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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงค  เพ่ือวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด  ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative)  ในลักษณะกรณีศึกษา (Case study) โดยศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด  พ.ศ. 2559-

2563 วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ

ออมทรัพย (Standard Ratio) และวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา  (Time series comparison)  พ.ศ. 

2559-2563  

 ผลการวิจัยพบวา  ภาพรวมอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี  จํากัด  อยูในระดับช้ันคุณภาพสูงกวาคาที่ยอมรับได ( C +)   จนถึงระดับช้ันคุณภาพคอนขางดี  

(B)   อัตราสวนทางการเงินหมวดโครงสรางทางการเงินอยูในระดับช้ันคุณภาพตองใชความพยายามอยางมาก

ในการปรับปรุง (D) ถึงระดับช้ันคุณภาพคาที่ยอมรับได  (C) เมื่อวิเคราะหอนุกรมเวลาต้ังแต พ.ศ. 2559-2563 

พบวาแนวโนมดีขึ้น  อัตราสวนทางการเงินหมวดสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับช้ันคุณภาพดีเย่ียมเกิน

ความคาดหมาย (A +)   และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง  อัตราสวนทางการเงินหมวดประสิทธิภาพทํารายไดอยู

ในระดับช้ันคุณภาพคอนขางดี(B) ถึงระดับช้ันคุณภาพดีเย่ียม  (A) แตมีแนวโนมลดลง  อัตราสวนทางการเงิน

หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยงอยูในระดับช้ันคุณภาพดีเย่ียมเกินความคาดหมาย (A +)  และมี

แนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 

 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี  สหกรณออมทรัพยฯควรดํารงทุนสํารองตอสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้น  สงเสริมให

สมาชิกฝากเงินกับสหกรณเพ่ิมขึ้น  และควรนําเงินสด  เงินฝากธนาคาร  ไปลงทุนหารายไดเพ่ิมขึ้น โดยลงทุน

ในตราสารหน้ี  ตราสารทุน  ใหหนวยงานอ่ืนกูยืม ทั้งน้ีตองคํานึงถึงความเสี่ยงที่เหมาะสม  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  ทั้งน้ีเน่ืองจากสหกรณออมทรัพยมีวัตถุประสงคในการกอต้ังเพ่ือสงเสริมการออมและให

เงินกูแกสมาชิกตามความจําเปน  ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ แกสมาชิก  มีการบริหารจัดการตาม

หลักการสหกรณ  กลาวคือยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง 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 การดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยชวงหลังๆมีการขยายสินเช่ือ

เพ่ิมขึ้นเกือบเทาตัว  มีการลงทุนในตราสารหน้ี  ตราสารทุน เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งมีการกูยืมจากสหกรณอ่ืน  สถาบัน

การเงินของรัฐและธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้น ทําใหมีความเช่ือมโยงกับระบบการเงินทั้งระบบ  จึงทําใหการ

ดําเนินงานของสหกรณเปนการสรางความเสี่ยงของระบบสหกรณและระบบการเงินโดยรวม (ธนาคารแหง

ประเทศไทย, 2562)  จากการวิเคราะหความเสี่ยงจากงบการเงินของสหกรณออมทรัพย พบวา มีความเสี่ยง

จําแนกไดเปน 2 กลุมไดแกกลุมที่หน่ึงสหกรณที่มีเงินทุนเหลือเปนกลุมที่มีสภาพคลองสวนเกิน เปนสหกรณที่

สมาชิกมีฐานะการเงินคอนขางดี  มีปริมาณเงินรับฝากมาก  ทําใหสหกรณจําเปนตองบริหารสภาพคลองใหเปน

ที่พึงพอใจแกสมาชิก  การที่ดอกเบ้ียเงินรับฝากของสหกรณสูงกวาธนาคารพาณิชยจะเปนแรงกดดันใหผูบริหาร

สหกรณ  ตองลงทุนในสินทรัพยที่หลากหลายเพ่ือผลตอบแทนสูง  จึงทําใหมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น 

กลุมที่สองเปนสหกรณที่มีสภาพคลองไมเพียงพอ สมาชิกสวนใหญมีรายไดนอยหรือมีความตองการเงินกูทําใหมี

ทุนภายในไมเพียงพอผูบริหารสหกรณกลุมน้ีจึงพยายามระดมทุนผานชองทางตางๆ สวนใหญเปนเงินกูระยะสั้น  

จึงไมสอดคลองกับอายุของเงินใหกูแกสมาชิก  ที่สวนใหญเปนการกูระยะยาว  กลุมน้ีจึงมีความเสี่ยงที่จะขาด

สภาพคลองหากไมไดรับการตออายุเงินกู  (ธันวา เลาหศิริวงศ, 2561)  สหกรณออมทรัพยทั้งสองกลุมจึงมีความ

เสี่ยง  แตเปนความเสี่ยงที่แตกตางกัน  ขณะเดียวกันสหกรณออมทรัพยมีระเบียบปฏิบัติ  ทําใหมีขอจํากัดใน

เชิงโครงสรางที่  การรับฝากเงินทําไดเฉพาะสมาชิก  และปญหาการจัดการเชิงสถาบัน ที่ปจจุบันสหกรณออม

ทรัพยไมมีหนวยงานที่เช่ียวชาญดานการเงินเขามากํากับดูแลโดยตรง  จึงทําใหการกํากับดูแลในฐานะที่สหกรณ

ออมทรัพยเปนสถาบันที่มีความเสี่ยงจากการใหบริการทางการเงินในมิติตาง ๆ อาจไมเพียงพอ อีกทั้งการไดมา

ซึ่งผูบริหารที่มาจากการเลือกต้ังของสมาชิก  อาจมีความรูความเขาใจและประสบการณในการจัดการทาง

การเงินไมเพียงพออันสงผลตอประสิทธิภาพการจัดสหกรณออมทรัพยเชนกัน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2562) 
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อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2561 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  ไดจัดทําคูมือเกณฑมาตรฐาน

การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย  โดยพิจารณาจากเกณฑการกํากับดูแลความมั่นคงสหกรณออมทรัพยของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558   เกณฑการวัดพ้ืนฐานความเปนสหกรณของกรมสงเสริม

สหกรณ   แนวทางการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย   แนวทางธรรมมาภิบาล

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานของ

สหกรณออมทรัพยใหมีเสถียรภาพ มั่นคง และ ย่ังยืน โดยมีเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ

ออมทรัพย ที่มีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณไดแกการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 4 หมวด 16 อัตราสวน และเกณฑ

มาตรฐานความมั่นคงทางการบริหารจัดการที่มีตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 3 ดาน ไดแก เกณฑการวัดพ้ืนฐานความเปน

สหกรณ  เกณฑการวัดการบริหารความเสี่ยง  และเกณฑการวัดธรรมาภิบาล  

ผูวิจัยสนใจศึกษาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  

ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  เน่ืองจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จํากัด มีสมาชิก  388  คน  มีทุนจดทะเบียน 37,347,980 บาท  ถือเปนสหกรณออมทรัพย

ขนาดเล็ก (กฎกระทรวง, 2564) การไดมาซึ่งผูบริหาร  มาจากการเลือกต้ังกันเองของสมาชิก ที่ไมมี

ประสบการณในการบริหารธุรกิจโดยตรง  ในขณะที่การใหบริการทางการเงินในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเปน

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ซึ่งมีผูใหบริการทางการเงินหลาย

ประเภทและหลากหลายสาขา  อาทิ  ธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเช่ือสวน

บุคคล นาโนไฟแนนซ   ฟโกไฟแนนซ เปนตน จึงมีการแขงขันในการใหบริการทางการเงินอยางเขมขน  

การศึกษาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  โดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจะทําใหทราบ

ถึงประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยที่ผานมา   เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง  พัฒนาองคกรให

มีขีดความสามารถในการแขงขันตอไปในอนาคต ตลอดจนนําผลวิจัยเปนกรณีตัวอยางประกอบการเรียนการ

สอน ในรายวิชาการเงินธุรกิจ  การวิเคราะหทางการเงิน การวิจัยทางการเงิน หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตอไป   

2. วัตถุประสงค 

 เพ่ือวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จํากัด พ.ศ. 2559-2563  ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 3.1 ทราบความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด                  

พ.ศ. 2559-2563 

 3.2 นําผลการวิจัยเสนอแนะคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด เพ่ือ

นําไปพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.3 นําผลการวิจัยเปนกรณีตัวอยางในรายวิชา  การเงินธุรกิจ  การวิเคราะหทางการเงิน  และการวิจัย

ทางการเงิน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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4. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบการเงินอันไดแก กําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน รายงานผูสอบบัญชี ระเบียบ คําสั่ง ขอบัง คับรายงานการประชุม ของสหกรณออมทรัพย                      

พ.ศ. 2559-2563 

5. นิยามศัพท 

เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  หมายถึง  เกณฑมาตรฐานที่มีตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณประกอบดวย  อัตราสวนทางการเงิน 14 อัตราสวน  แบงเปน 4 หมวด  ไดแก  1) หมวดโครงสราง

ทางการเงิน  2) หมวดสภาพคลองทางการเงิน  3) หมวดประสิทธิภาพทํากําไร  4) หมวดคุณภาพสินทรัพยและ

ปองกันความเสี่ยง 

งบการเงิน  หมายถึงงบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด  งบแสดงฐานะการเงิน  รายงานผูสอบบัญชี 

6. ระยะเวลาการวจัิย 

การวิจัยครั้งน้ีใชเวลาต้ังแตมกราคม 2564- พฤศจิกายน 2564 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ในการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดราธานี จํากัด  ผูวิจัยได ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  เพ่ือเปนกรอบแนวคิดใน

การวิจัย ดังน้ี 

1. ประวัติสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2. หลักการบริหารการเงิน   

3. การวิเคราะหงบการเงิน 

4. เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ประวัติสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด  เริ่มกอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2552  ตามที่คณะ

บุคลากร  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ซึ่งประกอบดวยขาราชการ  พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย  มีความประสงคจะจัดต้ังสหกรณขึ้น  เปนประเภทสหกรณออมทรัพย  สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด  จึงไดขอจดทะเบียน เลขทะเบียนสหกรณที่ 4100000225521ไดรับ

อนุมัติใหจัดต้ังไดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เริ่มดําเนินการประกอบธุรกิจของสหกรณในวันที่ 23 กรกฎาคม 

2552 เปนตนมา  มีที่ต้ังสํานักงานเลขที่ 64  ถนนทหาร  ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

สหกรณน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก        

โดยวิธีชวยตนเอง  และชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสากลดังน้ี 1) สงเสริมการออมของสมาชิก                          

2)  ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 3) ปกปองรักษาและสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกสมาชิก                

4)  สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพของชีวิต ของสมาชิกและชุมชน  5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน  

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ  องคกรชุมชน  ภาคเอกชน  และหนวยงานของรัฐเพ่ือ

สงเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

 

1.1 ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

1.1.1 ออกหุน 

1.1.2 รับฝากเงิน 

1.1.3 กูยืมเงินและรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  และตราสารการเงินอยางอ่ืน  

1.1.4 สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

1.1.5 รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 
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1.2 การดําเนินงาน 

การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย  หรือประเภทประจํา จากสมาชิกหรือ

สหกรณ  หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวาก่ึงหน่ึง  เปนสมาชิกของ

สหกรณ  หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของนิติบุคคลน้ัน  เปนสมาชิกของ สหกรณ 

ทั้งน้ี ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ขอกําหนดเก่ียวกับการฝาก 

ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง และกําหนดไวในระเบียบของ

สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ   ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ

ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจาก

สมาชิก ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเอง  ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และหรือเหรัญญิกคนหน่ึง  นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศ ใหทราบ            

โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

1.3 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

1.3.1 ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการ

ประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยูใน 

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กําหนดไวในขอบังคับน้ี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  ภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

1.3.2 รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

  (1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เมื่อประธาน

กรรมการไมอยู  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง  

 (2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

 (3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให  ภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

1.3.3 เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 (1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

 (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

 (3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แลวแตกรณี 

 (4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให  ภายใตกฎหมาย 
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ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

1.3.4 เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจายและเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ                    

ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

 (2) ดําเนินการอ่ืน 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 หน้ีสินรวม 17,723,758.20 บาท 

2. หลักการบริหารการเงิน 

 การเงิน (Finance) หมายถึงการไหลหมุนเวียนของเงินผานองคกร กลาวคือมีการไหลเขามาของเงิน 

และไหลออก ในลักษณะจัดหาเงิน แลวนําเงินน้ันไปลงทุน ในการศึกษาทางการเงินแบงเปนกลุมได 3 กลุม               

1) การเงินสวนบุคคล(Personal Finance) 2)  การเงินภาครัฐ (Public Finance) 3) การเงินธุรกิจ (Business 

Finance)  

 การเงินธุรกิจเปนการบริหารการเงินขององคกรธุรกิจ  ที่มีเปาหมาย คือทําใหผูเปนเจาของมีความมั่ง

คั่งสูงสุด (Wealth Maximization) โดยทําใหมูลคาของกิจการ (Value off  the Firm) สูงขึ้นในอนาคต 

ผูบริหารจึงตองทําหนาที่สําคัญ 3 ประการ เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว  

 2.1 หนาที่ของผูบริหารการเงิน 

  ผูบริหารการเงินมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ เพ่ือบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ  ทําใหมูลคากิจการ

สูงขึ้น ไดแก  

  2.1.1 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน (Financial Planning and Controlling) 

 ผูบริหารการเงินตองทํางานพรอมกับแผนกตาง ๆ ภายใตองคกรธุรกิจ เพ่ือรวมกันวางแผน

ธุรกิจ และนํามาปฏิบัติ พรอมทั้งติดตามควบคุมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามแผนที่วางไว  ผูบริหารการเงินจะ

ทําหนาที่ในการวางแผน  และควบคุมทางการเงิน ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องเหลาน้ี  1) การวิเคราะหทาง

การเงิน  2) การพยากรณทางการเงิน  3) การวางแผนกําไร 

2.1.2 การตัดสินใจจัดหาเงินทุน (Financing Decision) 

 ในการจัดหาเงินทุนน้ัน อาจจัดหาจากสวนของเจาของ หรือจากการกอหน้ี โดยการกูยืม              

ซึ่งการจัดหาเงินทุนน้ัน จะมีตนทุน (Cost) เกิดขึ้น กลาวคือการจัดหาเงินทุนจากสวนของเจาของ  ตนทุนคือ

เงินปนผลจาย สวนการจัดหาเงินทุนจากกูยืม  ตนทุนคือดอกเบ้ียจาย  โดยทั่วไปการจัดหาเงินทุนจากสวนของ

เจาของ  จะมีตนทุนที่สูงกวาการจัดหาเงินทุนจากการกูยืม  แตความเสี่ยงจะตํ่ากวา  นอกจากน้ันหากจําแนก

การจัดหาเงินทุนตามระยะเวลาการชําระคืน  แบงออกเปน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาการชําระ

คืนไมเกิน 1 ป  กับการจัดหาเงินทุนระยะยาวที่มีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป  โดยปกติการจัดหาเงินทุน
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ระยะสั้นจะมีตนทุนตํ่ากวาการจัดหาเงินทุนระยะยาว  แตจะมีความเสี่ยงที่สูงกวา ดังน้ัน ผูบริหารการเงินจึง

ควรตัดสินใจวาควรจัดหาเงินทุนจากแหลงใดบางในสัดสวนเทาใด จึงทําใหตนทุนและความเสี่ยงอยูในระดับที่

เหมาะสม 

2.1.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน (Investing Decision) 

 เมื่อตัดสินใจจัดหาเงินทุนแลวตองนําเงินไปลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ  เพ่ือใหเกิดรายได โดย

ปกติการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร  จะมีโอกาสทํากําไรไดสูง แตสภาพคลองจะตํ่า สวนการลงทุนใน

สินทรัพยหมุนเวียนความสามารถทํากําไรจะตํ่าแตสภาพคลองสูง  ผูบริหารการเงินจึงตองตัดสินใจลงทุนใน

สินทรัพย  แตละประเภทอยางเหมาะสม เพ่ือรักษาดุลยภาพระหวางการทํากําไรกับสภาพคลอง  อยางไรก็ตาม

สําหรับสหกรณออมทรัพย  จะมีหลักการตางไปจากธุรกิจทั่วไป  เน่ืองจากรายไดสวนใหญมาจากดอกเบ้ียเงินกู

ของสมาชิก  การลงทุนในลูกหน้ีเงินกูจึงเปนที่มาของรายได  สวนการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากเกินไปมีแต

เพ่ิมคาใชจายในการบํารุงรักษา  และคาเสื่อมราคาตามหลักการบัญชี 

การทําหนาที่ทั้ ง  3 ประการของผูบริหารการเ งิน  จะถูกบันทึกเปนรายงานทางการเ งิน                             

ที่แสดงใหเห็นถึงการทําหนาที่ของผูบริหารที่ผานมา   ทําใหทราบวาผูบริหารไดทําหนาที่ทั้ง 3 ประการดีแลว

หรือไม และสามารถนํามาวิเคราะหการทําหนาที่ดังกลาว  เพ่ือวัดประสิทธิภาพการบริหารการเงินของผูบริหาร  

สําหรับการวัดประสิทธิภาพการบริหารการเงิน  ในการวิจัยในครั้งน้ีไดใชหลักเกณฑการวัดความมั่งคงทาง

การเงินของสหกรณออมทรัพยโดยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  4  หมวด ไดแก 1) หมวดโครงสรางทาง

การเงิน  เปนการวัดวาแหลงที่มาของเงินทุนมาจากแหลงใด  และแหลงใชไปของเงินทุนใชไปในทางใดบาง  

การจัดหาแหลงเงินทุน  และการใชไปของเงินทุนมีความเหมาะสมสอดคลองกันหรือไมเพียงใด  2) หมวดสภาพ

คลองทางการเงิน  เปนการวัดวาสหกรณมีความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น  มากนอยเพียงใด                   

3) หมวดประสิทธิภาพการทํารายได  เปนการวัดวาการลงทุนของสหกรณกอให เกิดรายไดหรือไม                            

มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 4) หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง  เปนการวัดวาสหกรณมี

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพียงใด  กลาวคือ  สหกรณไดบริหารจัดการสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิด

ผลตอบแทน  และมีการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพยเหลาน้ันเหมาะสมหรือไมเพียงใด  

3. การวิเคราะหงบการเงิน 

เปาหมายของการประกอบธุรกิจ คือ การทําใหผูเปนเจาของมีความมั่งคั่งสูงสุด ซึ่งถาหากการดําเนิน

ธุรกิจอยูในรูปของบริษัทจํากัด  ก็คือการพยายามทําใหราคาตลาดหุนสามัญสูงสุด  ไมใชกําไรทางบัญชีสูงสุด  

แตอยางไรก็ตามตัวเลขทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงิน จะมีอิทธิพลตอราคาหุนสามัญเชนกัน ขอมูลจากงบ

การเงิน  จะสะทอนใหเห็นเหตุการณทางการเงินในอดีตไดเปนอยางดี ผูบริหารสามารถนําขอมูลดังกลาวมา

ปรับปรุง  วางแผนการดําเนินงาน  ตลอดจนกําหนดกลยุทธของบริษัทในอนาคตตอไป  นอกจากน้ันขอมูลจาก

งบการเงิน ยังชวยเจาหน้ีประเมินความสามารถชําระคืนของลูกหน้ี  ผูถือหุนใชพยากรณกําไร เงินปนผล                

ราคาหุนสามัญ  ตลอดจนผูเก่ียวของทุกฝายที่อาจใชขอมูลจากงบการเงินดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน            

การนําขอมูลจากงบการเงินมาใชประโยชนดังกลาว  จะตองนําขอมูลมาวิเคราะห  ซึ่งเรียกวาการวิเคราะหงบ
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การเงิน (Analysis of Financial Statement) อันหมายถึงกระบวนการคนหาขอเท็จจริง เกี่ยวกับฐานะการเงิน 

และผลการดําเนินงานของกิจการน้ัน วามีจุดเดนอยางไรเพ่ือใชจุดเดนน้ันในการวางแผนสําหรับอนาคต  และ

กิจการมีจุดดอยในเรื่องใดบาง เพ่ือจะนํามาแกไขไมใหเปนปญหาเรื้อรังตอไป 

3.1 ผูมีสวนเก่ียวของกับการวิเคราะหงบการเงิน 

เน่ืองจากการวิเคราะหงบการเงิน   ถือเปนเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงาน   และฐานะ

ทางการเงินของกิจการ   จึงมีผูที่มีสวนเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกกิจการ  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการนําผล

การวิเคราะหมาใชประโยชนแตกตางกัน ไดแก 

3.1.1 เจาหน้ี  

เจาหน้ีจะสนใจการวิเคราะหงบการเงินของลูกหน้ี  เพ่ือพิจารณาความสามารถชําระหน้ีของลูกหน้ี

ประสิทธิภาพในการทํากําไร  และลักษณะการไดมาและใชไปของเงินทุนของลูกหน้ี 

3.1.2 ผูลงทุนทั่วไป 

ผูลงทุนทั่วไป หมายถึง ผูที่มีเงินออมและพรอมจะลงทุนในธุรกิจที่นาสนใจ  จะประเมินผลการ

ดําเนินงานของกิจการ โดยวิเคราะหความสามารถทํากําไรในอดีต ปจจุบัน และ คาดการณถึงแนวโนมใน

อนาคต รวมทั้งประเมินความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 

3.1.3 ผูบริหาร 

ผูบริหารเปนผูที่ตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ  จึงตองวิเคราะห

อยางละเอียดทุกดาน เพ่ือหาแนวทางในการวางแผน ควบคุมการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 

3.1.4 หนวยงานรัฐบาล 

หนวยงานรัฐบาลมีเปาหมายในการวิเคราะหงบการเงิน  เพ่ือใหไดขอมูลมาพิจารณาเชิงนโยบายตางๆ  

อันเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติโดยรวม   ตลอดจนควบคุม  กํากับ  ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เชน กรมสรรพากรจะไดปรับปรุงกําไรสุทธิของกิจการใหเปนไปตามประมวลรัษฎากรและเสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลถูกตองตามกฎหมาย  

3.1.5 ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ 

ผูเกี่ยวของอ่ืนอาจมีจุดประสงคในการวิเคราะหที่แตกตางกันไป 

3.2 เครื่องมือที่ใชวิเคราะหงบการเงิน 

ในการวิเคราะหงบการเงิน มีเครื่องมือหลายประเภทที่สามารถนํามาใชวิเคราะหกันอยางแพรหลาย ใน

ที่น้ีจะกลาวถึง การวิเคราะหงบการเงินโดยวิธีวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน  มีรายละเอียดดังน้ี 

3.2.1 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

 อัตราสวนทางการเงิน หมายถึง การนําขอมูลจากงบการเงินต้ังแต  2 รายการขึ้นไป 

มาสรางความสัมพันธกัน  เพ่ือเขาใจถึงสภาพการณทางการเงินที่แทจริง ตัวเลขอัตราสวนทางการเงินที่ไดจาก

การคํานวณไมไดใหความหมายอะไรนัก  แตจะนํามาแปลความและใชประโยชนไดโดยการเปรียบเทียบซึ่ง

สามารถทําได  3  วิธี คือ  เปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน  เปรียบเทียบกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน  
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และเปรียบเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในอดีตตอเน่ืองหลายๆป  (เพชรี  ขุมทรัพย, 2554) วากิจการกําลังเผชิญ

อะไรอยู  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินทําใหทราบวาอะไรคือสาเหตุของปญหา และอะไรคือเครื่องแสดง

อาการของปญหาเหลาน้ัน เพ่ือจะไดหาทางแกไขปญหาใหตรงประเด็น  ในการนําอัตราสวนทางการเงินมา

เปรียบเทียบกันน้ัน จะมีการเปรียบเทียบใน 4 ลักษณะ (โชคชัย  เดชรอด, 2561) (1) เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Cross Section Comparisons) เพ่ือใหผูบริหารสามารถวิเคราะหคูแขง และนํามา

ปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัทตอไป  (2) การเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน(Standard Ratio) ซึ่งเปนคา

มาตรฐานที่ถูกกําหนดอยางเปนทางการ  ตามแตละประเภทของอุตสาหกรรมน้ันๆ หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา

อัตราสวนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน(Industry Everage Ratio) หมายถึงเปรียบเทียบอัตราสวนของ

กิจการ  กับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมกลุมเดียวกัน  (3) เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time Series Comparison) 

เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในอดีตกับปจจุบันวา  มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

หรือเลวลง  และสามารถพยากรณแนวโนมในอนาคต  (4) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด (Management 

Target) เปนการนําอัตราสวนทางการเงินจากการดําเนินงาน  เปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว  วาการ

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายดังกลาวหรือไม 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหงบการเงิน และทําการเปรียบเทียบใน 2 ลักษณะไดแก 

1) เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  กับเกณฑ

มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยที่มีระดับช้ันคุณภาพ 8 ระดับไดแก A+  A  B+  B  C+  

C  D+ และ D   และ  2) เปรียบเทียบอนุกรมเวลาอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี จํากัด  ต้ังแต พ.ศ. 2559-2563 

3.2.2 ประเภทของอัตราสวนทางการเงิน 

ในการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินน้ัน สามารถแบงประเภทของอัตราสวนทางการเงินเปน 5 

ประเภท ดังน้ี (โชคชัย เดชรอด , 2561) 

(1) อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 

   เปนอัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นของบริษัทเพ่ือตอบคําถามบริษัท

สามารถชําระหน้ีที่จะครบกําหนดภายในเวลา  1  ปไดหรือไม  การวัดสภาพคลองของบริษัทจะทําไดโดยการ

แสดงความสัมพันธระหวางสินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงายกับภาระผูกพันระยะสั้น  ซึ่งอัตราสวน

สภาพคลองที่นิยมใช  มีดังน้ี    

1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน                        =          
สินทรัพยหมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน
 

                           (Current Ratio)                    
  

สินคาคงคลังเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่มีสภาพคลองตํ่าสุด  กลาวคือ  ถาการขายสินคาเปนเงินเช่ือ  

จะตองมีการเปลี่ยนสภาพสินทรัพยจากสินคาคงคลัง  เปนสินทรัพยประเภทลูกหน้ีการคา  และเมื่อเรียกเก็บหน้ี
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ไดแลวจึงกลายเปน  เงินสด  ละขอสําคัญอีกประการคือ  สินคาบางประเภทอาจเสี่ยงตอการเนาเสีย                   

ความลาสมัย  จึงทําใหสูญเสียมูลคาได  ฉะน้ันการพิจารณาถึงสภาพคลองของธุรกิจอยางแทจริง  จึงไมควรนํา

สินคาคงคลังมาพิจารณา   อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว  จึงเปนการเปรียบเทียบระหวางสินทรัพยหมุนเวียน

รายการอ่ืน ๆ ยกเวนสินคาคงคลัง  เทียบกับหน้ีสินหมุนเวียน  ดังน้ี 

2) อัตราสวนเงินทุนหมุนเร็ว                   =              
สินทรัพยหมุนเวียน−สินคาคงคลัง

หน้ีสินหมุนเวียน
  

 (Quick or Acid test Ratio)             

(2) อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย  (Asset Management Ratio)  

  อัตราสวนกลุมที่สองน้ีจะใชวัดวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพียงใด  กลาวคือ  

บริษัทไดบริหารสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทนและมีสภาพคลองที่เหมาะสมหรือไม  อัตราสวนที่นิยมใช

เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยไดแก  

1) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพบริการสินคาคงคลัง 

 อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง  จะบอกใหทราบวาในแตระรอบบัญชีมีการหมุนเวียน 

(Turnover) ของสินคาคงคลังก่ีครั้งเพ่ือทํากําไร   คําวาหมุนเวียนคือการนําสินคาออกไปขาย ซึ่งถาสมมติวา

การขายแตละครั้งมีจํานวนเทากับสินคาคงคลังถัวเฉลี่ย  หากบริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง  18  

ครั้ง แสดงวาบริษัทมีการขายสินคาไปทั้งหมด 18  ครั้ง  หากสูงกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม  แสดงวา  บริษัท               

มีการหมุนเวียนสินคาออกขายไดมากครั้งกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม อัตราสวนน้ีย่ิงมีคามากเทาไหรย่ิงดี                

เพราะแสดงใหเห็นถึงบริษัทสามารถขายสินคาไดมาก สินคาคงคลังโดยเฉลี่ยมีอยูนอย เน่ืองจากสินคาเปนที่

นิยมของผูบริโภคฉะน้ันโอกาสทํากําไรจึงมีสูง  

             ก. อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงคลัง                    =        
ขาย

สินคาคงคลังถัวเฉลี่ย
 

        (Inventory Turnover)              

 

  สําหรับระยะเวลาขายสินคาถัวเฉลี่ย หมายถึง  ระยะเวลาสินคาที่ซื้อมาหรือผลิตขึ้นมาตองใชเวลา

ระยะหน่ึงจึงจะขายออกไปได  โดยปกติระยะเวลาการขายสินคาย่ิงสั้นย่ิงดี  เพราะแสดงวาสินคาเปนที่ตองการ

ของลูกคาจึงขายไดอยางรวดเร็ว  และการขายไดเร็วจะชวยประหยัดคาใชจายในการดูแลรักษาดวย 

  

 ข. ระยะเวลาในการขายสินคาโดยเฉลี่ย      =    จํานวนวันใน  1  รอบบัญชี 

                  อัตราการหมุนเวียนของสินคา 
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2) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพบริหารลูกหน้ี 

 อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ีจะมีความหมายในลักษณะเดียวกันกับอัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลัง   

กลาวคือหมายถึงจํานวนครั้งที่ลูกหน้ีมาชําระหน้ีใหกับบริษัทใน 1 รอบบัญชี  เชน  บริษัทเรียกเก็บเงินกับลูกหน้ี

แตละรายได 10 ครั้งใน 1 รอบบัญชี  อัตราสวนน้ีมีคามากย่ิงดี เพราะแสดงใหเห็นถึงจํานวนครั้งที่ลูกหน้ีนําเงิน

มาชําระใหกับบริษัท 

            ก. อัตราหมุนเวียนของลูกหน้ี                             =    
ขายเช่ือ

  ลูกหน้ีถัวเฉลี่ย
             

    (Account Receivable Turnover)   
 

 

ระยะเวลาในการเก็บหน้ีโดยเฉลี่ยเปนอัตราสวนที่บอกใหทราบวาบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการเปลี่ยนสภาพจากสินทรัพยประเภทลูกหน้ีมาเปนสินทรัพยประเภทเงินสดใชเวลาก่ีวัน  การใชเวลาใน

การเรียกเก็บหน้ีไดเร็ว  แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการดานลุกหน้ี เชน บริษัท มีระยะเวลาในการเก็บหน้ีโดย

เฉลี่ย 36 วัน  ซึ่งมากกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่มีเพียง 22.5 วัน แสดงถึงประสิทธิภาพในการจัดการลูกหน้ีตํ่า   

และจะสงผลตอสภาพคลองของบริษัทดวย  ซึ่งบริษัทตองหาสาเหตุที่แทจริงวาเกิดจากอะไร เพ่ือจะไดนําไป

ปรับปรุงนโยบายการจัดการดานลูกหน้ี   บริษัทอาจจะตองพิจารณาวาการที่ระยะเวลาในการเก็บหน้ีของบริษัท

ลาชากวาระยะเวลาในการเก็บหน้ีโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรม   เน่ืองจากการกําหนดเง่ือนไขเครดิตไมเหมาะสม

ก็จะตองไปปรับปรุงนโยบายดานเง่ือนไขใหเครดิตใหม   หรือ บริษัท มีระยะเวลาเก็บหน้ีลาชา เกิดจากมีลูกหน้ี

ที่มาตรฐานตํ่า ซึ่งถาเปนกรณีน้ี บริษัทจะตองไปปรับปรุงในนโยบายดานมาตรฐานลูกหน้ี  

ข. ระยะเวลาในการเก็บหน้ีโดยเฉลีย่              =              
จํานวนวันใน 1 รอบบัญชี

อัตราการหมุนเวียนลุกหน้ี
             

    (Average Collection Period)                                 

3) อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยถาวร 

 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรเปนการเปรียบเทียบระหวางยอดขายสุทธิ  กับสินทรัพยถาวร

สุทธิ  เพ่ือวัดประสิทธิภาพของโรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณของบริษัททั้งหมดวากอใหเกิดยอดขายมากนอย

เพียงใด การที่บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวรตํ่า  แสดงวา บริษัทใชสินทรัพยถาวรอยางไมมี

ประสิทธิภาพ หรือสินทรัพยถาวรบางรายการเสื่อมโทรมใชงานไมไดเต็มที่ 

           ก. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร            =               
ขายสุทธิ

สินทรัพยถาวร
 

     (Fixed Assets Turnover Ratio)       
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4)  อัตราสวนที่ใชวัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยทั้งหมด 

 อัตราสวนน้ีเปนการวัดประสิทธิภาพการใชสินทรัพยทั้งหมดของบริษัท  โดยใชยอดขายหารดวย
สินทรัพยรวม   อัตราสวนน้ีย่ิงมีคามากย่ิงดี   เพราะแสดงใหเห็นถึงบริษัทสามารถทํายอดขายไดเปนจํานวนก่ี
เทาของสินทรัพยรวม   ซึ่งคาที่ไดจากการคํานวณจะไดนําไปเปรียบเทียบคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมหรือเปรียบเทียบ
กับขอมูลในอดีตของบริษัทเอง  เพ่ือจะไดทราบถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยรวมพรอมแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขตอไป  

            ก)  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม              =            
ขายสุทธิ
สินทรัพย

  

                 (Total Assets Turnover Ratio)                        

  

 (3)  อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน (Leverage Ratio) 

 อัตราสวนน้ีใชวัดสัดสวนของหน้ีสินในโครงสรางทางการเงิน   เพ่ือทราบถึงความเสี่ยงในการชําระหน้ี

คืน ซึ่งมีอัตราสวนที่เปนนิยมดังน้ี 

            อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ  แสดงใหเห็นวาการจัดหาเงินทุนของบริษัทโดยการกอหน้ีผูกพัน

มีคาเปนเทาใดเมื่อเทียบกับการจัดหาทุนจากเจาของ  อัตราสวนน้ีย่ิงสูงย่ิงแสดงใหเห็นวาการจัดหาเงินทุนโดย

การกูยืมมีสัดสวนที่สูงขึ้น  เมื่อเทียบกับสวนของเจาของ โดยปกติเจาหน้ีจะชอบถาอัตราสวนน้ีมีคาตํ่า เพราะถา

สวนของเจาของมีมากก็คลายเปนเกราะคุมกันความสูญเสียของเจาหน้ี  ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ ในทาง

ตรงกันขามผูถือหุนอาจตองการใหบริษัทมีหน้ีสินสูงๆ เพราะจะทําใหกําไรที่ไดรับสูงขึน้                        

1) อัตราสวนหน้ีสินทั้งหมดตอสวนของเจาของ 

                       Debt to Networth Ratio      =       
หน้ีสินทั้งหมด

สวนของเจาของ
   

  

 อัตราสวนหน้ีสินระยะยาวตอการจัดหาเงินทุนระยะยาวเปนอัตราสวนที่แสดงใหเห็นวา  บริษัทมีหน้ีสิน

ระยะยาวเปนสัดสวนเทาใด  เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดหาเงินทุนระยะยาว (สวนของเจาของ+หน้ีสินระยะยาว)                   

2)  อัตราสวนหน้ีสินระยะยาวตอการจัดหาเงินทุนระยะยาว 

                             (Capitalization Ratio)   =     
หน้ีสินระยะยาว

การจัดหาเงินทุนระยะยาว
 

  

 อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย  เปนการวัดความคุมครองในการจายดอกเบ้ียวา  บริษัทมี

กําไรจากการดําเนินงานพียงพอที่จะจายดอกเบ้ียหรือไม  เพียงใด 

 

 

              

3)  อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบ้ีย 
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             (Time Interest Earned: TIE)           =    กําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี  (EBIT) 
ดอกเบ้ียจาย (I) 

 หากตองการวัดความสามารถของกําไรเพ่ือคุมครองรายจายประจําอยางแทจริง จะนําคาเสื่อมราคา

และรายการตัดบัญชีบวกกลับกําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษี เน่ืองจากรายจายทั้ง 2 รายการน้ีไมใชรายจายใน

รูปเงินสด เพ่ือใหไดกําไรที่เปนเงินสดอยางแทจริง อีกทั้งบวกคาเชาซึ่งเปนคาใชจายประจําทางการเงินเขาไป

ดวย  เน่ืองจากกําไรจากการดําเนินงาน  (EBIT)  เปนกําไรที่เกิดขึ้นหลงัจากหักคาเชาออกไปแลว  ด้ังน้ันการที่

จะไดกําไรเปนเงินสดและคุมครองคาเชาซึ่งเปนสวนหน่ึงของคาใชจายประจําจึงตองใชสูตรดังน้ี    

4) อัตราสวนความสามารถคุมครองรายจายประจํา 

              ( EBITDA Coverage Ratio)                 =   EBIT + คาเสือ่มราคาและรายการตัดบัญชี + คาเชา 
          ดอกเบ้ียจาย + คาเชา + รายจายชําระหน้ีเงินกู 

(4)  อัตราสวนประสิทธิภาพในการทํากําไร (Profitability Ratio)  

 อัตราสวนกลุมน้ีจะใชประเมินความสามารถในการทํากําไรของบริษัท  ที่นิยมมีดังน้ี 

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)  



14 
 

 

 ในการตัดสินใจลงทุนซื้อหุนของบริษัทน้ัน ผูลงทุนตองพิจารณาเปรียบเทียบวาการลงทุนน้ันคุมคา

หรือไม หากนําเงินกอนเดียวกันไปลงทุนในทางเลือกอ่ืนๆ  ทั้งน้ีผูลงทุนยอมนําความเสี่ยงเขามาพิจารณาดวย        

ผูที่ไดลงทุนไปแลวหรือกําลังตัดสินใจที่จะลงทุนจะใชอัตราสวนตอไปน้ีมาพิจารณาดูวาบริษัทน้ันนาสนใจลงทุน

มากนอยเพียงใด  

 อัตราสวนที่แสดงใหเห็นถึงความเต็มใจของผูลงทุนที่จะทําการซื้อหุนเปนก่ีเทาของกําไรตอหุนเรียกวา

อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน  หากอัตราสวนหน้ีสูง  แนวโนมการเจริญเติบโตของบริษัทเปนไปในทิศทางที่ดี 

1)  อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน                            =          ราคาตลาดหุนสามัญ 
(Price / EarningRatio : P/E Ratio)                                 กําไรตอหุน                

   

      อัตราสวนผลไดเงินปนผล  เปนการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่ไดรับกับราคาตลาดหุนสามัญของ

บริษัท  อัตราสวนน้ีจะบอกใหทราบวา  ผลตอบแทนที่ไดรับตอหุนเปนรอยละเทาไหร 

 2) อัตราสวนเงินปนผลตอหุนตอราคาหุน                   =            เงินปนผลตอหุน 
             (Dividend per Share to Price per Share Ratio)               ราคาตลาดหุนสามัญ 
   

 อัตราสวนเงินปนผลตอกําไร  เปนการเปรียบเทียบระหวางเงินปนผลที่บริษัทจายใหกับผูถือหุน        

เทียบกับกําไรสุทธิของบริษัท อัตราสวนน้ีสูงแสดงวาบริษัทนํากําไรสุทธิมาจายปนผลสูง  ทําใหนักลงทุนที่

ตองการผลตอบแทนเฉพาะหนาพอใจ  แตหากเปนนักลงทุนระยะยาว  อาจไมพอใจนัก  เน่ืองจากอัตราสวนน้ี

สูงแสดงใหเห็นวาบริษัทไมพยายามนํากําไรไปลงทุนตอ 

 

 3)  อัตราสวนเงินปนผลตอกําไร                             =             เงินปนผลที่จายรวม 
             (Dividend to Net Income / Yield Ratio/Payout  Ratio)       กําไรสุทธิหลังภาษี 
 

 หากบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ  จะทําใหราคาตลาดหุนสามัญสูงกวาราคาตามบัญชี

มาก  อัตราสวนน้ีจะบอกใหทราบวานักลงทุนยินดีจายเงินซื้อหุนสามัญในราคาก่ีเทา  เมื่อเทียบกับราคาตาม

บัญชี  จะคํานวณไดโดยสูตรน้ี 

 4)  อัตราสวนราคาตลาดตอราคาตามบัญชี                 =    ราคาตลาดตอหุน 
                  (Market / Book Ratio : M/B)                              ราคาตามบัญชีตอหุน 

4. เกณฑมาตรฐานความม่ังคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 

 คณะทํางานศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณออมทรัพยใหมีเสถียรภาพ มั่นคง ย่ังยืน ไดยกราง

เกณฑมาตรฐานสหกรณออมทรัพยโดยพิจารณาจาก 1) เกณฑกํากับดูแลความมั่นคงสหกรณออมทรัพยของ

ชุมนุม สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยป 2558  2)  เกณฑการวัดความเปนพ้ืนฐานความเปนสหกรณของ

กรมสงเสริมสหกรณ  3) เกณฑการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย และโครงการ

ศึกษาการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของสหกรณ งบประมาณ 2552 ของกรมสงเสริมสหกรณ และ

4) เกณฑธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย ทั้งน้ีระบบบริหารจัดการ
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x 100 

x 100 

สหกรณออมทรัพยยังตองยึดอุดมการณ คานิยม หลักการ และวิธีการสหกรณ ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามหลักการของ

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แตปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมใหเหมาะสมกับสหกรณที่ดําเนินธุรกิจ

การเงิน   เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจของสมาชิกสหกรณและประชาชน  ตอระบบสหกรณออมทรัพย  โดยจะให

ความสําคัญในการสรางความมั่นคงทางดานเสถียรภาพทางการเงิน  และความมั่นคงดานการบริหารจัดการเชิง

คุณภาพใหกับสหกรณออมทรัพย  โดยการบริหารงานน้ันจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ และคําสั่งตางๆ ดวย  ตอมาคณะทํางานไดจัดทําคูมือเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณออม

ทรัพยพ.ศ.2561ใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น  ซึ่งประกอบดวยเกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณ  และเกณฑมาตรฐานเชิง

คุณภาพ 4 สวน  ไดแก  1)  เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  2)  เกณฑการวัด

พ้ืนฐานความเปนสหกรณออมทรัพยที่มีความเหมาะสมกับสหกรณออมทรัพยทุกขนาด  3)  เกณฑการวัดความ

เสี่ยงของสหกรณออมทรัพย  4) เกณฑการวัดธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพย 

 เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณออมทรัพยเปนเกณฑมาตรฐานเชิงปริมาณ หมายถึง

เกณฑที่พิจารณาจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 4 หมวด 14 อัตราสวน  ดังน้ี 

 4.1  หมวดโครงสรางทางการเงิน 

        4.1.1 อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 

 อัตราสวนน้ี จะอธิบายวา สหกรณมีทุนเรือนหุนมากนอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยทั้งหมด 

หากอัตราสวนน้ีสูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว แมจะแสดงวาสหกรณมีความมั่นคงสูง แตก็อาจทําให             

การขยายตัวเปนไปไดชา และอาจทําใหผูบริหารมีภาระในการหารายไดใหเพียงพอแกการจายเงินปนผลตามที่

สมาชิกคาดหวัง  ในทางกลับ หากอัตราสวนน้ีตํ่ากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไวก็อาจทําใหสหกรณมีความมั่นคง

ตํ่ามีสูตรดังน้ี 

  อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม      =            เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) 

  สินทรัพย 

ทุนเรือนหุน หมายถึง สวนของทุนที่เกิดจากการสะสมของสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ หรือตาม

ความสมัครใจ 

สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน

ระยะยาว ลูกหน้ีระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอ่ืนๆ 

 4.1.2  อัตราสวนเงินฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวม 

อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา สหกรณฯ  มีเงินรับเงินรับฝากทั้งสิ้นมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับ

สินทรัพยทั้งหมดโดยมีสูตรดังน้ี 

  อัตราสวนเงินรับฝากตอสินทรัพยรวม         =          เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)  

                                                                           สินทรัพย 
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อัตราสวนน้ีสูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจทําใหสหกรณมีความเสี่ยงมากขึ้นในการบริหาร

สภาพคลอง  ในทางกลับกันหากสหกรณมีอัตราสวนน้ีตํ่ากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจทําใหการขยายตัว

ของสหกรณเปนไปไดชา 

เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) หมายถึง ยอดเงินรับฝากเฉพาะจากสมาชิกเทาน้ัน 

สินทรัพยรวม  หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว 

ลูกหน้ีระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอ่ืน 

           4.1.3  อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอ่ืน) ตอสินทรัพยรวม 

           อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา สหกรณไดใหเงินกูแกสมาชิกและเงินใหกูแกสหกรณอ่ืนเปนรอยละเทาไรของ

สินทรัพยทั้งหมด  หากอัตราสวนน้ีสูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว  อาจเปนเพราะมีการใหสมาชิกกูตอราย

สูงเกินไป  ทําใหสมาชิกมีหน้ีสินมากเกินจําเปนอาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานเครดิตและสภาพคลองตอสหกรณ  

ในทางกลับกันหากอัตราสวนน้ีตํ่ากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว อาจเปนเพราะมีการใหสมาชิกกูตอรายตํ่าเกินไป 

ทําใหสมาชิกไมสามารถใชจายเงินไดตรงตามวัตถุประสงค  เปนตน  โดยมีสูตรดังน้ี 

        อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้นตอสินทรัพยรวม               =                 ลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น
สินทรัพยรวม

  ×100 

 

ลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอ่ืน)  หมายถึง ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก และลูกหน้ีใหสหกรณ

อ่ืนกู ซึ่งประกอบดวยลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน ลูกหน้ีเงินกูสามัญ ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ ลูกหน้ีดําเนินคดี ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา  

สินทรัพยรวม  หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน

ระยะยาว ลูกหน้ีระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอ่ืน 

 4.1.4  อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอ่ืน และต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณ

อ่ืนตอสินทรัพยรวม 

             อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา สหกรณมีเงินสด  เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอ่ืน  

ตลอดจนต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอ่ืน  เปนรอยละเทาไรของสินทรัพยทั้งหมด 

หากอัตราสวนน้ีสูงเกินกวาเกณฑที่อางอิงที่กําหนดไว  อาจกอนใหเกิดความสี่ยงในการฝากหรือลงทุนไดโดยมี

สูตรดังน้ี 

เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ  และต๋ัวสัญญาใชเงินอ่ืน
สินทัรพยรวม

 ×100 

เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอ่ืน และต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอ่ืน หมายถึง 

ผลรวมของเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอ่ืน (รวมชุมนุมสหกรณฯ)และต๋ัวสัญญาใชเงิน

สหกรณอ่ืน (รวมชุมนุมสหกรณฯ) 
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สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน

ระยะยาว ลูกหน้ีระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอ่ืน 

          4.1.5  อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม   

          อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา สหกรณมีทุนสํารองมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพยทั้งหมด  

หากอัตราสวนน้ีสูงจะทําใหสหกรณมีเกราะปองกันทางการเงินที่ดี   เพราะทุนสํารองสามารถชดเชยสินทรัพย 

และลูกหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได  โดยไมมีผลกระทบกับทุน แสดงออกถึงความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ              

ที่มีทุนสํารองมากพอตอการรองรับสภาวการณทางธุรกิจ   ในทางกลับกันหากสหกรณมีอัตราสวนที่ตํ่ากวา

เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว  อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ โดยมีสูตรดังน้ี 

 

       อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม    =                   
ทุนสํารอง

สินทรัพยรวม
 ×100 

 

           ทุนสํารอง หมายถึง ทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือความมั่นคงของสหกรณ 

และสามารถถอนนํามาใชได  ในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุน  หรือใหเปนทุนสํารองแกสหกรณใหม  ที่แยกมา

จากสหกรณเดิมเทาน้ัน 

สินทรัพยรวม หมายถึง สินทรัพยทั้งสิ้นของสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน เงินลงทุน

ระยะยาว ลูกหน้ีระยะยาว สินทรัพยถาวร (ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ) และสินทรัพยอ่ืน 

4.1.6  อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ   

อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา สหกรณมีหน้ีเงินกูยืมภายนอกมากนอยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับทุนของ

สหกรณ  หากอัตราสวนน้ีสูงเกินกวาเกณฑที่กําหนดไวแสดงวาสหกรณมีหน้ีสินมากเกินไป  อาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงตอสหกรณในการชําระหน้ีใหกับเจาหน้ี  ในทางกลับกันหากอัตราสวนน้ีตํ่าเกินไป อาจทําใหการขยายตัว

ของสหกรณเปนไปไดชา โดยมีสูตรดังน้ี 

 

อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอหุนของสหกรณ   =        
เงินกูยืมภายนอก
ทุนของสหกรณ

  ×100 

                                                                                  

เงินกูยืมภายนอก หมายถึง แหลงเงินทุนจากภายนอก  ซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืม

ระยะสั้น ระยะยาว และเงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน 

ทุนของสหกรณ หมายถึง ผลรวมของทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบอ่ืน ๆ 

และกําไร (ขาดทุน) ประจําป 
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 4.2  หมวดสภาพคลองทางการเงิน 

  4.2.1 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน   

อัตราสวนน้ี จะอธิบายวา ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้น  หรือสภาพคลองของกิจการ  มีมาก

นอยเพียงใด  ตามปกติอัตราสวนน้ียิ่งสูง ก็จะแสดงถึงความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นสูง  ในทางกลับกัน

หากอัตราสวนน้ีตํ่า  ก็อาจสงผลกระทบถึงสภาพคลองของสหกรณ แตก็มิไดหมายความวาสหกรณจะไม

สามารถชําระหน้ีระยะสั้นได เน่ืองจากสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยใชระบบการหักเงินเดือน ณ ที่จาย      

จึงทําใหสหกรณมีเงินเขาสม่ําเสมอในแตละเดือนอัตราสวนน้ีมีสูตรดังน้ี 

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน      =           
สินทรัพยหมุนเวียน

หน้ีสินหมุนเวียน
 

                                                                                             

สินทรัพยหมุนเวียน หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีเงินกูระยะสั้น  เงินลงทุนระยะสั้นตาม

ยอดสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินหมุนเวียน หมายถึง หน้ีสินที่มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 1 ป เชน เงินเบิกเกินบัญชี เงิน

รับฝากออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษ เงินกูระยะสั้น เงินกูระยะยาวที่ครบกําหนดชําระคืนใน 1 ป และหน้ีสิน

หมุนเวียนอ่ืนตามยอดหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

  4.2.2 อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด 

อัตราสวนน้ี จะอธิบายวา ความสามารถในการเรียกเก็บหน้ีจากลูกหน้ีที่ชําระไดตามกําหนด  เทียบกับ

ลูกหน้ีที่ถึงกําหนดชําระของสหกรณมีมากนอยเพียงใด  หากอัตราสวนน้ีย่ิงสูง  จะสงผลตอสภาพคลองทาง

การเงินดีตอการดําเนินงาน  และมีความเพียงพอตอความตองการใชเงินไปขยายธุรกิจใหเติบโตขึ้น  และยัง

สามารถชําระหน้ีใหเจาหน้ีไดตามกําหนด  ในทางกลับกัน หากอัตราสวนน้ีตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

แสดงใหเห็นวาสมาชิกมีหน้ีเงินกูจนเกินความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิก  จะสงผลตอสภาพคลองทาง

การเงินของสหกรณไดโดยมีสูตรดังน้ี 

อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด             =            ลกูหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด

ลูกหน้ีเงินกูที่ถึงกําหนดชําระ
   ×100 

ลูกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด  หมายถึง จํานวนเงินตนที่ลูกหน้ีเงินกูที่ถึงกําหนดสามารถชําระไดใน

รอบงวดบัญชี  คํานวณไดจากรายการที่เก็บไดจริงในแตละเดือน 

ลูกหน้ีเงินกูที่ถึงกําหนดชําระ หมายถึง จํานวนเงินตนที่ลูกหน้ีเงินกูที่ถึงกําหนดชําระในรอบงวดบัญชี

ทั้งหมด คํานวณไดจากการเรียกเก็บในแตละเดือน 

 4.2.3  อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอ่ืน) อัตราสวนน้ี จะ

อธิบายวา สหกรณไดดํารงสินทรัพยสภาพคลอง  เมื่อเทียบกับเงินรับฝาก  เปนไปตามเกณฑอางอิงกําหนดไว

หรือไม  ซึ่งจะทําใหเกิดหลักประกันที่มั่นคงในการบริหารเงินรับฝากของสหกรณได  ทั้งน้ี กฎกระทรวงวาดวย

การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ  ไดกําหนดไวไมตํ่ากวารอยละหน่ึง  และไมเกินรอยละยี่สิบ ธนาคาร
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แหงประเทศไทย กําหนดใหธนาคารพาณิชยและธนาคารเฉพาะกิจ  ตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองไมตํ่ากวา

รอยละหก  

อัตราสินทรัพยสภาพคลองที่ดํารงในเดือนปจจุบัน       =         
สินทรัพยสภาพคลองในเดือนปจจุบัน

เงินรับฝากทั้งสินในเดือนกอน
 ×100 

 

สินทรัพยสภาพคลอง หมายถึง สินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนของสหกรณ โดยปจจุบัน กฎกระทรวงฯ ไดกําหนดสินทรัพยสภาพคลองไว 9ประเภท 

ดังน้ี 

1)  เงินสด 

2)  เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณหรือธนาคาร 

3)  บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาในการฝากเงินไมเกิน1 ป 

4)  หลักทรัพยของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 

5)  พันธบัตรของธนาคารแหงประเทศไทย 

6)  ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือกอนถึงถึงกําหนดใชเงินไมเกิน 1 ป 

7)  ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือกอนถึงกําหนด

ใชเงินไมเกิน 1 ป และกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ประกันการใชเงิน 

8) ต๋ัวแลกเงินซึ่งธนาคารรับรอง สลักหลัง  หรือรับอาวัล หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ซึ่งธนาคารสลักหลัง 

หรือรับอาวัล ทั้งน้ี โดยไมมีขอจํากัดความรับผิดชอบของธนาคาร 

9) สินทรัพยอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สินทรัพยตาม 1) – 9) ตองเปนสินทรัพยที่ปราศจากภาระผูกพัน 

เงินรับฝากทั้งสิน  หมายถึง เงินรับฝากจากสมาชิกและเงินรับฝากจากสหกรณอ่ืนๆ 

อัตราสวนน้ีมีหนวยเปนรอยละ และใชคาเฉลี่ย12 เดือน คํานวณโดยการนําคาอัตราสวนในแตละเดือนที่

สหกรณ  จะตองรายงานตอนายทะเบียนสหกรณเปนประจําทุกเดือน  รวมกันแลวหาร 12 

 4.3  หมวดประสิทธิภาพการทํารายได 

  4.3.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย 

 อัตราสวนน้ี จะอธิบายวาสหกรณมีความสามารถในการหาผลตอบแทน  ใหกับสมาชิกผูถือหุนไดมาก

นอยเพียงใด  หากอัตราสวนน้ีสูงแสดงวาประสิทธิภาพการทํากําไรของสหกรณสูงเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ  

ในทางกลับกันหากอัตราสวนน้ีมีคาตํ่ากวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว  แสดงวาประสิทธิภาพการทํากําไรของ

สหกรณตํ่าเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ   ทั้งน้ีอาจเกิดจากความสามารถในการหารายไดตํ่า หรือมีคาใชจายสูง  

หรืออาจเกิดจากสัดสวนของแหลงเงินทุนที่มีตนทุนสูง เปนตน โดยมีสูตรดังน้ี 

 

อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย     =       
กําไรสุทธิ

ทุนของสหกรณถัวเฉลีย่
 ×100                                                                          
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 ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย  หมายถึง   ทุนของสหกรณปกอน  +  ทุนของสหกรณปปจจุบัน 

               2 

กําไรสุทธิ หมายถึง กําไรที่เกิดขึ้นในปบัญชีน้ัน หักดวยยอดขาดทุนในปกอน 

ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย หมายถึง ผลรวมของทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 

และกําไร(ขาดทุน)ประจําปของปปจจุบัน  และผลรวมของทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ 

ระเบียบและอ่ืน ๆ และกําไร(ขาดทุน) ประจําปของปกอน หาร 2 

  4.3.2  อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 

อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา ประสิทธิภาพในการบริหารคาใชจายดําเนินงาน  ซึ่งเปรียบเสมือนคาใชจายคงที่   

มีความสัมพันธกับรายได  ที่อาจจะผันผวนตามภาวะธุรกิจของสหกรณวาเปนอยางไร 

หากรายไดมีความผันผวนสูง และสหกรณไมสามารถควบคุมคาใชจายดําเนินงานใหอยูอยูในระดับ 

ที่เหมาะสม  ทําใหอัตราสวนน้ีสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  จะสงผลตอความมั่นคงทางการเงินของสหกรณได 

ในทางกลับกัน หากอัตราสวนน้ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  ก็จะทําใหสหกรณมีความมั่นคงทางการเงิน 

โดยมีสูตรดังน้ี 

อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน = 
คาใชจายดําเนินงาน

กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
×100 

 

คาใชจายดําเนินงาน หมายถึง ยอดรวมของคาใชจายดําเนินงานของสหกรณที่ปรากฏในงบกําไร

ขาดทุน (ไมรวมดอกเบ้ียจาย) 

กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน  หมายถึง รายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืม  และเงินฝากรวมกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ถามี)  หักดวยคาใชจายดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก  เงินกูยืม  และหน้ีสงสัยจะสูญ 

ขอมูลน้ีจะปรากฏอยูในงบกําไรขาดทุนของสหกรณ  

 4.4  หมวดคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง 

       4.4.1 อัตราสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น ( สมาชิกและสหกรณอ่ืน)  

อัตราสวนน้ีจะอธิบายวา  การบริหารจัดการลูกหน้ีของสหกรณ  มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด    

หากอัตราสวนน้ีสูงกวาเกณฑอางอิงที่กําหนด  แสดงวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินทรัพย

ประเภทลูกหน้ีของสหกรณตํ่า 

ในทางกลับกัน  หากอัตราสวนน้ีตํ่ากวาเกณฑอางอิงที่กําหนด  แสดงวาสหกรณการบริหารจัดการ

สินทรัพยประเภทลูกหน้ีไดดีโดยมีสูตรคํานวณดังน้ี 

อัตราสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น            =     หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได
ลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น

  ×100 

หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได (Non Performing Loans)  หมายถึง ยอดรวมของลูกหน้ีที่ถูกจัดขั้นคุณภาพ 

ลูกหน้ีจัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน   ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย    ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ   ลูกหน้ีจัดช้ันสูญ ตามระเบียบ
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นายทะเบียนสหกรณวาดวย การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เชน ลูกหน้ี

ตามคําพิพากษา ลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี ฯลฯ 

ลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณ) หมายถึง ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก ละลูกหน้ีเงินใหสหกรณ        

อ่ืนกู ซึ่งประกอบดวยลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน  ลูกหน้ีเงินกูสามัญ ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ ลูกหน้ีดําเนินคดี ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา  เปนตน 

4.4.2  อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง 

อัตราสวนน้ี จะอธิบายวา สหกรณมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากนอยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบ 

กับทุนสํารอง  หากอัตราสวนน้ีสูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไว  และสินทรัพยถาวรน้ันเปนสินทรัพยที่ไม

กอใหเกิดรายได (Non Performing Assets) อาจแสดงวาสหกรณไดนําเงินมาลงทุนในสินทรัพยถาวรมาก

เกินไป  ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสหกรณในรูปคาใชจาย  และคาเสื่อมราคาโดยมีสูตรคํานวณดังน้ี 

 

 อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง                 =         
สินทรัพยถาวร

ทุนสํารอง
 

สินทรัพยถาวรไดแก  หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนและมีอายุการใชงานนานเกินกวา 1 ป  มีไวเพ่ือการ

ดําเนินงานของสหกรณ เชน ที่ดิน อาคาร อุปกรณสํานักงาน ตามยอดในงบแสดงฐานะการเงิน 

ทุนสํารอง หมายถึง ทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ  ตามที่กฎหมายกําหนด  เพ่ือความมั่นคงของสหกรณ 

และจะสามารถถอนนํามาใชไดในกรณีที่สหกรณเกิดการขาดทุน  หรือใหเปนทุนสํารองแกสหกรณใหมที่แยกมา

จากสหกรณเดิมเทาน้ัน 

4.4.3  อัตราสวนลูกหน้ีเงินกู (เฉพาะสมาชิก) ตอทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก 

อัตราสวนน้ี จะอธิบายถึงความสัมพันธในเรื่องของระยะเวลา ระหวางแหลงเงินทุนของสหกรณกับการใชเงินทุน

ในรูปเงินใหสมาชิกกู  ซึ่งโดยปกติสมาชิกผูกูไดชําระหน้ีไประยะเวลาหน่ึงแลว  ก็จะทําการกูวนซ้ํา (Rollover) 

อยางตอเน่ือง  จึงอาจเรียกไดวาเงินใหกูแกสมาชิกเปนเงินกูระยะยาว  ซึ่งควรจะสัมพันธกับแหลงเงินทุนที่มี

ระยะยาวเชนกัน ซึ่งไดแกทุนเรือนหุนและเงินรับฝากจากสมาชิก 

อัตราสวนน้ีหากสูงเกินกวาเกณฑอางอิงที่กําหนดไวก็จะทําใหเกิดความไมสอดคลองกันในโครงสรางของเงินทุน 

(Matching Fund )โดยมีสูตรคํานวณดังน้ี 

อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูตอทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก       =                ลูกหน้ีเงินกู (เฉพาะสมาชิก) 

           ทุนเรือนหุน + เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) 

ลูกหน้ีเงินกู (เฉพาะสมาชิก)  หมายถึง ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิกเทาน้ัน ไมรวมเงินใหสหกรณอ่ืนกู            

ซึ่งประกอบดวยลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน ลูกหน้ีเงินกูสามัญ ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ ลูกหน้ีดําเนินคดี ลูกหน้ีตามคํา

พิพากษา  

ทุนเรือนหุน หมายถึง สวนของทุนที่เกิดจากการสะสมของสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ หรือตาม

ความสมัครใจ 
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เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)  หมายถึง ยอดเงินรับฝากเฉพาะจากสมาชิกเทาน้ัน 

อัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย ทั้ง 4 หมวด จํานวน 14 อัตราสวน                   

จะมีคะแนนเต็มอัตราสวนละ 8 คะแนน และมีคาถวงนํ้าหนักในแตละหมวดไมเทากันเพ่ือใหผลรวมคะแนนถวง

นํ้าหนักอัตราสวนทางการเงินทั้ง 4 หมวด รวมเปน 100 คะแนนถวงนํ้าหนัก  โดยมีคะแนนหมวดโครงสรางทาง

การเงิน 55 คะแนน  หมวดสภาพคลองทางการเงิน 25 คะแนน  หมวดประสิทธิภาพการทํารายได 10 คะแนน 

หมวดคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง 10 คะแนน ดังตางราที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 คะแนนถวงนํ้าหนักตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน ของสหกรณออมทรัพยจําแนก

ตามหมวดอัตราสวนทางการเงิน 

หมวดอัตราสวนทางการเงิน จํานวน

อัตราสวน 

คะแนนรวม(ขอ

ละ8 คะแนน) 

คะแนนถวงนํ้าหนัก

ตอขอ  

คะแนนถวง

น้ําหนักรวม 

1.โครงสรางทางการเงิน 6 48 1.1458 55 

2. สภาพคลองทางการเงิน 3 24 1.0417 25 

3. ประสิทธิภาพการทํารายได 2 16 0.6250 10 

4. คุณภาพสินทรัพยและการปองกัน

ความเสี่ยง 

3 24 0.4167 10 

รวม 14 112 - 100 

ที่มา : ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (2561) 

โดยมีเกณฑการกําหนดคาที่คํานวณได  และระดับคะแนนแตละอัตราสวน  ดังตารางที่ 2-2 
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ตาราง 2-2  เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด  และราย

อัตราสวน 

อัตราสวนทางการเงิน หนวย คะแนน      คาที่คํานวณได 

1.หมวดโครงสรางทางการเงิน   

1.1 อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 

 

% 

 

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 

 
 

1.2 อัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)  

ตอสินทรัพยรวม 

% 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

> 60.00 - 70.00 

> 51. 67 -  60. 00 , > 70. 00 - 

73.67 

> 43. 33 -  51. 67 , > 73. 67 - 

77.33 

> 35. 00 -  43. 33 , > 77. 33 - 

81.00 

> 26. 67 -  35. 00 , > 81. 00 - 

84.67 

> 18. 33 -  26. 67 , > 84. 67 - 

88.33 

> 10. 00 -  18. 33 , > 88. 33 - 

92.00 

< 10.00 , > 92.00 
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1.3 อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูทั้ งสิ้น  (สมาชิกและ

สหกรณอ่ืน) 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

ฝากสหกรณอ่ืนและต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอ่ืนตอ

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 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 2-2  เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด  และราย

อัตราสวน (ตอ) 
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ตาราง 2-2  เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด  และราย

อัตราสวน (ตอ) 

อัตราสวน หนวย คะแนน คาที่คํานวณได 

1.5 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม % 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

> 10.00 

> 9.00 - 10.00 

> 8.00 - 9.00 

> 7.00 - 8.00 

> 6.00 - 7.00 

> 5.00 - 6.00 

> 4.00 - 5.00 

<4.00 

1.6 อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ เทา 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 

2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน 

2. 1 อัตราส วนสินทรัพยหมุน เ วียนตอห น้ีสิน

หมุนเวียน 

เทา 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

> 0.85 

> 0.73 - 0.85 

> 0.60 - 0.73 

> 0.48 - 0.60 

> 0.35 - 0.48 

> 0.23 - 0.35 

> 0.10 - 0.23 

<0.10 
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ตาราง 2-2  เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด  และราย

อัตราสวน (ตอ)   

อัตราสวน หนวย คะแนน คาที่คํานวณได 

 

2.2 อัตราสวนลูกห น้ี เ งินกูที่ ชํ าระไดตาม

กําหนด 

% 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 

2.3 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับ

ฝากทั้งสิ้น 

 

% 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

> 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 

 

 

3 ประสิทธิภาพการทํารายได 

3.1 อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถั่ว

เฉลี่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

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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3.2 อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอน

หักคาใชจายดําเนินงาน 

% 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 

4 คุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง 

4.1 อัตราสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหน้ี

เงินกูทั้งสิ้น (สมาชิกและสหกรณอ่ืน) 

% 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

< 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 

4.2 อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง เทา 8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

< 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 

ตาราง 2-2  เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด  และราย

อัตราสวน (ตอ) 
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4.3 อัตราสวนลูกหน้ีเงินกู (เฉพาะสมาชิก) ตอ

ทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) 

 

  

เทา 

 

 

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

นํ้าหนักไดผลรวมแลว  จึงนํามาจัดช้ันคุณภาพ  โดยมีเกณฑการจัดช้ันคุณภาพและความหมายของแตละช้ัน

คุณภาพ  ดังตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3 ชวงคะแนนถวงนํ้าหนักแตระดับช้ันคุณภาพและความหมาย 

ชวงคะแนนถวงนํ้าหนัก              ระดับช้ันคุณภาพ      ความหมาย 

> 85 A+ ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย 

>80-85 A ดีเย่ียม 

>75-80 B+ ดี  

>70-75 B คอนขางดี 

>65-70 C+ สูงกวาคาที่ยอมรับได 

>60-65 C คาที่ยอมรับได 

>55-60 D+ ตองใชความพยายามในการปรับปรุง 

<55 D ตองใชความพยายามในการปรับปรุงอยางมาก 

ที่มา : ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  ( 2561) 

 

 

 

     

  

 

ตาราง 2-2  เกณฑคะแนนมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจําแนกรายหมวด  และราย

อัตราสวน (ตอ) 
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5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุรเชษฐ นุชัย  (2557) ไดวิจัยเรื่องการประเมินผลการดําเนินงานสหกรณเครดิตยูเน่ียนจอมทองจํากัด  

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาลักษณะการดําเนินงานและวิเคราะหปจจัยที่มีผล

ตอศักยภาพการดําเนินงาน  ผลการวิจัยพบวา  สหกรณเครดิตยูเน่ียนจอมทองจํากัดใน พ.ศ. 2556 มีสมาชิก 

1,700 คน  มีมูลคาหุนทั้งหมด 76,892,430 บาท จํานวนเงินฝาก 38,462,547 บาท  เงินใหกูยืมจํานวน 

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 

การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนจอมทอง  จํากัด  พบวาอัตราสวนที่ผานเกณฑ

มาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ไดแก  อัตราสวนทุนดําเนินงาน  อัตราสวนหน้ีสินตอทุน  อัตรากําไร

สุทธิ  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  สําหรับอัตราสวนที่ไมผานเกณฑมาตรฐานไดแกอัตราหมุนเวียนของ

สินทรัพย  อัตราผลตอบแทนตอทุน  แสดงวาสหกรณมีความสามารถนําสินทรัพยและทุนไปแสวงหากําไรไดตํ่า

กวาเกณฑมาตรฐาน 

ประสพชัย พสุนนท (2558) ไดวิจัยเรื่องการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

สหกรณออมทรัพย : กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค  1) 

เพ่ือคนหาความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยและยืนยันความสําคัญของตัวช้ีวัดการ

ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย   2) เพ่ือพัฒนาและคัดเลือกตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิงปริมาณของ

การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย  3) เพ่ือประเมินสมรรถนะการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย

สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ และประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน

จากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  4) เพ่ือพัฒนาและนําเสนอวิธีการบูรณาการ  การนําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและตัวช้ีวัดเชิง

ปริมาณใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และ 5) เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะสําหรับ

แนวทางในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงานจากตัวช้ีวัด  

การวิจัยน้ีเปน การวิจัยแบบพหุวิธี   ดวยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร วิธีการสรางทฤษฎีฐานราก 

วิธีการเดลฟายฟซซี  การประยุกตทฤษฎีเกรย  วิธีการ DEA (Data Envelopment Analysis) จากตัวแบบ 

CCR และตัวแบบ BCC และการประชุมเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะ ในการคนหาความหมายของประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานและจัดทําตัวช้ีวัดสหกรณออมทรัพย  มีผูใหขอมูลจํานวน  24 คน และเลือกใชสหกรณออมทรัพย

สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 13 แหง  ในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน โดยมีผูประเมินจํานวน  5  คนในการใหคะแนน จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ความหมายของประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมี 3

ความหมาย คือ การเปนสถาบันอันเปนที่พ่ึงของสมาชิก การเปนสถาบันที่เปนกระบวนการสหกรณและการเปน
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สถาบันทางการเงิน 2) ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัด SMAARTS ประกอบดวยดานโครงสรางการบริหาร ดาน

การจัดการ (ผูจัดการ  กลยุทธบุคลากร  และกระบวนการ) ดานระเบียบปฏิบัติ  ดานสินทรัพยดานความเสี่ยง   

ดานความเช่ือมั่นของสมาชิก   และดานความพอเพียง   สวนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณประกอบดวยปจจัยผลผลิตมี 4 

ตัวแปร คือ เงินสดและเงินฝาก ลูกหน้ีเงินใหกูสุทธิ รายไดทั้งสิ้น และเงินลงทุนทั้งสิ้น และปจจัยนําเขามี 3 ตัว

แปร คือ เงินรับฝากจากสมาชิก คาใชจายทั้งสิ้น และทุนสหกรณ 3) ผลการประเมินสมรรถนะการดําเนินงาน

จากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ พบวามี  6  สหกรณที่มีสมรรถนะ  และเมื่อประเมินดวยตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ พบวามี 10 

และ 12 สหกรณที่มีประสิทธิภาพจากตัวแบบ CCR และตัวแบบ BCC ตามลําดับ   4)  ผลการบูรณาการ  การ

นําตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในรูปกราฟ 2 มิติ  สามารถแบงกลุมสหกรณออกเปน 4 กลุม ตามความ

มี/ไมมีประสิทธิภาพจากตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  และ 5) ขอเสนอแนะจากการประชุมรวมกับคณะ

ผูทรงคุณวุฒิพบวามีแนวการดําเนินการ 5 ประการ ในการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพการดําเนินงาน

จากตัวช้ีวัด คือ การสรางการรับรูและการยอมรับ การนําระบบสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน การพัฒนาที่

ย่ังยืน การขยายขอบเขตการวิจัย และการผสานระบบและสรางเครือขาย 

ประสิทธ์ิ ลอยวิสุทธ์ิ (2558)  การประเมินการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพของสหกรณออมทรัพยตํารวจ

สงขลา จํากัด การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพของสหกรณออมทรัพยตํารวจ

สงขลา จํากัด ใน 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน มุมมองดานกระบวนการภายใน มุมมองดานการเรียนรู

และพัฒนา มุมมองดานสมาชิก  

ผลการประเมินพบวามุมมองที่ผานเกณฑการประเมินตามที่ผูเช่ียวชาญกําหนด คือ มุมมองดาน

กระบวนการภายใน  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา และมุมมองดานการเงิน สําหรับมุมมองที่ไมผานเกณฑ

การประเมินตามที่ผูเช่ียวชาญกําหนด  หรือมุมมองดานสมาชิกสหกรณ แสดงวา สหกรณออมทรัพยตํารวจ

สงขลา จํากัด ยังไมสามารถพัฒนาระบบการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเกิดความสมดุลไดทั้ง

องคกร ตองมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหสหกรณบริหารงานใหมีประสิทธิภาพทั้งองคกร จะทําใหสหกรณออม

ทรัพยตํารวจสงขลา จํากัด ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป 

วัชรียา ถาวร (2558) ไดวิจัยเรื่องการบริหารเงินทุนสหกรณออมทรัพย : กรณีศึกษา สหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด (สอมธ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนของเงินทุน ผลตอบแทนจาก

การบริหาร เงินทุน ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย และสวัสดิการรวมถึงผลตอบแทนใน

รูปแบบตางๆที่เหมาะสมแกสมาชิก โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงินจากงบการเงินที่ผานการรับรองจาก

ผูสอบบัญชีและสมาชิก ต้ังแตป พ.ศ.2554-2558 วิธีการศึกษาไดดําเนินการโดย วิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนของเงินทุนถวงนํ้าหนัก เพ่ือทราบผลกําไรจากการบริหารเงินทุน และคํานวณอัตราสวนทางการเงิน

สําคัญตามเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 5 ดาน เพ่ือวิเคราะหแนวโนม  พรอมทั้งเปรียบเทียบกับคา

อัตราสวนทางการเงินสําคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และ ศึกษาแหลงที่มาของกําไรจากงบการเงินของ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  รวมถึงวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในการจัดสรร สวัสดิการ

แกสมาชิกกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 
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ผลการศึกษาพบวา ตนทุนเงินทุนทุกประเภทของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  

ต้ังแตป พ.ศ.2554-2557 มี แนวโนมเพ่ิมขึ้น จากรอยละ 3.66 เปนรอยละ 4.24 กอนจะปรับตัวลดลงเปนรอย

ละ 3.84 ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินรับฝาก  ทุนเรือนหุน และอัตรา 

ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทุกประเภท ต้ังแตป 2554-2557 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกัน จาก รอยละ 

4.54 เปนรอยละ 5.12 กอนจะปรับตัวลดลงเปนรอยละ 4.69 ในป พ.ศ.2558 โดยสาเหตุการเพ่ิมขึ้นมาจาก

ผลตอบแทนจากการใหสหกรณอ่ืนกู และการลงทุนในหลักทรัพย   เมื่อนําอัตราผลตอบแทนจากการบริหาร

เ งินทุ นทุ กประ เภทมา เปรี ยบ เที ยบ กับต นทุ นของ เ งินทุ นทั้ งหมด  พบว า  สหกรณ ออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  มีกําไรจากการบริหารเงินทุนมาโดยตลอด และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานเมื่อเทียบกับคาอัตราสวนทางการเงินสําคัญ  ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ

พบวา (1) ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด       

มีอัตราการเติบโตของ เงินทุนอยางเน่ือง โดยเงินทุนที่เพ่ิมขึ้นเปนสวนของหน้ีสิน คือ เงินรับฝาก เงินเบิกเกิน

บัญชี และเงินกูยืมระยะสั้น   ซึ่งสงผลใหความสามารถในการชําระหน้ีตํ่า   เน่ืองจากมีหน้ีสินมากกวาทุนถึง 3 

เทา   แตใน ขณะเดียวกันมีอัตราการเติบโตของหน้ีสินไมสูงนัก (2) ดานคุณภาพของสินทรัพย อัตราการหมุน

ของ สินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดรายไดอยูในเกณฑดี แตอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยยังไมดีมากกนัก อัน 

เน่ืองมาจากมีตนทุนเงินรับฝากคอนขางสูง โดยคิดเปนรอยละ 44 ของรายได ซึ่งสอดคลองกับอัตรา การเติบโต

ของสินทรัพยที่มีแนวโนมเพ่ิมขั้นจากเงินรับฝาก ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของสินทรัพยทั้งหมด (3) ดานขีด

ความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการทํากําไรตอจํานวนสมาชิกคอนขางสูง ความเช่ือมั่นของ

สมาชิกที่มีตอสหกรณน้ันมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นซึ่งสะทอนมาจากจํานวนเงินออมตอ จํานวนสมาชิก และความเสี่ยง

ในการเรียกเก็บหน้ีจากสมาชิกคอนขางตํ่า (4) ดานการทํากําไร มีอัตรา การทํากําไรคอนขางตํ่า เมื่อเทียบการ

ทํากําไรตอทรัพยสินเฉลี่ยเทากับรอยละ 1.83 และเมื่อเทียบการทํากําไรตอสวนของทุนเฉลี่ยเทากับรอยละ 7.

62 อีกทั้งอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิมีแนวโนมลดลง แตในขณะเดียวกันสามารถบริหารคาใชจายการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อัตราการเติบโตของทุนสํารองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโต

ของกําไรสุทธิ   และอัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืนคอนขางตํ่า (5) ดานสภาพคลอง มีความสามารถในการชา

ระหน้ีระยะสั้นอยูในเกณฑดี 

การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมแกสมาชิกของ  สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  เปรียบเทียบกับสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พบวา 

ประเภทของสวัสดิการมี ลักษณะใกลเคียงกัน แตแตกตางในสวนของเง่ือนไขการจายสวัสดิการ  และสวัสดิการ

บางประเภทที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด   ไมไดจัดสรร เชน การสําเร็จการศึกษา 

การรับขวัญทายาทคนใหม การอุปสมบท เปนตน  และในดานผลตอบแทนที่เหมาะสมแกสมาชิก พบวา 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด   มีการจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือประโยชนแก สมาชิกเทากับ

รอยละ 77.82  ในขณะที่สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด   จัดสรรกําไรสุทธิในสวนน้ีถึงรอย

ละ 85.62 อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียดพบวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  

กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูแกสมาชิกคอนขางสูง ซึ่งสะทอนจากอัตราเงินเฉลี่ยคืนที่รอยละ 14 ในขณะที่
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สหกรณ ออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด กําหนดไวที่รอยละ 40 และทุนเพ่ือสวัสดิการแกสมาชิก

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  จัดสรรเพียงรอยละ 2.37 ในขณะที่สหกรณออมทรัพย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากัด มีการ จัดสรรทุนดังกลาวถึงรอยละ 5.90 

อารมณ กันหาและพันธศักด์ิ 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  มีหน้ีสินตอทุนตํ่ากวา

คาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย  มีทุนสํารองตอสินทรัพยและผลตอบแทนตอทุนสูงกวาคาเฉลี่ย  มติที่2คุณภาพ

ของสินทรัพย  พบวาสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีสินทรัพยที่มีคุณภาพ  และมี 

ผลตอบแทนตอสินทรัพยสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย  แตมีอัตราเจริญ เติบโตของสินทรัพยในระดับ

ตํ่ากวา  มติที่3 ความสามารถในการบริหาร  พบวา  สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จํากัด  มีการบริหารทําใหมีกําไรตอสมาชิกและเงินออมตอสมาชิกตลอดจน หน้ีสินตอสมาชิกสูง

กวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย  แตมีอัตราเจริญเติบโตของธุรกิจตํ่ากวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย   

มติที่4  ความสามารถในการทํากําไร  พบวา  สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

อุบลราชธานี  จํากัด   มีคาใชจายในการดําเนินงาน  สูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย  แตมีอัตรากําไร

สุทธิสูง และอัตราเจริญเติบโตของกําไรสุทธิสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยเชนเดียวกัน   มติที่5  สภาพ

คลองทางการเงิน  พบวา  สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานีจํากัด  มี

อัตราสวนทุนหมุนเวียนตํ่ากวาคาเฉลี่ย  และมีสภาพคลองทางการเงินที่ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพย  

แตมีลูกหน้ีระยะสั้นชําระหน้ี ตามกําหนดสูงกวาคาเฉลี่ย 

มติที่6  ผลกระทบตอธุรกิจ  พบวา  สหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด

อุบลราชธานี จํากัด   มีผลกระทบจากคูแขงที่เปนสหกรณออมทรัพยเหมือนกัน และไดรับผลกระทบจาก

ธนาคารและสถาบันการเงินที่ทําธุรกิจประเภทเดียวกันกับสหกรณโดยเฉพาะการแขงขันในเรื่องอัตราดอกเบ้ีย

และขั้นตอนการใหบริการ 

จันทนา  วัฒนกาญจนะ  (2559)  ไดวิจัยเรื่อง  การศึกษาอัตราสวนทางการเงินในธุรกิจอุตสาหกรรม 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2548  ถึง  พ.ศ. 2557  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ   

1) ศึกษาอัตราสวนมาตรฐานทางการเงินของ บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย                  

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 

 อัตราสวนสภาพคลองพบวา  มีแนวโนมดี  และมีความสามารถในการชําระหน้ีคืนระยะสั้นไดดี               

ไดแก  บริษัทหมวดธุรกิจเกษตร  อาหารและเครื่องด่ืม  ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน  ของใชสวนตัวและ

เวชภัณฑ  ยานยนต  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  เหล็ก  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  พลังงานและสาธารณูปโภคสื่อ

และสิ่งพิมพ  การทองเที่ยวและสันทนาการ  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย  พบวา  มีแนวโนมดีและมีประสิทธิภาพในการใช

สินทรัพย ไดแก บริษัทหมวดธุรกิจการเกษตร  อาหารและเครื่องด่ืม  แฟช่ัน  ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ           

วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  บรรจุภัณฑ  เหล็ก  วัสดุกอสราง  บริการรับเหมา

กอสราง  พลังงานและสาธารณูปโภค  สื่อและสิ่งพิมพ  การทองเที่ยวและสันทนาการ  ขนสงและโลจิสติกส

ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อัตราสวนการบริหารหน้ีสิน  พบวา  มีแนวโนมดีหน้ีสินรวมลดลงและมีความสามารถในการจาย

ดอกเบ้ีย ไดแก บริษัทหมวดการเกษตร  อาหารและเครื่องด่ืม  แฟช่ัน  ของใชในครัวเรือนและสํานักงาน              

ยานยนต  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  เหล็กวัสดุกอสราง  การแพทย  และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร  พบวา  มีความสามารถในการทํากําไรมีแนวโนมดี                 

ไดแก บริษัทหมวดของใชในครัวเรือนและสํานักงาน  ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  วัสดุอุตสาหกรรมและ

เครื่องจักรการแพทย  สื่อและสิ่งพิมพ  บริการเฉพาะกิจ  ขนสงและโลจิสติกส  และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

อัตราสวนประเมินผลบริษัทโดยรวม  พบวา  มีประสิทธิภาพในการบริหารงานดี  มีแนวโนมสูงขึ้นและ

มีนักลงทุนเขาไปลงทุนมากขึ้น ไดแก บริษัทหมวดกิจการอาหารและเครื่องด่ืม  แฟช่ัน  ของใชในครัวเรือนและ

สํานักงาน  ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ  ยานยนต  ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ  บรรจุภัณฑ  เหล็ก  วัสดุกอสราง  

บริการรับเหมากอสราง  พัฒนาอสังหาริมทรัพย  พลังงานและสาธารณูปโภค  พาณิชย  การแพทยสื่อและ

สิ่งพิมพ  บริการเฉพาะกิจ  การทองเที่ยวและสันทนาการ  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ธนาดล รักษาพล (2559) บทวิเคราะหงบการเงิน สหกรณออมทรัพย บริษัท ที โอที จํากัด            โดย

เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของสหกรณ กับขอมูลอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยอ่ืนทั้งระบบทั่ว

ประเทศ ที่มีขนาดเดียวกัน ณ ป 2558  นําขอมูลพ้ืนฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ  สรุปในภาพรวม              

ผลการดําเนินงานของสหกรณอยูในระดับ ดี   เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณที่มีขนาด

ใหญมากที่นํามาวิเคราะห   โดยสหกรณมีการยืม  ใหกูยืม  การรับฝาก  และการลงทุนอยางเหมาะสม  มีการ

ควบคุมการปลอยสินเช่ือแกสมาชิก  โดยดูจากความสามารถในการชําระคืนของสมาชิกเปนหลัก และมีการ

ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานอยางเครงครัด   ทําใหมีอัตรากําไรตอสมาชิก  และอัตราการเจริญเติบโต
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ของสินทรัพยอยูในระดับที่ดีมาก  รวมทั้งมีการสงเสริมใหเกิดการออมตอสมาชิก  ซึ่งเปนไปตามเจตนารมณของ

สหกรณ   จนทําใหมีอัตราการออมตอสมาชิกเพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจน   ปจจัยเหลาน้ีเปนผลมาจากที่สหกรณ  

ดําเนินนโยบายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  อยางไรก็ตามสหกรณตองระมัดระวัง

ไมใหสมาชิกสรางหน้ีจนมากเกินไป  นอกจากน้ีสหกรณควรจัดใหมีการวิเคราะหความเสี่ยง   โดยคณะกรรมการ

อยางสม่ําเสมอ  เพ่ือใหสามารถปรับตัวตามสถานการณภายนอกไดอยางทันทวงที  ทั้งน้ีเพ่ือที่จะไดนําไป

ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารงานใหสอดคลองกับสถานการณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว              

โดยเฝาระวังและปองกันความเสี่ยง  และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องตนทุนทางการเงิน  ปญหาสภาพคลอง  

และรักษาผลกําไรจากการดําเนินงานใหอยูในระดับที่เหมาะสม อันจะนําไปสูความผาสุกของมวลสมาชิกอยาง

ย่ังยืนสืบไป  

ธันวา เลาหศิริวงศ (2561)ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางการแกปญหาการดําเนินงานของสหกรณออม

ทรัพยซึ่งมีผลกระทบตอระบบการเงินไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณการเงินของสหกรณออมทรัพย  

ปจจัยที่มีผลตอระดับเงินทุน  ความเช่ือมโยงภายในของธุรกิจสหกรณออมทรัพยอันจะนําไปสูความเช่ือมโยงเชิง

ระบบ ผลการวิจัยพบวาในชวง 5 ป  ยอนหลัง  สหกรณออมทรัพยโดยเฉลี่ยปลอยกูใหกับสมาชิกรอยละ 95.2 

สวนที่รอยละ 4.8 ปลอยกูใหกับสหกรณอ่ืนๆ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยปลอยสินเช่ือใหสมาชิกเพียงรอย

ละ 48.9 ขณะที่รอยละ 51.1 เปนการปลอยสินเช่ือใหสหกรณอ่ืนๆ และในชวง 5 ปที่ผานมามีเงินฝาก ขยายตัว

สูงขึ้น  เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยอยูในระดับตํ่า  สหกรณออมทรัพยหารายไดจากดอกเบ้ีย

เงินใหกูยืมลดลงจึงตองหาแหลงรายไดจากการลงทุนแตอยางอ่ืนเพ่ือหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น  สวนคาใชจายเกิด

จากดอกเบ้ียเงินฝาก  ดอกเบ้ียเงินกูยืม  ตลอดจนหน้ีที่มีแนวโนมสูงขึ้น  สหกรณออมทรัพยมีอัตราการ

เจริญเติบโตและสภาพคลองโดยรวมดี  แตอยางไรก็ตามการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิเริ่มมีความเสี่ยงจาก

ความผันผวนและไมย่ังยืน  ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเงินทุนอยางมีนัยสําคัญๆ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ไดแกอัตราเงินเฟอ  อัตราดอกเบ้ียนโยบาย  ระดับหน้ีครัวเรือนของสมาชิกและอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  

(ROA)  เมื่อแบงสหกรณออมทรัพยออกเปนสองกลุมตามสภาพคลองพบวากลุมที่มีความแข็งแกรงของเงินทุน  

(Capital Strenght)  ตํ่ากวาระบบ  จะมีความเสี่ยงดานเครดิต  และกลุมที่มีความแข็งแรงของเงินทุนสูงจะมี

ความเสี่ยงจากการแสวงหารายไดจากการลงทุน  (Search for Yield) และพบวาสหกรณที่มีความเช่ือมโยงกับ

ธนาคารพาณิชยและระบบเงินทุนโดยรวมในระดับสูงคือสหกรณออมทรัพยกลุมที่มีความแข็งแกรงของเงินทุน

สูง  นอกจากน้ีควรนําปจจัยดานพฤติกรรม ที่บงช้ีความเสี่ยงในอนาคต (Forward Looking) มาพิจารณาดวย 

เชน อายุเฉลี่ยหรือการเกษียณของสมาชิก ภาระหน้ีหรือยอดหน้ีเฉลี่ยตอรายสมาชิกในสหกรณ และสถาบัน

การเงินอ่ืน เปนตน  ดังน้ัน การสงเสริมใหสหกรณออมทรัพยเปนสมาชิกเครดิตบูโร จะชวยใหมีขอมูลของ

สมาชิกที่เช่ือมกับระบบสถาบันการเงินอ่ืนมากขึ้น 

โกวิท  ชาญวิทยาพงศ  (2563)  ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย  ในชวงอัตรา

ดอกเบ้ียตํ่าตอเน่ือง : กรณีประเทศไทย  มีวัตถุประสงค  มุงศึกษาวาสหกรณออมทรัพยของประเทศไทยมี

พฤติกรรมรับความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม   เมื่อมีการใชนโยบายอัตราดอกเบ้ียตํ่าตอเน่ืองเปนเวลานาน              

โดยใหพฤติกรรมความเสี่ยงของสหกรณถูกอธิบายดวยตัวแปรตาง ๆ จากงบการเงินของสหกรณที่เปน
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ลักษณะเฉพาะของสหกรณ  เชน  เงินฝาก  เงินปลอยกู  เงินลงทุน  สภาพคลองที่เปนสัดสวนตอสินทรัพย

ตนทุนตอรายได  ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค  ตัวแปรหุน  สําหรับลักษณะของสหกรณ  เชน  ขนาดของสหกรณ  

และอัตราดอกเบ้ียตํ่า (low Rate)  ตลอดจนตัวแปรอิทธิพลรวม (Interaction Variables) ระหวางตัวแปรหุน

และตัวแปรลักษณะเฉพาะ  เชน  ขนาดกับตัวแปรลักษณะเฉพาะ  เปนตน  งานศึกษาน้ีใชขอมูลรายสหกรณ

จากกรมตรวจสอบบัญชีในชวง ค.ศ. 2008-2017   ขอมูลตัวแปรเศรษฐศาสตรมหภาคอ่ืน ๆ นํามาจาก

ฐานขอมูล CEIC และธนาคารแหงประเทศไทย  วิธีการศึกษาที่ใชในงานวิจัยน้ีมี 2 วิธี คือ Fixed Efects 

Model และ Quantile Regression ผลการศึกษา  พบวา  สหกรณออมทรัพย  อาจมีพฤติกรรมรับความเสี่ยง

เพ่ิมเมื่ออัตราดอกเบ้ียอยูในระดับตํ่าตอเน่ืองเปนเวลานาน  ซึ่งตัวแปรวัดความเสี่ยงในงานศึกษาน้ีคือ Z-Score 

และ Leverage ในชวงที่มีอัตราดอกเบ้ียตํ่า  สมาชิกสหกรณออมทรัพยจะออมเงินในรูปของหุน  แทนเงินฝาก

เพราะผลตอบแทนจากหุนสูงกวาดอกเบ้ียเงินฝาก  ผลคือสหกรณไดรับเงินทุนที่ดูราวกับวาไมมีตนทุนไวปลอยกู

และลงทุนเพ่ิม  ตนทุนที่ตํ่า   และรายไดดอกเบ้ียที่ลดลง  ในชวงที่ดอกเบ้ียตํ่าเปนเวลานานตอเน่ืองน้ีสงผลให

ความเสี่ยงในการดําเนินกิจการสูงขึ้น  สหกรณขนาดใหญกวามีผลกระทบดานทุน (Equity) ที่ลดความเสี่ยงได

มากกวาเมื่อเทียบกับสหกรณขนาดเล็ก  สหกรณขนาดใหญกวาจึงอาจมีความไดเปรียบทางดานตนทุน                 

ภาครัฐจึงสามารถใชการควบรวมกิจการระหวางสหกรณขนาดใหญกับสหกรณขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพตํ่า   

เปนตัวเพ่ิมเสถียรภาพใหระบบสหกรณ  แตเน่ืองจากขนาดของสหกรณอาจกระตุนใหเกิดการยักยอกทรัพยของ

สหกรณออมทรัพย ได  ภาครัฐจึงควรลดโอกาสการยักยอกทรัพยในสหกรณดวยการเพ่ิมโทษทางอาญา               

ใหเปนเชนเดียวกันกับกรณีธนาคารพาณิชย 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินและการดําเนินงานของ

สหกรณออมทรัพย  เพ่ือนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ีจัดแบงสาระสําคัญเปน  4  กลุม ดังน้ี 

1)  วิจัยแนวทางการดําเนินงานและพฤติกรรมความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย  (2)  ประเมินสมรรถนะในการ

ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยซึ่งมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพ่ือจําแนกสหกรณออกเปนกลุม

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

สภาพคลอง  อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย  อัตราสวนการบริหารหน้ีสิน  อัตราสวน

ความสามารถในการทํากําไร  อัตราสวนประเมินผลบริษัทโดยรวม  และวิเคราะหแนวโนมอัตราสวนมาตรฐาน

ทางการเงินของบริษัทตามกลุมธุรกิจ  ยังไมมีผูใดวิจัยการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินตามเกณฑมาตรฐาน

ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมากอน  ผูวิจัยจึงใชแนวคิดการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคง

ทางการเงินของสหกรณออมทรัพยเปนหลักในการวิเคราะห  เน่ืองจากเปนอัตราสวนมาตรฐานที่ใชเปนการ
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เฉพาะสําหรับสหกรณออมทรัพยทุกขนาดแบงเปน  4  หมวด  ไดแก  1)  หมวดโครงสรางทางการเงิน  2)  

หมวดสภาพคลองทางการเงิน  3)  หมวดประสิทธิภาพทํารายได  4)  หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความ

เสี่ยง  โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานเพ่ือจัดระดับช้ันคุณภาพ  และวิเคราะหเปรียบเทียบ

อนุกรมเวลา  ต้ังแต  พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิเคราะหอัตราสวนความม่ันคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย  แบงเปน 4 หมวด ดังนี้  1) หนวดโครงสรางทางการเงิน  เปนการวัดวาแหลงท่ีมาของเงินทุนมาจากแหลงใด  และแหลงใช

ไปของเงินทุนใชไปในทางใดบาง  การจัดหาแหลงเงินทุน  และการใชไปของเงินทุนมีความเหมาะสมสอดคลองกันหรือไมเพียงใด  2) หมวดสภาพคลองทางการเงิน  เปนการวัดวาสหกรณมี

ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น  มากนอยเพียงใด  3) หมวดประสิทธิภาพการทํารายได  เปนการวัดวาการลงทุนของสหกรณกอใหเกิดรายไดหรือไม  มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด       4) 

หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง  เปนการวัดวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยเพียงใด  กลาวคือ  สหกรณไดบริหารจัดการสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทน  และมี

การปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพยเหลานั้นเหมาะสมหรือไมเพียงใด   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                

  

 

 

 

ภาพท่ี 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  จาํกดั  พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563  

2. ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  รายงานการประชุม  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์

เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time Series 

Comparisons) 

วเิคราะห์อตัราส่วนความมัน่คงทางการเงิน  แบ่งเป็น 4 หมวด 

1.หมวดโครงสร้างทางการเงิน 

2.หมวดสภาพคล่องทางการเงิน 

3.หมวดประสิทธิภาพการทาํรายได ้

4.หมวดคุณภาพสินทรัพยแ์ละป้องกนัความเส่ียง   

และศึกษาระเบียบ  ขอ้บงัคบั รายงานการประชุม  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยฯ์   

เพ่ือหาท่ีมาของตวัเลขอตัราส่วนทางการเงิน 

เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานความมัน่คง

ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์(Standard Ratio) 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มุงวิเคราะหความมั่นคงทางการ
เงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีโดยมีระเบียบวิธีวิจัย  ดังน้ี 

     1. หนวยในการวิเคราะห 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

1. หนวยในการวิเคราะห   (Unit  of  Analysis)  
หนวยในการวิเคราะห  ไดแก  องคกรธุรกิจ  อันหมายถึง  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี  จํากัด 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะราย  (Case  Study)  คือ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ี  ทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) โดยทําการรวบรวม

ขอมูล ดังน้ี 
 3.1 งบการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  ประกอบดวย งบกําไร

ขาดทุน งบกระแสเงินสด  งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผูสอบบัญชี  และรายงานการประชุม  ระหวาง พ.ศ.  
2559 –  พ.ศ.  2563 

3.2  ระเบียบ  ขอบังคับ  กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
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  กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพย  เพ่ือนํามาวิเคราะห 
 

5. การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  

5.1   ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป Microcoft 
Excell  “คูมือการใชงานโปรแกรมประเมินเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย”             
เพ่ือประมวลผลตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยในภาพรวมทั้งหมด       
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และภาพรวมแตละหมวด  และใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Microsoft  Excel  ประมวลผลอัตราสวนทางการเงิน  4  
หมวด แยกรายอัตราสวน  

5.2  การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณทรพัยเปน

เครื่องมือในการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 4 หมวด จํานวน 14 อัตราสวนดังน้ี 
          5.2.1  อัตราสวนโครงสรางทางการเงิน  เปนอัตราสวนที่ใชวัดโครงสรางทางการเงินวามี
แหลงที่มาของเงินทุนมาจากแหลใด  และแหลงใชไปของเงินทุนวาใชไปในทางใดบาง   การจัดหาเงินทุน  และ
การใชไปของเงินทุนมีความสอดคลองเหมาะสมกันเพียงใด  อัตราสวนน้ีจะอธิบายความเสี่ยงที่เกิดจาก  
โครงสรางทางการเงินประกอบดวย 4 อัตราสวนไดแก  1)  อัตราสวนทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม                    
2)  อัตราสวนเงินรับฝาก  (เฉพาะสมาชิก)  ตอสินทรัพยรวม  3) อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้นตอสินทรัพยรวม  
4)  อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอ่ืน และต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอ่ืน   ตอ
สินทรัพยรวม 5)  อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม   และ 6)  อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของ
สหกรณ 
           5.2.2  อัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน อัตราสวนน้ีใชวัดความสามารถชําระหน้ีระยะสั้นของ
สหกรณออมทรัพยวา ในการนําเงินไปลงทุนในสินทรัพยตางๆน้ัน สินทรัพยเหลาน้ันมีสภาพคลองเหมาะสมกับ
ภาระผูกพันระยะสั้นหรือไม  การมีสภาพคลองตํ่าอาจเกิดปญหาการชําระหน้ีระยะสั้น แตการมีสภาพคลองที่
มากเกินไปอาจสูญเสียโอกาสสรางรายไดเพ่ิมเชนกัน  อัตราสวนสภาพคลองทางการเงินประกอบดวย  3  
อัตราสวนไดแก  1)  อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน  2)  อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตาม
กําหนด  3)  อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอ่ืน) 
         5.2.3  อัตราสวนประสิทธิภาพการทํารายได  อัตราสวนน้ีใชวัดความสามารถในการสรางรายได
ของสหกรณออมทรัพยเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ และเทียบกับคาใชจายในการดําเนินงาน อัตราสวน
ประสิทธิภาพทํารายไดประกอบดวย 2 อัตราสวนไดแก  1)  อัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย             
2)  อัตราสวนคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 
        5.2.4  อัตราสวนคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง  อัตราสวนน้ีใชวัด  ความสามารถ
ของสหกรณในการบริหารสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดผลตอบแทน  และมีการปองกันความเสี่ยงจากการลงทุนใน
สินทรัพยเหลาน้ันเหมาะสมเพียงใด ประกอบดวย 3  อัตราสวน  ไดแก  1)  อัตราสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได
ตอลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอ่ืน)    2)   อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง   3)  อัตราสวน
ลูกหน้ีเงินกู(เฉพาะสมาชิก) ตอทุนเรือนหุน และเงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก) 

5.3  วิธีวิเคราะหเปรียบเทียบ 

อัตราสวนทางการเงิน (Financial  Ratio) เปนเครื่องมือประเภทหน่ึงที่ชวยใหประเมินฐานะทาง

การเงินและความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจไดดีกวาตัวเลขขอมูลดิบ  ที่แสดงไวในงบการเงิน  ตัวเลข

อัตราสวนทางการเงินที่ไดจากการคํานวณไมไดใหความหมายอะไรนัก แตจะนํามาแปลความและใชประโยชน

ไดโดยการเปรียบเทียบซึ่งสามารถทําได 3 วิธี คือ เปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน  เปรียบเทียบกับกลุม

บริษัทอุตสาหกรรมเดียวกัน  และเปรียบเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในอดีตตอเน่ืองหลายๆ ป (เพชรี ขุมทรัพย, 

2554)   
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โชคชัย  เดชรอด (2561) ไดกลาวถึงการนําอัตราสวนทางการเงินมาเปรียบเทียบกันใน 4 ลักษณะ   1) 

เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Cross  Section  Coamparisons)  เพ่ือใหผูบริหารสามารถ

วิเคราะหคูแขง  และนํามาปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัทตอไป  2)  เปรียบเทียบกับอัตราสวนเฉลี่ยใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry Everage  Ratio) ซึ่งเปนคามาตรฐานที่ถูกกําหนดอยางเปนทางการตามแตละ

ประเภทของอุตสาหกรรมน้ัน ๆ  หรืออาจเรียกวาเปรียบเทียบกับอัตราสวนมาตรฐาน (Standdard  Ratio)  3) 

เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time  Series  Comparisons) เปนการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของ

บริษัทในอดีตกับปจจุบันวามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง  และสามาพยากรณแนวโนมใน

อนาคต  4) เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนด  (Management  Target)  เปนการนําอัตราสวนทางการเงิน

จากการดําเนินงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดไว  วาการดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายดังกลาวหรือไม 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชการวิเคราะหเปรียบเทียบ 2 วิธี ดังน้ี  

         5.3.1 วิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด (Standard Ratio) หมายถึงเทียบกับอัตราสวน

มาตรฐาน  อันหมายถึง เกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยซึ่งมีระดับช้ันคุณภาพ 8 

ระดับ ตามคาคะแนนถวงนํ้าหนัก  (ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด, 2561)  ไดแก 

  ระดับช้ันคุณภาพ D  ( < รอยละ55)          หมายถึง    ตองใชความพยายามอยางมากในการ

ปรับปรุง  

 ระดับช้ันคุณภาพ D+ ( > รอยละ55-60)   หมายถึง    ตองใชความพยายามในการปรับปรุง  

ระดับช้ันคุณภาพ C   ( >รอยละ60-65)    หมายถึง    คาที่ยอมรับได    

ระดับช้ันคุณภาพ C+ ( >รอยละ65-70)    หมายถึง    สูงกวาคาที่ยอมรับได 

ระดับช้ันคุณภาพ B   ( >รอยละ70-75  )  หมายถึง    คอนขางดี 

ระดับช้ันคุณภาพ B+ ( >รอยละ75-80 )   หมายถึง    ดี 

ระดับช้ันคุณภาพ A ( >รอยละ85 )         หมายถึง    ดีเยี่ยม 

ระดับช้ันคุณภาพ  A+ (  >รอยละ85)      หมายถึง    ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย 

5.3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบกับอัตราสวนเดียวกันในอดีตตอเน่ืองหลายๆ ป หรอืวิเคราะห

เปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time series Comparisons) ต้ังแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 

2563  เพ่ือวิเคราะหแนวโนม  

 

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  กฎหมายที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน  ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  ต้ังแต พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563 วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
Microsoft  Excel และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีบรรยาย ประกอบตาราง ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินในภาพรวมทั้งหมดและภาพรวมแตละหมวด                 
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 จํานวน 4 หมวด                  
เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ กําหนด(Standard Ratio) และเปรียบเทียบอนุกรมเวลา                      
(Time Series Comparisons) เพ่ือพยากรณแนวโนม  
 2. การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินจําแนกรายละเอียดแตละหมวดของสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยราชอุดรธานี จํากัด  พ.ศ. 2559 ถึง  พ.ศ. 2563 เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ที่กําหนด (Standard Ratio)  และเปรียบเทียบอนุกรมเวลา (Time Series Comparisons) เพ่ือพยากรณ
แนวโนม 

3. การอภิปรายผลการวิจัย  

1. การวิเคราะหอัตราสวนความม่ันคงทางการเงินในภาพรวมท้ังหมดและภาพรวมแตละหมวด
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563  

1.1 อัตราสวนความม่ันคงทางการเงินในภาพรวม 
               ผลการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ในภาพรวม    เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนด  อยูในระดับช้ันคุณภาพระหวาง C+ ถึง  B  
หมายถึงความมั่นคงทางการเงินอยูในระดับสูงกวาคาที่ยอมรับไดถึงระดับคอนขางดี และเมื่อเปรียบเทียบ
อนุกรมเวลา ต้ังแต พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563 พบวามีแนวโนมที่ดีขึ้น ดังตารางที่ 4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4-1 ระดับช้ันคุณภาพอัตราสวนความมั่งคงทางการเงินในภาพรวม 4 หมวด พ.ศ 2559-พ.ศ 2563 
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อัตราสวนทางการเงิน คะแนนเต็ม   คะแนนวิเคราะหรายป   
  2559 2560 2561 2562 2563 
1. หมวดโครงสรางทาง
การเงิน 

55 24.06 30.94 26.35 26.35 33.23 

2. หมวดสภาพคลอง
ทางการเงิน 

25 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

3. หมวดประสิทธิภาพ
การทํารายได 

10 8.13 7.50 8.13 8.13 7.50 

4 .  ห ม ว ด คุ ณ ภ า พ
สินทรัพยและปองกัน
ความเสี่ยง 

10 8.75 9.17 9.58 9.58 9.17 

รวม 100 65.94 72.60 69.06 69.06 74.90 
ระดับช้ันคุณภาพ  C+ B C+ C+ B 

 
 

            1.2 อัตราสวนความม่ันคงทางการเงนิในภาพรวมแตละหมวด 

             เมื่อนําคะแนนถวงนํ้าหนักแตละหมวดมาจัดช้ันคุณภาพ พบวาหมวดโครงสรางทางการเงินมี
ระดับช้ันคูณภาพตํ่าสุด อยูระดับ D ถึง C หมายความวา อยูในช้ันคุณภาพ การดําเนินงานอยูในระดับพอ
ยอมรับได จนถึงระดับคอนขางดี แตเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา ต้ังแต พ.ศ.2559-2563 พบวามี
แนวโนมที่ดีขึ้น   
             หมวดประสิทธิภาพทํารายไดมีระดับช้ันคุณภาพตํ่าในลําดับที่สองโดยมีระดับช้ันคุณภาพในระดับ B 
ถึงระดับ A หมายความวาผลการดําเนินงานอยูในระดับคอนขางดีจนถึงดีเย่ียม แตเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
อนุกรมเวลา ต้ังแต พ.ศ.2559-2563 กลับพบวามีแนวโนมลดลง 
              หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง อยูในระดับช้ันคุณภาพ A+  หมายความวาผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีเย่ียมเกินความคาดหมาย  และเมื่อวิเคราะห เปรียบเทียบอนุกรมเวลาต้ังแต                    
พ.ศ. 2559-2563 พบวามีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 
              สําหรับหมวดสภาพคลองทางการเงิน มีระดับช้ันคุณภาพสูงสุดคือระดับ A+ หมายถึงผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมากเกินความคาดหมาย   ตลอดระยะเวลา 5 ป  เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรม
เวลาต้ังแต พ.ศ. 2559  ถึง  พ.ศ. 2563 พบวาแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง  ดังตารางที่ 4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4-2 ระดับช้ันคุณภาพอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินจําแนกรายหมวด พ.ศ.2559-พ.ศ. 2563 
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   ระดับช้ันคุณภาพ   
อัตราสวนทางการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563 

1. หมวดโครงสรางทางการเงิน D D+ D D C 
2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน A+ A+ A+ A+ A+ 
3. หมวดประสทิธิภาพการทํารายได A B A A B 
4. หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกัน
ความเสี่ยง 

A+ A+ A+ A+ A+ 

 
 

2. การวิเคราะหอัตราสวนความม่ันคงทางการเงินจําแนกรายละเอียดแตละหมวดของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  พ.ศ 2559-พ.ศ 2563 

          2.1 หมวดโครงสรางทางการเงิน 

ผลการวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินสหกรณออมทรัพยหมวดโครงสรางทางการเงินพบวาระดับช้ัน
คุณภาพ อยูระดับ D ใน พ.ศ.2559 กอนปรับเพ่ิมขึ้นอยูในระดับช้ันคุณภาพ D+ ใน พ.ศ.2560 และปรับลดลง
อยูในระดับ D ใน พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 กอนปรับเพ่ิมขึ้นเปนระดับ C ใน พ.ศ. 2563  ดังตารางที่ 4-3  
 
ตารางที่ 4-3 รอยละคะแนนถวงนํ้าหนักและระดับช้ันคุณภาพหมวดโครงสรางทางการเงิน พ.ศ.2559-พ.ศ.
2563 

พ.ศ. คะแนนเต็ม คะแนนวิเคราะห รอยละ ระดับช้ันคุณภาพ 
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 
          สหกรณฯมีคะแนนถวงนํ้าหนักอัตราทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 5.73 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน
คิดเปนรอยละ 62.48 อยูในระดับช้ันคุณภาพ C ตลอดระยะเวลา 5 ป เน่ืองจากอัตราทุนเรือนหุนตอสินทรัพย
รวมของสหกรณมีคาเกินกวารอยละ 50  แสดงวาการจัดหาเงินทุนของสหกรณฯเพ่ือนํามาลงทุนน้ันสวนใหญ
เปนการจัดหาเงินทุนจากเจาของมากกวาเจาหน้ี แสดงวามีความมั่นคงสูง แตตองระมัดระวังอาจเปนอุปสรรค
ตอการขยายตัวของธุรกิจ และทําใหผูบริหารมีภาระในการหารายไดใหเพียงพอการจายเงินปนผลตามที่สมาชิก
คาดหวัง 
          สหกรณฯมีคะแนนถวงนํ้าหนักอัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวม 3.44 คะแนน 
จากเต็ม 9.17 คะแนน คิดเปนรอยละ 37.50 ใน พ.ศ.2559 และเพ่ิมขึ้น ใน พ.ศ.2560-2563 เปน 4.58 
คะแนน คิดเปนรอยละ 49.94 อยูในระดับช้ันคุณภาพ D เน่ืองจากเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) มีจํานวนตํ่าเพียง
ไมเกินรอยละ 30 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมทําใหการขยายตัวของสหกรณเปนไปไดชา   
          สหกรณฯมีคะแนนถวงนํ้าหนักอัตราสวนลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอ่ืน) ตอสินทรัพยรวม 
1.15 คะแนน  จากเต็ม 9.17  คะแนน คิดเปนรอยละ 12.54 อยูในระดับช้ันคุณภาพ D ใน พ.ศ.2559 กอนที่
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จะปรับตัวเปน 3.44 คะแนนคิดเปนรอยละ 37.51 แตยังอยูในระดับช้ันคุณภาพ D ใน พ.ศ.2560 สําหรับ  พ.ศ.
2561 ถึง พ.ศ.2562 มีคะแนนถวงนํ้าหนัก 1.15 คะแนน คิดเปนรอยละ 12.54  กอนที่จะปรับตัวขึ้น ใน พ.ศ.
2563 เปน 5.73 คะแนน คิดเปนรอยละ 62.48 อยูในระดับช้ันคุณภาพ C  เน่ืองจากตลอดระยะเวลา 5 ป 
สหกรณฯมีลูกหน้ีเงินกูมากกวารอยละ 85 เมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมทําใหเกิดความเสี่ยงจากการปลอยสินเช่ือ 
          สหกรณฯมีคะแนนถวงนํ้าหนักอัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร  เงินลงทุน  เงินฝากสหกรณอ่ืนและ
ต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอ่ืน ตอสินทรัพยรวมมีคาถวงนํ้าหนัก 1.15 คะแนน จากเต็ม 9.17 คะแนน คิดเปนรอย
ละ 12.54 อยูในระดับช้ันคุณภาพ D ใน พ.ศ.2559 และมีคาถวงนํ้าหนัก 6.87 คะแนน ใน พ.ศ.2560                
คิดเปนรอยละ 74.10 อยูในระดับช้ันคุณภาพ B กอนปรับตัวลดลงเหลือพียง 4.58 คะแนน ใน พ.ศ.2561 ถึง 
พ.ศ.2562 อยูในระดับช้ันคุณภาพ D แตอยางไรก็ตามใน พ.ศ.2563 คะแนนถวงนํ้าหนักกลับเพ่ิมขึ้นเปน 6.87 
คะแนน อยูในระดับช้ันคุณภาพ B อีกครั้ง เพราะสหกรณฯไดดํารงเงินสด เงินฝากธนาคารไวรอยละ 14 ของ
สินทรัพยรวม เน่ืองจากใน พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ไดบันทึกขอตกลง (Memorandum  of 
Understanding : MOU) กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ภายใตโครงการเงินกูเพ่ือเปนสวัสดิการ
สําหรับบุคคลกรภาครัฐ  ทําใหลูกหน้ีที่เปนสมาชิกสหกรณฯจํานวนหน่ึงไดไปกูเงินจากธนาคารกรุงไทยฯ ที่มี
วงเงินกูสูงกวา และนําเงินมาปดหน้ี ทําใหสหกรณฯมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ปอ่ืนๆ มี
การดํารงเงินสด และเงินฝากธนาคารไวไมมากนัก 
          สหกรณฯมีคาถวงนํ้าหนักอัตราทุนสํารองตอสินทรัพยรวม 1.15 คะแนน จากเต็ม 9.17  คะแนน  
คิดเปนรอยละ 12.54 อยูในระดับช้ันคุณภาพ D เน่ืองจากสหกรณดํารงอัตราทุนสํารองไวตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของสหกรณได ถึงแมวาสหกรณจะดํารงทุนสํารองไวรอยละ 10 ของ
กําไรสุทธิประจําป ตามมาตรา 60 แหง พ.ร.บ สหกรณ พ.ศ.2542 แลวก็ตาม 
          อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณมีคะแนนถวงนํ้าหนัก 9.17คะแนน จากเต็ม 9.17 
คะแนน คิดเปนรอยละ 100.00 อยูในระดับช้ันคุณภาพ A ตลอดระยะเวลา 5 ป ต้ังแต พ.ศ.2559-2563 
เน่ืองจากสหกรณไมมีการกูยืมจากภายนอกเลย จึงไมมีความเสี่ยงในการชําระหน้ีคืน  ดังตารางที่ 4-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4-4  คะแนนถวงนํ้าหนักหมวดโครงสรางทางการเงินจําแนกรายอัตราสวน พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 
    คะแนนวิเคราะห รายป   
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อัตราสวนหมวดโครงสรางทางการเงิน คะแนน
เต็ม 

2559 2560 2561 2562 2563 

1.1 อัตราทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 9.17 5.73 
(C) 

5.73 
(C) 

5.73 
(C) 

5.73 
(C) 

5.73 
(C) 

1.2 อัตราสวนเงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก) 
ตอสินทรัพยรวม 

9.17 3.44 
(D) 

4.58 
(D) 

4.58 
(D) 

4.58 
(D) 

4.58 
(D) 

1.3 อัตราสวนลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น (สมาชิก
และสหกรณอ่ืน) ตอสินทรัพยรวม 

9.17 1.15 
(D) 

3.44 
(D) 

1.15 
(D) 

1.15 
(D) 

5.73 
(C) 

1.4 อัตราสวนเงินสด เงินฝากธนาคาร เงิน
ลงทุน เงินฝากสหกรณอ่ืน และต๋ัวสัญญาใช
เงินสหกรณอ่ืน ตอสินทรัพยรวม 

9.17 3.44 
(D) 

6.87 
(B) 

4.58 
(D) 

4.58 
(D) 

6.87 
(B) 

1.5 อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวม 9.17 1.15 
(D) 

1.15 
(D) 

1.15 
(D) 

1.15 
(D) 

1.15 
(D) 

1.6 อัตราสวนเงินกูยืมภายนอกตอทุนของ
สหกรณ 

9.17 9.17 
(A) 

9.17 
(A) 

9.17 
(A) 

9.17 
(A) 

9.17 
(A) 

รวม 55 24.06 
(D) 

30.94 
(D+) 

26.35 
(D) 

26.35 
(D) 

33.23 
(C) 

 

             2.2 หมวดสภาพคลองทางการเงิน 
             หมวดสภาพคลองทางการเงิน  มีระดับช้ันคุณภาพ  A+  หมายถึงผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
มากเกินความคาดหมาย ตลอดระยะเวลา 5 ป  และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลาพบวา  แนวโนมไม
เปลี่ยนแปลง   ดังตารางที่ 4-5 
 
ตารางที่ 4-5 รอยละคะแนนถวงนํ้าหนักและระดับช้ันคุณภาพอัตราสวนทางการเงิน หมวดสภาพคลอง  พ.ศ
2559-พ.ศ.2563 

พ.ศ. คะแนนเต็ม คะแนนวิเคราะห รอยละ ระดับช้ันคุณภาพ 
 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 

 สหกรณมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 8.33 คะแนนเต็ม คิดเปน
รอยละ 100.00 อยูในระดับช้ันคุณภาพ A+  ต้ังแต พ.ศ. 2559- พ.ศ. 2563  เน่ืองจากสหกรณมีสินทรัพย
หมุนเวียนมากกวาหน้ีสินหมุนเวียน เกินกวา 1 เทา ทําใหมีความสามารถชําระหน้ีระยะสั้นไดดี หรือมีสภาพ
คลองสูงน่ันเอง 
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         สหกรณมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนลูกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด 8.33 คะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ 
100.00 อยูในระดับช้ันคุณภาพ A+ ต้ังแต พ.ศ. 2559- พ.ศ.2563  เน่ืองจากลูกหน้ีเงินกูที่ชําระหน้ีไดตาม
กําหนดมีคาเกินกวารอยละ 95.00 คะแนน ตามเกณฑที่กําหนด 
         สหกรณฯมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น 8.33 คะแนนเต็ม   คิดเปนรอยละ 
100.00 อยูในระดับช้ันคุณภาพ A+ ต้ังแต พ.ศ. 2559-2563   เน่ืองจากสหกรณมีสินทรัพยสภาพคลองเกินกวา
รอยละ 3 ของเงินรับฝากทั้งสิ้น ทําใหเกิดหลักประกันที่มั่นคง ในการบริหารเงินรับฝากของสหกรณได         ดัง
ตารางที่ 4-6 
 
ตารางที่  4 -6 คะแนนถวงนํ้าหนักอัตราสวนทางการเ งินหมวดสภาพคลอง จําแนกรายอัตราสวน                        
พ.ศ. 2559- พ.ศ.2563   
    คะแนนวิเคราะห รายป   

อัตราสวนทางการเงิน คะแนน
เต็ม 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. อัตราสวนสนิทรัพยหมุนเวียน
ตอหน้ีสินหมุนเวียน 

8.33 8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

2. อัตราลูกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตาม
กําหนด 

8.33 8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

3. อัตราสวนสนิทรัพยสภาพ
คลองตอเงินรับฝากทั้งสิน 

8.33 8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

8.33 
(A+) 

รวม 25 25 
(A+) 

25 
(A+) 

25 
(A+) 

25 
(A+) 

25 
(A+) 

2.3 หมวดประสิทธิภาพทํารายได 
หมวดประสิทธิภาพทํารายไดมีระดับช้ันคุณภาพที่ดี แตมีแนวโนมลดลง โดยมีระดับช้ันคุณภาพ A ในพ.ศ.
2559  และลดช้ันคุณภาพเปน  B+ ในพ.ศ.2560  อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2562 มีระดับช้ัน
คุณภาพ  A  ตอกัน 2 ป กอนปรับลดลงเหลือระดับช้ันคุณภาพ  B ในพ.ศ. 2563   ดังตารางที่ 4-7 

 
ตารางที่ 4-7 รอยละคะแนนถวงนํ้าหนักและระดับช้ันคุณภาพหมวดประสิทธิภาพการทํารายได พ.ศ. 2559- 
พ.ศ.2563   

พ.ศ. คะแนนเต็ม คะแนนวิเคราะห รอยละ ระดับช้ันคุณภาพ 
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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สหกรณมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย 3.13 คะแนน จากเต็ม 5.00  
คะแนน  คิดเปนรอยละ 62.60 อยูในระดับช้ันคุณภาพ C ในพ.ศ.2559 พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 สําหรับ 
พ.ศ. 2560 และพ.ศ.2563 สหกรณมีคาถวงนํ้าหนักในอัตราสวนน้ีเพียง 2.5 คะแนนคิดเปนรอยละ 50.00 อยู
ในระดับคุณภาพ D  
            สหกรณมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนคาใชจายดําเนินงานกอนกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 5 
คะแนนเต็มคิดเปนรอยละ 100.00 อยูในระดับช้ันคุณภาพ A+ ต้ังแต พ.ศ.2559-2563 เน่ืองจากสหกรณ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเปนอยางดี   ดังตารางที่ 4-8 

ตารางที่ 4-8 คะแนนถวงนํ้าหนักและระดับช้ันคุณภาพอัตราสวนทางการเงินหมวดประสิทธิภาพการทํารายได
จําแนกรายอัตราสวน พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563   
    คะแนนวิเคราะห รายป   

อัตราสวนประสิทธิภาพการทํา
รายได 

คะแนน
เต็ม 

2559 2560 2561 2562 2563 

3.1 กําไรสุทธิตอทุนของสหกรณ
ถัวเฉลี่ย 

5 3.13 
(C)                   

2.5 
(D) 

3.13 
(C)                   

3.13 
(C)                   

2.5 
(D) 

3.2 คาใชจายดําเนินงานกอนกําไร
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน 

5 5.00 
(A+)                   

5.00 
(A+)                   

5.00 
(A+)                   

5.00 
(A+)                   

5.00 
(A+)                   

รวม 10 8.13 
(A)                   

7.50 
(B+)                   

8.13 
(A)                   

8.13 
(A)                   

7.50 
(B+)                   

2.4  หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง 
          หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง  พบวา  สหกรณมีการบริหารสินทรัพยและปองกัน
ความเสี่ยงอยูในระดับช้ันคุณภาพสูงสุด     และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง  ดังตารางที่ 4-9 

ตารางที่ 4-9 รอยละคะแนนถวงนํ้าหนักและระดับช้ันคุณภาพหมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง
พ.ศ. 2559- พ.ศ.2563   

พ.ศ. คะแนนเต็ม คะแนนวิเคราะห รอยละ ระดับช้ันคุณภาพ 
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 นํ้ า ห นั ก อั ต ร า ส ว น ห น้ี ที่ ไ ม ก อ ใ ห เ กิ ด ร า ย ไ ด ต อ ลู ก ห น้ี เ งิ น กู ทั้ ง สิ้ น                              
(สมาชิกและสหกรณอ่ืน) 2.50 คะแนน จากเต็ม 3.33 คะแนน  ใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2563 คิดเปนรอยละ 
75.00 อยูในช้ันคุณภาพ B+  เน่ืองจากในปดังกลาวมีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดในสัดสวนที่สูงกวาปอ่ืน ๆ 
หมายถึงสหกรณมีลูกหน้ีดอยคุณภาพเพ่ิมขึ้น สําหรับปอ่ืน ๆ ไมมีปญหาใด ๆ 
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          สหกรณฯมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง 3.33 คะแนนเต็ม คิดเปนรอยละ
100.00 ต้ังแต พ.ศ.2559-2563 เน่ืองจากสหกรณลงทุนในสินทรัพยถาวรนอยกวา 1 เทาของทุนสํารอง อัน
แสดงใหเห็นวาสหกรณฯไมไดลงทุนในสินทรัพยถาวรมากเกินไป   เน่ืองจากสินทรัพยถาวร เปนสินทรัพยที่ไม
กอใหเกิดรายไดของสหกรณ  (Non Performing Aseset) จึงทําใหประหยัดคาใชจายในการบริหารสินทรัพย
ถาวร และคาเสื่อมราคา อันเปนสวนหน่ึงของคาใชจายดําเนินงาน อันแสดงใหเห็นวาสหกรณมีการบริหาร
จัดการสินทรัพยถาวรไดดี  หรือมีสินทรัพยถาวรที่มีคุณภาพสูง 
          สหกรณมีคาถวงนํ้าหนักอัตราสวนลูกหน้ีเงินกู  (เฉพาะสมาชิก)  ตอทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก(เฉพาะ
สมาชิก)   3.33 คะแนนเต็ม ใน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563  คิดเปนรอยละ 100.00  อยูในระดับช้ันคุณภาพ  
A+ และ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ. 2562 มีคาถวงนํ้าหนัก 2.92 คิดเปนรอยละ 87.60 ยังอยูในระดับช้ันคุณภาพ A+ 
เหมือนเดิม เน่ืองจากสหกรณมีลูกหน้ีเงินกูไมเกิน 1 เทาของทุนเรือนหุนและรับเงินฝาก แสดงใหเห็นถึงความ
สอดคลองกันระหวางการจัดหาเงินทุน กับการใชไปของเงินทุน กลาวคือ สหกรณฯจัดหาเงินทุนจากทุนเรือน
หุนเงินรับฝากจากสมาชิก  อันถือเปนแหลงเงินทุนระยะยาว   และปลอยเงินกูใหกับสมาชิกซึ่งถือเปนการลงทุน
ระยะยาวเชนกัน เน่ืองจากการกูเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยจะมีลักษณะเปนการกูยืมวนซ้ํา (Rollover)  
นอกจากน้ันการที่ลูกหน้ีเงินกูไมเกิน   1   เทา   ของทุนเรือนหุน  และเงินรับฝากแสดงวาสหกรณมิไดไปกูยืม
เงินจากแหลงอ่ืนมาปลอยกูแกสมาชิก  จึงไมมีความเสี่ยงในการชําระคืน มีเพียง พ.ศ.2559 เทาน้ันที่คาถวง
นํ้าหนัก 2.50 คะแนน อยูในระดับช้ันคุณภาพ B + ดังตารางที่ 4-10 

ตารางที่ 4-10 คะแนนถวงนํ้าหนักและระดับช้ันคุณภาพอัตราสวนทางการเงินหมวดคุณภาพสินทรัพยและ
ปองกันความเสี่ยงจําแนกรายอัตราสวน พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 
    คะแนนวิเคราะห รายป   

อัตราสวนทางการเงิน คะแนน
เต็ม 

2559 2560 2561 2562 2563 

4.1 อัตราสวนหน้ีที่ไมกอใหเกิด
รายไดตอลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น (สมาชิก
และสหกรณอ่ืน) 

3.33 2.92 
(A+) 

2.50 
(B+) 

3.33 
(A+) 

3.33 
(A+) 

2.50 
(B+) 

4.2 อัตราสวนสินทรัพยถาวรตอทุน
สํารอง 

3.33 3.33 
(A+) 

3.33 
(A+) 

3.33 
(A+) 

3.33 
(A+) 

3.33 
(A+) 

4.3อัตราสวนลกูหน้ีเงินกู (เฉพาะ
สมาชิก) ตอทนุเรือนหุน และเงินรับ
ฝาก (เฉพาะสมาชิก) 

3.33 2.50 
(B+) 

3.33 
(A+) 

2.92 
(A+) 

2.92 
(A+) 

3.33 
(A+) 

รวม 10.00 8.75 
(A+) 

9.17 
(A+) 

9.58 
(A+) 

9.58 
(A+) 

9.17 
(A+) 
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3. อภิปรายผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามเกณฑ

ความมั่งคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย วิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  และวิเคราะห
เปรียบเทียบอนุกรมเวลาต้ังแต พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพบวาผลการ
ดําเนินงานสหกรณฯ ในภาพรวม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2563 อยูในระดับช้ันคุณภาพระหวาง C+ ถึง B  
หมายถึง มีผลการดําเนินงานในภาพรวมสูงกวางคาที่ยอมรับไดถึงระดับคอนขางดี  และเมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบอนุกรมเวลาพบวามีแนวโนมที่ดีขึ้น 

ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินหมวดโครงสรางทางการเงิน ที่มีอัตราสวนจํานวนสูงสุด คือ 6 
อัตราสวน คาถวงนํ้าหนัก 55 คะแนน ผลการวิเคราะหอยูในระดับช้ันคุณภาพตํ่าที่สุด  ระดับช้ันคุณภาพอยู
ระหวางระดับ D ถึงระดับ C หมายถึง ตองใชความพยายามอยางมากในการปรับปรุง  มีเพียง พ.ศ.2563 อยูใน
ระดับช้ันคุณภาพ C หมายถึงอยูในระดับที่ยอมรับได  (ตารางที ่4-3)  เน่ืองจากสาเหตุสําคัญ 3 ประการ      1) 
สหกรณฯมีทุนสํารองตอสินทรัพยรวมตํ่า และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง  2) มีลูกหน้ีเงินกูตอสินทรัพยรวมสูง 
และ 3) สหกรณฯ มีเงินฝาก (เฉพาะสมาชิก) ตอสินทรัพยรวมตํ่า  ทั้งน้ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคง
ทางการเงินของสหกรณออมทรัพยอันสอดคลองกับ วัชรียา  ถาวร  (2558)  ไดวิจัยเรื่องการบริหารเงินทุน
สหกรณออมทรัพย : กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด  พบวา  อัตราสวนดาน
ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง  จะมีความเสี่ยงสูง คือมีความสามารถในการชําระหน้ีตํ่า 

ผลการวิเคราะหอัตราสวนหมวดสภาพคลองทางการเงิน จํานวน  3  อัตราสวน   คาถวงนํ้าหนัก 8.33 

คะแนนเต็มทุกอัตราสวน ผลการวิเคราะหอยูในระดับช้ันคุณภาพ  A+ หมายความวา  ผลการดําเนินงานดีเย่ียม

เกินความคาดหมายและมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง  (ตาราง 4-6) อันสอดคลองกับงานวิจัยของธันวา            

เลาหศิริวงศ (2561) เรื่องแนวทางการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยที่มีผลกระทบตอระบบการเงินไทย  

พบวา  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยสวนใหญสะทอนวามีสภาพคลองโดยรวมดีขึ้น และ

สอดคลองกับ  วัชรียา  ถาวร  (2558)  พบวา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด                          

มีความสามารถชําระหน้ีระยะสั้นอยูในเกณฑดี แตอยางไรก็ตาม  การมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวนมากจะไม

กอให เ กิดรายไดแตอยางใด  โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2563 สหกรณฯ มี เ งินสดและเงินฝากธนาคาร                          

ถึง 8,530,167.50 บาท เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2562 ถึง 4.86 เทา เน่ืองจาก ใน  พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี  ไดบันทึกขอตกลง (MOU)  กับธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ภายใตโครงการเงินกูเพ่ือเปน

สวัสดิการสําหรับบุคลากรภาครัฐทําใหลูกหน้ีสหกรณฯ จํานวนหน่ึงไดไปกูเงินจากธนาคารกรุงไทยตามโครงการ

ดังกลาว  เน่ืองจากมีวงเงินกูสูงกวาวงเงินกูจากสหกรณฯและอัตราดอกเบ้ียตํ่ากวา  แลวจึงนําเงินกูจาก

ธนาคารกรุงไทยมาชําระหน้ีคืนสหกรณฯทําใหสหกรณฯมีเงินสด  และเงินฝากธนาคารเพ่ิมขึ้น  ทั้งน้ีสหกรณฯ

ไมไดมีการวางแผนนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนอยางอ่ืนไวลวงหนา 

สหกรณฯมีประสิทธิภาพการทํารายไดในระดับสูงใน พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562                    
อยูระดับช้ันคุณภาพ A หมายถึงผลการดําเนินอยูในระดับดีเย่ียม  แตกลับลดลงใน พ.ศ. 2563  อยูในระดับช้ัน
คุณภาพ B หมายถึง คอนขางดี  เน่ืองจากสหกรณทํากําไรสุทธิไดตํ่าลงเมื่อเทียบกับทุนสหกรณฯถัวเฉลี่ย       
และหากวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลาเปนสัญญาณเตือนวา แนวโนมของกําไรลดลง (ตารางที่ 4-8) จุดเดน
ของสหกรณในหมวดน้ีคือ  การมีคาใชจายในการดําเนินงานตํ่า  อันสอดคลองกับงานวิจัยของ       ธันวา  เลา
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หศิริวงศ (2561)  ที่พบวา  อัตราสวนทางการเงินสวนใหญ  สะทอนวาสหกรณออมทรัพยยังมีการเจริญเติบโตที่
ดี แตการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ  เริ่มมีความเสี่ยงจากความผันผวนและไมย่ังยืน  และสอดคลองกับวัชรียา  
ถาวร (2558)  ที่พบวา  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํากัด  มีกําไรตอจํานวนสมาชิกคอนขาง
สูง  เน่ืองจากมีความสามารถบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอัตราการเติบโตของ
กําไรสุทธิมีแนวโนมลดลง กรณีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด พบวา  สมาชิกสหกรณ
บางสวนไดไปกูยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)  มาชําระหน้ีคืนสหกรณฯ (สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด , 2564) ทําใหรายไดจากดอกเบ้ียรับลดลง  และสหกรณฯ นําเงินดังกลาว
ฝากธนาคาร  ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของเงินฝากธนาคารไมไดสรางรายไดใหกับสหกรณฯ  ดังน้ันสหกรณฯ  จึงตอง
เตรียมการลงทุนอยางอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือหาผลตอบแทนใหเพียงพอกับตนทุนของเงินทุนที่เปนทุนเรือนหุนและเงิน
รับฝากจากสมาชิก 

 อน่ึงหากสมาชิกสหกรณฯที่มาชําระหน้ีเงินกูคืน  อาจมาขอกูใหมอีก  สหกรณฯอาจไมตองเตรียมการ
ลงทุนอยางอ่ืนที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ิมขึ้น  แตอาจมีปญหาในการสรางหน้ีสินเพ่ิมในกับสมาชิกและเช่ือมโยงไปสู
ความเสี่ยงในการชําระหน้ีคืนในอนาคตได  กรณีดังกลาวเปนสิ่งที่ผูบริหารสหกรณตองพิจารณาอยางรอบคอบ   
                สหกรณมีการบริหารสินทรัพยและปองกันความเสี่ยงอยูในเกณฑที่ดี ทั้ง 5 ป โดยอยูในระดับช้ัน
คุณภาพ A+ ทั้ง 5 ป อันสอดคลองกับวัชรียา  ภาวร (2558)  พบวาสหกรณออมทรัพยมหาวหิทยาลัย
ธรรมศาสตร จํากัด มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดรายไดอยูในเกณฑดี  ความเสี่ยงจากการ
เรียกเก็บหน้ีจากสมาชิกคอนขางตํ่า  แตเปนที่นาสังเกตวาใน พ.ศ.2563 อัตราสวนหน้ีไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิม
มากขึ้น มีคาถวงนํ้าหนัก 2.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.07 อยูในระดับช้ันคุณภาพ B +เทาน้ัน อันเปน
สัญญาณเตือนใหสหกรณฯระมัดระวังหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดอาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง  การวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี  มีวัตถุประสงคการวิจัย   ระเบียบวิธีวิจัย   และสรุปผลวิจัย  ดังน้ี 
 

1.  วัตถุประสงคการวิจัย  
         เพ่ือวิเคราะหอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
พ.ศ. 2559-2563  ตามเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 
 

2.  ระเบียบวิธีวิจัย 
         2.1  หนวยในการวิเคราะห ไดแก  องคกรธุรกิจ อันไดแกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จํากัด  
         2.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาเฉพาะราย  (Coue Study)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
         2.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   

ไดแก  งบการเงิน รายงานการประชุม และระเบียบขอบังคับ กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด  พ.ศ. 2559  ถงึ  พ.ศ. 2563 
         2.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห งบการเงิน  อันไดแก  งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด                 
งบแสดงฐานะการเงิน  รายงานผูสอบบัญชี  และรายงานการประชุมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี  จํากัด  พ.ศ.  2559  ถึง พ.ศ. 2563  นํามาถายเอกสาร  ตลอดจนศึกษา  ระเบียบ ขอบังคับ  
กฎหมายที่เกี่ยวของที่จําเปนสําหรับการวิเคราะห 
         2.5  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีใชอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพย   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  หลังจากน้ันทําการแปรผลโดยวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณออมทรัพยจัดระดับช้ันคุณภาพเปน  8  ระดับ  และวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา  ต้ังแต  พ.ศ. 
2559  ถึง  พ.ศ. 2563  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microcoft  Excel  “ คูมือการใชงานโปรแกรมประเมิน
เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย”   

3. สรุปผลการวจัิย 
         3.1  ผลการวิจัยอัตราสวนความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พบวา  ผลการดําเนินงานของสหกรณ  ในภาพรวมอยูในระดับช้ันคุณภาพ  C+ ถึง B  หมายถึง  ผลการ
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ดําเนินงานโดยรวมยอมรับไดถึงระดับคอนขางดี  และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบอนุกรมเวลา  ต้ังแต                   
พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563  พบวามีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยผลดําเนินงานจําแนก  4  หมวด  มีระดับช้ันคุณภาพ ดังน้ี 
 3.1.1  หมวดโครงสรางทางการเงิน  ระดับช้ันคุณภาพ   D  ถึง  C  หมายถึง  ตองใชความพยายามใน
การปรับปรุงอยางมากจนกวาจะถึงคาที่ยอมรับได   แตมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
 3.1.2  หมวดสภาพคลองทางการเงิน  ระดับช้ันคุณภาพ    A+  หมายถึง  ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย  
และมีแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง 
 3.1.3  หมวดประสิทธิภาพการทํารายได  ระดับช้ันคุณภาพ  B+  ถึง  A  หมายถึง  ดีเย่ียมถึงดีเย่ียม
เกินความคาดหมาย  แตมีแนวโนมลดลง 
 3.1.4  หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง  ระดับช้ันคุณภาพ  A+  หมาย ถึงดีเย่ียมเกิน
ความคาดหมาย  แตมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากมีหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นใน พ.ศ.2563 

       3.2  ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินจําแนกรายอัตราสวน 
หมวดโครงสรางทางการเงิน  ต้ังแต  พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563  อยูในระดับช้ันคุณภาพ  D  ถึง  C 
สาเหตุสําคัญเน่ืองจากสหกรณฯมีอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยรวมตํ่า  มีอัตราสวนเงินรับฝากตอสินทรัพย
รวมตํ่า  และอัตราสวนลูกหน้ีเงินกูตอสินทรัพยรวมสูง 
หมวดสภาพคลองทางการเงินอยูในระดับช้ันคุณภาพ    A+  ทุกป   หมวดประสิทธิภาพการทํารายไดอยูใน
ระดับช้ันคุณภาพ  B+ ถึง  A  เ น่ืองจากอัตราสวนกําไรสุทธิตอทุนถัวเฉลี่ยของสหกรณไดลดลงใน                     
พ.ศ.  2560  และ พ.ศ. 2563   หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยงอยูในระดับช้ันคุณภาพ  A+  ทุก
ป 

4.  ขอเสนอแนะ  
          4.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวา  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  มีผลการดําเนินงาน  
หมวดโครงสรางทางการเงินมีระดับช้ันคุณภาพ  D ถึง C  คือ  ตองใชความพยายามอยางมากในการปรับปรุงถึง
คาที่ยอมรับไดโดยมีอัตราสวนทางการเงินที่มีคาถวงนํ้าหนักนอยสุด  2  อัตราสวน  ไดแก  อัตราทุนสํารองตอ
สินทรัพยรวมคาถวงนํ้าหนัก  1.15  คะแนน  จากเต็ม  9.17  คะแนน  (รอยละ  12.50)               อยูใน
ระดับช้ันคุณภาพ  D (ตารางที่ 4-4) ต้ังแต  พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563  และอัตราสวนเงินรับฝาก  (เฉพาะ
สมาชิก)  ตอสินทรัพยรวม  มีคาถวงนํ้าหนัก  4.58  คะแนนจากเต็ม  9.17  คะแนน  (รอยละ  49.94)อยูใน
ระดับช้ันคุณภาพ  D (ตารางที่ 4-4)  ต้ังแต  พ.ศ. 2560  ถึง พ.ศ. 2563   
 ดังน้ันเพ่ือสรางความมั่นคงทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จึงควร
ดํารงทุนสํารองเพ่ิมขึ้นเกินกวา รอยละ 7  ตอสินทรัพยรวม (เกณฑขั้นตํ่าของระดับช้ันคุณภาพ C )  เพ่ือเปน
เกราะปองกันความเสี่ยงใหกับผูถือหุน  หากเกิดความผันผวนทางธุรกิจ  และสงเสริมใหสมาชิกฝากเงินกับ
สหกรณเพ่ิมขึ้นเกินกวา รอยละ 35   ตอสินทรัพยรวม (เกณฑขั้นตํ่าของระดับช้ันคุณภาพ C )  เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจ 
 นอกจากน้ันผลการวิจัยยังพบวา  อัตราสวนสภาพคลองทางการเงินของสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จํากัด  มีระดับช้ันคุณภาพ  A+ ต้ังแต  พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2563  โดยเฉพาะ

ใน พ.ศ. 2563  สินทรัพยสภาพคลองที่เปนเงินสด  และเงินฝากธนาคารมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากปกอน  ถึงรอยละ 

460.00  หรือ 4.60  เทา  สหกรณฯจึงควรนําสภาพคลองสวนเกินไปลงทุนในตราสารหน้ี  ตราสารทุน         ให
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หนวยงานอ่ืนกูยืม  แทนการเก็บในรูปเงินสด  หรือเงินฝากธนาคาร เพ่ือสรางประสิทธิภาพการทํารายไดให

สูงขึ้น ควรเก็บเงินสดหรือเงินฝากธนาคารเทาที่จําเปนจริงๆ  เน่ืองจากสหกรณฯเก็บเงินจากลูกหน้ี  โดยระบบ

หักเงินเดือนจากสมาชิกไดเปนอันดับแรกอยูแลว  จึงไมมีปญหาสภาพคลองในแตละเดือน ทั้งน้ี  การลงทุนหา

ประโยชนในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการใหสมาชิก  และสหกรณอ่ืนกูน้ัน ควรศึกษาจากสหกรณออมทรัพยอ่ืน

ที่บริหารงานแลวประสบความสําเร็จ        

 4.2  ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเฉพาะราย (Case Study)  เพ่ือมุงศึกษาความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จํากัด  อันเปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการบริหารการเงินของ
องคกรธุรกิจเปนสําคัญ   ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปสามารถวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็น เหลาน้ี 
 4.2.1  ควรวิจัยธรรมาภิบาลในระดับกรรมการสหกรณ ในดานความรูความสามารถ  การไดมาซึ่ง
กรรมการ  การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ  และธรรมาภิบาลในระดับสหกรณดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ความโปรงใส  ความคุมคาของการใชทรัพยากร   

4.2.2  ควรวิจัยบทบาทของสหกรณออมทรัพยตอการพัฒนาสมาชิก ในดานการวางแผนทางการเงิน   
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