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ปจจัยที่มีผลกระทบตอกําไรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย
FACTOR AFFECTING THE PROFITABILITY OF THAI CREDIT UNIONS COOPERATIVES
ติณณ จงเจริญในธรรม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้กําหนดวัตถุปรสงคเพื่อศึกษาถึงป@จจัยตAางๆทางเศรษฐกิจ ที่อาจสAงผลกระทบตAอผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน และเพื่อวิเคราะหระดับของผลกระทบจากป@จจัยทางเศรษฐกิจที่มีตAอ
สหกรณเครดิ ต ยู เ นี่ ย น ซึ่ งการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปH น การศึ ก ษาขI อมู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ คื อการนํ า ขI อมู ล ผลการ
ดํา เนิ น งานของสหกรณเครดิ ต ยู เ นี่ ย นในประเทศไทย ประจํ าปL 2551-2560 จากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มาวิเคราะหขIอมูล โดยนําป@จจัยภายนอกและป@จจัยภายในมาวิเคราะหซึ่งไมAรวม
ป@จจัยระหวAางประเทศ และป@จจัยทางการเมืองผลการวิเคราะหป@จจัยที่มีผลกระทบตAอกําไรสุทธิของสหกรณ
เครดิต ยูเนี่ยน พบวA าตัวแปรอิสระตAางๆที่นํามาศึกษาในสมการครั้ งนี้ ไดI แกA ป@ จจัยดIา นจํานวนสมาชิกของ
สหกรณ, จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง, จํานวนเงินฝาก, จํานวนเงินกูI, อัตราการวAางงาน, อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, อัตราดอกเบี้ยเงินกูIของตลาด, อัตราเงินเฟVอ และคAาแรงขั้นต่ํา สามารถนํามา
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของกําไรสุทธิไดI 4 ป@จจัย ไดIแกA จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง, จํานวน
เงินฝาก และจํานวนเงินกูI ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ สAวนป@จจัยที่เหลืออีก 6 ป@จจัย ไดIแกA ป@จจัยดIานจํานวนสมาชิก
ของสหกรณ, อัตราการวAางงาน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, อัตราดอกเบี้ยเงินกูIของตลาด, อัตราเงินเฟVอ
และคAาแรงขั้นต่ํา ไมAมีผลอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ: ป@จจัยที่มีผลกระทบตAอกําไรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย
Abstract
The main purposes of this research are to study the economic factors that may
effect on the performance of Credit Union Cooperatives, and to analyze the extent of the
impact of economic factorson the Credit Union Cooperative performance. This study used
secondary data during the 2008 – 2017 period, which were collected from the Cooperative
Auditing Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. Then the internal and
external factors excep international and political factors are used for data analysis.
The results of the study indicate that the 4 main factors are statistical significant,
namely 1) the amount of capital stock 2) the amount of reverse fund 3) the amount of
deposit 4) the amount of loan. Whereas the rest of factors are not statistical significance as
follows:1)the amount of Credit Union Cooperative’s members 2) unemployment rate 3)
deposit interest rates 4) loan interest rate 5) inflation rate and 6) minimum wage.
Keywords: Factors affecting the profitability of Thai Credit Unions Cooperatives
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บทนํา
จากกรณีที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีป@ญหาคนถอนเงินฝากออกจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนจํานวนมากใน
ภาพรวมทั่วประเทศที่กรมตรวจบัญชีสหกรณเก็บขIอมูลจากปริมาณธุรกิจสหกรณไดIนั้น จากเดิมที่มีเงินฝากใน
ปL 2555 สูงถึง 27,079.95 ลIานบาท ลดลงเหลือ 22,383.49 ลIานบาท ในปL 2556 และ 16,389.96 ลIานบาท
ในปL 2557 ในขณะเดียวกันการแขAงขันของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินตAางๆ ก็สAงผลตAอปริมาณ
เงินฝากของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนอีกดIวย โดยหากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมีเงินฝากลดลงก็จะสAงผลตAอการปลAอย
สินเชื่อที่นIอยลง และทําใหIกําไรของสหกรณนIอยลงตามในที่สุด นอกจากป@จจัยทางดIานอัตราดอกเบี้ยแลIว ยัง
มีป@จจัยอื่นๆทั้งป@จจัยภายนอก ไดIแกA อัตราเงินเฟVอ, อัตราการวAางงาน, คAาแรงขั้นต่ํา เปHนตIน ซึ่งป@จจัยภายนอก
เหลA านี้ ถIามี การเปลี่ย นแปลงไปยAอมสA งผลกระทบตA อธุร กิ จทุ กประเภทไมAเ วI นแมI แตA ส ถาบั น การเงิ น ก็ไดI รั บ
ผลกระทบดIวย และนอกจากป@จจัยภายนอก แลIวก็ยังมีป@จจัยภายในที่อาจทําใหIกําไรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เปลี่ยนแปลงไปไดI เชAน ทุนเรือนหุIน, จํานวนสมาชิก เปHนตIน ซึ่งถIาหากป@จจัยตAางๆเหลAานี้เปลี่ยนแปลงไปจะ
สAงผลอยAางไรตAอกําไรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน อีกทั้งงานวิจัยในอดีตที่ผAานมาก็ไดIมีการตั้งขIอสังเกตถึงป@จจัย
ดังกลAาว การศึกษาในครั้งนี้จึงใหIความสําคัญกับป@จจัยตAางๆทางเศรษฐกิจระดับจุลภาค และมหภาค ในการ
ดําเนินธุรกิจของสหกรณที่มีผลกระทบตAอกําไรของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในภาพ รวมของทั้งประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงป@จจัยตAางๆทางเศรษฐกิจ ที่สAงผลกระทบตAอผลการดําเนินงานของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยน และเพื่อวิเคราะหผลกระทบของป@จจัยทางเศรษฐกิจที่มีตAอสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งสามารถชAวยใหI
หนAวยงานที่กํากับดูแลสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสามารถวางแผน และกําหนดนโยบายในการบริหารสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยนใหIเปHนไปตามเปVาหมายที่กําหนด อีกทั้งสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตAางๆทั่วประเทศไดIทราบถึงแนวทางใน
การแกIไขป@ญหาการขาดทุนซึ่งเปHนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนนั้นๆ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงป@จจัยตAางๆทางเศรษฐกิจ ที่สAงผลกระทบตAอผลการดําเนินงานของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยน
2. เพื่อวิเคราะหผลกระทบของป@จจัยทางเศรษฐกิจที่มีตAอสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปHนการศึกษาขIอมูลแบบทุติยภูมิ คือการนําขIอมูลผลการดําเนินงานของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ประจําปL 2551-2560 จากการตรวจสอบบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ มาวิเคราะหขIอมูล โดยนําป@จจัยภายนอกและป@จจัยภายในมาวิเคราะหซึ่งไมAรวมป@จจัยระหวAาง
ประเทศ และป@จจัยทางการเมือง
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปHนการวิจัยเพื่อศึกษาถึงป@จจัยระดับจุลภาค และมหภาคที่มีผลตAอกําไรของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนไทย
2. ขั้อนตอนการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปHนการนําขIอมูลผลการดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศ
ไทย ประจําปL 2551 ถึง ปL 2560 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณมาวิเคราะหขIอมูล โดยนําป@จจัยระดับจุลภาค
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และป@จจัยระดับมหภาคมาวิเคราะหซึ่งไมAรวมป@จจัยระหวAางประเทศ และป@จจัยทางการเมือง โดยการเลือก
จํานวนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่นํามาวิเคราะหในแตAละปL คัดเลือกจากสินทรัพยรวมของแตAละสหกรณโดยจัด
เรียงลําดับจากปริมาณสินทรัพยรวมมากไปหานIอยโดยไมAนIอยกวAารIอยละ 70 ของสินทรัพยรวมของสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนทั้งประเทศ ซึ่งเปHนการศึกษาถึงป@จจัยที่มีความสัมพันธกันระหวAางกําไรสุทธิกับป@จจัยอิสระโดยดู
ถึงความสัมพันธของป@จจัยวAามีความสัมพันธกันหรือไมAอยAางไร
3. การเก็บรวบรวมขIอมูล
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เ ปH น การศึ กษาขI อมู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ คื อการนํ า ขI อมู ล ผลการดํ า เนิ น งานของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ประจําปL 2551-2560 จากการตรวจสอบบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ
4. การวิเคราะหขIอมูลทางสถิติ
4.1. การวิเคราะหขIอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) เปHนการวิเคราะหที่อธิบายเกี่ยวกับ
ขIอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมไดIมาประมวลผลการวิเคราะหขIอมูลตามขั้นตอน แลIวนําไปจัดทําในรูปแบบตาราง/
แผนภูมิ และหรือคAาสถิติอยAางงAาย ซึ่งสามารถใชIอธิบายถึงป@จจัยตAางๆทางเศรษฐกิจ ที่สAงผลกระทบตAอผลการ
ดําเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน (ตามวัตถุประสงคขIอที่ 1)
4.2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เปHนการนําขIอมูลทุติยภูมิที่ผูIวิจัยเก็บ
รวบรวมไดIมาทําการวิเคราะหตัว แปร (Variable) ที่มีตั้ งแตA 3 ตัวแปรขึ้นไป ทั้งตั วแปรตาม (Dependent
Variable) ที่มีเพียงตัวแปรเดียว และตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่มีมากกวAา 1 ตัวแปรที่มีผลตAอ
ตัวแปรตาม โดยใชIวิธีการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซIอน (Multiple Regression Analysis) ซึ่งสามารถเขียน
สมการที่แสดงถึงความสัมพัน ธของตัว แปรทั้ง 2 ชนิด (ตัวแปรตาม, ตัวแปรอิสระ) ในรูปแบบของ Linear
Form ดังนั้น ผูIวิจัยจึงสามารถแบAงสมการออกมาไดIเปHน 2 สมการไดI ดังนี้
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 ---------- (สมการที่ 1)
ป@จจัยภายใน ไดIแกA X1 = จํานวนสมาชิกของสหกรณ, X2 = จํานวนทุนเรือนหุIน, X3 = จํานวนทุน
สํารอง, X4 = จํานวนเงินฝาก และX5 = จํานวนเงินกูI
Y = c + d1X6 + d2X7 + d3X8 + d4X9 + d5X10 ---------- (สมการที่ 2)
ป@จจัยภายนอก ไดIแกA X6 = อัตราการวAางงาน, X7 = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, X8 = อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูIของตลาด, X9 = อัตราเงินเฟVอ และX10 = คAาแรงขั้นต่ํา
การคัดเลือกตัวแปร
ตัวแปรอิสระที่ผูIวิจัยตั้งสมมติฐานไวIนั้นไดIมาจากการตรวจสอบเอกสารทางวิชาการ/บทความ
วิชาการตAางๆ ซึ่งสามารถสรุปตัวแปรอิสระที่ผูIวิจัยไดIตั้งสมมติฐานไวIดังนี้
ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการที่ผAานมาเกี่ยวกับป@จจัยภายใน
ชื่อ-นามสกุล

ทัตชญา วัชระพเดชาภัทร
เฉลิมพร อภิชนาพงศ

จํานวนสมาชิก
ของสหกรณ
(X1)
x
√

จํานวนทุน จํานวนทุน
เรือนหุIน
สํารอง
(X2)
√
√
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(X3)
√
√

จํานวน
เงินฝาก

จํานวน
เงินกูI

(X4)
x
√

(X5)
x
√
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ผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการที่ผAานมาเกี่ยวกับป@จจัยภายนอก
อัตราการ อัตราดอกเบี้ยเงิน อัตราดอกเบี้ย
ชื่อ-นามสกุล
วAางงาน
ฝากของตลาด เงินกูIของตลาด
มรุต กลัดเจริญ
พงษศักดิ์ หิรัญศรี
นันทพร บ้ําสันเทียะ
เอื้อมพร มณีนนท
โอปอ คําเกษม
สาธิต วงศอนันตนนท

(X6)
x
x
x
x
x
√

(X7)
√
√
√
√
x
x

(X8)
√
√
√
√
√
x

อัตรา
เงินเฟVอ

คAาแรง
ขั้นต่ํา

(X9)
√
x
x
√
√
√

(X10)
x
x
x
x
x
√

สมมติฐานทิศทางความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามกําหนดไดI ดังนี้
1. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ จํานวนสมาชิกของสหกรณ
2. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขIามกับ จํานวนทุนเรือนหุIน
3. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในในทิศทางตรงกันขIามกันกับ จํานวนทุนสํารอง
4. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขIามกับ จํานวนเงินฝาก
5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ จํานวนเงินกูI
6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขIามกับ อัตราการวAางงาน
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขIามกับ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ของตลาด
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ อัตราดอกเบี้ยเงินกูIของ
ตลาด
9. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขIามกับ อัตราเงินเฟVอ
10. กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLจะมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกันขIามกับ คAาแรงขั้นต่ํา
ผลการวิจัย
โดยผลวิเคราะหสามารถนํามาแสดงในสมการถดถอยไดI สมการที่ 1 ไดI ดังนี้
Y = 136530931.66728 - 1382.24412281167X1 - 0.221615817618674X2 (3.509060)
(-0.330864)
(-2.614618) ***
10.7827809120961X3 - 0.149735682391207X4 + 0.593331957952087X5
(-7.186639) ***
(-3.124054) ***
(6.259649) ***
จากสมการขIางตIนจะเห็นวAาป@จจัยภายใน (ป@จจัยจุลภาค) ที่มีผลกระทบตAอกําไรของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนไทยนั้น มีคAา Coefficient of Multiple Determination หรือ R2 เทAากับ 0.27697 หมายความวAาการ
เปลี่ยนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยไดIดIวยป@จจัย ดIานจํานวนสมาชิก
ของสหกรณ, จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง, จํานวนเงินฝาก และ จํานวนเงินกูI ที่ประมาณรIอยละ
27.697 ซึ่งแสดงวAาป@จจัยอื่นๆภายในสหกรณที่ไมAไดIอยูAในสมการมีผลการเปลี่ยนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ประจํา ปLของสหกรณเครดิ ตยูเ นี่ย นไทยไดIถึงรI อยละ 72.303 และเมื่อพิจ ารณาคAา F-statistic โดยทํา การ
ทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของสมการดังกลAาวผลปรากฏวAา ป@จจัยภายใน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงไดI
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อยAางมีนัยสําคัญทางสถิติถึง 4 ป@จจัย ไดIแกA จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง, จํานวนเงินฝาก และ
จํานวนเงินกูI ที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ยกเวIน ป@จจัยดIานจํานวนสมาชิกของสหกรณ
การพิจารณาป@จจัยดIานจํานวนสมาชิกของสหกรณ จะเห็นไดIวAาคAาสัมประสิทธิ์ของป@จจัยนี้มีคAาเทAากับ
- 1382.24412281167 ซึ่งไมAมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ดังนั้นจึงไมAควรพิจารณา
ป@จจัยดIานจํานวนสมาชิกของสหกรณ เพราะไมAไดIมีผลตAอกําไร (ขาดทุน) สุทธิของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย
และเมื่อพิจารณาป@จจัยดIาน จํานวนทุนเรือนหุIน จะเห็นไดIวAาคAาสัมประสิทธิ์ของป@จจัยนี้มีคAาเทAากับ
-0.221615817618674 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ซึ่งสามารถอธิบายไดIวAาเมื่อ
ป@จจัยดIานจํานวนทุนเรือนหุIน มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 บาทจะทําใหIกําไร(ขาดทุน) สุทธิของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขIามกัน -0.221615817618674 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
ชี้ใหIเห็นถึงกําไรสุทธิของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย ถIามีทุนเรือนหุIนจํานวนมาก นั่นคือตIนทุนของสหกรณที่
เพิ่มสูงขึ้นกําไรสุทธิจะลดลง ซึ่งหมายถึงจะตIองวิเคราะหและบริหารทุนเรือนหุIนที่อยูAในสหกรณใหIเกิดผลกําไร
เพื่อจะไดIจAายป@นผลใหIแกAสมาชิกไดI
การพิ จ ารณาป@ จ จั ย ดI า น จํ า นวนทุ น สํ า รองจะเห็ น ไดI วA า คA า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องป@ จ จั ย นี้ มี คA า เทA า กั บ
-10.7827809120961 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ซึ่งสามารถอธิบายไดIวAาเมื่อ
ป@จจัยดIานจํานวนทุนสํารอง มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 บาทจะทําใหIกําไร (ขาดทุน) สุทธิของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันที่ -7.186639 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้ใหIเห็นถึงกําไร
สุทธิของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย จะถูกนํามาจัดสรรเปHนทุนสํารองที่รIอยละ 10 ตามกฎหมายกําหนด
สAวนการพิจารณาป@จจั ยดIา นจํา นวนเงิน ฝาก จะเห็ นไดI วAาคA าสัมประสิทธิ์ ของป@จจั ยนี้มีคAาเทAากั บ 0.149735682391207 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ซึ่งสามารถอธิบายไดIวAาเมื่อ
ป@จจัยดIานจํานวนเงินฝาก มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะทําใหIกําไร (ขาดทุน) สุทธิของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันขIามกัน -3.124054 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้ใหIเห็นถึงกําไรสุทธิ
ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย ถIามีจํานวนเงินฝากปริมาณมาก นั่นคือตIนทุนของสหกรณที่เพิ่มสูงขึ้นกําไรสุทธิ
จะลดลง นั่นหมายถึงจะตIองวิเคราะหและบริหารจํานวนเงินฝากที่อยูAในสหกรณใหIเกิดผลกําไร โดยอาจนําเงิน
ไปปลAอยสินเชื่อใหIแกAสมาชิก และหรือนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหAงชาติ (คพช.) กําหนด เปHนตIนเพื่อจะสามารถจAายดอกเบี้ยใหIแกAสมาชิกที่ฝากเงินไดI
ป@จจัยสุดทIายการพิจารณาป@จจัยดIานจํานวนเงินกูI จะเห็นไดIวAาคAาสัมประสิทธิ์ของป@จจัยนี้มีคAาเทAากับ
0.593331957952087 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ซึ่งสามารถอธิบายไดIวAาเมื่อ
ป@จจัยดIานจํานวนเงินกูI มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะทําใหIกําไร (ขาดทุน) สุทธิของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 6.259649 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะชี้ใหIเห็นถึงกําไรสุทธิของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทย ถIามีจํานวนการปลAอยกูIปริมาณมาก นั่นคือรายไดIหลักของสหกรณที่เพิ่มสูงขึ้นกําไร
สุทธิจะเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงจะตIองทําการขยายวงเงินการปลAอยสินเชื่อมากขึ้น รวมถึระยะเวลาการชําระคืน
หนี้ใหIยาวขึ้น อีกทั้งมีการบริการที่รวดเร็วใหIตรงตามความตIองการ หรือความจําเปHนของลูกคIาเพื่อทําใหIเกิดผล
กําไรที่มากขึ้น เปHนตIน
และ ผลวิเคราะหสามารถนํามาแสดงในสมการถดถอยไดI สมการที่ 2 ไดI ดังนี้
Y = - 76979426.0596164 + 248473180.692523X6 - 27198385.6834603X7 +
(-0.020375)
(0.715189)
(-0.1366728)
12328642.262339X8 - 5881466.83717589X9 + 1273228.41849104X10
(0.052648)
(-0.132718)
(0.259296)
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จากสมการขIางตIนจะเห็นวAาป@จจัยภายนอก (ป@จจัยมหภาค)ที่มีผลกระทบตAอกําไรของสหกรณเครดิตยู
เนี่ยนไทยนั้น มีคAา Coefficient of Multiple Determination หรือ R2 เทAากับ 0.0031 หมายความวAาการ
เปลี่ยนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปLของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยไดIดIวยป@จจัย อัตราการวAางงาน,
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, อัตราดอกเบี้ยเงินกูIของตลาด, อัตราเงินเฟVอ และคAาแรงขั้นต่ําที่ประมาณ
รIอยละ 0.31 ซึ่งแสดงวAาป@จจัยภายนอกอื่นๆที่ไมAไดIอยูAในสมการมีผลการเปลี่ยนแปลงของกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ประจําปLของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยไดIถึงรIอยละ 99.69 และเมื่อพิจารณาคAา F-statistic โดยทําการทดสอบ
นัยสําคัญทางสถิติของสมการดังกลAาวผลปรากฏวAา ป@จจัยภายนอกทุกตัวไมAสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
และไมAมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรIอยละ 95 ไดIเลย
ดังนั้น เมื่อพิจารณาป@จจัยภายนอกไดIแกA อัตราการวAางงาน, อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด, อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น กูI ข องตลาด, อั ต ราเงิ น เฟV อ และคA า แรงขั้ น ต่ํ า มี คAา สั ม ประสิ ทธิ์ ข องป@ จ จั ย ภายนอกอยูA ที่
248473180.692523,
-27198385.6834603,
12328642.262339,
5881466.83717589,1273228.41849104 ตามลําดับซึ่งไมAมีผลอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
รIอยละ 95 จึงไมAควรนําตัวแปรป@จจัยภายนอกมาพิจารณา และสหกรณไมAควรนําป@จจัยดังกลAาวมาพิจารณา
ความเปHนไปไดIของการทํากําไร (ขาดทุน) สุทธิของสหกรณเพราะไมAใชAป@จจัยสําคัญในการทํากําไร (ขาดทุน)
สุทธิของสหกรณ
ดังนั้น จากผลการศึกษาขIางตIนสามารถอธิบายไดIวAาป@จจัยระดับมหภาค และป@จจัยระดับจุลภาคที่มี
ผล ที่มีผลกระทบตAอกําไร (ขาดทุน) สุทธิ ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรIอยละ 95 ไดIแกA จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง, จํานวนเงินฝาก และจํานวนเงินกูI รวมจํานวน
4 ป@จจัย ซึ่งถIาตIองการกําไร (ขาดทุน) สุทธิเพิ่มขึ้นจะตIองทําการบริหารจัดการ จํานวนทุนเรือนหุIน จํานวนเงิน
ฝาก และจํานวนทุนสํารองใหIไดIรับผลตอบแทนมากขึ้น และทําการเพิ่มปริมาณของ จํานวนเงินกูI
อภิปรายผลการวิจัย
ป@ จ จั ย จุ ล ภาคจากผลงานวิ จั ย /บทความทางวิ ช าการที่ ผA า นมานั้ น ในสA ว นของผลการวิ จั ย มี ค วาม
สอดคลIองกับผลงานวิจัยครั้งนี้คือ ผลงานวิจัยของ เฉลิมพร อภิชนาพงศ ปL 2543 ไดIวิจัยเรื่องป@จจัยที่มีอิทธิพล
ตAอกําไรของสหกรณออมทรัพยไทยซึ่งมีจํานวน 4 ป@จจัยที่สอดคลIองไดIแกA จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุน
สํารอง, จํานวนเงินฝาก และจํานวนเงินกูI แตAผลงานวิจัยของ เฉลิมพร อภิชนาพงศ มีไดIผลวิจัยวAา จํานวน
สมาชิกของสหกรณ มีผลตAอกําไรของสหกรณออมทรัพยไทยมากกวAา จํานวนเงินฝากโดยเรียงตามลําดับไดIดังนี้
จํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนเงินกูI, จํานวนทุนสํารอง, จํานวนสมาชิกของสหกรณ และจํานวนเงินฝาก และ
สอดคลIองกับผลงานวิจัยของ ทัตชญา วัชระพเดชาภัทร ปL 2551 ป@จจัยที่มีผลกระทบตAอกําไรสุทธิของสหกรณ
ออมทรัพยไทยที่กําหนดป@จจัยทางดIานจํานวนทุนเรือนหุIน และทุนอื่นๆ ซึ่งไดIผลสอดคลIองกับสมมติฐานที่ตั้งไวI
อยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ป@จจัยมหภาคจากผลงานวิจั ย/บทความทางวิชาการที่ผA านมานั้ นในสAว นของผลการวิจัยไมA มีความ
สอดคลIองกั บผลงานวิ จัยครั้งนี้คือ ผลงานวิ จัยของ มรุต กลัดเจริญ ปL 2556 ไดIวิจัย เรื่องป@จจั ยที่ป@จจัยที่ มี
ผลกระทบตAอกําไรของธนาคารพาณิชยไทย ซึ่งมีจํานวน 2 ป@จจัยที่ไมAสอดคลIองกับงานวิจัยครั้งนี้ ไดIแกA อัตรา
เงินเฟVอ และอัตราดอกเบี้ยที่แทIจริงซึ่งมีความสัมพันธมีนัยสําคัญทางสถิติ สAวนงานวิจัยของพงษศักดิ์ หิรัญศรี
ปL 2546 ไดI วิ จั ย เรื่ องโครงสรI า งตลาดและป@ จ จั ย ที่ มีผ ลตA อการทํ า กํ าไรของธนาคารพาณิ ช ยไทยหลั งวิ กฤต
เศรษฐกิจปL 2540 และนันทพร บ้ําสันเทียะปL 2555 ซึ่งมีจํานวน 2 ป@จจัยที่ไมAสอดคลIองกับงานวิจัยครั้งนี้
ไดIแกAอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของตลาด และอัตราดอกเบี้ยเงินกูIของตลาดซึ่งมีความสัมพันธอยAางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ ทางดIานของโอปอ คําเกษมปL 2552 ไดIวิจัยเรื่องป@จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตAอผลประกอบการของบริษัท
ในกลุAมอุตสาหกรรมขนสAง และโลจิสติกสที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหAงประเทศไทย ซึ่งมีจํานวน 2
ป@จจัยที่ไมAสอดคลIองกับงานวิจัยครั้งนี้ไดIแกA อัตราดอกเบี้ยเงินกูIของตลาด และอัตราเงินเฟVอ ซึ่งมีความสัมพันธ
อยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ข<อเสนอแนะจากการวิจัย
ป@จจุบันป@จจัยดIานจํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง และจํานวนเงินฝาก นั้นมีความสําคัญที่มีผล
ตAอมั่นคง และสภาพคลAองของสหกรณ จึงตIองธํารงป@จจัยดังกลAาวไวIใหIเปHนไปตามแนวทางของกรมสAงเสริม
สหกรณ แตAจากการวิจัยจะเห็นวAาป@จจัยดังกลAาวทั้งจํานวนทุนเรือนหุIน, จํานวนทุนสํารอง และจํานวนเงินฝาก
นั้นลIวนเปHนตIนทุนการดําเนินงานของสหกรณอีกทั้งยังมีผลกระทบตAอกําไรของสหกรณ ซึ่งถIาป@จจัยดังกลAาวมี
ปริมาณมากก็ทําใหIสหกรณมีตIนทุนมาก ดังนั้นสหกรณจึงตIองทําการบริหารปริมาณของป@จจัยดังกลAาวใหIไดIรับ
ผลตอบแทนมากกวAาตIนทุนของป@จจัยนั้นๆ แตAจํานวนเงินกูI ถIาสามาชิกกูIเงินกับสหกรณมากขึ้น เนื่องจาก
สหกรณมีการจAายเงินเฉลี่ยคืนใหIแกAสมาชิก ทําใหIกําไรของสหกรณจะเพิ่มสูงขึ้น และในทางกลับกันถIาสมาชิกกูI
เงินมากกําไรก็มากขึ้น ถIากูIเงินลดลงสหกรณกIจะมีกําไรลดลง
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