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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม ่

มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ CAMELS Analysis และการ

วเิคราะห์ปัจจัย โดยใชข้้อมูลจากงบการเงินประจ าป ี2556 และปี 2557 ของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 

89 แห่ง เมื่อวิเคราะห์ฐานะการเงินตามหลัก CAMELS Analysis แล้ว ได้ใช้สถิติเชงิพรรณนามาวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ

หาค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐาน เพื่อใช้อธิบายฐานะการเงินของกลุ่มตัวอย่าง และใช้การวิเคราะห์ปัจจัย

เพื่อสกัดหาปัจจัยท่ีมาจากการจับกลุ่มใหม่ของอัตราส่วนทางการเงินท่ีมีความสัมพันธ์กัน  

 ผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ CAMELS Analysis และสถิติ 

เชิงพรรณนา ในมิติท่ี 1 พบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงต่ ากว่า

ภาพรวมของประเทศ ในมิติท่ี 2 พบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพของสินทรัพย์ต่ ากว่าภาพรวมของ

ประเทศ ในมิตท่ีิ 3 พบว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหมม่ีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดีกวา่ภาพรวมของ

ประเทศ ในมติท่ีิ 4 พบวา่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหมม่ีความสามารถในการท าก าไรสูงกว่าภาพรวมของประเทศ 

ในมติท่ีิ 5 พบวา่สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่มีสภาพคล่องทางการเงินดีกวา่ภาพรวมของประเทศ 

ผลการวเิคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่โดยการวเิคราะห์ปัจจัย ใชก้ารสกัดปัจจัย

ด้วยวธีิ Principal Components Analysis (PCA) โดยท าการหมุนแกนท่ีท าให้ปัจจัยต่างๆ เป็นอสิระต่อกันด้วยวิธี Orthogonal 

Rotation แบบ Varimax ท่ีท าให้ลดจ านวนตัวแปรให้เหลอืน้อยท่ีสุด โดยแสดงค่าสัมบูรณ์ของน  าหนักปัจจัยท่ีมากกว่า 0.71 

สามารถสกัดได้ปัจจัยท่ีมีความชัดเจนได้ 5 ปัจจัย โดยตั งชื่อให้มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินในแต่ละปัจจัยได้

ดังต่อไปนี  1. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ ประกอบด้วย 3 อัตราส่วน ได้แก่ เงินออมต่อสมาชิก ก าไรต่อ

สมาชิก และอัตราหมุนของสินทรัพย์ 2. ปัจจัยด้านสภาพคล่อง ประกอบด้วย 3 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เร็ว อัตราส่วนทุนหมุนเวียน และอัตราการเตบิโตของทุนสหกรณ์ 3. ปัจจัยด้านอัตราการเตบิโตของสหกรณ์ ประกอบด้วย 

3 อัตราส่วน ได้แก่  อัตราการเติบโตของหนี  อัตราการเติบโตของสินทรัพย์  และอัตราการเติบโตของธุรกิจ  

4. ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายการเงินและการด าเนินงาน ประกอบด้วย 2 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนหนี สินทั งสิ นต่อทุน และ

อัตราค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 5.ปัจจัยด้านผลตอบแทนของสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราก าไรสุทธิ 

และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

                                                           
*   นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

The independent study Factor Analysis of Financial Ratios of Agricultural Cooperatives in Chiang Mai 

Province aimed at analyzing the financial statements of agricultural cooperatives in Chiang Mai by using CAMELS 

analysis and factor analysis. The study used the data from the financial statements in the fiscal year of 2013 and 

2014 of 89 agricultural cooperatives in Chiang Mai Province. The data were analyzed by applying CAMELS Analysis. 

The study, then, applied descriptive statistics to analyze data as follows: means, standard deviation and median. In 

addition, the study performed the method of factor analysis to extract only relevant ratios and to form new groups of 

ratios which were called factors. 

For CAMELS analysis and descriptive statistics, the study found that the capital strength of the samples was 

lower than those from the overall of Thailand’s agricultural cooperatives. Secondly, the study discovered that the 

samples had lower quality of assets than those from the overall of agricultural cooperatives. Third, the study found 

that the samples had a better performance comparing to those from the overall of agricultural cooperatives. Fourth, 

the study found that the samples excelled the overall of agricultural cooperatives in profitability. Lastly, the samples 

had better liquidity than the overall of agricultural cooperatives. 

For factor analysis, the study extracted those ratios by the method of Principal Components Analysis (PCA) 

and then rotated axis using Orthogonal Rotation with Varimax method to reduce variables to the minimum number of 

factors.  The study obtained the relevant ratios with the absolute value of factor loading higher than 0.71 and 

grouped them into 5 explicit factors as follows:  1.  Efficiency in asset usage including the ratios of Savings per 

Member, Earnings per Member and Total Asset Turnover 2. Liquidity including the ratios of Quick Ratio, Current Ratio 

and Growth Rate of Agricultural Cooperatives Equity 3.Growth of Agricultural Cooperatives including the ratios of 

Growth Rate of Debt, Growth Rate of Assets and Growth Rate of Business 4.Financial and Operating Expenses 

including the ratios of Debt to Equity Ratio and Cost of Operation 5.Cooperative Returns including the ratios of Net 

Profit Margin and Return on Assets.             

บทน า 

สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีคนในท้องถิ่นเป็นสมาชิกร่วมกันจัดตั งขึ น เพื่อร่วมกันจัดการใน

เร่ืองการผลิต การจ าหน่ายสินค้า การให้บริการ หรือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของบรรดาสมาชกิ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมี

สิทธ์ิออกเสียงได้หนึ่งเสียงเพื่อร่วมกันบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ นกับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ เป็นองค์กรซึ่งด าเนินกิจการโดย   

การช่วยเหลือสมาชิกภายในสหกรณ์และมีการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าขององค์กรท่ีเกิดจากการร่วมมือกันนั น

บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจะประกอบด้วยหลักการ 7 ประการ ดังนี  (กรมสง่เสริมสหกรณ์, 2558) 
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 หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชกิโดยสมัครใจและเปิดกวา้ง (Voluntary and Open Membership) 

หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชกิตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 

 หลักการท่ี 3 การมสี่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชกิ (Member Economic Participation) 

หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 

 หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information) 

หลักการท่ี 6 การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 

 หลักการท่ี 7 การเอื ออาทรตอ่ชุมชน (Concern for Community) 

 บทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันของสหกรณ์นั นไม่เพียงแต่เฉพาะการส่งเสริมการขยายตัวของ

วิสาหกิจและสามารถใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์แล้วเท่านั น การให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีส่วนในการส่งเสริม          

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและได้รับผลตอบแทนจากการพัฒนาโดยการมีสิทธิในการออกเสียงเพื่อก าหนดนโยบาย

รวมถึงมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจแล้ว นอกเหนือจากท่ีได้กล่าวมา สหกรณ์ยังมีบทบาทอันส าคัญอีก 2 ประการ คือ  

1. รักษาเสถียรภาพรวมถึงตรึงราคาสินค้าและบริการ ช่วยลดระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาด ในขณะเดียวกันก็

ช่วยยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกท่ีพึงจะได้รับ  

2. ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล  าของรายได้ รวมถึงช่วยกระจายรายได้ให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและถาวร เพราะระบบ

สหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง เนื่องจากการให้ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกนั นได้มีส่วนร่วมใน     

การเป็นเจ้าของดว้ย ท าให้รายได้และผลประโยชนท่ี์เกิดข ึนจะตกเป็นของผู้ท่ีเป็นสมาชกิ 

 จังหวัดเชยีงใหม่มีขนาดพ ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนอื และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีสภาพเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2553 ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 147,561 ล้านบาท จะแบ่งเป็นภาคเกษตร 34,956 

ล้านบาท (คิดเป็น 23.7%) และนอกภาคเกษตร 112,605 ล้านบาท (คิดเป็น 76.3%) ซึ่งจะเห็นได้ว่า GPP ในภาค

การเกษตรคิดเป็น 1 ใน 4 ของ GPP ทั งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ , 2555) และเกษตรกร

บางส่วนมักจะไม่มีเงินทุนเพื่อใชจ้่ายด าเนินงานหรือมีทุนน้อย จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคาร

พาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตร เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์การเกษตรก็นับได้ว่าเป็นอีกสถาบันการเงินหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญตอ่ประชาชนในท้องถิ่นในการกู้ยืมเงินเพื่อใชใ้นภาคการเกษตร ประกอบกับจังหวัดเชียงใหมม่ีจ านวนสหกรณ์

การเกษตรมากท่ีสุดในภาคเหนือ มีจ านวนถึง 139 สหกรณ์ ท่ีมีรายงานฐานะการเงินท่ีชัดเจนกระจายอยู่ท่ัวจังหวัด

เชียงใหม่ (ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์, 2556) ซึ่งทั งประเทศมีสหกรณ์รวมกัน

ทั งสิ น 6,704 สหกรณ์ และเป็นสหกรณ์การเกษตรถึง 3,732 สหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556: ออนไลน์) ผู้ศกึษา

จึงมีความสนใจในผลการด าเนนิงานและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงต้องการวเิคราะห์

ฐานะการเงินของสหกรณเ์พื่อใชเ้ป็นสัญญาณเตอืนภัยล่วงหนา้ถึงแนวโน้มผลการด าเนนิงานท่ีจะเกดิขึ นในภายภาคหน้า 

 โดยท่ัวไปในการพิจารณาผลการด าเนินงานของธุรกิจนั น นิยมใช้อัตราส่วนทางการเงินท่ีได้จากตัวเลขทางบัญชี

เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งเคร่ืองมือท่ีถูกใช้เป็นมาตรฐานในการวิเคราะห์นี  เรียกว่า การวิเคราะห์ CAMELS 

(CAMELS Analysis) โดยมาตรฐานการวิเคราะห์ CAMELS นั นเป็นมาตรฐานท่ีใชก้ับการวิเคราะห์ธุรกิจโดยท่ัวไป ไมไ่ด้ใชก้ับ

ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงท าให้ยากต่อการตีความ แนวทางหนึ่งท่ีประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์  CAMELS  

ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจท่ีต้องการท าการศึกษามากยิ่งขึ น ก็คือ การลดตัวแปรท่ีเป็นอัตราส่วนทางการเงินลง  
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โดยสร้างตัวแปรใหม่ท่ีสื่อความหมายถึงกลุ่มอัตราส่วนทางการเดิมท่ีน ามารวมกลุ่มกันใหม่ เรียกตัวแปรใหมน่ี วา่ “ปัจจัย” 

(Factor) โดยปัจจัยเหล่านี สร้างขึ นจากความผันแปรของอัตราส่วนทางการเงินเดิมหลาย ๆ ตัวท่ีมีความสัมพันธ์กันสูงมา

รวมกลุ่มเป็นปัจจัยเดียวกัน (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551) ส าหรับอัตราส่วนทางการเงินท่ีจะน ามาท าใช้บ่งชี    

ความมั่นคงของฐานะการเงินของสหกรณ์ คือ อัตราส่วนทางการเงินจากการวิเคราะห์ CAMELS โดยผู้ศึกษาจะใช้ Factor 

Analysis ในการจัดกลุ่มตัวแปรใหม่ 

 การวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรหลาย ๆ ตัว ดว้ยปัจจัย (Factor) ที่นอ้ยท่ีสุด หรืออาจกล่าวได้วา่ การวเิคราะห์ปัจจัยเป็นวธีิท่ีใชใ้นการลดจ านวนตัว

แปรให้เหลือน้อยท่ีสุด และท าการจับกลุ่มกันระหว่างตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กัน (มุกดา อาลีมีนทร์ , 2547) เนื่องจาก

อัตราส่วนทางการเงินจ านวน 24 ตัว ซึ่งในการวิเคราะห์ CAMELS นั นจะมีอัตราส่วนเยอะเกินความจ าเป็น ซึ่งไม่มี     

ความจ าเป็นท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์ทั งหมด จึงต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อสกัดหาเฉพาะอัตราส่วนท่ีมีความส าคัญต่อ   

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการสกัดปัจจัยนั นเป็นการสร้างปัจจัยร่วม

จ านวนหนึ่งท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ โดยเฉพาะตัวแปรท่ีสง่ผลกระทบตอ่สหกรณ์ 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมานั น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ฐานะการเงินของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ CAMELS Analysis และ Factor Analysis ก่อนท่ีจะน าผลการศึกษาท่ีได้รับไป

พัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหนา้เพ่ือวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ

สหกรณ ์แลว้จึงยกระดับการศึกษาสู่ระดับภูมภิาคและระดับประเทศในภายภาคหนา้ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั งนี   ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ ประกอบด้วย CAMELS Analysis และ Factor Analysis             

 1. CAMELS Analysis คือ เคร่ืองมือทางการเงินท่ีถูกพัฒนาขึ นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบความมั่นคงของฐานะ

การเงิน และใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึงเป็นเคร่ืองมือเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System)  

เพื่อวัดความเข้มแข็งของสหกรณ์ ซึ่งอักษรแตล่ะตัวของ CAMELS จะสามารถบ่งชี ให้ทราบถึงความมั่นคงในแต่ละด้าน โดย

ทุกตัวจะมีความสัมพันธ์กันและมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การด าเนินงานในปัจจุบันท่ีจะสะท้อนถึงทิศทางใน

ก ารด า เนิ น งาน ในภ ายภ าค หน้ า ขอ งส ห ก รณ์  โด ยอ งค์ ป ระกอบ ทั ง  6 มิ ติ  ข อ ง  CAMELS มี ดั งต่ อ ไป นี   

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ,์ 2548) 

  มิติท่ี 1 ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C : Capital Strength) เป็นการวิเคราะห์ว่าสหกรณ์มี

เงินทุนเพียงพอท่ีจะรองรับความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งความเสี่ยงของเงินทุนจะขึ นอยู่กับทุนเทียบกับมูลค่าหนี ของสหกรณ์  

ซึ่งถ้าหากมูลค่าหนี มีน้อยกว่าทุนแล้วถึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหนี ว่าสหกรณ์สามารถรับผิดชอบหนี สินได้

ด้วยตนเอง โดยอัตราส่วนท่ีน ามาใช้พิจารณาคือ อัตราส่วนหนี สินต่อทุน ทุนส ารองต่อสินทรัพย์ อัตราการเติบโตของทุน

สหกรณ์ อัตราการเติบโตของหนี  และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ส่วนมาตรฐานการบัญชี ส านักนโยบายและ

มาตรฐาน, 2549) 
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มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (A : Asset Quality) เป็นการวิเคราะห์ว่าสินทรัพย์ท่ีลงทุนได้ก่อให้เกิด

รายได้แก่สหกรณ์อยา่งไร มีการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมคีวามเสี่ยงหรือสินทรัพย์ท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้หรือไม ่โดยอัตราส่วนท่ี

น ามาใช้พิจารณาคือ อัตราค้างช าระของลูกหนี  อัตราหมุนของสินทรัพย์ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราการเติบโตของ

สินทรัพย์ (ส่วนมาตรฐานการบัญช ีส านักนโยบายและมาตรฐาน, 2549) 

มิติ ท่ี  3 ขีดความสามารถในการบ ริหาร (M : Management Capability) เป็นการวิ เคราะห์ถึ ง

ความสามารถของฝ่ายบริหารในการวางแผนและการจัดการภายในสหกรณ์ รวมถึงการวางนโยบายและแผนการบริหาร

ต่อภาวะแข่งขันทั งในปัจจุบันและในอนาคต โดยอัตราส่วนท่ีใช้ในการพิจารณาคือ อัตราการเติบโตของธุรกิจ  

(ส่วนมาตรฐานการบัญช ีส านักนโยบายและมาตรฐาน, 2549) 

มติิท่ี 4 การท าก าไร (E : Earning Sufficiency) เป็นการวิเคราะห์ถึงคุณภาพและแนวโน้มในการท าก าไร

ของสหกรณ์ ความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของสหกรณ์และการควบคุมรายจ่ายของสหกรณ์ โดยอัตราส่วนท่ีใช้ใน

การพจิารณาคือ ก าไรตอ่สมาชกิ เงินออมตอ่สมาชกิ หนี สนิต่อสมาชิก อัตราค่าใชจ้่ายด าเนนิงานต่อก าไรก่อนหักค่าใชจ้่าย

ด าเนินงาน อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อัตราการเติบโตของทุนส ารอง อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น อัตรา     

การเตบิโตของก าไร อัตราก าไรสุทธิ และอัตราก าไรขั นตน้ (ส่วนมาตรฐานการบัญช ีส านักนโยบายและมาตรฐาน, 2549) 

มิติท่ี 5 สภาพคล่อง (L : Liquidity) เป็นการวิเคราะห์และวัดความพอเพียงความต้องการใช้เงินของ

สหกรณ์ ความพอเพียงของเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย และต้องรักษาสมดุลระหว่าง

สินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูงกับภาระหนี สินท่ีจะถึงก าหนดช าระ ซึ่งสาเหตุของการขาดสภาพคล่องนั นเป็นผลมาจาก        

การบริหารสินทรัพย์และหนี สินได้ไม่ดีพอ ซึ่งอาจรวมถึงปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงานด้วย โดยอัตราส่วนท่ีใช้ใน        

การพิจารณาคือ อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว อัตราหมุนของสินค้า อายุเฉลี่ยสินค้า อัตราหมุนของ

ลูกหนี  อายุเฉลี่ยลูกหนี  และอัตราลูกหนี เงินกู้ระยะสั นท่ีช าระได้ตามก าหนด (ส่วนมาตรฐานการบัญชี ส านักนโยบายและ

มาตรฐาน, 2549) 

มิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ (S : Sensitivity) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีผลกระทบในแง่ลบต่อ

ธุรกิจท่ีสหกรณ์ด าเนินอยู่ โดยสาเหตุของปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดขึ นอาจจะมาจากนโยบายการเงินภาครัฐ ภาวะวิกฤต  

ภัยธรรมชาติ คู่แข่งทางธุรกิจ ฯลฯ และหากสหกรณ์ไม่สามารถวางแผนเพื่อรับมือต่อการเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ นได้อย่ าง

ทันท่วงทีแล้ว ย่อมสง่ผลเสียตอ่การด าเนินงานของสหกรณ ์(กรมตรวจบัญชีสหกรณ,์ 2548) 

 2. Factor Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยหรือบางครั งเรียกว่าการวิเคราะห์ตัวประกอบ เป็นวิธีการท่ีพยายาม

จัดกลุ่มตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ท าให้การศกึษาเกี่ยวกับตัวแปรมีภาพลักษณ์ท่ีเด่นชัด โดยจะลด

จ านวนตัวแปรให้น้อยลงและทราบค่าน  าหนักของตัวประกอบของตัวแปรแต่ละตัว จากลักษณะเด่นของตัวแปรและการจัด

กลุ่มตัวแปรซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร ท าให้ทราบถึงโครงสร้างแบบแผนของข้อมูลและปัจจัยร่วมของ

ตัวแปร ตลอดจนค่าน  าหนักของแต่ละตัวแปรท่ีแสดงให้เห็นในแตล่ะปัจจัยดว้ย (มุกดา อาลีมนีทร์, 2547: 1) 

  โดยมีเงื่อนไขเบื องต้นและการทดสอบ ดังต่อไปนี  

1. ควรมกีารตัดตัวอยา่งท่ีมคี่าต่ าสุดหรือค่าสูงสุดผิดปกติ (Outlier) ท่ีเป็นสาเหตุท าให้ตัวแปรมีการแจก

แจงไม่ปกติออกเพื่อป้องกันผลลัพธ์ท่ีอาจจะไม่ถูกต้อง โดยตัวอย่างท่ีผ่านการตัดค่าผิดปกติออกแล้วจะร่วมกับ CAMELS 

Analysis ด้วยเพื่อให้มขี้อมูลอ้างองิชุดเดียวกัน 
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  2. ตัวแปรท่ีจะน ามาวิเคราะห์ต้องมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวมีค่ามากพอท่ีจะใช้ Factor 

Analysis โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบว่าข้อมูลชุดนี เหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์หรือไม่ โดยค่าสถิติทดสอบท่ีใช้

พจิารณา คือ ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี  

2.1 KMO เป็นค่าท่ีใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธี 

Factor Analysis โดยท่ีในกรณี KMO มีค่าน้อยแสดงว่าไม่มีความเหมาะสมท่ีจะใชว้ิธี Factor Analysis กับข้อมูลท่ีมีอยู่ และ

ในทางตรงกันข้ามถ้า KMO มีค่ามากแสดงว่าวิธี Factor Analysis เหมาะสมท่ีจะใช้กับข้อมูลท่ีมีอยู ่โดยท่ัวไปหากค่า KMO 

< 0.5 จะถือวา่ข้อมูลท่ีมีอยูไ่มเ่หมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis (มุกดา อาลมีนีทร์, 2547: 5) 

   2.2 Bartlett’s Test of Sphericity เป็นค่าสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 

  H0  :  Correlation matrix เป็น Identity matrix หรือ ตัวแปรตา่ง ๆ ไมม่คีวามสัมพันธ์กัน 

  H1  :  Correlation matrix ไมเ่ป็น Identity matrix หรือ ตัวแปรตา่ง ๆ มีความสัมพันธ์กัน 

   โดยดูท่ีค่า Sig. หากมากกว่า 0.05 จะไมส่ามารถปฏเิสธ H0 แสดงวา่ตัวแปรไมม่ีความสัมพันธ์

กัน จึงไม่ควรใช ้Factor Analysis (มุกดา อาลมีนีทร์, 2547: 5) 

3. กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่และควรมีมากกว่าจ านวนตัวแปร โดยอย่างน้อยท่ีสุดควรมีสัดส่วน

ตัวอยา่ง 3 ราย ต่อ 1 ตัวแปร 

กระบวนการวเิคราะห์ปัจจัยและแปลความหมาย 

  1. รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลท่ีได้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีต้องการท่ีจะใช้ วิธี Factor 

Analysis ในสกัดเพื่อหาปัจจัยใหม่ 

  2. การสกัดปัจจัยเพื่อหาปัจจัยท่ีจะความสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีอยู่ในปัจจัย

เดียวกันได้ โดยการศึกษานี จะใช้วิธีการสกัดปัจจัย Principal Components Analysis (PCA) ซึ่งผลท่ีได้จากการวิเคราะห์

ปัจจัยจะช่วยในการตัดสินใจว่าจะเก็บปัจจัยใดไว้บ้างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปในภายภาคหน้า กฎท่ีดีท่ีสุดส าหรับ    

การก าหนดจ านวนของปัจจัย คือ ค่า Eigenvalue ซึ่งเป็นค่าท่ีบ่งชี ถึงความสามารถของปัจจัยว่าจะอธิบายความแปรปรวน

ของกลุ่มตัวอย่างได้มากน้อยเพยีงใด ซึ่งโดยปกติถ้าปัจจัยท่ีสกัดได้นั นสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้

ค่า Eigenvalue นอ้ยกว่า 1 แลว้ ก็ไมม่ปีระโยชนท่ี์จะน าปัจจัยนั นมาใช้ 

3. เลอืกวธีิการหมุนแกนเพื่อท าให้ตัวแปรบางตัวท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในหลาย ๆ ปัจจัยกลายเป็นสมาชกิของ

ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอยา่งชัดเจน สาเหตุเพราะก่อนการหมุนแกนตัวแปรบางตัวสามารถเป็นอยู่ในปัจจัยได้มากกวา่ 1 ปัจจัย 

จึงแปลความหมายได้ยาก ในการศึกษานี เลือกวิธีการหมุนแกน Orthogonal Rotation แบบ Varimax เนื่องจากเป็นวิธีท่ีท า

ให้มีจ านวนตัวแปรนอ้ยท่ีสุด 

4. การก าหนดค่าน  าหนักปัจจัย (Factor Loading) เป็นวิธีแยกว่าตัวแปรใดควรจะอยู่ในปัจจัยใด  

โดยพิจารณาจากค่าน  าหนักปัจจัยของตัวแปรแต่ละตัวว่ามีค่ามากท่ีสุดอยู่ ท่ีปัจจัยใดก็จัดให้อยู่ในปัจจัยนั น โดย          

การพจิารณาว่าตัวแปรใดบ้างควรประกอบเป็นปัจจัยท่ีก าหนดนั นจะใชเ้กณฑ์ค่าสัมบูรณ์ของคา่น  าหนักปัจจัยต้องมากกว่า 

0.71 ตามแนวทางของ Comrey & Lee (1992) (ประสพชัย พสุนนท์ และคณะ, 2551: 80) 
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5. การตั งชื่อปัจจัย ท าการตั งชื่อให้แต่ละปัจจัยหลังจากท่ีคัดเลือกตัวแปรเข้าปัจจัยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งควรจะตั งชื่อปัจจัยให้สั นเพียง 1 – 2 ค า ผู้วิจัยอาจตั งชื่อตามความคล้ายคลึงกันของตัวแปรท่ีอยู่ในปัจจัยนั น หรือตาม

ทฤษฎีท่ีผู้วจิัยได้ศกึษามา หรอืตั งช่ือใหมท่ี่สอดคล้องกับความคดิของผู้วจิัยเอง 

6. เมื่อจัดกลุ่มตัวแปรเป็นปัจจัยใหม่จะสามารถหาค่าคะแนนของปัจจัยแต่ละหน่วยตัวอย่างได้และ

สามารถน าไปใชเ้ป็นตัวแปรใหม่ในการวิเคราะห์ทางสถิติตอ่ไป หรือใชต้รวจสอบลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในแง่ของปัจจัย 

โดยตัวอย่างใดมีคะแนนปัจจัยสูงแสดงว่ามีผลตอบสนองต่อปัจจัยนั นมาก ในทางตรงกันข้ามหากมีคะแนนปัจจัยต่ าแสดง

วา่มีผลตอบสนองตอ่ปัจจัยนั นนอ้ย (บุญออ้ม โฉมที, 2556: 28) 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 

ทั ง CAMELS Analysis และ Factor Analysis ใชต้ัวแปรในการศึกษาครั งนี  คือ อัตราส่วนทางการเงิน 24 อัตราส่วน 

จาก CAMELS Analysis ตามค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ส านักนโยบายและมาตรฐาน ดังนี  

1. มิติท่ี 1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ประกอบไปด้วย 

1. อัตราส่วนหนี สนิทั งสิ นตอ่ทุน แทนตัวแปรด้วย V11 

   2. อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ แทนตัวแปรด้วย V12 

   3. อัตราการเตบิโตของทุนสหกรณ์ แทนตัวแปรด้วย V13 

   4. อัตราการเตบิโตของหนี  แทนตัวแปรด้วย V14 

   5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน แทนตัวแปรด้วย V15 

  2. มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ ประกอบไปด้วย 

   1. อัตราการค้างช าระ แทนตัวแปรด้วย V21 

   2. อัตราหมุนของสินทรัพย์ แทนตัวแปรด้วย V22 

   3. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ แทนตัวแปรด้วย V23 

   4. อัตราการเตบิโตของสินทรัพย ์แทนตัวแปรด้วย V24 

  3. มิติท่ี 3 การบริหารจัดการ ประกอบไปด้วย 

   1. อัตราการเตบิโตของธุรกิจ แทนตัวแปรด้วย V31 

  4. มิติท่ี 4 การท าก าไร ประกอบไปด้วย 

   1. ก าไรตอ่สมาชกิ แทนตัวแปรด้วย V41 

   2. เงินออมตอ่สมาชิก แทนตัวแปรด้วย V42 

   3. หน ีสนิต่อสมาชิก แทนตัวแปรด้วย V43 

4. อัตราค่าใชจ้่ายด าเนนิงานต่อก าไรก่อนหักค่าใชจ้่ายด าเนนิงาน แทนตัวแปรด้วย V44 

   5. อัตราค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน แทนตัวแปรด้วย V45 

   6. อัตราการเตบิโตของทุนส ารอง แทนตัวแปรด้วย V46 
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   7. อัตราการเตบิโตของทุนสะสมอ่ืน แทนตัวแปรด้วย V47 

   8. อัตราการเตบิโตของก าไร แทนตัวแปรด้วย V48 

   9. อัตราก าไรสุทธิ แทนตัวแปรด้วย V49 

   10. อัตราก าไรขั นตน้ แทนตัวแปรด้วย V10 

  5. มิติท่ี 5 สภาพคลอ่ง ประกอบไปด้วย 

   1. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน แทนตัวแปรด้วย V51 

   2. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว แทนตัวแปรด้วย V52 

   3. อัตราหมุนของสินค้า แทนตัวแปรด้วย V53 

   4. อายุเฉลี่ยสินค้า แทนตัวแปรด้วย V54 

2. ข้ันตอนการศกึษา 

1. ใช้ CAMELS Analysis วิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมัธยฐาน (Median) ของอัตราส่วนทางการเงินทั ง 24 

อัตราส่วน หลังจากท่ีพิจารณาตัดค่าผิดปกติ (Outliers) ด้วยค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่ง

อัตราส่วนทั งหมดออกเป็น 5 มิติ เพื่อท าให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และท าการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ย

จังหวัดเชยีงใหม่กับค่าเฉลี่ยภาพรวมประเทศ 

 2. ใช ้Factor Analysis เพื่อสกัดหาปัจจัยใหม่มาใชว้เิคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์ จากนั นจึงท าการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน โดยพิจารณาจากค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และการทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิต ิBartlett’s Test of Sphericity ซึ่งใชว้ัดความเหมาะสมของขอ้มูล ว่าอัตราส่วนทางการเงินท่ีน ามาศกึษา

มีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินท่ีสัมพันธ์กัน และสหสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินมีค่า

มากพอท่ีจะใชจ้ะวเิคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) หรือไม ่หลังจากพบวา่ข้อมูลมคีวามเหมาะสมท่ีจะใชว้ธีิ 

Factor Analysis แลว้ ทางผู้ศกึษาได้เลอืกสกัดปัจจัยดว้ยวธีิ Principal Components Analysis (PCA) โดยจะใชก้ฎส าหรับการ

ก าหนดปัจจัย คือ ค่า Eigenvalue มากกว่า 1 และใช้การหมุน Orthogonal Rotation แบบ Varimax เพื่อให้อัตราส่วน

ทางการเงินแตล่ะตัวอยูใ่นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอย่างชัดเจนเพียงปัจจัยเดียว ส าหรับการใชเ้กณฑ์ค่าสัมบูรณ์ของค่าน  าหนัก

ปัจจัย (Factor Loading) ก าหนดว่าต้องมากกว่า 0.71 ตามแนวทางของ Comrey and Lee (1992) (ประสพชัย พสุนนท์  

และคณะ, 2551: 80) โดยปัจจัยท่ีสกัดได้สมควรมีค่าความแปรปรวนสะสมท่ีสามารถอธิบายได้มากกว่าร้อยละ 60  

แล้วจึงตั งชื่อปัจจัยแต่ละปัจจัยให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินท่ีอยู่ในปัจจัยนั น จากนั นจึงน า

ปัจจัยท่ีสกัดออกมาไปวเิคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดเชยีงใหมโ่ดยใช้คะแนนปัจจัย (Factor Score) 

มาใชพ้จิารณาแต่ละปัจจัยโดยเรียงล าดับสหกรณ์ตามคะแนนปัจจัย และวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์      

3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีข้อมูลปี 2556 และปี 2557 ครบทั ง 2 ปี มีจ านวน

ทั งหมด 139 แห่ง แตห่ลังจากผ่านการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื องต้น พบวา่บางสหกรณ์มีอัตราส่วนทางการเงินบางอัตรามีค่าผิด
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แผกต่างจากสหกรณ์อื่น ๆ เรียกว่า ค่าผิดปกติ (Outliers) โดยการพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) ในการตัดค่าผิดปกติออก 

(ฉัตรศริิ ปิยะพิมลสทิธ์ิ, 2545) ท าให้กลุม่ประชากรตัวอยา่งคงเหลือ 89 สหกรณ ์           

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลงบการเงิน และรายงานประจ าปี 2556 และปี 2557  

จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูมภิาคท่ี 7 มีผู้สอบบัญชเีป็นข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญและ

มีความช านาญด้านการตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนท่ีขึ นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์กับกรมตรวจ

บัญชสีหกรณ์ เพื่อวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน จ านวนทั งหมด 24 อัตราส่วน 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัเชียงใหมโ่ดยใช้ CAMELS Analysis 

  มติท่ีิ 1 ความพอเพยีงของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C : Capital Strength) 

ผลการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 89 แห่ง ในมติท่ีิ 1 จ านวน 5 อัตราส่วน โดยท่ีมีคา่เฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศ ในป ี

2557 เป็นตัวเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด  

               เชยีงใหม่และค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ ในมิติท่ี 1 

อัตราส่วนทางการเงนิ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

1. อัตราส่วนหนี สนิทั งสิ นตอ่ทุน (เท่า) 3.88 10.47 1.28 2.14 

2. อัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.11 0.13 0.07 0.06 

3. อัตราการเตบิโตของทุนสหกรณ์ (%) 6.96 45.63 4.38 5.58 

4. อัตราการเตบิโตของหนี  (%) 9.15 60.05 2.05 7.81 

5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 3.09 20.98 5.35 6.72 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศเป็นของ ปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

  ในภาพรวมของมิตินี  พบว่า มีเพียงค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนท่ีมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ

ทั งประเทศ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากทุนของ

สหกรณ์และประสิทธิภาพในการจัดการเงินทุนได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ เนื่องจากสหกรณ์มีการลงทุน

ในธุรกิจท่ีได้ผลตอบแทนต่ า ขณะท่ีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนหนี สินทั งสิ นต่อทุน ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์

ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ และค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของหนี ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มี
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ค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ ซึ่งบ่งชี วา่สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่มีการขยายขนาดของกิจการโดยใช้การ

กู้ยืมเงินเป็นหลัก ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตด้านทุนและทุนส ารองก็ตาม ดังนั นจึงสรุปได้ว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

เชยีงใหม่มีความพอเพยีงของเงินทุนต่อความเสี่ยงต่ ากว่าภาพรวมของประเทศ 

  มติท่ีิ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (A : Asset Quality) 

  ผลการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 89 แห่ง ในมิติท่ี 2 จ านวน 4 อัตราส่วน โดยท่ีมีค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศ  

ในปี 2557 เป็นตัวเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด  

               เชยีงใหม่และค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ ในมิติท่ี 2  

อัตราส่วนทางการเงิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

1. อัตราการค้างช าระ (%) 36.77 34.17 27.73 35.76 

2. อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 0.89 1.23 0.40 0.83 

3. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 1.27 7.05 1.82 2.16 

4. อัตราการเตบิโตของสินทรัพย ์(%) 2.37 24.74 4.11 7.09 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศเป็นของ ปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

ในภาพรวมของมิตินี  พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม่นั น  นอกจากจะมีการเติบโตของสินทรัพย์ท่ีต่ าแล้ว ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังต่ ากว่าภาพรวมของประเทศอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยอัตราหมุนของสินทรัพย์จะมีค่าท่ีสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับค่าเฉลี่ยอัตราการค้างช าระท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศร่วมด้วยแล้ว 

จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีคุณภาพท่ีต่ ากว่าภาพรวมของ

ประเทศ 

มติท่ีิ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (M : Management Capability) 

ผลการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 89 แห่ง ในมติท่ีิ 3 จ านวน 1 อัตราส่วน โดยท่ีมีคา่เฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศ ในป ี

2557 เป็นตัวเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัด   

              เชยีงใหม่และคา่เฉลีย่ของทั งประเทศ ในมิติท่ี 3 

อัตราส่วนทางการเงนิ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

1. อัตราการเตบิโตของธุรกิจ (%) 6.32 61.19 1.53 -4.01 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศเป็นของ ปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

ในภาพรวมของมิตินี  พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีความสามารถใน    

การบริหารจัดการท่ีดกีว่าภาพรวมของประเทศ 

มติท่ีิ 4 การท าก าไร (E : Earning Sufficiency) 

ผลการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 89 แห่ง ในมิติท่ี 4 จ านวน 10 อัตราส่วน โดยท่ีมีค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศ  

ในปี 2557 เป็นตัวเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด  

              เชยีงใหม่และค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ ในมิติท่ี 4 

อัตราส่วนทางการเงนิ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

1. ก าไรตอ่สมาชกิ (บาท) 2,430.12 12,734.29 304.83 656.75 

2. เงินออมตอ่สมาชกิ (บาท) 26,863.55 47,803.98 6,167.85 15,024.01 

3. หน ีสนิต่อสมาชิก (บาท) 20,205.22 52,836.04 1,516.84 21,936.81 

4. อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรกอ่นหักคา่ใช้จ่ายด าเนินงาน (%) 71.24 67.99 62.77 59.07 

5. อัตราค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน (%) 19.94 24.27 9.97 - 

6. อัตราการเตบิโตของทุนส ารอง (%) 4.34 46.35 6.32 6.51 

7. อัตราการเตบิโตของทุนสะสมอ่ืน (%) 7.92 66.78 4.07 - 

8. อัตราการเตบิโตของก าไร (%) 15.94 126.68 6.94 -11.78 

9. อัตราก าไรสุทธิ (%) 5.88 33.05 3.08 2.62 

10. อัตราก าไรขั นตน้ (%) 36.09 31.71 21.02 - 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศเป็นของ ปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
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ในภาพรวมของมิตนิี  พบว่าค่า เฉลี่ยอัตราค่าใชจ้่ายด าเนินงานตอ่ก าไรก่อนหักค่าใชจ้่ายด าเนนิงานของ

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม่ยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานยังต่ ากว่าภาพรวมของประเทศ เมื่อพิจารณาท่ี

ค่าเฉลี่ยเงินออมต่อสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ  ประกอบกับ

ค่าเฉลี่ยหนี สินต่อสมาชิกท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศแล้ว  กล่าวได้ว่าสมาชิกมีอัตราการกู้ยืมเงินต่ าว่าค่าเฉลี่ย

ประเทศ และมีการออมเงินท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ    ท าให้ทางสหกรณ์ยังมีความสามารถในการท าก าไรโดย     

การปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นท่ีมีความต้องการเงินลงทุน  เพื่อท่ีสหกรณ์จะสามารถสร้างก าไรจากการเก็บ

ดอกเบี ยเงินกู้เพิ่มขึ นหรือเลือกลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั นและระยะยาว   เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของสหกรณ์ 

รวมถึงพิจารณาลงทุนเพิ่มในธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีดีและมองหาการลงทุนในธุรกิจใหม่  ท่ีสหกรณ์มคีวามสามารถใน

การท่ีจะด าเนินธุรกิจได้ ในส่วนค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของก าไร ก าไรต่อสมาชิก และอัตราก าไรสุทธิของสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่มีคา่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ แสดงให้เห็นว่าสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ยังมี

การเติบโตในการก าไรอยูอ่ย่างตอ่เนื่องทุกป ีหากพิจารณาเร่ืองความสามารถในการท าก าไรของสหกรณ์ด้วยแลว้กล่าวได้

วา่  ทางสหกรณ์ยังคงมีความสามารถในการเตบิโตของก าไรต่อไปได้อีกในอนาคต ซึ่งหากดูจากตัวเลขแล้วแม้จะสวนทาง

กับภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศ  ท่ีเร่ิมมีปัญหาในอัตราการเติบโตของก าไรท่ีมีสภาพถดถอย (-11.78 %) 

และค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของทุนส ารองจะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศก็ตาม แต่โดยรวมแล้วสามารถกล่าวได้ว่า

สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่มีการพัฒนาความสามารถในการท าก าไรท่ีสูงกว่าภาพรวมของสหกรณ์การเกษตร

ทั งประเทศ 

มติท่ีิ 5 สภาพคลอ่ง (L : Liquidity) 

ผลการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 89 แห่ง ในมิติท่ี 5 จ านวน 4 อัตราส่วน โดยท่ีมีค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศ  

ในปี 2557 เป็นตัวเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และมัธยฐานอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด  

               เชยีงใหม่และค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ ในมิติท่ี 5 

อัตราส่วนทางการเงนิ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
มัธยฐาน 

ค่าเฉลี่ยของ

ประเทศ 

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 5.49 15.47 1.59 1.01 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (เท่า) 3.67 13.70 0.68 - 

3. อัตราหมุนของสินค้า (ครั ง) 21.80 30.09 9.65 14.37 

4. อายุเฉลี่ยสินค้า (วัน) 16.74 73.28 36.12 25.40 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์การเกษตรทั งประเทศเป็นของ ปี 2557 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
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ในภาพรวมของมิตินี  พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนทุนหมุนเวียน และค่าเฉลี่ยอัตราหมุนเวียนของสินค้าสูง

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ สอดคล้องกับอายุเฉลี่ยสินค้าของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั ง

ประเทศ โดยรวมแล้วสามารถกล่าวได้สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีกว่า

ภาพรวมของประเทศการอภิปรายผลการศึกษาและ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวดัเชียงใหมโ่ดยใช้ Factor Analysis 

  1. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงิน 

  การตรวจสอบข้อมูลเบื องต้นก่อนการใช้ Factor Analysis หลังจากการตัดตัวอย่างท่ีมีค่าผิดปกต ิ

(Outliers) โดยพิจารณาค่าเฉลี่ย (Mean) ออกจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว คือ การตรวจสอบว่าอัตราส่วนทางการเงินท่ีน ามา

ศึกษามีความสัมพันธ์เพียงพอต่อการใช้ Factor Analysis หรือไม่ โดยค่าสถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณา คือ ค่า KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity หากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าข้อมูลไม่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor 

Analysis แล้ว จึงจะท าการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเหมาะสมโดยใช้ค่า Measure of Sampling Adequacy (MSA) ในการ

พจิารณาการตัดตัวแปรออกไปเพื่อท าให้ขอ้มูลมคีวามเหมาะสมเพยีงพอก่อนท่ีจะใช ้Factor Analysis ตอ่ไป 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าสถิตขิอง KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Bartlett’s Test of Sphericity ของอัตราส่วนทางการเงินทั ง 

24 อัตราส่วน 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.553 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 966.158 

df 276.000 

Sig. 0.000 

   จากตารางท่ี 6 พบวา่ ค่าสถิตขิอง KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) มีค่าเท่ากับ 0.533 ซึ่งมคี่าสูงกวา่ 0.5 

แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทางการเงินทั ง 24 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กันดี และจากค่าสถิต ิBartlett’s Test of Sphericity 

พบว่า ค่าสถิติ Approx. Chi-Square ท่ีใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 966.158 โดยมี Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

จึงไม่สามารถปฏิเสธ H1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าเมตริกซ์สหสัมพันธ์ของอัตราส่วนทาง

การเงินต่าง ๆ ทั ง 24 อัตราส่วน มีความสัมพันธ์กันและมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ Factor Analysis ตามจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาได้  โดยไม่ต้องท าการปรับปรุงข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติทดสอบ Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

เพิ่มเตมิ  

  2. การสกัดปัจจัย (Factor) 

  เมื่อน าอัตราส่วนทางการเงิน 24 อัตราส่วน ที่พจิารณาค่าสถิตขิอง KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) แล้ววา่

มีความสัมพันธ์กันดี น ามาสกัดปัจจัยด้วยวิธี Principal Components Analysis (PCA) ท่ีแสดงค่า Eigenvalue ของปัจจัยท่ี

มากกว่า 1 และค่าความแปรปรวนสะสม จากนั น จึงท าการหมุนแกนด้วยวิธี Orthogonal Rotation แบบ Varimax ซึ่งเป็น
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การหมุนแกนปัจจัยท่ีท าให้ปัจจัยยังคงตั งฉากกันหรือเป็นอิสระต่อกันและท าให้เหลือจ านวนตัวแปรนอ้ยท่ีสุด โดยให้แสดง

เฉพาะค่าสัมบูรณ์ของน  าหนักปัจจัยท่ีมากกว่า 0.71 หลังจากการสกัดปัจจัย (ก่อนการหมุนแกน) พบว่าเมื่อสกัดปัจจัยดว้ย 

PCA พบปัจจัยท่ีมีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 มีจ านวน 9 ปัจจัย โดยมีค่า Eigenvalue เท่ากับ 3.779, 2.730, 2.426, 

2.087, 1.884, 1.451, 1.324, 1.127 และ 1.092 ตามล าดับ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราส่วนทางการเงิน

ทั ง 24 ตัวได้ 74.580 % และเมื่อท าการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax พบว่าความแปรปรวนสะสมของอัตราส่วนทางการเงิน

ทั ง 24 อัตราส่วน ในปัจจัยรวม 9 ปัจจัย เมื่อยังไมห่มุนแกนเท่ากับ 74.580 %  

    

เมื่อสกัดปัจจัยด้วย PCA และท าการหมุนแกนด้วยวิธี Varimax โดยก าหนดค่าน  าหนักปัจจัยท่ีมี

นัยส าคัญ คือ ค่าสัมบูรณ์ท่ีมากกว่า 0.71 พบว่ามีปัจจัยท่ีมีอัตราส่วนทางการเงินท่ีชัดเจน 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ี 1, 2 

และ 3 มีจ านวนอัตราส่วนทางการเงิน 3 อัตราส่วน ปัจจัยท่ี 4 และ 6 มจี านวนอัตราส่วนทางการเงิน 2 อัตราส่วน ในสว่น

ปัจจัยท่ีเหลือ (5, 7, 8 และ 9) ท่ีมีจ านวนอัตราส่วนทางการเงินเพียง 1 อัตราส่วน เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินเพียง  

1 ตัว ไม่ชัดเจนเพียงพอท่ีจะสามารถอธิบายถึงความเหมาะสมของคะแนนปัจจัยท่ีออกมา จึงไม่ควรน าคะแนนปัจจัยมา

อธิบายฐานะการเงินของสหกรณ ์โดยพบวา่แต่ละปัจจัยมรีายละเอยีด ดังนี  

  ปัจจัยท่ี 1 ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 3 อัตราส่วน คือ 

อัตราส่วนทางการเงิน น  าหนักปัจจัยเมื่อหมุนแกนแล้ว 

1. เงินออมตอ่สมาชกิ (V42) 0.869 

2. ก าไรตอ่สมาชกิ (V41) 0.792 

3. อัตราหมุนของสินทรัพย์ (V22) 0.734 

  เนื่องจากอัตราส่วนในปัจจัยนี มีจ านวน 3 อัตราส่วน เป็นอัตราส่วนท่ีเปรียบเทียบกับจ านวนสมาชิก  

2 อัตราส่วน อีกหนึ่งอัตราส่วนแสดงถึงการหมุนของสินทรัพย์ของสหกรณ์ ซึ่งทั ง 3 อัตราส่วน จะแสดงให้เห็นว่าทาง

สหกรณ์จะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเงนิออมของสมาชิกท่ีเป็นสนิทรัพย์ของสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างโอกาสใน

การท าก าไรได้มากหรอืน้อยเพยีงใด ดังนั นปัจจัยนี ควรตั งชื่อวา่ “ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพการใช้สนิทรัพย์” 

  ปัจจัยท่ี 2 ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 3 อัตราส่วน คือ 

อัตราส่วนทางการเงิน น  าหนักปัจจัยเมื่อหมุนแกนแล้ว 

1. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็ว (V52) 0.965 

2. อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน (V51) 0.951 

3. อัตราการเตบิโตของทุนสหกรณ์ (V13) 0.756 

เนื่องจากอัตราส่วนในปัจจัยนี แสดงถึงอัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว และอัตรา

การเตบิโตของทุนสหกรณ์ ซึ่งเป็นอัตราส่วนเหล่านี บ่งบอกถึงการเติบโตของทุนสหกรณ์ท่ีมีผลตอ่สภาพคล่องของสหกรณ์
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ในการท่ีจะช าระหนี ระยะสั นและความราบร่ืนในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ดังนั นปัจจัยนี ควรตั งชื่อว่า “ปัจจัยด้าน

สภาพคลอ่ง” 

ปัจจัยท่ี 3 ประกอบด้วยอัตราสว่นทางการเงิน 3 อัตราส่วน คือ 

อัตราส่วนทางการเงิน น  าหนักปัจจัยเมื่อหมุนแกนแล้ว 

1. อัตราการเตบิโตของหนี  (V14) 0.833 

2. อัตราการเตบิโตของสินทรัพย ์(V24) 0.768 

3. อัตราการเตบิโตของธุรกิจ (V31) 0.710 

เนื่องจากอัตราส่วนในปัจจัยนี แสดงถึงการเติบโตของหนี และสินทรัพยท่ี์ไม่วา่จะมีการเติบโตเพิ่มข ึนหรือ

ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จะส่งผลกต่อการเตบิโตโดยรวมของธุรกิจสหกรณ์เชน่กัน ดังนั นปัจจัยนี ควรตั งชื่อว่า “ปัจจัยดา้น

อัตราการเตบิโตของสหกรณ์” 

ปัจจัยท่ี 4 ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 2 อัตราส่วน คือ 

อัตราส่วนทางการเงิน น  าหนักปัจจัยเมื่อหมุนแกนแล้ว 

1. อัตราส่วนหนี สนิทั งสิ นตอ่ทุน (V11) 0.797 

2. อัตราค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน (V45) 0.778 

เนื่องจากอัตราส่วนหนี สินทั งสิ นต่อทุนในปัจจัยนี แสดงถึงความสัมพันธ์ของเจ้าหนี กับส่วนของทุนว่ามี

อัตราส่วนมากน้อยเพียงใด ซึ่งบ่งบอกถึงค่าใช้จ่ายท่ีทางสหกรณ์จะต้องแบกรับจากภาระดอกเบี ย รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีมา

จากการด าเนนิงานของสหกรณ์ดว้ย ดังนั นปัจจัยนี ควรตั งชื่อวา่ “ปัจจัยดา้นค่าใชจ้่ายการเงินและการด าเนนิงาน” 

ปัจจัยท่ี 5 (เป็นปัจจัยท่ีสกัดได้เป็นล าดับท่ี 6) ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 2 อัตราส่วน คือ 

อัตราส่วนทางการเงิน น  าหนักปัจจัยเมื่อหมุนแกนแล้ว 

1. อัตราก าไรสุทธิ (V49) 0.772 

2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(V23) 0.758 

เนื่องจากอัตราส่วนในปัจจัยนี แสดงถึงประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนของสหกรณ์  ทั ง

ความสามารถในการท าก าไรสุทธิของสหกรณ์และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของสหกรณ์  

ดังนั นปัจจัยนี ควรตั งชื่อวา่ “ปัจจัยดา้นผลตอบแทนของสหกรณ์” 

3. น าคะแนนปัจจัยหลังจากการสกัดปัจจัยมาอธิบายฐานะการเงินของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัด

เชยีงใหม ่

ปัจจัยท่ี 1 “ปัจจัยดา้นประสิทธิภาพการใช้สนิทรัพย์” 
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เมื่อเรียงล าดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ตามคะแนนปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใช้

สนิทรัพย ์พบวา่มีสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นบวกจ านวน 22 สหกรณ์ และสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นลบ 67 สหกรณ์ 

โดยคะแนนปัจจัยจะได้รับอิทธิพลจากเงินออมต่อสมาชิก (V42) มากท่ีสุด ตามด้วยก าไรต่อสมาชิก (V41) และอัตราหมุน

ของสนิทรัพย์ (V22) ตามล าดับ 

  สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้เลี ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ล าพูน จ ากัด ซึ่งมี

คะแนนปัจจัยเท่ากับ 6.126 พบว่า มีเงินออมต่อสมาชิก (V42) เท่ากับ 296,197.39 บาท ก าไรต่อสมาชิก (V41) เท่ากับ 

83,465.75 บาท และอัตราหมุนของสินทรัพย์ (V22) เท่ากับ 6.53 รอบ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีค่า

เท่ากับ 26,863.55 บาท, 2,430.12 บาท และ 0.89 รอบ ตามล าดับ 

สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากท่ีสุด คือ สหกรณ์โคนมฝาง จ ากัด มีคะแนนปัจจัยเท่ากับ -

0.901 พบว่า มีเงินออมต่อสมาชิก (V42) เท่ากับ 15,352.96 บาท และก าไรต่อสมาชิก (V41) เท่ากับ 676.47 บาท ซึ่งต่ า

กว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ ส่วนอัตราหมุนของสินทรัพย์ (V22) มีค่าเท่ากับ 4.60 รอบ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด

เชยีงใหม ่

ปัจจัยท่ี 2 “ปัจจัยดา้นสภาพคลอ่ง” 

  เมื่อเรียงล าดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ตามคะแนนปัจจัยด้านสภาพคล่อง พบว่าม ี

สหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นบวกจ านวน 20 สหกรณ์ และสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นลบ 69 สหกรณ์ โดยคะแนนปัจจัย

จะได้รับอิทธิพลจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (V52) มากท่ีสุด ตามด้วยอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (V51) และอัตราการ

เตบิโตของของทุนสหกรณ์ (V13) ตามล าดับ 

  สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากที่สุด คือ สหกรณก์ารเกษตรโครงการหลวงโปงตอง จ ากัด ซึ่ง

มคีะแนนปัจจัยเทา่กับ 8.246 พบว่ามีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (V52) เท่ากับ 113.92 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (V51) 

เท่ากับ 119.09 เท่า และในส่วนอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ (V13) มีค่าเท่ากับ 293.85 % ซึ่งทั งหมดสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมีคา่เท่ากับ 3.67 เท่า, 5.49 เท่า และ 6.96 % ตามล าดับ 

สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากท่ีสุด คือ สหกรณ์โคนมฝาง จ ากัด มีคะแนนปัจจัยเท่ากับ -

1.300 พบวา่มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (V52) เท่ากับ 0.36 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวยีน (V51) เท่ากับ 0.65 เท่า และใน

ส่วนอัตราการเตบิโตของของทุนสหกรณ์ (V13) มีค่าเท่ากับ -156.47 % ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ทั งหมด 

ปัจจัยท่ี 3 “ปัจจัยดา้นอัตราการเตบิโตของสหกรณ์” 

เมื่อเรียงล าดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ตามคะแนนปัจจัยด้านอัตราการเติบโตของ

สหกรณ์ พบวา่มีสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นบวกจ านวน 46 สหกรณ์ และสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นลบ 43 สหกรณ์ 

โดยคะแนนปัจจัยจะได้รับอิทธิพลจากอัตราการเติบโตของหนี  (V14) มากท่ีสุด ตามด้วยอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 

(V24) และอัตราการเตบิโตของธุรกิจ (V31) ตามล าดับ 

  สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ใช้น  าห้วยเดื่อ จ ากัด ซึ่งมีคะแนนปัจจัย

เท่ากับ 3.911 พบวา่มีอัตราการเตบิโตของหนี  (V14) เท่ากับ 380.03 % อัตราการเตบิโตของสินทรัพย์ (V24) เท่ากับ 67.13 

% และอัตราการเตบิโตของธุรกิจ (V31) เท่ากับ 23.07 % ซึ่งทั ง 3 อัตราส่วน มคี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมี

ค่าเท่ากับ 9.15 %, 2.37% และ 6.32 % ตามล าดับ 
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สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จ ากัด  

มีคะแนนปัจจัยเท่ากับ -2.573  พบว่า มีอัตราการเติบโตของหนี  (V14) เท่ากับ -69.34 % อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 

(V24) เท่ากับ -66.92 % และอัตราการเตบิโตของธุรกิจ (V31) เท่ากับ -98.33 % ซึ่งทั ง 3 อัตราส่วน มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ของจังหวัดเชยีงใหม ่

ปัจจัยท่ี 4 “ปัจจัยดา้นค่าใชจ้่ายการเงินและการด าเนนิงาน” 

เมื่อเรียงล าดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ตามคะแนนปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายการเงินและ    

การด าเนินงาน พบว่า มีสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นบวกจ านวน 53 แห่ง และสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นลบ 36 แห่ง 

โดยคะแนนปัจจัยจะได้รับอทิธิพลจากอัตราก าไรสุทธิ (V49) มากที่สุด ตามดว้ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23)  

  สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรห้วยหม้อ จ ากัด ซึ่งมีคะแนน

ปัจจัยเท่ากับ 2.200 พบว่า มีอัตราก าไรสุทธิ (V49) เท่ากับ 97.15 % และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23) เท่ากับ 

4.69 % ซึ่งอัตราส่วนทั งคูม่คี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมีคา่เท่ากับ 5.88 % และ 1.27 % ตามล าดับ 

สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จ ากัด มีคะแนนปัจจัย

เท่ากับ -4.485 พบว่า มีอัตราก าไรสุทธิ (V49) เท่ากับ -15.38 % และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23) เท่ากับ -

49.12 % ซึ่งอัตราส่วนทั งคูม่คี่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยท่ี 5 “ปัจจัยดา้นผลตอบแทนของสหกรณ์”  (ปัจจัยท่ีสกัดได้เป็นล าดับท่ี 6) 

เมื่อเรียงล าดับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ตามคะแนนปัจจัยด้านผลตอบแทนของสหกรณ์ 

พบวา่ มสีหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นบวกจ านวน 53 แห่ง และสหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยเป็นลบ 36 แหง่ โดยคะแนนปัจจัย

จะได้รับอทิธิพลจากอัตราก าไรสุทธิ (V49) มากที่สุด ตามดว้ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23)  

  สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นบวกมากท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรห้วยหม้อ จ ากัด ซึ่งมีคะแนน

ปัจจัยเท่ากับ 2.200 พบว่า มีอัตราก าไรสุทธิ (V49) เท่ากับ 97.15 % และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23) เท่ากับ 

4.69 % ซึ่งอัตราส่วนทั งคูม่คี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมีคา่เท่ากับ 5.88 % และ 1.27 % ตามล าดับ 

สหกรณ์ท่ีมีค่าคะแนนปัจจัยเป็นลบมากท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จ ากัด มีคะแนนปัจจัย

เท่ากับ -4.485 พบว่ามีอัตราก าไรสุทธิ (V49) เท่ากับ -15.38 % และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23) เท่ากับ -

49.12 % ซึ่งอัตราส่วนทั งคูม่คี่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ 

จากผลคะแนนปัจจัยทั ง 5 ปัจจัย สรุปได้ว่า ในปัจจัยท่ี 1 ด้านประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย ์ 

หากสหกรณ์ใดท่ีมีคะแนนในปัจจัยนี เป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์นั นบริหารสินทรัพย์ท่ีมาจากเงินออมของสมาชิกได้ดีและ

สร้างโอกาสท าก าไรจากการหมุนของสินทรัพย์ได้ดี  ถ้าสหกรณ์มีคะแนนปัจจัยเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์นั น  มีปัญหาใน

การบริหารเงินออมของสมาชิกให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงไม่สามารถสร้างโอกาสในการท าก าไรได้มากพอ 

ปัจจัยท่ี 2 ด้านสภาพคล่อง หากสหกรณ์ใดท่ีมีคะแนนในปัจจัยนี เป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมี

สินทรัพย์ท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เร็วครอบคลุมหนี สินหมุนเวียนเร็ว ในทางกลับกันถ้าสหกรณ์มีคะแนนปัจจัยเป็นลบ 

แสดงว่าสหกรณ์นั นมีความเสี่ยงสูงท่ีจะพบกับภาวะขาดสภาพคล่อง ปัจจัยท่ี 3 ด้านอัตราการเติบโตของสหกรณ์ หาก

สหกรณ์ใดท่ีมีคะแนนในปัจจัยนี เป็นบวก แสดงว่าธุรกิจสหกรณ์นั นมีการเติบโตจากหนี สินและสินทรัพย์ของสหกรณ์ 

ในทางกลับกันถ้าสหกรณ์มคีะแนนปัจจัยเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์นั นมีปัญหาในการเติบโตของสินทรัพยแ์ละหนี สิน ส่งผล
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ให้การเตบิโตในธุรกิจของสหกรณ์หยุดชะงักหรอืถดถอยลง  อาจมีความเป็นไปได้วา่สหกรณเ์ลอืกท่ีจะช าระหนี แทนท่ีจะน า

เงินไปลงทุนเพิ่มเติม ปัจจัยท่ี 4 ด้านค่าใช้จ่ายการเงินและการด าเนินงาน หากสหกรณ์ใดท่ีมีคะแนนในปัจจัยนี เป็นบวก 

แสดงวา่สหกรณ์นั น มกีารด าเนินงานท่ีดีและสามารถสร้างรายได้เพื่อท่ีจะช าระหนี และดอกเบี ยจากการกู้ยมืเงินได้ ในทาง

กลับกัน ถ้าสหกรณ์มีคะแนนปัจจัยเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์นั นมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีสูง ท าก าไรได้น้อยหรือ

ประสบกับภาวะขาดทุน ท าให้มคีวามเสี่ยงในการช าระหนี และดอกเบี ยเงินกู้ ปัจจัยท่ี 5 ด้านผลตอบแทนของสหกรณ์ หาก

สหกรณ์ใดท่ีมีคะแนนในปัจจัยนี เป็นบวก แสดงว่าสหกรณ์นั น สามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของสหกรณ์ได้ดี 

ในทางกลับกันถ้าสหกรณ์มีคะแนนปัจจัยเป็นลบ แสดงว่าสหกรณ์นั น สร้างก าไรได้น้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หรือก าลัง

ขาดทุน 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ CAMELS Analysis  

มติิท่ี 1 ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมี

อัตราส่วนหนี สินต่อทุน (V11) สูงที่สุด คือ สหกรณ์ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จ ากัด ทางสหกรณ์ควรหาทาง

เพิ่มเงินทุนและลดความเสี่ยงจากการท่ีมีอัตราส่วนหนี สินต่อทุนสูงโดยการชักชวนสมาชิกเพิ่มทุนเรือนหุ้นหรือระดมทุน

จากสมาชิกใหม่แทนการกู้ยืมเงิน สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีไม่มีทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (V12) เลยมีจ านวน 

15 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ควรพิจารณาออกนโยบายค่อย ๆ เพิ่มทุนส ารองอย่างต่อเนื่องในอนาคตและต้องรักษาระดับ

เงินทุนส ารองให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมเสมอ รวมถึงระมัดระวังในการเลือกแหล่งเงินทุนให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ

แต่ละสหกรณ์ด้วย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ (V13) ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์

โคนมฝาง จ ากัด ทางสหกรณ์ต้องโน้มนา้วชักจูงสมาชิกในการเพิ่มทุนเรือนหุ้นและพยายามรักษาสมาชิกเดิมไม่ให้ถอนหุ้น

ออกจากสหกรณ์ เช่น ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก การให้ผลตอบแทนท่ีมากขึ นส าหรับผู้ท่ีลงทุนในระยะยาว สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมีอัตราการเติบโตของหนี  (V14) สูงท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ใช้น  าห้วยเดื่อ จ ากัด ทางสหกรณ์มี

การกู้ยืมเงินจ านวนมากเพื่อการลงทุน ดังนั นสหกรณ์ต้องพิจารณาเลือกธุรกิจท่ีจะลงทุนท่ีได้ผลตอบแทน ท่ีสามารถ

รับภาระดอกเบี ยเงินกู้ได้ หรือพิจารณาทยอยช าระหนี สินบางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบี ยลง และสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดเชียงใหมท่ี่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (V15) ต่ าที่สุด คือ สหกรณ์ปุ๋ยอนิทรียช์ีวภาพต าบลเวียง อ าเภอฝาง 

จ ากัด ทางสหกรณ์ควรพิจารณาว่าธุรกิจท่ีท าอยู่นั นสร้างผลตอบแทนเหมาะสมกับเงินท่ีลงทุนไปหรือไม่ เมื่อพิจารณาใน

รายธุรกิจแล้วพบธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนต่ าทางสหกรณ์ต้องตัดสินใจระหวา่งปรับปรุงการด าเนินงานและแก้ไขสาเหตุท่ี

ท าให้ผลตอบแทนต่ า หรือหากไมส่ามารถท าให้ผลตอบแทนสูงมากกว่านี ได้แล้วทางสหกรณค์วรพิจารณาถอนตัวออกจาก

ธุรกิจนั น 

  มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์ ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราการค้าง

ช าระ (V21) สูงท่ีสุด 6 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ผู้ใชน้  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้บ้านวังหม้อ จ ากัด สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชยีง

ดาว จ ากัด สหกรณ์ผู้เลี ยงไก่ไข่เชียงใหม่ - ล าพูน จ ากัด สหกรณ์ชาวสวนส้มฝาง จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโครงการ

หลวงหมอกจ๋าม จ ากัด สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จ ากัด โดยสหกรณ์เหล่านี ไม่สามารถที่จะเก็บหนี จากลูกหนี 
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ได้เลย ทางสหกรณค์วรคัดกรองเฉพาะลูกหนี ท่ีมีคุณภาพดีมีแนวโน้มท่ีจะช าระหนี กอ่นให้กูย้มืเงิน รวมถึงก าหนดมาตรการ

ในการเรียกเก็บหนี ท่ีเข้มงวด สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราหมุนของสินทรัพย์ (V22) ต่ าที่สุด 3 สหกรณ์ 

คือ สหกรณ์การเกษตรดอยแก้ว จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรบ้านกองแหะ จ ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่โป่ง จ ากัด  

ทางสหกรณ์ควรพจิารณาเพ่ิมสัดส่วนสินทรัพย์ท่ีมีอัตราหมุนสูงและลดการถือสนิทรัพย์ท่ีมอีัตราหมุนต่ า เพื่อปรับให้อัตรา

การหมุนของสินทรัพยใ์ห้มีความเหมาะสม สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(V23) 

ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จ ากัด ทางสหกรณ์ควรพิจารณารายธุรกิจว่าธุรกิจใดมีปัญหาเร่ืองผลตอบแทน

ต่ าหรือขาดทุน และพิจารณาว่าสามารถปรับปรุงการท างานและด าเนินธุรกิจต่อไปหรือถอนตัวออกจากธุรกิจ  

รวมถึงพิจารณาช าระหนี บางส่วนเพื่อลดภาระดอกเบี ยท่ีต้องแบกรับ และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตรา

การเติบโตของสินทรัพย์ (V24) ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จ ากัด ทางสหกรณ์ต้องพิจารณา

ลงทุนสร้างสินทรัพย์เพิ่มขึ นทั งระยะสั นและระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาในการเจริญเติบโตของสินทรัพย์และการสร้าง

ก าไรในอนาคต รวมถึงมองหาความเป็นไปได้ในการด าเนนิธุรกิจอื่น ๆ ท่ีสหกรณย์ังไม่ได้เข้าไปอกีทางหน่ึงดว้ย 

มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราการเติบโตของ

ธุรกิจ (V31) ต่ าท่ีสุด (ไม่นับสหกรณ์ ท่ีมีแนวโน้มเลิกกิจการ) คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จ ากัด  

ทางสหกรณ์ควรปรับปรุงวิธีการบริหารให้ดีขึ นและทันสมัยมากขึ น เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เนตมาช่วยในการบริการ  

ใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยในการบริหาร การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถมากขึ น  

การจัดการองคค์วามรู้ภายในองค์กร การใชร้ะบบข้อมูลขา่วสาร ฯลฯ เพื่อให้สหกรณ์สามารถขยายธุรกิจให้เตบิโตขึ นอย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการร่วมมอืกันระหว่างสหกรณ์และองค์กรอื่น ๆ เพื่อยกระดับการบริการและขยายขนาดธุรกิจ 

มิติท่ี 4 การท าก าไร ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีก าไรต่อสมาชิก (V41)  

ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ทางสหกรณ์ต้องพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการและการบริหารเพื่อลด

ค่าใช้จ่ายท่ีไมจ่ าเป็น ต้องมกีารวเิคราะห์การลงทุนในแตล่ะธุรกิจว่ามีผลดี ผลเสีย ข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยา่งไรก่อนท่ีจะ

เลือกลงทุนในสินทรัพย์นั นและสินทรัพย์ท่ีเลือกจะต้องมีความเหมาะสมกับสหกรณ์ด้วย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

เชียงใหม่ท่ีมีเงินออมต่อสมาชิก (V42) ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต าบลเวียง อ าเภอฝาง จ ากัด ทางสหกรณ์

ต้องโน้มน้าวสมาชิกให้เกิดความต้องการจะออมเงินกับทางสหกรณ์เพิ่ม เช่น การให้ผลตอบแทนท่ีมากขึ น สิทธิพิ เศษ  

เป็นต้น เพื่อน าเงินจากการออมของสมาชิกไปสร้างก าไรให้สหกรณ์ได้มากขึ น สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมี

หนี สินต่อสมาชกิ (V43) สูงท่ีสุด คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม ่จ ากัด สหกรณ์ดังกล่าวยังมหีนี สินต่อสมาชิก

ท่ีต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั งประเทศ ดังนั นสหกรณ์ทุกสหกรณ์ควรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกเพื่อสมาชิกจะได้กู้เงิน

จากสหกรณ์ไปลงทุนเพื่อให้สหกรณ์สร้างรายได้เพิ่มเติมจากการเก็บดอกเบี ย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมี

อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (V44) สูงท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรห้วยมะนาว จ ากัด 

ทางสหกรณ์ต้องปรับปรุงการด าเนินงานใหม่และประเมินถึงความเป็นไปได้ในการท าก าไรจากธุรกิจอีกครั ง เพื่อเลือก

ด าเนินงานในส่วนธุรกิจท่ีคุ้มกับค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปอย่างรอบคอบ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตรา

ค่าใชจ้่ายในการด าเนนิงาน (V45) สูงท่ีสุด คือ สหกรณ์ปุ๋ยอนิทรียช์ีวภาพต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จ ากัด ทางสหกรณ์ควรมี

การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ และตรวจสอบหาจุดบกพร่องท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่ายไมจ่ าเป็นอย่าง

สม่ าเสมอ โดยอาจจะตั งเป็นเป้าหมายไว้ให้กับบุคลากรและให้ผลตอบแทนหากแก่บุคลากรหากสามารถท าได้ตาม



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มนีาคม  2560) 

 

Vol. 3 No. 1 (January – March 2017)   34 

 

เป้าหมายเพื่อสร้างแรงกระตุน้ในการท างานแก่บุคลากร สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมีอัตราการเติบโตของทุน

ส ารอง (V46) ต่ าท่ีสุด จ านวน 4 สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์เหล่านี ควรจะจัดสรรเงินทุนให้มาอยู่ในทุนส ารองด้วย สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (V47) ต่ าท่ีสุด (ไม่นับสหกรณ์ท่ีมีแนวโน้มเลิกกิจการ) 

คือ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหมอกจ๋าม จ ากัด ทางสหกรณ์ควรจัดสรรเงินทุนลงในส่วนนี ให้เหมาะสมกับการ

เตบิโตของสหกรณ์ โดยอาจจะจัดสรรไวโ้ดยอ้างองิกับการเตบิโตของทุนสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชยีงใหม่ท่ีมี

อัตราการเติบโตของก าไร (V48) ที่ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด ทางสหกรณ์ควรพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมใน

ธุรกิจท่ีสร้างก าไรได้ดี รวมทั งลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั นและระยะยาวเพื่อรองรับการท าก าไรในอนาคต สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราก าไรสุทธิ (V49) ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์การเกษตรทุ่งต้อม จ ากัด และสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราก าไรขั นต้น (V410) ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จ ากัด สหกรณ์ทั ง 2 

สหกรณ์ ควรหาทางเพิ่มก าไรขั นตน้ โดยอาจท าข้อตกลงทางการค้าในระยะยาวกับองคก์รหรือห้างร้านอ่ืน ๆ เป็นการสร้าง

คู่ค้าในธุรกิจ เพื่อลดตน้ทุนขายให้ต่ าลงจากการซื อในปริมาณมากหรือมกีารซื ออยา่งต่อเนื่องในระยะเวลาในขอ้ตกลง  

มิติท่ี 5 สภาพคล่อง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

(V51) และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (V52) ต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์ชาวสวนส้มฝาง จ ากัด ทางสหกรณ์ต้องพิจารณาเพิ่ม

สินทรัพย์หมุนเวียนจากการระดมทุนจากสมาชิก รวมถึงลดสัดส่วนทุนท่ีไม่หมุนเวียนลงเพื่อสร้างสภาพคล่อง สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีอัตราหมุนของสินค้า (V53) ต่ าท่ีสุดและอายุเฉลี่ยสินค้า (V54) สูงท่ีสุด คือ สหกรณ์

การเกษตรแมริ่ม จ ากัด ทางสหกรณ์ควรพจิารณาว่าเงินทุนไปจมอยู่กับสินค้าใดมากเกินไปและปรับปริมาณคลังสินค้าท่ีมี

อายุสินค้าสูงให้สอดคล้องกับความต้องการตามฤดูกาลนั น ๆ  เพื่อลดอายุเฉลี่ยของสินค้าและน าเงินทุนส่วนท่ีปรับลดไป

ท าก าไรจากสินคา้ที่มอีายุสินค้านอ้ย เช่น สินคา้อุปโภคบริโภค 

2. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่โดยการใช้ Factor Analysis  

ซึ่งสามารถใชค้ะแนนปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกับ CAMELS Analysis เพื่อใชเ้ป็นสัญญาณเตือนภัยในการด าเนินงาน 

ดังนี  

ปัจจัยท่ี 1 “ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใชส้ินทรัพย์” สหกรณ์ท่ีมคีะแนนปัจจัยด้านประสิทธิภาพการใช้

สินทรัพยต์่ าที่สุด คือ สหกรณ์โคนมฝาง จ ากัด โดยมีเงินออมต่อสมาชิก (V42) และก าไรต่อสมาชิก (V41) ต่ ากวา่ค่าเฉลี่ย

ของจังหวัดเชยีงใหม่ ส่วนอัตราหมุนของสินทรัพย ์(V22) สูงกวา่ค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ ทางสหกรณ์ควรเลือกลงทุน

ในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูง ต้องมีการลงทุนในสินทรัพยทั์ งระยะสั นและระยะยาวเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

เพื่อสร้างก าไร 

  ปัจจัยท่ี 2 “ปัจจัยด้านสภาพคล่อง” สหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์โคนมฝาง จ ากัด  

โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (V52) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (V51) และในส่วนอัตราการเติบโตของของทุนสหกรณ์ 

(V13) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม่ทั งหมด  ดังนั น เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดสภาวะขาดสภาพคล่องใน        

การด าเนินกิจการ ทางสหกรณ์ต้องการระดมทุนจากสมาชิกทั งเก่าและใหม่ มีการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ ท่ีมี          

ความตอ้งการกู้ยืมเงินในระยะสั นก่อนปล่อยให้กู้ยมืเพื่อลดอัตราการค้างช าระท่ีเกิดการลูกหนี ท่ีไม่สามารถช าระเงินคืนได้

ตามก าหนด และควรมีนโยบายส ารองเงินสดไว้ส าหรับหนี สนิท่ีต้องช าระคืนภายใน 1 ปี และเงนิค้างค้างจ่ายต่าง ๆ 
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ปัจจัยท่ี 3 “ปัจจัยด้านอัตราการเติบโตของสหกรณ์” สหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์

การเกษตรโครงการหลวงตีนตก จ ากัด โดยมีอัตราการเติบโตของหนี  (V14) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (V24)  

และอัตราการเติบโตของธุรกิจ (V31) ทั ง 3 อัตราส่วน มีค่าต่ ากวา่ค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม่ ทางสหกรณ์ตอ้งพิจารณา

เพิ่มการลงทุนจากหลาย ๆ แหลง่เงินทุนเพื่อขยายขนาดของธุรกิจสหกรณใ์ห้มีการเตบิโตขึ นอย่างตอ่เนื่องในอนาคต 

ปัจจัยท่ี 4 “ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายการเงินและการด าเนินงาน” สหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยสูงท่ีสุด คือ 

สหกรณ์ผู้ใช้น  าห้วยเดื่อ จ ากัด  โดยมีอัตราส่วนหนี สินต่อทุน (V11) และอัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (V45)  

ซึ่งอัตราส่วนทั งคู่มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเชยีงใหม ่ทางสหกรณ์ต้องแก้ปัญหาเร่ืองค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานท่ีสูง

เกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้สหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุน อาจแก้ไขโดยการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การท างานและการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อตัดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นออกไป เมื่อสามารถเพิ่มประสิท ธิภาพใน             

การด าเนินงานและมกี าไรแล้ว ต้องพิจารณาเร่ิมช าระหนี และดอกเบี ยท่ีค้างช าระเพื่อลดหนี สินรวมทั งเพิ่มความนา่เชื่อถือ

ทางการเงินของสหกรณ์ 

ปัจจัยท่ี 5 “ปัจจัยด้านผลตอบแทนของสหกรณ์” สหกรณ์ท่ีมีคะแนนปัจจัยต่ าท่ีสุด คือ สหกรณ์ผู้ปลูก

กระเทียมฝาง จ ากัด โดยมีอัตราก าไรสุทธิ (V49) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (V23) มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ

จังหวัดเชยีงใหม่ แสงให้เห็นถึงผลตอบแทนท่ีทางสหกรณ์ได้รับนั นนอ้ยกว่ามาตรฐาน ทางสหกรณ์จะตอ้งพจิารณาว่าควร

ปรับปรุงวิธีการด าเนินธุรกิจเดิมท่ีสหกรณ์ท าอยู่ให้ดีขึ นจากเดิมหรือมองหาช่องทางการท าธุรกิจใหม่หรือท าธุรกิจเสริมท่ี

สนับสนุนธุรกิจหลักและท าให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกวา่เดิม  
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