ผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
ดวย CAMELS Model Analysis เปรียบเทียบป/บัญชี 2560 - 2561
*ใชขอมูลจากรายงานกิจการประจําป/ของสหกรณฯ ป/ 2560 และ 2561
•หลังจากผมไดรับรายงานกิจการประจําป 2561 จากฝายจัดการก็ตองขอขอบคุณไวตรงนี้ครับ นองนําขึ้นมาส*ง
ถึงหองทํางานเลยทีเดียว น*ารักมาก
ผมใชเวลาที่มีจํากัดวิเคราะห1ฯ เสร็จตั้งแต* 25 ต.ค.61 ครับ ขอบคุณนองแจง -ชนัชดา ทีมงานในกลุ*มงาน
ประกันสุขภาพ ที่ช*วยทําสไลด1สวยๆใหครับ
ผมไดทะยอยเผยแพร*ผลการดําเนินงานของสหกรณ1ฯทั้งป 60 และ 61 เปรียบเทียบใหทราบที่ละมิติไปแลว
คิดว*าน*าจะเป:นประโยชน1กับสมาชิกที่ไม*ตองการอ*านรายงานกิจการฉบับเต็มครับ ส*วนท*านที่สนใจรายละเอียด
ก็มีในรายงานกิจการทั้ง 2 ปครบถวนครับ

•"มิติที่ 1" C: Capital Strength หรือความเขมแข็งของ "ทุน"
•ในป 60 เรามีทุน 524.04 ลบ. มีผลตอบแทนของทุน(ROE) 8.64%
แต*ป 61 เรามีทุน 583.21 ลบ. ROE 8.69%
แปลว*ามีทุนเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนของทุนก็เพิ่มขึ้นน*ะครับ แมจะเพิ่มไม*มากนักก็ตาม
•แหล*งของทุน ทุนภายในยังมีมากกว*าทุนภายนอก แต*ป 61 มีสัดส*วนของทุนภายในมากขึ้นกว*าป 60 เป:นเรื่อง
ที่ดีครับ
•ถาเรื่องหนี้สินต*อทุน จะเห็นว*าในป 61 สัดส*วนหนี้สินต*อทุนลดลงจนนอยกว*าทุนอยู*ที่ 0.99 เท*า ง*ายๆคือมี
หนี้นอยกว*าทุนไม*ถึง 1 เท*าครับ สถานการณ1ความเขมแข็งของทุนดีขึ้นครับ
•แต*การเติบโตของทุนในป 61 ลดลงน*ะครับแต*ไม*เยอะมากมายอะไร
•ส*วนการเติบโตของหนี้สินลดลงอย*างเห็นไดชัด จาก 7.83% เหลือเพียง 5.36%

•"มิติที่ 2" A:ASSET QUALITY หรือคุณภาพของสินทรัพยสหกรณกันครับ
ในป 2561 เรามีสินทรัพย1ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากเดิม 88.52 ลบ. หรือเพิ่มขึ้น 8.26% แต*ถาดูการเติบโตในแต*ละป
จะเห็นว*าป 2560 มีการเติบโตของสินทรัพย1มากกว*าป 2561 น*ะครับ คือ 9.86% และ 8.26% ตามลําดับ
•มีผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย1(ROA)เพิ่มขึ้น 0.14%
•การหมุนเวียนของสินทรัพย1มีเพียง 0.98 รอบ ถือว*านอยน*ะครับ เกือบถึง 1 รอบ ยิ่งหมุนมากยิ่งสราง
ผลตอบแทนไดมากขึ้นครับ

•รายไดหลักทั้ง 2 ปยังเป:นรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูอันเป:นธุรกิจหลักของสหกรณ1 และป 2561 มีรายไดหลัก
เพิ่มขึ้น 4.68 ลบ. หรือ 6.40%
•การลงทุนในสินทรัพย1ส*วนใหญ*ทั้ง 2 ป จึงยังเป:นเงินใหกูในระยะยาว และทั้ง 2 ป ถือว*ายังมีโครงสรางการ
ลงทุนในเงินกูระยะยาวเท*ากันครับคือ 93%

•"มิติท"ี่ 3 M:Management Ability หรือความสามารถในการบริหารสหกรณ
•ป 2561 สหกรณ1มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 18 คน หรือ 1.85%
•โครงสรางธุรกิจยังเป:น "การรับฝากเงิน" และ "การกูยืมเงิน" ป 2561 ธุรกิจรับฝากเงินลดลง ส*วนธุรกิจกูยืม
เงินก็โตขึ้น แต*โตขึ้นนิดเดียวคือไม*ถึง 1%(0.95%) ถือว*าโครงสรางธุรกิจไม*เปลี่ยนแปลงก็ย*อมไดครับ
•มูลค*าธุรกิจโดยรวม ป 2561 โตขึ้นจากป 2560 จํานวน 122.13 ลบ. หรือโตขึ้น 10.18 ลบ.ต*อเดือน หรือ
มูลค*าธุรกิจโตขึ้น 10.09%
•จะสังเกตว*าในป 2561 ธุรกิจโตขึ้น 10.09% ซึ่งโตกว*าป 2560 ซึ่งโตเท*ากับ 9.32% แต*ป 2561 กลับมีกําไร
เพิ่มแค* 11.96% แต*ป 2560 กําไรเพิ่มถึง 15.38% พูดง*ายๆคือป 2561 มีอัตราเพิ่มของกําไร "นอยกว*า" ป
2560 น*ะครับ

•"มิติท"ี่ 4 E:Earning Sufficiency หรือการทํากําไร
•ทั้ง 2 ปบัญชี(2560&2561)มีอัตรากําไรไม*แตกต*างกันมากนัก คือต*างกันแค* 0.14% เท*านั้นเอง
•ป 2561 มีกําไรมากกว*าป 2560 อยู* 5.41 ลบ.แต*อัตราการเติบโตของกําไรป 2561 มีเพียง 11.96% นอยกว*า
อัตราการเติบโตของกําไรในป 2560 ที่เติบโตถึง 15.38% อยู* 3.42%
•ป 2560 มีรายได 73.54 ลบ. รายไดส*วนใหญ*ก็เป:นรายไดดอกเบี้ยเงินใหกู 72.77 ลบ.หรือ 98.96% มี
ค*าใชจ*าย 28.24 ลบ.คิดเป:น 38.40% ของรายไดทั้งหมด
ส*วนในป 2561 มีรายได 78.11 ลบ. รายไดส*วนใหญ*ก็ยังเป:นรายไดจากดอกเบี้ยเงินใหกู 77.40 ลบ. หรือ
99.09% มีค*าใชจ*าย 27.41 ลบ. คิดเป:น 35.09% ของค*าใชจ*าย
จะเห็นว*าในป 2561 สามารถควบคุมรายจ*ายไดดีขึ้น คือ 3.30% ของรายไดทั้งหมด
•ในป 2561 สหกรณ1มีรายไดเฉลี่ยต*อสมาชิกเพิ่มขึ้น คชจ.เฉลี่ยต*อสมาชิกลดลง แมกําไรต*อสมาชิกจะเพิ่มขึ้น
แต*การเติบโตของกําไรกลับลดลง เมื่อเทียบกับป 2560 ดังที่ไดวิเคราะห1ไปแลวในตอนตน

•ในป 2561 สมาชิกมีหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป 2560 จากเฉลี่ยคนละ 1.08 ลบ. เป:น 1.15 ลบ.
เพิ่มขึ้น 6.56%
•ส*วนการเติบโตของทุนสํารองลดลงเล็กนอยจาก 15.75% เป:น 15.67% จากป 2560 แต*ทุนสํารองสะสมอื่นๆ
กลับเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบเท*าตัวคือ จาก 6.62% เป:น 13.65%
เราควรบริหารจัดการใหทุนสํารองของสหกรณ1เติบโตอย*างมีนัยสําคัญ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน ที่จะ
สามารถยืนดวยลําแขงของตัวเองได ลดการพึ่งพิงจากสถาบันการเงินอื่นหรือสหกรณ1อื่นลงในระยะยาวดวย
เพราะทุนสํารองมีตนทุน(cost)ที่นอยมาก(จะว*าไม*มีเลยก็ไม*ได เพราะสหกรณ1ตองมี “ตนทุนดําเนินการ” ของ
สหกรณ1ดวยครับ-ต*อไปถามีโอกาสคงไดพูดถึงตนทุนของสหกรณ1บางครับว*ามีอะไรบาง) ดังนั้น การบริหาร
สหกรณ1ไม*ไดง*ายเพียงแค*การบริหารส*วนต*างระหว*างดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินอื่นหรือสหกรณ1อื่น กับ
ดอกเบี้ยเงินใหกูแก*สมาชิกเท*านั้น(Nominal Spread) ยังขึ้นอยู*กับการบริหารเงินฝากที่สหกรณ1มีตนทุน
(cost)ที่ตองจ*ายดวยครับ
ซึ่งป 2561 สหกรณ1มีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวนหนึ่ง ซึ่งผมจะวิเคราะห1ต*อไปในมิติที่ 5 L:Liquidity
หรือสภาพคล*อง และที่สําคัญคือการมองการณ1ไกลสําหรับการมีทุนสํารองที่มากพอ จะสามารถลดภาระพึ่งพิง
ไดดังที่กล*าวไปแลวขางตน
ดังนั้น "การวางยุทธศาสตร1ทางการเงิน" ในระยะ 4-5 ปจึงมีความสําคัญและจําเป:นอย*างยิ่งครับ
"มิติที่ 5" L:Liquidity หรือสภาพคล*อง ตัวเลขไม*ผิดน*ะครับ ทั้ง 2 ป มีอัตราส*วนทุนหมุนเวียนเท*ากันคือ 0.24
เท*า
•มาดูโครงสรางของสินทรัพย1หมุนเวียน ทั้ง 2 ปบัญชีกัน ส*วนใหญ*อยู*ที่เงินใหกูยืมระยะสั้นมีรอยละเพิ่มขึ้นจาก
ป 2560 จาก 86.82% เป:น 92.18% ในป 2561
•ต*อมาก็มาดูหนี้สินหมุนเวียน จะเห็นว*าเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูระยะสั้นลดลงจาก ป 2560 จํานวน
14.93% เหลือ 7.86% ในป 2561 เงินกูระยะยาวลดลงนิดหน*อย 2.32% แต*เงินฝากเพิ่มขึ้นจาก 62.08% ใน
ป 2560 เป:น 71.45% ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้นมา 9.37% ไม*นอยเลยน*ะครับ เพราะตนทุนส*วนนี้ตองบริหาร
ใหดีใหเกิด "ความสมดุล" กับเงินกูจากสถาบันการเงินอื่นหรือสหกรณ1อื่น และสภาวะดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
ดวย ถาสูงเกินไปจะเพิ่ม cost อย*างที่เรียนไปแลว และอาจเกิด over deposit จากบุคคลภายนอกที่ไม*ใช*
สมาชิกได กล*าวคือบุคคลภายนอกนําเงินมาฝากในนามสมาชิก แทนที่จะเป:นไปตามกลไกของสหกรณ1 และ
อุดมการณ1สหกรณ1ที่ตองช*วยเหลือตนเองและช*วยเหลือระหว*างสมาชิก แต*ผลประโยชน1ส*วนหนึ่งกลับจะไหล
ออกไปเป:นประโยชน1แก*บุคคลภายนอกที่ไม*ใช*สมาชิก ซึ่งไม*ควรเกิดขึ้นครับ ดังนั้นดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ย
เงินกูตองสัมพันธ1กันอย*างมีนัยสําคัญ

•สินทรัพย1หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียน ส*งผลต*อสภาพคล*องของสหกรณ1ครับ โดยรวมสหกรณ1ของเรามี
อัตราส*วนทุนหมุนเวียนอยู*ที่ 0.24 เท*า ถือว*าสภาพคล*องไม*ดีครับ เท*าไรถึงจะดีละครับ อย*างนอยที่สุดควร
เท*ากับ 1 เท*าครับ คือ สินทรัพย1หมุนเวียนเท*ากับหนี้สินหมุนเวียน
ซึ่งแปลง*ายๆไดว*า หากเจาหนี้เรียกเก็บหนี้เมื่อใด สหกรณ1ก็สามารถชําระหนี้ไดทันที เป:นตน อย*างนี้จึงเรียกว*า
มี "สภาพคล*อง" เพราะฉะนั้น อัตราส*วนนี้ "ค*ามากกว*าจึงมีสภาพคล*องดีกว*า" แต*ในทางปฏิบัติแลวการมีค*า
อัตราส*วนตัวนี้มากเกินไปนักก็ไม*ดี เพราะอาจทําใหเงินจมไม*ก*อใหเกิดรายได ไดเช*นกัน
ดังนั้น สหกรณ1ขนาดใหญ*ที่เขามีทุนสํารองเยอะๆหลายพันลานบาท (ตนทุนนอยอย*างที่ผมเคยเรียนไวใน
ตอนตน เขาจึงสามารถปล*อยกูใหสหกรณ1อื่นไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 3-4% คือใหกูเท*าไรดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็
กําไรเท*านั้น

•"มิติที่ 6" S: Sensitivity หรือป[จจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต\อธุรกิจ
•มีทั้งปiจจัยภายใน(Internal Factors) ที่สามารถควบคุมได และปiจจัยภายนอก(External Factors)ที่ควบคุม
ไม*ได และจาก "การวิเคราะห1ปiจจัย" นี้จึงเป:นที่มาของการกําหนดนโยบายในการพัฒนาสหกรณ1ของผมหลาย
นโยบายครับ
•ปiจจัยภายใน ผมนําแนวคิด 7'S ของ McKinsey ซึ่งประกอบไปดวย Strategy(กลยุทธ1) Structure(
โครงสราง) Style(รูปแบบ) System(ระบบ) Staff(บุคคล) Skill(ทักษะ) และ Share Value(ค*านิยมร*วม) มา
เป:นประเด็นในการวิเคราะห1ครับ ว*าประเด็นใดคือจุดแข็ง(strengths) ประเด็นใดคือจุดอ*อน(weakneses)
•เริ่มที่ Strategy หรือกลยุทธ1 พวกเราคิดว*าสหกรณ1เรามี "กลยุทธ1" ในการบริหารสหกรณ1ไหมครับ
ถา strategy หมายถึงการวางแผนกลยุทธ1ของสหกรณ1เพื่อตอบสนองต*อสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
โดยมีเปxาหมายเพื่อพัฒนาสหกรณ1ใหมีความมั่นคง ยั่งยืน ในระยะยาว และสามารถใหบริการแก*สมาชิกได
อย*างมีคุณภาพ ผมคิดว*าเรายังไม*มี strategy อย*างเป:นระบบ ถือเป:น "จุดอ*อน" ของสหกรณ1ครับ นโยบายผม
จึงตองมี "แผนยุทธศาสตร1พัฒนาสหกรณ1 4 หรือ 5 ป" ครับ ถาท*านใดคิดว*ามีแลวก็แลกเปลี่ยนกันไดครับ
•Structure หรือโครงสราง คงหมายถึงโครงสรางองค1กรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ1ระหว*างอํานาจหนาที่ เช*น
"รวมอํานาจ" หรือ "กระจายอํานาจ" อย*างไร เรื่องนี้ผมถือว*าเป:น "จุดแข็ง" ของทุกสหกรณ1 ไม*ว*าสหกรณ1
ประเภทใด เพราะมีกฎหมาย ขอบังคับกําหนดไวชัดเจนว*า สมาชิก กรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการ
เลขานุการ เหรัญญิก หรือแมกระทั่งพนักงานสหกรณ1 มีโครงสราง บทบาทและหนาที่เขียนไวชัดเจน แต* "การ
บริหารจัดการ" ต*างหาก ไดดําเนินการใหเป:นไปตามนั้นหรือไม* อย*างไร น*าจะเริ่มตั้งแต*การสรรหา การเลือกตั้ง
"สมาชิก" เขามาเป:น "คณะกรรมการดําเนินการ" ทั้งจาก "กรรมการหน*วย" "กรรมการกลาง" "กรรมการจาก
กลุ*มสมาชิก"(สหกรณ1เรายังไม*มีกรรมการตัวแทนจากกลุ*มสมาชิก-เรื่องนี้มีโอกาสจะเขียนใหอ*านอีกครั้ง) หรือ

แมแต* "ประธานกรรมการ" ว*ามีโครงสรางเพื่อใหไดคนที่มีความรูความสามารถเขามาบริหารสหกรณ1แทน
"สมาชิก" หรือไม* คงไม*ลืมว*าคุณภาพของ "คณะกรรมการ" ย*อมสะทอนคุณภาพของ "สมาชิกสหกรณ1" อย*าง
หลีกเลี่ยงไม*ไดครับ ประเด็นนี้ช*วยกันขบคิดช*วยกันวิเคราะห1และแลกเปลี่ยนกันเยอะๆน*ะครับว*าเป:นจุดแข็ง
หรือจุดอ*อน
•Style หรือรูปแบบ หมายถึงรูปแบบการบริหาร หรือ Style ในการบริหารจัดการของผูบริหาร และความเป:น
ผูนําของผูบริหารครับ คงตอง focus ไปยัง 2 ตําแหน*งสําคัญอย*างหลีกเลี่ยงไม*ไดคือตําแหน*ง "ประธาน
กรรมการ" และตําแหน*ง "ผูจัดการ" ของสหกรณ1เราว*าผูดํารงตําแหน*งทั้ง 2 ตําแหน*ง มี Style ในการบริหาร
อย*างไร เป:นจุดแข็งหรือจุดอ*อนของสหกรณ1 ก็คงจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ*อน ทั้ง 2 ตําแหน*ง ขึ้นอยู*กับมุมมอง
ทัศนคติ องค1ความรู ประสบการณ1 และอีกหลายปiจจัยครับ
"ประธานกรรมการ"(ชุดที่ 25 และ 26) ก็จะมี "จุดแข็ง" ในฐานะที่เป:นผูบริหาร เป:นหัวหนาส*วนราชการระดับ
อําเภอ มีเครือข*ายมากพอสมควร(คุณลักษณะเฉพาะบุคคล) มีความฉลาดในการใชคนมาช*วยในการทํางาน
แทน เขาใจการมอบหมายงานเป:นอย*างดี ส*วน "จุดอ*อน" ก็น*าจะเป:นเรื่องของการขาดการนําและชี้นําเอา
"แผนยุทธศาสตร1" มาใชในการพัฒนาสหกรณ1ใหมีความมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว
"ผูจัดการสหกรณ1" ที่ถือว*าเป:นหัวหนาพนักงานสหกรณ1 จากประสบการณ1ที่เคยทํางานร*วมกัน และที่เห็นและ
เป:นอยู* น*าจะเป:นเรื่องของการวางตําแหน*ง(status) ของตนเองในสํานักงานสหกรณ1ฯ ว*าวางไวในฐานะ
ผูบริหารสํานักงาน หรือวางไวในระดับปฏิบัติการ ซึ่งสมควรตองวางไวในระดับผูจัดการ(Manager) ที่ตองมี
หนาที่ในการควบคุมกํากับ(M&E) งานธุรการทั้งหลายในสหกรณ1ในฐานะหัวหนาสํานักงานเลขานุการของ
"คณะกรรมการดําเนินการ" ดําเนินการให "มติที่ประชุม" ทุกเรื่องเกิดผลตามเจตนารมณ1ในทางปฏิบัติ และ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานสหกรณ1ทุกระดับใหมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งวันนี้เท*าที่ออกพบปะและมี
เสียงสะทอนจาก "พี่-นองสมาชิก" ยังถือเป:น "จุดอ*อน" ที่ตองไดรับการพัฒนาโดยเร็วต*อไป โดยพัฒนา "ระบบ
สมาชิกออนไลน1" มาใชตามที่ผมวางนโยบายไว ส*วน "จุดแข็ง" ของ "ผูจัดการ" คงเป:นเรื่องของประสบการณ1
การทํางานสหกรณ1ที่สั่งสมมานานตามอายุการทํางานครับ
•Sytem หรือระบบ ซึ่งหมายถึงกระบวนการและลําดับขั้นในการทํางานที่ตองเป:นระบบที่สอดคลองกัน หรือ
เขากัน กระบวนการปล*อยเงินกูในทุกสัปดาห1ของกรรมการชุดที่ 26 ถือเป:น "จุดแข็ง" ที่น*าชื่นชม ส*วน
"จุดอ*อน" ในเรื่องของ "ขั้นตอนและจํานวนเอกสารที่เกินจําเป:น" กว*าที่กฎหมายกําหนดก็ตองไดรับการพัฒนา
เพื่อ "ลดภาระ" ของ "สมาชิกและสหกรณ1" ต*อไปครับ เรื่องนี้ก็มีใน "นโยบาย เบอร1 2 2 เพิ่ม 2 ลด" ที่ผมเขียน
ไวแลวครับ
•Staff หรือบุคคล ซึ่งเป:นทรัพยากรที่มีค*าและสําคัญที่สุดใน "การบริหาร" ถาพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเคย
ดํารงตําแหน*ง "บุคลากร" ที่มีหนาที่ในการดําเนินการ บรรจุ แต*งตั้ง ยาย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ มาก*อน
คงสรุปเรื่องนี้ได 4 ประเด็น คือการ "สรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชน1" ครับ ทั้ง 4 เรื่องหลัก สหกรณ1

ของเราไดใหความสําคัญมากนอยเพียงใด ไดมีแผนปฏิบัติการรองรับหรือไม* และคงรวมถึงการใหความรู
การศึกษาตามหลักการสหกรณ1ดวย สหกรณ1ของเราเป:นจุดแข็งหรือจุดอ*อนครับ โดยรวมน*าจะยังไม*ถึงกับเป:น
"จุดแข็ง" อยู*กลางๆค*อนไปทาง "จุดอ*อน" ครับ
•Skill หรือทักษะ หมายถึงความโดดเด*น ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ถาเป:นเรื่อง
งานสหกรณ1ก็ตองเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง(Financial) งานบัญชี งานสินเชื่อ และงานบริการลูกคาหรือ
สมาชิก พนักงานสหกรณ1ของเรามีทักษะ ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญในระดับใด เป:นจุดแข็งหรือ
จุดอ*อนของสหกรณ1 ในเรื่องนี้น*าจะมีทั้งจุดแข็งและจุดอ*อน นองๆพนักงานหลายคนมีประสบการณ1ทํางานที่นี่
มายาวนาน เรื่องทักษะทางดานการเงิน การบัญชี การสินเชื่อ คงถือเป:น "จุดแข็ง" ได แต*การทํางานมานานก็
ไม*ไดหมายความว*าจะเป:น "จุดแข็ง"
เสมอไปน*ะครับ อาจเป:น "จุดอ*อน" ที่ตองเติมไฟ ชาร1ตพลังงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบริการไปดวยก็
ได ส*วน "คุณภาพการใหบริการ" คงเป:น "จุดอ*อน" ที่ตองไดรับการพัฒนาต*อไป
ซึ่งผมไดวาง "นโยบาย" การประเมินผูใหบริการสมาชิกรอบดานไวแลว ทั้งระบบประเมินใหคะแนนทันทีหลัง
การรับบริการ ทั้การใหบริการโดยตรงที่สํานักงานสหกรณ1 และการใหบริการต*างๆทางโทรศัพท1 และการเสนอ
ขอคิดเห็นผ*าน web site ที่จะไดรับการพัฒนาใหสะดวกต*อการใชงานยิ่งขึ้น มีระบบยืนยันตัวตน ดังที่เคย
เขียนใหทราบไปบางแลวครับ
•Share Value หรือค*านิยมร*วม เป:น S ตัวสุดทายใน 7 'S ของ McKensey คือวัฒนธรรมองค1กร ความเชื่อ
ขององค1กร ซึ่งถือว*าเป:นหัวใจขององค1กร เรื่องเหล*านี้มีความสําคัญมาก เพราะจะสามารถสรางความเป:น
อันหนึ่งอันเดียวกันในองค1กรไดครับ แต*ถาสหกรณ1เรายังไม*เคยมี "แผนยุทธศาสตร1" ก็คงไม*เคยมี "ค*านิยมร*วม"
เช*นกันครับ เป:น "จุดอ*อน" ครับ
•ปiจจัยภายนอก(External Factor) ก็คงตองวิเคราะห1ออกมาใหไดว*าอะไรคือโอกาส(opportunities) อะไรคือ
อุปสรรค(threats)
ปiจจัยหลักก็ตองดูที่ "คู*แข*ง" ไม*ว*าสหกรณ1อื่นๆในระดับใกลเคียงกัน สถาบันการเงินต*างๆ
ต*อมาก็ตองดูสภาวะตลาดการเงินของโลก ดอกเบี้ยนโยบาย และนโยบายทางการเงินการคลังของรัฐ ของ
ธนาคารกลางของประเทศ มีสภาวะดอกเบี้ยเป:นอย*างไร มีแนวโนมไปในทิศทางใด
ตลอดจนค*าเงินบาท ค*าเงินดอลล*าห1สหรัฐ เป:นตน
โดยรวมวันนี้อยู*ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เราตองดําเนินนโยบายทางการเงินของสหกรณ1อย*างระมัดระวัง ไม*ใหมี
ผลกระทบต*อสมาชิกและสหกรณ1มากเกินไป ตองบริหารจัดการใหเกิด "ดุลยภาพ" ทั้งสมาชิกผูกู สมาชิกผูฝาก
สหกรณ1 และผูมีส*วนไดเสียอื่น เช*น สถาบันการเงินหรือสหกรณ1ขนาดใหญ*ที่สหกรณ1เราไปกูเงินเขามาดวย
•การวิเคราะห1ผลการดําเนินงานของสหกรณ1ในครั้งนี้ หากมีอะไรที่มีคุณค*า และเป:นประโยชน1บาง ผมขอยก

คุณความดีทั้งหลายใหกับทีมงานทุกคนที่มีส*วนช*วยอํานวยความสะดวกในการวิเคราะห1 โดยเฉพาะเรื่องขอมูล
และการนําเสนอทุกอย*าง ทั้งทีมงานในกลุ*มงานประกันสุขภาพ และทีมฝายจัดการของสหกรณ1 "พี่-นอง
สมาชิก" ทุกคน ที่หลายท*านใหขอคิดขอเสนอแนะดีๆครับ และคณะกรรมการดําเนินทุกท*าน แต*ถาหากมี
ขอบกพร*องและขอผิดพลาดประการใดเกิดขึ้น ผมยินดีรับไวแต*เพียงผูเดียว และจะพยายามพัฒนาการ
วิเคราะห1ใหรอบคอบ รอบดานยิ่งขึ้นในโอกาสต*อไป และขอเรียนว*าการวิเคราะห1ผลการดําเนินงานของ
สหกรณ1ทั้ง 2 ปครั้งนี้ มิไดมีจิตเจตนาจะโจมตีและใหรายกับใคร ฝายใดทั้งสิ้น ทุกอย*างเป:นไปตามขอมูลเชิง
ประจักษ1 เวนแต* "มิติที่ 6" ปiจจัยภายในที่อาจมีขอมูลเชิงพรรณา(Descriptive)บาง แต*หากทําใหเกิด
ความรูสึกที่ไม*ดีเกิดขึ้น ก็ตองขออภัยไว ณ ที่นี้ล*วงหนาอีกครั้งหนึ่ง และขอนอมรับขอเสนอแนะและขอ
แลกเปลี่ยนทุกประการ
เพียงแต*การวิเคราะห1ครั้งนี้มีวัตถุประสงค1หลักในการพัฒนาสหกรณ1ร*วมกันในทุกๆดาน เท*าที่พอมีแรงและ
ปiญญาของ "สมาชิก" คนหนึ่งเท*านั้น ประกอบกับมีวัตถุประสงค1เพื่อจะ "อํานวยความสะดวก" ให "พี่-นอง
สมาชิกสหกรณ1" ที่ไม*มีเวลาอ*านรายงานกิจการทั้งเล*มทั้ง 2 ปเปรียบเทียบกัน ผมพอจัดการเวลาไดบางและมี
ความรูเพียงนิดหน*อย จึงพยายามช*วย "ย*อย" ใหการดูความเป:นไปของกิจการของท*านไดง*ายขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหลายเรื่องในวันประชุมใหญ* ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่มุกดาหารแกรนด1
โฮเทล ก็เท*านั้นเอง
"ไม*มีอะไรยากเกินที่จะเรียนรูครับ ถาสนใจจริงๆ อะไรที่ง*ายๆในวันนี้ ลวนก็เคยยากมาแลวทั้งสิ้น"
ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
ผูวิเคราะห
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