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 บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการดาํเนินงานและเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ศกัยภาพดาํเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจอมทอง จาํกัด โดยสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ   
จาํนวน 20 คน และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั จาํนวน 323 คน ทาํการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนาประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและมาตราวดัแบบลิเคิร์ทสเกล 

ผลการศึกษาพบว่า สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั ในปี 2556 มีสมาชิกทั้งหมด 1,700 คน 
สหกรณ์มีมูลค่าหุน้ทั้งหมด 76,892,430 บาท จาํนวนเงินฝาก จาํนวน 38,462,547 บาท การกูย้มืจาํนวน 
121,399,866 บาท กาํไรสุทธิปีงบประมาณ 2555 จาํนวน 6,558,727 บาท สหกรณ์มีการจดัสวสัดิการ
แก่สมาชิก คือ ในกรณีท่ีเสียชีวิตสหกรณ์จะมีเงินทุนสมทบให ้คิดตามอายกุารเป็นสมาชิกและทุนหุ้น
ท่ีสมาชิกถือไวก้บัสหกรณ์ สหกรณ์เปิดบญัชีเงินฝากสาํหรับบุตรเกิดใหม่จาํนวน 1,000 บาท และเปิด
บญัชีสาํหรับสมาชิกท่ีแต่งงานรายละ 1,000 บาท 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อศกัยภาพการดาํเนินงาน เป็นการวดัปัจจยัดา้นคณะกรรมการ ดา้นสมาชิก 
และด้านโครงสร้างการปฏิบัติงาน  ผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการมีคะแนนเฉล่ียความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 87 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดบัดี มีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม ใน
สัดส่วนร้อยละ 89 และการฝึกอบรม ในสัดส่วนร้อยละ 86 ซ่ึงอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 85 ของ
คณะกรรมการมีความพึงพอใจต่อสหกรณ์ในระดบัมาท่ีสุด ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานในสหกรณ์
นั้น สหกรณ์ไดมี้การวางโครงสร้างการปฏิบติังาน การแบ่งหนา้ท่ีการปฏิบติังาน มีการออกกฎระเบียบ
ในการปฏิบติังานและการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 
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ผลการศึกษาอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจอมทอง จาํกดั พบว่า อตัราส่วนท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ คือ อตัราอตัราส่วนทุนดาํเนินงานมีค่าเท่ากับ 1.08 
(เกณฑม์าตรฐาน คือ ไม่นอ้ยกว่า 0.6) อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนมีค่าเท่ากบั 0.45 (เกณฑม์าตรฐาน คือ 
ไม่เกิน 1.99) อตัรากาํไรสุทธิมีค่าเท่ากบั 66.15 (เกณฑม์าตรฐาน คือ ไม่น้อยกว่า 32.04) และ อตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 4.82 (เกณฑม์าตรฐาน คือ ไม่นอ้ยกว่า 2.76) แสดงใหเ้ห็นว่าสหกรณ์
มีการบริหารหน้ีท่ีดี สหกรณ์มีกาํไรสุทธิจากกิจการดี  ในขณะท่ีอตัราหมุนของสินทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 
0.08 (เกณฑม์าตรฐาน คือ ไม่นอ้ยกว่า 0.09) และอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนมีค่าเท่ากบั 7.04 
(เกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่น้อยกว่า 8.05) ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ซ่ึง
หมายถึงสหกรณ์ยงัไม่สามารถนาํทุนของสหกรณ์ท่ีมีอยูไ่ปแสวงหาผลกาํไรไดดี้เท่าท่ีควร 
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 ABSTRACT 

The present study has the objectives to explore the operational features and analyze the factors 
affecting business potential of Chom Thong Credit Union Cooperative, Ltd. The needed information 
was collected by means of interviewing 20 committee members and 323 members of this credit 
union cooperative.  Analysis was based on the results of descriptive statistics including percentage 
and arithmetic mean and Likert scale rating. 

The study found that in 2013 Chom Thong Credit Union Cooperative had 1,700 memberships, 
76,892,430 baht total share value, 38,462,547 baht received deposits, 121,399,866 baht lending; and 
6,558,727 baht net profit in 2012 budget year. This cooperative had established welfare benefits for 
its members in three cases. In case of member’s death, it will provide death benefit proportional to 
the length of membership and the amount of share capital. In case of childbirth, it will open 1,000 
baht saving account for the member’s child. In case of member’s marriage, it will open 1,000 baht 
saving account for the newlywed. 

On factors affecting the business potential, analysis was performed on three groups of factor namely 
the committee, the members, and the operational structure. The findings related to the committee 
revealed the average score of management ability of committee members to be 87 indicating a good 
performance, 89 % participation in committee meeting and 86 % participation in training activities 
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which were also a good extent of participation, and 85% of committee members having very high 
satisfaction with the organization. The study on 323 cooperative members found that the members 
had knowledge about the organization at the moderate level as the average score was 73.6, 18 % of 
them had put their savings with the cooperative while 68.5 % used the cooperative’s loan services, 
and 66.3 % expressed their high satisfaction with the organization. In terms of operational structure, 
it was found that the cooperative had established a clear working framework involving division of 
functions and responsibilities, working rules and regulation, and service provision. 

The analysis of financial status and performance of Chom Thong Credit Union Cooperative was 
based on the standard criteria of the Cooperative Auditing Department. The financial ratios that met 
the standards were current ratio equal to 1.08 (the standard is no less than 0.6), debt to equity ratio 
equal to 0.45 (the standard is not exceeding 1.99), net profit margin equal to 66.15 (the standard is 
no less than 32.04), and return on asset ratio equal to 4.82 (the standard is no less than 2.76); and all 
these ratios indicated that this cooperative had a good debt management and could manage to earn 
favorable net profit.  Meanwhile, it was found that the asset turnover was equal to 0.08 (the standard 
is no less than 0.09), and the return on equity ratio was equal to 7.04 (the standard is no less than 
8.05). These two financial ratios failed to pass the standards set by the Cooperative Auditing 
Department thus meaning that this organization could not make efficient use of its capital fund to 
generate good profit. 


