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บทคัดย่อ 
 

 การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนของเงินทุน ผลตอบแทนจากการบริหาร
เงินทุน ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสวัสดิการรวมถึงผลตอบแทนใน
รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินที่ผ่านการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีและสมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558  ซึ่งวิธีการศึกษาได้ด าเนินการโดย
วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของเงินทุนถ่วงน้ าหนัก เพื่อทราบผลก าไรจากการบริหารเงินทุน  
และค านวณอัตราส่วนทางการเงินส าคัญตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 5 ด้าน เพื่อวิเคราะห์
แนวโน้มพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่าอัตราส่วนทางการเงินส าคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ศึกษาแหล่งที่มาของก าไรจากงบการเงินของสอมธ. รวมถึงวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในการจัดสรร
สวัสดิการแก่สมาชิกกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนเงินทุนทุกประเภทของสอมธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2557 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.66 เป็นร้อยละ 4.24 ก่อนจะปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 3.84 ในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น และอัตรา
ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทุกประเภท ตั้งแต่ปี 2554-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จาก
ร้อยละ 4.54 เป็นร้อยละ 5.12 ก่อนจะปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 4.69 ในปี พ.ศ.2558 โดยสาเหตุการ
เพิ่มขึ้นมาจากผลตอบแทนจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ และการลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อน าอัตรา
ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทุกประเภทมาเปรียบเทียบกับต้นทุนของเงินทุนทั้งหมด พบว่า
สอมธ. มีก าไรจากการบริหารเงินทุนมาโดยตลอด และมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง 
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 ประสิทธิภาพการด าเนินงานเมื่อเทียบกับค่าอัตราส่วนทางการเงินส าคัญของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์พบว่า (1) ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง สอมธ. มีอัตราการเติบโตของ
เงินทุนอย่างเนื่อง โดยเงินทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนของหนี้สิน คือ เงินรับฝาก เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้
ยืมระยะสั้น  ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้ต่ า เนื่องจากมีหนี้สินมากกว่าทุนถึง 3 เท่า แต่ใน
ขณะเดียวกันมีอัตราการเติบโตของหนี้สินไม่สูงนัก (2) ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ยังไม่ดีมากกนัก อัน
เนื่องมาจากมีต้นทุนเงินรับฝากค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 44 ของรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับอัตรา
การเติบโตของสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเงินรับฝาก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 ของสินทรัพย์ทั้งหมด 
(3) ด้านขีดความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการท าก าไรต่อจ านวนสมาชิกค่อนข้างสูง 
ความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนมาจากจ านวนเงินออมต่อ
จ านวนสมาชิก และความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกค่อนข้างต่ า (4) ด้านการท าก าไร มีอัตรา
การท าก าไรค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบการท าก าไรต่อทรัพย์สินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.83 และเมื่อเทียบการ
ท าก าไรต่อส่วนของทุนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.62 อีกทั้งอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง 
แต่ในขณะเดียวกันสามารถบริหารค่าใช้จ่ายการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราการเติบโต
ของทุนส ารองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ และอัตราการเติบโตของทุน
สะสมอื่นค่อนข้างต่ า (5) ด้านสภาพคล่อง มีความสามารถในการช าระหน้ีระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์ด ี
 การจัดสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิกของสอมธ.
เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด พบว่า ประเภทของสวัสดิการมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างในส่วนของเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการและสวัสดิการบางประเภทที่
สอมธ. ไม่ได้จัดสรร เช่น การส าเร็จการศึกษา การรับขวัญทายาทคนใหม่ การอุปสมบท เป็นต้น และ
ในด้านผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิก พบว่า สอมธ. มีการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อประโยชน์แก่
สมาชิกเท่ากับร้อยละ77.82  ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด จัดสรรก าไร
สุทธิในส่วนนี้ถึงร้อยละ 85.62 อีกทั้ง เมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียดพบว่า สอมธ.  ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกค่อนข้างสูง ซึ่งสะท้อนจากอัตราเงินเฉลี่ยคืนที่ร้อยละ 14 ในขณะที่สหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 40 และทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก
สอมธ. จัดสรรเพียงร้อยละ 2.37 ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด มีการ
จัดสรรทุนดังกล่าวถึงร้อยละ 5.90 
 
ค าส าคัญ : สหกรณ์, สหกรณ์ออมทรัพย,์ เงินทุน 
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ABSTRACT 
 

 Cost of capital, capital management compensation, savings, efficiency, and 
forms of compensations at the Thammasat University Savings and Credit Cooperative 
Limited (SCS) were studied. Data derived from budgets from 2011 to 2015. Capital 
analysis and compensation of weighted capital measured profit from financial 
management. Key financial ratios according to the SCS auditing department’s criteria 
for analyzing trends and compared with major financial ratios. Sources of profits were 
examined from financial statements, with comparative analysis of the allocation of 
benefits to members of the savings cooperative of Chulalongkorn University. 
 Results were that from 2011 to 2015, capital costs at SCS increased from 
3.66 % to 4.24 %, before decreasing to 3.84 % in 2016. This increase was caused by 
expansion of deposit and share capitals. From 2011 to 2015, profit rates from all 
financial management increased as well from 4.54 % to 5.12 %, before deceasing to 
be 4.69 % in 2016, due to the return of other cooperative loans and investments in 
securities. When profit rate from financial capital management was compared to all 
costs of capital, SCS was found to always benefit from capital management. 
Conclusions were acceptable for adequacy of funding risks, quality of assets, 
management capabilities, enough profitability to effectively manage operational costs, 
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and liquidity.These findings may be useful for understanding comparative capital 
management trends in Thailand.  
 
Keywords : Thammasat University Savings and Credit Cooperative Limited (SCS), 
capital, Banking in Thailand 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความส าคญัของการศึกษา 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด หรือชื่อย่อว่า “สอมธ.” ได้ขอจด
ทะเบียนและได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2515  เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 29 
กันยายนในปีเดียวกัน ปีแรกของการก่อตั้งมีสมาชิก จ านวน 463 ราย ทุนเรือนหุ้น 93,120 บาท  และ
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด  ณ สิ้นปี พ.ศ.2558 สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสมาชิกทั้งสิ้น 8,632 ราย และทุนเรือหุ้นทั้งสิ้น 4,018.10 ล้านบาท 
 
 การบริหารเงินทุนที่ส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 
ประกอบด้วย  เงินให้กู้แก่สมาชิก  เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น  เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ให้
ผลตอบแทนสูงและไม่ขัดกับข้อบังคับของนายทะเบียนสหกรณ์  เงินฝากธนาคารพาณิชย์และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสภาพคล่อง1 
 

 
ภาพที่ 1.1 รายงานผลการเจริญเติบโตสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป ี2555-2558.
จากรายงานประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
 

                                                            

 1 ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
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 จากรายงานผลการเจริญเติบโตสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2555-
2558 นั้น  มีผลการด าเนินงานด้านทุนการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 17,625.99 ล้านบาท ในปี 2555 
เป็น 23,402.87 ล้านบาท ในปี 2558  ด้านเงินให้กู้แก่สมาชิก เพิ่มขึ้นจาก 3,040.91 ล้านบาท ในปี 
2555 เป็น 4,568.86 ล้านบาท ในปี 2558  และด้านรายได้ เพิ่มขึ้นจาก 821.04 ล้านบาท ในปี 2555 
เป็น 1,053.99 ล้านบาท ในปี 2558 
 จะเห็นว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด  
มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ยกเว้นก าไรสุทธิในปี 2558 ลดลงเล็กน้อย  เนื่องจากมีการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ได้ปรับลดลง
เล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่าสถาบันการเงินภายนอก 
 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด  มีอัตราการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผู้ถือหุ้นในระดับที่สูง (ร้อยละ 8)  ท าให้การศึกษาเรื่องการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด  เป็นที่น่าสนใจและมีความส าคัญต่อการตัดสินใจวางแผนด้าน
การเงินเพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  เพื่อที่จะได้น าข้อมูล
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการของสหกรณ์  รวมถึงการพัฒนาการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  เป็นข้อมูลให้กับสมาชิกสหกรณ์ในการมีส่วนร่วมของการ
ด าเนินการของสหกรณ์  รวมถึงเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์อื่นน าไปปฏิบัติ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การศึกษาการบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด มีดังน้ี 
 1.2.1 ศึกษาเปรยีบเทียบต้นทุนของเงินทุนกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน 
 1.2.2 ศึกษาการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์
 1.2.3 ศึกษาสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิก 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนของเงินทุนและผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนของ
สอมธ. 
 1.3.2 ศึกษาสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) เทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ย้อนหลัง 5 
ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นตัวช้ีวัด   
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1.4 แหล่งที่มาของข้อมูล 
 1.4.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ออมทรัพย ์
 1.4.2 ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 
 1.4.3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) และรายงานกิจการประจ า ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด 
 1.4.4 ข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1.4.5 เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของเงินทุนไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้
 1.5.2 ทราบถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาให้ดีขึ้น รวมทั้งการก าหนดอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และท าให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
 1.5.3 สามารถน าผลสรุปที่ได้ไปก าหนดทิศทาง และวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ได ้
 1.5.4 สามารถทราบถึงผลการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเสี่ยงในระดับใดที่สมาชิกควรให้ความสนใจในการลงทนุ
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บทที่ 2 
แนวคิดทางทฤษฎีและวรรณกรรมปริทัศน์ 

 
2.1 ความหมายของสหกรณ์ 1 
 องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการ
ร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกัน
ของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับ
จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ ซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 
2.2 เป้าหมายการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 2 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรธุรกิจที่มี 2 สถานภาพ คือ “สหกรณ์” และ “สถาบัน
การเงิน” ด้วยเหตุนี้การด าเนินงานของสหกรณ์จึงต้องมีเป้าหมายของความส าเร็จ ทั้งในฐานะที่เป็น
สหกรณ์และสถาบันการเงิน โดยวัดความส าเร็จในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินมุ่งประเด็นไปที่
ความส าเร็จเชิงธุรกิจซึ่งจะพิจารณาครอบคลุม 4 ประเด็นส าคัญต่อไปนี ้
 1. ความสามารถในการท าก าไร จากค ากล่าวทีว่า “สหกรณ์เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา
ก าไร” ไม่ได้หมายถึงว่าสหกรณ์ไม่ต้องท าก าไร แต่แท้จริงแล้วหมายถึงสหกรณ์จะต้องด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จของประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานคือ ความสามารถในการท าก าไร และในทางปฏิบัติเมื่อสหกรณ์ด าเนินงานจนเกิดผลก าไร
แล้ว สหกรณ์จะคืนผลก าไรนั้นสู่สมาชิกสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสหกรณ์จะมุ่งท าก าไรแต่
เพียงอย่างเดียว  แต่จะต้องค านึงถึงภารกิจทางสังคมที่ต้องเป็นสวัสดิการมอบให้แก่สมาชิกด้วยเช่นกัน 
 2. ความเสี่ยง สหกรณ์ไม่ควรด าเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือหากมีความ
เสี่ยงก็ควรจะมีน้อยที่สุด ทั้งนี้เพราะการด าเนินงานบนความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสหกรณ์
และสมาชิกได้ การบริหารเงินทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้น ผู้บริหารสหกรณ์จะต้องตัดสินใจ
ด าเนินงานต่างๆ ด้วยความระมัดระวังและยึดถือแนวปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์ตลอดจนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                                                            

 1 หนังสือราชบัณฑิตยสถาน ที่ รถ ๐๐๐๔/๘๐๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐. 
 2 จุฑาทิพย์  ภทัราวาท (2540), การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย,์ กรุงเทพมหานคร. 
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 3. ความคล่องตัว สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม   
สถานการณ์ที่บ่งชี้สภาพคล่องคือ การมีเงินเพียงพอให้แก่สมาชิกที่มาถอนหุ้น ถอนเงินฝาก รวมถึงการ
จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยได้ครบตามก าหนดเวลา ผู้บริหารสหกรณ์จึงต้องบริหารสภาพ
คล่องให้ดี แต่หากรักษาสภาพคล่องสูงเกินไปก็จะสูญเสียโอกาสในการท าก าไรของสหกรณ์ได้เช่นกัน 
 4. ความมั่นคงและเสถียรภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพถือเป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินสมาชิกจะต้องมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจว่า สหกรณ์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ จึงจะท าให้สมาชิกมีความมั่นใจที่จะน าเงินมาฝาก
และลงทุกซื้อหุ้นกับสหกรณ ์
 
 การวัดความส าเร็จของสหกรณ์นอกจากจะพิจารณาในเชิงธุรกิจแล้วยังต้องพิจารณาถึง
ความส าเร็จทางสังคมตามหลักการของสหกรณ์ด้วย ซึ่งจะมุ่งเน้นที่ประโยชน์อันพึงมีต่อสมาชิก ชุมชน 
และสังคม ดังประเด็นต่างๆ ต่อไปนี ้31 
 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  (Voluntary and Open 
Membership) สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการ
สหกรณ์ได้และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ 
ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา  
 หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member 
Control) สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ใน
การก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทน
สมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน         
(สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) ส าหรับสหกรณ์ในระดับอื่นๆ ก็ด าเนินการตามแนวทางประชาธิปไตย
เช่นเดียวกัน  
 หลักการที่  3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  (Member Economic 
Participation) สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และ
มีส่วนในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยๆ 
ส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตรา
ที่จ ากัดตามเงินลงทุน (หุ้น) ที่ก าหนดเป็นเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงิน
ส่วนเกินของสหกรณ์เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือทุกอย่างตามข้อบังคับ  

                                                            

 31ส านักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2560. 
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 หลั กการที่  4 การปกครองตน เองและความ เป็ นอิ ส ระ  (Autonomy and 
Independence) สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวล
สมาชิก หากสหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอื่นใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย 
หรือจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระท าการ
ดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มั่นใจได้ว่ามวลสมาชิกจะยังคงธ ารงไว้ซึ่งอ านาจในการควบคุมสหกรณ์ตาม
แนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยังคงด ารงความเป็นอิสระ 
 หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ  (Education, Trainning and 
Information) สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิผล และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้น าทาง
ความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์ 
 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาต ิ
 หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) สหกรณ์พึงด าเนิน
กิจการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 
 
2.3 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ต้นทุน รายรับ และก าไร14  
 ในวิชาเศรษฐศาสตร์ค าว่า “ต้นทุน” (Cost) มีความหมายพิเศษที่แตกต่างจากสาขาวิชา
อื่น  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มีความหมายเพียงประการเดียวเท่านั้น  นั่นคือ  ต้นทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost)  ซึ่งหมายถึง  มูลค่าสูงสุดของทรัพยากรที่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมทางเลือก
อื่นที่ดีที่สุดหรือถูกจัดอันดับไว้สูงสุดในบรรดาทางเลือกอื่นๆ นั้น  ตามความหมายนี้  ต้นทุนค่าเสีย
โอกาสที่ เกิดขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ ใช้ทรัพยากรชนิดนั้น  ดังนั้น  ในการคิดต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Cost) ที่ถูกต้อง จึงต้องคิดจากสังกัปหรือแนวคิดของต้นทุนค่าเสียโอกาส
เท่านั้น 
 ค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับทรัพยากรที่ผู้ผลิตได้จ่ายออกไปให้บุคคลอื่นเพื่อเป็นค่าตอบแทน
จากการใช้บริการปัจจัยการผลิตต่างๆ นั้น  เรียกว่า  ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost)  ซึ่งการคิดต้นทุน
ทางบัญชี (Accounting Cost)  จะคิดเฉพาะต้นทุนชัดแจ้งอันเป็นต้นทุนที่ผู้ผลิตได้จ่ายออกไปจริงๆ
เท่านั้น  แต่ในทางเศรษฐศาสตร์  นอกจากจะคิดต้นทุนชัดแจ้งแล้ว  ยังจะต้องรวมเอาต้นทุนอื่นๆที่

                                                            

 41ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2556), หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค, กรุงเทพมหานคร.   
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หน่วยผลิตไม่ได้จ่ายออกไปจริงๆ ด้วย อันได้แก่  ต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นของหน่วย
ผลิตเองไม่ว่าจะเป็นที่ดินแรงงาน สิ่งปลูกสร้าง หรือแม้แต่เงินทุนของหน่วยผลิต   ทั้งนี้เพราะการ
น าเอาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ในการผลิตย่อมท าให้ทรัพยากรนั้นเสียโอกาสที่จะน าไปใช้ในกิจกรรม
อื่นๆ ดังนั้น  จึงต้องประเมินค่าเสียโอกาสของทรัพยากรเหล่านั้นด้วย  ต้นทุนที่ไม่ได้จ่ายให้ใครแต่ต้อง
ประเมินนี้เรียกว่า ต้นทุนแอบแฝง ( Implicit Cost) ดังนั้น การคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
หน่วยผลติหนึ่งๆจึงต้องคิดทั้งต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนแอบแฝง 
 ในส่วนของรายรับ (Revenue) นั้นคือรายได้ที่หน่วยผลิตได้รับจากการขายสินค้าหรือ
บริการโดยหน่วยผลิตนั้นๆ รายรับที่จะนาใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ในที่นี้
ได้แก่แนวคิดเรื่องรายรับรวม (Total Revenue : TR) ซึ่งก็คือ จ านวนรายรับทั้งหมดที่หน่วยผลิต
ได้รับจากการขายผลผลิตจ านวนหนึ่งๆ รายรับรวมจะเท่ากับผลคูณของราคากับปริมาณที่ขายได้ 
เขียนสมการได้ ดังนี ้

TR = P x Q 
   โดยที่ TR คือ รายรับรวม 
    P คือ ราคาสินค้า 
    Q คือ ปริมาณผลผลิต 
 
 ในส่วนของก าไร (Profit) ก าไรของหน่วยผลิตหนึ่งๆ ก็คือส่วนต่างระหว่างรายรับรวมกับ
ต้นทุนรวมที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือบริการออกขายในช่วงเวลาหน่ึงๆ ดังนั้น จึงสามารถค านวณหา
ก าไรทั้งหมดของหน่วยผลิตได้ด้วยสมการต่อไปนี ้

¶ = TR – TC 
   โดยที่ ¶ คือ ก าไร (หรือ ขาดทุน) รวม (Total Profit) 
   TR คือ รายรับรวม (Total Revenue) 
   TC คือ ต้นทุนรวม (Total Cost) 
 
2.4 การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนของสหกรณ์15 
 การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประมาณการ ต้นทุน
ดอกเบี้ยจ่ายส าหรับเงินทุนของสหกรณ์ ซึ่งมีแหล่งที่มาต่างๆ  กัน ต้นทุนของเงินทุนขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มาของเงินทุน การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนจะช่วยให้การวางแผนด้านการเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  

                                                            
 51จุฑาทิพย์  ภัทราวาท (2540), การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย,์ กรุงเทพมหานคร. 
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 วิธีการศึกษาต้นทุนเงินทุน6 จะใช้วิธีการคิดแบบต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยให้น้ าหนักตามสัดส่วน
โครงสร้างของเงินทุนในแต่ละประเภท สูตร ดังนี้ 

WACC = ∑ 𝑘𝑖 (𝑤𝑖)𝑛
𝑖=1  

100 
โดยที่  WACC = ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

k = ต้นทุนของเงินทุนแต่ละประเภท (%) 
w = สัดส่วนของเงินทุนแต่ละประเภท 
n = จ านวนประเภทของเงินทุน 

 
2.5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของเงินทุน 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของเงินทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนของเงินทุนแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยด้านการวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 วิธีการศึกษาอัตราผลตอบแทนของเงินทุน71 ใช้วิธีการคิดแบบอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Rate of Return : WARR)  ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยให้น้ าหนัก
ตามสัดส่วนการใช้เงินทุนในแต่ละประเภท สูตร ดังนี้ 

WARR = ∑ 𝑟𝑖 (𝑤𝑖)𝑛
𝑖=1  

100 
โดยที่  WARR = อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

r = อัตราผลตอบแทนของการบริหารเงินทุนแต่ละประเภท (%) 
w = สัดส่วนของการใช้เงินทุนแต่ละประเภท 
n = จ านวนประเภทของเงินทุน 

 
 

                                                            

 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (2548), ประมวลบทความเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย,์ กรุงเทพมหานคร.   
 7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (2548), ประมวลบทความเกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย,์ กรุงเทพมหานคร.   
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2.6 การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน81 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ศึกษา  วิเคราะห์ และ
พัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในการเทียบเคียงทางการเงินภายในกลุ่ม
สหกรณ์ (ขนาด ประเภท เวลา และสถานการณ์เดียวกัน) ในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. เพื่อชี้เตือนความเสี่ยงที่ส าคัญละเป็นเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์
ภายในเวลาที่เหมาะสม 
  2. เพื่อเตือนให้ผู้บริหารสหกรณ์ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ เพื่อที่จะได้
วางแผนรับมือกับสถานการณ์ได้ทันเวลา รวมไปถึงการน าไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของสหกรณ์ด้วย 
  3. เพื่อเตือนให้เฝ้าระวังสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อสร้างตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพทางการเงินที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม
ส าหรับสหกรณ ์
 
 โดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงิน ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  (Capital Strength) เป็นการ
วิเคราะห์ถึงศักยภาพของแหล่งเงินทุนภายในสถาบันการเงินว่าสามารถรองรับหรือป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด ส าหรับทุนด าเนินงานของสหกรณ์
ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง ทุนสะสมตามระเบียบข้อบังคับ ก าไรสุทธิ และการจัดหาเงินทุน
ในรูปของการก่อหน้ีผูกพัน 
  ความเพียงพอนี้จะเน้นที่แหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เป็นหลัก  ซึ่งสหกรณ์จะต้องมีทุนไว้
รองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ  และทุนดังกล่าวควรมีลักษณะที่ไม่สามารถถอนได้และไม่ผูกพันใน
เรื่องของการจ่ายผลตอบแทน  หากเงินทุนภายนอก (เงินกู้ยืม) มีมากกว่าทุนของสหกรณ์  แสดงว่าทุน
ของสหกรณ์ไม่เพียงพอและมีภาระผูกพันทางการเงิน  จึงจะต้องระมัดระวังการใช้เงินทุนเพื่อสร้าง
รายได้รองรับให้มากขึ้น   
 

                                                            
1 8 ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2547), มาตรฐาน
การเงิน ค่าเฉลี่ยสหกรณ์และกลุ่มการเกษตร , กรุงเทพมหานคร.   
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  2. คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) เป็นการวิเคราะห์ว่าสินทรัพย์ที่น าไป
ลงทุนได้ก่อให้เกิดรายได้แก่สถาบันการเงินอย่างไร และได้น าไปบริหารอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
เพียงใด รายการที่น ามาวัดประสิทธิภาพด้านสินทรัพย์ ได้แก่ ลูกหนี้ และสินทรัพย์รวม 
การพิจารณาถึงคุณภาพสินทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในด้านการลงทุน  รวมถึงขั้นตอนการ
ก าหนดนโยบายการลงทุน  และการให้สินเชื่อหน่วยธุรกิจด้วย   
 สินทรัพย์คุณภาพดีต้องสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนแก่ผู้เป็นเจ้าของ  อัตราการ
หมุนของสินทรัพย์  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ตลอดจนอัตราก าไรหรือรายได้ต่อสินทรัพย์  ยิ่งมี
ค่าสูงมากเพียงใดย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดี  หากสัดส่วนดังกล่าวต่ าแสดงว่า
สินทรัพย์นั้นด้อยคุณภาพ   
  3. ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) เป็นการประเมินถึง
ความสามารถของฝ่ายบริหารในด้านการวางแผนกลยุทธ์ การจัดวางโครงสร้างองค์กร การควบคุม
ภายใน รวมถึงการก ากับการท างานของพนักงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่
องค์กรเผชิญอยู่ในขณะนัน้ 
  การบริหารจัดการสถาบันการเงินที่ดีเกิดจากการมีความสมดุลจากการยึดถือปฏิบัติตาม
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับขององค์กรเป็นส าคัญ  บทบาทด้านการบริหารงานเป็นตัวก าหนด
ศักยภาพการวินิจฉัยและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขององค์กรต่อการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
การเงินได้เป็นอย่างดี   ซึ่งจะส่งผลไปยังสภาพคล่องและการท าก าไรขององค์กร   
  4. การท าก าไร (Earning Sufficiency) เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการ
แข่งขันของสถาบันการเงินในธุรกิจที่ด าเนินอยู่ ว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่ และ
วิเคราะห์สภาพความพร้อมของเงินทุนว่ามีมากน้อยเพียงใดหากมีการขยายตัวของเงินทั้งด้านรับเข้า
และจ่ายออกไป รวมถึงวิเคราะห์คุณภาพและแนวโน้มของก าไรในอนาคตด้วยว่ามีทิศทางอย่างไร 
  ความสามารถในการท าก าไรขององค์กรอยู่ภายใต้หลักการรักษาอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้ต่ า โดยคุณภาพของก าไรขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายเป็นส าคัญ 
  ระบบสหกรณ์ไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาก าไรสูงสุด  แต่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิก
เป็นหลัก  ก าไรจึงขึ้นอยู่กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  การมีวินัยทางการเงินหรือการจัดการทางเงินที่
ดีของฝ่ายบรหิารและสมาชิกย่อมส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้น   
  5. สภาพคล่อง (Liquidity) เป็นการพิจารณาถึงความเพียงพอและความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงและความเชื่อมั่นที่มีต่อแหล่งเงินทุนระยะสั้น (เงินสด) สินทรัพย์สภาพคล่อง
ใกล้เคียงเงินสด รวมถึงสภาวะการแข่งขันเชิงเทคนิคเทียบกับการบริหารสภาพคล่อง  
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  สภาพคล่องสามารถวัดได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ค านวณได้
จากสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน หากสินทรัพย์หมุนเวียนมีมากกว่าหนี้สิน
หมุนเวียนถือว่าองค์กรมีสภาพคล่องดีหรือมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้เงิน   
 ส าหรับการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์อ้างอิงจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์นั้น  จะท าโดยการค านวณอัตราส่วนทางการเงินจากข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เพื่อน าค่าที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน อีกทั้ง
จะน าค่าอัตราส่วนทางการเงินนั้นมาเปรียบเทียบกับค่าอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ยของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพื่อทราบประสิทธิภาพการด าเนินงานเทียบเคียงกับสหกรณ์ประเภทเดียวกัน 
 
2.7 วรรณกรรมปริทัศน์ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินทุนสหกรณ์มี 4 ฉบับ โดยงานวิจัยทั้งหมดเป็นการ
วิเคราะห์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยสองฉบับแรกวิเคราะห์เฉพาะแหล่งที่มาและ
ทางใช้ไปของเงินทุน  ส่วนอีกสองฉบับหลังได้เพิ่มการวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ด้วย  ซึ่งงานวิจัยแต่ละฉบับมีเนื้อหาสรุปได้ ดังนี้ 
 
 (1) ประภาพร อินทรกฤษณ์91(2549) ศึกษาวิเคราะห์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  โดยท าการศึกษาโครงสร้างแหล่งที่มาและทางใช้ไป
ของเงินทุนของสหกรณ์ วิเคราะห์ต้นทุนเงินทุนใน 3 สถานการณ์ คือ (1) ก าหนดให้คิดต้นทุนของทุน
เรือนหุ้นและทุนส ารองเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ส าหรับต้นทุนใน
ส่วนอื่นๆ เป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น (2) ก าหนดให้คิดต้นทุนของทุนส ารองเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ส าหรับต้นทุนของทุนเรือนหุ้นและทุนที่มาจากแหล่งอื่นๆ  ให้คิด
ต้นทุนตามจริงที่เกิดขึ้น (3) ก าหนดให้ไม่คิดต้นทุนให้กับทุนส ารองส าหรับต้นทุนของทุนเรือนหุ้นและ
ทุนที่มาจากแหล่งอื่นให้คิดต้นทุนตามจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบริหาร
เงินทุนของสหกรณ์  ได้ท าการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2542–2546 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นตัวเลข
สถิติทางการเงินจากรายงานกิจการประจ าปี พ .ศ. 2542–2546 และเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ ์
 
 

                                                            
1 9 ประภาพร อินทรกฤษณ์ (2549) ศึกษาวิเคราะห์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด.     
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 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. สหกรณ์มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่เป็นสัดส่วนของทุนเรือนหุ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 22.78 
เป็นทุนส ารองโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.71 และเป็นสัดส่วนของเงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมโดยเฉลี่ยร้อยละ 
73.31 และแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนเป็นสัดส่วนของเงินให้กู้ยืมโดยเฉลี่ยร้อยละ 15.19 เป็นเงินลงทุน
โดยเฉลี่ยร้อยละ 57.93 และเป็นเงินสดและฝากเงินโดยเฉลี่ยร้อยละ 26.87  
 2. การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนทั้ง 3 สถานการณ์ คือ (1) ก าหนดให้คิดต้นทุนของทุน
เรือนหุ้นและทุนส ารองเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ส าหรับต้นทุนใน
ส่วนอื่นๆเป็นต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น (2) ก าหนดให้คิดต้นทุนของทุนส ารองเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ ส าหรับต้นทุนของทุนเรือนหุ้นและทุนที่มาจากแหล่งอื่นๆให้คิดต้นทุน
ตามจริงที่เกิดขึ้น (3) ก าหนดให้ไม่คิดต้นทุนให้กับทุนส ารองส าหรับต้นทุนของทุนเรือนหุ้นและทุนที่มา
จากแหล่งอื่นให้คิดต้นทุนตามจริงที่เกิดขึ้น 
 พบว่าต้นทุนเงินทุนในสถานการณ์ที่ 2 มีค่าสูงสุด รองลงมาคือสถานการณ์ที่ 3 และ
สถานการณ์ที่ 1  
 3. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน พบว่าหากใช้ต้นทุนใน
สถานการณ์ที่ 1 จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.65 หากใช้ต้นทุนในสถานการณ์ที่ 2 จะมี
อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.40 และหากใช้ต้นทุนในสถานการณ์ที่ 3 จะมีอัตราผลตอบแทน
โดยเฉลี่ยร้อยละ 1.49 ทั้งนี้ยังไม่ได้ค านึงถึงต้นทุนในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กับการบริหารเงินทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยสมมติให้สหกรณ์
มีต้นทุนเงินทุนและมีการเสียภาษีเหมือนธุรกิจทั่วไป เพื่อให้การศึกษาเป็นแนวทางการพัฒนาการ
บริหารเงินทุนของสหกรณ์ได้อย่างแท้จริง 
 
 (2) กฤษณะ ใจเอื้อ10 (2547) ศึกษาวิเคราะห์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูปทุมธานี จ ากัด  โดยท าการศึกษาแหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูปทุมธานี  ต้นทุนของเงินทุนแต่ละประเภท อัตราผลตอบแทนเงินให้กู้ยืม อัตรารายได้ และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น ประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
ความสัมพันธ์ระหว่างเงินให้สมาชิกกู้ยืมกับก าไรสุทธิ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
และทุนเรือนหุ้น โดยศึกษาและวิเคราะห์ รายงานกิจการประจ าปี 2543–2546 

                                                            

 10 กฤษณะ ใจเอื้อ (2547) ศึกษาวิเคราะห์การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ปทุมธานี จ ากัด. 
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 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. แหล่งที่มาของเงินทุนภายในคือเงินทุนเรือนหุ้นโดยเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
แหล่งที่มาของเงินทุนภายนอกคือเงินรับฝากและเงินกู้ยืมซึ่งลดลงเป็นล าดับโดยที่เงินกู้ยืมมีต้นทุนสูง
จึงมีผลท าให้ต้นทุนเงินทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยแล้วมีอัตราลดลง  
 2. การใช้ไปของเงินทุนเน้นการให้สมาชิกกู้ยืมประเภทสามัญเป็นหลัก ผลต่างระหว่าง
อัตราผลตอบแทนเงินให้กู้ยืมกับต้นทุนของเงินทุนมีค่าต่ าซึ่งมีผลท าให้ก าไรสุทธิลดลง และ
ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นส่วนใหญ่มีค่าสูงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารงานมีค่าสูง
ตามไปด้วย  
 3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเงินให้สมาชิกกู้ยืมกับก าไรสุทธิ เงินรับฝาก 
เงินกู้ยืม พบว่ามีความสัมพันธ์ตรงกันข้าม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและทุนเรือนหุ้น พบว่ามี
ความสัมพันธ์กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 (3) เรณู มงคลทรง11 (2548) ศึกษาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ากัด  ในด้านของแหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนโดยวิเคราะห์
ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนกับต้นทุนของเงินทุน วิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
บริหารงานโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐานของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่แสดงถึงการหาแหล่งเงินทุนที่มีความสัมพันธ์กับทุน
ด าเนินงานทั้งสิ้น   
 สรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. โครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุนมีทุนด าเนินงานเฉลี่ย 327 ล้านต่อปี ทุนด าเนินงาน
ส าคัญมาจากหนี้สินเฉลี่ยร้อยละ 51.72 และทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยร้อยละ 48.28 แหล่งเงินทุนที่ส าคัญคือ 
เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น และการใช้ไปของเงินทุนเน้นการให้กู้แก่สมาชิกเป็นหลัก  
 2. การวิเคราะห์ส่วนต่างผลตอบแทนจากการลงทุนกับต้นทุนของเงินทุนทางบัญชีและ
ต้นทุนของเงินทุนทางเศรษฐศาสตร์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก พบว่าส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนกับต้นทุนของเงินทุนทางบัญชีสูงกว่าส่วนต่างผลตอบแทนจากการลงทุนกับต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงาน พบว่ามีสภาพคล่องในการช าระหนี้ระยะ
สั้นได้น้อย ความสามารถในการใช้สินทรัพย์สูงแต่การท าก าไรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบ

                                                            

 11 เรณู มงคลทรง (2548) ศึกษาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ากัด.   



Ref. code: 25595804010378VQF

14 
 

 
 

กับเกณฑ์มาตรฐานทางการเงิน แต่สหกรณ์ยังมีประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ดี เพราะ
จากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ในเกณฑ์สูงแต่ได้ผลตอบแทนต่ า แสดงว่า 
สมาชกิได้รับประโยชน์จากสหกรณ์มาก  
 4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของทุนด าเนินงานทั้งเงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น 
ทุนส ารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ และก าไรสุทธิ ผลการศึกษา พบว่าตัวแปรแต่ละคู่
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือทุน
ด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับเงินรับฝากมากที่สุด รองลงมา คือ ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง ทุนสะสมฯ 
และก าไรสุทธ ิ
 ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหาร
เงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดธุรกิจเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ซึ่งสามารถน าหลักการบริหารที่ดีมาเป็นข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ 
 
 (4) สหรัตน์ จินดาศักดิ์12 (2549) ศึกษาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด  โดยศึกษาแหล่งที่มา ทางใช้ไป และ
ต้นทุนเงินทุน รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนและประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.2544-2548 มาแยกเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาว่า
ด้วยนโยบายการบริหารงาน แหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุน และการศึกษาเชิงปริมาณว่าด้วยการ
วิเคราะห์หาต้นทุนของเงินทุน อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน และประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโดยการค านวณอัตราส่วนทางการเงินทุกประเภท และเทียบกับตารางชั้นคุณภาพตาม
เกณฑ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 สรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 
 1. แหล่งที่มาของเงินทุนเป็นเงินรับฝากสูงที่สุด รองลงมา คือ ทุนเรือนหุ้น ในขณะที่ใช้
เงินทุนส่วนใหญ่เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ รองลงมา คือ เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ส่วนต้นทุนเงินทุน
ทั้งหมด มีค่าลดลงก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทั้งหมด 
มีค่าลดลงก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้น โดยมีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดเป็นเหตุผลรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

                                                            
 12 สหรัตน์ จินดาศักดิ์  (2549) ศึกษาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์  
กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด.   
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 2. อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทั้งหมดเปรียบเทียบกับต้นทุนเงินทุนทั้งหมด 
พบว่ามีก าไรจากการบริหารเงินทุนมาตลอด โดยก าไรที่ได้รับนั้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน
และมีแนวโน้มลดลง 
 3. ด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน พบว่ามีคุณภาพการบริหารจัดการลดลงเรื่อยๆโดย
ในปี พ.ศ.2544 ได้ระดับ A หรือดีเยี่ยม ก่อนที่จะค่อยๆลดลงเหลือระดับ B หรือค่อนข้างดีในปี 
พ.ศ.2548 สาเหตุส าคัญของการลดลงเกิดจากคะแนนในหมวดสภาพคล่องทางการเงิน และหมวด
ประสิทธิภาพการท ารายได้ที่ลดลงเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามหากประเมินคุณภาพในด้านสวัสดิการ
สมาชิกได้มีการจัดสรรสวัสดิการเพื่อสมาชิกและความเอื้ออาทรต่อชุมชนตามเกณฑ์อ้างอิงที่ก าหนดไว้
หรือได้รับคะแนนสูงสุดในทุกป ี
 
2.8 สรุป 
 จากงานวิจัยทั้งหมดข้างต้นได้ศึกษาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นเกี่ยวกับ แหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน อัตราผลตอบแทน รวมถึง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ซึ่งการศึกษาดังกล่าวท าให้ทราบถึงศักยภาพการด าเนินงานของสหกรณ์
ว่าควรจะมีการบริหารงานไปในทิศทางใด  จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว  
โดยการวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด  อีกทั้งงานวิจัยทั้งหมดข้างต้นยังไม่มีงานฉบับใดที่ศึกษาถึงสวัสดิการ
และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิก และผู้วิจัยมีความสนใจในประเด็นดังกล่าว จึงก าหนดเป็นอีก
หนึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้  
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2.9 กรอบการศึกษา 

 
ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.).  

16 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 
3.1 ศึกษาการบริหารงานของ สอมธ.ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2558 
 การศึกษาการบริหารงานของ สอมธ.ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 จะใช้วิธีการศึกษาเชิง
พรรณนา โดยจะกล่าวถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการหารายได้ของ สอมธ. ผ่านการบริหารงานใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสมาชิก ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิก ด้านทุนเรือนหุ้น และด้านเงิน
กู้ยืม รวมถึงการจัดสรรรายได้ที่เป็นส่วนของก าไรให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ จากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มา
จากรายงานประจ าของ สอมธ.  
 
3.2 ศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนของเงินทุนกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน  
 3.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน  
  การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนจะพิจารณาแหล่งที่มาของเงิน แล้วจึงหาต้นทุน
ของเงินทุนในแต่ละประเภทตามที่สหกรณ์ต้องจ่ายผลตอบแทนออกไป  โดยจะแยกพิจารณาเป็น 2 
ส่วน คือ  ต้นทุนของทุนสหกรณ์  ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองและทุนสะสม และต้นทุนของ
หนี้สินสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินรับฝาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินอื่น 
  ส าหรับวิธีการหาต้นทุนของเงินทุนจะใช้วิธีคิดแบบต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยให้น้ าหนักตาม
สัดส่วนโครงสร้างของเงินทุนในแต่ละประเภท สูตร ดังนี ้

 

WACC = ∑ 𝑘𝑖 (𝑤𝑖)𝑛
𝑖=1  

100 
 

โดยที่  WACC = ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
k = ต้นทุนของเงินทุนแต่ละประเภท (%) 
w = สัดส่วนของเงินทุนแต่ละประเภท 
n = จ านวนประเภทของเงินทุน 
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 3.2.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน 
  ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนด้านต่างๆ ประกอบด้วย การให้สมาชิกกู้ยืม 
การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม การฝากเงินในสถาบันการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนในสินทรัพย์
ถาวร และสินทรัพย์อื่น  
  ส าหรับวิธีการหาอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ จะ
ใช้วิธีการคิดอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Rate of Return : WARR)  ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์โดยให้น้ าหนักตามสัดส่วนการใช้เงินทุนในแต่ละประเภท สูตร ดังนี้ 

 

WARR = ∑ 𝑟𝑖 (𝑤𝑖)𝑛
𝑖=1  

100 
 

โดยที่  WARR = อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
r = อัตราผลตอบแทนของการบริหารเงินทุนแต่ละประเภท (%) 

w = สัดส่วนของการใช้เงินทุนแต่ละประเภท 
n = จ านวนประเภทของเงินทุน 

 
 3.2.3 เปรียบเทียบต้นทุนของเงินทุนกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน 
  โดยจะน าผลรวมจากต้นทุนของเงินทุน  มาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินทุน เพื่อทราบถึงผลก าไรจากการด าเนินงานด้านการบริหารเงินทุนของ สอมธ. ระหว่างปี 
พ.ศ. 2554-2558 
 
3.3 การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สอมธ. โดยก าหนดขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 3.3.1. พิจารณาว่า สอมธ. เป็นสหกรณ์ขนาดใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์การจัดขนาด
สหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตัวชี้วัดของ
สหกรณ์ที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน 
 3.3.2 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สอมธ. โดยใช้ข้อมูลตัวเลขจากงบ
การเงินของ สอมธ. ในการค านวณอัตราส่วนทางการเงินส าคัญตามเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ในระหว่าง พ.ศ. 2554-2558  
 3.3.3 น าค่าอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 
คือ พ.ศ. 2554-2558 ที่ค านวณได้มาวิเคราะห์แนวโน้มพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่าอัตราส่วนทาง
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การเงินส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   เพื่อทราบประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานเทียบเคียงภายในกลุ่มสหกรณ์ที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน 
 ส าหรับอัตราส่วนทางการเงินส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์1 ประกอบด้วย 5 ด้าน และมีรายละเอียดอตัราส่วนทางการเงิน ดังต่อไปน้ี 
 
 (1) ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) 
   (1.1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)   
    หนี้สินทั้งสิ้น  

ทุนของสหกรณ์ 

   แสดงให้เห็นสัดส่วนของหนี้สินต่อทุน   ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามารถใน
การช าระหนี้ของสหกรณ์ หากอัตราส่วนค่อนข้างต่ าแสดงถึงความเพียงพอของเงินทุนในการช าระหนี้
หนี้สินของสหกรณ์  ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดแสดงว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถ
ช าระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได ้
 
   (1.2) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า)  
      ทุนส ารอง  

สินทรัพย์ทั้งสิน้ 

   แสดงให้เห็นสัดส่วนของทุนส ารองต่อสินทรัพย์  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมี
ทุนที่ไม่สามารถถอนได้ เว้นไว้แต่การชดเชยผลขาดทุนและไม่ผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทน (ทุนส ารอง) 
หากอัตราส่วนดังกล่าวต่ าสหกรณ์จะมีความเสี่ยงสูง   
 
   (1.3) อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)  
   ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน – ทุนของสหกรณ์ปีก่อน X 100 

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

   แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของ
ทุนของสหกรณ์ หากอัตราส่วนดังกล่าวสูงแสดงถึงการเติบโตที่มากขึ้น    
 
                                                            

 1 ข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญเฉลี่ยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ฉบับ 2554-2559. 
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   (1.4) อัตราการเติบโตของหนี้ (%) 
             หนี้สินทั้งสิ้นปีปัจจุบัน – หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน X 100 

หนี้สิ้นทั้งสิ้นปกี่อน 

   แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของ
หนี้สินทั้งสิ้น  ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดแสดงถึงการเติบโตของหน้ีสินที่มากขึ้นเท่านั้น 
 
   (1.5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%)  
    ก าไรสุทธ ิX 100 

ทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ย 

   บอกให้ทราบถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน    
 
  (2) คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) 
   (2.1) อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 
    รายได้ธุรกิจหลัก  

สินทรัพย์ทั้งสิน้ถัวเฉลี่ย 

   เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้  
 
   (2.2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 
    ก าไรจากการด าเนินงาน X 100 

สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย 

   แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ว่าได้ผลตอบแทนเพียงพอ
หรือไม่  โดยจะเป็นตัวช้ีให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดก าไรจากการด าเนินงาน 
 
   (2.3) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) 
   สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีปัจจุบัน – สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีก่อน X 100 

สินทรัพย์ทั้งสิน้ปีก่อน 
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   แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของ
สินทรัพย์  ยิ่งอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดก็แสดงว่าสหกรณ์มีการเติบโตของสินทรัพย์ที่มากขึ้นจากปี
ก่อนเท่านั้น 
 
  (3) ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) 
   (3.1) ก าไรต่อสมาชิก (บาท)    
      ก าไรสุทธ ิ  

จ านวนสมาชิก 

   แสดงให้เห็นส่วนที่สมาชิกได้รับจากผลการด าเนินงาน    ซึ่งอัตราส่วน
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ได้ชัดเจนกว่าพิจารณาก าไรสุทธิ
เพียงอย่างเดียว 
 
   (3.2) เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 
    เงินฝากสมาชิก+ทุนเรือนหุ้น 

จ านวนสมาชิก 

   เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดศักยภาพของสมาชิกผู้ถือหุ้นในการเก็บออมเงิน  ซึ่ง
อัตราส่วนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการออมเงินของสมาชิกไว้กับสหกรณ์ 
 
   (3.3) หนี้สินต่อสมาชิก (บาท) 
        ลูกหนี้เงนิกู้+ลูกหนี้การค้า+ลูกหนี้ค่าบริการอื่น+ดอกเบี้ยค้างรับ+ค่าปรับค้างรับ 

จ านวนสมาชิก 

   เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสมาชิก  ถ้าอัตราส่วน
ดังกล่าวสูงเท่าใด สหกรณ์ก็มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกมากขึ้นเท่าน้ัน   
 
  (4) การท าก าไร (Earning Sufficiency) 
   (4.1) อัตราค่าใช้จา่ยด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (%) 
    ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  X 100 

ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย

ด าเนินงาน 
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   เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวต่ าเท่าใดกิจการสหกรณ์ก็มีประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานมากเท่าน้ัน   
 
   (4.2) อัตราการเติบโตของทุนส ารอง (%)    
    ทุนส ารองปีปัจจุบัน-ทุนส ารองปีก่อน  X 100 

ทุนส ารองปีก่อน 
   แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของ
ทุนส ารองจากปีก่อน ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใด สหกรณ์ก็มีความสามารถในการจัดสรรส่วนของ
ก าไรเป็นทุนส ารองมากขึ้นจากปีก่อนเท่านั้น 
 
   (4.3) อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%)    
              ทุนสะสมอื่นปีปัจจุบัน-ทุนสะสมอื่นปีก่อน  X 100 

ทุนสะสมอื่นปกี่อน   
   แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของ
ทุนสะสมอื่นๆ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดแสดงว่าสหกรณ์ก็มีความสามารถในการจัดสรรทุนตาม
ระเบียบข้อบังคับได้สูงขึ้นจากปีก่อนเท่านั้น 
 
   (4.4) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (%)    
    ก าไรสุทธิปีปัจจุบัน-ก าไรสุทธิปีก่อน  X 100 

ก าไรสุทธิปีก่อน   
   แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) 
ของก าไรสุทธิ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเท่าใด สหกรณ์ก็มีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้น
จากปีก่อนเท่านั้น  
 
   (4.5) อัตราก าไรสุทธิ (%)     
    ก าไรสุทธิ  X 100 

รายได้ธุรกิจหลัก   
   แสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานของสหกรณ์ว่ามีผลก าไรสุทธิ
เท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้หลัก ถ้าอัตราส่วนที่ค านวณได้มีค่าสูง แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถใน
การท าก าไรสูง 
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  (5) สภาพคล่อง (Liquidity) 
   (5.1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)     
                สินทรัพย์หมุนเวียน 

หนี้สิ้นหมุนเวียน 
   เป็นอัตราส่วนที่ เป็นสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สิน
หมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นของสหกรณ์ 
 
3.4 ศึกษาสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิก  ซึ่งการศึกษาจะมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
 3.4.1 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านสวัสดิการของสมาชิก สอมธ.  กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 3.4.2 ศึกษาแหล่งที่มาของก าไรจากงบการเงินของ สอมธ. 
 3.4.3 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก โดยพิจารณา
จากก าไรสุทธิของ สอมธ.กับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ซึ่งจัดอยู่ในประเภท
สหกรณ์ขนาดใหญ่มากเหมือนกัน  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานของสอมธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 

 
4.1 การบริหารงานของ สอมธ.ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 
จากคณะในประชาคมธรรมศาสตร์  จวบจนในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2558 สอมธ.ได้เปิดด าเนินการมาแล้ว
เป็นเวลา 43 ปี  โดยได้จัดตั้ งส านักงานที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่ าพระจัน ทร์  และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยจัดให้มีบุคลากรเพื่อรองรับการเข้ารับบริการของสมาชิกรวม
ทั้งสิ้น 36 คน  
  
 การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) 
ประกอบด้วย  
 1. ด้านสมาชิก ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสอมธ.ท าให้ในปี พ.ศ.2558 มี
สมาชิกทั้งสิ้น 8,632 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 1,331 คน  
 2. ด้านการให้บริการเงินรับฝากจากสมาชิกสอมธ.ให้ความส าคัญเกี่ยวกับบริการด้านเงิน
ฝาก โดยค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่ให้แก่สมาชิกซึ่งจะต้องสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ ท าให้มียอดเงินรับ
ฝากของสมาชิก ณ สิ้นปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 14,757.29 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 
4,742.24 ล้านบาท 
 3. ด้านทุนเรือนหุ้น เนื่องจากสมาชิกมีความพอใจในอัตราเงินปันผลของทุนเรือนหุ้นของ
สอมธ.ที่อยู่ในอัตราสูงมาก (ร้อยละ 9 ในปี 2554 และร้อยละ 8 ในปี 2555-2558) ท าให้มียอดทุน
เรือนหุ้น ณ สิ้นปี พ .ศ.2558 เท่ากับ 4,018.10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 
1,400.97 ล้านบาท 
 4. ด้านเงินกู้ยืม สอมธ.มียอดเงินกู้ยืม ณ สิ้นปี พ.ศ.2558 เท่ากับ 3,179 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 จ านวน 289 ล้านบาท ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้ในการบริหาร
เพื่อมุ่งสู่เป้ามายของการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 จากความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสอมธ.ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท าให้สามารถระดม
เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกได้สูงขึ้น ซึ่งเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นเหล่านี้ถือเป็นทุน
ด าเนินงานส่วนส าคัญที่จะน ามาบริหารกิจการ ทั้งการให้สมาชิกกู้ยืม การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม การฝาก
เงินในสถาบันการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 

24 
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 เมื่อสอมธ.ได้น าเงินทุนที่มีอยู่ไปบริหารจัดการซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้  และเมื่อน ามาหัก
ลบกับรายจ่ายจึงเหลือส่วนที่เรียกว่าก าไรสุทธิ  โดยสอมธ.ได้จัดสรรก าไรสุทธิให้แก่สมาชิก ดังนี ้
 1. จัดสรรเป็นเงินปันผลเพื่อเป็นผลตอบแทนแก่สมาชิกผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือ
ครอง 
 2. จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามส่วนของดอกเบี้ยช าระ และ 
 3. จัดสรรเป็นสวัสดิการส าหรับสมาชิกและครอบครัว  
 
4.2 การเปรียบเทียบต้นทุนของเงินทุนกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน 
 4.2.1 การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน  
  การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุน1 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประมาณการต้นทุน
ของดอกเบี้ยจ่ายส าหรับเงินทุนของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  
   การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนจะพิจารณาจากแหล่งที่มาของเงิน แล้วจึงหา
ต้นทุนของเงินทุนในแต่ละประเภทตามที่สหกรณ์ต้องจ่ายผลตอบแทนออกไป โดยจะแยกพิจารณา
เป็น 2 ส่วน คือ  ต้นทุนของทุนสหกรณ์  และต้นทุนของหนี้สินสหกรณ์ 
 
  - ต้นทุนของทุนสหกรณ์ ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองและทุนสะสม ซึ่งสามารถ
แยกต้นทุนของเงินทุนแต่ละตัวได้ ดังนี้ 
   (1) ต้นทุนของทุนเรือนหุ้น จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล แต่ในแต่ละปี
เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ จนกว่าสหกรณ์จะจัดสรรก าไรสุทธิ ฉะนั้นจึง
ก าหนดให้ต้นทุนของทุนเรือนหุ้นเท่ากับ “ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 60 เดือน” ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก
ระยะยาวของสหกรณ ์
   (2) ต้นทุนของทุนส ารองและทุนสะสม ในทางเศรษฐศาสตร์ทุนเหล่านี้มีต้นทุนค่า
เสียโอกาส เพราะถ้าเก็บไว้โดยไม่น าไปบริหารให้เกิดผลประโยชน์ สหกรณ์จะขาดทุนต้นทุนค่าเสีย
โอกาส  จึงก าหนดให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลาครบ
ก าหนดไถ่ถอน 5 ปี โดยเฉลี่ย” 
 

                                                            

 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท (2540), การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์, 
กรุงเทพมหานคร. 
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  - ต้นทุนของหนี้สินสหกรณ์ ประกอบด้วย เงินรับฝาก เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้น และหนี้สินอื่น ซึ่งสามารถแยกต้นทุนของหนี้สินแต่ละตัวได้ ดังนี ้
   (1) ต้นทุนของเงินรับฝาก จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด   
   (2) ต้นทุนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จะจ่ายผลตอบแทนในรูป
ของดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น  
   (3) ต้นทุนของหนี้สินอื่น ในส่วนที่เป็นเงินส ารองของเจ้าหน้าที่และเงินกองทุน
สวัสดิการของสมาชิก ให้คิดต้นทุนเท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสของผลตอบแทนที่สหกรณ์จะได้รับจาก 
“พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี โดยเฉลี่ย” 
   
 การวิเคราะห์ต้นทุนของเงินทุนสอมธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 จะใช้วิธีคิดแบบ
ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์โดยให้น้ าหนักตามสัดส่วนโครงสร้างของเงินทุนในแต่ละประเภท  
 หลังจากค านวณต้นทุนในแต่ละประเภทแล้ว  จะต้องค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานเข้าไปด้วย เพื่อจะได้ทราบต้นทุนการบริหารเงินทุนของสหกรณ์อย่างครบถ้วน ดังแสดง
ด้วยตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ตน้ทุนของเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558
ทุนเรือนหุน้ 0.61 0.65 0.66 0.70 0.66
ทุนส ำรองและทุนสะสม 0.18 0.17 0.17 0.16 0.11
เงินรับฝำก 2.05 2.50 2.58 2.75 2.62
เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูย้ืมระยะส้ัน 0.46 0.50 0.44 0.34 0.19
หนี้สินอืน่ 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02
กำรด ำเนินงำน 0.30 0.30 0.28 0.26 0.23

รวม 3.66 4.17 4.16 4.24 3.84
อัตราเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.51 -0.01 0.08 -0.40

หน่วย:ร้อยละ
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 ตารางที่ 4.1 แสดงถึงต้นทุนของเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 เช่น ในปี พ.ศ. 
2554 สหกรณ์มีต้นทุนในการบริหารเงินทุนคิดเป็นร้อยละ 3.66 ของสินทรัพย์ทั้งหมด และจากตาราง
จะเห็นได้ว่าต้นทุนของเงินทุนปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี 2558 ที่ปรับลดลงเล็กน้อย อัน
เนื่องมาจากสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยต้นทุนที่มีค่ามากที่สุดมาจากเงินรับ
ฝาก และรองลงมาคือ ทุนเรือนหุ้น 
 
 4.2.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน 
   การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบริหารจะคิดจากผลตอบแทนของเงินทุนแต่ละ
ประเภท ดังนี ้
  (1) เงินให้สมาชิกกู้ จะรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับจริงจากสมาชิก ซึ่งเป็นไป
ตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด  
  (2) เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  จะรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับจริงจากสหกรณ์อื่น  
  (3) เงินสดและเงินฝากธนาคาร จะรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
  (4) เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัดและสหกรณ์อื่น  จะรับ
ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
  (5) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จะรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินปันผล 
หรือผลตอบแทนในรูปอื่น  
  (6) การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ขึ้นอยู่กับ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ แต่ปกติสินทรัพย์ถาวรมีเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน จึงไม่มี
ผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินที่ชัดเจน จึงก ำหนดให้ไม่คิดอัตรำผลตอบแทนในส่วนนี้ 
  (7) สินทรัพย์อื่น เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนในสินทรัพย์ถาวร 
 
 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการบริหารสอมธ. ระหว่างปี 2554-2558 จะใช้วิธีการคิด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Rate of Return : WARR)  ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์โดยให้น้ าหนักตามสัดส่วนการใช้เงินทุนในแต่ละประเภท ดังแสดงด้วยตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 4.2 แสดงถึงผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 
เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 4.54 ของสินทรัพย์
ทั้งหมด และจากตารางจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของเงินทุนปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นในปี 2558 ที่ปรับ
ลดลงเล็กน้อย อันเนื่องมาจากสินทรัพย์รวมปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยผลตอบแทนที่มีค่า
มากที่สุดมาจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู ้และรองลงมาคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 
 4.2.3 เปรียบเทียบต้นทุนของเงินทุนกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน 
   เมื่อน าผลรวมของต้นทุนของเงินทุนมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากการ
บริหารเงินทุนระหว่างปี 2554-2558 สรุปได้ดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 ก าไรจากการบริหารเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2558 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 

 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558
เงินให้สมำชิกกู้ 0.81 0.86 0.90 0.97 0.97
เงินให้สหกรณ์อืน่กู้ 1.56 2.08 2.36 2.52 2.06
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
เงินฝำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ำกดั และสหกรณ์อืน่

0.51 0.30 0.25 0.16 0.19

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1.64 1.61 1.51 1.46 1.46
รวม 4.54 4.87 5.03 5.12 4.69

อัตราเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.33 0.17 0.08 -0.42

หน่วย:ร้อยละ

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำผลตอบแทนทัง้หมด 4.54 4.87 5.03 5.12 4.69
ต้นทุนเงินทุน 3.66 4.17 4.16 4.24 3.84

ก าไรจากการบริหารเงินทนุ 0.88 0.70 0.87 0.88 0.85
อัตราเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -0.19 0.17 0.00 -0.02

หน่วย:ร้อยละ
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ภาพที่ 4.1 ก าไรจากการบริหารเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2558 
 
 ตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.1 แสดงถึงก าไรจากการบริหารเงินทุน ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 
2558 เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีก าไรจากการบริหารเงินทุน คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของสินทรัพย์
ทั้งหมด และจากตารางจะเห็นได้ว่าก าไรจากการบริหารเงินทุนมีแนวโนม้ไม่เปลี่ยนแปลง 
 
4.3 การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จ ากัด (สอมธ.) จะใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  สังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  โดยการน าตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินมาใช้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 
 4.3.1 การจัดขนาดสหกรณ์ 
 การจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์จะพิจารณาจากเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยอาศัยตัวแปร 3 ตัว ในการวิเคราะห์ ได้แก่ จ านวนสมาชิก ทุน
ด าเนินงาน และรายได้ธุรกิจหลัก มีหลักเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ 2 ดังนี้ 
 ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนร่วมระหว่าง 9.26 - 12.00 
 ใหญ่ หมายถึง คะแนนร่วมระหว่าง 6.51 - 9.25 
 กลาง หมายถึง คะแนนร่วมระหว่าง 3.76 – 6.50 
 เล็ก หมายถึง คะแนนร่วมระหว่าง 1.00 – 3.75 

                                                            

 2 เกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ฉบับปรับปรุงปี 2556. 
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 ซึ่งผลการวิเคราะห์คะแนนจะแสดงในตารางที่ 4.4  
 
ตารางที่ 4.4 ผลการจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าสอมธ.ในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554-2558 จัดอยู่ในกลุ่ม
สหกรณ์ขนาดใหญ่มาก ตามเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
 4.3.2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  
   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.)  จะท าโดยค านวณอัตราส่วนทางการเงินส าคัญตามเกณฑ์ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับค่าอัตราส่วนทางการเงินส าคัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์3  เพื่อทราบประสิทธิภาพของการด าเนินงานทั้ง 5 
ด้านเทียบเคียงภายในกลุ่มสหกรณ์ที่มีขนาดและประเภทเดียวกัน   มีรายละเอียดอัตราส่วนทาง
การเงิน ดังต่อไปน้ี 
 
 1. ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)  
  (1.1) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ของ
สหกรณ์ หากอัตราส่วนค่อนข้างต่ าแสดงถึงความเพียงพอของเงินทุนในการช าระหนี้หนี้สินของ

                                                            

 3  ข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญเฉลี่ยของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ฉบับ 2554-2559. 

รายการ/ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558

1. สมำชิก (หน่วย : คน)
= คะแนนทีไ่ด้

 7,301
= 3.00

 7,704
= 3.00

 7,972
= 3.00

 8,263
= 3.00

 8,632
= 3.00

2. ทนุด ำนินงำน (หน่วย : ล้ำนบำท)
= คะแนนทีไ่ด้

 16,689.87
= 4.00

 17,625.99
= 4.00

 19,404.27
= 4.00

 20,157.29
= 4.00

 23,402.87
= 4.00

3. รำยได้ธุรกจิหลัก (หน่วย : ล้ำนบำท)
= คะแนนทีไ่ด้

 723.5
= 5.00

 821.04
= 5.00

 933.22
= 5.00

 1007.28
= 5.00

 1053.99
= 5.00

รวมคะแนน 12 12 12 12 12
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สหกรณ์  ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดแสดงว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ต่อ
เจ้าหนี้ได ้ แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)  
     หนี้สินทั้งสิ้น  
   ทุนของสหกรณ ์
  สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 อตัราส่วนหนี้สินต่อทุนระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 สอมธ.เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.5 แสดงถึงความสามารถในการช าระหนี้สอมธ.ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พบว่า สอมธ.มีความสามารถในการช าระหนี้ต่ า 
เนื่องจากมีหนี้สินมากกว่าทุนถึง 3 เท่า โดยค่าเฉลี่ยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส าหรับสหกรณ์ขนาด
เดียวกันนั้นมีค่าเฉลี่ยเพียง 1 เท่า 
 
   (1.2) อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ สัดส่วนของทุนส ารองต่อสินทรัพย์ แสดงให้
เห็นถึงการมีทุนที่ไม่สามารถถอนได้ เว้นไว้เป็นการเฉพาะเพื่อชดเชยการขาดทุนและไม่ผูกพันที่จะจ่าย
ผลตอบแทน หากอัตราส่วนดังกล่าวต่ าสหกรณ์จะมีความเสี่ยงสูง แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 
 

อัตราสว่นหน้ีสนิต่อทนุ (เทา่) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.00    1.07    1.15    1.19    1.17    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

3.39    3.24    3.22    2.88    3.06    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.16-    0.02-    0.34-    0.19    
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   อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า)  
      ทุนส ารอง  
   สินทรัพย์ทั้งสิ้น     
  สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกบัค่าเฉลี่ย
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ได้จัดเก็บทุนส ารองตามเกณฑ์บังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และมีค่าเท่ากันกับค่าเฉลี่ย 
 
 (1.3) อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึ้น (เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของทุนของสหกรณ์ หากอัตราส่วนดังกล่าวสูงแสดงถึงการ
เติบโตที่มากขึ้น แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 
   อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) 
   ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน – ทุนของสหกรณ์ปีก่อน X 100 
    ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 
 
 
 
 

อัตราสว่นทนุส ารองต่อสนิทรัพย ์(เทา่) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

0.04    0.04    0.04    0.04    0.04    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

0.04    0.04    0.04    0.04    0.04    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -     -     -     -     
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 สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.7 
 
 ตารางที่ 4.7 อัตราการเติบโตทุนระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์ 

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าทุนของสหกรณ์ระหว่างปี 2554-2558 มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และลดลงเล็กน้อยในปี 2558 แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยพบว่า ในปี 2554-2556 มีค่าต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ย แต่ในปี 2557-2558 มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 
 
 (1.4) อัตราการเติบโตของหนี้ เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 
(เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของหนี้สินทั้งสิ้น ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดแสดงถึงการเติบโตของ
หนี้สินที่มากขึ้นเท่านัน้ แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
   อัตราการเติบโตของหนี้ (%) 
   หนี้สินทั้งสิ้นปีปัจจุบัน – หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน X 100 
    หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน 
 
 
 
 
 
 

อัตราการเติบโตทนุของสหกรณ ์(%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

12.13  11.50  11.66  9.52    9.84    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

9.18    9.61    10.50  14.26  10.72  

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.42    0.89    3.77    3.54-    
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 อตัราการเติบโตของหน้ีระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ์ 

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีการเติบโตของหนี้ค่อนข้างต่ า แต่ในปี 2558 
อัตราการเติบโตของหนี้ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก ร้อยละ 2.12 เป็น ร้อยละ 17.92                         
อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินฝาก เงินเบิกเกินบัญช ีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
 
 (1.5) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน เป็นการวิเคราะห์ให้ทราบถึงผลตอบแทนที่
ได้รับจากการลงทุน แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้   
 
   อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 
       ก าไรสุทธ ิX 100 
   ทุนของสหกรณ์ถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการเติบโตของหน้ี (%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

23.95  19.63  18.99  13.69  7.94    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

6.80    4.52    9.97    2.12    17.92  

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2.28-    5.45    7.85-    15.80  
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ย
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
  
  ตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไรต่อส่วนของทุน
ค่อนข้างดี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆ ปี ยกเว้นในปี พ.ศ.2558 ที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย 
 
 2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) 
  (2.1) อัตราหมุนของสินทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่
มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
   อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 
       รายได้ธุรกิจหลัก  
              สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราผลตอบแทนต่อสว่นของทนุ (%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

7.20    7.07    7.19    7.28    7.20    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

7.97    7.33    7.91    7.91    7.16    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.63-    0.58    0 0.75-    
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 สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 อัตราหมุนของสินทรัพย์ระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
   ตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าสอมธ. มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิด
รายได้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ด ี
 
   (2.2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลตอบแทนจาก
การใช้สินทรัพย์ว่าเพียงพอหรือไม่  โดยจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อ
ก่อให้เกิดก าไรจากการด าเนินงาน แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 
   อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 
   ก าไรจากการด าเนินงาน X 100 
       สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราหมุนของสนิทรัพย ์(รอบ) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

0.05    0.05    0.05    0.05    0.05    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

0.04    0.05    0.05    0.05    0.04    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.00    0.00    0.00    0.00-    
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกบัค่าเฉลี่ยของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไรจากสินทรัพย์ที่มีอยู่
ค่อนข้างต่ า อันเนื่องมาจากมตี้นทุนในการบริหารเงินทุนสูงโดยต้นทุนดังกล่าวคือ เงินรับฝาก  
 
 (2.3) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 
(เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของสินทรัพย์  ยิ่งอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดก็แสดงว่าสหกรณ์มีการ
เติบโตของสินทรัพย์ที่มากขึ้นจากปีก่อนเท่านั้น แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 
   อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) 
   สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีปัจจุบัน – สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีก่อน X 100 
    สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย ์(%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3.69    3.47    3.40    3.35    3.30    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

1.81    1.73    1.88    1.99    1.76    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.08-    0.14    0.11    0.22-    
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
   ตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของสินทรัพย์ ระหว่างปี 2554-2558 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย พบว่า ในปี 2554-2557 มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย แต่ในปี 2558 
มีการปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าและสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงเท่าตัว อันเน่ืองมาจากการเพ่ิมขึ้นของเงินฝาก 
เงินเบิกเกินบัญช ีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
 
 3. ด้านขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) 
   (3.1) ก าไรต่อสมาชิก เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการท าก าไรต่อจ านวนสมาชิก ซึ่ง
อัตราส่วนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ได้ชัดเจนกว่าพิจารณา
ก าไรสุทธิเพียงอย่างเดียว แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
   ก าไรต่อสมาชิก (บาท) 
   ก าไรสุทธ ิ  
                              จ านวนสมาชิก 
 
 
 
 

อัตราการเติบโตของสนิทรัพย ์(%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

17.73  15.55  15.47  11.75  8.80    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

7.34    5.68    10.09  5.00    16.07  

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1.66-    4.41    5.10-    11.07  
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที ่4.13 
 
ตารางที่ 4.13 ก าไรต่อสมาชิกระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกบัค่าเฉลี่ยของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถในการท าก าไรต่อจ านวนสมาชิก
ค่อนข้างสูง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆ ปี 
 
 (3.2) เงินออมต่อสมาชิก เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพของสมาชิกในการเก็บออมเงิน  ซึ่ง
อัตราส่วนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 
   เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 
   เงินฝากสมาชิก+ทุนเรือนหุ้น 
                         จ านวนสมาชิก    
   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14 เงินออมต่อสมาชิกระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 

ก าไรต่อสมาชิก (บาท) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

16,886.41      17,991.56      20,133.21      21,676.75      22,932.89      

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

42,560.88      40,708.81      46,898.17      50,316.98      49,598.70      

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1,852.06-       6,189.35       3,418.81       718.28-         

เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

375,890.44    388,730.10    431,815.74    454,749.45    496,994.75    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

1,730,197.83  1,867,361.99  1,922,143.36  2,057,682.03  2,175,092.57  

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 137,164.16    54,781.37     135,538.67    117,410.54    
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  ตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์สูงมากจึงน าเงินมา
ฝากกับสหกรณ์ในรูปของเงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่า
จ านวนเงินฝากและทุนเรือนหุ้นต่อจ านวนสมาชิก สูงกว่าค่าเฉลี่ยกว่า 4 เท่า ในทุกๆ ปี 
 
 (3.3) หนี้สินต่อสมาชิก เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการก่อหนี้ของสมาชิก ถ้า
อัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใด สหกรณ์ก็มีความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จากสมาชิกมากขึ้นเท่านั้น แสดง
วิธีการค านวณ ดังนี ้
 
    หนี้สินต่อสมาชิก (บาท)  
  ลูกหนี้เงนิกู้+ลูกหนี้การค้า+ลูกหนี้ค่าบริการอื่น+ดอกเบี้ยค้างรับ+ค่าปรับค้างรับ 
          จ านวนสมาชิก 
 
   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 หนี้สินต่อสมาชิกระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์
 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์อาจได้รับความเสี่ยงในการเรียกเก็บหนี้จาก
สมาชิก เนื่องจากอัตราหนี้สินต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด
เพราะต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
 
 4. ด้านการท าก าไร (Earning Sufficiency) 
  (4.1) อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เป็นการ
วิเคราะห์ความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าว

หน้ีสนิต่อสมาชิก (บาท) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

380,057.55    425,459.31    490,693.20    530,748.12    560,674.82    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

347,975.66    394,718.12    448,461.09    500,993.40    529,293.12    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 46,742.46     53,742.97     52,532.31     28,299.72     
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ต่ าเท่าใดกิจการสหกรณ์ก็มีประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายด าเนินงานมากเท่านั้น  แสดงวิธีการ
ค านวณ ดังนี ้
 
 อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (%) 
   ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน X 100 
          ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน     
 สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานระหว่างปี 2554-2558 
ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
   ตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแนวโน้มที่ลดลงต้ังแต่ปี 2556-2558 อีกทั้งยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยใน
ทุกป ี
 
 (4.2) อัตราการเติบโตของทุนส ารอง เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของทุนส ารองจากปีก่อน ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดก็แสดงว่า
สหกรณ์ก็มีความสามารถในการจัดสรรส่วนของก าไรเป็นทุนส ารองมากขึ้นจากปีก่อนเท่านั้น  แสดง
วิธีการค านวณ ดังนี ้
 
 
 

อัตราค่าใช้จา่ยด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกั
ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (%)

2554 2555 2556 2557 2558

อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

15.08     16.52     16.99     16.07     15.34     

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

14.08     14.58     12.80     11.61     11.74     

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.50      1.78-      1.19-      0.13      
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    อัตราการเติบโตของทุนส ารอง (%) 
     ทุนส ารองปีปัจจุบัน-ทุนส ารองปีก่อน  X 100 
              ทุนส ารองปีก่อน 
   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 อัตราการเติบโตของทุนส ารองระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกบัค่าเฉลี่ยของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีแนวโน้มการเติบโตของทุนส ารองเป็นไป
อย่างไม่สม่ าเสมอนัก และยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆปี ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ 
 
 (4.3) อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 
(เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของทุนสะสมอื่นๆ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงเท่าใดแสดงว่าสหกรณ์ก็มี
ความสามารถในการจัดสรรทุนตามระเบียบข้อบังคับได้สูงขึ้นจากปีก่อนเท่านั้น แสดงวิธีการค านวณ 
ดังนี ้
 
   อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) 
    ทุนสะสมอื่นปีปัจจุบัน-ทุนสะสมอื่นปีก่อน  X 100 
    ทุนสะสมอื่นปีก่อน 
 
 
 
 

อัตราการเติบโตของทนุส ารอง (%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

11.93     11.59     9.67       9.97       10.62     

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

8.75       8.47       7.99       8.72       8.90       

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.28-      0.48-      0.73      0.17      
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ย
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
     ตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรก ปี 2554-2555 การเติบโตของทุนสะสมติด
ลบ ซึ่งหมายถึงจ านวนเงินทุนสะสมไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์  และในปี พ.ศ.
2556-2558 สอมธ.ได้มีการจัดเก็บทุนสะสมเพิ่มขึ้นแต่พบว่ายังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
 
 (4.4) อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ เป็นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น 
(เติบโต) หรือลดลง (ถดถอย) ของก าไรสุทธิ ถ้าอัตราส่วนดังกล่าวสูงขึ้นเท่าใด สหกรณ์ก็มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานมากขึ้นจากปีก่อนเท่านั้น แสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
   อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ (%) 
   ก าไรสุทธิปีปัจจุบัน-ก าไรสุทธิปีก่อน  X 100 
                    ก าไรสุทธิปีก่อน 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการเติบโตของทนุสะสมอ่ืน (%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5.65       6.84       19.90     1.42       11.84     

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

13.12-     16.80-     1.81       5.92       7.14       

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3.68-      18.61     4.12      1.22      
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  สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกบัค่าเฉลี่ยของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
    ตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 
2556 และลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2558 อีกทั้งยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ยกเว้นในปี พ.ศ.2556 ที่อัตรา
การเติบโตของก าไรสุทธิสูงเกินกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในส่วนดอกเบี้ยรับเงินให้
สมาชิกกู ้ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู ้
 
 (4.5) อัตราก าไรสุทธิ เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงานของสหกรณ์ว่ามี
ผลก าไรสุทธิเท่าใดเมื่อเทียบกับรายได้หลัก ถ้าอัตราส่วนที่ค านวณได้มีค่าสูง แสดงว่าสหกรณ์มี
ความสามารถในการท าก าไรสูง แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 
   อัตราก าไรสุทธิ (%) 
   ก าไรสุทธ ิ     X 100 
             รายได้ธุรกิจหลัก   
 
 
 
 
 
 

อัตราการเติบโตของก าไรสทุธ ิ(%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13.15     9.84       13.14     11.89     8.46       

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

5.18       0.93       19.21     11.21     2.97       

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4.25-      18.28     8.01-      8.23-      
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางที่ 4.20 อัตราก าไรสุทธิระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
  ตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีอัตราการท าก าไรไม่สูงมากนัก และเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยพบว่ายังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกปี 
 
 5. ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) 
   (5.1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นการวิเคราะห์สัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน
และหนี้สินหมุนเวียน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นของสหกรณ์ แสดงวิธีการ
ค านวณ ดังนี ้
 
   อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า)   
   สินทรัพย์หมุนเวียน 
     หนี้สิ้นหมุนเวียน   
 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

63.06     59.56     56.08     54.94     53.99     

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

42.97     38.21     40.07     41.29     40.63     

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4.76-      1.86      1.22      0.66-      
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   สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนระหว่างปี 2554-2558 ของสอมธ. เทียบกับค่าเฉลี่ยของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ์

 

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
   ตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นอยู่
ในเกณฑ์ดีและมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 
 
4.4 ศึกษาสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิก   
 4.4.1 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านสวัสดิการของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
   จากการวิเคราะห์การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสอมธ.พบว่า สหกรณ์ได้จ าแนกการ
จัดสวัสดิการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ สวัสดิการส าหรับสมาชิก และสวัสดิการส าหรับครอบครัวสมาชิก  
   สวัสดิการส าหรับสมาชิก อาทิ ทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อท าการสมรส หรือแม้แต่
สมาชิกที่เป็นโสดก็จะได้รับทุนเพื่อสวัสดิการส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสดเช่นกัน และในด้านสุขภาพจะมี
ทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาล และรวมถึงเงินทุนทดแทนสมาชิกเนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รับ
อัตราแก่ร่างกาย และในกรณีที่สมาชิกลาออกจากราชการ หรืองานประจ า ทั้งในกรณีที่เกษียณอายุ
ราชการหรือยังไม่เกษียณ สหกรณ์ก็จะมีสวัสดิการในส่วนนี้รองรับเช่นกัน 
   ส่วนสวัสดิการส าหรับครอบครัวสมาชิก อาทิ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุน
สงเคราะห์สมาชิก หรือคู่สมรส หรือบิดาหรือมารดาของสมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือเสียชีวิต ซึ่ง
สวัสดิการทั้ง 2 กลุ่ม ที่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกได้รับถือเป็นสวัสดิการที่ครอบคลุมในทุกส่วน
ตั้งแต่การด าเนินชีวิตในปัจจุบันจวบจนเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ 

อัตราสว่นทนุหมุนเวียน (เทา่) 2554 2555 2556 2557 2558
อตัรำส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉล่ีย 
(ขนำดใหญ่มำก) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

0.45    0.41    0.35    0.35    0.35    

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวทิยำลัย 
ธรรมศำสตร์

0.61    0.48    0.41    0.39    0.35    

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 0.13-    0.06-    0.03-    0.04-    
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  ส าหรับการเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกของสอมธ. กับ การจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด นั้น พบว่า ประเภทของ
สวัสดิการมีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างในส่วนของเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการและสวัสดิการบาง
ประเภทที่สอมธ.ไม่ได้จัดสรร ดังนี้ 
  1. สอมธ. ให้ความส าคัญกับทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อท าการสมรส เท่ากับ ทุนเพื่อ
สวัสดิการส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสดที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ โดยจัดสรรในอัตรา รายละ 1,500 บาท 
ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ให้ความส าคัญกับทุนเพื่อสวัสดิการ
ส าหรับสมาชิกผู้เป็นโสดที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ มากกว่า โดยจัดสรรในอัตรา รายละ 5,000 บาท 
  2. สอมธ.สนับสนุนทุนเพื่อสมทบเป็นค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่สมาชิกเข้ารับการ
รักษาประเภทคนไข้ในโดยเหมาจ่ายในอัตราวันละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 20 วันต่อครั้ง ในขณะที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด สนับสนุนทุนประเภทเดียวกันในอัตราคืนละ 400 
บาท แต่ไม่เกิน 30 คืน โดยมีข้อยกเว้นว่าจะต้องเข้ารับการรักษาไม่น้อยกว่า 3 คืน จึงจะมีสิทธิรับ
สวัสดิการ  
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้จัดสรรทุนสนับสนุน
ส าหรับสวัสดิการสมาชิก เพื่อการส าเร็จการศึกษา การรับขวัญทายาทใหม่ สวัสดิการเพื่อการ
อุปสมบท สวัสดิการเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์ รวมถึงสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่ไปปฏิบัติธรรม ในขณะที่
สอมธ.ไม่มีการสนับสนุนสวัสดิการด้านต่างๆ เหล่านี้ 
  ส าหรับความแตกต่างและควรน ามาพิจารณาคือ การจัดสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่
เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินชีวิต อาทิ การส าเร็จการศึกษา การรับขวัญทายาทคนใหม่ 
การอุปสมบท การไปปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นกิจกรรมที่ควรร่วม
แสดงความยินดีเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่สมาชิกทั้งสิ้น ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
ความส าคัญนัก 
 
 4.4.2 ศึกษาแหล่งที่มาของก าไรจากงบการเงิน 
  ที่มาของก าไรจากงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
แสดงได้ดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22 แหล่งที่มาของก าไรจากการด าเนินงานของสอมธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558   

 
หมายเหตุ. จากงบก าไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จ ากัด. 
 
   ตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นถึงรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นซึ่งเป็นที่มาของก าไร 
ระหว่างปี 2554-2558 ในส่วนของรายได้หลักมาจาก ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ และผลตอบแทน
จากการลงทุน ส่วนของค่าใช้จ่ายหลักเกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก เมื่อรายได้หักค่าใช้จ่าย จะ
คงเหลือรายได้สุทธิ (ก าไรสุทธิ) พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายได้สุทธิ 
(ก าไรสุทธิ) เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 40 ของรายได ้
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 4.4.3 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก โดย
พิจารณาจากก าไรสุทธิของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) กับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
   วิเคราะห์จากก าไรสุทธิของสหกรณ์ โดยเทียบเป็นร้อยละ 100 และแจกแจงว่า
ก าไรสุทธิดังกล่าวเป็นส่วนที่เป็นผลประโยชน์แกสมาชิกร้อยละเท่าไหร่ โดยสามารถอธิบายได้ แสดง
ในตารางที่ 4.23 และตารางที ่4.24 
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ตารางที่ 4.23 การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
หมายเหตุ. จากรายงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จ ากัด. 

 
 
 
. 
 
 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. เป็นทุนส ำรองไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 20 ของก ำไร
สุทธิ

62.15
(20.00%)

62.97
(20.00%)

74.77
(20.00%)

83.15
(20.00%)

85.63
(20.00%)

2. เป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธ ิไมเ่กนิ 10,000 บำท

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

3. เป็นเงินปันผลตำมหุน้ทีช่ ำระแล้วในอตัรำร้อยละ
 8.00 ต่อปี

219.21
(70.55%)

220.76
(70.39%)

247.40
(66.17%)

275.21
(66.19%)

304.12
(71.03%)

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แกส่มำชิกตำมส่วนดอกเบีย้
ช ำระ ในอตัรำร้อยละ 14

17.30
(5.57%)

21.16
(6.75%)

24.09
(6.44%)

28.03
(6.74%)

31.72
(7.41%)

5. เป็นโบนัสแกก่รรมกำรและเจ้ำหน้ำทีไ่มเ่กนิร้อย
ละสิบของก ำไรสุทธิ

5.13
(1.65%)

4.81
(1.53%)

4.34
(1.16%)

4.86
(1.17%)

5.56
(1.30%)

6. ทุนสำธำรณประโยชน์ไมเ่กนิร้อยละสิบของก ำไร
สุทธิ

4.54
(1.46%)

2.50
(0.80%)

10.76
(2.88%)

11.00
(2.65%)

1..10
(0.26%)

7. ทุนเพือ่รักษำเสถียรภำพกำรลงทุน  2.40
(0.77%)

 1.42
(0.45%)

 1.50
(0.40%)

 1.50
(0.36%)

 0
(0%)

8. ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล  0
(0%)

 0
(0%)

 3.00
(0.80%)

 2.00
(0.48%)

 0
(0%)

9. เงินกองทุนทดแทนสมำชิก  0
(0%)

 0
(0%)

 5.00
(1.34%)

 5.00
(1.20%)

 0
(0%)

10. เงินกองทุนเกษยีณอำยุรำชกำร  0
(0%)

 0
(0%)

 3.00
(0.80%)

 2.00
(0.48%)

 0
(0%)

11. ทุนเพือ่จัดต้ังส ำนักงำน  0
(0%)

 0
(0%)

 0
(0%)

 3.00
(0.72%)

 0
(0%)

12. ก ำไรสุทธิ  310.74
(100.00%)

 313.62
(100.00%)

 373.87
(100.00%)

 415.77
(100.00%)

 428.14
(100.00%)

 หน่วย : ลา้นบาท

ก าไรสทุธทิีเ่หลอืจากการจดัสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 อาจจดัสรรดังต่อไปน้ี
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ตารางที่ 4.24 การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ. จากรายงานกิจการประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัด. 

 
 

 
 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
1. ทุนส ำรอง ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 15 ของก ำไรสุทธิ 127.5

(15.05%)
137.64

(15.40%)
149.36

(15.04%)
155.64

(15.01%)
116.78

(15.01%)
2. ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 
5 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไมเ่กนิ 10,000 บำท

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

0.01
(0.00%)

3. เงินปันผล*ร้อยละ 4.48 + 1.02 = 5.50 (ปี 
2557= 6.10) แห่งค่ำหุน้ทีช่ ำระแล้วของสมำชิกแต่
ละคน โดยให้คิดตำมส่วนระยะเวลำ

561.04
(66.23%)

606.71
(66.29%)

652.77
(65.73%)

703.05
(67.80%)

542.12
(69.68%)

ใช้ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล มารวมด้วยอกี 123.26
(15.84%)

4. เงินเฉล่ียคืน ** (ปี 2554 = 36%, ปี 2555 = 
33%, ปี 2556 = 42%, ปี 2557 = 48% ,ปี 2558
 = 45%)

61.25
(7.23%)

54.41
(5.94%)

88.32
(8.89%)

119.49
(11.52%)

104.43
(13.42%)

5. ทุนอดุหนุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิก ไมเ่กนิร้อย
ละ 5 ของก ำไรสุทธิ

6.00
(0.71%)

6.20
(0.68%)

6.60
(0.66%)

9.50
(0.92%)

6.60
(0.85%)

6. โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที ่ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 1
 แต่ไมเ่กนิร้อยละ 2 ของก ำไรสุทธิ

8.47
(1.00%)

10.25
(1.12%)

11.00
(1.11%)

11.69
(1.13%)

7.78
(1.00%)

7. ทุนสำธำรณประโยชน์ ไมเ่กนิร้อยละ 5 ของก ำไร
สุทธิ

4.15
(0.49%)

2.14
(0.23%)

1.30
(0.13%)

0.58
(0.06%)

0.10
(0.01%)

8. ทุนสวสัดิกำรสมำชิก ไมเ่กนิร้อยละ 10 ของก ำไร
สุทธิ

63.54
(7.50%)

82.37
(9.00%)

69.51
(7.00%)

22.40
(2.16%)

0.10
(0.01%)

9. ทุนรักษำระดับอตัรำปันผลไมเ่กนิร้อยละ 2 แห่งทุน
เรือนหุน้วนัส้ินปี

15.20
(1.79%)

15.46
(1.69%)

14.19
(1.43%)

14.55
(1.40%)

0.10
(0.01%)

10. ก ำไรสุทธิ 847.16
(100.00%)

915.18
(100.00%)

993.05
(100.00%)

1,036.90
(100.00%)

778.02
(100.00%)

หน่วย:ลา้นบาท
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  จากตารางการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.)  และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด สามารถวิเคราะห์
ในแต่ละด้านได้ดังนี ้
  1. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับทุนส ารอง จากพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 60 4 
ระบุไว้ว่า “การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของก ำไรสุทธิ” 
  ส าหรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ก าหนดให้
จัดสรรก าไรสุทธิในส่วนนี้เท่ากับร้อยละ 20 และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
จัดสรรก าไรสุทธิในส่วนน้ีเท่ากับร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิ ซึ่งแสดงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) มีความมั่นคงสูง เนื่องจากสามารถจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองได้มาก
ถึงร้อยละ 20 ซึ่งมากกว่าที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์ถึงสองเท่า  
  2. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับเงินปันผล การจัดสรรก าไรในส่วนนี้เพื่อเป็น
ผลตอบแทนแก่สมาชิกผู้ถือหุ้น เมื่อสหกรณ์น าเงินไปลงทุนและได้รับก าไรกลับมาแล้วจึงน ามาจัดสรร
แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครอง 
  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข จากตารางที่ 4.23 พบว่า สอมธ. ได้จัดสรรก าไรสุทธิ
ส่วนนี้ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 68.87  และจากข้อมูลตารางที่ 4.24 พบว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้จัดสรรก าไรสุทธิส่วนนี้ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง
เท่ากับร้อยละ 70.32 
  3. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามส่วนของดอกเบี้ยช าระ 
ซึ่งการจัดสรรเงินในส่วนนี้มีผลให้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ที่แท้จริงลดลง 
  จากตารางที่ 4.23 พบว่า สอมธ. จัดสรรก าไรสุทธิส่วนนี้ในอัตราร้อยละ 14 และ
ข้อมูลจากตารางที่ 4.24 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด จัดสรรก าไรสุทธิ
ส่วนนี้ในแต่ละปีไม่เท่ากัน ซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 40  
  เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 ของทั้งสองสหกรณ์ พบว่า สอมธ. 
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.25 ซึ่งเมื่อหักลบกับอัตราเฉลี่ยคืนแล้ว พบว่า 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 4.52 ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                            

 4 พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบบัสมบูรณ ์ (รวมฉบับปีที ่ 1 พ.ศ.2542 และฉบับปีที่ 2 
พ.ศ.2553. 
 5 รายงานกิจการประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และรายงาน
ประจ าปีของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งเมื่อหักลบกับอัตราเฉลี่ยคืนแล้ว พบว่า 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงเท่ากับร้อยละ 3 ซึ่งต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงของ สอมธ.  
  4. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ การจัดสรร
ก าไรในส่วนนี้เพื่อเป็นผลตอบแทนแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
  ส าหรับ สอมธ. ก าหนดให้จัดสรรก าไรสุทธิในส่วนนี้ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ  
ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 
2 ของก าไรสุทธิ    
  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข จากตารางที่ 4.23 พบว่า สอมธ. มีการจ่ายเงินโบนัสแก่
กรรมการและเจ้าหน้าที่โดยเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับร้อยละ 1.36 ของก าไรสุทธิ  ในขณะที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด จากตารางที่ 4.24 พบว่ามีการจ่ายเงินโบนัสแก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่โดยเฉลี่ย 5 ปี เท่ากับร้อยละ 1.07 ของก าไรสุทธ ิ
  5. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับรักษาระดับอัตราเงินปันผล ซึ่งทุนในส่วนนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ตามอัตราที่เหมาะสม ในกรณีที่
สหกรณ์ไม่สามารถท าก าไรได้เท่าที่ควร 
  ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก าหนดให้จัดสรรก าไรสุทธิใน
ส่วนนี้ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี  ในขณะที่ สอมธ. ไม่ได้ก าหนดอัตราการจัดสรร
ทุนในส่วนนี้  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข จากตารางที่ 4.23 พบว่า สอมธ. ได้จัดสรรทุนดังกล่าวเฉลี่ย
ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 0.26 ของก าไรสุทธิ  ทั้งนี้ทุนดังกล่าวได้มีการจัดสรรเฉพาะ
ในปี 2556 และ 2557 เท่านั้น  และจากตารางที่ 4.24 พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้จัดสรรทุนดังกล่าวเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 1.26 ของทุน
เรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี    
  6. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ ซึ่งทุน
ในส่วนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ สอมธ.ก าหนดให้ทุนสาธารณประโยชน์ หมายรวมถึง ทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครัว และทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยและการกุศลต่างๆ ซึ่ง
แตกต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ที่มีการจัดสรรทุนสวัสดิการสมาชิก
และครอบครวั แยกออกจากทุนสาธารณประโยชน ์
  ส าหรับ สอมธ. ได้ก าหนดทุนสาธารณประโยชน์ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ  
และก าหนดทุนสวัสดิการสมาชิกแยกเป็น 2 ประเภทคือ  กองทุนทดแทนสมาชิกและกองทุน
เกษียณอายุราชการ  ทั้งนี้ไม่ได้ระบุอัตราการจัดสรรทุนทั้งสองประเภทดังกล่าว  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล
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ตัวเลข จากตารางที่ 4.23 พบว่า ได้จัดสรรทุนเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังในแต่ละประเภททุน 
ดังนี้ ทุนสาธารณประโยชน์เท่ากับร้อยละ 1.61 ของก าไรสุทธิ ทุนทดแทนสมาชิกเท่ากับร้อยละ 0.51 
ของก าไรสุทธิ และทุนเกษียณอายุราชการเท่ากับร้อยละ 0 .26 ของก าไรสุทธิ ทั้งนี้การจัดสรรทุน 2 
ประเภทหลัง ได้มีการจัดสรรเฉพาะในปี 2556 และ 2557 เท่านั้น  และการจัดสรรทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยใน
ระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 2.37 ของก าไรสุทธิ  
  ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้จัดสรรทุนสาธารณ 
ประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ ทุนสวัสดิการสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ  และ
ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ  ข้อมูลจากตัวเลขจากตารางที่ 
4.24 พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ได้จัดสรรทุนเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ปี
ย้อนหลัง  ในแต่ละประเภททุนดังนี้   ทุนสาธารณประโยชน์เท่ากับร้อยละ 0.18 ของก าไรสุทธิ              
ทุนสวัสดิการสมาชิกเท่ากับร้อยละ 5.13 ของก าไรสุทธิ และทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก
เท่ากับร้อยละ 0.76 ของก าไรสุทธิ  การจัดสรรทุนทั้งสิ้นรวมแล้วเท่ากับร้อยละ 6.08 ของก าไรสุทธิ  
และการจัดสรรทุนทั้งสิ้นเฉลี่ยในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 6.08 ของก าไรสุทธ ิ
  7. การจัดสรรก าไรสุทธิส าหรับรักษาเสถียรภาพการลงทุน และส าหรับการจัดตั้ง
ส านักงาน ส าหรับทุนทั้ง 2 ประเภทนี้ สอมธ. ได้มีการจัดสรรไว้ โดยได้จัดสรรทุนเฉลี่ยในระยะเวลา 5 
ปีย้อนหลัง ดังนี้ ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน  เท่ากับร้อยละ 0.40 ของก าไรสุทธิ และทุนเพื่อ
จัดตั้งส านักงานเท่ากับร้อยละ 0.14 ของก าไรสุทธิ  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่ได้มีการจัดสรรทุนทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว  
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 ในบทสุดท้ายนี้แบ่งการเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกคือ สรุปผลการศึกษา  ส่วนที่
สองคือ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษา  และส่วนที่สามคือ ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) แบ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ศึกษาเปรียบเทียบ
ต้นทุนของเงินทุนกับผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุน  ศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย ์ และศึกษาสวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิก 
 
 5.1.1 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด 
  ต้นทุนเงินทุนทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 
(สอมธ.) ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.66 เป็นร้อยละ 4.24 
ก่อนจะปรับตัวลดลงเป็นร้อยละ 3.84 ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัว
ของเงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น  
   ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทุกประเภทของสอมธ.ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554-2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากร้อยละ 4.54 เป็นร้อยละ 5.12 ก่อนจะปรับตัวลดลง
เป็นร้อยละ 4.69 ในปี พ.ศ.2558 โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจากผลตอบแทนจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ 
และการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
  เมื่อน าอัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนทุกประเภทมาเปรียบเทียบกับ
ต้นทุนของเงินทุนทั้งหมดในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบว่าสอมธ.มีก าไรจากการบริหาร
เงินทุนมาโดยตลอด และมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง 
 
 5.1.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ.2554-2558 โดยใช้ข้อมูลและ
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อัตราส่วนทางการเงินส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ปี พ.ศ.2554-
2558 เป็นตัวช้ีวัดส าคัญ สามารถสรุปผลได้ดังนี ้
   1. การจัดขนาดสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554-2558 
สอมธ.จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มาก ตามเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ์
   2. การประเมินประสิทธิภาพด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital 
Strength) ในช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบว่า สอมธ. มีความสามารถในการช าระหน้ีค่อนข้าง
ต่ า  เนื่องจากมีหนี้สินมากกว่าทุนถึง 3 เท่า  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่มีเพียง 1 เท่า  แต่ในขณะเดียวกันมี
อัตราการเติบโตของหนี้สินค่อนข้างต่ าโดยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2558 ที่อัตราการ
เติบโตของหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก ร้อยละ 2.12 เป็น ร้อยละ 17.92 อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินฝาก เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น ส าหรับในส่วนของทุนสหกรณ์มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้จะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 ปีแรก แต่ได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยใน 2 ปีหลัง  
และส าหรับทุนส ารองต่อทรัพย์สินพบว่ามีความเสี่ยงต่ า เนื่องจากได้จัดเก็บทุนส ารองตามเกณฑ์บังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ย 
   3. การประเมินประสิทธิภาพด้านคุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) ในช่วง
เวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบว่า สอมธ. มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  แต่ในส่วนของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ยังต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยในทุกปี  อันเนื่องมาจากสอมธ. มีต้นทุนเงินรับฝากค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นร้อยละ 44 ของ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น  โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการขยายตัวของเงินรับฝากซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 
ของสินทรัพย์ทั้งหมด 
   4. การประเมินประสิทธิภาพด้านขีดความสามารถในการบริหาร (Management 
Ability) ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบว่า สอมธ. มีความสามารถในการท าก าไรต่อจ านวน
สมาชิกค่อนข้างสูงซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในทุกๆ ปี ส าหรับความเชื่อมั่นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์นั้นมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นและสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งสะท้อนมาจากจ านวนเงินออมต่อจ านวนสมาชิก และในส่วน
ของความเสี่ยงในการเรียกเก็บหน้ีจากสมาชิกพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดเพราะต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
   5. การประเมินประสิทธิภาพด้านการท าก าไร (Earning Sufficiency) ในช่วง
เวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบว่า สอมธ. มีอัตราการท าก าไรต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกปี  อีกทั้งอัตรา
การเติบโตของก าไรสุทธิมีแนวโน้มลดลง  แต่ในขณะเดียวกันสามารถบริหารค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแนวโน้มที่ลดลงอีกทั้งยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในทุกปี  ส าหรับอัตราการเติบโต
ของทุนส ารองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิที่มีแนวโน้มลดลง  และใน
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ส่วนของอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นพบว่าในปี พ.ศ.2554-2555 มีค่าติดลบ ซึ่งหมายถึงจ านวน
เงินไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และในปี พ.ศ.2556-2558 ได้มีการจัดเก็บทุน
สะสมเพิ่มขึ้นแต่พบว่ายังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
   6. การประเมินประสิทธิภาพด้านสภาพคล่อง (Liquidity) ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554-2558 พบว่า สอมธ. มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์ดีและมีค่า
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 
 
  ทั้งนี ้เมื่อแยกวเิคราะห์ในส่วนของความสามารถในการท าก าไร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset หรือ ROA) แสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการบริหารทรัพย์สินว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปของก าไรมากหรือน้อยเพียงใด  
 พบว่า สอมธ. มีความสามารถในการบริหารทรัพย์สินเพื่อก่อให้เกิดก าไรเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554-2558 เท่ากับร้อยละ 1.83 และมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง 
 2. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity หรือ ROE) แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารทุนว่าก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปของก าไรมากหรือน้อยเพียงใด 
 พบว่า สอมธ. มีความสามารถในการบริหารทุนเพื่อก่อให้เกิดก าไรเฉลี่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554-2558 เท่ากับร้อยละ 7.62 และมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง  
 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1 ความสามารถในการท าก าไรของสอมธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558   

 
หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 5.1.3 สวัสดิการและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่สมาชิก 
  1. วิเคราะห์เชิงเปรียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 
(สอมธ.)กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ในด้านการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
พบว่า ประเภทของสวัสดิการมีลักษณะใกล้เคียงกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 
แต่แตกต่างในส่วนของเงื่อนไขการจ่ายสวัสดิการและสวัสดิการบางประเภทที่สอมธ. ไม่ได้จัดสรร เช่น 

อัตร าส่วนวัดความสามารถในการท าก าไร  2554 2555 2556 2557 2558

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 1.81 1.73 1.88 1.99 1.76

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (ROE) 7.97 7.33 7.91 7.70 7.16

หน่วย : ร้อยละ
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การส าเร็จการศึกษา การรับขวัญทายาทคนใหม่ การอุปสมบท การไปปฏิบัติธรรม เป็นต้น ซึ่ง
สวัสดิการในด้านต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความใส่ใจในรายละเอียดและเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่สมาชิก 
  2. แหล่งที่มาของก าไรจากการด าเนินงานของสอมธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 สรุปที่มาของก าไรจากการด าเนินงานของสอมธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 

 
หมายเหตุ. จากรายงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จ ากัด. 
 
   ตารางที่ 5.2 แสดงถึงการที่มาของก าไรจากการด าเนินงานของสอมธ. ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2554-2558 พบว่า  
   - รายได้หลักมาจากดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ซึ่งเฉลี่ยแล้วเท่ากับร้อยละ 
46.33 ของรายได้ รองลงมาคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 27.49 ของรายได ้ 
   - ค่าใช้จ่ายหลักมาจาก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 44.79 ของ
รายได้ รองลงมาคือ ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.56 ของรายได้  
   - สรุปได้ว่าสอมธ. มีก าไรสุทธิเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 40.63 ของรายได ้ 
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   3. วิเคราะห์เชิงเปรียบในการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิก จากการจัดสรรก าไร
สุทธิร้อยละ 100 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 สรุปได้ดังตารางที่ 5.3 

 
ตารางที่ 5.3 เปรียบเทียบการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกจากก าไรสุทธิ ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2554-2558  

 
หมายเหตุ. จากรายงานประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จ ากัด และรายงานกิจการ
ประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัด. 
 
  ตารางที่ 5.3 แสดงถึงการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกจากก าไรสุทธิในช่วงเวลา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบว่า การจัดสรรผลประโยชน์ของทั้งสองสหกรณ์ไม่มีความแตกต่างกันนัก
ส าหรับเงินปันผลที่ให้แก่สมาชิกตามการถือครองหุ้น แต่พบความแตกต่างกันดังนี้ 
  - เงินเฉลี่ยคืน พบว่า สอมธ.ก าหนดอัตราเฉลี่ยคืนเท่ากับร้อยละ 14 ในขณะที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ก าหนดอัตราเฉลี่ยคืนเท่ากับร้อยละ 40 และยังมี
ผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ต่ ากว่า
สอมธ. และความแตกต่างดังกล่าวสามารถแสดงได้จากข้อมูลในตารางที่ 5.3 ซึ่งสอมธ.จัดสรรก าไร
สุทธิเป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกเพียงร้อยละ 6.58 ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ ากัด มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกถึงร้อยละ 9.40 
  - สวัสดิการแก่สมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ พบว่า สอมธ.ก าหนดให้ทุน
สวัสดิการแก่สมาชิกส่วนหนึ่งรวมอยู่ในทุนสาธารณประโยชน์ โดยแยกทุนสวัสดิการสมาชิกออกมา
ต่างหากเพียง 2 ประเภท คือ ทุนทดแทนสมาชิก และทุนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งยังจัดสรรทุนเพื่อ

ร ายการ /สหกรณ์ออมทรัพย์ สอมธ . จุฬาฯ

 1. เงินปันผล 68.87 70.32

 2. เงินเฉล่ียคืน 6.58 9.40

 3. สวสัดิการแกส่มาชิก 0.76 5.90

 4. ทุนสาธารณประโยชน์ 1.61 0.18

รวมการจัดสร รผลประโยชน์ให้แ ก่สมาชิก 77.82 85.62

หน่วย:ร้อยละ



Ref. code: 25595804010378VQF

60 
 

 

เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกแค่บางปีเท่านั้น ไม่ได้จัดสรรอย่างสม่ าเสมอทุกปี ซึ่งตรงข้ามกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด ที่แยกทุนสวัสดิการสมาชิกออกจากทุนสาธารณประโยชน์อย่าง
ชัดเจน และมีการจัดสรรทุนดังกล่าวสม่ าเสมอทุกปี และข้อมูลจากตารางที่ 5.3 ยังพบว่า สอมธ.มีการ
จัดสรรสวัสดิการแก่สมาชิกเพียงร้อยละ 2.37 (สวัสดิการแก่สมาชิกรวมกับทุนสาธารณประโยชน์) 
ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด มีการจัดสรรสวัสดิการแก่สมาชิกถึงร้อย
ละ 5.90 
  - เมื่อรวมการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกพบว่า สอมธ.มีการจัดสรรก าไรสุทธิ
เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ 77.82 ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ ากัด จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกถึงร้อยละ 85.62 (ทั้งนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ไม่ได้นับรวมทุนสาธารณประโยชน์) 
 
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-2558 พบมีข้อสังเกตที่น่าสนใจและมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ต้นทุนเงินทุนประเภทต่างๆ ของสอมธ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุ
ส าคัญมาจากการขยายตัวของเงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น เพราะฉะนั้น นโยบายการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของสหกรณ์ควรเป็นไปในทิศทางที่เข้มงวดหรือรัดกุม
มากขึ้น  เพื่อไม่ให้เผชิญกับต้นทุนที่สูงมากเกินไป กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
อัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดโดยเฉลี่ยมากนัก  ทั้งนี้ การด าเนินนโยบายดังกล่าว
ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมดด้วย 
 2. ผลตอบแทนจากการบริหารเงินทุนประเภทต่างๆ ของสอมธ. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ใน
อัตราที่ลดลง เมื่อวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดแล้วพบว่า ผลตอบแทนที่ได้รับในรูปของเงินสดกับเงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัดและสหกรณ์อื่น มีแนวโน้ม
ลดลงเรื่อยๆ สอมธ. จึงควรให้ความส าคัญกับผลตอบแทนจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ และการลงทุนใน
หลักทรัพย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลตอบแทนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผลตอบแทน
ดังกล่าวรวมแล้วเป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 70 ของรายได้หลักของสอมธ. 
 3. จากการวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของสอมธ. พบว่ามีความสามารถในการช าระ
หนี้ค่อนข้างต่ า เนื่องจากมีหนี้สินมากกว่าทุนถึง 3 เท่า โดยหนี้สินดังกล่าวคือ เงินรับฝากซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของสินทรัพย์รวม และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ก าไรสุทธิเติบโตได้ไม่มากนัก  เนื่องจากก าไร
จากการด าเนินงานหักเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากถึงร้อยละ 44  และเป็น
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ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ร้อยละ 16 เหลือเป็นก าไรสุทธิร้อยละ 40   ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน
ของเงินทุน และเพื่อไม่ให้สอมธ. เผชิญกับต้นทุนที่สูงมากเกินไป จึงควรก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ให้ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในตลาดโดยเฉลี่ยมากนัก ทั้งนี้ การด าเนินนโยบายดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมดด้วย 
 4. ส าหรับสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิกจากการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด จึงขอเสนอให้สอมธ.พิจารณา ดังนี ้
  4.1 ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามส่วนของดอกเบี้ยช าระ 
โดยสอมธ. ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 14 และเมื่อหักลบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ท าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
แท้จริงเท่ากับร้อยละ 4.52 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์สูง แต่หากสอมธ. พิจารณาปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงิน
เฉลี่ยคืนให้สูงขึ้น ซึ่งเสมือนเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในคราวเดียวกัน จะเป็นการช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินแก่สมาชิก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ยรับเงินให้
สมาชิกกูจ้ากจ านวนการกู้ที่เพิ่มขึ้นด้วย 
 4.2 พิจารณาก าหนดนโยบายการจัดสรรเงินสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างสม่ าเสมอทุกปี 
รวมถึงควรพิจารณาจัดสวัสดิการเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินชีวิต เช่น การส าเร็จ
การศึกษา การมีทายาทใหม่ การอุปสมบท การไปปฏิบัติธรรม ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่
แสดงถึงความใส่ใจและเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่สมาชิก 
 
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา 
 1. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเงิ นทุนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ จ ากัด (สอมธ.) ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงได้ หากผู้วิจัยได้น าผล
การศึกษาดังกล่าวหารือกับผู้บริหารและคณะกรรมการสอมธ. เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง แต่เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดทางด้านเวลาจึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได ้ 
 2. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านสวัสดิการและผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิก
นั้น เพื่อให้ได้ประเด็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนควรจะเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาด
เดียวกันถึง 3 แห่ง (นับรวมสอมธ.ด้วย) แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและข้อมูลในการวิเคราะห์จึงท าให้
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด เพียงแห่ง
เดียว  
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ภาคผนวก ก 
การวิเคราะหต์้นทุนของเงินทุน 

 
 1.ต้นทุนของทุนเรือนหุ้น ต้นทุนของทุนเรือนหุ้น จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินปัน
ผล แต่ในแต่ละปีเราจะไม่สามารถทราบได้ว่าจะจ่ายปันผลเท่าไหร่ จนกว่าสหกรณ์จะจัดสรรก าไรสุทธิ 
ฉะนั้นจึงก าหนดให้ต้นทุนของทุนเรือนหุ้นเท่ากับ “ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 60 เดือน” ซึ่งเป็นดอกเบ้ีย
เงินฝากระยะยาวของสหกรณ์ โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 ต้นทุนของทุนเรือนหุ้น 
 มูลค่าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดในปีนั้น   X  ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 60 เดือน 
           สินทรัพย ์

สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.1 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
         หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.1 แสดงถึงต้นทุนของทุนเรือนหุ้น ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 เช่น ในปี 
พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีต้นทุนของทุนเรือนหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.61ของสินทรัพย์ 
  
   2. ต้นทุนของทุนส ารองและทุนสะสม ในทางเศรษฐศาสตร์ทุนเหล่านี้มี
ต้นทุนค่าเสียโอกาส เพราะถ้าเก็บไว้โดยไม่น าไปบริหารให้เกิดผลประโยชน์ สหกรณ์จะขาดทุนต้นทุน

พ.ศ.
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า

 60 เดือน
(1)

สดัสว่นทนุเรือนหุน้
ต่อสนิทรัพย์

(2)

ต้นทนุทนุเรือนหุน้
(3) = (1) x (2)

      2,617,126,330.00
     17,135,478,650.14
      2,946,573,550.00
     18,108,844,312.68
      3,287,548,350.00
     19,936,738,353.62
      3,645,678,300.00
     20,933,077,236.48
      4,018,104,940.00
     24,296,155,010.52

2558 4.00 0.66

2556 4.00 0.66

2557 4.00 0.70

2555 4.00 0.65

2554 4.00 0.61
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ค่าเสียโอกาส จึงก าหนดให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสเท่ากับ “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา
ครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี โดยเฉลี่ย” โดยแสดงวิธีการค านวณ ดงันี ้
 
 ต้นทุนของทุนส ารองและทุนสะสม 
            เงินทุนส ารองและทุนสะสมทั้งหมดในปีนั้น   X  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 
             เงินทุนทั้งหมด 

สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.2 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
         หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.2 แสดงถึงต้นทุนของทุนส ารองและทุนสะสม ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 
เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีต้นทุนของทุนส ารองและทุนสะสมคิดเป็นร้อยละ 0.18 ของสินทรัพย์  
 
 3. ต้นทุนของเงินรับฝาก จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ซึ่ง
เป็นไปตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนดโดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 ต้นทุนของของเงินรับฝาก 
  เงินรับฝากทั้งหมด   X  อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
       สินทรัพย ์
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สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.3 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
         หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.3 แสดงถึงต้นทุนของเงินรับฝาก ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 เช่น ในปี พ.ศ. 
2554 สหกรณ์มีต้นทุนของเงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ 2.05 ของสินทรัพย์  
 
 4. ต้นทุนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จะจ่ายผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 ต้นทุนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น X อัตราดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 
                  สินทรัพย ์
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สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.4 
      หน่วย : ร้อยละ 

 
  หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.4 แสดงถึงต้นทุนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 
2554–2558 เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีต้นทุนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นคิดเป็น
ร้อยละ 0.46 ของสินทรัพย์  
 
 5. ต้นทุนของหนี้สินอื่น ในส่วนที่เป็นเงินส ารองของเจ้าหน้าที่และเงินกองทุนสวัสดิการ
ของสมาชิก ให้คิดต้นทุนเท่ากับต้นทุนค่าเสียโอกาสของผลตอบแทนที่สหกรณ์จะได้รับจาก “พันธบัตร
รัฐบาลระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี โดยเฉลี่ย” โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
  ต้นทุนของหนี้สินอื่น 
             หนี้สินอื่นทั้งหมด X  อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 
       สินทรัพย ์
 
 
 
 
 

พ.ศ.
ดอกเบ้ียจา่ยเงินกู้ยมื

ระยะสัน้ 
(1)

สดัสว่นเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ยมืระยะสัน้ต่อสนิทรัพย์

(2)

ต้นทนุเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกู้ยมืระยะสัน้

(3) = (1) x (2)
            2,890,000,000.00
           17,135,478,650.14
            2,040,000,000.00
           18,108,844,312.68
            2,819,000,000.00
           19,936,738,353.62
            1,800,000,000.00
           20,933,077,236.48
            3,179,000,000.00
           24,296,155,010.52

4.45

3.12

3.99

1.45

0.46

0.50

0.44

0.34

0.19

2554

2555

2556

2557

2558

2.71
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สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.5 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
         หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.5 แสดงถึงต้นทุนของหนี้สินอื่น ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 เช่น ในปี พ.ศ. 
2554 สหกรณ์มีต้นทุนของหนี้สินอื่นคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์  
 
 หลังจากค านวณต้นทุนในแต่ละประเภทแล้ว  จะต้องค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานเข้าไปด้วย เพื่อจะได้ทราบต้นทุนการบริหารเงินทุนของสหกรณ์อย่างครบถ้วน แสดงวิธีการ
ค านวณ ดังนี ้
 
 6. ต้นทุนของค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 
  ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานทั้งหมด X  100 
               สินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.
อัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาล 5 ปี
(1)

สดัสว่นหน้ีสนิอ่ืน
ต่อสนิทรัพย์

(2)

ต้นทนุหน้ีสนิอ่ืน
(3) = (1) x (2)

         255,013,981.66
     17,135,478,650.14
         254,833,243.77
     18,108,844,312.68
         250,579,238.36
     19,936,738,353.62
         259,293,452.89
     20,933,077,236.48
         258,468,454.18
     24,296,155,010.52

2554 3.44 0.05

2555 3.30 0.05

2558 2.28 0.02

2556 3.36 0.04

2557 3.02 0.04
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 สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.6 
      หน่วย : ร้อยละ 

 
   หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.6 แสดงถึงต้นทุนของการด าเนินงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 เช่น ในปี 
พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีต้นทุนของการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.
ค่าใช้จา่ยการ
ด าเนินงาน

(1)

สนิทรัพย์
(2)

ต้นทนุการด าเนินงาน
(3) = (1) / (2) x 100

2554         50,877,096.82      17,135,478,650.14 0.30

2555         53,490,411.89      18,108,844,312.68 0.30

2556         54,826,212.47      19,936,738,353.62 0.28

2557         54,571,305.04      20,933,077,236.48 0.26

2558         56,906,524.88      24,296,155,010.52 0.23
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ภาคผนวก ข 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลาครบก าหนดไถ่ถอน 5 ปี 

 

 
หมายเหตุ. ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดือน / พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558
มกรำคม 3.27 3.12 3.23 3.36 2.25
กมุภำพนัธ์ 3.48 3.18 3.18 3.30 2.40
มนีำคม 3.41 3.51 3.19 3.23 2.38
เมษำยน 3.37 3.58 3.13 3.16 2.25
พฤษภำคม 3.48 3.56 2.98 3.04 2.28
มถิุนำยน 3.61 3.38 3.32 3.14 2.38
กรกฎำคม 3.87 3.25 3.46 3.13 2.24
สิงหำคม 3.51 3.20 3.59 3.07 2.17
กนัยำยน 3.51 3.33 3.67 3.04 2.27
ตุลำคม 3.40 3.23 3.49 2.80 2.24
พฤศจิกำยน 3.26 3.09 3.58 2.52 2.25
ธนัวำคม 3.12 3.18 3.50 2.47 2.21

ค่าเฉลีย่ 3.44 3.30 3.36 3.02 2.28

หน่วย : ร้อยละ
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหผ์ลตอบแทนจากการบริหารเงินทนุ 

 
 1. เงินให้สมาชิกกู้ จะรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับจริงจากสมาชิก ซึ่งเป็นไป
ตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 ผลตอบแทนของเงินให้สมาชิกกู ้
                   ลูกหนี้เงินกู้ปกติระยะสั้นและระยะยาว   X  อัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์รับจริง 
                 สินทรัพย ์
 

สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.1 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
     หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.1 แสดงถึงผลตอบแทนของเงินให้สมาชิกกู้ ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 เช่น 
ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีผลตอบแทนของเงินให้สมาชิกกู้คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของสินทรัพย์ 
 
 2. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ จะรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยรับจริงจากสหกรณ์อื่น โดย
แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 

พ.ศ.
อัตราดอกเบ้ียทีส่หกรณ์

รับจริงถัวเฉลีย่
(1)

สดัสว่นเงินใหกู้้แก่
สมาชิกต่อสนิทรัพย์

(2)

อัตราผลตอบแทนเงินให้
กู้แก่สมาชิก

(3) = (1) x (2)
      2,540,570,308.56
     17,135,478,650.14
      3,040,908,412.43
     18,108,844,312.68
      3,575,131,829.44
     19,936,738,353.62
      4,139,708,449.16
     20,933,077,236.48
      4,568,858,232.16
     24,296,155,010.52

2554 5.46 0.81

2555 5.12 0.86

2556 5.03 0.90

2557 4.90 0.97

2558 5.17 0.97
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 ผลตอบแทนของเงินให้สหกรณ์อื่นกู ้
              ลูกหนี้เงินกู้ปกติระยะสั้นและระยะยาว   X  อัตราดอกเบี้ยที่รับจริง 
                 สินทรัพย ์
 

สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.2 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
     หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.2 แสดงถึงผลตอบแทนของเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 
เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีผลตอบแทนของเงินให้สหกรณ์อื่นกู้คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของสินทรัพย์ 
 
 3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร จะรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดย
แสดงวิธีการค านวณ ดังนี ้
 
 ผลตอบแทนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
             เงินสดและเงินฝากธนาคาร   X  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
             สินทรัพย ์
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สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.3 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
     หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.3 แสดงถึงผลตอบแทนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 
2554–2558 เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีผลตอบแทนของเงินสดและเงินฝากธนาคารคิดเป็นร้อย
ละ 0.02 ของสินทรัพย์ 
 
 4. เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัดและสหกรณ์อื่น  จะรับ
ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
 ผลตอบแทนของเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัดและ
สหกรณ์อื่น 
             เงินฝากชสอ.และสหกรณ์อื่น   X  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
                 สินทรัพย ์
 
 
 
 
 

พ.ศ.
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ธนาคารโดยเฉลีย่
(1)

สดัสว่นเงินสดและเงิน
ฝากธนาคารต่อสนิทรัพย์

(2)

อัตราผลตอบแทนเงินสด
และเงินฝากธนาคาร

(3) = (1) x (2)
         342,852,111.94
     17,135,478,650.14
         346,390,078.96
     18,108,844,312.68
         431,088,153.80
     19,936,738,353.62
         313,879,646.64
     20,933,077,236.48
         415,706,866.93
     24,296,155,010.52

2557 0.77 0.01

2558 0.43 0.01

2555 0.86 0.02

2556 0.35 0.01

2554 0.76 0.02
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สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.4 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
     หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.4 แสดงถึงผลตอบแทนของเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจ ากัดและสหกรณ์อื่น ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2558 เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีผลตอบแทน
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากัดและสหกรณ์อื่นคิดเป็นร้อยละ 0.51 ของ
สินทรัพย ์
 
 5. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จะรับผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินปันผล 
หรือผลตอบแทนในรูปอื่น โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 
  ผลตอบแทนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
              เงินลงทุนทั้งหมด   X  อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน 
         สินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.

ผลตอบแทนจากเงินฝา
กชสอ.และสหกรณอ่ื์นย

(1)

สดัสว่นผลตอบแทนจาก
เงินฝากชสอ.และสหกรณอ่ื์น 

ต่อสนิทรัพยร์วม
(2)

อัตราผลตอบแทน
ผลตอบแทนจากเงินฝา
กชสอ.และสหกรณอ่ื์น

(3) = (1) x (2)
              2,000,000,000.00
             17,135,478,650.14
              1,100,000,000.00
             18,108,844,312.68
              1,100,000,000.00
             19,936,738,353.62
                 500,000,000.00
             20,933,077,236.48
              1,500,000,000.00
             24,296,155,010.52

2557 6.59 0.16

2558 3.06 0.19

0.51

2555 4.94 0.30

2556 4.57 0.25

2554 4.37
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สามารถสรุปผลการค านวณ ได้ดังตารางที่ 1.5 
     หน่วย : ร้อยละ 

 
     หมายเหตุ. จากการค านวณ. 
 
 ตารางที่ 1.5 แสดงถึงผลตอบแทนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2554–
2558 เช่น ในปี พ.ศ. 2554 สหกรณ์มีผลตอบแทนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 1.64 
ของสินทรัพย์ 
 

พ.ศ.
อัตราผลตอบแทนเงิน

ลงทนุโดยเฉลีย่
(1)

สดัสว่นเงินลงทนุทัห้มด
ต่อสนิทรัพยร์วม

(2)

อัตราผลตอบแทนเงิน
ลงทนุ

(3) = (1) x (2)
      4,998,682,794.50
     17,135,478,650.14
      5,225,237,366.34
     18,108,844,312.68
      5,160,336,026.07
     19,936,738,353.62
      5,914,248,080.65
     20,933,077,236.48
      7,688,841,071.30
     24,296,155,010.52

2558 4.63 1.46

2556 5.83 1.51

2557 5.17 1.46

2554 5.63 1.64

2555 5.57 1.61
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

  
 

 
 
 

ปี 2554 (บาท) ปี 2555 (บาท) ปี 2556 (บาท) ปี2557 (บาท) ปี 2558 (บาท)

       สินทรั พย์

สินทรั พย์หมุนเวียน

       เงินสดและเงินฝากธนาคาร 342,852,111.94 346,390,078.96 431,088,153.80 313,879,646.64 415,706,866.93

       เงินฝากสหกรณ์อืน่ 2,000,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 0.00 0.00

       เงินฝากชสอ. 0.00 0.00 0.00 500,000,000.00 1,500,000,000.00

       เงินลงทุนระยะส้ัน 748,454,849.85 724,053,902.80 587,923,067.65 806,211,257.98 328,799,792.60

       เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 4,709,990,133.50 4,229,087,939.83 3,994,117,159.26 4,213,586,078.61 3,961,047,038.22

       ลูกหนี้ระยะส้ัน - สุทธิ 299,202.06 3,342,028.04 2,357,641.71 2,389,554.91 3,924,234.13

       ดอกเบีย้เงินให้กูค้้างรับ 4,265,305.69 7,088,370.24 10,741,247.04 5,273,083.60 8,010,482.22

       สินทรัพย์หมนุเวยีนอืน่ 56,867,733.11 59,121,535.79 63,172,079.47 60,851,921.22 86,127,477.06

            ร วมสินทรั พย์หมุนเวียน 7,862,729,336.15 6,469,083,855.66 6,189,399,348.93 5,902,191,542.96 6,303,615,891.16

ภาคผนวก ง 
สหกรณ

์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 

76 



Ref. code: 25595804010378VQF

77 

 

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 

ปี 2554 (บาท) ปี 2555 (บาท) ปี 2556 (บาท) ปี2557 (บาท) ปี 2558 (บาท)

สินทรั พย์ไม่หมุนเวียน

       เงินลงทุนระยะยาว 4,250,227,944.65 4,501,183,463.54 4,572,412,958.42 5,108,036,822.67 7,360,041,278.70

       เงินให้กูยื้มระยะยาว 4,994,516,175.06 7,111,859,472.60 9,141,389,670.18 9,894,063,370.55 10,612,553,193.94

       ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 6,145,722.26 2,676,868.68 2,535,248.33 0.00 0.00

       อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 14,285,205.72 14,208,413.14 11,354,874.87 10,527,752.17 9,029,806.62

       สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน 7,284,266.30 6,712,239.12 5,796,456.12 0.00 0.00

       สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอืน่ 290,000.00 3,119,999.94 13,849,796.77 0.00 0.00

       ลูกหนี้ระยะยาว 0.00 0.00 0.00 3,084,070.37 0.00

       สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 4,917,053.12 4,043,290.34

       ค่าปรับปรุงส านักงานรอตัดจ่าย - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 10,256,624.64 6,871,549.76

            ร วมสินทรั พย์ไม่หมุนเวียน 9,272,749,313.99 11,639,760,457.02 13,747,339,004.69 15,030,885,693.52 17,992,539,119.36

                 ร วมสินทรั พย์ 17,135,478,650.14 18,108,844,312.68 19,936,738,353.62 20,933,077,236.48 24,296,155,010.52
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

ปี 2554 (บาท) ปี 2555 (บาท) ปี 2556 (บาท) ปี2557 (บาท) ปี 2558 (บาท)

       หน้ีสินและทุนของสหกรณ์

หน้ีสินหมุนเวียน

       เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยื้มระยะส้ัน 2,890,000,000.00 2,040,000,000.00 2,819,000,000.00 1,800,000,000.00 3,179,000,000.00

       เงินรับฝาก 10,015,048,031.12 11,439,583,244.86 12,035,778,546.28 13,356,948,344.73 14,757,294,142.08

       หนี้สินหมนุเวยีนอืน่ 74,232,632.80 98,497,753.53 106,586,804.57 118,112,964.59 123,898,171.93

            ร วมหน้ีสินหมุนเวียน 12,979,280,663.92 13,578,080,998.39 14,961,365,350.85 15,275,061,309.32 18,060,192,314.01

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

       หนี้สินไมห่มนุเวยีนอืน่ 255,013,981.66 254,833,243.77 250,579,238.36 259,293,452.89 258,468,454

            ร วมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 255,013,981.66 254,833,243.77 250,579,238.36 259,293,452.89 258,468,454
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 

ปี 2554 (บาท) ปี 2555 (บาท) ปี 2556 (บาท) ปี2557 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ทุนของสหกรณ์

       ทุนเรือนหุน้ (มลูค่าหุน้ละ 10.00 บาท)

            หุน้ทีช่ าระเต็มมลูค่าแล้ว 2,617,126,330.00 2,946,573,550.00 3,287,548,350.00 3,645,678,300.00 4,018,104,940.00

       ทุนส ารอง 734,659,912.43 796,893,910.36 860,581,424.26 935,653,569.06 1,018,895,003.44

       ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ๆ 178,019,507.50 148,109,134.23 150,783,201.06 159,713,655.36 171,118,400.86
รวม ทุนส ารอง ทุนสะสม 912,679,419.93 945,003,044.59 1,011,364,625.32 1,095,367,224.42 1,190,013,404.30

       ก าไรจากเงินลงทุนทียั่งไมเ่กดิขึน้ 60,641,292.91 70,732,777.08 52,008,595.90 241,907,745.67 341,239,950.05

       ก าไรสุทธิ 310,736,961.72 313,620,698.85 373,872,193.19 415,769,204.18 428,135,947.98

            ร วมทุนของสหกรณ์ 3,901,184,004.56 4,275,930,070.52 4,724,793,764.41 5,398,722,474.27 5,977,494,242.33

            ร วมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 17,135,478,650.14 18,108,844,312.68 19,936,738,353.62 20,933,077,236.48 24,296,155,010.52

79 
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งบก าไรขาดทนุ 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  ปี 2554                   ปี 2555                   ปี 2556                   ปี 2557                   ปี 2558

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

ร ายไ ด้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

      ดอกเบีย้รับเงินให้สมาชิกกู้ 135,268,072.35 18.71 151,934,947.54 18.51 174,554,263.69 18.71 199,229,478.20 19.79 229,968,777.10 21.83

      ดอกเบีย้รับเงินให้สหกรณ์อืน่กู้ 266,696,720.69 36.88 373,112,736.32 45.46 465,424,820.37 49.89 525,222,348.00 52.17 497,867,429 47.25

      ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร 2,614,031.85 0.36 2,980,055.19 0.36 1,504,302.48 0.16 2,427,139.04 0.24 1,786,618.76 0.17

      ดอกเบีย้รับเงินลงทุนชัว่คราว 497,465.75 0.07 738,849.21 0.09 120,630.14 0.01 308,424.66 0.03 180,328.77 0.01

      ดอกเบีย้รับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 38,142,465.72 5.27 29,322,739.68 3.57 30,299,999.99 3.25 29,123,972.63 2.89 45,918,493.05 4.36

      ดอกเบีย้รับเงินฝากสหกรณ์อืน่ 49,172,507.54 6.80 25,060,178.58 3.05 20,000,000.04 2.14 3,849,315.08 0.38 0.00 0.00

      ผลตอบแทนจากการลงทุน 230,577,993.82 31.88 237,121,318.13 28.89 240,884,025.26 25.82 246,711,913.77 24.5 277,933,658.09 26.38

      ผลตอบแทนสลากออมสิน 213,917.88 0.03 494,191.62 0.07 145,397.21 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายไ ด้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 723,183,175.60 100.00 820,765,016.27 100.00 932,933,439.18 100.00 1,006,872,591.38 100.00 1,053,655,304.46 100.00

ภาคผนวก จ 
สหกรณ

์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 

80 
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81 

 

 

งบก าไรขาดทนุ (ต่อ) 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 

                  ปี 2554                   ปี 2555                   ปี 2556                   ปี 2557                   ปี 2558

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน

      ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 283,586,355.41 39.21 363,212,947.77 44.25 416,576,444.59 44.65 465,138,753.37 46.2 522,780,827.08 49.62

      ดอกเบีย้จ่ายเงินกูยื้มระยะส้ัน 78,300,339.34 10.83 90,718,689.66 11.05 87,946,747.08 9.43 71,801,424.70 7.13 46,168,770.32 4.38

          ร วมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน 361,886,694.75 50.04 453,931,637.43 55.30 504,523,191.67 54.08 536,940,178.07 53.33 568,949,597.40 54.00

ร ายไ ด้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 361,296,480.85 49.96 366,833,378.84 44.70 428,410,247.51 45.92 469,932,413.31 46.67 484,705,707.06 46.00

บวก ร ายไ ด้ที่มิใ ช่ดอกเบ้ีย 361,296,480.85

      ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 38,800.00 0.00 50,400.00 0.00 36,700.00 0.00

      รายได้เบ็ดเตล็ด 278,777.69 0.04 227,331.90 0.03 251,458.15 0.03

          ร วมรายไ ด้ที่มิใ ช่ดอกเบ้ีย 317,577.69 0.04 277,731.90 0.03 288,158.15 0.03

บวก ร ายไ ด้อ่ืน

      ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,500.00 0.00 48,000.00 0.00

      รายได้เบ็ดเตล็ด 266,596.91 0.03 267,769.80 0.03

      ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 100,999.00 0.01 20,996.00 0.00

          ร วมรายไ ด้อ่ืน 408,095.91 0.04 336,765.80 0.03
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งบก าไรขาดทนุ (ต่อ) 
ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

  

 
 
 
 
 
 

                  ปี 2554                   ปี 2555                   ปี 2556                   ปี 2557                   ปี 2558

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

หัก   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

      ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

          เงินเดือนและค่าจ้าง 12,574,989.00 1.74 13,343,730.00 1.63 11,512,686.00 1.23 12,746,270.00 1.27 16,467,847.00 1.56

          เงินเพิม่ช่วยค่าครองชีพ 402,903.00 0.06 861,120.00 0.10 749,996.00 0.08 812,220.00 0.08 754,265.00 0.07

          ค่าล่วงเวลา 517,600.00 0.07 630,000.00 0.08 760,200.00 0.08 726,000.00 0.07 691,000.00 0.07

          เงินรางวลัแกเ่จ้าหน้าที่ 2,885,693.00 0.40 3,105,595.00 0.38 2,450,922.00 0.26 2,625,460.00 0.26 3,215,850.00 0.31

          ค่าสวสัดิการ 958,440.96 0.13 1,135,813.50 0.14 1,033,213.77 0.11 1,097,749.84 0.11 1,123,052.73 0.11

          เงินสมทบกองทุนปกส.และกองทุนทดแทน 325,193.00 0.04 235,272.72 0.03 247,379.00 0.03 319,066.00 0.03 322,675.00 0.03

          เงินสบทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,418,795.80 0.20 1,502,312.80 0.18 1,264,435.91 0.14 1,392,833.94 0.14 1,777,996.17 0.17

          ดอกเบีย้จ่ายเงินประกนัเจ้าหน้าที่ 256,755.12 0.04 328,684.11 0.04 262,020.14 0.03 286,818.48 0.03 76,463.85 0.01

          ค่าโครงการเจ้าหน้าทีเ่กษยีณกอ่นก าหนด 0.00 0.00 0.00 0.00 1,797,300.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00

          เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 2,251,500.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
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งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)  
ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 

                  ปี 2554                   ปี 2555                   ปี 2556                   ปี 2557                   ปี 2558

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

      ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์ 3,344,689.09 0.46 3,627,603.18 0.44 4,153,033.48 0.45 3,697,642.22 0.37 3,626,974.43 0.34

      ค่าปรับปรุงส านักงานตัดจ่าย 2,028,179.00 0.28 290,000.00 0.04 3,418,874.88 0.37 3,418,874.88 0.34 3,418,874.88 0.32

      ค่าสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย 750,000.00 0.10 750,000.00 0.09 750,000.00 0.08 750,000.00 0.07 750,000.00 0.07

      ค่าซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 459,368.16 0.06 147,842.18 0.02 165,783.00 0.02 129,403.00 0.01 123,762.78 0.01

      ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 998,245.13 0.14 868,410.63 0.11 649,803.13 0.07 681,844.15 0.07 855,471.00 0.08

      ค่าเบีย้ประกนัภัย 223,899.03 0.03 264,119.95 0.03 195,675.16 0.02 127,701.48 0.01 175,980.17 0.02

      ค่าปรับปรุงส านักงานและภูมทิัศน์ 0.00 0.00 109,844.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

      ค่าเบีย้ประกนัชีวติ 5,000,000.00 0.69 5,000,000.00 0.61 5,000,000.00 0.54 5,000,000.00 0.50 5,000,000.00 0.48

      ค่าโครงการสมาชิกเกษยีณอายุ 5,000,000.00 0.69 5,000,000.00 0.61 5,000,000.00 0.54 5,000,000.00 0.50 5,000,000.00 0.48

      ค่าเงินกองทุนผู้ค้ าประกนั 1,000,000.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      ค่าของทีร่ะลึก 2,232,300.00 0.31 2,299,935.98 0.28 2,299,075.00 0.25 2,346,283.00 0.23 2,372,397.50 0.23

      ค่าใช้จ่ายจัดงานและของทีร่ะลึกครบรอบ 40 ปี 0.00 0.00 2,870,000.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการเปิดส านักงานใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 48,252.50 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)  
ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 

                  ปี 2554                   ปี 2555                   ปี 2556                   ปี 2557                   ปี 2558

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

      ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 556,000.00 0.08 652,600.00 0.08 636,200.00 0.07 584,500.00 0.06 674,900.00 0.06

      ค่าสมนาคุณ 432,000.00 0.06 504,000.00 0.06 504,000.00 0.05 596,214.00 0.06 599,000.00 0.06

      ค่ารับรอง 193,028.49 0.03 361,106.52 0.04 339,640.55 0.04 327,868.89 0.03 231,074.00 0.02

      ค่าตรวจสอบกจิการและค่าสอบบัญชี 240,000.00 0.03 240,000.00 0.03 230,000.00 0.02 250,000.00 0.02 250,000.00 0.02

      ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพแ์ละวสัดุส านักงาน 1,194,871.77 0.17 1,558,939.57 0.19 1,165,154.64 0.12 1,426,050.52 0.14 1,398,246.12 0.13

      ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะและน้ ามนัเชื้อเพลิง 466,412.60 0.06 723,332.13 0.09 746,880.66 0.08 663,165.42 0.07 837,125.10 0.08

      ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึกอบรม 51,480.00 0.01 84,880.00 0.01 105,300.00 0.01 99,800.00 0.01 44,400.00 0.00

      ค่าโครงการเผยแพร่วชิาการ 2,043,427.50 0.28 2,047,992.00 0.25 1,988,003.44 0.21 2,486,765.11 0.25 1,423,189.50 0.14

      ค่าโครงการสมาชิกสัมพนัธ์ 443,442.00 0.06 854,640.00 0.10 783,426.50 0.08 647,201.00 0.06 542,053.75 0.05

      ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 74,480.14 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 235,021.15 0.02 27,060.00 0.00

      ค่าจ้างเหมาบริการ 338,840.00 0.05 505,587.40 0.06 398,290.00 0.04 398,853.00 0.04 360,950.00 0.03

      เงินสนับสนุนมหาวทิยาลัย 1,500,000.00 0.21 1,500,000.00 0.18 1,500,000.00 0.16 2,000,000.00 0.20 2,000,000.00 0.19
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งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)  
ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 

 

 
 
 
 
 

                  ปี 2554                   ปี 2555                   ปี 2556                   ปี 2557                   ปี 2558

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

      เงินทุนการศึกษานักศึกษา มธ. 200,000.00 0.03 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02

      ค่าสาธารณูปโภค 886,731.95 0.12 914,662.70 0.11 880,888.88 0.09 2,594,423.76 0.26 1,557,680.70 0.15

      ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 533,305.00 0.07 575,491.00 0.07 616,462.00 0.07 625,560.00 0.06 630,670.00 0.06

      ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 138,650.70 0.02 256,496.40 0.04 189,946.55 0.02 277,441.20 0.03 231,823.05 0.02

      ค่าเสียหายจากสินทรัพย์ถูกน้ าท่วม 714,417.26 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

      หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดจากสมาชิกภาพ 492,959.12 0.07 140,400.12 0.02 298,036.28 0.03 0.00 0.00 139,548.15 0.01

      ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 233,833.00 0.03 5,752.00 0.00 6,194.00 0.00

      หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค าพพิากษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,478.00 0.00 0.00 0.00

          ร วมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,877,096.82 7.04 53,490,411.89 6.52 54,826,212.47 5.88 54,571,305.04 5.42 56,906,524.88 5.40

ก าไรสุทธิ 310,736,961.72 42.96 313,620,698.85 38.21 373,872,193.19 40.07 415,769,204.18 41.29 428,135,947.98 40.63
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาววัชรียา ถาวร 

วันเดือนปีเกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560 
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