
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 255976

บทคัดยอ
  การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงค คอื เพือ่วเิคราะหสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหม 

โดยใช CAMEL Analysis และสกดัปจจยัอตัราสวนทางการเงนิ โดยใชแนวคดิการวเิคราะหปจจัย โดยรวบรวมขอมลู

จากรายงานประจําป 2555 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 34 แหง สําหรับการกําหนดปจจัย

ทางการเงินใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัย ดวยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปจจัยดวยวิธี        

Varimax ผลการศึกษาพบวา  คาเฉลี่ยอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม มีคาที่       

ดีกวาคาเฉลี่ยของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ผลการวิเคราะหปจจัยพบวา อัตราสวนทางการเงินของสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมสามารถอธิบายไดดวยปจจัยทางการเงินจํานวน 5 ปจจัย ซึ่งสามารถอธิบาย          

ความแปรปรวนสะสมของอัตราสวนทางการเงินได 74.037% ประกอบดวยปจจัยดานผลตอบแทน สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 24.233% ปจจัยดานสมาชิก สามารถอธิบายความแปรปรวน                   

ของอัตราสวนทางการเงินได 16.544% ปจจัยดานการเติบโต สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทาง     

การเงินได 13.666% ปจจัยดานทุน สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 10.848% และ

ปจจัยดานรายได สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 8.746%

คําสําคัญ
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Abstract
  This study had the following objectives: to analyze the financial status of credit unions in Chiang 

Mai Province by applying CAMEL Analysis and to extract common financial factors by using factor 

analysis.  The data were collected from 2012’s annual report of 34 credit unions in Chiang Mai Province. 

Principal Component Analysis (PCA) and Varimax rotation method were performed to extract common 

factors. The result found that an average financial ratios of credit unions in Chiang Mai Province were 

better than those of countrywide. The results also found that those financial ratios suggested by CAMEL 

Analysis could be explained by five common financial factors. Those factors could explain 74.037% of the 

total variance.  The first factor was return factor which could explain 24.233% of the total variance. The 

second factor was membership factor which could explain 16.544% of the total variance. The third factor 

was growth factor which could explain 13.666% of the total variance. The fourth factor was capital factor 

which could explain 10.848% of the total variance and the last factor was revenue factor which could 

explain 8.746% of the total variance.
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บทนํา
  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนสหกรณที่มุงหวังในการใหสมาชิกชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน บริหาร      

โดยสมาชิกและการทํากิจการทุกอยางเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ทั้งนี้หลักการดําเนินงานสหกรณเครดิต

ยเูนีย่นกาํหนดขึน้มาภายใตปรชัญาแหงการรวมมอืกนั คณุคาของความยตุธิรรม ความเสมอภาค และการชวยเหลอื

ตนเอง แมการปฏบิตัจิะแตกตางกนัไปในแตละภมูภิาคของโลก แตหวัใจของการดําเนนิงานก็คอื การพัฒนาคุณภาพชีวติ

และการอยูรวมกันฉันทพี่นอง ที่แสดงออกโดยการทํางานรวมกัน เพื่อสรางสรรคชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับตนเองและชุมชน 

(กรมสงเสริมสหกรณ, 2556)

  ทามกลางการเปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ  ที่รวดเร็วทําใหสหกรณปรับตัวไมทันกับการเปล่ียนแปลงน้ันๆ 

ตลอดจนการแขงขนัทางธรุกจิมสีงู และวธิกีารบรหิารจดัการของสหกรณแตเดมิ ไมปรากฏวามรีะบบเตอืนภัยทางการ

เงินที่ชัดเจน (พเยาว กิมปฐม, 2548 , 3) กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงไดกําหนดเคร่ืองมือข้ึนมาเพื่อสรางมาตรฐานใน

การวเิคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณตางๆ ทีเ่รียกวา การวเิคราะหงบการเงินแบบ CAMELS Analysis 

เพื่อใหสหกรณสามารถนํามาใชเปนสัญญาณเตือนภัยลวงหนาตอผลการดําเนินงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และ          

ใชเปนตัวชวยในการวิเคราะหเพื่อวางแผนธุรกิจของสหกรณในอนาคตได (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2548, 5)               

การใชอตัราสวนทางการเงินในการวิเคราะหสถานะทางการเงิน รวมท้ัง CAMELS Analysis ทีก่รมตรวจบัญชสีหกรณ

นํามาใช พบวา ตัวแปรอัตราสวนทางการเงินมีจํานวนมากทําใหยากตอการนําไปประยุกตใช วิธีการหนึ่ง                          
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ในการแกปญหา คอื การลดจาํนวนตวัแปรอตัราสวนทางการเงนิลง โดยสรางตวัแปรใหมทีส่ือ่ความหมายถงึตวัแปรเดมิ  

เรียกตัวแปรใหมนี้วา ปจจัย โดยปจจัยเหลานี้จะสรางข้ึนจากการวิเคราะหความผันแปรของตัวแปรเดิมหลาย ๆ          

ตัวที่มีความสัมพันธกันสูง มารวมเปนปจจัยเดียวกัน อยางไรก็ดีการวิเคราะหปจจัยทางการเงินของสหกรณในระดับ

ประเทศ หรือแมแตในระดับภูมิภาคเปนเรื่องที่คอนขางลําบาก (ประสพชัย  พสุนนท,  นภนนท หอมสุด และ ปราณี 

นิลกรณ, 2551) 

  จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูศกึษาจึงสนใจศึกษาสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจงัหวดัเชียงใหม เพือ่วิเคราะห

สถานะทางการเงินโดยใช CAMEL Analysis และสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงิน โดยใชแนวคิดการวิเคราะห        

ปจจัยดวยวิธี Principal Component Analysis (PCA) และหมุนปจจัยดวยวิธี Varimax (ประสพชัย  พสุนนท,            

นภนนท หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ, 2551) ซึ่งผลท่ีไดจากการศึกษาจะมีประโยชนตอสหกรณเครดิตยูเนี่ยน            

ในจังหวัดเชียงใหม ในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายตอไป

วัตถุประสงค
  1.  เพ่ือวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหม โดยใช CAMEL Analysis

  2. เพื่อสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงิน โดยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
  1. ทราบสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม

  2. ทราบปจจัยอตัราสวนทางการเงินทีส่หกรณเครดิตยเูน่ียนในจังหวดัเชียงใหมสามารถนําไปใชเปนสัญญาณ

เตือนภัยลวงหนาสําหรับผลการดําเนินงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได

ทบทวนวรรณกรรม
  ประสพชัย พสุนนท, นภนนท หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ (2551) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหปจจัย

อัตราสวนทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี สําหรับ CAMEL Analysis พบวา สหกรณการเกษตร

ในจังหวัดเพชรบุรี มีความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง และความสามารถในการทํากําไร ตํ่ากวาภาพรวม          

ของประเทศ สวนคุณภาพของสินทรัพย ความสามารถในการบริหารจัดการและสภาพคลองทางการเงิน สูงกวา       

ภาพรวมของประเทศ สวนผลการวิเคราะหปจจัยพบวาสามารถสกัดปจจัยทางการเงินได 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัย        

ดานความสามารถในการบริหารธุรกจิและการใหกูยมื 2) ปจจัยดานการจัดการหน้ีสนิ การบริหารลูกหนี ้และทุนสะสม 

3) ปจจัยดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพย และเมื่อใชคะแนนปจจัยเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงของปจจัย      

สรุปไดวา หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยที่ 1 เปนลบ แสดงวา สหกรณนั้นมีผลการดําเนินงานดานความสามารถใน

การบรหิารธรุกจิและการใหกูยมืทีด่ ีหากสหกรณใดมคีะแนนปจจยัที ่2 เปนบวก แสดงวา สหกรณนัน้มีผลการดาํเนนิ

งานดานการจัดการหน้ีสนิ การบรหิารลูกหน้ี และทนุสะสมทีด่ ีและหากสหกรณใดมีคะแนนปจจยัที ่3 เปนลบ แสดงวา 

สหกรณนั้นมีผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพยที่ดี
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วิธีการศึกษา
  1. ขอบเขตการศึกษา

           การศึกษานี้ ใชทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ CAMELS Analysis และ Factor Analysis โดยศึกษา จาก

งบทางการเงินและรายงานประจําป 2554 และ 2555 ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัด เชียงใหม จํานวน 34 แหง  

ตัวแปรในการศึกษานี้ คือ อัตราสวนทางการเงินจํานวน 19 อัตราสวน คือ อัตราหนี้สินตอทุน แทนดวยตัวแปร X11 

อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย แทนดวยตัวแปร X12 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ แทนดวยตัวแปร X13 อัตราการ

เตบิโตของหนี ้แทนดวยตัวแปร X14 อตัราผลตอบแทนตอสวนของทนุ แทนดวยตวัแปร X15 อตัราหมนุของสนิทรัพย 

แทนดวยตัวแปร X21 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย แทนดวยตัวแปร X22 อัตราการเติบโตของสินทรัพย แทนดวย

ตัวแปร X23 อัตราการเติบโตของธุรกิจ แทนดวยตัวแปร X31 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง แทนดวยตัวแปร X41 

อตัราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน แทนดวยตัวแปร X42 อตัราการเติบโตของกําไร แทนดวยตวัแปร X43 อตัรากาํไรสทุธิ 

แทนดวยตัวแปร X44 อัตรากําไรตอสมาชิก แทนดวยตัวแปร X45 อัตราเงินออมตอสมาชิก แทนดวยตัวแปร X46 

อตัราหน้ีสนิตอสมาชกิ แทนดวยตัวแปร X47 อตัราคาใชจายดาํเนนิงานตอกาํไรกอนหกัคาใชจาย แทนดวยตวัแปร X48 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน แทนดวยตัวแปร X51 และอัตราลูกหนี้ระยะส้ันที่ชําระไดตามกําหนด แทนดวยตัวแปร X52

  2. ประชากรและการรวบรวมขอมูล

        ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังหมด 34 แหง โดย

ผูศกึษาไดทาํการรวบรวมขอมลูแบบทตุยิภมูจิากงบทางการเงนิ และรายงานประจาํป 2554 และ 2555 จากสํานกังาน

ตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคท่ี 7 (รายชื่อสหกรณ แสดงในสวนผลการศึกษา ตารางที่ 8 ในลําดับถัดไป)

  3. การวิเคราะหขอมูล

   3.1 ตอนท่ี 1 วิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช 

CAMEL Analysis ประกอบดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในของสหกรณเครดิต  

ยูเนี่ยนทั้งประเทศ

         3.2 ตอนที่ 2 สกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงินโดยใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัย 

                 1) การตรวจสอบความสมัพนัธระหวางอตัราสวนทางการเงิน โดยคาสถติขิอง Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) และการทดสอบสมมุติฐานดวยสถิติ Bartlett (Bartlette,1950)

    2) สกัดปจจัย คือ การคนหาจํานวนปจจัยที่มีความสามารถเพียงพอในการอธิบายความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรที่สังเกตได (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546, 4 ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ ลัดดาวัลย รอดมณี, 2527, 

114) ซึ่งมีหลายวิธี วิธีที่นิยมวิธีหนึ่ง คือ วิธี Principal Components Analysis (PCA) อยางไรก็ตาม หากปจจัย             

ที่ไดจากการคํานวณไมสามารถใหความหมายไดในแตละปจจัยหรือยากตอการตีความยอมไมมีประโยชนตอการ   

นําไปใช วิธีการที่จะทําใหปจจัยมีความหมายมากขึ้น คือการหมุนปจจัย ซึ่งวิธีที่นิยม คือ การหมุนปจจัยแบบต้ังฉาก

ดวยวิธี Varimax (บุญออม โฉมที, 2556, 26) สําหรับการกําหนดจํานวนของปจจัย คือ คาไอเกน มากกวา 1                  

(รสริน ศรีรกิานนท, 2555, 222) และใชเกณฑคาสัมบูรณของคานํา้หนกัปจจยั ของอัตราสวนทางการเงนิน้ันบนปจจยั

ที่กําหนดตองมากกวา 0.71 ตามแนวทางของ Comrey & Lee  (1992) (ประสพชัย  พสุนนท, นภนนท  หอมสุด  และ 
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ปราณ ี นลิกรณ, 2551, 80) โดยทีป่จจยัทีส่กดัไดควรมคีาความแปรปรวนสะสมทีส่ามารถ อธบิายไดมากกวารอยละ 

60 การสกัดปจจัยที่ไดจึงมีความนาเชื่อถือ (แสงหลา ชัยมงคล, 2554, 12)

    3) นาํปจจยัทีส่กดัไดมาวเิคราะหสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหม

แตละปจจัย โดยการหาคะแนนปจจัย (บุญออม โฉมที, 2556, 28 ; รสริน ศรีริกานนท, 2555, 214)

ผลการวิจัย
  สวนที่ 1  การวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมโดยใช 

CAMEL Analysis

ตารางท่ี 1 
คาเฉล่ียอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหมและคาเฉล่ียของท้ังประเทศสําหรับ 
CAMEL Analysis

 *  ** 
 1  

X11   ( ) 1.26 2.39 1.91 
X12  ( ) 0.04 0.03 0.02 
X13  (%) 16.95 15.36 12.03 
X14  (%) 50.56 102.19 14.96 
X15  (%) 4.45 15.67 7.67 

 2  
X21  ( ) 0.08 0.03 0.09 
X22  (%) 3.85 2.45 2.66 
X23  (%) 20.70 17.40 13.93 

 3  
X31  (%) 18.06 33.67 -13.54 

 4  
X41  (%) 24.45 25.64 5.91 
X42  (%) 17.37 55.09 12.58 
X43  (%) 139.77 567.24 18.01 
X44  (%) 57.42 40.39 29.40 
X45  ( ) 2,049.61 2,418.53 1,907.77 
X46  ( ) 40,956.11 48,936.29 45,344.20 
X47  ( ) 38,902.38 41,476.75 52,679.48 
X48  
          (%) 50.85 20.41 47.14 

 5  
X51  ( ) 5.41 16.85 0.81 
X52  (%) 77.53 22.10 47.16 

*คาเฉล่ียอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหม
**คาเฉล่ียของประเทศ ที่มา: ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)
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  จากตารางท่ี 1 เมือ่เปรียบเทียบคาเฉล่ียอตัราสวนทางการเงินของสหกรณเครดิตยเูน่ียนในจังหวัดเชียงใหม

กับคาเฉลี่ยของท้ังประเทศ สําหรับ CAMEL Analysis เมื่อพิจารณาแตละมิติจะมีรายละเอียด ดังนี้

  มิติที่ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง พบวา อัตราการเติบโตของทุนและอัตราสวน

ทุนสํารองตอสินทรพัย คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 16.95% และ 0.04 เทา ตามลําดับ สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

ขณะทีอ่ตัราสวนหนีส้นิตอทุน คาเฉล่ียของจงัหวดั เทากบั 1.26 เทา ตํา่กวาคาเฉล่ียของประเทศ ดงันัน้สหกรณเครดิต

ยเูนีย่นในจังหวดัเชยีงใหมจงึมคีวามพอเพียงของเงินทนุตอความเส่ียงสูงกวาภาพรวมของประเทศ แตอตัราการเติบโต

ของหนี้ คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 50.56% สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศและอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน            

คาเฉลี่ยของจังหวัดเทากับ 4.45% ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 

  มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย พบวา อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราเติบโตของสินทรัพย 

คาเฉลีย่ของจงัหวดัเทากบั 3.85% และ 20.70% ตามลําดับ สงูกวาคาเฉลีย่ของประเทศ ดงันัน้สหกรณเครดติยเูนีย่น

ในจังหวดัเชียงใหมจงึมีคณุภาพดานสนิทรัพยสงูกวาภาพรวมของประเทศ แสดงใหเห็นถงึความสามารถในการสราง

ผลตอบแทนและความเติบโต แตอัตราหมุนของสินทรัพย คาเฉล่ียของจังหวัด เทากับ 0.08 รอบ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย       

ของประเทศ แสดงใหเห็นถึงการใชทรัพยสินที่มีประสิทธิภาพนอยกวาภาพรวมของประเทศ

  มติทิี ่3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ  พบวา อตัราเติบโตของธุรกจิ คาเฉล่ียของจังหวดัเทากบั 

18.06% สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมจึงมีความสามารถในการบริหาร            

จัดการที่สูงกวาภาพรวมของสหกรณทั่วประเทศ

  มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร พบวา อัตราการเติบโตของทุนสํารอง อัตราเติบโตทุนสะสม

อื่นๆ อัตราเติบโตของกําไร อัตรากําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิ และกําไรตอสมาชิก คาเฉลี่ยของจังหวัดเทากับ 24.45%,  

17.37%, 139.77%, 57.42% และ 2,049.61 บาท สงูกวาคาเฉล่ียของประเทศ แตอตัราคาใชจายดําเนินงานตอกาํไร

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 50.85% สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้นสหกรณเครดิต

ยเูนีย่นในจังหวัดเชียงใหมมคีวามสามารถในการทํากาํไรสูงกวาภาพรวมท้ังประเทศ แตประสิทธภิาพในการควบคุม

คาใชจายดําเนินงานต่ํากวาคาเฉล่ียของประเทศ เมื่อพิจารณาท่ีอัตราเฉล่ียตอสมาชิกรายคนสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ในจังหวัดเชียงใหม มีอัตราสวนของหน้ีสินตอเงินออม เทากับ 0.95 ตํ่ากวาภาพรวมของประเทศ (เทากับ 1.16)             

นั่นคือสมาชิกกูยืมเงินนอยกวาเงินออม ถือวาความเสี่ยงตอในการกูยืมเงินตํ่ากวาภาพรวมประเทศ

  มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงิน พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนและอัตราลูกหน้ีระยะส้ันที่ชําระ         

ไดตามกําหนด คาเฉลี่ยของจังหวัด เทากับ 5.41 เทาและ 77.53% ตามลําดับ สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้น

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมจึงมีสภาพคลองทางการเงินสูงกวาภาพรวมของสหกรณทั่วประเทศ
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 X111 X121 X131 X141 X151 
  3.35 0.00 9.52 1.47 2.84 

  13.78 0.00 -39.12 -13.38 82.71 
 1.26 0.04 16.95 50.56 4.45 

2 1.91 0.02 12.03 14.96 7.67 

  (X21)  (X22)   (X23) 
  0.08 0.63 3.22 

  0.01 2.01 -0.17 
  0.06 1.49 7.25 

 0.08 3.85 20.70 
2 0.09 2.66 13.93 

  (X31) 
  -2.79 

  -27.97 
  -30.87 

 18.06 
2 -13.54 

 X411 X421 X431 X441 X451 X461 X471 X481 
  3.17 -4.56 -3.55 18.67 216.65 10,727.64 10,880.06 72.82 

 24.45 17.37 
139.7

7 57.42 2,049.61 
40,956.11 38,902.38 50.85 

2 5.91 12.58 18.01 29.40 1,907.77 45,344.20 52,679.48 47.14 

ตารางท่ี 2

อตัราสวนทางการเงนิของกลุมสหกรณทีม่ ีมติทิี ่1 ความเพยีงพอในดานเงินทนุตอความเส่ียงดอยท่ีสดุของจังหวดัเชียงใหม

1 X11 คือ อัตราหนี้สินตอทุน , X12 คือ อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย X13 คืออัตราการเติบโตทุนของสหกรณ , X14 คือ 
     อัตราการเติบโตของหน้ี ,  X15 คือ อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน 
2 ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

ตารางท่ี 3 
อัตราสวนทางการเงินของกลุมสหกรณที่มี มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพยดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

ตารางท่ี 4
อัตราสวนทางการเงินของกลุมสหกรณที่มี มิติที่ 3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

ตารางท่ี 5
อัตราสวนทางการเงินของสหกรณที่มี มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไรดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

1X41 คือ อัตราการเติบโตของทุนสํารอง, X42 คือ อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น, X43 คือ อัตราการเติบโตของกําไร, X44 
  คือ อัตรากําไรสุทธิ, X45 คือ อัตรากําไรตอสมาชิก, X46 คือ อัตราเงินออมตอสมาชิก, X47 คือ อัตราหน้ีสินตอสมาชิก, X48 คือ  
  อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)
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ตารางท่ี 6 

อัตราสวนทางการเงินของสหกรณที่มี มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงินดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม

  (X51)  (X52) 
  0.42 18.62 

 5.41 77.53 
2 0.81 47.16 

2ขอมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)

  สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัย

  1. การตรวจสอบความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน

   เมื่อพิจารณาจากเมตริกซสหสัมพันธ พบวาคาสถิติของ KMO มีคาเทากับ 0.524 และคาสถิติของ 

Bartlett มีคาสถิติไค-สแควร ที่ใชในการทดสอบเทากับ 663.014 โดยมี Sig. = 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 

และยอมรับ H1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา อัตราสวนทางการเงินทั้ง 19 ตัว                                

มีความสัมพันธกันดี  สามารถนําไปวิเคราะหปจจัย  ตามจุดมุงหมายของการศึกษาได (สุภมาส อังศุโชติ,  สมถวิล         

วิจิตรวรรณา และ รัชนี ภิญโญภานุวัฒน, 2551, 97-98 ; รสริน ศรีริกานนท, 2555, 214)

  2. การสกัดปจจัย

ตารางท่ี 7

แสดงจํานวนปจจัย คาไอเกน คารอยละความแปรปรวน และคารอยละของความแปรปรวนสะสมในแตละปจจัย       

เมื่อสกัดปจจัยดวย PCA เมื่อยังไมหมุนแกนและหมุนแกนดวยวิธี Varimax

 
 PCA   Varimax 

  (%)  (%)   (%)  (%) 
1 5.444 28.655 28.655 4.604 24.233 24.233 
2 3.833 20.176 48.831 3.143 16.544 40.777 
3 2.503 13.171 62.002 2.596 13.666 54.443 
4 1.551 8.165 70.167 2.061 10.848 65.291 
5 1.519 7.996 78.162 1.982 10.429 75.720 
6 1.198 6.303 84.466 1.662 8.746 84.466 

   2.1 เมื่อสกัดปจจัยดวย PCA และหมุนแกนดวยวิธี Varimax โดยกําหนดปจจัยที่มีคาไอเกน > 1          

พบวา สกดัปจจยัอัตราสวนทางการเงินได 6 ปจจยั ดงัตารางท่ี 7 โดยปจจยัที ่1 ปจจยัที ่2 ปจจยัที ่3 ปจจยัที ่4 ปจจยัที่ 

5 และปจจัยที่ 6 อธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 24.233%, 16.544%, 13.666% 10.848%, 

10.429% และ 8.746% ตามลําดับ แตปจจัยที่ 5 มีเพียงอัตราสวนทางการเงินตัวเดียวและเม่ือพิจารณาคาสัมบูรณ

ของน้ําหนักปจจัย > 0.71 พบวาเกิดการสกัดปจจัยอัตราสวนทางการเงินท่ีชัดเจน 5 ปจจัย สามารถอธิบาย                 

ความแปรปรวนสะสมของอัตราสวนทางการเงินได 74.037% โดยแตละปจจัยมีรายละเอียด ดังนี้
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    ปจจัยที่ 1 ประกอบดวย 4 อัตราสวนทางการเงิน คือ 1) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (X22)         

2) อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (X15) 3) อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (X11) และ 4) อัตราคาใชจายดําเนินงาน         

ตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน (X48) เน่ืองจากอัตราสวนในปจจัยน้ี แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร

สนิทรัพยใหไดผลตอบแทนสงู โดยเนนประสทิธภิาพในการสรางผลตอบแทนจากสวนของทุน โดยมอีตัราสวนหน้ีสนิ

ตอทุนนอย และการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานใหตํ่า ปจจัยนี้ ตั้งช่ือวา “ปจจัยดานผลตอบแทน”  

    ปจจัยที่ 2 ประกอบดวย 3 อัตราสวนทางการเงิน คอื 1) อัตราหน้ีสินตอสมาชิก (X47) 2) อัตรา

กําไรตอสมาชิก (X45) และ 3) อัตราเงินออมตอสมาชิก (X46) เนื่องจากทุกอัตราสวนในปจจัยนี้ เปรียบเทียบ              

กับจํานวนสมาชิก ไมวาจะเปนอัตราเงินออมตอสมาชิก อัตรากําไรตอสมาชิก และอัตราหนี้สินตอสมาชิก โดยไมได

คํานึงถึงผลกระทบดานอื่น เชน สมาชิกออมเงินมากหรือนอย หรือสมาชิกสรางหนี้สินมากหรือนอย ปจจัยนี้ ตั้งช่ือวา 

“ปจจัยดานสมาชิก”

    ปจจัยที่ 3 ประกอบดวย 3 อัตราสวนทางการเงิน คือ 1) อัตราการเติบโตของหน้ี (X14) 2) อัตรา

การเติบโตของธุรกิจ (X31) และ 3) อัตราการเติบโตของสินทรัพย (X23) เนื่องจากทุกอัตราสวนที่อยูในปจจัยนี้แสดง

ถึงความเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงของธุรกิจเมื่อเทียบกับปกอน ทั้งการเติบโตของหนี้ การเติบโตของธุรกิจ และ              

การเติบโตของสินทรัพย โดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบดานอื่น เชน สหกรณมีหนี้สินเพิ่มข้ึนมากหรือนอย หรือสหกรณ

มีสินทรัพยหรือมูลคาธุรกิจเพิ่มขึ้นมากหรือนอย ปจจัยนี้ตั้งช่ือวา “ปจจัยดานความเติบโต”

    ปจจยัที ่4 ประกอบดวย 2 อตัราสวนทางการเงนิ คอื  1) อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง (X41) และ 

2) อตัราการเตบิโตของทนุสะสมอืน่ๆ (X42) เนือ่งจากทกุอตัราสวนในปจจัยนี ้แสดงถงึความเตบิโตเพิม่ข้ึนหรอืลดลง

ของทุนเมื่อเทียบกับปกอน ทั้งการเติบโตของทุนสํารอง การเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ปจจัยนี้ตั้งช่ือวา “ปจจัยดานทุน”

    ปจจัยที่ 5 (ปจจัยที่ 6 จากการสกัด) ประกอบดวย 2 อัตราสวนทางการเงิน คือ 1) อัตราหมุนของ

สินทรัพย (X21) และ 2) อัตรากําไรสุทธิ (X44) เนื่องจากอัตรากําไรสุทธิ เปนอัตราสวนท่ีแสดงประสิทธิภาพใน           

การทาํกาํไรสทุธจิากรายไดธรุกิจ หากอตัรากาํไรสทุธสิงู แสดงวาสหกรณมกีาํไรจากธรุกจิสงู นัน่คอืรายไดของสหกรณ

สูง หากอัตรากําไรสุทธิตํ่า แสดงวาสหกรณมีกําไรจากธุรกิจตํ่า นั่นคือรายไดของสหกรณตํ่า ปจจัยน้ีตั้งชื่อวา          

“ปจจัยดานรายไดของสหกรณ” ทั้งนี้กําไรที่สูงอาจมาจากรายไดที่สูง และ/หรือตนทุนคาใชจายที่ตํ่า ตามที่แสดง   

ความสัมพันธในปจจัยที่ 1 แตปจจัยนี้แสดงความสัมพันธระหวางอัตรากําไรสุทธิและรายไดของสหกรณ

   2.2 เมือ่นาํปจจยัทีส่กดัได มาอธบิายสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหม 

โดยใชคะแนนปจจัย
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 1  2  3  4  5 

1   -1.17 -0.67 -0.77 0.01 -0.08 
2  5   -0.38 -0.02 3.74 0.64 0.68 
3   0.31 -0.29 -0.47 0.12 0.61 
4   -4.94 -0.19 -0.51 0.24 -0.74 
5   0.66 -0.78 0.04 -0.91 -0.39 
6   0.01 -0.12 -0.53 -0.39 -3.18 
7   0.16 -0.45 -0.36 -0.48 0.46 
8   0.15 -0.53 -0.22 -0.17 0.54 
9   1.57 -1.63 -1.31 1.09 -0.19 
10   -0.48 -0.86 -0.22 -0.95 -0.63 
11   0.45 0.08 0.85 0.24 -0.81 
12   0.17 -0.28 -0.11 -0.31 -0.14 
13   -0.05 0.53 -0.54 -0.63 -0.34 
14   -0.11 -0.86 -0.21 -0.57 1.54 
15   0.46 -0.06 -0.22 0.08 -0.15 
16   0.14 1.26 -0.18 0.09 -0.29 
17   -0.21 -0.60 3.18 -1.21 0.43 
18   -0.17 1.53 -0.18 -0.16 0.02 
19   0.27 1.30 0.21 -0.37 -0.14 
20   0.68 -0.65 -0.36 -0.87 0.77 
21   0.17 2.70 -0.14 -0.42 -0.06 
22   -0.11 -0.93 -0.12 -0.31 -0.37 
23   0.68 -0.70 -1.05 -0.71 0.78 
24   0.50 0.06 0.16 0.42 -0.28 
25   0.37 0.86 -0.26 -0.01 -0.24 
26   0.41 1.92 -0.59 -0.11 -0.94 
27   -0.58 1.74 -0.94 0.63 3.54 
28   -0.03 -0.22 -0.06 3.71 -0.25 
29   -0.55 -0.84 -0.73 -0.73 0.46 
30   -0.05 -0.75 0.17 -0.72 0.81 
31   0.74 -0.32 -0.04 0.20 -0.15 
32   0.11 -0.89 0.35 3.01 0.05 
33   0.69 1.30 0.94 0.30 -1.02 
34   0.14 -0.66 0.48 -0.75 -0.30 

ตารางท่ี 8
คะแนนปจจัย (คะแนนมาตรฐาน) ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม 
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  เมื่อนําอัตราสวนทางการเงินของแตละปจจัย มาทําการ Standardized โดยการแปลงคาเปนคะแนน

มาตรฐานไดผลดังตารางที่ 8 พิจารณาคาคะแนนปจจัยแตละปจจัยจะมีรายละเอียด ดังนี้

  ปจจัยที่ 1 “ปจจัยดานผลตอบแทน”  พบวา  สหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนบวก มีจํานวน 21 สหกรณ 

เนื่องจากไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (X15) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (X22) 

โดยมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย สูงกวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม        

และมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานต่ํากวาคาเฉล่ีย   

ของจงัหวดัเชยีงใหม สวนสหกรณทีเ่หลอืจาํนวน 13 สหกรณ  มคีะแนนปจจยัเปนลบ เนือ่งจากไดรบัอทิธพิลอยางมาก

จาก อัตราสวนหนี้สินตอทุน (X11) และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน (X48)               

โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน และอัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานสูงกวาคาเฉลี่ย     

ของจังหวัดเชียงใหม และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยตํ่ากวาคาเฉล่ีย       

ของจังหวัดเชียงใหม

  ปจจัยที่ 2 “ปจจัยดานสมาชิก” พบวา  สหกรณที่มคีะแนนปจจัยเปนบวก จํานวน 11 สหกรณ เนื่องจาก     

ไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตรากําไรตอสมาชิก (X45) อัตราเงินออมตอสมาชิก (X46) และอัตราหนี้สินตอสมาชิก 

(X47) โดยมีคาอัตรากําไรตอสมาชิก อัตราเงินออมตอสมาชิก และอัตราหน้ีสินตอสมาชิกสูงกวาคาเฉล่ียของ          

จังหวัดเชียงใหม สวนสหกรณที่เหลือซึ่งมีคะแนนปจจัยเปนลบ จํานวน 23 สหกรณ เนื่องจากไดรับอิทธิพลนอย        

จากอัตรากําไรตอสมาชิก (X45) อัตราเงินออมตอสมาชิก (X46) และอัตราหน้ีสินตอสมาชิก (X47) โดยมีคาอัตรา

กําไรตอสมาชิก อัตราเงินออมตอสมาชิก และอัตราหนี้สินตอสมาชิกตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม

  ปจจัยที ่3 “ปจจยัดานความเตบิโต”  พบวา สหกรณทีม่คีะแนนปจจยัเปนบวก จาํนวน 10 สหกรณ เนือ่งจาก

ไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตราการเติบโตของหนี้ (X14) อัตราการเติบโตของทรัพยสิน (X23) และอัตราการเติบโต

ของธุรกิจ (X31)โดยมีคาอตัราการเติบโตของหนี ้อตัราการเติบโตของทรพัยสนิ และอัตราการเติบโตของธรุกจิสงูกวา

คาเฉล่ียของจังหวดัเชียงใหม สวนสหกรณทีเ่หลอืซึง่มีคะแนนปจจัยเปนลบ จาํนวน 24 สหกรณ เน่ืองจากไดรบัอิทธพิล

นอยจากอัตราการเติบโตของหน้ี (X14) อัตราการเติบโตของทรัพยสิน (X23) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ (X31) 

โดยมีคาอัตราการเติบโตของหนี้ อัตราการเติบโตของทรัพยสิน และอัตราการเติบโตของธุรกิจตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ

จังหวัดเชียงใหม

  ปจจัยที่ 4 “ปจจัยดานทุน” พบวา สหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนบวก จํานวน 14 สหกรณ เนื่องจากไดรับ

อทิธิพลอยางมากจากอตัราการเตบิโตของทนุสาํรอง (X41) และอตัราการเตบิโตของทนุอืน่  (X42) โดยมีคาอตัราการ

เตบิโตของทนุสาํรอง และอตัราการเตบิโตของทนุสะสมอืน่ๆ สงูกวาคาเฉล่ียของจงัหวดัเชยีงใหม สวนสหกรณทีเ่หลอื

ซึ่งมีคะแนนปจจัยเปนลบ จํานวน 20 สหกรณ เนื่องจากไดรับอิทธิพลนอยจากอัตราการเติบโตของทุนสํารอง (X41) 

และอตัราการเตบิโตของทนุอืน่ (X42) โดยมคีาอตัราการเตบิโตของทนุสาํรอง และอัตราการเตบิโตของทนุสะสมอืน่ๆ 

ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวดัเชียงใหม

  ปจจัยที่ 5 “ปจจัยดานรายไดของสหกรณ” พบวา สหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนบวก จํานวน 13 สหกรณ 

เน่ืองจากไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตรากําไรสุทธิ (X44) โดยมีคาอัตรากําไรสุทธิ สูงกวาคาเฉล่ียของ                      
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จังหวัดเชียงใหมและอัตราหมุนของสินทรัพย ตํ่ากวาคาเฉลี่ยของจังหวัดเชียงใหม สวนสหกรณที่เหลือที่มี               

คะแนนปจจัยเปนลบ จํานวน 21 สหกรณ เนื่องจากไดรับอิทธิพลอยางมากจากอัตราหมุนของสินทรัพย (X21) โดยมี

คาอัตราหมนุของสนิทรพัยสงูกวาคาเฉลีย่ของจงัหวดัเชยีงใหม และอตัรากาํไรสทุธติํา่กวาคาเฉลีย่ของจงัหวดัเชยีงใหม

  สรุปผลการวิจัย
  1. การวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช CAMEL 

Analysis พบวา มิติที่ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม              

มีอัตราการเติบโตของทุนและอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย  สูงกวาภาพรวมของประเทศ ขณะท่ีอัตราสวนหน้ีสิน

ตอทนุ คาเฉลีย่ของจงัหวดัเชยีงใหมมีคาต่ํากวาคาเฉลีย่ของประเทศ ดงันัน้สหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชียงใหม 

มีความพอเพียงของเงินทุนตอความเสี่ยงสูงกวาภาพรวมของประเทศ มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย สหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราเติบโตของสินทรัพย สูงกวาภาพรวม      

ของประเทศ ดังนั้นสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม มีคุณภาพดานสินทรัพยดีกวาภาพรวมท้ังประเทศ           

มติทิี ่3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณเครดิตยเูนีย่นในจังหวัดเชียงใหมมคีวามสามารถในการบริหาร

จัดการที่สูงกวาภาพรวมของประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม สูงกวาภาพรวมท้ังประเทศ    

มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมีอัตราการเติบโตของทุนสํารอง 

อตัราเติบโตทุนสะสมอ่ืนๆ อตัราเติบโตของกําไร อตัรากําไรสทุธ ิและอตัรากําไรสทุธกิาํไรตอสมาชิก สงูกวาภาพรวม

ของประเทศ ดงันัน้สหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหมมคีวามสามารถในการทาํกาํไรสงูกวาภาพรวมทัง้ประเทศ 

เมือ่พจิารณาท่ีอตัราเฉลีย่ตอสมาชกิรายคนสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชียงใหม มอีตัราสวนของหน้ีสนิตอเงนิออม 

เทากับ 0.95 ตํ่ากวาภาพรวมของประเทศ (เทากับ 1.16) นั่นคือสมาชิกกู ยืมเงินนอยกวาเงินออม ถือวา                           

ความเสี่ยงตอในการกูยืมเงินตํ่า มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงิน สหกรณเครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเชียงใหมมี

อัตราสวนทุนหมุนเวียนและอัตราลูกหน้ีระยะส้ันที่ชําระไดตามกําหนด สูงกวาภาพรวมของประเทศ ดังนั้นสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหมมีสภาพคลองทางการเงินที่ดีกวาภาพรวมของประเทศ

  2. การวิเคราะหปจจัย เมื่อสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Components Analysis (PCA) และหมุนปจจัย

แบบตั้งฉากดวยวิธี Varimax พบวา สกัดปจจัยที่ชัดเจนได 5 ปจจัย เมื่อพิจารณาจากคะแนนปจจัยของท้ัง 5 ปจจัย 

ทําใหสรุปไดวา หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยดานผลตอบแทนเปนบวก แสดงวาสหกรณนั้นมีประสิทธิภาพใน       

การบริหารสินทรัพยใหไดผลตอบแทนสูง โดยเนนประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสวนของทุน                         

โดยมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนนอยและการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดตํ่า หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัย

ดานสมาชิกเปนบวก แสดงวามีประสิทธิภาพในหามาตรการและการชักชวนใหสมาชิกออมเงินทั้งในรูปทุนเรือนหุน 

หรือเงินฝากเพ่ิมขึ้นไดดี จึงมีเงินออมมากและนําเงินไปลงทุนอื่นที่ไมใชสมาชิกกู ซึ่งจะมีผลใหมีกําไรเพ่ิมมากข้ึน     

หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยดานความเติบโตสูง แสดงวามีประสิทธิภาพในเพิ่มมูลคาธุรกิจสูง ไมวาจะมาจาก    

การเพิ่มสินทรัพยหรือเพิ่มหนี้สินก็ตาม หากสหกรณใดมีคะแนนดานทุนสูง แสดงวาคณะกรรมการมีนโยบายเพิ่ม

ทนุสาํรองหรอืทนุสะสมอ่ืนๆ เพ่ือใหมทีนุสาํรองหรอืทนุสะสมอืน่เตบิโตสูง หากสหกรณใดมีคะแนนปจจยัดานรายได

ของสหกรณสูง แสดงวามีประสิทธิภาพในการสรางรายไดที่ทําใหมีอัตรากําไรสุทธิสูง
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อภิปรายผล

  เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหปจจัยอัตราสวนทางการเงินของสหกรณการเกษตร                

ในจังหวัดเพชรบุรี” ของ ประสพชัย  พสุนนท, นภนนท  หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ (2551) 

  1. การวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช CAMEL Analysis 

พบวามีความสอดคลองกันในมิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรใน       

จงัหวัดเพชรบุร ีมกีารหมุนของสินทรพัยทีส่งูกวาภาพรวมของประเทศ มติทิี ่3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ 

สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีอัตราการเติบโตที่สูงกวาภาพรวมของประเทศ และ  

มิติที่ 5 ดานสภาพคลองทางการเงิน สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพคลอง         

สูงกวาภาพรวมของประเทศ แตใหผลตางกันในมิติที่ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุนตอความเส่ียง สถานะทาง       

การเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี มีการกอหน้ีมากกวา และมีการเติบโตของทุนท่ีตํ่ากวาภาพรวม     

ของประเทศ และมิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร สถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรใน                   

จังหวัดเพชรบุรี มีความเสี่ยงในการใหกูยืมเงิน เพราะในภาพรวมสมาชิกกูยืมเงินมากกวาเงินออมของตน

  2. การวิเคราะหปจจัย พบวาสอดคลองกัน กลาวคือ สามารถสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Components 

Analysis (PCA) และหมนุปจจยัแบบตัง้ฉากดวยวธิ ีVarimax และเมือ่ใชคะแนนปจจัย ตรวจสอบความเทีย่งตรงของ

ปจจัย เพื่อตรวจสอบวาปจจัยที่สกัดได สามารถใชเปนตัวช้ีวัดสถานะทางการเงินของสหกรณการเกษตรในจังหวัด

เพชรบุรไีดหรอืไม สรปุไดวา หากสหกรณใดมีคะแนนปจจยัที ่1 เปนลบ แสดงวา สหกรณนัน้มีผลการดําเนินงานดาน

ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการใหกูยืมที่ดี หากสหกรณใดมีคะแนนปจจัยที่ 2 เปนบวก แสดงวา สหกรณ

นัน้มผีลการดาํเนนิงานดานการจดัการหนีส้นิ การบริหารลกูหนี ้และทุนสะสมท่ีด ีและหากสหกรณใดมีคะแนนปจจยั

ที่ 3 เปนลบ แสดงวา สหกรณนั้นมีผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพการใชสินทรัพยที่ดี

  นอกจากน้ียังพบวาการวิเคราะหสถานะทางการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม โดยใช 

CAMEL Analysis พบวา มิติที่ 1 ดานความพอเพียงของเงินทุนตอความเส่ียง พบวา  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนริมออน 

จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา  จํากัด  เปนกลุมสหกรณที่มีความเพียงพอในดานเงินทุนตอความเส่ียง

ดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม (ตารางท่ี 2) เนื่องจากมีการกอหนี้มากกวาภาพรวมของประเทศ และมีการเติบโตของ

ทุนที่นอยกวาภาพรวมของประเทศ และขาดประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสินทรัพย ตองปรับปรุงโดย

ระมัดระวังการเพ่ิมหนี้สินเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ และหาวิธีการเพิ่มเงินทุน โดยการชักชวนและจูงใจใหสมาชิก

เพิ่มทุนเรือนหุน และจัดสรรทุนสํารองใหสูงขึ้น ซึ่งเปนสินทรัพยที่ไมมีคาใชจายในการดําเนินงาน จะสงผลใหมี            

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสินทรัพย (ประสพชัย  พสุนนท, นภนนท 

หอมสุด  และ ปราณี นิลกรณ, 2551, 81)  มิติที่ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพย พบวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนริมออน 

จํากัด  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จํากัด  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ธัญญาพร จํากัด  เปนกลุมสหกรณ     

ที่มีคุณภาพของสินทรัพยที่ดอยของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 3) เนื่องจากสินทรัพยในสหกรณกลุมนี้มีนอยเกินไป

และสรางผลตอบแทนไดตํ่า ทําใหอาจเกิดปญหาในการเจริญเติบโตของสหกรณในระยะยาว สหกรณกลุมนี้                

ควรปรับปรุงโดยหาวิธีการสรางสินทรัพยทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
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เพื่อนําไปใชในการดําเนินกิจการและกอใหเกิดกําไรตอไป (ประสพชัย พสุนนท, นภนนท หอมสุด  ปราณี นิลกรณ, 

2551, 81)  มิติที่ 3 ดานความสามารถในการบริหารจัดการ พบวา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา จํากัด สหกรณ

เครดิตยูเน่ียน สนักาํแพง จาํกดั  และสหกรณเครดิตครูดอยสะเก็ด จาํกดั จดัวาเปนกลุมสหกรณทีม่คีวามสามารถใน

การบริหารจัดการท่ีดอยของจังหวัดเชียงใหม (ตารางท่ี 4) กลุมสหกรณนี้ควรปรับปรุงโดยนําวิธีการบริหารจัดการ

สหกรณในรปูแบบใหมทีก่จิการในรปูแบบเดียวกนัของเอกชนทัว่ไปใชปฏิบตัอิยูในปจจบุนั (กรมตรวจบัญชสีหกรณ, 

2555, 61) เชน การใชระบบขอมูลขาวสาร (Information System) การบริการสมาชิกผานระบบอินเทอรเนต                  

การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการองคความรูในองคกร (KM) ฯลฯ ซึ่งทําใหงานควบคุมภายใน

งายขึน้และลดสิง่ไมจาํเปนเพือ่สรางอตัราการเตบิโตของธรุกจิใหสงูข้ึนอยางยัง่ยนืตอเน่ือง และสามารถขยายกจิการ

ของสหกรณใหเกิดประโยชนตอสมาชิกไดมากที่สุด มิติที่ 4 ดานความสามารถในการทํากําไร พบวา สหกรณเครดิต

ยูเนี่ยนตําบลแมสาบ จํากัด เปนสหกรณที่มีความสามารถในการทํากําไรดอยที่สุดของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 5) 

เนื่องจากมีการเติบโตของทุนสํารองและทุนสะสมอื่นนอย อีกทั้งสมาชิกของสหกรณมีการกูยืมเงินมากกวาเงินออม

ของตนซ่ึงเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการกูยืม และยังมีคาใชจายในการดําเนินงานสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ                

สงผลใหประสิทธิภาพในการทํากําไรไมดี จึงควรปรับปรุงโดยโดยเพ่ิมมาตรการชักชวนและจูงใจใหสมาชิกเพ่ิม          

การออมเงินในรูปตางๆ พิจารณาเพิ่มทุนสํารองและทุนสะสมซ่ึงเปนตนทุนที่ไมคาใชจาย ควรพิจารณาลดคาใชจาย

ในการดําเนินกิจการลง ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพในการทํากําไรดีขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555) และมิติที่ 5 

ดานสภาพคลองทางการเงิน พบวา สหกรณเครดติยเูนีย่นปทมุพัฒนา จาํกดั เปนสหกรณทีม่สีภาพคลองทางการเงิน

ดอยท่ีสุดของจังหวัดเชียงใหม (ตารางที่ 6) ควรปรับปรุงโดยระมัดระวังมิใหอัตราสวนทุนหมุนเวียนต่ําเกินไป                 

ซึ่งสามารถเพิ่มในสวนของทุน ซึ่งจะมีผลตอสินทรัพยหมุนเวียน มากกวาการเพิ่มหนี้สิน และเพิ่มประสิทธิภาพใน    

การจัดเก็บลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระไดตามกําหนด (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555)

  ในดานการวเิคราะหสถานะทางการเงนิของสหกรณเครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเชยีงใหม โดยการวเิคราะหปจจยั 

พบวาสามารถสกัดปจจัยดวยวิธี Principal Components Analysis (PCA) และหมุนปจจัยแบบตั้งฉากดวยวิธี       

Varimax และเม่ือใชคะแนนปจจัยวิเคราะหสถานะทางการเงิน พบวา ปจจัยท่ี 1 ดานผลตอบแทน กลุมสหกรณ          

ที่มีคาคะแนนปจจัยเปนลบจะมีประสิทธิภาพในการสรางผลตอบแทนจากสินทรัพย โดยเฉพาะสวนของทุนไมดี         

หรือมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสูง ซึ่งมีผลตอสภาพคลองหรือความเพียงพอของทุนตอความเสี่ยง สหกรณกลุมนี้           

ควรปรับปรุงโดยหาวิธีการสรางผลตอบแทนจากทุนหรือสินทรัพยเพิ่มมากข้ึน เชน ฝากในชุมนุมสหกรณหรือ   

สหกรณอื่น ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการนําทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงไปชําระหนี้ (นุกูล            

กรณยืนยง, 2556, 70) และกลุมสหกรณนี้มีการบริหารคาใชจายในการดําเนินงานไดไมดี ทําใหคาใชจายใน                

การดาํเนนิงานสงูกวาสหกรณเครดติยเูนีย่นอืน่ในจังหวดัเชยีงใหม สหกรณกลุมนีค้วรปรบัปรงุโดยควบคมุคาใชจาย

ดําเนินงาน เชน กําหนดนโยบายการใชจายและควบคุมอยางเครงครัด (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555) ปจจัยที่ 2 

ดานสมาชิก กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีคะแนนปจจัยเปนลบจะมีอัตรากําไรตอสมาชิก อัตราเงินออมตอสมาชิก 

และอัตราหนี้สินตอสมาชิกตํ่ากวาคาเฉลี่ย กลุมสหกรณนี้ควรปรับปรุงโดยพยายามหามาตรการและการชักชวนให
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สมาชิกออมเงินทั้งในรูปทุนเรือนหุน หรือเงินฝากเพิ่มข้ึน เชน การเพิ่มอัตราดอกเบ้ีย จัดสัปดาหการออมเงิน                   

โดยมโีบนสัหรือของชาํรวย หรอืลงทนุในสวนท่ีทาํใหไดรบัผลตอบแทนท่ีเพิม่ขึน้  เชน ฝากในชุมนมุสหกรณหรอืสหกรณ

อื่น ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เปนตน (นุกูล กรณยืนยง, 2556, 70) ปจจัยที่ 3 ดานความเติบโต         

กลุมสหกรณเครดิตยูเนีย่นทีม่คีะแนนปจจยัเปนลบจะมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการสนิทรพัย หรอืการบรหิาร

หนี้สินเพื่อเพิ่มมูลคาธุรกิจเมื่อเทียบกับปที่ผานมาต่ําหรือนอยกวาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม      

กลุมสหกรณนี้  ควรปรับปรุงโดยพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย หนี้สินและการบริหารจัดการ         

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555, 61) เชน การใชระบบขอมูลขาวสาร (Information System) การบริการสมาชิก        

ผานระบบอินเทอรเน็ต การบริหารความเส่ียง การควบคุมคุณภาพ การจัดการองคความรูในองคกร (KM) เปนตน 

อยางไรก็ดีสหกรณเครดิตยูเน่ียนท่ีมีคะแนนปจจัยดานความเติบโตสูงก็ตองระมัดระวังในเรื่องสภาพคลอง คือ             

การกอหน้ี  เมื่อเทียบกับทุน เชนกําหนดเปาหมายวาจะควบคุมอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับใด หรือ                   

นําทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงไปชําระหนี้ ปจจัยที่ 4 ดานทุน กลุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีคะแนนปจจัยเปนลบ      

จะมีการเตบิโตของทนุสาํรองและทนุสะสมอ่ืนๆ ไมด ีกลุมสหกรณนีค้วรปรับปรงุนโยบายใหมกีารเพิม่ทนุสาํรองและ

ทุนสะสมอื่นซึ่งจัดสรรจากกําไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น เพื่อสรางผลตอบแทนท่ียั่งยืน เนื่องเปนเงินทุนที่ไมมีคาใชจาย เชน 

การกําหนดนโยบายใหมกีารจัดสรรเงินสาํรอง หรือเงินสะสมอ่ืนๆ ในอัตราท่ีสงูกวาข้ันตํา่ของขอบงัคบั ปจจัยที ่5 ดาน

รายไดของสหกรณ กลุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนท่ีมีคะแนนเปนลบจะมีการจัดหารายไดตํ่าทําใหอัตรากําไรสุทธิตํ่า     

กลุมสหกรณนี้ ควรปรับปรุงใหมีการเพิ่มรายไดจากธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ เพื่อใหมีกาํไร

สุทธิที่สูงข้ึน เชน ตรวจสอบท่ีมาของตนทุนในธุรกิจ ออกนโยบายเพ่ือควบคุมตนทุนและคาใชจายตางๆ เพ่ือให           

เกิดอัตรากําไรสุทธิที่มากขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2555)

  จากตารางท่ี 8 สหกรณทีม่คีาคะแนนปจจยัเปนลบในทุกปจจยั มจีาํนวน 2 สหกรณคอื สหกรณเครดติยเูนีย่น

ตําบลแมสาบ จํากัด และสหกรณเครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแมหอพระ จํากัด  สหกรณกลุมนีค้วรปรับปรุงในเร่ืองเก่ียวกบั

ผลตอบแทน โดยเพ่ิมประสิทธภิาพในการสรางผลตอบแทนจากทุน  การลดคาใชจายในการดําเนินงาน เพิ่มรายได    

ของสหกรณ เพื่อใหมีอัตรากําไรสุทธิที่ดีข้ึน  หามาตรการและการชักชวนใหสมาชิกออมเงินทั้งในรูปทุนเรือนหุน        

หรอืเงินฝาก เพิม่ขึน้ เพ่ือใหสหกรณมเีงินใหสมาชกิท่ีจาํเปนกูยมื ซึง่จะมผีลใหมกีาํไรเพ่ิมมากขึน้และชวยเหลอืสมาชิก 

หรือนาํเงินลงทุนในสวนท่ีทาํใหไดรบัผลตอบแทนท่ีเพิม่ข้ึน  เชน  ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอืน่ ซือ้หลักทรัพย

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  เปนตน (นุกูล กรณยืนยง, 2556, 70) 

สรุป 
  การศกึษาคร้ังนีส้ามารถสกัดปจจยัดวยวธิ ีPCA และหมุนปจจยัแบบตัง้ฉากดวยวธิ ีVarimax โดยอตัราสวน

ทางการเงินจํานวน 19 อตัราสวน ของสหกรณเครดิตยเูนีย่นในจังหวัดเชียงใหม 34 แหง สามารถอธิบายไดดวยปจจัย

ทางการเงินจํานวน 5 ปจจยั ประกอบดวยปจจัยดานผลตอบแทน ปจจยัดานสมาชิก ปจจยัดานการเติบโต ปจจยัดานทนุ 

และปจจัยดานรายไดของสหกรณ สามารถอธิบายความแปรปรวนของอัตราสวนทางการเงินได 24.233% ,        

16.544%, 13.666%, 10.848% และ 8.746% ตามลําดับ รวมอธิบายความแปรปรวนสะสมของอัตราสวนทาง        
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การเงินได 74.037% และเมื่อใชคะแนนปจจัยวิเคราะหสถานะทางการเงิน พบวา ปจจัยที่ 1 ดานผลตอบแทน           

กลุมสหกรณทีม่คีาคะแนนปจจยัเปนลบ ควรปรบัปรงุโดยหาวธิกีารสรางผลตอบแทนจากทนุหรอืสนิทรพัยเพิม่มากขึน้ 

และควบคุมคาใชจายดําเนินงาน ปจจัยที่ 2 ดานสมาชิก กลุมสหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนลบ ควรปรับปรุง                

โดยพยายามหามาตรการและการชักชวนใหสมาชิกออมเงินทั้งในรูปทุนเรือนหุน หรือเงินฝากเพิ่มขึ้น หรือลงทุน         

ในสวนที่ทําใหไดรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น  ปจจัยที่ 3 ดานความเติบโต กลุมสหกรณที่มีคะแนนปจจัยเปนลบ              

ควรปรับปรุงโดยพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย หนี้สินและการบริหารจัดการ อยางไรก็ดีสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนที่มีคะแนนปจจัยดานความเติบโตสูงก็ตองระมัดระวังในเรื่องสภาพคลอง เกี่ยวกับการกอหนี้                     

เมือ่เทยีบกบัทนุ ปจจยัที ่4  ดานทุน กลุมสหกรณทีม่คีะแนนปจจยัเปนลบ ควรปรับปรงุนโยบายใหมกีารเพ่ิมทนุสํารอง

และทนุสะสมอืน่ซึง่จดัสรรจากกําไรสุทธ ิใหเพ่ิมมากขึน้ เพือ่สรางผลตอบแทนท่ียัง่ยนื เนือ่งเปนเงนิทนุทีไ่มมคีาใชจาย  

ปจจัยท่ี 5 ดานรายไดของสหกรณ กลุมสหกรณที่มีคะแนนเปนลบ ควรปรับปรุงใหมีการเพ่ิมรายไดจากธุรกิจ และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ เพื่อใหมีกําไรสุทธิที่สูงข้ึน
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