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หนวยเรียนที่ 1 

ารจัดการสหกรณออมทรัพย 
 

 

การดําเนินการสหกรณออมทรัพยโดยยึดมั่นในคุณคาสหกรณและหลักการสหกรณสากล ทําให 

สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินท่ีมีเปาหมายท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ควบคูกันไป ดังนั้น 

การจัดการสหกรณออมทรัพยจึงมีกรอบและแนวทางการจัดการท่ีแตกตางไปจากสถาบันการเงินอ่ืน ในบทนี้จะ 

กลาวถึง ความหมาย แนวคิด และกระบวนการจัดการสหกรณออมทรัพย ดังรายละเอียดตอไป 

 

1.1 ความหมาย แนวคิด และกระบวนการจัดการสหกรณออมทรัพย 

R.V. Nadkarni กลาววา “สหกรณไมวาจะใหญหรือเล็ก จําเปนตองจัดการตามหลักของสหกรณ 

หลักสําคัญของสหกรณที่เกี่ยวกับการจัดการ ไดแก หลักการจัดการแบบประชาธิปไตย ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของ 

การจัดการแบบประชาธิปไตยของสหกรณ คือ สหกรณเปนเจาของดวยการจัดการโดยบุคคลท่ีจะนําประโยชน 

ไปสูผูกอตั้งสหกรณข้ึน และพรอมท่ีจะใชบริการสหกรณ การจัดการสหกรณท่ีประสบความสําเร็จนั้นจะตองใช 

วิธีการทํางานเปนคณะ ซึ่งจะตองมีการประสานงานกันในแงนี้สหกรณจึงแตกตางจากองคการธุรกิจอื่นๆ ท่ี 

ควบคุมโดยคณะกรรมการและเจาหนาท่ีฝายจัดการเทานั้น” 

Kelsey R. Gardner ไดย้ำถึงธรรมชาติที่เดนชัดของการจัดการสหกรณวา “ความรับผิดชอบของ 

ฝายจัดการนั้น รวมถึงความสามารถในการบรรลุความสําเร็จทั้งในฐานะท่ีเปนสหกรณและในฐานะที่เปน 

องคการธุรกิจ และผูจัดการตองไมลืมวาสหกรณเปนองคการของประชาชนที่เปนเจาของ และควบคุมโดย 

สมาชิกผูใชบริการเพื่อประโยชนของตน สมาชิกเปนผูสละเวลา ทรัพยากรทางการเงิน และอุดหนุนสหกรณ 

ของตน ฝายจัดการไดรับผลตอบแทนอยูตลอดเวลา จึงควรพรอมท่ีจะสนองความตองการของสมาชิก” 

Matin A. Abrahamsen กลาววา “การจัดการสหกรณที่ประสบความสําเร็จจะตองแสดงออกให 

เห็นทักษะในดานความคิด คน เทคนิค ตัวอยางเชน การเปนผูจัดการที่มีประสิทธิผล ควรมีความสามารถใน 

การติดตอกับคนท่ีมีลักษณะพิเศษ ตองรอบรูวัตถุประสงคและหลักสหกรณ ในขณะเดียวกันก็ควรมีความรูทาง 

เทคนิคท่ีจําเปนในการจัดการอีกดวย” 

Marvin A. Schaars กลาววา “การจัดการสหกรณอาจแสดงใหเห็นโดยใชรูปสามเหลี่ยมซึ่งสมาชิก 

คณะกรรมการ และฝายจัดการ ตางก็มีสวนอยางแข็งขันเพื่อใหมีการประสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สําหรับ

สมาชิกโดยปกติมักจะมองตนเองวาอยูนอกวงการจัดการ แตในที่สุดความรับผิดชอบในการจัดการก็เปนของ

ก 
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สมาชิก เพราะสมาชิกลงทุนในสหกรณ ใชบริการจากสหกรณ เสี ่ยงตอการขาดทุน ดังนั้นการควบคุมข้ัน 

สุดทายยอมตกอยูกับสมาชิก สมาชิกจึงมีสวนทั้งการเปนเจาของควบคุมกิจการ และมีหนาที่สําคัญในการ 

จัดการสหกรณของตน” 

จุฑาทิพย ภัทราวาท (2540) กลาววา “การจัดการสหกรณออมทรัพย เกี ่ยวของกับการจัดการ 

ทรัพยากรของสหกรณ ซึงประกอบดวย คน เงินทุน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสารโดยผานหนาทีการจัดการ 

ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การอํานวยการและควบคุม เพื่อการบรรลุความสําคัญตามเปาหมายในการ 

ดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย ซึ่งประกอบดวยความสําเร็จ 2 ประการไดแก ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ 

และความสําเร็จทางสังคม” 

 

1.2 สรุปแนวคิดการจัดการสหกรณออมทรัพยจากนิยามดังกลาวขางตนได ดังนี้ 

• การจัดการสหกรณออมทรัพย คือ กระบวนการตัดสินใจที่เกิดจากการมีสวนรวมของกลุมคนที่

เก่ียวของ 3 ฝาย 

• จุดมุงหมายในการจัดการสหกรณออมทรัพยเปนไปเพ่ือสนองบรกิารแกสมาชิกสหกรณ 

• การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของสหกรณ ตองผสมผสานทั้งหลักการจัดการทั่วไป และหลักการ

สหกรณเขาดวยกัน 

• จุดมุงหมายตองมีความสมดุล ท้ังความสําเร็จเชิงธุรกิจและจุดมุงหมายในการเปนสหกรณ 

• การจัดการจะตองใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชทรัพยากรสูการบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายของสหกรณ 

 

1.3 วัตถุประสงคในการจัดการสหกรณออมทรัพย 

3.1 เพ่ือนําวิธีการและแนวปฏิบัติตามหลักการจัดการท่ีดีเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ 

สหกรณ 

3.2 เพ่ือใหเกิดความม่ันคงและเขมแข็งของสหกรณ เพ่ิมสมรรถนะในการใหบริการแกมวลสมาชิก 

3.3 เพ่ือใหสมาชิกมีความพึงพอใจในการใชบริการ และการสรางผลกระทบตามท่ีกําหนดไวใน 

วัตถุประสงค 

3.4 เพ่ือชวยกิจกรรมของชุมชนและสังคม ตามนโยบายของท่ีประชุมใหญ 

3.5 เพ่ือการยกระดับสมาชิกในการสรางคุณธรรม จริยธรรม นอกเหนือจากการยกระดับชีวิตความ 

เปนอยูของสมาชิก 

3.6 เพ่ือยกระดับการจัดการอยางมืออาชีพ และการขับเคล่ือนการพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพย 

ใหเกิดการรวมพลังในการพัฒนาระบบสหกรณออมทรัพย 
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1.4 โครงสรางการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย 

เนื่องจากสหกรณออมทรัพยเปนองคการของประชาชน (People centered organization) ซึ่งยึด 

ม่ันในการจัดการตามหลักประชาธิปไตย โดยสมาชิกจะใชวิธีการแบบประชาธิปไตยในการสงตัวแทนของตนเขา 

ไปทําหนาท่ีในการตัดสินใจในการจัดการสหกรณแทนตน ซ่ึงการดําเนินการตามวิถีประชาธิปไตยในสหกรณนั้น 

ไดนํามาซ่ึงโครงสรางการบริหารงานและระบบการจัดการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1.4.1 โครงสรางการบริหารจัดการตามหลักประชาธิปไตย 

การดําเนินการตามหลักประชาธิปไตยในสหกรณออมทรัพยนั้นทําใหโครงสรางการบริหารจัดการ 

แบงเปน 3 ระดับ ไดแก ท่ีประชุมใหญสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และฝายจัดการสหกรณ 

1) ท่ีประชุมใหญสมาชิก ถือเปนองคกรสูงสุดในโครงสรางการบริการจัดการสหกรณออมทรัพย ซ่ึง

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณและขอบังคับสหกรณ การประชุมใหญสามัญประจําปจะจัดใหมีอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ไดแก 

1.1) รับทราบผลการดําเนินงานในรอบป โดยพิจารณาจากรายงานประจําปของสหกรณ ซึ่งตอง

จัดทําใหสมาชิกเขาใจไดงาย เพ่ือนําไปสูการพิจารณาของผูเปนเจาของสหกรณอยางถูกตองเหมาะสม 

1.2) เพ่ือการจัดสรรสวนเหลื่อมจากการดําเนินงาน 

1.3 เพ่ือเลือกตั้งกรรมการไปอํานวยการสหกรณแทนสมาชิก 

ท่ีประชุมใหญสมาชิกจะทําหนาที่เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหทําหนาท่ีแทน

สมาชิกในการอํานวยการสหกรณใหเปนไปตามนโยบายท่ีสมาชิกกําหนดในท่ีประชุมใหญ โดยไมเกี่ยวของกับ

การจัดการสหกรณของฝายจัดการ โดยฝายจัดการมีผูจัดการสหกรณในฐานะที่เปน Chief- excusive ที่จะ

ขับเคลื่อนหนาท่ีการจัดการสูความสําเร็จ (รูปท่ี 1.1 และรูปท่ี 1.2) 

 

 
 

รูปท่ี 1.1  อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการสหกรณของกลุมคน 3 ฝาย 



 

คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย 

การจัดการสหกรณออมทรัพย  4 | P a g e  

 

 
 

รูปท่ี 1.2  โครงสรางการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย  

 

การจัดการสหกรณตามหลักการประชาธิปไตยนั้นอาจพิจารณาไดจากการเขามามีสวนรวมของ

สมาชิก ไดแก การเขารวมประชุมใหญสมาชิก การลงมติของสมาชิก การเลือกตั้งกรรมการ การติดตามรายงาน

สหกรณ ตลอดจนการใหความสนใจและการเขารวมกิจกรรมของสหกรณ จากขอมูลการวิจัยของสถาบัน

วิชาการดานสหกรณ ชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของสมาชิกในการจัดการ สหกรณ 

ไดแก การไมตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาของ การขาดภาวะผูนํา การขาดการติดตอสื่อสาร และ

ขาดขอมูลขาวสาร 

2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คือ ความรับผิดชอบที่พึงมีตอ

สมาชิก โดยการเชื่อมตอระหวางนโยบายของสมาชิกไปสูผู จัดการ เครื่องมือของคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณท่ีสําคัญ ไดแก 
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2.1) การกําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มี

ความรับผิดชอบในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ เพื่อใหมีกรอบทิศทางการดําเนินงานที่เหมาะสมกับปจจัย

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง  

2.2) กําหนดนโยบายและแผนงาน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีบทบาทสําคัญในการ

พิจารณานโยบายและ แผนงานระยะยาวของสหกรณ 

2.3) หนาที่ในการอํานวยการสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองเลือกผูจัดการท่ี

เหมาะสม โดยกรรมการคนหนึ่งคนใด ยอมไมมีหนาท่ีในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

2.4) การอํานวยการใหมีการบริหารจัดการสหกรณอยางเปนธรรม คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณควรอํานวยการใหมีระบบการรายงานขอมูลในท่ี ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ในแนวทาง

ท่ีจะอํานวยความสะดวกใหมีการใชขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจอยางถูกตองเหมาะสม 

2.5) การดําเนินการใหมีการสรางความสัมพันธและการติดตอส่ือสารกับสมาชิกและสาธารณะ 
 

3) ผูจัดการสหกรณออมทรัพย 

ผูจัดการสหกรณถือเปนกุญแจสําคัญในโครงสรางการบริหารงานสหกรณออมทรัพย ผูจัดการ

สหกรณมีหนาท่ีในการบริหารจัดการเพ่ือนํานโยบายของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไปสูการปฏิบัติ 

ภายใตการทํางานของเจาหนาท่ีสหกรณ ผูจัดการมีความรับผิดชอบท้ังตอสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ภาคี

พันธมิตรธุรกิจ รัฐบาล และสาธารณะ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการสหกรณ มีดังนี้ 

3.1) การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ ผูจัดการสหกรณมีหนาที่ในการจัดการสหกรณ ในสวนที่

เกี่ยวกับการวางแผน การจัดการ การประสานงานและสั่งการ และการควบคุมโดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

งานสหกรณ 

3.2) จัดจางและมอบหมายงานแกเจาหนาท่ีสหกรณ ผูจัดการสหกรณมีหนาท่ีในการจัดจางและ

มอบหมายงานแกเจาหนาท่ีสหกรณ ตามกรอบการทํางานท่ีไดวางแผนไว 

3.3) การจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

ผูจัดการสหกรณมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายแก

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ โดยขอมูลขาวสารท่ีควรจัดทํานั้นเปนไปในรูปแบบของภาพใหญและผลการ

ดําเนินการ มิใชขอมูลรายละเอียดในการบริหารจัดการ 

3.4) ชวยงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูจัดการสหกรณมีหนาที่ความรับผิดชอบ

ในการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของสหกรณในชวงเวลาตาง ๆ โดยการใหขอมูลขาวสารในการ

จัดทําแผนกลยุทธและแผนงานตาง ๆ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและ 

ผูจัดการสหกรณ มีดังนี้ 

• คณะกรรมการไมควรกาวกายงานในความรับผิดชอบของผูจัดการในการจัดการสหกรณ 

อยาลืมวาการปฏิบัติงานประจําวันมิใชหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ยกเวนจะไดรับมอบหมาย 
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ซึ่งในลักษณะนี้การปฏิบัติงานของกรรมการนันๆ จะเปนไปในลักษณะของปจเจกบุคคลที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึง

มิใชในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

• การประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรเปนไปในบรรยากาศทีเอ้ืออํานวยตอการ

กํากับดูแลกิจการสหกรณ โดยมีผูจัดการสหกรณทําหนาท่ีสนับสนุนขอมูลขาวสารเพ่ือการตัดสินใจ 

• คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพึงตระหนักเสมอวา การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ 

ดําเนินการสหกรณไมควรเปนไปเพ่ือการแสวงประโยชนสวนตน หรือเปนไปเพ่ือการเมืองใด ๆ 

• ผูจัดการสหกรณควรหลีกเลี่ยงจากกลุมของกรรมการในกรณีท่ีจะมีสวนไดสวนเสียในการ

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 

4) ประธานกรรมการดําเนินการ 

ประธานกรรมการดําเนินการมีหนาท่ีในฐานะผูนําองคกร เปนประธานคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ การประสานความรวมมือในการทํางานระหวางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและผูจัดการ การ

ติดตอสื่อสารกับสมาชิก สหกรณอ่ืน และหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนเจาหนาท่ีรัฐ ความรับผิดชอบของประธาน

กรรมการดําเนินการ 

• ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  

• ปฏิบัติหนาท่ีในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

• สนับสนุนใหมีการจัดทําวาระการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และ ระบบขอมูลที

จําเปนแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ตลอดจนเปนผูนําในการ จัดทําแผนงานประจําป และเรื่องท่ี

จําเปนของสหกรณ 

• ลงนามในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

• พิจารณากลั่นกรองและตัดสินใจรวมกับกรรมการ 

• ดูแลใหมีการดําเนินการภายใตการมีสวนรวมของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

และผูจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

• รายงานใหสมาชิกในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

• เปนตัวแทนสหกรณในการชี้แจงแผนกลยทุธนโยบายและแผนงาน 

• ปฏิบัติหนาท่ีแทนกรรมการรวมกับสหกรณอ่ืนและชุมชนในนามของคณะกรรมการ 

ดําเนินการสหกรณ 
 

5) กรรมการดําเนินการ 

มีหนาท่ีในการมีสวนรวมกับกรรมการดําเนินการอ่ืนในการชี้นําการดําเนินงานของสหกรณ ให

เปนไปตามกฏหมาย นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของสหกรณ 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

• ดําเนินการใหมีเปาหมายนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ 
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• จัดใหมีอนุกรรมการชุดตางๆและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว ใน

ขอบังคับ 

• รวมพิจารณาโครงสรางการบริหารงานสหกรณ การกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงาน และ

แผนงานของสหกรณ 

• กลั่นกรองแผนงานหลักตลอดจนโครงสรางการเงินและงบประมาณ 

• วิเคราะหและรวมตัดสินใจในการอํานวยการสหกรณเพ่ือการบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย 

• การกลั่นกรองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงดานสินทรัพยของสหกรณ 

• การพิจารณาเก่ียวกับขอกฎหมาย 

• ประสานงานในกิจกรรมเพ่ือประโยชนของสมาชิก 

• พิจารณาการจัดสรรเงินเฉลี่ยคืนตามกฎหมาย 

• พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินปนผล 

• จัดใหมีกลไกการควบคุมการบริหารจัดการ 

• จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารกับสมาชิกและสาธารณะ 

• กําหนดนโยบายท่ีจะเปนประโยชนตอกิจการสหกรณและการทํางานในหนาท่ีของกรรมการ

ดําเนินการ 

• อํานวยการใหมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับสหกรณอ่ืนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• สนับสนนุกิจการสหกรณ 
 

6) ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

หนาท่ีของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ คือ การตรวจสอบการเงิน บัญชี ระบบควบคุม การปฏิบัติ

ตามนโยบาย การบริหารการเงินสหกรณ และการประเมินผลการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด บทบาท

หนาท่ีและความรับผิดชอบ คือ ดําเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ แลวรายงาน เสนอตอท่ีประชุมใหญ 

7) สมาชิกสหกรณ 

หนาท่ีของสมาชิกในฐานะผูเปนเจาของควบคุมและจัดสรรผลประโยชนของสหกรณ เพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณ บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิก ไดแก 

• การสนับสนุนกิจการสหกรณ 

• การเขารวมประชุมใหญและเลือกตังประธานกรรมการ/กรรมการดําเนินการตาม 

ขอบังคับสหกรณ 

• พิจารณาวัตถุประสงคและนโยบายของสหกรณ 

• รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณและรายงานผูตรวจสอบกิจการ 

• ใหขอสังเกตขอเสนอแนะเกียวกับความตองการในท่ีประชุมใหญ 

• กําหนดใหสหกรณมีการดําเนินการตามกฎหมาย 
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• อุดหนุนใหทุนดําเนินงานแกสหกรณ 

• การมีสวนรวมในสหกรณตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนสมาชิกเก่ียวกับสหกรณ 

• เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ/คณะผูตรวจสอบกิจการ 
 

1.5 กระบวนการจัดการสหกรณออมทรัพย 

กระบวนการจัดการสหกรณออมทรัพยเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจในหนาท่ีการจัดการในสวน

ของการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ/การประสานงาน และการควบคุมสหกรณ เพ่ือนําปจจัยนําเขาคือ 

ทรัพยากร ประกอบดวย คน เงินทุน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสารผานกระบวนการจัดการเพ่ือใหเกิดผลลัพธ

ในรูปของผลิตภัณฑ บริการ สวัสดิการ และความพึงพอใจของสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสีย และเปนไปตาม

วัตถุประสงคของสหกรณ (รูปท่ี 1.3) 
 

 
 

รูปท่ี 1.3 กระบวนการจัดการสหกรณออมทรัพย 
 

1.5.1 การวางแผน 

เปนหนาท่ีในการจัดการประการแรก ซ่ึงจะนําไปสูการกําหนดเปาหมายและกิจกรรมท่ีจําเปน ตลอดจน

การปรับเปลี่ยนในหนาท่ีการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมของ

สหกรณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การวางแผนอาจจําแนกไดเปน 3 ระดับ คือ การวางแผนระยะยาว 

การวางแผนระยะปานกลาง และการวางแผนระยะสั้น 

การวางแผนระยะยาว และระยะปานกลาง มักจัดทําในรูปของการจัดทําแผนกลยุทธ ซ่ึงจะกลาวถึง

รายละเอียดในหัวขอตอไป สวนการวางแผนระยะปานกลางและระยะสั้นนั้นจะเปนเรื่องของการกําหนด

แผนงาน โครงการ และการจัดทํางบประมาณใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค เปาหมายของสหกรณ 

ซึ ่งในทางปฏิบัตินั ้นฝายจัดการอาจนําเสนอทางเลือกเปนหลายแนวทางเพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ หรอืท่ีประชุมใหญสมาชิก (ในกรณีท่ีมิไดมอบอํานาจ) 
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1.5.2 การจัดองคการ 

เปนการวางกรอบการทํางานที่จะกอใหเกิดการประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของกับการจัดการ

สหกรณท้ัง 3 ระดับ (สมาชิกผูควบคุม คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ในฐานะฝายอํานวยการและผูจัดการ 

ในฐานะ Executive Manager) การวางโครงสรางองคกรหรือโครงสรางการบริหารงาน (Organizational) นั้น

จะเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับระบบงาน การมอบหมายงานแกพนักงานและทีมงานตามแผนงานโครงการ 

ท่ีไดกําหนดเปนนโยบายสหกรณ 
 

1.5.3 การส่ังการ/ การประสานงาน 

หนาท่ีในการนําองคกรนั้นเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูจัดการสหกรณ ท่ีจะนําเจาหนาท่ีท่ีมีความรู 

ทักษะและความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานตามระบบงาน โครงการ และระเบียบ คําสั่ง เพ่ือการบรรลุ วัตถุประสงค

และเปาหมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติผูจัดการสหกรณตองใชความสามารถท้ังศาสตรการจัดการแบบวิทยาศาสตรและ

ศิลปะในการจูงใจคน เพื่อนำองคกรสูการบรรลุเปาหมายแหงความสำเร็จ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึง

พอใจ การสั่งการ/การประสานงานจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับการสื่อสารเปนสำคัญ หนาที่ในการ

สือ่สารจะประกอบดวย การสอนงาน การสื่อสารภายในองคกร การสรางแรงจูงใจ และการพัฒนาบุคลากร 
 

1.5.4 การควบคุม 

เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการจัดการ ซึ่งจะชี้ใหเห็นผลการดำเนินงาน และความสำเร็จที่เกิด

จากการบริหารจัดการโดยผูจัดการตองแจกแจงใหเห็นแผนและผลการดำเนินงาน ตลอดจนความแตกตาง

ระหวางแผนและผลการดำเนินงานเพื่อรายงานใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณและที่ประชุมใหญสมาชิก 

รับทราบและนำไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการในระยะตอไป 
 

1.6 การจัดการเชิงกลยุทธในสหกรณ 

นับตั้งแตแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2549) เปนตนมา คณะกรรมการพัฒนาการ 

สหกรณแหงชาติ (คพช.) โดยอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณในฐานะเลขานุการ คพช. ไดมีนโยบายใหสหกรณท่ัว 

ประเทศไดจัดทําแผนกลยุทธ โดยไดมอบหมายใหสถาบันวิชาการดานสหกรณเปนที่ปรึกษา จัดฝกอบรม 

Training for the Trainers และจัดทําคูมือการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ ภายใตกรอบการสรางการมีสวน 

รวมในการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือนําไปสูการยกระดับการบริหารจัดการสหกรณใหเปนมืออาชีพ และมีกรอบ 

ทิศทางการดําเนินงานในรูปของแผนกลยุทธท่ีมีการประเมินโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออนของสหกรณ 

เพ่ือการวางแนวทางการบริหารจัดการสหกรณใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณและวัตถุประสงคของ 

สหกรณ และที่สําคัญคือการปรับวิธีคิดของผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการสหกรณใหมีความคิดเชิงระบบ 

(Systematic Thinking) 

จนถึงปจจุบัน สหกรณออมทรัพยสวนใหญมีการจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณ แตจากการวิจัยของ 

สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชี้ใหเห็นวา สหกรณสวนใหญยังไมไดเชื่อมโยงนําเอากรอบทิศทางเชิงกลยุทธมาใช 

ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณอยางที่ควรจะเปน นอกจากนี้ยังพบวา การจัดทําแผนกลยุทธของ 
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สหกรณยังมีจุดออนในเรื่องกรอบคิด และกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธท่ีจะนํามาใชใหเปนประโยชน 

ตามความคาดหวัง 

ในท่ีนี้จึงจะไดกลาวถึง กรอบคิดและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธในสหกรณเพ่ือการนําไป 

ประยุกตใชในการจัดการสหกรณสูความสําเร็จ ดังตอไปนี้ 
 

1.6.1 เหตุใดจึงตองมีการจัดการเชิงกลยุทธในสหกรณ 

อาจกลาวไดวา ตัวแบบธุรกิจสหกรณมีความซับซอนในการบริหารจัดการท่ีเกิดจากการมีสวนรวม

ของกลุมคน 3 ฝายดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีในการวางกรอบทิศทาง 

ในระยะยาวของสหกรณ เพื่อนําบริการที่ดีไปสูสมาชิก และการปรับเปลี่ยนทิศทางเชิงนโยบายตามสหกรณ 

สวนผูจัดการสหกรณมีหนาที่ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ และบริหารจัดการเพื่อนําไปสูการบรรลุความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

ดังนั้นการจัดทําแผนกลยุทธจึงเปนเครืองมือสําคัญท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรใช ใน

การอํานวยการสหกรณไปในทิศทางท่ีคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเปนพลวัต 
 

1.6.2 ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง การจัดการที่เนนความสําคัญของปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอ

การจัดการภายใน เนนกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตัง้แตการวางแผนกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ 

ตลอดจนถึงการควบคุมติดตามและประเมินผล เพื่อใหสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันจะนํา 

ไปสูความอยูรอด (Survive) การยกระดับคุณภาพของสหกรณ (Good Governance) 
 

1.6.3 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธในสหกรณ 

การวางแผนกลยุทธในสหกรณควรริเริ่มโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีเห็นชอบและ 

เห็นความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธในสหกรณ และกําหนดใหเปนนโยบายของสหกรณ ซ่ืงอาจแตงต้ัง 

หรือมอบหมายใหมีคณะทํางานอยางเปนทางการ ในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณภายใตกรอบเวลาท่ีตองการ 

ใชเปนกรอบทิศทางเชิงรุกของสหกรณ และควรบรรจุไวเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณเพ่ือการติดตามและการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

การจัดทําแผนกลยุทธของสหกรณอาจทําไดหลายแนวทาง ไดแก การจัดจางทีมท่ีปรึกษาท่ีเชี่ยวชาญ

ในการทําแผนกลยุทธ และมีความรูเก่ียวกับสหกรณออมทรัพยมาดําเนินการหรือมอบหมายให คณะทํางาน

จัดทําแผนกลยุทธดําเนินการ (ในกรณีนี้มักเปนในสหกรณท่ีมีผูเชี่ยวชาญเรื่องแผนกลยุทธ) 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธจะประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการท่ีสําคัญ 5 ข้ันตอน 

ประกอบดวย (รปูท่ี 1.4) 
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รูปท่ี 1.4 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
 

ข้ันตอนท่ี 1: การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ซ่ึงจะชี้ใหเห็น โอกาส อุปสรรค 

จุดแข็ง และจุดออนของสหกรณ ขอควรระวังสําหรับข้ันตอนนี้คือ ผูดําเนินการจะตองกําหนดปจจัยสภาพ 

แวดลอมท่ีเก่ียวของใหครบถวน ท้ังปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและปจจัยสภาพแวดลอมภายใน อีกท้ัง ตอง

มีขอมูลในการพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีถูกตองและเปนการมองไปในอนาคต ตามกรอบเวลาของแผนกลยุทธ 

ดวย (รูปท่ี 1.5) 
 

 
 

รูปท่ี 1.5 การกําหนดปจจัยสภาพแวดลอมท่ีเกียวของกับสหกรณเพ่ือการวิเคราะห SWOT 
 

ข้ันตอนท่ี 2: การกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ 

ทิศทางเชิงกลยุทธจะนําไปใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสหกรณ ภายใตกรอบเวลาของ

แผนกลยุทธ ซึ่งประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศน (บอกวาเราจะไปที่ใด มีภาพลักษณในอนาคตในสายตา 

ของสังคมอยางไร) การกําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงค (จะบอกถึงขอบเขตของการดําเนินงานสหกรณ ซ่ึง 

ควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในขอบังคับสหกรณ) 
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รูปท่ี 1.6 การจัดทําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ 
 

ข้ันตอนท่ี 3: การกําหนดประเด็นกลยุทธ 

ข้ันตอนดังกลาวจะชี้ใหเห็นวาสหกรณจะไปถึงวิสัยทัศนไดอยางไร ซ่ีงในข้ันตอนนี้ ผูเชี่ยวชาญดาน

กลยุทธจะพิจารณาจุดแข็ง และโอกาสมาใชในการกําหนดกลยุทธ โดยตองใช SWOT Matrix Analysis1 (รูปท่ี 

1.7) และชแนะนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับสหกรณมาใช กรณีตัวอยางเชน กลยุทธการบริหารจัดการโซอุปทานใน

ธุรกิจสหกรณท่ีจะลดคาใชจายดําเนินงาน แตเพมประสิทธิภาพการใหบริการแกสมาชิก การขับเคลื่อนกลยุทธ 

SHOs System เพ่ือการพัฒนาความเขมแข็งเปนปกแผนในระบบการเงินสหกรณออมทรัพย 
 

 
 

รูปท่ี 1.7 SWOT Matrix Analysis เพ่ือการกําหนดประเด็นกลยุทธ 
 

1 อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เอกสาร “การจัดการเชิงกลยุทธ สูการเปลียนแปลงในสหกรณ” โดย จุฑาทพิย ภัทราวาท, 2553 
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ข้ันตอนท่ี 4: การกําหนดยุทธวิธีการดําเนินงานของสหกรณ 

ในข้ันตอนนี้เปนการพิจารณาออกแบบการขับเคลื่อนประเด็นกลยุทธเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายภายใตกรอบเวลาตางๆ ซึ่งอาจใชแผนที่กลยุทธ (รูปที่ 1.8) มาประยุกตเพื่อออกแบบยุทธวิธีการ

ดําเนินงานของสหกรณสูการบรรลุวิสัยทัศน โดยคํานึงถึงเงื่อนไข 4 มิติ ของ Balance- Score Card มาใช 
 

 
 

รูปท่ี 1.8 ตัวอยางแผนท่ีกลยุทธชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 

ข้ันตอนท่ี 5: การดําเนินการและการติดตามประเมินผล 

ข้ันตอนนี้เปนเรื่องของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธสูการปฏิบัติท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

และผูจัดการสหกรณตองใชภาวะผูนํา และมีความมุงม่ันตั้งใจอยางจริงจัง โดยนําแผนกลยุทธผานความเห็น 

ชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และนําเสนอผานความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญสมาชิก เพ่ือ

กําหนดเปนนโยบายอยางเปนทางการ (เครื่องมือท่ีสามารถนํามาใชเชื่อมโยงการนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

และการประเมินผล เพ่ือนําขอมูลยอนกลับไปสูการทบทวนแผนกลยุทธใหเหมาะสม) ในท่ีนี้จะนําเสนอแนว 

ทางการจัดการตามเกณฑการประกันคุณภาพ (Total Quality Assurance : TQA) โดยใชเกณฑคุณภาพ 7 

กลุม ประกอบดวย การนําองคกร การวางแผนกลยุทธ การมุงเนนสมาชิกและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัด- 

วิเคราะห-การจัดการความรู การมุงเนนเจาหนาท่ี การจัดการ-กระบวนการ และผลลัพธ (รูปท่ี 1.9) 
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รูปท่ี 1.9 การบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพ 
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หนวยเรียนที่ 2 
ารจัดการการเงินในสหกรณออมทรัพย 

 

 

 

อัตลักษณของสหกรณออมทรัพยในฐานะขององคการธุรกิจของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิกนั้น 

ยอมสงผลตอบริบทดําเนินงานท่ีแตกตางจากสถาบันการเงินอ่ืน โจทยทาทายท่ีสําคัญในการจัดการสหกรณ คือ 

ทําอยางไรสหกรณจึงจะสามารถใหบริการเพื่อสนองความตองการแกสมาชิก เพื่อนําไปสูการมีสุขภาพทาง 

เศรษฐกิจที่ดีของสมาชิกและการมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ในขณะเดียวกันนโยบายเปดเสรีการเงินก็สงผลตอ 

ภาวะการแขงขัน ทั้งที่มาจากสถาบันการเงินตางประเทศที่สามารถเปดสาขาในประเทศ หรือการแขงขันของ 

สถาบันการเงินของรัฐ และเอกชนในประเทศที่มีเปาหมายในการขยายสินเชื ่อรายบุคคล อีกทั ้งการใช 

เทคโนโลยี Virtual Banking ที่มีสมรรถนะในการเขาถึงลูกคาไดอยางรวดเร็วปจจัยสภาพแวดลอมดังกลาว 

ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองยกระดับสมรรถนะ 

ในการดําเนินงานใหไดมาตรฐานสากล ใหมีผลิตภัณฑและบริการที ่เหมาะสม สหกรณมีความมั ่นคง มี 

เสถียรภาพเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของสมาชิกและสาธารณะ 

การจัดการทางการเงินเปนภารกิจที ่สําคัญที ่สงผลตอสมรรถนะในการดําเนินงานของสหกรณ 

ภาพลักษณความนาเชื่อถือ อีกทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินและการใหบริการตามวัตถุประสงคของ 

สหกรณ เนื้อหาสาระในหนวยนี้จะกลาวถึงความสําคัญของการจัดการการเงนิ เปาหมายในการจัดการการเงิน 

หนาที่การจัดการการเงิน หลักการบริหารการเงินสหกรณ การตรวจสอบดานการเงินสหกรณ ระเบียบงาน 

การเงิน และระบบงบประมาณ 
 

2.1 ความสําคัญของการจัดการทางการเงินในสหกรณออมทรัพย 

ในแวดวงนักสหกรณเรามักจะกลาวกันอยูเสมอวา “สหกรณเปนองคการไมมุงหากําไร” นั่นมิได 

หมายความวา สหกรณออมทรัพยจะตองไมทํากําไร แตหมายความวาเม่ือสหกรณดําเนินงานมีผลกําไรแลว 

สหกรณจะคืนกําไรแกสมาชิกของตนตามหลักการสหกรณอยางเหมาะสมตอไป หนาที่สําคัญของผูบริหาร

สหกรณท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของสหกรณมีหลายประการไมวาจะเปนการจัดการคน เงิน และทรัพยากรตางๆ 

ที่มีอยูในสหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด แตในฐานะที่สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินท่ีมุงบริการในดาน

การสงเสริมการออมและใหเงินกูจึงทําให “เงิน” เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญมากข้ึนไปอีก  

ก 
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การบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยในปจจุบัน ผูบริหารจะตองคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ี

เปลี่ยนแปลง เชน อัตราเงินเฟอ วงจรเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและผลกระทบที่มาจากระบบ

การเงินทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากปจจัยเหลานี้ยอมมีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของสหกรณ 

ท้ังรายได ตนทุนดอกเบี้ยจาย คาใชจายดําเนินงานและกําไรจากการดําเนินงาน 

ในอดีตที่ผานมาการดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยมุงเนนไปที่การสงเสริมการออมของสมาชิก 

และจัดสรรเงินทุนที่ไดจากการระดมเงินออมไปใหกูแกสมาชิกที่มีปญหาเดือดรอน และความจําเปนในการ 

ครองชีพ ภารกิจที่สําคัญในการบริหารการเงินจึงอยูที่การจัดสรรเงินทุนไปใหแกผูกู โดยยึดมั่นอยูบนพื้นฐาน

ของความยุติธรรมและเสมอภาค กลาวคือ ในระยะเวลาใดท่ีสมาชิกตองการเงินกูมากกวาเงินทุนท่ีมีอยู ก็อาจ 

ใชวิธีเฉลี่ยเงินเพื่อใหกูโดยท่ัวถึงกัน หรืออาจใหสมาชิกรอลําดับรับเงินกูในงวดตอไป ซึ่งการปฏิบัติดังกลาว 

เชนนี้ ถือวาเปนวิธีการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม คือ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณก็ไมตองเสี่ยงตอภาระ 

หนี้สิน แตสมาชิกยังไมไดรับประโยชนตามท่ีควรจะเปน ในระยะตอมาเมื่อนักสหกรณไดตระหนักเห็นความ 

สําคัญในบทบาทของสหกรณออมทรัพย ท่ีพึงมีตอสมาชิกอยางแทจริง การบริหารการเงินในสหกรณออมทรัพย

จึงไดพัฒนาไปในแนวทางของการบริหารในเชิงรุกมากข้ึน กลาวคือ เม่ือสมาชิกมีความตองการกูเงินมากข้ึนแต

สหกรณมีทุนดําเนินงานไมเพียงพอ ผูบริหารสหกรณจะพยายามเพ่ิมทุน ซึ่งสามารถดําเนินการไดหลายวิธี 

ไดแก การระดมหุน การระดมเงินฝาก การจําหนายตั๋วสัญญาใชเงิน หรือการกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอก 

สหกรณ เพ่ือใหมีเงินทุนดําเนินงานอยางเพียงพอ ภารกิจของผูบริหารจัดการสหกรณจึงขยายขอบเขตมากข้ึน

กวาเดิม และมีความจําเปนตองพ่ึงพาเทคนิคการบริหารการเงินท่ีทันสมัยมาประยุกตใชในการจัดการเพ่ือ

กอใหเกิดประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจแกสมาชิก 

กวาสองทศวรรษท่ีผานมาท่ีสหกรณออมทรัพยมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใช ซ่ึง 

กอใหเกิดผลดีตอการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการของสหกรณไดทัดเทียมกับธนาคารพาณิชย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานธุรกิจเงินฝาก จึงทําใหสมาชิกเกิดความไววางใจและสนใจที่จะนําเงินมาฝากไวใน 

สหกรณออมทรัพยมากข้ึน นอกจากนั้นยังพบวา สิ่งจูงใจสําคัญแกสมาชิกในเรื่องธุรกิจเงินฝากคือ เงินฝาก 

ประเภทออมทรัพยพิเศษ ซ่ึงมีเง่ือนไขท่ีเอื้อประโยชนแกสมาชิกในเรื่องอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกวาเงินฝากออม 

ทรัพยและไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทําใหธุรกิจเงินฝากในขบวนการสหกรณออมทรัพยมีแนวโนม 

สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปจจุบันสหกรณออมทรัพยจํานวนมากไดเปลี่ยนภาพจากสหกรณท่ีตองพ่ึงพาแหลงเงินทุน 

จากภายนอกมาเปนสหกรณที่มีเงินเหลือ เม่ือกลายเปนสหกรณท่ีมีเงินเหลือ ผูบริหารการเงินก็จําเปนตองมี 

ความรูในดานการวิเคราะหการลงทุนและการตัดสินใจในโอกาสทางเลือกตางๆ สําหรับการลงทุนของสหกรณ 

ภายใตกรอบของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ เพ่ือใหเงินทุนของสหกรณท่ีมีอยูไดนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความเสี่ยงนอยท่ีสุด และเปนไปภายใตนโยบายของสหกรณท่ีผานความเห็นชอบของท่ีประชุม ใหญสมาชิก 

และไมขัดตอพระราชบัญญัติสหกรณ 
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2.2 เปาหมายในการจัดการการเงินสหกรณออมทรัพย 

เปาหมายในการจัดการการเงินของสหกรณออมทรัพยท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1) มีระบบการจัดการดานการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

2) ระบบการเงินมีความม่ันคง (Safety and Soundness) 

3) ระบบการเงินมีเสถียรภาพ (Financial Stability) 

4) มีระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) 

5) มีบริการท่ีเปนธรรม (Fairness) 

6) บรรลุจุดมุงหมายของสหกรณออมทรัพยอันเปนระบบการเงินทีเกือหนุนการพึงพาและรวมมือกัน 

 

2.3 หนาท่ีการจัดการการเงิน 

การจัดการการเงินสหกรณออมทรัพย ประกอบดวยหนาท่ีสำคัญ 3 ประการ (รูปท่ี 2.1) 
 

 
รูปท่ี 2.1 หนาท่ีการจัดการการเงิน 
 

2.3.1 การวิเคราะห วางแผน และควบคุมทางการเงิน 

การวิเคราะหทางการเงิน เปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริหารการเงินจะตองดําเนินการเพ่ือใหทราบสถานการณ

ดานการเงินของสหกรณ ทราบจุดออน จุดแข็งของสหกรณ เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจใน การวางแผน

ทางการเงินอยางเหมาะสมตอไป สิ่งสําคัญทางการเงินท่ีตองทําการวิเคราะห ไดแก 

- การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

- การจัดทํางบการเงินลวงหนา (Pro-forma Financial Statements) ไดแก ประมาณการเงิน

สดลวงหนาลวงหนา งบกําไรขาดทุนลวงหนา งบดุลลวงหนา 

- การวิเคราะหตนทุนเงินทุน (Cost of Fund Analysis)  

- การวิเคราะหจุดคุมทุน (Breakeven Analysis) 

การวางแผนทางการเงิน เมื่อทําการวิเคราะหสถานการณทางการเงินดังกลาวขางตนแลว 

ผูบริหารจะสามารถทราบสถานการณท่ีเปนอยูของสหกรณวามีจุดออน ขอบกพรองอยางไร และจะตองดําเนิน 

มาตรการอะไรบางเพื่อบรรลุเปาหมายทางการเงินท่ีกําหนดไวภายในเวลาท่ีกําหนด ตัวอยางเชน ผลจากการ 
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วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินพบวา อัตรากําไรสุทธิของสหกรณลดลงจากปกอน สาเหตุสําคัญมาจากตนทุน 

เงินทุนสูงข้ึนเพราะดอกเบี้ยเงินกูจากแหลงเงินกูของสหกรณปรับตัวสูงขึ้น ผูบริหารก็อาจกําหนดนโยบายในป 

ตอไปไดวา จะใชมาตรการปรับเปลีย่นโครงสรางเงินทุนจากการกูยืมจากแหลงเงินทุนภายนอกท่ีมีอัตราดอกเบี้ย

สูงมาเปนใชมาตรการรณรงคใหสมาชิกฝากเงินเพ่ิมข้ึน 

การจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนาจะชวยใหผูบริหารการเงินไดคาดคะเนสถานการณลวงหนา

และเตรียมมาตรการรองรับไวกอนซ่ึงจะชวยใหการบริหารการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตัวอยางเชน 

สหกรณหนึ่งคาดคะเนวา ในชวง 3 เดือนแรกของปหนาสหกรณจะมีเงินสดสวนขาด (เงินสดจายมากกวาเงินสด

รับ) เดือนละประมาณ 10 ลานบาท สหกรณก็อาจติดตอกับธนาคารพาณิชยที ่เปนลูกคาขอเปดบัญชีเงิน

เบิกเกินบัญชีไวสําหรับระยะเวลาดังกลาวเพ่ือแกปญหาการขาดสภาพคลอง 

การควบคุมทางการเงิน เปนหนาท่ีของผูบริหารการเงินท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหการบริการ

การเงินมีความโปรงใสและเปนไปตามแผนท่ีวางไว การจัดทํางบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารท่ีจะ

ใชในการควบคุมการบริหารการเงิน มาตรการอ่ืนๆ ท่ีสําคัญในการควบคุมทางการเงิน ไดแก 

- การตรวจสอบกิจการ 

- การควบคุมภายใน 

- ระบบการรายงานขอมูล 

- ระเบียบปฏิบัติดานการเงิน ฯลฯ 
 

2.3.2 การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินปนผล 

หลังจากไดคาดคะเนสถานการณทางการเงินของสหกรณไวลวงหนาแลว ผูบริหารการเงินจะตอง

กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาเงินทุนอยางเหมาะสม เพราะนโยบายการสรรหาเงินทุนสงผล โดยตรงตอ

ตนทุนเงินทุนของสหกรณ (รูปท่ี 2.2)  
 

 
 

รูปท่ี 2.2 การจัดหาแหลงท่ีมาของเงินทุน 
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ในทางปฏิบัติกอนตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการสรรหาเงินทุน ผูบริหารสหกรณควรจะตองคํานึง 

ถึงโครงสรางการเงิน (Financial Structure) ท่ีเปนอยูวามีความเหมาะสมหรือไม องคประกอบของโครงสราง

ทางการเงินหรือพูดอีกอยางหนึ่งคือแหลงที่มาของเงินทุนนั้น โดยทั่วไปจะประกอบดวยแหลงเงินทุนท่ีสําคัญ 

ไดแก ทุนของสหกรณ เงินรับฝาก เงินกูจากแหลงเงินทุนภายนอก 

นักสหกรณออมทรัพยจํานวนมากที่ยังมีความลังเลสําหรับการตัดสินใจเรื่องแหลงเงินทุนวาควรจะ

เลือกทางเลือกใดดีกวากันสําหรับการเพ่ิมทุน 100 ลานบาท ระหวางการระดมหุนซ่ึงตองจายเงินปนผล ในอัตราท่ี

สูงกวาการกูเงินจากสถาบันการเงินที่เสียดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่ากวา การตัดสินใจดังกลาวหากเปนในกรณีของ

องคการธุรกิจประเภทอ่ืนก็ควรเลือกแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนตำ่ท่ีสุด แตนักสหกรณออมทรัพยควรเลือก การระดม

หุน เพราะสหกรณจะไดประโยชนหลายทาง กลาวคือ แมสหกรณมีตนทุนท่ีสูงกวาบาง แตสหกรณจะได รับความ

สนใจเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของสมาชิกมากข้ึน เพราะสมาชิกยอมตองให ความสนใจในหุนท่ีตนถืออยู

ในสหกรณ ท่ีสําคัญหุนนับเปนแหลงเงินทุนระยะยาวซ่ึงผูบริหารจะสามารถวางแผนการดําเนินงานไดสะดวกข้ึน 

นโยบายในการจัดสรรเงินปนผลของสหกรณก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีอาจชวยเพ่ิม-ลดปริมาณ 

ความตองการเงินทุนจากแหลงเงินทุนภายนอกไดเปนอยางดี กลาวคือ ในบางสหกรณที่มติท่ีประชุมใหญ 

ยินยอมใหลดอัตราเงินปนผลลงเพียงรอยละ 1 อาจทําใหสหกรณมีเงินเพิ่มข้ึนหลายลานบาท และสามารถ 

นํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนไดโดยไมตองแสวงหาแหลงเงินทุนอ่ืนใด 

แนวคิดท่ีสําคัญในการสรรหาเงินทุนก็คือ ผูบริหารการเงินจะตองพิจารณาวาความตองการเงินทุน

ของสหกรณในขณะนั้นเปนเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ซึ่งจะชวยในการวางแผนสรรหา

เงินทุนอยางเหมาะสมและเกิดความสอดคลองกับการจัดสรรเงินทุนซ่ึงจะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป เรื่อง

กฎแหงความสอดคลอง (The Matching Principle) 
 

2.3.3 การจัดสรรเงินทุน หรือการจัดการสินทรัพย 

เม่ือสหกรณมีเงินทุนเปนไปตามที่ไดวางแผนไวแลว หนาที่ตอไปสําหรับผูบริหารการเงินคือ การ

จัดสรรเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรเงินทุนในสหกรณออมทรัพยเม่ือจําแนกออกตามระยะเวลาของ

เงินทุนอาจแบงเปนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสําหรับเงินทุนระยะสั้น และการจัดทําประมาณการเงินทุน

สําหรับเงินทุนระยะยาว (รูปท่ี 2.3) 
 

 
รูปท่ี 2.3 การจัดการสินทรัพย 
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2.4 หลักการบริหารการเงินสหกรณ 

หลักการบริหารการเงินที่อาจกลาวถึงในที่นี้ อาจเรียกวาเปนหลักการเงินซึ่งนักสหกรณคนสําคัญ 

คือ Marvin A. Schaars ไดประมวลขอสรุปของหลักการเงินไว 10 ประการ ซึ่งหลักการเงินดังกลาวนี้มีแนวคิด 

พื้นฐานมาจากอุดมการณ หลักและวิธีการสหกรณ ซึ่งเปนแนวทางการปฏิบัติที่จะทําใหการดําเนินงานของ

สหกรณเปนไปในแนวทางของสหกรณ ซ่ึงแตกตางไปจากองคการธุรกิจประเภทอื ่น หลักการเงินท้ัง 10 

ประการ0

1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. สมาชิกผูอุดหนุนเปนผูควบคุมสหกรณ 

หลักการขอนี้ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดในการบริหารการเงินของสหกรณท่ีแตกตางไปจากธุรกิจรูปอ่ืน 

ในธุรกิจรูปอ่ืนการควบคุมสหกรณเปนของผูลงทุน แตในสหกรณการควบคุมสหกรณเปนหนาท่ีของสมาชิกซ่ึง 

ใหการอุดหนุนท้ังดานเงินทุน (ในฐานะเจาของสหกรณ) และอุดหนุนบริการ การควบคุมสหกรณในแนวทาง 

ของนักสหกรณจึงเปนไปเพ่ือประโยชนของสมาชิกโดยแท 

ในทางปฏิบัติการควบคุมดานการเงินของสหกรณจึงเปนหนาที่ของสมาชกิโดยท่ีประชุมใหญสมาชิก

จะมีอํานาจหนาท่ีในการอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป การใชจายใดๆในสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณเปนผูรับผิดชอบใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 
 

2. สมาชิกทุกคนตองใหทุนแกสหกรณมากท่ีสุดท่ีจะทําไดตามสวนการใชบริการสหกรณ 

หลักการขอนี้เปนไปตามอุดมการณสหกรณในเรื่องความยุติธรรมและความเสมอภาค กลาวคือ 

ในฐานะของสมาชิกซ่ึงเปนเจาของสหกรณที่จะตองอุดหนุนสหกรณของตนในเรื่องทุนดําเนินงานนั้น ทุกคน

ยอมตองใหการอุดหนุนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดยสมาชิกผูท่ีมีสวนในการใชบริการสหกรณหรือไดรับประโยชน 

มากก็ควรใหการอุดหนุนมากตามสัดสวนของการใชบริการ เพ่ือความเสมอภาคและยุติธรรม 

หลักการขอนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะกระตุนจิตสํานึกใหสมาชิกสหกรณมีความรับผิดชอบในเรื่องการ 

ใหทุนในฐานะท่ีเปนเจาของสหกรณ ซึ่งจะชวยใหสหกรณมีความมั่นคงมากกวาที่จะไปพ่ึงพาแหลงเงินทุนจาก 

ภายนอก 
 

3. การใหผลตอบแทนแกเงินทุนในรูปของเงินปนผลควรใหแตนอยเม่ือสหกรณมีสวนเหล่ือม 

หลักการขอนี้ชี้ใหเห็นถึงแนวคิดของนักสหกรณท่ีใหความสําคัญกับคนมากกวาเงินกลาวคือ การ 

ดําเนินงานของสหกรณนั้นมีจุดมุงหมายสําคัญที่คนจะมารวมมือและชวยเหลือซ่ึงและกันเพื่อการแกไขปญหา

ทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน การใหทุนแกสหกรณใหเปนไปตามความรับผิดชอบของสมาชิกในฐานะเจาของ 

เพ่ือใหสหกรณมีทุนดําเนินงานในการใหบริการสมาชิก ในทางปฏิบัตินักสหกรณเห็นวาหากสหกรณดําเนินงาน

และมีสวนเหลื่อม (กําไรสุทธิ) ก็ควรจะใหผลตอบแทนแกทุนเรือนหุนแตนอย ท้ังนี้เพ่ือมิใหผูท่ีหวังประโยชนจาก

การลงทุนเขามายุงเกี่ยวกับสหกรณอันอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณในท่ีสุด เม่ือพิจารณา 

 
1 ถวิล เลิศประเสริฐ วิสาหกิจสหกรณ พมิพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย. 2528. 
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ตามหลักคาเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตรแลว ผลตอบแทนสําหรับทุนเรือนหุน ในรูปเงินปนผล ก็ควรจะ

อางอิงดอกเบี้ยเงินฝากประจําในระบบเศรษฐกิจ1

2 
 

4. สมาชิกผูอุดหนุนในปจจุบันควรใหทุนสหกรณ 

แนวคิดที่สําคัญอยางหนึ่งของนักสหกรณที่เปดโอกาสใหสมาชิกสหกรณใหทุนแกสหกรณท่ีตน 

เปนเจาของ คือการใชแผนเงินทุนเวียนคืน (Revolving Capital Plan) โดยแผนดังกลาวมีจุดมุงหมายสําคัญท่ี

จะใหสมาชิกสหกรณไดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการใหทุนแกสหกรณเพ่ือไปใชในการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง โดยการดําเนินการแผนทุนเวียนคืนนี้จะเปนไปโดยความสมัครใจไมมีการบังคับแตประการใด ซ่ึงแสดง 

ใหเห็นถึงการที่สมาชิกสหกรณไดตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบในสหกรณของตน ตัวอยางเชน สหกรณ 

แหงหนึง่มีโครงการลงทุนซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรมูลคา 2 ลานบาท (กําหนดชําระเงินปละ 1 ลานบาท) แนวทาง 

หนึ่งท่ีสามารถดําเนินการไดโดยไมตองกูเงินจากแหลงเงินทุนภายนอกก็คือ การระดมทุนจากสมาชิกตามแผน 

ทุนเวียนคืน โดยสหกรณอาจขอการสนับสนุนจากสมาชิกดังนี้ 

ปที่หนึ่ง ขอการสนับสนุนจากสมาชิกที่สมัครใจไมรับเงินปนผลและเฉลียคืนจํานวน 1,000 คน 

(คาดวาจะไดเงินทุนจํานวน 1 ลานบาท) โดยสหกรณจะคืนเงินพรอมดอกเบี้ยตามท่ีตกลงในตอนสิ้นป และใน ป

ท่ีสอง สหกรณจะขอการสนับสนุนจากสมาชิกอีก 1,000 คน ตามความสมัครใจ และดวยการปฏิบัติเชนเดียว กัน

ก็จะทําใหสหกรณมีเงินทุนดําเนินการเพ่ือจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอรมาใหบริการแกสมาชิกตามนโยบายสหกรณ

โดยไมตองพ่ึงพาแหลงเงินทุนภายนอกเลย 
 

5. สหกรณตองมีทุนอยางเพียงพอ 

ความเพียงพอของเงินทุนนั้นอาจพิจารณาไดจากการท่ีสหกรณมีเงินทุนพอเพียงสําหรับการให 

บริการเงินกูแกสมาชิก เพ่ือการดํารงสภาพคลองอยางเหมาะสม ตลอดจนเพื่อการพัฒนาธุรกิจตามนโยบาย 

ของสหกรณ 

ผูบริหารสหกรณจะตองวางแผนจัดหาเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาวอยางพอเพียง 

และไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการใชเงินทุน ในทางปฏิบัติของนักสหกรณควรให 

ความสําคัญกับการระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายในกอน ทั้งนี้เพราะสมาชิกจะใหความสนใจติดตามการ 

ดําเนินงานของสหกรณมากข้ึน นอกจากนั้นยังถือวาเปนการสรางความม่ันคงทางการเงินอีกดวย 
 

6. การเพ่ิมทุนจากการดําเนินธุรกิจ 

กลาวกันวาสิ่งท่ีชี้ใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางองคการธุรกิจโดยท่ัวไปกับสหกรณ

ก็ คือ วิธีปฏิบัติในเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิในแนวทางของนักสหกรณ เม่ือสหกรณมีสวนเหลือมสุทธิหลังจาก 

หักคาใชจาย (กําไรสุทธิ) สหกรณจะจัดสรรโดยเรียงลําดับความสําคัญดังตอไปนี้ 

- การเพ่ิมทุนจากการดําเนินธุรกิจโดยจัดสรรเปนทุนสํารอง 

 
2 อยางไรก็ตามสมาชกิสหกรณออมทรัพยจะมีการออมภาคบังคับโดยการถือหุนเปนประจำทกุเดือน เปนการออมระยะยาว แตในฐานะของการเปน  

  เจาของ อัตราเงินปนผลควรใหแตนอยในปแรกๆ โดยจะตองสะสมทุนสำรองไวใหมากๆ เพื่อใหสหกรณมีความมั่นคง แตเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง  

  สมาชิกควรไดรับเงินปนผลในอัตราที่เหมาะสม โดยใชอัตราเงินเฟอ ดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว ฯลฯ รวมกันเปนเกณฑอางอิง 
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- การใหผลตอบแทนแกทุนในรูปเงินปนผล 

- การคืนกําไรแกสมาชิกในรูปเงินเฉลี่ยคืน 

- การจัดสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวในรูปทุนสาธารณประโยชน หรือทุนการศึกษา ฯลฯ  

- การตอบแทนเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกกรรมการและเจาหนาทีสหกรณในรูปของเงินโบนัส 

7. หุนของสหกรณมีราคาคงท่ีตามท่ีกําหนดไว 

เพ่ือปองกันมิใหนักลงทุนหรือนักเก็งกําไรเขามายุงเก่ียวกับการดําเนินงานสหกรณ นักสหกรณ

จึงเห็นชอบท่ีจะใหหุนของสหกรณมีราคาตามท่ีกําหนดไว (Par Value) หรือตามราคาที่กําหนดไวแตแรก 

(Original Face Value) 

หลักการขอนี้เปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองรณรงคใหเปนท่ีรับรูในหมูนักสหกรณออมทรัพยเปนอยาง

ยิ่ง เพราะมีนักสหกรณจํานวนมากท่ีมีความคลางแคลงสงสัยวาทําไมเราจึงไปกําหนดใหหุนมีราคาคงท่ีทําใหไม 

สามารถเพ่ิมทุนไดเหมือนการกระทําขององคการธุรกิจรูปอ่ืนท่ีสามารถเพ่ิมทุนโดยการนําหุนไปซ้ือขายในตลาด 

หลักทรัพยได จนบางครั้งถึงกับมีการวิพากษวิจารณวาเปนการกระทําท่ีปดโอกาสในการพัฒนาสหกรณใหทัดเทียม 

กับธุรกิจอ่ืนอยางสิ้นเชิง 

8. สหกรณควรไดรับสิทธิเปนอันดับแรกท่ีจะรับซ้ือหุนคืนจากสมาชิก 

หลักการดังกลาวมีจุดมุงหมายเพ่ือมิใหหุนตกอยูในมือของผูท่ีขาดแรงจูงใจและไมมีผลประโยชน 

รวมกับสมาชิก ตลอดจนผูท่ีมีผลประโยชนขัดกับสมาชิกสหกรณ ในทางปฏิบัติหุนสหกรณมิอาจโอนสิทธิให 

ทายาทหรือบุคคลอื่นใดยกเวนแตสหกรณ และการขายหุนคืนสหกรณนั้นจะกระทําไดก็ตอเมื่อสมาชิกสหกรณ 

ลาออกจากสหกรณเทานั้น 
 

9. การกําหนดวิถีทางท่ีเหมาะสมในการคืนเงินทุนแกสมาชิกท่ีเลิกการอุดหนุน 

สหกรณควรกําหนดวิธีปฏิบัติท่ียุติธรรมในการถอนคืนเงินคาหุนของสมาชิกโดยการตั้งเปนทุน

รับโอนหุน เพ่ือท่ีสหกรณจะสามารถจายคืนเงินคาหุนแกสมาชิกผูท่ีลาออกและถอนเงินคาหุนคืนจะไดรับเงินคา

หุนโดยไมตองรอคอยเปนเวลานาน หลักการปฏิบัติขอนี้จะชวยใหสมาชิกสหกรณมีความมั่นใจในการลงทุนใน 

สหกรณมากขึ้น และยังเปนการสนับสนุนหลักสหกรณขอแรกที่ตองการใหการเขา-ออกของสมาชิกสหกรณ 

เปนไปโดยความสมัครใจไมมีขอกีดกันการเขาออกจากการเปนสมาชิกอีกดวย 

10. การกําหนดมูลคาหุนหรือคาธรรมเนียมสมาชิก ควรใหสัมพันธกับรายไดของประชาชนท่ี

สนใจจะเขาเปนสมาชิกสหกรณ 

หลักการขอนี้กําหนดไวเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนผูมีรายไดนอยและสนใจจะเขาเปนสมาชิก

สหกรณสามารถซ้ือหุนหรือจายคาธรรมเนียมสมาชิกไดโดยไมเดือดรอน ท้ังนี้การกําหนดมูลคาหุนหรือ

คาธรรมเนียมแรกเขาอาจปรับใหมากข้ึนไดหากเปนสหกรณท่ีตั้งอยูในชุมชนท่ีประชาชนมีฐานะดี 
 

2.5 โครงสรางการเงินสหกรณออมทรัพย 

โครงสรางทางการเงินของสหกรณออมทรัพยจะประกอบดวย แหลงท่ีมาของเงินทุนและทางใชไป

ของเงินทุน โดยจะปรากฎอยูในงบดุลของสหกรณ ดังตัวอยางงบดุลขางลางนี้ 
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2.5.1 แหลงท่ีมาของเงินทุนสหกรณออมทรัพย 

การพิจารณาแหลงท่ีมาของเงินทุนสหกรณออมทรัพยจะชี้ใหเห็นโครงสรางเงินทุนของสหกรณ

ออมทรัพยไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะประกอบดวย 

1) หนี้สินหมุนเวียน ไดแก เงินทุนท่ีสหกรณจัดหามา อาทิเชน เงินรับฝากจากสมาชิก เงินเบิก 

เกินบัญชีธนาคาร เงินกูจากสหกรณอ่ืน เปนตน เงินทุนตามตัวอยางขางตน สหกรณมีภาระท่ีจะตองจายคืน 

ภายในระยะเวลาสั้นๆ ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไวจึงถูกจัดไวเปนหนี้สินหมุนเวียน 

2) หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน ไดแก เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี เงินเหลานี้สหกรณมีภาระจะตอง

จายคืนในระยะยาวจึงถูกจัดไวเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

3) ทุนของสหกรณ ไดแก ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับ และระเบียบอ่ืนๆ รวม

เรียกวา ทุนของสหกรณ (สวนของเจาของ) ซ่ึงเปนแหลงเงินทุนระยะยาว 
 

สหกรณออมทรัพย....................จำกัด 

งบดุล 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม ...................... 
 

สินทรัพย  หนี้สินและทุนของสหกรณ   

สินทรัพยหมุนเวียน   หนี้สินหมุนเวียน                                      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร xx เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร xx  

เงินลงทุนระยะสั้น xx เงินรับฝาก xx  

ลูกใหกูยืมระยะสั้น-สุทธิ xx หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน xx  

   รวมสินทรัพยหมุนเวียน xx     รวมหนี้สินหมุนเวียน xx  

สินทรัพยไมหมุนเวียน  หนี้สนิไมหมุนเวียน                    

เงินลงทุนระยะยาว xx หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน                                   xx  

เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธิ xx         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน xx  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ xx     รวมหนี้สิน xx  

    รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   xx ทุนของสหกรณ   

  ทุนเรือนหุน xx  

  ทุนสำรอง xx  

  ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอ่ืน xx  

  กำไรสุทธิประจำป xx  

  รวมทุนของสหกรณ xx  

รวมสินทรัพย   xx รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ xx  
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2.5.2 ทางใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพย 

การพิจารณาทางใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพย จะชี้ใหเห็นถึงรายการสินทรัพยตาง ๆ ท่ี 

สหกรณมีกรรมสิทธิแ์หงความเปนเจาของ ซ่ึงจะประกอบไปดวย 

1) สินทรัพยหมุนเวียน ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น (สําหรับสหกรณท่ีมี

เงินทุนเหลือจากการใหสมาชิกสหกรณกู) เงินใหกูระยะสั้น-สุทธิ และ 

2) สินทรัพยไมหมุนเวียน ไดแก เงินลงทุนระยะยาว (เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนชุมนุมสหกรณ 

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด เงินประกันทรัพยสินตางๆ เปนตน) เงินใหกู 

ระยะยาวสุทธิ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ ซ่ึงไดตัดคาเสื่อมราคาออกจากมูลคาสินทรัพยแลว  

ทางใชไปของเงินทุนของสหกรณออมทรัพยสวนใหญ คือ เงินใหกู ยืมระยะยาวสุทธิ (เงินให 

สมาชิกกู) สําหรับสหกรณออมทรัพยที่มีสมาชิกผูฝากเงินมากกวาผูกู จะมีเงินเหลือก็จะมีสัดสวนของลูกหนี้

เงินกูแกสหกรณอ่ืนและเงินลงทุนระยะยาว ในสัดสวนท่ีมากกวาสินทรัพยรายการอ่ืนๆ 

 

  
 

แหลงท่ีมาของทุนดำเนินงานป 2562 

7,685 ลานบาท 

 

ทางใชไปของทุนดำเนินงานป 2562 

7,685 ลานบาท 
 

รูปท่ี 2.4 แหลงท่ีมาและทางใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด ป พ.ศ. 2562 

 

2.5.3 กฎแหงความสอดคลองกับการบริหารแหลงท่ีมาและทางใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพย 

กฎแหงความสอดคลองกันเปนปจจัยสําคัญในการพิจารณากําหนดสัดสวนเงินทุนจากแหลงตางๆ 

ของสหกรณ (โครงสรางเงินทุนของสหกรณ) และโครงสรางการลงทุนในสินทรัพยตางๆ ของสหกรณ โดยยึด

หลักการที่วา “การจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวจะตองใหมีความสอดคลองกับความ

ตองการใชเงินทุน” หมายความวา หากสหกรณจําเปนตองใชเงินทุนในสินทรัพยระยะยาวเปนเงินใหกู แก

สมาชิกระยะยาวเปนจํานวนมากก็ควรจัดหาเงินทุนสวนใหญจากแหลงเงินทุนระยะยาว ในทางตรงกันขาม 

สหกรณใดที่มีการลงทุนในสินทรัพยหมุนเวียนมากก็ควรจัดหาเงินทุนสวนใหญจากแหลงเงินทุนระยะสั้น เพ่ือ
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ปองกันปญหาการขาดสภาพคลอง โดยทั่วไปสหกรณไมควรจะปลอยใหมีการใชเงินทุนท่ีไมสอดคลองกัน 

(Mismatch) เกินกวารอยละ 5 -10 ของมูลคาสินทรัพยในแตละเวลา 

ในความเปนจริงเราจะพบวาสหกรณออมทรัพยในภาพรวมยังมีการใชเงินทุนท่ีไมสอดคลองกัน 

โดยแหลงเงินทุนสวนใหญจะเปนแหลงเงินทุนระยะสั้น (เปนเงินฝากของสมาชิกซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 1 ป) 

และทางใชเงินทุนสวนใหญจะเปนเงินลงทุนระยะยาว (เปนเงินใหกูแกสมาชิกประเภทเงินกูสามัญ ซ่ึงมีระยะ 

เวลาชําระเงินมากกวา 5 ปข้ึนไป) ดังนัน้แนวทางท่ีสหกรณออมทรัพยควรดําเนินการเพ่ือสรางความม่ันคง

ทางการเงินและปองกันการขาดสภาพคลองมีดังนี้ 

1) พยายามลดระยะเวลาใหกูแกสมาชิกพรอมๆ กับการยืดระยะเวลาสําหรับเงินฝากประเภทตางๆ 

2) พยายามดําเนินการใหสหกรณมีสินทรัพย (ทางใชไปของเงินทุน) ท่ีมีกําหนดเวลาชําระคืนให

สอดคลองกับแหลงท่ีมาของเงินทุน 

3) ดําเนินการใหอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนของสินทรัพยประเภทตาง ๆ ของสหกรณใหสอดคลอง 

กับอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนของแหลงท่ีมาของเงินทุนในสหกรณ 
 

2.6 การวิเคราะหตนทุนเงินทุนของสหกรณออมทรัพย 

ตนทุนเงินทุนมีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องการจัดสรรเงินทุนของสหกรณ ไมวา

จะเปนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิก หรือเงินลงทุนตางๆ ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดตนทุนเงินทุนคือ 

โครงสรางทางการเงินของสหกรณดังท่ีกลาวมาแลวขางตน 

2.6.1 ความหมาย ตนทุนเงินทุน หมายถึง คาใชจายท้ังหมดท่ีสหกรณตองจายใหกับทุนดําเนินงานของ

สหกรณ โดยจะแสดงในรูปอัตราสวนรอยของเงินทุนของสหกรณ และคํานวณไดจากสูตรดังตอไปนี้ 

 

TC = C X100  
              Io 
 

TC = ตนทุนเงินทุน (Total cost) 

Io = จํานวนเงินทุนท่ีไดจากแหลงเงินทุน (Investment) 

C = จํานวนเงินคาใชจายท่ีจายไปสําหรับเงินลงทุน (Cost) 
 

ในความเปนจริงทุนดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยไดมาจากหลายแหลง ดังนั้นในการคํานวณจึง 

ตองใชวิธีการคํานวณดวยวิธีถวงนํ้าหนักดวยแหลงเงินทุนตางๆ ซึ่งวิธีการนี้ผลทีไดออกมาจะเรียกวา ตนทุน 

เงินทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 

2.6.2 การคํานวณตนทุนเงินทุนของสหกรณออมทรัพย ในที่นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการประมาณการ 

ตนทุนคาใชจายสําหรับทุนดําเนินงานของสหกรณ ซ่ึงมีแหลงท่ีมาของเงินทุนตางๆ กัน ขึ้นอยูกับโครงสราง 

เงินทุนของสหกรณแตละแหง ซึ่งเม่ือเวลาเปลี่ยนไปโครงสรางเงินทุนของสหกรณก็จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ 

ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางท่ีสําคัญ ไดแก 
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1) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ ในสหกรณใดท่ีสมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจดี

และสมาชิกนาํเงินมาฝากไวในสหกรณมาก โครงสรางเงินทุนของสหกรณยอมมีสัดสวนของแหลงท่ีมาของ

เงินทุนในรูปเงินรับฝากในสัดสวนสูงกวาสหกรณอ่ืน ในทางตรงกันขามสหกรณใดท่ีมีสมาชิกมีฐานะทาง

เศรษฐกิจออนแอยอมมีความตองการเงินกูสูง ผูบริหารสหกรณยอมตองหาเงินทุนจากแหลงเงินกูภายนอก

สหกรณก็ยอมทําใหสัดสวนของเงินกูยืมสูงกวาสหกรณอ่ืน เปนตน 

2) นโยบายของสหกรณ สหกรณใดที่ผู บริหารสหกรณตระหนักเห็นความสําคัญของเงินทุน 

สํารองท่ีมีตอตนทุนเงินทุนก็จะรณรงคและมีมาตรการพัฒนาโครงสรางเงินทุนใหท่ีประชุมใหญจัดสรรกําไรสุทธิ 

เปนเงินทุนสํารองในสัดสวนท่ีมากข้ึน ในบางสหกรณท่ีผูบริหารเห็นความสําคัญของแหลงเงินทุนระยะยาวก็จะ 

ใชมาตรการระดมหุนแทนการกูยืมจากภายนอกก็ยอมสงผลใหสัดสวนของหุนในสหกรณสูงกวาสหกรณอ่ืน 

ข้ันตอนการคํานวณตนทุนเงินทุน 

สหกรณควรคํานวณตนทุนเปนประจําทุกเดือน โดยนําขอมูลจากงบทดลองหรืองบดุลที่สหกรณ

ไดจัดทําไวโดยมีข้ันตอนการคํานวณตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

1) สํารวจรายการแหลงที่มาของเงินทุนของสหกรณ ขอมูลที่นํามาพิจารณาในที่นี้ ไดแก แหลง 

ที่มาของเงินทุนแตละรายการพรอมอัตราดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน/คาเสียโอกาสท่ีจะตองจายใหกับเงินทุน

แตละรายการ 

2) คํานวณสัดสวนของเงินทุนแตละรายการโดยคิดเปนอัตรารอยละและใหทุนดําเนินงานรวม

เทากับรอยเปอรเซ็นต 

3) คํานวณตนทุนเงินทุนจากอัตราดอกเบี้ย/อัตราผลตอบแทน/คาเสียโอกาสที่จะตองจายในแต

ละรายการของเงินทุน โดยใชวิธีการถวงนําหนักดวยสัดสวนของเงินทุนตามท่ีคํานวณไวในขอ 2) ก็จะไดตนทุน

เงินทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของสหกรณ ดังตัวอยางในตารางท่ี 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 การคํานวณตนทุนเงินทุนของสหกรณออมทรัพย โดยวิธีถวงน้ำหนักดวยสัดสวนของตนทุน 
 

แหลงท่ีมาของเงินทุน จำนวนเงิน คารอยละเมื่อเทียบ อัตราดอกเบ้ีย/ การคำนวณตนทุนเงินทุน 

 (ลานบาท) กับเงินทุนท้ังหมด อัตราผลตอบแทน % 
  (%) (% ตอป)   

ทุนเรือนหุน                  3,654 47.60 4.8 47.6 x 4.8 =    2.28 

        100  

เงินรับฝาก                                                         1,960   25.52 3.0 25.52 x 3   =     0.76 

        100  

เงินกูยืม                                                             1,274 16.52 3.5 16.52 x 3.5   =     0.58 

        100  

  ทุนสหกรณอ่ืนๆ                       797      10.36                            0.0  10.362 x 0   =     0.0 

        100  

   รวม                      7,685             100   3.62 
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2.7 การประมาณการเงินสดลวงหนา: การบริหารสภาพคลอง 

การประมาณการเงินสดลวงหนาจะแสดงใหเห็นจํานวนเงินทีคาดวาจะไดรับและใชไปในชวงระยะเวลา 

ตาง ๆ อาจจัดทําขึ้นในชวงระยะเวลา 1 ป หรือเปนรายเดือน ไตรมาส หรือ 6 เดือนก็ไดแลวแตความจําเปน 

โดยท่ัวไปการจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนามักจะทําในระยะสั้นเพราะจะมีความถูกตองมากกวาการจัดทํา 

ประมาณการเงินสดลวงหนาในระยะยาว เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจของ 

สหกรณ 

การจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนาจะเปนประโยชนในการวางแผนทางดานการเงินเพราะจะชวย 

ใหเห็นถึงสภาพคลองของสหกรณในชวงระยะเวลาตาง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งจะชวยใหทราบวาสหกรณไดเงินสด 

มาจากแหลงใดบางและใชเงินสดไปอยางไร ชวงเวลาใดสหกรณมีเงินสดเกินความตองการ ชวงเวลาใดท่ีสหกรณ 

ตองการเงินสดเพ่ิม ซ่ึงจะชวยใหผูจัดการดานการเงินสามารถวางแผนในการจัดหาเงินทุน หรือจัดสรรการใช

เงินทุนไดอยางถูกตองเหมาะสมมากข้ึน 

ความถูกตองของการจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนาจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ที่สําคัญคือ 

สมมติฐานที่นํามาใชในการประมาณการตัวเลขตาง ๆ หากสมมติฐานที่นํามาใชไมถูกตองก็จะทําใหตัวเลขท่ี

ประมาณการผิดพลาดไปจากความเปนจริง นอกจากนั้น เทคนิคการพยากรณที่นํามาใชก็มีสวนชวยใหการ

พยากรณเที่ยงตรงมากนอยตางกัน ดังนั้น การจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนาจึงควรจะดําเนินการตาม 

สมมติฐานและเทคนิคท่ีถูกตองเหมาะสมท่ีสุด 

2.7.1 เทคนิคการพยากรณ 

การพยากรณหรือการประมาณการเปนสิ่งจําเปน โดยปกติสหกรณมักจะเก็บขอมูลที่เกิดขึ้นใน

อดีตเพื่อนํามาประมาณการตัวเลขในอนาคต แตมักขาดความสนใจในการสรางระบบการพยากรณ ดังนั้น 

คุณภาพของการพยากรณจึงไมดีเทาท่ีควร ทําใหการวางแผนผิดพลาดจากสิ่งท่ีควรจะเปน 

มีผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการพยากรณสรุปสิ่งท่ีนาสนใจไวดังนี้ 

1) วิธีการพยากรณโดยใชประสบการณหรือวิจารณญาณของคนที่แมจะมีขอมูลสนับสนุน 

มากมาย ไมจําเปนตองแมนยํากวาวิธีการท่ีใชตัวแบบคํานวณท่ีเปนรูปธรรม 

2) วิธีการที่มีมูลเหตุและผล ไมจําเปนตองแมนยํากวาวิธีการคาดการณที่ใชขอมูลอนุกรมเวลา 

(ขอมูลท่ีตอเนื่อง) 

3) เทคนิคการพยากรณท่ียากไมจําเปนตองพยากรณไดแมนยํากวาเทคนิคทีงายเสมอไป 

ขอมูลสําหรับการพยากรณ ควรจัดเก็บในลักษณะของขอมูลพ้ืนฐาน เชน ยอดเงินฝากและการ

ถอนเงินแตละวัน เพราะจะทําใหสามารถรวบรวมใหอยูในรูปของอนุกรมเวลาตอสัปดาห ตอเดือน ตอไตรมาส 

หรือตอป เพ่ือความสะดวกในการใชเทคนิคทางสถิติ 

เทคนิคการพยากรณท่ีอาจนํามาใชในการจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนา มีดังนี้ 

1) การพยากรณจากส วนลาง (Bottom-Up Forecasting) การพยากรณว ิธ ีน ี้เป นว ิธ ีการ 

พยากรณที่คํานึงถึงปจจัยภายในของสหกรณเปนหลัก ดังนั้นจึงใชขอมูลจากสหกรณมาประมาณการตัวเลขใน 

อนาคต ตัวอยางเชน การประมาณการยอดเงินกูรายเดือนนั้นอาจใชสถิติตัวเลขจากปกอนๆ นํามาพิจารณา 
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2) การพยากรณจากสวนบน (Top-Down Forecasting) การพยากรณวิธีนี้เปนการพยากรณ

โดยคํานึงถึงปจจัยภายนอกสหกรณมารวมพิจารณาในการพยากรณดวย ตัวอยางเชน ในการพยากรณยอดเงิน

ฝากของสหกรณ อาจเริ่มจากการพยากรณภาวะการเงินของระบบเศรษฐกิจโดยรวมจากนั้นจึงทําการพยากรณ

เงินฝากของสหกรณ 

3) การพยากรณแนวโนม (Time Trend Forecasting) เปนการพยากรณโดยใชขอมูลในอดีต

ของสหกรณมาหาตัวแบบหรือแนวโนมของรายการที่จะพยากรณในอนาคต ตัวอยางเชน ถาสหกรณมีรายได

เพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 2 ตอป ถาเหตุการณไมเปลี่ยนแปลงก็อาจใชตัวเลขการขยายตัวของรายไดในอัตรารอย

ละ 2 ตอป เพ่ือประมาณการรายไดของสหกรณก็ได 

4) การพยากรณแบบผสม (Combination Forecasting) หมายถึง การนําคาพยากรณจาก 

หลายเทคนิคหรือจากหลายแหลงมาผสมผสานกันเพ่ือใหไดคาพยากรณใหม ตัวอยางเชน เอาคาพยากรณ 

ยอดเงินฝากที่คํานวณจากเทคนิค 3 รูปแบบแลวนํามาหาคาเฉลี่ยเปนคาพยากรณใหม การหาคาเฉลี่ยอาจทํา 

ไดดวยการถวงน้ำหนักท่ีแตกตางกันหรือเทา ๆ กันก็ได ทั้งนี้มีผลการวิจัยจํานวนมากยืนยันวาการพยากรณ

แบบผสมสามารถใหความแมนยําสูงกวาการใชเทคนิคการพยากรณวิธีเดียวเพราะเชื่อวาเทคนิคแตละเทคนิคมี 

ความสามารถในการสกัดแยกขอมูลไดสําคัญตางกัน 

2.7.2 องคประกอบของประมาณการเงินสดลวงหนา อาจแบงออกไดเปน 2 ตอน ไดแก  

ตอนท่ีหนึ่ง รายการดําเนินการทางธุรกิจของสหกรณ ซ่ึงจะประกอบดวยรายการเงินสดรับ 

รายการเงินสดจาย 

ตอนที่สอง รายการทางการเงิน ซ่ึงเปนสวนที่จะชวยใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินในแตละ 

ชวงเวลาวาสหกรณจะมีเงินสดสวนขาด หรือสวนเกินเปนปริมาณเทาใด สหกรณจะตองชําระหนี้คืนจํานวน 

เทาใดเวลาใด 

จากตัวอยางประมาณการเงินสดลวงหนาของสหกรณออมทรัพย A จํากัด ในชวง 3 เดือน 

ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2556 จะเห็นไดวาในชวงเดือนมกราคม สหกรณมีเงินสดรับมากกวาเงินสด 

จาย 8 ลานบาท เม่ือรวมกับเงินสดตนงวดที่ยกมาจากเดือนกอนจํานวน 2,480 ลานบาท จะทําใหสหกรณมี 

เงินเกินกวาเงินสดขั้นต่ำท่ีสหกรณกําหนดไวในอัตรา 800 ลานบาท ดังนั้นสหกรณจึงไมตองกูเงินเพิ่ม ในชวง 

เดือนกุมภาพันธสหกรณมีเงินสดรับนอยกวาเงินสดจาย (เงินสดสุทธิ) จํานวน 344 ลานบาท เม่ือรวมกับเงินสด

ตนงวด ยกมาจํานวน 2,488 ลานบาท ทําใหมีเงินสดคงเหลือจํานวน 2,144 ลานบาท ซ่ึงยังคงเปนจํานวนท่ี

มากกวาเงินสดขั้นตํ่าที่กําหนด สหกรณจึงไมจําเปนตองกูเพ่ิมในเดือนมีนาคม 2542 สหกรณมีเงินสดรับนอย

กวาเงินสดจาย เปนจํานวน 1,520 ลานบาท เม่ือรวมกับเงินสดตนงวดจํานวน 2,144 ลานบาท ทําใหมีเงินสด

เหลือเพียง 624 ลานบาท ซ่ึงเปนจํานวนนอยกวาเงินสดข้ันต่ำท่ีสหกรณกําหนด ดังนั้นสหกรณจึงตองกูเพ่ิมเปน

จํานวน 200 ลานบาท 

กลาวโดยสรุป จะเห็นวาการจัดทําประมาณการเงินสดลวงหนาเปนเครื่องมือในการรายงานทาง

การเงินที่จะชวยใหทราบปริมาณเงินสดท่ีสหกรณจําเปนตองใชไปในชวงเวลาที่ประมาณการ ซึ่งจะชวยใหฝาย

บริหารจัดการสหกรณสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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ตัวอยาง  ประมาณการเงินสดลวงหนาของสหกรณออมทรัพย  A จำกัด 

สำหรับงวด 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2556) 
 

   หนวย : ลานบาท 

รายการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

1. รายการดำเนินการ    

    เงินสดรับ    

 -  คาธรรมเนียมแรกเขา 100 40 60 

    -  เงินคาหุน 900 1,000 1,700 

    -  รับชำระหน้ีเงินใหกู (เงินตน) 700 880 1,260 

    -  รับชำระหน้ีเงินใหกู  (ดอกเบ้ีย) 96 128 224 

 -  เงินรับฝาก 500 1,360 1,380 

 -  เงินสดรับอ่ืน ๆ - - - 

       รวมเปนเงินสดรับ 2,296 3,408 4,624 

    เงินสดจาย    

 -  จายเงินกู 1,900 2,620 5,000 

    -  ถอนเงินรับฝาก 298 980 900 

    -  ถอนเงินคาหุน 18 40 100 

 -  ดอกเบ้ียเงินกูยืม 10 12 12 

 -  คาใชจายดำเนินงาน 62 100 132 

 -  เงินสดจายอ่ืน ๆ - - - 

รวมเงินสดจาย 2,288 3,752 6,144 

เงินสดรับสุทธิ  (จายสุทธิ) 8 (344) (1,520) 

2. รายการทางการเงิน    

 -  เงินสดตนงวด 2,480 2,488 2,144 

 -  เงินสดรับสุทธิ (จายสุทธิ) 8 (344) (1,520) 

    -  เงินสดคงเหลือ 2,488 2,144 624 

    -  เงินสดข้ันต่ำ 800 800 800 

    -  เงินกูเพ่ิม 0 0 200 

    -  เงินสดคงเหลือปลายงวด 2,488 2,144 824 

    -  เงินกูสะสม - - 200 
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2.8 การวิเคราะห การวางแผน และการพยากรณทางการเงิน 

2.8.1 งบการเงินของสหกรณออมทรัพย 

แตเดิมสหกรณออมทรัพยไดจัดทํางบการเงินตามรูปแบบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด เพ่ือให

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ซ่ึงประกอบไปดวยงบกําไร

ขาดทุน งบดุลและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินรวมท้ังหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือแสดงขอมูล

ท่ีเปนประโยชนตอสหกรณและผูใชงบการเงินโดยทั่วไป อยางไรก็ตามนับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2541 เปนตน

มา กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดรูปแบบงบกระแสเงินสดข้ึน เพ่ือถือใชแทนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะ

การเงิน ท้ังนี้เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 25 เรื่องงบกระแสเงินสดท่ีไดกําหนดใหการจัดทํางบ

กระแสเงินสดถือเปนงบการเงินอยางหนึ่งท่ีเสนอในแตละรอบระยะเวลาบัญชี 

1. งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเปนรายงานทางการเงินที ่แสดงผลการดําเนินงานของ 

สหกรณสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซ่ึงโดยท่ัวไปคือรอบ 1 ป ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาสหกรณมีผลตอบแทน (กําไร

หรือขาดทุน) จํานวนเทาใด งบกําไรขาดทุนจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพของฝายบริหาร

สหกรณเก่ียวกับการจัดหากําไรใหแกสหกรณดวยรายการตางๆ ในงบกําไรขาดทุนจะประกอบดวย 

1.1 รายได (Revenue) รายไดเปนองคประกอบที่สําคัญของงบกําไรขาดทุน การบันทึก 

รายไดของสหกรณจะตองปฏิบัติตามหลักบัญชีที่เรียกวาหลักการเกิดขึ้นของรายได (Revenue Realization 

Concept) ซ่ึงถือวารายไดจะเกิดข้ึนเม่ือกระบวนการท่ีกอใหเกิดรายไดกระทําสําเร็จแลวและไดมีการแลกเปลี่ยน

เกิดขึ้นสําหรับสหกรณออมทรัพย รายไดที่สําคัญคือดอกเบี้ยเงินใหกูรับ การบันทึกดอกเบี้ยเงินใหกู รับเปน

รายไดประจํางวดบัญชีจะกระทําตอเม่ือมีการใหบริการครบตามสัญญา หากสมาชิกผูกูไมชําระเงินก็จะ บันทึก

เปนดอกเบี้ยคางรับได และถือเปนรายไดในงวดนั้นเชนกันตามหลักเงินคาง (Accrual Concept) รายการรายได

อ่ืนๆ เชน ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร รายไดจากคาเชา คาธรรมเนียมแรกเขา ผลตอบแทนจาก การลงทุน ฯลฯ 

1.2 คาใชจาย (Expense) รายการคาใชจายในงบกําไรขาดทุนจะแสดงใหเห็นถึงตนทุน ใน

การดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีของสหกรณ การรับรูคาใชจายและการบันทึกบัญชีจะปฏิบัติตาม 

หลักการจัดคูคาใชจายกับรายได (Matching Concept) โดยหลักการนี้ คาใชจายกับรายไดจะตองสอดคลอง 

สัมพันธกัน และจะตองเปรียบเทียบรายไดและรายจายท่ีเปนของรอบระยะเวลาเดียวกัน ในกรณีที่คาใชจายท่ี 

เกิดขึ้นคาบเก่ียวกับรอบระยะเวลาบัญชีหลายรอบจะตองปรับปรุงคาใชจายขึ้นตามหลักเงินคาง หลักการจับคู 

คาใชจายกับรายได เชน ในกรณีของคาเสื่อมราคา คาเผื่อหนี้สูญ เงินเดือนคางจาย ดอกเบี้ยคางจาย เปนตน 

1.3 ผลตอบแทนหรือกําไร (Earnings or Net-Profit) ผลตอบแทนหรือกําไรเปนผลตาง

ระหวางรายไดและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชี กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวม รายการ

พิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิจะแสดงจํานวนเงินในวงเล็บ 

2. งบดุล 

งบดุลเปนรายงานทางการเงินท่ีแสดงใหทราบถึงฐานะทางการเงินของสหกรณ ณ วันใดวัน 

หนึ่งวาสหกรณมีสินทรัพย หนี้สิน และทุน (สวนของผูเปนเจาของ) เปนอยางไร งบดุลมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 

สวน ไดแก 
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- สินทรัพย (Assets) 

- หนี้สิน (Liabilities) 

- สวนของผูเปนเจาของ (Owners Equities) 

2.1 สินทรัพย รายการสินทรัพยในงบดุลจะประกอบดวย 

2.1.1 สินทรัพยหมุนเวียน (Current Asset) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนท่ี 

คาดหมายวาจะเปลี่ยนเปนเงินสดไดภายใน 1 ป ไดแก 

ก. เงินสดเงินฝากธนาคาร เงินสด ในที่นีรวมถึงเช็คที่ยังมิไดนําฝากเช็คเดินทาง 

ดราฟ ธนาณัติ เช็คลงวันท่ีลวงหนา ใบยืมและเอกสารทางการเงิน เชน ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบาล ใบหุนกู ใบหุน

ทุน สวนเงินฝากธนาคาร ไดแก เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณอื่น เงินฝากชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปนตน 

ข. เงินสงชําระหนี้ระหวางทาง ไดแก เงินที่สหกรณสงชําระหนี้ตอธนาคาร ซ่ึงยัง

ไมไดจําแนกวาเปนสวนท่ีชําระดอกเบี้ย และเงินตนเปนจํานวนเทาใดหรือในกรณีที่สหกรณยังไมไดรับ 

หลักฐานใบเสร็จรับเงิน 

ค. เงินลงทุนชั่วคราว ไดแก เงินลงทุนระยะสั้นท่ีสหกรณนําไปลงทุนในสถาบัน

การเงินโดยการซ้ือตั๋วสัญญาใชเงิน 

ง. ลูกหนี้ ไดแก ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินสง ลูกหนี้เงินกูทุกประเภทและลูกหนี้อ่ืน ๆ 

เชน เงินยืมทดรอง ลูกหนี้คลาดเคลื่อน โดยรายการลูกหนี้ตางๆ เหลานี้จะแสดงไวเปนยอดสุทธิหลังหักดวยคา

เผื ่อหนี้สงสัยจะสูญหรือสํารองหนี้คลาดเคลื่อน สําหรับกรณีลูกหนี้อื ่นใดที่มีจํานวนเงินต้ังแตรอยละ 10 

ของลูกหนี้ท้ังสิ้นใหแสดงรายการลูกหนี้ประเภทนั้นๆ ดวย โดยเรียงลําดับไวกอนรายการลูกหนี้อ่ืนๆ 

จ. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ไดแก ดอกเบี้ยจากเงินใหกูทุกประเภทท่ีคางชําระหลัง

หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเชนเดียวกับลูกหนี้ 

ฉ. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ไดแก คาเชาจายลวงหนา คาเบี้ยประกันจายลวงหนา 

รายไดคางรับ รวมท้ังเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อนสําหรับกรณีสินทรัพยหมนุเวียนประเภทนั้นๆ ดวย

โดยเรียงลําดับไวกอนรายการสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

2.1.2 เงินลงทุนระยะยาว (Long-Term Investment) ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยมี

ระยะเวลานานกวา 1 งวดบัญชีหรือ 1 ป เชน พันธบัตรรัฐบาล หุนชุมนุมสหกรณ เงินลงทุนในหุนสามัญ หุนกู 

หุนบุริมสิทธิ์ หรือเงินลงทุนท่ีกฎหมายกําหนดใหลงทุนได 

2.1.3 ที ่ด ิน อาคารและอุปกรณ (Property Plant and Equipment) ไดแก ที ่ดิน 

อาคารและสิ่งปลูกสราง สิทธิการเชาที่ดิน และอาคารรวมทั้งคาดัดแปลงสถานที่นั ้น ตลอดจนเครื่องจักร 

ยานพาหนะ และอุปกรณตางๆ ที่มีความคงทนและใชในการดําเนินงานไดนานกวา 1 งวดบัญชี สินทรัพย 

ประเภทนี้อาจแบงออกเปนสินทรัพยถาวรที่มีตัวตน (Tangible Fixed Assets) ไดแก ที่ดิน อาคาร รถยนต 

และสินทรัพยถาวรที่ไมมีตัวตน (Intangible Fixed Assets) ไดแก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร คาความนิยม สัมปทาน 

สิทธิการเชาท่ีดินและอาคาร สิทธิการใชประโยชนในอาคาร 
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ในกรณีของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่ไมตองหักคาเสื่อมราคา ไดแก ท่ีดิน สินทรัพยท่ีมี

ตัวตนท่ีตองหักคาเสื่อมราคาไดแก อาคาร เครื่องจักร รถยนต ฯลฯ สวนสินทรัพยถาวรท่ีไมมีตัวตน จะตองตัด

จําหนายเปนคาใชจายประจํางวดตลอดอายุของสินทรัพยนั้น ๆ สําหรับสหกรณที่มีสินทรัพยระหวางการ

กอสรางใหแสดงรายการเอกเทศโดยไมตองคิดคาเสื่อมราคา แตใหนํารายจายเพื่อการกอสรางและดอกเบี้ย

เงินกูระหวางการกอสรางรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยท่ีกอสรางนั้น 

2.1.4 สินทรัพยอ่ืน หมายถึง สินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยหมุนเวียนและท่ีดิน อาคารอุปกรณ 

ไดแก รายจายการจัดตั้งสหกรณ คาปรับปรุง คาตกแตงหรือคาซอมแซมสินทรัพยท่ีใชเงินจํานวนมาก (รายการ

เหลานี้ใหแสดงยอนหลังจากหักคาตัดจายตามเกณฑที่กําหนด) เงินมัดจํา เงินประกัน เงินทด รองดําเนินคดี 

เปนตน สําหรับที่ดินที่ไดมาจากลูกหนี้ในการรับชําระหนี้ เชน ที่ดินแทนการชําระหนี้รอจําหนายใหแสดงไวใน

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 

2.2 หนี้สิน หนี้สินที่ปรากฏในงบดุล แสดงใหเห็นถึงสิทธิเรียกรองของงบดุลภายนอก หรือ

สมาชิกท่ีมีตอสหกรณท่ีจะตองชําระภาระผูกพันดังกลาว รายการหนี้สินในงบดุลจะแบงออกเปน 

2.2.1 หนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินระยะสั้น (Current Liabilities or Short - Term 

Liabilities) หมายถึง หนี้สินซ่ึงมีระยะเวลาชําระคืนภายใน 1 ป รายการหนี้สินหมุนเวียนท่ีสําคัญของสหกรณ 

ไดแก 

ก. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ เชน ธนาคาร

พาณิชย สหกรณอ่ืน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

ข. ตั๋วเงินจาย ไดแก เอกสารท่ีแสดงคําม่ันสัญญาเปนลายลักษณอักษรโดยปราศจาก 

เง่ือนไข ซ่ึงสหกรณจะชําระเงินจํานวนหนึ่งอยางแนนอนใหแกอีกบุคคลหนึ่งในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ค. หนี้ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ไดแก สวนของหนี้ระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระคืนในรอบปบัญชีถัดไป รวมท้ังสวนของหนี้สินระยะยาวท่ีพนกําหนดชําระแลว 

ง. เงินรับฝาก ไดแก เงินที่สหกรณรับฝากจากสมาชิกทั้งประเภทออมทรัพยและ

ประจาํ หรือเงินรบัฝากรูปอ่ืนๆ ท่ีมีระยะเวลาฝากไมเกิน 1 ป 

จ. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ไดแก คาใชจายคางจาย เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคาง

จาย เงินยืมทดรอง 

ในกรณีท่ีหนี้สินหมุนเวียนประเภทใดมีจํานวนเงินตั้งแตรอยละ 5 ของยอดหนี้สิน

หมุนเวียนทั้งสิ้น ใหแยกแสดงหนี้สินหมุนเวียนแตละประเภทไวตางหาก โดยเรียงลําดับไวกอนรายการหนี้สิน 

หมุนเวียน 

2.2.2 หนี้สินระยะยาว (Long - Term Liabilities) ไดแก เงินกูยืมท่ีมีกําหนดชําระหนี้ใน

ระยะยาวมากวา 1 ป โดยมีสัญญากูยืมเปนหลักฐาน หนี้สินระยะยาวท่ีแสดงในงบดุลเปนยอดหนี้สินระยะยาว

คงเหลือ ซ่ึงหักดวยสวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

2.2.3 หนี้สินอื่น (Other Liabilities) ไดแก หนี้สินที่ไมอาจแสดงไวในรายการหนี้สินท่ี

กลาวขางตน โดยแสดงเปนยอดรวมหนี้สินอื่น เชน เงินสะสมพนักงาน สํารองบําเหน็จพนักงาน เงินประกัน
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ความเสียหายของพนกังาน เงินประกันการกอสราง รายไดรอการตัดบัญชีซึ่งถือเปนรายไดของรอบระยะบัญชี

ปถัดไปในกรณีที่หนี้สินอื่นประเภทใดมีจํานวนเงินตั้งแตรอยละ 5 ของยอดรวมหนี้สินทั้งสิ้นใหแยกรายการ

หนี้สินประเภทนั้นไวตางหาก และแสดงรายการเรียงลําดับไวกอนรายการหน้ีสินอ่ืน 

2.2.4 หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน (Contingent Liabilities) รายการหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนเปน

รายการท่ีตองเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เชน คดีระหวางการพิจารณาของศาล การค้ําประกัน

หนี้สินอ่ืนๆ การถูกประเมินภาษีเพ่ิมในกรณีท่ีสหกรณไปทําธุรกิจอ่ืนท่ีตองชําระภาษีตามกฎหมาย เปนตน 

2.3 สวนของผูเปนเจาของ จะประกอบดวยรายการตางๆ ดังนี้ 

2.3.1 ทุนเรือนหุน ไดแก จํานวนหุนท่ีชําระมูลคาแลวท้ังจํานวนหุนท่ีชําระเต็มมูลคาและ

ท่ียังชําระไมครบมูลคา ซ่ึงหมายถึง เงินสะสมคาหุนเพ่ือรอรับการโอนหุนตอไป 

2.3.2 เงินสํารอง ไดแก สวนของกําไรสุทธิที่สหกรณจัดสรรตามกฎหมายซ่ึงกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติสหกรณใหสหกรณจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองในจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

2.3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ คือทุนที่สหกรณจัดสรรจากกําไรสุทธิ

ประจําปตามขอบังคับ เชน ทุนสาธารณประโยชน ทุนรับโอนหุน ทุนสงเคราะหสวัสดิการตางๆ เปนตน 

2.3.4 กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป หมายถึง ผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบปทาง

บัญชี ซึ่งหากสหกรณมีกําไรก็จะทําใหทุนสวนของเจาของเพิ่มข้ึนหรือสินทรัพยของสหกรณเพ่ิมข้ึน ในทาง

ตรงกันขามถาสหกรณดําเนินการขาดทุนก็จะทําใหสินทรัพยของสหกรณลดลง 

3. งบกระแสเงินสด คือ งบการเงินที่แสดงเงินสดที่ไดรับเขามา (Cash Inflows) เงินสดที่จาย

ออกไป (Cash Outflows) และเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และ

กิจกรรมการจัดหาเงินของกิจการในระหวางงวดบัญชีหนึ่ง โดยการกระทบยอดเงินสด ยกมาตนงวดกับเงินสด

คงเหลือปลายงวด หรืออีกนัยหนึ่ง งบกระแสเงินสดเปนงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินตามเกณฑเงิน

สดท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายการเก่ียวกับเงินสดท่ีไดรับและจายไปในกิจกรรมตางๆ ของกิจการซ่ึงไดแกกิจกรรม

การดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน กิจกรรมจัดหาเงิน รวมทั้งแสดงรายการอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอเงินสดหรือ

เทียบเทาเงินสดในระหวางงวดบัญชีหน่ึง 

3.1 ประโยชนของงบกระแสเงินสด2

3 ขอมูลในงบกระแสเงินสดเมือนําไปใชประกอบกับงบ-

การเงินอ่ืน เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน จะชวยใหผูลงทุน เจาหนี้ และบุคคลอ่ืนๆ สามารถประเมินสิ่งตอไปนี้ 

3.1.1 ประเมินความสามารถของกิจการในการที่จะไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงิน

สดซ่ึงจะทําใหผูใชงบการเงินสามารถนําไปจัดทํารูปแบบเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบมูลคาปจจุบันของกระแส

เงินสดในอนาคตของกิจการที่ตางกัน และสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่นําเสนอโดยกิจการตาง ๆ 

ไดเพราะงบกระแสเงินสดไดตัดผลกระทบท่ีเกิดจากการใชวิธีการบัญชีท่ีแตกตางกันสําหรับรายการและ

เหตุการณเดียวกันออกไป 

 
3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ. คูมือการจัดทำงบกระแสเงินสดของสหกรณ. กรุงเทพฯ : หนา 3. 
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3.1.2 ทําใหผูใชงบการเงินสามารถเขาใจไดดีข้ึนเกียวกับการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ 

สินทรัพย และหนี้สินท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวด เชน 

- เงินสดเพ่ิมข้ึนไดอยางไรท้ังๆ ท่ีเกิดผลขาดทุนในระหวางงวด  

- นําเงินท่ีไดรับไปใชทําอะไรบาง 

- การจายชําระหนี้กระทําไดอยางไร 

- ในระหวางงวดมีการกูยืมเงินเทาใด ฯลฯ 

3.1.3 ประเมินความเชื่อถือไดของตัวเลขกําไรสุทธิที่แสดง ถึงแมวากําไรสุทธิจะแสดงให

ทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการประกอบกิจการจากงวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่งแตกําไรสุทธิตาม

วิธีเกณฑคงคางนั้นจะตองมีการกะประมาณซ่ึงอาจทําใหความเชื่อถือไดของตัวเลขกําไรสุทธิลดนอยลง 

3.1.4 ความสามารถในการดําเนินงาน (Operating Capability) แสดงถึงความสามารถ

ของกิจการท่ีจะรักษาระดับการดําเนินงาน โดยวัดจากปริมาณสินคาท่ีผลิตและขาย หรือวัดจากทรัพยสินถาวร 

เชน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณตางๆ 

3.1.5 สภาพคลองทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงินและความยืดหยุนทางดานการ

บริหารการเงิน ตลอดจนความเสี่ยงที่อาจจะมีงบกระแสเงินสดจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใชภายนอกได

ทราบรายการเงินสดรับ เงินสดจาย การกูยืมเงิน การชําระคืน และรายการลูกหนี้ เจาหนี้ รวมท้ังสินคาคงเหลือ 

ซึ่งเปนรายการเงินทุนหมุนเวียนที่มีสวนเชื่อมโยงการดําเนินงานกับเงินสดรับและจาย ซึ่งจะชวยใหเขาใจการ

ดําเนินงานของกิจการ และใหขอมูลเก่ียวกับสภาพคลองทางการเงิน ความสามารถในการดําเนินงาน และ

ความเสี่ยงภัยท่ีอาจจะมี 

3.1.6 ทราบขอมูลเก่ียวกับรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดท่ีเปนเงินสดและท่ีไมเปนเงินสด

จากกิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาทุน 

3.1.7 ใชเปนแนวทางในการจัดทําประมาณการเงินสดที่จะไดรับและคาดวาจะจายใน

อนาคตตอไป  

การจัดทํางบกระแสเงินสดของสหกรณใหแสดงกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวดแลวกระทบยอดเพ่ือหาเงินสด เพ่ิมข้ึนหรือลดลง

สุทธิ ในการจัดทํางบกระแสเงินสดของสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดคํานิยามของรายการในงบ

กระแสเงินสดไวดังนี้ คือ 

ก) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณทุก

ประเภท ท้ังนี้ใหรวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณท่ีนําไปเปนหลักทรัพยค้ำประกันหนีส้ินดวย 

ข) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน หมายถึง กระแสเงินสดท่ีเกิดจากกิจกรรม 

หลักท่ีกอใหเกิดรายไดของสหกรณ ซ่ึงไดแก รายการในงบกําไรขาดทุน หรือรายการท่ีมีผลกระทบตอกําไร 

ขาดทุนของสหกรณ 

เนื่องจากสหกรณบันทึกบัญชีตามเกณฑคงคาง (Accrual Basis of Accounting) ซ่ึง

เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงทําใหการบันทึกรายไดและคาใชจาย บันทึกรายไดและคาใชจายท่ี
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เกิดข้ึนจริงและที่ควรจะไดรับหรือจายภายในรอบระยะเวลาบัญชีถึงแมวาสหกรณจะยังมิไดรับเงินจริงก็ตาม 

ดังนั้น กําไรสุทธิตามเกณฑคงคางจะไมแสดงจํานวนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน จึงจําเปนตองปรับ 

รายไดและคาใชจายใหอยูในเกณฑเงินสด (Cash Basis) 

และโดยที่การปรับปรุงกําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานตามเกณฑเงินสด สามารถ 

กระทําได 2 วิธี คือ วิธีทางตรง และวิธีทางออมดังไดกลาวแลว แตเพื่อความสะดวกในการจัดทําประกอบกับ 

งบกระแสเงินสดเปนงบที่นํามาแทนงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงินรวมทั้งการแสดงกระแสเงินสดจาก 

กิจกรรมดําเนินงานโดยวิธีทางออม ซ่ึงอยูในรูปแบบเดียวกันกับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินจะทําให 

ผูใชงบการเงินคุนเคยมากกวาและงายตอการทําความเขาใจ นอกจากนี้ในทางปฏิบัติวิธีทางออมเปนวิธีท่ีนิยม 

ใชกันมากอยางแพรหลาย 

ดังนั้น จึงใหสหกรณจัดทํางบกระแสเงินสด โดยแสดงกระแสเงินสดจากกิจกรรม 

ดําเนินงานโดยวิธีทางออม และใหยึดถือหลักเกณฑคือ รายการรายไดและคาใชจายทุกรายการในงบกําไร 

ขาดทุนนั้น ใหถือเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน และรายการในงบดุลที่มีผลกระทบโดยตรงตอ 

กําไรขาดทุน เชน ลูกหนี้เงินกู ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา สินคาคงเหลือ ฯลฯ เปนตน ใหถือเปนกระแสเงิน 

สดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

การแสดงรายการกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในงบกระแสเงินสดประกอบ 

ดวย 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 แสดงรายการกําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย และหนี้สินดําเนินงาน ในสวนนี้จะตองพิจารณารายการในงบกําไรขาดทุนประกอบกับงบดุลดวย 

เนื่องจากเปนรายการท่ีปรากฏอยูในงบกําไรขาดทุนโดยตรง ท้ังนี้มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 

ก) พิจารณารายการท่ีมิใชเงินสดในงบกําไรขาดทุนกอน ไดแก 

- คาเสื่อมราคา 

- คาใชจายตัดจาย 

- หนี้สูญรับคืน 

- หนี้สงสัยจะสูญ 

- กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพย 

ข) พิจารณารายการท่ีเปนเงินสด และมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) ไดแก 

- คาใชจายลวงหนา  

- คาใชจายคางจาย  

- รายไดรับลวงหนา  

- ดอกเบี้ยคางรับ 

- ดอกเบี้ยคางจาย 

- สํารองบําเหน็จพนักงาน เนื่องจากสํารองบําเหน็จพนักงานอาจจะเกิดขึ้นไดทั้งท่ี

เปนเงินสดและมิใชเงินสด กลาวคือ ถาสหกรณมีการตั้งบัญชีสํารองบําเหน็จพนักงานไวแลว ถามิไดมีการจาย 
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บําเหน็จพนักงานในระหวางป สํารองบําเหน็จพนักงานที่เพ่ิมขึ้นจะมีจํานวนเทากับบําเหน็จพนักงานในงบกําไร 

ขาดทุนซ่ึงมิใชรายการเงินสด แตถาในระหวางปมีการจายบําเหน็จพนักงานสหกรณจะตองลดยอดสํารองบําเหน็จ 

พนักงานที่ตั้งไวจึงเปนการจายเงินสด ดังนั้นเพ่ือสะดวกและงายตอการจัดทํากระแสเงินสด จึงใหพิจารณาจาก

สํารองบําเหน็จพนักงานเพ่ิมข้ึนหรือลดลงถือเปนรายการเงินสดท่ีมีผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) ดวย 

สวนที่ 2 แสดงสินทรัพยดําเนินงานเพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยแสดงตอจากรายการ

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน ไดแก รายการ

สินทรัพย ในงบดุลท่ีมีผลกระทบตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เชน 

- ลูกหนี้เงินกู 

- ลูกหนี้การคา 

- สินคาคงเหลือ 

- วัสดุคงเหลือ 

- สินทรัพยอ่ืน ไดแก เงินมัดจําคาสินคา สินทรัพยรอการขาย เจาหนี้การคา 

ทางดานเดบิต เงินรอเรียกคืน (ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ) ภาษีมูลคาเพ่ิม-ลูกหนี้กรมสรรพากร 

สวนท่ี 3 แสดงหนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ไดแก รายการหนี้สินในงบดุลท่ี

มีผลกระทบตอกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน เชน  

- เจาหนี้การคา 

- หนี้สินอ่ืน ไดแก 

- เงินรอการจายคืน (ท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน เชน รับชําระหนี้เกิน) 

- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

- เงินประกันสังคมรอนําสง 

- เงินรับลวงหนา (ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ) 

- ภาษีมูลคาเพ่ิม  

- เจาหนี้กรมสรรพากร 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน หมายถึง การท่ีสหกรณลงทุนในสินทรัพยหรือจําหนาย 

สินทรัพย ไดแก การซ้ือ การสรางการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ การลงทุนหรือการจําหนายหลักทรัพย 

ตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือเงินลงทุนระยะยาวใหจัดเปนกิจกรรมลงทุนสําหรับเงินปนผลจาก 

การลงทุนในหลักทรัพยนั้นเปนรายไดปรากฏในงบกําไรขาดทุนแลว จึงใหถือเปนกิจกรรมดําเนินงาน ทั้งนี้ 

คาใชจายเก่ียวกับสินทรัพยรอตัดจายใหถือเปนกิจกรรมลงทุนดวย 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน หมายถึง สหกรณไดจัดหาเงินทุนมาจากแหลง

ใดบาง เพื่อนําไปใชในการดําเนินธุรกิจของสหกรณและการจายชําระคืน ไดแก ทุนเรือนหุน เงินกูยืมท้ังระยะ

สั้นและระยะยาว การจายคืนคาหุน การจายชําระหนี้เงินกู รับเงินสะสมพนักงาน เงินรับฝากจากสมาชิก ฯลฯ 

เปนตน สําหรับดอกเบี้ยจายเงินกูยืม ดอกเบี้ยจายเงินสะสมพนักงาน และดอกเบี้ยจายเงินรับฝากนั้น เนื่องจาก

เปนรายการในงบกําไรขาดทุน จึงใหถือเปนกิจกรรมดําเนินงาน สวนการจายเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน คาบํารุง
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สันนิบาตสหกรณ และการจายเงินทุนสะสมตางๆ ท่ีไดมาจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ใหถือเปนรายการ

ในกิจกรรมจัดหาเงิน ท้ังนี้ เนื่องจากกําไรสุทธิประจําป ถือเปนสวนหนึ่งของทุนของสหกรณ (รูปท่ี 2.5) 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 ข้ันตอนการจัดทำงบกระแสเงินสดของสหกรณ 
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2.8.2 การวิเคราะหงบการเงินสหกรณออมทรัพย 

การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณออมทรัพย เปนกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณ โดยนําเอาเครื่องมือหรือเทคนิคตางๆ มาใชในการหาความสัมพันธ

ระหวางรายการตางๆ พรอมกับนําขอเท็จจริงที่ไดมาใชเปนขอมูลในการวินิจฉัย พยากรณ ตลอดจนการ

ประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารสหกรณใชในการตัดสินใจทางการเงินตอไป 

นอกจากนั้นการวิเคราะหงบการเงินยังมีประโยชนสําหรับผูเกี่ยวของ เชน สมาชิกสหกรณ ผูใหสินเชื่อ และ

ผูสอบบัญชีสหกรณอีกดวย ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหงบการเงินอาจแบงออกเปน 6 ข้ันตอนได 

1) กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการวิเคราะห 

2) กําหนดเครื่องมือหรือเทคนิคท่ีจะใชวิเคราะหใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมายใน

การวิเคราะห 

3) รวบรวมขอมูลจากงบการเงิน 

4) จัดวางขอมูลท่ีจะใชวิเคราะหใหอยูในรูปแบบเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห 

5) วิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะห  

6) จัดทํารายงานและนําเสนอ 

2. เทคนิคในการวิเคราะหงบการเงิน ในท่ีนี้จะกลาวถึงเทคนิคการวิเคราะหงบการเงิน 3 วิธีไดแก 

- การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ (Comparison Analysis หรือ Common Size Analysis) 

ซ่ึงประกอบดวยการเปรียบเทียบตามแนวนอน (Horizontal) และการเปรียบเทียบตามแนวดิ่ง (Vertical) 

- การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) 

- การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

2.1 การวิเคราะหโดยเปรียบเทียบตามแนวนอน การวิเคราะหตามแนวนอนเปนการ 

วิเคราะหเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ตลอดจนลักษณะแนวโนมของรายการ 

ตาง ๆ ในงบการเงิน การวิเคราะหจําแนกออกไดเปน 2 รูปแบบคือ 

2.1.1 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการในแตละงวดบัญชี โดยการคํานวณ

การเปลี่ยนแปลงของรายการตาง ๆ ในงวดปจจุบันเปรียบเทียบกับงวดกอน ท้ังจํานวนเงินท่ีเปลี่ยนแปลงและ

อัตรารอยละท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากงวดกอนดังตัวอยาง 
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สหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด 

งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562 

 

   หนวย : ลานบาท 

รายการ ป  2562 ป  2561 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิม (ลด) 

จำนวนเงิน คารอยละ 

  รายได 446,233,112 460,446,191 (14,213,079) (3.09) 

  หัก คาใชจาย 56,713,160 48,549,569 8,163,591 16.81 

  กำไรสุทธิ 271,716,615 296,079,800 (24,363,185) (8.23) 
     

จากตารางชี้ใหเห็นวาในป 2562 สหกรณมีรายไดลดลงจากป 2561 เปนจำนวนเงิน 

14,213,079 บาท หรือลดลงในอัตรารอยละ 3.09 ขณะท่ีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 16.81 สงผลใหกำไร

สุทธิลดลงในอัตรารอยละ 8.33 

 

สหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด 

งบดุล 

สำหรับปส้ินสุด  วันท่ี  30 พฤศจิกายน 2562 
 

รายการ ป  2562 ป  2561 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิม (ลด) 

จำนวนเงิน คารอยละ 

สินทรัพยหมุนเวียน 431,155,563 430,068,373 1,090,190 0.25 

สินทรัพยถาวร + อ่ืนๆ 7,253,762,262 7,078,695,168 175,067,094 2.47 

สินทรัพยรวม 7,684,920,825 7,508,763,541 176,157,284 2.35 

หน้ีสินหมุนเวียน 3,231,292,389 2,902,932,455 328,359,934 11.31 

ทุนของสหกรณ 4,450,230,221 4,184,542,001 265,688,220 6.35 

หน้ีสินและทุนของสหกรณ 7,684,920,825 7,508,763,541 176,157,284 2.35 
 

จากตารางขางบนวิเคราะหไดวา สหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด มีการขยายตัว

จากการมีสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากป 2561 ในอัตรารอยละ 0.25 สหกรณมีอัตราเสี่ยงลดลง เนื่องจากมี

หนี้สินลดลง ในอัตรารอยละ 2.69 มีสวนของทุนเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.35 สหกรณมีสภาพคลองลดลง 

เพราะอัตราการเพ่ิมข้ึนของทรัพยสินหมุนเวียนนอยกวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของหนี้สินหมุนเวียน 

2.1.2 การวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆ ในงบการเงิน

ของแตละปกับปฐาน (Index Analysis) วิธีนี้จะกำหนดใหงวดใดงวดหนึ่งหรือปใดปหนึ่งที่ไดพิจารณาแลววา

เหมาะสมใหเปนปฐาน การวิเคราะหจะกำหนดใหรายการตางๆ ในงบการเงินของปฐานมีคาเทากับ 100 
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จากนั้นจึงคำนวณการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการในปท่ีตองการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนอัตรารอยละของ

ปฐาน ดังตัวอยาง 
 

สหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด 

งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบตามแบงค 

สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 
 

รายการ ป 2562 ป 2561 
บาท % บาท % 

รายไดดอกเบ้ียรับเงินใหกู 445,577,717.57 99.85 459,790,219.27 99.86 

ผลตอบแทนการลงทุน&อ่ืนๆ 655,395.25 0.15 655,792.02 0.14 

รายไดรวม 446,233,112.82 100.00 460,446,191.29 100.00 

คาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 110,156,752.04 24.69 123,002,272.67 24.71 

คาใชจายดำเนินงาน 56,713,159.96 12.71 48,549,569.15 10.54 

กำไรสทุธิ 271,716,615.07 60.89 296,079,800.11 64.30 

     

   จากงบกำไรขาดทุนตัวอยาง แสดงใหเห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายการตางๆ 

ในงบกำไรขาดทุนของสหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด โดยเปรียบเทียบกับป 2560  

 

2.2 การวิเคราะหโดยเปรียบเทียบตามแนวดิ่ง นิยมเรียกกันวา Common - Size Analysis  

เปนการวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบขอมูลหรือโครงสรางของสวนประกอบในงบการเงินวาในแตละงวดรายการท่ี

เปนสวนประกอบในงบการเงินแตละรายการมีอัตราเปนรอยละเทาใดของยอดรวม 

 การวิเคราะหงบกำไรขาดทุนโดยการเปรียบเทียบตามแนวดิ่ง กำหนดใหรายไดมีคา

เทากับ 100 และคำนวณรายการตางๆ ท่ีประกอบในงบกำไรขาดทุนออกมาเปนอัตรารอยละของรายได 

 การวิเคราะหงบดุลโดยการเปรียบเทียบตามแนวดิ่ง กำหนดใหสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 

100 และคำนวณมูลคาของรายการตางๆ ดานสินทรัพยใหเปนคารอยละของสินทรัพยรวมในดานหนี้สินและ

ทุนของสหกรณ ก็คิดเทียบใหมีคาเทากับ 100 เชนเดียวกันและคำนวณมูลคาของรายการตางๆ ที่ประกอบอยู

ในดานหนี้สินและทุนใหเปนอัตรารอยละของหนี้สินและทุนของสหกรณ จากนั้นจะนำผลการคำนวณท่ีไดในแต

ละงวดมาเปรียบเทียบเพ่ือการวิเคราะหตอไปดังตัวอยาง 
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สหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด 

งบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ 

รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) อัตรารอยละ  (%) 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 

รายได       

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 445,577,717  459,790,219 450,139,113 99.99 102 100 

รายไดอ่ืน 655,395 655,792   1,010,731 65 65 100 

รวมรายได 446,233,112 460,446,191 451,149,844 99 102 100 

คาใชจาย       

ดอกเบ้ียจาย 110,156,752  123,002,272 133,162,602 82 92 100 

เงินเดือนคาจาง 8,204,213   10,081,190  10,024,829 82 100.6 100 

คาตอบแทน 1,503,070 1,501,752 1,321,660 114 114 100 

คาเบ้ียประชุมกรรมการ 

คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก 

1,554,000 

23,096,818 

1,549,500 

23,036,119 

1,239,000 

18,285,609 
125 

126 

125 

126 

100 

100 

คาใชจายดำเนินงาน 56,713,159 48,549,569 43,387,582 131 112 100 

กำไรสุทธ ิ 271,716,615 296,079,800 285,798,043 95 104 100 

   

2.3 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) เปนเครื ่องมือที ่ใชในการประเมินฐานะ

การเงินและวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ โดยการนำเอารายงานการเงินตางๆ ในงบกำไร

ขาดทุนและงบดุลมาพิจารณาในรูปของอัตราสวนตางๆ อัตราสวนการเงินที่สำคัญในสหกรณออมทรัพยอาจ

แบงออกตามวัตถุประสงคในการใชประโยชนเปน 4 กลุม ดังนี้ 

1)  อัตราสวนวัดสภาพคลอง (Liquidity Ratios) ที่นิยมใชกันในสหกรณออมทรัพย 

ไดแก อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratios) 

2)  อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการกอหนี้ (Leverage Ratios) ที ่น ิยมใชไดแก 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (Debt to Net Worth Ratios) อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt to Assets Ratios) 

3)  อัตราสวนที่ใชวัดความสามารถในการใชสินทรัพย (Activity Ratios) ไดแก อัตรา

หมุนของสินทรัพย (Asset Turnover) 

4)  อัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) ไดแก 

-  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets 

-  อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (Return on Equity 

-  อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

-  อัตราสวนคาใชจายตอรายได (Operating Expenditure on Sales) 



 

คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย 

การจัดการการเงินในสหกรณออมทรัพย  42 | P a g e  

 

  1.  ขั้นตอนการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของ

สหกรณออมทรัพย มีข้ันตอนดังนี้   

 1)  รวบรวมขอมูลจากรายงานการเงินตางๆ ในงบกำไรขาดทุนและงบดุล 

 2)  นำรายการทางการเงินจากงบการเงินมาแทนคาในสูตร 

 3)  แปลความหมายของอัตราสวนทางการเงินท่ีคำนวณได 

 4)  เปรียบเทียบและวิเคราะหตีความ 

  2.  การเปรียบเทียบและวิเคราะหตีความอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพย 

โดยท่ัวไปจะดำเนินการอยู 2 วิธี ไดแก 

 2.1) การเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของสหกรณออมทรัพยในภาพรวม คาเฉลี่ยของสหกรณ- 

ออมทรัพยในภาพรวมหมายถึง คาเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงินตางๆ ที่คำนวณจากตัวเลขทางการเงินของ

สหกรณออมทรัพยในขบวนการ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณจะดำเนินการจัดทำทุกๆ ป ดังตัวอยางในตารางท่ี 

2.2 ซ่ึงไดนำขอมูลระหวางป 2553-2555 มาแสดงใหเห็นการบริหารการเงินของสหกรณออมทรัพยในภาพรวม

วามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 
 

ตารางท่ี 2.2  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณในภาพรวมระหวางป 2559-2561 
 

รายการ 2561 2560 2559 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.39 0.39 0.39 

อัตราสวนหน้ีสินท้ังสิ้นตอทุน 1.14 1.18 1.16 

อัตราหมุนของสินทรัพยท้ังสิ้น (รอบ) 0.06 0.05 0.05 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังสิ้น 3.33 3.34 3.31 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน 7.19 7.23 7.14 

อัตราคาใชจายตอรายได 14.16 13.18 13.92 

อัตรากำไรสุทธิ 58.05 57.01 54.97 
 

  ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 

 2.2) การเปรียบเทียบคาอัตราสวนทางการเงินของสหกรณเองในอดีต ซึ่งจะทำใหเห็น

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณได 

  3.  สูตรคำนวณอัตราสวนทางการเงินและการตีความ 

  1)  อัตราสวนท่ีใชวิเคราะหสภาพคลอง 

  

   

การตีความ อัตราสวนนี้ใชเปนเครื่องชี้ฐานะทางการเงินในระยะสั้นของสหกรณใน 

ดานความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของสหกรณ  โดยจะบอกใหทราบวาสหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียน

อัตราสวนทุนหมุนเวียน    =     สินทรัพยหมุนเวียน       ตอ 1 

   (Current Ratios)    หนี้สินหมุนเวียน 
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   * สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย  =    สินทรัพยรวมตนป + สินทรัพยรวมปลายป 

              2 

                     

          อัตราหมุนของสินทรัพย     =          รายไดรวม           

             (Asset Turnover)              สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย * 

เปนกี่เทาของหนี้สินหมุนเวียน ถาอัตราสวนยิ่งสูงแสดงวา สหกรณยิ่งมีสภาพคลองสูง ในปจจุบันกฎกระทรวง

วาดวยการดำเรงสินทรัพยสภาพคลองตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2548 ไดกำหนดให

สหกรณที่มีการรับฝากเงินจากสมาชิกจะตองดำรงสินทรัพยสภาพคลอง (สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝาก) 

ไมนอยกวา 1 ซ่ึงสหกรณจะตองใหความสำคัญกับอัตราสวนดังกลาวดวย 

   

 2)  อัตราสวนท่ีใชวิเคราะหความสามารถในการกอหนี้ 

  

 การตีความ อัตราสวนนี้ชี ้ใหเห็นความสัมพันธระหวางหนี้สินที่มีอยูกับทุนของ

สหกรณ  ณ  วันท่ีจัดทำงบดุล ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาววาสหกรณจะมีทุนของตนเอง

เพื่อการชำระหนี้ไดเพียงใด ถาอัตราสวนสูงเกินกวา 1 แสดงวาสหกรณมีการกูยืมเงินจากเจาหนี้มากกวาเงิน

สวนของเจาของ ในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็นวาหากสหกรณเลิกกิจการ เจาหนี้อาจไดรับชำระหนี้ไมครบ

จำนวน ในกรณีดังกลาวสหกรณควรพิจารณาแกไขโดยการระดมหุนจากสมาชิกใหมากข้ึน 
 

 

  การตีความ อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม จะแสดงใหเห็นวาสหกรณมีหนี้สิน

รวมคิดเปนกี่เทาของสินทรัพย ซึ่งจะชี้ใหเห็นโครงสรางเงินทุนของสหกรณวา มีการใชทุนของตนเองมากนอย

แคไหน สัดสวนดังกลาวยิ่งต่ำยิ่งแสดงวาสหกรณมีความเสี่ยงนอย 

  

 3)  อัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการใชสินทรัพย 

 

 

 

 

  

 

 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน    =          หนี้สินรวม        ตอ 1 

    (Debt to Net Worth Ratios)    ทุนของสหกรณ 

    อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม   =          หนี้สินรวม          ตอ 1 

            สินทรัพยรวม 
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      อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย       =       กำไรสุทธิประจำป    X 100    

           (Return on Asset)    สินทรัพยรวมถัวเฉลี่ย             

      อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน     =       กำไรสุทธิประจำป    X 100    

           (Return on Equity)            ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย            

        อัตรากำไรสุทธิ       =       กำไรสุทธิประจำป    X 100    

                    (Profit Margin)         รายไดรวม            

      อัตราสวนคาใชจายตอรายได           =         คาใชจายรวม        X 100   

(Operating Expenditure on Sales)         รายไดรวม            

   การตีความ อัตราสวนนี ้แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางยอดรายไดสุทธิกับ

สินทรัพยวาสหกรณมีความสามารถในการใชสินทรัพยเปนอยางไร  ถาอัตราสวนที่ไดมีคาต่ำแสดงวา สหกรณ

ไดใชสินทรัพยที่มีอยูไปหาประโยชนไมไดมากเทาที่ควร จึงอาจตองปรับปรุงรายการสินทรัพยที ่ไมจำเปน

ออกไป  ในทางตรงกันขามถาอัตราสวนนี้สูงแสดงวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนดี 

 

 4)  อัตราสวนท่ีใชวัดความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios) 

 

 

 

 

การตีความ  อัตราสวนนี้บอกใหทราบวา ในรอบปบัญชีท่ีผานมาสหกรณมีกำไรสุทธิ

คิดเปนรอยละเทาใดของสินทรัพยท้ังสิ้น ถาอัตราสวนนี้สูงแสดงใหเห็นวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหาร

เงินทุนสูง  

 

 

 

 

   การตีความ อัตราสวนนี้ชี ้ใหเห็นถึงผลตอบแทนที่ผู เปนเจาของจะไดรับจากการ

ลงทุน  ซ่ึงจะชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากเงินทุนของสหกรณ  อัตราสวนนี้ยิ่งสูงยิ่งแสดง

วาสหกรณมีประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากเงินทุนของสหกรณมาก 

 

 

 
 

การตีความ  ถาสหกรณมีอัตรากำไรสุทธิสูงก็แสดงวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการ

ทำกำไรสูง ในทางตรงกันขามถาสหกรณใดมีอัตรากำไรสุทธิลดลง ก็ควรจะตองคนหาวามาจากสาเหตุใดเพ่ือ

การแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม 
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   การตีความ  อัตราสวนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของสหกรณในการ

ควบคุมคาใชจาย ยิ่งอัตราสวนต่ำเทาใดยิ่งสงผลดีตอกำไรของสหกรณ  ขอสังเกตคือ หากอัตราสวนนี้สูง อัตรา

กำไรสุทธิจะต่ำลงเสมอ 
 

   อนึ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดกำหนดอัตราสวนทางการเงินเพื่อใหสหกรณออม

ทรัพยนำไปใชวัดระดับการเฝาระวังทางการเงิน ซ่ึงมีท้ังหมด 3 อัตราสวน และมีคามาตรฐานดังนี้ 
 

อัตราสวน 
ระดับมาตรฐาน 

ดี พอใช ตองปรับปรุง 

1. อัตราคาใชจายดำเนินงานตอกำไร กอนหักคาใชจาย

ดำเนินงาน (%) 
<25 25-35 >35 

2. อัตราลูกหน้ีท่ีชำระหน้ีไดตามกำหนด (%) >95 80.95 <85 

3. อัตราทุนสำรองตอสินทรัพย (%) >10 4-10 <4 
 

   จากรายงานภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณไทย โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ เมื่อนำ

อัตราสวนทางการเงินทั้ง 3 สวน มาวัดระดับการเฝาระวังทางการเงินของสหกรณออมทรัพยทั้งระบบแลว จะ

พบขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในป 2554 และ 2555 ตามตาราง ดังนี ้
 

ระดับการเฝาระวังทางการเงิน (แหง) 
ป พ.ศ. 

2554 2555 

ปกติ 214 168 

มากข้ึนกวาปกต ิ 955 978 

พิเศษ 90 116 

พิเศษเรงดวน 14 12 

รวม 1,273 1,274 
 

   สหกรณออมทรัพยสามารถวัดระดับการเฝาระวังทางการเงินของตนเองได โดยการ

ปอนขอมูลของสหกรณเขาไปในระบบ CFSAWS : ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning 

System : Set Standard) 
 

4.  การใชอัตราสวนการเงินเพ่ือการวางแผนการเงินสหกรณออมทรัพย 

 อัตราสวนการเงินตางๆ ที ่กลาวมาขางตนนอกจากจะสามารถนำไปใชพิจารณา

สถานการณทางการเงินของสหกรณ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงจุดออน จุดแข็ง ท่ีเปนอยูแลว ยังมีประโยชนในการนำไปใช

ในการกำหนดเปาหมายทางการเงินของสหกรณตางๆ ดังตอไปนี้ 

  -  การกำหนดเปาหมายกำไร 

  -  การลดคาใชจายดำเนินงาน 

  -  การปรับปรุงโครงสรางเงินทุน 
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  -  การปองกันปญหาการขาดสภาพคลอง 

  -  การวางแผน การจายเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 

  -  การพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 
 

  5. ขอจำกัดของอัตราสวนการเงิน 

 แมวาอัตราสวนการเงินจะมีประโยชนสำหรับการวางแผนการเงินก็ตาม แตผูบริหาร

การเงินควรคำนึงถึงขอจำกัดดังตอไปนี้ 

 1)  ความแตกตางในสถานการณและสิ่งแวดลอม การใชอัตราสวนทางการเงินในเชิง

เปรียบเทียบระหวางสหกรณจะมีความหมายตอเม่ืออัตราสวนทางการเงินที่นำมาเปรียบเทียบนั้นเปนของ

สหกรณท่ีอยูในสถานการณและสิ่งแวดลอมท่ีใกลเคียงกัน 

 2) การกำหนดอัตราสวนมาตรฐานที่ใชในการเปรียบเทียบ ควรมีการกำหนดเปนชวง

มากกวากำหนดเปนตัวเลขโดดๆ เชน กรณีของอัตราสวนมาตรฐานของอัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน ควร

กำหนดอยูในชวง 0.01 : 1 - 0.02 : 1  เพ่ือใหการประเมินผลการวิเคราะหมีชวงการตัดสนใจไดกวางข้ึน 

 3)  การเปลี่ยนแปลงคาของเงินจะทำใหการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินเกิดความ

ไมแนนอน เพราะคำนวณมาจากตัวเลขที่มีคาของเงินแตกตางกัน เชน กรณีของมูลคาของสินทรัพยถาวรแบบ

เดียวกันที่ซื้อคนละชวงเวลา และมีราคาแตกตางกันมาก จะทำใหการประเมินคาผลตอบแทนตอสินทรัพย

คลาดเคลื่อนไปจากท่ีควรจะเปน 

 4)  ความเขาใจที่แตกตางกัน อัตราสวนทางการเงินของกิจการที่แตกตางกันยอมมีการ

ตีความที่แตกตางกัน ทำใหเกิดการประเมินเปรียบเทียบผิดพลาดไปจากขอเท็จจริง ตัวอยางเชนกรณีของ

อัตราสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุนของสหกรณออมทรัพย ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับอัตราสวนดังกลาวของ

กิจการธนาคารพาณิชย เนื่องจากสวนประกอบของหนี้สินในสวนที่เปนเงินฝากของสหกรณออมทรัพยยิ ่งมี

สัดสวนมากข้ึนยอมจะเปนผลดีตอการดำเนินงานของสหกรณ 

 5)  อัตราสวนทางการเงินเปนการประเมินขอมูลจากอดีต เนื่องจากตัวเลขที่นำมาใชใน

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเปนการใชตัวเลขในอดีตนำมาเปรียบเทียบ ดังนั้นผูวิเคราะหหรือผูบริหาร

ควรจะตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาพิจารณาควบคูไปกับการใชอัตราสวนทาง

การเงินดวย 
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2.4 ตัวอยางการวิเคราะหสถานการณการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยครูระยอง จำกัด 

1. มิติดานการบริหารสินทรัพย 
 

 
 

ป 2562 สหกรณมีสินทรัพยทั้งสิ ้น 7,684 ลานบาท สวนใหญเปนลูกหนี้เงินใหกู 

7,544 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98 รองลงมาเปนท่ีดินและอุปกรณ เงินลงทุนระยะยาว ตามลำดับ 

เม่ือพิจารณาคุณภาพของสินทรัพยจากอัตราสวนทางการเงิน ดังนี้ 

- อัตราคางชำระของลูกหนี้ 0.6% ถือวาอยูในเกณฑปกติ 

- อัตราหมุนของสินทรัพย 

- ผลตอบแทนตอสินทรัพย 3.5% ใกลเคียงคาเฉลี่ย 
 

2. มิติดานเงินทุน 
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ป 2562 สหกรณมีตนทุนดำเนินงานท้ังสิ้น 7,684 ลานบาท สวนใหญเปนทุนภายใน

สหกรณโดยทุนของสหกรณคิดเปนรอยละ 57.9 รองลงมาเปนเงินรับฝากสมาชิกคิดเปนรอยละ 25.5 สวนท่ี

เหลือเปนเงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร รอยละ 16.6 

เม่ือพิจารณาอัตราสวนชี้ใหเห็นสถานการณการเงินของสหกรณดังนี้ 

- อัตราสวนหนี้สินทั ้งสิ ้นตอทุน เทากับ 0.73 แสดงวาทุนของสหกรณสามารถ

คุมครองภาระหนี้สินได ถือวามีความม่ังคงทางดานการเงิน 

- อัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพยทั้งสิ้น 0.73 เทา อยูในเกณฑดี ทำใหสหกรณมี

ตนทุนเงินทุนต่ำและมีแหลงเงินทุนระยะยาว 

- อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของทุน 6.1% แสดงถึงความสามารถในการบริหาร

เงินทุนของสหกรณไดดีพอสมควร แตนอยกวาปท่ีผานมาซ่ึง ROE เทากับ 7% 
 

3. มิติดานสภาพคลอง 
 

 
 

เม่ือพิจารณาสภาพคลองของสหกรณ ดังนี้ 

- อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทากับ 0.13 เทา แสดงวาสภาพคลองยังไมดีเทาที่ควร 

โดยพบวาสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปนลูกหนี้ระยะสั้น คิดเปนรอยละ 83 ของสินทรัพยหมุนเวียนท้ังสิ้น จึง

จำเปนตองบริหารลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เม่ือพิจารณาดานหนี้สินหมุนเวียนพบวา เปนเงินรับฝาก

สวนใหญรอยละ 61 % สวนที่เหลือเปนเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใชเงิน จึงตองมีการวางแผนดาน

ผลิตภัณฑเงินฝากเพ่ือไมใหสงผลกระทบดานสภาพคลอง 
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4. มิติดานความสามารถในการทำกำไร 
 

 
 

ในป 2562 สหกรณมีรายไดรวมเทากับ 446,233,112 บาท มีตนทุนเงินเทากับรอยละ 

24.69 มีอัตราคาใชจายดำเนินงานรอยละ 12.71 กำไรสุทธิในอัตรา 69.1  

โดยสังเกตเห็นวาสหกรณมีอัตราคาใชจายดำเนินงานสูงขึ้น ทั้งนี่เนื่องจากมีการตั้ง

คาใชจายรายการหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 11,512,061 บาท ตามนโยบายกรมตรวจบัญชี 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการสรางคุณคาจากเงินออมเฉลี่ยนอยกวาเงินใหกูเฉลี่ย

ของสมาชิก ไดแก 241,266.21 บาท และ 298,855.41 บาท  
 

5. มิติดานขีดความสามารถในการใหบริการ 
 

โครงสรางธุรกิจสหกรณ 

จำนวนสมาชิก 8,122 ราย 

ธุรกิจสหกรณ บาท เฉลี่ย/ราย (บาท) 

- รับฝากเงิน 1,959,564,158 241,266 

- ใหเงินกู 7,541,468,383 928,523 

- ใหการศึกษาอบรม   

- จัดสวัสดิการ   

มูลคาธุรกิจรวม (รักฝาก + ใหกู) ระหวางป 4,386,867,823 บาท 

มูลคาธุรกิจเฉลี่ยตอเดือน 365,572,319 บาท 

การเติบโตของธุรกิจ (เปรียบเทียบจากปกอน) 3.8% 
 

จากขอมูลในตาราง ชี้ใหเห็นวานอกจากการใหบริการดานสงเสริมการออมและใหเงินกู 

แลวสหกรณยังมีแผนงานสงเสริมการเรียนรูและจัดสวัสดิการใหสมาชิก กรรมการ และเจาหนาท่ีดวย 
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6. มิติดานความเส่ียง ประเด็นความเสี่ยงมี 8 ดานดังนี้ 

• ความเส่ียงดานกลยุทธ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สหกรณกำหนดแผน

กลยุทธ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอม

ภายนอก อันสงผลกระทบตอรายได ทุน การดำเนินงาน หรือการดำรงอยูของสหกรณ ทั้งนี้ สามารถพิจารณา

ความเสี่ยงไดจากปจจัยของเหตุการณท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนรวมกับผลความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

• ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

 ความเสี ่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี ่ยงในปจจุบันหรือในอนาคตท่ี

สหกรณอาจไมสามารถจัดหาเงินสดเพื่อชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดและรวมไปถึงเพื่อรองรับการขยายตัว

ของสินทรัพย (สินเชื่อ) ตามการดำเนินกิจกรรมปกติ 

• ความเส่ียงดานเครดิต 

 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ หมายถึง ความเสี่ยงในปจจุบันหรือในภายหนาที่มีตอ

รายไดและสวนทุนของสหกรณ อันเกิดจากการที่ผูกูผิดนัดชำระหนี้ตามเงื่อนไขและ/หรือขอตกลงในสัญญา 

ความเสี่ยงสินเชื่อคงอยูในทุกกิจกรรม ไมวาจะเปนการลงทุนหรือการใหเงินกูยืมที่คาดหวังการไดรับเงินกูยืม

หรือเงินลงทุนกลับคืน 

• ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ 

 ความเสี ่ยงดานปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี ่ยงที ่จะเกิดความเสียหายอัน

เนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองคกร และการขาดการควบคุมท่ีดี โดย

อาจเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอกและสงผลกระทบตตอ

รายไดหรือความอยูรอดของสหกรณ  

• ความเส่ียงดานการลงทุน 

 ความเสี่ยงดานการลงทุน หมายถึง ความเสี่ยงปจจุบันหรือในภายหนาที่มีตอ

รายไดและสวนทุนของสหกรณ อันเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาอันเนื่องมาจากการดอยความสามารถใน

การชำระหนี้ของผูออก ผูค้ำประกันของผลิตภัณฑการลงทุนท่ีสหกรณถืออยูในพอรตลงทุน (หรือองคประกอบ

การลงทุนทั้งหมดของสหกรณ) หรือของคูคาในกรณีที่ทำการซื้อขายลวงหนา ซึ่งสวนนี้ถือเปนความเสี่ยงดาน

เครดิต นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานลงทุนยังรวมถึงความเสี่ยงดานตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปจจัย

ตลาด ไดแก ราคาหรืออัตราดอกเบี้ยของผลิตภัณฑการลงทุนที่ทำใหเกิดการดอยคาของสินทรัพยในพอรต

ลงทุน ขณะเดียวกันความเสี่ยงอื่น ๆ เชน ความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่เกิดจากการผิดพลาดในการสงมอบและ

ชำระราคาถือเปนสวนหนึ่งของความเสี่ยงดานลงทุนดวย 

• ความเส่ียงดานกฎหมายและขอกำหนดผูกพันขององคกร 

 ความเสี่ยงดานการกฎหมายและขอกำหนดผูกพันองคกร หมายถึง ความเสี่ยงอัน

เกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบของทั้งหนวยงานภายในและ
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ภายนอกที่กำกับดูแลองคการ สงผลกระทบตอความสัมพันธที่ดีตอลูกคาทำใหเกิดปญหาเรื่องความนาเชื่อถือ

ของสหกรณ และทำใหชื่อเสียงและสถานภาพของสหกรณถูกทำลายลง 

• ความเส่ียงดานตลาดท่ีสงผลตอผลการดำเนินงาน 

 ความเสี่ยงดานตลาดท่ีสงผลตอผลการดำเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงในปจจุบัน

หรือในอนาคตที่การเปลี่ยนแปลงของปจจัยตลาด เชน อัตราดอกเบี้ย ราคาตลาดของหลักทรัพย เปนตน อาจ

สงผลใหผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยรับสุทธิจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในงบดุลของสหกรณลดลง หรือ

อาจทำใหตัวสินทรัพยเองในงบดุลมีมูลคาลดลง จนสงผลกระทบตอรายไดสุทธิหรือมูลคาสวนทุนของสหกรณ 

• ความเส่ียงดานภาพลักษณองคกร 

 ความเสี่ยงดานภาพลักษณองคกร หมายถึง ความเสี่ยงที่ชื่อเสียงของสหกรณจะ

เสียหายจากเหตุการณดานชื่อเสียงตามท่ีไดสะทอนจากการเปดเผยเชิงลบเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติ 

หรือฐานะทางการเงินของสหกรณ การเปดเผยเชิงลบเหลานี้ไมวาจะจริงหรือไม อาจทำลายความเชื่อมั่นของ

สาธารณะที่มีตอสหกรณ สงผลใหเกิดการฟองรองที่มีคาใชจายสูงและนำไปสูการเสื่อมของฐานสมาชิก ธุรกิจ

และรายได 

 



 

คูมือการจัดการสหกรณออมทรัพย 

การควบคุมภายในสหกรณออมทรัพย  52 | P a g e  

 

หนวยเรียนที่ 3 
ารควบคุมภายในสหกรณออมทรัพย 

 

 

 

3.1 ความหมายการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน หมายถึง แผนจัดแบงสวนงาน วิธีปฏิบัติงานท่ีประสานกันและมาตรการตางๆ ท่ี 

ถือปฏิบัติในกิจการเพื่อดูแลรักษาทรัพยสิน ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อไดของขอมูลทางบัญชีเพื่อเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและเปนระเบียบเรียบรอย สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ผูบริหารได 

กําหนดไว และมีการปองกันและคนพบทุจริตหรือขอผิดพลาดได 
 

3.2 ลักษณะของการควบคุมภายในท่ีดี ประกอบดวย 

1) มีแผนจัดแบงสวนงาน ซึ่งกําหนดความรับผิดชอบของงานดานตางๆ ไวอยางชัดแจงเขาใจงาย 

เพ่ือใหพนักงานทุกคนทราบหนาท่ีความรับผิดชอบของตน หลักการท่ีสําคัญ คือ ตองไมใหพนักงานคนหนึ่งคน 

ใดควบคุมงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตผูเดียวเพราะอาจเกิดการทุจริตไดงาย หรือมีขอผิดพลาดท่ีไมมีใครพบ วิธีการ 

คือ ตองแยกใหงานดานปฏิบัติการ การดูแลทรัพยสิน การบัญชี และการตรวจสอบภายในใหเปนอิสระตอกัน 

เพ่ือใหมีการควบคุมซ่ึงกันและกัน แตในขณะเดียวกันก็ตองใหมีการประสานงานท่ีดีดวย 

2) มีระบบการควบคุมทางบัญชีท่ีดี ซ่ึงจะประกอบดวย 

ก. ผังบัญชี รวมท้ังคูมือการบัญชีและนโยบายการบัญชีเพ่ือใหการรวบรวมขอมูลทางบัญชีเปนไป 

ไดดวยความเรียบรอย ผังบัญชีที่จัดทําขึ้นอยางสมบูรณนอกจากจะชวยปองกันความผิดพลาดในการบันทึก 

ขอมูลแลวยังเปนประโยชนในการควบคุมสินทรัพย และกําหนดความรับผิดชอบของพนักงานดวย 

ข. การควบคุมโดยงบประมาณ เปนมาตรการที ่ใชเพื ่อประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับ 

งบประมาณท่ีวางไว ซ่ึงจะชวยใหเกิดขอผิดพลาดและการทุจริตไดยาก เชน ถามีการทํางบประมาณรายจายไว 

ก็ยอมเปนการยากที่พนักงานคนใดคนหนึ่งจะหาทางเบิกจายรายจายที่เปนเท็จ งบประมาณที่นิยมใช ไดแก 

ประมาณการเงินสดลวงหนา งบประมาณคาใชจาย 

ค. มีระบบตนทุนท่ีดีซ่ึงจะชวยผูบริหารควบคุมตนทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารได 

ง. เอกสารประกอบการลงบัญชีและแบบพิมพตางๆ ควรมีหมายเลขกํากับเพื่อใหควบคุมได ไม 

เกิดการสูญหายและติดตามคนหาไดงาย 

ก 
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3) มีแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับแผนงานตางๆ เพื่อปองกันการโตแยงหรือปดความรับผิดชอบการ 

มอบหมายงาน วิธีปฏิบัติและนโยบายควรทําเปนลายลักษณอักษร แนวทางปฏิบัติงานที่ดีจําเปนตองอาศัย 

ระเบียบและกฎขอบังคับเพื่อชวยใหพนักงานปฏิบัติไดโดยเรียบรอยดวย เชน มีระเบียบการเก็บรักษาเงินสด 

ระเบียบการจายเงินกู ระเบียบการรับฝากเงิน ฯลฯ 

4) ใชเจาหนาท่ีท่ีคุณสมบัติเหมาะสมกับความรับผิดชอบ การใชพนักงานท่ีมีคุณสมบัติไมตรงกับงาน

ท่ีมอบหมายใหทํา อาจนําความเสียหายมาสูสหกรณไดโดยงาย 
 

3.3 ขอบเขตของการควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้นจะตองมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการควบคุมดานการบริหารและการ 

ควบคุมดานบัญชี 

การควบคุมภายในดานการบริหาร (Administrative Controls) หมายถึงแผนการจัดสงงาน 

วิธีการและมาตรการตางๆ ท่ีสามารถทําใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไป 

ตามนโยบายท่ีกําหนด 

การควบคุมภายในดานบัญชี (Accounting Controls) หมายถึง แผนจัดแบงสวนงาน วิธีการและ 

การบันทึกขอมูลตางๆ เก่ียวกับการดูแลรักษาทรัพยสิน ตลอดจนการรวบรวมขอมูลทางการเงินใหถูกตองเปน 

ท่ีเชื่อถือได ซึ่งการควบคุมดังกลาวกําหนดข้ึนมาเพื่อใหมั่นใจไดวารายการตางๆ ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตอง 

เหมาะสมตามหลักการบัญชีทีรับรองท่ัวไป มีการอนุมัติอยางถูกตอง รวมทั้งรายการทรัพยสินตางๆ จะตอง 

บันทึกไวอยางครบถวนมีการตรวจสอบทรัพยสินเปนครั้งคราว ทรัพยสินจะตองมีอยูจริง อีกท้ังการใชทรัพยสิน 

จะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจดวย 

1) การควบคุมภายในดานการบริหาร จะประกอบดวย 

1.1) การควบคุมดานการจัดการเปนการควบคุมของฝายบริหารที่จะทําใหพนักงานสหกรณ 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรปฏิบัติดังน้ี 

(ก) จัดใหที่มีโครงสรางองคกรที่ชัดเจนและเหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ โดยโครงสราง 

ของการจัดองคการนั้นตองมีการจัดแบงสวนงานใหเหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาตลอดจนมีการควบคุมการ 

ดําเนินงานท่ีดี สามารถอํานวยผลประโยชนแกสหกรณใหมากท่ีสุด (รูปท่ี 3.1) 

(ข) กําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงจะทําใหผูท่ี 

ไดรับมอบอํานาจนั้นไดรับสิทธิในการทํางาน หรือสั่งงานตอไปได การมอบอํานาจปฏิบัติงานนี้จะเปนเครื่องมือ 

ท่ีใชในการควบคุมวาพนักงานแตละคนไดปฏิบัติงานภายในอํานาจหนาท่ีของตนครบถวนหรือไมการมอบ 

อํานาจปฏิบัติงานใหแกพนักงานแตละคนควรกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถของพนักงานดวย 

(ค) กําหนดลกัษณะงานของแตละหนาท่ีใหชัดเจนวางานในตําแหนงใดมีขอบเขตหนาที่และ

ความรับผิดชอบอยางไร โดยจะตองระบุไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือปองกันการละเลยการปฏิบัติหนาท่ี และให

พนักงานในการปฏิบัติงานดวย 
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รุปท่ี 3.1  โครงสรางการตรวจสอบบัญชีและการเงินของสหกรณออมทรัพย 
 

1.2) การควบคุมการดําเนินงาน เปนการควบคุมใหการปฏิบัติงานตางๆ ในสหกรณเปนไปตาม 

แผนงานท่ีวางไว ซ่ึงทําไดโดย 

(ก) กําหนดนโยบายของสหกรณ เม่ือสหกรณมีโครงสรางการจัดองคการท่ีดี มีการมอบหมาย 

อํานาจปฏิบัติงาน และกําหนดลักษณะงานอยางชัดเจนแลว สิ่งท่ีจะตามมาก็คือการวางนโยบายของสหกรณ

เพื่อเปนแนวทางใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย โดยทั่วไปแลวนโยบายจะตองจัดทําข้ึน

เปนลายลักษณอักษร เพื่อชี้ใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานของสหกรณ ซ่ึงแตละสหกรณอาจกําหนดข้ึน

แตกตางกันไปตามลักษณะการดําเนินงานของสหกรณนั้นๆ การกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจนนั ้จะเปน

เครื่องมืออยางหนึ่งของฝายบริหารที่จะใชในการควบคุมการทํางานของพนักงานวาเปนไปตามนโยบายท่ี

กําหนดไวหรือไม 

(ข) วางแผนระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองกับนโยบายของสหกรณ แผนระยะสั้น 

และระยะยาว ควรจะจัดขึ้นพรอมๆ กัน โดยหนวยงานที่ตองปฏิบัติงานตามแผนจะเปนผูจัดทําแผนขึ้น แลว 

เสนอแผนงานนั้นไปใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา 

แผนระยะส้ัน เปนแผนที่ประมาณเหตุการณในอนาคตชวงสั้นๆ ไมเกิน 1 ป เชน 3 เดือน 

หรือ 6 เดือน เปนตน แผนระยะสั้นท่ีพบกันบอยๆ ไดแก งบดุลโดยประมาณ งบกําไรขาดทุน โดยประมาณ งบ

กระแสเงินสดโดยประมาณ เปนตน 

แผนระยะยาว เปนแผนท่ีประมาณเหตุการณในอนาคตท่ีเกิน 1 ปข้ึนไปซ่ึงในสหกรณนั้น

ยังไมเคยจัดทําแผนประเภทนี้ เพราะลักษณะของธุรกิจไมเอ้ืออํานวยตอการท่ีจะคาดการณอนาคตนาน ๆ 
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1.3) การควบคุมโดยระบบการรายงานขอมูลสหกรณทุกสหกรณโดยเฉพาะสหกรณที่มีขนาด 

ใหญ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณยอมไมสามารถที่จะรูเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในสหกรณได 

หมด ดังนั้นจึงควรจัดใหมีการรายงานขอมูลตางๆ ที่เกิดข้ึนใหคณะกรรมการทราบ เพ่ือท่ีจะไดนําเอาขอมูล 

เหลานั้นมาใชประกอบการตัดสินใจหรือใชในการวางแผนการดําเนินงานตอไป 

2) การควบคุมภายในดานบัญชี จะประกอบดวย 

ก. ผังบัญชีสหกรณจะตองมีการจัดทําผังบัญชีผังบัญชีจะทําหนาท่ีรวมรวมขอมูลท่ีมีลักษณะ 

เดียวกัน จัดใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน ผังบัญชีที่ดีจะตองมีจํานวนประเภทของบัญชีแสดงผลกับปริมาณธรุกิจ 

และชื่อบัญชีท่ีกําหนดข้ึนจะตองมีความหมายชัดเจน 

ข. จัดทํางบประมาณเพ่ือใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของผูบริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานใน 

รูปของตัวเงิน 

การใชระบบควบคุมโดยงบประมาณนี้ ทําใหกิจการจําเปนตองมีขอมูลทางบัญชีและทําใหขอ 

ผิดพลาดและการทุจริตตางๆ เกิดขึ้นไดยาก เพราะงบประมาณนั้นจะถูกจัดทําข้ึนในลักษณะท่ีสมเหตุสมผลคํานึง 

ถึงขอมูลในอดีต และสื่งที่จะเกิดในอนาคต เชน มีการตั้งงบประมาณคาใชจายขึ้นสําหรับควบคุม คาใชจายใน

สหกรณ ทําใหพนักงานที่ตองการจะเบิกจายรายจายเท็จเบิกไดยากขึ้น งบประมาณท่ีมักพบกันอยู เสมอไดแก

ประมาณการเงินสดลวงหนา 

ค. กําหนดแบบฟอรมและเลขที่เรียงลําดับเอกสาร เอกสารที่สหกรณใชประกอบรายการทาง 

บัญชีนั้น สหกรณควรกําหนดแบบฟอรมและขอมูลที่ตองแสดงไวอยางรอบครอบเพื่อประโยชนในการรวมรวม 

ขอมูลและเพื่อประโยชนในการควบคุมวารายการทุกรายการไดลงบัญชีครบถวนเอกสารมีอยูครบไมขาดหาย 

และคนหางาย สหกรณควรกําหนดเลขท่ีในเอกสารตางๆ ใหเรียงลําดับกันไว เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจาย 

ใบเบิกเงินทดรองจาย เปนตน 

แบบฟอรมและเลขท่ีเรียงลําดับเอกสาร เปนสิ่งสําคัญสําหรับการควบคุมภายในเพราะจะชวย 

ปองกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน สามารถระบุตัวผูรับผิดชอบไดชวยใหการทํางานรวดเร็วและลดงานที่ตองทํา 

ซ้ำซาก 

ง. จัดใหมีการตรวจสอบภายในขึ ้น เพราะผู ตรวจสอบภายในนั ้นจะเปรียบเสมือนหูตาของ

ผูบริหารท่ีจะชวยควบคุมดูแลงานทางดานตางๆ แทนผูบริหาร โดยจะทําหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานภายในสหกรณ เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวมีการจดบันทึก 

รายการตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงานอยางถูกตองและรวดเร็ว ซ่ึงหมายถึงวา การควบคุมภายใน 

เปนไปอยางดีและเพียงพอท่ีจะปองกันทรัพยสินจากการสูญเสีย การตรวจสอบภายในจะชวยใหการทุจริตหรือ 

ขอผิดพลาดเกิดขึ้นนอยลงอันเปนผลใหผูตรวจสอบบัญชีภายนอกสามารถลดภาระการตรวจสอบลงไดบาง ถา 

มีการประสานงานกันเปนอยางดี 

ผูตรวจสอบภายในควรจะตองวางแผนการตรวจสอบ ใหครอบคลุมถึงจุดออนที่สําคัญของการ

ควบคุมภายในทุกจุด และควรมีขอเสนอเพื่อปรับปรุงงานดานตางๆ ใหดีขึ้น ในขณะเดียวกันผูบริหารของ 

สหกรณก็ควรจะใหความสนใจและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอเสนอแนะดังกลาว การท่ีผูตรวจสอบภายใน 
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จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีอิสระในการทํางาน ดังนั้นจึงควร 

จัดใหผูตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอผูบริหารระดับสูง 

3) การควบคุมภายในดานสินทรัพย สามารถแยกเปนสวนใหญๆ ไดคือ  

ก. การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เนื่องจากเงินสดและเงินฝากธนาคาร มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ของสหกรณทั้งดาน

การรับเงินและการจายเงิน ดังนั้น การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร จึงทําไดยากที่สุดเพราะเงินสด

สามารถที่จะโอนเปลี่ยนมือไดงาย ไมมีเอกลักษณและลักษณะเฉพาะตัว การควบคุมเงินสดจึงเปนปญหาใหญ

อยางหนึ่งในการควบคุมภายในสหกรณควรกําหนดระบบการควบคุมภายในอยางรอบคอบซึ่งควรดําเนินการ

ดังนี้ 

- สหกรณตองกําหนดวงเงินสดในมือท่ีพนักงานการเงินสามารถเก็บรักษาได เงินสดสวนที่เกิน 

กวาวงเงินท่ีอนุมัติใหเก็บรักษาจะตองนําฝากธนาคารทันทีในทุกๆ สิ้นวันทําการ นอกจากน้ันเงินสดที่เก็บรักษา

ในมือก็ควรเก็บรักษาไวในท่ีม่ันคงและปลอดภัย เชน เก็บไวในตูนิรภัย หรือในล้ินชักท่ีมีกุญแจปดอยางแนนหนา 

เปนตน 

- ตองแบงแยกหนาที่ระหวางพนักงานการเงินและพนักงานบัญชีออกจากกันอยางเด็ดขาด 

และมีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

- พนักงานการเงินจะตองออกใบสําคัญแสดงการรับและจายเงินทุกครั้ง โดยจะตองเก็บสําเนา 

ไวเปนหลักฐานดวย 

- สหกรณตองจัดใหพนักงานการเงินมีหลักประกันไวกับสหกรณในจํานวนที่เพียงพอกับความ 

รับผิดชอบของพนักงานคนนั้น 

- ควรจัดใหมีการโยกยายหรือสับเปล่ียนหนาท่ีกันเปนคร้ังคราว เพ่ือการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน 

- การอนุมัติการจายเงินทุกครั้ง จะทําไดก็ตอเม่ือไดทําการตรวจสอบเอกสารใบสําคัญตาง ๆท่ี 

จําเปนตอการจายเงินใหถูกตองเรียบรอยเสียกอนทุกครั้ง 

- หลังจากท่ีจายเงินเรียบรอยแลว เอกสารประกอบการจายทุกใบจะตองประทับคําวา “จายเงิน

แลว” เพ่ือปองกันการนําใบสําคัญเหลานี้มาเบิกซ้ำอีกครั้ง 

- ผูท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบในสําคัญจาย ไมควรจะเปนบุคคลเดียวกับผูทําหนาท่ีจายจริง 

- ใบสําคัญจายทุกใบจะตองเขียนดวยหมึกหรือพิมพดีด 

- ควรมีการตรวจนับเงินสดเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในสมุดเงินสดเปนครั้งคราว 

- ในกรณีที ่มีสหกรณใชเช็ค การจายเช็คควรจายตามลําดับเลขที ่ โดยระบุตนขั ้วเช็คให 

ครบถวน เช็คใบใดท่ียกเลิกจะตองนํามาติดไวกับตนข้ัวเช็คพรอมกับประทับตรา “ยกเลิก” 

- การลงลายมือชื่อสั่งจายเช็ค ควรกําหนดใหมีผูรับผิดชอบอยางนอยสองคน 

- การจายเช็คทุกครั้งจะตองระบุตัวผูรับอยางเจาะจง และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” ออกไป 

- ควรจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเปนครั้งคราว และผูจัดทํางบกระทบยอดนั้น 

จะตองไมใชพนักงานการเงิน 
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รายงานฐานะเงินสด เงินฝากธนาคารเปนเครื่องมือท่ีใชควบคุมการปฏิบัติงานดานการเงินให 

เปนไปตามระเบียบของสหกรณ และชวยใหผูบริหารสามารถวางแผนทางดานการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ข. การควบคุมลูกหนี้ 

ลูกหนี้ของสหกรณไดแกลูกหนี้เงินกูสหกรณออมทรัพยจะจายเงินกูใหสมาชิก 3 ประเภท คือ 

ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน ลูกหนี้เงินกูสามัญ ลูกหนี้เงินกูพิเศษ ซ่ึงควรจะทําการควบคุมดังตอไปนี้ 

- การจายเงินกูทุกครั้งตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูอยางถูกตอง และ 

การจายตองจายไมเกินวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

- แบงแยกหนาที่ระหวางพนักงานบัญชีออกจากพนักงานการเงิน กลาวคือ ใหพนักงานบัญชี 

ยอยจัดทําใบรับเงินกูจากหนังสือกู และจัดทําใบเสร็จรับเงินกรณีรับชําระเงินจากลูกหนี้ สวนพนักงานการเงิน

จะทําหนาท่ีจายเงินตามใบรับเงินกูและหนังสือกู พรอมลงนามกํากับจํานวนเงินกูท่ีจายใหสมาชิก กรณีรับเงินก็ 

จะลงชื่อรับเงินในใบเสร็จรับเงินท่ีพนักงานบัญชีจัดทํา 

- มีการตรวจสอบความถูกตองของหลักประกัน เชน หนังสือสัญญาค้ำประกัน 

- เปรียบเทียบยอดคงเหลือในบัญชีคุมยอดกับบัญชีเงินกูรายตัวทุกเดือน 

- จัดใหมีการควบคุมใบเสร็จรับเงินท้ังท่ีใชแลวและยังไมใช ใบเสร็จรับเงินของสหกรณควรให 

เลมท่ีและเลขท่ีไวทุกหนา 

- ควรมีการยืนยันยอดลูกหนี้คงเหลือของสมาชิก อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

ค. การควบคุมสินทรัพยถาวร 

สินทรัพยถาวร ไดแก สินทรัพยท่ีสหกรณไมไดมีไวเพ่ือขาย แตมีไวเพื่อใชงานนานกวารอบ 

การดําเนินงานตามปกติ เชน อาคารสํานักงาน อุปกรณสํานักงาน เปนตน ในการควบคุมสินทรัพยถาวร 

สหกรณควรจัดใหมีการควบคุม ดังนี้ 

- การซื้อสินทรัพยถาวรทุกครั้งตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและ 

ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด นอกจากนั้นควรจัดทํางบประมาณการซ้ือสินทรัพยถาวรไว 

ดวย เพราะการจัดทํางบประมาณจะชวยใหฝายบริหารสามารถพิจารณาถึงความตองการใช และผลตอบแทนท่ี 

ไดจากการลงทุนวาคุมคาหรือไม และยังชวยใหสามารถวางแผนทางดานเงินทุนไดอยางถูกตอง ดวยถา

งบประมาณท่ีจัดทํามามีมากกวาเงินทุนท่ีจะใชในแตละป คณะกรรมการจะไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนท่ีมีอยู 

ตามลําดับความสําคัญของการใชสินทรัพยถาวรนั้น 

- การซื้อสินทรัพยถาวรทุกครั้งควรตั้งกรรมการตรวจรับของซึ่งเปนคนละชุดกับกรรมการ 

จัดซื้อ เพื่อเปนการปองกันการซื้อสินทรัพยที่ไมมีคุณภาพ และจํานวนไมตรงตามตองการ นอกจากนั้น ควร 

ควบคุมใหราคาสินทรัพยเปนไปตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ ถาสินทรัพยที่ซื้อมีราคาสูงมาก ควรใชวิธีการยื่นซอง 

ประมูล เพ่ือปองกันการซ้ือสินทรัพยมีราคาสูงกวาราคาตลาด 

- ควรจัดทําทะเบียนสินทรัพยถาวรขึ้น โดยจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับวันซื ้อ ราคาทุนการ 

ซอมแซมบํารุงรักษา รวมทั้งการหักคาเสื่อมราคาดวย นอกจากนั้นควรจัดหมวดหมูใหสินทรัพยที่มีลักษณะ 

เดียวกันหรือคลายคลึงกันอยูดวยกัน แลวจึงใหรหัสกํากับสินทรัพยแตละชนิด โดยรหัสนั้นจะบอกความหมาย 
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ของหมวดหมูใหญและยอยตามที่สหกรณกําหนด ควรมีการตรวจนับสินทรัพยถาวรที่มีอยูจริงๆ เปรียบเทียบ 

กับทะเบียนสินทรัพย และบัญชีคุมยอดเปนครั้งคราว 

- ควรจัดใหมีระเบียบเกี่ยวกับรายจายที่เปนทุนวาจํานวนตํ่ากวาเทาใดใหถือเปนคาใชจาย 

เชน รายจายที่ต่ำกวา 500 บาท ใหถือเปนคาใชจาย เปนตน และการจายในลักษณะใดจึงถือวาเปนรายจายท่ี

เปนทุน โดยทั่วไปรายจายท่ีมีอายุการใชงานของสินทรัพยนานขึ้น และสินทรัพยนั้นมีประสิทธิภาพในการใช 

งานเพ่ิมข้ึนถือวาเปนรายจายท่ีเปนทุน สวนรายจายท่ีทําใหสินทรัพยใชงานไดเหมือนเดิมถือวาเปนคาใชจาย 

- ควรจัดใหมีการประกันภัยในสินทรัพยถาวร เชน การประกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุตางๆ 

เพื่อวาเม่ือเกิดภัยข้ึนกับสหกรณ สหกรณจะไดรับเงินสดชดเชยกับบริษัทประกันภัยอันจะเปนการบรรเทา 

ภาระของสหกรณไมใหเกิดการขาดแคลนเงินทุนสหกรณควรจัดทําทะเบียนกรมธรรมประกันภัยไว เพ่ือจะได 

ทราบวามีกรมธรรมท่ียังไมหมดอายุอยูเปนจํานวนเทาใด เม่ือเกิดความเสียหายขึ้นจะไดเรียกคาทดแทนจาก 

บริษัทไดถูกตองและยังชวยใหการคํานวณเบี้ยประกันจายลวงหนาและเบี้ยประกันจายเปนไปอยางถูกตอง 

- จัดใหมีการเก็บรักษาสินทรัพยถาวรไวในที่มั ่นคงและปลอดภัย รวมทั้งจัดใหมีการบํารุง 

รักษาอยางดีดวย 

- กรณีท่ีมีการเลิกใชสินทรัพยถาวร ดวยมีการขออนุมัติจําหนายจากคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณกอน และตองเก็บคําสั่งอนุมัตินั้นไวเปนหลักฐานประกอบ เพราะการจําหนายสินทรัพย ถาวรอาจ

กอใหเกิดการทุจริตงาย ถาไมมีการควบคุมที่ดีพอ สินทรัพยที่จําหนายออกจากบัญชีโดยการขายให บุคคลอ่ืน 

ควรมีการตรวจสอบดวยวา ราคาท่ีขายไปนั้น เหมาะสมกับสภาพของสินทรัพยนั้นหรือไม และ สหกรณไดรับเงิน

คาขายครบถวนหรือไม 

4) การควบคุมภายในดานหนี้สิน สามารถแยกเปนสวนใหญๆ ไดคือ  

ก. การควบคุมเงินรับฝาก 

ตามหลักและอุดมการณของสหกรณนั้น ตองการใหมีสมาชิกชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ 

ซ่ึงกันและกัน ดังนั้น สหกรณจึงสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพยโดยสหกรณจะรับเงินฝากจากสมาชิก 2 

ประเภท คือ เงินรับฝากออมทรัพย และเงินรับฝากประจํา แลวนําเงินจํานวนนี้ไปชวยเหลือเพ่ือสมาชิกอ่ืนท่ีมี 

ความจําเปนตองใชเงินในรูปของการใหเงินกู การควบคุมเงินรับฝากนั้นจะทําไดโดยกําหนดระเบียบวาดวยการ 

รับฝากเงินข้ึนโดย 

การควบคุมการเปดบัญชีเงินรับฝาก 

- ควรใหสมาชิกลงลายมือชื่อไวในบัตรตัวอยางลายมือชื่ออยางนอย 2 ครั้ง  

- เม่ือสมาชิกฝากเงิน จะตองใหสมาชิกเขียนใบขอเปดบัญชีใหเรียบรอย 

- เมื่อสมาชิกสงใบนําฝากจะตองบันทึกรายการฝากเงินไวในสมุดคูฝากของสมาชิก แลวมอบ 

ใหสมาชิกเก็บไวเปนหลักฐาน พรอมกับจัดทําแผนบัญชียอยเจาหนี้เงินรับฝากดวย 

การควบคุมการรับฝากเงิน 

- สหกรณควรแบงแยกหนาท่ีระหวางพนักงานรับเงินกับพนักงานบันทึกแผนบัญชียอยเจาหนี้ 

เงินรับฝากเพื่อประโยชนในการปองกัน กรณีการปลอมลายมือชื่อสมาชิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และกรณี 

การรับฝากเงินจากสมาชิกแลวไมบันทึกบัญชี 
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- เมื่อรับเงินฝากจากสมาชิกควรบันทึกรายการในสมุดคูฝากของสมาชิกกับแผนบัญชียอย 

เจาหนาท่ีเงินฝากทันที 

- ควรกําหนดผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในสมุดคูฝากและแผนบัญชียอยเจาหนี้เงินฝาก 

การควบคุมการถอนเงินฝาก 

- พนักงานการเงินตองตรวจสอบตัวอยางลายมือชื่อของสมาชิกในใบถอนเงินฝากกับบัตรตัวอยาง

ลายมือชื่อใหตรงกัน 

- เม่ือสมาชิกรับเงินตองใหลงลายมือชื่อในชองรับเงินทุกครั้ง 

- เม่ือมีการถอนเงินฝากจะตองบันทึกรายการในสมุดคูฝากพรอมกับแผนบัญชียอยเจาหนี้เงิน

ฝากทันที 

- กําหนดใหมีผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อในสมุดคูบัญชีเงินฝากและแผนบัญชียอยเจาหนี้เงิน 

ฝากทุกครั้งท่ีมีการถอนเงิน 

- ควรมีการจัดสงหนังสือยืนยันยอดเงินฝากคงเหลือของสมาชิกอยางนอยปละ 2 ครัง้ 

- เม่ือสมาชิกตองการถอนเงินจากสหกรณจะจัดทําใบถอนเงินฝาก และสงใหพนักงานการเงิน 

พรอมกับสมุดคูฝาก พนักงานการเงินจะตรวจสอบลายมือชื่อในใบถอนเงินฝากกับบัตรตัวอยางลายมือชื่อ แลว 

ลงลายมือชื่อผูจายเงิน สงใหพนักงานบัญชียอยเจาหนี้เงินรับฝากบันทึกรายการถอนเงินลงในสมุดคูฝาก และ 

บัญชียอยเจาหนี้เงินรับฝาก แลวจึงสงกลับใหพนักงานการเงินเพ่ือจายเงินสดใหสมาชิกพรอมกับสมุดคูฝาก 

รวมท้ังใหสมาชิกลงลายม่ือชือรับเงินในใบถอนเงินดวย สวนใบถอนเงินฝากจะรวบรวมสงใหพนักงานบัญชีใน 

ตอนสิ้นวัน 

- พนักงานบัญชี จะจัดทําใบสําคัญจายตามจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากบันทึกรายการใน 

สมุดเงินสด ผานรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป และทํารายการสอบยันยอดกับพนักงานบัญชียอยเจาหนี้

เงินรับฝากในทุกๆ สิ้นเดือน 

ข. การควบคุมเงินกูยืม 

- ควรมีการพิจารณาวามีการแบงแยกหนาที่โดยชัดเจนหรือไมระหวางการรับเงินกูการจาย 

ชําระหนี้ (ตนเงินและดอกเบี้ย) การลงบัญชียอยเจาหนี้ 

- ควรพิจารณา การจายเงินชําระหนี้และดอกเบี้ยจายวาสหกรณสามารถชําระหนี้โดยไม 

กระทบกระเทือนกับเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชในการดําเนินงาน 

- ควรพิจารณา การกูยืมเงินไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบขอบังคับของสหกรณหรือไม 

- ควรพิจารณา วามีการลงบัญชีปรับปรุงคาใชจายคางจายเปนประจําทุกเดือนหรือไม 

- เงินเบิกเกินบัญชี ดูหนังสือของเบิกบัญชีกับธนาคาร เพ่ือใหทราบวงเงินท่ีอาจเบิกได การลง 

นามสั่งจายเงิน และอัตราดอกเบี้ย 

- เงินกูยืมจากธนาคาร ดูสัญญากูยืม กับรายการรับเงิน 

ค. การควบคุมหนี้สินอ่ืนไดแกเงินฝากสะสมพนักงานเงินประกันตัวพนักงานและสํารอง บําเหน็จ

พนักงาน 
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- ตองจัดใหมีบัญชียอย/ทะเบียน เงินฝากสะสม เงินประกันตัวไวใหครบถวนเปนปจจุบัน 

- ควรไดมีการตรวจสอบการรวมยอดคงเหลือในแผนบัญชียอยเจาหนี้เปรียบเทียบกับยอด 

คงเหลือในบัญชีคุมยอดเจาหนี้วาถูกตองตรงกันอยูเปนประจําหรือไม 

ง. การควบคุมทุนเรือนหุนและทุนสะสมตางๆ 

ทุนเรือนหุน เปนจํานวนเงินคาหุนที่สมาชิกชําระแกสหกรณตามขอบังคับที่สหกรณกําหนดไว 

กรณีท่ีสหกรณมีทุนเรือนหุน 2 ชนิด คือ หุนปกติ และหุนพิเศษ ควรบันทึกบัญชีแยกออกจากกันใหชัดเจน 

จํานวนเงินคาหุนท่ีสมาชิกชําระแกสหกรณมีท้ังท่ีชําระเต็มมูลคาและไมครบมูลคา สหกรณควรแยกใหชัดเจนวา 

มีหุนท่ีชําระเต็มมูลคาเทาใดและหุนท่ีชําระไมครบมูลคาเทาใด ในกรณีท่ีรายละเอียดทุนเรือนหุนของสหกรณไม 

เทากับบัญชีคุมยอด ซ่ึงเกิดขึ้นเพราะขอบกพรองทางบัญชีบาง จากการพลั้งเผลอของพนักงานสหกรณบาง 

จากสาเหตุเหลานี้ทําใหเกิดผลเสียข้ึนกับสหกรณ ดังนั้นจึงควรควบคุมทุนเรือนหุนของสหกรณ ดังนี้ 

- เมื่อมีผูมาสมัครเปนสมาชิกและมีการเก็บเงินคาหุนจากสมาชิกตองออกใบเสร็จรับเงินทุก 

ครั้งและเมื่อผานการอนุมัติจากคณะกรรมการใหรับเปนสมาชิกของสหกรณแลวจะตองบันทึกรายละเอียดลง 

ในทะเบียนสมาชิกและทะเบียนทุนเรือนหุนดวย 

- การโอนหุนระหวางสมาชิกดวยกัน ตองทําใบสําคัญการโอนและมีการทําหลักฐานเปนลาย 

ลักษณอักษรใหท้ังสองฝายลงลายมือยินยอม จากนั้นจะตองบันทึกในทะเบียนหุนของสมาชิกใหเรียบรอย 

- การจายคืนเงินคาหุนใหสมาชิก จะจายตอเมื่อไดทําการตรวจสอบหนี้สินและภาระการคา

ประกันของสมาชิกรายนั้นแลววาไมมีหนี้สินคงคางกับสหกรณและไมไดติดค้ำประกันใหสมาชิกรายใดอยูและท่ี

สําคัญคือจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการแลว 

- การจายเงินปนผลทุกครั้งจะตองมีการสอบทานความถูกตองของจํานวนหุนและจํานวนอัตรา 

เงินปนผลวาถูกตองตามมติท่ีอนุมัติหรือไม 

- ควรแยกหนาท่ีระหวางพนักงานการเงิน และพนักงานบันทึกทะเบียนหุนออกจากกันเพ่ือปองกัน 

การจายคืน หรือการรับเงินคาหุนโดยไมบันทึกบัญชี 

- ควรมีการเปรียบเทียบยอดรวมของสมาชิกทุกรายในทะเบียนหุนกับบัญชีคุมยอดทุกๆ เดือน 

ถามียอดรวมของรายละเอียดไมตรงกับบัญชีคุมยอดจะไดรับคนหาและแกไขใหถูกตอง ถาปลอยไวเปนเวลานาน 

พนักงานท่ีทําก็อาจจะลืมและนึกไมออกวาเกิดอะไรขึนทําใหการคนหาเปนไปอยางยากลําบาก 

- ควรมีการยนืยันยอดทุนเรือนหุนของสมาชิก อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ทุนสะสมตาง ๆ ไดแก ทุนศึกษาอบรม ทุนสาธารณประโยชน เปนทุนท่ีสะสมไวจากการจัดสรร 

กําไรสุทธิประจําป หรือจากการไดรับบริจาคเพ่ือเปนทุนของสหกรณในการใดการหนึ่ง สหกรณจะตองใชเงินทุน

ตาง ๆ เหลานั้นใหเปนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ตองใหเปนไปตามขอบังคับหรือระเบียบท่ีกําหนดไวอยาง

เครงครัดการควบคุมทุนสะสมตางๆ นั้นควรประกอบดวย 

- มีระเบียบในการใชจายทุนนั้นๆ ไวอยางชัดเจน 

- ตองมีการอนุมัติการใชจายทุนทุกครั้งจากผูมีอํานาจ ซ่ึงไดแก คณะกรรมการดําเนินงาน 
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5) การควบคุมรายไดและคาใชจาย 

รายได (Revenues) หมายถึง สินทรัพยของสหกรณที่เพิ่มขึ้น หรือหนี้สินลดลงเนื่องจากการ 

ดําเนินธุรกิจในรอบปทางบัญชี ไดแก ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกูและรายไดอ่ืนๆ 

คาใชจาย (Expenses) หมายถึง สินทรัพยของสหกรณท่ีลดลงหรือหนี้สินท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก 

การดําเนินงาน คาใชจายนี้เกิดขึ้นเพื่อกอใหเกิดรายได เชน ดอกเบี้ยจายในธุรกิจเครดิต ตลอดท้ังคาใชจายใน 

การดําเนินงาน 

ดานรายได ควบคุมโดยดูจาก 

- การใหกูทุกรายมีหนังสือขอกู โดยถูกตองตามระเบียบ 

- เงินใหกูทุกรายไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูและอยูในวงเงินท่ีระเบียบ 

กําหนด 

ดานคาใชจาย ควบคุมโดย ดูจากหลักฐานการจายเงินไดอนุมัติโดยผูมีอํานาจแลว 

- ตรวจสอบการคํานวณดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 

- ควรมีการสับเปลี่ยนพนักงานบัญชียอยจากกลุมหนึ่งไปอีกกลุมหนึ่ง 
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หนวยเรียนที่ 4 
ารจัดการสหกรณออมทรัพยในปจจุบัน 
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