลาว จะตองนําขอมูลมาวิเคราะห ซึ่งเรียกวาการวิเคราะหงบ
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การเงิน (Analysis of Financial Statement) อันหมายถึงกระบวนการคนหาขอเท็จจริง เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกิจการนั้น วามีจุดเดนอยางไรเพื่อใชจุดเดนนั้นในการวางแผนสําหรับอนาคต และ
กิจการมีจุดดอยในเรื่องใดบาง เพื่อจะนํามาแกไขไมใหเปนปญหาเรื้อรังตอไป
3.1 ผูมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหงบการเงิน
เนื่องจากการวิเคราะหงบการเงิน ถือเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของกิจการ จึงมีผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกิจการ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการนําผล
การวิเคราะหมาใชประโยชนแตกตางกัน ไดแก
3.1.1 เจาหนี้
เจาหนี้จะสนใจการวิเคราะหงบการเงินของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาความสามารถชําระหนี้ของลูกหนี้
ประสิทธิภาพในการทํากําไร และลักษณะการไดมาและใชไปของเงินทุนของลูกหนี้
3.1.2 ผูลงทุนทั่วไป
ผู ล งทุ น ทั่ ว ไป หมายถึ ง ผู ที่ มี เ งิ น ออมและพร อ มจะลงทุน ในธุ รกิ จ ที่น า สนใจ จะประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของกิจการ โดยวิเคราะหความสามารถทํากําไรในอดีต ปจจุบัน และ คาดการณถึงแนวโนมใน
อนาคต รวมทั้งประเมินความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน
3.1.3 ผูบริหาร
ผูบริหารเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ จึงตองวิเคราะห
อยางละเอียดทุกดาน เพื่อหาแนวทางในการวางแผน ควบคุมการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
3.1.4 หนวยงานรัฐบาล
หนวยงานรัฐบาลมีเปาหมายในการวิเคราะหงบการเงิน เพื่อใหไดขอมูลมาพิจารณาเชิงนโยบายตางๆ
อันเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม ตลอดจนควบคุม กํากับ ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เชน กรมสรรพากรจะไดปรับปรุงกําไรสุทธิของกิจการใหเปนไปตามประมวลรัษฎากรและเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลถูกตองตามกฎหมาย
3.1.5 ผูเกี่ยวของอื่น ๆ
ผูเกี่ยวของอื่นอาจมีจุดประสงคในการวิเคราะหที่แตกตางกันไป
3.2 เครื่องมือที่ใชวิเคราะหงบการเงิน
ในการวิเคราะหงบการเงิน มีเครื่องมือหลายประเภทที่สามารถนํามาใชวิเคราะหกันอยางแพรหลาย ใน
ที่นี้จะกลาวถึง การวิเคราะหงบการเงินโดยวิธีวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)
อัตราสวนทางการเงิน หมายถึง การนําขอมูลจากงบการเงินตั้งแต 2 รายการขึ้นไป
มาสรางความสัมพันธกัน เพื่อเขาใจถึงสภาพการณทางการเงินที่แทจริง ตัวเลขอัตราสวนทางการเงินที่ไดจาก
การคํานวณไมไดใหความหมายอะไรนัก แตจะนํามาแปลความและใชประโยชนไดโดยการเปรียบเทียบซึ่ง
สามารถทําได 3 วิธี คือ เปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
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และเปรียบเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในอดีตตอเนื่องหลายๆป (เพชรี ขุมทรัพย, 2554) วากิจการกําลังเผชิญ
อะไรอยู การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินทําใหทราบวาอะไรคือสาเหตุของปญหา และอะไรคือเครื่องแสดง
อาการของปญหาเหลานั้น เพื่อจะไดหาทางแกไขปญหาใหตรงประเด็น ในการนําอัตราสวนทางการเงินมา
เปรียบเทียบกันนั้น จะมีการเปรียบเทียบใน 4 ลักษณะ (โชคชัย เดชรอด, 2561) (1) เปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Cross Section Comparisons) เพื่อใหผูบริหารสามารถวิเคราะหคูแขง และนํามา
ปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัทตอไป (2) การเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน(Standard Ratio) ซึ่งเปนคา
มาตรฐานที่ถูกกําหนดอยางเปนทางการ ตามแตละประเภทของอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
อัตราสวนเฉลี่ ยของอุ ตสาหกรรมเดี ย วกัน(Industry Everage Ratio) หมายถึงเปรียบเทียบอัตราสว นของ
กิจการ กับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลุมเดียวกัน (3) เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time Series Comparison)
เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในอดีตกับปจจุบันวา มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
หรือเลวลง และสามารถพยากรณแนวโนมในอนาคต (4) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด (Management
Target) เปนการนําอัตราสวนทางการเงินจากการดําเนินงาน เปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว วาการ
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายดังกลาวหรือไม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหงบการเงิน และทําการเปรียบเทียบใน 2 ลักษณะไดแก
1) เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด กับเกณฑ
มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยที่มีระดับชั้นคุณภาพ 8 ระดับไดแก A+ A B+ B C+
C D+ และ D และ 2) เปรียบเทียบอนุกรมเวลาอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จํากัด ตั้งแต พ.ศ. 2559-2563
3.2.2 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน
ในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินนั้น สามารถแบงประเภทของอัตราสวนทางการเงินเปน 5
ประเภท ดังนี้ (โชคชัย เดชรอด , 2561)
(1) อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
เปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นของบริษัทเพื่อตอบคําถามบริษัท
สามารถชําระหนี้ที่จะครบกําหนดภายในเวลา 1 ปไดหรือไม การวัดสภาพคลองของบริษัทจะทําไดโดยการ
แสดงความสัมพันธระหวางสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายกับภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอัตราสวน
สภาพคลองที่นิยมใช มีดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
=
1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
(Current Ratio)
สินคาคงคลังเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่มีสภาพคลองต่ําสุด กลาวคือ ถาการขายสินคาเปนเงินเชื่อ
จะตองมีการเปลี่ยนสภาพสินทรัพยจากสินคาคงคลัง เปนสินทรัพยประเภทลูกหนี้การคา และเมื่อเรียกเก็บหนี้
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ได แ ล ว จึ ง กลายเป น เงิ น สด ละข อ สํ า คั ญ อี ก ประการคื อ สิ น ค า บางประเภทอาจเสี่ ย งต อ การเน า เสี ย
ความลาสมัย จึงทําใหสูญเสียมูลคาได ฉะนั้นการพิจารณาถึงสภาพคลองของธุรกิจอยางแทจริง จึงไมควรนํา
สินคาคงคลังมาพิจารณา อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว จึงเปนการเปรียบเทียบระหวางสินทรัพยหมุนเวียน
รายการอื่น ๆ ยกเวนสินคาคงคลัง เทียบกับหนี้สินหมุนเวียน ดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน−สินคาคงคลัง
2) อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว
=
หนี้สินหมุนเวียน
(Quick or Acid test Ratio)
(2) อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย (Asset Management Ratio)
อัตราสวนกลุมที่สองนี้จะใชวัดวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพียงใด กลาวคือ
บริษัทไดบริหารสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทนและมีสภาพคลองที่เหมาะสมหรือไม อัตราสวนที่นิยมใช
เพื่อวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยไดแก
1) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพบริการสินคาคงคลัง
อั ต ราการหมุ น เวี ย นของสิ น ค า คงคลั ง จะบอกให ท ราบว า ในแต ร ะรอบบั ญ ชี มี ก ารหมุ น เวี ย น
(Turnover) ของสินคาคงคลังกี่ครั้งเพื่อทํากําไร คําวาหมุนเวียนคือการนําสินคาออกไปขาย ซึ่งถาสมมติวา
การขายแตละครั้งมีจํานวนเทากับสินคาคงคลังถัวเฉลี่ย หากบริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง 18
ครั้ง แสดงวาบริษัทมีการขายสินคาไปทั้งหมด 18 ครั้ง หากสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม แสดงวา บริษัท
มี ก ารหมุ น เวี ยนสิ น ค าออกขายได ม ากครั้ง กว า ค าเฉลี่ยอุ ต สาหกรรม อั ต ราส ว นนี้ ยิ่ ง มี ค า มากเท า ไหรยิ่งดี
เพราะแสดงใหเห็นถึงบริษัทสามารถขายสินคาไดมาก สินคาคงคลังโดยเฉลี่ยมีอยูนอย เนื่องจากสินคาเปนที่
นิยมของผูบริโภคฉะนั้นโอกาสทํากําไรจึงมีสูง
ขาย
ก. อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง
=
สินคาคงคลังถัวเฉลี่ย

(Inventory Turnover)

สําหรับระยะเวลาขายสินคาถัวเฉลี่ย หมายถึง ระยะเวลาสินคาที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นมาตองใชเวลา
ระยะหนึ่งจึงจะขายออกไปได โดยปกติระยะเวลาการขายสินคายิ่งสั้นยิ่งดี เพราะแสดงวาสินคาเปนที่ตองการ
ของลูกคาจึงขายไดอยางรวดเร็ว และการขายไดเร็วจะชวยประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษาดวย
ข. ระยะเวลาในการขายสินคาโดยเฉลี่ย

=

จํานวนวันใน 1 รอบบัญชี
อัตราการหมุนเวียนของสินคา
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2) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพบริหารลูกหนี้
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้จะมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง
กลาวคือหมายถึงจํานวนครั้งที่ลูกหนี้มาชําระหนี้ใหกับบริษัทใน 1 รอบบัญชี เชน บริษัทเรียกเก็บเงินกับลูกหนี้
แตละรายได 10 ครั้งใน 1 รอบบัญชี อัตราสวนนี้มีคามากยิ่งดี เพราะแสดงใหเห็นถึงจํานวนครั้งที่ลูกหนี้นําเงิน
มาชําระใหกับบริษัท
ขายเชื่อ
=
ก. อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย

(Account Receivable Turnover)
ระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยเปนอัตราสวนที่บอกใหทราบวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเปลี่ยนสภาพจากสินทรัพยประเภทลูกหนี้มาเปนสินทรัพยประเภทเงินสดใชเวลากี่วัน การใชเวลาใน
การเรียกเก็บหนี้ไดเร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการดานลุกหนี้ เชน บริษัท มีระยะเวลาในการเก็บหนี้โดย
เฉลี่ย 36 วัน ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่มีเพียง 22.5 วัน แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการลูกหนี้ต่ํา
และจะสงผลตอสภาพคลองของบริษัทดวย ซึ่งบริษัทตองหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร เพื่อจะไดนําไป
ปรับปรุงนโยบายการจัดการดานลูกหนี้ บริษัทอาจจะตองพิจารณาวาการที่ระยะเวลาในการเก็บหนี้ของบริษัท
ลาชากวาระยะเวลาในการเก็บหนี้โดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม เนื่องจากการกําหนดเงื่อนไขเครดิตไมเหมาะสม
ก็จะตองไปปรับปรุงนโยบายดานเงื่อนไขใหเครดิตใหม หรือ บริษัท มีระยะเวลาเก็บหนี้ลาชา เกิดจากมีลูกหนี้
ที่มาตรฐานต่ํา ซึ่งถาเปนกรณีนี้ บริษัทจะตองไปปรับปรุงในนโยบายดานมาตรฐานลูกหนี้
จํานวนวันใน 1 รอบบัญชี
ข. ระยะเวลาในการเก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่
=
อัตราการหมุนเวียนลุกหนี้

(Average Collection Period)
3) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรเปนการเปรียบเทียบระหวางยอดขายสุทธิ กับสินทรัพยถาวร
สุทธิ เพื่อวัดประสิทธิภาพของโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณของบริษัททั้งหมดวากอใหเกิดยอดขายมากนอย
เพียงใด การที่บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรต่ํา แสดงวา บริษัทใชสินทรัพยถาวรอยางไมมี
ประสิทธิภาพ หรือสินทรัพยถาวรบางรายการเสื่อมโทรมใชงานไมไดเต็มที่
ขายสุทธิ
=
ก. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร
สินทรัพยถาวร

(Fixed Assets Turnover Ratio)
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4) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยทั้งหมด
อัตราสวนนี้เปนการวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท โดยใชยอดขายหารดวย
สินทรัพยรวม อัตราสวนนี้ยิ่งมีคามากยิ่งดี เพราะแสดงใหเห็นถึงบริษัทสามารถทํายอดขายไดเปนจํานวนกี่
เทาของสินทรัพยรวม ซึ่งคาที่ไดจากการคํานวณจะไดนําไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือเปรียบเทียบ
กับขอมูลในอดีตของบริษัทเอง เพื่อจะไดทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยรวมพรอมแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขตอไป
ขายสุทธิ
ก) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม
=
สินทรัพย
(Total Assets Turnover Ratio)
(3) อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน (Leverage Ratio)
อัตราสวนนี้ใชวัดสัดสวนของหนี้สินในโครงสรางทางการเงิน เพื่อทราบถึงความเสี่ยงในการชําระหนี้
คืน ซึ่งมีอัตราสวนที่เปนนิยมดังนี้
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ แสดงใหเห็นวาการจัดหาเงินทุนของบริษัทโดยการกอหนี้ผูกพัน
มีคาเปนเทาใดเมื่อเทียบกับการจัดหาทุนจากเจาของ อัตราสวนนี้ยิ่งสูงยิ่งแสดงใหเห็นวาการจัดหาเงินทุนโดย
การกูยืมมีสัดสวนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับสวนของเจาของ โดยปกติเจาหนี้จะชอบถาอัตราสวนนี้มีคาต่ํา เพราะถา
สวนของเจาของมีมากก็คลายเปนเกราะคุมกันความสูญเสียของเจาหนี้ ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ ในทาง
ตรงกันขามผูถือหุนอาจตองการใหบริษัทมีหนี้สินสูงๆ เพราะจะทําใหกาํ ไรที่ไดรับสูงขึน้
1) อัตราสวนหนี้สินทั้งหมดตอสวนของเจาของ

Debt to Networth Ratio

=

หนี้สินทั้งหมด
สวนของเจาของ

อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอการจัดหาเงินทุนระยะยาวเปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นวา บริษัทมีหนี้สิน
ระยะยาวเปนสัดสวนเทาใด เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดหาเงินทุนระยะยาว (สวนของเจาของ+หนี้สินระยะยาว)
2) อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอการจัดหาเงินทุนระยะยาว

(Capitalization Ratio) =

หนี้สินระยะยาว
การจัดหาเงินทุนระยะยาว

อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย เปนการวัดความคุมครองในการจายดอกเบี้ยวา บริษัทมี
กําไรจากการดําเนินงานพียงพอที่จะจายดอกเบี้ยหรือไม เพียงใด

3) อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
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(Time Interest Earned: TIE)

= กําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)
ดอกเบี้ยจาย (I)

หากตองการวัดความสามารถของกําไรเพื่อคุมครองรายจายประจําอยางแทจริง จะนําคาเสื่อมราคา
และรายการตัดบัญชีบวกกลับกําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษี เนื่องจากรายจายทั้ง 2 รายการนี้ไมใชรายจายใน
รูปเงินสด เพื่อใหไดกําไรที่เปนเงินสดอยางแทจริง อีกทั้งบวกคาเชาซึ่งเปนคาใชจายประจําทางการเงินเขาไป
ดวย เนื่องจากกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) เปนกําไรที่เกิดขึ้นหลังจากหักคาเชาออกไปแลว ดั้งนั้นการที่
จะไดกําไรเปนเงินสดและคุมครองคาเชาซึ่งเปนสวนหนึ่งของคาใชจายประจําจึงตองใชสูตรดังนี้
4) อัตราสวนความสามารถคุม ครองรายจายประจํา
( EBITDA Coverage Ratio)

= EBIT + คาเสือ่ มราคาและรายการตัดบัญชี + คาเชา
ดอกเบี้ยจาย + คาเชา + รายจายชําระหนี้เงินกู

(4) อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตราสวนกลุมนี้จะใชประเมินความสามารถในการทํากําไรของบริษัท ที่นิยมมีดังนี้
1) ประสิทธิภาพในการทํากําไรเมื่อเทียบกับยอดขาย
เปนอัตราสวนที่บอกใหทราบวาบริษัทมีกําไรเทาไร เมื่อเทียบกับยอดขาย ไดแก
ก.อัตราสวนกําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)
=
กําไรขั้นตน ×100
ยอดขาย
ข. อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)

=

กําไรสุทธิหลังภาษี x 100
ยอดขาย

2) การวัดประสิทธิภาพการทํากําไรเมื่อเทียบกับการลงทุน
เปนอัตราสวนที่บอกใหทราบวาบริษัทมีกําไรเทาไร เมื่อเทียบกับการลงทุน ไดแก
ก อัตราความมีกําไรเมื่อเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย
(Return on Assets Ratio: ROA)
=

กําไรสุทธิหลังภาษี
สินทรัพยที่มีตัวตน

ข การวัดประสิทธิภาพในการทํากําไรเมื่อเทียบกับการลงทุนในสวนของเจาของ
(Return on Common Stock Equity : ROE)
=
กําไรสุทธิสวนของผูถือหุนสามัญ
สวนของผูถือหุนสามัญ

(5) อัตราสวนมูลคาทางตลาด (Market value Ratio)
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ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหุนของบริษัทนั้น ผูลงทุนตองพิจารณาเปรียบเทียบวาการลงทุนนั้นคุมคา
หรือไม หากนําเงินกอนเดียวกันไปลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ทั้งนี้ผูลงทุนยอมนําความเสี่ยงเขามาพิจารณาดวย
ผูที่ไดลงทุนไปแลวหรือกําลังตัดสินใจที่จะลงทุนจะใชอัตราสวนตอไปนี้มาพิจารณาดูวาบริษัทนั้นนาสนใจลงทุน
มากนอยเพียงใด
อัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงความเต็มใจของผูลงทุนที่จะทําการซื้อหุนเปนกี่เทาของกําไรตอหุนเรียกวา
อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน หากอัตราสวนหนี้สูง แนวโนมการเจริญเติบโตของบริษัทเปนไปในทิศทางที่ดี
1) อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน
=
ราคาตลาดหุนสามัญ
(Price / EarningRatio : P/E Ratio)
กําไรตอหุน
อัตราสวนผลไดเงินปนผล เปนการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่ไดรับกับราคาตลาดหุนสามัญของ
บริษัท อัตราสวนนี้จะบอกใหทราบวา ผลตอบแทนที่ไดรับตอหุนเปนรอยละเทาไหร
2) อัตราสวนเงินปนผลตอหุนตอราคาหุน
=
(Dividend per Share to Price per Share Ratio)

เงินปนผลตอหุน
ราคาตลาดหุนสามัญ

อั ต ราส ว นเงิ นป น ผลต อกํ า ไร เป น การเปรีย บเทีย บระหว า งเงิ น ป นผลที่ บริ ษัท จ ายใหกับผูถือหุ น
เทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท อัตราสวนนี้สูงแสดงวาบริษัทนํากําไรสุทธิมาจายปนผลสูง ทําใหนักลงทุนที่
ตองการผลตอบแทนเฉพาะหนาพอใจ แตหากเปนนักลงทุนระยะยาว อาจไมพอใจนัก เนื่องจากอัตราสวนนี้
สูงแสดงใหเห็นวาบริษัทไมพยายามนํากําไรไปลงทุนตอ
3) อัตราสวนเงินปนผลตอกําไร
=
(Dividend to Net Income / Yield Ratio/Payout Ratio)

เงินปนผลที่จายรวม
กําไรสุทธิหลังภาษี

หากบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จะทําใหราคาตลาดหุนสามัญสูงกวาราคาตามบัญชี
มาก อัตราสวนนี้จะบอกใหทราบวานักลงทุนยินดีจายเงินซื้อหุนสามัญในราคากี่เทา เมื่อเทียบกับราคาตาม
บัญชี จะคํานวณไดโดยสูตรนี้
4) อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชี
= ราคาตลาดตอหุน
(Market / Book Ratio : M/B)
ราคาตามบัญชีตอหุน

4. เกณฑมาตรฐานความมั่งคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
คณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณออมทรัพยใหมีเสถียรภาพ มั่นคง ยั่งยืน ไดยกราง
เกณฑมาตรฐานสหกรณออมทรัพยโดยพิจารณาจาก 1) เกณฑกํากับดูแลความมั่นคงสหกรณออมทรัพยของ
ชุมนุม สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยป 2558 2) เกณฑการวัดความเปนพื้นฐานความเปนสหกรณของ
กรมสงเสริมสหกรณ 3) เกณฑการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย และโครงการ
ศึกษาการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ งบประมาณ 2552 ของกรมสงเสริมสหกรณ และ
4) เกณฑธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ระบบบริหารจัดการ
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สหกรณออมทรัพยยังตองยึดอุดมการณ คานิยม หลักการ และวิธีการสหกรณ ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามหลักการของ
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แตปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับสหกรณที่ดําเนินธุรกิจ
การเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจของสมาชิกสหกรณและประชาชน ตอระบบสหกรณออมทรัพย โดยจะให
ความสําคัญในการสรางความมั่นคงทางดานเสถียรภาพทางการเงิน และความมั่นคงดานการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพใหกับสหกรณออมทรัพย โดยการบริ หารงานนั้นจะตองปฏิ บัติใหเป นไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ และคําสั่งตางๆ ดวย ตอมาคณะทํางานไดจัดทําคูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณออม
ทรัพยพ.ศ.2561ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบดวยเกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณ และเกณฑมาตรฐานเชิง
คุณภาพ 4 สวน ไดแก 1) เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 2) เกณฑการวัด
พื้นฐานความเปนสหกรณออมทรัพยที่มีความเหมาะสมกับสหกรณออมทรัพยทุกขนาด 3) เกณฑการวัดความ
เสี่ยงของสหกรณออมทรัพย 4) เกณฑการวัดธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพย
เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณออมทรัพยเปนเกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณ หมายถึง
เกณฑที่พิจารณาจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 4 หมวด 14 อัตราสวน ดังนี้
4.1 หมวดโครงสรางทางการเงิน
4.1.1 อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนนี้ จะอธิบายวา สหกรณมีทุนเรือนหุนมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยทั้งหมด
หากอัตราสวนนี้สูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว แมจะแสดงวาสหกรณมีความมั่นคงสูง แตก็อาจทําให
การขยายตัวเปนไปไดชา และอาจทําใหผูบริหารมีภาระในการหารายไดใหเพียงพอแกการจายเงินปนผลตามที่
สมาชิกคาดหวัง ในทางกลับ หากอัตราสวนนี้ต่ํากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไวก็อาจทําใหสหกรณมีความมั่นคง
ต่ํามีสูตรดังนี้
เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)
อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม =
x 100
สินทรัพย
ทุนเรือนหุน หมายถึง สวนของทุนที่เกิดจากการสะสมของสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ หรือตาม
ความสมัครใจ
สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน
ระยะยาว ลูกหนี้ระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอื่นๆ
4.1.2 อัตราสวนเงินฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนนี้จะอธิบายวา สหกรณฯ มีเงินรับเงินรับฝากทั้งสิ้นมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินทรัพยทั้งหมดโดยมีสูตรดังนี้
อัตราสวนเงินรับฝากตอสินทรัพยรวม
=
เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) x 100
สินทรัพย
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อัตราสวนนี้สูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจทําใหสหกรณมีความเสี่ยงมากขึ้นในการบริหาร
สภาพคลอง ในทางกลับกันหากสหกรณมีอัตราสวนนี้ต่ํากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจทําใหการขยายตัว
ของสหกรณเปนไปไดชา
เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) หมายถึง ยอดเงินรับฝากเฉพาะจากสมาชิกเทานั้น
สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอื่น
4.1.3 อัตราสวนลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอื่น) ตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนนี้จะอธิบายวา สหกรณไดใหเงินกูแกสมาชิกและเงินใหกูแกสหกรณอื่นเปนรอยละเทาไรของ
สินทรัพยทั้งหมด หากอัตราสวนนี้สูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจเปนเพราะมีการใหสมาชิกกูตอราย
สูงเกินไป ทําใหสมาชิกมีหนี้สินมากเกินจําเปนอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลองตอสหกรณ
ในทางกลับกันหากอัตราสวนนี้ต่ํากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจเปนเพราะมีการใหสมาชิกกูตอรายต่ําเกินไป
ทําใหสมาชิกไมสามารถใชจายเงินไดตรงตามวัตถุประสงค เปนตน โดยมีสูตรดังนี้
ลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น
×100
อัตราสวนลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้นตอสินทรัพยรวม
=
สินทรัพยรวม
ลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอื่น) หมายถึง ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก และลูกหนี้ใหสหกรณ
อื่นกู ซึ่งประกอบดวยลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน ลูกหนี้เงินกูสามัญ ลูกหนี้เงินกูพิเศษ ลูกหนี้ดําเนินคดี ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา
สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน
ระยะยาว ลูกหนี้ระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอื่น
4.1.4 อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น และตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณ
อื่นตอสินทรัพยรวม
อั ต ราส ว นนี้ จ ะอธิ บ ายว า สหกรณ มี เ งิ น สด เงิ น ฝากธนาคาร เงิ น ลงทุ น เงิ น ฝากสหกรณ อื่ น
ตลอดจนตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณอื่น เปนรอยละเทาไรของสินทรัพยทั้งหมด
หากอัตราสวนนี้สูงเกินกวาเกณฑที่อางอิงที่กําหนดไว อาจกอนใหเกิดความสี่ยงในการฝากหรือลงทุนไดโดยมี
สูตรดังนี้
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ และตั๋วสัญญาใชเงินอื่น
×100
สินทัรพยรวม
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น และตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณอื่น หมายถึง
ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น (รวมชุมนุมสหกรณฯ)และตั๋วสัญญาใชเงิน
สหกรณอื่น (รวมชุมนุมสหกรณฯ)
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สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน
ระยะยาว ลูกหนี้ระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอื่น
4.1.5 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม
อัตราสวนนี้จะอธิบายวา สหกรณมีทุนสํารองมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยทั้งหมด
หากอัตราสวนนี้สูงจะทําใหสหกรณมีเกราะปองกันทางการเงินที่ดี เพราะทุนสํารองสามารถชดเชยสินทรัพย
และลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยไมมีผลกระทบกับทุน แสดงออกถึงความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ
ที่มีทุนสํารองมากพอตอการรองรับสภาวการณทางธุรกิจ ในทางกลับกันหากสหกรณมีอัตราสวนที่ต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ โดยมีสูตรดังนี้
อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม

=

ทุนสํารอง
×100
สินทรัพยรวม

ทุนสํารอง หมายถึง ทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อความมั่นคงของสหกรณ
และสามารถถอนนํามาใชได ในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุน หรือใหเปนทุนสํารองแกสหกรณใหม ที่แยกมา
จากสหกรณเดิมเทานั้น
สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน
ระยะยาว ลูกหนี้ระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอื่น
4.1.6 อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ
อัตราสวนนี้จะอธิบายวา สหกรณมีหนี้เงินกูยืมภายนอกมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับทุนของ
สหกรณ หากอัตราสวนนี้สูงเกินกวาเกณฑที่กําหนดไวแสดงวาสหกรณมีหนี้สินมากเกินไป อาจกอใหเกิดความ
เสี่ยงตอสหกรณในการชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ ในทางกลับกันหากอัตราสวนนี้ต่ําเกินไป อาจทําใหการขยายตัว
ของสหกรณเปนไปไดชา โดยมีสูตรดังนี้
อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอหุนของสหกรณ

=

เงินกูยืมภายนอก
×100
ทุนของสหกรณ

เงินกูยืมภายนอก หมายถึง แหลงเงินทุนจากภายนอก ซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม
ระยะสั้น ระยะยาว และเงินรับฝากจากสหกรณอื่น
ทุนของสหกรณ หมายถึง ผลรวมของทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบอื่น ๆ
และกําไร (ขาดทุน) ประจําป
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4.2 หมวดสภาพคลองทางการเงิน
4.2.1 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
อัตราสวนนี้ จะอธิบายวา ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น หรือสภาพคลองของกิจการ มีมาก
นอยเพียงใด ตามปกติอัตราสวนนี้ยิ่งสูง ก็จะแสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นสูง ในทางกลับกัน
หากอัตราส วนนี้ ตํ่า ก็ อาจส งผลกระทบถึงสภาพคลองของสหกรณ แตก็มิไดห มายความวาสหกรณจะไม
สามารถชําระหนี้ระยะสั้นได เนื่องจากสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยใชระบบการหักเงินเดือน ณ ที่จาย
จึงทําใหสหกรณมีเงินเขาสม่ําเสมอในแตละเดือนอัตราสวนนี้มีสูตรดังนี้
สินทรัพยหมุนเวียน
อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
=
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น เงินลงทุนระยะสั้นตาม
ยอดสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 1 ป เชน เงินเบิกเกินบัญชี เงิน
รับฝากออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ เงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระคืนใน 1 ป และหนี้สิน
หมุนเวียนอื่นตามยอดหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.2.2 อัตราสวนลูกหนี้เงินกูที่ชําระไดตามกําหนด
อัตราสวนนี้ จะอธิบายวา ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ชําระไดตามกําหนด เทียบกับ
ลูกหนี้ที่ถึงกําหนดชําระของสหกรณมีมากนอยเพียงใด หากอัตราสวนนี้ยิ่งสูง จะสงผลตอสภาพคลองทาง
การเงินดีตอการดําเนินงาน และมีความเพียงพอตอความตองการใชเงินไปขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้น และยัง
สามารถชําระหนี้ใหเจาหนี้ไดตามกําหนด ในทางกลับกัน หากอัตราสวนนี้ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
แสดงใหเห็นวาสมาชิกมีหนี้เงินกูจนเกินความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก จะสงผลตอสภาพคลองทาง
การเงินของสหกรณไดโดยมีสูตรดังนี้
ลูกหนี้เงินกูที่ชําระไดตามกําหนด
×100
อัตราสวนลูกหนี้เงินกูที่ชําระไดตามกําหนด
=
ลูกหนี้เงินกูที่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้เงินกูที่ชําระไดตามกําหนด หมายถึง จํานวนเงินตนที่ลูกหนี้เงินกูที่ถึงกําหนดสามารถชําระไดใน
รอบงวดบัญชี คํานวณไดจากรายการที่เก็บไดจริงในแตละเดือน
ลูกหนี้เงินกูที่ถึงกําหนดชําระ หมายถึง จํานวนเงินตนที่ลูกหนี้เงินกูท่ีถึงกําหนดชําระในรอบงวดบัญชี
ทั้งหมด คํานวณไดจากการเรียกเก็บในแตละเดือน
4.2.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอื่น) อัตราสวนนี้ จะ
อธิบายวา สหกรณไดดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เมื่อเทียบกับเงินรับฝาก เปนไปตามเกณฑอางอิงกําหนดไว
หรือไม ซึ่งจะทําใหเกิดหลักประกันที่มั่นคงในการบริหารเงินรับฝากของสหกรณได ทั้งนี้ กฎกระทรวงวาดวย
การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ ไดกําหนดไวไมต่ํากวารอยละหนึ่ง และไมเกินรอยละยี่สิบ ธนาคาร
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แหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจ ตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมต่ํากวา
รอยละหก
สินทรัพยสภาพคลองในเดือนปจจุบัน
×100
อัตราสินทรัพยสภาพคลองที่ดํารงในเดือนปจจุบัน
=
เงินรับฝากทั้งสินในเดือนกอน
สินทรัพยสภาพคลอง หมายถึง สินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของสหกรณ โดยปจจุบัน กฎกระทรวงฯ ไดกําหนดสินทรัพยสภาพคลองไว 9ประเภท
ดังนี้
1) เงินสด
2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณหรือธนาคาร
3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาในการฝากเงินไมเกิน1 ป
4) หลักทรัพยของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน
5) พันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย
6) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือกอนถึงถึงกําหนดใชเงินไมเกิน 1 ป
7) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือกอนถึงกําหนด
ใชเงินไมเกิน 1 ป และกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประกันการใชเงิน
8) ตั๋วแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ซึ่งธนาคารสลักหลัง
หรือรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไมมีขอจํากัดความรับผิดชอบของธนาคาร
9) สินทรัพยอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สินทรัพยตาม 1) – 9) ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน
เงินรับฝากทั้งสิน หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิกและเงินรับฝากจากสหกรณอื่นๆ
อัตราสวนนี้มีหนวยเปนรอ ยละ และใชคาเฉลี่ย12 เดือน คํานวณโดยการนําคาอัตราสวนในแตล ะเดื อ นที่
สหกรณ จะตองรายงานตอนายทะเบียนสหกรณเปนประจําทุกเดือน รวมกันแลวหาร 12
4.3 หมวดประสิทธิภาพการทํารายได
4.3.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย
อัตราสวนนี้ จะอธิบายวาสหกรณมีความสามารถในการหาผลตอบแทน ใหกับสมาชิกผูถือหุนไดมาก
นอยเพียงใด หากอัตราสวนนี้สูงแสดงวาประสิทธิภาพการทํากําไรของสหกรณสูงเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ
ในทางกลับกันหากอัตราสวนนี้มีคาต่ํากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว แสดงวาประสิทธิภาพการทํากําไรของ
สหกรณต่ําเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ ทั้งนี้อาจเกิดจากความสามารถในการหารายไดต่ํา หรือมีคาใชจายสูง
หรืออาจเกิดจากสัดสวนของแหลงเงินทุนที่มีตนทุนสูง เปนตน โดยมีสูตรดังนี้
อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย

=

กําไรสุทธิ
×100
ทุนของสหกรณถัวเฉลีย่
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ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย หมายถึง

ทุนของสหกรณปกอน + ทุนของสหกรณปปจจุบัน
2
กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรที่เกิดขึ้นในปบัญชีนั้น หักดวยยอดขาดทุนในปกอน
ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย หมายถึง ผลรวมของทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
และกําไร(ขาดทุน)ประจําปของปปจจุบัน และผลรวมของทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ
ระเบียบและอื่น ๆ และกําไร(ขาดทุน) ประจําปของปกอน หาร 2
4.3.2 อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
อัตราสวนนี้จะอธิบายวา ประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายดําเนินงาน ซึ่งเปรียบเสมือนคาใชจายคงที่
มีความสัมพันธกับรายได ที่อาจจะผันผวนตามภาวะธุรกิจของสหกรณวาเปนอยางไร
หากรายไดมีความผันผวนสูง และสหกรณไมสามารถควบคุมคาใชจายดําเนินงานใหอยูอยูในระดับ
ที่เหมาะสม ทําใหอัตราสวนนี้สูงกวาเกณฑมาตรฐาน จะสงผลตอความมั่นคงทางการเงินของสหกรณได
ในทางกลับกัน หากอัตราสวนนี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ก็จะทําใหสหกรณมีความมั่นคงทางการเงิน
โดยมีสูตรดังนี้
คาใชจายดําเนินงาน
×100
อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน =
กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
คาใชจายดําเนินงาน หมายถึง ยอดรวมของคาใชจายดําเนินงานของสหกรณที่ปรากฏในงบกําไร
ขาดทุน (ไมรวมดอกเบี้ยจาย)
กํ า ไรก อ นหั ก ค า ใช จ า ยดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง รายได ด อกเบี้ ย เงิ น ให กู ยื ม และเงิ น ฝากรวมกั บ
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี) หักดวยคาใชจายดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก เงินกูยืม และหนี้สงสัยจะสูญ
ขอมูลนี้จะปรากฏอยูในงบกําไรขาดทุนของสหกรณ
4.4 หมวดคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง
4.4.1 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น ( สมาชิกและสหกรณอื่น)
อัตราสวนนี้จะอธิบายวา การบริหารจัดการลูกหนี้ของสหกรณ มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
หากอัตราสวนนี้สูงกวาเกณฑอางอิงที่กําหนด แสดงวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย
ประเภทลูกหนี้ของสหกรณต่ํา
ในทางกลับกัน หากอัตราสวนนี้ต่ํากวาเกณฑอางอิงที่กําหนด แสดงวาสหกรณการบริหารจัดการ
สินทรัพยประเภทลูกหนี้ไดดีโดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น

=

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
×100
ลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loans) หมายถึง ยอดรวมของลูกหนี้ที่ถูกจัดขั้นคุณภาพ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ลูกหนี้จัดชั้นสูญ ตามระเบียบ
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นายทะเบียนสหกรณวาดวย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เชน ลูกหนี้
ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี ฯลฯ
ลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณ) หมายถึง ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก ละลูกหนี้เงินใหสหกรณ
อื่นกู ซึ่งประกอบดวยลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน ลูกหนี้เงินกูสามัญ ลูกหนี้เงินกูพิเศษ ลูกหนี้ดําเนินคดี ลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา เปนตน
4.4.2 อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง
อัตราสวนนี้ จะอธิบายวา สหกรณมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบ
กับทุนสํารอง หากอัตราสวนนี้สูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว และสินทรัพยถาวรนั้นเปนสินทรัพยที่ไม
กอใหเกิดรายได (Non Performing Assets) อาจแสดงวาสหกรณไดนําเงินมาลงทุนในสินทรัพยถาวรมาก
เกินไป ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสหกรณในรูปคาใชจาย และคาเสื่อมราคาโดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง

=

สินทรัพยถาวร
ทุนสํารอง

สินทรัพยถาวรไดแก หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนและมีอายุการใชงานนานเกินกวา 1 ป มีไวเพื่อการ
ดําเนินงานของสหกรณ เชน ที่ดิน อาคาร อุปกรณสํานักงาน ตามยอดในงบแสดงฐานะการเงิน
ทุนสํารอง หมายถึง ทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อความมั่นคงของสหกรณ
และจะสามารถถอนนํามาใชไดในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุน หรือใหเปนทุนสํารองแกสหกรณใหมที่แยกมา
จากสหกรณเดิมเทานั้น
4.4.3 อัตราสวนลูกหนี้เงินกู (เฉพาะสมาชิก) ตอทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก
อัตราสวนนี้ จะอธิบายถึงความสัมพันธในเรื่องของระยะเวลา ระหวางแหลงเงินทุนของสหกรณกับการใชเงินทุน
ในรูปเงินใหสมาชิกกู ซึ่งโดยปกติสมาชิกผูกูไดชําระหนี้ไประยะเวลาหนึ่งแลว ก็จะทําการกูวนซ้ํา (Rollover)
อยางตอเนื่อง จึงอาจเรียกไดวาเงินใหกูแกสมาชิกเปนเงินกูระยะยาว ซึ่งควรจะสัมพันธกับแหลงเงินทุนที่มี
ระยะยาวเชนกัน ซึ่งไดแกทุนเรือนหุนและเงินรับฝากจากสมาชิก
อัตราสวนนี้หากสูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไวก็จะทําใหเกิดความไมสอดคลองกันในโครงสรางของเงินทุน
(Matching Fund )โดยมีสูตรคํานวณดังนี้
อัตราสวนลูกหนี้เงินกูตอทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก
=
ลูกหนี้เงินกู (เฉพาะสมาชิก)
ทุนเรือนหุน + เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)
ลูกหนี้เงินกู (เฉพาะสมาชิก) หมายถึง ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิกเทานั้น ไมรวมเงินใหสหกรณอื่นกู
ซึ่งประกอบด วยลู ก หนี้ เ งิ นกู ฉุ ก เฉิ น ลู ก หนี้เงินกูส ามัญ ลูกหนี้เงินกูพิเศษ ลูกหนี้ดําเนินคดี ลูกหนี้ตามคํ า
พิพากษา
ทุนเรือนหุน หมายถึง สวนของทุนที่เกิดจากการสะสมของสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ หรือตาม
ความสมัครใจ
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เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) หมายถึง ยอดเงินรับฝากเฉพาะจากสมาชิกเทานั้น
อั ต ราส ว นความมั่ น คงทางการเงิ น ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ทั้ ง 4 หมวด จํ า นวน 14 อั ต ราส ว น
จะมีคะแนนเต็มอัตราสวนละ 8 คะแนน และมีคาถวงน้ําหนักในแตละหมวดไมเทากันเพื่อใหผลรวมคะแนนถวง
น้ําหนักอัตราสวนทางการเงินทั้ง 4 หมวด รวมเปน 100 คะแนนถวงน้ําหนัก โดยมีคะแนนหมวดโครงสรางทาง
การเงิน 55 คะแนน หมวดสภาพคลองทางการเงิน 25 คะแนน หมวดประสิทธิภาพการทํารายได 10 คะแนน
หมวดคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง 10 คะแนน ดังตางราที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 คะแนนถวงน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน ของสหกรณออมทรัพยจําแนก
ตามหมวดอัตราสวนทางการเงิน
หมวดอัตราสวนทางการเงิน
จํานวน
คะแนนรวม(ขอ คะแนนถวงน้ําหนัก คะแนนถ ว ง
น้ําหนักรวม
อัตราสวน ละ8 คะแนน) ตอขอ
1.โครงสรางทางการเงิน
6
48
1.1458
55
2. สภาพคลองทางการเงิน
3
24
1.0417
25
3. ประสิทธิภาพการทํารายได
2
16
0.6250
10
4. คุณภาพสินทรัพยและการปองกัน 3
24
0.4167
10
ความเสี่ยง
รวม
14
112
100
ที่มา : ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (2561)
โดยมีเกณฑการกําหนดคาที่คํานวณได และระดับคะแนนแตละอัตราสวน ดังตารางที่ 2-2
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ตาราง 2-2 เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด และราย
อัตราสวน
อัตราสวนทางการเงิน
1.หมวดโครงสรางทางการเงิน
1.1 อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม

1.2 อัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)
ตอสินทรัพยรวม

หนวย

คะแนน

%

8
7
6
5
4
3
2
1

>20.00-30.00
> 18.33-20.00 , >30.00-40.00
>16.67-18.33 , >40.00-50.00
> 15.00-16.67 , >50.00
> 13.33-15.00
>11.67-13.33
>10.00-11.67
<10.00

%

8
7
6
5
4
3
2
1

> 60.00 - 70.00
> 51. 67 - 60. 00
73.67
> 43. 33 - 51. 67
77.33
> 35. 00 - 43. 33
81.00
> 26. 67 - 35. 00
84.67
> 18. 33 - 26. 67
88.33
> 10. 00 - 18. 33
92.00
< 10.00 , > 92.00

คาที่คํานวณได

, > 70. 00 , > 73. 67 , > 77. 33 , > 81. 00 , > 84. 67 , > 88. 33 -
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ตาราง 2-2 เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด และราย
อัตราสวน (ตอ)
1.3 อั ต ราส ว นลู ก หนี้ เ งิ น กู ทั้ ง สิ้ น (สมาชิ ก และ %
สหกรณอื่น) ตอสินทรัพยรวม

8
7
6
5
4
3
2
1

> 70.00 - 80.00
> 60. 00 - 70. 00 , > 80. 00 82.00
> 50. 00 - 60. 00 , > 82. 00 84.00
< 50.00 , > 84.00 - 86.00
> 86.00 - 88.00
> 88.00 - 90.00
> 90.00 - 92.00
> 92.00

1.4 อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงิน %
ฝากสหกรณอื่นและตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณอื่นตอ
สินทรัพยรวม

8
7
6
5
4
3
2
1

> 20.00 - 30.00
> 15. 00 - 20. 00 , > 30. 00 40.00
> 10. 00 - 15. 00 , > 40. 00 50.00
> 5.00 - 10.00 , > 50.00
> 3.50 - 5.00
> 2.00 - 3.50
> 0.50 - 2.00
<0.50
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ตาราง 2-2 เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด และราย
อัตราสวน (ตอ)
อัตราสวน
หนวย คะแนน คาที่คํานวณได
1.5 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม
%
8
> 10.00
7
> 9.00 - 10.00
6
> 8.00 - 9.00
5
> 7.00 - 8.00
4
> 6.00 - 7.00
3
> 5.00 - 6.00
2
> 4.00 - 5.00
1
<4.00
1.6 อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ เทา
8
<1.00
> 1.00 - 1.08
7
> 1.08 - 1.17
6
> 1.17 - 1.25
5
> 1.25 - 1.33
4
> 1.33 - 1.42
3
> 1.42 - 1.50
2
1
> 1.50
เทา
8
2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน
> 0.85
7
2.1 อั ต ราส ว นสิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นต อ หนี้ สิ น
> 0.73 - 0.85
หมุนเวียน
6
> 0.60 - 0.73
5
> 0.48 - 0.60
4
> 0.35 - 0.48
3
> 0.23 - 0.35
2
> 0.10 - 0.23
1
<0.10
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ตาราง 2-2 เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด และราย
อัตราสวน (ตอ)
หนวย
คะแนน
อัตราสวน
คาที่คํานวณได
2.2 อั ต ราส ว นลู ก หนี้ เ งิ น กู ที่ ชํ า ระได ต าม %
กําหนด

2.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับ %
ฝากทั้งสิ้น

3 ประสิทธิภาพการทํารายได
3.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถั่ว %
เฉลี่ย

8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1

> 95.00
> 93.33 - 95.00
> 91.67 - 93.33
> 90.00 - 91.67
> 88.33 - 90.00
> 86.67 - 88.33
> 85.00 - 86.67
< 85.00
> 3.00
> 2.67 - 3.00
> 2.33 - 2.67
> 2.00 - 2.33
> 1.67 - 2.00
> 1.33 - 1.67
> 1.00 - 1.33
< 1.00

8
7
6
5
4
3
2
1

> 8.50
> 7.67 - 8.50
> 6.83 - 7.67
> 6.00 - 6.83
> 5.17 - 6.00
> 4.33 - 5.17
> 3.50 - 4.33
< 3.50
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ตาราง 2-2 เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด และราย
อัตราสวน (ตอ)
3.2 อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอน %
หักคาใชจายดําเนินงาน

4 คุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง %
4.1 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหนี้
เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอื่น)

4.2 อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง

เทา

8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1

< 25.00
> 25.00 - 26.67
> 26.67 - 28.33
> 28.33 - 30.00
> 30.00 - 31.67
> 31.67 - 33.33
> 33.33 - 35.00
> 35.00
< 0.25
> 0.25 – 0.71
> 0.71 – 1.17
> 1.17 – 1.63
> 1.63 – 2.08
> 2.08 – 2.54
> 2.54 – 3.00
> 3.00
< 1.00
> 1.00 - 1.25
> 1.25 - 1.50
> 1.50 - 1.75
> 1.75 - 2.00
> 2.00 - 2.25
> 2.25 - 2.50
> 2.50
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ตาราง 2-2 เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด และราย
อัตราสวน (ตอ)
4.3 อัตราสวนลูกหนี้เงินกู (เฉพาะสมาชิก) ตอ เทา
ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)

8
7
6
5
4
3
2
1

< 1.00
> 1.00 - 1.08
> 1.08 - 1.17
> 1.17 - 1.25
> 1.25 - 1.33
> 1.33 - 1.42
> 1.42 - 1.50
> 1.50

ที่มา : ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (2561)
เมื่อทําการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและไดคะแนนแตละอัตราสวนแลวนํามาคูณกับคาถวง
น้ําหนักไดผลรวมแลว จึงนํามาจัดชั้นคุณภาพ โดยมีเกณฑการจัดชั้นคุณภาพและความหมายของแตละชั้น
คุณภาพ ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 ชวงคะแนนถวงน้ําหนักแตระดับชั้นคุณภาพและความหมาย
ชวงคะแนนถวงน้ําหนัก
> 85
>80-85
>75-80
>70-75
>65-70
>60-65
>55-60
<55

ระดับชั้นคุณภาพ
A+
A
B+
B
C+
C
D+
D

ความหมาย
ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย
ดีเยี่ยม
ดี
คอนขางดี
สูงกวาคาที่ยอมรับได
คาที่ยอมรับได
ตองใชความพยายามในการปรับปรุง
ตองใชความพยายามในการปรับปรุงอยางมาก

ที่มา : ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ( 2561)
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรเชษฐ นุชัย (2557) ไดวิจัยเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจอมทองจํากัด
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะการดําเนินงานและวิเคราะหปจจัยที่มีผล
ตอศักยภาพการดําเนินงาน ผลการวิจัยพบวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนจอมทองจํากัดใน พ.ศ. 2556 มีสมาชิก
1,700 คน มี มู ล ค า หุ น ทั้ ง หมด 76,892,430 บาท จํ า นวนเงิ น ฝาก 38,462,547 บาท เงิ น ให กู ยื ม จํ า นวน
121,399,866 บาท กําไรสุทธิ 6,558,720 บาท มีสวัสดิการใหแกสมาชิกกรณีเสียชีวิต เปดบัญชีจํานวน 1,000
บาทใหกับบุตรเกิดใหมสมาชิก และสมาชิกที่มีแตงงานรายละ 1,000 บาท
ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพในการดําเนินงานของสหกรณ ประกอบดวยปจจัยดานคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานระดับดี มีสวนรวมในการเขารับการฝกอบรมใน ระดับดี
คณะกรรมการมีความพึงพอใจตอสหกรณในระดับมากที่สุด ดานโครงสรางการปฏิบัติงานพบวามีการแบง
หนาที่การปฏิบัติงาน การออกกฎระเบียบในการปฏิบัติงานและการใหบริการอยางชัดเจน
การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจอมทอง จํากัด พบวาอัตราสวนที่ผานเกณฑ
มาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแก อัตราสวนทุนดําเนินงาน อัตราสวนหนี้สินตอทุน อัตรากําไร
สุทธิ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย สําหรับอัตราสวนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานไดแกอัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอทุน แสดงวาสหกรณมีความสามารถนําสินทรัพยและทุนไปแสวงหากําไรไดต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน
ประสพชัย พสุนนท (2558) ไดวิจัยเรื่องการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
สหกรณออมทรัพย : กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค 1)
เพื่อคนหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยและยืนยันความสําคัญของตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 2) เพื่อพัฒนาและคัดเลือกตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ
การดําเนินงานของสหกรณออมทรั พย 3) เพื่ อประเมินสมรรถนะการดํ าเนินงานของสหกรณออมทรัพย
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จากตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 4) เพื่อพัฒนาและนําเสนอวิธีการบูรณาการ การนําตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และ 5) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะสําหรับ
แนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวชี้วัด
การวิจัยนี้เปน การวิจัยแบบพหุวิธี ดวยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร วิธีการสรางทฤษฎีฐานราก
วิธีการเดลฟายฟซซี การประยุกตทฤษฎีเกรย วิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) จากตัวแบบ
CCR และตัวแบบ BCC และการประชุมเพื่อจัดทําขอเสนอแนะ ในการคนหาความหมายของประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานและจัดทําตัวชี้วัดสหกรณออมทรัพย มีผูใหขอมูลจํานวน 24 คน และเลือกใชสหกรณออมทรัพย
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 13 แหง ในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน โดยมีผูประเมินจํานวน 5 คนในการใหคะแนน จากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ความหมายของประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของสหกรณ อ อมทรั พ ย มี 3
ความหมาย คือ การเปนสถาบันอันเปนที่พึ่งของสมาชิก การเปนสถาบันที่เปนกระบวนการสหกรณและการเปน
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สถาบันทางการเงิน 2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัด SMAARTS ประกอบดวยดานโครงสรางการบริหาร ดาน
การจัดการ (ผูจัดการ กลยุทธบุคลากร และกระบวนการ) ดานระเบียบปฏิบัติ ดานสินทรัพยดานความเสี่ยง
ดานความเชื่อมั่นของสมาชิก และดานความพอเพียง สวนตัวชี้วัดเชิงปริมาณประกอบดวยปจจัยผลผลิตมี 4
ตัวแปร คือ เงินสดและเงินฝาก ลูกหนี้เงินใหกูสุทธิ รายไดทั้งสิ้น และเงินลงทุนทั้งสิ้น และปจจัยนําเขามี 3 ตัว
แปร คือ เงินรับฝากจากสมาชิก คาใชจายทั้งสิ้น และทุนสหกรณ 3) ผลการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน
จากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ พบวามี 6 สหกรณที่มีสมรรถนะ และเมื่อประเมินดวยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ พบวามี 10
และ 12 สหกรณที่มีประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ตามลําดับ 4) ผลการบูรณาการ การ
นําตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในรูปกราฟ 2 มิติ สามารถแบงกลุมสหกรณออกเปน 4 กลุม ตามความ
มี/ไมมีประสิทธิภาพจากตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ 5) ขอเสนอแนะจากการประชุมรวมกับคณะ
ผูทรงคุณวุฒิพบวามีแนวการดําเนินการ 5 ประการ ในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
จากตัวชี้วัด คือ การสรางการรับรูและการยอมรับ การนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน การพัฒนาที่
ยั่งยืน การขยายขอบเขตการวิจัย และการผสานระบบและสรางเครือขาย
ประสิทธิ์ ลอยวิสุทธิ์ (2558) การประเมินการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
สงขลา จํากัด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพของสหกรณออมทรัพยตํารวจ
สงขลา จํากัด ใน 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรู
และพัฒนา มุมมองดานสมาชิก
ผลการประเมินพบวามุม มองที่ ผานเกณฑ การประเมิ นตามที่ ผูเชี่ยวชาญกําหนด คือ มุ ม มองดาน
กระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา และมุมมองดานการเงิน สําหรับมุมมองที่ไมผานเกณฑ
การประเมินตามที่ผูเชี่ยวชาญกําหนด หรือมุมมองดานสมาชิกสหกรณ แสดงวา สหกรณออมทรัพยตํารวจ
สงขลา จํากัด ยังไมสามารถพัฒนาระบบการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความสมดุลไดทั้ง
องคกร ตองมีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหสหกรณบริหารงานใหมีประสิทธิภาพทั้งองคกร จะทําใหสหกรณออม
ทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป
วัชรียา ถาวร (2558) ไดวิจัยเรื่องการบริหารเงินทุนสหกรณออมทรัพย : กรณีศึกษา สหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด (สอมธ.) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนของเงินทุน ผลตอบแทนจาก
การบริหาร เงินทุน ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และสวัสดิการรวมถึงผลตอบแทนใน
รูปแบบตางๆที่เหมาะสมแกสมาชิก โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงินจากงบการเงินที่ผานการรับรองจาก
ผู ส อบบั ญ ชี แ ละสมาชิ ก ตั้ ง แต ป พ.ศ.2554-2558 วิ ธี ก ารศึ ก ษาได ดํ า เนิ น การโดย วิ เ คราะห ต น ทุ น และ
ผลตอบแทนของเงินทุนถวงน้ําหนัก เพื่อทราบผลกําไรจากการบริหารเงินทุน และคํานวณอัตราสวนทางการเงิน
สําคัญตามเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 5 ดาน เพื่อวิเคราะหแนวโนม พรอมทั้งเปรียบเทียบกั บคา
อัตราสวนทางการเงินสําคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และ ศึกษาแหลงที่มาของกําไรจากงบการเงินของ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด รวมถึงวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในการจัดสรร สวัสดิการ
แกสมาชิกกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
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ผลการศึกษาพบวา ตนทุนเงินทุนทุกประเภทของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
ตั้งแตป พ.ศ.2554-2557 มี แนวโนมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 3.66 เปนรอยละ 4.24 กอนจะปรับตัวลดลงเปนรอย
ละ 3.84 ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินรับฝาก ทุนเรือนหุน และอัตรา
ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทุกประเภท ตั้งแตป 2554-2557 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน จาก รอยละ
4.54 เปนรอยละ 5.12 กอนจะปรับตัวลดลงเปนรอยละ 4.69 ในป พ.ศ.2558 โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจาก
ผลตอบแทนจากการใหสหกรณอื่นกู และการลงทุนในหลักทรัพย เมื่อนําอัตราผลตอบแทนจากการบริหาร
เงิ น ทุ น ทุ ก ประเภทมาเปรี ย บเที ย บกั บ ต น ทุ น ของเงิ น ทุ น ทั้ ง หมด พบว า สหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีกําไรจากการบริหารเงินทุนมาโดยตลอด และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเมื่อเทียบกับคาอัตราสวนทางการเงินสําคัญ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
พบวา (1) ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
มีอัตราการเติบโตของ เงินทุนอยางเนื่อง โดยเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเปนสวนของหนี้สิน คือ เงินรับฝาก เงินเบิกเกิน
บัญชี และเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งสงผลใหความสามารถในการชําระหนี้ต่ํา เนื่องจากมีหนี้สินมากกวาทุนถึง 3
เทา แตใน ขณะเดียวกันมีอัตราการเติบโตของหนี้สินไมสูงนัก (2) ดานคุณภาพของสินทรัพย อัตราการหมุน
ของ สินทรั พย เพื่ อก อให เกิ ดรายได อยู ใ นเกณฑดี แตอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยยังไมดีม ากกนัก อัน
เนื่องมาจากมีตนทุนเงินรับฝากคอนขางสูง โดยคิดเปนรอยละ 44 ของรายได ซึ่งสอดคลองกับอัตรา การเติบโต
ของสินทรั พย ที่ มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขั้ นจากเงิ นรับฝาก ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของสินทรัพยทั้งหมด (3) ดานขีด
ความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการทํากําไรตอจํานวนสมาชิกคอนขางสูง ความเชื่อมั่นของ
สมาชิกที่มีตอสหกรณนั้นมีแนวโนมเพิ่มขึ้นซึ่งสะทอนมาจากจํานวนเงินออมตอ จํานวนสมาชิก และความเสี่ยง
ในการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกคอนขางต่ํา (4) ดานการทํากําไร มีอัตรา การทํากําไรคอนขางต่ํา เมื่อเทียบการ
ทํากําไรตอทรัพยสินเฉลี่ยเทากับรอยละ 1.83 และเมื่อเทียบการทํากําไรตอสวนของทุนเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.
62 อีกทั้งอัตราการเติบโตของกําไรสุท ธิมีแนวโนมลดลง แตในขณะเดียวกันสามารถบริหารคาใชจา ยการ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัตราการเติบโตของทุนสํารองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโต
ของกําไรสุทธิ และอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นคอนขางต่ํา (5) ดานสภาพคลอง มีความสามารถในการชา
ระหนี้ระยะสั้นอยูในเกณฑดี
การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมแกสมาชิกของ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด เปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พบวา
ประเภทของสวัสดิการมี ลักษณะใกลเคียงกัน แตแตกตางในสวนของเงื่อนไขการจายสวัสดิการ และสวัสดิการ
บางประเภทที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด ไมไดจัดสรร เชน การสําเร็จการศึกษา
การรับขวัญทายาทคนใหม การอุปสมบท เป นต น และในดานผลตอบแทนที่เหมาะสมแกสมาชิก พบวา
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อประโยชนแก สมาชิกเทากับ
รอยละ 77.82 ในขณะที่สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด จัดสรรกําไรสุทธิในสวนนี้ถึงรอย
ละ 85.62 อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียดพบวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด
กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกคอนขางสูง ซึ่งสะทอนจากอัตราเงินเฉลี่ยคืนที่รอยละ 14 ในขณะที่
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สหกรณ ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด กําหนดไวที่รอยละ 40 และทุนเพื่อสวัสดิการแกสมาชิก
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด จัดสรรเพียงรอยละ 2.37 ในขณะที่สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากัด มีการ จัดสรรทุนดังกลาวถึงรอยละ 5.90
อารมณ กันหาและพันธศักดิ์ ภูทอง (2558) ไดวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการดําเนินงานสหกรณออม
ทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด ในชวง พ.ศ. 2555-2557 เปนการวิจัยเชิง
วิเคราะห (Analysis Studies) จากขอมูลทุติยภูมิไดแกขอมูลทางการเงินไดจาก งบดุล งบกําไรขาดทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานกิจการประจําป ทําการวิเคราะหตามทฤษฎี (Camels Analysis)
จํานวน 19 อัตราสวน ทําการเปรียบเทียบกับอัตราสวนสหกรณออมทรัพยเฉลี่ย (peer gup) ระดับขนาดใหญ
มากใน พ.ศ. 2557 ผลการวิจัยพบวา มติที่1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย
พบวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด มีหนี้สินตอทุนต่ํากวา
คาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย มีทุนสํารองตอสินทรัพยและผลตอบแทนตอทุนสูงกวาคาเฉลี่ย มติที่2คุณภาพ
ของสินทรัพย พบวาสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสินทรัพยที่มีคุณภาพ และมี
ผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย แตมีอัตราเจริญ เติบโตของสินทรัพยในระดับ
ต่ํากวา มติที่3 ความสามารถในการบริหาร พบวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุบลราชธานี จํากัด มีการบริหารทําใหมีกําไรตอสมาชิกและเงินออมตอสมาชิกตลอดจน หนี้สินตอสมาชิกสูง
กวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย แตมีอัตราเจริญเติบโตของธุรกิจต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย
มติ ที่ 4 ความสามารถในการทํ า กํ า ไร พบว า สหกรณ อ อมทรัพ ย ข า ราชการสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ
อุบลราชธานี จํากัด มีคาใชจายในการดําเนินงาน สูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย แตมีอัตรากําไร
สุทธิสูง และอัตราเจริญเติบโตของกําไรสุทธิสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยเชนเดียวกัน มติที่5 สภาพ
คลองทางการเงิน พบวา สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานีจํากัด มี
อัตราสวนทุนหมุนเวียนต่ํากวาคาเฉลี่ย และมีสภาพคลองทางการเงินที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย
แตมีลูกหนี้ระยะสั้นชําระหนี้ ตามกําหนดสูงกวาคาเฉลี่ย
มติ ที่ 6 ผลกระทบต อ ธุ ร กิ จ พบว า สหกรณ อ อมทรั พ ย ข า ราชการสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
อุบลราชธานี จํากัด มีผลกระทบจากคูแขงที่เปนสหกรณออมทรัพยเหมือนกัน และไดรับผลกระทบจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันกับสหกรณโดยเฉพาะการแขงขันในเรื่องอัตราดอกเบี้ย
และขั้นตอนการใหบริการ
จันทนา วัฒนกาญจนะ (2559) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตราสวนทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึ ก ษาอั ต ราส ว นมาตรฐานทางการเงิ น ของ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
และ 2) วิเคราะหแนวโนมของอัตราสวนมาตรฐานทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม 22 หมวดธุรกิจในชวงป
พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2557 โดยเก็บขอมูลจากประชากร ไดแก บริษัท ในหมวดในธุรกิจอุตสาหกรรม 22
หมวดธุรกิจ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เฉพาะกลุมบริษัทที่มีการซื้อขาย
หลักทรัพยประเภทหุนสามัญจํานวน 363 บริษัท ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิที่มีการเปดเผยตอ
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สาธารณชน ไดแก รายงานประจําป งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน รายงานแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป รวมทั้งสิ้น 10 ป การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน และคาเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนมาตรฐานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย22 หมวดธุรกิจ มีคาแตกตางกัน
อัตราส วนสภาพคล องพบว า มี แ นวโน ม ดี และมีค วามสามารถในการชํา ระหนี้คื นระยะสั้ น ได ดี
ไดแก บริษัทหมวดธุรกิจเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ของใชสวนตัวและ
เวชภัณฑ ยานยนต ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ เหล็ก พัฒนาอสังหาริมทรัพย พลังงานและสาธารณูปโภคสื่อ
และสิ่งพิมพ การทองเที่ยวและสันทนาการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อัตราส วนวั ดประสิ ท ธิ ภ าพในการใช สิ นทรั พ ย พบว า มี แ นวโน ม ดี แ ละมีประสิท ธิ ภาพในการใช
สินทรัพย ไดแก บริษัทหมวดธุรกิจการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ บรรจุภัณฑ เหล็ก วัสดุกอสราง บริการรับเหมา
กอสราง พลังงานและสาธารณูปโภค สื่อและสิ่งพิมพ การทองเที่ยวและสันทนาการ ขนสงและโลจิสติกส
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อัตราสวนการบริหารหนี้สิน พบวา มีแนวโนมดีหนี้สินรวมลดลงและมีความสามารถในการจาย
ดอกเบี้ย ไดแก บริษัทหมวดการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน
ยานยนต ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ เหล็กวัสดุกอสราง การแพทย และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
อั ต ราส ว นวั ด ความสามารถในการทํ า กํ า ไร พบว า มี ค วามสามารถในการทํ า กํ า ไรมี แ นวโน ม ดี
ไดแก บริษัทหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักรการแพทย สื่อและสิ่งพิมพ บริการเฉพาะกิจ ขนสงและโลจิสติกส และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
อัตราสวนประเมินผลบริษัทโดยรวม พบวา มีประสิทธิภาพในการบริหารงานดี มีแนวโนมสูงขึ้นและ
มีนักลงทุนเขาไปลงทุนมากขึ้น ไดแก บริษัทหมวดกิจการอาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น ของใชในครัวเรือนและ
สํานักงาน ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ ยานยนต ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ บรรจุภัณฑ เหล็ก วัสดุกอสราง
บริการรับเหมากอสราง พัฒนาอสังหาริมทรัพย พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชย การแพทยสื่อและ
สิ่งพิมพ บริการเฉพาะกิจ การทองเที่ยวและสันทนาการ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ธนาดล รักษาพล (2559) บทวิเคราะหงบการเงิน สหกรณออมทรัพย บริษัท ที โอที จํากัด
โดย
เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของสหกรณ กับขอมูลอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยอื่นทั้งระบบทั่ว
ประเทศ ที่มีขนาดเดียวกัน ณ ป 2558 นําขอมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ สรุปในภาพรวม
ผลการดําเนินงานของสหกรณอยูในระดับ ดี เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณที่มีขนาด
ใหญมากที่นํามาวิเคราะห โดยสหกรณมีการยืม ใหกูยืม การรับฝาก และการลงทุนอยางเหมาะสม มีการ
ควบคุมการปลอยสินเชื่อแกสมาชิก โดยดูจากความสามารถในการชําระคืนของสมาชิกเปนหลัก และมีการ
ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานอยางเครงครัด ทําใหมีอัตรากําไรตอสมาชิก และอัตราการเจริญเติบโต
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ของสินทรัพยอยูในระดับที่ดีมาก รวมทั้งมีการสงเสริมใหเกิดการออมตอสมาชิก ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของ
สหกรณ จนทําใหมีอัตราการออมตอสมาชิกเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจน ปจจัยเหลานี้เปนผลมาจากที่สหกรณ
ดําเนินนโยบายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ อยางไรก็ตามสหกรณตองระมัดระวัง
ไมใหสมาชิกสรางหนี้จนมากเกินไป นอกจากนี้สหกรณควรจัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถปรับตัวตามสถานการณภายนอกไดอยางทันทวงที ทั้งนี้เพื่อที่จะไดนําไป
ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการบริ ห ารงานให ส อดคล อ งกั บ สถานการณที่ จ ะมีก ารเปลี่ ยนแปลงไปอย า งรวดเร็ว
โดยเฝาระวังและปองกันความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องตนทุนทางการเงิน ปญหาสภาพคลอง
และรักษาผลกําไรจากการดําเนินงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม อันจะนําไปสูความผาสุกของมวลสมาชิกอยาง
ยั่งยืนสืบไป
ธันวา เลาหศิริวงศ (2561)ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานของสหกรณออม
ทรัพยซึ่งมีผลกระทบตอระบบการเงินไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณการเงินของสหกรณออมทรัพย
ปจจัยที่มีผลตอระดับเงินทุน ความเชื่อมโยงภายในของธุรกิจสหกรณออมทรัพยอันจะนําไปสูความเชื่อมโยงเชิง
ระบบ ผลการวิจัยพบวาในชวง 5 ป ยอนหลัง สหกรณออมทรัพยโดยเฉลี่ยปลอยกูใหกับสมาชิกรอยละ 95.2
สวนที่รอยละ 4.8 ปลอยกูใหกับสหกรณอื่นๆ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยปลอยสินเชื่อใหสมาชิกเพียงรอย
ละ 48.9 ขณะที่รอยละ 51.1 เปนการปลอยสินเชื่อใหสหกรณอื่นๆ และในชวง 5 ปที่ผานมามีเงินฝาก ขยายตัว
สูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชยอยูในระดับต่ํา สหกรณออมทรัพยหารายไดจากดอกเบี้ย
เงินใหกูยืมลดลงจึงตองหาแหลงรายไดจากการลงทุนแตอยางอื่นเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น สวนคาใชจายเกิด
จากดอกเบี้ ยเงิ นฝาก ดอกเบี้ ยเงิ นกู ยืม ตลอดจนหนี้ที่มีแ นวโนม สูงขึ้น สหกรณออมทรัพยมีอัตราการ
เจริญเติบโตและสภาพคลองโดยรวมดี แตอยางไรก็ตามการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิเริ่มมีความเสี่ยงจาก
ความผันผวนและไมยั่งยืน ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเงินทุนอยางมีนัยสําคัญๆ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ไดแกอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ระดับหนี้ครัวเรือนของสมาชิกและอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA) เมื่อแบงสหกรณออมทรัพยออกเปนสองกลุมตามสภาพคลองพบวากลุมที่มีความแข็งแกรงของเงินทุน
(Capital Strenght) ต่ํากวาระบบ จะมีความเสี่ยงดานเครดิต และกลุมที่มีความแข็งแรงของเงินทุนสูงจะมี
ความเสี่ยงจากการแสวงหารายไดจากการลงทุน (Search for Yield) และพบวาสหกรณที่มีความเชื่อมโยงกับ
ธนาคารพาณิชยและระบบเงินทุนโดยรวมในระดับสูงคือสหกรณออมทรัพยกลุมที่มีความแข็งแกรงของเงินทุน
สูง นอกจากนี้ควรนําปจจัยดานพฤติกรรม ที่บงชี้ความเสี่ยงในอนาคต (Forward Looking) มาพิจารณาดวย
เชน อายุเฉลี่ยหรือการเกษียณของสมาชิก ภาระหนี้หรือยอดหนี้เฉลี่ยตอรายสมาชิกในสหกรณ และสถาบัน
การเงินอื่น เปนตน ดังนั้น การสงเสริมใหสหกรณออมทรัพยเปนสมาชิกเครดิตบูโร จะชวยใหมีขอมูลของ
สมาชิกที่เชื่อมกับระบบสถาบันการเงินอื่นมากขึ้น
โกวิท ชาญวิทยาพงศ (2563) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย ในชวงอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําตอเนื่อง : กรณีประเทศไทย มีวัตถุประสงค มุงศึกษาวาสหกรณออมทรัพยของประเทศไทยมี
พฤติ ก รรมรั บ ความเสี่ ย งมากขึ้ น หรื อ ไม เมื่ อ มี ก ารใช น โยบายอั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํ า ต อ เนื่ อ งเป น เวลานาน
โดยให พ ฤติ ก รรมความเสี่ ย งของสหกรณ ถู ก อธิ บ ายด ว ยตั ว แปรต า ง ๆ จากงบการเงิ น ของสหกรณ ที่ เ ป น
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ลักษณะเฉพาะของสหกรณ เชน เงินฝาก เงินปลอยกู เงินลงทุน สภาพคลองที่เปนสัดสวนตอสินทรัพย
ตนทุนตอรายได ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ตัวแปรหุน สําหรับลักษณะของสหกรณ เชน ขนาดของสหกรณ
และอัตราดอกเบี้ยต่ํา (low Rate) ตลอดจนตัวแปรอิทธิพลรวม (Interaction Variables) ระหวางตัวแปรหุน
และตัวแปรลักษณะเฉพาะ เชน ขนาดกับตัวแปรลักษณะเฉพาะ เปนตน งานศึกษานี้ใชขอมูลรายสหกรณ
จากกรมตรวจสอบบั ญ ชี ใ นช ว ง ค.ศ. 2008-2017 ข อ มู ล ตั ว แปรเศรษฐศาสตร ม หภาคอื่ น ๆ นํ า มาจาก
ฐานขอมูล CEIC และธนาคารแห งประเทศไทย วิธีการศึกษาที่ใ ชใ นงานวิจัย นี้มี 2 วิธี คือ Fixed Efects
Model และ Quantile Regression ผลการศึกษา พบวา สหกรณออมทรัพย อาจมีพฤติกรรมรับความเสี่ยง
เพิ่มเมื่ออัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ําตอเนื่องเปนเวลานาน ซึ่งตัวแปรวัดความเสี่ยงในงานศึกษานี้คือ Z-Score
และ Leverage ในชวงที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา สมาชิกสหกรณออมทรัพยจะออมเงินในรูปของหุน แทนเงินฝาก
เพราะผลตอบแทนจากหุนสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก ผลคือสหกรณไดรับเงินทุนที่ดูราวกับวาไมมีตนทุนไวปลอยกู
และลงทุนเพิ่ม ตนทุนที่ต่ํา และรายไดดอกเบี้ยที่ลดลง ในชวงที่ดอกเบี้ยต่ําเปนเวลานานตอเนื่องนี้สงผลให
ความเสี่ยงในการดําเนินกิจการสูงขึ้น สหกรณขนาดใหญกวามีผลกระทบดานทุน (Equity) ที่ลดความเสี่ยงได
มากกว า เมื่ อ เที ย บกั บ สหกรณ ข นาดเล็ ก สหกรณ ข นาดใหญ ก ว า จึ ง อาจมี ค วามได เ ปรี ย บทางด า นต น ทุ น
ภาครัฐจึงสามารถใชการควบรวมกิจการระหวางสหกรณขนาดใหญกับสหกรณขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพต่ํา
เปนตัวเพิ่มเสถียรภาพใหระบบสหกรณ แตเนื่องจากขนาดของสหกรณอาจกระตุนใหเกิดการยักยอกทรัพยของ
สหกรณออมทรั พย ได ภาครั ฐ จึ งควรลดโอกาสการยักยอกทรั พยใ นสหกรณด วยการเพิ่ม โทษทางอาญา
ใหเปนเชนเดียวกันกับกรณีธนาคารพาณิชย
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและการดําเนินงานของ
สหกรณออมทรัพย เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้จัดแบงสาระสําคัญเปน 4 กลุม ดังนี้
1) วิจัยแนวทางการดําเนินงานและพฤติกรรมความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย (2) ประเมินสมรรถนะในการ
ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อจําแนกสหกรณออกเปนกลุม
ตามสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (3) เปนการศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณออม
ทรัพย โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ตามทฤษฎี Camels Analysis 6 ดาน ไดแก 1) ความ
เพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง (Capital Strength : C ) 2) คุณภาพสินทรัพย (Asset Quality : A)
3) ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability : M) 4) การทํากําไร (Earning Sufficiency :
E) 5) สภาพคลอง (Liquidity : L) และ 6) ผลกระทบตอธุรกิจ (Sensitivity : S) ทําการเปรียบเทียบกับ
คาเฉลี่ย (Peer group) หรือเทียบกับเกณฑมาตรฐาน ตลอดจนวิเคราะหแนวโนม (4) การศึกษาอัตราสวน
มาตรฐานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 5 ดาน ไดแก อัตราสวนวัด
สภาพคล อ ง อั ต ราส ว นวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช สิ น ทรั พ ย อั ต ราส ว นการบริ ห ารหนี้ สิ น อั ต ราส ว น
ความสามารถในการทํากําไร อัตราสวนประเมินผลบริษัทโดยรวม และวิเคราะหแนวโนมอัตราสวนมาตรฐาน
ทางการเงินของบริษัทตามกลุมธุรกิจ ยังไมมีผูใดวิจัยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินตามเกณฑมาตรฐาน
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมากอน ผูวิจัยจึงใชแนวคิดการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคง
ทางการเงินของสหกรณออมทรัพยเปนหลักในการวิเคราะห เนื่องจากเปนอัตราสวนมาตรฐานที่ใชเปนการ
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เฉพาะสําหรับสหกรณออมทรัพยทุกขนาดแบงเปน 4 หมวด ไดแก 1) หมวดโครงสรางทางการเงิน 2)
หมวดสภาพคลองทางการเงิน 3) หมวดประสิทธิภาพทํารายได 4) หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความ
เสี่ยง โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานเพื่อจัดระดับชั้นคุณภาพ และวิเคราะหเปรียบเทียบ
อนุกรมเวลา ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย แบงเปน 4 หมวด ดังนี้ 1) หนวดโครงสรางทางการเงิน เปนการวัดวาแหลงที่มาของเงินทุนมาจากแหลงใด และแหลงใช
ไปของเงินทุนใชไปในทางใดบาง การจัดหาแหลงเงินทุน และการใชไปของเงินทุนมีความเหมาะสมสอดคลองกันหรือไมเพียงใด 2) หมวดสภาพคลองทางการเงิน เปนการวัดวาสหกรณมี
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น มากนอยเพียงใด 3) หมวดประสิทธิภาพการทํารายได เปนการวัดวาการลงทุนของสหกรณกอใหเกิดรายไดหรือไม มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
4)
หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง เปนการวัดวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพียงใด กลาวคือ สหกรณไดบริหารจัดการสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทน และมี
การปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพยเหลานั้นเหมาะสมหรือไมเพียงใด
1. งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563
2. ระเบียบ ข้อบังคับ รายงานการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
วิเคราะห์อตั ราส่ วนความมัน่ คงทางการเงิน แบ่งเป็ น 4 หมวด
1.หมวดโครงสร้างทางการเงิน
2.หมวดสภาพคล่องทางการเงิน
3.หมวดประสิ ทธิภาพการทํารายได้
4.หมวดคุณภาพสิ นทรัพย์และป้ องกันความเสี่ ยง
และศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ รายงานการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เพื่อหาที่มาของตัวเลขอัตราส่ วนทางการเงิน
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความมัน่ คง
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (Standard Ratio)

เปรี ยบเทียบอนุกรมเวลา (Time Series
Comparisons)
ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุงวิเคราะหความมั่นคงทางการ
เงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
1. หนวยในการวิเคราะห
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

1. หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis)

หนวยในการวิเคราะห ไดแก องคกรธุรกิจ อันหมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จํากัด

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
อุดรธานี

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะราย (Case Study) คือ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยทําการรวบรวม
ขอมูล ดังนี้
3.1 งบการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด ประกอบดวย งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผูสอบบัญชี และรายงานการประชุม ระหวาง พ.ศ.
2559 – พ.ศ. 2563
3.2 ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จํากัด ระหวางพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.2563

4. การเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัย ได ทําหนังสือขออนุเคราะหขอมูล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผูสอบบัญชี รายงานการประชุม ระหวาง พ.ศ 2559 – พ.ศ 2563 จากสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จํากัด ตลอดจนศึกษาระเบียบ ขอบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพย เพื่อนํามาวิเคราะห

5. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
5.1 ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Microcoft
Excell “คู มื อ การใช ง านโปรแกรมประเมิ น เกณฑ ม าตรฐานการบริ ห ารจั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย ”
เพื่ อ ประมวลผลตามเกณฑ ม าตรฐานความมั่ น คงทางการเงิ น ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ใ นภาพรวมทั้ ง หมด
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และภาพรวมแตละหมวด และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ประมวลผลอัตราสวนทางการเงิน 4
หมวด แยกรายอัตราสวน
5.2 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณทรัพยเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 4 หมวด จํานวน 14 อัตราสวนดังนี้
5.2.1 อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน เปนอัตราสวนที่ใชวัดโครงสรางทางการเงิน ว ามี
แหลงที่มาของเงินทุนมาจากแหลใด และแหลงใชไปของเงินทุนวาใชไปในทางใดบาง การจัดหาเงินทุน และ
การใช ไ ปของเงิ น ทุน มีค วามสอดคล อ งเหมาะสมกัน เพี ยงใด อั ต ราส ว นนี้ จะอธิ บ ายความเสี่ยงที่ เกิดจาก
โครงสร า งทางการเงิ น ประกอบด ว ย 4 อั ต ราส ว นได แ ก 1) อั ต ราส ว นทุ น เรื อ นหุ น ต อ สิ น ทรั พ ย ร วม
2) อัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวม 3) อัตราสวนลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้นตอสินทรัพยรวม
4) อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น และตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณอื่น ตอ
สินทรัพยรวม 5) อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม และ 6) อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของ
สหกรณ
5.2.2 อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน อัตราสวนนี้ใชวัดความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นของ
สหกรณออมทรัพยวา ในการนําเงินไปลงทุนในสินทรัพยตางๆนั้น สินทรัพยเหลานั้นมีสภาพคลองเหมาะสมกับ
ภาระผูกพันระยะสั้นหรือไม การมีสภาพคลองต่ําอาจเกิดปญหาการชําระหนี้ระยะสั้น แตการมีสภาพคลองที่
มากเกินไปอาจสูญเสียโอกาสสรางรายไดเพิ่มเชนกัน อัตราสวนสภาพคลองทางการเงินประกอบดวย 3
อัตราสวนไดแก 1) อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 2) อัตราสวนลูกหนี้เงินกูที่ชําระไดตาม
กําหนด 3) อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น)
5.2.3 อัตราสวนประสิทธิภาพการทํารายได อัตราสวนนี้ใชวัดความสามารถในการสรางรายได
ของสหกรณออมทรั พย เมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ และเที ยบกั บคาใช จ ายในการดําเนินงาน อั ตราสวน
ประสิทธิภาพทํารายไดประกอบดวย 2 อัตราสวนไดแก 1) อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย
2) อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
5.2.4 อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง อัตราสวนนี้ใชวัด ความสามารถ
ของสหกรณในการบริหารสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดผลตอบแทน และมีการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนใน
สินทรัพยเหลานั้นเหมาะสมเพียงใด ประกอบดวย 3 อัตราสวน ไดแก 1) อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได
ตอลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น) 2) อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง 3) อัตราสวน
ลูกหนี้เงินกู(เฉพาะสมาชิก) ตอทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก)
5.3 วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบ
อัตราส วนทางการเงิน (Financial Ratio) เป นเครื่ องมื อประเภทหนึ่ งที่ชวยให ประเมินฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจไดดีกวาตัวเลขขอมูลดิบ ที่แสดงไวในงบการเงิน ตัวเลข
อัตราสวนทางการเงินที่ไดจากการคํานวณไมไดใหความหมายอะไรนัก แตจะนํามาแปลความและใชประโยชน
ไดโดยการเปรียบเทียบซึ่งสามารถทําได 3 วิธี คือ เปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับกลุม
บริษัทอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในอดีตตอเนื่องหลายๆ ป (เพชรี ขุมทรัพย,
2554)
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โชคชัย เดชรอด (2561) ไดกลาวถึงการนําอัตราสวนทางการเงินมาเปรียบเทียบกันใน 4 ลักษณะ 1)
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Cross Section Coamparisons) เพื่อใหผูบริหารสามารถ
วิเคราะหคู แ ข ง และนํ ามาปรั บเปลี่ ยนนโยบายของบริ ษั ท ต อไป 2) เปรี ยบเทียบกั บอั ตราส ว นเฉลี่ ย ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Everage Ratio) ซึ่งเปนคามาตรฐานที่ถูกกําหนดอยางเปนทางการตามแตละ
ประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ หรืออาจเรียกวาเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน (Standdard Ratio) 3)
เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time Series Comparisons) เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของ
บริษัทในอดีตกับปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง และสามาพยากรณแนวโนมใน
อนาคต 4) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด (Management Target) เปนการนําอัตราสวนทางการเงิน
จากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว วาการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายดังกลาวหรือไม
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ 2 วิธี ดังนี้
5.3.1 วิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด (Standard Ratio) หมายถึงเทียบกับอัตราสวน
มาตรฐาน อันหมายถึง เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยซึ่งมีระดับชั้นคุณภาพ 8
ระดับ ตามคาคะแนนถวงน้ําหนัก (ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด, 2561) ไดแก
ระดับชั้นคุณภาพ D ( < รอยละ55)

หมายถึง

ตองใชความพยายามอยางมากในการ

ปรับปรุง
ระดับชั้นคุณภาพ D+ ( > รอยละ55-60) หมายถึง ตองใชความพยายามในการปรับปรุง
ระดับชั้นคุณภาพ C ( >รอยละ60-65) หมายถึง คาที่ยอมรับได
ระดับชั้นคุณภาพ C+ ( >รอยละ65-70) หมายถึง สูงกวาคาที่ยอมรับได
ระดับชั้นคุณภาพ B ( >รอยละ70-75 ) หมายถึง คอนขางดี
ระดับชั้นคุณภาพ B+ ( >รอยละ75-80 ) หมายถึง ดี
ระดับชั้นคุณภาพ A ( >รอยละ85 )

หมายถึง ดีเยี่ยม

ระดับชั้นคุณภาพ A+ ( >รอยละ85)

หมายถึง ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย

5.3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในอดีตตอเนื่องหลายๆ ป หรือวิเคราะห
เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time series Comparisons) ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.
2563 เพื่อวิเคราะหแนวโนม

บทที่ 4
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การวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี จํากัด เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากงบ
การเงิน อันประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชี
และระเบียบ ขอบังคับ รายงานการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
Microsoft Excel และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีบรรยาย ประกอบตาราง ดังนี้
1. การวิ เ คราะห อั ต ราส ว นความมั่ น คงทางการเงิ น ในภาพรวมทั้ ง หมดและภาพรวมแต ล ะหมวด
ของสหกรณ ออมทรั พย ม หาวิ ท ยาลั ยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 จํ านวน 4 หมวด
เพื่ อ วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บกั บ ค า มาตรฐานที่ กํ า หนด(Standard Ratio) และเปรี ย บเที ย บอนุ ก รมเวลา
(Time Series Comparisons) เพื่อพยากรณแนวโนม
2. การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินจําแนกรายละเอียดแตละหมวดของสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยราชอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ที่กําหนด (Standard Ratio) และเปรียบเทียบอนุ กรมเวลา (Time Series Comparisons) เพื่ อพยากรณ
แนวโนม
3. การอภิปรายผลการวิจัย

1. การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินในภาพรวมทั้งหมดและภาพรวมแตละหมวด
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563
1.1 อัตราสวนความมั่นคงทางการเงินในภาพรวม
ผลการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ในภาพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนด อยูในระดับชั้นคุณภาพระหวาง C+ ถึง B
หมายถึงความมั่นคงทางการเงินอยูในระดับสูงกวาคาที่ยอมรับไดถึงระดับคอนขางดี และเมื่อเปรียบเทียบ
อนุกรมเวลา ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 พบวามีแนวโนมที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ระดับชั้นคุณภาพอัตราสวนความมั่งคงทางการเงินในภาพรวม 4 หมวด พ.ศ 2559-พ.ศ 2563
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อัตราสวนทางการเงิน
1. หมวดโครงสรางทาง
การเงิน
2. หมวดสภาพคล อ ง
ทางการเงิน
3. หมวดประสิ ท ธิ ภ าพ
การทํารายได
4 . ห ม ว ด คุ ณ ภ า พ
สิ น ทรั พ ย แ ละป อ งกั น
ความเสี่ยง
รวม
ระดับชั้นคุณภาพ

คะแนนเต็ม

คะแนนวิเคราะหรายป
2560
2561
2562 2563
30.94
26.35
26.35
33.23

55

2559
24.06

25

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

10

8.13

7.50

8.13

8.13

7.50

10

8.75

9.17

9.58

9.58

9.17

100

65.94
C+

72.60
B

69.06
C+

69.06
C+

74.90
B

1.2 อัตราสวนความมั่นคงทางการเงินในภาพรวมแตละหมวด
เมื่ อ นํ า คะแนนถ ว งน้ํ า หนั ก แต ล ะหมวดมาจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพ พบว า หมวดโครงสร า งทางการเงิ น มี
ระดับชั้นคูณภาพต่ําสุด อยูระดับ D ถึง C หมายความวา อยูในชั้นคุณภาพ การดําเนินงานอยูในระดับพอ
ยอมรับได จนถึงระดับคอนขางดี แตเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา ตั้งแต พ.ศ.2559-2563 พบวามี
แนวโนมที่ดีขึ้น
หมวดประสิทธิภาพทํารายไดมีระดับชั้นคุณภาพต่ําในลําดับที่สองโดยมีระดับชั้นคุณภาพในระดับ B
ถึงระดับ A หมายความวาผลการดําเนินงานอยูในระดับคอนขางดีจนถึงดีเยี่ยม แตเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
อนุกรมเวลา ตั้งแต พ.ศ.2559-2563 กลับพบวามีแนวโนมลดลง
หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง อยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ หมายความวาผลการ
ดํ า เนิ น งานอยู ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย มเกิ น ความคาดหมาย และเมื่ อ วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บอนุ ก รมเวลาตั้ ง แต
พ.ศ. 2559-2563 พบวามีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง
สํ าหรั บหมวดสภาพคลองทางการเงิน มีร ะดับชั้ นคุ ณภาพสู งสุดคือระดั บ A+ หมายถึงผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมากเกินความคาดหมาย ตลอดระยะเวลา 5 ป เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรม
เวลาตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 พบวาแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ระดับชั้นคุณภาพอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินจําแนกรายหมวด พ.ศ.2559-พ.ศ. 2563
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อัตราสวนทางการเงิน
1. หมวดโครงสรางทางการเงิน
2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน
3. หมวดประสิทธิภาพการทํารายได
4. หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกัน
ความเสี่ยง

2559
D
A+
A
A+

ระดับชั้นคุณภาพ
2560
2561
2562
D+
D
D
A+
A+
A+
B
A
A
A+
A+
A+

2563
C
A+
B
A+

2. การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินจําแนกรายละเอียดแตละหมวดของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ 2559-พ.ศ 2563
2.1 หมวดโครงสรางทางการเงิน
ผลการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินสหกรณออมทรัพยหมวดโครงสรางทางการเงินพบวาระดับชั้น
คุณภาพ อยูระดับ D ใน พ.ศ.2559 กอนปรับเพิ่มขึ้นอยูในระดับชั้นคุณภาพ D+ ใน พ.ศ.2560 และปรับลดลง
อยูในระดับ D ใน พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 กอนปรับเพิ่มขึ้นเปนระดับ C ใน พ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 4-3
ตารางที่ 4-3 รอยละคะแนนถวงน้ําหนักและระดับชั้นคุณภาพหมวดโครงสรางทางการเงิน พ.ศ.2559-พ.ศ.
2563
พ.ศ.
คะแนนเต็ม
คะแนนวิเคราะห
รอยละ
ระดับชั้นคุณภาพ
พ.ศ.2559
55
24.06
43.74
D
พ.ศ.2560
55
30.94
56.25
D+
พ.ศ.2561
55
26.35
47.90
D
พ.ศ.2562
55
26.35
47.90
D
พ.ศ.2563
55
33.23
60.41
C
2.1.1 อัตราสวนทางการเงินหมวดโครงสรางทางการเงินจําแนกรายอัตราสวน
สหกรณฯมีคะแนนถวงน้ําหนักอัตราทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 5.73 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน
คิดเปนรอยละ 62.48 อยูในระดับชั้นคุณภาพ C ตลอดระยะเวลา 5 ป เนื่องจากอัตราทุนเรือนหุนตอสินทรัพย
รวมของสหกรณมีคาเกินกวารอยละ 50 แสดงวาการจัดหาเงินทุนของสหกรณฯเพื่อนํามาลงทุนนั้นสวนใหญ
เปนการจัดหาเงินทุนจากเจาของมากกวาเจาหนี้ แสดงวามีความมั่นคงสูง แตตองระมัดระวังอาจเปนอุปสรรค
ตอการขยายตัวของธุรกิจ และทําใหผูบริหารมีภาระในการหารายไดใหเพียงพอการจายเงินปนผลตามที่สมาชิก
คาดหวัง
สหกรณฯมีคะแนนถวงน้ําหนักอัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวม 3.44 คะแนน
จากเต็ม 9.17 คะแนน คิดเปนรอยละ 37.50 ใน พ.ศ.2559 และเพิ่มขึ้น ใน พ.ศ.2560-2563 เปน 4.58
คะแนน คิดเปนรอยละ 49.94 อยูในระดับชั้นคุณภาพ D เนื่องจากเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) มีจํานวนต่าํ เพียง
ไมเกินรอยละ 30 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมทําใหการขยายตัวของสหกรณเปนไปไดชา
สหกรณฯมีคะแนนถวงน้ําหนักอัตราสวนลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น) ตอสินทรัพยรวม
1.15 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.54 อยูในระดับชั้นคุณภาพ D ใน พ.ศ.2559 กอนที่

44

จะปรับตัวเปน 3.44 คะแนนคิดเปนรอยละ 37.51 แตยังอยูในระดับชั้นคุณภาพ D ใน พ.ศ.2560 สําหรับ พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2562 มีคะแนนถวงน้ําหนัก 1.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.54 กอนที่จะปรับตัวขึ้น ใน พ.ศ.
2563 เปน 5.73 คะแนน คิดเปนรอยละ 62.48 อยูในระดับชั้นคุณภาพ C เนื่องจากตลอดระยะเวลา 5 ป
สหกรณฯมีลูกหนี้เงินกูมากกวารอยละ 85 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมทําใหเกิดความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อ
สหกรณฯมีคะแนนถวงน้ําหนักอัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่นและ
ตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณอื่น ตอสินทรัพยรวมมีคาถวงน้ําหนัก 1.15 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 12.54 อยู ใ นระดั บ ชั้ น คุ ณ ภาพ D ใน พ.ศ.2559 และมี ค า ถ ว งน้ํ า หนั ก 6.87 คะแนน ใน พ.ศ.2560
คิดเปนรอยละ 74.10 อยูในระดับชั้นคุณภาพ B กอนปรับตัวลดลงเหลือพียง 4.58 คะแนน ใน พ.ศ.2561 ถึง
พ.ศ.2562 อยูในระดับชั้นคุณภาพ D แตอยางไรก็ตามใน พ.ศ.2563 คะแนนถวงน้ําหนักกลับเพิ่มขึ้นเปน 6.87
คะแนน อยูในระดับชั้นคุณภาพ B อีกครั้ง เพราะสหกรณฯไดดํารงเงินสด เงินฝากธนาคารไวรอยละ 14 ของ
สินทรัพยรวม เนื่องจากใน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไดบันทึกขอตกลง (Memorandum of
Understanding : MOU) กั บธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใตโครงการเงินกูเพื่อเปนสวัสดิการ
สําหรับบุคคลกรภาครัฐ ทําใหลูกหนี้ที่เปนสมาชิกสหกรณฯจํานวนหนึ่งไดไปกูเงินจากธนาคารกรุงไทยฯ ที่มี
วงเงินกูสูงกวา และนําเงินมาปดหนี้ ทําใหสหกรณฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปอื่นๆ มี
การดํารงเงินสด และเงินฝากธนาคารไวไมมากนัก
สหกรณฯมีคาถวงน้ําหนักอัตราทุนสํารองตอสินทรัพยรวม 1.15 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน
คิ ด เป น ร อ ยละ 12.54 อยู ใ นระดั บ ชั้ น คุ ณ ภาพ D เนื่ อ งจากสหกรณ ดํ า รงอั ต ราทุน สํา รองไว ต่ํ า กว า เกณฑ
มาตรฐาน อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของสหกรณได ถึงแมวาสหกรณจะดํารงทุนสํารองไวรอยละ 10 ของ
กําไรสุทธิประจําป ตามมาตรา 60 แหง พ.ร.บ สหกรณ พ.ศ.2542 แลวก็ตาม
อัตราส วนเงิ นกู ยืม ภายนอกต อทุนของสหกรณมีคะแนนถวงน้ําหนัก 9.17คะแนน จากเต็ม 9.17
คะแนน คิดเปนรอยละ 100.00 อยูในระดับชั้นคุณภาพ A ตลอดระยะเวลา 5 ป ตั้งแต พ.ศ.2559-2563
เนื่องจากสหกรณไมมีการกูยืมจากภายนอกเลย จึงไมมีความเสี่ยงในการชําระหนี้คืน ดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 คะแนนถวงน้ําหนักหมวดโครงสรางทางการเงินจําแนกรายอัตราสวน พ.ศ.2559-พ.ศ.2563
คะแนนวิเคราะห รายป
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อัตราสวนหมวดโครงสรางทางการเงิน
1.1 อัตราทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม

คะแนน
เต็ม
9.17

1.2 อัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)
ตอสินทรัพยรวม
1.3 อัตราสวนลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิก
และสหกรณอื่น) ตอสินทรัพยรวม
1.4 อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น และตั๋วสัญญาใช
เงินสหกรณอื่น ตอสินทรัพยรวม
1.5 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม

9.17

1.6 อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของ
สหกรณ
รวม

9.17

9.17
9.17
9.17

55

2559

2560

2561

2562

2563

5.73
(C)
3.44
(D)
1.15
(D)
3.44
(D)

5.73
(C)
4.58
(D)
3.44
(D)
6.87
(B)

5.73
(C)
4.58
(D)
1.15
(D)
4.58
(D)

5.73
(C)
4.58
(D)
1.15
(D)
4.58
(D)

5.73
(C)
4.58
(D)
5.73
(C)
6.87
(B)

1.15
(D)
9.17
(A)
24.06
(D)

1.15
(D)
9.17
(A)
30.94
(D+)

1.15
(D)
9.17
(A)
26.35
(D)

1.15
(D)
9.17
(A)
26.35
(D)

1.15
(D)
9.17
(A)
33.23
(C)

2.2 หมวดสภาพคลองทางการเงิน
หมวดสภาพคลองทางการเงิน มีระดับชั้นคุณภาพ A+ หมายถึงผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
มากเกินความคาดหมาย ตลอดระยะเวลา 5 ป และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลาพบวา แนวโนมไม
เปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 รอยละคะแนนถวงน้ําหนักและระดับชั้นคุณภาพอัตราสวนทางการเงิน หมวดสภาพคลอง พ.ศ
2559-พ.ศ.2563
พ.ศ.
คะแนนเต็ม
คะแนนวิเคราะห
รอยละ
ระดับชั้นคุณภาพ
พ.ศ. 2559
25
25
100
A+
พ.ศ.2560
25
25
100
A+
พ.ศ.2561
25
25
100
A+
พ.ศ.2562
25
25
100
A+
พ.ศ.2562
25
25
100
A+
2.2.1 อัตราสวนทางการเงินหมวดสภาพคลองทางการเงินจําแนกรายอัตราสวน
สหกรณมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 8.33 คะแนนเต็ม คิดเปน
รอยละ 100.00 อยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ ตั้งแต พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2563 เนื่องจากสหกรณมีสินทรัพย
หมุนเวียนมากกวาหนี้สินหมุนเวียน เกินกวา 1 เทา ทําใหมีความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นไดดี หรือมีสภาพ
คลองสูงนั่นเอง
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สหกรณมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนลูกหนี้เงินกูที่ชําระไดตามกําหนด 8.33 คะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ
100.00 อยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ ตั้งแต พ.ศ. 2559- พ.ศ.2563 เนื่องจากลูกหนี้เงินกูที่ชําระหนี้ไดตาม
กําหนดมีคาเกินกวารอยละ 95.00 คะแนน ตามเกณฑที่กําหนด
สหกรณฯมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น 8.33 คะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ
100.00 อยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ ตั้งแต พ.ศ. 2559-2563 เนื่องจากสหกรณมีสินทรัพยสภาพคลองเกินกวา
รอยละ 3 ของเงินรับฝากทั้งสิ้น ทําใหเกิดหลักประกันที่มั่นคง ในการบริหารเงินรับฝากของสหกรณได
ดัง
ตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 คะแนนถ ว งน้ํ า หนั ก อั ต ราส ว นทางการเงิ น หมวดสภาพคล อ ง จํ า แนกรายอั ต ราส ว น
พ.ศ. 2559- พ.ศ.2563
คะแนนวิเคราะห รายป
อัตราสวนทางการเงิน
คะแนน 2559 2560
2561
2562
2563
เต็ม
1. อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
ตอหนี้สินหมุนเวียน
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)
2. อัตราลูกหนีเ้ งินกูที่ชําระไดตาม 8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
กําหนด
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)
3. อัตราสวนสินทรัพยสภาพ
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
8.33
คลองตอเงินรับฝากทั้งสิน
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)
รวม
25
25
25
25
25
25
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)

2.3 หมวดประสิทธิภาพทํารายได

หมวดประสิทธิภาพทํารายไดมีระดับชั้นคุณภาพที่ดี แตมีแนวโนมลดลง โดยมีระดับชั้นคุณภาพ A ในพ.ศ.
2559 และลดชั้นคุณภาพเปน B+ ในพ.ศ.2560 อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2562 มีระดับชั้น
คุณภาพ A ตอกัน 2 ป กอนปรับลดลงเหลือระดับชั้นคุณภาพ B ในพ.ศ. 2563 ดังตารางที่ 4-7

ตารางที่ 4-7 รอยละคะแนนถวงน้ําหนักและระดับชั้นคุณภาพหมวดประสิทธิภาพการทํารายได พ.ศ. 2559พ.ศ.2563
พ.ศ.
คะแนนเต็ม
คะแนนวิเคราะห
รอยละ
ระดับชั้นคุณภาพ
2559
10
8.13
81.30
A
2560
10
7.50
75.00
B+
2561
10
8.13
81.30
A
2562
10
8.13
81.30
A
2563
10
7.50
75.00
B+

2.3.1 อัตราสวนทางการเงินหมวดประสิทธิภาพทํารายไดจําแนกรายอัตราสวน
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สหกรณมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย 3.13 คะแนน จากเต็ม 5.00
คะแนน คิดเปนรอยละ 62.60 อยูในระดับชั้นคุณภาพ C ในพ.ศ.2559 พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 สําหรับ
พ.ศ. 2560 และพ.ศ.2563 สหกรณมีคาถวงน้ําหนักในอัตราสวนนี้เพียง 2.5 คะแนนคิดเปนรอยละ 50.00 อยู
ในระดับคุณภาพ D
สหกรณมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนคาใชจายดําเนินงานกอนกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 5
คะแนนเต็มคิดเปนรอยละ 100.00 อยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ ตั้งแต พ.ศ.2559-2563 เนื่องจากสหกรณ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเปนอยางดี ดังตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 คะแนนถวงน้ําหนักและระดับชั้นคุณภาพอัตราสวนทางการเงินหมวดประสิทธิภาพการทํารายได
จําแนกรายอัตราสวน พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
คะแนนวิเคราะห รายป
อั ต ราส ว นประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า คะแนน
2559 2560 2561 2562
2563
รายได
เต็ม
3.1 กําไรสุ ท ธิ ตอทุ นของสหกรณ
5
3.13
2.5
3.13
3.13
2.5
ถัวเฉลี่ย
(C)
(D)
(C)
(C)
(D)
3.2 คาใชจายดําเนินงานกอนกําไร
5
5.00
5.00 5.00
5.00
5.00
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน
(A+)
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
รวม
10
8.13
7.50 8.13
8.13
7.50
(A)
(B+)
(A)
(A)
(B+)
2.4 หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง
หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง พบวา สหกรณมีการบริหารสินทรัพยและปองกัน
ความเสี่ยงอยูในระดับชั้นคุณภาพสูงสุด และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 4-9
ตารางที่ 4-9 รอยละคะแนนถวงน้ําหนักและระดับชั้นคุณภาพหมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง
พ.ศ. 2559- พ.ศ.2563
พ.ศ.
คะแนนเต็ม
คะแนนวิเคราะห
รอยละ
ระดับชั้นคุณภาพ
2559
10
8.75
87.50
A+
2560
10
9.17
91.70
A+
2561
10
9.58
95.80
A+
2562
10
9.58
95.80
A+
2563
10
9.17
91.70
A+
2.4.1 อัตราสวนทางการเงินหมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง จําแนกรายอัตราสวน
ส ห ก ร ณ ฯ มี ค า ถ ว ง น้ํ า ห นั ก อั ต ร า ส ว น ห นี้ ที่ ไ ม ก อ ใ ห เ กิ ด ร า ย ไ ด ต อ ลู ก ห นี้ เ งิ น กู ทั้ ง สิ้ น
(สมาชิกและสหกรณอื่น) 2.50 คะแนน จากเต็ม 3.33 คะแนน ใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2563 คิดเปนรอยละ
75.00 อยู ใ นชั้นคุณ ภาพ B+ เนื่ องจากในปดังกลาวมีห นี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดใ นสัดสวนที่สูงกวาปอื่น ๆ
หมายถึงสหกรณมีลูกหนี้ดอยคุณภาพเพิ่มขึ้น สําหรับปอื่น ๆ ไมมีปญหาใด ๆ
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สหกรณฯมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง 3.33 คะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ
100.00 ตั้งแต พ.ศ.2559-2563 เนื่องจากสหกรณลงทุนในสินทรัพยถาวรนอยกวา 1 เทาของทุนสํารอง อัน
แสดงใหเห็นวาสหกรณฯไมไดลงทุนในสินทรัพยถาวรมากเกินไป เนื่องจากสินทรัพยถาวร เปนสินทรัพยที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสหกรณ (Non Performing Aseset) จึงทําใหประหยัดคาใชจายในการบริหารสินทรัพย
ถาวร และคาเสื่อมราคา อันเปนสวนหนึ่งของคาใชจายดําเนินงาน อันแสดงใหเห็นวาสหกรณมีการบริหาร
จัดการสินทรัพยถาวรไดดี หรือมีสินทรัพยถาวรที่มีคุณภาพสูง
สหกรณมีคาถวงน้ําหนักอัตราสวนลูกหนี้เงินกู (เฉพาะสมาชิก) ตอทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก(เฉพาะ
สมาชิก) 3.33 คะแนนเต็ม ใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 คิดเปนรอยละ 100.00 อยูในระดับชั้นคุณภาพ
A+ และ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2562 มีคาถวงน้ําหนัก 2.92 คิดเปนรอยละ 87.60 ยังอยูในระดับชั้นคุณภาพ A+
เหมือนเดิม เนื่องจากสหกรณมีลูกหนี้เงินกูไมเกิน 1 เทาของทุนเรือนหุนและรับเงินฝาก แสดงใหเห็นถึงความ
สอดคลองกันระหวางการจัดหาเงินทุน กับการใชไปของเงินทุน กลาวคือ สหกรณฯจัดหาเงินทุนจากทุนเรือน
หุนเงินรับฝากจากสมาชิก อันถือเปนแหลงเงินทุนระยะยาว และปลอยเงินกูใหกับสมาชิกซึ่งถือเปนการลงทุน
ระยะยาวเชนกัน เนื่องจากการกูเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยจะมีลักษณะเปนการกูยืมวนซ้ํา (Rollover)
นอกจากนั้นการที่ลูกหนี้เงินกูไมเกิน 1 เทา ของทุนเรือนหุน และเงินรับฝากแสดงวาสหกรณมิไดไปกูยืม
เงินจากแหลงอื่นมาปลอยกูแกสมาชิก จึงไมมีความเสี่ยงในการชําระคืน มีเพียง พ.ศ.2559 เทานั้นที่คาถวง
น้ําหนัก 2.50 คะแนน อยูในระดับชั้นคุณภาพ B + ดังตารางที่ 4-10
ตารางที่ 4-10 คะแนนถวงน้ําหนักและระดับชั้นคุณภาพอัตราสวนทางการเงินหมวดคุณภาพสินทรัพยและ
ปองกันความเสี่ยงจําแนกรายอัตราสวน พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563
คะแนนวิเคราะห รายป
อัตราสวนทางการเงิน
คะแนน 2559 2560 2561 2562
2563
เต็ม
4.1 อัตราสวนหนี้ที่ไมกอใหเกิด
3.33 2.92 2.50
3.33
3.33
2.50
รายไดตอลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิก
(A+) (B+)
(A+)
(A+)
(B+)
และสหกรณอื่น)
4.2 อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุน 3.33 3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
สํารอง
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)
4.3อัตราสวนลูกหนี้เงินกู (เฉพาะ
3.33 2.50 3.33
2.92
2.92
3.33
สมาชิก) ตอทุนเรือนหุน และเงินรับ
(B+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)
ฝาก (เฉพาะสมาชิก)
รวม
10.00 8.75
9.17
9.58
9.58
9.17
(A+) (A+)
(A+)
(A+)
(A+)
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3. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามเกณฑ
ความมั่งคงทางการเงิ นของสหกรณออมทรัพย วิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑม าตรฐาน และวิ เคราะห
เปรียบเทียบอนุ กรมเวลาตั้ งแต พ.ศ. 2559 ถึ ง พ.ศ. 2563 ผลการวิ เคราะห เปรียบเทียบพบว าผลการ
ดํ า เนิ น งานสหกรณ ฯ ในภาพรวม พ.ศ. 2559 ถึ ง พ.ศ. 2563 อยู ใ นระดั บชั้ น คุณ ภาพระหว า ง C+ ถึ ง B
หมายถึ ง มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในภาพรวมสู ง กว า งค า ที่ ย อมรั บ ได ถึ ง ระดั บ ค อ นข า งดี และเมื่ อ วิ เ คราะห
เปรียบเทียบอนุกรมเวลาพบวามีแนวโนมที่ดีขึ้น
ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินหมวดโครงสรางทางการเงิน ที่มีอัตราสวนจํานวนสูงสุด คือ 6
อัตราสวน คาถวงน้ําหนัก 55 คะแนน ผลการวิเคราะหอยูในระดับชั้นคุณภาพต่ําที่สุด ระดับชั้นคุณภาพอยู
ระหวางระดับ D ถึงระดับ C หมายถึง ตองใชความพยายามอยางมากในการปรับปรุง มีเพียง พ.ศ.2563 อยูใน
ระดับชั้นคุณภาพ C หมายถึงอยูในระดับที่ยอมรับได (ตารางที่ 4-3) เนื่องจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ 1)
สหกรณฯมีทุนสํารองตอสินทรัพยรวมต่ํา และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 2) มีลูกหนี้เงินกูตอสินทรัพยรวมสูง
และ 3) สหกรณฯ มีเงินฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวมต่ํา ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคง
ทางการเงินของสหกรณออมทรัพยอันสอดคลองกับ วัชรียา ถาวร (2558) ไดวิจัยเรื่องการบริหารเงินทุน
สหกรณออมทรัพย : กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด พบวา อัตราสวนดาน
ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง จะมีความเสี่ยงสูง คือมีความสามารถในการชําระหนี้ต่ํา
ผลการวิเคราะหอัตราสวนหมวดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน 3 อัตราสวน คาถวงน้ําหนัก 8.33
คะแนนเต็มทุกอัตราสวน ผลการวิเคราะหอยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ หมายความวา ผลการดําเนินงานดีเยี่ยม
เกิ น ความคาดหมายและมี แ นวโน ม ไม เ ปลี่ ย นแปลง (ตาราง 4-6) อั น สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของธั น วา
เลาหศิริวงศ (2561) เรื่องแนวทางการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยที่มีผลกระทบตอระบบการเงินไทย
พบวา อัตราสวนทางการเงิ นของสหกรณออมทรัพย สวนใหญส ะทอนวามีส ภาพคลองโดยรวมดี ข้ึน และ
สอดคล อ งกั บ วั ช รี ย า ถาวร (2558) พบว า สหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร จํ า กั ด
มีความสามารถชําระหนี้ระยะสั้นอยูในเกณฑดี แตอยางไรก็ตาม การมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวนมากจะไม
ก อ ให เ กิ ด รายได แ ต อ ย า งใด โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2563 สหกรณ ฯ มี เ งิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร
ถึง 8,530,167.50 บาท เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2562 ถึง 4.86 เทา เนื่องจาก ใน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ไดบันทึกขอตกลง (MOU) กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายใตโครงการเงินกูเพื่อเปน
สวัสดิการสําหรับบุคลากรภาครัฐทําใหลูกหนี้สหกรณฯ จํานวนหนึ่งไดไปกูเงินจากธนาคารกรุงไทยตามโครงการ
ดังกลาว เนื่ องจากมี วงเงิ นกู สู งกว าวงเงินกูจากสหกรณฯและอัตราดอกเบี้ยต่ํากวา แลวจึงนําเงินกูจ าก
ธนาคารกรุงไทยมาชําระหนี้คืนสหกรณฯทําใหสหกรณฯมีเงินสด และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สหกรณฯ
ไมไดมีการวางแผนนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนอยางอื่นไวลวงหนา
สหกรณ ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ า รายได ใ นระดั บ สู ง ใน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562
อยูระดับชั้นคุณภาพ A หมายถึงผลการดําเนินอยูในระดับดีเยี่ยม แตกลับลดลงใน พ.ศ. 2563 อยูในระดับชั้น
คุณภาพ B หมายถึง คอนขางดี เนื่องจากสหกรณทํากําไรสุทธิไดต่ําลงเมื่อเทียบกับทุนสหกรณฯถัวเฉลี่ย
และหากวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลาเปนสัญญาณเตือนวา แนวโนมของกําไรลดลง (ตารางที่ 4-8) จุดเดน
ของสหกรณในหมวดนี้คือ การมีคาใชจายในการดําเนินงานต่ํา อันสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธันวา เลา
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หศิริวงศ (2561) ที่พบวา อัตราสวนทางการเงินสวนใหญ สะทอนวาสหกรณออมทรัพยยังมีการเจริญเติบโตที่
ดี แตการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ เริ่มมีความเสี่ยงจากความผันผวนและไมยั่งยืน และสอดคลองกับวัชรียา
ถาวร (2558) ที่พบวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด มีกําไรตอจํานวนสมาชิกคอนขาง
สูง เนื่องจากมีความสามารถบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอัตราการเติบโตของ
กําไรสุทธิมีแนวโนมลดลง กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พบวา สมาชิกสหกรณ
บางสวนไดไปกูยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มาชําระหนี้คืนสหกรณฯ (สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด , 2564) ทําใหรายไดจากดอกเบี้ยรับลดลง และสหกรณฯ นําเงินดังกลาว
ฝากธนาคาร ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารไมไดสรางรายไดใหกับสหกรณฯ ดังนั้นสหกรณฯ จึงตอง
เตรียมการลงทุนอยางอื่นเพิ่มเติมเพื่อหาผลตอบแทนใหเพียงพอกับตนทุนของเงินทุนที่เปนทุนเรือนหุนและเงิน
รับฝากจากสมาชิก
อนึ่งหากสมาชิกสหกรณฯที่มาชําระหนี้เงินกูคืน อาจมาขอกูใหมอีก สหกรณฯอาจไมตองเตรียมการ
ลงทุนอยางอื่นที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น แตอาจมีปญหาในการสรางหนี้สินเพิ่มในกับสมาชิกและเชื่อมโยงไปสู
ความเสี่ยงในการชําระหนี้คืนในอนาคตได กรณีดังกลาวเปนสิ่งที่ผูบริหารสหกรณตองพิจารณาอยางรอบคอบ
สหกรณมีการบริหารสินทรัพยและปองกันความเสี่ยงอยูในเกณฑที่ดี ทั้ง 5 ป โดยอยูในระดับชั้น
คุ ณ ภาพ A+ ทั้ ง 5 ป อั น สอดคล อ งกั บ วั ช รี ย า ภาวร (2558) พบว า สหกรณ อ อมทรั พ ย ม หาวหิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร จํากัด มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยเพื่อกอใหเกิดรายไดอยูในเกณฑดี ความเสี่ยงจากการ
เรียกเก็บหนี้จากสมาชิกคอนขางต่ํา แตเปนที่นาสังเกตวาใน พ.ศ.2563 อัตราสวนหนี้ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่ม
มากขึ้น มีคาถวงน้ําหนัก 2.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.07 อยูในระดับชั้นคุณภาพ B +เทานั้น อันเปน
สัญญาณเตือนใหสหกรณฯระมัดระวังหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

51

บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มีวัตถุประสงคการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และสรุปผลวิจัย ดังนี้

1. วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พ.ศ. 2559-2563 ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย

2. ระเบียบวิธีวิจัย

2.1 หนวยในการวิเคราะห ไดแก องคกรธุรกิจ อันไดแกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จํากัด
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะราย (Coue Study) กลุม ตัวอยาง ไดแก สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก งบการเงิน รายงานการประชุม และระเบียบขอบังคับ กฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห งบการเงิ น อั น ได แ ก งบกํ า ไรขาดทุ น งบกระแสเงิ น สด
งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผูสอบบัญชี และรายงานการประชุมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 นํามาถายเอกสาร ตลอดจนศึกษา ระเบียบ ขอบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวของที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห
2.5 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ใชอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก อัตราสวนความมั่นคงทางการเงิน ในภาพรวมทั้งหมด และภาพรวมแตละหมวด
จํานวน 4 หมวด ไดแก 1) หมวดโครงสรางทางการเงิน 2) หมวดสภาพคลองทางการเงิน
3
) หมวดประสิทธิภาพการทํารายได และ 4) หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง และวิเคราะห
อัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 4 หมวด จําแนกราย
อัตราสวน หลังจากนั้นทําการแปรผลโดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณออมทรัพยจัดระดับชั้นคุณภาพเปน 8 ระดับ และวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา ตั้งแต พ.ศ.
2559 ถึง พ.ศ. 2563 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microcoft Excel “ คูมือการใชงานโปรแกรมประเมิน
เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย”

3. สรุปผลการวิจัย

3.1 ผลการวิจัยอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พบวา ผลการดําเนินงานของสหกรณ ในภาพรวมอยูในระดับชั้นคุณ ภาพ C+ ถึง B หมายถึง ผลการ
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ดํ า เนิ น งานโดยรวมยอมรั บ ได ถึ ง ระดั บ ค อ นข า งดี และเมื่ อ วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บอนุ ก รมเวลา ตั้ ง แต
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 พบวามีแนวโนมที่ดขี ึ้น โดยผลดําเนินงานจําแนก 4 หมวด มีระดับชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.1.1 หมวดโครงสรางทางการเงิน ระดับชั้นคุณภาพ D ถึง C หมายถึง ตองใชความพยายามใน
การปรับปรุงอยางมากจนกวาจะถึงคาที่ยอมรับได แตมีแนวโนมที่ดีขึ้น
3.1.2 หมวดสภาพคลองทางการเงิน ระดับชั้นคุณภาพ A+ หมายถึง ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย
และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง
3.1.3 หมวดประสิทธิภาพการทํารายได ระดับชั้นคุณภาพ B+ ถึง A หมายถึง ดีเยี่ยมถึงดีเยี่ยม
เกินความคาดหมาย แตมีแนวโนมลดลง
3.1.4 หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง ระดับชั้นคุณภาพ A+ หมาย ถึงดีเยี่ยมเกิน
ความคาดหมาย แตมีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นใน พ.ศ.2563
3.2 ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจําแนกรายอัตราสวน
หมวดโครงสรางทางการเงิน ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 อยูในระดับชั้นคุณภาพ D ถึง C
สาเหตุสําคัญเนื่องจากสหกรณฯมีอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวมต่ํา มีอัตราสวนเงินรับฝากตอสินทรัพย
รวมต่ํา และอัตราสวนลูกหนี้เงินกูตอสินทรัพยรวมสูง
หมวดสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ ทุกป หมวดประสิทธิภาพการทํารายไดอยูใน
ระดั บ ชั้ น คุ ณ ภาพ B+ ถึ ง A เนื่ อ งจากอั ต ราส ว นกํ า ไรสุ ท ธิ ต อ ทุ น ถั ว เฉลี่ ย ของสหกรณ ไ ด ล ดลงใน
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยงอยูในระดับชั้นคุณภาพ A+ ทุก
ป

4. ขอเสนอแนะ

4.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด มีผลการดําเนินงาน
หมวดโครงสรางทางการเงินมีระดับชั้นคุณภาพ D ถึง C คือ ตองใชความพยายามอยางมากในการปรับปรุงถึง
คาที่ยอมรับไดโดยมีอัตราสวนทางการเงินที่มีคาถวงน้ําหนักนอยสุด 2 อัตราสวน ไดแก อัตราทุนสํารองตอ
สินทรัพยรวมคาถวงน้ําหนัก 1.15 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน (รอยละ 12.50)
อยูใน
ระดับชั้นคุณภาพ D (ตารางที่ 4-4) ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 และอัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะ
สมาชิก) ตอสินทรัพยรวม มีคาถวงน้ําหนัก 4.58 คะแนนจากเต็ม 9.17 คะแนน (รอยละ 49.94)อยูใน
ระดับชั้นคุณภาพ D (ตารางที่ 4-4) ตั้งแต พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2563
ดังนั้นเพื่อสรางความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงควร
ดํารงทุนสํารองเพิ่มขึ้นเกินกวา รอยละ 7 ตอสินทรัพยรวม (เกณฑขั้นต่ําของระดับชั้นคุณภาพ C ) เพื่อเปน
เกราะปองกันความเสี่ยงใหกับผูถือหุน หากเกิดความผันผวนทางธุรกิจ และสงเสริมใหสมาชิกฝากเงินกับ
สหกรณเพิ่มขึ้นเกินกวา รอยละ 35 ตอสินทรัพยรวม (เกณฑขั้นต่ําของระดับชั้นคุณภาพ C ) เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ
นอกจากนั้ น ผลการวิ จั ย ยั ง พบว า อั ต ราส ว นสภาพคล อ งทางการเงิ น ของสหกรณ อ อมทรั พ ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด มีระดับชั้นคุณภาพ A+ ตั้งแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะ
ใน พ.ศ. 2563 สินทรัพยสภาพคลองที่เปนเงินสด และเงินฝากธนาคารมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปกอน ถึงรอยละ
460.00 หรือ 4.60 เทา สหกรณฯจึงควรนําสภาพคลองสวนเกินไปลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน
ให
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หนวยงานอื่นกูยืม แทนการเก็บในรูปเงินสด หรือเงินฝากธนาคาร เพื่อสรางประสิทธิภาพการทํารายไดให
สูงขึ้น ควรเก็บเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเทาที่จําเปนจริงๆ เนื่องจากสหกรณฯเก็บเงินจากลูกหนี้ โดยระบบ
หักเงินเดือนจากสมาชิกไดเปนอันดับแรกอยูแลว จึงไมมีปญหาสภาพคลองในแตละเดือน ทั้งนี้ การลงทุนหา
ประโยชนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการใหสมาชิก และสหกรณอื่นกูนั้น ควรศึกษาจากสหกรณออมทรัพยอื่น
ที่บริหารงานแลวประสบความสําเร็จ
4.2 ขอเสนอแนะในการวิจยั ครั้งตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะราย (Case Study) เพื่อมุงศึกษาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด อันเปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารการเงินของ
องคกรธุรกิจเปนสําคัญ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปสามารถวิจัยเพิ่มเติมในประเด็น เหลานี้
4.2.1 ควรวิจัยธรรมาภิบาลในระดับกรรมการสหกรณ ในดานความรูความสามารถ การไดมาซึ่ง
กรรมการ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และธรรมาภิบาลในระดับสหกรณดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความโปรงใส ความคุมคาของการใชทรัพยากร
4.2.2 ควรวิจัยบทบาทของสหกรณออมทรัพยตอการพัฒนาสมาชิก ในดานการวางแผนทางการเงิน
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