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บทคดัย่อ 

 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 โดยใช้แนวคิดทฤษฏี CAMELS 
Analysis เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ และ 
วิเคราะห์แนวโนม้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 
 ผลการศึกษาพบว่า ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีฐานะการเงินและ
ผลการดาํเนินงาน ในปี 2554 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑดี์ เม่ือพิจารณาในมุมมอง 6 มิติ พบว่ามิติท่ี 1 
ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง อยูใ่นเกณฑดี์ มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์อยูใ่นเกณฑดี์ มิติ
ท่ี 3 ความสามารถในการบริหาร อยูใ่นเกณฑดี์ มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไร อยูใ่นเกณฑดี์ มิติ
ท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน อยูใ่นเกณฑดี์ และมิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ มีปัจจยัเส่ียงจากราคาสินคา้
ท่ีเพิ่มข้ึน   
 แนวโนม้ในช่วงปี 2552-2554  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงาน ในภาพรวมมีแนวโนม้ไม่ดี ดงัน้ี มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อ
ความเส่ียงมีแนวโนม้ไม่ดี อตัราการเติบโตของหน้ีเร็วมาก มิติท่ี 2 คุณภาพสินทรัพย ์มีแนวโนม้ไม่ดี 
อตัราผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลง มิติท่ี 3 ความสามารถในการบริหารมีแนวโน้มลดลง มิติท่ี 4 
ความสามารถในการทาํกาํไรมีแนวโนม้ลดลง มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงินมีแนวโนม้ลดลง  มิติท่ี 6 
ผลกระต่อธุรกิจ มีแนวโนม้กาํไรลดลง  

 
คาํสําคญั :  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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ABSTRACT 
 

 The individual study was carried out to analyze the financial status and performance of 
Chachoengsao Vocational College Cooperative Store Limited in 2011 with the application of 
CAMELS Analysis, to make the Peer Group comparison, and to analyze the tendency of financial 
status and performance of Chachoengsao Vocational College Cooperative Store Limited between 
2009 to 2011. 
 The results of the study revealed that the overall financial status and performance of 
Chachoengsao Vocational College Cooperative Store Limited was at a high level. Regarding the 
Camels Analysis, the study showed as follows : the first factor, the Capital Adequacy was at a high 
level, the second factor, the Asset Quality was at a high level, the third factor, the Management 
Ability was at a high level, the fourth factor, the Earning Sufficiency was at a high level, the fifth 
factor, the Liquidity was at a high level, however, the sixth factor, the Sensitivity had a risk of rise 
in the price of goods. 
 The overall financial status and performance of Chachoengsao Vocational College 
Cooperative Store Limited between 2009-2011 showed no good tendency.  According to the six 
factors of the Camels Analysis, the study demonstrated as  follows : the first factor, the Capital 
Adequacy indicated no good tendency as there was a fast growth in debts, the second factor, the 
Asset Quality had no good tendency since there was a decrease in the rate of return, the third factor, 
the Management Ability had a decreasing tendency, the fourth factor, the Earning Sufficiency had a 
decreasing tendency, the fifth factor, the Liquidity had a decreasing tendency, and the sixth factor, 
the Sensitivity had a tendency of the profit to fall. 
Key Word:  Financial Status and Performance 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในการดาํเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นบริษทั ห้างร้าน ของเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ราชการก็ตาม มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อนํามาใช้
ประกอบการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แล้วจึงตดัสินใจ และในการตดัสินใจนั้น ๆ ยงัต้องประกอบด้วย
ศาสตร์และศิลป์อีกมากมาย เพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 การบญัชีถือไดว้า่เป็นขอ้มูลส่วนท่ีมีความสําคญัท่ีจะตอ้งนาํเอาไปใชใ้นการบริหารจดัการกบั
องคก์รทุก ๆ แห่ง อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะการบญัชีมีบทบาทสําคญัในการให้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นเพื่อใช้
ในการตดัสินใจ ขอ้มูลทางบญัชีส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นตวัเลข และมีความเก่ียวขอ้ง
กบัทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  หรืออาจเป็นบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั หรือ
หน่วยงานท่ีไม่หวงัผลกาํไร เช่นมหาวิทยาลยัก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในลักษณะใดก็ตาม 
หน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งการทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาวา่ประสบผลสําเร็จ
หรือลม้เหลว หรือสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวไ้ดดี้เพียงใด  
 การสหกรณ์ในประเทศไทยถือกาํเนิดมาจากภาวการณ์บีบคั้นทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม
ของประชาชนในชนบท เน่ืองจากการทาํนาไม่ไดผ้ล และการขาดแคลนทุนรอนในการประกอบอาชีพ
ตลอดจนถูกเอาเปรียบจากเจา้หน้ีเงินกู้ พ่อคา้คนกลาง พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  

ทรงนําระบบสหกรณ์มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนํารูปแบบของสหกรณ์ในประเทศเยอรมนันี  
ซ่ึงเป็นสหกรณ์การให้สินเช่ือขนาดเล็ก สมาชิกมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการควบคุมกันเอง  
มาทดลองใช ้จึงเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งการสหกรณ์ในประเทศไทย การดาํเนินงานของสหกรณ์ท่ีไดท้รง
จดัตั้งข้ึนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี การสหกรณ์จึงเกิดการแพร่หลายโดยทัว่ไป และเกิดเป็น
สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ จนมาถึงปัจจุบนั ซ่ึงตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บญัญติั
วา่ “สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซ่ึงร่วมกนัดาํเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติัน้ี” โดยตามคาํนิยาม
ดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวความคิดของการสหกรณ์ทัว่ไป คือ “การรวมตวักนัของประชาชนเพื่อ
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ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้สูงข้ึน” ซ่ึงในทางราชการไทย
ถือวา่สหกรณ์ตอ้งมีลกัษณะ 4 ประการ คือ 

1. เป็นองคก์รทางธุรกิจ 

2. เกิดจากการรวมทุนและการรวมกาํลงัของกลุ่มบุคคลจาํนวนหน่ึง 

3. มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินธุรกิจท่ีแน่นอน 

4. มีการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายสหกรณ์ 

 สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ประเภทหน่ึงในเจ็ดประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย  
วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ร้านคา้ ก็เพื่อจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ 

ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคสามารถใชห้ลกัการและวธีิการสหกรณ์ เพื่อลดค่าใชจ่้ายในครอบครัวและเพิ่มคุณภาพ
ชีวติในการเลือกซ้ือหาสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีดีมีคุณภาพดว้ยการร่วมกนัจดัตั้งสหกรณ์ร้านคา้จาํหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภคตามความตอ้งการของสมาชิกท่ีร่วมกนัจดัตั้งสหกรณ์ข้ึน วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ก็เช่นเดียวกนั คือมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ ครู อาจารย  ์เจา้หน้าท่ี และนักเรียน
นกัศึกษา ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งยงัใชส้หกรณ์ร้านคา้เป็นแหล่งวิทยาการ 
หรือเป็นสถานประกอบการท่ีนักเรียนนักศึกษาใช้ฝึกปฏิบติังานในระบบธุรกิจ เพื่อให้เกิดทกัษะ
ความรู้ความสามารถในการนาํไปประกอบอาชีพได ้จึงไดมี้การส่งเสริมให้จดัตั้งสหกรณ์ร้านคา้ข้ึนใน
วิทยาลยั เพื่อใช้เป็นแหล่งบริการ และสถานประกอบการของสมาชิก ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์ร้านคา้ เม่ือ
วนัท่ี 8 กนัยายน 2525 ปัจจุบนันบัเป็นเวลา 29 ปี เม่ือส้ินปีบญัชี 30 กนัยายน 2554 สหกรณ์มีสมาชิก
ทั้งส้ิน 203 คน และมีตน้ทุนดาํเนินงาน 2,803,701.59 บาท คณะกรรมการดาํเนินงานไดบ้ริหารกิจการ
ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไวทุ้กประการ ทั้งน้ี
โดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง
สหกรณ์ร้านคา้ โดยจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายใหส้มาชิกในราคาท่ีเป็นธรรมและประหยดั และถา้สมาชิก
สนบัสนุนการซ้ือสินคา้จากร้านสหกรณ์ สมาชิกจะไดผ้ลตอบแทนจากการถือหุ้นและเงินเฉล่ียตาม
ส่วนซ้ือในอัตราท่ีสูงกว่าธนาคาร และไม่ต้องเสียภาษี  การดําเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าใน
สถานศึกษาจะประกอบดว้ย คณะกรรมการดาํเนินการซ่ึงเป็นกลุ่มสมาชิกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุม
ใหญ่ประจาํปี  ซ่ึงมีผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเป็นประธานโดยตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนและ
พฒันาเป็นรองประธาน ท่ีเหลือเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย ์นกัเรียน 
นกัศึกษา และเจา้หนา้ท่ีภายในวทิยาลยั 
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 ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกและเป็นคณะกรรมการดําเนินการ ของร้านสหกรณ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั ในการพฒันาร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการนาํผลท่ีได้รับจากการศึกษาไปประกอบกับการตดัสินใจ  และ
วางแผนดําเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพื่อวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 ตามแนวคิด CAMELS Analysis 

 2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ท่ีผา่นมา 3 ปี 

 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพฐานะการเงินของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั ท่ีผา่นมา 3 ปี 

 

1.3  ขอบเขตของการวจัิย 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั จะทาํการศึกษาในช่วงปี  2552-2554 โดยใชท้ฤษฏีและแนวคิด CAMELS Analysis  

ในมุมมอง 6 มิติ ไดแ้ก่  มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์ 
มิติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร  มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไร มิติท่ี 5 ความเพียงพอ
ของสภาพคล่อง และมิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ี
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กําหนดสําหรับใช้ตรวจสอบผลการดําเนินงานสหกรณ์ร้านค้า 

และวิเคราะห์แนวโน้มฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 

 

 

 

 



4 
 

1.4  คําจํากดัความในการวจัิย 

     สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย หมายถึง ขอ้มูลและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เฉล่ีย (Peer Group) ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จดัทาํข้ึนเพื่อใช้เป็นค่าอา้งอิงในการเทียบเคียงทาง
การเงิน 

 ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั หมายถึง สหกรณ์ร้านคา้ มีท่ีทาํการใน
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เลขท่ี 154 ถนนมรุพงษ ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
 CAMELS Analysis  หมายถึง  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นํามา
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์อย่างเป็นระบบและเป็น
มาตรฐานเดียวกนั ในองคป์ระกอบท่ีสาํคญัในมุมมอง 6 มิติ 

          มิติท่ี 1 : C – Capital Strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

          มิติท่ี 2 : A – Assets Quality : คุณภาพของสินทรัพย ์

          มิติท่ี 3 : M – Management Capability : ความสามารถในการบริหาร 

          มิติท่ี 4 : E – Earnings Sufficiency : ความสามารถในการทาํกาํไร 

          มิติท่ี 5 : L – Liquidity : สภาพคล่องทางการเงิน 

                 มิติท่ี 6 : S – Sensitivity : ผลกระทบต่อธุรกิจ 

 

1.5  กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้ : กรณีศึกษาร้าน
สหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  ผูศึ้กษาไดใ้ชก้รอบแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

 วิเคราะห์ฐานะการเงินในมุมมองของกลุ่มอตัราส่วนทางการเงิน 6 มิติ ดว้ยการใช้ทฤษฏี
และแนวคิด  CAMELS Analysis  และนาํผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีกรมตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์กาํหนดสาํหรับใชต้รวจสอบผลการดาํเนินงานสหกรณ์ร้านคา้   
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1.  ทราบฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 ในมุมมองของกลุ่มอตัราส่วนทางการเงิน 6 มิติ  ไดแ้ก่ ความเพียงพอของ  

เงินทุนต่อความเส่ียง คุณภาพของสินทรัพย ์ความสามารถในการบริหาร ความสามารถในการทาํกาํไร 
สภาพคล่องทางการเงิน และผลกระทบต่อธุรกิจ 

 2.  ทราบแนวโน้มเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ท่ีผา่นมา 3 ปี 

 3.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เพื่อแก้ไข
จุดบกพร่องของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

 

 

เกณฑ์การประเมินผลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 

ตามทฤษฏีและแนวคิด CAMELS Analysis 

ในมุมมอง 6  มิต ิ

มิติท่ี 1  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

            (อตัราส่วนมีค่าสูงดี/ค่าตํ่าไม่ดี) 
มิติท่ี 2  คุณภาพของสินทรัพย ์

            (อตัราส่วนมีค่ามาก,สูงดี/ค่านอ้ย,ตํ่าไม่ดี) 
มิติท่ี 3  ความสามารถในการบริหาร 

            (อตัราส่วนมีค่าสูงดี/ค่าตํ่าไม่ดี) 
มิติท่ี 4  ความสามารถในการทาํกาํไร 

            (อตัราส่วนมีค่าสูงดี/ค่าตํ่าไม่ดี) 
มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน 

            (อตัราส่วนมีค่าสูงดี/ค่าตํ่าไม่ดี) 
มิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ 

             

 

การประเมินผลด้านการเงินของ

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ฉะเชิงเทรา จํากดั 

ฐานะการเงิน 

- ความเพียงพอของเงินทุน 

- คุณภาพของสินทรัพย ์

- สภาพคล่องทางการเงิน 

ผลการดําเนินงาน 

- ความสามารถในการ
บริหาร 

- ความสามารถในการทาํ
กาํไร 

- ผลกระทบต่อธุรกิจ 

 



 
 

บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกัด ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางสําหรับ 

การวเิคราะห์ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 ประวติัและความเป็นมาของสหกรณ์ร้านคา้ 

2.2 บริบทของวทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

2.3 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการวเิคราะห์งบการเงิน 

2.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ฐานะการเงิน 

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  ประวตัิและความเป็นมาของสหกรณ์ร้านค้า 

 สหกรณ์ท่ีผูบ้ริโภครวมกนัจดัตั้ งข้ึน เพื่อจดัหาสินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภคและรวบรวม
ผลิตผล ผลิตภณัฑ์มาจาํหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ไป ในต่างประเทศนิยมเรียกว่า "สหกรณ์ของ
แม่บา้น" โดยจดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซ่ึงสมาชิก 

ผูถื้อหุน้ทุกคนเป็นเจา้ของ สมาชิกร่วมกนัลงทุนในสหกรณ์ดว้ยความสมคัรใจ เพื่อแกไ้ขความเดือดร้อน
ในการซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคและเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ  
 ร้านสหกรณ์แห่งแรกเกิดข้ึนท่ีเมืองรอชเดล ประเทศองักฤษ เม่ือปี พ.ศ. 2387 (ค.ศ. 1844) 

มูลเหตุท่ีเกิดร้านสหกรณ์แห่งน้ีข้ึน เน่ืองจากสมัยนั้นค่าจ้างแรงงานตํ่าเพราะโรงงานต่าง ๆ ได้นํา
เคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงานคนมากข้ึน คนงานไดรั้บความลาํบากยากจน จึงมีคนงานโรงงานทอผา้
กลุ่มหน่ึง จาํนวน 28 คน ประชุมปรึกษาหารือกนัและไดต้กลงกนัให้ทุกคนเก็บออมเงินจากค่าจา้งไว้
สัปดาห์ละ 2 เพน็นี ซ่ึงตอ้งใช้เวลาเกือบ 1 ปี จึงรวบรวมเงินได ้28 ปอนด์ หลงัจากนั้นไดไ้ปเช่าห้อง
แถวเล็ก ๆท่ีตรอกคางคกเปิดร้านขายของชาํข้ึนเม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2387 ร้านสหกรณ์แห่งน้ี  

มีช่ือเสียงมากเพราะเป็นร้านแรกท่ีจดัตั้งสําเร็จ และไดว้างหลกัการของร้านสหกรณ์ข้ึนถือปฏิบติัคร้ัง
แรก ซ่ึงต่อมาไดแ้พร่หลายไปในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ทั้งสหกรณ์ร้านคา้และสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ  
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 ในการจัดตั้ งสหกรณ์แห่งน้ีตั้ งเป็นสมาคมมีช่ือว่า "สมาคมผู ้นําอันเท่ียงธรรมแห่ง 

รอชเดล" แต่ความจริงก็คือร้านสหกรณ์นัน่เอง และสมาคมดงักล่าวไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ
ปฏิบติัร้านสหกรณ์ปรากฏหลกัฐานในปี พ.ศ. 2403 คือ  
 1.  เงินทุนมาจากผูถื้อหุน้และจาํกดัอตัราเงินปันผล  
 2.  การจดัหาสินคา้คุณภาพใหแ้ก่สมาชิก  
 3.  ความเท่ียงตรงในการชัง่ ตวง วดั  
 4.  ขายสินคา้เงินสดตามราคาตลาด  
 5.  กาํไรควรจดัสรรตามส่วนซ้ือของสมาชิก  
 6.  ความเสมอภาคในการเป็นสมาชิกและการออกเสียง  
 7.  การจดัการโดยพนกังานและกรรมการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งตามระยะเวลา  
 8.  กาํไรจาํนวนแน่นอนควรจดัสรรเพื่อการศึกษา  
 9.  รายงานและงบดุลควรนาํมาเสนอสมาชิกใหบ้่อยคร้ัง  
 ร้านสหกรณ์ของผูน้าํรอชเดลน้ีได้ผ่านพน้อุปสรรคในระยะเร่ิมตน้ไปได้ด้วยดี รวมทั้ง
ในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าเม่ือปี พ.ศ. 2390 ดว้ย ซ่ึงถือกนัวา่เป็นแบบอยา่งของร้านสหกรณ์อ่ืน ๆ 
ทัว่โลก  ความสําเร็จน้ีมักจะกล่าวกันว่าเป็นเพราะการแบ่งเงินกาํไรเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกและ
อุดมการณ์แห่งความจงรักภกัดีต่อร้านสหกรณ์ ทั้งน้ีโดยผลแห่งการส่งเสริมการศึกษาในหมู่สมาชิก
พร้อมท่ีจะยดึมัน่ในหลกัการของร้านสหกรณ์  
 2.1.1  ประวตัิความเป็นมา  

 ประเทศไทยเร่ิมจดัตั้งร้านสหกรณ์เม่ือปี พ.ศ. 2480 โดยตั้งข้ึนในหมู่ชาวชนบทของ
อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แต่ร้านสหกรณ์แห่งน้ีต้องเลิกล้ม ต่อมาได้มีการจดัตั้งร้าน
สหกรณ์เพิ่มข้ึนอีกหลายแห่ง  
 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมให้ประชาชนจดัตั้งร้านสหกรณ์ทุกจงัหวดั
ทัว่ประเทศและแนะนาํส่งเสริมให้ร้านสหกรณ์ทุกจงัหวดัขยายสาขาไปยงัอาํเภอต่าง ๆ อย่างทัว่ถึง 
โดยให้ความช่วยเหลือแก่ร้านสหกรณ์ท่ีมีอยู่แลว้ให้สามารถดาํเนินงานให้บริการสมาชิกไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีปริมาณธุรกิจเพียงพอและมีฐานะมัน่คง พร้อมกนันั้นก็จะช่วยให้มีการประสานงาน
กนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในอนัท่ีจะดาํเนินธุรกิจเก้ือกูล 

ซ่ึงกนัและกนั  
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 อน่ึง ร้านสหกรณ์ท่ีดาํเนินงานประสบความสําเร็จมกัเป็นร้านสหกรณ์ท่ีจดัตั้งข้ึน 

ในตัวเมืองซ่ึงประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และร้านสหกรณ์ท่ีตั้ งข้ึนในหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน สาํหรับร้านสหกรณ์ในชนบทนั้นมกัดาํเนินงานไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร  
 2.1.2  วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า 

 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ร้านสหกรณ์ คือ สหกรณ์ท่ีผูบ้ริโภครวมกนัจดัตั้งข้ึน เพื่อจดัหา
สินคา้เคร่ืองอุปโภคบริโภค และรวบรวมผลิตผลผลิตภณัฑ์มาจาํหน่ายแก่สมาชิกและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ร้านสหกรณ์โดยทัว่ไปจึงมกักาํหนด
วตัถุประสงคข์องการดาํเนินงานไวด้งัต่อไปน้ี  
 1. จดัหาส่ิงของและบริการท่ีสมาชิกมีความตอ้งการมาจาํหน่าย  
 2. รวบรวมผลิตผล ผลิตภณัฑข์องสมาชิกมาจาํหน่าย  
 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิก  
 4. ส่งเสริมสมาชิกใหรู้้จกัประหยดั การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
 5. ร่วมมือกบัสหกรณ์และสถาบนัอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในอนัท่ีจะเก้ือกลู 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
 6. ดาํเนินธุรกิจอยา่งอ่ืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์า้งตน้  
 2.1.3  ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ  

 การบริหารธุรกิจหรือกิจการของร้านสหกรณ์ ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์
ประเภทอ่ืน ๆ คือ ตั้ งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร้านสหกรณ์ 

แต่สมาชิกทุกคนจะร่วมกนับริหารกิจการของร้านสหกรณ์ทั้งหมดไม่ได ้จึงจาํเป็นตอ้งเลือกตั้งผูแ้ทน
บริหารกิจการแทน เรียกวา่ “คณะกรรมการดาํเนินการ” ซ่ึงมีจาํนวนเท่าท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ ตามปกติจะมีจาํนวนระหวา่ง 10-15 คน โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมตามขนาดและปริมาณ
ธุรกิจของแต่ละสหกรณ์ 

 คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจหนา้ท่ีเป็นผูด้าํเนินกิจการและเป็นผูแ้ทนสหกรณ์
ในกิจการทั้งปวง คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและ 

มติของท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนปฏิบติัหน้าท่ีในทางอนัสมควร เพื่อให้เกิดผลดีแก่ร้านสหกรณ์และ 

แก่สมาชิก 

 แม้ว่าคณะกรรมการดาํเนินการจะเป็นผูด้าํเนินกิจการของร้านสหกรณ์ก็ตามแต่
เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาํเนินไปอย่างกวา้งขวาง ให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลผูส้นใจทัว่ไป
อย่างทัว่ถึง คณะกรรมการดาํเนินการควรจดัจา้งผูจ้ดัการท่ีมีความรู้ความสามารถในเชิงการคา้ และ 
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มีความซ่ือสัตยสุ์จริตมาดาํเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์ นอกจากน้ีผูจ้ดัการอาจจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีของร้าน
สหกรณ์ในดา้นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยดัเป็นสาํคญั 

 ร้านสหกรณ์ควรดาํเนินการคา้กบัลูกคา้ทั้งท่ีเป็นสมาชิกและมิใช่สมาชิกโดยยึดถือ
กฎของผูน้าํแห่งรอชเดล ดงัต่อไปน้ี 

 1. ขายสินค้าตามราคาตลาด หรือถูกกว่าบ้างเล็กน้อย เพื่อมิให้เป็นศตัรูกับร้าน
ใกลเ้คียง 

 2. จดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของสมาชิกส่วนใหญ่มาจาํหน่าย
และไม่ปลอมปนสินคา้ 

 3. เท่ียงตรงในการชัง่ ตวง วดั 

 4. จดัซ้ือสินคา้ท่ีจาํเป็นแก่การครองชีพประจาํวนัมาจาํหน่ายให้มากชนิด เพื่อให้สมาชิก
เลือกซ้ือไดต้ามความตอ้งการ 

 5. ขายสินคา้ดว้ยเงินสด เพื่อช่วยให้ร้านสหกรณ์มีเงินทุนหนุนเวียนไดค้ล่องตวัและ
ช่วยใหส้มาชิกใชจ่้ายเงินโดยมีเหตุผลเพื่อป้องกนัหน้ีสูญ  

 ร้านสหกรณ์ท่ีตั้งใหม่พึงยึดหลกัและวิธีการค้าตามท่ีกล่าวโดยเคร่งครัดเพื่อท่ีจะ
สามารถดาํเนินงานไดป้ระสบความสาํเร็จ  
 2.1.4  ทุนดําเนินงานของสหกรณ์ 

 1.  เงินค่าหุน้ 

 2.  เงินรับฝากจากสมาชิก 

 3. ทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน ๆ 

 4. เงินกูย้มื 

 5. เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บบริจาค 

 2.1.5  วธีิการสมัครเป็นสมาชิกร้านสหกรณ์ 

 การสมคัรเขา้เป็นสมาชิกร้านสหกรณ์มี 2 วธีิ 

 1.  ในหน่วยงาน หรือชุมชนท่ีมีการจดัตั้งร้านสหกรณ์แลว้ 

 ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกระทาํได ้โดยการยื่นใบสมคัรของท่าน
ต่อสหกรณ์เพื่อสหกรณ์จะได้นาํใบสมคัรของท่านเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์
พิจารณารับเขา้เป็นสมาชิก เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณารับท่านเป็นสมาชิกแลว้ ท่านจะตอ้ง
ชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10-20 บาท ชาํระค่าหุ้น หุ้นละ 10 บาท จาํนวน 10 หุ้น และลงลายมือช่ือ 

ในทะเบียนสมาชิก จากนั้นท่านจะมีสิทธิในสหกรณ์เช่นเดียวกบัสมาชิกอ่ืน ๆ เม่ือสหกรณ์มีกาํไร 



10 

 

จะจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิก และเม่ือท่านลาออกจากสมาชิกภาพท่านสามารถถอน
ค่าหุ้นคืนได้ทั้ งหมด ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเขา้สหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้เพราะถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์อยา่งหน่ึง 

 2.  ในหน่วยงาน หรือชุมชนท่ียงัไม่มีการจดัตั้งร้านสหกรณ์ 

 ท่านท่ีสนใจในกิจการของร้านสหกรณ์และมีความประสงคจ์ะจดัตั้งร้านสหกรณ์ข้ึน
ในหน่วยงานหรือชุมชนของท่านก็สามารถรวมกลุ่มกันจดัตั้ งสหกรณ์ได้ โดยขอคาํแนะนําและ
สอบถามรายละเอียดไดท่ี้สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงท่ีสํานักนายทะเบียนและกฎหมาย
กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 0 2282 6595 

 2.1.6 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

 สมาชิกสหกรณ์เป็นเจา้ของสหกรณ์ ซ่ึงมีหน้าท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัสหกรณ์
ของตนเพื่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้แก่กิจการของสหกรณ์ดงัต่อไปน้ี 

 1. เขา้ร่วมประชุมใหญ่ด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของสหกรณ์ 

 2. เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจากสมาชิกทั้งมวล ท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เพื่อใหบ้ริหารงานสหกรณ์แทนตน 

 3. ถือหุน้ใหส้หกรณ์เพื่อเพิ่มทุนใหแ้ก่สหกรณ์ 

 4. อุดหนุนสหกรณ์โดยซ้ือสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 5. ควบคุมการดาํเนินงานของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

 6. ศึกษาหาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบการต่าง ๆ ของสหกรณ์
เพื่อช่วยปรับปรุงสหกรณ์ 

 7. แนะนาํช้ีแจงใหผู้อ่ื้นเขา้ใจเก่ียวกบัสหกรณ์ 

 8. ร่วมมือทุกทางเพื่อใหเ้กิดความเจริญแก่สหกรณ์  

 2.1.7  ประโยชน์ทีส่มาชิกได้รับ  

 1. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในเร่ืองราคาและคุณภาพของสินคา้  
 2. เม่ือสหกรณ์มีกาํไรสุทธิประจาํปี สมาชิกจะไดรั้บเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉล่ียคืน
ตามส่วนซ้ือจากร้านสหกรณ์  เท่ากบัทาํใหส้มาชิกซ้ือสินคา้ไดถู้กกวา่ทอ้งตลาด  
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 3. การท่ีร้านสหกรณ์จาํหน่ายสินคา้ดว้ยเงินสด นอกจากจะเป็นการช่วยให้ร้านสหกรณ์
มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสําหรับจดัหาสินคา้ท่ีมีราคาถูกจาํหน่ายแก่สมาชิกแลว้ ยงัเป็นการช่วยให้
สมาชิกมีความรอบคอบในการใชจ้่ายเงินและทาํใหเ้กิดการประหยดั  
 4. สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น  
การประกนัชีวิตหมู่ การฌาปนกิจ การนนัทนาการ การศึกษาและอ่ืน ๆ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2554 : 

ออนไลน์) 
 

2.2  บริบทของวทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 2.2.1  ประวตัิสถานศึกษา 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2481 เดิมช่ือโรงเรียน “ประถมช่างทอผา้” โดยมี 
นายเสียง  จนัทราวราฑิตย ์ เป็นครูใหญ่  สําหรับการเรียนการสอนไดด้าํเนินการและพฒันาข้ึนมาเป็น
ลาํดบั ดงัน้ี 

 พ.ศ. 2487 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเย็บเส้ือผา้ รับผูส้ําเร็จชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

เขา้เรียนหลกัสูตรช่างเยบ็เส้ือผา้ จบแลว้ไดป้ระกาศนียบตัรประโยคมธัยมอาชีวศึกษาตอนตน้ 

 พ.ศ. 2491 เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรี เปิดสอนประโยคมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ตอนปลาย และมธัยมอาชีวศึกษาชั้นสูง 

 พ.ศ. 2507 เขา้โครงการยนิูเซฟ  เปิดสอน 4 แผนก คือ 

 - แผนกวชิาผา้และการตดัเยบ็ 

 - แผนกวชิาอาหารและโภชนาการ 

 - แผนกวชิาคหกรรมศาสตร์ 

 - แผนกวชิาศิลปหตัถกรรม (ไม,้ หนงั, ทอ) 

 พ.ศ. 2516 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

 พ.ศ. 2519ได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2519 โดยขยายการศึกษาถึงระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

 พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระบบทวภิาคี สาขาวชิาการโรงแรม 

 พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ภาคสมทบ เปิดสอนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพระบบทวภิาคี สาขาวชิาธุรกิจคา้ปลีก 
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 พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

 - สาขาวชิาออกแบบพาณิชยศิ์ลป์ 

 - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) 

 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

 พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ระบบทวภิาคี 

 - สาขาวชิาการจดัการธุรกิจคา้ปลีก 

 - สาขาวชิาการเลขานุการ 

 พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคี สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ (เบเกอร่ี) 
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 

 พ.ศ. 2548 เปิดสอนระบบเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 - สาขางานบญัชี   
 - สาขางานการเลขานุการ 

 - สาขางานการขาย   
 - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ประเภทวชิาคหกรรม 

 - สาขางานคหกรรมการผลิต 

 - สาขางานการตดัเยบ็เส้ือผา้  
 - สาขางานอาหารและโภชนาการ 

 ประเภทวชิาศิลปกรรม 

 - สาขางานวจิิตรศิลป์ 

 - สาขางานการออกแบบ 

 - สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค 
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ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง สู่วฒิุการศึกษา 

 ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

 - สาขาวชิาการบญัชี 

 - สาขาวชิาการตลาด  
 - สาขาวชิาการเลขานุการ   
 - สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ประเภทวชิาคหกรรม 

 - สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

 - สาขาวชิาเทคโนโลยแีละเคร่ืองแต่งกาย 

 - สาขาวชิาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

 ประเภทวชิาศิลปกรรม 

 - สาขาวชิาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ 

 2.2.2  ขนาดและสถานทีต่ั้ง 

 วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 154 ถนนมรุพงษ ์ตาํบลหนา้เมือง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-511142 และ 038-513863 โทรสาร. 038-513863 มีพื้นท่ีเดิม 
4 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา และไดรั้บพื้นท่ีอาคารไปรษณียเ์พิ่มเติม ปัจจุบนัมีพื้นท่ีรวม 6 ไร่ 2 งาน  
34.22 ตารางวา 

 ทิศเหนือ ติดถนนชุมพลและวดัปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

 ทิศใต ้ ติดถนนมรุพงษ ์

 ทิศตะวนัออก ติดถนนใตส้ะพานขา้มแม่นํ้าบางปะกง 

 ทิศตะวนัตก ติดถนนชุมพลและถนนมรุพงษ ์

 วิทยาลัยฯ ตั้ งอยู่ใจกลางย่านชุมชน ซ่ึงไม่สามารถจะขยายพื้นท่ีให้เพิ่มข้ึนได้อีก 
ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบ รูปสามเหล่ียม บริเวณทั้งหมดใชเ้ป็นพื้นท่ีการศึกษา 

 ปรัชญาสถานศึกษา 

 “มีคุณธรรม  ลํ้าเลิศวชิา  พลานามยัสมบูรณ์  เพิ่มพนูทกัษะ” 

 มีคุณธรรม : เป็นผูมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต  ขยนัหมัน่เพียร  ตรงต่อเวลา  รู้หนา้ท่ี   
   มีความรับผดิชอบ 

 ลํ้าเลิศวชิา : มีความรู้ความสามารถทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพ  สามารถนาํ 

   ความรู้และ ทกัษะไปประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้
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 พลานามยัสมบูรณ์ : ร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภยั  และส่ิงเสพติด 

   รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  สร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิตท่ีดี 

 เพิ่มพนูทกัษะ : ใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเอง  ลงมือปฏิบติัจริง  รู้จกัแกปั้ญหา   
   โดยนาํความรู้เดิม  เช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  ทาํใหเ้กิด 

   การพฒันาทนัต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

 2.2.3  วสัิยทัศน์  (Vision) 

 วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นสถานศึกษาท่ีมุ่งเนน้การจดัระดบัการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแทจ้ริง โดยพฒันาการใช้เทคโนโลยีทางศึกษา และเครือข่าย
สารสนเทศสู่มาตรฐานสากลบริการด้านวิชาชีพตามความตอ้งการของชุมชน ให้มีความต่อเน่ือง
หลากหลาย สามารถสนองต่อผูเ้รียนไดทุ้กคน สร้างอาชีพแก่นกัเรียน นกัศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพเน้นการฝึกปฏิบติัจริง เพื่อผลิตพฒันากาํลังคนให้มีความรู้ ความสามารถทกัษะคุณธรรม 
จริยธรรมอยา่งมีคุณภาพ 

 2.2.4.  พนัธกจิ  (Mission) 

 1. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน โดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นสําคญัเปิดโอกาสให้นกัเรียน 

นกัศึกษามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการเรียน 

 2. เนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนงานอาชีพ จากสถานศึกษาการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ 

และสามารถเป็นผูป้ระกอบการดว้ยตนเอง 

 3. บูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนกบัการฝึกงานในสถานประกอบการเขา้ดว้ยกนั 

 4. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความตอ้งการ 

 5. พัฒนาสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมท่ี เ อ้ือต่อการเ รียนการสอนและ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีั้งปัจจุบนัและอนาคต 

 6. พฒันาผูเ้รียนบนพื้นฐานของศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
และกีฬา เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 



 
 

แผนกวิชาการบญัชี 

 

              

 

      

 

    2.2.4.  ระบบโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

 

ภาพที ่ 2.1  แผนผงัแสดงโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

 

งานการเงิน 

งานบริหารทัว่ไป 

งานพสัดุ 

งานทะเบียน 
แผนกวิชาคหกรรม 

 

แผนกวิชาผา้และเคร่ืองฯ

 

 
แผนกวิชาอาหารฯ

 

 

แผนกวิชาเลขานุการ 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

 

 

แผนกวิชาออกแบบ 

 

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 

 

แผนกวิชาสามญัสมัพนัธ ์

 

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 

 

 

งานแผนและงบประมาณ 

    

 

งานความร่วมมือ 

งานปกครอง 

  

งานบญัชี 

แผนกวิชาการตลาด 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 

 

 

  

คณะกรรมการ

 

ฝ่ายแผนงานและความ

ร่วมมือ 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

ฝ่ายวชิาการ 

 

ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 

 

 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

 

 

งานแนะแนวอาชีพและการ

จดัหางาน 

 

งานสวสัดิการนกัเรียน

ึ  

 

ฝ่ายพฒันากิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา

 

 

งานพฒันาหลกัสูตรการเรียน 

 

 

งานส่งเสริมผลิตผล 

 

 

งานบุคลากร 

งานอาคารสถานท่ี 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานวดัผลและประเมินผล 

งานส่ือการเรียนการสอน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

งานโครงการพิเศษ 

 

 

งานวิจยัพฒันานวตักรรม

และส่ิงประดิษฐ ์

    

งานศนูยข์อ้มลูสารสนเทศ 

    

งานประกนัคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

    

15 
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สมาชิก 

ท่ีประชุมใหญ่ 

2.3  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์ร้านคา้ เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2525 ปัจจุบนันบัเป็นเวลา 29 ปี เม่ือส้ินปีบญัชี 
30 กันยายน 2554 สหกรณ์มีสมาชิกทั้งส้ิน 203 คน และมีต้นทุนดําเนินงาน 2,803,701.59 บาท 
คณะกรรมการดาํเนินงานไดบ้ริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและระเบียบ
ของสหกรณ์ท่ีกาํหนดไวทุ้กประการ ทั้งน้ีโดยมีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกไดรั้บผลประโยชน์มากท่ีสุด 
และเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสหกรณ์โดยจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายให้สมาชิกในราคา 

ท่ีเป็นธรรมและประหยดั และสนบัสนุนการซ้ือสินคา้จากร้านสหกรณ์ซ่ึงสมาชิกจะไดผ้ลตอบแทน
จากการถือหุน้และเงินเฉล่ียตามส่วนซ้ือในอตัราท่ีสูงกวา่ธนาคารและไม่ตอ้งเสียภาษี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ภาพที ่ 2.2 โครงสร้างการบริหารงานของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

ท่ีมา : เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2554 คร้ังท่ี 30 หนา้ 6 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

ท่ีปรึกษา 

ประธานกรรมการ 

รองประธาน 

ทะเบียนสมาชิก

 

ประชาสมัพนัธ์ เหรัญญิก เลขานุการ อิเลก็ทรอนิก

 

จดัซ้ือ ขายสินคา้เช่าซ้ือ 

ฝ่ายขาย ฝ่ายบญัชี 

คณะกรรมการดาํเนินการ 

กรรมการผูจ้ดัการ 
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ตามข้อบงัคับของสหกรณ์ข้อท่ี 71 กําหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดาํเนินการอีก 10 คน และตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 27 กาํหนดให้
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์จาํนวน 1 คน ซ่ึงมาจากสมาชิกเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ สําหรับปี
บญัชี ส้ินสุด 30 กนัยายน 2554 มีรายนามคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการและเจา้หนา้ท่ีดา้นต่าง ๆ 
ดงัน้ี 

รายนามคณะกรรมาการดาํเนินการ ชุดท่ี 29 

1. นายสุพจน์ ทองเหลือง ประธารกรรมการ 

2. นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองประธานกรรมการ 

3. นายวรพจน์ วงษษราษฎร์ ผูจ้ดัการ 

4. นางอุษาพศินี มุ่งจงรักษ ์ เลขานุการ 

5. นางสาวภรณ์ชนก บูรณะเรข เหรัญญิก 

6. นางจิรดี ประยรูศิริ กรรมการ 

7. นางสาวทศันีย ์ แกว้สมนึก กรรมการ 

8. นายธวชัชยั กนกโศภิต กรรมการ 

9. นางสาวมาลินี วชิราภากร กรรมการ 

10. นายอรรณพ เรืองยศจนัทนา กรรมการ 

11. นายอภินนัท ์ วลิาส กรรมการ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

1. นางสาวอุทยัวรรณ อ่วมเกษม  

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

1. นางสาวจารุณี จุลตระกลู เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

2. นางสาวมาลยั กลดัเจริญ เจา้หนา้ท่ีขาย 

 

สมาชิกภาพ 

 รวม ชาย หญิง  

จาํนวนสมาชิกตน้ปี 186 53 133  

เพิ่มระหวา่งปี 19 9 10  

ลดลงระหวา่งปี 2 2 -  

จาํนวนสมาชิกคงเหลือส้ินปี 203 60 143  
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2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์งบการเงิน 

 แนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย คือ การวิเคราะห์ขอ้มูล
จากงบการเงิน วนัเพ็ญ วศินารมณ์  (2551) กล่าวว่าการวิเคราะห์รายงานการเงิน คือ การค้นหา
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกิจการ เพื่อนาํผลของการวิเคราะห์มาใช ้

ในการวางแผน ควบคุมและตดัสินใจ ซ่ึงวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์จะข้ึนอยูก่บัผูใ้ช ้ซ่ึงแบ่งเป็น  
2 กลุ่ม ใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

 2.4.1 ผูใ้ช้ภายใน (Internal Users) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหารของกิจการ จะกาํหนด
วตัถุประสงค์ของการบริหารงาน จึงจาํเป็นต้องวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานว่าบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือไม่ นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัจาํเป็นตอ้งวิเคราะห์เพื่อให้ทราบจุดอ่อน และจุดแข็ง  
เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดีข้ึน เพื่อให้สามารถจดัหาเงินทุนจากภายนอก จากเจา้ของและเจา้หน้ีได ้

ผูบ้ริหารอาจวเิคราะห์เพื่อวางแผนและตดัสินใจ และประเมินผลของการตดัสินใจ 

 2.4.2 ผูใ้ชภ้ายนอก (External Users) ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) เจา้ของ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นในปัจจุบนั จะวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจถือหุ้นต่อไป หรือขาย
หุ้น ผูท่ี้จะลงทุน หรือผูท่ี้จะเป็นเจา้ของในอนาคต จะวิเคราะห์ว่าควรจะซ้ือหุ้น หรือไม่ ถา้ซ้ือจะซ้ือ 

ในราคาเท่าใด 

2) เจา้หน้ีวเิคราะห์เพื่อตดัสินใจใหกู้ย้มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3) ผูบ้ริหารวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน และฐานะการเงินของผูข้าย
สินคา้ ลูกคา้ และคู่แข่งขนั 

4) กิจการอาจวิเคราะห์กิจการอ่ืน เพื่อหาราคาซ้ือกิจการอ่ืนเป็นบริษทัร่วม หรือ 
บริษทัยอ่ย 

5) ท่ีปรึกษาทางการเงิน วิเคราะห์เพื่อให้คาํแนะนําแก่กิจการในด้านต่าง ๆ เช่น  
การบริหารความเส่ียง การศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้างหน้ี การจดัหาแหล่งเงินทุน 

6) ประเมินความเสียหายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย 

7) ผูส้อบบัญชี อาจวิเคราะห์เพื่อกาํหนดขอบเขต และปริมาณของการทดสอบ       

งบการเงิน 

8) หน่วยงานทางราชการ เช่น กรมพฒันาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร วิเคราะห์ 

เพื่อการจดัเก็บภาษี 

9) พนักงาน ลูกจา้ง รวมทั้งสหภาพแรงงาน กลุ่มผูพ้ิทกัษ์ผลประโยชน์หน่วยงาน 

ทางราชการ ท่ีปรึกษาการลงทุน เป็นตน้ 



19 

 

 

 อจัฉรา มานะอริยกุล (2548) ให้ความหมาย การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการ
ในการคน้หาขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนดว้ยการนาํเอางบการเงินมาทาํการเปรียบเทียบดว้ยวิธีต่าง ๆ เพื่อนาํ
ผลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจ ซ่ึงขอ้เท็จจริงดงักล่าวนั้น เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานใน
อดีต ซ่ึงจะมองเห็นถึงผลการดาํเนินว่ากิจการท่ีสนใจมีรายได ้ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร นอกจากนั้นยงั
บอกให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน ณ เวลานั้น ๆ ว่ากิจการมีสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ
เท่าใด ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่านั้นจะเกิดประโยชน์ยิ่งถา้นาํมาเปรียบเทียบกนั เช่น การนาํรายไดข้องกิจการ
มาเปรียบเทียบกนัโดยการใช้ขอ้มูลจากปีก่อนและปีปัจจุบนั จะทาํให้มองเห็นถึงความเจริญเติบโต 
หรือถ้านํารายได้ดังกล่าวของปีปัจจุบันของกิจการของตนไปเปรียบเทียบกับรายได้ของคู่แข่ง  
จะมองเห็นถึงความสามารถในการบริหารงานในดา้นการหารายไดข้องกิจการของตนไดเ้ป็นอยา่งดี 
จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากงบการเงินจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากหากมีการนําข้อมูลนั้ น ๆ ไป
เปรียบเทียบ ซ่ึงมีวธีิการต่าง ๆ มากมาย  

 อดิศร เลาหวณิช และคณะ (2552) ให้ความหมายการวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การนาํ
ขอ้มูลจากงบการเงินมาคน้หาสาเหตุ และสรุปผลท่ีเกิดข้ึนท่ีงบการเงินเหล่านั้นสามารถส่ือสารส่ิง 

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจการให้เป็นท่ีทราบ  โดยทัว่ไปผูบ้ริหารท่ีมีความรู้พื้นฐานทางดา้นบญัชี ย่อม
สามารถท่ีจะอ่านเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลทางดา้นบญัชีท่ีกิจการบนัทึก
รายการไวไ้ด ้ในขณะเดียวกนักิจการท่ีบนัทึกบญัชีตามมาตรฐานท่ีถูกตอ้ง ยอ่มทาํให้สามารถนาํขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการบนัทึกไปทาํงบการเงินและวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหส้ามารถวางแผนและคาดการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ ของกิจการของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมแก่กรณี ในขณะท่ีผูบ้ริหารท่ีไม่มีความรู้ดา้น
บญัชี และกิจการท่ีไม่ได้เก็บขอ้มูลทางบญัชีอย่างเป็นระบบ ทาํให้ไม่สามารถนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์
ความเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล และส่งผลต่อการเสียโอกาสท่ีจะได้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงมาใช้ประโยชน์ 
อยา่งไรก็ดีผลจากการวิเคราะห์งบการเงินนั้นจะสามารถส่ือสารให้ผูอ่้านผลการวิเคราะห์ทราบไดน้ั้น 
ตอ้งทาํโดยการเปรียบเทียบจากค่าอา้งอิงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 1. เปรียบเทียบภายในกิจการ (Intra-company basis) เป็นการเปรียบเทียบท่ีสามารถทาํได้
ง่าย  เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลภายในกิจการ เช่น การเปรียบเทียบผลกาํไรปีปัจจุบนั  
กบัผลกาํไรของปีก่อนหน้าน้ี หรือเปรียบเทียบขอ้มูลของหลายปียอ้นหลงั เป็นวิธีการเปรียบเทียบ 

ท่ีง่ายท่ีสุด ผูบ้ริหารท่ีไม่มีความรู้ทางบญัชีก็สามารถทาํไดท้นัที ทาํใหท้ราบทิศทางการเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เช่น ตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ยอดขายท่ีลดลง อตัราส่วนต่าง ๆ ท่ีดีข้ึน หรือตํ่าลง แต่ขอ้เสีย
ไดแ้ก่เป็นการเปรียบเทียบท่ีไม่ไดส้นใจสถานการณ์ภายนอก เช่น คู่แข่งขนั เป็นตน้ ดงันั้น กิจการจะ
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ทราบเพียงแค่ผลต่างของปีปัจจุบนักบัปีท่ีผา่นมา และผลต่างเป็นไปในทางท่ีดีข้ึน หรือตกตํ่าลงเท่านั้น 
แต่ไม่ทราบถึงส่ิงท่ีควรจะเป็นเม่ือเทียบกบัสถานการณ์แวดลอ้มภายนอก 

 2. ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม (Industry averages) หมายถึง การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์
กบัค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนั เพราะค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกนั 
จะเป็นค่าอ้างอิงเบ้ืองต้นให้ทราบถึงความเป็นไปของธุรกิจเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม เช่น การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของบริษทัทอผา้กบัค่าเฉล่ียของกิจการต่าง ๆ ท่ีทาํ
ธุรกิจทอผา้เหมือนกนั แมว้า่ค่าเฉล่ียเหล่านั้นอาจมีความคลาดเคล่ือน แต่พอจะทาํให้กิจการสามารถ
ประเมินสถานะของกิจการไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ปัญหาไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมในบางประเทศ
อาจหาไดล้าํบากและมีความน่าเช่ือถือท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ 

 3. เปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ (Inter company basis) หมายถึง การเปรียบเทียบกบัผล 

การวิเคราะห์ของกิจการท่ีเป็นคู่แข่งโดยตรง ทาํให้กิจการสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของ
ตนเองได้ชดัเจน เม่ือเทียบกบักิจการคู่แข่ง และสามารถกาํหนดแนวทางในการแข่งขนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ดีการเปรียบเทียบกบัการกิจการอ่ืนน้ี แมจ้ะเป็นคู่แข่งโดยตรง แต่โครงสร้าง
ขององคก์รท่ีแตกต่างกนั อาจทาํใหต้อ้งระวงัในการพิจารณาผลการวเิคราะห์ดว้ย 

 จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นการคน้หาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบั
ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกิจการ โดยการนาํขอ้มูลจากรายงานทางการเงินมาทาํการ
คาํนวณ ซ่ึงอาจจะคาํนวณอยู่ในรูปของร้อยละ หรือสัดส่วน แล้วนาํผลการคาํนวณท่ีได้มาทาํการ
เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนมาตรฐาน เปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานของปีก่อน หรือเปรียบเทียบกบั
กิจการอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจลกัษณะเดียวกนั แล้วนาํผลของการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาใช้ในการ
วางแผนดาํเนินงาน     
 

2.5  เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 ปัญญา หิรัญรัศมี และส่งเสริม หอมกล่ิน (2548) การวิเคราะห์งบการเงิน จะทําการ
วิเคราะห์โดยการนาํตวัเลขจากรายงานต่าง ๆ ในงบการเงิน ท่ีจดัทาํข้ึนมาเปรียบเทียบ ความสัมพนัธ์
ไวแ้ลว้นาํเสนอผลการวเิคราะห์พร้อมทั้งขอ้คิดต่าง ๆ ต่อฝ่ายบริหารหรือผูต้อ้งการใชผ้ลการวิเคราะห์
นั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจ การวางแผนหรือการควบคุมการดาํเนินงาน เคร่ืองมือท่ีใช ้

ในการวเิคราะห์ประกอบดว้ย 
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 2.5.1 การศึกษาแนวโน้ม (Trend Percentage Analysis) 

 เป็นการนาํข้อมูลท่ีต้องการหรือสนใจจากงบการเงินหลาย ๆ ปีต่อเน่ืองกนัมาวิเคราะห์  
เพื่อจะดูแนวโนม้หรือทิศทางของขอ้มูลนั้นวา่อยา่งไร ซ่ึงจะเป็นผลประโยชน์ในการพยากรณ์ทิศทาง
ของเหตุการณ์ในอนาคตวา่ควรเป็นไปในแนวทางใด การวเิคราะห์แนวโนม้ มี 2 แบบ คือ 

 (1) วิเคราะห์แนวโนม้จากขอ้มูลเดิม วิธีน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูลท่ีไดม้าโดยตรง ในรูป
จาํนวนเงินในช่วงเวลาต่อเน่ืองกนั เช่น รายปี รายเดือน โดยมิไดน้าํไปเปรียบเทียบให้อยู่ในลกัษณะ
อ่ืน เช่น เป็นร้อยละ หรืออตัราส่วน แลว้สรุปรายงานดงักล่าววา่มีแนวโนม้สูงข้ึน หรือลดลง 

 (2) วเิคราะห์อตัราร้อยละของแนวโนม้ มี 2 วธีิ คือ 

 ก. การวิเคราะห์อตัราร้อยละของปีฐาน วิธีน้ีจะใช้ปีใดปีหน่ึงเป็นปีฐานเพียงปีเดียว 
โดยเทียบปีฐานให้เป็น 100 แลว้นาํขอ้มูลของปีอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นรายการเดียวกนัมาเทียบกบัปีฐานตลอด
ทุกช่วงปีท่ีตอ้งการวิเคราะห์ จะไดแ้นวโน้มอีกแบบหน่ึงในรูปลกัษณะของอตัราร้อยละ โดยใชสู้ตร
การคาํนวณ ดงัน้ี 

 

อตัราร้อยละของปีท่ีตอ้งการทราบ  =        ตวัเลขของปีท่ีตอ้งการทราบ        X   100 

                                                                                             ตวัเลขของปีฐานคงท่ี   
 

 ข. การวเิคราะห์อตัราร้อยละของปีฐานเคล่ือนท่ี (หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่อตัราเพิ่ม/ลด) 
วิธีน้ีเป็นการคาํนวณหาอตัราร้อยละของการเพิ่มหรือลด ของรายการหน่ึง ๆ ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

โดยมิไดเ้จาะจงเอาปีใดปีหน่ึงท่ีแน่นอนเหมือนวิธีแรก แต่วิธีน้ีฐานจะเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ สําหรับช่วง
ระยะเวลาของการเปรียบเทียบจะเทียบเป็นปีต่อปีแบบต่อเน่ืองกนัหรือเปรียบเทียบเป็นเดือนต่อเดือน
แบบต่อเน่ืองกนัก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเป้าหมายของผูว้เิคราะห์ โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

อตัราเพิ่ม / ลด ของปีท่ีตอ้งการทราบ   =   ◌ีก่อนข้อมูลของป
100    ◌ีก่อนข้อมูลของป - ร◌ีที่ต้องกาข้อมูลของป ×

 

 

    ข้อสังเกตการวเิคราะห์ตามอตัราร้อยละของแนวโน้ม 

 (1) การคาํนวณหาอตัราร้อยละของแนวโน้ม ไม่จาํเป็นตอ้งคาํนวณทุกรายการท่ีปรากฏ 

ในงบการเงินก็ได้ แต่เราอาจจะเลือกคาํนวณเฉพาะรายการท่ีน่าสนใจและสัมพนัธ์กนัเท่านั้น เช่น  
การคาํนวณอตัราแนวโนม้ของรายได ้ก็อาจจะคาํนวณอตัราของค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและกาํไร
จากการดาํเนินงานดว้ย เป็นตน้ เพื่อเปรียบเทียบดูความสัมพนัธ์กนั 
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 (2) อตัราร้อยละสูงหรือตํ่าข้ึนอยู่กบัตวัเลขท่ีใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ ถา้มีตวัเลขปีฐาน
เป็นจาํนวนนอ้ย อตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลงจะเพิ่มข้ึนมากทั้ง ๆ ท่ีจาํนวนเงินของรายการนั้น ๆ 
เปล่ียนแปลงไปในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีเป็นจาํนวนเล็กนอ้ยเท่านั้น 

 (3) การวิเคราะห์อตัราร้อยละของแนวโนม้ โดยเปล่ียนตวัเลขท่ีใชเ้ป็นฐานในการคาํนวณ
ไปเร่ือย ๆ มีผลให้อตัราร้อยละของการเปล่ียนแปลงของรายการใดรายการหน่ึง จะสูงหรือตํ่าเพียงใดนั้น 

ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับฐานในการคาํนวณท่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ ทาํให้ไม่มีความหมายเท่าใดนัก 
กล่าวคือผูว้เิคราะห์จะไม่สามารถทราบแนวโนม้ของการดาํเนินธุรกิจท่ีแทจ้ริง 

    2.5.2  การวเิคราะห์งบการเงิน แบบ CAMELS Analysis 6 Dimensions 

 CAMELS  ไดรั้บการออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานและต่อมา
ไดพ้ฒันาเป็นเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อสร้างสัญญาณเตือนภยัล่วงหนา้ (Early Warning System) อกัษร
แต่ละตวัของคาํ CAMELS  จะทาํหน้าท่ีเฝ้าดูแต่ละเร่ืองแตกต่างกนั แต่ทุกตวัมีความสัมพนัธ์ และ 

มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร องค์ประกอบท่ีสําคญัใน
มุมมอง 6 มิติ ของ  CAMELS  มีดงัน้ี  (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : คู่มือ
การประยกุตใ์ช ้CAMELS ANALYSIS, 2548) 

 มิติที ่1 C-Capital strength : ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงหรือความเขม้แข็งของเงินทุน เป็นการวิเคราะห์
แหล่งเงินทุนท่ีสามารถรองรับ หรือป้องกนัผลกระทบจากความเส่ียงทางด้านธุรกิจ และการเงิน 

ท่ีเกิดข้ึนกับสถานการณ์ เงินทุนดําเนินการของสหกรณ์ประกอบด้วย ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารอง  
ทุนสะสมตามระเบียบขอ้บงัคบั กาํไรสุทธิ และการจดัหาเงินทุนในรูปของการก่อหน้ีผกูพนั 

 ความเพียงพอและความเขม้แข็งของเงินทุน เนน้แหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เป็นหลกัการ 

มีทุนของสหกรณ์เพียงพอกบัความเส่ียงต่าง ๆ และทุนของสหกรณ์ควรมีลกัษณะท่ีไม่สามารถถอนได้
หรือไม่ผกูพนัท่ีจ่ายผลตอบแทน หากเงินทุนภายนอก (เงินกูย้ืม) มากกวา่ทุนของสหกรณ์ แสดงวา่ทุน
ของสหกรณ์ไม่เพียงพอและมีภาระผูกพนัทางการเงิน ผูบ้ริหารสหกรณ์ตอ้งเพิ่มความระมดัระวงั 

ในการใชทุ้นเพื่อสร้างรายไดร้องรับ 

 ความเส่ียงของเงินทุน การก่อหน้ีในอตัราท่ีไม่สามารถชาํระหน้ีได้ด้วยทุนของสหกรณ์ 

มีความเส่ียงจากสัดส่วนหน้ีสินทั้งส้ินต่อทุนของสหกรณ์ ถ้าผลหน้ีน้อยกว่าทุนของสหกรณ์ย่อม
สามารถรองรับหน้ีได้ด้วยตนเอง และสร้างความมัน่ใจให้กับเจ้าหน้ี หากผลหน้ีมากกว่าทุนของ
สหกรณ์มีความเส่ียงตอ้งระดมทุนและบริหารสินทรัพยเ์พื่อสร้างรายไดร้องรับความเส่ียง 
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 การให้ผลตอบแทน ผลตอบแทนมากหรือน้อยวดัจากกาํไรต่อส่วนของทุนสหกรณ์หากมี
อตัราสูงแสดงวา่ทุนมีรายไดดี้หรือลงทุนในสินทรัพยคุ์ณภาพดี เพื่อสร้างรายได ้

 มิติที ่2 A-Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ 

 คุณภาพของสินทรัพย ์เป็นการวเิคราะห์วา่สินทรัพยท่ี์ลงทุนไดก่้อให้เกิดรายไดแ้ก่สหกรณ์
อย่างไร และได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ สินทรัพย์ท่ีจะวดัประสิทธิภาพ เช่น ลูกหน้ี 

สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์รวม การลงทุนในสินทรัพย์เส่ียงหรือไม่ก่อให้รายได้ หรือจมอยู่ใน
สินทรัพยท่ี์เกินความตอ้งการ เช่น สินคา้ เงินฝากธนาคาร อาจส่งผลถึงสภาพคล่องทางการเงินของ
สหกรณ์ คุณภาพสินทรัพย์ มุ่งเน้นไปท่ีสินทรัพย์ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ความเพียงพอของสํารอง
สินทรัพยต่์อการดอ้ยคุณภาพของสินทรัพย ์เพื่อป้องกนัผลกระทบต่อฐานะการเงินของสหกรณ์ เช่น 
กรณีของการมีหน้ีคา้งชาํระและสินเช่ือไม่ก่อให้เกิดรายได ้(NPL) มีการสํารองหน้ีหรือ ไม่สูงเกินไป
หรือตํ่าเกินไป 

 สินทรัพยน์าํไปสร้างรายไดแ้ละการให้ผลตอบแทน คุณภาพสินทรัพยท่ี์ดีสามารถแปลง
เป็นรายได้ สินทรัพยห์มุนก่ีรอบ ให้ผลตอบแทนเท่าไร วดัจากอตัรากาํไร หรือรายได้ต่อสินทรัพย ์ 
หากอตัราสูงแสดงว่าคุณภาพสินทรัพยดี์มีรายไดเ้ขา้มา หากอตัราตํ่าแสดงว่า สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้สหกรณ์ตอ้งบริหารสินทรัพยด์งักล่าวใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีสภาพคล่อง     

  มิติที ่3 M-Management ability : ขีดความสามารถในการบริหาร 

 ขีดความสามารถในการบริหารงาน เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถของฝ่ายบริหาร 

ในการวางกลยทุธ์และจดัโครงสร้างองคก์ร ในการนาํพาองคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกิจการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีกิจการ 

เผชิญอยู ่
 การบริหารจดัการและโครงสร้างธุรกิจ ทุกธุรกิจตอ้งมีความสมดุลกนั ประเภทสหกรณ์กบั
โครงสร้างธุรกิจมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกนัตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ประเภท
การเกษตร เน้นไปท่ีธุรกิจซ้ือกับธุรกิจขาย ทั้ งน้ี การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ต้องเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

 ขีดความสามารถบริหารงานและการควบคุมภายใน พิจารณาการปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงมีผลต่อสภาพคล่อง และการทาํกาํไรของสหกรณ์ 
บทบาทการบริหารในอนาคตต่อภาวะแข่งขนัเพื่อการวางแผนในอนาคต  

 



24 

 

 

 มิติที ่4  E-Earning sufficiency : การทาํกาํไร 

 การทาํกาํไร เป็นการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของสหกรณ์ในธุรกิจท่ี
สหกรณ์ดาํเนินอยู่ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการรักษาอตัราค่าใช้จ่ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดาํเนินงานให้ตํ่า และเพิ่มอตัรากาํไรขั้นตน้ในแต่ละธุรกิจให้มากท่ีสุด รวมทั้งวิเคราะห์ถึงคุณภาพ 
และแนวโนม้ของกาํไรในอนาคตของสหกรณ์ 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดก้บัค่าใชจ่้าย กาํไร และคุณภาพของกาํไร ข้ึนอยูก่บัการบริหาร
ควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบรายได้กับค่าใช้จ่ายทีละรายการว่ามีกาํไรขั้นต้น
หรือไม่ หากบริหารค่าใชจ่้ายดีมีประสิทธิภาพ กาํไรสูง ตรงกนัขา้มบริหารค่าใชจ่้ายไม่ดีไม่เหมาะสม
กบัรายได้ กาํไรตํ่า รวมถึงอตัราค่าใช้จ่ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาํเนินงานให้อยู่ใน
อตัราท่ีตํ่า  
 วินัยทางการเงินมีผลต่อรายได้ ระบบสหกรณ์มิได้มุ่งเน้นกาํไรเป็นหลกั หากแต่มุ่งเน้น
สมาชิกเป็นหลกั ซ่ึงมีฐานะเป็นทั้งผูใ้ห้และผูรั้บบริการ กาํไรจึงข้ึนอยูก่บัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การมี
วนิยัทางการเงินหรือการจดัการทางการเงินท่ีดีของสมาชิก หากสมาชิกมีอตัราหน้ีสินมากกวา่เงินออม 
กาํลงัความสามารถชาํระหน้ีของสมาชิกลดลง ส่งผลต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของสหกรณ์ 

 มิติที ่5 L-Liquidity : สภาพคล่อง 

 สภาพคล่อง หรือความเพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งิน เป็นการพิจารณาความเพียงพอของ
เงินสด หรือสินทรัพยท่ี์มีสภาพใกลเ้คียงเงินสด รวมถึงสินทรัพยอ่ื์นท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย 
สภาพคล่องวดัได้จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงคาํนวณได้จากสัดส่วน ระหว่างสินทรัพย์
หมุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน หากสหกรณ์มีความเส่ียงของเงินทุน สหกรณ์จาํเป็นตอ้งรักษาสภาพ
คล่องใหสู้งเพียงพอ เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

 ความเพียงพอของสินทรัพยใ์นการแปลงสภาพเป็นเงินสด ความเพียงพอของสภาพคล่อง
ต่อความตอ้งการใช้เงิน พิจารณาสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน หากสินทรัพยห์มุนเวียน
มากกวา่ ถือวา่มีสภาพคล่องดี หรือมีความเพียงพอต่อความตอ้งการใชเ้งิน อยา่งไรก็ตาม ตอ้งพิจารณา
ตวัสินทรัพยห์มุนเวยีนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดไดเ้ร็วดว้ย 

 ความสมดุลระหวา่งสินทรัพย ์สภาพคล่องกบัภาระผูพ้นัทางการเงิน เปรียบเทียบความสมดุล
ระหวา่งสินทรัพยส์ภาพคล่องกบัภาระผกูพนัทางการเงิน หรือสหกรณ์มีแหล่งท่ีมาของกระแสเงินสด
เพียงพอกบัภาระผูกพนัทางการเงินท่ีจะถึงกาํหนดหรือไม่ สาเหตุหลกัของการขาดสภาพคล่องนั้น 

มาจากการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไม่ดีพอ รวมถึงปัญหาจากผลการดาํเนินงาน เช่น มีภาระหน้ีสิน
ระยะสั้นมาก การถอนเงินฝากมากกว่าปกติ การนาํเงินกูย้ืมระยะสั้ นไปให้กูร้ะยะยาว เป็นตน้ ดูรอบ



25 

 

 

ของการเปล่ียนเป็นเงินสด หรือกระแสเงินสดเขา้มาเพียงพอหรือไม่ เช่น อตัราลูกหน้ีเงินกูร้ะยะสั้ น 

ท่ีชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดต่อหน้ีสินถึงกาํหนดชาํระและอายเุฉล่ียของสินคา้ 

 มิติที ่6 S-Sensitivity : ผลกระทบของธุรกจิ 

 ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ หรือความอ่อนไหวของธุรกิจ คือ ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบในแง่ลบ
ต่อธุรกิจ  
 ปัจจยัเส่ียง พิจารณาปัจจยัแวดลอ้มสหกรณ์ สาเหตุการเกิดปัจจยัเส่ียงอาจมาจากภาครัฐหรือ
จากสถานการณ์ทัว่ไป ภาวะวิกฤติ ภยัธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อนัประกอบดว้ย ภาวะคู่แข่ง
ทางธุรกิจ นโยบายการเงินของรัฐบาล อตัราดอกเบ้ีย นโยบายช่วยเหลือของภาครัฐ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพตลาด เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆ หากสถานการณ์ไม่สามารถ
วางแผนกลยทุธ์ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ยอ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์ 
 

 2.6  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 พีระเดช  เดชศราเดโช (2551:บทคดัย่อ) ไดว้ิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงิน
ของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนบางนกแขวก จาํกดั จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า สหกรณ์มีผล
การดาํเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ มีแนวโน้มธุรกิจในทางบวก โดยมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 

อย่างต่อเน่ือง และมีปริมาณธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนทั้งด้านเงินรับฝากและเงินให้กู้ สหกรณ์มีสภาพคล่อง
ค่อนขา้งตํ่า อาจมีผลต่อการชาํระหน้ี แต่หน้ีส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก และส่วนมากเป็นเงิน
รับฝากระยะยาว จึงไม่ค่อยมีผลกระทบมากนกั สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยสู์ง ทาํให้มี
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์สูงตามมาดว้ย แต่เน่ืองจากสหกรณ์มีอตัราค่าใชจ่้ายท่ีสูง ทาํให้ร้อยละของ
รายไดต่้อสินทรัพยมี์ค่าไม่สูงนกั จึงส่งผลให้อตัรากาํไรสุทธิตํ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน เม่ือพิจารณาจาก
อตัราส่วนลูกหน้ีต่อทุน จะพบวา่สหกรณ์ยงัมีทุนไม่เพียงพอในการให้บริการแก่สมาชิก จึงควรระดม
ทุนให้เพียงพอซ่ึงอาจจะมาจากการก่อหน้ี ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนจะเห็นว่า
สหกรณ์ยงัสามารถก่อหน้ีเพิ่มไดอี้ก หรืออาจจะระดมทุนจากการให้สมาชิกมาถือหุ้นเพิ่มกบัสหกรณ์ 
และสหกรณ์ควรพิจารณาในดา้นของรายจ่ายซ่ึงยงัมีอตัราท่ีสูง ตอ้งควบคุมรายจ่ายใหเ้หมาะสม 

 พรพรรณ  สุขมูลศิริ  (2553:บทคดัย่อ) ศึกษาวิเคราะห์ฐานะการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษา พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
บึงคาํพร้อยมีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสืบเน่ืองมาจากรายรับท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากนโยบายการจดัเก็บ
ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรายรับท่ีรัฐบาลจดัสรรให้มากข้ึนจากการทาํธุรกรรมในเขตพื้นท่ี อบต.
เพิ่มสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นโครงการบา้นจดัสรร การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์และองค์การบริหารส่วน
ตาํบลบึงคาํพร้อยมีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน โดยเฉพาะรายการท่ีดิน อาคาร และครุภณัฑ์เพิ่มสูงข้ึนจาก
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การนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานและพฒันาพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย ส่วนในดา้น
ภาระหน้ีสินองค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อยมีหน้ีสินหมุนเวียนท่ียงัไม่ไดท้าํการจ่ายชาํระเพิ่ม
สูงข้ึน สาเหตุมาจากจดัซ้ือครุภณัฑ์เพื่อใช้ในการดาํเนินงานและพฒันา อบต. ซ่ึงบางส่วนไดท้าํการ
จ่ายไปแลว้ คงเหลือบางส่วนท่ีจะทาํการจ่ายในปี 2554 จึงทาํให้มีหน้ีสินหมุนเวียนของ อบต. มียอด
เพิ่มสูงข้ึน ความสามารถในการทาํกาํไรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อยมีความสามารถใน
การจดัเก็บภาษีไดม้ากข้ึนจึงทาํใหมี้รายรับเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะรายรับจากภาษีจดัสรร เป็นภาษีท่ีรัฐบาล
จัดเก็บให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่เป็นภาษีท่ีดินจากการซ้ือขายท่ีดิน การโอน
กรรมสิทธ์ิจากโครงการบา้นจดัสรร ท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย 

 ฤกษช์ยั  ทพัไพรี (2549:บทคดัย่อ)  ไดท้าํการศึกษาการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตน้ทุน
และผลตอบแทนและแนวโน้มปริมาณธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์การเกษตรกนัทรลกัษ์ จาํกดั พบว่า
สหกรณ์การเกษตรกนัทรลกัษ ์จาํกดั มีการระดมเงินทุนจาก 2 แหล่ง คือแหล่งเงินทุนภายในรูปของ
เงินฝากจากสมาชิก และแหล่งเงินทุนภายนอกในรูปของเงินกูย้ืมโดยสัดส่วนของการระดมทุนจาก
แหล่งเงินทุนภายนอกมากกวา่แหล่งเงินทุนภายใน การดาํเนินงานในธุรกิจสินเช่ือสหกรณ์มีผลกาํไร
เพิ่มข้ึนทุกปี รายไดห้ลกัคือดอกเบ้ียจากการใหสิ้นเช่ือ ประกอบดว้ยดอกเบ้ียรับจริง และมีดอกเบ้ียคา้ง
รับ โดยดอกเบ้ียคา้งรับมีมูลค่าสูงข้ึนทุกปี อีกทั้งยงัมีมูลค่าสูงกว่ากาํไรสุทธิของสหกรณ์ ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลต่อสภาพคล่องและเกิดปัญหาทางธุรกิจสินเช่ือ สําหรับผลการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน
พบวา่ สหกรณ์ยงัขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานโดยมี อตัราส่วนวดัสภาพคล่อง โดยอตัราส่วน
ทุนหมุนเวยีนเฉล่ียเท่ากบั 1.24 และอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเร็วเท่ากบั 1.01 อตัราส่วนวดัการก่อหน้ีสูง
โดยมีอตัราส่วนทั้งส้ินต่อทุนเท่ากบั 3.39 อตัราส่วนวดัความสามารถในการใช้สินทรัพย ์โดยอตัรา 

การหมุนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.42 อตัราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้ งส้ิน เท่ากับ 44.05 

อตัราส่วนวดัความสามารถในการทาํกาํไร โดยอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ เท่ากบั  0.90  อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน เท่ากบั 2.77 อตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 13.18  อตัราค่าใชจ่้ายเท่ากบั 98.12 

และ อตัรากาํไรสุทธิเท่ากับ  2.02  ซ่ึงอตัราส่วนทั้ง 4 ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ ซ่ึงจะส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน รอบการหมุนของธุรกิจสินเช่ือช้า  
มีสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนสูง  ส่งผลเจ้าหน้ีเงินกู้มีความเส่ียงในการให้กู้ยืมแต่ความสามารถใน 

การทาํกาํไรตํ่า โดยภาพรวมแลว้แมว้่าสหกรณ์ยงัขาดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานแต่สหกรณ์มี
ความสามารถในการหาแหล่งทุนเงินกูภ้ายนอกท่ีมีดอกเบ้ียตํ่า  ทาํใหต้น้ทุนเงินทุนของธุรกิจสินเช่ือตํ่า 

ก่อให้เกิดกาํไรขั้นตน้ท่ีสูงในธุรกิจสินเช่ือ แต่ทาํให้สหกรณ์มีแนวโน้มของปริมาณการให้สินเช่ือ
เพิ่มข้ึน ผลการดาํเนินของสหกรณ์อาจจะกล่าวไดว้่า สหกรณ์ประสบผลสําเร็จในระดบัน้อย ดงันั้น
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สหกรณ์ควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาการดาํเนินงานในธุรกิจท่ีสําคญัอนัเป็นสาเหตุสําคญัของการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ธุรกิจสินเช่ือซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของสหกรณ์  
 ผลการศึกษาดา้นตน้ทุน – ผลตอบแทนการใหสิ้นเช่ือพบวา่ สหกรณ์การเกษตร กนัทรลกัษ ์
จาํกดั มีตน้ทุนทางบญัชีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัเฉล่ียร้อยละ 6.30 อตัราผลตอบแทนเฉล่ียร้อยละ 13.20  

มีผลต่างระหวา่งอตัราตน้ทุนทางบญัชีและอตัราผลตอบแทนของธุรกิจสินเช่ือเฉล่ียร้อยละ 6.90 หาก
สหกรณ์สามารถควบคุมอตัราค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดบัตํ่า ก็จะส่งผลให้ธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์มี
กาํไรสูงข้ึน ผลการศึกษาแนวโน้มธุรกิจสินเช่ือพบวา่ แนวโนม้การให้สินเช่ือของสหกรณ์มีปริมาณ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี แมจ้ะมีอตัราการเพิ่มแบบลดลง โดยเฉล่ียอตัราการเพิ่มข้ึนของธุรกิจสินเช่ือ
เฉล่ียร้อยละ 15.00 

 นลินี  เขียวขจี  (2549 : บทคดัยอ่) ไดว้ิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและแนวโนม้ทางธุรกิจ
ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่ือสารทหารอากาศ จาํกดั ผลการศึกษา พบวา่สหกรณ์มีผลการดาํเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับท่ีดี โดยมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง แนวโน้มทางธุรกิจของสหกรณ์ 

ออมทรัพยก์รมส่ือสารทหารอากาศ จาํกดั เป็นไปในทิศทางบวก กล่าวคือ สมาชิกของสหกรณ์ ยงัคง 

มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง และเพิ่มข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกรรมดา้นสินเช่ือซ่ึงเป็นธุรกรรมหลกัท่ีสมาชิกยงัมีความตอ้งการสูง ก่อให้เกิดรายไดจ้ากดอกเบ้ีย
เงินกู้สูงตามด้วย ซ่ึงพิจารณาได้จากรายได้ และนอกจากน้ี ประสิทธิภาพของสหกรณ์ฯ ในด้าน 

การควบคุมค่าใชจ่้ายก็ส่งผลให้กาํไรสุทธิของสหกรณ์ฯ เพิ่มข้ึนดว้ย และเม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานดา้นการเงิน โดยการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนมาตรฐาน
ทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพยข์องกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะเห็นได้ชัดว่า โดยเฉล่ียแล้วสหกรณ์ 

มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในระดบัดี โดยมีความสามารถในการใช้สินทรัพยสู์ง (อตัราส่วน 

ร้อยละของรายไดต่้อสินทรัพยท์ั้งส้ิน 11.14 เท่า) มีความสามารถในการทาํกาํไรสูง (อตัรากาํไรสุทธิ
ร้อยละ 82.17) มีการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ (อตัราค่าใชจ่้าย ร้อยละ 17.83) รวมทั้งสามารถ
ให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ 12.00) ไดสู้งอีกดว้ย แมน้ว่า 
ประสิทธิภาพในการชาํระหน้ีตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานแต่ก็อาจจะยงักล่าวไดว้า่สหกรณ์ยงัมีสภาพคล่อง 
พิจารณาจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียนซ่ึงเป็นอตัราส่วนหน่ึงในการวดัสภาพคล่องอยู่ในระดบัสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐาน (อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ร้อยละ 3.43) 

 สําหรับแผนการดาํเนินงานของสหกรณ์เม่ือนาํขอ้มูลพื้นฐานในปี 2541 - 2546 มาทาํการ
วิเคราะห์จะเห็นว่า ผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของสหกรณ์สามารถประมาณการได้ว่า ในปี 2547 

สหกรณ์จะมีกาํไรจากการดาํเนินงานทั้งส้ิน 22,346,500 บาท โดยมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 333,100,500 บาท 
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มีหน้ีสินทั้งส้ิน 91,252,900 บาท และมีทุนทั้งส้ิน 219,605,400 บาท ซ่ึงถือไดว้า่การบริหารจดัการของ
สหกรณ์มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีสหกรณ์จะตอ้งมีการวางแผนธุรกิจทั้ง 4 ดา้น ให้มีความเหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั ไดแ้ก่ การรับสมาชิกสมทบเพิ่ม การระดมทุนเรือนหุ้น การระดม
เงินฝาก และมีแนวทางในการปล่อยสินเช่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ 

 การจดัทาํแผนดาํเนินงาน 3 ปี (ปี 2549-2551) จะส่งผลต่อฐานะการเงิน และการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ กล่าวคือ สหกรณ์จะมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงข้ึน คือ สินทรัพย์จะเพิ่มจาก 401.48  

ล้านบาท เป็น 514.43 ล้านบาท ทั้งน้ี การเพิ่มข้ึนของสินทรัพยมี์ทางได้มาจากการเพิ่มข้ึนของทุน  
จาก 311.95 ลา้นบาท เป็น 412.72 ลา้นบาท ทั้งน้ีสหกรณ์จะมีประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจสูงข้ึน 
หากมีการควบคุมและบริหารการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ดาํเนินงาน กล่าวคือสหกรณ์จะมีกาํไรสุทธิ ในปี 2549 ประมาณ 20.58 ลา้นบาท และจะเพิ่มข้ึนเป็น 
22.97 ลา้นบาทและ 25.57 ลา้นบาท ในปี 2550 และ 2551 ตามลาํดบั 

 พนิดา  จินดาศรี  (2551 : บทคดัยอ่)  ทาํการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํกดั ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2550  ซ่ึงศึกษา
ครอบคลุมถึงแนวโนม้ และจุดแข็งและจุดอ่อนของภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
จากงบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานกิจการประจาํปี วเิคราะห์โดยการประยุกตใ์ช ้Camels Analysis 

ในมุมมอง 6 มิติ คือ มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์ 
มิติท่ี 3 ความสามารถในการบริหาร มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไร มิติท่ี 5 สภาพคล่องทาง
การเงิน และมิติท่ี 6 ผลกระทบต่อธุรกิจ  
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํกดั มีภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงิน ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2550 ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ท่ีตอ้งปรับปรุง เม่ือพิจารณา
ในมุมมอง 6 มิติ พบว่า ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง คุณภาพของสินทรัพยค์วามสามารถ 

ในการทาํกาํไร และสภาพคล่องทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์ท่ีตอ้งปรับปรุงแต่มีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึน 
ความสามารถในการบริหารอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีแต่มีแนวโน้มปรับตวัลดลง  2) ในปี พ.ศ.2550 สหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จาํกดั มีจุดแข็งทางการเงินในด้านความสามารถใน 

การบริหารสินทรัพย์ ด้านการบริหารต้นทุนการบริการ และการควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน  
ส่วนจุดอ่อนทางการเงิน พบวา่ สหกรณ์มีอตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพยแ์ละการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งปรับปรุง รวมทั้งมีผลตอบแทนต่อส่วนของทุนในอตัราท่ีลดลง 

 พรพรรณ ภกัด์ิใจดี (2550 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัการวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของร้านสหกรณ์พระนคร จาํกดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัการดาํเนินงานและ
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ฐานะทางการเงินของร้านสหกรณ์พระนคร จาํกดั พบว่า ในการดาํเนินงานของสหกรณ์โดยภาพรวม 
ในด้านการเงิน ขาดสภาพคล่องในการจัดการด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายใน สหกรณ์มี 

การบริหารจดัการในดา้นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดรายไดแ้ละไม่คุม้กบัการลงทุน ในดา้น
กระบวนการเรียนรู้และพฒันา สหกรณ์ควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์รและสมาชิก ส่วนในดา้นฐานะทางการเงินของสหกรณ์นั้น สภาพคล่อง
ทางการเงินของสหกรณ์ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยสิ์นเพื่อก่อให้เกิดรายได ้ดงันั้น 
ความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์นั้นตอ้งข้ึนอยู่กบัความศรัทธาของสมาชิก ถ้าสมาชิก 

ไม่ทาํธุรกิจกบัสหกรณ์ก็จะส่งผลต่อรายไดแ้ละฐานะทางการเงินของสหกรณ์  

 นนัทา  สารกอง (2548) ศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพดา้นการเงินและความพึงพอใจ
ของสมาชิกท่ีมีต่อการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จาํกดั ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการ
ลงทุนในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน แต่โครงสร้างของทุนมีแนวโนม้ลดลง แสดงให้เห็น
ว่า ฐานของหน้ีสินของร้านสหกรณ์มีการขยายตัว นั่นคือ เจ้าหน้ีมีความเช่ือถือร้านสหกรณ์มี
โครงสร้างของตน้ทุนขาย/บริการเพิ่มข้ึน ขณะเดียวกนัโครงสร้างของกาํไรขั้นตน้ รายไดอ่ื้น ค่าใชจ่้าย
ในการดาํเนินงานทัว่ไปลดลง ดงันั้น ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการของร้านสหกรณ์ควรจะตอ้งวางแผน
ในการลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทัว่ไป หรือเพิ่มปริมาณธุรกิจ เพื่อเพิ่มกาํไร 

 การเปรียบเทียบอตัราส่วนของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จาํกดั กบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ พบวา่ 
อตัราส่วนของร้านสหกรณ์ส่วนใหญ่ตํ่ากวา่เกณฑ์อตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ร้านคา้
ขนาดกลางของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แสดงว่า ร้านสหกรณ์มีประสิทธิภาพตํ่าในการใช้สินทรัพย์
รวม เงินสด เงินฝากธนาคาร ดา้นการบริหารควรลดค่าใชจ่้าย และหาแนวทางเพิ่มรายได ้ซ่ึงจะทาํให้
ร้านสหกรณ์มีกาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 

 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มของฐานะการเงินของร้านสหกรณ์ พบว่า สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ของร้านสหกรณ์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนมากกวา่ทุนของร้านสหกรณ์ 

 อรพินท ์สุขสวสัด์ิ (2536) ศึกษาผลการดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จาํกดั 
พบวา่ ประสิทธิภาพดา้นการเงิน โดยศึกษาเฉพาะอตัราส่วนทางการเงิน โดยรวมมีค่าในเกณฑ์ดี เม่ือ
นาํอตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จาํกดั ไป เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีใชว้ดั 2 

ลกัษณะ คือ เปรียบเทียบอตัราส่วนของสหกรณ์การเกษตร ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ดาํเนินธุรกิจประสบความสําเร็จจดัขีดความสามารถในระดบัสองและสหกรณ์การเกษตร
ขนาดใหญ่ ท่ีจดัขีดความสามารถในระดบัท่ีหน่ึง ปรากฏว่า ผลโดยรวมอตัราส่วนทางการเงินของ
สหกรณ์การเกษตรหนองจอก จาํกดั ดีกวา่อตัราส่วนทางการเงินของกลุ่มเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ 
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การดาํเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จาํกดั มีประสิทธิภาพในระดบัท่ีน่าพอใจ สําหรับ
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานและความคิดเห็นของสมาชิก ปรากฏวา่ ผลโดยรวมสมาชิกมีความพอใจ
มาก ในการบริหารธุรกิจทุกด้านของสหกรณ์ ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม และกาํไรสุทธิแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน แสดงวา่การดาํเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิผล 



 
 

บทที ่3 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 

การศึกษาคร้ังน้ี รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ท่ีมุ่งศึกษาถึงการวิเคราะห์ฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ร้านค้า กรณีศึกษาร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั โดยไดด้าํเนินการดงัน้ี 
  

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้ กรณีศึกษา
ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั เป็นการศึกษาจากเอกสารจึงไม่มีประชากรและกลุ่ม
ตวัอย่าง  แต่จะใช้ขอ้มูลจากงบการเงินในปี 2552 ถึง ปี 2554 ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั โดยผูศึ้กษาไดร้วบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลจากสหกรณ์  ได้แก่  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และรายงานกิจการ ประจาํปีของร้าน
สหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในรอบปี  2552 - 2554  รวม 3 ปี   
 2. ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ไดแ้ก่  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสหกรณ์ร้านคา้จากเวบ็ไซด์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. จากแหล่งอ่ืน ๆ  ได้แก่  กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ 
แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเวบ็ไซตท์ัว่ไป 
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้ในลกัษณะวจิยัเชิงวเิคราะห์ (Analysis  Studies) เพื่อทาํ 
การรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้นวคิดตามทฤษฏี CAMELS Analysis ในมุมมอง 6 มิติ  
ประกอบดว้ยอตัราส่วนทางการเงินจาํนวน 21 อตัราส่วน 
 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีได้จากงบดุล  
งบกาํไรขาดทุน รายงานกิจการประจาํปี ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั เป็น
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ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552  ถึง ปี 2554  เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์ ตาํราวิชาการ และ
วทิยานิพนธ์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ โดยจะวิเคราะห์ฐานะการเงินและผล 
การดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานปี 2554 และนาํมาเปรียบเทียบกบั
อัตราส่วนทางการเงินในมาตรฐานของสหกรณ์ร้านค้า เพื่อประเมินฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน ปี 2554 
 เป็นการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน ในมุมมอง 6 มิติ ตาม
แนวคิด CAMELS Analysis มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ตารางที ่3.1 อตัราส่วนทางการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน (CAMELS ANALYSIS RATIOS) 

 อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคํานวณ 

 อตัราหน้ีสินต่อทุน (เท่า) หน้ีสินทั้งส้ิน 
ทุนของสหกรณ์ 

อตัราทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์(เท่า) ทุนสาํรอง 
สินทรัพยท์ั้งส้ิน 

อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์  ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบนั-ทุนของสหกรณ์ปีก่อน  X 100 
ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

อตัราการเติบโตของหน้ี (%) หน้ีสินทั้งส้ินปีปัจจุบนั-หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน   X   100 

หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  กาํไรสุทธิ                    X  100 
            ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย 

  
อตัราการคา้งชาํระ (%) 
 

 
หน้ีท่ีไม่สามารถชาํระไดต้ามกาํหนด         X   100 

                    หน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์(รอบ)            รายไดจ้ากการขาย/บริการ 

            สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 

 



33 
 

ตารางที ่3.1 (ต่อ) 

 อตัราส่วนทางการเงิน สูตรการคํานวณ 

 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) กาํไรจากการดาํเนินงาน      X 100 
                         สินทรัพยถ์วัเฉล่ีย 

อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(%) สินทรัพยท์ั้งส้ินปีปัจจุบนั-สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน  X  100 
สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน 

อตัราเงินออมต่อสมาชิก (บาท) 
 

เงินรับฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน้ 

จาํนวนสมาชิก 
 

 

อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํ ไร
ก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%) 

                  ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน                         X 100 

           กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง (%) 

 

ทุนสาํรองปีปัจจุบนั - ทุนสาํรองปีก่อน    X   100 

                       ทุนสาํรองปีก่อน 

อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) 

 

ทุนสะสมอ่ืนปีปัจจุบนั – ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน   X   100 

                       ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน 

อตัราการเติบโตของกาํไร (%) 

 

กาํไรสุทธิปีปัจจุบนั - กาํไรสุทธิปีก่อน        X    100 

                      กาํไรสุทธิปีก่อน 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 

 

                            กาํไรสุทธิ                                X   100 
รายไดจ้ากการขาย หรือรายไดจ้ากการบริการ 

 

 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

หน้ีสินหมุนเวยีน 

 
อตัราหมุนของสินคา้ (คร้ัง) 
 

ตน้ทุนสินคา้ขาย 
สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย 

อายเุฉล่ียสินคา้ (วนั) 
365 วนั 

อตัราหมุนของสินคา้ 

 * อตัราการเติบโตของธุรกิจ มูลค่าธุรกิจ หมายถึงมูลค่าจากการรับฝากเงิน ใหเ้งินกู ้จดัหาสินคา้ 
     รวบรวม ใหบ้ริการอ่ืน 
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คําอธิบาย 
 

เงินทุนดาํเนินงาน หมายถึง หน้ีสินและทุนของสหกรณ์ในงบดุล 
แหล่งเงินทุน หมายถึง แหล่งเงินทุนของเงินทุนดาํเนินงาน ดูจากงบดุล แบ่งเป็น

ทุนภายในสหกรณ์ (เงินรับฝากสมาชิก และทุนของสหกรณ์
ฯลฯ) และทุนภายนอกสหกรณ์ (เงินกูย้มื เงินรับฝากจาก
สหกรณ์และอ่ืน ๆ) 

ทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ หมายถึง สัดส่วนของทุนสาํรองเทียบกบัสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน ดูจาก
งบดุล 

การเติบโตทุนของสหกรณ์ หมายถึง อตัราการเพิ่ม/ลดทุนของสหกรณ์ เทียบปีปัจจุบนั กบั  
ปีก่อน 

การเติบโตของสินทรัพย ์ หมายถึง อตัราการเพิ่ม/ลดของสินทรัพยท์ั้งส้ิน เทียบปีปัจจุบนั 
กบัปีก่อน 

การเติบโตของธุรกิจ หมายถึง อตัราการเพิ่ม/ลดปริมาณธุรกิจรวม เทียบปีปัจจุบนักบัปี
ก่อน 

เงินออมต่อสมาชิก หมายถึง ค่าเฉล่ียเงินออมต่อคน คาํนวณจากเงินหุน้รวมกบัเงินฝาก
ของสมาชิกหารดว้ย จาํนวนสมาชิก 

การเติบโต/กาํไร/ทุน
สาํรอง/ทุนสะสมอ่ืน 

หมายถึง อตัราการเพิ่ม/ลดทุนของกาํไร/ทุนสาํรอง/ทุนสะสมอ่ืน
เทียบปีปัจจุบนั กบัปีก่อน 

ความเส่ียง/ผลกระทบของ
ธุรกิจ 

หมายถึง สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ มีผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น ภาวะคู่แข่ง
ทางธุรกิจ นโยบายการเงินของรัฐ อตัราดอกเบ้ีย นโยบาย
ช่วยเหลือของภาครัฐ ระเบียบ ขอ้บงัคบั พระราชบญัญติัท่ี
เก่ียวขอ้ง สภาพตลาด เทคโนโลย ีและวทิยาการใหม่   ภยั
ธรรมชาติ ฯลฯ ยอ่มส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ หากสหกรณ์
ไม่สามารถวางแผนกลยทุธ์ใหต่้อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

 

ท่ีมา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 2548 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์แนวโนม้ 
 เป็นการนาํขอ้มูลจากงบการเงิน 3 ปีต่อเน่ืองกนั คือ ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 มา
วเิคราะห์ เพื่อจะดูแนวโนม้ หรือทิศทางของขอ้มูลนั้นวา่อยา่งไร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพยากรณ์
ทิศทางของเหตุการณ์ในอนาคตวา่ควรเป็นไปในแนวทางใด 
 โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของรายการในรูปอตัราร้อยละของปีฐาน โดยใช้ปี 2552 เป็น     
ปีฐาน เน่ืองจากเป็นปีท่ีมีการดาํเนินงานปกติท่ีสุด 
  

 

อตัราร้อยละของปีท่ีตอ้งการทราบ  = ตวัเลขของปีท่ีตอ้งการทราบ     x   100 
                                                                                      ตวัเลขของปีฐาน 

        



 
 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้ : กรณีศึกษา 
ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้สนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามลาํดบัต่อไปน้ี 

 4.1  การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.2  ผลการวเิคราะห์ 

 

4.1  การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 วเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา 
ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี CAMELS Analysis เปรียบเทียบกบัอตัราส่วน
ของสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 

 ตอนท่ี  2  วิเคราะห์แนวโนม้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 

 

4.2  ผลการวเิคราะห์ 

 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี CAMELS Analysis เปรียบเทียบ
กบัอตัราส่วนของสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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                1.  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital Strength) 

 

ตารางที ่4.1 แสดงผลการวเิคราะห์ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเส่ียง จาํแนกตามอตัราส่วนของ 

 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของสหกรณ์ 

 ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วน หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย 

(Peer Group) 

ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วนของ
ร้านสหกรณ์ฯ 

ในปี 2554 

ประเมินผล 

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.21 0.02 ดีมาก 

1.2 อตัราส่วนทุนสาํรองต่อ 

     สินทรัพย ์
เท่า 0.40 0.72 ดี 

1.3 อตัราการเติบโตของทุน 

      สหกรณ์ 
% -2.80 3.90 ดีมาก 

1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี % -15.44 157.45 ไม่ดี 

1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วน 

     ของทุน 
% 6.99 10.28 ดี 

  

 
  

ภาพที ่ 4.1  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 

   เทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 
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 จากภาพท่ี  4.1  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
เท่ากบั 0.02 เท่า เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่  เท่ากบั 
0.21 เท่า วิเคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน   

นอ้ยกวา่ 0.19 เท่า แสดงให้เห็นวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีโครงสร้างหน้ี 

ดีมาก เน่ืองจากร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีหน้ีสินน้อยกวา่สหกรณ์ร้านคา้
เฉล่ีย 
  

 

ภาพที ่ 4.2  อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

   ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่    
 จากภาพท่ี  4.2  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราส่วนทุนสํารอง 

ต่อสินทรัพยเ์ท่ากบั 0.72 เท่า เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาด
ใหญ่ เท่ากบั 0.40 เท่า ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  มากกวา่ 0.32 เท่า แสดงให้
เห็นว่าร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราส่วนทุนสํารองดีกว่า ซ่ึงผลต่อการ
เพิ่มทุนสาํรองทาํใหร้้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความเขม้แขง็ดา้นเงินทุน 

มากกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 

 

  

เท่า 
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ภาพที ่ 4.3  อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

   ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่   
 จากภาพท่ี  4.3  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ 

ทุนสหกรณ์ เท่ากบัร้อยละ 3.90 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบั
ขนาดใหญ่ เท่ากบัร้อยละ -2.80 แสดงให้เห็นวา่สมาชิกร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั ใหค้วามสนใจร่วมทุนสหกรณ์ดีมาก ส่งผลต่อความสามารถในการเพิ่มทุนของสหกรณ์เพิ่มข้ึน 
ในขณะท่ีสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียมีอตัราการเติบโตของสหกรณ์ลดลง 
  

 
  

ภาพที ่ 4.4  อตัราการเติบโตของหน้ี ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 

    เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่                       
 จากภาพท่ี  4.4  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
หน้ี เท่ากบัร้อยละ 157.45  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาด
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ใหญ่ เท่ากบัร้อยละ -15.44  แสดงใหเ้ห็นวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีอตัรา
การเติบโตของหน้ีสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
 

 
ภาพที ่ 4.5  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

    ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่   
 จากภาพท่ี 4.5 ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของทุน เท่ากบัร้อยละ 10.28 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบั
ขนาดใหญ่ เท่ากบัร้อยละ 6.99 แสดงให้เห็นวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มี
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนดีกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ประมาณร้อยละ 3.29 
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 2.  การวเิคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) 

 

ตารางที ่4.2 แสดงผลการวเิคราะห์คุณภาพของสินทรัพยจ์าํแนกตามอตัราส่วนของร้านสหกรณ์  
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 

 (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วน หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย 

 (Peer Group) 

ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วนของ
ร้านสหกรณ์ฯ 

ในปี 2554 

ประเมินผล 

2.1 อตัราหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 1.89 1.44 แกไ้ข 

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อ 

     สินทรัพย ์
% 5.70 25.31 ดีมาก 

2.3 อตัราการเติบโตของ 

      สินทรัพย ์
% -5.27 5.40 ดี 

  

 
ภาพที ่ 4.6  อตัราหมุนของสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 

   เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่   
  

 

 

รอบ 
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 จากภาพท่ี  4.6  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด มีอัตราหมุนของ
สินทรัพยเ์ท่ากบั 1.44 รอบ เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาด
ใหญ่  เท่ ากับ 1.89 รอบ วิ เคราะห์ได้ว่า ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิง เทรา  จํากัด  

มีอตัราหมุนของสินทรัพยน์้อยกวา่ 0.45 รอบ ซ่ึงตอ้งแกไ้ข แสดงวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีการใชสิ้นทรัพยก่์อใหเ้กิดรายไดต้ ํ่ากวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ร้อยละ 23.81 
  

 
ภาพที ่ 4.7  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

   ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่  
 จากภาพท่ี  4.7  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย ์เท่ากบัร้อยละ 25.31 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบั
ขนาดใหญ่ เท่ากบัร้อยละ 5.70 วิเคราะห์ได้ว่าร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด         

มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มากกว่า ร้อยละ 19.61 แสดงให้เห็นว่าร้านสหกรณ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั สามารถใชสิ้นทรัพยส์ร้างผลตอบแทนดีมาก สูงกวา่อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย 

 

   

% 
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ภาพที ่ 4.8  อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

  ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่   
 จากภาพท่ี  4.8  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
สินทรัพย ์เท่ากบัร้อยละ 5.40 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบั
ขนาดใหญ่ เท่ากับร้อยละ -5.27 แสดงให้เห็นว่าอตัราการเติบโตของสินทรัพยข์องร้านสหกรณ์
วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ดีกวา่ กล่าวคือมากกว่าอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ร้อยละ
10.67  

                3. การวเิคราะห์ความสามารถในการบริหาร (Management Ability)  

 

ตารางที ่4.3 แสดงผลการวเิคราะห์ความสามารถในการบริหาร  จาํแนกตามอตัราส่วนของร้าน 

 สหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้ 

 เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วน หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย 

(Peer Group) 

ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วนของ 

ร้านสหกรณ์ฯ  
ในปี 2554 

ประเมินผล 

3.1 อตัราการเติบโตของธุรกิจ % -10.14 8.59 ดี 

3.2 กาํไรต่อสมาชิก บาท 365.60 1,549.26 ดีมาก 

3.3 เงินออมต่อสมาชิก บาท 1,007.72 508.37 แกไ้ข 
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ภาพที ่ 4.9  อตัราการเติบโตของธุรกิจ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

   ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่   
 จากภาพท่ี  4.9  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
ธุรกิจ ร้อยละ 8.59  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่  

ร้อยละ -10.14 แสดงให้เห็นว่าร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากัด มีอัตราการ
เจริญเติบโตมากกว่าถึงร้อยละ 18.73  กล่าวคือมีความสามารถในการบริหารจดัการ และให้บริการ
สมาชิกไดดี้กวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย   
 

 
ภาพที ่ 4.10  กาํไรต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  ในปี  2554 

     เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่   
 จากภาพท่ี  4.10  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด มีกาํไรต่อสมาชิก 
1,549.26 บาท เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 365.60 

บาท วิเคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีจาํนวนกาํไรต่อสมาชิกมากกว่าถึง 
1,183.66 บาท แสดงว่าร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความสามารถในการ
บริหารกาํไรใหส้มาชิกดีมาก                                                                                                 

บาท 
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ภาพที ่ 4.11  เงินออมต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  ในปี  2554 

     เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่   
 จากภาพท่ี 4.11  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีเงินออมต่อสมาชิก 
508.37 บาท เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 1,007.72 

บาท แสดงใหเ้ห็นวา่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีเงินออมต่อสมาชิกนอ้ยกวา่ 499.35 
บาท ซ่ึงเป็นจุดอ่อนของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั แต่อย่างไรก็ตามผูศึ้กษา
พบวา่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ไม่มีนโยบายรับฝากเงินจากสมาชิก   เงินออม
จึงเป็นเพียงค่าเฉล่ียทุนเรือนหุ้นของสมาชิกแต่ละคน ทาํให้เงินออมต่อสมาชิกของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ตํ่ากวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียเกือบเท่าตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท 
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4.  ความสามารถในการทาํกาํไร (Earning Sufficiency) 

 

ตารางที ่4.4 แสดงผลการวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรจาํแนกตามอตัราส่วนของร้าน 

 สหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้ 

 เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วน หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย 

(Peer Group) 

ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วนของ 

ร้านสหกรณ์ฯ  
ในปี 2554 

ประเมินผล 

4.1 อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อ 

      กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการ 

      ดาํเนินงาน 

% 76.64 61.00 ดี 

4.2 อตัราการเติบโตของทุนสํารอง % -3.75 5.27 ดี 

4.3 อตัราการเติบโตของทุนสะสม 

      อ่ืน ๆ 

% 
-1.27 29.42 ดีมาก 

4.4 อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ % -31.52 -23.92 ดี 

4.5 อตัรากาํไรสุทธิ % 3.02 7.00 ดี 

4.6 อตัรากาํไรขั้นตน้ % 11.23 20.35 ดีมาก 

4.7 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 9.90 17.94 ดีมาก 
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ภาพที ่ 4.12  อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์ 

       วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ 

       ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่  
 จากภาพท่ี  4.12  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากัด มีอัตราค่าใช้จ่าย
ดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ร้อยละ 61.00  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์
ร้านค้าเฉล่ีย (Peer Group) ระดับขนาดใหญ่ ร้อยละ 76.64 วิเคราะห์ได้ว่าร้านสหกรณ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงานตํ่ากว่า
ร้อยละ 15.64 แสดงให้เห็นว่าร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด มีการควบคุม
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานท่ีดีกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 
  

 
ภาพที ่ 4.13  อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

     ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 

 

 

% 
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 จากภาพท่ี  4.13  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
ทุนสาํรอง ร้อยละ 5.27  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 
ร้อยละ -3.75 แสดงใหเ้ห็นวา่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
ทุนสาํรองมากกวา่ ร้อยละ 9.02 ซ่ึงเป็นผลดีต่อสหกรณ์ 
 

 
ภาพที ่ 4.14  อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

     จาํกดั ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 
 จากภาพท่ี  4.14  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
ทุนสะสมอ่ืน ๆ ร้อยละ 29.42 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาด
ใหญ่ ร้อยละ -1.27 วเิคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโต
ของทุนสะสมอ่ืน ๆ ดีมาก กล่าวคือมีอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน มากกวา่ร้อยละ 30.69 
   

 
ภาพที ่ 4.15  อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

     ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 

 



49 

 

 จากภาพท่ี  4.15  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของ
กาํไรสุทธิ ลดลงร้อยละ -23.92 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบั
ขนาดใหญ่  ซ่ึงลดลงร้อยละ -31.52 แสดงให้เห็นวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิดีกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียประมาณร้อยละ 7.6 
   

 
ภาพที ่ 4.16  อตัรากาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 

     เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 
  จากภาพท่ี  4.16  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัรากาํไรสุทธิ  
ร้อยละ  7.00  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ ร้อยละ 
3.02  วเิคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัรากาํไรสุทธิดีกวา่ ร้อยละ 
3.98  แสดงใหเ้ห็นวา่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความสามารถในการทาํกาํไร
สุทธิดีกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 
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ภาพที ่ 4.17  อตัรากาํไรขั้นตน้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี  2554 

     เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 
  จากภาพท่ี  4.17  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัรากาํไรขั้นตน้  

ร้อยละ 20.35 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ ร้อยละ  
11.23  วิเคราะห์ได้ว่าร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัรากาํไรขั้นตน้ดีมาก     
สูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 9.12  
    

 
ภาพที ่ 4.18  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

     ในปี  2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 
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 จากภาพท่ี  4.18  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด มีอตัรากาํไรจากการ
ดาํเนินงาน ร้อยละ 17.94  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาด
ใหญ่ ร้อยละ 9.90  วิเคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัรากาํไรจาก
การดาํเนินงานสูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 8.04  แสดงวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีความสามารถในการทาํกาํไรจากการดาํเนินงานดีมาก เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายดาํเนินงานตํ่ากวา่ 

สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 

5.  การวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) 

 

ตารางที ่4.5 แสดงผลการวเิคราะห์สภาพคล่องทางการเงินจาํแนกตามอตัราส่วนของร้านสหกรณ์  
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 

 (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วน หน่วย 

อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย 

(Peer Group) 

ระดบัขนาดใหญ่ 

อตัราส่วน 

ของร้าน
สหกรณ์ฯ  
ในปี 2554 

ประเมินผล 

5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 7.76 40.72 ดีมาก 

5.2 อตัราหมุนของสินคา้ รอบ 12.47 13.81 ดี 

5.3 อายเุฉล่ียของสินคา้ วนั 29.27 26.43 ดี 

  

 
ภาพที ่ 4.19  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
     ในปี 2554  เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่   

เท่า 



52 

 

 จากภาพท่ี  4.19  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด มีอัตราส่วนทุน
หมุนเวยีน เท่ากบั  40.72 เท่า เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาด
ใหญ่ เท่ากบั 7.76 เท่า วิเคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราส่วนทุน
หมุนเวยีนมากกวา่ 32.96 เท่า แสดงวา่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีสภาพคล่อง
โดยรวมดีมาก 
         

 
ภาพที ่ 4.20  อตัราหมุนของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 

       เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 

  จากภาพท่ี  4.20  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราหมุนของสินคา้ 
เท่ากบั  13.81 รอบ เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่  
เท่ากบั 12.47 รอบ วิเคราะห์ไดว้า่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราหมุนของ
สินคา้ มากกว่า 1.34 รอบ แสดงว่าร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีสภาพคล่อง
หมุนเวยีนสินคา้ไดดี้กวา่หรือเร็วกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียเล็กนอ้ย 

 

 

รอบ 
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ภาพที ่ 4.21  อายเุฉล่ียของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 

     เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ 
 จากภาพท่ี  4.21  ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอายุเฉล่ียของสินคา้ 

เท่ากบั 26.43 วนั เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่  
เท่ากบั 29.27 วนั แสดงให้เห็นว่าร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอายุเฉล่ียของ
สินคา้นอ้ยกวา่  2.84 วนั หรือประมาณ 3 วนั แสดงวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีสภาพคล่องของสินคา้ดี สามารถขายสินคา้ไดเ้ร็วกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียประมาณ 2.89 วนั 
หรือ 3 วนั 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์แนวโนม้ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 – 2554 มีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

1.  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital Strength) 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงของร้านสหกรณ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั พิจารณาจากอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย ์
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ และอตัราการเติบโตของหน้ี  
ซ่ึงค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวณไดใ้นช่วงปี 2552 - 2554 อธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

วนั 



54 

 

ตารางที ่4.6 แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์แนวโนม้ มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง  
             อตัราส่วน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ค่าเฉล่ีย ประเมินผล 

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.03 0.01 0.02 0.02 น่าพอใจ 

1.2 อตัราส่วนทุนสาํรองต่อ 

     สินทรัพย ์
เท่า 0.69 0.72 0.72 0.71 ดี 

1.3 อตัราผลตอบแทนต่อ 

     ส่วนของทุน 
% 18.84 14.45 10.28 14.52 ไม่ดี 

1.4 อตัราการเติบโตของทุน 

      สหกรณ์ 
% 27.90 10.40 3.90 14.07 ไม่ดี 

1.5 อตัราการเติบโตของหน้ี % -76.63 -62.76 157.45 6.02 ไม่ดี 

   

 
ภาพที ่ 4.22  แนวโนม้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน  ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                     ในช่วงปี 2552 - 2554 

 จากภาพท่ี  4.22  อตัราหน้ีสินต่อทุนของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
มีค่าเท่ากบั 0.03 เท่า  0.01 เท่า และ 0.02 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 0.02 เท่า แสดงให้
เห็นวา่มีแนวโนม้อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
 

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.23  แนวโนม้อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษา 

                     ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี  4.23  อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีค่าเท่ากบั 0.69 เท่า  0.72 เท่า  และ 0.72 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 
0.71 เท่า แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้อยูใ่นเกณฑดี์ 
  

 
ภาพที ่ 4.24  แนวโนม้อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษา 

                     ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554   

 จากภาพท่ี  4.24  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีค่าเท่ากบัร้อยละ 18.84 ร้อยละ 14.45 และร้อยละ 10.28 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3 ปี เท่ากบัร้อยละ 14.52  แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี กล่าวคือลดลงมาเร่ือย ๆ 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.25  แนวโนม้อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษา  

                     ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 

  จากภาพท่ี  4.25  อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีค่าเท่ากบัร้อยละ 27.90 ร้อยละ 10.40 และร้อยละ 3.90  ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3 ปี เท่ากบัร้อยละ 14.07  แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี กล่าวคือลดลงอยา่งมาก จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์
หาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
ภาพที ่ 4.26  แนวโนม้อตัราการเติบโตของหน้ี  ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี  4.26  อตัราการเติบโตของหน้ี ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั  มีค่าเท่ากบัร้อยละ -76.63 ร้อยละ -62.76  และร้อยละ 157.45 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี 
เท่ากับร้อยละ 6.02  แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มไม่ดี กล่าวคือร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีหน้ีสินเพิ่มข้ึนอย่างมากในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จาํเป็นตอ้งหาสาเหตุและดาํเนินการ
แกไ้ข 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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2.  คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality) 

 การวิเคราะห์แนวโนม้ความสามารถในการใชสิ้นทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั พิจารณาจากอตัราการหมุนของสินทรัพย ์อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และอตัรา
การเติบโตของสินทรัพย์ ซ่ึงมีค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวณได้ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 อธิบายผลการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 

ตารางที ่4.7 แสดงขอ้มูล ผลการวเิคราะห์แนวโนม้  มิติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย ์ 

อตัราส่วน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ค่าเฉล่ีย ประเมินผล 

2.1 อตัราการหมุนของ 

     สินทรัพย ์
รอบ 1.56 1.41 1.44 1.47 ไม่ดี 

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อ 

     สินทรัพย ์
% 35.55 30.53 25.31 30.46 ไม่ดี 

2.3 อตัราการเจริญเติบโต 

     ของสินทรัพย ์
% 13.43 8.31 5.40 9.05 ไม่ดี 

 

 
ภาพที ่ 4.27  แนวโนม้อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
                     จาํกดั ในช่วงปี  2552 - 2554  

 จากภาพท่ี   4.27  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบั 1.56 รอบ 1.41 รอบ และ 1.44 รอบ ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 
1.47 รอบ แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มไม่ดี กล่าวคือนาํสินทรัพยไ์ปทาํรายได้เขา้มาตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย
เล็กนอ้ย 
  

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.28  แนวโนม้อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
                     จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี  4.28  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 35.55 ร้อยละ 30.53 และร้อยละ 25.31 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3 ปี เท่ากบัร้อยละ 30.46 แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี กล่าวคือนาํสินทรัพยไ์ปทาํผลตอบแทนลดลง 
 

 
ภาพที ่ 4.29  แนวโนม้อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
                     จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554   

 จากภาพท่ี  4.29  อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 13.43 ร้อยละ 8.31 และร้อยละ 5.40 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี 
เท่ากับ ร้อยละ 9.05  แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มไม่ดี กล่าวคือร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตหรือมีการลงทุนในสินทรัพยล์ดลงเร่ือย ๆ ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อร้าน
สหกรณ์ 

 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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3.  ความสามารถในการบริหาร (Management Capability) 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการบริหาร ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั พิจารณาจากอตัราการเติบโตของธุรกิจ กาํไรต่อสมาชิก และเงินออมต่อสมาชิก  
ซ่ึงสามารถอธิบายผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.8 แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์แนวโนม้  มิติท่ี 3 ความสามารถในการบริหาร 

อตัราส่วน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ค่าเฉล่ีย ประเมินผล 

3.1 อตัราการเติบโตของ 

     ธุรกิจ 
% 10.05 0.14 8.59 6.26 น่าพอใจ 

3.2 กาํไรต่อสมาชิก บาท 2,578.41 2,222.56 1,549.26 2,116.74 ไม่ดี 

3.3 เงินออมต่อสมาชิก บาท 482.49 501.61 508.37 497.49 ดี 

       

 
ภาพที ่ 4.30  แนวโนม้อตัราการเติบโตของธุรกิจ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
                     จาํกดั ในช่วงปี  2552 - 2554 

  จากภาพท่ี  4.30  อัตราการเติบโตของธุรกิจ ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 10.05 ร้อยละ 0.14 และร้อยละ 8.59 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี 
เท่ากับ  ร้อยละ 6.26 แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของธุรกิจของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2552 อยูใ่นเกณฑ์ดี แต่ในปี 2553 การเติบโตของธุรกิจตํ่ามากเหลือร้อยละ 
0.14 แต่ในปี 2554 เร่ิมดีข้ึนเติบโตร้อยละ 8.59 ซ่ึงแนวโนม้ในปี 2555 น่าจะอยูเ่กณฑน่์าพอใจ 
  

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.31  แนวโนม้กาํไรต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี  4.31  กาํไรต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มี
ค่าเท่ากบั 2,578.41 บาท 2,222.56 บาท  และ1,549.26 บาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 
2,116.74 บาท  แสดงให้เห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี กาํไรต่อสมาชิกลดลงเร่ือย ๆ จาํเป็นตอ้งวิเคราะห์หา
สาเหตุ และดาํเนินการแกไ้ขเพื่อสร้างความมัน่ใจให้สมาชิกวา่สหกรณ์สามารถสร้างกาํไรให้สมาชิก
ได ้
  

 
ภาพที ่ 4.32  แนวโนม้เงินออมต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี  4.32  เงินออมต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
มีค่าเท่ากบั 482.49 บาท  501.61 บาท และ 508.37 บาท ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 497.49 บาท 

แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ดี เงินออมต่อสมาชิกเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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4.  ความสามารถในการทาํกาํไร (Earnings Sufficiency) 

 การวิเคราะห์แนวโน้มความสามารถในการทาํกาํไรของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั พิจารณาจากอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน อตัรา
การเติบโตของทุนสํารอง อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ  อตัรา
กาํไรสุทธิ อตัรากาํไรขั้นตน้  และอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ซ่ึงค่าอตัราส่วนท่ีคาํนวณไดใ้นช่วงปี 
2552 - 2554 ผลการวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

ตารางที ่4.9  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์แนวโนม้  มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไร  

อตัราส่วน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ค่าเฉล่ีย ประเมินผล 

4.1 อตัราค่าใชจ่้าย 

     ดาํเนินงานต่อกาํไรก่อน 

     หกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

% 49.83 53.55 61.00 54.79 ไม่ดี 

4.2 อตัราการเติบโตของทุน 

     สาํรอง 
% 30.65 12.99 5.27 16.30 ไม่ดี 

4.3 อตัราเติบโตของทุน 

     สะสมอ่ืน ๆ 
% 52.61 27.40 29.42 36.48 ไม่ดี 

4.4 อตัราเติบโตของ 

      กาํไรสุทธิ 
% 8.73 -9.42 -23.92 -8.20 ไม่ดี 

4.5 อตัรากาํไรสุทธิ % 11.11 10.07 7.00 9.39 ไม่ดี 

4.6 อตัรากาํไรขั้นตน้ % 23.17 22.71 20.35 22.08 ไม่ดี 

4.7 อตัรากาํไรจากการ 

      ดาํเนินงาน 
% 22.14 21.69 17.94 20.59 ไม่ดี 
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ภาพที ่ 4.33  แนวโนม้อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์ 

    วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี 4.33 อตัราค่าใช้จ่ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ของร้าน
สหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 49.83 ร้อยละ 53.55 และร้อยละ 
61.00 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบัร้อยละ 54.79 แสดงให้เห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี ร้านสหกรณ์
วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงานเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือย ๆ 
  

 
ภาพที ่ 4.34  แนวโนม้อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

                     จาํกดั ในช่วงปี  2552 - 2554  

 

 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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 จากภาพท่ี  4.34  อัตราการเติบโตของทุนสํารอง ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 30.65  ร้อยละ 12.99 และร้อยละ 5.27 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี 
เท่ากบัร้อยละ 16.30 แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มไม่ดี การเติบโตของทุนสํารองลดลงอย่างรวดเร็ว 
จาํเป็นตอ้งวเิคราะห์หาสาเหตุเพื่อทาํการแกไ้ข 
  

 
ภาพที ่ 4.35  แนวโนม้อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษา 

                     ฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี 4.35 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 52.61  ร้อยละ 27.40  และร้อยละ 29.42 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย  
3 ปี เท่ากบัร้อยละ 36.48  แสดงให้เห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี การเติบโตของทุนสะสมอ่ืนลดลง แมใ้นปี 
2554 จะเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ยดียิง่กวา่ค่าเฉล่ีย 3 ปี 

 

 
 

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.36  แนวโนม้อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  
                    จาํกดัในช่วงปี  2552 - 2554   

 จากภาพท่ี 4.36 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 8.73 ร้อยละ -9.42 และร้อยละ -23.92 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี 
เท่ากบั  ร้อยละ -8.20 แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มไม่ดี กล่าวคืออตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิลดลง
เร่ือย ๆ จนในปี 2554 ซ่ึงการเติบโตของกาํไรสุทธิลดลงถึงร้อยละ 23.92 ร้านสหกรณ์จาํเป็นตอ้ง
วเิคราะห์หาสาเหตุและดาํเนินการแกไ้ข 
  

 
 

ภาพที ่ 4.37  แนวโนม้อตัรากาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554   

 จากภาพท่ี  4.37  อตัรากาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มี
ค่าเท่ากบัร้อยละ 11.11 ร้อยละ 10.07 และร้อยละ 7.00 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบัร้อยละ 9.39  
แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดีลดลงเร่ือย ๆ 
  

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.38  แนวโนม้อตัรากาํไรขั้นตน้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554   

 จากภาพท่ี  4.38  อตัรากาํไรขั้นตน้ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
มีค่าเท่ากบัร้อยละ 23.17 ร้อยละ 22.71 และร้อยละ 20.35 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบัร้อยละ 
22.08  แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดีลดลงเร่ือย ๆ 
  

 
ภาพที ่ 4.39  แนวโนม้อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

                     จาํกดั ในช่วงปี  2552 - 2554 

 จากภาพท่ี  4.39  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีค่าเท่ากบัร้อยละ 22.14 ร้อยละ 21.69 และร้อยละ 17.94 ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 

ปี เท่ากบัร้อยละ 20.59 แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี ลดลงเร่ือย ๆ 

 

 

พ.ศ. 

พ.ศ. 
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5.  สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

 การวิเคราะห์แนวโน้มสภาพคล่องทางการเงิน ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั  พิจารณาจากอตัราส่วนทุนหมุนเวียน อตัราหมุนของสินคา้ และอายุเฉล่ียของสินคา้
ผลการวเิคราะห์เป็นดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.10 แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์แนวโนม้  มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน 

อตัราส่วน หน่วย ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ค่าเฉล่ีย ประเมินผล 

5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 33.06 97.62 40.72 57.13 ไม่ดี 

5.2 อตัราหมุนของสินคา้ รอบ 12.69 13.74 13.81 13.41 ดี 

5.3 อายเุฉล่ียของสินคา้ วนั 28.76 26.56 26.43 27.25 ดี 

  

 
ภาพที ่ 4.40  แนวโนม้อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554   

 จากภาพท่ี  4.40 อตัราส่วนทุนหมุนเวียน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีค่าเท่ากบั 33.06 เท่า 97.62 เท่า และ 40.72 เท่า ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 57.13 เท่า 
แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ไม่ดี 
  

พ.ศ. 
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ภาพที ่ 4.41  แนวโนม้อตัราหมุนของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
                     ในช่วงปี 2552 - 2554  

 จากภาพท่ี  4.41  อตัราหมุนของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีค่าเท่ากบั 12.69 รอบ 13.74 รอบ และ 13.81 รอบ ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 13.41 
รอบ แสดงใหเ้ห็นวา่มีแนวโนม้ดี สามารถนาํสินคา้ไปทาํรายไดสู้งข้ึนเร่ือย ๆ 
 

 
ภาพที ่ 4.42  แนวโนม้อายุเฉล่ียของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั     

                    ในช่วงปี 2552 - 2554   

 จากภาพท่ี  4.42  อายเุฉล่ียของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
มีค่าเท่ากบั 28.76 วนั 26.56 วนั และ 26.43 วนั ตามลาํดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 27.25 วนั แสดงให้
เห็นวา่มีแนวโนม้ดี สามารถใชเ้วลาในการจาํหน่ายสินคา้ใหลู้กคา้ไดเ้ร็วข้ึนเร่ือย ๆ 

พ.ศ. 

พ.ศ. 



 
 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้ : กรณีศึกษา 
ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 โดยใช้แนวคิดตามทฤษฏี 
CAMELS Analysis ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 การอภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
5.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวเน่ืองในอนาคต 

 

5.1  สรุปผลการวจัิย 

  5.1.1 การศึกษาการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้ : 
กรณีศึกษา ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั โดยใช้แนวคิดตามทฤษฏี CAMELS 
Analysis ในปี 2554  มีดงัน้ี 
 มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุน
ต่อความเส่ียงของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด ในปี 2554 เปรียบเทียบกับ
อตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ ผลการศึกษา พบวา่อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ดีมากเน่ืองจากมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน
ตํ่ากว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียถึง 0.19 เท่า อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย ์ดีกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 
0.32 เท่า อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ดีมาก เน่ืองจากมีอตัราการเติบโตของทุนสูงกว่าสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ียถึงร้อยละ 6.70 อตัราการเติบโตของหน้ีไม่ดี เน่ืองจากอตัราการเติบโตของหน้ีสูงกว่า
สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียถึงร้อยละ 172.89 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนดีกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย
เท่ากบัร้อยละ 3.29 โดยภาพรวมในปี 2554 ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความ
เพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยูใ่นเกณฑดี์ มีจุดเด่นท่ีดีมากคืออตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนและอตัรา 
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การเติบโตของทุนสํารองสินทรัพย ์แต่อย่างไรก็ตามยงัมีจุดอ่อนคืออตัราการเติบโตของหน้ีสูงกว่า
สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียมาก 
 มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer 
Group) ระดบัขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัรา
การหมุนของสินทรัพยไ์ม่ดี กล่าวคืออตัราการหมุนของสินทรัพยต์ ํ่ากว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย เท่ากบั 
0.45 รอบ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยดี์มาก เน่ืองจากร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียถึงร้อยละ 19.61 และอตัราการ
เติบโตของสินทรัพยดี์ เน่ืองจากร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีอตัราการเติบโตของ
สินทรัพยสู์งกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย เท่ากบัร้อยละ 10.67 โดยภาพรวมในปี 2554 ร้านสหกรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด มีคุณภาพของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี มีจุดเด่นท่ีอตัรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์และมีจุดอ่อนท่ีอตัราการหมุนของสินทรัพย ์
 มิติที่ 3 ความสามารถในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหาร ของร้าน
สหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้
เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ ผลการศึกษาพบวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีอตัราการเติบโตของธุรกิจดีมาก กล่าวคืออตัราการเติบโตของธุรกิจสูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย
ถึงร้อยละ 18.73 กาํไรต่อสมาชิกดีมาก เน่ืองจากร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มี
กาํไรต่อสมาชิกมากกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียถึง 1,183.66 บาท เงินออมต่อสมาชิกไม่ดี เน่ืองจากมี    
เงินออมต่อสมาชิกตํ่ากว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียถึง 499.35 บาท โดยภาพรวมในปี 2554 ร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความสามารถในการบริหารอยูใ่นเกณฑ์ดี มีจุดเด่นท่ีอตัราการ
เติบโตของธุรกิจและกาํไรต่อสมาชิก และมีจุดอ่อนท่ีตอ้งแกไ้ขคือเงินออมต่อสมาชิก 
 มิติที ่4 ความสามารถในการทํากําไร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไร ของร้าน
สหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้
เฉล่ีย (Peer Group) ระดบัขนาดใหญ่ ผลการศึกษา พบวา่ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีอตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานดี กล่าวคืออตัราค่าใชจ่้าย
ดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานตํ่ากวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 15.67  อตัรา
การเติบโตของทุนสํารองดี เน่ืองจากร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการ
เติบโตของทุนสํารองสูงกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 9.02 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ      
ดีมาก เน่ืองจากร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน 
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สูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 30.69 อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิดี เน่ืองจากมีอตัราการเติบโต
ของกาํไรสุทธิสูงกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 7.60 อตัรากาํไรสุทธิดี เน่ืองจากมีอตัรากาํไรสุทธิ  
สูงกว่าสหกรณ์ร้านค้าเฉล่ียร้อยละ 3.98 อัตรากาํไรขั้นต้นดี เน่ืองจากมีอตัรากําไรขั้นต้นสูงกว่า
สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 0.41 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานดี เน่ืองจากมีอตัรากาํไรจากการ
ดาํเนินงานสูงกว่าสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียร้อยละ 8.38 โดยภาพรวมในปี 2554 ร้านสหกรณ์วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีความสามารถในการทาํกาํไรอยูใ่นเกณฑ์ดี มีจุดเด่นท่ีอตัราการเติบโต
ของทุนสะสมอ่ืน  
 มิติที่ 5 สภาพคล่องทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  ในปี 2554 เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย (Peer 
Group) ระดบัขนาดใหญ่ ผลการศึกษา พบว่าร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มี
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนดีมาก กล่าวคือมีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนสูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียถึง 32.96 
เท่า อตัราหมุนของสินคา้ดี เน่ืองจากร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอตัราหมุน
ของสินคา้สูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 1.34 รอบ มีผลทาํใหอ้ายเุฉล่ียของสินคา้ดี กล่าวคือร้านสหกรณ์
วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีอายุเฉล่ียของสินคา้ตํ่ากวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 2.84 วนั โดย
ภาพรวมในปี 2554 ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีสภาพคล่องทางการเงินอยูใ่น
เกณฑดี์ มีจุดเด่นท่ีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนสูงกวา่สหกรณ์ร้านคา้เฉล่ียมาก 
 มิติที่ 6  ด้านผลกระทบของธุรกิจ จากการศึกษา พบว่าสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและ
สังคม ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ไดรั้บผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภค 
และการขยายสาขาของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้านสะดวกซ้ือท่ีมีส่ิงจูงใจทั้งสินคา้และรูปแบบร้านคา้
ท่ีทนัสมยักวา่ มีผลทาํใหย้อดขายลดลง  
 ผลกระทบจากภาวะวิกฤติอุทกภยันํ้ าท่วมคร้ังร้ายแรงในปีน้ีอาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้า
ปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน และราคานํ้ ามนัมีการปรับตวัสูงข้ึน เป็นผลทาํให้ตน้ทุนราคาสินค้าเพิ่มข้ึนอาจ
ส่งผลกระทบต่อยอดขาย และกาํไรของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

5.1.2 การศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของสหกรณ์
ร้านคา้ : กรณีศึกษาร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  ในช่วงปี 2552 - 2554  มีดงัน้ี 
 มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินต่อ
ความเส่ียงของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 มีดงัน้ี  
 1.1  อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากัด            
มีแนวโนม้ใกลเ้คียงกนักบัค่าเฉล่ีย 3 ปี อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
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 1.2  อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย อยูใ่นเกณฑดี์ 
 1.3  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
จาํกดั มีแนวโนม้ลดลงเล็กนอ้ย อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 1.4  อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์  ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 1.5  อตัราการเติบโตของหน้ี ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด            
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งมาก อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 สรุปโดยภาพรวมความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงของร้านสหกรณ์วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโนม้ท่ีไม่ดี มีจุดอ่อนอยูท่ี่อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน อตัรา
การเติบโตของทุนสหกรณ์มีแนวโนม้ลดลง และอตัราการเติบโตของหน้ีก็เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
 มิติที่ 2   คุณภาพของสินทรัพย์ ผลการวิเคราะห์คุณภาพของสินทรัพย์ของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 มีดงัน้ี 
 2.1  อัตราหมุนของสินทรัพย์ ของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด           
มีแนวโนม้ลดลงเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 3 ปี  อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 2.2  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 2.3  อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั       
มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 สรุปโดยภาพรวมคุณภาพของสินทรัพยข์องร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกัด มีแนวโน้มไม่ดี มีจุดอ่อนอยู่ท่ีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อัตราการเจริญเติบโตของ
สินทรัพย ์มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก 
 มิติที่ 3  ความสามารถในการบริหาร ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารงานของ
ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี  2552 - 2554 มีดงัน้ี 
 3.1 อตัราการเติบโตของธุรกิจ  ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกัด         
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน อยูใ่นเกณฑน่์าพอใจ 
 3.2 กาํไรต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโนม้ลดลง
อยา่งมาก อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
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 3.3 เงินออมต่อสมาชิก ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย อยูใ่นเกณฑดี์  
 สรุปโดยภาพรวมความสามารถในการบริหารของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกัด มีแนวโน้มดี มีจุดเด่นอยู่ท่ีอัตราการเติบโตของธุรกิจ และเงินออมต่อสมาชิก           
มีจุดอ่อนท่ีกาํไรต่อสมาชิกมีแนวโนม้ลดลงอยา่งมากเม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ีย 3 ปี 
  มิติที ่4  ความสามารถในการทาํกาํไร ผลการวเิคราะห์ความสามารถในการทาํกาํไรของร้าน
สหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี  2552 - 2554 มีดงัน้ี 
 4.1 อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยั
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 4.2 อตัราการเติบโตของทุนสํารอง ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  
มีแนวโนม้ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 4.3 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ  ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั มีแนวโนม้ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 4.4 อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั    
มีแนวโนม้ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี  
 4.5  อตัรากาํไรสุทธิ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีแนวโน้ม
ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 4.6 อตัรากาํไรขั้นตน้ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  มีแนวโน้ม
ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
  4.7 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั   
มีแนวโนม้ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
  สรุปโดยภาพรวมความสามารถในการทาํกําไรของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโน้มไม่ดี มีจุดอ่อนท่ีอตัราค่าใช้จ่ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดาํเนินงานมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน อตัราการเติบโตของทุนสํารอง อตัราเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ๆ อตัรา
การเติบโตของกาํไรสุทธิ อัตรากาํไรสุทธิ อัตรากาํไรขั้นต้น และอตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน           
มีแนวโนม้ลดลงอยา่งมาก  
 มิติที่ 5  สภาพคล่องทางการเงิน ผลการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ในช่วงปี 2552 - 2554 มีดงัน้ี 
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 5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนว
โนน้ลดลง อยูใ่นเกณฑไ์ม่ดี 
 5.2 อตัราหมุนของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโนม้
เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย อยูใ่นเกณฑดี์ 
 5.3 อายุเฉล่ียของสินคา้ ของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั มีแนวโน้ม
ลดลง อยูใ่นเกณฑดี์ 
 สรุปโดยภาพรวมสภาพคล่องทางการเงินของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกัด มีแนวโน้มท่ีดี มีจุดเด่นอยู่ท่ีอตัราหมุนของสินค้า และอายุเฉล่ียของสินค้า มีจุดอ่อนอยู่ท่ี
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนมีแนวโนม้ลดลง 
 มิติที่ 6  ด้านผลกระทบของธุรกิจ จากการศึกษา พบว่าสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและ
สังคม ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั ไดรั้บผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภค 
และการขยายสาขาของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ร้านสะดวกซ้ือท่ีมีส่ิงจูงใจทั้งสินคา้และรูปแบบร้านคา้
ท่ีทนัสมยักวา่ มีแนวโนม้ส่งผลกระทบต่อยอดขายลดลง ตน้ทุนขายมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน กาํไรขั้นตน้มี
แนวโนม้ลดลง กาํไรสุทธิมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
   
5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากัด ผู ้ศึกษาขอนําเสนอถึงประเด็นสําคัญในการศึกษาตาม
วตัถุประสงคด์งัน้ี 

 5.2.1 จากผลการเปรียบเทียบอตัราส่วนของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จาํกดั กบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย ระดบัขนาดใหญ่ พบว่าอตัราการเติบโตของหน้ีสูงมาก  
เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  มีอตัราการหมุนของสินทรัพยต์ ํ่ากวา่อตัราส่วนสหกรณ์
ร้านคา้เฉล่ีย ประเมินผลอยูใ่นระดบัแกไ้ข และเงินออมต่อสมาชิกของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา จาํกดั มีจาํนวนน้อยกว่าอตัราส่วนสหกรณ์ร้านค้าเฉล่ีย ประเมินผลอยู่ในระดบัแก้ไข 
สอดคลอ้งกบั นนัทา สารกอง (2548) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพดา้นการเงินและความพึงพอใจของ
สมาชิกท่ีมีต่อการดําเนินงานของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จาํกัด พบว่า อตัราส่วนของร้านสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่ตํ่ากวา่เกณฑ์อตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ร้านคา้ขนาดกลางของกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ แสดงวา่ร้านสหกรณ์มีประสิทธิภาพตํ่าในการใชสิ้นทรัพยร์วม เงินสด เงินฝากธนาคาร 
เพื่อก่อให้เกิดรายได้  และสอดคล้องกบั พรพรรณ ภกัด์ิใจดี (2550) วิจยัการดาํเนินงานและฐานะ
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ทางการเงินของร้านสหกรณ์พระนคร จาํกัด พบว่า ในการดําเนินงานของสหกรณ์ในภาพรวม  
ดา้นการเงิน ขาดสภาพคล่องในการจดัการดา้นการเงิน ดา้นกระบวนการภายในสหกรณ์มีการบริหาร
จดัการในดา้นการลงทุนในทรัพยสิ์นท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละไม่คุม้กบัการลงทุน 
  5.2.2 จากผลการศึกษาการวิเคราะห์แนวโน้มฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ร้านคา้  กรณีศึกษาร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั  ในช่วงปี 2552-2554  
พบวา่ในภาพรวมร้านสหกรณ์มีแนวโน้มท่ีไม่ดี เน่ืองจากคุณภาพของสินทรัพยล์ดลง ความสามารถ
ในการทาํกาํไรลดลง สอดคลอ้งกบั นนัทา สารกอง (2548) ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ประสิทธิภาพดา้น
การเงินและความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์เทเวศร์ จาํกดั ผลการ
วิเคราะห์พบวา่ ยอดขายและกาํไรสุทธิของร้านสหกรณ์มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย ถึงแมว้า่การ
ดาํเนินงานของร้านสหกรณ์จะมีกาํไรทุกปี แต่ปรากฏว่า มีอตัรากาํไรลดลง ดงันั้น ผูบ้ริหารควรให้
ความสาํคญัในเร่ืองของการเพิ่มปริมาณขาย และการลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัตน้ทุน และค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงาน เพื่อใหมี้กาํไรสุทธิเพิ่มข้ึน 
  
5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

  ขอ้เสนอแนะตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวจิยั ดงัน้ี 
  5.3.1  ดา้นคุณภาพของสินทรัพย ์ร้านสหกรณ์นาํสินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ปใช้ในการดาํเนินงาน
เพื่อก่อให้เกิดรายไดมี้แนวโนม้ลดลง มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยมี์แนวโนม้ลดลง เน่ืองจากทุน
ดาํเนินงานของร้านสหกรณ์ส่วนใหญ่อยูใ่นเงินสดและเงินฝากธนาคาร และให้ผลตอบแทนท่ีตํ่า หาก
ร้านสหกรณ์สามารถนาํเงินฝากธนาคารมาหมุนเวียนในการเพิ่มปริมาณธุรกิจ นอกจากจะอาํนวย
ประโยชน์ใหก้บัสมาชิกไดม้ากยิง่ข้ึนแลว้ สหกรณ์ก็จะมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนดว้ย  
   5.3.2  ดา้นความสามารถในการบริหาร มีแนวโนม้ลดลง ร้านสหกรณ์ควรมีการวางแผน
ในด้านการบริหารสมาชิก  มีการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่ม ประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารให้สมาชิกทราบความเคล่ือนไหวของสหกรณ์อยา่งสมํ่าเสมอและทัว่ถึง ควรทาํโครงการพา
สมาชิกศึกษาดูงานร้านสหกรณ์ท่ีประสบความสาํเร็จ และควรจดัหาสินคา้และบริการท่ีหลากหลายใน
ราคาท่ีเหมาะสม ดงันั้นสหกรณ์ควรสํารวจความตอ้งการ และความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อนาํมา
ประกอบการพิจารณาและตดัสินใจในการดาํเนินการ ทั้งน้ีเพื่อให้ร้านสหกรณ์สามารถแข่งขนักบั
ธุรกิจภาคเอกชนได ้

    5.3.3  ดา้นความสามารถในการทาํกาํไร  มีแนวโนม้ลดลง เน่ืองจากในปีน้ีมีค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของสินคา้ขาดบญัชีและสินคา้เส่ือมสภาพเพิ่มสูงข้ึนค่อนขา้งมาก ในขณะท่ีรายไดเ้ฉพาะธุรกิจ



75 
 

ลดลง และตน้ทุนสินคา้เพิ่มสูงข้ึน แนวทางแกไ้ขสหกรณ์ควรมีการควบคุมดูแลในการจาํหน่ายสินคา้
ให้มากข้ึน มีการตรวจนบัสินคา้เทียบกบัทะเบียนคุมสินคา้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างปี และควรมีการ
ควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและรัดกุมยิง่ข้ึน 
 
 5.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 

                5.4.1 ควรจะมีการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต่อการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์
วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

5.4.2 ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้ทัว่ประเทศ เพื่อ
จดัลาํดบัผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ร้านคา้แต่ละแห่ง เป็นการกระตุน้ให้สหกรณ์ร้านคา้มีผลการ
ดาํเนินงานท่ีดี และจะไดมี้การปรับปรุงพฒันากิจการของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
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               การบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

พรพรรณ  ภกัด์ิใจดี. 2550.  การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของร้านสหกรณ์ 

                พระนคร  จํากดั  จังหวดักรุงเทพมหานคร. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจสหกรณ์ 

                มหาบณัฑิต (สหกรณ์) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.      

พีระเดช  เดชศราเดโช. 2551.  วเิคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์เครดิต 

                ยูเน่ียน บางนกแขวก จํากดั จังหวดัสมุทรสงคราม. การคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจ 

               มหาบณัฑิต (สหกรณ์) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน. 2553. วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา. (อดัสาํเนา) 

http://www.cpd.go.th/know_coop07.html


 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

ฤกษช์ยั ทพัไพรี. 2549.  การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน ต้นทุน - ผลตอบแทน และแนวโน้ม 

                ปริมาณธุรกจิสินเช่ือของสหกรณ์การเกษตรกันทรลกัษ์ จํากดั. ปริญญาวทิยาศาสตร 

                มหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวทิยาลยัแม่โจ.้                    

วนัเพญ็  วศินารมณ์. 2551. การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน. พิมพค์ร้ังท่ี 5.  กรุงเทพ : หา้งหุน้ส่วน 

               จาํกดั ทีพีเอ็น เพรส.  

อดิศร  เลาหวณิช และคณะ.  2552.   การบัญชีบริหาร. พิมพค์ร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพแ์ห่ง 

               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

อรพินทร์  สุขสวสัด์ิ. 2536. การศึกษาผลการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหนองจอก จํากดั.  

                วทิยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อจัฉรา  มานะอริยกุล. 2548.  การวเิคราะห์รายงานทางการเงิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเ์พิ่มทรัพยก์าร 

                พิมพ.์  

       

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายงานทางการเงินร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2552 และ 2551 
 

    ปี 2552 ปี 2551 

   หมายเหตุ บาท บาท 

 สินทรัพย์    

สินทรัพยห์มุนเวยีน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  2 2,289,045.80 1,976,113.57 

 ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ  3 102,995.59 60,608.16 

 สินคา้คงเหลือ   246,266.29 251,178.28 

 ภาษีขายรอเรียกคืน   0.00 653.66 

 ผลตอบแทนเงินลงทุนคา้งรับ   0.00 50.00 

                        รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   2,638,307.68 2,288,603.67 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

 เงินลงทุนระยะยาว  4 2,000.00 2,000.00 

 ลูกหน้ีระยะยาว – สุทธิ  3 17,916.80 1,277.43 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน – สุทธิ  5 140,174.97 175,108.23 

                        รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   160,091.77 178,385.66 

                        รวมสินทรัพย ์   2,798,399.45 2,466,989.33 

               หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์     

หน้ีสินหมุนเวยีน     

 เจา้หน้ีการคา้   5,367.43 252,475.98 

 เงินปันผลตามหุน้คา้งจ่าย   20,127.84 43,373.92 

 เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย   31,695.17 31,459.17 

 โบนสักรรมการคา้งจ่าย   5,181.90 5,181.90 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   16,942.67 6,882.15 

 เงินประกนัสังคมรอนาํส่ง   495.00 695.00 

                      รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   79,810.01 340,068.12 
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หน้ีสินไม่หมุนเวยีน     

 กาํไรขั้นตน้จากการเช่าซ้ือรอตดับญัชี   0.00 1,407.11 

                      รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน   0.00 1,407.11 

                      รวมหน้ีสิน   79,810.01 341,475.23 
 

    ปี 2552 ปี 2551 

   หมายเหตุ บาท บาท 

ทุนของสหกรณ์     

 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)     

                      หุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้   85,400.00 66,300.00 

 ทุนสาํรอง   1,934,544.57 1,480,730.79 

 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ  6 242,267.05 158,748.05 

 กาํไรสุทธิประจาํปี   456,377.82 419,735.26 

                        รวมทุนของสหกรณ์   2,718,589.44 2,125,514.10 

                        รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์  2,798,399.45 2,466,989.33 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2552 และ 2551 
 

 ปี 2552 ปี 2551 

 บาท % บาท % 

ขายสินคา้ 4,109,654.12 100 3,703,996.02 100 

หกั  ตน้ทุนขาย  3,157,343.66 76.83 2,815,338.77 76.01 

กาํไรขั้นตน้ 952,310.46 23.17 888,657.25 23.99 

หัก     กาํไรขั้นตน้จากการเช่าซ้ือปีปัจจุบนั     

          ท่ียงัไม่ไดรั้บเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 

บวก  กาํไรขั้นตน้จากการเช่าซ้ือปีก่อนท่ีได ้     

         รับเงินในปีปัจจุบนั 1,407.11 0.04 10,224.82 0.28 

 953,717.57 23.21 898,882.07 24.27 

บวก  รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ 86,357.88 2.10 105,997.46 2.86 

 1,040,075.45 25.31 1,004,879.53 27.13 

หัก    ค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ 150,356.49 3.66 169,495.46 4.58 

กาํไรเฉพาะธุรกิจ  889,718.96 21.65 835,384.07 22.55 

บวก  รายไดอ่ื้น 19,964.03 0.49 21,081.17 0.57 

รวม 909,682.99 22.14 856,465.24 23.12 

หัก ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 453,305.17 11.03 436,729.98 11.79 

กาํไรสุทธิ 456,377.82 11.11 419,735.26 11.33 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 1 
 

รายละเอยีดกาํไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกจิจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 
 

   ปี 2552 ปี 2551 

   บาท  % บาท  % 

ขายสินค้าอืน่ ๆ        

 ขายสินคา้ทัว่ไป 3,902,747.11  94.97 3,610,556.15  97.48 

 ขายสินคา้เช่าซ้ือ 206,907.01  5.03 93,439.87  2.52 

  รวม 4,109,654.12  100 3,703,996.02  100 

หัก ต้นทุนขาย 3,157,343.66  76.83 2,815,338.77  76.01 

 สินค้าอืน่ ๆ       

 สินคา้ทัว่ไป 2,950,436.65  71.79 2,721,898.90  73.49 

 สินคา้เช่าซ้ือ 206,907.01  5.04 93,439.87  2.52 

กาํไรข้ันต้น  952,310.46  23.17 888,657.25  23.99 

บวก กาํไรขั้นตน้จากการเช่าซ้ือ       

 ท่ีไดรั้บเงินในปีปัจจุบนั 1,407.11  0.04 10,224.82  0.28 

   953,717.57  23.21 898,882.07  24.27 

บวก รายได้เฉพาะธุรกจิ       

 รายไดจ้ากการขายสินคา้ผา่นบญัชี 74,766.36  1.82 102,803.73  2.78 

 ดอกผลจากการเช่าซ้ือ 11,591.52  0.28 3,089.73  0.08 

 ค่าปรับลูกหน้ีจากการเช่าซ้ือ 0.00  0.00 104.00  0.00 

  รวมรายไดเ้ฉพาะธุรกิจ 86,357.88  2.10 105,997.46  0.86 

หัก ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกจิ       

 เงินเดือน 72,000.00  1.75 69,120.00  1.87 

 ค่าตอบแทนการขาย 68,998.00  1.68 93,465.00  2.52 

 ค่าหีบห่อ 730.12  0.02 1,819.62  0.05 

 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 5,783.18  0.14 0.00  0.00 

 ค่าเสียหายจากสินคา้เส่ือมสภาพ       

 ตดับญัชี 2,845.19  0.07 5,090.84  0.14 
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  รวมค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ 150,356.49  3.66 169,495.46  4.58 

กาํไรเฉพาะธุรกจิ 889,718.96  21.65 835,384.07  22.55 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 2 
 

รายละเอยีดรายได้อืน่ 
 

   ปี 2552 ปี 2551 

   บาท  % บาท  % 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 19,418.14  0.47 20,947.40  0.57 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 540.00  0.02 80.00  0.00 

ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน้ 0.00  0.00 50.00  0.00 

รายไดเ้บด็เตล็ด 5.89  0.00 3.77  0.00 

   19,964.03  0.49 21,081.17  0.57 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 3 

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ปี 2552 ปี 2551 

 บาท  % บาท  % 

เงินเดือน 102,000.00  2.48 97,560.00  2.63 

ค่าครองชีพ 18,000.00  0.44 0.00  0.00 

ค่าล่วงเวลา 25,270.00  0.61 17,920.00  0.48 

ค่าตอบแทนกรรมการ 103,600.00  2.52 116.000.00  3.13 

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 6,000.00  0.15 0.00  0.00 

ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 7,800.00  0.19 9,243.00  0.25 

เงินสมทบประกนัสังคม 8,250.00  0.20 8,340.00  0.23 

เงินสมทบกกองทุนเงินทดแทน 67.00  0.00 67.00  0.00 

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 51,287.85  1.25 47,571.86  1.29 

ค่าเบ้ียประชุม 10,600.00  0.26 22,000.00  0.59 

ค่ารับรอง 1,865.90  0.05 3,018.81  0.08 

ค่าวสัดุสาํนกังาน 9,542.90  0.23 9,801.71  0.27 

ค่าเช่าสาํนกังาน 7,200.00  0.17 7,200.00  0.20 

ค่าไฟฟ้า 36,000.00  0.88 36,000.00  0.97 

ค่าโทรศพัท ์ 6,320.65  0.15 8,613.60  0.23 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาสินทรัพย ์ 6,490.00  0.16 4,967.29  0.13 

ค่าเบ้ียปรับภาษี 0.00  0.00 500.00  0.01 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้าํนกังาน 49,965.97  1.22 43,999.31  1.19 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 3,044.90  0.07 3,927.40  0.11 

 453,305.17  11.03 436,729.98  11.79 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบต้นทุนขาย 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2552 และ 2551 

  ปี 2552  ปี 2551 

  บาท  บาท 

ธุรกจิจัดหาสินค้ามาจําหน่าย    

สินค้าทัว่ไป    

 สินคา้คงเหลือตน้ปี 251,178.28  221,926.08 

 บวก ซ้ือสินคา้ทัว่ไป 2,948,369.85  2,756,241.94 

  3,199,548.85  2,978,168.02 

 หัก  สินคา้เส่ือมสภาพเสียหายตดับญัชี 2,845.19  5,090.84 

 หัก  สินคา้คงเหลือส้ินปี    

 - สภาพปกติ 246,266.29  251,178.28 

 ตน้ทุนขาย 2,950,436.65  2,721,898.90 

สินค้าเช่าซ้ือ    

 สินคา้คงเหลือตน้ปี 0.00  0.00 

 บวก  ซ้ือสินคา้เช่าซ้ือ    206,907.01  93,439.87 

          รวม 206,907.01  93,439.87 

 หัก    สินคา้คงเหลือส้ินปี    

 -  สภาพปกติ 0.00  0.00 

 ตน้ทุนขาย 206,907.01  93,439.87 

รวมต้นทุนขาย 3,157,343.66  2,815,338.77 
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ร้านสหกรณ์วทิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2552  และ 2551 

 

1. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 

- สหกรณ์บนัทึกรายการเช่าซ้ือ โดยแสดงกาํไรขั้นตน้เป็นรายได้รอตดับญัชี และรับรู้เป็น

รายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

- สหกรณ์บนัทึกดอกผลจากการเช่าซ้ือ โดยแสดงเป็นดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชีเพื่อเป็น

รายการหักกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือในงบดุลสําหรับการรับรู้ดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชีเป็น

รายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น สหกรณ์ไดค้าํนวณจากรายการผอ่นชาํระเท่ากนัทุก

งวดตามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

- สหกรณ์รับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ผา่นบญัชี เม่ือไดส่้งสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 

- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ย

ราคาทุน 

- สหกรณ์ตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่

โดยคาํนวณราคาทุนตามวธีิราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

- ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้สํานักงาน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด 

- ค่าซ่อมบาํรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถือ

เป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได ้

- สหกรณ์มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2552 และวนัท่ี 22 

กนัยายน 2552 อนุมติัตดัสินคา้เส่ือมชาํรุด 54 รายการ คิดเป็นราคาทุน จาํนวน 2,845.19 บาท 

ราคาขาย จาํนวน 3,546.70 บาท ซ่ึงไดต้ดัเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีบญัชีน้ีทั้งจาํนวน 
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย 

   ปี 2552  ปี 2551 

   บาท  บาท 

เงินสด   5,257.24  28,717.05 

เงินฝากธนาคาร     

 ออมทรัพย ์  1,969,063.30  1,640,155.65 

 ประจาํ  314,725.26  307,240.87 

                  รวม  2,289,045.80  1,976,113.57 
 

3. ลูกหนี ้– สุทธิ  ประกอบด้วย 

  ปี 2552  ปี 2551 

  บาท  บาท 

 ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

ลูกหน้ีจาการเช่าซ้ือ 123,528.24  23,771.90  68,830.00  2,118.57 

หกั  ดอกผลจากการเช่าซ้ือ 

       รอตดับญัชี 

12,451.27  4,300.00  3,864.25  556.83 

หกั   ภาษีขายท่ียงัไม่ครบกาํหนด 8,081,38  1,555.10  4,357.59  284.31 

ลูกหน้ี – สุทธิ 102,995.59  17,916.80  60,608.16  1,277.43 

         
 

4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย 

   ปี 2552  ปี 2551 

   บาท  บาท 

   ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด    

หุน้ชุมนุมร้านสหกรณ์อาชีวศึกษา จาํกดั  1,000.00  1,000.00 

หุน้ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํกดั 1,000.00  1,000.00 

                รวมเงินลงทุนระยะยาว  2,000.00  2,000.00 
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5. เคร่ืองใช้สํานักงาน – สุทธิ  ประกอบด้วย 

   ปี 2552  ปี 2551 

   บาท  บาท 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  576,979.68  561,946.97 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  436,804.71  386,838.74 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน – สุทธิ  140,174.97  175,108.23 

 

6. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย 

   ปี 2552  ปี 2551 

   บาท  บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์  72.33  499.33 

ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์  47,391.64  5,418.64 

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  18,600.00  18,600.00 

ทุนสะสมเพื่อพฒันากิจการสหกรณ์  99,769.37  57,796.37 

ทุนรับโอนหุน้  76,433.71  76,433.71 

 รวม  242,267.05  158,748.05 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553   และ 2552 

    ปี 2553 ปี 2552 

   หมายเหตุ บาท บาท 

 สินทรัพย์    

สินทรัพยห์มุนเวยีน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  2 2,516,623.84 2,289,045.80 

 ลูกหน้ีระยะสั้น  3 169,467.03 102,995.59 

 สินคา้คงเหลือ   215,424.66 246,266.29 

                        รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   2,901,515.53 2,638,307.68 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน     

 เงินลงทุนระยะยาว  4 2,000.00 2,000.00 

 ลูกหน้ีระยะยาว   3 28,621.50 17,916.80 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน – สุทธิ  5 98,794.89 140,174.97 

                        รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   129,416.39 160,091.77 

                        รวมสินทรัพย ์   3,030,931.92 2,798,399.45 

               หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์     

หน้ีสินหมุนเวยีน     

 เจา้หน้ีการคา้   2,335.77 5,367.43 

 เงินปันผลตามหุน้คา้งจ่าย   15,597.00 20,127.84 

 เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย   2,791.85 31,695.17 

 โบนสักรรมการคา้งจ่าย   0.00 5,181.90 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   8,094.41 16,942.67 

 เงินประกนัสังคมรอนาํส่ง   905.00 495.00 

                      รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   29,724.03 79,810.01 

                      รวมหน้ีสิน   29,724.03 79,810.01 
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ทุนของสหกรณ์ 

 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)     

                      หุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้   93,300.00 85,400.00 

 ทุนสาํรอง   2,185,864.20 1,934,544.57 

 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ  6 308,648.05 242,267.05 

 กาํไรสุทธิประจาํปี   413,395.64 456,377.82 

                        รวมทุนของสหกรณ์   3,001,207.89 2,718,589.44 

                        รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์  3,030,931.92 2,798,399.45 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2553   และ 2552 

 ปี 2553 ปี 2552 

 บาท % บาท % 

ขายสินคา้ 4,103,274.21 100 4,109,654.12 100 

หัก  ตน้ทุนขาย (งบตน้ทุนขาย) 3,171,316.57 77.29 3,157,343.66 76.83 

กาํไรขั้นตน้ 931,957.64 22.71 952,310.46 23.17 

บวก  กาํไรขั้นตน้จากการเช่าซ้ือปีก่อนท่ี     

         ไดรั้บเงินในปีปัจจุบนั 0.00 0.00 1,407.11 0.04 

 931,957.64 22.71 953,717.57 23.21 

บวก  รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ 101,827.85 2.48 86,357.88 2.10 

 1,033,785.49 25.19 1,040,075.45 25.31 

หัก    ค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ 160,788.64 3.92 150,356.49 3.66 

กาํไรเฉพาะธุรกิจ (รายละเอียด 1) 872,996.85 21.27 889,718.96 21.65 

บวก  รายไดอ่ื้น  (รายละเอียด 2) 16,929.52 0.41 19,964.03 0.49 

รวม 889,926.37 21.68 909,682.99 22.14 

หัก ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 476,530.73 11.61 453,305.17 11.03 

กาํไรสุทธิ 413,395.64 10.07 456,377.82 11.11 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 1 
 

รายละเอยีดกาํไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกจิจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

    ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  % บาท  % 

ขายสินค้าอืน่ ๆ        

 ขายสินคา้ทัว่ไป 3,893,398.77  94.89 3,902,747.11  94.97 

 ขายสินคา้เช่าซ้ือ 209,875.44  5.11 206,907.01  5.03 

  รวม 4,103,274.21  100 4,109,654.12  100 

         

หัก ต้นทุนขาย 3,171,316.57  77.29 3,157,343.66  76.83 

 สินคา้ทัว่ไป 2,961,737.83  72.18 2,950,436.65  71.79 

 สินคา้เช่าซ้ือ  209,578.74  5.11 206,907.01  5.04 

กาํไรข้ันต้น  931,957.64  22.71 952,310.46  23.17 

        

บวก กาํไรจากการเช่าซ้ือปีก่อนท่ี       

 ไดรั้บเงินในปีปัจจุบนั 0.00  0.00 1,407.11  0.04 

   931,957.64  22.71 953,717.57  23.21 

บวก รายได้เฉพาะธุรกจิ       

 รายไดจ้ากสินคา้รับฝากขาย 84,112.15  2.05 74,766.36  1.82 

 ดอกผลจากการเช่าซ้ือ 17,715.70  0.43 11,591.52  0.28 

  รวมรายไดเ้ฉพาะธุรกิจ 101,827.85  2.48 86,357.88  2.10 

หัก ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกจิ       

 เงินเดือน 85,200.00  2.08 72,000.00  1.75 

 ค่าครองชีพ 12,000.00  0.29 0.00  0.00 

 ค่าล่วงเวลา 14,210.00  0.35 0.00  0.00 

 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 3,945.00  0.10 0.00  0.00 

 ค่าตอบแทนการขาย 26,628.00  0.65 68,998.00  1.68 

 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 7,482.98  0.18 5,783.18  0.14 
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 ค่าเช่าพาหนะ 10,400.00  0.25 0.00  0.00 

 ค่าหีบห่อ 0.00  0.00 730.12  0.02 

 ค่าเสียหายจากสินคา้เส่ือมสภาพ       

 ตดับญัชี 922.66  0.02 2,845.19  0.07 

  รวมค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ 160,788.64  3.92 150,356.49  3.66 

กาํไรเฉพาะธุรกจิ 872,996.85  21.27 889,718.96  21.65 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 2 
 

รายละเอยีดรายได้อืน่ 

    ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  % บาท  % 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 16,654.72  0.41 19,418.14  0.47 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 220.00  0.00 540.00  0.02 

ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน้ 50.00  0.00 0.00  0.00 

รายไดเ้บด็เตล็ด 4.80  0.00 5.89  0.00 

   16,929.52  0.41 19,964.03  0.49 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 3 
 

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ปี 2553 ปี 2552 

 บาท  % บาท  % 

เงินเดือน 108,000.00  2.63 102,000.00  2.48 

ค่าครองชีพ 12,000.00  0.29 18,000.00  0.44 

ค่าล่วงเวลา 15,190.00  0.37 25,270.00  0.61 

ค่าตอบแทนกรรมการ 95,000.00  2.31 103,600.00  2.52 

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 6,000.00  0.15 6,000.00  0.15 

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 9,600.00  0.23 0.00  0.00 

ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 5,100.00  0.12 7,800.00  0.19 

เงินสมทบประกนัสังคม 5,205.00  0.13 8,250.00  0.20 

เงินสมทบกกองทุนเงินทดแทน 91.00  0.00 67.00  0.00 

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 67,806.55  1.65 51,287.85  1.25 

ค่าเบ้ียประชุม 19,200.00  0.47 10,600.00  0.26 

ค่ารับรอง 6,268.53  0.15 1,865.90  0.05 

ค่าวสัดุสาํนกังาน 7,034.82  0.17 9,542.90  0.23 

ค่าเช่าสาํนกังาน 7,200.00  0.18 7,200.00  0.17 

ค่าไฟฟ้า 36,000.00  0.88 36,000.00  0.88 

ค่าโทรศพัท ์ 5,683.50  0.14 6,320.65  0.15 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาสินทรัพย ์ 15,700.00  0.38 6,490.00  0.16 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้าํนกังาน 52,264.19  1.28 49,965.97  1.22 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 3,187.14  0.08 3,044.90  0.07 

 476,530.73  11.61 453,305.17  11.03 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบต้นทุนขาย 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552 

  ปี 2553  ปี 2552 

  บาท  บาท 

ธุรกจิจัดหาสินค้ามาจําหน่าย    

สินค้าทัว่ไป    

 สินคา้คงเหลือตน้ปี 246,266.29  251,178.28 

 บวก ซ้ือสินคา้ทัว่ไป 2,928,676.74  2,948,369.85 

         ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 3,142.12  0.00 

  3,178,085.15  3,199,548.85 

 หกั  สินคา้เส่ือมสภาพเสียหายตดับญัชี 922.66  2,845.19 

 หกั  สินคา้คงเหลือส้ินปี    

 - สภาพปกติ 215,424.66  246,266.29 

 ตน้ทุนขาย 2,961,737.83  2,950,436.65 

สินค้าเช่าซ้ือ    

 สินคา้คงเหลือตน้ปี 0.00  0.00 

 บวก  ซ้ือสินคา้เช่าซ้ือ    209,578.74  206,907.01 

          รวม 0.00  0.00 

 หกั    สินคา้คงเหลือส้ินปี 209,578.74  206,907.01 

 -  สภาพปกติ 0.00  0.00 

 ตน้ทุนขาย 209,578.74  206,907.01 

รวมต้นทุนขาย 3,171,316.57  3,157,343.66 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2553  และ 2552 

 

7. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 

- สหกรณ์บนัทึกรายการเช่าซ้ือ โดยแสดงกาํไรขั้นตน้เป็นรายได้รอตดับญัชี และรับรู้เป็น

รายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

- สหกรณ์บนัทึกดอกผลจากการเช่าซ้ือ โดยแสดงเป็นดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชีเพื่อเป็น

รายการหักกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือในงบดุลสําหรับการรับรู้ดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชีเป็น

รายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น สหกรณ์ไดค้าํนวณจากรายการผอ่นชาํระเท่ากนัทุก

งวดตามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ย

ราคาทุน 

- สหกรณ์ตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่

โดยคาํนวณราคาทุนตามวธีิราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

- ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้สํานักงาน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด 

- ค่าซ่อมบาํรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถือ

เป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได ้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย ์

- สหกรณ์มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2553 อนุมติัตดัสินคา้

เส่ือมชาํรุด 44 รายการ คิดเป็นราคาทุน จาํนวน 922.66 บาท ราคาขาย จาํนวน 1,153.27 บาท 

โดยตดัเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีน้ีทั้งจาํนวน 

 



100 
 

8. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย 

   ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  บาท 

เงินสด   5,881.03  5,257.24 

เงินฝากธนาคาร     

 ออมทรัพย ์  2,189,417.75  1,969,063.30 

 ประจาํ  321,325.06  314,725.26 

                  รวม  2,516,623.84  2,289,045.80 

 

9. ลูกหนี ้– สุทธิ  ประกอบด้วย 

  ปี 2553  ปี 2552 

  บาท  บาท 

 ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

ลูกหน้ีจาการเช่าซ้ือ 129,467.03  28,621.50  102,995.59  17,916.80 

ลูกหน้ีเงินยมืทดรอง 40,000.00  0.00  0.00  0.00 

                  รวมลูกหน้ี 169,467.03  28,621.50  102,995.59  17,916.80 

 

a. การคํานวณยอดลูกหนีจ้ากการเช่าซ้ือข้างต้น เป็นดังนี้ 

   ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  บาท 

ลูกหน้ีจากการเช่าซ้ือ  191,737.32  147,300.14 

หกั  ดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชี  21,105.31  16,751.27 

        ภาษีขายท่ียงัไม่ครบกาํหนด  12,543.48  9,636.48 

  158,088.53  120,912.39 
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10. เงินลงทุน  ประกอบด้วย 

   ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  บาท 

   ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด     

หุน้ชุมนุมร้านสหกรณ์อาชีวศึกษา จาํกดั  1,000.00  1,000.00 

หุน้ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํกดั  1,000.00  1,000.00 

                รวมเงินลงทุนระยะยาว  2,000.00  2,000.00 

 

11. เคร่ืองใช้สํานักงาน – สุทธิ  ประกอบด้วย 

   ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  บาท 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  587,863.79  576,979.68 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  489,068.90  436,804.71 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน – สุทธิ  98,794.89  140,174.97 

 

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย 

   ปี 2553  ปี 2552 

   บาท  บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์  17,209.33  72.33 

ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์  50,998.64  47,391.64 

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  18,600.00  18,600.00 

ทุนสะสมเพื่อพฒันากิจการสหกรณ์  145,406.37  99,769.37 

ทุนรับโอนหุน้  76,433.71  76,433.71 

 รวม  308,648.05  242,267.05 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบดุล 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554   และ 2553 

    ปี 2554 ปี 2553 

   หมายเหตุ บาท บาท 

 สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  2 2,628,737.49 2,516,623.84 

 ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ  3 183,656.62 169,467.03 

 สินคา้คงเหลือ   303,135.88 215,424.66 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  4 746.39 0.00 

                        รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   3,116,276.38 2,901,515.53 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     

 เงินลงทุนระยะยาว  5 2,000.00 2,000.00 

 ลูกหน้ีระยะยาว – สุทธิ  3 18,035.86 28,621.50 

 เคร่ืองใชส้าํนกังาน – สุทธิ  6 58,414.46 98,794.89 

                        รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน  78,450.32 129,416.39 

                        รวมสินทรัพย ์   3,194,726.70 3,030,931.92 

               หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์     

หนีสิ้นหมุนเวียน     

 เจา้หน้ีการคา้   52,451.69 2,335.77 

 เงินปันผลตามหุน้คา้งจ่าย   10,639.17 15,597.00 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม   9,274.78 8,094.41 

 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  7 4,159.40 3,696.85 

                      รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   76,525.04 29,724.03 

                      รวมหน้ีสิน   76,525.04 29,724.03 

ทุนของสหกรณ์     

 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)     

                      หุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้   103,200.00 93,300.00 
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 ทุนสาํรอง   2,301,064.70 2,185,864.20 

 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 8 399,436.89 308,648.05 

 กาํไรสุทธิประจาํปี   314,500.07 413,395.64 

                        รวมทุนของสหกรณ์   3,118,201.66 3,001,207.89 

                        รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์  3,194,726.70 3,030,931.92 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2554   และ 2553 

 ปี 2554 ปี 2553 

 บาท % บาท % 

ขายสินคา้ 4,494,322.15 100 4,103,274.21 100 

หัก  ตน้ทุนขาย (งบตน้ทุนขาย) 3,579,910.41 79.65 3,171,316.57 77.29 

กาํไรขั้นตน้ 914,411.74 20.35 931,957.64 22.71 

บวก  รายไดเ้ฉพาะธุรกิจ 71,827.58 1.60 101,827.85 2.48 

 986,239.32 21.95 1,033,785.49 25.19 

หัก    ค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ 198,523.28 4.42 160,788.64 3.92 

กาํไรเฉพาะธุรกิจ (รายละเอียด 1) 787,716.04 17.53 872,996.85 21.27 

บวก  รายไดอ่ื้น  (รายละเอียด 2) 18,669.93 0.41 16,929.52 0.41 

รวม 806,385.97 17.94 889,926.37 21.68 

หัก ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (รายละเอียด 3) 491,885.90 10.94 476,530.73 11.61 

กาํไรสุทธิ 314,500.07 7.00 413,395.64 10.07 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 1 

 

รายละเอยีดกาํไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกจิจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 

    ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  % บาท  % 

ขายสินค้าอืน่ ๆ        

 ขายสินคา้ทัว่ไป 4,054,809.08  90.22 3,893,398.77  94.89 

 ขายสินคา้เช่าซ้ือ 218,130.83  4.85 209,875.44  5.11 

 ขายสินคา้รับฝากขาย 221,382.24  4.93 0.00  0.00 

  รวม 4,494,322.15  100 4,103,274.21  100 

หัก ต้นทุนขาย       

 สินคา้ทัว่ไป 3,144,312.33  69.96 2,961,737.83  72.18 

 สินคา้เช่าซ้ือ  218,130.83  4.85 209,578.74  5.11 

 สินคา้รับฝากขาย 217,467.25  4.84 0.00  0.00 

กาํไรข้ันต้น  914,411.74  20.35 931,957.64  22.71 

บวก รายได้เฉพาะธุรกจิ       

 รายไดจ้ากสินคา้รับฝากขาย 0.00  0.00 84,112.15  2.05 

 ดอกผลจากการเช่าซ้ือ 18,884.71  0.42 17,715.70  0.43 

 รายไดค้่าเช่าพื้นท่ีขายสินคา้ 52,336.48  1.17 0.00  0.00 

 รายไดค้่าปรับลูกหน้ีเช่าซ้ือ 606.39  0.01 0.00  0.00 

  รวมรายไดเ้ฉพาะธุรกิจ 71,827.58  1.60 101,827.85  2.48 

หกั ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกจิ       

 เงินเดือน 85,200.00  1.90 85,200.00  2.08 

 ค่าครองชีพ 12,000.00  0.27 12,000.00  0.29 

 ค่าล่วงเวลา 15,680.00  0.35 14,210.00  0.35 

 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 4,860.00  0.11 3,945.00  0.10 

 ค่าตอบแทนการขาย 32,141.00  0.71 26,628.00  0.65 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,725.00  0.08 0.00  0.00 

 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 7,200.00  0.16 7,482.98  0.18 
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 ค่าเช่าพาหนะ 9,100.00  0.20 10,400.00  0.25 

 ค่าลดหยอ่นสินคา้ขาดบญัชี 16,994.45  0.38 0.00  0.00 

 ค่าเสียหายจากสินคา้เส่ือมสภาพ       

 ตดับญัชี 11,622.83  0.26 922.66  0.02 

  รวมค่าใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ 198,523.28  4.42 160,788.64  3.92 

กาํไรเฉพาะธุรกจิ 787,716.04  17.53 872,996.85  21.27 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 2 

 

รายละเอยีดรายได้อืน่ 

    ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  % บาท  % 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 18,146.06  0.40 16,654.72  0.41 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 380.00  0.01 220.00  0.00 

ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน้ 140.00  0.00 50.00  0.00 

รายไดเ้บด็เตล็ด 3.87  0.00 4.80  0.00 

   18,669.93  0.41 16,929.52  0.41 
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รายละเอยีดประกอบงบการเงิน 3 

 

รายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 ปี 2554 ปี 2553 

 บาท  % บาท  % 

เงินเดือน 99,000.00  2.20 108,000.00  2.63 

ค่าครองชีพ 11,000.00  0.25 12,000.00  0.29 

ค่าล่วงเวลา 12,110.00  0.27 15,190.00  0.37 

ค่าตอบแทนกรรมการ 96,000.00  2.14 95,000.00  2.31 

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 6,000.00  0.13 6,000.00  0.15 

ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 7,200.00  0.16 9,600.00  0.23 

ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 10,980.00  0.24 5,100.00  0.12 

เงินสมทบประกนัสังคม 5,5000.00  0.12 5,205.00  0.13 

เงินสมทบกกองทุนเงินทดแทน 79.00  0.00 91.00  0.00 

ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 89,502.15  1.99 67,806.55  1.65 

ค่าเบ้ียประชุม 17,300.00  0.39 19,200.00  0.47 

ค่ารับรอง 12,086.14  0.27 6,268.53  0.15 

ค่าวสัดุสาํนกังาน 6,161.35  0.14 7,034.82  0.17 

ค่าเช่าสาํนกังาน 7,200.00  0.16 7,200.00  0.18 

ค่าไฟฟ้า 36,000.00  0.80 36,000.00  0.88 

ค่าโทรศพัท ์ 5,593.70  0.12 5,683.50  0.14 

ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษาสินทรัพย ์ 7,520.00  0.17 15,700.00  0.38 

ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้าํนกังาน 50,371.08  1.12 52,264.19  1.28 

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 12,282.48  0.27 3,187.14  0.08 

 491,885.90  10.94 476,530.73  11.61 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

งบต้นทุนขาย 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2554 และ 2553 

  ปี 2554  ปี 2553 

  บาท  บาท 

ธุรกจิจัดหาสินค้ามาจําหน่าย    

สินค้าทัว่ไป    

 สินคา้คงเหลือตน้ปี 215,424.66  246,266.29 

 บวก ซ้ือสินคา้ทัว่ไป 3,247,492.6  2,928,676.74 

         ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ 1,514.29  3,142.12 

  3,464,431.21  3,178,085.15 

 หกั  สินคา้เส่ือมสภาพเสียหายตดับญัชี 11,622.83  922.66 

         สินคา้เบิกใชเ้พื่อการดาํเนินงาน 5,360.17  0.00 

 หกั  สินคา้คงเหลือส้ินปี    

 - สภาพปกติ 303,135.88  215,424.66 

 ตน้ทุนขาย 3,144,312.33  2,961,737.83 

สินค้าเช่าซ้ือ    

 สินคา้คงเหลือตน้ปี 0.00  0.00 

 บวก  ซ้ือสินคา้เช่าซ้ือ    218,130.83  209,578.74 

          รวม 218,130.83  209,578.74 

 หกั    สินคา้คงเหลือส้ินปี 0.00  0.00 

 ตน้ทุนขาย 218,130.83  209,578.74 

สินค้ารับฝากขาย    

 ซ้ือสินคา้รับฝากขาย 217,467.25  0.00 

 หกั  สินคา้คงเหลือส้ินปี 0.00  0.00 

 ตน้ทุนขาย 217,467.25  0.00 

รวมต้นทุนขาย 3,579,910.41  3,171,316.57 
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ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2554  และ 2553 

 

13. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง 

- สหกรณ์บนัทึกดอกผลจากการเช่าซ้ือ โดยแสดงเป็นดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชีเพื่อเป็น

รายการหักกบัลูกหน้ีเช่าซ้ือในงบดุลสําหรับการรับรู้ดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชีเป็น

รายไดใ้นแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีนั้น สหกรณ์ไดค้าํนวณจากรายการผอ่นชาํระเท่ากนัทุก

งวดตามงวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ย

ราคาทุน 

- สหกรณ์ตีราคาสินคา้คงเหลือตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่

โดยคาํนวณราคาทุนตามวธีิราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

- ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้สํานักงาน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรง ในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด 

- ค่าซ่อมบาํรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถือ

เป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได ้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็น

ราคาทุนของสินทรัพย ์

- สหกรณ์มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   อนุมติัตดัสินคา้เส่ือมสภาพเป็นสินคา้

อุปโภคบริโภค จาํนวน 239 รายการ คิดเป็นเงินตามราคาทุน จาํนวน 11,622.83 บาท ราคา

ขาย จาํนวน 14,810.42 บาท โดยตดัเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีน้ีทั้งจาํนวน 
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14. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

เงินสด   7,506.73  5,881.03 

เงินฝากธนาคาร     

 ออมทรัพย ์  2,296,395.91  2,189,417.75 

 ประจาํ  324,834.85  321,325.06 

                  รวม  2,628,737.49  2,516,623.84 

 

15. ลูกหนี ้– สุทธิ  ประกอบด้วย 

  ปี 2554  ปี 2553 

  บาท  บาท 

 ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

ลูกหน้ีการคา้ 1,347.00  0.00  0.00  0.00 

ลูกหน้ีจาการเช่าซ้ือ 182,309.62  18,035.86  129,467.03  28,621.50 

ลูกหน้ีเงินยมืทดรอง 0.00  0.00  40,000.00  0.00 

                  รวมลูกหน้ี 183,656.62  18,035.86  169,467.03  28,621.50 

 

a. การคํานวณยอดลูกหนีจ้ากการเช่าซ้ือข้างต้น เป็นดังนี้ 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

ลูกหน้ีจากการเช่าซ้ือ  232,138.30  191,737.32 

หกั  ดอกผลจากการเช่าซ้ือรอตดับญัชี  16,606.12  21,105.31 

        ภาษีขายท่ียงัไม่ครบกาํหนด  15,186.70  12,543.48 

  200,345.48  158,088.53 
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16. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  ประกอบด้วย 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

ค่าปรับคา้งรับลูกหน้ีจากการเช่าซ้ือ  606.39  0.00 

รายไดเ้งินปันผลคา้งรับ  140.00  0.00 

รวม  746.39  0.00 

 

17. เงินลงทุน  ประกอบด้วย 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

   ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนระยะยาว     

เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด     

หุน้ชุมนุมร้านสหกรณ์อาชีวศึกษา จาํกดั  1,000.00  1,000.00 

หุน้ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จาํกดั  1,000.00  1,000.00 

                รวมเงินลงทุนระยะยาว  2,000.00  2,000.00 

 

18. เคร่ืองใช้สํานักงาน – สุทธิ  ประกอบด้วย 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน  597,854.44  587,863.79 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  539,439.98  489,068.90 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน – สุทธิ  58,414.46  98,794.89 
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19. หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย  3,254.40  2,791.85 

เงินประกนัสังคมรอนาํส่ง  905.00  905.00 

  4,159.40  3,696.85 

 

20. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย 

   ปี 2554  ปี 2553 

   บาท  บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์  21,149.33  17,209.33 

ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์  55,169.48  50,998.64 

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  18,600.00  18,600.00 

ทุนสะสมเพื่อพฒันากิจการสหกรณ์  186,745.37  145,406.37 

ทุนรับโอนหุน้  76,433.71  76,433.71 

ทุนสะสมเพื่อสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว  41,339.00  0.00 

 รวม  399,436.89  308,648.05 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ขอ้มูลการคาํนวณอตัราส่วนทางการเงินของ 

ร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 
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การคํานวณอตัราส่วนทางการเงินของร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จํากดั 

อตัราส่วนทางการเงิน ตามแนวคิด CAMELS Analysis 

 

มิติที ่1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

1.1  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า)  =          หน้ีสินทั้งส้ิน 

                            ทุนของสหกรณ์ 

  

1.2  อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์(เท่า)=    ทุนสาํรอง 

                  สินทรัพยท์ั้งส้ิน 

 

 1.3  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) =                 กาํไรสุทธิ                      x    100 

                                                                                       ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย 

 

1.4  อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%)   =          ทุนปีปัจจุบนั – ทุนปีก่อน         x     100 

                               ทุนปีก่อน 

 

1.5  อตัราการเติบโตทุนของหน้ี (%)  =   หน้ีสินทั้งส้ินปีปัจจุบนั – หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน x 100 

                         หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน 
 

มิติที ่ 2  คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality)  

 

 2.1  อตัราหมุนของสินทรัพย ์(รอบ) =       รายไดท้ั้งส้ิน 

                                                    สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 

   

 2.2  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) = กาํไรจากการดาํเนินงาน               x  100 

                              สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย  

 

 2.3  อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(%) = สินทรัพยปี์ปัจจุบนั-สินทรัพยปี์ก่อน  x  100 

                             สินทรัพยปี์ก่อน 
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มิติที ่3  ความสามารถในการบริหาร (Management Capability)  

 

 3.1  อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) =   มูลค่าธุรกิจปีปัจจุบนั-มูลค่าธุรกิจปีก่อน  x 100 

                                         มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน 

 

 3.2  กาํไรต่อสมาชิก (บาท)  =          กาํไรสุทธิ 

                                                จาํนวนสมาชิก 

 

 3.3  เงินออมต่อสมาชิก (บาท)  = เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน้ 

                            จาํนวนสมาชิก 

  

มิติที ่ 4   ความสามารถในการทาํกาํไร (Earnings Sufficiency) 

 

 4.1  อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไร     =                     ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน            x  100 

                  ก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน(%)                     กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

   

 4.2  อตัรากาํไรสุทธิ (%)            =              กาํไรสุทธิ         x   100 

                                                                                          ขายสินคา้ 

   

4.3  อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (%)   =     กาํไรสุทธิปีปัจจุบนั – กาํไรสุทธิปีก่อน   x  100 

                                                                                               กาํไรสุทธิปีก่อน 

   

4.4  อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง(%)   =   ทุนสาํรองปีปัจจุบนั-ทุนสาํรองปีก่อน   x  100 

                       ทุนสาํรองปีก่อน 

   

 4.5  อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) =  ทุนสะสมปีปัจจุบนั – ทุนสะสมปีก่อน  x  100 

                                                                                                      ทุนสะสมปีก่อน 
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4.2  อตัรากาํไรขั้นตน้ (%)   =   กาํไรขั้นตน้         x   100 

                                                                                             ขายสินคา้ 

  

 4.2  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%)  = กาํไรจากการดาํเนินงาน      x   100 

                                                                                                    ขายสินคา้ 

 

มิติที ่5  สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 

 

 5.1  อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า)               =           สินทรัพยห์มุนเวยีน 

                             หน้ีสินหมุนเวยีน 

 

5.2 อตัราหมุนของสินคา้ (รอบ)               =                       ตน้ทุนสินคา้                        

                                                                                                      สินคา้คงเหลือเฉล่ีย  

 

 5.3 อายเุฉล่ียสินคา้  (วนั)               =                              365                      

                                                                                                      อตัราหมุนของสินคา้  
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อตัราส่วนทางการเงินของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  จํากดั 

ตามแนวคิด Camels Analysis ในปี 2552 

 

มิติที ่1  ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

ตาราง  อตัราส่วนหน้ีสินและทุนของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                          หน่วย : บาท 

ปี หน้ีสินทั้งส้ิน ทุนของสหกรณ์ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 
2552 79,810.01 2,718,589.44 0.03 

2553 29,724.03 3,001,207.89 0.01 

2554 76,525.04 3,118,201.66 0.02 

 

ตาราง  อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                        หน่วย : บาท 

ปี ทุนสาํรอง สินทรัพยท์ั้งส้ิน อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์(เท่า) 
2552 1,934,544.57 2,798,399.45 0.69 

2553 2,185,864.20 3,030,931.92 0.72 

2554 2,301,064.70 3,194,726.70 0.72 

 

ตาราง  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี กาํไรสุทธิ ทุนของสหกรณ์ถวัเฉล่ีย 
อตัราผลตอบแทนต่อ 

ส่วนของทุน (%) 
2552 456,377.82 2,422,051.77 18.84 

2553 413,395.64 2,859,898.66 14.45 

2554 314,500.07 3,059.704.77 10.28 
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ตาราง  อตัราการเติบโตทุนของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                         หน่วย : บาท 

ปี 
ทุนของสหกรณ์ปี

ปัจจุบนั 
ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

อตัราการเติบโตทุน 

ของสหกรณ์ (%) 
2552 2,718,589.44 2,125,514.10 27.90 

2553 3,001,207.89 2,718,589.44 10.40 

2554 3,118,201.66 3,001,207.89 3.90 

 

ตาราง  อตัราการเติบโตของหน้ีของสหกรณ์ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                         หน่วย : บาท 

ปี 
หน้ีสินทั้งส้ินปี

ปัจจุบนั 
หน้ีสินทั้งส้ินปีก่อน อตัราการเติบโตของหน้ี (%) 

2552 79,810.01 341,475.23 -76.63 

2553 29,724.03 79,810.01 -62.76 

2554 76,525.04 29,724.03 157.45 

 

มิติที ่2  คุณภาพของสินทรัพย์ 

ตาราง  อตัราการหมุนของสินทรัพยข์องร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                         หน่วย : บาท 

ปี 

รายไดจ้ากการขาย/

รายไดจ้ากการ
บริการ 

สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 
อตัราการหมุน 

ของสินทรัพย ์(รอบ) 

2552 4,109,654.12 2,632,694.39 1.56 

2553 4,103,274.21 2,914,665.68 1.41 

2554 4,494,322.15 3,112,829.31 1.44 
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ตาราง  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยข์องร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปี 
กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน 

สินทรัพยท์ั้งส้ินถวัเฉล่ีย 
อตัราผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพย ์(%) 
2552 909,682.99 2,632,694.39 34.55 

2553 889,926.37 2,914,665.68 30.53 

2554 787,716.04 3,112,829.31 25.31 

 

ตาราง  อตัราการเติบโตของสินทรัพยข์องร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปี 
สินทรัพยท์ั้งส้ินปี

ปัจจุบนั 
สินทรัพยท์ั้งส้ินปีก่อน 

อตัราการเติบโต 

ของสินทรัพย ์(%) 
2552 2,798,399.45 2,466,989.33 13.43 

2553 3,030,931.92 2,798,399.45 8.31 

2554 3,194,726.70 3,030,931.92 5.40 

 

มิติที ่3  ความสามารถในการบริหาร 

ตาราง  อตัราการเติบโตของธุรกิจของสหกรณ์ร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                     หน่วย : บาท 

ปี 
รายไดร้วมปี

ปัจจุบนั 
รายไดร้วมปีก่อน อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) 

2552 4,215,976.03 3,831,074.65 10.05 

2553 4,222,031.58 4,215,976.03 0.14 

2554 4,584,819.66 4,222,031.58 8.59 
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ตาราง  กาํไร(ขาดทุน)ต่อสมาชิกของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                    หน่วย : บาท 

ปี กาํไรสุทธิ จาํนวนสมาชิก 
กาํไร(ขาดทุน) 

ต่อสมาชิก (บาท) 
2552 456,377.82 177 2,578.41 

2553 413,395.64 186 2,222.56 

2554 314,500.07 203 1,549.26 

 

ตาราง  เงินออมต่อสมาชิกของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                       หน่วย : บาท 

ปี 
เงินฝากสมาชิก

บวกทุนเรือนหุ้น 
จาํนวนสมาชิก เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 

2552 85,400.00 177 482.49 

2553 93,300.00 186 501.61 

2554 103,200.00 203 508.37 

 

มิติที ่ 4  ความสามารถในการทาํกาํไร 

ตาราง   อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วทิยาลยั    

             อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                      หน่วย : บาท 

ปี 
ค่าใชจ่้าย

ดาํเนินงาน 

กาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย
ดาํเนินงาน 

อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

ต่อกาํไรก่อน 

หกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน (%) 
2552 453,305.17 909,682.99 49.83 

2553 476,530.73 889,926.37 53.55 

2554 491,885.90 806,385.97 61.00 
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ตาราง   อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปี กาํไรสุทธิ กาํไรสุทธิปีก่อน อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ  (%) 
2552 456,377.82 419,735.26 8.73 

2553 413,395.64 456,377.82 -9.42 

2554 314,500.07 413,395.64 -23.92 

 

ตาราง   อตัรากาํไรสุทธิของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปี กาํไรสุทธิ 
รายไดจ้ากการขายและ
รายไดจ้ากการบริการ 

อตัรากาํไรสุทธิ  (%) 

2552 456,377.82 4,109,654.12 11.11 

2553 413,395.64 4,103,274.21 10.07 

2554 314,500.07 4,494,322.15 7.00 

 

ตาราง   อตัราการเติบโตของทุนสาํรองของร้านสหกรณ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                    หน่วย : บาท 

ปี 
ทุนสาํรองปี

ปัจจุบนั 
ทุนสาํรองปีก่อน 

อตัราการเติบโต 

ของทุนสาํรอง  (%) 
2552 1,934,544.57 1,480,730.79 30.65 

2553 2,185,864.20 1,934,544.57 12.99 

2554 2,301,064.70 2,185,864.20 5.27 
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ตาราง   อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                     หน่วย : บาท 

ปี 
ทุนสะสมปี

ปัจจุบนั 
ทุนสะสมปีก่อน 

อตัราการเติบโตของ 

ทุนสะสมอ่ืน ๆ  (%) 
2552 242,267.05 158,748.05 52.61 

2553 308,648.05 242,267.05 27.40 

2554 399,436.89 308,648.05 29.42 

 

ตาราง   อตัรากาํไรขั้นตน้ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                     หน่วย : บาท 

ปี กาํไรขั้นตน้ 
รายไดจ้ากการขายและ
รายไดจ้ากการบริการ 

อตัรากาํไรขั้นตน้  (%) 

2552 952,310.46 4,109,654.12 23.17 

2553 931,957.64 4,103,274.21 22.71 

2554 914,411.74 4,494,322.15 20.35 

 

ตาราง  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปี 
กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน 

รายไดจ้ากการขายและ
รายไดจ้ากการบริการ 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 

2552 909,682.99 4,109,654.12 22.14 

2553 889,926.37 4,103,274.21 21.69 

2554 806,385.97 4,494,322.15 17.94 
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มิติที ่ 5   สภาพคล่องทางการเงิน 

ตาราง  อตัราส่วนทุนหมุนเวียนของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                      หน่วย : บาท 

ปี 
สินทรัพย์
หมุนเวยีน 

หน้ีสินหมุนเวยีน อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 

2552 2,638,307.68 79,810.01 33.06 

2553 2,901,515.53 29,724.03 97.62 

2554 3,116,276.38 76,525.04 40.72 

 

ตาราง   อตัราหมุนของสินคา้ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                     หน่วย : บาท 

ปี ตน้ทุนขาย สินคา้คงเหลือถวัเฉล่ีย อตัราหมุนของสินคา้ (รอบ) 
2552 3,157,343.66 248,722.28 12.69 

2553 3,171,316.57 230,845.47 13.74 

2554 3,579,910.41 259,280.27 13.81 

 

ตาราง   อายเุฉล่ียสินคา้ของร้านสหกรณ์วทิยาลยัอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จาํกดั 

                                                                                                   หน่วย : บาท 

ปี จาํนวนวนัใน1 ปี อตัราหมุนของสินคา้ อายเุฉล่ียสินคา้ (วนั) 
2552 365 12.69 28.76 

2553 365 13.74 26.56 

2554 365 13.81 26.43 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ขอ้มูลและอตัราส่วนสาํคญัของสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย 
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ขอ้มูลและอตัราส่วนสาํคญัของสหกรณ์ร้านคา้เฉล่ีย  ระดบัขนาดใหญ่ ปีบญัชี 2553 
 

อตัราส่วนทางการเงิน เกณฑป์ระเมิน 

มิติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (เท่า) 
 

0.21 

1.2 อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์(เท่า) 0.40 

1.3 อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) - 2.80 

1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (%) - 15.44 

1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 6.99 

มิติท่ี 2  คุณภาพของสินทรัพย ์

2.1 อตัราหมุนของสินทรัพย ์(รอบ) 
 

1.89 

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(%) 
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์(%) 

5.70 

- 5.27 

มิติท่ี 3 ความสามารถในการบริหาร  

3.1 อตัราการเติบโตของธุรกิจ (%) 
3.2 กาํไร(ขาดทุน)ต่อสมาชิก (บาท) 
3.3 เงินออมต่อสมาชิก (บาท) 
มิติท่ี 4 ความสามารถในการทาํกาํไร 

4.1 อตัราค่าใชจ่้ายดาํเนินงานต่อกาํไรก่อนหกัค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน(%) 
4.2 อตัรากาํไรสุทธิ (%) 
4.3 อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (%) 
4.4 อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง (%) 
4.5 อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) 
4.6 อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 
4.7 อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 
มิติท่ี 5 สภาพคล่องทางการเงิน 

5.1 อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน (เท่า) 
5.2 อตัราหมุนของสินคา้ (รอบ) 
5.3 อายเุฉล่ียของสินคา้ (วนั) 

- 10.14 

365.60 

1,007.72 

 

76.64 

3.02 

- 31.52 

- 3.75 

- 1.27 

11.23 

9.90 

 

7.76 

12.47 

29.27 

ท่ีมา : กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2553) 
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ประวตัผิู้เขยีน 
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