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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการประเมินผลการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั อาํเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อศึกษาลกัษณะการดาํเนินงานของสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน   
จอมทอง จาํกดั ผูว้ิจยัไดเ้สนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

4.1 ด้านลกัษณะการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน จอมทองจํากดั 

1. ประวติัการต่อตั้งสหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด ไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือ  
พ.ศ. 2535 ในรูปของกองทุนสวสัดิการสาํนกังานการประถมศึกษาอาํเภอจอมทอง โดย อาจารยม์านพ  
ธรรมโชติ หัวหน้าการประถมศึกษา อาํเภอจอมทอง โดยมีทุนเร่ิมตน้ 30,000 บาท ในปี พ.ศ. 2537 
คณะกรรมการกองทุนไดบ้ริหารในรูปแบบของกลุ่มเครดิตยเูน่ียน จนกระทัง่ในปี 2540 ทางกลุ่มได้
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบต่อชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศไทย จาํกดั และเป็นสมาชิก
สวสัดิการเงินกูแ้ละเงินสะสม(สก.1, สก.2) ตามหนงัสือรับรองเลขท่ี 13063 โดยใชช่ื้อว่า “กลุ่มเครดิต
ยเูน่ียนจอมทอง – ดอยหล่อ” 

ในปี พ.ศ. 2542 ได้ทาํการขอจดัตั้ งเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย  ์มีสมาชิกแรกเร่ิมแรกเร่ิมจด
ทะเบียนจาํนวน 100 คน มีหุ้นจดัตั้งคร้ังแรก จาํนวน 645,150 บาท จนกระทัง่ในปี 2543 ไดรั้บการ
อนุมติัจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จดทะเบียนเป็น “สหกรณ์เครดิต       
ยูเน่ียนจอมทอง-ดอยหล่อ จาํกัด” ตั้ งแต่วนัท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2543 และได้จัดประชุมสามญัใหญ่       
คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2543 เพื่อทาํการเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบ
กิจการ ชุดท่ี 1 โดยมีบญัชีตามขอ้บงัคบัถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน ของทุกปี ในปี พ.ศ. 2548 ไดมี้การออก
กฎกระทรวง ตามอาํนาจแห่งพระราชบญัญติั พ.ศ.2542 กาํหนดประเภทของสหกรณ์ประเภทท่ี 7 และ
ในปี 2554 ไดมี้การเปล่ียนช่ือใหม่เป็น “สหกรณ์เครดิต  ยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั  

ปัจจุบนัสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีสมาชิกของสหกรณ์ในปี 2555 มีทั้งหมด 1,700 
คน และคณะกรรมการดาํเนินงานรวมทั้งผูต้รวจสอบกิจการ ทั้งหมด 20 คน  
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2. การถือหุ้น สมาชิกเม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสหกรณ์จะตอ้งถือหุ้นอย่างน้อยคนละ 10 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และตอ้งเพ่ิมหุ้นอย่างน้อยสิบหุ้นทุกเดือนปัจจุบนัสหกรณ์มีการถือหุ้นของ
สมาชิกทั้งหมดจาํนวน 76,892,430 บาท โดยจาํนวนการถือหุน้ของสมาชิก แสดงดงัตารางท่ี 4.1 

3. การรับฝากเงิน ซ่ึงสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ไดใ้หบ้ริการดา้นการรับฝากเงินจาก
สมาชิก  คือเงินฝากพิเศษ โดยจาํนวนเงินฝากคร้ังแรกตอ้งไม่นอ้ยกว่า 500 บาท สมาชิกจะส่งเงินฝาก
เพิ่มข้ึนจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้ส่วนการถอนจะถอนเม่ือใดจาํนวนเท่าใดกไ็ด ้อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  ร้อยละ 
3.75 ต่อปี ในปัจจุบนัสหกรณ์มีจาํนวนเงินฝากของสมาชิกทั้งหมด 38,462,547.19 บาท โดยจาํนวน
เงินฝากจะแสดงดงัตารางท่ี 4.1 

4. การให้สินเช่ือ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด ได้ให้สินเช่ือแก่สมาชิกสหกรณ์ 3 
ประเภท คือ 

4.1 เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน วตัถุประสงคเ์พื่อให้สมาชิกนาํไปใชใ้นยามฉุกเฉิน เช่น ค่าเทอม
บุตร สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ สามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน 15,000บาท ส่งชาํระไม่เกิน 12งวด อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 
ต่อปี 

4.2 เงินกูส้ามญั เพื่อให้สมาชิกนาํเงินไปใชใ้นดา้นต่างๆ เช่น การลงทุนประกอบการ 
สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ สามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน 500,000 บาท ส่งชาํระไม่เกิน 150 งวด อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
10 ต่อปี 

4.3 เงินกู้พิเศษ เพื่อซ้ือ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สมาชิก
สามารถกูพ้ิเศษเพื่อ รถจกัรยานยนต ์คอมพิวเตอร์ ไดใ้นวงเงินตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินอยา่งละ 40,000 
บาท    ส่งชาํระไม่เกิน 60 งวด อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี  

ในปัจจุบนัการใหสิ้นเช่ือของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั นั้นมีจาํนวนการใหสิ้นเช่ือเพิ่มมาก
ข้ึน จะเห็นไดว้า่ จากปี 2551 จาํนวนกาํใชบ้ริการสินเช่ือ มียอดจาํนวน 53,744,189.00 บาท ซ่ึงปัจจุบนั ปี 
2555 เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงินทั้งหมด 121,399,866.02 บาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 125.88  ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 จาํนวนการถือหุ้น การรับฝากเงิน และการให้บริการสินเช่ือของสหกรณ์เครดิตยูน่ียน
จอมทอง จาํกดั 

     ปี 

รายการ 
2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนทุน
เรือนหุน้ (บาท) 

53,923,650.00 58,763,930.00 62,585,430.00 68,712,030.00 76,892,430.00 

จาํนวนเงินฝาก
สหกรณ์ (บาท) 

24,184,797.42 24,860,660.67 30,113,164.42 35,230,905.19 38,462,547.19 

จาํนวนการให้
สินเช่ือ (บาท) 

53,744,189.00 69,825,752.62 77,305,615.92 101,917,073.97 121,399,866.02 

ท่ีมา: รายงานกิจการประจาํปีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ปี 2551-2555 

5. งบดุล เป็นงบท่ีแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน 
และทุน 

5.1 สินทรัพยข์องสหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1) สินทรัพยห์มุนเวียน ประกอบดว้ย (1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร (2) เงินฝาก
สหกรณ์อ่ืน (3) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (4) ทรัพยสิ์นหมุนเวียน 

2) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ประกอบดว้ย  

ก) เงินลงทุนระยะยาว เป็นการลงทุนในรูปแบบของการซ้ือหุ้นชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยทางสหกรณ์มีการซ้ือหุ้นเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนท่ีทางชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

ข) เงินให้กูย้ืมระยะยาว ซ่ึงเป็นยอดหน้ีจากการท่ีสมาชิกสหกรณ์ทาํการกู้
เงินจากสหกรณ์โดยมีระยะเวลาใชคื้นมากกวา่ 1 ปี 

ค) ท่ีดิน และ อุปกรณ์ สุทธิ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองพิมพส์มุดเงิน
ฝาก ตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร สถานท่ี ฯลฯ  
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า สินทรัพยข์องสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวโดยมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 74 ของสินทรัพย์รวมทั้ งหมด ซ่ึงลูกหน้ีระยะยาวมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปีจาก 
85,576,731.09 บาท ในปี 2551 เพิ่มข้ึนเป็น 141,019,410.74 บาท ในปี 2555 เพิ่มคิดเป็นร้อยละ 64.78  

5.2 หน้ีสินของสหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1) หน้ีสินหมุนเวียน ประกอบด้วย (1) เงินกู้ยืมระยะสั้ น (2) หน้ีสินระยะยาว            
(3) เงินรับฝาก (4) หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เช่น เงินบาํเหน็จพนกังาน ฯลฯ ในส่วนประกอบของหน้ีสิน
หมุนเวียนนั้นเงินรับฝากจากสมาชิกในปัจจุบนัมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.54 จากตารางท่ี 4.2 
พบว่าเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนมีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปีจาก 24,316,060.42 บาท ในปี 2551 
เพิ่มข้ึนเป็น 50,916,424.69 บาท ในปี 2555 เพิ่มคิดเป็นร้อยละ 109.39  

5.3 ทุนของสหกรณ์ ประกอบดว้ย 

1) ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) สหกรณ์มีหลกัเกณฑก์าํหนดใหส้มาชิกทุก
คนสะสมทุนเรือนหุน้ทุกเดือนตามสดัส่วนของเงินไดร้ายเดือน โดนเรียกเก็บจากตน้สังกดัท่ีสมาชิกสังกดั
อยู ่

2) ทุนสาํรอง เป็นเงินท่ีมาจากการจดัสรรจากกาํไรสุทธิซ่ึงตามขอ้บงัคบัสหกรณ์
ใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิในแต่ละปี 

3) ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ประกอบดว้ย (1) ทุนสวสัดิการซ่ึงสหกรณ์ตอ้งจดัสรร
จากกาํไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ (2) ทุนสาธารณประโยชน์ จดัสรรจากกาํไรสุทธิไม่เกิน  
ร้อยละ 10  (3) ทุนศึกษาอบรม จดัสรรจากกาํไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 10 (4) ทุนพฒันากิจการสหกรณ์ 
จดัสรรตามความเหมาะสม 

4)  กาํไรสุทธิประจาํปี เป็นกาํไรท่ีมาจากรายไดร้วมของสหกรณ์ฯ ทั้งหมดหกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมดของสหกรณ์ฯ กาํไรสุทธิประจาํปีของสหกรณ์ฯ นาํมาจดัสรรเป็นทุนสํารอง     
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั และคืนใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ในรูปของเงินปันผลและเฉล่ียคืน 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าทุนของสหกรณ์เครดิตยูเ น่ียนจอมทอง จํากัด มีทุนเพิ่มข้ึนทุกปี จาก 
61,250,640.67 บาท ในปี 2551 เป็น 90,102,986.05 บาท ในปี 2555 ส่วนใหญ่จะเป็นทุนเรือนหุ้นมี
สัดส่วนมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 85.34 ของทุนทั้งหมด ทุนเรือนหุ้นน้ีเป็นส่วนประกอบของทุน
ดาํเนินงานท่ีสาํคญั เพราะเป็นส่ิงบ่งช้ีถึงความมัง่คัง่ของสหกรณ์ 
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ตารางที ่4.2 งบดุลของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ปี 2551-2555 
                                      ปี 
       รายการ 

2551 2552 2553 2554 2555 

1. สินทรัพย ์
1.1 สินทรัพยห์มุนเวยีน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ทรัพยสิ์นหมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

6,642,116.71 
16,000,106.27 
16,631,413.72 

7,810.00 

 
 

5,062,260.56 
10,779,589.55 
20,600,693.62 

28,028.25 

 
 

9,807,978.18 
8,721,020.04 

17,994,488.92 
14,191.00 

 
 

5,904,742.03 
1,661,476.65 

22,661,186.32 
5,389.00 

 
 

9,192,431.95 
1,691,928.82 

27,143,805.77 
3,633.00 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 39,281,446.70 36470571.98 36,537,678.14 30,232,794.00 38,031,799.54 
1.2 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

เงินลงทุนระยะยาว 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ท่ีดิน และ อุปกรณ์ สุทธิ 

 
3,779,310.00 

37,112,775.25 
3,356,420.24 

 
3,855,310.00 

49,225,059.00 
3,364,090.14 

 
  3,920,310.00 
59,311,127.00 
3,520,397.38 

 
4,148,310.00 

79,255,887.65 
3,458,721.62 

 
5,274,310.00 

94,256,060.25 
3,457,240.95 

รวมสินทรัพย ์ 44,248,505.49 56,444,459.14 66,751,834.38 86,862,919.27 102,987,611.20 
2. หน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 
2.1 หน้ีสินหมุนเวยีน 
        เงินกูย้มืระยะสั้น 
        เงินรับฝาก 
        หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

- 
24,184,797.42 

15,038.00   

 
 

- 
24,860,660.67 

8,508.00 

 
 

- 
30,113,164.42 

520,326.00 

 
 

2,000,000.00 
35,230,905.19 

29,285.00 

 
 

12,024,141.75 
38,462,547.19 

71,645.75 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 24,199,835.42 24,869,168.67 30,633,490.42 37,260,190.19 50,558,334.69 
2.2 หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
        สาํรองบาํเหน็จพนกังาน 

 
116,255.00 

 
203,990.00 

 
205,580.00 

 
284,910.00 

 
358,090.00 

รวมหน้ีสิน 116,225.00 203,990.00 205,580.00 284,910.00 358,090.00 
3. ทุนของสหกรณ์ 
3.1 ทุนเรือนหุน้ (หุน้ละ10บาท)
3.2 ทุนสาํรอง 
3.3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 
3.4 กาํไรสุทธิประจาํปี 

 
53,923,650.00 

2,162,617.76 
1,702,697.05 
3,461,675.86 

 
58,763,930.00 
2,509,959.62 
1,815,964.05 
4,752,018.78 

 
62,585,430.00 
3,009,390.40 
1,977,727.05 
4,877,894.65 

 
68,712,030.00 
3,498,496.05 
2,164,132.05 
5,175,954.98 

 
76,892,430.00 
4,184,684.03 
2,467,144.05 
6,558,727.97 

รวมทุนของสหกรณ์ 61,250,640.67 65,708,748.32 72,450,442.10 79,550,613.08 90,102,986.05 
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 61,366,865.67 65,912,738.32 72,656,022.10 79,835,523.08 90,461,075.05 

ท่ีมา: รายงานกิจการประจาํปีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ปี 2551-2555 

6. งบกาํไรขาดทุน เป็นงบท่ีแสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ ประกอบดว้ย รายได ้ค่าใชจ่้าย 
และกาํไรสุทธิ 

6.1 รายไดข้องสหกรณ์ รายไดข้องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ส่วนใหญ่มาจาก
ดอกเบ้ียรับจากเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมประมาณร้อยละ 99 ของรายไดท้ั้งหมด จากตารางท่ี 4.3 พบว่า
รายไดข้องสหกรณ์เพิ่มข้ึน  ทุกปีจาก 5,309,062.86 บาท ในปี พ.ศ.2551 เพิ่มข้ึนเป็น 9,240,244.30 
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บาท ในปี 2555 หรือเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 74.05 ทั้งน้ีเพราะว่าสหกรณ์มีจาํนวนสมาชิกท่ีใช้บริการ
สินเช่ือท่ีเพิ่มมากข้ึน จึงทาํให้จาํนวนเงินกู้ของสมาชิกเพิ่มข้ึนด้วย ส่งผลให้สหกรณ์สามารถท่ีทาํ
รายไดข้องสหกรณ์เพิ่มข้ึน จากดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือของสมาชิกท่ีใชบ้ริการสินเช่ือไดโ้ดยรายไดข้อง
สหกรณ์จะแสดงดงัตารางท่ี 4.3 

6.2 ค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่าย ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน โดย
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานประกอบไปดว้ย 1. เงินเดือนและค่าจา้ง 2.ค่าประกนัสังคมและเงินสมทบ 
ค่าสาธารณูปโภค ซ่ึงสัดส่วนดอกเบ้ียจ่ายมีสัดส่วนท่ีน้อยกว่าค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน แต่เราจะ
สังเกตได้ว่าดอกเบ้ียจ่ายของสหกรณ์มีจาํนวนเพิ่มข้ึนทุกปี ช่วงปี 2551-2555 เน่ืองจากสหกรณ์มี
จาํนวนเงินฝากเพิ่มข้ึน   ทุกปี และตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ส่งเสริมการออมมาก ดงันั้นสหกรณ์
จึงกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากมากกว่าธนาคารพาณิชยเ์พื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมเงินโดย
สหกรณ์มีเงินรับฝาก คือ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ ให้อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี และไม่เสียภาษี
เงินฝากดว้ยส่งผลใหส้หกรณ์จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสาํหรับเงินรับฝากท่ีมากข้ึน 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่าในปี  2551-2555 มีจาํนวนค่าใชจ่้ายของสหกรณ์เพิ่มข้ึนทุกปีทั้งน้ี
เป็นเพราะวา่สหกรณ์มีภาระในการจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเพิ่มข้ึนทุกปี
ซ่ึงสหกรณ์มีค่าใชจ่้ายในปี 2551 จาํนวน 2,702,655.75 บาท เพิ่มข้ึนเป็น 4,256,869.35 บาท ในปี 2555 
หรือคิดเป็นร้อยละ 57.51 

6.3 กาํไรสุทธิ เป็นผลตอบแทนจากการดาํเนินงานขอสหกรณ์ ซ่ึงมาจากรายไดท้ั้งหมด
ของค่าใชจ่้าย       ซ่ึงกาํไรสุทธิของสหกรณ์ถูกจดัสรรคืนแก่ผูถื้อหุ้นหรือสมาชิกในรูปแบบของเงิน
ปันผลตามหุ้นท่ีมีในสหกรณ์ และเงินเฉล่ียคืนตามสัดส่วนดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีไดจ่้ายให้กบัสหกรณ์ 
นอกจากกาํไรสุทธิจดัสรรเป็นเงินปันผลเฉล่ียคืนแลว้ ยงัจดัสรรเป็นทุนสํารอง เงินโบนสักรรมการ
และเจา้หนา้ท่ี เป็นตน้ 

จากตามราง 4.3 พบว่าสหกรณ์ มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึนทุกปี ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสัดส่วนการเพิ่มข้ึนของเงิน
ใหส้มาชิกกูย้มืมีสดัส่วนมากกวา่การเพ่ิมข้ึนของเงินรับฝากจากสหกรณ์ จึงทาํใหส้หกรณ์ไดรั้บรายได้
จากดอกเบ้ียเงินกูม้ากกว่าจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก โดยในปี 2551 สหกรณ์ฯมีกาํไรสุทธิจาํนวน 
3,461,675.86 บาท เพิ่มข้ึนเป็น 6,558,727.97 บาท ในปี 2555 หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมร้อยละ 82.33 
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ตารางที ่4.3 งบกาํไรขาดทุนของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ปี พ.ศ. รายได ้(บาท) ค่าใชจ่้าย (บาท) กาํไรสุทธิ (บาท) 
2551 6,164,331.61 2,702,655.75 3,461,675.86 
2552 7,254,607.19 2,502,588.41 4,752,018.78 
2553 7,753,321.68 2,875,427.03 4,877,894.65 
2554 8,542,699.23 3,366,744.25 5,175,954.98 
2555 10,815,597.32 4,256,869.35 6,558,727.97 

ท่ีมา: รายงานกิจการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

7. สวสัดิการสาํหรับสมาชิกสหกรณ์ เป็นสวสัดิการเพื่อให้สมาชิกขององคก์ารไดรั้บส่ิงท่ีจะ
ช่วยใหคุ้ณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวดียิง่ข้ึน หรือลดภาระท่ีแบกรับอยู ่ประกอบไปดว้ย 

7.1 การใหบ้ริการสวสัดิการ สก. 1 เป็นสวสัดิการท่ีจดัใหมี้ข้ึนเพื่อช่วยป้องกนัปัญหาหน้ี
สูญในสหกรณ์และสร้างหลกัประกนัความมัน่คงให้แก่ครอบครัวสมาชิก กรณีสมาชิกท่ีกูเ้งินไปจาก
สหกรณ์แลว้เสียชีวิต ทางสหกรณ์ไดจ้ดัการเร่ืองหน้ีใหโ้ดยทายาท และผูค้ ํ้าไม่ตอ้งชาํระคืนทั้งตน้และ 
ดอกเบ้ียแต่เงินกูจ้ะตอ้งไม่ผดิสญัญาและไม่เสียชีวิตดว้ยโรคร้ายแรง 

7.2 การใหบ้ริการสวสัดิการ สก. 2 คือการให้สวสัดิการกรณีสมาชิกท่ีสะสมหุ้นไวก้บั
สหกรณ์แลว้เสียชีวิต โดยทางสหกรณ์จะทาํการจดัการเร่ืองเงินสมทบหุ้นให้แก่ทายาทสมาชิกตาม
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

7.3 การให้บริการสวสัดิการ สก. 5 คือ คุม้ครองสมาชิกผูเ้สียชีวิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพหรือสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ท่ีถึงแก่ความตาย
ดว้ยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงคจ์ะหากาํไรมาแบ่งปัน โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนฯ จะจ่ายเงิน
คุม้ครองใหแ้ก่ทายาทของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

7.4 สมาชิกคลอดบุตรเปิดบญัชีเงินฝากไวใ้หบุ้ตรคนละ 1,000 บาท และตอ้งเป็นสมาชิก
อยา่งนอ้ย 1 ปี ข้ึนไป 

7.5 สมาชิกแต่งงานเปิดบญัชีเงินรับฝากใหบ้ญัชีละ 1,000 บาทถา้เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน 
ใหบ้ญัชีละ 1,000 บาท ตอ้งเป็นสมาชิกอยา่งนอ้ย 1 ปี ข้ึนไป 
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4.2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จํากดั 

ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั นั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัในดา้นต่างๆ โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

4.2.1 ด้านคณะกรรมการสหกรณ์ 

 1. ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  

ตารางที ่4.4 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จอมทอง จาํกดั 
ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 15 75.0 
หญิง 5 25.0 

อาย ุ(ปี) 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 50 2 10.0 
50 – 55  9 45.0 
มากกวา่ 55 ข้ึนไป 9 45.0 
อายเุฉล่ีย = 54 ปี   

สถานภาพการสมรส 
สมรส 17 85.0 
หยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ 3 15.0 

ระดบัการศึกษา 
ปริญญาตรี 18 90.0 
ปริญญาโท 2 10.0 

อาชีพ 
รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 18 90.0 
อ่ืนๆ (เช่น ธุรกิจส่วนตวั, เกษตรกร เป็นตน้) 2 10.0 

รายไดต่้อเดือน (บาท) 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 30,000 3 15.0 
30,001 – 40,000 5 25.0 
มากกวา่ 40,000 ข้ึนไป 12 60.0 

รายไดเ้ฉล่ีย = 40,584 บาท/เดือน   
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ขอ้มูลดา้นบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั จากผล
การศึกษาพบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหว่าง 50 – 55 ปี และมากกว่า 55 ปี ข้ึนไป 
โดยอายเุฉล่ียของคณะกรรม คือ 54.7 หรือ 55 ปีคณะกรรมการส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้  

ในดา้นการศึกษา คณะกรรมการส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่ท่ีระดบัปริญญาตรี และคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ในดา้นรายได ้คณะกรรมการส่วนใหญ่ มีรายไดต่้อ
เดือน มากกวา่ 40,000 บาทข้ึน รองลงมาคือ 30,000 – 40,000 บาท และตํ่ากวา่ 30,000 บาท โดยรายไดเ้ฉล่ีย
ของคณะกรรมการ คือ 40,584 บาท ดงัตารางท่ี 4.4 

2. ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการในการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง 
จาํกดั ดว้ยการทดสอบความรู้ 12 ขอ้ พบวา่คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัดี จาํนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.0 และท่ีเหลือมีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน8 คนคิดเป็น ร้อยละ 40.0 ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.5 

จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเขา้ใจอย่างมากในเร่ืองสหกรณ์เครดิตในเร่ือง
วตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง การออกหุน้ และในเร่ืองของการเขา้ร่วมประชุม และพบว่าคณะกรรมการส่วน
ใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองการขาดจากการเป็นสมาชิก ร้อยละ 50 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.5 ความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการในการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัปานกลาง (50% – 80%) 8 40.0 
ระดบัดี (81% – 100%) 12 60.0 

คะแนนเฉล่ีย  87.0 
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ตารางที ่4.6 ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ตอบถูก 

จาํนวน (ร้อยละ) 
ตอบผดิ 

จาํนวน (ร้อยละ) 

1. สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งจดัหาทุนและ
บริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ (ถูก) 

20 
(100.0) 

- 

2. การออกหุ้น สหกรณ์สามารถออกหุ้นไดไ้ม่จาํกดั มีมูลค่า
หุน้ละ 10 ข้ึนไป (ถูก) 

20 
(100.0) 

- 

3. สมาชิกสหกรณ์ คือ บุคคลธรรมดาท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ี มี
อายตุั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป (ถูก) 

15 
(75.0) 

5 
(25.0) 

4. การประชุมสมาชิก จะตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่า
คร่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้ งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
(ถูก) 

19 
(95.0) 

1 
(5.0) 

5. กรรมการสหกรณ์ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นส่วนตวัในเร่ืองท่ี
ประชุม หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม(ถูก) 

20 
(100.0) 

- 

6. สมาชิกจะขาดจากการเป็นสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิต
เท่านั้น (ผดิ) 

10 
(50.0) 

10 
(50.0) 

7. สมาชิกท่ีขาดการชาํระหน้ีสะสมรายเดือนติดต่อกนั 3 เดือน
ถือวา่ขาดจากการเป็นสมาชิก (ถูก) 

14 
(70.0) 

6 
(30.0) 

8. กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเ น่ียน  ต้องเป็นผู ้ท่ี มี ช่ือใน
ทะเบียนบา้นและอาศยัอยู่ในเขตภูมิลาํเนาเป็นเวลาไม่น้อย
กวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดรับเลือกเป็นกรรมการ (ถูก)  

 
18 

(90.0) 

 
2 

(10.0) 
9. การชาํระคืนเงินกู ้สมาชิกสหกรณ์สามารถคืนเงินไดโ้ดย
ไม่มีระยะเวลากาํหนดการคืน (ผดิ) 

17 
(85.0) 

3 
(15.0) 

10. การกูย้ืมเงินสามารถทาํเร่ืองกูก้บัคณะกรรมการโดยไม่
จาํเป็นตอ้งบอกวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้(ผดิ) 

14 
(70.0) 

6 
(30.0) 

11. คณะกรรมการสามารถเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียข้ึนหรือ
ลงได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบก่อนล่วงหนา้ (ผดิ) 

19 
(95.0) 

1 
(5.0) 

12. ผูกู้ส้ามารถนาํเงินกูไ้ปใชน้อกเหนือจากวตัถุประสงค์ท่ี  
ขอกูก้บัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนไวไ้ด ้(ผดิ) 

14 
(70.0) 

6 
(30.0) 
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3. ดา้นการมีส่วนร่วมในสหกรณ์ของคณะกรรมการ 

3.1 การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการของ
สหกรณ์ประจาํเดือน โดยจะให้คณะกรรมการเขา้รวมประชุมโดยมีหัวขอ้การประชุม ดงัรายละเอียด
ดงัน้ี 

1) ความเคล่ือนไหวของสมาชิก เช่นจาํนวนของสมาชิกในแต่ละเดือน เพิ่ม
หรือลดอยา่งไร วิธีการเพิ่มยอดสมาชิกจะทาํการเพ่ิมโดยวิธีใด 

2) การเพิ่มทุนของสหกรณ์ โดยจะทาํการหารือเพื่อการเพ่ิมยอดของทุน
เรือนหุน้ 

3) ระบบในการให้บริการของสหกรณ์ รวมไปถึง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ
สหกรณ์     เพื่อนาํไปปรับปรุงแกไ้ขในส่วนท่ีบกพร่องใหดี้ข้ึน  

4) การติดตามสมาชิก เช่น ลูกหน้ีรายใดท่ีขาดการชําระหน้ี ทาง
คณะกรรมการจะทาํการสาํรวจรายช่ือ และทาํการแกปั้ญหา 

จากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการทั้งหมด 20 คนพบว่า คณะกรรมการของสหกรณ์ มีคะแนนเฉล่ีย
การเขา้ร่วมประชุมต่อปี ร้อยละ 89 โดยในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม จะมีการเขา้ร่วมประชุม 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 และในเดือนท่ีมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมน้อยท่ีสุด คือ เดือนเมษายน 
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 แสดงดงัตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7 จาํนวนการเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือนของคณะกรรมการ 

การประชุมประจาํเดือน จาํนวนคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม (20) 

สดัส่วนคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม (ร้อยละ) 

มกราคม  18 90 
กมุภาพนัธ์ 18 90 
มีนาคม 20 100 
เมษายน 13 65 
พฤษภาคม 17 85 
มิถุนายน 20 100 
กรกฎาคม 20 100 
สิงหาคม 18 90 
กนัยายน 19 95 
ตุลาคม 19 95 
พฤศจิกายน 17 85 
ธนัวาคม 15 75 

สดัส่วนเฉล่ียทั้งหมดต่อปี 89 
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3.2 การเรียนรู้ การศึกษา และการฝึกอบรมของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
สหกรณ์แต่ละคนจะตอ้งมีการเขา้รับการฝึกอบรม ในแต่ละบทบาทหนา้ท่ี ตามหวัขอ้การอบรมดงัน้ี 

1) บทบาทในการทาํหน้าท่ีคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง 
จาํกดั 

2) บทบาทเจา้หนา้ท่ีในการทาํธุรกรรมทางการเงิน 

3) บทบาทเจา้หนา้ท่ีในการทาํธุรกรรมสินเช่ือ 

4) อบรมความรู้เร่ืองเก่ียวกบัผูต้รวจสอบกิจการ และการปฏิบติัต่อสมาชิก 

คณะกรรมการสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในทุกๆ หัวขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี ดงันั้นคณะกรรมการจึงจาํเป็น
จะไดมี้ความรู้ โดยในการสัมภาษณ์การเขา้รับการอบรม ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.8 แสดงถึงการเขา้รับ
เรียนรู้แบะอบรมในหัวขอ้ต่างๆ ซ่ึงในการจดัการอบรมของคณะกรรมการแต่ละปีจะมีการอบรมใน
หวัขอ้ต่างจากการสมัภาษณ์ ของคณะกรรมการสหกรณ์ จาํนวนทั้งหมด 20 คน พบว่า คะแนนสัดส่วน
เฉล่ียของการเขา้รับอบรมทั้งหมดในรอบปี คือ 86โดย การอบรมในหัวขอ้อบรมความรู้เก่ียวกบัการ
ปฏิบติัหน้าท่ีธุรกรรมทางการเงิน และ อบรมความรู้เก่ียวกบัดา้นผูต้รวจสอบกิจการความรู้เก่ียวกบั
ระบบการดาํเนินงาน และการปฏิบติัต่อสมาชิก มีจาํนวนคณะกรรมการเขา้รับการอบรมมากท่ีสุด 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95 รองลงมาคือ หัวขอ้ อบรมความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีธุรกรรมสินเช่ือ เขา้รับ
อบรม 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และหัวข้อ บทบาทในการทาํหน้าท่ีคณะกรรมการสหกรณ์มี
คณะกรรมการเขา้รับการอบรมนอ้ยท่ีสุด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ดงัตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8 การเขา้รับการอบรมของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยน่ีูยนจอมทอง จาํกดั 

หวัขอ้การศึกษา/อบรม จาํนวน 
(คน) 

สดัส่วนคณะกรรมการ
ท่ีเขา้อบรม (ร้อยละ) 

1. บทบาทในการทาํหนา้ท่ีคณะกรรมการสหกรณ์ 15 75 
2. อบรมความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีธุรกรรมทางการเงิน 19 95 
3. อบรมความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีธุรกรรมสินเช่ือ 18 90 
4. อบรมความรู้เก่ียวกบัดา้นผูต้รวจสอบกิจการความรู้ 
  เก่ียวกบัระบบการดาํเนินงาน และการปฏิบติัต่อสมาชิก 

19 95 

สดัส่วนการเขา้รับอบรมต่อปี 86 

4. ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการสหกรณ์ 

ความพึงพอใจของคณะกรรมการจะนั้นจะแบ่งการวดัความพึงพอใจเป็น 3 ดา้น คือ ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ระบบสารสนเทศและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการ และ ดา้นระบบ
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การปฏิบติังาน จากการศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
สมาชิกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสุด ร้อยละ 85.0 รองลงมาคือ ระดบัมากร้อยละ 
15.0 ตารางท่ี 4.9 

จากการวดัระดบัความพึงพอใจโดยพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ระบบ
สารสนเทศและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานมีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 4.96 อยู่ในเกณฑม์าก
ท่ีสุด โดยท่ี คณะกรรมการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของสถานท่ีในการปฏิบติังานมีบรรยากาศ
และส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีและสหกรณ์มีวสัดุอุปกรณ์/ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการทาํงานท่ี
ทนัสมยัและเพียงพอ รองลงมาคือเร่ืองส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ ห้องนํ้ า โทรศพัท์
สาธารณะมีเพียงพอ เร่ืองมีความมัน่คงปลอดภยัและไดรั้บการคุม้ครองดูแลจากการปฏิบติังาน เร่ือง
เพื่อนร่วมงานใหค้วามสนิทสนม ช่วยเหลือหรือสนบัสนุนในการปฏิบติังานและเร่ืองท่านพึงพอใจใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อองคก์รของท่าน 

ดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการ พบว่า คณะกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจ คือ 4.55 ในเร่ืองของค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีไดรั้บในปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณงานท่ีทาํ รองลงมาคือเร่ืองการไดรั้บโอกาสไดรั้บความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน
ต่างๆ 

ดา้นระบบการปฏิบติังานพบว่า คณะกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากท่ีสุดมีคะแนนค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ คือ 4.96 โดยในเร่ืองความพึงพอใจต่อระบบการใหส้วสัดิการของสหกรณ์ รองลงมาคือเร่ือง
ความพึงพอใจในระบบการติดตามหน้ีสินของสหกรณ์ เร่ืองความพึงพอใจต่อระบบการออกหุน้กูข้อง
สหกรณ์ เร่ืองความพึงพอใจต่อระบบอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก/ กู ้และเร่ืองความพึงพอใจต่อระบบการรับ
ฝากเงินของสหกรณ์ ตารางท่ี 4.10 

ตารางที ่4.9 ระดบัความพึงพอใจของคณะกรรมการต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั  
ระดบัความพึงพอใจ จาํนวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 17 85.0 
มาก 3 15.0 
ปานกลาง - - 
นอ้ย - - 
นอ้ยท่ีสุด - - 
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ตารางที ่4.10 ความพึงพอใจของคณะกรรมการต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

ประเดน็ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก ระบบสารสนเทศและ
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

     4.96  

1) สถานท่ีในการปฏิบติังานมีบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี 

20 - - - - 5.00 มากท่ีสุด 

2) สหกรณ์มีวสัดุอุปกรณ์/ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
การทาํงานท่ีทนัสมยัและเพียงพอ 

20 - - - - 5.00 มากท่ีสุด 

3) ส่ิงอํานวยความสะดวก เช่น สถานท่ีจอดรถ 
หอ้งนํ้า โทรศพัทส์าธารณะมีเพียงพอ 

18 2 - - - 4.90 มากท่ีสุด 

4) มีความมัน่คงปลอดภยัและได้รับการคุม้ครอง
ดูแลจากการปฏิบติังาน 

17 3 - - - 4.85 มากท่ีสุด 

5) เพื่อนร่วมงานใหค้วามสนิทสนม ช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนในการปฏิบติังาน 

16 - 3 - - 4.60 มากท่ีสุด 

6) ท่านพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อองค์กร
ของท่าน 

13 3 4 - - 4.45 มาก 

2. ดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการ      4.55  
7) ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีท่านได้รับใน
ปัจจุบนัมีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีทาํ 

14 6 - - - 4.70 มากท่ีสุด 

8) ท่านไดมี้โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง
หนา้ท่ีการงานต่างๆ 

11 6 3 - - 4.40 มาก 

3. ดา้นระบบการปฏิบติังาน      4.69  
9) ท่านพึงพอใจต่อระบบการดําเนินงานแบบ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนระดบัใด 

15 5 - - - 4.75 มากท่ีสุด 

10) ท่านพึงพอใจต่อระบบการใหสิ้นเช่ือระดบัใด 14 5 1 - - 4.65 มากท่ีสุด 
11) ระบบการรับฝากเงินของสหกรณ์ระดบัใด 6 7 7 - - 3.95 มาก 
12) ระบบอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก/ กู ้ระดบัใด 13 3 4 - - 4.45 มาก 
13) ระบบการออกหุน้กูข้องสหกรณ์ ระดบัใด 13 6 1 - - 4.60 มากท่ีสุด 
14) ระบบการติดตามหน้ีสินของสหกรณ์ระดบัใด 14 5 1 - - 4.65 มากท่ีสุด 
15) ระบบการใหส้วสัดิการของสหกรณ์ระดบัใด 17 2 1 - - 4.80 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ: ระดบัความพึงพอใจ   
มากท่ีสุด    มีค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 
มาก  มีค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 
นอ้ย  มีค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 
นอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 
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4.2.2 ด้านสมาชิกสหกรณ์ 

1. ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

ขอ้มูลดา้นบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จอมทอง จาํกดั ประกอบดว้ย 
เพศ อายุ  สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ รายได ้ค่าใชจ่้ายต่อเดือน และระยะเวลาในการเป็น
สมาชิก 

ขอ้มูลด้านบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด จากผล
การศึกษาพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.9 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 38.1   ทั้งน้ี
เน่ืองจากในสังคมชนบทส่วนใหญ่ถือว่าเพศชายเป็นหัวหน้าครอบครัว มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ
ครอบครัว โดยเฉพาะการตดัสินใจเร่ืองภายในครอบครัวและเป็นตวัแทนของสมาชิกในครอบครัวมี
อายรุะหว่าง 51 – 55 ปี รองลงมาคือ อายตุ ํ่ากว่าหรือเท่ากบั 40 ปี และมีอายเุฉล่ีย 47.58 หรือประมาณ 
50 ปี 

ดา้นการศึกษา สมาชิกส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสรองลงมา คือ สถานภาพหยา่ร้างสมาชิก  ส่วนใหญ่
มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบัปริญญา รองลงมา คือ ระดบัอนุปริญญา เน่ืองจากระดบัการศึกษาท่ีสูงทาํ
ให้สมาชิกมีการประกอบอาชีพท่ีมั่นคงและมีรายได้ท่ีแน่นอน ส่วนมากสมาชิกจึงมีอาชีพเป็น
ขา้ราชการเป็นส่วนมาก และมีความพร้อมในการกูย้มืเงินสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ อาชีพพนกังาน ลูกจา้งเอกชน เน่ืองจากอาชีพรับราชการเป็นอาชีพท่ีมี
ความมัน่คงสูงและมีรายไดท่ี้แน่นอน จึงทาํใหมี้ความพร้อมในการกูย้มืเงินมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 

ดา้นรายไดส้มาชิกส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ีมากกว่า 20,000 บาทข้ึนไป รองลงมา คือ 
15,001 – 20,000 สมาชิกสหกรณ์มีรายไดเ้ฉล่ีย 23,058 บาท เน่ืองจาก สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการและมีประสบการณ์ในการทาํงานมาก เงินเดือนจึงเพิ่มมากข้ึนตามประสบการณ์ และสมาชิก
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายต่อเดือนอยูท่ี่ 5,000 – 8,000 บาท โดยรายจ่ายเฉล่ียของสมาชิกอยูท่ี่ 7,507.74 บาท
เน่ืองจากสมาชิกแต่ละคนมีครอบครัวและมีบุตรตอ้งเล้ียงดูจึงมีภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือนท่ีค่อนขา้งสูง 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 

2. การเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

จากการศึกษาพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแลว้ตํ่ากว่าหรือเท่ากบั 6 ปี ร้อยละ 
57.3 ท่ีเหลือคือมากกวา่ 6 ปีข้ึนไป ร้อยละ 42.7 และเฉล่ีย 6.02 ปี หรือ 6 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ และสงัคมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 200 61.9 
หญิง 123 38.1 

อาย ุ(ปี) 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 40 ปี 89 27.6 
41 – 45 32 9.9 
46 – 50  63 19.5 
51 – 55  125 38.7 
มากกวา่ 55 ปีข้ึนไป 14 4.3 
อายเุฉล่ีย = 47.58   

สถานภาพ 
โสด 26 8.0 
สมรส 248 76.8 
หยา่ร้าง/ หมา้ย/ แยกกนัอยู ่ 49 15.2 

ระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษา 47 14.6 
อนุปริญญา 109 33.7 
ปริญญาตรีข้ึนไป 167 51.7 

อาชีพ 
เกษตรกรรม 47 14.6 
คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 40 12.4 
รับราชการ/ รัฐวสิาหกิจ 185 57.3 
พนกังาน/ ลกูจา้งของเอกชน 51 15.8 

รายไดต่้อเดือน (บาท)  
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000  47 14.6 
10,001 – 15,000 48 14.9 
15,000 – 20,000 83 25.7 
มากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไป 145 44.9 
รายไดเ้ฉล่ีย = 23,058.51บาท/เดือน   

รายจ่ายต่อเดือน (บาท) 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000  83 25.7 
5,000 – 8,000 134 41.5 
มากกวา่ 8,000 ข้ึนไป 106 32.8 
รายจ่ายเฉล่ีย  = 7,507.74 บาท/เดือน   

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ปี) 
ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 6 185 57.3 
มากกวา่ 6 ข้ึนไป 138 42.7 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกเฉล่ีย = 6.02 ปี   
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3. ความรู้ความของสมาชิกในการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จอมทอง จาํกดั 

จากการศึกษาความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกในการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ดว้ยการ
ทดสอบความรู้ 12 ขอ้ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 67.8 และท่ีเหลือมี
ความรู้อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 32.2 ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 

โดยพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่มีความเขา้ใจอยา่งมากในเร่ืองการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการถูกหา้ม
ไม่ใหเ้ขา้ร่วมประชุมในเร่ืองนั้นๆ และพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองของการบอก
วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงินของสหกรณ์ฯ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสมาชิกมีวตัถุประสงคใ์นการกู ้ ท่ีต่างกนั 
ทาํใหเ้กิดการสบัสนกบัวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ในการใหสิ้นเช่ือได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.12 ตารางแสดงร้อยละของความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกในการดาํเนินงานสหกรณ์เครดิต         
ยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ จาํนวน ร้อยละ 
ระดบัปานกลาง 50% - 80% 219 67.8 
ระดบัดี 81% - 100% 104 32.2 

คะแนนเฉล่ีย 73.6 

ตารางที ่4.13 ความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกในเร่ืองการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ตอบถูก 

จาํนวน (ร้อยละ) 
ตอบผดิ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
1. สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งจดัหาทุนและ
บริการสินเช่ือเพ่ือการประกอบอาชีพและการดาํรงชีพ (ถูก) 

216 
(66.9) 

107 
(33.1) 

2. การออกหุน้ สหกรณ์สามารถออกหุน้ไดไ้ม่จาํกดั มีมูลค่าหุน้ละ 
10 ข้ึนไป (ถูก) 

191 
(59.1) 

132 
(40.9) 

3. สมาชิกสหกรณ์ คือ บุคคลธรรมดาท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ี มีอายุ
ตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป (ถูก) 

238 
(73.7) 

85 
(26.3) 

4. การประชุมสมาชิก จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
คร่ึงหน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม(ถูก) 

204 
(63.2) 

119 
(36.8) 

5. กรรมการสหกรณ์ไม่ว่าผูใ้ดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นส่วนตวัใน
เร่ืองใดท่ีประชุม หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม (ถูก) 

240 
(74.3) 

83 
(25.7) 

6. สมาชิกจะขาดจากการเป็นสมาชิกเน่ืองจากการเสียชีวิตเท่านั้น 
(ผดิ) 

181 
(56.0) 

142 
(44.0) 

 



 

41 

ตารางที ่4.13 ความรู้ความเขา้ใจของสมาชิกในเร่ืองการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ (ต่อ) 

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ตอบถูก 

จาํนวน (ร้อยละ) 
ตอบผดิ 

จาํนวน (ร้อยละ) 
7. สมาชิกท่ีขาดการชาํระหน้ีสะสมรายเดือนติดต่อกนั 3 เดือนถือ
วา่ขาดจากการเป็นสมาชิก (ถูก) 

191 
(59.1) 

132 
(40.9) 

8. กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ือในทะเบียน
บา้นและอาศยัอยูใ่นเขตภูมิลาํเนาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อน
วนัท่ีไดรับเลือกเป็นกรรมการ (ถูก) 

228 
(70.6) 

95 
(29.4) 

9. การชําระคืนเงินกู้ สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้ยืมได้โดยไม่มี
ระยะเวลากาํหนด (ผดิ) 

156 
(48.3) 

167 
(51.7) 

10. การกู้ยืมเงินสามารถทาํเร่ืองกู้กบัคณะกรรมการโดยไม่
จาํเป็นตอ้งบอกวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้(ผดิ) 

129 
(39.9) 

194 
(60.1) 

11. คณะกรรมการสามารถเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียข้ึนหรือลง
ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหส้มาชิกทราบก่อนล่วงหนา้(ผดิ) 

233 
(72.1) 

90 
(27.9) 

12. ผูกู้ส้ามารถนาํเงินกูไ้ปใชน้อกเหนือจากวตัถุประสงคท่ี์ขอกู้
กบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ไวไ้ด ้(ผดิ) 

169 
(52.3) 

154 
(47.7) 

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทองจาํกดั 
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั จะมีส่วนร่วมในสหกรณ์โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การ
ฝากเงินแบบเงินฝากพิเศษ การใชบ้ริการเงิน และการเขา้ร่วมประชุมของสมาชิก จะแสดงให้เห็นถึง
การเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์สมาชิก ดงัน้ี 

4.1 การฝากเงิน โดยสหกรณ์จะมีนโยบายให้สมาชิกจะตอ้งมีการเขา้ให้บริการ
ฝาก เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกโดยมีเงินฝากพิเศษ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี โดย
สมาชิก 323 คน มีเงินฝากทั้งหมด 68 คน ไม่มีเงินฝาก 265 คน และมีเงินฝากเฉล่ีย คือ 525,458.00 บาท 
ดงัตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14 การฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
การมีเงินฝาก (เงินฝากพเิศษ) จาํนวน (คน) ร้อยละ จาํนวนเงินฝากเฉล่ีย (บาท/คน) 

ไม่มีเงินฝาก 265 82.0  
มีเงินฝาก 68 18.0 525,458.0 

รวม 323 100.0  
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4.2 การใชบ้ริการกูเ้งิน สมาชิกสามารถใชบ้ริการกูเ้งินตามวตัถุประสงคท่ี์ตรงตาม
ระเบียบของสหกรณ์ โดยสมาชิก 323 คน มีจาํนวนผูใ้ชบ้ริกการสินเช่ือของสหกรณ์ทั้งหมด 221 คน           
โดยแบ่งเป็นเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 66 คน เฉล่ียคนละ 12,645.00 บาท เงินกูส้ามญั 137 คน กูเ้ฉล่ียคนละ 
410,438.00 บาท และเงินกูพ้ิเศษ 18 คน เฉล่ียคนละ 36,516.00 บาท แสดงดงัตารางท่ี 4.15 

ตารางที ่4.15 การใชบ้ริการสินเช่ือของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
การใชบ้ริการเงินกูข้องสมาชิก/

ประเภทของเงินกู ้
จาํนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จาํนวนเงินกูเ้ฉล่ีย 
ต่อคน (บาท) 

ระยะเวลากู้
(เดือน) 

ไม่ใชบ้ริการ 102 31.5   
ใชบ้ริการ 221 68.5 

รวม 323 100.0 
ประเภทเงินกู ้     
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 66 29.9 12,645.0 12 
เงินกูส้ามญั 137 62.0 410,438.0 150 
เงินกูพ้ิเศษ 18 8.1 36,516.0 60 

รวม 221 100.0   

4.3 การเขา้ใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดัสมาชิก
สหกรณ์ 323 คนมีการเขา้ใชบ้ริการสหกรณ์ 1 คร้ังต่อเดือน คือ 210 คน คิดเป็นร้อยละ65 มากกว่า 1 
คร้ังต่อเดือน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และการเขา้ร่วมประชุมของสมาชิก ใน 1 ปี  มีสมาชิกท่ีเขา้
ร่วมประชุม ทั้งหมด 256 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 และท่ีไม่เคยเขา้ร่วมประชุม 67 คน    คิดเป็นร้อยละ 
20.7 แสดงดงัตารางท่ี 4.16 

ตารางที่ 4.16 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการมาใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน    
จอมทอง จาํกดั 

ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ 
การใชบ้ริการสหกรณ์(คร้ัง/เดือน) 

1 คร้ัง 210 65.0 
มากกวา่ 1 คร้ัง 113 35.0 
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5. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั สมาชิกส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก ร้อยละ 66.3 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 25.7 และระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 8.0 (ตารางท่ี 4.17) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองของความพึงพอใจต่อการมี
ส่วนร่วมในการใชบ้ริการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 
4.49 รองลงมาคือ เร่ืองความพึงพอใจต่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด มี
คะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 4.41 เร่ืองความพึงพอใจต่อระบบการติดตามผลของสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 4.21 เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั พึงพอใจต่อเง่ือนไขการกู ้อตัราดอกเบ้ีย    
และระยะเวลากาํหนดชาํระ มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 4.08 เร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 
คือ 4.05  เร่ืองความพึงพอใจต่อกฎ ระเบียบการใชบ้ริการของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั     
มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 4.03 เร่ืองความพึงพอใจในการให้บริการแนะนาํปรึกษาเก่ียวกบั
ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีคะแนนค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คือ 3.96 
และพบว่าสมาชิกมีความพึงพอใจนอ้ยสุดในเร่ืองของสถานท่ีทาํการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
มีความเหมาะสมต่อการติดต่อทาํการ มีคะแนนค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คือ 3.83 (ตารางท่ี  4.18) 

ตารางที ่4.17 ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ระดบัความพึงพอใจ จาํนวน ร้อยละ 

มากท่ีสุด 83 25.7 
มาก 214 66.3 
ปานกลาง 26 8.0 
นอ้ย - - 
นอ้ยท่ีสุด - - 
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ตารางที ่4.18 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

ประเดน็ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. สถานท่ีทําการสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง 
จาํกดัมีความเหมาะสมต่อการติดต่อทาํการ 

44 179 100 - - 3.83 มาก 

2. ท่านพึงพอใจต่อกฎ ระเบียบการใช้บริการของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

92 148 83 - - 4.03 มาก 

3. ท่านพึงพอใจในการให้บริการแนะนําปรึกษา
เก่ียวกบัธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนจอมทอง จาํกดั 

109 91 123 - - 3.96 มาก 

4. ท่านพึงพอใจต่อเง่ือนไขการกู ้อตัราดอกเบ้ียและ
ระยะเวลากาํหนดชาํระ 

111 128 84 - - 4.08 มาก 

5. ท่านพึงพอใจต่อระบบการติดตามผลของสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

160 72 91 - - 4.21 มาก 

6 .  ท่ าน พึงพอใจในการป ฏิบั ติ ง านของคณะ 
กรรมการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

68 202 53 - - 4.05 มาก 

7. ท่านพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการใช้บริการ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

185 112 26 - - 4.49 มาก 

8. ท่านพึงพอใจต่อการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนจอมทอง จาํกดั 

200 56 67 - - 4.41 มาก 

4.2.3 ด้านโครงสร้างการปฏบัิติงาน 

1. ดา้นระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

จากการตรวจสอบระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์พบวา่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีการจดั
ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1.1 ระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอ
มทองจาํกดั รวมทั้งการถูกออกจากการเป็นสมาชิก 

1.2 ระเบียบการสะสมหุ้นขั้นตน้ และระเบียบในการซ้ือทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์
รวมทั้ง ระเบียบการรับฝากเงินฝากออมทรัพยแ์บบพิเศษ ของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 

1.3 ระเบียบในการขอยืนกู้สินเช่ือ การขอสินเช่ือให้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์
รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัในการผอ่นชาํระ 
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1.4 ระเบียบในการขอใชส้วสัดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ เช่น 
ระเบียบการขอรับความคุม้ครองสวสัดิการเงินสะสม ระเบียบสวสัดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
ระเบียบสวสัดิการมงคลสมรส ฯลฯ 

ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีจะเป็นขอ้กาํหนดและขอ้ท่ีให้สมาชิกไดท้าํธุรกรรมทางการเงิน
กบัสหกรณ์ และรับบริการจากทางสหกรณ์ไดอ้ยา่งมีระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 

2. ดา้นโครงสร้างการดาํเนินงานและการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 

ในการดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั จะดาํเนินงานโดยสมาชิกกล่าวคือ สมาชิก
จะเป็นผูเ้ลือกตั้งผูแ้ทนจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ข้ึนมา 2 ชุด คือ “คณะกรรมการดาํเนินการ” 
จาํนวนไม่เกิน 15 คน เพื่อเขา้มาบริหารงานในสหกรณ์ และ “คณะผูต้รวจสอบกิจการ” จาํนวนไม่เกิน 
5 คน เพื่อเขา้มาตรวจสอบการบริหารงานในสหกรณ์ คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จาํนวน 20 คน ทาํงานใน
รูปแบบอาสาสมคัรและจะมีการเลือกกรรมการผลดักนัทาํงานทุกปีโดยจะมีแผนโครงสร้างในการ
บริหารงานดงัภาพท่ี 4.1 

  
ท่ีมา: คู่มือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทองจาํกดั 

ภาพที ่4.1 โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
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4.3 ศักยภาพการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จํากดั    

4.3.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ประกอบไปดว้ย 

 1. การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการใน 1 ปี คณะกรรมการสหกรณ์จะตอ้งเขา้
ร่วมประชุมประจาํเดือน ในแต่ละเดือนจะมีหัวขอ้การประชุม คือ ความเคล่ือนไหวของเร่ืองการเพิ่ม
ทุนของสหกรณ์ ระบบในการใหบ้ริการของสหกรณ์และเร่ืองการติดตามสมาชิก  

จากการสมัภาษณ์จากคณะกรรมการทั้งหมด 20 คนพบวา่ คณะกรรมการของสหกรณ์มีคะแนนเฉล่ีย
การเขา้ร่วมประชุมต่อปีร้อยละ 89 โดยในเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม จะมีการเขา้ร่วมประชุม 20 
และในเดือนท่ีมีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมนอ้ยท่ีสุดคือ เดือน เมษายน จาํนวน 13 คน ตารางท่ี 4.7 

2. การเรียนรู้ การศึกษา การอบรวมของคณะกรรมการใน 1 ปี คณะกรรมการของ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั จาํนวน 20 คน ทั้งหมดมีจาํนวนการเขา้ประชุมเฉล่ียทุกหัวขอ้
การอบรมความรู้ คิดเป็นร้อยละ 86 โดยหัวขอ้อบรมความรู้เก่ียวกบัดา้นผูต้รวจสอบกิจการความรู้
เก่ียวกบัระบบการดาํเนินงาน และการปฏิบติัต่อสมาชิกอบรมความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีธุรกรรม
ทางการเงิน มีจาํนวนการเขา้ร่วมประชุมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 95 ต่อมาเป็นหัวขอ้ อบรมความรู้
เ ก่ียวกับการปฏิบัติหน้า ท่ี ธุรกรรมสินเ ช่ือ  คิดเป็นร้อยละ  90 และบทบาทในการทําหน้า ท่ี
คณะกรรมการสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 75 ตารางท่ี 4.8 

4.3.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบไปดว้ย 

1. การฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ไดใ้หบ้ริการ
ดา้นการรับฝากเงินจากสมาชิก  คือ เงินฝากพิเศษ โดยจาํนวนเงินฝากคร้ังแรกตอ้งไม่น้อยกว่า 500 บาท 
สมาชิกจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนจาํนวนเท่าใดก็ได ้ส่วนการถอนจะถอนเม่ือใดจาํนวนเท่าใดก็ได ้อตัรา
ดอกเบ้ียเ งินฝากร้อยละ  3.75ต่อปีในปัจจุบันสหกรณ์มีจํานวนเงินฝากของสมาชิกทั้ งหมด 
38,462,547.19 บาท โดยจาํนวนเงินฝากดงัตารางท่ี 4.19 จะเห็นไดว้่าเงินฝากของสมาชิกในปี 2551        
มีจาํนวน 24,184,797.42 บาท ไดเ้พิ่มมาเป็น 38,462,547.19 ในปี 2555 ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของจาํนวนเงิน
ฝากคิดเป็น ร้อยละ 59.03 

ตารางที ่4.19 จาํนวนเงินรับฝากสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ปี พ.ศ. 2551 2552 2553 2554 2555 

จาํนวนเงินฝาก
สหกรณ์ (บาท) 

24,184,797.42 24,860,660.67 30,113,164.42 35,230,905.19 38,462,547.19 

ท่ีมา: รายงานกิจการประจาํปีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ปี พ.ศ. 2551-2555 
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2. การใชบ้ริการทางดา้นสินเช่ือ จากการศึกษาพบว่าสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอม 
ทอง จาํกดั จาํนวน 323 คน ส่วนใหญ่ใชบ้ริการดา้นสินเช่ือของสหกรณ์เป็นจาํนวน 221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.5 ท่ีเหลือเป็นสมาชิกท่ีใชบ้ริการคิดเป็นร้อยละ 31.5 โดยการกูเ้งินประเภทเงินกูส้ามญัมี
จาํนวนสมาชิกใช้บริการมากท่ีสุดคือ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 62 โดยจาํนวนเงินกู้เฉล่ียเท่ากับ 
410,438.00 บาท/คน รองลงมาเป็นการกูเ้งิน 

ประเภทกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 โดยจาํนวนเงินกูเ้ฉล่ียเท่ากบั 12,645.00 
บาท/คน ท่ีเหลือเป็นการกรกเูงินประเภทเงินกูพ้ิเศษ จาํนวน18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 โดยจาํนวนเงินกู้
เฉล่ียเท่ากบั 36,516.00 บาท/คน ดงัตารางท่ี 4.15 

4.3.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ประกอบไปดว้ย 

1. ดา้นระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

 1.1 มีการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกสามญัรวมทั้งการ
ถูกออกจากการเป็นสมาชิก 

1.2 มีการกาํหนดระเบียบการสะสมหุน้ขั้นตน้ ระเบียบในการซ้ือทุนเรือนหุน้และการ
ฝากงิน 

1.3 มีการกาํหนดระเบียบในการขอยนืกูสิ้นเช่ือ รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัในการผอ่น
ชาํระ 

1.4 มีการกาํหนดระเบียบในการขอใช้สวสัดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์ 
คณะกรรมการ  

  2. ดา้นโครงสร้างการดาํเนินงานและการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  

ในการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด จะมีการกาํหนดโครงสร้างในการ
ดาํเนินงานโดยสมาชิก กล่าวคือ สหกรณ์จะจดัโครงสร้างการปฏิบติังานโดย จะสมาชิกจะเป็นผู ้
เลือกตั้งผูแ้ทนจากสมาชิกในท่ีประชุมใหญ่ข้ึนมา 2 ชุด คือ “คณะกรรมการดาํเนินการ” จาํนวนไม่เกิน 
15 คน เพื่อเขา้มาบริหารงานในสหกรณ์ และ “คณะผูต้รวจสอบกิจการ” จาํนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อเขา้
มาตรวจสอบการบริหารงานในสหกรณ์ คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จาํนวน 20 คน ทาํงานในรูปแบบ
อาสาสมคัรและจะมีการเลือกกรรมการผลดักนัทาํงานทุกปีโดยจะมีแผนโครงสร้างในการบริหารงาน
ดงัภาพท่ี 4.1 
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4.3.4 ผลประกอบการ  

สําหรับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด เป็นองค์กรท่ีจัดตั้ งข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่แสวงหากาํไรเป็นสาํคญั แต่ในฐานะท่ีสหกรณ์เป็นองคก์รธุรกิจรูปหน่ึงท่ี
ดาํเนินธุรกิจเช่นเดียวกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีจะตอ้งมีการปรับตวัและ
แข่งขนักนัอยู่ตลอดเวลา สหกรณ์จึงตอ้งดาํเนินธุรกิจให้มีความมัน่คงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถแข่งขนักบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนให้ไดด้ว้ย จึงตอ้งทาํการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ ซ่ึงในการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้าํการ
วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน จาํนวน 6 อตัราส่วน อยา่งไรก็ตามก่อนทาํการวิเคราะห์อตัราส่วนทาง
การเงินจะตอ้งทราบงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ย งบดุลและงบกาํไรขาดทุนของสหกรณ์เครดิตยูเน่ีย
นจอมทอง จาํกดั ก่อน ดงันั้นในท่ีน้ีขอนาํเสนองบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ในปี 2551-2555 ก่อน จากนั้นเป็นการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินต่อไป 

การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 6 อตัราส่วน ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตั้งแต่ปี 2551-2555 มีผล
การศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน  อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน หาไดจ้ากสินทรัพยห์มุนเวียนหารดว้ย
หน้ีสินหมุนเวียนเป็นอตัราส่วนท่ีบ่งช้ีถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ค่าอตัราส่วนท่ีไดจ้าก
การคาํนวณยิง่มีค่าสูงยิง่เป็นผลดีต่อสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ คือสหกรณ์มีความสามารถ
ในการชาํระหน้ีระยะสั้นไดดี้ จากการศึกษาพบวา่สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั (ตารางท่ี 4.20) 
มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียน เฉล่ีย 5 ปี มีค่าเท่ากบั 1.08 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์กาํหนดไวคื้อไม่นอ้ยกว่า 0.60 ทั้งน้ี หมายถึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีจาํนวน
เงินฝาก และสามารถนาํมาปล่อยกูใ้ห้สมาชิกสหกรณ์เป็นเงินกูร้ะยะสั้นไดม้าก จึงทาํให้มีสหกรณ์มี
สภาพคล่องทางการเงินท่ีดีมาก  
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ตารางที ่4.20 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนในปี 2551-2555 
ปี พ.ศ. ค่าท่ีคาํนวณได ้
2551 1.71 
2552 1.47 
2553 1.19 
2554 0.81 
2555 0.75 
เฉล่ีย 1.08 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 0.60 
ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงิน 

2. อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราหน้ีสินต่อทุนหาไดจ้ากหน้ีสินหารดว้ยทุนของสหกรณ์ เป็น
อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์ฯ โดยอตัราส่วนหน้ีบ่งช้ีว่า สหกรณ์ใชเ้งินทุน
ประกอบการมาจากหน้ีสินเป็นสัดส่วนเท่าใด หากอตัราส่วนหน้ีมีค่าสูง แสดงว่าความเส่ียงทาง
การเงินของสหกรณ์ฯ จะสูงตามไปดว้ย ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อสหกรณ์ จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์เครดิต
ยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเฉล่ีย 5 ปี มีค่าเท่ากบั 0.45 ท่ีตาํกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ี
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดไวคื้อไม่เกิน 1.99 หมายถึง สหกรณ์สามารถบริหารความเส่ียงทาง
การเงินของสหกรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีตารางท่ี 4.21 

ตารางที ่4.21 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนในปี 2551-2555 
ปี พ.ศ. ค่าท่ีคาํนวณได ้
2551 0.40 
2552 0.37 
2553 0.43 
2554 0.47 
2555 0.57 
เฉล่ีย 0.45 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือไม่เกิน 1.99 
ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงินในปี 2551-2555 
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3. อตัราหมุนของสินทรัพย ์อตัราหมุนของสินทรัพยห์าไดจ้ากรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทน
หารดว้ยสินทรัพยท์ั้งส้ินโดยเฉล่ีย เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยู่
นาํไปก่อใหเ้กิดรายไดห้รือผลตอบแทน ฉะนั้นอตัราส่วนน้ียิง่มีค่ามากข้ึนเท่าใดยิง่เป็นผลดีต่อสหกรณ์
มากข้ึนเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั (ตารางท่ี 4.22) อตัราหมุน
ของสินทรัพยเ์ฉล่ีย 5 มีค่าเท่ากบั 0.08 ซ่ึงตํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดคือ 
ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.09 ซ่ึงถือว่าอตัราหมุนของสินทรัพยข์องสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ไม่
ผ่านเกณฑม์าตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ยงัไม่สามารถนาํสินทรัพยท่ี์มีอยู่
นาํไปหมุนเวียนเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดใ้หดี้เท่าท่ีควร 

ตารางที ่4.22 อตัราหมุนของสินทรัพยใ์นปี 2551-2555 
ปี พ.ศ. ค่าท่ีคาํนวณได ้
2551 0.07 
2552 0.08 
2553 0.08 
2554 0.08 
2555 0.08 
เฉล่ีย 0.08 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือไม่นอ้ยกวา่0.09 
ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงินในปี 2551-2555 

4. อตัรากาํไรสุทธิ อตัรากาํไรสุทธิหาไดจ้ากกาํไรสุทธิหารดว้ยรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทน
เป็นอตัราส่วนท่ีช้ีวดัถึงประสิทธิภาพในการทาํกาํไรของสหกรณ์ อตัราส่วนน้ียิ่งมีค่ามากยิ่งเป็นผลดี
ต่อสหกรณ์ จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั(ตารางท่ี 4.23) มีอตัรากาํไรสุทธิ
เฉล่ีย 5 ปี มีค่าเท่ากบั 66.15 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์คือ ไม่น้อยกว่า 
32.04 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สามารถนาํทุนท่ีมีอยู่ไปแสวงหากาํไรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น
อตัรากาํไรสุทธิ  ในปี 2551-2555 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกดั 
ผา่นเกณฑม์าตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
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ตารางที ่4.23 อตัรากาํไรสุทธิในปี 2551-2555 
ปี พ.ศ. ค่าท่ีคาํนวณได ้
2551 59.34 
2552 74.92 
2553 67.23 
2554 65.95 
2555 63.30 
เฉล่ีย 66.15 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือ ไม่นอ้ยกวา่ 32.04 
ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงินในปี 2551-2555 

5. อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยห์าไดจ้ากกาํไรสุทธิหารดว้ย
สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ียเป็นอตัราส่วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพยท่ี์มีอยู่ไปสร้าง
รายไดใ้ห้สหกรณ์อตัราส่วนน้ียิ่งมีค่ามากยิ่งเป็นผลดีต่อสหกรณ์ จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์ จาก
การศึกษาพบว่าสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั (ตารางท่ี 4.24) มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
เฉล่ีย 5 ปี มีค่าเท่ากบั 4.82 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือไม่นอ้ยกว่า 2.76
แสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์สามารถใชสิ้นทรัพยเ์พื่อใหเ้กิดกาํไรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตารางที ่4.24 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยใ์นปี 2551-2555 
ปี พ.ศ. ค่าท่ีคาํนวณได ้
2551 4.05 
2552 5.32 
2553 4.97 
2554 4.69 
2555 5.08 
เฉล่ีย 4.82 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือไม่นอ้ยกวา่ 2.76 
ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงินในปี 2551-2555 

6. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อตัราผลตอบแทนต่อส่วนทุนหาไดก้าํไรสุทธิหารดว้ยทุน
ของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย เป็นอตัราส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการนาํทุนของสหกรณ์ท่ีมีอยู่
เพื่อแสวงหากาํไร ฉะนั้นอตัราส่วนน้ียิ่งมีค่ามากยิ่งเป็นผลดีต่อสหกรณ์ จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั (ตารางท่ี 4.25) มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉล่ีย 5 ปี มีค่าเท่ากบั 
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7.04 มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด คือ ไม่น้อยกว่า 8.05 หมายถึง 
สหกรณ์ยงัไม่สามารถนาํทุนของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ไปแสวงหากาํไรไดดี้ตามท่ีเกณฑ์กาํหนดจึงทาํให้
อตัราผลตอบแทนต่อทุนของสหกรณ์ไม่ผา่นตามเกณฑข์องกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

ตารางที ่4.25 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนในปี 2551-2555 
ปี พ.ศ. ค่าท่ีคาํนวณได ้
2551 6.31 
2552 7.36 
2553 7.00 
2554 6.81 
2555 7.73 
เฉล่ีย 7.04 

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือไม่นอ้ยกวา่ 8.05 
ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงินในปี 2551-2555 

จากการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินทั้ง6 อตัราส่วนโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดทั้ง 5 ปี  (ปี 2551-2555) สรุปผลการดงัแสดงในตารางท่ี 4.26 

ตารางที ่4.26 สรุปการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั 
อตัราส่วนการวเิคราะห์ 

งบการเงิน 
เกณฑม์าตรฐานกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ 

ปี 
2551 2552 2553 2554 2555 

อตัราส่วนทุนดาํเนินงาน ≥ 0.6 
1.17 
ผา่น 

1.47 
ผา่น 

1.19 
ผา่น 

0.81 
ผา่น 

0.75 
ผา่น 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ≤1.99 
0.4 
ผา่น 

0.37 
ผา่น 

0.43 
ผา่น 

0.47 
ผา่น 

0.57 
ผา่น 

อตัราส่วนการใชสิ้นทรัพย ์ ≥0.09 
0.07 
ไม่ผา่น 

0.09 
ผา่น 

0.08 
ไม่ผา่น 

0.08 
ไม่ผา่น 

0.08 
ไม่ผา่น 

อตัรากาไรสุทธิ ≥32.04 
59.34 
ผา่น 

74.92 
ผา่น 

67.23 
ผา่น 

65.95 
ผา่น 

63.60 
ผา่น 

อตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์

≥2.76 
4.05 
ผา่น 

5.32 
ผา่น 

4.97 
ผา่น 

4.69 
ผา่น 

5.08 
ผา่น 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของทุน 

≥ 8.01 
6.31 
ไม่ผา่น 

7.36 
ไม่ผา่น 

7.00 
ไม่ผา่น 

6.81 
ไม่ผา่น 

7.73 
ไม่ผา่น 

ท่ีมา: คาํนวณจากรายงานงบการเงินในปี 2551-2555 


