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คํานํา 
 
 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือ
ต่อการพ่ึงพาและร่วมมือกัน : SHOs System Platform” ฉบับน้ี จัดทําเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

 เน้ือหาสาระ ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม เล่มแรกเป็นเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เล่มที่สอง
เป็นหนังสือ “การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” 

 ใคร่ขอขอบคุณ ประธานกรรมการดําเนินการชสอ . คณะกรรมการฝ่ายวางแผน ตลอดจน
คณะกรรมการดําเนินการ-ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชุมสนทนา
กลุ่มเป้าหมาย ขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านที่ปรึกษา ทีมงานชสอ. และทีมงานสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือจนงานวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่ารายงานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปประยุกต์ในการขับเคลื่อน SHOs System Platform สู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
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หัวหน้าโครงการวิจัย 
  

 

 
 



  (a) 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 การดําเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือ
ต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” เป็นไปตามนโยบาย ชสอ. เพ่ือการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยที่แล้วเสร็จไป
ในปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือพิจารณาความ
เป็นไปได้สําหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมั่นคงมี
เสถียรภาพ และกรอบการพัฒนากลไกสนับสนุน จัดทํา SHOs System Platform การจัดเวทีสนทนา
กลุ่มเป้าหมายเป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทั้งสหกรณ์สมาชิก ภาคีพันธมิตร นักวิชาการ 
และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 123 คน 

 ภายหลังการจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย ทีมวิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สนามพลัง (Force Field 
Analysis) เพ่ือนําไปสู่การออกแบบ Platform การขับเคลื่อนสู่ SHOs System ตามนิยาม “ระบบการเงินที่
เอ้ือต่อการออมท การสะสมทุน การสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก รวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึง
บริการการเงินที่เป็นธรรม มีการหมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดสภาพคล่อง ความ
มั่นคง และความมีเสถียรภาพ” และเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ SHOs System ที่กําหนดไว้ 4 
ประการ ได้แก่ 

 ระบบการเ งินที่มีประสิท ธิภาพ  มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเ งินตามหลัก
มาตรฐานสากล เพ่ือภาพลักษณ์เป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจ 

 ระบบการเงินที่มีบริการที่เป็นธรรม มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด มีจิตสํานึกการออม มีวินัย
ทางการเงิน เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของสมาชิก 

 ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง ความเพียงพอ
ของเงินทุน เพ่ือความเป็นปึกแผ่น บนพ้ืนฐานของระบบการบริหารจัดการที่เป็นอิสระพึ่งพาตนเอง 

 ระบบการเงินที่มีการบริหารจัดการที่ดี เกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ผลการวิเคราะห์สนามพลังที่ ช้ีให้เห็นแรงเสริมและแรงต้านในการขับเคล่ือน การพัฒนา SHOs 
System ได้นําไปสู่การวางกรอบการขับเคลื่อน SHOs System ที่มีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้นตอน ได้แก่  

 ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงสหกรณ์สมาชิกและภาคีเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จิตสํานึกและทักษะการ
บริหารจัดการที่ดี ตามกรอบการขับเคลื่อน SHOs System  

 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ภายใต้คณะทํางานเฉพาะกิจที่มาจากตัวแทนภาคี
พันธมิตร การพัฒนาสู่ SHOs System เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วม 

 ขั้นตอนที่ 3  การรณรงค์รับสมัครภาคีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคีเครือข่ายอุปทาน ที่เป็น
แหล่งที่มาของเงินทุน ภาคีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ อาทิ บริษัทคอมพิวเตอร์ บริษัทประกันภัย บริษัทที่ปรึกษา  
สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายอุปสงค์ ได้แก่ สหกรณ์ที่ต้องการเงินกู้ สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งลงทุน



  (b)

ตามเง่ือนไข SHOs System โดยการเข้าร่วมในโครงการนําร่อง ควรเป็นไปอย่างเป็นทางการในรูปแบบ 
Corporate System  

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายใต้โครงการนําร่อง และมีทีมพ่ีเลี้ยงที่เช่ียวชาญให้
คําปรึกษากํากับแนะนํา 

 ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแผนธุรกิจเช่ือมโยงธุรกรรมการเงินระหว่าง ชสอ. และภาคีพันธมิตร ซึ่ง
รวมถึง การปรับปรุงโครงสร้าง ข้อบังคับ ระเบียบ และแผนการทํางานร่วมกัน อย่างเป็นทางการภายใต้
โครงการนําร่อง 

 ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลและพัฒนาเพ่ือการขยายผลสู่ขบวนการสหกรณ์ในระยะต่อไป 

 ทีมวิจัยมีข้อเสนอสําหรับการปรับปรุงโครงสร้าง ชสอ. และแผนปฏิบัติการระยะเวลา 5 ปี (2556-
2560) ที่เก้ือหนุนการพัฒนาสู่ SHOs System ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา SHOs System และมี Steering 
Committee ที่เป็นตัวแทนจากภาคีพันธมิตรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

 เพ่ือให้มีสาระการเรียนรู้สําหรับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการที่ดี แก่ทรัพยากรมนุษย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการรองรับการพัฒนาสู่ SHOs System ทีมวิจัยได้
จัดทําหนังสือ “การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ซึ่งมีเน้ือหาสาระที่สําคัญ ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดการการเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ การตรวจสอบการ
บริหารการเงิน และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 

 จึงหวังว่าผลลัพธ์จากการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับ ชสอ. และผู้สนใจ ในการประยุกต์ใช้
ต่อไปตามที่เห็นควร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาของโครงการ  

 ผลการวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือ
กันระหว่างสหกรณ์ (SHOs System)” ที่จัดทําขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 38 
โดยมีเจตนารมณ์ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นด้านการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน ได้ช้ีให้เห็นสถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวม ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ของ
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบ 10 ปี (ระหว่างปี 2544-2553) เพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จากเดิมมีสินทรัพย์คิด
เป็นมูลค่า 391,674.26 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 1,081,587.31 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะมีเงินส่วนเหลือ 
(Surplus) ที่นําไปเป็นเงินลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยจากภายนอกมากขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด
โอกาสความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น 
 ข้อสรุปจากเวทีตกผลึกความคิด บ่งช้ีให้เห็นประเด็นของข้อจํากัดด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
ออมทรัพย์ ข้อจํากัดในการเข้าถึงสมาชิกเพ่ือการรณรงค์ด้านการประหยัด การออมและการสร้างวินัยทาง
การเงิน อันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขาดระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในการบริหารจัดการสหกรร์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล ขาดระบบฐานข้อมูลที่เช่ือมโยงสู่การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการเช่ือมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate System ยังขาดเครื่องมือ
ทางการเงินที่จะช่วยประกันความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องในระบบการเงิน และประการท่ีสําคัญคือ
ผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการให้เงินกู้จนส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของ
สมาชิกและการมีหน้ีหลายทาง 
 ข้อเสนอจากการวิจัยช้ีว่า ควรจะมีการริเริ่มพัฒนา SHOs System ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาที่จะ
นําไปสู่ตัวแบบระบบการเงินที่เก้ือหนุนการดํารงชีวิตที่มีความสุขแก่ปัจเจกบุคคลที่เห็นชอบในหลักการพ่ึงพา
ตนเองและร่วมมือกันอย่างมีนํ้าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 
 1) ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน  ตาม
หลักมาตรฐานสากลเพ่ือภาพลักษณ์เป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจ 
 2) ระบบการเงินที่มีบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด มี
จิตสํานึกการออมและมีวินัยทางการเงินเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่
ของสมาชิก 
 3) ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง ความ
เพียงพอของเงินทุน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น บนพ้ืนฐานของระบบการบริหารจัดการที่มีอิสระ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 4) ระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากร  มนุษย์ที่
มีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ข้อเสนอสําหรับกรอบแนวทางการดําเนินงานและมาตรการในการพัฒนาระบบ SHOs System 
ประกอบด้วย 3 กรอบแนวทาง ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการเงิน และการพัฒนา
กลไกสนับสนุน ซึ่งมีมาตรการดําเนินการทั้งสิ้น 15 มาตรการ โดยกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System เพ่ือ
การบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน จะต้องมีกลไกเชื่อมโยงระหว่างกรอบทิศทางการดําเนินงานของชสอ. และการ
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ขับเคลื่อน SHOs System โดยใช้กลไกของ Steering Committee ในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ และภาคีในทุกระดับ โดยชสอ. ควรดําเนินนโยบายที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการในการ
ดําเนินยุทธศาสตร์สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 - การกําหนดยุทธศาสตร์ชสอ. ภายใต้ SHOs System 
 - การกําหนด Agenda และแผนรณรงค์ SHOs System 
 - การจัดทําแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System 
 - การจัดทําแผนขับเคลื่อน SHOs System ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชสอ.และภาคี 
 ปัจจุบันคณะกรรมการดําเนินการชสอ. ชุดที่ 40 ได้สานต่อนโยบายของคณะกรรมการชสอ. ชุดที่ 39 
ที่ได้กําหนด Agenda การขับเคลื่อน SHOs System ไว้ในแผนกลยุทธ์ชสอ. โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นแก่กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์และการเป็นที่พ่ึงแก่ขบวนการสหกรณ์อย่างย่ังยืน 
 
1.2  วัตถุประสงค์  

 1. จัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้สําหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพม่ันคงและมีเสถียรภาพ และกรอบการพัฒนากลไก
สนับสนุน 
 2. จัดทํา SHOs System Platform ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี 
 3. การสร้าง Platform การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) สหกรณ์สมาชิกและภาคีพันธมิตรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นความสําคัญในเรื่อง SHOs 
System และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
 2) มีกรอบแนวทางปฏิบัติในการขับเคล่ือน SHOs System ในส่วนที่เก่ียวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและมีเสถียรภาพ และการพัฒนากลไกสนับสนุน 
 3) มีกรอบแนวทางปฏิบัติสําหรับการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือการเผยแพร่และ
การขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้กลไกของหน่วยส่งเสริมธุรกิจ
สหกรณ์สมาชิก 
 
1.4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จะประกอบไปด้วยกิจกรรมการดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 
1) การรณรงค์การมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกในการขับเคลื่อนสู่ระบบ SHOs System 
2) การออกแบบกระบวนการขับเคลื่อน SHOs System 
3) การพัฒนาเคร่ืองมือและกลไกการสนับสนุนการพัฒนาระบบ SHOs System 
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รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังรูปที่ 2 
 ขั้นตอนที่ 1 : การจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่อง SHOs System 
ควบคู่กับการรณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกรขับเคลื่อนภายใต้กลไกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ขั้นตอนที่ 2 : การจัดทํา Platform การขับเคลื่อน SHOs System ใน 3 กรอบแนวทาง ได้แก่ 
กรอบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีเสถียรภาพ 
และกรอบการพัฒนากลไกสนับสนุน SHOs System 
 ขั้นตอนที่ 3 : การจัดทํากรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์และการ
จัดการความรู้แก่ทีมงาน ชสอ. 
 

 
 

รูปที่ 1.2 กระบวนการวิจัย 
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและข้อสรปุจากเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย 

 
 เน้ือหาในบทน้ีจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ภาพรวมของระบบสถาบันการเงิน
ไทย องค์กรการเงินระดับฐานรากของไทยและนโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้อง ประสบการณ์ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการเงินฐานรากในต่างประเทศและแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงบริการการเงิน และการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการการเงิน แนวทางการพัฒนาระบบการเงินในประเทศที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และข้อสรุปจากการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
2.1  ภาพรวมของระบบสถาบันการเงินไทย 

ระบบการเงินในประเทศไทยมีสถาบันการเงินทําหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่สําคัญ โดย
ให้บริการทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป โดยธุรกรรมหลักของการให้บริการจะเน้นการรับ
ฝากเงินและการให้สินเช่ือ ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทมากที่สุดในระบบสถาบัน
การเงิน โดยให้บริการทางการเงินแก่ระบบเศรษฐกิจและประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ดี วิกฤตเศรษฐกิจปี 
2540 ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์ประสบปัญหาทางการเงินและมีหน้ีด้อยคุณภาพ อยู่ในระดับสูง ทําให้
ไม่สามารถทําหน้าที่ตัวกลางทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ เริ่มมีบทบาท
มากขึ้น เช่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Special Financial Institution: SFI) และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร (Non-Bank Financial Institution: NBFI) ตลอดจนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือจัดต้ังสหกรณ์ 
 
ตารางที ่2.1  ภาพรวมเงินฝากและสินเช่ือของสถาบันการเงินทั้งระบบ ณ กันยายน 2553 
     หน่วย : ล้านบาท 

สถาบันการเงิน เงินฝาก สินเชื่อคงค้าง 
1. ธนาคารพาณิชย์ 7,365,492 7,367,508 
2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2,525,928 2,546,100 
3. ธุรกิจ Non-bank (สินเชื่อส่วนบุคคล) - 100,709 
4. สหกรณ์ 321,050 739,498 
5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 24,773 124,729 
6. โรงรับจํานํา - 50,265 

  ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าระบบสถาบันการเงินจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 
2540 แต่จากการศึกษาของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องพบว่า ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน ทั้งน้ี เมื่อปี 2546 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สํารวจความต้องการบริการทางการเงิน
ของกลุ่มประชาชนทั่วไปจํานวน 4,800 คน กระจายครอบคลุมทุกระดับรายได้ ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
และชนบทในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และในส่วนของผู้ประกอบการได้ทําการสํารวจ จํานวน 1,190 รายทั่ว
ประเทศ กระจายครอบคลุมธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พบว่า การบริการ 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าระบบสถาบันการเงินจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 
2540 แต่จากการศึกษาของหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องพบว่า ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ
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ทางการเงิน ทั้งน้ี เมื่อปี 2546 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สํารวจความต้องการบริการ ทางการเงิน
ของกลุ่มประชาชนทั่วไปจํานวน 4,800 คน กระจายครอบคลุมทุกระดับรายได้ ทั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
และชนบทในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ และในส่วนของผู้ประกอบการได้ทําการสํารวจ จํานวน 1,190 รายทั่ว
ประเทศ กระจายครอบคลุมธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ พบว่า การบริการทางการเงินที่จําเป็นต่อ
การดําเนินชีวิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ความสามารถฝากเงินและถอนเงินครั้งละจํานวนเท่าใดก็ได้เมื่อ
ต้องการ (ร้อยละ 75.6) 2) ความสามารถกู้เงินจํานวนน้อย เมื่อใดก็ได้ เพ่ือนํามาใช้ ในยามฉุกเฉิน (ร้อยละ 
51.6) 3) การจัดการให้ครอบครัวมีหลักประกันที่มั่นคงเมื่อเสียชีวิต (ร้อยละ 37.6) 4) เงินต้นและดอกเบ้ียที่
แน่นอน เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ด้วยผลตอบแทนต่ํา เช่น เงินฝาก (ร้อยละ 35.8) 5) สามารถผ่อนจ่ายเงินกู้ได้
ครั้งละจํานวนน้อยๆ (ร้อยละ 32.3) และประเภทของบริการทางการเงินที่ประชาชนใช้มากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ เงินฝาก (ร้อยละ 87.5) การดําเนินธุรกรรมการเงินบน เครื่องรับจ่ายอัตโนมัติ (ร้อยละ 49.7) 
บริการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ (ร้อยละ 34.9) และเงินสมทบกองทุนต่าง ๆ (ร้อยละ 30.3) ประชาชนที่อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม บริการทางการเงินที่มีความจําเป็นสูงสุด เป็นบริการที่เก่ียวกับเงินกู้ เช่น ความสามารถใน
การกู้เงินจํานวนน้อย เพ่ือนํามาใช้ในยามฉุกเฉิน และความสามารถ ในการผ่อนจ่ายเงินกู้ได้ครั้งละจํานวน
น้อย ๆ โดยสาเหตุสําคัญที่ประชาชนไม่ได้รับการตอบสนอง ด้านเงินกู้ คือ คุณสมบัติของประชาชนที่ไม่
เพียงพอในการกู้เงิน 
 
ตารางที ่2.2  แสดงสาเหตุของการไม่ได้รับการตอบสนองบริการทางการเงินที่จําเป็นสําหรับผู้มีรายได้ต่ํา ที่  
                 อาศัยอยู่นอกเขตเมือง 

                                                                                                                              หน่วย : ร้อยละ 

สาเหตุ 
เงินกู้เพ่ือใช้ยาม

ฉุกเฉิน 
เงินกู้ท่ีให้ผ่อน

ชําระจํานวนน้อย 
เงินกู้เพ่ือใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวัน 

ประกัน
ชีวิต 

ไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกัน 22.6 21.0 27.8 - 

คุณสมบัติไม่เพียงพอ 42.1 39.9 39.0 - 
เงื่อนไขยุ่งยาก 23.5 26.7 29.3 27.5 
ไม่มีเงินพอชําระ 4.3 4.5 2.9 43.3 
ไม่ได้รับการแนะนํา 32.3 30.9 29.3 46.4 

   ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินประเภทเงินฝาก ที่มีความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย การเดินทางติดต่อสะดวก และสภาพคล่องในการเปลี่ยนเป็นเงิน ตามที่ต้องการ 
สําหรับการใช้บริการเงินกู้หรือสินเช่ือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินประเภทเงินฝาก ที่มี
ความสําคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย ความสะดวกรวดเร็วในการขอสินเช่ือ และความ
ยืดหยุ่นในการชําระเงินกู้  

ในปี 2549 ธปท. ได้ทําการสํารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดย
สํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 11,162 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.65 สามารถ
เข้าถึงบริการทางการเงินอันได้แก่ การรับบริการด้านเงินฝาก และ/หรือด้านสินเช่ือจากสถาบันการเงินใน
ระบบ โดยแบ่งเป็นการเข้าถึงบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินทั่วไปร้อยละ 62.93 และการเข้าถึง
บริการทางการเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 19.88 ส่วนร้อยละ 3.44 สามารถเข้าถึงบริการทาง
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การเงินจากสถาบันทางการเงินก่ึงในระบบ ซึ่งได้แก่ สหกรณ์ต่าง ๆ และกองทุนหมู่บ้าน และร้อยละ 3.30 
ใช้บริการทางการเงินนอกระบบ ซึ่งในการศึกษาดังกล่าวหมายถึงธนาคารชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ หรือ
นายทุนอ่ืนๆ ในขณะที่ร้อยละ 9.61 เป็นกลุ่มที่ไม่มีการใช้บริการทางการเงินใดๆ จากทั้งสถาบันการเงินใน
ระบบและนอกระบบ ซึ่งกลุ่มดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชนบท กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
เกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินใดๆ ได้ 
 

 
 

รูปที ่2.1  การเข้าถึงบริการทางการเงินของภาคครัวเรือนจากการสํารวจของ ธปท. ในปี 2549 
   ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ทั้งน้ี ผลการสํารวจยังพบว่า ร้อยละ 15.65 ของครัวเรือนที่ทําการสํารวจยังขาดโอกาสในการ

เข้าถึงบริการสินเช่ือด้วยสาเหตุหลัก คือ ฐานะการเงินไม่ดี ไม่มีหลักประกัน และสาเหตุอ่ืนตามลําดับคือ ไม่
กล้าไปติดต่อ เง่ือนไขที่ยุ่งยาก ข้อมูลไม่เพียงพอ เคยถูกปฏิเสธการให้บริการ และปัญหาระยะทาง ในขณะที่
ครัวเรือนเพียงร้อยละ 31 เท่าน้ันที่ใช้บริการสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่ง
ครัวเรือนกลุ่มที่ต้องการสินเช่ือ แต่ไม่ได้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่วนใหญ่ จะ
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง กล่าวคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับ ต่ํากว่า 10,000 บาท ซึ่งมี
ทั้งประกอบอาชีพส่วนตัวและไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยสาเหตุที่กลุ่มคนดังกล่าวไม่ใช้บริการสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินในระบบ เพราะมีรายได้ต่ํา และเช่ือว่าตนเองไม่มี คุณสมบัติเพียงพอต่อการขอใช้บริการ
สินเช่ือ รวมถึงไม่มีหลักประกันในการขอสินเช่ือ  

ผลการสํารวจข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันสถาบันการเงินในระบบยังไม่สามารถให้บริการ ทาง
การเงินได้อย่างทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการใช้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ ทั้งจากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เน่ืองจากรู้จักและคุ้นเคยกับผู้ให้บริการเหล่าน้ี แต่สถาบันการเงิน
ดังกล่าวยังไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มได้ โดยเฉพาะในด้านสินเช่ือ เน่ืองจากข้อกําหนด 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการให้บริการ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้ขอรับบริการ จึงส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้น้อย
จนถึงผู้ที่มีรายได้ปานกลางหันไปใช้บริการทางการเงินแห่งอ่ืน เช่น สหกรณ์ ในการใช้บริการซึ่งต้ังอยู่ในเขต
ชนบทนั้นๆ ทําให้มีความสะดวกในการใช้บริการ ตลอดจนมีความใกล้ชิดและเข้าใจในความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่น้ันๆ  

จากสถิติการเข้าถึงบริการทางการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พบว่า การเข้าถึงบริการทาง
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การเงินประเภทเงินฝาก ที่วัดจากจํานวนบัญชีต่อประชาชน น้ัน ประเทศไทยมีจํานวนบัญชี 1,448.84 บัญชี 
ต่อประชาชน 1,000 คน ซึ่งมากกว่าบังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แต่ต่ํากว่าประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการเข้าถึงบริการทางการเงินประเภทเงินกู้ 
 
ตารางที่ 2.3 การเข้าถึงบริการทางการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

ประเทศ เงินฝาก เงินกู้ การบริการ 

 

จํานวน
บัญชีต่อ
ประชาชน 
1,000 คน 

มูลค่า 
(% ของ 
GDP) 

มูลค่า
เฉลี่ยของ
บัญชี 

(% ของ
รายได้ต่อ

หัว) 

จํานวน
บัญชีต่อ
ประชาชน 
1,000 คน 

มูลค่า 
(% ของ 
GDP) 

มูลค่าเฉลี่ย
ของบัญชี 
(% ของ
รายได้ต่อ

หัว) 

รวม 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

บังคลาเทศ 316.67 50.04 232.52 41.37 36.88 1,311.74  5.16  2.57  2.59  

อินเดีย 747.29 55.03 107.86 137.46 40.93 436.09 10.11 3.82 6.29 

อินโดนีเซีย  504.74  36.95  100.76  196.86  26.93  188.28  7.74  -  -  

มาเลเซีย 2,063.33  105.45  72.96  963.60  113.16  167.64  11.44  9.55  1.89  

ฟิลิปปินส์ 499.10 48.61 148.21 -  26.27 -  11.81 4.33 7.48 

ไทย 1,448.84  79.58  70.38  272.45  87.25  410.33  11.04  3.70  7.34  

  ท่ีมา: Financial Access 2010 The State of Financial Inclusion Through the Crisis  
 
ตารางท่ี 2.4 การเข้าถึงบริการทางการเงินประเภทสถาบันการเงินฐานราก โดยเปรยีบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  

ประเทศ 

การกํากับ
โดย

หน่วยงาน
ของรัฐ 

เงินฝาก เงินกู้ การบริการ 

จํานวน
บัญชีต่อ
ประชาชน 
1,000 คน 

มูลค่า 
(% 
ของ 
GDP) 

มูลค่า
เฉลี่ยของ
บัญชี (% 
ของรายได้
ต่อหัว) 

จํานวน
บัญชีต่อ
ประชาชน 
1,000 คน 

มูลค่า 
(% 
ของ 
GDP) 

มูลค่า
เฉลี่ยของ
บัญชี (% 
ของรายได้
ต่อหัว) 

รวม 
ใน

เมือง 
นอก
เมือง 

บังคลาเทศ ไม่มี -  3.62 -  342.77 4.13 17.72 2.36 -  2.36 

กัมพูชา มี 10.63 0.10 14.18 89.99 3.12 52.62 -  -  -  

มาเลเซีย ไม่มี -  -  -  19.03 0.22 16.17 1.55 -  -  

เม็กซิโก มี 30.24 0.07 3.12 8.37 0.07 12.35 1.05 0.94 0.11 

ปากีสถาน มี 20.68  0.05  3.87  17.12  0.15  13.79  1.42  -  -  

ฟิลิปปินส์ มี 8.41 0.02 3.73 -  0.02 -  0.47 0.04 0.43 

ท่ีมา: Financial Access 2010 The State of Financial Inclusion Through the Crisis  
หมายเหตุ: ไม่มีการเก็บรวบรวมสถิติของประเทศไทย 
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จากสถิติการการเข้าถึงบริการทางการเงินอัตโนมัติ โดยเคร่ือง ATMs ของไทย โดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ พบว่า การเข้าถึงบริการทางการเงิน
อัตโนมัติ ที่วัดจากจํานวนเคร่ือง ATMs ต่อประชาชนน้ัน ประเทศไทยมีจํานวนเครื่อง ATMs 71.32 เครื่อง
ต่อประชาชน 100,000 คน ซึ่งมากกว่ากัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ 
 
ตารางท่ี 2.5 การเข้าถึงบริการทางการเงินอัตโนมัติ โดยเครื่อง ATMs ของไทย โดยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

ประเทศ 
ATMs 

จํานวนเครื่องต่อประชาชน 100,000 คน จํานวนเครื่องต่อ1,000 ตารางกิโลเมตร 

กัมพูชา 4.19 2.30 
อินเดีย 7.29 19.08 
อินโดนีเซีย 14.44 13.22 
มาเลเซีย 53.99 31.07 
ฟิลิปปินส์ 14.25 28.37 
ไทย 71.32 73.42 

  ท่ีมา: Financial Access 2010 The State of Financial Inclusion Through the Crisis  
  หมายเหตุ: ไม่มีการเก็บรวบรวมสถิติของบังคลาเทศ 

 

2.2  องค์กรการเงนิระดับฐานรากของไทยและนโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้อง 

 สถาบันการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในระดับฐานรากหรือผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย
สามารถแบ่งตามสถานะทางกฎหมายและการกํากับดูแลขององค์กรได้เป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

2.2.1 กลุ่มในระบบ 
สถาบันการเงินกลุ่มในระบบที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากประกอบด้วยสถาบันการเงิน

ที่มีกฎหมายรองรับ และมีการกํากับดูแลทางความมั่นคงทางการเงิน เน่ืองจากมีการรับเงินฝากจากประชาชน
ทั่วไป ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 2.2.1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
(1) ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน 
     ธนาคารกรุงไทย (จํากัด) มหาชน เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันถือเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาด
ใหญ่อันดับ 2 และมีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ การดําเนินงานที่เก่ียวกับการเงินระดับฐานราก แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 

    1) การให้สินเช่ือรายย่อยและกองทุนหมู่บ้านฯ ประมาณ 700 - 800 แห่ง ใน
ลักษณะของสินเช่ือหมุนเวียน โดย ณ กรกฎาคม 2554 ธนาคารกรุงไทยมีการให้สินเช่ือระดับฐานรากทั้งหมด 
920 ล้านบาท และมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 0.75 ของสินเช่ือระดับฐานรากทั้งหมด ซึ่งสินเช่ือจํานวน 
668 ล้านบาท เป็นการให้กับกองทุนหมู่บ้านฯ และมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ร้อยละ 0.86  

   2) การจัดต้ังธนาคารชุมชนซึ่งไม่ใช่การทําธุรกิจปกติ แต่เป็นการ CSR ของ
ธนาคาร จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
 - สนับสนุนให้บริการทางการเงินขั้นพ้ืนฐานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 - สนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทางการเงินในชุมชน   
 - เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลให้เกิดในองค์กรการเงินชุมชน  
 
ตารางที่ 2.6  ภาพรวมเงินฝากและสินเช่ือของสถาบันการเงินและองค์กรการเงินระดับฐานรากของไทย 

ณ กันยายน 2553 
                                                                                                                       หน่วย: ล้านบาท 

ผู้ให้บริการทางการเงินในระดับฐานราก เงินฝาก สินเชื่อคงค้าง 

1. กลุ่มในระบบ:  
   1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
   1.2 ธ.ก.ส. 
   1.3 ธนาคารออมสิน 
   1.4 ธอท.  
   (* ไม่สามารถแยกเฉพาะเงินฝากระดับฐานรากได้)  

 
*  

726,573  
*  
*  
 

 
15,529  

577,591 
34,288  

463  
 

2. กลุ่มก่ึงในระบบ:  
   2.1 สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เครดิต  
        ยูเนียน 
   2.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   2.3 โรงรับจํานํา 

 
70,816  
10,401  

-  

 
68,718  

124,729  
33,816  

3. กลุ่มพ่ึงตนเอง:  
   3.1 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
   3.2 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

25,248  
3,800  

30,000  
3,800  

รวม  845,838  888,934  

     ท่ีมา: รวบรวมโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
 
 - พัฒนาเช่ือมโยงการให้บริการทางการเงินขององค์กรทางการเงินชุมชนกับ
ระบบสาขาของธนาคาร เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่จากกลุ่มชุมชนท่ีมีคุณภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งอันเป็นฐานรากที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
 - สนับสนุนให้องค์กรการเงินชุมชนเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
พัฒนากระบวนการจัดการทุนให้เกิดประโยชน์อย่างเข้มแข็งย่ังยืนทั้งด้านการผลิตเชิงพาณิชย์ การบริการ 
การค้า และการเกษตรแก่กลุ่มชุมชนโดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร  
 ในการจัดต้ังธนาคารชุมชนของธนาคารกรุงไทยจะพิจารณาถึงความพร้อม
ของกลุ่มการเงินชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยต้องเป็นองค์กรการเงินที่ประชาชนในชุมชนร่วมกันจัดต้ัง และมี
พ้ืนที่การให้บริการที่ห่างไกลจากสาขาธนาคาร และต้องการวางระบบงานบริการ ทั้งทางด้านการฝาก การ
ถอน ระบบบัญชี และระบบตรวจสอบทั้งน้ี ธนาคารชุมชนมีเพียง 3 แห่ง ได้แก่  
 - ธนาคารชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลําปาง วัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ 
ต้องการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการสะสมเงิน
โดยเป็นการยกระดับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยมีกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ และธนาคารกรุงไทย
เข้าไปให้การสนับสนุนเก่ียวกับการให้ความรู้ในการจัดการองค์กร การให้บริการทางการเงิน การบริหาร



~ 10 ~ 

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การติดตามหน้ี ให้สินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นพ่ีเลี้ยง ร่วมกับมูลนิธิ
ศึกษาพัฒน์และองค์กรพันธมิตร  
 - ธนาคารชุมชนบ้านน้ําเค็ม จังหวัดพังงา วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต โดยเป็นการยกระดับของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยมีธนาคารกรุงไทยร่วมกับบริษัท IRPC 
และอาสาสมัครเข้าไปช่วยวางระบบการฝาก ถอน ระบบสินเช่ือ ระบบบัญชี ระบบสวัสดิการ กิจกรรม
พัฒนากลุ่ม เป็นพ่ีเลี้ยงร่วมกับองค์กรพัฒนา วางระบบฐานข้อมูลชุมชน เพ่ือสร้างงานพัฒนาอาชีพและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตชุมชน  
 - ธนาคารชุมชนห้วงน้ําขาว จังหวัดตราด เป็นกลุ่มที่พัฒนาจากกลุ่ม ออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตมาเป็นธนาคารชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกรู้จักการออมและการผลิต ให้เกิด
รายได้ สามารถแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ และรู้จักพ่ึงตนเองโดยใช้ระบบกลุ่ม โดยธนาคารกรุงไทยได้ให้การ
สนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากร การบัญชี สนับสนุนความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการ  
 3) การขยายพ้ืนที่ให้บริการของธนาคารให้ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจฐานราก 
ธนาคารได้มีแนวทางในการขยายฐานลูกค้าฐานราก โดยได้แต่งต้ังให้สหกรณ์เป็นตัวแทนของธนาคาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรการเงินชุมชนสามารถเป็นจุดเช่ือมกับธนาคารในการให้บริการข้ันพ้ืนฐาน เช่น 
รับฝากเงิน ถอนเงิน และชําระค่าสินค้าบริการ เป็นต้น โดยธนาคารจะลงทุนในการสร้างระบบเทคโนโลยี
เช่ือมต่อระหว่างธนาคารและสหกรณ์ (Real Time Access) ซึ่งสหกรณ์จะได้รับค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อ
การทําธุรกรรมทางการเงิน 1 รายการ ทั้งน้ี ณ กรกฎาคม 2554 มีสหกรณ์ 80 แห่งที่ดําเนินการเป็นตัวแทน
ให้ธนาคาร และมีนโยบายขยายไปยังองค์กร  

(2) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
    1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์ ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จํากัด 

(มหาชน) เริ่มก่อต้ังภายใต้ช่ือ บริษัท กรุงเทพสินทวี จํากัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2513 ด้วยการดําเนินธุรกิจ
ที่ซื่อตรงและความเช่ือมั่น ที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเน่ือง บริษัทจึงเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับ ดังน้ี วันที่ 28 
มีนาคม 2523 และ 2 กรกฎาคม 2524 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เครดิตฟองซิเอร์กรุงเทพสินทวี 
จํากัด และบริษัท เครดิต ฟองซิเอร์ไพบูลย์เคหะ จํากัด จากน้ันเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2526 ได้จดทะเบียน 
เปลี่ยนช่ือเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จํากัด ตามลําดับ เพ่ือดําเนินธุรกิจให้กู้ยืมเงิน และในวันที่ 
28 กรกฎาคม 2547 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จํากัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการธนาคาร
พาณิชย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เก่ียวกับปัจจัยชําระเงินต่างประเทศ พร้อมดําเนินการเป็น
ธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ในนาม “ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จํากัด 
(มหาชน)” เป็นธนาคารเพ่ือรายย่อยเพียงธนาคารเดียว ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคาร คือ 
ลูกค้ารายย่อยที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้สมํ่าเสมอ 7,500 - 60,000 บาทต่อเดือน และ ผู้ประกอบการ
รายย่อยที่มีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่า 5-200 ล้านบาท 

    2) โครงสร้างองค์กร  
       ธนาคารมีการดําเนินงานเหมือนธนาคารพาณิชย์ปกติ และปัจจุบันมีสาขา 

14 สาขา และได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการอ่ืนที่หลากหลาย เช่น การรับฝาก ณ ที่ทําการไปรษณีย์ และ
ธนาคารมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ธนบรรณ จํากัด ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยธนาคารมีการ
ให้บริการทั้งด้านการรับฝากเงินและการให้สินเช่ือ  

    3) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
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       ธนาคารมีปริมาณเงินฝากขยายขึ้นทุกปี และมีผลิตภัณฑ์เงินฝากเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ารายย่อย ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเงินฝากหลายประเภท เช่น 
ธนาคารให้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดําเนินการมาต้ังแต่เปิดธนาคาร โดย
ไม่มีเง่ือนไขการฝากถอน และ ฝากแล้วได้ดอกเบ้ียทันที โดยฝากเงิน 500,000 บาทรับดอกเบ้ียทันที 
20,000 บาท ทยอยฝากรายเดือน โดยให้ลูกค้าฝากจํานวนเท่า ๆ กันทุกเดือน ธนาคาร จะให้อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4 เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้ามีวินัยทางการเงิน มีทั้งแบบเงินฝากปลอดภาษี และไม่ปลอดภาษี และ
ธนาคารออกบัตรเพ่ือให้ลูกค้าใช้บัตรฝาก ณ ที่ทําการไปรษณีย์เพ่ืออํานวย ความสะดวกสําหรับฝากทั้งแบบ
รายเดือนและออมทรัพย์ แต่ยังไม่เปิดให้ถอนที่ไปรษณีย์ และยังมีข้อจํากัดเรื่องเปิดบัญชีที่ต้องทําที่สาขา
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (KYC/CDD) ทําให้บางกรณีลูกค้าต้องเข้ามาทําธุรกรรมกับทาง
ธนาคารที่สาขา 

       สําหรับการให้บริการสินเช่ือน้ัน ธนาคารได้ให้บริการหลากหลายประเภท 
โดยจํานวนลูกค้าร้อยละ 98 ได้รับสินเช่ือวงเงินต่ํากว่า 10 ล้านบาท เฉลี่ยแล้วรายละประมาณ 400,000 
บาท ประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือที่สําคัญ ดังน้ี  

- สินเช่ือที่มีทองคําเป็นหลักประกัน เป็นการนําทองคํามาแลกเป็นเงิน 
บริการสินเช่ือโอดี (OD) โดยนําทองคํามาฝากไว้ และรับบัตรเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อถอนเงินออกไปใช้ 
และคิดอัตราดอกเบ้ียเป็นรายวัน และออมด้วยทอง โดยการซื้อทองคําแบบผ่อนกับธนาคารโดยทอง 1 สลึง 
ผ่อนเดือนละ 389 บาท (วันละ 13 บาท) เป็นเวลา 11 เดือน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสนับสนุนให้ลูกค้า
ออมอย่างสม่ําเสมอ  

- สินเช่ือรถยนต์ ธนาคารให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย
ล่วงหน้า ไม่ใช้อัตราดอกเบ้ียคงที่ โดยถ้าลูกค้าจ่ายมากก็จะลดอัตราดอกบ้ียลง (ลดต้นลดดอก) หากปิดบัญชี
ก่อนกําหนด จะได้ส่วนลดดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น โครงการน้ีดําเนินการมาต้ังแต่เริ่มเปิดธนาคาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยให้ธนาคารคัดลูกค้ากลุ่มที่จะก่อหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกได้ เพราะลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่มีวินัยทาง
การเงิน โดยปัจจุบันในส่วนน้ีมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ 0.5 เท่าน้ัน  

- ธนบรรณสินเช่ือมอเตอร์ไซค์ ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 
    4) กลไกการให้สินเช่ือ  
        การให้สินเช่ือแก่รายย่อยน้ัน ลูกค้าส่วนมากจะไม่มีรายได้สมํ่าเสมอ

แน่นอน และรายได้จะเป็นเงินสด ไม่มีเอกสารรับรองรายได้ ธนาคารจึงพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเช่ือจาก
ความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้า แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักประกันในการขอสินเช่ือด้วย แต่ไม่ได้มี
หลักประกันไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการยึดมาชําระหน้ี ดังน้ันหลักประกันที่ธนาคารกําหนดจึงจะเป็นอุปกรณ์
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้ลูกค้าพยายามชําระหน้ี เพราะหลักประกันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาชีพเพ่ือหา
รายได้ โดยวงเงินสินเช่ือไม่ควรเกิน 5 ล้านบาท และมีเง่ือนไขอย่างน้อย คือ ลูกค้าต้องประกอบอาชีพน้ัน
อย่างน้อย 2 ปี นอกจากน้ียังเพ่ิมช่องทางการให้บริการโดยประสานงานกับไปรษณีย์ในการให้บริการเงิน
ฝากเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องเดินทามาถึงสาขาของธนาคาร  

    5) ผลการดําเนินงาน  
       ณ สิ้นปี 2553 ฐานะทางการเงินของธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จํากัด 

(มหาชน) มีรายได้รวม 875.6 ล้านบาท มีกําไร 52 ล้านบาท มีเงินรับฝากคงค้าง 14,680 ล้านบาท โดยร้อย
ละ 99 เป็นบัญชีลูกค้าที่มีวงเงินฝากต่ํากว่า 10 ล้านบาท และมีเงินให้สินเช่ือ 14,609 ล้านบาท โดยร้อยละ 
98 เป็นการให้สินเช่ือลูกค้าวงเงินต่ํากว่า 10 ล้านบาท  
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       ทั้งน้ี การให้สินเช่ือสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วงเงิน 2,252 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.4 จากปีก่อน 2) กลุ่มเช่าซื้อ 
ในปี 2553 วงเงิน 4,727 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 41.3 จากปีก่อน และ 3) กลุ่มสินเช่ือส่วนบุคคล ซึ่งเป็น
สินเช่ือเก่ียวกับทองและบ้าน วงเงิน 6,919 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 90.4 ในขณะที่มีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้คิดเป็นร้อยละ 1.77 ของสินเช่ือทั้งหมด ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อ่ืน 

 
นโยบายระบบการเงินฐานรากภาครัฐที่เก่ียวข้องกับธนาคารพาณิชย์  
ธนาคารพาณิชย์ไม่เน้นการให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยและยากจน เน่ืองจากภายใต้

สภาวะแวดล้อมธุรกิจและการเงินในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการให้บริการแก่กลุ่มคนเหล่าน้ี โดยไม่มีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เกณฑ์การกํากับดูแลและรูปแบบการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม ทางการจึงมีนโยบาย ในการพัฒนา
สภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ให้เอ้ือต่อการให้บริการประชาชน ที่มีรายได้น้อย
และยากจน ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีได้รับทราบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 ปี 2547-2551 และ
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ปี 2553 - 2557 โดยแผน ทั้งสองได้ให้
ความสําคัญต่อการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน กล่าวคือ แผน พัฒนาสถาบัน
การเงินระยะท่ี 1 นอกจากเสริมสร้างความเข้มแข็งของธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังได้กําหนด ให้มีการวาง
แนวทางส่งเสริมสถาบันการเงินให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยเพ่ิมขึ้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้จัดสัมมนาเพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่สถาบันการเงิน และจัดทําโครงการนําร่องร่วมกับธนาคาร
พาณิชย์ที่สนใจเพ่ือพัฒนาศักยภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานในการให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยต่อไป 

ในขณะที่แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการและมีต้นทุนเหมาสม ดังน้ี  

(1) ส่งเสริมสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันให้มีรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มประชาชนที่ยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินนปัจจุบัน โดยการผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ เพ่ือความคล่องตัวและเอื้อต่อการให้บริการตามวัตถุประสงค์มากขึ้น 
ตลอดจนส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันมีรูปแบบธุรกิจที่สามารถให้บริการในกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อยหรือประชาชนผูมีรายได้น้อยได้มากขึ้น ทั้งน้ี รูปแบบธุรกิจอาจมีดังน้ี  

    1) ธนาคารพาณิชย์จัดต้ังหน่วยงานภายในเพ่ือให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะการให้
สินเช่ือเฉพาะกลุ่มลูกค้าดังกล่าว โดยอาจแยกบัญชีจากการดําเนินงานปกติเพ่ือสามารถกําหนดเป้าหมาย
ธุรกิจได้ชัดเจน มีระบบงานคล่องตัว ต้นทุนไม่สูง และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  

    2) ธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีความคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้าในพ้ืนที่ 
(Microfinance operator) เช่น สหกรณ์ เครดิตยูเนียน อาจดําเนินการในลักษณะให้กู้ยืมแบบ wholesale 
แก่ Microfinance operator เพ่ือปล่อยกู้ต่อให้กับลูกค้าหรือมอบหมายให้ Microfinance operator 
ดําเนินการตามกระบวนการสินเช่ือ โดยได้รับค่าบริการจากธนาคารพาณิชย์  

    3) ธนาคารพาณิชย์แต่งต้ังตัวแทนผู้ให้บริการท่ีเข้าเกณฑ์ ธปท. (Service provider) ที่
มีจุดแข็งในเรื่องเครือข่ายการเข้าถึงลูกค้าเป็นตัวแทนในการให้บริการด้าน Microfinance โดยอาจ
ดําเนินการควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ  

(2) เปิดโอกาสให้มีผู้ให้บริการรายใหม่ที่มีความเช่ียวชาญและการบริหารจัดการที่ดี ด้าน 
Microfinance เพ่ิมเติม เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจที่ชัดเจน และมีความชํานาญเฉพาะด้านที่เน้นการให้บริการแก่
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กลุ่มลูกค้าดังกล่าวที่ธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันยังไม่มุ่งเน้น ทั้งน้ี นโยบายและเกณฑ์การกํากับดูแลยังเน้น
ความมั่นคง แต่จะมีความยืดหยุ่นตามลักษณะของธุรกิจอย่างเหมาะสม  

(3) ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการสนับสนุนให้ระบบสถาบัน
การเงินเพ่ิมโอกาสของผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือยังเข้าถึงได้น้อย สามารถเข้าถึงบริการโดยเฉพาะ
ด้านสินเช่ือได้มากข้ึน เช่น การปรับปรุงระบบข้อมูลเครดิต และศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจัด
อันดับ (Rating) ผู้ให้บริการด้าน Microfinance ในประเทศไทย เป็นต้น  

ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย จึงได้ออกแนวนโยบายและประกาศจํานวน 3 ฉบับ เพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์มีรูปแบบในการทํา
ธุรกิจ ที่สามารถให้บริการต่อกลุ่มคนมีรายได้น้อย ดังน้ี  

1) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 8/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก (Outsourcing) ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและเพ่ิม
ความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใช้ทรัพยากรของสถาบันการเงินที่มี
อย่างจํากัดในงานหลักที่สําคัญ และใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของผู้ให้บริการภายนอก โดยการว่าจ้างให้
บุคคลภายนอกดําเนินงานที่ไม่ใช่งานหลักสําคัญของธุรกิจสถาบันการเงินได้ 

2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งต้ัง
ตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า
และประชาชน โดยให้สถาบันการเงินแต่งต้ังสถาบันการเงินอ่ืน บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด และผู้ให้บริการ
ด้านการโอนเงิน ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันการเงินในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยขยายขอบเขตให้
สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของสถาบันการเงินได้ และให้ตัวแทนของสถาบัน
การเงินสามารถรับชําระเงินค่าสาธารณูปโภคและค่าสินค้าและบริการได้ เพ่ิมเติมจากเดิมที่รับชําระหน้ีจาก
สินเช่ือหรือบัตรเครดิตเท่าน้ัน 

3) แนวนโยบายสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ของธนาคารพาณิชย์  
   แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ของ

ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เป็นต้นมา เพ่ือให้ธนาคารพาณิชย์ที่ดําเนินการ
อยู่ในปัจจุบันสามารถให้บริการสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพ่ือนําไปใช้ประกอบ
อาชีพ ซึ่งมีวงเงินแต่ละรายไม่เกิน 200,000 บาท ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยแนวนโยบายน้ีได้กําหนดแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ โดยคํานึงถึงความม่ันคงของระบบสถาบันการเงิน ความ
มั่นคงของสถาบันการเงิน การบริหารจัดการความเส่ียง ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค โดยธนาคารพาณิชย์
สามารถกําหนดรูปแบบธุรกิจ รวมถึงประเภทเอกสารหรือหลักฐานแสดงรายได้ที่ใช้ประกอบการให้สินเช่ือ
ได้เองตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดที่สําคัญเก่ียวกับดอกเบ้ีย ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับ โดย
ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติในเร่ืองการเรียกเก็บดอกเบ้ีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบ้ียปรับที่เก่ียวเน่ืองกับ
สินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ ดังต่อไปน้ี 

- ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บดอกเบ้ีย หรือค่าบริการต่าง ๆ หรือเบ้ียปรับจากการชําระ
หน้ีล่าช้า รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (Effective Interest Rate)  

- นอกจากดอกเบ้ีย ค่าบริการต่างๆ และเบ้ียปรับแล้ว ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามท่ีได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุได้  

แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีแนวทางในการส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ให้บริการ
ทางการเงินระดับฐานรากมากขึ้น โดย 1) การสร้างภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทําธุรกิจ 2) ส่งเสริมให้
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ธนาคารพาณิชย์มีรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อการให้บริการ และ 3) ส่งเสริมให้มีผู้ให้บริการราย
ใหม่ที่มีความเช่ียวชาญเพ่ือกระตุ้นการแข่งขันในระบบ (เริ่มต้ังแต่ปี 2555) แต่เน่ืองจากมาตรดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์ในการสร้างสภาวะแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อ การดําเนินธุรกิจการเงินระดับฐาน
รากในเชิงพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์จึงอาจต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ประกอบกับปัญหาเรื่องเกณฑ์ การกํากับดูแลเป็นเพียงหน่ึงในอุปสรรคสําคัญที่
ทําให้ธนาคารพาณิชย์ยังไม่มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินกับผู้มีรายได้น้อยและยากจน โดยการที่ 1) 
ไม่ได้เห็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและยากจนเป็นกลุ่มเป้าหมาย (ขนาดของตลาดยังจํากัด) 2) ต้นทุนสูงในการ
ดําเนินงานระดับฐานราก และ 3) มีข้อจํากัดด้านเครือข่ายการให้บริการ ยังคง 3 อุปสรรคสําคัญที่จํากัด
บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในการให้บริการระดับฐานราก ดังน้ัน ในระยะสั้นถึงปานกลาง ธนาคารพาณิชย์
จึงอาจยังไม่ใช่ผู้ให้บริการหลักในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในระบบสถาบันการเงินไทย 
อย่างไรก็ดี ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อยได้เริ่มพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมต่อการให้บริการทาง
การเงินแก่ลูกค้ารายย่อยในพ้ืนที่เขตเมือง และสามารถสร้างกําไรเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งภาครัฐอาจพิจารณา
สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์รายย่อยให้สามารถขยายขอบเขตการให้บริการไปยังพ้ืนที่อ่ืน
มากขึ้น 

2.2.1.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
    1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
       ธ.ก.ส. จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 โดยในระยะแรก ธ.

ก.ส. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือส่งเสริมอาชีพหรือการดําเนินงานของเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ต่อมาในปี 2535 ปี 2542 และ ปี 2549 ได้มีการกําหนด
วัตถุประสงค์ของธนาคาร โดยให้รวมถึง  

       - การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ 1) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เก่ียวเน่ือง 2) ประกอบอาชีพอย่างอ่ืน
เพ่ือเพ่ิมรายได้ 3) พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมหรืออาชีพอ่ืน และ 4) ดําเนินกิจการตามโครงการส่งเสริม
การประกอบเกษตรกรรม  

      - ประกอบธุรกิจอ่ืนอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบ
เกษตรกรรม ดําเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือ
การบริหารจัดการแก่บุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน ทั้งน้ี เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพ หรือเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในด้านเศรษฐกิจ หรือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

      - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เพ่ือใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสหกรณ์  

      - ทั้งน้ี การให้กู้เงินเพ่ือดําเนินการเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท
และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินกู้ในแต่ละปีบัญชี และมี
เงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 20  

    ธ.ก.ส. อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้นํา
หลักเกณฑ์การกํากับดูแลของธนาคารพาณิชย์มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ ธ.ก.ส. โดย
ธนาคารจะต้องดํารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์ หน้ีสิน หรือภาระผูกพัน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
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การดํารงเงินกองทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2551 และดํารงเงินสดสํารอง
และสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นอัตราส่วนกับเงินฝากและเงินกู้ยืมตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารงเงินสด
สํารองและสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2551  

    2) โครงสร้างองค์กร  
       พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดให้กระทรวงการคลังถือหุ้นของธนาคารไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้น
ทั้งหมด ซึ่ง ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธ.ก.ส. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ (ถือหุ้นสามัญมูลค่า 47,365 ล้านบาท) 
ในขณะที่มีสหกรณ์และภาคเอกชนถือหุ้นเพียงเล็กน้อย (ถือหุ้นสามัญมูลค่า 75 ล้านบาท) ในส่วนของ
โครงสร้างการดําเนินงาน ธ.ก.ส. มีการขยายบริการทางการเงินครอบคลุมทั่วประเทศ โดย ณ สิ้นปีบัญชี 
2553 มีสํานักงานระดับจังหวัด 75 แห่ง ทําหน้าที่กํากับดูแลสาขาในสังกัดทั่วประเทศ 1,026 สาขา จําแนก
เป็นสาขาระดับอําเภอ 687 สาขา และสาขาย่อย (อยู่ในการกํากับดูแลของสาขาระดับอําเภอ) 339 สาขา 
และมีหน่วยอําเภอทําหน้าที่เป็นสถานที่ติดต่อ เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรลูกค้าที่กระจายอยู่ในท้องที่อําเภอ
ต่างๆ รวม 968 หน่วยอําเภอ  

       การปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานในระดับสาขาได้เริ่มดําเนินการในปี 
2540 ภายใต้แนวคิดกระจายอํานาจจากสํานักงานใหญ่ให้แก่สาขา (Decentralized branch-controlling 
concept) โดยได้มีการนําระบบ Branch Management Information System (BMIS) (จากความ
ช่วยเหลือของ GTZ และ German Bankakademie) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายของสาขาที่สอดรับกับการ
วัดผลการดําเนินงานรายสาขาจากการทํากําไรภายใต้หลักการคิดกําไรแบบ Transfer pricing ทั้งน้ี สาขา
จะมีอํานาจการอนุมัติสินเช่ือวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปริมาณสินเช่ือเกือบทั้งหมดของ ธ.ก.ส. 
ดังน้ัน อํานาจในการพิจารณาสินเช่ือของ ธ.ก.ส. จะขึ้นกับระดับสาขาเป็นสําคัญ ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูง
ที่สํานักงานใหญ่ในกรุงเทพจะมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายของธนาคารในภาพรวม และควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ ผลการดําเนินงานของสาขาทั่วประเทศ  

    3) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
       ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 1) เงิน

ฝาก ปกติ ซึ่งประกอบไปด้วยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และเงินฝากกระแสรายวัน 2) เงินฝากที่มี
เง่ือนไข พิเศษ อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ซึ่งนอกจากดอกเบ้ียเงินฝากแล้ว ผู้ฝากเงินจะมีโอกาสถูก
รางวัลชิงโชคเป็นสิ่งของมีค่า เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทองคํา โทรทัศน์ ตู้เย็น วิทยุ เป็นต้น โดย
กําหนดจับสลากชิงโชคทุก 6 เดือน ในระดับภูมิภาค และปีละ 1 ครั้ง ในระดับประเทศ และ 3) สลากออม
ทรัพย์ เช่น สลากออมทรัพย์ทวีสิน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การรับฝากเงินเป็นหน่วย ๆ ละ 500 บาท และมีการออก
รางวัล โดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 16 ของทุกเดือน 3 ปี รวม 36 ครั้ง ทั้งน้ี ณ สิ้นปีบัญชี 
2553 ธ.ก.ส. มียอดเงินฝากคงเหลือรวม จํานวน 726,573 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีบัญชีก่อน จํานวน 
84,074 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.09 

      สําหรับการให้บริการสินเช่ือ ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธ.ก.ส. มีเงินให้สินเช่ือ
คงเหลือ จํานวน 577,591 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีบัญชีก่อน จํานวน 72,707 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.40 ประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือที่สําคัญ ดังน้ี 
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รูปที ่2.2  การให้บริการสินเช่ือของ ธ.ก.ส. 

 ท่ีมา: ธ.ก.ส. 
 

     - สินเช่ือแก่เกษตรกรรายคน จํานวน 515,786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
89.30 ของเงินให้สินเช่ือคงเหลือทั้งหมด เป็นการให้บริการสินเช่ือระหว่างปีบัญชี 2553 จํานวน 338,318 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 60,551 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.80  

    - สินเช่ือแก่สหกรณ์การเกษตร จํานวน 35,479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.14 ของเงินให้สินเช่ือคงเหลือทั้งหมด เป็นการให้สินเช่ือระหว่างปีบัญชี 2553 จํานวน 63,368 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 9,223 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.03  

    - สินเช่ือแก่กลุ่มเกษตรกร จํานวน 119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของ
เงินให้สินเช่ือคงเหลือทั้งหมด เป็นการให้สินเช่ือระหว่างปีบัญชี 2553 จํานวน 310 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนจํานวน 222 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 252.27  

   - สินเช่ือโครงการนโยบายรัฐ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการสนับสนุนสินเช่ือ ที่มี
เง่ือนไขพิเศษ เช่น อัตราดอกเบ้ียต่ํา หรือชดเชยดอกเบ้ียแก่เกษตรกร ระหว่างปีบัญชี 2553 ธ.ก.ส. 
ให้บริการสินเช่ือโครงการนโยบายรัฐ จํานวน 58,454 ล้านบาท ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 1.1 ล้านครัวเรือน มี
ต้นเงินกู้คงเป็นหน้ีเมื่อสิ้นปีบัญชี จํานวน 2,843 ล้านบาท จําแนกเป็นเงินกู้เกษตรกรรายคน จํานวน 2,821 
ล้านบาท และสถาบันเกษตรกร จํานวน 22 ล้านบาท 

    นอกจากให้บริการเงินฝากและสินเช่ือแล้ว ธ.ก.ส. ยังให้บริการประกัน ด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันทรัพย์สิน  

 4) กลไกการให้สินเช่ือ  
     ธ.ก.ส. จะให้สินเช่ือแก่เกษตรกร โดยพิจารณาจากความสามารถในการชําระ

คืนเงินกู้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเช่ือ ธ.ก.ส. จะลงสํารวจภาคสนามพบปะกับลูกค้าเกษตรกรอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล สร้างความคุ้นเคย และร่วมกันจัดทําแผนดําเนินการขอสินเช่ือและการชําระคืนหน้ี อย่าง
ใกล้ชิด ทั้งน้ี กลไกการให้สินเช่ือที่สําคัญของ ธ.ก.ส คือ การให้กู้แบบกลุ่ม (Joint Liability Group) ซึ่งถูก
นํามาใช้ในการให้สินเช่ือรายย่อย เพ่ือแก้ปัญหาการไม่มีหลักประกันของเกษตรกร โดยให้บุคคล ในกลุ่ม
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รับผิดชอบร่วมกันในกรณีมีการผิดชําระหน้ีเกิดขึ้นในกลุ่ม และถูกนํามาใช้ต้ังแต่มีการจัดต้ัง ธ.ก.ส. ในปี 
2509 (ซึ่งในระยะดังกล่าว เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธ์ิที่ดินทํากินที่ถูกต้อง) โดยเป็นกลไกที่มี
ลักษณะคล้ายกับของธนาคารกรามีน (ธนาคารกรามีนจัดต้ังเมื่อปี 2526)  

     เกษตรกรรายย่อยสามารถจัดต้ังกลุ่มที่มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน (สูงสุดไม่
เกิน 30 คน) เพ่ือขอสินเช่ือกับ ธ.ก.ส. ในวงเงินรายละไม่เกิน 150,000 บาท และสามารถขอกู้เพ่ิมเติมจาก
วงเงินดังกล่าวได้อีก 150,000 บาท โดยต้องมีบุคคลในกลุ่มอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้คํ้าประกัน ดังน้ัน การให้
สินเช่ือแบบกลุ่มจึงเป็นการให้กู้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหน้ีเงินกู้กับ ธ.ก.ส. วงเงินไม่เกิน 300,000 
บาท ทั้งน้ี ณ มีนาคม 2553 ลูกค้าสินเช่ือวงเงินต่ํากว่า 300,000 บาท มีจํานวน 2,973,636 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของลูกค้าของ ธ.ก.ส. ทั้งหมด ในขณะที่มีมูลค่า 283,504 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของ
ปริมาณสินเช่ือทั้งหมด 

 
ตารางที ่2.7  สินเช่ือคงเหลือ แยกตามระดับวงเงินกู้ยืม ณ 31 มีนาคม 2553 

วงเงินกู้(บาท) จํานวนราย ร้อยละของ 
จํานวนราย 

จํานวนเงิน(บาท) ร้อยละของ 
จํานวนเงิน 

<=100,000  1,933,630  58.97  102,322,969,645  22.04  
100,001-200,000  754,646  23.02  109,704,240,719  23.63  
200,001-300,000  284,323  8.67  70,236,074,898  15.13  
300001-400,000  123,489  3.77  43,051,033,432  9.27  
400,001-500,000  66,761  2.04  30,244,523,951  6.51  
มากกว่า 500,000  115,932  3.54  108,697,924,364  23.41  
รวม 3,278,781  100  464,256,767,009  100  

   ท่ีมา : ธ.ก.ส. 
 

     นอกจากการให้กู้แบบกลุ่มแล้ว ธ.ก.ส. ยังมีการติดตามการให้สินเช่ืออย่าง
ใกล้ชิด ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. จะต้องเดินทางไปพบลูกค้าเงินกู้ทุกรายหลังจากที่ธนาคารให้กู้เป็นอย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปี และจัดทําประวัติการชําระหน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียของลูกค้าในปีต่อไป  

5) ผลการดําเนินงาน  
    - การเข้าถึงลูกค้า  
    ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธ.ก.ส. ให้บริการสินเช่ือแก่เกษตรกรจํานวน 6.25 ล้าน

ครัวเรือน แบ่งเป็นเกษตรกรลูกค้ารายคนที่ได้รับบริการสินเช่ือจาก ธ.ก.ส. โดยตรง 4.61 ล้านครัวเรือน 
(ร้อยละ 80 ของจํานวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมดในปี 2550 ตามข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร) สมาชิกสหกรณ์การเกษตร 1.63 ล้านครัวเรือน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 6,942 ครัวเรือน 
รวมลูกค้าทุกประเภท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.39 จากปีบัญชี 2552 สําหรับนอกภาคการเกษตร ธ.ก.ส. มีการ
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 73,048 ราย ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) 139 ราย สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
179 สหกรณ์ องค์กร 54 แห่ง กลุ่มบุคคล 15,665 กลุ่ม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 18,769 กองทุน 
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ตารางที ่2.8  ขนาดของสินเช่ือ แยกตามประเภทเงินกู้ ณ 31 มีนาคม 2554 

 

ประเภทเงินกู้ 
เงินให้สินเชื่อคงเหลือ 

(ล้านบาท) 
จํานวน 
(สัญญา) 

ขนาดเงินกู้ 
เฉลี่ยต่อสัญญา(บาท) 

1. สินเชื่อลูกค้ารายคน(รวม) 534,689  6,406,834 83,456  

    1) การเกษตร 482,626 6,265,397 77,030 

    2) นอกภาคการเกษตร 46,224 115,889 398,864 

   3) ลูกค้าท่ัวไป ฉ. 35 (เงินฝากเป็นประกัน) 5,839 25,548 228,550 

2. สินเชื่อลูกค้าสถาบัน (รวม) 35,633  1,192  29,893,456  

   1) สหกรณ์การเกษตร  28,037  1,051  26,676,499  

   2 )สหกรณ์นอกภาคเกษตร 7,596 141 53,872,340 

3. สินเชื่อนโยบายรัฐ 5,825 145,772 39,960 

 รวมทั้ง 1+2+3 611,780 6,554,990 93,330 

ท่ีมา : ธ.ก.ส. 
 
ตารางที ่2.9  เงินฝากคงเหลือ แยกตามกลุม่ผู้ฝาก ข้อมูลรวมทั้งประเทศ ณ 31 มีนาคม 2554 

 

กลุ่มผุ้ฝาก 
บัญช ี เงินฝาก เงินฝากคงเหลือ

เฉลี่ยต่อบัญชี
(บาท) จํานวน ร้อยละ คงเหลือ(ล้านบาท) ร้อยละ 

เกษตรกรท่ัวไป 11,776,434  55.79  146,357,918,202  20.14  12,428.03  

บุคคลธรรมดาท่ัวไป 8,901,078  42.17  307,733,377,042  42.34  34,572.60  

ส่วนราชการ 241,229  1.14  186,220,848,070  25.62  771,967.09  

รัฐวิสาหกิจและองค์กร 1,331  0.01  42,791,483,989  5.89  32,149,875.27  

มูลนิธิ 120,272  0.57  24,732,462,598  3.40  205,637.74  

สหกรณ์ 21,743  0.10  15,403,068,977  2.12  708,415.08  

บริษัท,ห้างหุ้นส่วน 42,333  0.20  3,115,894,488  0.43  73,604.08  

อ่ืนๆ 4,644  0.02  452,515,141  0.06  97,440.81  

รวม 21,109,064  100  726,807,568,507  100  34,431.07  

ท่ีมา : ธ.ก.ส. 
 

   - ทุนดําเนินงาน  
     โครงสร้างของเงินทุนของ ธ.ก.ส. ในระยะแรก (ปี 2509 - 2517) ส่วนใหญ่

ทุนดําเนินงานของ ธ.ก.ส. จะมาจากเงินงบประมาณรัฐบาลในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 
60 ของต้นทุนการดําเนินงานทั้งหมด และประมาณร้อยละ 19 ของเงินทุนทั้งหมด มาจากการกู้ยืมที่มี
เง่ือนไขผ่อนปรนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต่อมาในช่วงปี 2518 - 2530 เงินฝากจากธนาคาร
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พาณิชย์ถือเป็นแหล่งเงินทุนสําคัญของธนาคาร โดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของเงินทุนทั้งหมด และเป็นไปตาม
นโยบายสินเช่ือการเกษตรของรัฐบาลในปี 2518 และในช่วงเวลาเดียวกัน ธ.ก.ส. ได้เริ่มกู้เงินจาก
ต่างประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินทุนทั้งหมด ทั้งน้ี เงินรับฝากจากประชาชนทั่วไปเร่ิมมีบทบาทใน
การเป็นแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. ในปี 2530 โดยคิดเป็นร้อยละ 25 ของเงินทุนทั้งหมด และเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันที่ เงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ 80 ของเงินทุนทั้งหมด ในขณะที่การกู้ยืมจาก
ต่างประเทศได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากธนาคารประสบปัญหาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่ค่าเงิน
บาทอ่อนค่าลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ตลอดจนการลดลงของเงินรับฝากจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
เป็นผลจากการยกเลิกนโยบายสินเช่ือเกษตรกรของรัฐบาล ทั้งน้ี การระดมเงินฝากจากภาคประชาชนช่วย
ให้ ธ.ก.ส. ลดการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากภาครัฐและการกู้ยืมลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากของธนาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ารายย่อยในชนบท เช่น การออกเงินฝากออมทรัพย์
ทวีโชคในปี 2538 และสลากออมทรัพย์ทวีสินในปี 2540 

 
ตารางที ่2.10  โครงสร้างแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. ในปี 2510 - 2553 (ร้อยละ)  
 

 2510 2523 2530 2536 2541 2544 2546 2553 

เงินรับฝากจากประชาชน 11 12 25 48 62 76 83 81 

เงินรับฝากจากธนาคารพาณิชย์ _ 39 39 7 1 _ _ _ 

เงินกู้ยืม 19 35 29 32 25 13 4.6 7 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 66 12 6 8 7 7 8.4 9 

หนี้สินอ่ืนๆ 4 2 1 5 5 5 4 3 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 

สัดส่วนเงินฝากต่อเงินให้สินเชื่อ 14 21 38 66 83 98 100 79 
  ท่ีมา: ธ.ก.ส 
 
 

     ทั้งน้ี ณ สิ้นปีบัญชี 2553 (31 มีนาคม 2554) ธ.ก.ส. มีแหล่งเงินทุนในการ
ดําเนินงาน จํานวน 899,019 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 17.53 โดยแหล่งเงินทุนดําเนินงานของ 
ธ.ก.ส. มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 12.47 ต่อปี และสามารถแบ่งเป็นเงินฝากร้อยละ 80.82 และส่วน
ของผู้ถือหุ้นร้อยละ 9.09 ทั้งน้ี อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 13.97 สูงกว่า
ร้อยละ 8.5 ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2551  

   - ความสามารถในการทํากําไร  
     ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธ.ก.ส. มีรายได้รวม จํานวน 49,868 ล้านบาท 

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลจํานวน 46,033 ล้านบาท และรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ียจํานวน 
3,835 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 41,856 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจํานวน 
10,243 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบ้ียจํานวน 17,497 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจํานวน 2,429 ล้าน
บาท ทั้งน้ี ธ.ก.ส. มีกําไรสุทธิ 8,012 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 191 ล้านบาท โดยกําไรสุทธิจํานวน
ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 1.00 ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) และร้อยละ 10.34 ของส่วนผู้ถือหุ้น (ROE)  
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 - คุณภาพสินเช่ือ  
    ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธ.ก.ส. มีหน้ีค้างชําระต้ังแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับแต่วันที่ครบ

กําหนดชําระ และหน้ีดําเนินคดี จํานวน 37,432 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 ของต้นเงินกู้ คงเหลือด้าน
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร นิติบุคคล และเงินกู้ใช้เงินฝากเป็นประกันเมื่อสิ้นปี จํานวน 570,082 ล้านบาท 
ต่ํากว่าปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.97  

    ธ.ก.ส. สามารถให้บริการทางการเงินแก่เกษตรกรครอบคลุมความต้องการ
ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ อย่างไรก็ดี ธ.ก.ส. ควรเพ่ิมบทบาทในการเป็นธนาคารเพ่ือพัฒนาชนบท 
ซึ่งปัจจุบันธนาคารยังสามารถดําเนินการได้น้อยกว่าที่ควร โดย ธ.ก.ส. ได้มีการออกโครงการธนาคารชุมชน 
ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกับของธนาคารออมสินคือมุ่งปล่อยสินเช่ือระดับฐานราก แต่เน้นกลุ่มเป้าหมายชุมชน
ในชนบท โดยไม่เน้นการเปิดสาขา แต่จะให้สินเช่ือเป็นรายกลุ่มผ่านองค์กรการเงินชุมชนหรือเครือข่ายที่มี
แนวทางการดําเนินงานในแนวเดียวกัน และคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 12 ต่อปี อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 โครงการธนาคารชุมชนมีการปล่อยสินเช่ือไปเพียง 321 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่มาก
นัก ธ.ก.ส. จึงควรเพ่ิมบทบาทในด้านดังกล่าวมากข้ึน 

(2) ธนาคารออมสิน 
    1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
        ธนาคารออมสินจัดต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออมให้ประชาชน และประกอบธุรกิจเก่ียวกับการรับฝากเงิน เพ่ือสงเคราะห์ 
ชีวิตและครอบครัวรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ทั้งน้ี ธนาคารออมสินให้บริการทางการเงินระดับฐานรากผ่านโครงการสินเช่ือต่างๆ เช่น 
โครงการธนาคารประชาชน โครงการสินเช่ือห้องแถว ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ ต้องการลงทุนทําธุรกิจรายย่อย หรือต้องการลงทุนใน
ธุรกิจส่วนตัว แต่ขาดแคลนเงินทุนและไม่มีหลักทรัพย์คํ้าประกันเพียงพอที่จะขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์
ทั่วไปได้ โดยเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 นอกจากน้ี ธนาคารออมสินยังให้สินเช่ือ
ระดับฐานรากกับองค์กรการเงินระดับฐานรากโดยตรง เช่น กองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้องค์กรเหล่าน้ีมีเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้มากขึ้น  

     2) โครงสร้างองค์กร  
 ปัจจุบันธนาคารออมสินมีสาขาประมาณ 700 สาขา โดยมีเป้าหมายท่ีจะขยาย
สาขาปีละ 120 สาขา เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยในการดําเนินงานของธนาคารในด้านการ
ให้สินเช่ือเพ่ือรายย่อยมีส่วนงานที่รับผิดชอบดังต่อไปน้ี กลุ่มสินเช่ือรายย่อย มี 2 สายงาน คือ 1) สายงาน
ธุรกิจสินเช่ือ ประกอบด้วย ฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือบุคคล และฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือเคหะ 2) สายงานสินเช่ือ
ชุมชน ประกอบด้วย ฝ่ายสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ ฝ่ายสินเช่ือประชาชน และ ฝ่ายสินเช่ือองค์กรชุมชน  

 3) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
ธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็น  1) 

เงินฝากปกติ ซึ่งประกอบไปด้วยเงินเผื่อเรียก เงินฝากประจํา และเงินฝากกระแสรายวัน 2) สลากออม
ทรัพย์ เช่น สลากออมสิน เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมทรัพย์ที่ให้ฝากเงินกับทางธนาคาร โดยรับดอกเบ้ีย
ตามอัตราที่กําหนด และมีการออกรางวัล ซึ่งมีหลักเกณฑ์การรับฝากเงินเป็นหน่วย ๆ ละ 50 บาท และมี
การออกรางวัล ทุกๆ วันที่ 16 ของทุกเดือน ทั้งน้ี ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธนาคารออมสินมียอดเงินฝาก
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คงเหลือรวม จํานวน 1,180,248 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีบัญชีก่อน จํานวน 258,707 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 28.10 

 สําหรับการให้บริการสินเช่ือ ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธนาคารออมสินมีเงินให้สินเช่ือ
คงเหลือจํานวน 1,111,755 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีบัญชีก่อน จํานวน 330,258 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 
42.3 ประกอบด้วยเงินให้สินเช่ือระดับฐานราก ดังน้ี สินเช่ือต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน 6,631 ล้านบาท สินเช่ือ
ธนาคารประชาชน 20,597 ล้านบาท สินเช่ือธุรกิจห้องแถว 3,640 ล้านบาท สินเช่ือเพ่ือสังคม และชุมชน 
3,438 ล้านบาท โดยหน่วยงานภายในที่ดูแลการให้สินเช่ือที่สําคัญแบ่งได้เป็น 2 ฝ่าย ได้แก่  

    - ฝ่ายสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ เน้นการแก้ไขปัญหาหน้ีของตนเองของกลุ่มครู และ
ทหาร อีกส่วนเป็นการให้สินเช่ือโดยใช้เงินฌาปนกิจมาคํ้าประกัน และชําระหน้ีโดยการหักเงินเดือน  

    - ฝ่ายสินเช่ือประชาชน เป็นการให้สินเช่ือเพ่ือรายย่อย สนับสนุนให้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งแสวงหากําไร เน่ืองจากวิสัยทัศน์ของธนาคารคือ เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง
เพ่ือการออม พัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเป็นผู้นําในการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ฐานราก ดังน้ันในการให้สินเช่ือแก่รายย่อย ธนาคารออมสินต้องช่วยพัฒนาอาชีพด้วย เช่น ให้สินเช่ือและ
ช่วยหาสถานที่เพ่ือขายสินค้าเพ่ือเพิ่มรายได้ด้วย และยังมีโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งเดิมใช้ช่ือว่าสินเช่ือ
รายย่อย แต่เปลี่ยนช่ือเป็นธนาคารประชาชนเมื่อปี 2544 เป็นการให้สินเช่ือแก่ลูกค้ารายย่อยเพ่ือประกอบ
อาชีพ นอกจากน้ี โครงการธนาคารประชาชนมีการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับลูกค้า โดยการจัดต้ังศูนย์
พัฒนาเพ่ือให้คําปรึกษา และจัดการฝึกอบรมอาชีพให้อย่างต่อเน่ือง มีหลักสูตรการจัดทําบัญชี และการ
จัดทํากระบวนการกลุ่ม (Nucleus) เพ่ือร่วมกู้คํ้าประกัน และเสริมสร้างทักษะด้านการประกอบอาชีพ 
นอกจากน้ัน ธนาคารออมสินยังมีบริการประกันอุบัติเหตุให้ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ โดยลูกค้าสามารถ
เลือกใช้วงเงินคุ้มครองและค่าใช้จ่ายเบ้ียประกันที่เหมาะสม ซึ่งวงเงินคุ้มครองนี้จะถูกใช้ตัดภาระหน้ีหาก
ลูกค้าประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการประกันความเสี่ยงจากการให้
สินเช่ือของธนาคารออมสิน  

    - สินเช่ือฝ่ายองค์กรชุมชน ธนาคารจะเข้าไปให้ความรู้ อบรมสร้างอาชีพ เน้นการออม
เพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน ไม่เน้นการหากําไร และดําเนินงานรองรับนโยบายของรัฐ โดยธนาคารออมสินเข้าไป
ช่วยดูแลกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน 
 
ตารางที่ 2.11 สินเช่ือระดับฐานรากของธนาคารออมสิน ณ มีนาคม 2553 
 

ประเภทของสินเชื่อ ยอดสินเชื่อ (ล้านบาท)  
สินเชื่อต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน  6,613  
สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก  
    - สินเชื่อธนาคารประชาชน  20,597  
    - ธุรกิจห้องแถว  3,640  
    - สินเชื่อเพ่ือสังคมและชุมชน  3,438  
รวมสินเชื่อระดับฐานราก  34,288  

               ท่ีมา: ธนาคารออมสิน รวบรวมโดย สศค. 
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 4) กลไกการให้สินเช่ือ  
   - ฝ่ายสินเช่ือประชาชน ธนาคารจะพิจารณาให้สินเช่ือตามวงเงินที่จําเป็น ต้องใช้

จริงและลูกค้าสามารถชําระคืนได้ โดยมีวงเงินกู้ครั้งแรกไม่เกินรายละ 30,000 บาท ระยะเวลาชําระคืนไม่
เกิน 25 งวด และวงเงินกู้ในครั้งต่อไปไม่เกินรายละ 50,000 บาท ระยะเวลาชําระคืนไม่เกิน 37 งวด โดย
ลูกค้าสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์และ/หรือสังหาริมทรัพย์) เป็นหลักประกันสินเช่ือ 
ในกรณีที่ใช้บุคคลคํ้าประกันบุคคลน้ันจะต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และไม่เป็น ผู้คํ้า
ประกันเงินกู้ประเภทอ่ืนของธนาคาร โดยจะคํ้าประกันผู้กู้ได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งน้ี อัตราดอกเบ้ียของสินเช่ือ
โครงการธนาคารประชาชนคืออัตราคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน หรือคิดเป็นอัตราดอกเบ้ียลดต้น ลดดอก 
(Effective Interest Rate) ที่ร้อยละ 18 ต่อปี เมื่อลูกค้าเติบโตขึ้นก็จะสามารถก้าวไปสู่สินเช่ือที่ใหญ่ขึ้นได้ 
การให้สินเช่ือของธนาคารประชาชนต้องปรับวงเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าเงิน ในปัจจุบัน ทําให้
สามารถลงทุนในกิจการได้อย่างเพียงพอและแข่งขันได้ และมีการลดดอกเบ้ีย เพ่ือให้สอดคล้องกับค่าครอง
ชีพ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถดํารงชีพได้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของธนาคารประชาชนตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคือไม่เกินร้อยละ 25  

 - สินเช่ือฝ่ายองค์กรชุมชน ธนาคารจะเข้าไปให้ความรู้ อบรมสร้างอาชีพ เน้นการ
ออมเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพากัน ไม่เน้นการหากําไร และดําเนินงานรองรับนโยบายของรัฐ โดยธนาคารออมสิน
เข้าไปช่วยดูแลกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ เพ่ือยกระดับให้เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน ซึ่งการยกระดับจะพิจารณาจากกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีการโอนเงินผ่าน
ธนาคารออมสินประมาณ 60,000 กว่าแห่ง เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมความเข้มแข็ง มี
ความต้องการยกระดับทางบัญชี สร้างความเช่ือมั่นให้กับชุมชน ธนาคารจะพิจารณาการบริหารจัดการ
การเงิน 1 ล้านบาทแรกที่ได้รับเป็นเงินกองทุนหมู่บ้าน พิจารณาโครงสร้างและตัวกรรมการ ความต้องการ
ของสมาชิก หากมีความพร้อมและความต้องการธนาคารก็จะเข้าไปเป็นพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ในการบริหารเงิน 
ช่วยวางระบบ จัดระบบบัญชี ระบบการคิดดอกเบ้ีย ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุน การดําเนินงาน
โดยทํางานร่วมกับผู้นํากลุ่ม และให้สินเช่ือเพ่ิมเติมแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง จากที่ได้รับเงิน 1 
ล้านบาท แต่ปล่อยกู้ไม่พอ โดยจะให้สินเชื่อเพ่ิมเติมรายละ 3 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.8 โดยใช้
กรรมการเป็นผู้คํ้าประกัน ซึ่งจะช่วยเร่ืองการให้บริการทางการเงินได้ทั่วถึงขึ้น ส่งเสริมการออมเงินร่วมกัน
เพ่ือให้คนในชุมชนกู้ได้ แต่ถ้าไม่เพียงพอก็สามารถกู้จากธนาคารเพ่ือเอาไปให้คนในชุมชนกู้ได้ เป็นช่วยสร้าง
ความสามัคคีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกจากน้ียังมีโครงการให้มีหมอหน้ีทุกหมู่บ้านให้
ความรู้เก่ียวกับบริหารเงิน การแก้ไขปัญหาหน้ีในชุมชนด้วย  

 สถาบันการเงินชุมชนมีหน้าที่ให้บริการรับฝากเงินหลาย ๆ แห่งที่มีความ พร้อม
มักจะมีกรรมการที่เคยทํางานธนาคารมาก่อน ซึ่งจะมีความรู้ความสามารถในการบริหารการหมุนเงิน 
ปัจจุบันมีสถาบันการเงินชุมชนที่ธนาคารออมสินให้คอมพิวเตอร์และวางระบบไปแล้ว 12,000 แห่ง โดย
เป้าหมายในปี พ.ศ. 2555 จะยกระดับกองทุนหมู่บ้านที่ธนาคารออมสินดูแลอยู่ให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน
ได้ 30,000 แห่ง การขยายการให้บริการทางการเงินให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึง
โดยการดําเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะชาวบ้านและ ผู้ที่ทํางานอยู่
ในสาขาจะรู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงคนในชุมชนและธรรมชาติของชุมชนน้ันได้ดีกว่า เข้าถึงชาวบ้านได้เร็วกว่า 
การทํางานของผู้แทนซึ่งเป็นกรรมการที่ชุมชนเลือกเข้าไปก็ไม่มีค่าตอบแทน อาจมีค่าตอบแทนน้ําใจเมื่อสิ้น
ปีเท่าน้ัน โดยสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน กรรมการทุกคนจะต้องรับทราบและรับผิดชอบร่วมกัน ความ
เป็นคนในชุมชนเดียวกันจะทําให้เกิดการรวมตัวหรือเป็นสมาชิกเฉพาะคนในชุมชนเดียวกัน ร่วมกันบริหาร 
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มีการกํากับ ตรวจสอบ และยังมีการดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ได้ให้การช่วยเหลือแต่เพียงเร่ืองเงินเรื่องเดียว 
ดังน้ัน จึงจะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจนไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียว แต่ยังมีปัญหาสังคม สุขภาพ คุณภาพ
ชีวิตด้วย การให้ความช่วยเหลือทางการเงินจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน การแก้ปัญหาจึงควรสนับสนุนให้คน
อยู่ในชุมชน สร้างอาชีพให้เกิดรายได้ เพ่ือไม่ต้องทิ้งถิ่นฐาน  

 5) ผลการดําเนินงาน  
     ณ สิ้นปีบัญชี 2553 ธนาคารออมสิน มีรายได้ดอกเบ้ียและเงินปันผลจํานวน 

55,951 ล้านบาท และรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ียจํานวน 2,968 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 41,856 ล้าน
บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจํานวน 17,411 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบ้ียจํานวน 21,555 
ล้านบาท ทั้งน้ี ธนาคารมีกําไรสุทธิ 19,400 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3,762 ล้านบาท โดยกําไรสุทธิ
ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 1.60 ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) และร้อยละ 18.77 ของส่วนผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี ธนาคาร
ให้บริการสินเช่ือระดับฐานราก ได้แก่ สินเช่ือต่อยอดกองทุนหมู่บ้าน 6,631 ล้านบาท สินเช่ือธนาคาร
ประชาชน 20,597 ล้านบาท สินเช่ือธุรกิจห้องแถว 3,640 ล้านบาท สินเช่ือเพ่ือสังคมและชุมชน 3,438 
ล้านบาท โดยในโครงการต่าง ๆ ธนาคารมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ไม่ถึงร้อยละ 5 นับว่าเป็นจํานวน
ไม่สูง  

 ธนาคารออมสินถือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสบความสําเร็จในการ
ให้บริการสินเช่ือบุคคล โดยในการให้บริการสินเช่ือระดับฐานรากของธนาคารออมสินผ่านโครงการธนาคาร
ประชาชนถือว่ามีบทบาทสําคัญต่อผู้มีรายได้น้อยและยากจนในเขตตัวเมือง และได้มีการนําเทคโนโลยีใน
การรับฝากเงินเคลื่อนที่มาใช้ อย่างไรก็ดี แม้ว่าการให้สินเช่ือของธนาคารประชาชนจะมีการปรับวงเงิน
เพ่ิมขึ้นและลดอัตราดอกเบ้ียลง โครงการธนาคารประชาชนยังคงมีปริมาณสินเช่ือที่น้อยเมื่อเทียบกับการ
ขยายตัวของสินเช่ือของธนาคารออมสินในภาพรวม ซึ่งการดําเนินโครงการประชาชนในระยะต่อไปอาจให้
ความสําคัญกับการแสวงหากําไรมากขึ้น และขยายปริมาณธุรกิจของโครงการให้เป็นหน่ึงในประเภทสินเช่ือ
เชิงพาณิชย์หลักของธนาคาร  

 นอกจากน้ี จากการที่ธนาคารมีบทบาทในการให้สินเช่ือองค์กรการเงินระดับฐาน
รากสูงเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอ่ืน และได้ให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือองค์กร
การเงินระดับชุมชนอ่ืนที่ได้รับการประเมินว่ามีความพร้อมความเข้มแข็ง เพ่ือยกระดับให้เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน โดยนอกจากจะให้สินเช่ือเพ่ิมเติมองค์กรละ 3 ล้านบาท แล้วยังจะช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ในการ
บริหารเงิน การวางระบบงาน และจัดระบบบัญชี รวมทั้งให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ซึ่งถือเป็นแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินโดยใช้กลไกชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ดี เป้าหมายการยกระดับสถาบันการเงินชุมชนของธนาคารออมสินยังคงเน้นเฉพาะกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเท่าน้ัน เน่ืองจากมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

(3) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 1)  การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  

            ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับ
ดอกเบ้ีย โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธอท. เป็นสถาบันการเงินที่ใช้
หลักการตามหลักศาสนาอิสลามในการดําเนินกิจการธนาคาร  
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 2) การดําเนินงาน  
         ในส่วนของการให้บริการการเงินฐานรากของ ธอท. จะเน้นที่ 5 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้และกรุงเทพฯ โดยใช้รูปแบบเดียวกัน คือ “ชุมชนร่วมกับธนาคารพัฒนาชุมชน” โดย ธอท. 
ให้บริการสินเช่ือจุลภาคแก่กลุ่มคนยากจนและผู้มีรายได้น้อย โดยจําแนกเป็น 2 ประเภท คือ สินเช่ือ
ประเภทบุคคล และสินเช่ือประเภทกลุ่ม และอาศัยความร่วมมือระหว่างธนาคารกับชุมชน ดังน้ี  

         1. ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งในการประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ความเช่ือถือและการยอมรับจากชุมชน เช่น คณะกรรมการชุมชน ผู้นําศาสนาในท้องถิ่น คณะกรรมการ
มัสยิด ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เพ่ือคัดเลือกผู้ประสานงานของธนาคาร (Bank Coordinator: BC)  
ในระดับชุมชน ทําหน้าที่ในการแนะนํา จัดทําข้อมูล และรับรองผู้ขอสินเช่ือที่เป็นคนดี รวมถึงรับผิดชอบ
การติดตามการชําระหน้ี เน่ืองจากตัวแทนเป็นผู้อยู่ในชุมชนจะรู้ข้อมูลเก่ียวกับคนในชุมชนนั้นเป็นอย่างดี 
อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงานในชุมชนด้วย  

         2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (Field Officer: FO) ซึ่งเป็นคนในชุมชนเข้าอบรม 
เพ่ือทํางานกับ ธอท. คอยดูแลลูกค้าในชุมชน ทําหน้าที่ตรวจเย่ียม ติดตามการใช้สินเช่ือ ผลการดําเนินธุรกิจ 
และรายงานผลอย่างสม่ําเสมอ หากพบว่ามีปัญหา ธอท. จะเข้าไปแก้ไขทันที โดยความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารกับชุมชนและกระบวนการชุมชนเข้มแข็งดังกล่าวนี้ จะทําให้เกิดการดูแลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันใน
ชุมชน ทั้งผู้ประสานงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ภาคสนามต่างก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการดําเนินงาน
ดังกล่าวด้วย  

 3) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
         การดําเนินงานของ ธอท. เก่ียวกับการเงินฐานรากเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความ

ยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนมีอยู่ 8 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการสินเช่ือรากหญ้า Ibank โครงการ
สินเช่ือหาบเร่แผงลอยและอาชีพอิสระ โครงการสินเช่ือเพ่ือโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ โครงการสินเช่ือ 
แรงงานไทยในมาเลเซีย โครงการรีไฟแนนซ์หน้ีนอกระบบ โครงการสินเช่ือวิสาหกิจชุมชน โครงการสินเช่ือ
เครื่องแต่งกายมุสลิม และโครงการอาหารฮาลาลรายย่อย โดยโครงการเหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกฐานะความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีอาชีพมั่นคง มีรายได้พอเพียง พ่ึงพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี พัฒนาคุณภาพคน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นรากฐานที่มั่นคง ลด
ความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายได้ เพ่ิมศักยภาพและเสถียรภาพของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยรวมด้วย โดยเป้าหมายสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย ตลอดจน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผู้ประกอบการรายย่อย  

 4) กลไกการให้สินเช่ือ  
         ในการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ธอท. กําหนดขั้นตอนและกระบวนการ

ทํางานไว้ ดังน้ี  
     1. การพิจารณาให้สินเช่ือ จะคัดเลือกและสัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้าข่ายได้รับสินเช่ือ

ตามคุณสมบัติที่ธนาคารกําหนด เช่น เป็นผู้มีรายได้น้อย ยากจน เป็นคนดี ขยันขันแข็ง เป็นต้น แล้วนําส่ง
ลูกค้าพร้อมเอกสารหลักฐานตามประเภทสินเช่ือแต่ละโครงการให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบ โดย
พิจารณาวัตถุประสงค์การขอรับสินเช่ือและความครบถ้วนของข้อมูลของลูกค้า  

     2. การวิเคราะห์สินเช่ือ กรณีเป็นไปได้จะให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามไปตรวจสอบ
ลูกค้าเพ่ือยืนยันข้อมูลที่ได้จากผู้ประสานงานธนาคารอีกคร้ัง แล้วรายงานผลต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
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         3. การอนุมัติสินเช่ือ กรณีสินเช่ือรากหญ้าจะอนุมัติสินเช่ือ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 
4 กลุ่ม คือ กลุ่มยากจนมากที่สุด กลุ่มจนมาก กลุ่มจนปานกลาง และกลุ่มจนน้อย พร้อมทั้งกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามระดับความยากจน  

     4. จัดทํานิติกรรมสัญญาให้ลูกค้าลงนาม และจัดเก็บต้นฉบับเอกสารสัญญาในที่
ปลอดภัย  

     5. ต้ังวงเงินสินเช่ือและเปิดบัญชีให้ลูกค้าเบิกใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ คํานวณและ
จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ประสานงานธนาคาร ปัจจุบันกําลังจะเพ่ิมช่องทาง mobile bank เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถเข้าถึงการให้บริการของธนาคารได้มากขึ้น  

     6. การติดตามผล จะให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามตรวจเย่ียมและรายงานผลการดําเนิน
กิจการของลูกค้า และเจ้าหน้าที่ธนาคารติดตามการชําระหน้ีของลูกค้า ดําเนินการทวงถาม หากการชําระ
หน้ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไข และปิดบัญชีเมื่อการชําระหน้ีลุล่วงตามเง่ือนไข กรณีลูกค้าไม่สามารถผ่อนชําระได้
จะดําเนินการปรับโครงสร้างหน้ีหรือต้ังวงเงินฉุกเฉินให้ลูกค้า เพ่ือให้สามารถดําเนินกิจการและผ่อนชําระหน้ี
ต่อไปได้ ถ้าไม่สามารถทําได้ให้ดําเนินการทางกฎหมาย หรือยกหน้ีให้กรณีมีเหตุจําเป็นสุดวิสัย เน่ืองจาก
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดําเนินการโดยยึดหลักคุณธรรม  

 5) ผลการดําเนินงาน  
         แม้ว่า ธอท. มีการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากตามหลักศาสนาอิสลาม 

(Islamic Microfinance) เพียง 463 ล้านบาท แต่การให้บริการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเข้าถึง
บริการทางการเงินในพ้ืนที่ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองจากหลัก
ศาสนาอิสลามห้ามไม่ให้ดําเนินธุรกรรมที่ผูกพันกับอัตราดอกเบ้ีย ดังน้ันจึงมีชาวมุสลิมที่ไม่สามารถใช้บริการ
ทางการเงินในระบบการเงินทั่วไปซึ่งอ้างอิงกับดอกเบ้ียเป็นหลัก โดยรูปแบบการให้บริการของ ธอท. ผ่าน
การใช้ Bank Coordinator ที่เป็นผู้แทนชุมชนในการคัดเลือกลูกค้าจะช่วยให้ธนาคารมีข้อมูลในการ
พิจารณาลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ดีควรให้ความสําคัญกับกระบวนการติดตามหน้ี โดยอาจใช้กระบวนการทาง
สังคมมาช่วย นอกจากน้ี ธอท. ควรมีบทบาทในการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนของชาวมุสลิม เน่ืองจากจะ
มีความเข้าใจทั้งด้านวัฒนธรรมและข้อห้ามต่างๆ ตามหลักศาสนามุสลิมมากกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน 

 
นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
รัฐบาลได้จัดต้ังสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทําหน้าที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้ใน

ชนบทและในเขตเมืองที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ เน่ืองจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจ การให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินเหล่าน้ีจึงเสมือนเป็นการแก้ปัญหาความ
ล้มเหลวของตลาดในระบบการเงินโดยตรงของรัฐบาล กล่าวคือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจทําหน้าที่เป็น
เครื่องมือรัฐในการเติมเต็มช่องว่างการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial gap) ในส่วนของประชาชนที่
ยากจนและมีรายได้น้อย ในการสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาล
ได้ดําเนินการเพิ่มทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการให้บริการทางการเงิน 
และกําหนดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลความมั่นคงทางการเงิน เพ่ือไม่ให้การดําเนินงานของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม โดยการนําหลักเกณฑ์การกํากับดูแลของ
ธนาคารพาณิชย์มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากน้ี 
แผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ 1 ปี 2547 - 2551 ได้ขยายบทบาทการให้บริการของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการบริการทางการเงินให้ครอบคลุมขึ้น โดยได้มีการแก้ไข
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กฎหมายให้ ธ.ก.ส. มีบทบาทเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท และธนาคารออมสินมีบทบาทเป็น
สถาบันการเงินเพ่ือสังคม ซึ่งภายใต้บทบาทดังกล่าวส่งผลให้ ธ.ก.ส. สามารถขยายกรอบการให้บริการทาง
การเงินไปยังประชาชนนอกภาคการเกษตร และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ชุมชนในชนบทตลอดจน
องค์กรอ่ืน ๆ เช่น สหกรณ์ องค์กรปกครองท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน ในขณะที่ธนาคาร
ออมสินได้จัดทําโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ  

ทั้งน้ี ในปี 2553 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยแผนดังกล่าวประกอบ
ไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพ่ือเติมเต็มช่องว่าง
ในระบบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาบทบาทและบูรณาการการดําเนินงานของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพ่ือลดปัญหาหน้ีนอกระบบ
และเติมเต็มช่องว่างของความต้องการทางการเงินในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ประชาชนรายย่อย และระบบการเงินฐานราก (Microfinance) นอกจากน้ี ยังเน้นเรื่อง
ของการลดการทับซ้อนในการดําเนินงานระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยกันเอง และระหว่างสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์ และส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายรัฐของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาการกํากับดูแลและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยจะ
เน้นการพัฒนาการกํากับดูแลและการประเมินผลสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนาระบบการกํากับดูแล การพัฒนาระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร ด้านกฎหมาย ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และด้านการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2.2 กลุ่มก่ึงในระบบ 
 องค์กรการเงินระดับฐานรากกลุ่มก่ึงในระบบ ประกอบด้วย องค์กรการเงินระดับชุมชน ที่มี

วัตถุประสงค์เฉพาะในการส่งเสริมการออมและการใช้เงินทุนภายในชุมชน โดยจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายและ
อาจได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนจากรัฐบาล แต่ไม่มีการกํากับดูแลตามเกณฑ์ความมั่นคงทางการ
เงินดังเช่นสถาบันการเงินกลุ่มในระบบ องค์กรการเงินในกลุ่มน้ี ได้แก่ 1) สหกรณ์ 2) กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และ 3) โรงรับจํานํา โดยแต่ละองค์กรมีรายละเอียด ดังน้ี 
  2.2.2.1 สหกรณ์ 

     (1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
     สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดต้ังขึ้นด้วยการลงหุ้น

ร่วมกัน ดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธ์ิออกเสียงได้หน่ึงเสียงในการบริหารสหกรณ์ (ไม่ขึ้นกับจํานวน
หุ้นที่ถืออยู่) สหกรณ์สามารถแบ่งออกตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน 
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พ.ศ. 2548 ได้เป็น 7 ประเภท ดังน้ี 1) สหกรณ์การเกษตร 2) สหกรณ์ประมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์
ร้านค้า 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ 6) สหกรณ์บริการ และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  

 นอกจากน้ี ยังมีการรวมกลุ่มอีก 2 แบบ ได้แก่ 1) กลุ่มเกษตรกรซึ่งจัดต้ังโดยผู้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 
2547 โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังไม่อาจรวมกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์ได้ และ 2) ชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งเป็น
การรวมตัวกันของสหกรณ์ 5 แห่งขึ้นไป โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือที่เป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์  
 งานวิจัยน้ีจะให้ความสําคัญกับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียนเป็นหลัก เน่ืองจากมีบทบาทต่อการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากมากกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืน 
ทั้งน้ี สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นโดยการรวมตัวของเกษตรกร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในขณะที่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือทํากิจกรรมเร่ืองการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
รวมท้ังเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และจัดต้ังขึ้นตามความสมัครใจของสมาชิกที่มีความสัมพันธ์
ทางใดทางหนึ่ง เช่น อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพเดียวกันหรือในสถานท่ีเดียวกัน หรือมี
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่างต่อเน่ือง 

 (2) โครงสร้างองค์กร  
     สหกรณ์เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที่ไม่อาจถือเอาเงินทุนเป็นหลักใน

การจัดต้ัง แต่ถือว่าการรวมคนเป็นหลักสําคัญ และเพ่ือให้กลุ่มคนที่รวมกันมีกําลังเข้มแข็ง สหกรณ์จึงต้องมี
การกําหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข้าร่วมในสหกรณ์ตามแต่ละประเภท
ของสหกรณ์ ทั้งน้ี กฎหมายมิได้กําหนดจํานวนทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ไว้เป็นจํานวนแน่นอน ทําให้มีการ
จําหน่ายในราคาหุ้นที่คงที่ ให้แก่สมาชิกอยู่เสมอจากการให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลเป็นสําคัญ 
สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อยจะมีสิทธิออกเสียงได้คนละหน่ึงเสียงเท่าน้ัน และ
สมาชิกต้องมาใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเอง โดยไม่สามารถมอบให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิออกเสียงแทนได้ ดังน้ัน
อํานาจในสหกรณ์จึงตกอยู่กับเสียงข้างมากของสมาชิก นอกจากน้ี การแบ่งกําไร นอกจากจะมีการจ่ายเป็น
เงินปันผลแล้ว ยังมีการจ่ายเงินคืนเฉลี่ยตามสัดส่วนปริมาณธุรกิจที่สมาชิกแต่ละคนทํากับสหกรณ์ด้วย  

 ตัวอย่างโครงสร้างการดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเ น่ียนประกอบด้วย
คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ดังน้ี 1) คณะกรรมการดําเนินการ ทําหน้าที่ดําเนินกิจการทั้งหมด และต้องปฏิบัติ  
ตามข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 2) คณะกรรมการอํานวยการ ทําหน้าที่ควบคุมดูแลการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน ตามระเบียบของสหกรณ์ และควบคุมการจัดทําบัญชี 3) คณะกรรมการเงินกู้ ทําหน้าที่อนุมัติการให้
เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนดูแลการชําระหน้ี และติดตาม
เงินกู้ 4) คณะกรรมการศึกษา มีหน้าที่ให้การศึกษาแก่สมาชิกในเรื่องหลักการและวิธีการของสหกรณ์ และ 
5) คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการต่าง ๆ ทุกด้านให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

 (3) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
 สหกรณ์สามารถรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจํา และให้สินเช่ือกับ

สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกหรือครอบครัว ทั้งน้ี ดําเนินธุรกิจการผลิต
การค้า การบริการเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกได้ นอกจากน้ี สหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจะทํา
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หน้าที่ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมระหว่างสมาชิก เช่น จัดหาสินค้า เพ่ือประโยชน์ใน
การเกษตร เช่น ปุ๋ย และเมล็ดพันธ์ุ หรือจัดหาตลาดเพ่ือจําหน่ายผลิตผลของสมาชิกสหกรณ์  

 (4) ผลการดําเนินงาน  
 ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์มีจํานวน 6,323 แห่ง สมาชิกรวม 10.6 ล้านคน ทุนในการ

ดําเนินงาน 1.26 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นเงินรับฝาก 4.13 แสนล้านบาท หุ้นสมาชิก 5.22 แสนล้านบาท โดย
เงินรับฝากและหุ้นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ (3.65 และ 4.80 แสนล้านบาท) ในขณะที่มี
การใช้ทุนในการดําเนินงานร้อยละ 75 ไปกับการให้กู้ โดยแบ่งเป็นการให้สมาชิกกู้ยืม 9.01 แสนล้านบาท 
และให้กู้ระหว่างสหกรณ์ 0.38 แสนล้านบาท ทั้งน้ี สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนมีรายละเอียดการดําเนินงานสรุปได้ ดังน้ี  

 ก. สกรณ์การเกษตร  
 ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์การเกษตรมีจํานวน 3,457 กลุ่ม และสมาชิก 6.16 ล้าน

คน โดยมีการดําเนินธุรกิจที่สําคัญ 2 ด้าน คือ 1) การส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การ
จําหน่ายสินค้า การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และให้บริการที่เก่ียวข้องกับเกษตรกรรม รวม
จํานวน 112,986 ล้านบาท และ 2) บริการทางการเงิน แยกเป็นการรับฝากเงิน 50,541 ล้านบาท และ การ
ให้สินเช่ือ 51,826 ล้านบาท ทําให้มีรายได้รวมทั้งสิ้น 132,437 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 128,650 ล้านบาท และ
มีกําไร 3,788 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 
(ROE) เท่ากับร้อยละ 3.21 และ 9.56 ตามลําดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างชําระหน้ีร้อยละ 34 ของหน้ีที่ถึง
กําหนดชําระ 
 
ตารางที่ 2.12  ปริมาณธุรกิจสะสมของสหกรณ์การเกษตรในปี 2553 
 

การดําเนินงาน ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท) 
รับฝากเงิน 50,541 
ให้สินเชื่อ 51,826 

จัดหาสินค้ามาจาํหน่าย 44,835 
รวบรวมผลผลิต 55,676 
แปรรูปผลผลิต 12,143 
ธุรกิจบริการ 332 

รวม 215,353 
                       ท่ีมา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 ข. กลุ่มเกษตรกร  
  ณ สิ้นปี 2553 กลุ่มเกษตรกรมีจํานวน 5,754 กลุ่ม และสมาชิก 635,664 คน 

โดยมีการดําเนินงานเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ คือ 1) การให้บริการสมาชิกในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การจําหน่ายสินค้า การรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต รวมจํานวน 5,635 ล้านบาท 2) 
การให้บริการทางการเงิน แยกเป็นการรับฝากเงิน 156 ล้านบาท และการให้สินเช่ือ 1,319 ล้านบาท ทําให้
มีรายได้รวมทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 5,928 ล้านบาท และมีกําไร 80 ล้านบาทโดยมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) เท่ากับร้อยละ 4.01 และ 
1.15 ตามลําดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างชําระหน้ีร้อยละ 21 ของหน้ีที่ถึงกําหนดชําระ 
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ตารางที่ 2.13  ปริมาณธุรกิจสะสมของกลุ่มเกษตรกร ณ สิ้นปี 2553 
 

การดําเนินงาน ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท) 
รับฝากเงิน  156  
ให้สินเชื่อ  1,319  
จัดหาสินค้ามาจาํหน่าย  1,298  
รวบรวมผลผลิต  3,864  
แปรรูปผลผลิต  447  
ธุรกิจบริการ  26.76  
รวม  7,110  

                          ท่ีมา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 ค. สหกรณ์เครดิตยูเนีย่น  
  ณ สิ้นปี 2553 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมีจํานวน 457 กลุ่ม และสมาชิก 573,208 

คน โดยมีการดําเนินธุรกิจในแหล่งชุมชนที่อาศัยในวงสัมพันธ์เดียวกันเน้นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยนําเงินของตนเองที่สะสมไว้เป็นกองทุน จัดการกองทุนของตนเอง สร้าง
ระบบการเงินของชุมชน การดําเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ในรอบปี 2553 มีปริมาณการรับเงินฝาก 
20,119 ล้านบาท ให้สินเช่ือ 15,573 ล้านบาท มีรายได้ 2,324 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 1,570 ล้านบาท และมี
กําไร 754 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 
(ROE) เท่ากับร้อยละ 2.87 และ 7.05 ตามลําดับ ในขณะที่มีอัตราการค้างชําระหน้ีถึง ร้อยละ 27 ของหน้ีที่
ถึงกําหนดชําระ 
 
ตารางที่ 2.14  ปริมาณธุรกิจสะสมของสหกรณ์เครดิตยูเนียนในช่วงกันยายน 2552 – สิงหาคม 2553 
 

การดําเนินงาน ปริมาณธุรกิจ (ล้านบาท) 
รับฝากเงิน 20,119 
ให้สินเชื่อ 15,573 

จัดหาสินค้ามาจาํหน่าย 193 
รวบรวมผลผลิต 89 
แปรรูปผลผลิต 0.1 
ธุรกิจบริการ 1.91 

รวม 35,976 
                        ท่ีมา : กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 (5) นโยบายรัฐที่เก่ียวกับสหกรณ์  
 การกํากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์มีฐานะเป็นนายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจในการกํากับ
ดูแลสหกรณ์ทําหน้าที่รับจดทะบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนํา และกํากับดูแล การดําเนินงานของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์ ดูแลการดําเนินงานของสหกรณ์ และ 2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ
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กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
นอกจากน้ี ยังใช้ดัชนีทางการเงินที่สามารถช้ีวัดถึงผลการดําเนินงานและความมั่นคงของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เกิดการเฝ้าระวังทางการเงิน  

 ปัจจุบัน มีกฎเกณฑ์กํากับดูแลสหกรณ์ที่นอกเหนือไปจากข้อบังคับการดําเนินงาน
และการบัญชี 2 ด้าน ได้แก่ 1) การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 1 ของ เงินรับฝาก 
และ 2) กาจัดสรรกําไร โดยต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําไว้เป็นทุนสํารองไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 และห้าม
จ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 10 ต่อปี นอกจากน้ี สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีหลายประเภท  
เช่น ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากสหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร และยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมิน  
ของสมาชิกในหลายกรณี เช่น ดอกเบ้ียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์ ละเงินปันผลที่
สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก เป็นต้น  

 สหกรณ์มีโครงสร้างการจัดต้ังและการกํากับดูแลที่เข้มแข็ง และมีกฎหมายรองรับ
อย่างชัดเจนในทุกด้านของการดําเนินงาน รวมท้ังได้รับการยกเว้นภาษีที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน ซึ่ง
ปัจจุบันนอกจากการตรวจสอบด้านบัญชีแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีการนําเกณฑ์ความมั่นคงทางการ
เงินมาใช้ประกอบการเตือนภัยของสหกรณ์แต่ละแห่งด้วย โดยถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อสหกรณ์มี
ขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการของแต่ละสหกรณ์ ทําให้ผู้กํากับดูแลจําเป็นต้องมีเครื่องมือ
ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าสหกรณ์ทุกประเภทจะมีสมาชิกรวม 10.6 ล้านคน และมีทุน
ดําเนินงาน 1.26 ล้านล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของสมาชิก แต่ทุนดําเนินงานส่วนใหญ่เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีสมาชิกเป็นลูกจ้างที่มี
รายได้ประจําของหน่วยงานต่าง ๆ และไม่ใช่กลุ่มลูกค้าการเงินระดับฐานราก โดยสหกรณ์การเกษตร กลุ่ม
เกษตรกร และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเป็นรูปแบบของสหกรณ์ที่สามารถเข้าถึงประชาชนที่มีรายได้น้อยและ
ยากจนได้มากกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ แต่สหกรณ์ยังขาดมิติการพัฒนาในระดับชุมชน ทั้งในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจหรือการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับที่น้อยกว่าองค์กรการเงิน
ระดับชุมชนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี ระดับของหน้ีค้างชําระของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน ยังอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 34 21 และ 27 ของหน้ีครบกําหนดชําระตามลําดับ) ในขณะที่มี
การต้ังสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในระดับต่ํา ทําให้สหกรณ์จําเป็นต้องเฝ้าติดตามการชําระหน้ีอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น 
  2.2.2.2 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
     กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการ

แผ่นดินของรัฐบาลในปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเคร่ืองมือในการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้มีรายได้น้อยผ่านการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน
เพ่ือพัฒนาอาชีพ รับฝากเงินจากสมาชิก และพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพและสวัสดิการของ
สมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมของหมู่บ้าน ดังน้ัน จึงได้มีการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (คณะกรรมการ กทบ.) ซึ่งประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  

(2) โครงสร้างองค์กร  
     เมื่อแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านขึ้นมากองทุนหน่ึง ให้

คณะผู้จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านย่ืนขอจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือ
มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยกองทุนหมู่บ้านจะมีกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ กทบ. กําหนด โดยคณะกรรมการจะต้องมีสัดส่วนชายหญิงที่ใกล้เคียงกัน 
และมีหน้าที่ในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน กํากับ ตรวจสอบ และจัดสรรดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงินหรือ
ทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน  

(3) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีทุนในการดําเนินงานมาจากเงินที่รัฐบาล

จัดสรรให้และจากเงินที่สมาชิกนํามาลงหุ้นหรือฝากไว้กับกองทุนหรือเงินที่กองทุนได้รับบริจาค ดอกผล 
รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน และเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดย
สามารถแบ่งเงินทุนออกเป็น 3 บัญชี ได้แก่  

     1) บัญชีกองทุนหมู่บ้าน หรือบัญชีที่ 1 คือ เงินกองทุน 1 ล้านบาท และ  
ดอกเบ้ียจากเงินกู้กองทุน 1 ล้านบาท การดําเนินการของเงินในบัญชี 1 คือ เมื่อได้เงินจัดสรรจากรัฐบาล  
1 ล้านบาท นําไปบริหารได้ดอกผลแลว้ ต้องกันส่วนหน่ึงมาเป็นเงินประกันความเสี่ยงนําเข้าบัญชี 1 เก็บไว้  
และจะถอนออกมาไม่ได้ เช่น บริหารได้ดอกผล 50,000 บาท แบ่งเป็นเงินประกันความเสี่ยง 5,000 บาท 
และแบ่งเงินจากดอกผลอีก 10,000 บาท เป็นเงินสมทบรายปีจากดอกผลท่ีได้มาเข้าบัญชี 1 เพ่ือให้กู้ยืม 
โดยดอกผลท่ีเหลือกองทุนอาจเอาไปทําสาธารณะประโยชน์ กิจกรรม หรือสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้ การให้
กู้ตามบัญชี 1 ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กําหนด คือ ให้กู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท ใช้คืนไม่เกิน 1 ปี 
ปัจจุบันกําหนดให้ชําระคืนไม่เกิน 2 ปี  

 2) บัญชีเงินสะสม หรือบัญชีที่ 2 คือ เงินฝากสัจจะที่สมาชิกสะสมหรือออม
ไว้ เงินหุ้น และดอกเบ้ียจากการให้สมาชิกกู้จากเงินสะสม บางกองทุนจะกําหนดให้ผู้กู้ต้องมีเงินฝากสัจจะ
เป็นรายเดือน เพ่ือป้องกันการผิดนัดชําระหน้ี ซึ่งแล้วแต่กองทุนจะกําหนดให้มีเงินฝากสัจจะหรือไม่ก็ได้ บาง
กองทุนจะกําหนดให้มีการขายหุ้น สมาชิกที่มาซื้อก็จะชําระเงินค่าหุ้นนําเข้าบัญชี 2 และดอกผลท่ีเกิดจาก
บัญชี 2 ก็เอามาปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และยังสามารถระดมเงินออมโดยเมื่อได้เงินออมไปฝากธนาคารได้ดอก
ผลก็สามารถนําไปปันผลให้สมาชิก นอกจากน้ี ยังสามารถนําเงินในบัญชี 2 ให้สมาชิกกู้ โดยสามารถให้กู้ได้
เกินรายละ 20,000 บาท และผ่อนชําระคืนเกินกว่า 2 ปี ตามแต่จะตกลงกันในสัญญา  

 3) บัญชีเงินกู้ยืม หรือบัญชีที่ 3 คือ เงินที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน ในกรณีเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถ
ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกโดยการให้สินเช่ือแก่สมาชิก รับฝากเงินจากสมาชิก และส่งเสริมให้เกิดวินัย
การออมของสมาชิก โดยบางกองทุนกําหนดให้สมาชิกต้องมีเงินฝากสัจจะเป็นจํานวนเท่ากันทุกเดือน  

(4) กลไกการให้สินเช่ือ  
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอํานาจในการอนุมัติเงินกู้รายหน่ึงไม่เกิน 

20,000 บาท กรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่า 20,000 บาท ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดต่อไป แต่ทั้งน้ีการ
อนุมัติเงินกู้รายหน่ึงต้องไม่เกินจํานวน 50,000 บาท ในส่วนของการชําระคืนเงินกู้ หากเป็นการกู้เงินจาก
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บัญชีที่ 1 สมาชิกผู้กู้ต้องชําระคืนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากวันทําสัญญา ในกรณีเป็น
การกู้เงินจากบัญชีที่ 2 และบัญชีที่ 3 สมาชิกผู้กู้ต้องชําระคืนตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา  

(5) ผลการดําเนินงาน  
 กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทําหน้าที่เป็นแหล่งทุนและแหล่งออมแก่

สมาชิก ซึ่งแต่ละกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแรกเร่ิม 1 ล้านบาทต่อ 1 หมู่บ้าน และ จะได้รับการ
พิจารณาจัดสรรเพ่ิมทุนภายหลังสําหรับหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินผลว่าดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ 
ผลการดําเนินงาน และขนาดของกองทุน โดยจํานวนเงินอุดหนุนจากการเพ่ิมทุนจะพิจารณาจัดสรรโดย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

 เมื่อปี 2546 มีการประเมินสถานะกองทุน เพ่ือพิจารณาว่าผลการดําเนินการ
โดยทั่วไป พบว่ามีกองทุนที่อยู่ในระดับดีร้อยละ 30 และปานกลางร้อยละ 60 ต่อมาปี 2547 มีการประเมิน
หวังผลเพ่ือใช้เป็นตัวช้ีวัดในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม โดยใช้การแบ่งระดับเป็น AAA, AA, A ซึ่งจะมีผล
ต่อการให้กู้เงินตามบัญชี 3 จากธนาคาร หากจะกู้ได้ต้องผ่านการประเมินที่ระดับ AAA และจะได้รับ
เงินกองทุนละหน่ึงแสนบาท เกณฑ์การประเมินจะพิจารณามิติทางสังคม คือ ดูการทํางานของ
คณะกรรมการ และมิติทางเศรษฐกิจจะดูจากตัวเงิน  

 การกู้ในนามกองทุนจะต้องมีโครงการต่อยอด โดยคณะกรรมการเป็นผู้กู้จาก
ธนาคาร ปัจจุบัน คือ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารจะให้กู้ในวงเงินประมาณ  
1 - 3 ล้านบาท โดยเป็นการตกลงระหว่างกองทุนกับธนาคารว่าธนาคารจะให้กู้เท่าไหร่ และแต่ละธนาคาร
สามารถตกลงกับกองทุนได้อย่างเป็นอิสระ ว่าจะมีเง่ือนไขอะไรบ้าง โดยจะเปิดบัญชีใหม่เป็นบัญชี 3 
กองทุน ที่จะขอกู้ได้ต้องเป็นกองทุนที่ได้รับการประเมินระดับ AAA ผ่านการรับรองของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุน ระดับอําเภอ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดถึงการดําเนินการ การใช้เงินต่าง ๆ ซึ่งหาก
กองทุนมีปัญหากับธนาคาร คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อําเภอจะช่วยเหลือในเร่ืองการติดตาม แต่หากกองทุนที่ไม่ได้รับการประเมินระดับ AAA มาขอกู้ จะแล้วแต่
ธนาคารจะพิจารณาถ้าปล่อยสินเช่ือให้ก็ถือว่าให้สินเช่ือแก่กองทุนที่มีคุณสมบัติไม่ครบ ทาง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอจะไม่รับรอง หน่ึงใน
ข้อจํากัดของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ การรับสมัครสมาชิกและดําเนินกิจกรรมทางการเงินได้
เฉพาะในหมู่บ้านของตนเอง ทําให้มีแนวคิดในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความยืดหยุ่น
ในการดําเนินงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดีขึ้น 2 แนวทางดังน้ี  

 รูปแบบที่ 1 ให้กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวเช่ือม รวมองค์กรการเงินที่มีอยู่
หลากหลายในแต่ละหมู่บ้าน โดยนําเงินมารวมกันร่วมกันบริหาร และมีการต้ังคณะกรรมการร่วมกัน ทําให้
จํานวนเงินภายใต้การบริหารเพ่ิมขึ้น โดยอาจเรียกได้ว่าเป็นสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมู่บ้าน  

 รูปแบบที่ 2 การรวมตัวกันของทุกหมู่บ้านในหน่ึงตําบล โดยแต่ละหมู่บ้าน
แบ่งเงินส่วนหน่ึงมารวมกันตรงกลางเพ่ือทํากิจกรรมเพ่ิมขึ้นได้ จะทําให้มีเงินกองกลางในการบริหารงาน 
เพ่ิมมากขึ้น ทําให้สมาชิกในตําบลสามารถเข้ามากู้ยืมได้ จากที่จํากัดเฉพาะการกู้ยืมในหมู่บ้านเท่าน้ัน ถือ
เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของกองทุนหมู่บ้านหลาย ๆ แห่ง ทั้งน้ี ปัจจุบันมีสถาบัน
การเงินชุมชนระดับตําบล 1,089 แห่ง และเป้าหมายคือ ให้มีสถาบันการเงินชุมชนในทุกตําบล และอยู่
ระหว่างออกระเบียบรองรับ โดยสถาบันการเงินชุมชนมีวัตถุประสงค์ดังน้ี ส่งเสริมการออมทั้ง สมาชิกและ
ประชาชน รับฝากเงินสมาชิกและประชาชน ให้สินเช่ือแก่สมาชิก ประชาชน องค์กรการเงินอ่ืน อํานวย
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ความสะดวก ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่สมาชิกและประชาชนในชุมชน และจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ
ให้แก่สมาชิกและชุมชน  

นอกจากรูปแบบของสถาบันการเงินชุมชนที่มี 2 แบบแล้ว แนวคิดในการพัฒนา
ของสถาบันการเงินชุมชนประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 

แนวทางที่ 1 สถาบันการเงินชุมชนนําร่องโดยให้ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยในการพัฒนาให้กองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในระดับตําบล โดยให้กองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งแล้วต้ังเป็นสถาบันการเงินชุมชน และมีการ
เช่ือมโยงการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในระบบได้ ทั้งน้ี ปัจจุบันมี 449 แห่ง  

แนวทางที่ 2 ให้กองทุนหมู่บ้านเติบโตด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงสถาบันการเงิน
อ่ืน สามารถพัฒนาเป็นธนาคารของชุมชนได้ เป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ ปัจจุบันมีประมาณ 500 
แห่ง  

แนวคิดทั้ง 2 รูปแบบถูกใช้ควบคู่กันมา ทําให้ไม่สามารถออกประกาศหลักเกณฑ์  
ที่เป็นมาตรฐานสําหรับสถาบันการเงินชุมชนได้ ต่อมาปี 2552 ทางการได้กําหนดนโยบายให้กองทุนหมู่บ้าน 
ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนตามแนวทางการเป็นสถาบันการเงินต้นแบบ โดยเห็นว่าต้องให้กองทุน
หมู่บ้านเข้มแข็งและดําเนินการเป็นธนาคารได้ด้วยตัวเอง และกําหนดให้กองทุนหมู่บ้าน 2,000 แห่ง
ดําเนินการเพ่ือเป็นสถาบันการเงินชุมชน และจะออกระเบียบรองรับเพ่ือกําหนดรูปแบบของสถาบันการเง
นชุมชนที่มาจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ทั้งน้ี ณ กันยายน 2553 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีจํานวน 79,255 กองทุน 
โดยจําแนกเป็นกองทุนหมู่บ้าน 74,989 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 3,528 กองทุน และกองทุนชุมชนทหาร 
738 กองทุน ในขณะที่มีคณะกรรมการกองทุน 1,112,514 คน และสมาชิก 11,688,930 คน นอกจากน้ียัง
มีการพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเป็นองค์กรความร่วมมือและเช่ือมโยงของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันด้วยการช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือนําสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนของประชาชนที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกําไรเชิงธุรกิจ ดังน้ี 1) 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตําบล 7,412 เครือข่าย 2) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองระดับอําเภอ 928 เครือข่าย 3) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 76 
เครือข่าย 4) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค 4 เครือข่าย 5) สมาคมเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งประเทศไทย 6) เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามหลักศาสนา
อิสลาม และ 7) เครือข่ายสตรีเพ่ือการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ในปัจจุบันกระแสเงินหมุนเวียนในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีจํานวน รวม
ทั้งสิ้น 124,729 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) เงินทุนหมุนเวียนจากรัฐบาล 81,581 ล้านบาท 2) ผลกําไร จาก
การดําเนินงาน 5,371 ล้านบาท 3) เงินออมของสมาชิก 19,401 ล้านบาท 4) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
18,376 ล้านบาท ในขณะที่มีจํานวนสมาชิกที่กู้ยืมเงิน (สะสม) 10,281,513 ราย จํานวนคร้ังของการกู้ยืม 
(สะสม) 40,255,787 สัญญา และจํานวนเงินกู้ยืม (สะสม) 546,474 ล้านบาท ทั้งน้ี เงินกู้ร้อยละ 74.30 
นําไปลงทุนด้านการเกษตร ร้อยละ 16.28 นําไปลงทุนด้านอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.64 ด้านการบริการ ร้อย
ละ 2.84 นําไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน และร้อยละ 1.20 ใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมกลุ่ม 

(6) นโยบายรัฐที่เก่ียวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ิมขึ้น ในปี 

2546 รัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองขึ้นในแต่ละหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยอาศัยระเบียบ



~ 34 ~ 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินงานของกองทุนให้มีระบบและมีสถานะตามกฎหมาย 
นอกจากน้ี รัฐบาลยังได้เพ่ิมทุนในการดําเนินงานให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้กองทุนมีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี รัฐบาล
ได้จัดสรรเพ่ิมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในปี 2552 และ 2553 จํานวน 19,559 ล้านบาท โดย
เพ่ิมทุน 200,000 บาท สําหรับกองทุนที่มีสมาชิก 50 – 150 คน 400,000 บาท สําหรับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่มีสมาชิก 151 – 350 คน และ 600,000 บาท สําหรับกองทุนที่มีสมาชิก 351 คนขึ้นไป  

นอกจากน้ี ปัจจุบันมีสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 
แห่ง โดยให้สถาบันการเงินชุมชนเป็นศูนย์กลางให้กองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ไปยังกองทุนอ่ืนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเรื่องการ
ดําเนินการบริหารจัดการด้วย เป้าหมายคือปี พ.ศ. 2554 จะจัดต้ังให้ได้ 84 แห่ง  

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นองค์กรการเงินระดับชุมชนที่มีบทบาทในการ
กระจายโอกาสเพ่ือเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ผู้มีรายได้น้อย อย่างไรก็ดี เน่ืองจากแหล่งทุนแรกเริ่มในการจัดต้ัง
กองทุนมาจากการจ่ายเงินสมทบจากรัฐบาล ทําให้การสร้างความมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของเงินทุน
ของสมาชิกทุกคนเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อความสําเร็จของกองทุน ทั้งน้ี แม้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านโดยการฝึกอบรมและจัดให้มีการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับ
คณะกรรมการและบุคคลากรกองทุน แต่หลาย ๆ กองทุนยังมีความอ่อนแอ ซึ่งส่วนหน่ึงมาจากการที่กองทุน
หมู่บ้านมีจํานวนเงินหมุนเวียนไม่มาก จึงส่งผลให้ผลตอบแทนจากการดําเนินงานมีจํานวนไม่มากนัก ทําให้
ไม่สามารถให้ผลตอบแทนกับคณะกรรมการหรือมีรายได้เพียงพอต่อการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน เช่น ด้านบัญชี หรือระบบ IT เข้ามาช่วยงาน และกองทุนหมู่บ้าน
ยังขาดอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน หรือบางแห่งยังไม่มีสถานที่ทําการของกองทุนหมู่บ้าน จึงต้องอาศัย
บ้านพักของประธานหรือกรรมการอ่ืนเป็นที่ทําการ  

แนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านในระยะต่อไป นอกเหนือจากการเพ่ิม
ปริมาณเงินสมทบจากรัฐบาลแล้ว การยกระดับกองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นแนวทางที่
เหมาะสมในการลดข้อจํากัดของกองทุนหมู่บ้านทั้งในด้าน 1) แหล่งเงินทุน โดยจะมีการรับเงินฝากจากทั้ง
สมาชิกในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป 2) ความยืดหยุ่นของการให้บริการ ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนจะเปิดทํา
การบ่อยคร้ังกว่ากองทุนหมู่บ้านที่อาจมีการประชุมกลุ่มเพียงหน่ึงครั้งต่อปี และ 3) ความหลากหลายของ
องค์กรการเงินชุมชนในชุมชน โดยจะทําให้มีการดําเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรการเงินชุมชน โดยมี
กองทุนหมู่บ้านที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเป็นตัวเช่ือม ทั้งน้ี แนวคิดของสถาบันการเงินชุมชน
แบบนําร่องน่าจะมีความเหมาะสมต่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้านในระยะต่อไป โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐมีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยงให้กองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งแล้วจัดต้ังเป็นสถาบันการเงินชุมชน เน่ืองจาก
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยเฉพาะธนาคารออมสินมีเป้าหมาย ประสบการณ์ และทรัพยากรในการ
ดําเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ดี งานศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในภาคเหนือของศิริพร ศิริปัญญวัฒน์ และสาคร ศรีสวัสด์ิ (2550) ช้ีให้เห็นถึงข้อพึงระวังในส่วนที่
เก่ียวข้องกับความเช่ือมโยงระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจและกองทุนหมู่บ้าน โดย 1) ระยะทางจาก
ชุมชนถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไกลอาจเป็นช่องทางที่นําไปสู่การทุจริตของกรรมการที่รวบรวมเงินไป
ชําระคืนหน้ีได้ ในขณะที่ 2) การแข่งขันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการให้บริการ กองทุนอาจทําให้
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มีปัญหาตามมา ทั้งน้ี เเม้ว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จะได้รับเงินต่อยอดเพ่ิม อีก 1 แสนบาท (บัญชี 
2) จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ น้ัน จะต้องเป็นกองทุนฯ ที่ได้รับการประเมิน AAA แต่ในทางปฏิบัติ กรอบ
การพิจารณาให้สินเช่ือเป็นดุลพินิจของแต่ละสถาบันการเงิน ประกอบกับ มีการแข่งขันระหว่างกัน ทําให้
บางครั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา รับรองเป็นกองทุนระดับ AAA ได้รับ
สินเช่ือ จึงอาจก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง เน่ืองจากมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอ 
  2.2.2.3 โรงรับจํานํา 

(1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
 โรงรับจํานําเป็นสถาบันการเงินที่ให้ประชาชนทั่วไปกู้ยืมโดยการรับจํานํา 

สิ่งของและผู้กู้ยืมสามารถไถ่ถอนสิ่งของคืนได้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชน ทั้งน้ี โรง
รับจํานําแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงรับจํานําดําเนินการโดยเอกชน โดยมีบุคคลเป็นเจ้าของหรือในรูปของ
ห้างหุ้นส่วน ซึ่งต้องขออนุญาตประกอบกิจการโรงรับจํานําต่อกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และโรงรับ
จํานําที่ดําเนินการโดยรัฐบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถานธนานุเคราะห์ เป็นโรงรับจํานําที่ได้รับเงินทุนจาก
งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ รวมกับกําไรสะสมและเงินกู้จากธนาคารออมสิน ดําเนินกิจการโดยกรมการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานธนานุบาล เป็นโรง
รับจํานําที่ดําเนินการโดยเทศบาลอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี โรงรับจํานําของรัฐน้ัน 35% ของกําไร
สุทธิต้องนําเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดิน ในขณะโรงรับจํานําเอกชนต้องเสียภาษีตามกฎหมาย  

(2) การดําเนินงาน  
 โรงรับจํานําจะให้สินเช่ือแก่ผู้มาขอใช้บริการ เมื่อมีสังหาริมทรัพย์มาคํ้าประกัน  

โดยสถานธนานุเคราะห์จํากัดวงเงินต่อต๋ัวจํานําที่ 60,000 บาท สถานธนานุบาลจํากัดวงเงินต่อต๋ัวจํานําที่ 
100,000 บาท และโรงรับจํานําเอกชนจํากัดวงเงินต่อต๋ัวจํานําที่ 100,000 บาท นอกจากน้ี พระราชบัญญัติ
โรงรับจํานํา พ.ศ. 2505 ได้กําหนดดอกเบ้ียสําหรับเงินต้นไม่เกิน 2,000 บาท ให้คิดอัตราดอกเบ้ียไม่เกิน
ร้อยละ 2 ต่อเดือน ในขณะที่เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท ให้คิดอัตราดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 1.25 ต่อ
เดือน ทั้งน้ี ณ กันยายน 2552 มีสถานธนานุเคราะห์ 33 แห่ง สถานธนานุบาล 214 แห่ง และโรงรับจํานํา
เอกชน 205 แห่ง โดยโรงรับจํานําทุกประเภทมีทรัพย์จํานําเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 33,816 ล้านบาท และ
ผู้ใช้บริการจํานวน 4.92 ล้านราย  

(3) นโยบายรัฐที่เก่ียวข้องกับสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์  
 รัฐบาลจัดต้ังสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์ โดยจัดหาสถาน 

ประกอบการ และจํานวนเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลา  
พิเศษ เช่น ช่วงโรงเรียนเปิดเทอม ช่วงก่อนและหลังเทศกาลวันหยุดระยะยาว เป็นต้น อย่างไรก็ดี การใช้
บริการทางการเงินจากสถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์ และโรงรับจํานํา ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกู้ยืม
ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนหรือมีความจําเป็น จึงมิใช่บริการทางการเงินเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.2.2.4 บริษัทสินเชื่อไปรษณีย์ไทย  
 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ

ไปรษณีย์เพ่ือสินเช่ือรายย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนผู้มี
รายได้น้อย ผู้ที่ยากจน และผู้ที่เป็นหน้ีนอกระบบและมีแนวโน้มที่จะเป็นหน้ีนอกระบบ มีแนวทางในการ
ดําเนินโครงการดังกล่าวที่สําคัญ ดังน้ี  

 (1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
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     บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.) จะจัดต้ังบริษัทในเครือ โดยถือหุ้นร้อย
ละ 100 และมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารร่วมกันกํากับดูแลการดําเนินการของบริษัทในเครือดังกล่าวตามบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 1) ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ํากว่าเส้นยากจน 2) ประชาชนที่มีรายได้เท่ากับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา และ 3) ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุน เป็นหน้ีนอกระบบหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นหน้ีนอกระบบ  

 (2) ผลิตภัณฑ์และบริการ  
      ให้สินเช่ือ โดยมีวงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่หลากหลายและเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย สําหรับการชําระคืนเงินกู้อาจจะพิจารณาให้ชําระเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนส่วน
หลักประกันในการกู้เงินอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการชําระหน้ีของผู้กู้ หรือ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ดี ในระยะแรกทางบริษัทจะดําเนินการในลักษณะนําร่องทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย ประมาณ 10 สาขา โดยให้บริษัทในเครือของไปรษณีย์ไทยมีสิทธิในการใช้สถานที่และ
เครือข่ายที่ทําการไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทยได้ ปณท. จะต้องพิจารณาให้มีการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท
สินเช่ือไปรษณีย์กับพันธมิตร เช่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือสถาบันการเงินเอกชน พร้อมทั้งขยาย
ขอบเขตการดําเนินการให้ครอบคลุมธุรกิจการเงินแบบครบวงจรทั้งด้านการรับฝากเงินและการปล่อย
สินเช่ือระดับฐานรากภายใน 2 ปี  

     ปัจจุบัน ได้มีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท เมื่อเดือนเมษายน 2554 และอยู่
ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง  

2.2.3 กลุ่มพึ่งตนเอง 
 กลุ่มพ่ึงตนเองประกอบด้วยองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน

ภายในชุมชนเพ่ือส่งเสริมการออมและให้บริการทางการเงินภายในชุมชนและไม่มีกฎหมายรองรับ จึงไม่มี
สถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ทั้งน้ี โดยทั่วไปแล้วรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรการเงินระดับฐาน
รากกลุ่มพ่ึงตนเองมีดังน้ี  

 (1) เงินทุนขององค์กรการเงินระดับฐานมาจากเงินออมของสมาชิกและรายได้อ่ืนๆ เช่น ค่า
สมัคร ค่าธรรมเนียม และดอกเบ้ีย เป็นต้น  

 (2) สมาชิกขององค์กรการเงินระดับฐานราก ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทุกเพศ
ทุกวัย ภายในหมู่บ้านที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน หรือกลุ่ม
อ่ืนภายในหมู่บ้าน และสมาชิกกิตติมศักด์ิ ได้แก่ ข้าราชการ หรือคหบดี ภิกษุ สามเณร ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมี
ความสนใจและให้การสนับสนุนโดยไม่หวังผลตอบแทน  

 (3) หน้าที่ของสมาชิก 1) ออมเงินไว้กับองค์กรการเงินระดับฐานรากเป็นประจําทุกเดือน 2) 
ส่งคืนเงินกู้ตามกําหนด 3) เลือกต้ังคณะกรรมการบริหาร 4) เข้าร่วมประชุมสามัญประจําปี 5) มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 6) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ7) กํากับ ตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององค์กรการเงินระดับฐานราก และให้ข้อมูลข่าวสารแก่เพ่ือนสมาชิก  

 (4) โครงสร้างการบริหารงาน  
      บริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกต้ังโดยสมาชิก และส่วนใหญ่ จะมี

คณะกรรมการ 4 คณะ ดังน้ี  
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  1) คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 5 – 7 คน มีหน้าที่พิจารณารับสมาชิก กําหนดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี จัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน และบริหารองค์กร ประกอบด้วย  

  ประธาน: มีหน้าที่เป็นประธานการประชุมต่างๆ เป็นผู้ลงนามในเอกสารการเบิกจ่าย
ร่วมกับเหรัญญิก เป็นตัวแทนองค์กรในการลงนามในเอกสารต่างๆ  

  รองประธาน: ทําหน้าที่เมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อประธาน
มอบหมาย  

  เหรัญญิก: รับผิดชอบการเงินขององค์กร ควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งทรัพย์สินของ
องค์กร ลงลายมือช่ือในเอกสารการเบิกจ่าย ควบคุมดูแลบัญชีให้ถูกต้อง 

  เลขานุการ: ทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนขององค์กร จดรายงานการประชุม เก็บรักษา
รายงานเอกสารต่างๆ ทําหนังสือเชิญประชุม และติดต่อประสานงาน  

  กรรมการอ่ืน ๆ : ทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
 2) คณะกรรมการเงินกู้ จํานวน 3 – 5 คน มีหน้าที่พิจารณาคําขอกู้ของสมาชิก โดยอาศัย

ระเบียบหรือมติที่กําหนดไว้ และต้องคอยสอดส่องดูแลติดตามการนําเงินไปใช้จ่ายของสมาชิก การเร่งรัดหน้ีสิน 
เย่ียมเยียน ช่วยเหลือแนะนําแก้ไขปัญหาในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถชําระเงินกู้คืน  

 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 – 5 คน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและผลการดําเนินงาน
ขององค์กร  

 4) คณะกรรมการส่งเสริม มีจํานวนขึ้นอยู่กับสมาชิกตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของ
องค์กร โดยมีหน้าที่ชักชวนและแนะนําผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิก ส่งเสริมให้การศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานขององค์กร ประสานงานระหว่างสมาชิกกับองค์กร  

 องค์การการเงินระดับฐานรากในกลุ่มพ่ึงตนเองที่สําคัญมี 2 ประเภท ดังน้ี 
2.2.3.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

(1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เกิดจากการ

ส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย โดยนําแนวคิดพ่ึงพาตัวเองมาจากสหกรณ์มา
ประยุกต์กับวิถีชีวิตในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนน้ันพ่ึงพาตัวเองได้ ผ่านการใช้รูปแบบการจัดการที่ไม่เป็นทางการ ให้
สมาชิกในชุมชนสามารถรวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกในชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเงินทุนในการ
สร้างอาชีพเพื่อให้เกิดการผลิตในชุมชน โดยเริ่มดําเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2517 ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตมีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย ซึ่งมีทั้งระดับอําเภอ จังหวัด และระดับเขต  

(2) การดําเนินงาน  
     กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยการประหยัดแล้วนํามาสะสมกันทีละน้อยแต่เป็นประจําและสม่ําเสมอ ซึ่งเงินดังกล่าว
เรียกว่าเงินสัจจะสะสม โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือส่งเงินออมสัจจะที่มีการกําหนดวันส่งและจํานวนเงินที่เท่ากัน 
นอกจากเงินฝากสัจจะสะสมที่สมาชิกให้สัจจะนําเงินมาฝากเป็นประจําแล้ว ยังมีเงินฝากสัจจะสะสมพิเศษ คือ 
เงินที่ฝากเพ่ิมจากเงินฝากสัจจะสะสม โดยเงินส่วนที่เพ่ิมสามารถถอนได้ แต่เงินฝากสัจจะสะสมจะถอนไม่ได้
จนกว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิก ในขณะที่เงินสัจจะสะสมในแต่ละเดือนจะนําไปให้สมาชิกที่มีความจําเป็น
กู้ยืม เพ่ือลงทุนและประกอบอาชีพ และเมื่อเกิดดอกผลจะนํามาแบ่งทําเป็นเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกใน
รูปแบบต่าง ๆ และนํามาปันผลให้กับสมาชิก คลอดจนนําดอกผลบางส่วนมาใช้พัฒนาหมู่บ้าน หรือจัด
สวัสดิการชุมชนอ่ืน ๆ นอกจากน้ี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตยังดําเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
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สมาชิก ผ่านการให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตในราคาถูกให้กับสมาชิกโดยการเปิดร้านค้า
ชุมชน โดยการซื้อของจากท้องตลาดแล้วนํามาขายให้สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม เพ่ือช่วยให้คนในชุมชนได้ซื้อ
ของในราคาที่ขายได้ถูกกว่า และมีการทํายุ้งฉาง คือ รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกในราคาที่เหมือนกับราคาประกัน 
หรือการทําโครงการธนาคารข้าว คือ รับซื้อรับบริจาคข้าวมาเป็นกองกลางแล้วให้สมาชิกกู้ยืมหรือบริจาค  

อย่างไรก็ดี พช. ได้วางแนวทางการจัดต้ังให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นองค์กร
การเงินแบบที่ไม่เป็นทางการ ทําให้ไม่มีกฎหมายรองรับการจัดต้ัง โดยชาวบ้านรวมตัวกันดําเนินการ โดย
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหากกลุ่มมีความพร้อม ก็ลงทะเบียนแล้วดําเนินการ เพ่ือให้มีความสามารถ ที่จะ
พ่ึงพาตนเองโดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการออม และอาจให้กู้กับสมาชิก โดยสมาชิกอาจเป็นผู้ค้ําประกัน  

สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมี 3 ประเภท ได้แก่  
1. สมาชิกกองทุนสามัญ คือ คนในชุมชนทั่วไป  
2. สมาชิกวิสามัญ คือ สมาชิกที่เป็นกลุ่ม และนําเงินมาฝากกับกลุ่มออมทรัพย์  
3. สมาชิกกิตติมศักด์ิ คือ ข้าราชการ กลุ่มพ่อค้านายทุนที่อยู่ในหมู่บ้าน  

จะฝากเงินแล้วได้รับเงินปันผล แต่ห้ามกู้ ถือว่าเป็นผู้เสียสละช่วยเหลือคนในชุมชน แต่การฝากเงินก็มีการ
จํากัดวงเงินการออมด้วย  

โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จะมีคณะกรรมการ 
ที่มาจากการเลือกต้ัง 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเช่ือ (เงินกู้) 
คณะกรรมการส่งเสริม คณะกรรมการตรวจสอบ มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มโดยขึ้นกับสมาชิกจะปรับปรุง 
เช่น การกําหนดวันส่งเงินสัจจะ การดําเนินการกรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กําหนดประชุมและประกาศใช้
เป็นระเบียบของกลุ่ม โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนมีการกําหนดแนวทางกลาง ในขณะที่กลุ่มออมทรัพย์
การผลิตแต่ละกลุ่มสามารถประยุกต์ใช้แนวความคิดดังกล่าวให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และการ
ดําเนินงานได้ เมื่อดําเนินการแล้วก็จะรายงานผลการดําเนินงานเข้ามาที่กรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมการ
พัฒนาชุมชนจะมีการประเมินศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทุกเป็นประจําปี โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับ 1 ยังพ่ึงตัวเองไม่ได้ ทําให้ต้องดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 3,500 กลุ่ม ระดับ 2 
คือ กลุ่มที่มีผลการดําเนินงานปานกลาง มีอยู่ประมาณ 7,000 กลุ่ม หรือระดับ 3 คือ กลุ่มที่มีความเข้มแข็ง 
มีอยู่ประมาณ 24,000 กลุ่ม ทั้งน้ี การประเมินศักยภาพดังกล่าวสามารถใช้เป็นตัวช้ีวัดให้สถาบันการเงินใน
ระบบพิจารณาให้สินเช่ือแก่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีความเข้มแข็ง ทั้งน้ี กรณีเกิดการผิดสัญญาและมี
ข้อพิพาทท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์น้ันโดยมากมักไม่เกิดขึ้นเน่ืองจากทุกคนใช้หลัก
คุณธรรม แต่หากมีการฟ้องร้องก็จะดําเนินการตามสัญญากู้ เป็นการฟ้องรายบุคคลระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ที่
ลงนามในสัญญา โดยมีหนังสือมอบอํานาจของสมาชิกกลุ่มเป็นหลักฐานของฝ่ายผู้ให้กู้  

เน่ืองจากไม่มีกฎหมายรองรับสถานะขององค์กร การดําเนินการในช่วงแรก ๆ 
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตอาจขัดกับกฎหมายว่าด้วยธุรกิจกิจสถาบันการเงิน เน่ืองจากมีการรับฝาก
เงินจากประชาชน ดังน้ัน จึงมีการทําบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และ
กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2532 กําหนดว่ากรมการพัฒนาชุมชนจะส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านการออมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายใต้เง่ือนไข 3 ประการ คือ 1) ไม่รับฝากเงินของบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิก 2) ไม่ให้บุคคลภายนอกที่
ไม่ใช่สมาชิกกู้เงิน และ 3) ไม่คิดอัตราดอกเบ้ียเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด  
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นอกจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตแล้ว ในแต่ละหมู่บ้านยังมีองค์กรการเงิน
ชุมชนอ่ืน ๆ สมาชิกในหมู่บ้านอาจเป็นสมาชิกเกือบทุกกลุ่มเมื่อกู้ยืมจากกองทุนหน่ึง ก็อาจกู้จากอีกกองทุน
หน่ึงเพ่ือมาใช้หน้ีเป็นงูกินหางและไม่หลุดพ้นจากความยากจน ดังน้ัน จึงควรมีการบูรณาการทุนชุมชนใน  
การบริหารจัดการโดยการจัดต้ังสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนขึ้น มีผูแ้ทนของคณะกรรมการทุนทุกกลุ่ม
รวมกัน โดยพยายามทําโครงการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา คือ กู้กองทุนน้ีแล้วไม่ต้องกู้กองทุนอ่ืนและมีวงเงิน
สินเช่ือเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  

(3) ผลการดําเนินงาน  
 กิจกรรมหลักของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเน้นการให้สินเช่ือและรับฝาก

เงินจากสมาชิก ซึ่งประกอบด้วยเงินฝาก 2 ประเภท คือ เงินฝากสัจจะสะสม ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องฝากเงิน
เป็นจํานวนเท่ากันทุกเดือน (สมาชิกแต่ละคนไม่จําเป็นต้องฝากเงินเท่ากันทุกคน) และเงินฝากสัจจะสะสม  
พิเศษ ซึ่งฝากได้โดยไม่จํากัดจํานวน ทั้งน้ี ข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน ณ กันยายน 2553 ระบุว่า กลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีทั้งสิ้น 34,530 กลุ่ม มีสมาชิก 4.56 ล้านคน และมีวงเงินฝากสัจจะสะสม 25,248 
ล้านบาท นอกเหนือจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตแล้ว ยังมีการดําเนินการต่อยอดเพ่ือเป็นสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชนที่เกิดจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่เข้มแข็งโดยจะเป็นแกนหลักในการเช่ือมโยง
บูรณาการกลุ่มองค์กรทางการเงินต่างๆ  

 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นองค์กรการเงินระดับชุมชนที่มีจุดแข็งในเรื่อง
ของการส่งเสริมการออมเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตัวเองโดยการสะสมเงินออมเป็นประจําและสมํ่าเสมอ และนํา
หลักการของสหกรณ์ทั้งด้านการเงินและด้านการส่งเสริมอาชีพมาประยุกต์กับวิถีชีวิตของประชาชนภายใน
ชุมชน อย่างไรก็ดี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตยังขาดกฎหมายรองรับสถานภาพ ทําให้มีข้อจํากัดในการ
ดําเนินงาน โดยทําให้ระดับความเข้มแข็งและระบบการดําเนินงานของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันและไม่
เป็นมาตรฐานการดําเนินงานยังยึดติดกับผู้นําชุมชน ดังน้ัน การมีกรอบกฎหมายกํากับดูแลที่ชัดเจนและมี
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจําเป็น และเป็นเครื่องมือสําคัญของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกําหนด
มาตรการท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและพอเพียง 
  2.2.3.2 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 

(1) การจัดต้ังและวัตถุประสงค์  
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เกิดจากการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งทุน  

และแหล่งออมเพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ และสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชนภายใต้กรอบแนวคิด
การพ่ึงพาตนเอง โดยมีการดําเนินงานที่ใช้หลักธรรมและมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ทั้งน้ี ครูชบ ยอดแก้ว แห่ง
บ้านน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการออมทรัพย์โดยเน้นการให้ “สัจจะ” เมื่อปี 
2523 และเร่ิมทดลองใช้แนวคิดกับนักเรียน และนําไปใช้กับชุมชนในปี พ.ศ. 2526 ต่อมาแนวคิดดังกล่าว 
ได้แพร่หลายไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ  

(2) การดําเนินงาน  
 กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะมีการบริหารจัดการแบบเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน

ผ่านคณะกรรมการบริหารที่มาจากคนในชุมชนที่รู้จักคุ้นเคยกันดี โดยส่วนมากใช้ศาลาวัดเป็นที่ทําการ
สําหรับการนัดประชุมในแต่ละเดือน และสมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องฝากเงินค่าหุ้นเป็นประจําทุกเดือน ใน
กรณีที่เดือนใดสมาชิกไม่สามารถออมเงินได้ ทางกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะปรับและให้ฝากเงินย้อนหลังให้
ครบถ้วน  
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 นอกจากด้านการออมแล้ว สัจจะออมทรัพย์ยังให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิก 
โดยมีเง่ือนไขการกู้และอัตราดอกเบ้ียตามข้อตกลงของกลุ่ม อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้สมาชิก 
เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการฌาปนกิจ เป็นต้น โดย ณ เดือนมีนาคม 2553 ยอดสินเช่ือ
คงค้างของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มีประมาณ 33,000 ล้านบาท และมีเงินฝากประมาณ 37,000 ล้านบาท 
ตัวอย่างกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีความมั่นคงและมีการดําเนินการมาเป็นระยะเวลานานได้แก่ กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ซึ่งก่อต้ังโดยพระสุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด เมื่อปี 
2533 ดําเนินการโดยให้สมาชิกกลุ่มออมเงินสะสมรวมกันปล่อยกู้เพ่ือประกอบอาชีพ และยังมีการจัดสร้าง
สวัสดิการในกลุ่ม เช่น เรื่องเจ็บป่วย หรือเรื่องการศึกษ จากผลกําไรที่ได้จากการให้กู้ยืม โดยจะแบ่งกําไร
จากการดําเนินงานออกเป็น 2 ส่วนเท่ากัน ได้แก่ 1) เงินปันผล และ 2) เงินสวัสดิการเพ่ือใช้เป็นกองทุน
สวัสดิการสําหรับคนเจ็บ คนตาย ถือเป็นการทําบุญและสอดแทรกไปกับกิจกรรมทางการเงินของชาวบ้าน  

 ต่อมาเมื่อปี 2541 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีผู้เข้ามา
ช่วยเหลือกิจการงานของพระสุบินมากขึ้น จึงได้มีการจัดโครงสร้างหน้าที่การทํางานเป็นศูนย์ประสานงาน
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ โดยมีคณะกรรมการอุดมการณ์กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด 
เป็นผู้ดําเนินการประสานงาน การแบ่งงานจะเกิดขึ้นตามสภาพความจําเป็น ความสมัครใจ และความถนัด
ของแต่ละคน ภายใต้การจัดวางโครงสร้างแบบหลวม ๆ ไม่มีผู้สั่งการ มีเพียงผู้ประสานงาน เป็นการรวมตัว
กันอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองสัปดาห์ละครั้ง ต่อมาเมื่อปี 2542 มีการขยายเป็นกลุ่ม
สัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ทําให้มี
การเช่ือมโยงการทํางานกับภายนอกมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการขยายแนวคิดของกลุ่มออกไป โดยใช้พระสงฆ์
เป็นแกนนําในการขยายงาน และยังเกิดโครงการจากองค์กรสนับสนุนภายนอก ได้แก่ สถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา สํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน และสํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม เช่น โครงการแผนแม่บทชุมชน 
โครงการแผนสุขภาพชุมชน โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการกองทุนหมู่บ้านนําร่อง เป็นต้น และมีกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นเพ่ือต่อยอดจากกลุ่มสัจจะฯ เช่น โครงการธุรกิจชุมชน ซื้อขายแก๊สและข้าวร่วมกัน เป็นต้น โดย
กําหนดให้สมาชิกกลุ่มสัจจะฯ พบปะกันทุกเดือน เพ่ือให้กลุ่มต่าง ๆ มาสะสมเงินประจําเดือน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน แลกเปลี่ยนสินค้า และกําหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มร่วมกัน  

 ในการจัดสวัสดิการของกลุ่มอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวบ้าน 
และสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน จะมีหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ได้แก่ สวัสดิการ
ประเภทเจ็บป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สวัสดิการตาย สวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น สมทบค่าน้ําค่าไฟแก่
สมาชิกที่มีความประพฤติดี สวัสดิการการศึกษา สวัสดิการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งน้ี กลุ่มสามารถจัดสวัสดิการมี
หลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถพัฒนาเพ่ือให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชน และเป็นเคร่ืองมือใน
การปรับพฤติกรรมของคนในชุมชนได้ด้วย  

 หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการดําเนินงานและการเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตที่สําคัญ มีดังน้ี  

 1. สมาชิกต้องเป็นคนในหมู่บ้าน ยกเว้นที่ปรึกษา เพ่ือที่จะได้รู้สึกว่าเป็นคน
ใกล้ชิด รู้จักมักคุ้นกัน รู้จักถิ่นฐานแน่นอน และสะดวกในการส่งเงิน  

 2. สมาชิกต้องสะสมเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 หุ้น 10 บาท แต่ไม่เกินเดือน
ละ 10 หุ้น โดยหากต้ังสัจจะว่าจะฝากเดือนละเท่าไหร่ก็ต้องฝากเดือนละเท่าน้ันตลอดทั้งปี จะลดหรือเพ่ิม
เงินฝากได้เมื่อครบรอบปีปันผล เพ่ิมลดได้ปีละ 1 ครั้ง  
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 3. สมาชิกใหม่จะกู้เงินได้ต่อเมื่อต้องเป็นสมาชิก 3 หรือ 6 เดือนก่อน 
ตามแต่จะตกลงกันในที่ประชุม โดยในการพิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการจะพิจารณาให้ความเป็นธรรม
ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ คนเจ็บป่วย ผู้ที่ต้องใช้หน้ีในอัตราสูงกว่าคนอ่ืน และบํารุงการศึกษา และใช้
บุคคลคํ้าประกันกันเอง โดยอัตราค่าบํารุงจะเป็นร้อยละ 1 ร้อยละ 2 เป็นไปตามที่ชุมชนตกลงกัน  

 4. ผู้ที่เป็นสมาชิกครบ 12 เดือน จะมีสิทธ์ิรับบริการของกองทุนสวัสดิการ
ตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ  

 5. เมื่อครบ 12 เดือนจะนําผลกําไรที่ได้จากค่าบํารุงและรายได้อ่ืนๆ มาแบ่ง
คืน โดยแบ่งเงินเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินปันผลให้สมาชิกตามจํานวนหุ้น อีกส่วนหน่ึงเข้าเงินกองทุน
สวัสดิการเพ่ือปล่อยกู้หมุนเวียนให้มีผลกําไร 

 6. เมื่อมีเงินเหลือจากการกู้ยืม ต้องนําฝากธนาคาร หากเงินที่มีอยู่ไม่พอให้กู้
ก็จะไปถอนจากธนาคารเพ่ือให้สมาชิกกู้ได้ตามความจําป็น  

 7. สมาชิกสามารถลาออกจากกลุ่มได้ทุกเดือน โดยนําสมุดเงินฝากมาถอน
เงินกลับได้ในวันทําการกลุ่ม เมื่อออกไปแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ จะหมดสิทธ์ิมารับบริการกองทุนสวัสดิการจาก
กลุ่มทันที และจะสมัครเข้ากลุ่มใหม่ได้เมื่อลาออกไปครบ 3 ปี แต่หากสมาชิกน้ันมีประวัติไม่ดีจะไม่รับเข้า
กลุ่มอีกก็ได้  

 8. สมาชิกจะถอนเงินคืนได้เมื่อแต่ละคนมีเงินสะสม 20,000 บาทข้ึนไป โดย
ถอนคืนได้เพียงคร่ึงหน่ึงเท่าน้ัน แต่ยังรับสวัสดิการได้เหมือนเดิมและฝากเงินต่อไปได้ทุกเดือนตามปกติ  

 9. จัดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน มีฝ่ายเงินฝาก เงินกู้ ตรวจสอบ 
และสวัสดิการ กรรมการมีวาระ 1 ปี เมื่อหมดวาระจะเลือกต้ังกรรมการใหม่  

 10. คณะกรรมการและผู้ทําบัญชีจะได้รับเงินค่าตอบแทนในปีที่ 2 ตกลงจ่าย
เป็นจํานวนคร้ังที่มาทํางาน และจ่ายจริงเมื่อสิ้นปี การกําหนดค่าตอบแทนจะดูจากฐานะการเงินของกลุ่ม
พร้อมกับสมาชิกร่วมกันตกลงกันไว้ในวันประชุมใหญ่  

 11. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ รับสมาชิกเพียง 4 รุ่นเท่าน้ัน เมื่อครบ 4 รุ่น
แล้วต้องประชุมสมาชิกทั้งหมดร่วมกันลงความเห็นว่าควรปิดก่ีปีแล้วจึงเปิดใหม่  

 นับแต่ปี 2553 – 2554 กลุ่มสัจจะฯ จังหวัดตราด มีจํานวนทั้งสิ้น 169 กลุ่ม  
มีสมาชิก 62,791 คน รวมเงินกลุ่มสัจจะฯ ทั้งหมด 1,166,598,901 บาท โดยการที่กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีผู้นําสายพระที่น่าเช่ือถือ มีการนําหลักศาสนามาประยุกต์ใช้กับวิถี
ชีวิตชุมชน และจัดต้ังขึ้นจากการรวมตัวตามความสมัครใจของประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ดี การให้บริการ
ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์น่าจะช่วยเสริมบริการทางเงินรูปแบบอ่ืนที่สมาชิกใช้บริการอยู่ โดยรูปแบบการ
ดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์อาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นการรวมกลุ่มที่เน้นการสร้างสวัสดิการทางชุมชนเป็นหลัก และไม่ได้มี
การรับเงินฝากเพ่ิมเติมจากเงินสัจจะสะสมทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป เมื่อกลุ่มสัจจะมีขนาดใหญ่ขึ้น 
(ปัจจุบันกลุ่มที่อยู่ในระดับขนาดใหญ่ที่สุดมีเงินสัจจะสะสม 30 ล้านบาท และมีสมาชิกประมาณ 1,300 คน) 
อาจจําเป็นต้องมีการพัฒนาการดําเนินงานให้มี ความโปร่งใสข้ึน และมีความเช่ือมโยงกับสถาบันการเงินอ่ืน
มากขึ้น เพ่ือบริหารสภาพคล่องของกลุ่มในกรณีที่มีเงินเหลือเกินกว่าจะให้กู้ภายในกลุ่ม  
 

 
 



~ 42 ~ 

 

นโยบายภาครัฐที่เก่ียวข้องกับองค์กรการเงินระดับฐานรากกลุ่มพึ่งตนเอง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเสถียรภาพให้กับองค์กรการเงินระดับฐานราก คณะรัฐมนตรี ได้มี

มติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลาง 
4 ปี (ปี 2551 – 2554) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) มีแนวนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้
องค์กรการเงินระดับฐานรากเป็นเคร่ืองมือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนอย่างมี
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล 2) มีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนสําหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สามารถ
กําหนดแนวนโยบายในทิศทางที่สอดคล้องกันและลดการทํางานซํ้าซ้อน และ 3) ส่งเสริมการช่วยเหลือกัน
ระหว่างองค์กรการเงินระดับฐานราก เพ่ือสร้างเครือข่ายความมั่นคงและย่ังยืน  

แผนแม่บทการเงินระดับฐานราก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คนและส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก 2) ยุทธศาสตร์เพ่ือบูรณาการการ
ทํางานภาครัฐ/ภาคี เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก และ 3) ยุทธศาสตร์สร้าง
เครือข่ายและขยายผล โดยมีเป้าหมายดังน้ี  

1) องค์กรการเงินระดับฐานรากมีคุณภาพและสามารถจัดการระบบการเงินและสวัสดิการ
ชุมชนแก่ชุมชนเป็นกลไกในการรณรงค์ให้ประชาชนมีวินัยในการออมและการบริโภค  

2) องค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองและมีการบูรณาการด้านการเงิน  
3) เกิดการเช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เพ่ือให้มีการเก้ือกูลกันระหว่างกลุ่มในระดับชาติ  
4) เครือข่ายองค์กรการเงินระดับฐานรากมีศักยภาพและความเข้มแข็ง  
5) ระบบการเงินระดับฐานรากมีความมั่นคงก้าวหน้า สามารถเป็นรากฐานและองค์ประกอบ  

ให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมมีความเจริญอย่างสมดุล และยั่งยืน  
 
2.3  ประสบการณ์ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศ 

 ประเทศที่ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลมีทั้งสิ้น 9 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศจากภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 3 แห่ง ได้แก่ 1) กัมพูชา 2) ฟิลิปปินส์ 3) อินโดนีเซีย ประเทศจากภูมิภาคเอเซียใต้  
3 แห่ง ได้แก่ 4) ปากีสถาน 5) อินเดีย 6) บังคลาเทศ ประเทศจากภูมิภาคอเมริกาใต้ 2 แห่ง ได้แก่ 7) 
เอลซัลวาดอร์ 8) เม็กซิโก และจากภูมิภาคแอฟริกาอีก 1 แห่ง ได้แก่ 9) แอฟริกาใต้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 2.3.1 กัมพูชา  
องค์กรการเงินระดับฐานรากในกัมพูชาได้ถือกําเนิดขึ้นในปี 2533 โดยมีลักษณะเป็น

องค์กร ไม่แสวงหาผลกําไร (องค์กร NGO) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดความยากจนในชนบทและต่อมามีการ
ขยายตัวขององค์กรการเงินระดับฐานรากในช่วงสิ้นสุดสงครามการเมืองในปี 2536 เน่ืองจากได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศมากข้ึน รัฐบาลกัมพูชาได้จัดต้ังคณะกรรมการสินเช่ือเพ่ือการพัฒนาชนบท 
(Credit Committee for Rural Development) โดยได้รับการสนับสนุนจาก United Nations 
Development Program และ Agence Francaise de Development (AFD) เพ่ือจัดทํานโยบายเพ่ือ
การพัฒนาระบบการให้สินเช่ือในชนบท  
  แม้ว่าตลาดการเงินของกัมพูชาในภาพรวมจะยังไม่พัฒนามากนัก แต่การพัฒนาระบบ
การเงินระดับฐานรากของกัมพูชาอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากภาครัฐได้สร้างสภาวะแวดล้อมของระบบการเงิน
ฐานรากที่เอ้ือต่อการให้บริการของภาคเอกชนรวมท้ังองค์กร NGO ระหว่างประเทศ โดยไม่ได้ดําเนินการ
แทรกแซงกลไกตลาดจากการกําหนดเพดานดอกเบี้ย รวมถึงไม่เข้าไปถือหุ้นหรือจัดต้ังสถาบันการเงินที่
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ให้บริการการเงินระดับฐานราก นอกจากน้ี ความจําเป็นในการพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ ทําให้
องค์กรการเงินฐานรากของกัมพูชามีการบริหารจัดการและมาตรฐานบัญชีที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล  
  ธนาคารกลางกัมพูชา (National Bank of Cambodia) เป็นผู้กํากับดูแลระบบการเงิน
ระดับฐานรากภายใต้ Law on Banking and Financial Institutions โดยได้จัดต้ังสํานักกํากับดูแลเพ่ือ
กระจายอํานาจ การตรวจสอบระบบสถาบันการเงิน ได้แก่ 1) หน่วยกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจและ
สถาบันการเงินระดับฐานราก และ 2) โครงการสนับสนุนระบบการเงินระดับฐานราก เพ่ือพัฒนาระบบ
การเงินฐานรากในภาพรวม ทั้งน้ี การจัดต้ังธนาคารพาณิชย์จะต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 13 เหรียญสหรัฐ 
ในขณะท่ีธนาคารเฉพาะกิจมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่จะมีข้อจํากัดในการดําเนิน
ธุรกิจ สําหรับองค์กรการเงินระดับฐานรากนั้น ธนาคารกลางกัมพูชาได้กําหนดประเภทองค์กรตามขนาด
องค์กร (วัดจากขนาดวงเงินสินเช่ือคงค้าง จํานวนเงินรับฝาก และจํานวนลูกค้า) ดังน้ี  
  1. องค์กรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลาง ได้แก่ องค์กร NGO ที่มี
ขนาด จํานวนผู้กู้ต่ํากว่า 1,000 ราย หรือขนาดสินเช่ือคงค้างไม่ถึง 24,000 เหรียญสหรัฐ ธนาคารกลาง
กัมพูชา จะไม่บังคับให้องค์กรดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กํากับดูแลใดโดยเฉพาะ เพ่ือไม่ให้เป็นภาระ
ในการดําเนินงานขององค์กร NGO ขนาดเล็กที่มีอยู่จํานวนมากทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี องค์กรประเภทน้ีจะ
ไม่สามารถรับเงินฝากและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากต่างชาติได้ ทําให้ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจาก
ธนาคารเพ่ือการพัฒนาชนบท (Rural Development Bank) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีรัฐบาล
เป็นเจ้าของ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้สินเช่ือโดยตรง แต่ทําหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการเงินฐานราก ใน
กัมพูชาในรูปแบบของ Apex Institution เป็นหลัก  

  2. สถาบันการเงินระดับฐานรากที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลาง ธนาคาร
กลางของกัมพูชาได้กําหนดให้องค์กรที่มีสินเช่ือคงค้างสูงกว่า 24,000 เหรียญสหรัฐ หรือมีจํานวนเงินฝาก
มากกว่า 240 เหรียญสหรัฐ หรือมีจํานวนผู้ฝากมากกว่า 100 คนขึ้นไป จะต้องจดทะเบียนและอยู่ภายใต้
การกํากับของธนาคารกลาง และเพ่ือส่งเสริมให้องค์กร NGO สามารถยกระดับขึ้นเป็นองค์กรภายใต้การ
กํากับโดยไม่เป็นภาระมากเกินไป ธนาคารกลางจึงกําหนดเกณฑ์ข้อบังคับที่ผ่อนปรน อาทิ ให้รายงานฐานะ
ทางการเงินต่อธนาคารกลางไตรมาสละคร้ัง ทั้งน้ี ปัจจุบันมีองค์กร NGO ที่ยกระดับขึ้นเป็นองค์กรจด
ทะเบียนแล้ว 26 องค์กร  

  3. สถาบันการเงินระดับฐานรากที่ได้รับใบอนุญาต เป็นองค์กรการเงินระดับฐานราก ที่
มีขนาดกลางขึ้นไป โดยองค์กรที่มีจํานวนผู้กู้มากกว่า 1,000 ราย หรือมีสินเช่ือคงค้างสูงกว่า 240,000 
เหรียญสหรัฐ มีจํานวนเงินฝากสูงกว่า 24,000 เหรียญสหรัฐ หรือมีจํานวนผู้ฝากมากกว่า 1,000 คน จะต้อง
ขอนุญาตจากธนาคารกลางกัมพูชาเพ่ือจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด ซึ่งรวมถึงธนาคารและสหกรณ์ และ
จะต้องดํารงเงินกองทุนขั้นต่ําที่ 62,500 เหรียญสหรัฐ นอกจากน้ี จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์กํากับดูแลด้าน
ความมั่นคงทางการเงินที่ธนาคารกลางกัมพูชากําหนด ได้แก่ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 20 อัตราส่วนเงินสดสํารองต่อเงินฝากไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 (ในขณะท่ีธนาคารพาณิชย์ ถูกกําหนด
ไว้ที่ร้อยละ 15 และ 8 ตามลําดับ) และต้องมีการจัดช้ันคุณภาพสินเช่ือและกันสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ตลอดจนต้องรายงานฐานะทางการเงินต่อธนาคารแห่งกัมพูชาเป็นประจําทุกเดือน ทั้งน้ีปัจจุบันองค์กร
ประเภทน้ีมีอยู่ 18 แห่ง  

  4. สถาบันการเงินระดับฐานรากที่สามารถรับเงินฝากทั่วไปได้ ในส่วนของการรับฝาก
เงินน้ัน จะทําได้เฉพาะสถาบันการเงินระดับฐานรากที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเป็นเวลาเกินกว่า 3 ปี มี
ความสามารถ ในการทํากําไร การบริหารจัดการที่ดี และต้องมีทุนจดทะเบียน 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป 



~ 44 ~ 

 

ทั้งน้ี ปัจจุบันมีองค์กรการเงินระดับฐานราก 5 องค์กรที่สามารถให้บริการเงินฝากทั่วไปได้ ได้แก่ 1) 
Association of Cambodian Local Economic Development Agencies (ACLEDA) 2) AMRET 3) 
SATHAPANA 4) Angkor Microheranhvatho Kampuchea (AMK) และ 5) Hattha Kaksekar 
Limited (HKL)  

 แม้ว่าระบบการกํากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากของกัมพูชาจะมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว แต่ปัจจุบันระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบยังอยู่ในระดับต่ํา และยังคงมีข้อจํากัดในการ
เติบโตที่ย่ังยืนขององค์กรการเงินระดับฐานราก อาทิ ตลาดการเงินภายในประเทศที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร 
ทําให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยองค์กรการเงินระดับฐานรากท่ี
ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากธนาคารเพ่ือการพัฒนาชนบท (Rural 
Development Bank) เป็นหลัก ในขณะที่องค์กรที่อยู่ภายใต้การกํากับจะพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจาก
ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากน้ี บริการส่วนใหญ่ยังคงเน้นเฉพาะ
สินเช่ือ โดยมีองค์กรขนาดใหญ่ 5 แห่งที่สามารถให้บริการเงินฝากทั่วไปได้ดังกล่าวข้างต้น องค์กรการเงิน
ระดับฐานรากบางแห่งเร่ิมทดลองการให้บริการประกัน ส่วนบริการโอนเงินยังไม่มีองค์กรใดที่มีศักยภาพ
เพียงพอ ในส่วนของศูนย์ข้อมูลเครดิตน้ันยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลลูกค้าขององค์กรการเงินระดับฐานราก 
ซึ่งทําให้เกิดการกู้เงินซํ้าซ้อนได้ง่าย ทั้งน้ี กัมพูชาอยู่ระหว่างพัฒนาระบบข้อมูลเครดิตแล้วโดยได้รับความ
ช่วยเหลือจาก ADB  

 2.3.2 ฟิลิปปินส์  
 ฟิลิปปินส์เคยเป็นประเทศหน่ึงที่ประสบความล้มเหลวในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐาน

ราก เน่ืองจากภาครัฐให้การอุดหนุนและแทรกแซงตลาดมากเกินไป อย่างไรก็ดี ภาครัฐของฟิลิปปินส์ได้
ปฏิรูประบบการเงินระดับฐานรากข้ึนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และได้ออกแผนพัฒนาการเงินระดับฐานราก 
ช่ือว่า National Strategy for Microfinance (1997) ขึ้นในปี 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายบทบาท
ในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากของภาคเอกชนผ่านการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อภาคเอกชน 
ในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากผ่านนโยบายที่เน้นกลไกตลาด อาทิ ไม่มีการกําหนดเพดาน
ดอกเบ้ียสําหรับการเงินฐานราก จํากัดขอบเขตการให้การสนับสนุนสินเช่ือโดยตรงจากภาครัฐ และ ยกเว้น
ภาษีให้กับองค์กรการเงินระดับฐานราก  

 ผลจากปฏิรูปดังกล่าวทําให้ฟิลิปปินส์มีการแข่งขันในระบบการเงินระดับฐานรากอยู่ใน
ระดับสูง และมีองค์กรที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากหลากหลายประเภท ต้ังแต่ 
ระดับองค์กร NGO กลุ่มนักลงทุน (Lending investors) Thrift bank ธนาคารชุมชน สหกรณ์ ตลอดจน
ธนาคารพาณิชย์ ทั้งน้ี องค์กรที่ให้บริการการเงินระดับฐานรากโดยตรงจะให้บริการสินเช่ือระยะสั้นถึงระยะ
ปานกลาง เงินฝากประกัน เงินฝากประเภทใช้เช็ค การโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นตัวกลาง
ในการขอสินเช่ือกับธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารพาณิชย์ยังมีบทบาทช่วยให้องค์กรการเงินระดับฐานราก
สามารถบริหารสภาพคล่องส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ฟิลิปปินส์ยังมีการกํากับดูแลองค์กร
การเงินระดับฐานรากท่ีดี โดยธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas) เป็นประเทศแรกใน
กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกที่ได้ก่อต้ังแผนกกํากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมทั้ง  
มี Micro Small and Medium Enterprise Finance Specialist Group คอยให้การสนับสนุนการ
ตรวจสอบสถาบันการเงินระดับฐานราก และมีคณะกรรมการระดับสูงด้านการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ  

 ธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ได้กําหนดให้การให้บริการทางการเงินระดับฐานรากเป็นหน่ึงใน
ภาคการธนาคารภายใต้กฎหมาย General Banking Law of 2000 โดยอนุญาตให้มีการก่อต้ังธนาคาร



~ 45 ~ 

 

สหกรณ์ ธนาคารชุมชน และ Thrift bank ได้ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้สถาบันการเงินประเภท Non-
bank ที่มีอยู่แล้วแปรรูปขึ้นเป็นธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกํากับดูแล รวมทั้งอนุญาตให้
องค์กร NGO สามารถรับเงินฝากได้ (แต่ต้องไม่เกินวงเงินสินเช่ือ) พร้อมทั้งสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น
ต่อการพัฒนาการเงินระดับฐานราก อาทิ อนุญาตให้สถาบันการเงินระดับฐานรากสามารถปล่อยสินเช่ือที่ไม่
มีหลักประกันเกินร้อยละ 30 ของปริมาณสินเช่ือคงค้างทั้งหมดได้ จัดต้ังหน้าต่างปรับสภาพคล่อง 
(Rediscounting window) เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่อง จัดทํามาตรฐานในการดําเนินงานที่ยั่งยืนเพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานให้กับองค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานราก ทั้งน้ี สถาบันการเงินระดับฐาน
รากในฟิลิปปินส์สามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี  

 1. สถาบันการเงินระดับฐานรากที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแล ได้แก่ องค์กร NGO ซึ่งจด
ทะเบียนกับ Securities and Exchange Commission  

 2. สถาบันการเงินระดับฐานรากที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของธนาคารกลาง ได้แก่ สหกรณ์ 
เครดิตยูเนียน และกลุ่มนักลงทุนกู้ยืม (Lending Investors) ถือเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-bank 
โดยสหกรณ์และเครดิตยูเนียนจดทะเบียนและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Cooperative Development 
Authority  

 3. สถาบันการเงินระดับฐานรากภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลาง ได้แก่ 1) Thrift 
bank ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับธนาคารพาณิชย์แต่มีขนาดเล็กกว่า มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ที่ 1.18 – 7.41 
ล้านเหรียญสหรัฐ 2) ธนาคารชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการทางการเงินกับเกษตรกร ชาวประมง 
พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงลูกจ้าง และธนาคารสหกรณ์ โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ที่ 59,250 – 592,600 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และ 3) ธนาคารสหกรณ์ ซึ่งทําหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุน รวมถึงให้บริการทางการเงินต่าง ๆ กับ
สหกรณ์ มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ที่ 92,600 – 3.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่  

 องค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในฟิลิปปินส์ยังคงกระจุกตัวในบางพ้ืนที่เท่าน้ัน  
โดยมีเพียงหน่ึงในสามของประชาชนทั้งประเทศที่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ นอกจากน้ี องค์กร
ประเภท NGO และสหกรณ์ยังขาดองค์กรกํากับดูแลที่ดี ศูนย์ข้อมูลเครดิตยังไม่สามารถครอบคลุมลูกค้าได้
ทุกราย ในส่วนของความหลากหลายในการให้บริการน้ัน องค์กรที่จะรับเงินฝากทั่วไปได้ต้องเป็นองค์กร
ภายใต้การกํากับหรือการกํากับดูแลของธนาคารกลางเท่าน้ัน และส่วนใหญ่ยังคงเป็นเงินฝากภาคบังคับ 
สําหรับบริการโอนเงินน้ันได้รับการอนุญาตให้ทําได้เฉพาะกรณีที่จํานวนเงินไม่มาก แต่ภาครัฐได้พยายาม
ผลักดันให้มีบริการอ่ืน ๆ มากขึ้น อาทิ ประกัน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย
อํานวยความสะดวก เช่น การฝากถอนเงิน หรือชําระสินเช่ือด้วยโทรศัพท์มือถือ  

 2.3.3 อินโดนีเซีย  
 อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบการเงินระดับฐานรากที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ เป็น

ประเทศ ที่ประสบความสําเร็จในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากที่มีการผสมผสานระหว่างโครงการ
อุดหนุนจากภาครัฐกับการมีบทบาทในการให้บริการของภาคเอกชน โดยโครงการอุดหนุนของภาครัฐจะเน้น
เฉพาะกลุ่มประชากรที่ยากจนมาก ในขณะที่ภาคเอกชนเน้นการให้บริการกลุ่มที่มีฐานะปานกลางถึง
ค่อนข้างยากจน  

 ในอดีตอินโดนีเซียเป็นประเทศหน่ึงที่มีการแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐในระบบการเงิน
ระดับฐานรากสูง โดยทั้งธนาคารกลางอินโดนีเซียและธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของจะทําหน้าที่เป็นผู้ปล่อย
สินเช่ือนโยบายรวมถึงการรีไฟแนนซ์หน้ีสินให้แก่ประชาชนท่ียากจน และมีการกําหนดเพดานอัตราดอกเบ้ีย 
อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีการปฏิรูประบบการเงินระดับฐานรากขึ้นในช่วงปี
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ทศวรรษ 2530 โดยมีการออกมาตรการ อาทิ 1) กําหนดเกณฑ์การกํากับดูแลสําหรับธนาคารการเงินระดับ
ฐานรากโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2) ปฏิรูปธนาคาร Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) ซึ่งเดิมเป็นธนาคารที่รัฐเป็นเจ้าของให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ โดยพัฒนา Unit Desa หรือสาขาย่อยเดิมของ BRI ซึ่งเคยตกเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในการ
ช่วยเหลือชาวนาให้สามารถดําเนินงานในเชิงธุรกิจพร้อมกับให้บริการการเงินระดับฐานรากกับประชาชนท่ี
ยากจนได้ และ 3) ยกเลิกการกําหนดเพดานอัตราดอกเบ้ีย  

 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2540 การปฏิรูปมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยรัฐบาลได้ออกกฎหมาย  
ฉบับใหม่ของธนาคารกลางอินโดนีเซีย (Bank Indonesia Act of 1999) ซึ่งกําหนดให้ธนาคารกลาง
อินโดนีเซียห้ามยุ่งเก่ียวกับการรีไฟแนนซ์หน้ีสินของประชาชน และได้จัดต้ังองค์กรใหม่ขึ้น กล่าวคือ 
Permodalan Nasional Madani (PNM) เพ่ือรับโอนหน้าที่ดังกล่าวจากธนาคารกลางอินโดนีเซียร่วมกับ 
BRI และธนาคาร Mandiri โดยได้รับความช่วยเหลือทางด้านงบประมาณส่วนหน่ึงจากรัฐบาล อย่างไรก็ดี 
การปฏิรูปดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเป็นอิสระทางการเมืองให้ธนาคารกลางอินโดนีเซียเท่าน้ัน แต่
ยังคงมีการดําเนินโครงการอุดหนุนของภาครัฐอย่างต่อเน่ือง  

 ผลจากการปฏิรูปดังกล่าว ทําให้องค์กรที่มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินระดับฐาน
ราก ในอินโดนีเซียเป็นองค์กรในระบบการเงินปกติ กล่าวคือ ธนาคารพาณิชย์และโรงรับจํานํา ทั้งน้ี BRI มี
สัดส่วนตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 40 ของสินเช่ือระดับฐานรากทั้งหมด โดยให้บริการผ่านทาง Unit 
Desa ซึ่งมีสถานะเป็นสาขาย่อยของ BRI เน้นสินเช่ือเพ่ือการสร้างรายได้เป็นหลัก ในขณะที่ BPR ซึ่งเป็น
ธนาคารการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะมีสัดส่วนตลาดรองลงมา ประมาณร้อยละ 15 ของสินเช่ือระดับ
ฐานรากทั้งหมด และเน้นสินเช่ือหมุนเวียน (Working Capital) เป็นหลัก อย่างไรก็ดี พ้ืนที่การให้บริการของ
ทั้ง 2 แห่ง กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง อาทิ ชวา และบาหลี ทําให้ยังมีข้อจํากัดในการให้บริการในพ้ืนที่ชนบท 
นอกจากน้ี ยังมีผู้ให้บริการหลักอีกแห่งหน่ึงของอินโดนีเซียคือ โรงรับจํานํา โดยมีโรงรับจํานําที่รัฐเป็น
เจ้าของ กล่าวคือ Perum Pegadaian เป็นผู้ให้บริการหลัก และมีจํานวนลูกค้ากว่าล้านคน  

 องค์กร NGO ไม่มีบทบาทในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากเท่าที่ควร เน่ืองจากมี
ข้อจํากัดทางกฎหมาย ซึ่งกําหนดบทบาทขององค์กร NGO ให้เน้นการให้บริการทางด้านสังคมเป็นหลัก โดย
องค์กร NGO ที่ต้องการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากจะต้องยกระดับขึ้นเป็นสหกรณ์หรือ BPR  

 ในส่วนของการกํากับดูแลน้ัน ปัจจุบัน Financial Services Supervisory Agency เป็น
ผู้ทําหน้าที่ดังกล่าว ในขณะที่ธนาคารกลางของอินโดนีเซียทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านนโยบายการเงินและการ
พัฒนาระบบธนาคารในภาพรวม โดยธนาคารกลางอินโดนีเซียได้ให้การอบรมด้านบุคลากรรวมถึงให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ BPR นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปร่วมปล่อยสินเช่ือระดับฐาน
รากผ่าน BPR ประเภทองค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซียสามารถแบ่งได้ ดังน้ี  

 1. ธนาคารพาณิชย์ (Bank Umum) ต้องมีเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การกํากับดูแลด้านความมั่นคงทางการเงิน อินโดนีเซียมีธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ
ทางการเงิน ระดับฐานรากอยู่หลายแห่งทั้งที่รัฐและเอกชนเป็นเจ้าของ อาทิ 1) BRI ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์
ที่รัฐบาล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด โดย BRI ให้บริการผ่านทาง Unit Desa ซึ่งเป็น
สาขาย่อยที่ได้รับเงินอุดหนุนในการก่อต้ังจากรัฐบาลในอดีต ทําให้มีความได้เปรียบธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
แห่งอ่ืน ในการเข้าถึงเขตชุมชน นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ BRI ยังได้รับความเช่ือถือจากประชาชน
จากการรับประกันของรัฐบาล และยังมีการสร้างแรงจูงใจในการฝากเงินด้วยการจับสลากรางวัลล็อตเตอรี่ปี
ละ 2 ครั้งให้กับลูกค้าเงินฝาก และ 2) Bank Danamon Indonesia ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เอกชนเป็น
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เจ้าของ ทั้งน้ี การดําเนินธุรกรรมของการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซียน้ันเป็นรูปแบบการให้บริการตาม
หลักศาสนาอิสลาม หรือหลักชะรีอะฮ์ทั้งสิ้น  

 2. ธนาคารการเงินระดับฐานราก (Bank Perkreditan Rakyat: BPR) องค์กรประเภทน้ีมี
เกณฑ์กํากับดูแลที่ผ่อนปรนกว่า อาทิ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ที่ 100,000 เหรียญสหรัฐขึ้นอยู่กับ
พ้ืนที่ที่ให้บริการ แต่ในขณะเดียวกันจะให้บริการได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน และมีขอบเขต
พ้ืนที่ในการให้บริการจํากัดเฉพาะในบริเวณชุมชนที่แต่ละธนาคารต้ังอยู่เท่าน้ัน โดยในปี 2553 มีองค์กร
ประเภทน้ีทั้งสิ้น 1,861 แห่ง ซึ่งร้อยละ 60 มีเอกชนเป็นเจ้าของและจดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัด ในขณะที่
ร้อยละ 36 มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่เหลือร้อยละ 4 มีสถานะเป็นสหกรณ์ นอกจากน้ี ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียได้มีการระดมเงินผ่านตลาดทุนให้แก่ BPR ทําให้มีการริเริ่มกําหนดรูปแบบ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือสําหรับสถาบันการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซีย  

 3. สถาบันการเงินประเภท Non-bank ประกอบด้วยผู้ให้บริการหลักคือ Lembaga Dana 
Kredit Pedesaan (LDKP: Rural Fund and Credit Institutions) มีหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดเป็น
ผู้ให้ใบอนุญาตและกํากับ อย่างไรก็ดี LDKP ส่วนใหญ่มีผลการดําเนินงานที่ไม่ย่ังยืน ภาครัฐจึงได้ผลักดันให้
องค์กรประเภทดังกล่าวยกระดับเป็นสหกรณ์ แต่ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรจากข้อจํากัดด้านเงินทุน 
ทั้งน้ี Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ซึ่งให้บริการในเขตบาหลีเป็นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จของ 
LDKP นอกจากน้ี ยังมีองค์กรประเภทอ่ืน ๆ อาทิ โรงรับจํานํา กล่าวคือ Perum Pegadaian ซึ่งรัฐเป็น
เจ้าของ และ Badan Kredit Desa (BKD: Village Credit Organisation) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการ
ทางการเงินระดับฐานรากท่ีเก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสาขาของ BRI ซึ่ง
ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวจากธนาคารกลางอินโดนีเซีย  

 4. สหกรณ์ องค์กรประเภทน้ีอยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงสหกรณ์และวิสาหกิจขนาด
กลางและย่อม (Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise) การกํากับดูแลน้ันมี
เพียงการจัดทําแนวทางในการดําเนินงานที่ดีให้กับสหกรณ์นําไปปฏิบัติแต่ยังไม่มีการติดตามตรวจสอบ  

 สําหรับองค์กรประเภทมูลนิธิในปี 2544 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกกฎหมายห้ามองค์กร
ประเภทมูลนิธิ ซึ่งรวมถึงองค์กร NGO และกลุ่มพ่ึงพาตนเอง (Self-Help Group) ให้บริการที่เก่ียวข้องกับ
การสร้างรายได้หรือทําธุรกิจ โดยองค์กรที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าวจะต้องยกระดับเป็น BPR หรือสหกรณ์
ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติยังคงมีองค์กรประเภทมูลนิธิให้บริการทางการเงินระดับฐานรากอยู่ 
เน่ืองจากไม่สามารถยกระดับได้จากข้อจํากัดด้านเงินทุน  

 แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีองค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากอยู่หลายประเภทข้ึนอยู่กับ
พ้ืนที่ แต่องค์กรหลักยังคงเป็น BRI ทั้งในด้านปริมาณและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสินเช่ือของ 
BRI ยังคงเน้นหลักประกันหรือมีเกณฑ์ด้านรายได้อยู่ ทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคน
ยากจนได้เท่าที่ควร ทั้งน้ี ระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบของอินโดนีเซียอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา 
นอกจากน้ี อินโดนีเซียยังไม่มีองค์กรที่ทําหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลเครดิตอย่างเป็นทางการ (BRI และ BPR  
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าระหว่างกันเองเป็นการภายใน) และยังมีการแทรกแซงผ่านโครงการอุดหนุน
ของภาครัฐอยู่เป็นจํานวนมาก  

 2.3.4 ปากีสถาน  
 ปากีสถานเป็นประเทศท่ีมีองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากทั้งที่เป็น

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอยู่หลายแห่ง โดย Aga Khan Rural Support Program (AKRSP) และ 
Orangi Pilot Project ถือเป็นองค์กร NGO แห่งแรกในปากีสถานและได้เริ่มให้บริการทางการเงินระดับ 
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ฐานรากในช่วงปี 2523 ต่อมาได้เริ่มมีการพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังในช่วงปีทศวรรษ 2530 โดยภาครัฐของ
ปากีสถานได้ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการให้บริการทางการเงินระดับฐานราก อาทิ ส่งเสริมให้องค์กร 
NGO และสหกรณ์ยกระดับขึ้นเป็นธนาคารการเงินระดับฐานราก รวมทั้งส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ขยาย
การให้บริการการเงินระดับฐานราก ในขณะที่ภาครัฐก็มีส่วนร่วมในการให้บริการด้วย อย่างไรก็ดี บทบาท
ของภาครัฐในปากีสถานไม่ได้ทําให้กลไกตลาดบิดเบือน เน่ืองจากภาครัฐจะทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเฉพาะ
ในเขตที่ภาคเอกชนเข้าไม่ถึง และไม่มีการแทรกแซงกลไกตลาดจากการกําหนดเพดานดอกเบ้ีย จากการ
สนับสนุนดังกล่าว ทําให้ปากีสถานมีธนาคารการเงินระดับฐานรากถึง 7 แห่ง โดยหน่ึงในน้ันคือ Bank of 
Khyber ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รัฐเป็นเจ้าของที่ให้บริการเฉพาะพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนเข้าไม่ถึง นอกจากน้ี 
ปากีสถานยังมีทั้งศูนย์ข้อมูลเครดิตของรัฐซึ่งเก็บข้อมูลด้านลบของลูกค้าทั่วไปภายในสองปี และศูนย์ข้อมูล
เครดิตของเอกชนซึ่งเก็บข้อมูลทั้งด้านลบและบวกของลูกค้าการเงินฐานรากโดยเฉพาะมากกว่า 2 ปี 
ปากีสถานมีระบบการกํากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ดี โดยมีธนาคารกลางปากีสถาน (State 
Bank of Pakistan) เป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแล ซึ่งธนาคารกลางปากีสถานได้จัดต้ังแผนกที่ดูแล
การเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ ทั้งน้ี องค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในปากีสถานสามารถ
แบ่งได้ ดังน้ี  

 1. สถาบันการเงินประเภท Non-bank องค์กรประเภทน้ีจะจดทะเบียนกับ Security and 
Exchange Commission of Pakistan เป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกําไร หรือจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ 
ของจังหวัดเป็น Trust โดยจะไม่สามารถรับเงินฝากได้ (อาจทําได้เฉพาะเงินฝากภาคบังคับ) ปัจจุบัน มี
สถาบันการเงินประเภทน้ีอยู่ 5 แห่ง โดยครอบคลุมการให้บริการลูกค้า 386,000 คน ทั้งน้ี องค์กร NGO 
สามารถยกระดับเป็นองค์กรประเภทน้ีได้  

 2. องค์กร NGO ภายใต้ Rural Support Program องค์กรประเภทน้ีจะให้บริการด้านอ่ืน ๆ 
นอกจากสินเช่ือ อาทิ ประกันสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ โดยจะต้องจด
ทะเบียนกับ Security and Exchange Commission of Pakistan หรือหน่วยงานราชการของจังหวัด
เช่นกัน ทั้งน้ี รัฐบาลจะให้การสนับสนุนด้านเงินทุนภายใต้โครงการ National Rural Support Program 
เฉพาะในพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนเข้าไม่ถึง 

 3. ธนาคารการเงินระดับฐานราก กฎหมาย Microfinance Institutions Ordinance 2001 
ได้อนุญาตให้ธนาคารการเงินระดับฐานรากสามารถให้บริการต่าง ๆ ได้เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ความมั่นคงเกณฑ์เดียวกับของธนาคารพาณิชย์ด้วยเช่นกัน โดยมีเกณฑ์
เงินกองทุนขั้นต่ําอยู่ระหว่าง 1.23 -6.28 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นอยู่กับเขตพ้ืนที่ที่จดทะเบียน และกําหนด
ขนาดวงเงินสินเช่ือสูงสุดไว้ที่ 2,240 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี ภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้องค์กรประเภทอ่ืนที่มี
ศักยภาพแปรรูปขึ้นมาเป็นธนาคารการเงินระดับฐานราก ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ง่ายขึ้น 
รวมถึงขยายขนาดสินเช่ือและความหลากหลายของบริการได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี การแปรรูปเป็นธนาคารจะ
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น อาทิ การเสียภาษี การต้องปฏิบัติตามเกณฑ์กํากับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งมีความเสี่ยงจาก
ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น การให้บริการของธนาคารไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกพ้ืนที่ โดยประชาชนใน
ปากีสถานเข้าถึงการเงินในระบบได้เพียงร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศเท่าน้ัน ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมา
จากปัญหาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยปากีสถานยังมีจํานวนประชากร ที่อ่านหนังสือไม่ออกและ
อาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารเป็นจํานวนมาก ในส่วนของความหลากหลายด้านผลิตภัณฑ์ องค์กรประเภทอ่ืนที่
ไม่ใช่ธนาคารยังคงมีข้อจํากัดในการให้บริการอยู่มาก อาทิ ไม่สามารถรับเงินฝากได้ โดยส่วนใหญ่จะ
ให้บริการเฉพาะการให้สินเช่ือแบบกลุ่มและประกัน แม้ว่าองค์กรภายใต้ Rural Support Program จะช่วย
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เติมเต็มในส่วนของบริการด้านอ่ืน ๆ แต่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เน่ืองจากมี
ข้อจํากัดด้านแหล่งเงินทุน ทั้งน้ี องค์การเงินระดับฐานรากที่ไม่ใช่ธนาคารในปากีสถานไม่สามารถรับเงินทุน
สกุลต่างประเทศและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเครดิตได้  

 2.3.5 อินเดีย  
 อินเดียเป็นประเทศท่ีมีองค์กรหลายระดับเก่ียวข้องในการให้บริการทางการเงินระดับฐาน

รากผ่านการให้สินเช่ือกับกลุ่มพ่ึงพาตนเอง (Self-Help Group: SHG) โดยนอกจากจะมีสถาบันการเงิน
ระดับฐานราก อาทิ กลุ่มสหกรณ์และธนาคารชุมชน ที่ให้สินเช่ือโดยตรงกับ SHG แล้ว ภาครัฐได้มีการ
ผลักดันให้ธนาคารมีส่วนร่วมในการเติมเต็มการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากทั้งผ่านการให้สินเช่ือ
โดยตรง หรือให้สินเช่ือผ่านสถาบันการเงินระดับฐานราก ทั้งน้ี สัดส่วนลูกค้าที่ใช้บริการทางการเงินระดับ
ฐานรากเป็นลูกค้าที่อยู่ในรูปของ SHG สูงถึงร้อยละ 81 ของลูกค้าทั้งหมด เป็นลูกค้ากับสถาบันการเงิน
โดยตรงร้อยละ 13 และเป็นลูกค้ากับองค์กรนอกระบบอีกประมาณร้อยละ 6 นอกจากน้ี ภาครัฐยัง
สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับสถาบันการเงินระดับฐานราก โดยเงินทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองบริการทางการเงินระดับฐานรากจะได้รับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ ผลจากการผลักดันดังกล่าว ทํา
ให้สถาบันการเงินระดับฐานรากในอินเดียมีอยู่จํานวนมากประมาณ 800-1200 แห่ง และมีการแข่งขันอยู่ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศซึ่งมีประชากรท่ียากจนอยู่เป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ดี ประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเพียงพอ โดยธนาคาร National Bank 
for Agricultural and Rural Development (NABARD) คาดการณ์ว่าในปี 2553 มีประชาชนร้อยละ 27 
ที่เข้าถึงสินเช่ือในระบบได้  

 ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India) เป็นหน่วยงานหลักในการทําหน้าที่กํากับ
ดูแล โดยองค์กรภายใต้การกํากับของธนาคารกลางอินเดียแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี  

 1. ธนาคารพาณิชย์ จะต้องดํารงสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ําที่ระดับร้อยละ 9 
ทั้งน้ี ธนาคารพาณิชย์ที่รัฐเป็นเจ้าของ อาทิ NABARD มีข้อจํากัดในการต้ังสาขา โดยสามารถต้ังสาขาได้ใน
เขตชนบทเท่าน้ัน ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของเอกชนสามารถต้ังสาขาที่ใดก็ได้ นอกจากน้ี ธนาคารกลาง
อินเดียได้ออกประกาศที่เรียกว่า RBI Master Circulars ขึ้นในปี 2552 โดยกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ใน
อินเดียต้องปล่อยสินเช่ือแก่ภาคธุรกิจที่มีความอ่อนแอในอัตราส่วนร้อยละ 10 ของสินเช่ือทั้งหมด ซึ่งรวมถึง
การปล่อยสินเช่ือให้กับกลุ่ม SHG และสถาบันการเงินระดับฐานรากที่ปล่อยกู้ให้แก่ SHG ด้วย โดยธนาคาร
กลางอินเดียไม่ได้กําหนดอัตราดอกเบ้ียที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงินระดับฐานรากในกรณี
ที่มีวงเงินสูงกว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่หากวงเงินมีมูลค่าต่ํากว่า 4,500 ดอลลาร์สหรัฐ ธนาคาร
พาณิชย์ต้องปล่อยกู้แก่ SHG ไม่เกิน Benchmark Prime Lending Rate  

 2. สถาบันการเงินประเภท Non-bank องค์กรประเภทน้ีจะต้องมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 
450,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งน้ี สําหรับองค์กรที่มีขนาดของทรัพย์สินมากว่า 22 ล้านเหรียญขึ้นไปจะต้องดํารง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าร้อยละ 15 และจะสามารถรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปได้ 
ตัวอย่างขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ อาทิ 1) SKS 2) Share และ 3) Asmita อย่างไรก็ดี องค์กรส่วนใหญ่ยังมี
ขนาดเล็กและให้บริการเฉพาะสินเช่ือ โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ทั้งน้ี องค์กร
ประเภทน้ียังสามารถรับเงินทุนต่างประเทศได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของส่วนของทุน  

 3. องค์กร NGO ได้แก่ สมาคม Trust สหกรณ์ บริษัทที่ไม่หวังผลกําไร และกลุ่มผู้ผลิต 
องค์กรประเภทน้ียกเว้นสหกรณ์จะได้รับการยกเว้นภาษี และสามารถรับเงินฝากเฉพาะสมาชิกได้เท่าน้ัน 
ทั้งน้ี องค์กรที่มีประวัติในการกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ที่ดีติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสามารถรับเงินทุนจาก
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ต่างประเทศได้ โดยแม้ว่าองค์กรประเภทน้ียังไม่ได้รับการกํากับดูแลอย่างทั่วถึง แต่กฎหมายฉบับใหม่ที่
เรียกว่า Micro Financial Sector Bill ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาต้ังแต่ปี 2550 และคาดว่าจะ
สามารถออกบังคับใช้ได้ในเร็ววันน้ี ได้กําหนดให้ NABARD มีอํานาจในการกํากับดูแลองค์กร NGO ที่
ให้บริการทางการเงินระดับฐานราก รวมถึง SHG โดยองค์กรที่จะได้ใบอนุญาตจาก NABARD จะต้องดํารง
เงินทุนขั้นต่ําประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มว่าจะสามารถรับเงินฝากทั่วไปได้ ในส่วน ของ
ความหลากหลายของบริการน้ัน นอกจากสินเช่ือแล้ว ธนาคารและสถาบันการเงินประเภท Non-bank  
ขนาดใหญ่สามารถให้บริการเงินฝาก นอกจากน้ี สถาบันการเงินประเภท Non-bank ขนาดใหญ่ยังเริ่ม
ให้บริการโอนเงินและประกันภัยเพ่ิมขึ้น ในส่วนของศูนย์ข้อมูลเครดิตน้ัน ในปี 2553 Credit Information 
Bureau India Limited (CIBIL) ประกาศว่าจะมีการก่อต้ังศูนย์ข้อมูลเครดิตของลูกค้าสินเช่ือระดับฐานราก 
(Microfinance Credit Bureau) ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลผู้กู้จากสถาบันการเงินระดับฐานรากที่เป็นส่วนหน่ึง  
ของ Microfinance Institution Network (MFIN) ประมาณ 34 แห่ง นอกจากน้ี ธนาคารกลางอินเดียยัง
ได้ให้ใบอนุญาตศูนย์ข้อมูลเครดิตที่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างมาตรฐานแก่ข้อมูลของสถาบันการเงิน
ระดับฐานรากเพ่ิมอีก 3 แห่ง และมีการบังคับให้สถาบันการเงินประเภท Non-bank ที่ให้บริการทางการ
เงินระดับฐานรากจะต้องเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียและถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก  

 2.3.6 บังคลาเทศ  
 บังคลาเทศเป็นประเทศที่มีองค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากเป็นจํานวนมาก โดย

เป็นธนาคารเฉพาะกิจ กล่าวคือ ธนาคารกรามีน (Grameen Bank) และองค์กร NGO อ่ืน ๆ อีก กว่า 
3,000 แห่ง อาทิ 1) ASA 2) Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) และ 3) 
Proshika รวมไปถึงโครงการสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐอีกเป็นจํานวนมาก สถาบัน
การเงินระดับฐานรากส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์ทั้งสินเช่ือและเงินฝาก นอกจากน้ี ธนาคารกรามีนและ ASA 
ยังให้บริการประกัน ในขณะที่ BRAC ให้บริการการโอนเงินโดยเป็นตัวแทนสาขาของ Western Union 
และธนาคารพาณิชย์บางแห่งให้บริการรีไฟแนนซ์สินเช่ือธุรกิจรายย่อยโดยได้รับความร่วมมือจาก
ธนาคารโลกและธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย  

 การออมของประชาชนในบังคลาเทศยังอยู่ระดับสูง ส่งผลให้องค์กรการเงินระดับฐานราก 
ส่วนใหญ่มีความย่ังยืนทั้งทางด้านการจัดการและทางด้านการเงินอยู่ในระดับสูง โดยผลการดําเนินงานมี
กําไรและพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากเงินออมภายในชุมชนตนเองผสมกับการกู้สินเช่ือผ่อนปรน (Soft loan) 
จากธนาคารพาณิชย์และ Pali Karma-Sahayak Foundation (PKSF) ทั้งน้ี เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าได้
ลดลงจากร้อยละ 30.4 ในปี 2540 เหลือเพียงร้อยละ 7.9 ในปี 2550 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกํากับ
ดูแลสถาบันการเงินระดับฐานราก ประกอบไปด้วย  

 1. ธนาคารกลางบังคลาเทศ (Bangladesh Bank) ทําหน้าที่กํากับดูแลธนาคารและสถาบัน
การเงินทั้งหมดภายในประเทศบังคลาเทศ ยกเว้นองค์กรที่เป็นสมาชิกของธนาคารกรามีนและองค์กร NGO  

 2. กระทรวงการคลัง ทําหน้าที่กํากับดูแลธนาคารกรามีน ซึ่งมีกฎหมายจัดต้ังโดยเฉพาะ 
(Grameen Bank Ordinance) โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลให้โครงการธนาคารกรามีนเปลี่ยนสถานะจาก 
องค์กร NGO เป็นธนาคารเฉพาะกิจในปี 2526 ซึ่งนอกเหนือจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ที่
ต้องดํารงเท่ากับธนาคารพาณิชย์ที่ร้อยละ 10 แล้ว ธนาคารกรามีนไม่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การกํากับดูแล
ของธนาคารกลาง ทําให้ธนาคารกรามีนสามารถให้บริการทางการเงินระดับฐานรากได้ดีกว่าสถาบันการเงิน
ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลาง อาทิ ออกพันธบัตรที่รัฐบาลเป็นผู้คํ้าประกัน ให้สินเช่ือที่ไม่มี
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หลักประกันทําสัญญากู้ยืมที่ไม่มีผลทางกฎหมาย และให้บริการโดยไม่ต้องผ่านสาขา (ให้พนักงานไปหา
ลูกค้าตามบ้าน)  

 3. Micro Credit Regulatory Authority เป็นหน่วยงานที่ก่อต้ังขึ้นในปี 2549 เพ่ือทํา
หน้าที่กํากับดูแลองค์กร NGO ที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานราก โดยได้กําหนดข้อบังคับ อาทิ รับเงิน
ฝากได้เฉพาะสมาชิกขององค์กรตนเองเท่าน้ัน ต้องมีเงินฝากภาคบังคับ และต้องดํารงเงินทุนสํารอง รวมถึง
มีการกําหนดเพดานอัตราดอกเบ้ียแบบคงที่ไม่เกินร้อยละ 15 (หรือเท่ากับอัตราดอกเบ้ียแบบลดต้นลดดอก
ร้อยละ 30) นอกจากน้ี องค์กรที่มีสินเช่ือคงค้างมากว่า 57,000 เหรียญสหรัฐ หรือมีลูกค้าสินค้ามากกว่า 
1,000 คน จะต้องดําเนินการขอใบอนุญาตและจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือสหกรณ์ โดยในปี 2552 มีองค์กร
ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้น 409 องค์กร อย่างไรก็ดี การกํากับดูแลต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา  

 4. NGO Affairs Bureau เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่กํากับองค์กร NGO ทั่วไป รวมถึงองค์กร 
NGO ต่างประเทศที่เข้าให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในบังคลาเทศ ซึ่งทําให้เกิดช่องว่างในการกํากับ
ระหว่างองค์กร NGO ท้องถิ่นกับองค์กรต่างประเทศ  

 อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการหลักของบังคลาเทศยังกระจุกตัวอยู่ที่องค์กร 4 แห่ง ได้แก่ 1) 
ธนาคารกรามีน 2) ASA 3) BRAC และ 4) Proshika (3 องค์กรหลังเป็นองค์กร NGO) ซึ่งรวมแล้วคิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 86 ของจํานวนผู้กู้ทั้งหมดในประเทศ (2005 World Bank Report) และยังไม่มีธนาคาร
พาณิชย์เข้ามาให้บริการมากนัก เน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันด้านอัตราดอกเบ้ียและต้นทุนได้ นอกจากน้ี 
ข้อมูลเครดิตของบังคลาเทศไม่ครอบคลุมถึงผู้กู้ที่ใช้บริการสินเช่ือระดับฐานราก ดังน้ันการกู้ยืมของคนที่ใช้
บริการการเงินระดับฐานรากในบังคลาเทศจะอาศัยการให้กู้ยืมแบบกลุ่ม กล่าวคือ ให้คนในกลุ่มคํ้าประกัน
กันเอง แม้ว่ากลไกในการให้สินเช่ือดังกล่าวจะแก้ปัญหาในการผิดนัดชําระได้ดี แต่การไม่มีศูนย์ข้อมูลเครดิต
ทําให้ เกิดการกู้ซํ้าซ้อนเกิดขึ้น ทั้งน้ี บังคลาเทศมีข้อจํากัดในการจัดทําข้อมูลด้านเครดิต อาทิ จํานวนผู้กู้ยืม  
มีจํานวนมากและส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประจําตัว วงเงินสินเช่ือยังมีขนาดเล็ก รวมถึงมีผู้ให้บริการขนาดใหญ่ อยู่
เพียง 4 – 5 ราย ทําให้ไม่มีแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า  

 2.3.7 เอลซัลวาดอร์  
 แม้ว่าภาครัฐของเอลซัลวาดอร์จะไม่มีการออกนโยบายในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐาน

รากอย่างชัดเจน แต่จากนโยบายที่ให้ความสําคัญกับกลไกตลาด โดยไม่มีการกําหนดเพดานอัตราดอกเบ้ีย 
และจํากัดขอบเขตการทําธุรกรรมขององค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากค่อนข้างน้อย ทําให้การ
เข้าถึงบริการทางการเงินของเอลซัลวาดอร์อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนในแถบละตินอเมริกา โดย
ร้อยละ 30-40 ของประชากรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ นอกจากน้ี การให้บริการทางการเงิน
ระดับฐานรากยังมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีบริการทางการเงินที่หลากหลาย มีระบบศูนย์ข้อมูลเครดิตที่
ครอบคลุม และ มีการเปิดเผยอัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินระดับฐานรากจะต้องเปิดเผยอัตราดอกเบ้ีย
แก่ประชาชนด้วย เอลซัลวาดอร์มีหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลสถาบันการเงินคือ The 
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF: Financial System Superintendency) โดย
สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในเอลซัลวาดอร์สามารถแบ่งได้ ดังน้ี  

 1. ธนาคารพาณิชย์ที่รัฐเป็นเจ้าของ มี 2 แห่ง ได้แก่ 1) Banco de Fomento 
Agropecurio (BFA: Agricultural Development Bank) ซึ่งเน้นการให้สินเช่ือแก่ภาคการเกษตรขนาด
เล็กและขนาดกลางเป็นหลัก และ 2) Banco Multisectorial de Inveesiones (BMI: Multisectorial 
Investment Bank) ทําหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งองค์กรที่เข้าไม่ถึงการเงินใน
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ระบบ ทั้งน้ี องค์กรประเภทน้ีจะต้องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 12 
(ยกเว้นสถาบันการเงินที่ต้ังขึ้นใหม่ต้องมีการดํารงเงินกองทุนร้อยละ 15 ใน 3 ปีแรก) 

 2. ธนาคารพาณิชย์ที่เอกชนเป็นเจ้าของ ส่วนใหญ่จะให้บริการอยู่ในเขตเมืองมากกว่าเขต
ชนบท โดยมี Financiera Calpia ซึ่งยกระดับมาจากองค์กร NGO เน้นการให้บริการทางการเงินระดับฐาน
รากโดยเฉพาะ  

 3. สถาบันการเงินประเภท Non-bank องค์กรประเภทน้ีมีบทบาทสําคัญที่สุดต่อระบบ
การเงินระดับฐานรากในประเทศเอลซัลวาดอร์ ทั้งในแง่ของจํานวนและการให้บริการในพ้ืนที่เขตชนบท โดย
มีธนาคารสหกรณ์เป็นองค์กรหลัก ทั้งน้ี ธนาคารสหกรณ์มีอยู่ทั้งสิ้นกว่า 300 แห่ง และอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของ SSF โดยจะต้องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 14.5 และหากมีผล
การดําเนินงานที่ดี SSF อาจลดระดับอัตราส่วนดังกล่าวให้เหลือร้อยละ 12 ได้ ในส่วนของบริการทาง
การเงินน้ัน นอกจากการให้สินเช่ือแล้ว กฎหมายฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปี 2552 ได้อนุญาตให้
องค์กรประเภทน้ีสามารถรับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป ออกบัตรเครดิตและเดบิต และลงทุนในหลักทรัพย์
ได้ (Securities) ซึ่งช่วยให้องค์กรประเภทน้ีสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์และสร้างแรงจูงใจให้องค์กร 
NGO ยกระดับขึ้นเป็นองค์กรภายใต้การกํากับดูแลได้มากขึ้น  

 4. องค์กร NGO และสหกรณ์ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับของ SSF แต่จะจดทะเบียนกับ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี ในช่วงที่ผ่านมาเงินทุนจากต่างประเทศลดลง BMI จึงได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นแหล่ง
เงินทุนโดยการปล่อยสินเช่ือตรงให้กับองค์กร NGO อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับธนาคารสหกรณ์แล้ว องค์กร 
NGO มีความเสียเปรียบในหลายด้าน ทั้งในด้านแหล่งเงินทุนและด้านสิทธิทางกฎหมาย อาทิ สิทธิในการถือ
ครองที่ดิน สถาบันการเงินประเภท Non-bank จะให้บริการที่หลากหลาย ทั้งด้านเงินฝาก ประกันภัย แฟค
ตอริง (factoring) สินเช่ือเช่าซื้อ การโอนเงิน ในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และองค์กรอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้การ
กํากับส่วนใหญ่จะให้บริการเพียงเงินฝากเฉพาะสมาชิก สินเช่ือ และการโอนเงินในบางองค์กร นอกจากน้ี 
เอลซัลวาดอร์ยังมีศูนย์ข้อมูลเครดิตถึง 4 แห่ง โดยเป็นของภาครัฐหน่ึงแห่งและเป็นของเอกชน 3 แห่ง ซึ่งมี
ความเช่ียวชาญด้านการเงินระดับฐานราก 1 แห่ง และอยู่ระหว่างการขยายการให้บริการด้านการเงินระดับ
ฐานราก 2 แห่ง โดยศูนย์ข้อมูลเครดิตของเอลซัลวาดอร์สามารถครอบคลุมข้อมูล ถึงร้อยละ 83 ของ
ประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดในประเทศ นอกจากน้ี องค์กรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ SSF ยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเครดิตดังกล่าวได้ด้วย  

 2.3.8 แอฟริกาใต้  
 การพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในแอฟริกาใต้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่วง ดังน้ี  
 1. ช่วงเร่ิมต้น (ปีทศวรรษ 2520 ถึงกลางปีทศวรรษ 2530) คือ ช่วงที่องค์กร NGO และ

ภาคเอกชนเริ่มมีการให้บริการสินเช่ือระดับฐานราก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ
เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมในประเทศ ทั้งน้ี แม้ว่าการดําเนินกิจการดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย เน่ืองจากมีการคิดอัตราดอกเบ้ียเกินกว่าที่กําหนดไว้ใน Usury Act of 1968 แต่ทางการก็ไม่ได้ให้
ความสนใจเท่าใดนักเน่ืองจากยังมีปริมาณธุรกรรมอยู่ในระดับต่ํา 

 2. ช่วงขยายตัว (ช่วงปลายปีทศวรรษ 2530 ถึงต้นปีทศวรรษ 2540) คือช่วงที่สินเช่ือระดับ
ฐานรากมีการขยายตัวอย่างมาก โดยหลังจากที่รัฐบาลมีการออก Usury Act Exemption of 1992 เพ่ือ
ส่งเสริมการให้สินเช่ือแก่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม โดยยกเลิกการจํากัดอัตราดอกเบ้ีย
สําหรับสินเช่ือที่มีวงเงินต่ํากว่า 940 เหรียญสหรัฐ และมีระยะเวลากู้ยืมต่ํากว่า 3 ปี และจากการท่ีเห็น
ตัวอย่างความสําเร็จของธุรกิจในการให้สินเช่ือระดับฐานรากในยุคแรกทําให้เริ่มมีผู้ประกอบการและเงินทุน  
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ไหลเข้ามาสู่ตลาดสินเช่ือดังกล่าว โดยในปี 2540 มีการวิเคราะห์ว่ามีสถาบันการเงินระดับฐานรากในระบบ
มีอยู่ประมาณ 3,500 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากเมื่อปี 2538 ถึงร้อยละ 192 และปริมาณสินเช่ือเพ่ิมขึ้นจาก 500 
ล้านเหรียญเป็น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ดี เริ่มเกิดปัญหาอัตราดอกเบ้ียที่สูงเกินกว่าระดับที่
เหมาะสม และการตัดเงินผ่อนส่งจากบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีธนาคารโดยตรง (Payroll Lending)  

 3. ช่วงควบรวม (กลางปีทศวรรษ 2540 เป็นต้นไป) จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
สถาบันการเงินระดับฐานรากนําไปสู่การแข่งขันอย่างรุนแรง และการที่รัฐออกกฎห้ามการทํา Payroll 
Lending ดังน้ัน ในปี 2542 จึงมีการต้ัง Micro Finance Regulatory Council: MFRC) ขึ้นมา เพ่ือกํากับ
ดูแลการปล่อยสินเช่ือระดับฐานราก ซึ่งทําให้ผู้ให้บริการหลายแห่งต้องแบกรับกับต้นทุนที่สูงขึ้นและส่งผลให้
จํานวนผู้ให้บริการลดลงจาก 3,500 แห่งในปี 2540 เหลือ 2,056 แห่งในปี 2548  

 4. ปัจจุบัน แอฟริกาใต้อยู่ในช่วงการพัฒนาเพ่ือให้การประกอบธุรกิจทางการเงินระดับ ฐาน
รากเติบโตได้อย่างอย่างย่ังยืนและมั่นคง และมีแนวทางการกํากับดูแลที่ชัดเจน ซึ่งสถาบันการเงินระดับฐาน
รากยังประสบกับปัญหา อาทิ 1) การที่สถาบันการเงินระดับฐานรากต้องหารายได้จากการให้สินเช่ือกับคน
ยากจน เพ่ือนํามาจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานที่มีฐานะดีกว่า ซึ่งทําให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างรายได้
และค่าใช้จ่าย 2) ค่าใช้จ่ายจากกฎเกณฑ์กํากับดูแล 3) พนักงานขาดการฝึกอบรม และ 4) การแข่งขันที่อยู่
ในระดับสูง ผู้ให้บริการทางการเงินของประเทศแอฟริกาใต้สามารถแบ่งได้เป็นผู้ให้บริการทางการเงินใน
ระบบ (Formal Financial Provider) และผู้ให้บริการทางการเงินนอกระบบ (Informal Financial 
Provider) โดยบริการทางการเงินในระบบได้แก่ บัญชีเงินฝาก และบัตรเครดิต ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตเมือง และบริการเหล่าน้ีไม่เหมาะสมสําหรับประชากรที่อยู่ในเขตชนบท ในส่วนบริการทางการเงินนอก
ระบบได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ (Rotating Saving Club: ROSCAs), Rotating Saving Scheme ของกลุ่มผิว
สี (Stokvel), Burial Society รวมไปถึงกลุ่มเจ้าหน้ีนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายกํากับดูแล ในส่วนของ
องค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องในการกํากับดูแลน้ัน ประกอบไปด้วย  

  1. Micro Finance Regulatory Council (MFRC) ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2542 เป็น
องค์กรกํากับดูแลสถาบันการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญคือ การส่งเสริมการเติบโต
อย่างย่ังยืนของการให้สินเช่ือในระดับฐานราก การคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนาระบบข้อมูล โดยไม่
มุ่งเน้นการกํากับดูแลด้านความมั่นคงทางการเงิน ทั้งน้ี MFRC ถือเป็นองค์กรประเภทก่ึงรัฐและก่ึงเอกชน 
กล่าวคือ ไม่เป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานรัฐ และมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามความสมัครใจของสถาบัน
การเงิน ทําให้ MFRC ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการเหมือนเป็นการร่วมกํากับดูแลตัวเอง (Self-
regulated) อย่างไรก็ดี MFRC ไม่มีอํานาจตามกฎหมายในการบังคับองค์กรที่เป็นสมาชิกได้  

  2. National Credit Regulator (NCR) ซึ่งก่อต้ังขึ้นมาตามกฎหมาย National Credit 
Act ในปี 2548 มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐ ทําหน้าที่กํากับดูแลธุรกรรมการให้สินเช่ือทั้งหมดในแอฟริกาใต้ 
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ทางการเงิน พัฒนานโยบาย รับเร่ืองร้องเรียน และขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการสินเช่ือ
ทั้งหมด โดยองค์กรที่ให้สินเช่ือระดับฐานรากที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลจะไม่สามารถให้บริการรับฝากเงิน 
หรือชําระเงินได้ ทั้งน้ี ในระยะต่อไปทางการมีแผนที่จะรวม MFRC เข้าเป็นส่วนหน่ึงของ NCR  

  3. SACCOL มีหน้าที่กํากับดูแลเครดิตยูเนียน สหกรณ์และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งกองทุน
หมู่บ้านน้ันได้รับการยกเว้นจาก Banks Acts ให้สามารถรับฝากเงินและให้กู้ยืมแก่สมาชิกในกลุ่มได้ แต่
จะต้องจดทะเบียนกับ Self Regulatory Organization แอฟริกาใต้ยังเป็นประเทศที่มีระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานสําหรับภาคการเงินระดับฐานรากที่ดี อาทิ มีกฎหมายที่แยกต่างหากในการกํากับดูแลเก่ียวกับ
ธุรกรรมสินเช่ือเพ่ือบริโภค สินเช่ือเช่าซื้อ และการกู้ยืมโดยมีหลักประกัน ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้าง
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กฎหมายทางการเงิน และมีกฎหมายทางการเงินใหม่ออกบังคับใช้ อาทิ 1) Dedicated Banks Bill 2) 
National Credit Act และ 3) Co-operative Banks Act อีกทั้งยังมีการก่อต้ัง National Loan Register 
(NLR) เพ่ือสร้างฐานข้อมูลเครดิตที่ดีและป้องกันการก่อหน้ีเกินตัว นอกจากน้ี ยังมีระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ดี โดย MFRC ได้สร้างระบบสําหรับการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปล่อย
สินเช่ือ อาทิ ปัญหาการยึดบัตรธนาคาร ปัญหาการคิดอัตราดอกเบ้ียสูงเกินควร และปัญหาการกู้เกินตัว อีก
ทั้งยังสนับสนุนให้สถาบันการเงินระดับฐานรากขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การกํากับ ต้ังแผนกรับเรื่องร้องเรียน
ขึ้นภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบ และให้มีการเปิดเผยอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้  

 2.3.9 เม็กซิโก  
 เม็กซิโกเป็นประเทศที่ประชากรท่ียากจนเข้าถึงระบบการเงินปกติได้น้อย โดยในเขตชนบท 

มีประชากรท่ีเข้าถึงระบบการเงินปกติเพียงร้อยละ 6 หรือแม้แต่ในเขตเมืองก็สามารถเข้าถึงได้เพียงร้อยละ 
15-25 (CGAP 2005) แม้ว่าภาครัฐจะไม่ได้กําหนดเพดานอัตราดอกเบ้ีย แต่ธนาคารพาณิชย์ไม่มีนโยบาย 
ในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากเน่ืองจากมีความจําเป็นต้องสร้างความมั่นคงทางการเงินกลับคืน
มาหลังจากวิกฤตค่าเงินเปโซในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ทําให้ผู้ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากหลัก ใน
เม็กซิโกคือสหกรณ์ ซึ่งสามารถให้บริการได้เฉพาะเงินฝากและสินเช่ือ ในขณะที่องค์กร NGOs ไม่มีบทบาท
ในการให้บริการมากนัก  

 หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลระบบการเงินคือ National Commission of Banks 
and Securities (Comision Nacional Bancaria y de Valores: CNBV) อย่างไรก็ดี การกํากับดูแลของ 
CNBV ไม่ได้ครอบคลุมถึงสหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในเม็กซิโก 
โดยในอดีตสหกรณ์มีเพียงการจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตดําเนินงานกับกระทรวงการคลังเท่าน้ัน ต่อมา
ในช่วงวิกฤตทางการเงินทําให้สถาบันการเงินประเภท Non-bank ล้มเป็นจํานวนมาก ซึ่งมีผลกระทบกับ
ผู้บริโภคที่มีฐานะยากจนเป็นจํานวนมาก ทําให้ภาครัฐในยุคที่ประธานาธิบดีฟ็อคซ์ (President Fox) 
เล็งเห็นความสําคัญในการวางกรอบกฎหมายและความจําเป็นในการกํากับดูแลสถาบันการเงินประเภท 
non-bank โดยได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Popular Savings and Credit Law 2001 (Ley de Ahorro y 
Credito Popular: LACP) โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี  

 1. กําหนดประเภทสถาบันการเงินประเภท non-bank ที่ให้บริการทางการเงินระดับฐาน
รากออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มสหกรณ์ที่ไม่ได้หวังกําไร และ 2) กลุ่ม NGO รวมถึงสถาบันการเงินอ่ืน
ที่ดําเนินการบนพ้ืนฐานของการสร้างกําไร  

 2. เน่ืองจากศักยภาพของ CNBV ไม่เพียงพอในการกํากับดูแลองค์กรประเภทดังกล่าว ซึ่งมี
อยู่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง จึงได้มีการวางระบบสนับสนุนการกํากับดูแลองค์กรดังกล่าว 
ดังน้ี  

  2.1 มอบหมายให้สหพันธ์สหกรณ์ (ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว) ทําหน้าที่ในการกํากับ
ดูแลทั้งในด้าน off and on-site ผ่านการจัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลที่มาจากสมาชิกภายในสหพันธ์เอง 
(เป็นระบบที่แคนาดาและเยอรมันเคยใช้มาก่อน) โดยปัจจุบันมีสหพันธ์สหกรณ์ทั้งสิ้น 10 แห่ง และ
คณะกรรมการกํากับดูแลทั้งสิ้นอีก 12 แห่ง ทั้งน้ี CNBV จะเป็นผู้วางแนวทางในการกํากับดูแล รวมถึงเป็น  
ผู้พิจารณารับรองคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการกํากับดูแล โดยได้กําหนดคุณสมบัติทั้งใน
ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี รวมถึงกําหนดให้คณะกรรมการต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก (ลูกค้า) 
ของสหกรณ์ด้วยเพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  
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 2.2 นอกจากน้ี ยังมีการแปรรูปธนาคาร Pahnal ซึ่งเป็นธนาคารเพ่ือการออมและพัฒนา
ที่รัฐเป็นเจ้าของและช่องทางในการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการอุดหนุนของภาครัฐ โดยจัดต้ังขึ้นเป็น
ธนาคาร Banco del Ahorro Nacionaly Servicios Financieros (BANSEFI) เพ่ือทําหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนให้กับองค์กรประเภทดังกล่าว  

 ผลจากการปฏิรูประบบการเงินระดับฐานรากดังกล่าว ทําให้ตลาดการเงินระดับฐานราก
ในเม็กซิโกมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 20 หลังจากปี 2001 ที่มีการปฏิรูปดังกล่าว นอกจากน้ี การ
เติบโตดังกล่าวยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มหันมาให้ความสนใจกับภาคธุรกิจน้ีมากขึ้น  

 ในปัจจุบัน สถาบันการเงินในเม็กซิโกสามารถแบ่งออกได้ ดังน้ี  
 1. ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ CNBV จะต้อง

มีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ที่ 19 ล้านเหรียญสหรัฐ และต้องดํารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ขั้นต่ําร้อยละ 8 และอัตราส่วนเงินสดสํารองต่อเงินฝากที่ร้อยละ 20 ในปัจจุบันเม็กซิโกมีธนาคารพาณิชย์
ทั้งสิ้น 29 แห่ง ทั้งน้ี ภายหลังจากวิกฤตทางการเงิน การเปิดธนาคารใหม่ในเม็กซิโกทําได้ยากเน่ืองจากมี
เกณฑ์การกํากับด้านความมั่นคงทางการเงินที่เข้มงวด นอกจากน้ี ภาครัฐยังไม่มีนโยบายส่งเสริมให้ธนาคาร
พาณิชย์ลงมาเสี่ยงในการให้บริการทางการเงินระดับฐานราก อย่างไรก็ดี ธนาคาร Banco Azteca และ
ธนาคาร Compartamos ได้พัฒนาองค์กรให้สามารถบริการทางการเงินระดับฐานรากได้บ้าง แต่ยังคงมี
สาขากระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง  

 2. ธนาคารเฉพาะกิจ กล่าวคือ ธนาคาร BANSEFI ซึ่งเป็นธนาคารท่ีรัฐเป็นเจ้าของ  
ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนสถาบันการเงินระดับฐานรากดังกล่าวข้างต้น โดยรัฐบาลจะต้องถือหุ้น  
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 66 และอยู่ภายใต้การกํากับของ 1) CNBV (ทั้งน้ี CNBV ถือเป็นหน่วยงานในสังกัดของ
กระทรวงการคลัง) 2) ธนาคารกลางเม็กซิโก และ 3) Secretary of the Interior and Public Credit  

 3. Popular Savings and Credit Entities (EACP) องค์กรประเภทน้ีประกอบไป
ด้วย  

 3.1 Popular Savings and Credit Cooperatives Societies (SCACP) เป็น
องค์กรที่มีระบบโครงสร้างเป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง และให้บริการเฉพาะสมาชิกภายในกลุ่มเท่าน้ัน  

 3.2 Popular Financial Societies (SFP) มีลักษณะคล้ายสหกรณ์ แต่สามารถ
ให้บริการเป็นการทั่วไปไม่จํากัดเฉพาะสมาชิก โดยภาครัฐหวังว่าจะเป็นแนวทางหน่ึงให้สถาบันการเงิน
ประเภท Non-bank และ NGO แปรรูปขึ้นมาเป็นองค์กรในระบบ อย่างไรก็ดี องค์กรประเภทน้ีมีเกณฑ์ใน
การจัดต้ังว่าจะต้องมีผู้เป็นเจ้าของร่วมกันไม่ต่ํากว่า 10 คน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ไม่เอ้ือต่อการแปรรูปของ NGO 
ทําให้ไม่ค่อยมีการแปรรูปมากนัก  

 องค์กรประเภท EACP เป็นองค์กรในระบบที่ถูกจัดต้ังขึ้นมาภายใต้กฎหมาย PSCL 
2001 และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสหพันธ์ที่องค์กรตัวเองเป็นสมาชิกอยู่ดังกล่าวข้างต้น และมีเกณฑ์
กํากับเฉพาะที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ อาทิ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ําอยู่ระหว่าง 34,021 เหรียญสหรัฐ ถึง 
8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ําอยู่ที่ร้อยละ 8-11 (ลดลงตามขนาด
เงินกองทุนที่เพ่ิมขึ้น) อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากขั้นต่ําอยู่ที่ร้อยละ 10 ในขณะที่เกณฑ์ การ
กันสํารองน้ัน องค์กรที่มีขนาดใหญ่จะต้องปฏิบัติเกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย์ ส่วนองค์กรที่มีขนาดเล็กจะ
มีเกณฑ์การกันสํารองที่ผ่อนปรนกว่า ตัวอย่างเช่น (สินเช่ือค้างชําระ 1) ต่ํากว่า 90 วัน กันสํารอง ร้อยละ 
50 2) 91 ถึง 180 วัน กันสํารองร้อยละ 90 และ 3) มากกว่า 180 วัน กันสํารองร้อยละ 100  
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 ในส่วนของข้อมูลด้านเครดิตของเม็กซิโกน้ันถือว่าอยู่ในระดับสูง โดยนอกจากศูนย์
ข้อมูลเครดิตที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์แล้ว ยังมีศูนย์ข้อมูลเครดิตของเอกชนที่ทํางาน
ร่วมกับสถาบันการเงินระดับฐานรากที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีการรายงานข้อมูลเครดิตทั้งด้านบวกและด้านลบ 
ในขณะที่สถาบันการเงินระดับฐานรากขนาดเล็กจะมีหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลเครดิตร่วมกัน กล่าวคือ Circulo 
de Credito ซึ่งสามารถครอบคลุมลูกค้าได้ถึงร้อยละ 70.8 และในอนาคตยังมีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์
ข้อมูลเครดิตในการจัดทํา Credit Scoring เพ่ือนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราดอกเบ้ียต่อไป  

 นอกจากน้ี เม็กซิโกยังมีระบบคุ้มครองเงินฝากที่ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินระดับ
ฐานราก โดยสมาคมสหพันธ์ (Confederation) เป็นผู้บริหารกองทุนคุ้มครองเงินฝากขององค์กรประเภท 
EACP โดยคุ้มครองวงเงินสูงสุดที่ 1,360-3,402 เหรียญสหรัฐ (ในขณะที่การคุ้มครองเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์น้ันมีสถาบันคุ้มครองบัญชีเงินฝาก (Institute for the Protection of Savings Accounts) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ โดยคุ้มครองที่วงเงินสูงสุดที่ 400,000 ล้านเหรียญสหรัฐ)  

 อย่างไรก็ดี การแข่งขันขององค์กรที่ให้บริการทางการเงินระดับฐานรากในเม็กซิโก
ยังอยู่ในระดับต่ําเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูง รวมถึงยังมีการแทรกแซงตลาดจากโครงการ
อุดหนุนของภาครัฐเป็นจํานวนมาก และการแปรรูปขององค์กร NGO ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร
เน่ืองจากเกณฑ์ในการก่อต้ังองค์กรประเภท SFPs นั้นถือว่าค่อนข้างเข้มงวด นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ์ของ
สถาบันการเงินระดับฐานรากส่วนใหญ่มีแค่สินเช่ือและเงินฝากเท่าน้ัน 
 
 ข้อเสนอสําหรบัแนวทางในการกํากับดูแลและส่งเสริมระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย 

ผลจากการศึกษาประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศมีแนวทางที่
สามารถนําเสนอเป็นทางเลือกในการพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากของประเทศไทย ดังน้ี  

1) อาจจําเป็นต้องลดบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงกลไกตลาด อาทิ การกําหนดเพดานอัตรา
ดอกเบ้ีย หรือโครงการอุดหนุนจากภาครัฐ รวมถึงการที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเป็นผู้ให้บริการหลัก โดย
สามารถทําได้ใน 2 แนวทาง กล่าวคือ การปฏิรูปธนาคารเฉพาะกิจของรัฐให้เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ยังคงเน้น
การให้บริการทางการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ หรือ เปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงผู้สนับสนุนแหล่งเงินทุน
ให้กับองค์กรการเงินระดับฐานราก (Apex Institution)  

2) รูปแบบในการส่งเสริมและกํากับดูแลของภาครัฐควรเป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริมให้มีองค์กร
หลายรูปแบบร่วมให้บริการประชาชนที่มีระดับความยากจนแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ โดยธนาคารกลางอาจ
เพ่ิมประเภทธนาคาร อาทิ ธนาคารสหกรณ์ หรือธนาคารชุมชน เพ่ือให้องค์กรขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้อยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถยกระดับขึ้นเป็นองค์กรภายใต้การกํากับดูแลใน
ขณะเดียวกันก็ยังสามารถให้บริการกับกลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้าได้โดยไม่เป็นภาระมากเกินไป รวมทั้งการ
จัดต้ังหน่วยงานเพ่ือทําหน้าที่ส่งเสริมและดูแลองค์กรที่มีขนาดเล็กและไม่สามารถยกระดับเป็นองค์กรภายใต้
การกํากับได้ขึ้นโดยเฉพาะ โดยมีธนาคารกลางเป็นผู้จัดทําแนวทางในการกํากับ และให้เครือข่ายขององค์กร
ที่มีลักษณะเดียวกันกํากับดูแลกันเอง (Self-regulated) หรืออาจเป็นในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างธนาคารกลางกับธนาคารของรัฐ 

3) นอกจากน้ี ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างย่ิง คือ การจัดต้ังระบบประกันเงินฝากใน
ระดับรากหญ้า การมีองค์กรที่ดูแลข้อมูลเครดิตของสินเช่ือรากหญ้า รวมถึงการจัดต้ังองค์กรที่ทําหน้าที่
ส่งเสริมด้านความรู้ทางการเงินโดยเฉพาะ 
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2.4  แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงนิและการคุ้มครองผู้ใชบ้ริการทางการเงิน 

กลไกสําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือ 
การส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินในการจัดสรรทุนทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งเกิดการกระจายทรัพยากรในระดับประเทศอย่างทั่วถึง โดยปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมให้
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้บริการทางการเงินน้ี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การให้ความรู้
ทางการเงิน การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน และการได้รับความคุ้มครองจากการใช้บริการทาง
การเงิน  

ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงควรเร่ิมจากการให้ความรู้ทางการเงินเพ่ือให้
ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้บริการแะเข้าใจว่าบริการทางการเงินในรูปแบบใดจะเหมาะสมกับตนเอง 
รวมทั้งรู้ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่ในการใช้บริการเหล่าน้ันอย่างไร เช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและหน้าที่ในการชําระหน้ี ซึ่งทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือเลือกใช้บริการได้
อย่างเหมาะสมกับความสามารถทางการเงินและรูปแบบการใช้ชีวิตของตน นอกจากน้ัน การพัฒนาด้านการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินก็เป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการทางการเงินได้ใช้บริการอย่างเป็นธรรม และ
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการมีการแข่งขัน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินตามความ
ต้องการของตลาดด้วย  

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความสําคัญกับการเข้าถึงบริการทางการเงินและการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างต่อเน่ือง โดยได้มีการดําเนินการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
ทางการเงินสามารถเข้าถึงบริการจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบการภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. 
โดยได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปน้ี  

1. บทบาทของ ธปท. ในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ทางการเงิน  

   1.1 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน   
ธปท. ได้ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้

อย่างทั่วถึงเสมอมา โดยมีมาตรการเพ่ือส่งเสริมมาต้ังแต่แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (แผนพัฒนาฯ) 
ระยะที่ 1 (ปี 2547-2551) โดยให้จัดต้ังธนาคารพาณิชย์เพ่ือรายย่อย (ธย.) เพ่ือให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าราย
ย่อยและ SMEs โดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าว พร้อม
ทั้งดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการทําบทบาทหน้าที่ขององค์กรต่างๆ เช่น ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ในปี 2549 ให้ ธ.ก.ส. สามารถให้สินเช่ือรายย่อยนอกภาคเกษตรได้ และร่วมจัดทํา
แผนแม่บทการเงินฐานรากต่อคณะกรรมการส่งเสริมบริการทางการเงินระดับรากหญ้าซึ่งอยู่ภายใต้ การ
ดูแลของกระทรวงการคลังเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการขององค์กร
การเงินชุมชนในระดับฐานราก 

การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของ ธปท. ยังคงดําเนินการต่อเน่ือง กล่าวคือ 
ตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 2 (ปี 2553–2557) ได้ออกมาตรการสนับสนุนธนาคารพาณิชย์ให้บริการ แก่กลุ่ม
ผู้มีรายได้น้อยผ่านแนวนโยบายสินเช่ือไมโครไฟแนนซ์ในปี 2554 ซึ่งเป็นการให้สินเช่ือเพ่ือ การประกอบ
อาชีพที่มีวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลที่ยืดหยุ่นขึ้นและสอดคล้องกับ
รูปแบบธุรกิจที่ธนาคารพาณิชย์จะให้สินเช่ือแก่ประชาชนและวิสาหกิจรายย่อยเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
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และเหมาะสมกับผู้ขอใช้บริการ ซึ่งในระยะต่อไปอาจพิจารณาขยายขอบเขต ให้มีผู้สามารถให้บริการ
ประเภทน้ีได้เพ่ิมขึ้น  

นอกจากน้ียังมีนโยบายเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินให้มีความหลากหลาย
และคล่องตัวมากขึ้น อาทิ การใช้บริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการแต่งต้ังตัวแทนที่มีการ
กระจายตัวอยู่ใกล้กับลูกค้า เช่น ไปรษณีย์ ร้านสะดวกซื้อ (Counter Service) โดยยังคงรักษาและดูแล
มาตรฐานการรักษา ความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินน้ันๆ 

1.2 การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินทั้งในและต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและความเร่งรีบในชีวิตอาจมีส่วนกระตุ้นให้
ผู้ใช้บริการ ตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการทางการเงินโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลา หรือ
มิได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน ประกอบกับวิวัฒนาการและการแข่งขันที่ร้อนแรงของผู้ให้บริการในการเสนอ
บริการทางการเงิน ที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ทําให้การมี
กลไกคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเป็นสิ่งจําเป็นและทวีความสําคัญย่ิงขึ้น  
 ธปท. ได้ดําเนินการด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินมาอย่างต่อเน่ืองใน 3 ส่วน 
ได้แก่  

 - การกําหนดหลักเกณฑ์กํากับดูแลเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน เช่น การ
ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้การกํากับโดยได้กําหนด
อัตราเพดานดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเบ้ียปรับต่างๆ สําหรับสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใต้การกํากับดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการ ตลอดจนกําหนดให้ผู้ให้บริการมี
การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าว ให้ผู้บริโภคทราบเพ่ือประกอบการตัดสินใจใช้บริการ 
นอกจากน้ัน ยังมีหลักเกณฑ์ที่ดูแลด้านการติดตามทวงถามหน้ีมิให้ใช้ความรุนแรงกับลูกหน้ี รวมทั้งจัดให้มี
ระบบรองรับปัญหาข้อร้องเรียนด้วย  

 - การรับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาแก่ผู้ใช้บริการ โดยเร่ิมจากการ
จัดต้ังศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาการปล่อยสินเชื่อหรือ ศปส. ขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เพ่ือเป็น
ช่องทางการติดต่อสําหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งปัญหาเก่ียวกับการใช้บริการทางการเงิน รวมถึงทําหน้าที่
แจ้งเตือนและแนะนําวิธีการป้องกันตัวแก่ประชาชนเก่ียวกับภัยทางการเงิน เช่น กรณีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์ 
หลอกให้ประชาชนโอนเงิน เป็นต้น  

 - การให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอในหัวข้อที่หลากหลาย ต้ังแต่เรื่องใกล้
ตัว เช่น การเตือนภัยทางการเงิน และวิธีการสังเกตธนบัตรปลอม ไปจนถึงเร่ืองที่มีความซับซ้อนมากข้ึน 
เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ และความรู้ด้านบริการทางการเงิน 

ในปี 2554 ธปท. ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจการเงินให้มีเสถียรภาพ มีพัฒนาการย่ังยืนและทั่วถึงซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นให้มีกระบวนการ
ดําเนินการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับหน่วยงานพันธมิตรอ่ืนๆ ดังน้ัน 
ธปท. จึงจัดต้ัง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ ศคง. ในวันที่ 13 มกราคม 2555 ซึ่งจะเพ่ิม
ความสะดวกให้แก่ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้ดีย่ิงขึ้น โดยหน้าที่หลักของ ศคง. คือ  
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 (1) การให้คําปรึกษาและการรับเรื่องร้องเรียนแบบรวมศูนย์ในเร่ืองบริการทาง
การเงินของสถาบันการเงินและบริษัทภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. รวมทั้งบริการของ ธปท. เอง 
เช่น พันธบัตรและตราสารหนี้ ธนบัตร กฎระเบียบธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยประชาชนสามารถ
ติดต่อ ศคง. ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 และช่องทางอ่ืนๆ เช่น จดหมาย โทรสาร (หมายเลข 0 2283 
6151) e-mail (fcc@bot.or.th) หรือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่เพ่ือขอคําปรึกษาหรือร้องเรียนด้วยตนเอง ซึ่ง
ประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อที่สํานักงานภาคของ ธปท. ที่ จ. เชียงใหม่ จ. ขอนแก่น และ จ. 
สงขลา ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และเมื่อ ธปท. ได้รับคําถามหรือเรื่องร้องเรียนแล้ว ก็จะหาทาง
คลี่คลายปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 ทั้งน้ี การให้คําปรึกษาและการดูแลเรื่องร้องเรียนด้านบริการทางการเงินมิได้มี
ประโยชน์ เพียงเพ่ือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะรายเท่าน้ัน แต่ยังมีประโยชน์ในแง่การ
เป็น ภาพสะท้อนข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมให้
มีความสอดคล้องกับภาวะการณ์ของระบบการเงินและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมท้ังสามารถนํา
ประเด็นสําคัญที่ได้รับจากคําถามหรือข้อร้องเรียนเหล่าน้ีมาเป็นแนวทางเพ่ือจัดท าสาระความรู้และสื่อสาร
กับสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย  

 (2) การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และผลักดันให้ผู้ที่ได้รับความรู้นํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์จริงหรือเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินเพื่อให้มีชีวิตที่ราบรื่นขึ้น โดยมุ่งหวังให้
ผู้ใช้บริการ ทางการเงินได้รับข้อมูลที่เป็นกลาง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านการเผยแพร่หลายช่องทาง
เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด เช่น website ของ ธปท. แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมความสามารถและความมั่นใจของประชาชนในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ ทางการเงินที่เหมาะสม สามารถป้องกันตนเองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ตกเป็นเหย่ือของ
ภัย ทางการเงิน  

 สําหรับกลุ่มเป้าหมายหลักในการให้ความรู้ทางการเงินของ ธปท. คือ ลูกค้าของ
สถาบันการเงินและบริษัทภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. ซึ่งสอดคล้องกับงานหลักและจุดแข็งของ ธปท. 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ บุคคลธรรมดา และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และ
เน่ืองจากลูกค้าของสถาบันการเงินและบริษัทภายใต้การกํากับดูแลของ ธปท. ในแต่ละกลุ่มก็มีพ้ืน
ฐานความรู้และปัญหาที่ประสบแตกต่างกัน จึงจําเป็นต้องมีการแบ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือ
เลือกสาระความรู้ที่ตรงกับความต้องการท้ังในด้านเนื้อหาและระดับความยากง่าย รวมท้ังการเลือกใช้สื่อ
เผยแพร่ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มด้วย 

 นอกจากการสื่อสารด้วยการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ การจัดทําหนังสือ “รอบรู้เรื่อง
การเงิน” ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ทางการเงินที่ควรรู้ รวมทั้งการบรรยายและจัดกิจกรรมเพ่ือพบปะกับ
กลุ่มเป้าหมายแล้ว ธปท. จะนําเสนอสาระความรู้ทางการเงินผ่านวิธีการและช่องทางที่หลายหลายข้ึน เช่น 
การจัดทําวิดีทัศน์ในลักษณะ infographic ซึ่งใช้ภาพเคลื่อนไหวคล้ายการ์ตูนที่จะช่วยให้การเงินเป็นเรื่อง
เข้าใจง่ายขึ้น โดยเริ่มจากเรื่องบัตรเครดิต และจัดพิมพ์หนังสือเพ่ิมเติมอีก 4 เล่ม ในเรื่องการวางแผนทาง
การเงิน สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน สินเช่ือ และภัยทางการเงิน เพ่ือเป็นการขยายผลจาก
หนังสือ“รอบรู้เรื่องการเงิน” ทั้งน้ี ธปท. ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินควบคู่กัน
ไปด้วย เช่น กิจกรรมท่ีรู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาคือ การจัดอบรมครูทั่วประเทศ และการ
แข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งยังมีกิจกรรมสําหรับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ เช่น กลุ่ม
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ผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ความรู้ที่จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การเข้าถึงบริการสินเช่ือ ระบบการ
โอนเงินและชําระเงิน และการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 นอกจากน้ี ธปท. ได้ประสานงาน หรือ “ย่ืนมือ” ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ทํางานด้าน 
การเผยแพร่ความรู้ทางการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน บริษัท เครดิตบูโรแห่งชาติ 
จํากัด ส่วนตัวอย่างองค์กรในต่างประเทศที่ ธปท. ได้ให้ความร่วมมือ คือ Organization for Economic 
Co-operation and Development หรือ OECD และ Alliance for Financial Inclusion หรือ AFI 

2. การหาข้อมูลประกอบการดําเนินการด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  
 2.1 แบบสํารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน  

ธปท. ได้ติดตามระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนมาอย่างต่อเน่ืองโดยได้
จัดทําแบบสํารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนทุกๆ 3 ปี ต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในการ
สํารวจแต่ละคร้ังได้มีการปรับปรุงคําถามให้เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ได้ผลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน  

จากการสํารวจคร้ังล่าสุดในปี 2553 แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนไทยเข้าถึงบริการทางการเงิน 
ในระดับค่อนข้างสูง โดยเฉพาะด้านเงินฝากและการโอนชําระเงิน แต่สําหรับด้านสินเช่ือน้ันยังมีประชาชน
บางส่วนที่ไม่ใช้บริการจากผู้ให้บริการในระบบ เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ แต่พ่ึงพา
สินเช่ือจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ สําหรับในแง่ความรู้ทางการเงินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในด้านการคํานวณผลตอบแทนทางการเงิน และไม่ทราบว่าควรดําเนินการอย่างไรเม่ือเกิด
ปัญหาจากการใช้บริการจากสถาบันการเงิน สําหรับการสํารวจที่จะมีขึ้นในปี 2556 น้ี ธปท. ได้ปรับปรุง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมคําถามด้านทัศนคติและพฤติกรรมทางการเงินของประชาชนโดยใช้คําถามของ 
OECD เป็นต้นแบบและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสํารวจ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถนําผลไปเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ได้ และมีส่วนช่วยขยายภาพให้
เห็นสาเหตุอันเป็นรากเหง้าของปัญหาทางการเงินส่วนบุคคลและครัวเรือนได้ชัดเจนขึ้นด้วย 
 2.2 แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  

นอกจากข้อมูลจากแบบสํารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือนแล้ว ธปท. ได้
ติดตามพัฒนาการด้านการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการผ่านแหล่งข้อมูล
อ่ืนๆ อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ บทศึกษาวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น แผนแม่บทการเงินฐานรากโดย
กระทรวงการคลัง และรายงานการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Access 2010) โดยธนาคารโลก 
(World Bank) การแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์กับหน่วยงานกํากับดูแล สถาบันการเงิน และ
ประชาชนผู้ใช้บริการ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวมท้ังการประมวลข้อ
ร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ทั้งน้ี ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่กล่าวมาจะถูกนํามาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการ
กําหนดนโยบายในเร่ืองการเข้าถึงบริการทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน และใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงานของ ธปท. ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และระดับการเข้าถึงและความรู้ความเข้าใจทาง
การเงินของประชาชนในประเทศ ในอนาคตต่อไป 
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3. ความท้าทายที่เผชญิอยู่และทิศทางในอนาคต  

 3.1 การเข้าถึงบริการทางการเงิน  
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรูปแบบการใช้บริการที่ประชาชนต้องการในปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจและพัฒนาการทางการเงินที่ได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัย ทั้งในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของผู้บริโภค และปัจจัยนอก
ประเทศ เช่น การเปิดเสรีในอนาคตจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: 
AEC) ถือเป็นความท้าทายสําคัญที่ ธปท. คํานึงถึง โดยในส่วนของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน
น้ัน ธปท. จะติดตามอย่างต่อเน่ืองว่ายังคงมีผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินใดที่ประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึงได้ เพ่ือกําหนดนโยบายและพัฒนาเกณฑ์การกํากับดูแลต่างๆ ให้เอ้ือต่อการให้บริการของภาคธุรกิจ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงในอนาคต ซึ่ง
สามารถทําได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ 1) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น เงินฝากจํานวนน้อยแต่มีความถี่สูง (Micro-Saving) 2) การ
ขยายบทบาท ผู้ให้บริการในเชิงลึก ทั้งภาคสถาบันการเงินและ Non-bank ให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้า
กลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมในเชิงธุรกิจ และ 3) การนําเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความหลากหลายของช่องทางการใช้บริการทางการเงินเพ่ือให้ประชาชน มีความสะดวก
และมีต้นทุนที่เหมาะสมในการเข้าถึงบริการทางการเงินมากย่ิงขึ้น  

ทั้งน้ี ในการดําเนินการดังกล่าว ธปท. ยังคงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างเสถียรภาพระบบ
เศรษฐกิจการเงินและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินด้วย เช่น ในกรณีการเพ่ิมการเข้าถึงบริการสินเช่ือ 
เพ่ือมิให้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสร้างภาระหน้ีจนเกินกําลัง และลุกลามบานปลายเป็นปัญหาหน้ีเสียจน
มีผลต่อ ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในที่สุด 

 3.2 การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน  
การรับเรื่องร้องเรียน  
ความท้าทายประการหน่ึงของการรับเรื่องร้องเรียน คือ การกําหนดขอบเขตการรับเรื่อง

ร้องเรียนให้ชัดเจนและสื่อสารให้ประชาชนทราบ เพ่ือสร้างความคาดหวังที่ถูกต้อง ซึ่งในมุมมองของบุคคล
และหน่วยงานภายนอก บทบาทในการรับเรื่องร้องเรียนของ ธปท. อาจไม่ต่างจากการรับแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้ายของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมทั้งด้วยอํานาจและลักษณะงานท่ี
รับผิดชอบก็มีส่วนทําให้ประชาชนมีความคาดหวังว่า ธปท. จะสามารถแก้ไขปัดเป่าบรรเทาทุกข์ด้านการเงิน
ให้ได้ทุกเรื่อง 

อย่างไรก็ดี ขอบเขตการกํากับดูแลของ ธปท. ไม่ได้ครอบคลุมหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ
ทางการเงินทุกประเภท อาทิ สถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง 
หรือบางกรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ ธปท. ไม่สามารถก้าวล่วงได้ เช่น คดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
ซึ่งแม้ข้อร้องเรียนบางเร่ืองจะอยู่นอกขอบเขตอํานาจ แต่ ธปท. ก็มีกระบวนการให้คําปรึกษาแก่ประชาชน
ในเบ้ืองต้นและประสานงานไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะหาทางแก้ไขปัญหาตามความ
เหมาะสมต่อไป 
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การให้ความรู้ทางการเงิน  
ความท้าทายของการทํางานด้านการให้ความรู้ทางการเงินมีหลายด้าน เช่น  

- การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
กําลังคนหรือเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการดําเนินการไม่ซํ้าซ้อน และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ซึ่ง
หลายหน่วยงานในประเทศได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายและ
หัวข้อสาระความรู้ที่คล้ายคลึงกัน จึงจําเป็นที่จะต้องหารือกันเพ่ือหาแนวทางการทํางานที่ไม่ซ้ําซ้อนกัน ทั้งน้ี 
ปัจจุบันได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการการให้ความรู้ทางการเงินซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และ
มีกรรมการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในระบบการเงินของประเทศ รวมทั้ง ธปท. ด้วย 
โดยคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการเสนอแนะนโยบายและทิศทางการให้ความรู้ทางการเงินแก่
ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมท้ังจัดทําแผนการให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใน
ระดับประเทศ  

- การจัดลําดับความสําคัญของการให้ความรู้ทางการเงินโดยคํานึงถึงพื้นฐานความรู้
และ ความต้องการท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการระบุความสําคัญเร่งด่วนก่อนหลังน้ี มีความ
จําเป็นอย่างย่ิง ในการจัดสรรทรัพยากรทั้งกําลังคน เวลา และเงินให้คุ้มค่า และทําให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ประโยชน์ตรงตามความต้องการ โดยต้องอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ เช่น การสํารวจ การวิจัย 
เรื่องร้องเรียน และข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน ๆ  

- การ“ย่อย” สาระความรู้ทางการเงินซ่ึงเป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่า
ติดตาม เน่ืองจากสาระเร่ืองการเงินเป็นเรื่องซับซ้อน เข้าใจยาก มีปริมาณมาก และมีความเป็นวิชาการสูง 
ทําให้มีผู้สนใจในวงแคบ การอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น และตรงกับความรู้พ้ืนฐาน
ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้ความรู้ที่ต้องการเผยแพร่ได้รับการ “บอกต่อ” โดยง่าย และนําไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้าง  

- การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม ก็มีส่วนช่วยในการส่งความรู้ไปให้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย เพราะช่องทางแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปในแต่ละจุดประสงค์ เช่น สื่อโทรทัศน์
สามารถเข้าถึง คนได้มากในคราวเดียวแต่อาจใส่รายละเอียดได้น้อยเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายสูง จึงเหมาะเป็นสื่อ
ที่ใช้กระตุ้น การรับรู้ (awareness) ในขณะที่สิ่งพิมพ์มีค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าจึงสามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดได้
มากกว่า และผู้อ่านสามารถกําหนดจังหวะและปริมาณในการรับรู้เองได้ จึงเหมาะกับการให้เน้ือหาความรู้
ในปริมาณมาก  

- การผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมีความรู้ไม่ได้นําไปสู่การเปล่ียน
พฤติกรรมเสมอไปเข้าทํานอง “ดีช่ัวรู้หมดแต่อดไม่ได้” เช่น ทุกคนทราบดีว่าอาหารที่มีไขมันสูงจะเป็น
สาเหตุของโรคสารพัดชนิด แต่ก็ยังเลิกกินไม่ได้เพราะความอร่อยที่เย้ายวนใจ การนําความรู้ทางการเงินไป
ใช้ในชีวิตจริงก็เช่นกัน มีคนจํานวนมากที่รู้ว่าการมีวินัยทางการเงิน เช่น การกําหนดเพดานการใช้เงินในแต่
ละเดือน หรือการเก็บออมเป็นประจําจะช่วยให้ตนเองมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น แต่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามความ
เคยชิน เช่น เมื่อใดที่เจอของถูกใจก็จะซื้อทันทีโดยไม่คิดทบทวนว่ามีความจําเป็นต้องใช้หรือค่าใช้จ่ายใน
เดือนน้ันกําลังจะเกินเพดาน ที่กําหนดไว้หรือไม่ จึงไม่สามารถท่ีจะทําให้ตนเองหลุดพ้นจากความเป็นหน้ี
หรือสามารถเก็บออมเงินได้ ย่ิงไปกว่าน้ัน บางคนต้องประสบกับปัญหาก่อนจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ซึ่งก็
อาจจะสายเกินไป  

การผลักดันให้เปลี่ยนพฤติกรรมมีความเก่ียวข้องกับการเลือกหัวข้อเรื่อง มุมมอง ช่องทาง
และวิธีการนําเสนอท่ีมีพลังเพียงพอกระตุ้นความสนใจและผลักดันให้คนเปลี่ยนตัวเอง โดยใช้หลักการ 
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“กระแทก กระเทือน กระทํา” เช่น เพ่ือที่จะกระตุ้นให้คนวางแผนทางการเงิน อาจควรเริ่มต้นด้วยประเด็น
ร้อนที่เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ อาทิ หน้ีบัตรเครดิต ผ่านทางสื่อมวลชนด้วยถ้อยคําที่มีใจความกระชับแต่
กระทบต่อความรู้สึก (กระแทก) เมื่อคนตระหนักถึงความเดือดร้อนที่กําลังได้รับหรืออาจได้รับจากการใช้
บัตรเครดิต อย่างไม่เหมาะสมแล้ว (กระเทือน) ผู้ให้ความรู้จึงค่อยช้ีให้เห็นประโยชน์และวิธีการวางแผน
ทางการเงิน ซึ่งน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมเพราะคนเพ่ิงจะถูกกระตุกให้ตระหนักถึงโทษและประโยชน์ซึ่ง
จะนําไปสู่การลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (กระทํา) มากกว่าการเริ่มต้นด้วยการบอกถึงข้อดีของการ
วางแผนทางการเงิน  

จากการแสดงความเห็นของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นอกจากการ “กระแทก 
กระเทือน กระทํา” แล้ว การปรับเปลี่ยนค่านิยมและทัศนคติจากวัตถุนิยมที่เน้นการใช้จ่ายที่ฟุ้งเฟ้อมาเป็น
การสร้างวินัยให้รู้จักการอดออมเงินน้ันจะต้องเริ่มต้นต้ังแต่หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมซึ่งก็คือ ครอบครัว 
โดยเริ่มจากการปลูกฝังความคิดและวินัยเรื่องการอดออมให้แก่สมาชิกอันจะนํามาซึ่งพฤติกรรมการบริโภคท่ี
เหมาะสมและรู้จักใช้จ่ายอย่างประมาณตน ซึ่งวิธีการที่จะท าให้เกิด ผลสําเร็จอย่างแท้จริงน้ันต้องเกิดจาก
การปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินด้วย  

- การวัดผล ในการดําเนินการให้ความรู้ไม่ได้มีประโยชน์เพ่ือการวัดความคุ้มค่าของ
ทรัพยากร ที่ใช้ไปเท่าน้ัน แต่มีประโยชน์ที่สําคัญกว่าคือ ทําให้ทราบว่าผู้ให้ความรู้ได้ “เดิน” มาถูกทาง
หรือไม่ และกลุ่มเป้าหมายสามารถรับความรู้และนําไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น 
การสํารวจ การจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือ focus group การทดสอบก่อนและหลังการให้ความรู้ และการ
สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้ทางการเงินเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและทําอย่างต่อเน่ืองถึงจะเห็นผล 
จึงต้องมีการกําหนดวิธี ขอบเขต และความถ่ีในการวัดที่เหมาะสม ดังน้ัน จึงเป็นความท้าทายอีกประการ
หน่ึงของ ธปท. และหน่วยงานเผยแพร่ความรู้อ่ืนๆ ที่จะหาวิธีการวัดผลที่เหมาะกับการให้ความรู้ทางการเงิน
แต่ละวิธีเพ่ือนําไปสู่การดําเนินการให้ความรู้ที่ตรงใจและความจําเป็นกับกลุ่มเป้าหมายย่ิงๆ ขึ้นไป  

ธปท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า การทํางานการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจะมีส่วนในการช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางกรเงินที่ตรงกับ
ความต้องการ มีความเหมาะสมท้ังในแง่ความสะดวกและค่าใช้จ่าย มีความรู้ความเข้าใจทางการเงินเพ่ิมขึ้น 
มีปัญหาทางการเงินลดลง และมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ของ
ประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งเพ่ิมทรัพยากร
และโอกาสในชีวิตแล้ว ยังจะช่วยสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งและสนับสนุนให้ประเทศมี
พัฒนาการที่ย่ังยืนต่อไป 
 
2.5  แนวทางพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์  

 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ในที่น้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และเสนอรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนการวางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

กระบวนการวิจัยได้ดําเนินการใน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ ส่วนที่สองเป็นการจัดเวทีตกผลึกความคิดในระหว่างผู้นําในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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จํานวน ทั้งสิ้น 122 คน ซึ่งข้อมูลทั้งสองส่วนได้ถูกนําไปสู่ขั้นตอนการออกแบบสําหรับแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงินฯและการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมพบว่า มูลค่าสินทรัพย์ของระบบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบ 10 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553) เพ่ิมขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จากเดิมมีสินทรัพย์
มูลค่า 391,674.26 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 1,081,587.31 ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะมีเงินส่วนเหลือ 
(Surplus) ที่นําไปเป็นเงินลงทุนเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยจากภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะทําให้มี
โอกาสความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น 

ข้อสรุปจากเวทีตกผลึกความคิด บ่งช้ีให้เห็นประเด็นของข้อจํากัดด้านความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อจํากัดในการเข้าถึงสมาชิกเพ่ือการรณรงค์ด้านการประหยัด การออมและการสร้าง
วินัยทางการเงิน อันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขาดระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล ขาดระบบฐานข้อมูลที่
เช่ือมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการเช่ือมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate 
System ยังขาดเคร่ืองมือทางการเงินที่จะช่วยประกันความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องในระบบ
การเงิน และประการที่สําคัญคือผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการให้เงินกู้จนส่งผล
กระทบต่อวินัยทางการเงินของสมาชิกและการมีหน้ีหลายทาง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องหันมาสนใจในการพัฒนาระบบ
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเอง และการร่วมมือกัน ซึ่งในที่น้ีขอใช้คําว่า 
SHOs System (Self Help Organizations System) และถือเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์           
ออมทรัพย์จะยึดเอาช่วงเวลาปี 2555 เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคล่ือนการพัฒนา SHOs System ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังน้ี 

 ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน
ตามหลักมาตรฐานสากลเพ่ือภาพลักษณ์เป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจ 

 ระบบการเงินที่มีบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด มี
จิตสํานึกการออมและมีวินัยทางการเงินเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของสมาชิก 

 ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกการบริหารความเส่ียง สภาพคล่อง ความ
เพียงพอของเงินทุน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น บนพ้ืนฐานของระบบการบริหารจัดการที่มีอิสระ 
พ่ึงพาตนเองได้ 

 ระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้อเสนอสําหรับกรอบแนวทางการดําเนินงานและมาตรการในการพัฒนา SHOs System 
ประกอบด้วย 3 กรอบแนวทาง ได้แก่ กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงิน และกรอบแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุน ซึ่งมีมาตรการดําเนินการทั้งสิ้น 15 มาตรการ 

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน จะต้องมีกลไกการ
เช่ือมโยงระหว่างกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. และการขับเคลื่อน SHOs System โดยใช้กลไก
ของ Steering Committee ในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และภาคีในทุกระดับ โดย 
ชสอ. ควรดําเนินนโยบายที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินยุทธศาสตร์สําคัญ 4 ประการ ได้แก่  

  การกําหนดยุทธศาตร์ ชสอ. ภายใต้ SHOs System 
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  การกําหนด Agenda และแผนรณรงค์ SHOs System 
  การจัดทําแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System 
  การจัดทําแผนขับเคลื่อน SHOs System ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชสอ. และภาคี 

 
2.6  ข้อสรปุจากการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย 

 การจัดประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้สําหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมั่นคงมีเสถียรภาพ และกรอบการพัฒนากลไก
สนับสนุน ซึ่งจะนําไปสู่การขับเคล่ือนกรอบการพัฒนาระบบการเงินพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน (SHOs 
System Platform) น้ัน ได้ดําเนินการใน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และ 22 มีนาคม 2556 
มีผู้เข้าร่วมเวทีทั้งสิ้น 142 คน มีข้อสรุปที่น่าสนใจ ดังน้ี  

 2.6.1  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  1)  เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี 4 ระบบหลัก 
ได้แก่ DOS application, Windows application, Web application และระบบลูกผสมระหว่าง 
Windows และ Web application โดยในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์เริ่มหันมาใช้ Windows application 
แทนระบบ DOS application แต่ก็ยังมีข้อจํากัดเมื่อต้องการเช่ือมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ จึงมีหลาย
สหกรณ์ที่เริ่มเปลี่ยนมาเป็นระบบ Web application เช่นกรณีของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที ก็
มีทิศทางในการใช้ระบบ Web application  เช่นกัน 
  2)  ปัญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ ปัญหาบุคลากร
ด้านไอซีทีมีน้อย ระบบซอฟแวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความหลากหลายซึ่งยากต่อการเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน
การพัฒนาระบบเช่ือมโยงเครือข่ายให้มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบ Data center ด้วย 
  3)  ข้อคิดเห็นในเวทีที่สําคัญที่ฝากไว้ ได้แก่ 

 การปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่มาตรฐานเพ่ือการเช่ือมโยง ทั้งในแง่ของ 
data base ต้องระมัดระวังเรื่องมาตรฐานกลางและความปลอดภัยของระบบ 

 โครงสร้าง (Architecture) ของระบบที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และ
ระบบแอพลิเคช่ันต่างๆ ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับสหกรณ์ได้ทุกธนาคาร ภายใต้มาตรฐาน
ความปลอดภัยของระบบกลาง 

 ควรคํานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และใช้งานได้จริง 
 ความปลอดภัยจากการเจาะเข้าถึงข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ 
 การพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานกลาง ควรมีโครงสร้างคล้ายกัน โดยใช้การปรับ

เข้าสู่มาตรฐานการเช่ือมโยงที่เป็นมาตรฐานกลาง โดยการ Sharing cost ที่พิจารณาตามขนาดของธุรกิจ
สหกรณ์ (Transaction size scaling) หมายความถึงการปรับตัวมีมาตรฐานกลางแต่มีส่วนที่เป็น Local 
ของตัวเอง มีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีระบบสํารองข้อมูลแบบ Real time เช่ือมโยงโดย Lead 
line 

 มีข้อเสนอแนะให้ ชสอ. เป็นผู้พัฒนา โดยสหกรณ์สมาชิกจะทยอยเข้าร่วมและ
ควรมีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้วย 
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เอกลักษณ Self finance

Self  Governance

Good Management

การดําเนินการบนฐานประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของสมาชิก

การจัดการเรียนรู
นําไปสูการมีวินัยทางการเงิน

ความรู ความเขาใจสอ.

สวัสดิการ
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ผลิตภัณฑ/บริการทางการเงิน
เปนไปตามพันธกิจ

องคการธุรกิจฐานสังคม

การเรียนรูเพ่ือพัฒนา

การสื่อสาร - ระบบขอมูลขาวสารสนับสนุนการตัดสินใจ

การใชนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถของ สอ. 
ในการใหบริการสมาชิกอยางม่ันคงมีเสถียรภาพ

องคการอิสระ
พ่ึงพาตนเอง

ระบบการเงิน
พ่ึงพาและรวมมือ

ท่ีเช่ือมโยงโซอุปทานสู
ประโยชนสมาชิก

บริการแกสมาชิก
และเอื้ออาทรตอชุมชน

การบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพสูความเขมแข็ง

เปนธรรมาภิบาล

Service

โครงสรางการเงิน

อัตราดอกเบ้ียและการจัดการตนทุน

คุณภาพสินทรัพย

การบริหารสภาพคลอง

 ควรคํานึงถึงระบบตรวจสอบด้าน Technical audit เพ่ือการบริหารความเสี่ยงว่า
พร้อมหรือไม่ และการพัฒนาต้องคํานึงถึงต้นทุนในการ Maintenace และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เน้น
เรื่องการส่งเสริมการออมด้วย 

 2.6.2  กลไกฝึกอบรมที่พึงประสงค์ในสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  ในเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายได้หยิบยกเอาแนวคิดการบริหารจัดการตามเอกลักษณ์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มาพิจารณา ดังรูปที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3  การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเป็นองค์รวม 
 
 โดยต้ังคําถามที่ประชุมว่า ระบบการเรียนรู้อย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออม-
ทรัพย์ให้นําพาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเอกลักษณ์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ การเป็นองค์การ
อิสระพ่ึงพาตนเอง (Self governance) การมีระบบการเงินที่พ่ึงพาและร่วมมือกันในเรื่องการเงิน (Self 
finance) มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ สู่ความเข้มแข็งเป็นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ (Good 
management) และมีบริการที่ดีแก่สมาชิก (Good service) เพ่ือนําไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่ง
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดและมีข้อสรุปที่น่าสนใจ ดังน้ี 

 การให้การศึกษาอบรมท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เน้นไปที่หลักสูตรพ้ืนฐาน ได้แก่ หลักสูตร
กรรมการใหม่ หลักสูตรเฉพาะ เช่น การบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ การบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ การ
ประชาสัมพันธ์ในสหกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในสหกรณ์ โดยมักจะบริการแก่คนจํานวนมากซึ่งมีผลเสียใน
ด้านของการเข้าถึงความรู้ และการยกระดับทักษะการนําไปใช้ประโยชน์ 

 ข้อเสนอที่ให้ความสําคัญ คือ การกําหนดเง่ือนไขการผ่านการฝึกอบรมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และหลักการสหกรณ์ ขณะผู้สนใจสมัครเป็นกรรมการสหกรณ์ 
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 การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเรื่อง การสร้างจิตสํานึกการออม
และวินัยทางการเงิน 

 การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นเรื่องจิตสํานึกการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นระบบ แก่กรรมการ พนักงาน และสมาชิก โดย ชสอ. เป็นผู้

ให้บริการ อาจเป็นในลักษณะการให้บริการเคล่ือนที่ไปยังสหกรณ์แต่ละแห่งเพ่ือให้ครอบคลุมถึงสมาชิก
สหกรณ์ด้วย 

 ควรมีการติดตามประเมินผลหลังการอบรม เพ่ือยกระดับทักษะความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 การรณรงค์ให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในด้านการส่งเสริมการออม การบริหาร

การเงิน การจัดการประชุม การแก้ปัญหาหน้ีแก่สมาชิก ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและมีแนวปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมที่ให้ทั้งกรรมการ พนักงาน และสมาชิกเข้าเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลดีในการมีเอกภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายร่วม 

 การพัฒนาคู่มือและเอกสารความรู้เพ่ือการเผยแพร่แก่ผู้เก่ียวข้อง 
 ควรมีหลักสูตรที่เน้นเรื่องการบริหารเงิน - การบริหารความเสี่ยง แก่กรรมการใหม่ 
 การพัฒนาหลักสูตรที่ดีต้องมีการศึกษาวิจัย เพ่ือให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีแบบแผน ซึ่ง 

ชสอ. มีความต้ังใจที่จะเป็นแม่งาน 

2.6.3  กลไกสนับสนุนที่จําเป็นในการพัฒนาสู่ SHOs System  

 ที่ประชุมได้หยิบยกองค์ประกอบระบบสนับสนุนที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาไปสู่ระบบ
การเงินพ่ึงพาและร่วมมือกัน (SHOs System) ดังรูปที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.4  องค์ประกอบของระบบสนับสนุนสู่การพัฒนา SHOs System 
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  ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางและมีข้อสรุปที่น่าสนใจ ดังน้ี 
1) การจัดทําแผนแม่บทเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสู่ SHOs System เห็นด้วยที่จะ

ดําเนินการโดย Steering committee ภายใต้ ชสอ. เป็นเจ้าภาพนําสู่แผนปฏิบัติการร่วมกับสหกรณ์
สมาชิก 

2) การสร้าง Good Regulatory Framework ซึ่งประกอบด้วย กฏหมายสหกรณ์ 
ข้อบังคับ หรือระเบียบที่สนับสนุนให้ผู้ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ มีจิตสํานึกพ่ึงพาและร่วมมือ
กัน มีความคิดกว้างไกล และมีสมรรถนะอย่างมืออาชีพ หลายคนได้หยิบยกตัวอย่างในบางประเทศที่มีการ
กําหนดเง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกและกรรมการสหกรณ์ ว่าผ่านเง่ือนไขการฝึกอบรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะช่วยคัดกรองคนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วม 

3) การกําหนดค่ามาตรฐานและการจัดอันดับมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือการ
ยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานคุณภาพอย่างสากล ซึ่งช้ีว่าปัจจุบัน กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ได้มีการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ และการจัดทํา Peer group ที่
แสดงอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ขนาดต่างๆ ไว้อ้างอิง ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีการจัดสหกรณ์
มาตรฐาน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มีการกําหนดเง่ือนไขของสหกรณ์ที่มีคุณค่าและนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า  
ชสอ. ก็มีการกําหนดเง่ือนไขของสหกรณ์ดีเด่นแห่งปี เป็นต้น 

     อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตสําหรับกติกาและการพิจารณาตัดสินตามมาตรฐานดังกล่าว
ว่าควรให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนจริงๆ จึงจะเป็นระบบสนับสนุนที่เกิดประสิทธิผลในการยกระดับ
ตามท่ีคาดหวัง 

4)  การจัดต้ังกองทุนเพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันคง สภาพคล่อง และความมี
เสถียรภาพ ถือเป็นสิ่งจําเป็น แต่จะต้องดําเนินการให้เป็นที่น่าเช่ือถือไว้วางใจ 

5) สาระการเรียนรู้ที่ต้องดําเนินการทั้งในรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม การสัมมนา 
หรือบางครั้งอาจต้องดําเนินการโครงการต่อเน่ือง ได้แก่ การส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทางการเงิน 
ความรู้ด้านการลงทุน การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

6) การกําหนดกรอบการจัดจ้างผู้จัดการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี อันจะก่อให้เกิดขวัญ
กําลังใจและความมีอิสระในการปฏิบัติงานของผู้จัดการที่ไม่ถูกก้าวก่ายจากคณะกรรมการสหกรณ์ 

7) การพิจารณาทบทวนเง่ือนไขสําหรับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงความมีเสถียรภาพ 

 2.6.4  กรอบแนวทางการขับเคลื่อน SHOs System 

  ในที่ประชุมได้เปิดประเด็นโดยท้าวความถึงความสําคัญของการขับเคลื่อน SHOs System 
ในฐานะเป็นยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่งมีคุณลักษณะดังรายละเอียดในรูปที่ 2.5 ซึ่งประกอบด้วย 
ระบบการเงินที่มีการจัดการที่ดี ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ระบบการเงินที่มั่นคงเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจ 
ระบบการเงินที่มีบริการที่เป็นธรรมต่อสมาชิก มุ่งส่งเสริมการประหยัด การออม และการสร้างวินัยทาง
การเงิน มีกลไกการบริหารความเส่ียง สภาพคล่อง ความเพียงพอของเงินทุน มีความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น สู่
การพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน 
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รูปที่ 2.5 ระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 
 
  โดยทีมนักวิจัยได้หยิบยกการวิเคราะห์ Force Field Analysis ที่ช้ีให้เห็นแรงหนุนและ
แรงต้านในการขับเคลื่อน SHOs System ว่า 

  กลุ่มคนที่เห็นด้วยและยังสนับสนุน ได้แก่ 
- คนที่เข้าใจในอัตลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
- คนที่มองเห็นความเช่ือมโยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้ังแต่กิจกรรมต้นนํ้า 

กลางนํ้า และปลายน้ํา 
- คนที่มีความรู้การบริหารจัดการที่ดี 
- คนที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

    กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุน ได้แก่ 
- คนที่ไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- คนที่มองแยกส่วน และหวังผลระยะสั้น 
- คนที่มีแนวคิดการจัดการแบบด้ังเดิม กลัวการเปลี่ยนแปลง 
- คนที่ขาดวิสัยทัศน์และมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตร 

จากน้ันได้นําเสนอกรอบการขับเคลื่อน SHOs System โดยมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. สร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ ควบคู่กับการสร้างศรัทธาและ

ความเช่ือมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2. การปรับยุทธศาสตร์ – โครงสร้าง – ระบบการจัดการโดยบูรณาการ SHOs 

System กับแผนกลยุทธ์ ชสอ. 
3. กําหนดหน่วยเจ้าภาพการขับเคลื่อน มีทีมงาน มีแผนงาน โครงการ งบประมาณ มี

เป้าหมายตัวช้ีวัดร่วมกับภาคี 
4. การจัดการความรู้ อัตลักษณ์ สอ.  Quality Management  Go to SHOs 
5. โครงการนําร่อง : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล - ระบบไอซีที   SHOs System 
6. ประเมินผล ให้รางวัลแก่ สอ. ที่เข้าร่วมโครงการและมีแนวปฏิบัติที่ดี 
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ภายหลังได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้เสนอแนะที่สําคัญ ได้แก่  
1. ควรปรับกรอบการพัฒนาขั้นที่ 1 ซึ่งควรดําเนินการทั้งการสร้างความเข้าใจในอัต

ลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ และการจัดการความรู้เรื่องการจัดการท่ีดี และกรอบการขับเคล่ือน SHOs 
System ไปพร้อมกันเพ่ือการเตรียมคน 

2. การปรับโครงสร้าง ชสอ. เพ่ือรอบรับ Agenda SHOs System 
3. การผลักดันให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน 
4. การรณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของโครงการนําร่อง 
5. การปรับฐานข้อมูลสู่การพัฒนา Data center และระบบสารสนเทศที่เช่ือมโยงเป็น

ระบบ SHOs System 
6. การติดตามประเมินผลเพ่ือขยายผลในวงกว้าง 

  โดยที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ควรต้องสร้างทักษะเจ้าหน้าที่ ชสอ. เพ่ือไปเผยแพร่แนวคิดแก่
ผู้นําสหกรณ์ในขบวนการสหกรณ์ให้มากขึ้น 
 



บทท่ี 3 
กรอบการขบัเคลื่อนสู่ระบบการเงินบนหลักการพึ่งพาและรว่มมือกัน 

SHOs System Platform 
 
3.1  หลักการและเหตุผล 

 ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 38 ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ : 
SHOs System ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในห้าประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2550-2554) จึงได้มอบหมายให้ทีมวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการโครงการวิจัยดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยได้นําเสนอคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของ SHOs System และกรอบแนวทางการดําเนินงาน SHOs System และมาตรการดําเนินการ
ทั้งสิ้น 15 มาตรการ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 39 ได้นําประเด็นของ SHOs System บรรจุ
ไว้ในแผนกลยุทธ์ ระยะที่ 3 ของ ชสอ. และได้มีการเผยแพร่แนวคิด SHOs System ในที่ประชุมใหญ่ ชสอ. 
ประจําปี 2555 อีกทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในท่ีประชุมสัมมนาผู้บริหาร – ฝ่ายจัดการ อย่าง
ต่อเน่ือง 
 ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 40 ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการ
จัดทํากรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่ระบบ SHOs System จึงได้มอบหมายให้ทีมวิจัยของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ดําเนินการโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนา SHOs System” โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญ
ที่จะรณรงค์การมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกในการขับเคล่ือนสู่ระบบ SHOs System ให้มีการออกแบบ
กระบวนการขับเคลื่อน SHOs System และพัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีมวิจัยจึงได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีที่เก่ียวข้อง ทั้งผู้แทนจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐ ในการจัดทํากรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่ SHOs System 
และเอกสาร “การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่ SHOs System จะเป็นไป
ตามกรอบคิด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ SHOs System ซึ่ง ชสอ. จะนําไปใช้ในการดําเนินการยกระดับ
การพ่ึงพาระบบการเงินบนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันของสหกรณ์  ส่วนเอกสาร “การจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์” จะช่วยเสริมความรู้และทักษะการจัดการที่ดี ตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการเป็น
สถาบันการเงินของสมาชิก เพ่ือสมาชิก โดยสมาชิก 
 
3.2  คําจํากัดความของระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ :   
      SHOs System  
 ระบบการเงินที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ SHOs System ตามที่
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 2 หมายถึง ระบบการเงินที่เอ้ือต่อการออม การสะสมทุน การสร้าง
วินัยทางการเงินแก่สมาชิก รวมถึงการกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรม มีการ
หมุนเวียนของระบบการเงินสหกรณ์ในทิศทางที่ก่อให้เกิดสภาพคล่อง ความมั่นคง และความมีเสถียรภาพ 
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3.3  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ SHOs System (รูปที่ 3.1) 

 ข้อเสนอสําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากรายงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และอยู่
ภายใต้แผนกลยุทธ์ ระยะที่ 3 ของ ชสอ. ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินตามหลักมาตรฐานสากล 
เพ่ือภาพลักษณ์เป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจ 

2. ระบบการเงินที่มีบริการที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด มีจิตสํานึกการออม 
มีวินัยทางการเงินเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของสมาชิก 

3. ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง ความเพียงพอ
ของเงินทุน เพ่ือความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น บนพ้ืนฐานของระบบการบริหารจัดการที่มีอิสระพ่ึงพาตนเองได้ 

4. ระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 
 

รูปที่ 3.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ SHOs System 
 
3.4  กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 1 

 ตามข้อเสนอจากการวิจัยของทีมวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในปี 2554 ช้ีให้เห็นความจําเป็น
ในการสร้างกลไกการเช่ือมโยงระหว่างพันธกิจของ ชสอ. และการขับเคลื่อน SHOs System ทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสนับสนุน และควรเป็นไปภายใต้การมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกและภาคีที่
เช่ือมโยงไปถึงสมาชิกรายบุคคล (รูปที่ 3.2)  

                                                            
1 อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์”,   

   2554. 
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รูปที่ 3.2  กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system 
 
3.5  การวิเคราะห์สนามพลัง (Force  Field Analysis) 

 ภายหลังที่ทีมวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้จัดเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย จํานวน 4 
ครั้ง ในระหว่างผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 123 คน ภายใต้การดําเนินการวิจัย 
“การขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – เมษายน 2556 จึงได้ใช้การวิเคราะห์สนามพลัง (Force Field nalysis) 
เพ่ือประเมินสถานการณ์เก่ียวกับ แรงเสริม (Driving force) และแรงต้าน (Restraining force) ซึ่งผลการ
ประเมิน ช้ีให้เห็นว่า (รูปที่ 3.3) 

3.5.1  แรงเสริมจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกขบวนการสหกรณ์ ประกอบด้วย  
 ความท้าทายในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้อง

ผนึกกําลัง สร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น เพ่ืมประสิทธิภาพการให้บริการและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ดําเนินงาน เพ่ือความคงอยู่ของธุรกิจเพ่ือสมาชิก 

 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทําให้ธุรกิจการค้ามีการเช่ือมโยงธุรกรรมการค้ากับ
ธุรกิจการเงินเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสการช่วงชิงสมาชิกมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อการออมและ
วินัยทางการเงินของสมาชิก ที่สหกรณ์ต้องหามาตรการปกป้องสมาชิก 

 3.5.2  แรงเสริมจากภายในขบวนการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
 ผู้นํา ชสอ. ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเห็นความสําคัยของ SHOs System ในฐานะเป็น

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ และการสร้างโอกาส
ทางเลือกแก่ประชาชน บนอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ควรมีแผนแม่บทให้ชัดเจน 
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 มีข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุน ส่งเสริมกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสู่ SHOs System  
 มีตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดีของระบบการเงินพ่ึงพาและร่วมมือกันที่นําประโยชน์สู่

ประชาชน เช่น Rabo Bank ที่ผนึกกําลังสร้างระบบการเงินในภาคการเกษตรและมีผลการดําเนินงานใน
ระดับ AAA ของสถาบันการเงินโลก  Cooperative UK ที่หันมาผนึกกําลังเพ่ือยกระดับความเข้มแข็งเป็น
ปึกแผ่นของระบบสหกรณ์ทั้งด้านการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจท่องเที่ยว  KFCCC (Korean 
Federation of Community Credit Cooperatives) ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเช่ือมโยงธุรกรรม
การเงินระหว่างสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.5.3  แรงต้านจากภายในขบวนการสหกรณ์ 
 คนที่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง 
 คนที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารและรับรู้แนวคิดของ SHOs System และเห็นความ

เช่ือมโยงในระบบสถาบันการเงิน 

 3.5.4  แรงต้านจากภายนอกขบวนการสหกรณ์ 
 คนที่ไม่เข้าใจในบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการสร้างจิตสํานึกการออม และการ

สร้างวินัยการออมแก่สมาชิก ไม่เห็นความจําเป็นของ SHOs System 
 คู่แข่งที่เป็นสถาบันการเงิน 
 คู่ค้าที่มองเห็นแต่ประโยชน์ในธุรกิจของตน 

 

 
 

รูปที่ 3.3  การวิเคราะห์สนามพลัง (Force Field Analysis) 
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3.6  ข้อพิจารณาสาํหรบักรอบการขับเคลือ่นสู่ SHOs System  

 ข้อพิจารณาสําหรับกรอบการขับเคลื่อนสู่ SHOs System น้ัน (รูปที่ 3.4) ควรเป็นไปภายใต้ แผน
แม่บท ซึ่งกํากับดูแลโดย คณะทํางานเฉพาะกิจ (Steering Committee) ที่มาจากตัวแทนสหกรณ์และ
ภาคีเครือข่าย ทั้งเครือข่ายอุปทาน เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายอุปสงค์ ซึ่งควรเริ่มต้นจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์และพันธมิตรธุรกิจที่เห็นชอบและสมัครเข้าร่วมโครงการนําร่องอย่างเป็นทางการ 
 มาตรการที่สําคัญที่ต้องดําเนินการเพ่ือปรับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนา SHOs System 
ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ ทั้งที่มาจากนโยบายรัฐและสหกรณ์ เพ่ือให้มีการ
ดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจต่อกัน อีกทั้งการจัดให้มีกลไกการบริหาร
สภาพคล่อง กลไกการบริหารความเสี่ยง และเคร่ืองเตือนภัยสําหรับระบบการเงินที่มั่นคงมีเสถียรภาพ 
อาทิ กองทุนรักษาสภาพคล่อง Private Repo กองทุนเสถียรภาพ 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลของภาคี ตลอดจนแผนการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือการรองรับระบบไอซีที (ICT) 
 การพัฒนาระบบการเรียนรู้แก่ทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการจัดการที่ดี 
ตามเง่ือนไขมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 โดยปรับโครงสร้าง ชสอ. ให้มีกลไกการบริหารจัดการในทิศทางที่เก้ือหนุนการพัฒนาตามแผน
แม่บท SHOs System และกลไกการติดตาม สนับสนุนภาคีภายใต้ข้อตกลง 
 

 
 

รูปที่ 3.4  กรอบการขับเคลื่อนสู่ SHOs System 
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3.7  ขั้นตอนการขับเคลื่อนสู่การพัฒนา SHOs System 

 ข้อเสนอสําหรับขั้นตอนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ SHOs System ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ 6 
ขั้นตอน ได้แก่ (รูปที่ 3.5) 
 ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงสหกรณ์สมาชิกและภาคีเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จิตสํานึกและทักษะ
การบริหารจัดการที่ดี ตามกรอบการขับเคลื่อน SHOs System (ใช้เอกสารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็น Guideline) 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ภายใต้คณะทํางานเฉพาะกิจที่มาจากตัวแทนภาคี
พันธมิตร การพัฒนาสู่ SHOs System เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาคีที่เข้ามามีส่วน
ร่วม 
 ขั้นตอนที่ 3  การรณรงค์รับสมัครภาคีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคีเครือข่ายอุปทาน ที่เป็น
แห่งที่มาของเงินทุน ภาคีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ อาทิ บริษัทไอซีที  บริษัทประกันภัย  บริษัทที่ปรึกษา  
สถาบันการศึกษา  และภาคีเครือข่ายอุปสงค์ ได้แก่ สหกรณ์ที่ต้องการเงินกู้  สถาบันการเงินที่เป็นแหล่ง
ลงทุนตามเง่ือนไข SHOs System โดยการเข้าร่วมในโครงการนําร่อง ควรเป็นไปอย่างเป็นทางการใน
รูปแบบ Corporate System  
 ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนาระบบไอซีที ภายใต้โครงการนําร่อง และมีทีมพ่ีเลี้ยงที่เช่ียวชาญให้การ
กํากับแนะนํา 
 ขั้นตอนที่ 5  การพัฒนาแผนธุรกิจเช่ือมโยงธุรกรรมการเงินระหว่าง ชสอ. และภาคีพันธมิตร ซึ่ง
รวมถึง การปรับปรุงโครงสร้าง ข้อบังคับ ระเบียบ และแผนการทํางานร่วมกัน อย่างเป็นทางการภายใต้
โครงการนําร่อง 
 ขั้นตอนที่ 6  การประเมินผลและพัฒนาเพ่ือการขยายผลสู่ขบวนการสหกรณ์ในระยะต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 3.5  ขั้นตอนการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาตามกรอบ SHOs System 
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3.8 ข้อเสนอสําหรับโครงสร้าง ชสอ. เพื่อรองรับการพัฒนาตามกรอบ SHOs System 

 โครงสร้างการบริหารงาน ชสอ. เพ่ือรองรับการพัฒนาตามกรอบ SHOs System (รูปที่ 3.6) ควร
ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.6  โครงสร้างการบริหารงาน ชสอ.  
 

คณะกรรมการดําเนินการ

บริหารความเสี่ยง

การเงิน

ทรัพยากรบุคคล

ICT

หนวยวิจัยและพัฒนา-คลังความรู

กลุมงานวางแผน/
การขับเคลื่อน

กลยุทธ

กลุมงาน
พัฒนา ICT

กลุมบริการ
การเงิน

กลุมงาน
การจัดการเรียนรู/

นวัตกรรม

กลุมบริการ/
ท่ีปรึกษา
แนะนํา

คณะทํางาน
ICT

คณะทํางาน
ขับเคลื่อน

SHOs System

การสื่อสารองคกร-เครือขาย

ชมรม สมาคม ภาคีเครือขาย พันธมิตรธุรกิจ
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3.9  ข้อเสนอสําหรับแผนปฏิบัติการตามกรอบการขับเคลื่อน SHOs System ของ ชสอ.–ภาคี ระหว่าง 
      ปี 2556-2560 
 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
1. การจัดทําแผนแม่บท 
SHOs System เชื่อมโยง
แผนธุ รกิ จ  – ระบบ  ICT 
ระหว่าง ชสอ. – ภาคี 

โครงการจัดทําแผนแม่บท 
SHOs System 

  เ พ่ื อ ใ ห้ มี ก ร อ บ ทิ ศ
ท า ง ก า ร ทํ า ง า น ร่ ว ม กั น
ระหว่ าง  ชสอ .  กับภาคี  ท่ี
ชี้ ใ ห้ เ ห็นแผนธุรกิจ  ระบบ
ความสัมพันธ์ใหม่เ พ่ือการ
บรรลุเป้าหมายร่วม 

 มีคณะทํางาน Steering 
Committee มาจากตัวแทน
ภาคี 
 มี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ภายใต้กรอบเวลา 5 ปี ท่ี
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ 
ชสอ.-ภาคี  
 มีทีมงานให้คําแนะนํา 
SHOs System 

2. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
SHOs ในพันธกิจของ ชสอ. 
สู่วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลาง 
ส อ . ไ ท ย  ธํ า ร ง ไ ว้ ซ่ึ ง
อุดมการณ์สหกรณ์และเป็น
สากลภายในปี 2559” 

1. โครงการการปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ ชสอ. ภายใต้กรอบ 
SHOs System 

 เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์ ชสอ. 
ท่ี เ ชื่ อ ม โ ย ง ก ร อ บ  SHOs 
System สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

  SHOs System Platform 
ปรากฏอยู่ในแผนท่ีกลยุทธ์ 
ชสอ. ท่ีเชื่อมโยงท้ัง 4 มิติ 
ของ Balanced Score Card  

2. โครงการ  Re-organized 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 
ชสอ. ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา ตาม
กรอบ SHOs System และ
เป็น Learning Organization 

 เ พ่ือให้มีโครงสร้างการ
บริหารจัดการแผนพัฒนา
บุคลากร ชสอ. ระบบบริหาร
จัดการท่ีเ อ้ือต่อการพัฒนา
ตามกรอบ SHOs System 
แ ล ะ ก า ร เ ป็ น  Learning 
Organization 

 ชสอ. มีแนวนโยบาย 
โครงสร้างการบริหารงานท่ี
เชื่อมโยงกับภาคีและสามารถ
รองรับการเชื่อมโยงธุรกิจกับ
ภาคีในระบบความสัมพันธ์
ใหม่ 

3. การสื่อสารทําความเข้าใจ
และรณรงค์สหกรณ์เข้าเป็น
ภ า คี  ต า ม ก ร อ บ  SHOs 
System 

1. โครงการสัมมนา “การ
เตรียมการเข้าสู่กรอบ SHOs 
System เพ่ือความเป็น
ปึกแผ่น-ย่ังยืน 
2. โครงการเย่ียนเยียนสหกรณ์
สมาชิก เพ่ือเชิญชวนเข้าเป็น
ภาคี 
3 .  การ พัฒนา ส่ือประชา - 
สัมพันธ์ และ campain เพ่ือ
ส ร้ า งความ เ ข้ า ใจแก่ กลุ่ ม 
เป้าหมายสาธารณะ 

 เ พ่ื อ เ ผ ย แ พ ร่ ป ร ะ ช า -
สัมพันธ์กรอบ SHOs System 
และเชิญชวนเข้าเป็นภาคี 
 เพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจ
กรอบ SHOs System และ
เชิญชวนเข้าเป็นภาคี 
 เ พ่ื อ ใ ห้ มี สื่ อ ป ร ะ ช า -
สัมพันธ์สําหรับแผยแพร่แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

 มีแผนสํ าห รับ โครงการ
สัมมนา  
 มีทีมงาน  
 จํานวนคนท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
เข้าใจและเห็นความสําคัญ 
 จํานวนสหกรณ์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ 
 จํานวนสหกรณ์ท่ีเข้าเป็น
ภาคี 
 สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่ า งๆ  ท่ี เ ข้ า ใ จ ง่ า ยและมี
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
4. ระบบการจัดการเรียนรู้ 
   สู่ภาคี 

1. โครงการจัดทําหลักสูตร
เป็นระบบด้าน ICT รองรับ 
SHOs System 

 เพ่ือให้มีหลักสูตรด้าน ICT 
นําไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 หลักสูตรผ่านการทดลองใช้
และประเมินว่าสอดคล้องกับ
แผน SHOs System 

2.  โครงการจัดทําหลักสูตร
เป็นระบบด้านการพัฒนา
ทักษะการจัดการท่ีดี ภายใต้
กรอบ SHOs System 

  เพ่ือให้มีหลักสูตรด้านการ
พัฒนาสมรรถนะการจัดการท่ี
ดี ท้ั ง ระบบ  ปลู กจิ ตสํ านึ ก 
ปรับวิธีคิด เพ่ิมพูนทักษะ ตาม
กรอบ SHOs System 

  หลักสูตรผ่านการทดลอง
ใช้และมีความสอดคล้องกับ
แผน SHOs System 
 ทีมงานมีความเข้าใจ SHOs 
 มี อุ ป ก รณ์ เ ผ ย แพ ร่  สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 
 ผู้ผ่านการสัมมนาตระหนัก
เห็นความสําคัญของ SHOs  

3. หลักสูตรฝึกอบรมเป็น
ระบบสําหรับผู้นํา ฝ่ายจัดการ
ในการสร้างสมรรถนะการ
บริหารจัดการร่วมกันตาม
กรอบ SHOs System 

  เ พ่ื อ ส ร้ า ง ส ม ร ร ถ น ะ
ทรัพยากรบุคคล สอ. ภาคี  
  เพ่ือความพร้อมสําหรับการ
ป รั บ เ ข้ า สู่ ก ร อ บ  SHOs 
System 

  มีแผนงาน-แผนเงิน-แผน
คน ของ ชสอ.ร่วมกับภาคี 
  ผู้ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม มี
สมรรถนะ 3 ระดับ ทัศนคติ 
วิ ธี คิ ด  คว าม รู้ ทั กษะกา ร
ทํางาน 

5. แผนพัฒนาระบบ    
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการจัดทําแผนแม่บท
พัฒนาระบบ ICT 

 เพ่ือให้มีกรอบการพัฒนา
ระบบ ICT ท่ีเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูล (Data Center)  

 มีแผนแม่บท ICT ท่ี
เชื่อมโยง SHOs System 

2.  โครงการนํา ร่องพัฒนา
ระบบ ICT เชื่อมโยงกับแผน
ธุรกิจภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
– ชสอ. 

 เ พ่ื อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
เชื่อมโยงระบบ ICT เชื่อมโยง
กั บ แ ผน ธุ ร กิ จ ต า ม ก ร อบ 
SHOs System 

  มีแผนปฏิบัติการระหว่าง 
ชสอ. – ภาคี 
  มีท่ีปรึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะ 
  มี ก ล ไ ก ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

6. การสร้างทีมงาน Coach 
ในการประสานงานภาคี-
ผู้เกี่ยวข้องในการขับเคล่ือน
ตามกรอบ SHOs System 

โครงการพัฒนาทีมงานฝ่าย
ปฏิบัติการ “Go to SHOs” 

 เพ่ือให้มีทีมงานเฉพาะกิจ 
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ร อ บ  SHOs 
System ตามแผนธุรกิจ 
ชสอ.-ภาคี และเชื่อมประสาน
ร ะ ห ว่ า ง  Steering 
Committee – กรรมการ 
ชสอ. 

 ทีมงานท่ีมีความ รู้ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก ร อ บ  SHOs 
System และแผนขับเคลื่อน 
SHOs System 

7. แผนพัฒนาธุรกิจเชื่อมโยง
ระหว่าง ชสอ.-ภาคีพันธมิตร 

1. โครงการขับเคลื่อนแผน
ธุรกิจตามข้อตกลง ชสอ.-ภาคี 
ระยะ 5 ปี 

 มีแผนธุรกิจร่วมระหว่าง 
ชสอ.-ภาคี ระยะ 5 ปี 

 ข้อตกลงอย่างเป็นทางการ 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทําแผนธุรกิจใหม่ ชสอ.-ภาคี 
 ประมาณการแผนธุรกิจ 
ภายใต้ SHOs System ของ 
ชสอ.-ภาคี ในกรอบเวลา 5 ปี 
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แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
7. แผนพัฒนาธุรกิจเชื่อมโยง
ระหว่าง ชสอ.-ภาคีพันธมิตร 
(ต่อ) 

2. โครงการปรับปรุงกฎหมาย
ท่ี เ อ้ือ ต่อการพัฒนา  SHOs 
System 

 ใ ห้ มี กฎหมาย ท่ี เ อ้ื อ ต่ อ
ระบบการเงินสหกรณ์ตามอัต
ลักษณ์ สอ. ท่ีเป็นทางเลือก
ของประชาชน ภายใต้บริบท
การเปิดเสรีการเงิน 

 โ ค ร ง ก า ร ถู ก บ ร ร จุ ใ น
แผนงาน ชสอ. 

3. โครงการพัฒนาเงื่อนไข
มาตรฐานคุณภาพ สอ. 

  เ พ่ื อ พั ฒน า ร ะ บบก า ร
บริหารจัดการ สอ .  ให้เป็น
มาตรฐ าน เดี ย วกั น  ( เ ป็ น
สากล )  อันก่อให้ เกิดความ
เชื่อม่ันไว้วางใจระหว่าง ขสอ.-
ภาคี 

 มีการประกาศใช้เงื่อนไข
มาตรฐาน 
 มี ก ล ไ ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ข้อตกลง 

4. โครงการปรับปรุงข้อบังคับ
และระเบียบ เพ่ือปรับเข้าสู่
ม า ต ร ฐ านก า ร จั ด ก า ร ท่ี ดี 
(มาตรฐานเดียวกัน) 

  เพ่ือการพัฒนาเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานการจัดการท่ีดีเป็นท่ี
เ ชื่ อ ม่ั น ไ ว้ ว า ง ใ จ ต่ อ กั น 
ระหว่าง ชสอ.-ภาคี 

 ภาคี - ชสอ. มีการปรับปรุง
ข้อบังคับ -ระเบียบ  ภายใต้
กรอบการขับเคลื่อน SHOs 
System 

5. โครงการพัฒนาโครงสร้าง 
ชสอ. 

 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน ชสอ. ให้เอ้ือต่อ
การ ขับ เค ล่ือนการพัฒนา 
SHOs System  

 มีคณะทํางาน 
 โครงส ร้ า งปรั บ เปลี่ ยน
เกื้อหนุนการพัฒนา  SHOs 
System  
 มีการฝึกอบรมบุคลากร
สอดคล้องกับโครงสร้าง 

 



บทท่ี 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุป 
 การดําเนินการโครงการวิจัย “การขับเคล่ือนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อ
การพ่ึงพาและร่วมมือกัน : SHOs System” ในครั้งน้ี เป็นไปภายใต้นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ 
ชสอ. ชุดที่ 40 โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญประการแรก เพ่ือจัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายในการศึกษาความ
เป็นไปได้สําหรับกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ SHOs System ทั้ง 3 แนวทาง ประกอบด้วย การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบการเงิน และการพัฒนากลไกสนับสนุน ประการที่สอง เพ่ือจัดทํา SHOs 
System Platform ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี ประการที่สาม การสร้าง Platform การบริหารจัดการที่
ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 การดําเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนการวิจัย โดยได้จัดเวทีประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย 4 ครั้ง 
ภายใต้ภาคีผู้ที่เก่ียวข้องทั้งจากภาคสหกรณ์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม จํานวนทั้งสิ้น 123 คน จากน้ัน 
ทีมวิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สนามพลัง (Force Field Analysis) ในการวิเคราะห์ แรงเสริม (Driving 
forces) และแรงต้าน (Restraining forces) เพ่ือนําไปสู่การวางกรอบการขับเคลื่อนสู่ SHOs System 
ภายใต้ทีมงานนักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และมูลนิธิสํานักนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง และได้นําเสนอกรอบการขับเคลื่อนสู่ SHOs System และขั้นตอนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคี ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงสหกรณ์สมาชิกและภาคีเพ่ือยกระดับ
สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จิตสํานึกและทักษะ
การบริหารจัดการที่ดี ตามกรอบการขับเคลื่อน SHOs System (ใช้เอกสารการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็น Guideline) 

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บท ภายใต้คณะทํางานเฉพาะกิจที่มาจากตัวแทนภาคี
พันธมิตร การพัฒนาสู่ SHOs System เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างภาคีที่เข้ามามีส่วน
ร่วม 

ขั้นตอนที่ 3  การรณรงค์รับสมัครภาคีพันธมิตรเข้าร่วมโครงการ ทั้งภาคีเครือข่ายอุปทาน ที่
เป็นแห่งที่มาของเงินทุน ภาคีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ อาทิ บริษัทไอซีที  บริษัทประกันภัย  บริษัทที่ปรึกษา  
สถาบันการศึกษา  และภาคีเครือข่ายอุปสงค์ ได้แก่ สหกรณ์ที่ต้องการเงินกู้  สถาบันการเงินที่เป็นแหล่ง
ลงทุนตามเง่ือนไข SHOs System โดยการเข้าร่วมในโครงการนําร่อง ควรเป็นไปอย่างเป็นทางการใน
รูปแบบ Corporate System  

ขั้นตอนที่ 4  การพัฒนาระบบไอซีที ภายใต้โครงการนําร่อง และมีทีมพ่ีเลี้ยงที่เช่ียวชาญให้
การกํากับแนะนํา 

ขั้นตอนที่ 5  การพัฒนาแผนธุรกิจเช่ือมโยงธุรกรรมการเงินระหว่าง ชสอ. และภาคีพันธมิตร 
ซึ่งรวมถึง การปรับปรุงโครงสร้าง ข้อบังคับ ระเบียบ และแผนการทํางานร่วมกัน อย่างเป็นทางการภายใต้
โครงการนําร่อง 

ขั้นตอนที่ 6  การประเมินผลและพัฒนาเพ่ือการขยายผลสู่ขบวนการสหกรณ์ในระยะต่อไป 
 นอกจากน้ันได้มีข้อเสนอสําหรับโครงสร้างการบริหารงาน ชสอ. ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตามกรอบ 
SHOs System และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน SHOs System ร่วมกับภาคี ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี 
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และเอกสาร “การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
ของทรัพยากรมนุษย์ในขบวนการสหกรณ์ เพ่ือรองรับการพัฒนา SHOs System  
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการขับเคล่ือนระบบการเงินพ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เพ่ือใหมีระบบการเงิน
ที่มุ่งเน้นในด้านการปลุกจิตสํานึกการออม การมีวินัยการเงิน และการสร้างทางเลือกแก่ประชาชนในการ
เข้าถึงระบบการเงินที่เป็นธรรม 
 ข้อจํากัดและอุปสรรคที่ต้องเผชิญ คือ ความไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในกลุ่ม
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้นํา ฝ่ายจัดการสหกรณ์ อีกทั้งแรงต้านจากสถาบันการเงินที่เป็นคู่แข่ง หรือ
พันธมิตรธุรกิจที่มองประโยชน์ของตนเป็นหลัก และจากการวิเคราะห์สนามพลังในกลุ่มภาคีที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการวิจัยช้ีว่า หากผู้เก่ียวข้องได้รับรู้เรื่องราวเก่ียวกับกรอบการพัฒนาระบบการเงินพ่ึงพาและ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ : SHOs System อีกทั้งมีกระบวนทัศน์ และทักษะในด้านการบริหารจัดการที่ดี 
ก็จะเห็นความสําคัญและให้การสนับสนุน และที่สําคัญ ชสอ. ควรได้มีการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา 
SHOs System อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีสู่การบรรลุ
เป้าหมายการมีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน สําหรับการทําหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน
ของสมาชิก เพ่ือสมาชิก โดยสมาชิก อย่างแท้จริง 
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24. คณุศิริวรรณ   ปัญญาธรรม  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด 
25. คณุสมพร   ใหม่โสภา  สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
26. ผศ.สุพจน์   โกสิยะจินดา  สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
27. คณุแสงเทยีน  ปรุงแสง   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
28. คณุวีรยุทธ  ทองขัน   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาชุมชน จํากัด 
29. คณุอรรถพร  มโนทัย   สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
30. คณุโอภาส  จันทสุข   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด 
31. คณุสุธารีย์  แก้วเกตุ   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด 
 
 



 

 

1-2 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  นายสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  นางสาวเกศรารัตน์ พลศักด์ิ   เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ช้ีแจงจุดประสงค์ของเวที เพ่ือเช่ือมโยงงานวิจัย
จากเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ทําโครงการวิจัยที่เรียกว่า SHOs System ซึ่งมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน 5 
ประการ ได้แก่ 1) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.) โดยเฉพาะระบบการเงิน สอ. ใน
ภาพรวม: Safety and Soundness 2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการเป็น สอ. ภายใต้ปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน: Efficiency 3) เพ่ือสนับสนุนให้ สอ. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีธรรมาภิ
บาล: Good Governance 4) เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน สอ. ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน: SHOs 
System 5) เพ่ือรักษาเสถีรภาพทางการเงิน: Financial Stability 

โดยเวทีสนทนาในวันน้ีได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์มาร่วม
สนทนา เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้สําหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงิน
ที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและมีเสถียรภาพ และกรอบการพัฒนากลไกสนับสนุน  
 จากน้ัน ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร นําเสนอกรอบแนวคิดสําหรับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสรุปว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยมักมีระบบที่แตกต่างกัน 
โดยพัฒนาการของระบบของแต่ละ สอ. เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนากันเองต้ังแต่เริ่มต้น ในขณะที่หลาย
ประเทศมีการส่งเสริมการจัดต้ังโดยมีแพคเกจเป็นระบบ เช่น คอมมูนิต้ีเครดิตในประเทศเกาหลีใต้ เมื่อมี
ประกาศจัดต้ังขึ้นแล้วจะมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละระบบจากระบบกลางของชุมนุม ซึ่งเมื่อผ่านการ
ฝึกอบรมและได้รับการรับรองแล้วจึงจะสามารถเปิดทําการได้ทันที นอกจากน้ีชุมนุมใหญ่หลักๆ ในเกาหลีใต้ 
เช่น  ชุมนุมนงฮอก หรือชุมนุมเครดิตยูเน่ียน มีการออนไลน์เช่ือมโยงกันได้ทั่วประเทศ  

ทั้งน้ีระบบ Windows application ที่หลายองค์กรเลือกใช้ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน 
จากเดิมที่เป็นระบบ DOS application ก็ยังมีข้อจํากัดเมื่อต้องการเช่ือมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ ดังน้ัน
ปัจจุบันเมื่อเริ่มมีการเช่ือมโยงเครือข่ายมากข้ึนจึงเร่ิมเปลี่ยนมาเป็นระบบ Web application เพ่ือลดข้อจํากัด
เรื่องเครือข่าย โดยเฉพาะถ้าต้องการเช่ือมโยงทั้งประเทศ สําหรับประเทศไทยน้ันอาจเลือกใช้แบบลูกผสมคือทั้ง 
Windows และ Web application ก็ได้ โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนได้ทําสัญญาจ้างทําระบบ Web 
application แล้ว และชุมุนมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เองก็มีทิศทางการเคล่ือนตัวไปในระบบ Web application 
เช่นกัน 

โจทย์ต่อมาคือเมื่อ AEC เข้ามาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นาน ขณะน้ีขบวนการทุกประเภทมีการปรับตัว
ด้วยกันทั้งสิ้น ดังน้ันสหกรณ์เองก็ต้องมีการปรับตัวเพ่ือการแข่งขัน โดยเฉพาะสหกรณ์ภาคการเงินอาจได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยในกลุ่ม AEC ก็มีธนาคารสหกรณ์ด้วย เช่น ในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ดังน้ันการปรับตัวให้เร็วที่สุดจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับขบวนการสหกรณ์ เพราะเครือข่ายเหล่าน้ีจะเข้ามาสู่
ประเทศไทยอย่างแน่นอน 

ขณะน้ีการใช้ระบบซอฟแวร์ในประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1. ชุดซอฟแวร์ที่ใช้กับกรมตรวจฯ 
จะเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กที่เริ่มเปิดตัว เป็นซอฟแวร์ฟรี 2. เมื่อสหกรณ์เริ่มขยายขนาดขึ้นเป็นขนาดกลาง จะเริ่ม
หันมาใช้ซอฟแวร์เฮ้าส์ของบริษัทเอกชน ที่เป็น DOS application 3. เป็นซอฟแวร์เฮ้าส์ของบริษัทเอกชนท่ี
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เป็นระบบ Windows application ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของซอฟแวร์เฮ้าส์เอกชน 4. ซอฟแวร์เฮ้าส์เอกชน ที่
เรื่มพัฒนาขึ้นมาเป็น Windows application 5. สหกรณ์ที่มีทีมพัฒนาซอฟแวร์ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. มีการรวมตัวกันเป็นชุมนุมเฉพาะด้าน เรียกว่า “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ไอซีที” และ 7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยกําลังจะดําเนินการเพ่ือให้บริการ โดยกลุ่มที่ 6 และ 
7 มีทิศทางการดําเนินการที่คล้ายกัน  

สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้ัน ได้พัฒนาระบบไอทีมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 
และออนไลน์สําเร็จเป็นสหกรณ์แรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นการออนไลน์แบบ real time ร่วมกับธนาคาร 
แต่พบว่าเรายังขาดภาพรวมของ network เน่ืองจากยังไม่สามารถเช่ือมโยงเป็นระบบกับสหกรณ์อ่ืน ตาม
มาตรฐานระดับ world class ดังน้ันจึงมีความคิดว่าเราควรต้องเช่ือมโยงกับสหกรณ์ทั้งประเทศให้ได้ แล้ว
ระบบสหกรณ์ทั้งประเทศเช่ือมโยงไปยังระบบธนาคาร ซึ่งอนาคตเราจะเห็นภาพที่สมาชิกสามารถถอนเงินข้าม
สหกรณ์ได้ เป็นต้น  

ดังน้ันจึงขอฝากโจทย์ไว้ในเวทีว่า  
1) ขบวนการสหกรณ์ต้องปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานเพ่ือการเช่ือมโยง ทั้งในแง่ของ data base ที่ต้องเป็น

มาตรฐานกลางเพ่ือรองรับสหกรณ์ทุกขนาด มาตรฐาน network ต้องได้มาตรฐาน ต้องมีความปลอดภัยของ
ระบบ และเรื่องรหัสที่ เ ก่ียวข้อง ต้องระวังการซ้ํากันของรหัสจากแต่ละสหกรณ์ ดังน้ันจึงน่าจะเกิดมี
รหัสมาตรฐานกลาง 16 หลัก เป็นต้น 

2) โครงสร้างต้องรองรับสหกรณ์ทุกขนาด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของระบบกลาง  
3) โครงสร้างต้องยืดหยุ่น เน่ืองจากความหลากหลายในแต่ละสหกรณ์ ดังน้ันต้องมี option ให้เลือก  
4) ต้องยกระดับสู่มาตรฐานโลก เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ที่ยกระดับสู่มาตรฐานธนาคารสหกรณ์ 
 
จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ได้พูดถึง Architecture หรือ

การออกแบบระบบที่ต้องเก่ียวข้องกับทั้งระบบฮาร์ดแวร์ โปรแกรมคําสั่ง หรือระบบแอปพลิเคช่ันต่างๆ จึงขอ
ต้ังคําถาม โดยขอให้ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการเลือกระบบซอฟแวร์มาใช้จริงได้ให้ความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งาน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ขอให้แสดงความเห็นว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าคิดว่าเมื่อมี
ใครมาเป็นคู่แข่ง เราจะบริการอะไรที่สะดวกและมีประสิทธิภาพแก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกพอใจไม่เปลี่ยนไปใช้
บริการจากที่อ่ืน เหล่าน้ีเป็นต้น  

 
คุณวิชิต สนธิวณิช สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
กล่าวถึงปัญหาของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย คือ 1) ปัญหาบุคลากรด้านไอทีที่มีน้อย 

เมื่อเทียบกับภาคส่วนอ่ืน เช่น ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบการเงิน ดังน้ันจึง
นับว่าเป็นจุดอ่อนของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 2) ในระบบสหกรณ์มีโปรแกรมของกรมตรวจฯ หรือโปรแกรม
ของบริษัทเอกชนต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งทําให้เสถียรภาพของข้อมูลของระบบสหกรณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ เพราะ
เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนขนาดเล็ก ดังน้ันจึงนับว่าระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหลายร้อยล้านจึงอยู่ใน
ความเสี่ยง เพราะฉะน้ันจึงมองว่าจะทําอย่างไรให้ชาวสหกรณ์ช่วยกันพัฒนาในส่วนน้ี  

นอกจากน้ีสหกรณ์ยังต้องเสียระบบส่วนหนึ่งให้กับภาคเอกชน เพราะระบบสหกรณ์ในประเทศไทยยัง
ต้องโอนผ่านธนาคาร ซึ่งต่างจากระบบของสหกรณ์ในต่างประเทศที่จะสามารถโอนกันได้โดยตรงระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังน้ันเราจึงต้องเสียเม็ดเงินส่วนหน่ึงให้แก่ระบบธนาคาร ซึ่งจากการคํานวณแล้วพบว่าต้อง
เสียเงินในส่วนน้ีเกือบพันล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว  
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การลงทุนในระบบสหกรณ์ไทยอาจมากกว่าสหกรณ์ในประเทศเกาหลีแต่กลับมีประสิทธิภาพด้อยกว่า
เพราะสหกรณ์ของเราต่างคนต่างทํากันเอง เคยศึกษาพบว่าสหกรณ์หน่ึงๆ ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท 
จึงจะได้มาตรฐานเร่ืองความปลอดภัยเทียบเท่ากับธนาคาร แต่ปัจจุบันข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันอยู่ใน
ความเสี่ยง และสหกรณ์น้อยมากที่จะมีระบบ back up ที่นํามาใช้ได้จริงภายในเวลาอันรวดเร็ว ย่ิงกว่าน้ันการ
ป้องกันข้อมูลก็มีน้อย บางสหกรณ์ปล่อยให้ซอฟแวร์เฮ้าส์เข้ามาจัดการข้อมูลได้ทั้งหมด และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์สามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิกได้ทั้งหมดซึ่งนับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างย่ิง 

ดังน้ันในอนาคต Function การใช้งานต้องหลากหลาย และระบบ network ต้องได้มาตรฐาน ทั้งการ
มีมาตรฐานการควบคุมภายใน การควบคุมไอทีทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน ซอฟแวร์เฮ้าส์ในอนาคตต้องมี
มาตรฐาน ซึ่งระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในความเสี่ยงค่อนข้างมาก ดังน้ันระบบใหม่ต้องมีมาตรฐานเทียบเท่า
สถาบันการเงินอ่ืนด้วย รวมถึงการลงทุนที่ซ้ําซ้อนของแต่ละสหกรณ์ทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมาก ก็ต้อง
ปรับให้ได้มาตรฐานด้วย 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปประเด็นของคุณวิชิต สนธิวณิช คือเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่าย เรื่องมาตรฐาน 

และเรื่องการออกแบบระบบ โดยคาดว่าจะเห็นโครงสร้างในระยะยาวที่ต้องเป็นระบบจริงๆ จึงมีคําถามว่า
ประเด็นเหล่าน้ีใครจะเป็นผู้ดําเนินการ ใครจะอบรมบุคลากรในสหกรณ์ที่เก่ียวข้อง และระบบอะไรที่จะช่วย
สนับสนุนทั้ง Front office และ Back office ระบบฐานข้อมูลอะไรที่จะช่วยให้การตรวจสอบได้
มาตรฐานสากล ระบบเช่ือมต่ออะไรที่เหมาะสมและในอนาคตใครจะเป็นคนเตือนภัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใช้ เหล่าน้ีเป็นต้น จึงขอให้ตัวแทนของ ชสอ. ช่วยให้นโยบายการดําเนินงานในระยะ
อันใกล้น้ี 

 
คุณปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 
ในส่วนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดเรื่องไอซีทีไว้ในสิ่งที่ต้องทําอย่างเร่งด่วน 

โดยที่ประชุมใหญ่ ชสอ. ได้อนุมัติงบประมาณ 24 ล้านบาท เพ่ือการพัฒนาระบบไอซีทีของงานสหกรณ์ โดย
วันที่ 17 ม.ค. 2556 จะเชิญสหกรณ์สมาชิกมาช่วยกันระดมความเห็นเพ่ือช่วยหาแนวทางการดําเนินงานระยะ
ต่อไปในอีก 3-5 ปี พร้อมกันน้ีจะมีการปฏิบัติงานควบคู่ไป โดยจะทํางานร่วมกับบริษัทหน่ึงเพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ต่างชาติมีกระบวนการทํางานไปเช่นไรแล้วบ้าง เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ไทยเกิดความอยากในการที่จะพัฒนาร่วมกัน 
ควบคู่ไปกับการทํา data center แสดงในภาพรวมของสมาชิกทั้งหมด ทั้งน้ีจะต้องหาซอฟแวร์เฮ้าส์ที่เหมาะสม
เพ่ือมาจัดการระบบ ซึ่งงบประมาณ 24 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติมาน้ีจะนํามาจัดการใน 3 ส่วน ได้แก่ ระบบ
ทั้งหมด เรื่องการฝึกอบรม และ operation room ทั้งหมด ดังน้ันขณะกําลังรอข้อสรุปในเวทีวันที่ 17 ม.ค. น้ี  

 
ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
มีความเห็นว่าสิ่งที่ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร กล่าวมาน้ันเป็นแผนแม่บทในระยะยาว แต่ยังไม่เห็นมี

กรอบยุทธศาสตร์และการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน โดยเห็นว่าสหกรณ์ในประเทศเกาหลีน้ันมีมาตรฐาน 
ทํางานเป็นระบบ ดังน้ันคิดว่าถ้าเรายอมรับมาตรฐานก็จะสามารถทําได้ และหน่วยราชการก็ไม่ได้ช่วยเสริม
หนุนงานสหกรณ์เท่าใดนัก ส่วนเรื่องรหัสสหกรณ์ 16 หลัก ได้เสนอว่าให้ใช้เลขบัตรประชาชนเป็นหลักจะช่วย
ให้สะดวกข้ึน นอกจากน้ีการเร่ิมทํางานจะต้องรู้ว่าต้องวางอะไรในน้ันบ้าง เช่นเดียวกับการสร้างบ้านที่ต้องรู้ว่า
ต้องการให้มีอะไรในบ้านหลังหน่ึงบ้าง แต่ขณะน้ีเรายังมองไม่เห็นภาพรวม ดังน้ันจึงควรต้องรู้ภาพรวมและ
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ความต้องการท้ังหมดเสียก่อน โดยต้องคิดให้เป็นระบบ ต้ังหลักให้ดี ให้มีความสมดุล สุดท้ายคืออยากเห็น
ภาพรวมทั้งหมดก่อนในเบ้ืองต้น 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่าเราต้องมองอนาคต จึงเชิญผู้ร่วมเวทีในวันน้ีมาร่วมแสดงความ

คิดเห็นว่ามีความต้องการอย่างไร แต่ขณะนี้คิดว่าเรามีคนที่ clean และ clear ในการที่จะเข้ามาออกแบบ
ระบบและทํางานให้ในเรื่องไอทีแล้วหรือไม่ 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เคยทํางานธนาคารและทํางานในระบบสหกรณ์ จึงรู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจในเรื่องน้ี ดังน้ันในเบ้ืองต้น

ขอฝากข้อคิดไว้ ดังน้ี 1) ต้องเข้าใจว่าสถาบันการเงิน ออกแบบมาหลายระบบ การออกแบบของแต่ละสถาบัน
จึงแตกต่างกันไป ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน 2) เรื่องมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานของใคร และ 3) ให้คิดว่าสิ่งที่จะ
ทําน้ันทําเพ่ือใครและทําเพ่ืออะไร ทั้งน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ สอนให้รู้จักเพียงพอ ต้องเพียงพอต่อการใช้ 
และการมีธรรมาภิบาล จึงขอให้คิดถึงเรื่องความคุ้มค่าด้วย 

นอกจากน้ีขอต้ังข้อสังเกตเร่ืองการเลือกใครมาทําระบบโปรแกรมน้ัน อย่าพิจารณาเพียงเร่ืองทุนจด
ทะเบียนของบริษัทน้ันๆ แต่ต้องพิจารณาว่ามี “ก๋ึน” หรือไม่ ต้องถามว่ามีคนเคยทํางานธนาคารหรือไม่ และรู้
เรื่องงานสหกรณ์หรือไม่ เน่ืองจากปัจจุบันคนทําระบบซอฟแวร์ไม่มีความรู้ทั้งเรื่องธนาคารและสหกรณ์ ดังน้ัน
การจะให้มาออกแบบโปรแกรมของงานสหกรณ์น้ันควรต้องคํานึงถึงในเรื่องน้ีด้วย มิฉะน้ันจะอยู่ในสถาบัน
การเงินได้อย่างไร 

 
คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ มีการปรับระบบไอทีมาแล้วหลายครั้ง และปัจจุบันกําลังดําเนินการปรับอีก

ครั้งเพ่ือตอบสนองการใช้งานจริง ในส่วนการทํางานจะมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและโชคดีที่มีผู้เข้าใจในการ
ทํางานด้านไอที เจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลความต้องการในการทํางานของ สอ. แก่ผู้ออกแบบโปรแกรม เพราะ 
สอ.จุฬาฯ ไม่ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป แต่จ้างผู้ออกแบบมาทําให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมาก และขณะน้ีการออกแบบจะใช้บัญชีเป็นศูนย์กลาง เพ่ือความ
ปลอดภัยของข้อมูล แต่บางครั้งพบปัญหา เช่น การไม่ลงตัวของบัญชีรายตัวเงินกู้กับบัญชีแยกประเภท ซึ่งยังมี
ความสงสัยว่าที่มีระเบียบกําหนดให้ระบบทะเบียนถูกต้องน้ัน แล้วมีการกําหนดให้บัญชีเป็นเซ็นเตอร์น้ันถูกต้อง
จริงหรือไม่  

 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ช้ีแจงว่ามาตรฐานของระบบไอทีของกรมตรวจน้ัน โดยหลักการจะใช้บัญชี

เป็นหลักในการออกแบบระบบ  
 
ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
แสดงความเห็นว่าต้องดูข้อจํากัดของ สอ.ในประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร จะยึดถือตามของสากลไมได้ 

การประยุกต์ของตะวันตกมาใช้มักใช้ไม่ได้ โดยข้อจํากัดของ สอ. หน้าที่หลักคือ ทําอย่างไรให้เกิดการออมและ
การถือหุ้นในระยะยาว และให้บริการสินเช่ือ ซึ่งอนาคตอาจจะพัฒนาไปให้บริการเก่ียวกับการเงินเป็นแบบ 
one stop services ดังน้ันข้อจํากัดของ สอ. ไทย คือ 1) สมาชิกอยู่ในที่ทํางานน้ันๆ ยกเว้น สอ.ครู ซึ่งต่างจาก
ของต่างประเทศที่ใครต้องการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็ทําได้ จึงมีการแข่งขันที่จะให้บริการ 2) ทุกอย่างของ สอ.
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ไทย มีการยกเว้นภาษี แต่ของต่างประเทศมีการเก็บภาษี 3) การพัฒนาต่างๆ ของ สอ. ใช้ตัวสมาชิกเป็น
ศูนย์กลาง ว่าจะบริการอย่างไร แต่ต่างประเทศใช้การบริการเพ่ือเรียกสมาชิก  

ในทางเศรษฐศาสตร์น้ัน เราต้องสร้างว่าอะไรสนองตอบการให้บริการที่ดีในการเป็น สอ.ที่ดี ในการเป็น
สหกรณ์ในประเทศไทย เพราะฉะน้ันการเซ็ทโปรแกรมต่างๆ ที่จะให้ใช้ร่วมกันน้ันต้องอย่าลืมว่า area มีเพียง
เท่าน้ี ดังน้ันตามความเห็นแล้วคิดว่าทางที่ดีการเช่ือมโยงภายนอกควรใช้บริการของธนาคาร ส่วนเช่ือมโยง
ภายในควรใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวเอง นอกจากน้ีคิดว่าการรวมชุมนุมใหญ่ทั้ง 2 น้ันเป็นเรื่องดี แต่การ
เปิดเวทีเพ่ือขอข้อมูลจากทุกคนเป็นการสิ้นเปลือง เพราะความจําเป็นไม่เหมือนกัน ความต้องการแตกต่างกัน 
ดังน้ันต้องจัดระบบข้อจํากัดที่แตกต่างกัน 

 
คุณธรรมรัตน์ พริกบุญจันทร์ สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
แสดงความเห็นว่าปัจจุบันการใช้ไอทีเป็นการใช้เพ่ือสมาชิก สนองตอบความนิยมของสมาชิก หรือเป็น

ประชานิยมมากข้ึน ส่วนประเด็นเจ้าหน้าที่ด้านไอทีจะไม่นิยมทํางานใน สอ. เป็นเพราะมีค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนน้อย เห็นว่าเราควรต้องให้ความสําคัญและให้ค่าตอบแทนสูงขึ้นถ้าจําเป็น นอกจากน้ีคําว่า 
“มาตรฐานกลาง” น้ันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสําคัญต้ังแต่เริ่มต้น ทั้งน้ีถ้าสหกรณ์มั่นคง คนฝากจะไม่หนี 
และการเงินไม่รั่วไหล คนฝากจะไม่หนี ดังน้ันการลงทุนอย่างมโหฬารแต่ไม่คุ้มค่าก็ไม่น่าทํา และคิดว่าถ้า
สหกรณ์เรามั่นคง สมาชิกจะไม่หนีจากเราแน่นอน 

 
คุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จํากัด 
สําหรับ สอ. เอ ไอ เอส จํากัด เป็นสหกรณ์ใหม่เปิดมาได้ครบ 4 ปี เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดย

ต้ังแต่จัดต้ังมาน้ันมีการนําไอทีเข้ามาใช้เป็นส่วนใหญ่ ขอสรุปปัญหาที่จากการใช้บริการไอที พบว่ามีปัญหาที่
ต้องคํานึงถึง คือ 1) การเลือกบริษัทที่จะเข้ามาทําระบบให้เรานั้นมี “ก๋ึน” ในการทํางานให้เรามากน้อยเพียงใด 
2) ระบบการสนับสนุนให้แก่ สอ.มีมาตรฐานเพียงพอหรือไม่ 3) มีธรรมาภิบาลมากแค่ไหน และ 4) มีการ
ทดสอบระบบพบว่า ฐานข้อมูลของสมาชิกในบริษัทสามารถเจาะข้อมูลได้ง่ายมาก จึงขอฝากข้อน้ีไปพิจารณา
ด้วย เพราะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิกเป็นอย่างย่ิงด้วย 

 
คุณกรรณพต สิทธิธางกูล สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
ทําหน้าที่ดูแลงานระบบสารสนเทศของ สอ.การบินไทย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะร่วมมือ

กับใคร และเลือกบริษัทใดในการดูแลและพัฒนาระบบของสหกรณ์ฯ เพราะต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็น
อย่างแรก 

 
นพ.ประสงค์ ธีรกิจไพศาล สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จํากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จํากัด เป็นสหกรณ์ขนาดกลาง สินทรัพย์ประมาณสอง

พันล้านบาท และส่วนใหญ่ใช้บริการผ่านระบบธนาคาร ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพอสมควร มีความคิดเห็นว่าถ้า
เราลงทุนให้ สอ.เช่ือมกันได้จะเป็นเรื่องที่ดี แต่สหกรณ์ก็ควรเลือกบริการท่ีเหมาะสมกับตัวเอง ควรเลือกบริษัท
ที่จะเข้ามาทําระบบไอทีให้ สอ. อย่างเหมาะสมว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าชุมนุมฯ เข้ามาเป็นตัว
ต้ังให้แก่สหกรณ์ แต่ในระยะเร่ิมต้นอาจยากลําบากและไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ถ้าพยายามพัฒนาต่อไป
จะได้รับความนิยม และได้รับการยอมรับมากขึ้นต่อไปในอนาคต 
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คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
ได้แบ่ง สอ. เป็น 3 ประเด็น ตามปัญหาที่พบเรื่องไอซีที ได้แก่ 1) สอ. ที่อยากทําแต่ไม่มีเงิน ซึ่งข้อน้ี

แก้ไขได้ด้วยการเป็นพันธมิตร 2) สอ. ที่มีเงิน แต่มองว่าไม่คุ้มค่า ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ 3) สอ. มีบุคลากร
ด้านไอทีน้อย มาตรฐานกลางยังไม่มี-ไม่ชัดเจน หรือบุคลากรมีบ้างแต่เกิดความเบ่ือหน่ายกับระบบสหกรณ์ที่มี
ความต้องการไม่สิ้นสุด 

 
คุณวีรยุทธ ทองขัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาชุมชน จํากัด 
เคยมีประสบการณ์การทํางานทั้ง 2 ส่วน คือในระบบสหกรณ์และระบบธนาคาร พบว่าปัญหาที่พบ

มากที่สุด คือเรื่องการ maintenance ดังน้ันจึงมีคําถามว่าจะทําอย่างไรในการหามาตรฐานกลางเพ่ือให้ สอ. ใช้
ร่วมกันได้ และใครจะเป็นผู้ให้การอบรม 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า คนที่เป็นผู้นํามีความสําคัญที่จะคิดหามาตรฐาน เมื่อคิดแล้ว

ต้องมีการอบรม โดยต้องมีคู่มือการบริหารจัดการที่ดี  
 
คุณแสงเทียน ปรุงแสง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
สอ. ม.ธรรมศาสตร์ มีพ้ืนที่การทํางานใน 2 พ้ืนที่คือ ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และธรรมศาสตรังสิต 

โดยระบบด้านไอทีจะใช้บริการซอฟแวร์เฮ้าส์ของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง โดยกรรมการมีนโยบายที่จะให้บริการ
ในเรื่องเอทีเอ็ม แต่ยังอยู่ระหว่างการทํา TOR และการคัดเลือกธนาคารที่จะเข้ามาดูแลในส่วนน้ี 

 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร กล่าวว่าโมเดลที่เป็นมาตรฐานกลางจะมีโครงสร้างคล้ายกัน จึงเกิด

กระบวนการปรับกระบวนทัศน์เข้าสู่มาตรฐานการเช่ือมโยงซึ่งเป็นมาตรฐานกลาง ที่เป็นมาตรฐานสหกรณ์ทาง
การเงิน เราต้องแชร์ sharing cost เป็นระบบ transaction size scaling ซึ่งเป็นระบบที่ปรับตามขนาดของ 
สอ. เพราะฉะน้ันแนวทางคือ การปรับตัวสู่มาตรฐานกลางแต่มีส่วนที่เป็น Local ของตัวเองได้ แนวทางน้ีจะ
รองรับสหกรณ์ทุกขนาด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเดียวกัน มีระบบความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน
ยกระดับ security of network มีระบบสํารองข้อมูล แบบ real time เช่ือมโยงโดยลีดส์ไลน์  

นอกจากน้ีจะมีเรื่อง Internal audit control ของระบบไอที ในอนาคตบริษัทซอฟแวร์เฮ้าส์อาจถูกใจ 
สอ.หน่ึงแต่ไม่ถูกใจอีก สอ.หน่ึง จึงเป็นโจทย์ยากที่จะหาบริษัทที่ถูกใจทุก สอ. ได้ ต้องให้ความมั่นใจกับชุมนุมที่
มีทุนจดทะเบียนมากและมีศักยภาพสูง เช่น ชสอ. หรือ ชุมนุมไอที เป็นต้น ทั้งน้ีอนาคต cost sharing จะเป็น
เรื่องสําคัญ โดยสหกรณ์แต่ละแห่งจะจ่ายตามสัดส่วน แล้วสหกรณ์จะสามารถพ่ึงตนเองตามหลักการได้ 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สําหรับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์น้ันจะมองในแง่ที่ว่า เราจะดูแลสมาชิก

ปัจเจกบุคคลอย่างไร สิ่งที่โชคดีคือ ชสอ. และชุมนุมไอที มีในสิ่งที่ธนาคารไม่มี คือการดูแลสมาชิกทั้งที่มีและไม่
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ธนาคารจะไม่รับลูกค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพไว้ แต่ประเด็นคือขณะน้ีเราถึงทางแยกท่ี
จะต้องเลือกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวา แต่เราจะทําอย่างไรให้สหกรณ์ยังสามารถยืนหยัดช่วยเหลือสมาชิกได้ 
จากน้ันจึงเชิญ ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต เป็นตัวแทนเล่าการทํางานเก่ียวกับระบบไอทีของ สอ.กฟผ. เน่ืองจาก
ตัวแทนจาก สอ.กฟผ. ติดภารกิจด่วนไม่สามารถเข้าร่วมเวทีในวันน้ีได้ 

 
ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เล่าข้อมูลพ้ืนฐานของ กฟผ. ว่ามีสมาชิกสามัญประมาณสามหม่ืนหน่ึงพันคน และสมาชิกสมทบอีก
ประมาณหกพันราย โดยมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศที่ต้องให้บริการ จึงต้องจัดให้บริการที่เกิดความประทับใจแก่
สมาชิก ดังน้ันระบบไอทีจึงจะมีไฟล์ที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ นอกจากน้ียังมีบริการ cash 
management แก่สมาชิกทั่วประเทศผ่านทางระบบไอที เช่น การกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ ซึ่งสมาชิกสามารถพิมพ์
แบบฟอร์มได้สําเร็จรูปส่ง สนง.ใหญ่ และอนุมัติโดยกระบวนการ แล้วสามารถถอนเงินตามระบบ เช่นถอนจาก
เอทีเอ็มได้ทันที แต่ลักษณะน้ีผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ จะต้องทํางานหนักมาก ทําให้มี
บริการท่ีเป็นที่ประทับใจแก่สมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด ทั้งน้ี สอ.กฟผ. มีบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
ธนาคารหลายอย่างและครอบคลุม โดยจะเก่ียวเนื่องกับธนาคาร 2 รายคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
ธนาคารกรุงไทย แต่เมื่อเริ่มใช้งานใหม่ๆ สมาชิกไม่ให้ความสนใจ เพราะเมื่อเร่ิมต้นสมาชิกต้องเสียค่าบัตรเอง 
แต่เมื่อ สอ. ปรับรูปแบบรับภาระการชําระต้นทุนในส่วนน้ีให้จึงได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้น  

สอ.กฟผ. เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ มีงานเงินกู้และงานเงินฝากเป็นจํานวนมาก ที่สําคัญคือ
มีหุ้นจํานวนมาก พนักงานที่เกษียณทั่วไปจะได้เงินทดแทนอย่างน้อยสามล้านบาทข้ึนไป จึงมีความจําเป็นที่ต้อง
ให้บริการทางการเงินที่กว้างขวาง ซึ่ง สอ.กฟผ. เป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีระบบการทํางานที่ดี ผู้สนใจ
สามารถไปศึกษาดูงานระบบการปฏิบัติงานของ สอ. ได้ 

 
คุณวิชิต สนธิวณิช สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
กล่าวเสริมว่า สอ.กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมจัดต้ัง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที มีการนําระบบ

หลายส่วนมาเป็นระบบกลางเพ่ือให้สหกรณ์อ่ืนนําไปใช้ได้ในอนาคต และในปีหน้า (พ.ศ. 2556) จะเริ่มทดสอบ
ระบบเอทีเอ็มในสหกรณ์ทุกขนาด เบ้ืองต้นมีการทดสอบกดเงินข้าม สอ. ไปแล้ว 2 แห่ง คือ สอ.ตํารวจแห่งชาติ 
และ สอ.กรมป่าไม้ และต่อไปจะขยายไปสู่ สอ.มก. และ สอ.กฟผ. และ สอ.กรมพัฒนาที่ดินในระยะต่อไป  

ทั้งน้ีการท่ีกล่าวถึงเรื่องเอทีเอ็มมาก เพราะจากการศึกษาพบว่า สมาชิกของ สอ. ส่วนใหญ่ทําธุรกรรม
เรื่องการกู้เป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 80 (ยกเว้น สอ. ที่มีทุนมาก) จึงต้องทําเรื่องเอทีเอ็ม เพ่ือดึงดูดให้สมาชิกเข้า
มาฝากเงินกับ สอ. มากขึ้นเพ่ือให้เงินเข้ามาอยู่ในระบบสหกรณ์ และ สอ. ส่วนใหญ่น้ันเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกจะไม่
ได้มาจากเงินออมของสมาชิกหรือทุนของสหกรณ์แต่อย่างใด แต่จะมาจากการกู้สหกรณ์ที่มีเงินเป็นส่วนใหญ่ 

ส่วนเร่ืองการแชร์ข้อมูล แชร์ค่าใช่จ่ายจริง มีแนวคิดเรื่อง Data center ขึ้น แต่จากการศึกษา
โปรแกรมทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศ พบว่าโครงสร้างระบบโปรแกรมในประเทศไทยยังไม่สามารถตอบสนอง
ต่อการ sharing ในส่วนน้ีได้ ด้วยข้อจํากัดของเทคโนโลยีและบุคลากร ทั้งน้ีการเป็น data center น้ันเป็นได้ 2 
แบบ คือ 1) การรวมเคร่ืองที่จุดเดียวกันแต่ลักษณะของโปรแกรมนั้นยังแยกกันอยู่คนละ version ซึ่งลักษณะน้ี
ต้นทุนจะยังไม่ถูก share จริง ดังน้ันแต่ละสหกรณ์จะมีโปรแกรมของแต่ละสหกรณ์เอง ทําให้ต้นทุนไม่ได้ถูกแชร์
อย่างแท้จริง ก็จะเป็นการลงทุนที่ซ้ําซ้อน สรุปในอนาคตจะไม่ใช่การเอาเครื่องเป็น data center เท่าน้ัน คือ
ไม่ใช่เป็นแค่การรวมเคร่ืองแต่โครงสร้างยังเป็นแบบเก่าอยู่ 

 
คุณไกรศล โมกขมรรคกุล สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีแอนด์ที จํากัด 
สอ. ทีทีแอนด์ที มีความสนใจรูปแบบเรื่อง cash management เพ่ือตอบสนองการบริการ และความ

ต้องการของสมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกับ สอ.กฟผ. ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการคัดเลือกโปรแกรมท่ีจะ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกและการดําเนินงานของสหกรณ์ 

 
ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด 
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จากที่มีการพูดเร่ืองมาตรฐาน มีความเห็นว่ามาตรฐานน้ันมี แต่มีเฉพาะ core system ส่วนระบบอ่ืน
จะเป็นแบบต่างคนต่างคิด จึงไม่สามารถสร้างระบบได้ ความเป็นไปได้คือการทํามาตรฐานเฉพาะ core 
system เท่าน้ัน และเร่ืองบุคลากรด้านไอทีน้ันต้องมีการส่ังสมประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานสหกรณ์ด้วยจึง
จะทํางานได้ดี ไม่ใช่จบมาแล้วจะทําได้ทันที 

 
คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
ในส่วนของ สอ.จุฬาฯ มีพ้ืนที่การให้บริการเพียงแห่งเดียว เมื่อเทียบกับการทํางานของ สอ.กฟผ. ที่มี

อยู่ทั่วประเทศ หรือ สอ.ม.ธรรมศาสตร์ ที่มีอยู่ 2 แห่ง ดังน้ันทําให้ สอ.จุฬาฯ เลือกใช้ไอทีแบบหน่ึงที่เหมาะสม
กับสภาวะของ สอ. เข้ามาช่วยในการทํางาน ซึ่งทําให้ตัดสินได้รวดเร็วจึงตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้
ค่อนข้างมาก แต่คิดว่าถ้าเปิด AEC แล้ว สอ.จุฬาฯ น่าจะได้รับผลกระทบพอสมควร เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็น
คนมีเงินจึงสามารถเลือกใช้บริการได้ ดังน้ัน สอ.จึงต้องเตรียมการปรับตัวให้พร้อมรับวิทยาการใหม่ๆ ที่จะเข้า
มา และต้องพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า 

 
ปัจจุบัน สมาชิก สอ.จุฬาฯ ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และอีกส่วนที่เกษียณแล้วประมาณ 30% จึงต้อง

จัดบริการเพ่ือรองรับสมาชิกส่วนน้ี ทําให้ยังต้องใช้บริการของธนาคารอยู่บ้างเพ่ือตอบสนองความต้องของ
สมาชิก เพราะระบบเอทีเอ็มของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันยังไม่รองรับ และยังไม่สามารถให้ความสะดวก
ในส่วนน้ีได้ ทั้งน้ีขอเสนอแนวคิดการเช่ือมโยงสหกรณ์โดยแยกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่ม สอ.สาธารณสุข ด้วยกัน 
หรือ กลุ่ม สอ.มหาวิทยาลัย ด้วยกัน หรือ สอ.ครู ด้วยกัน เป็นต้น เพราะสหกรณ์บางส่วนอาจจะร่วมกันยาก
ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆ อย่างของแต่ละสหกรณ์ 

 
คุณนลทวัช สมาธิ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กล่าวถึงการทํางานของชุมนุมฯ นอกจากจะเช่ือมโยงระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกันแล้ว ยังจะมีการ

เช่ือมโยงระบบการเงินของภาครัฐกับงานของสหกรณ์ด้วย นอกจากน้ีได้พูดคุยกับคณะกรรมาธิการซึ่งบอกว่า
กฎหมายไม่ใช่ประเด็นสําคัญ แต่จุดอ่อนคือตัวระบบไอทีที่ไม่สามารถเช่ือมโยงได้  

 
คุณโอภาส จันทสุข สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด 
สอ. กรมวิชาการเกษตร มีความสนใจเรื่องระบบไอทีเช่นกัน เพราะมีสมาชิกทั่วประเทศเช่นเดียวกับ 

สอ.ป่าไม้ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน ดังน้ันถ้ามีระบบเช่ือมโยงที่น่าสนใจก็เป็นสิ่งดี เพ่ือนําไปใช้ตัดสินใจในการใช้งาน
การให้บริการแก่สมาชิกทั่วประเทศได้ 

 
คุณพิษณุ ก่อเกียรติยากุล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นประธาน สอ.ครู จ.ยะลา สําหรับ สอ. ขณะนี้ใช้โปรแกรมจาก มอ. ซึ่งถ้ามีการปรับเปลี่ยน 

version ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาอบรมใหม่ทุกครั้ง ทั้งน้ีมีความกังวลในเรื่องต่างๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
จะทําแบบระบบธนาคารคงไม่ได้ เพราะ สอ. เป็นนิติบุคคลที่แต่ละสหกรณ์เป็นอิสระไม่สามารถสั่งการได้
เหมือนระบบธนาคาร และปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ  

จากการศึกษาดูงานจากประเทศฟิลิปปินส์ ชุมนุมจะค่อยๆ พัฒนา โดยสมาชิกจะค่อยๆ ทยอยเข้าร่วม 
เพราะไม่มีเงินทุนพอ แต่เมื่อได้เข้าแล้วจะมีประสิทธิภาพมาก ของประเทศเกาหลีจะมีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
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ด้วย หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สามารถทําได้ทุกอย่าง ต้องการเร่ืองใดสามารถ create ให้ได้ พร้อมมีการ
พัฒนาบุคลากรให้ด้วย จากการประมวลความคิดเหล่าน้ีแล้ว จึงคิดว่าชุมุนุมฯ ของไทยก็น่าจะทําได้เช่นกัน  

 
คุณพวงพิศ จันทร์เอียด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
เพ่ิงเข้ารับตําแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ สอ.รพ.ตํารวจ สําหรับ สอ. ได้พัฒนาใช้ระบบบัตร

เอทีเอ็มร่วมกับธนาคารกรุงไทย มีลักษณะคล้ายบัตรนักศึกษาที่สามารถทําธุรกรรมทุกอย่างได้ ทั้งการฝาก 
ถอน กู้ และยังมีการประกันชีวิตหน่ึงแสนบาทให้แก่สมาชิก นอกจากน้ีขณะนี้ สอ. มีความสนใจเรื่อง cash 
management แต่พบว่าบุคลากรด้านไอทียังมีความรู้น้อยจึงพบปัญหาว่าเมื่อมีปัญหา ต้องติดต่อผู้เขียน
โปรแกรมให้ช่วยแก้ปัญหาให้ตลอดเวลา 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ให้ข้อคิดเห็นดังน้ี 1. จะคิดอะไรให้คิดถึงความแตกต่างและความเหมือน น่ันคือประเทศไทยมีระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ในขณะที่ต่างประเทศจะมีเพียงสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนอย่างเดียว
เท่าน้ัน 2. ระบบการเงินของสหกรณ์ไทยออกแบบมาเพ่ือรับใช้ทางการเงินที่แตกต่างกัน สอ. จัดให้เป็นสถาบัน
การเงินในเรือ่งเฉพาะเร่ืองดอกเบ้ีย 3. ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราเป็นระบบปิด และ 4. การจะพัฒนา
หรือคิดอะไรน้ัน ต้องคํานึงว่าเป็นความต้องการของสมาชิกจริงหรือไม่ 

เรื่องการเงินแบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 1. Documentary money ซึ่งเป็นเอกสารทางการเงิน 2. 
Massage money เป็นเรื่องของข้อมูลทางการเงินไว้ตรวจสอบ และ 3. Figurative money คือข้อมูลทางการ
โอนเงินต่างๆ เราไม่เคยพูดถึงตัวเม็ดเงิน เมื่อมีคนต้องการใช้เงินแล้วเงินน้ันอยู่ที่ไหน ต้องเบิกเงินผ่านธนาคาร
หรือไม่ เรามีระบบรองรับส่วนน้ีหรือไม่ นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบของเราพร้อมหรือไม่ เรามี technical audit 
หรือไม่  

สําหรับระบบธนาคารในประเทศไทยน้ันมีธนาคารแห่งประเทศไทยไว้บริการ มีระบบอิเล็คทรอนิค มี 
ILF รองรับ แต่สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเราน้ันมีระบบน้ีหรือไม่ นอกจากน้ีกฎหมายสหกรณ์ยังไม่เอ้ือ 
ดังน้ันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ ต้องคํานึง เช่นการจะต้ังตู้เอทีเอ็มที่มี ต้นทุนสูง และยังต้องคํานึงถึงค่า 
maintenance ด้วย เป็นต้น ส่วนการเปิดทําการน้ันธนาคารเปิดทุกวัน ทํางานถึง 2 ทุ่ม ในขณะที่ สอ. เราทํา
เช่นน้ีได้หรือไม่ 

การเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันต้องให้เงินเข้าง่าย ออกยาก ไม่ใช่ทําเป็นธนาคารที่เงินเข้าง่าย ออกง่าย 
เพราะฉะน้ันต้องคํานึงถึงเรื่องเหล่าน้ี เรื่องกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องคิดให้รอบคอบว่า 
serve requirement ของใคร สิ่งที่ดีคือต้อง serve requirement ทางการออมที่ให้ผลตอบแทนต่อสมาชิกได้ 
คุ้มค่าหรือไม่ เราไม่ควรพยายามทําให้ สอ. เป็นธนาคาร เพราะการทําตัวเป็นธนาคารน้ันไม่ใช่เรื่องของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และไม่ควรนําเข้าไปสู่ความเสี่ยงใดๆ 

 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
กล่าวสรุปว่าเวทีในวันน้ีเป็นเวทีระดมความคิดโดยจํากัดจํานวนคน โจทย์เริ่มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ยัง

ไม่ใช่สหกรณ์ทุกประเภท โดยบางสหกรณ์อาจคิดว่าปัจจุบันก็อยู่ได้แต่ต้องคิดว่าอยู่ได้อย่างดีหรือไม่ มี
ประสิทธิภาพท่ีเต็มที่หรือไม่ ดังน้ันในอนาคต สอ. น่าจะมีการลงทุนเพ่ิมร่วมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เรื่อง 
cost sharing จะทําให้เกิดฝันเป็นจริงได้ ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นแต่มีต้นทุนเฉลี่ยที่ลดลง เราทําช่องทางเงินออก
ให้สะดวกเพ่ือเพ่ิมช่องทางเงินเข้าให้สะดวกมากขึ้น  
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อนาคตระบบการ training จะลงลึกเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง มีการพัฒนาคนท่ีลงลึกมากขึ้น มาตรฐาน
การเช่ือมโยง ต่อไปจะต้องมีมาตรฐานกลางร่วม ให้ทุก สอ. ปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานกลาง โดยโครงสร้างสามารถ
ยืดหยุ่นได้ ซึ่ง สอ. ทําให้เป็นจริงได้ และต้องทําเรื่อง security และ network ให้เป็นมาตรฐานของชาติ  

เวทีน้ีเป็นเวทีเริ่มต้นที่จะให้ สอ. เริ่มปรับตัว ทั้งน้ีแม้แต่ สอ.อิสลาม ที่ใช้ระบบซอฟแวร์แตกต่างจาก 
สอ. ทั่วไปมาก ก็จะทําระบบ Hybrid โดยจะมีการปรับตัวเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบกลางเช่นกัน 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปเวที โดยนําเสนอภาพ (รูปที่ 1) แบบแผนความคิดในเรื่องของ

ระบบการเงินพ่ึงพาและร่วมมือกัน หรือเรียกว่า SHOs System  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 SHOs System 
 

โดยกล่าวว่าวันน้ีเรามองถึงเร่ืองของแนวทางการพัฒนาระบบไอทีฯ พูดเรื่องว่าใครเป็นเครือข่าย
อุปทาน และเครือข่ายอุปสงค์ ทั้งแผนการจัดหาเงินทุน การบริการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจ แผนการ
จัดสรรเงินทุน ย่อมมีความจําเป็น สุดท้ายสําหรับการทํางานโครงการน้ีเพ่ือหาคําคอบให้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ มีโจทย์คือ ทําอย่างไรที่จะพัฒนาระบบไอซีทีที่จะเอื้อต่อการเงินที่พ่ึงพาและร่วมมือกัน ซึ่งการพัฒนา
ระบบไอซีที จากในเวทีน้ีมีความเห็นว่าทํายาก แต่ที่ยากกว่าคือการพัฒนาระบบไอซีทีที่ยังคงเก้ือหนุนกลไกการ
ให้บริการการส่งเสริมการออม การให้กู้ และจัดสวัสดิการ ตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือนําไปสู่การ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ท่ามกลางโลกที่สังคมขาดการเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ทั้งน้ีสถาบันฯ จะมีการจัดเวที
เช่นน้ีอีกครั้งในวันที่ 18 ม.ค. 2555 ซึ่งจะเป็นอีกเวทีหน่ึงที่จะเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ และการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อไป พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งน้ีและปิดเวทีการ
สนทนา 
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รายงานการประชุม เวทสีนทนากลุ่มเปา้หมาย ครั้งที่ 2 
“กลไกการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ในสหกรณ์ออมทรัพย์”  

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชัน้ 4 อาคารเค.ยู.โฮม 
 
ผู้มาประชุม 
1.  รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง  ผู้ทรงคณุวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
4.  ผศ.เต็มใจ    สุวรรณทัต  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
5.  คุณสมชาย  คําใส   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.  คุณพิษณ ุ   ก่อเกียรติยากุล   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7.  คุณโอภาส    จันทร์โต   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
8.  คุณกิตติชัย  ฝันฝากจิต  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
9.  นาวาอากาศเอกนิวัติ พูนสิน   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
10. คณุสุนทร ี   ถาวร   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
11. คณุพรปวีร์  สุริยะก้านตรง  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
12. คณุจเร  ทองด้วง   สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทาน จํากัด 
13. คณุทองเปลว  ศุภาคม   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จํากัด 
14. คณุนฤทธ์ิติ  แปงศรี   สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิ และในเครือ จํากัด 
15. คณุนิตยา  เทพสําราญ  สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จํากัด 
16. คณุพรรณวิภา เอ้ือสุนทรวัฒนา  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 
17. คณุพรรัตน์  ลี้นิยม   สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทรท์วีสุข จํากัด 
18. คณุมนัส  ชูผกา   สหกรณอ์อมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเมง้) จํากัด 
19. พันเอกยุทธเดช พุฒตาล   สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 
20. คณุรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด 
21. คณุวีระ  คําวิเศษณ์  มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย 
22. คณุแวววิภา  ผลวัฒนะ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด 
23. คณุศศิมาศ  พรรณรัตน์  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
24. คณุศิริลักษณ์ เลี้ยงดีศรีสุข  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําปาง จํากัด 
25. คณุสามารถ  พจนพาณิชย์กุล  สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทรท์วีสุข จํากัด 
26. คณุสําราญ  กลิ่นหอม  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จํากัด 
27. คณุสําราญ  ศิริวัตร   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จํากัด 
28. คณุสิริพันธ์ุ  หงษ์สิงห์  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด 
29. คณุสุจิตรา  วรวาส   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด 
30. ผศ.สุพจน์  โกสิยะจินดา  สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด  
31. คณุเสกสรรค์  โสภารัตน์  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด 
32. คณุอภิญญดา สวารชร   สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
33. คณุเมธินียพร แสงศิลา   สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิ จํากัด 
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34. คณุวิทยา  รักษาทิพย์  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จํากัด 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  นายสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  นางสาวผุสดี  กลิ่นเกษร  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3.  นางสาวอรสิร ิ หิรัญวงศ์  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เกริ่นนําว่า โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน หรือที่เรียกว่า SHOs System ในเอกสารประกอบที่แจกไปนั้น 
ได้เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาตร์การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเวทีในครั้งน้ีเป็นโครงการ
ขับเคลื่อนในปีที่ 2 โดยวัตถุประสงค์ของ SHOs System มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่  

1) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.) โดยเฉพาะระบบการเงิน สอ. ในภาพรวม: 
Safety and Soundness  

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการเป็น สอ. ภายใต้ปัจจยัสภาพแวดล้อมที่มกีารแข่งขนั: Efficiency  
3) เพ่ือสนับสนุนให้ สอ. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีธรรมาภิบาล: Good Governance  
4) เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน สอ. ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน: SHOs System  
5) เพ่ือรักษาเสถีรภาพทางการเงิน: Financial Stability  

สําหรับพ้ืนฐานแนวคิด อัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมการออม การ
ประหยัด การมีวินัยทางการเงิน การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นที่มาของกรอบ
แนวคิด SHOs System ที่ต้องเร่ิมจากสมาชิกเห็นด้วย จากน้ันสหกรณ์สมาชิกและภาคีสมาชิกเข้ามาสนับสนุนโดย
ริเริ่มแนวคิดเบ้ืองต้น ซึ่งกรอบแนวทางที่เสนอไว้คือ ควรจะมี Steering committee มารับแนวคิดแล้วจึงต้องมี
แผนแม่บท มี Road map ขั้นตอนเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังรูปกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปที่ 2 กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 
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เอกลักษณ Self finance

Self  Governance

Good Management

การดําเนินการบนฐานประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของสมาชิก

การจัดการเรียนรู
นําไปสูการมีวินัยทางการเงิน

ความรู ความเขาใจสอ.

สวัสดิการ
เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ผลิตภัณฑ/บริการทางการเงิน
เปนไปตามพันธกิจ

องคการธุรกิจฐานสังคม

การเรียนรูเพื่อพัฒนา

การสื่อสาร - ระบบขอมูลขาวสารสนับสนุนการตัดสินใจ

การใชนวัตกรรมยกระดับขีดความสามารถของ สอ. 
ในการใหบริการสมาชิกอยางม่ันคงมีเสถียรภาพ

องคการอิสระ
พ่ึงพาตนเอง

ระบบการเงิน
พึ่งพาและรวมมือ

ท่ีเชื่อมโยงโซอุปทานสู
ประโยชนสมาชิก

บริการแกสมาชิก
และเอื้ออาทรตอชุมชน

การบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพสูความเขมแข็ง

เปนธรรมาภิบาล

Service

โครงสรางการเงิน

อัตราดอกเบ้ียและการจัดการตนทุน

คุณภาพสินทรัพย

การบริหารสภาพคลอง

โดยรายละเอียดทั้งหมดได้เช่ือมโยงสู่เวทีในคร้ังน้ี ที่มีคําถามว่า ระบบการเรียนรู้อย่างไรจึงจะเข้าถึง
การพัฒนาทักษะแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสําเร็จ? ทั้งน้ี
ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าความสําเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันคืออะไร 

สําหรับกรอบแนวคิดภายใต้กลไกของ SHOs System ซึ่งสถาบันฯ พยายามต้ังคําถามอยู่ตลอดเวลาว่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จน้ัน จะยืนยันหรือไม่ว่าเอกลักษณ์ของสหกรณ์น้ันเราเป็นใคร จะเป็นองค์กรอิสระ
พ่ึงพาตนเอง (Self Governance) เป็นระบบการเงินที่พ่ึงพาและร่วมมือที่เช่ือมโยงโซ่อุปทานสู่ประโยชน์
สมาชิก (Self Finance) มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพสู่ความเข้มแข็งเป็นธรรมาภิบาล (Good 
Management) และบริการแก่สมาชิกและเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Service) เหล่าน้ีใช่หรือไม่ และผู้เข้าร่วมเวทีมี
ความคิดเห็นอย่างไร (ดังรูป การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเป็นองค์รวม) 

ขณะนี้ในศตวรรษที่ 21 เรากําลังเข้าสู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะทั้ง 3 มิติ อันได้แก่ มิติ
ด้านทัศนคติ ที่ต้องมาจากค่านิยม อุดมการณ์ เป็นต้น 2) มิติด้านกระบวนทัศน์ ต้องมีการบริโภคข้อมูลข่าวสาร 
จึงจะมีกระบวนทัศน์ที่กว้างไกล และ 3) มิติด้านความรู้ในเร่ืองของการบริหารจัดการ ซึ่งในส่วนของสถาบันฯ 
ขบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานรัฐ ได้พยายามร่วมกันขับเคลื่อนผู้นําสหกรณ์ โดยสถาบันฯ ได้มีการจัดการ
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นําเชิงคุณค่า ที่ต้องประสบความสําเร็จใน 4 มิติ คือ มิติปรัชญา 
อุดมการณ์ มิติด้านกระบวนทัศน์ มิติด้านหลักการ และมิติด้านแนวปฏิบัติ อันจะนําไปสู่ภูมิปัญญาของ
ขบวนการสหกรณ์และเป็นตัวแบบที่จะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง นําเสนอสถานการณ์ของการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ โดยเฉพาะของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นพ้ืนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างเป็นองค์รวม 
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คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง นําเสนอข้อมูลการจัดการเรียนรู้ โดยขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ได้
แบ่งเป็น 7 ประเภท และพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันมีความพร้อมในการเรียนรู้มากที่สุด ซึ่งรวมทั้งฝ่ายผู้ให้
ความรู้และฝ่ายผู้รับความรู้ โดยจากการสํารวจฝ่ายผู้ให้ความรู้ในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์น้ันมีอยู่หลายภาคส่วน
ด้วยกัน เช่น ชสอ. (ที่ถือว่าเป็นองค์กรหลัก) ส่วนราชการ และส่วนของสหกรณ์เองที่ร่วมจัดการให้การเรียนรู้ 
นอกจากน้ียังมีชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกันโดยมีอยู่แทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่ร่วมให้ความรู้ 
เช่น ม.เกษตรศาสตร์ หรือ ม.แม่โจ้ เป็นต้น ในส่วนของฝ่ายผู้รับการเรียนรู้น้ัน ก็พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มี
ความพร้อมมากที่สุดทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ อันรวมทั้งกรรมการ ฝ่ายจัดการ และตัวสมาชิก ที่มีศักยภาพมาก
ที่สุดในสหกรณ์ทุกประเภท   

สถานการณ์ของสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทยปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 10 ล้านราย 
แบ่งเป็นในภาคการเกษตรประมาณ 6 ล้าน และนอกภาคการเกษตรประมาณ 4 ล้าน ซึ่งในส่วนนอกภาค
เกษตรน้ีมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ประมาณ 3 ล้านราย ซึ่ง สอ. มีความพร้อมเรื่องทุนดําเนินงานด้าน
การศึกษาอบรม ที่มีอยู่รวมกันทั้งระบบมากเกือบ 3 ล้านล้านบาท 

เมื่อสํารวจการจัดอบรมให้ความรู้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ถือว่าเป็นผู้นําในขบวนการสหกรณ์
แล้ว สามารถจัดหมวดหมู่การอบรมได้เป็น หลักสูตรพ้ืนฐานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับ
กรรมการใหม่ หลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่น กรรมการเงินกู้ กรรมการอํานวยการ    
กรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น หลักสูตรพ้ืนฐานสําหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่เงินกู้ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ และยังมีหลักสูตรตามสถานการณ์ เหล่าน้ีเป็นต้น ส่วนการให้ความรู้ของ
ภาคราชการ จะมีหลักสูตรทั่วๆ ไป ไม่เน้นด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น หลักสูตรเร่ืองมาตรฐานสหกรณ์      
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์  และหลักสูตรเรื่องอํานาจเป็นทางการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ดําเนินงานภายใน
กรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

นอกจากน้ียังมีชุมนุมระดับชาติ 3 ชุมนุม ที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์การเงิน คือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และสันนิบาตสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดหลักสูตรไตรภาคี ซึ่งจะเน้นหัวข้อตาม
สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมายไม่เน้นเรื่องเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่เน้นด้านคณะกรรมการดําเนินการมากกว่า 
โดยทั้งหมดน้ีคือภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย 

จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านได้แนะนําตัว แล้วจึงเชิญคุณสมชาย 
คําใส ประธานคณะกรรมการฝ่ายแผน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ช้ีแจงรายละเอียด
ความเป็นมาของการดําเนินงานโครงการ และแผนการดําเนินงานของ ชสอ. 

 
คุณสมชาย คําใส ช้ีแจงว่าโครงการวิจัยเรื่อง SHOs System น้ีเป็นการวางแนวคิดการดําเนินงานของ

กรรมการชุดที่ 39 ที่ผ่านมาได้วางแผนไว้ และกรรมการดําเนินการชุดที่ 40 ได้รับมาสานต่อ เน่ืองจากเห็นว่า
การท่ีจะให้สหกรณ์ทุกแห่งมีการดําเนินงานภายใต้การพ่ึงพาและร่วมมือกันน้ันจะสอดคล้องกับหลักการ 
อุดมการณ์ของขบวนการสหกรณ์ซึ่งเป็นสิ่งดี 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงประเด็น Training needs หรือความจําเป็นของการฝึกอบรม โดย

เปิดเวทีให้อภิปรายถึงการมองอนาคต ที่ถ้าจะให้ระบบ สอ. เป็นระบบที่ประชาชนพ่ึงพาได้ในเร่ืองการใช้เป็น
เครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่พ่ึงพาและร่วมมือกัน มีสาระการเรียนรู้อะไรที่จําเป็นบ้าง 
และขณะน้ีมีส่วนใดที่ขาด หรือส่วนใดที่ไม่ใช่ ขอให้ผู้ร่วมเวทีช่วยเสนอความเห็น แล้วจึงจะได้นําข้อเสนอนั้น
เรียงลําดับความสําคัญต่อไป 
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ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา (สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด) 
 แสดงความคิดเห็นว่า กรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ยังขาดจรรยาบรรณ และจริยธรรม จึง
ควรเรียนรู้เรื่องเหล่าน้ี โดยปัจจุบันกรรมการท่ีกระทําความผิดมักไม่มีบทลงโทษ ในขณะที่เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานที่กระทําความผิดจะมีบทลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก นอกจากน้ีเมื่อมีการจัดอบรมใดๆ กรรมการท่ีเข้า
ร่วมอบรมมักจะไม่เข้าร่วมให้ครบเวลาการฝึก จึงควรให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่าน้ีด้วย 
  

คุณเสกสรรค์ โสภารัตน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด) 
 กล่าวว่าเห็นด้วยกับ ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา ที่พูดถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของกรรมการ 
นอกจากน้ีสิ่งหน่ึงที่ต้องการเห็นและทําให้ได้คือ เรื่องคุณภาพของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ โดย สอ. น้ีมีที่มา
ของกรรมการแต่ละคนเป็นแบบการสรรหาเพ่ือมาให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง อีกทั้งต้องยอมรับว่าวิถีทางการเมือง
มีส่วนสําคัญที่ทําให้คนในขบวนการสหกรณ์นํามาใช้เพ่ือให้ตัวเองได้เข้ามาสู่ระบบของสหกรณ์ ส่วนเร่ือง
เจ้าหน้าที่น้ันคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะสามารถควบคุมกํากับดูแลได้ แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเกิดจาก
คําสั่งของกรรมการให้เจ้าหน้าที่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร โดยใช้ตําแหน่งหน้าที่ออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ต้องกระทํา
ตาม ดังน้ันเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการจึงเป็นเรื่องสําคัญมาก สําหรับตนเองได้
วางแผนในปีน้ีที่จะนํากรรมการ 15 คน และผู้ประสานงาน 20 คน เข้าวัดประมาณ 5 วันเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 
 
 คุณมนัส ชูผกา (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จํากัด) 
 กล่าวว่าเห็นด้วยในเรื่องของคุณธรรม-จริยธรรมของกรรมการ ทั้งน้ีคิดว่าระบบสหกรณ์น้ัน ทั้ง
กรรมการและเจ้าหน้าที่ มีระบบที่ควบคุมได้ โดย 90% ที่เข้ามาทํางานสหกรณ์มีพ้ืนฐานเป็นคนดี และสหกรณ์
ส่วนใหญ่มีกลไกการเลือกต้ังเพ่ือสรรหาจึงคิดว่าน่าจะควบคุมได้ เพียงแต่ต้องมีการเสริมพลังอีกเล็กน้อย ทั้งน้ีมี
ความเห็นว่าปัญหาใหญ่ของสหกรณ์คือ “สมาชิก” ที่ไม่มีความรู้เก่ียวกับเร่ืองของสหกรณ์เลย โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์รู้เพียงแค่ขอให้ได้กู้เงินเพียงเท่าน้ัน นอกจากน้ียังเคยได้ฟังคําบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ สอ. 
ของทหาร ท่านกล่าวไว้ว่า ทหารกู้ทุกประเภทยกเว้นกู้ระเบิด! 

จากอดีตตนเองเคยทํางานที่การบินไทย ชีวิตได้ดีเพราะสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ช่วยให้มีเงินเก็บออม เมื่อ
ได้เกษียณอายุก่อนกําหนด (เออร์ลีรีไทร์) จึงมาทํางานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง ซึ่งเมื่อได้เข้าทํางานจึง
เริ่มให้ความรู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานโรงสีข้าว จนสามารถช่วยให้พนักงานหลายรายปลดหน้ีสินได้ในที่สุด  

ทั้งน้ีขอเสนอแนวทางการดําเนินงานใน 2 เรื่อง คือ 1) การจัดอบรมให้ความรู้ของชุมนุมฯ หรือ
เจ้าภาพใหญ่ควรเป็นแบบ Delivery นั่นคือ ชุมุนุมฯ ต้องเข้าไปให้ความรู้แก่สมาชิกถึงสหกรณ์ โดยการจัด
อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกถึงที่ทํางานจะได้ผลมากกว่าการเชิญสมาชิกให้ไปร่วมอบรมที่ ชสอ. เพราะสมาชิกมัก
ไปไม่เป็น และ 2) สถานประกอบการที่ประกอบไปด้วยมนุษย์เงินเดือนน้ันมักจะประสบปัญหาเดียวกันคือ ไม่รู้
วิธีการเปิดสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งๆ ที่มีความสนใจในเรื่องน้ี โดยเจ้าของกิจการจะมีความสนใจเปิดสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในโรงงานหรือในบริษัท เพ่ือมุ่งหวังใช้ สอ. ช่วยแก้ปัญหาหน้ีสินให้แก่พนักงานเงินเดือน โดยบางรายได้
ขอคําปรึกษากับสหกรณ์จังหวัดแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ทําให้ไม่สามารถเปิด สอ. ในสถานประกอบการได้ จึงคิดว่า
เรื่องน้ีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเช่นกัน ถ้าสามารถรวมกลุ่มเพ่ือช่วยสถานประกอบการเหล่าน้ีโดยให้คําแนะนํา
และความช่วยเหลือในการจัดต้ัง สอ. ในสถานประกอบการได้ คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

 



 

 

1-17

คุณอภิญญดา สวารชร (สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด) 
กล่าวสนับสนุนข้อเสนอเร่ืองการ Delivery ความรู้ให้แก่สมาชิก นอกจากน้ีมีความเห็นว่าการจะให้

กรรมการมีคุณธรรม-จริยธรรม น้ัน ไม่ใช่เรื่องการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว โดยแต่ละคนจะต้องมีจิตสํานึกที่ดี
ด้วย ซึ่งในส่วนของ กฟผ. เองน้ัน จะมีการเดินสายให้ความรู้ทั่วประเทศ ทําให้จากอดีตที่สมาชิกมักจะถามแต่
เรื่องทําอย่างไรจึงจะกู้ได้ ได้เปลี่ยนไปในปัจจุบันที่สมาชิกส่วนใหญ่จะถามถึงเรื่องว่า ทําอย่างไรที่จะฝากเงิน-
ออมเงินได้มากขึ้น ดังน้ันการให้สมาชิกทราบถึงผลดี-ผลเสีย ในเรื่องของการออม การกู้ และให้ทราบถึงการ
บริหารเงินอย่างไรเพ่ือสวัสดิภาพของครอบครัวก็จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยทําให้
สมาชิกเริ่มมีจิตสํานึกในการออมด้วยตัวเอง  

สอ.กฟผ. ประสบความสําเร็จในการลดจํานวนผู้กู้ เป็นการเพิ่มจํานวนการฝากและการเพิ่มหุ้น จน
ปัจจุบันต้องมีการตอนหุ้นเกิดขึ้น เน่ืองจากสมาชิกนิยมนําเงินก้อนมาซื้อหุ้นสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น เพราะฉะน้ันจึง
คิดว่าขบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรม คือการสร้างจิตสํานึกของสมาชิก ส่วนเร่ืองกรรมการที่ไม่ดีน้ัน สมาชิกต้องไม่
เลือกคนไม่ดีเข้ามาทํางาน และต้องให้สังคมเป็นคนตัดสินและลงโทษกันเอง  
 

คุณแวววิภา ผลวัฒนะ (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด) 
สนับสนุนความคิดของคุณมนัส ชูผกา เช่นกันในเรื่องการช่วยให้สมาชิกสามารถบริหารจัดการการเงิน

ได้ดีขึ้น โดยชุมนุมฯ ควรจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์เช่น สอ.ของกรมที่ดิน ที่มี
สมาชิกอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเกินความสามารถของ สอ. ที่จะไปหาสมาชิกได้ทั่วถึง ดังน้ันขอเสนอว่าถ้า
ชุมนุมฯ หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพ จะจัดอบรมโดยรวบรวมสมาชิก สอ. ทุกหน่วยงานในแต่ละจังหวัด แล้วจัด
อบรมให้ความรู้เรื่องของ สอ. ที่ถูกต้อง คิดว่าจะสามารถให้ความรู้อย่างทั่วถึงได้มากขึ้น 

 
ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา (สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด) 
กล่าวเสริมว่าปัจจุบันควรเปลี่ยนคําว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์” เป็น “สหกรณ์กู้ทรัพย์” แทน เน่ืองจาก

สมาชิกส่วนใหญ่ทําการกู้มากกว่าการฝากหรือการออม  อุดมการณ์สหกรณ์หายไป ทั้งน้ีในอดีตน้ัน สอ.กฟผ. 
ได้ช่ือว่ามีการกู้สูงสุดเป็นอันดับหน่ึง แต่ปัจจุบัน สอ.การบินไทย ได้ไต่อันดับขึ้นมาแทนที่กลายเป็น สอ. ที่มีการ
กู้สูงสุดเป็นอันดับหน่ึงแทนแล้ว จึงได้ให้ทีมงานทําการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้และการฝากท่ี สอ.
การบินไทย ที่มีปริมาณเฉลี่ยเท่าๆ กัน แต่เป็นคนละกลุ่ม ดังน้ันต้องดูรายละเอียดจึงจะแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
คุณนฤทธิ์ติ แปงศรี (สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิ และในเครือ จํากัด) 
กล่าวว่า สอ. ไทยยาซากิ จะมีการฝึกอบรมกรรมการและสมาชิกทุกปี ทั้งน้ีมีความคิดว่าถ้ากรรมการได้

เรียนรู้สม่ําเสมอจะมีจิตสํานึกที่ดี ซึ่งกรรมการ สอ. ไทยยาซากิ น้ันทุกคนจะให้ความสําคัญกับการหาความรู้
เพ่ิมเติม โดยดูได้จากเมื่อมีการเปิดอบรมท่ีใด กรรมการหรือผู้จัดการมักจะแย่งกันสมัครไปร่วมรับการอบรมอยู่
เสมอ และนํากลับมาถ่ายทอดต่อไปยังสมาชิกด้วยการจัดการฝึกอบรมสมาชิกด้วยตัวกรรมการเองไม่ต้องใช้
วิทยากร แต่หากเป็นหัวข้อที่ไม่เช่ียวชาญจึงจะเชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญในแต่ละหัวข้อไปให้ความรู้ 

 
คุณสมชาย คําใส (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
กล่าวถึงกรณี สอ.ครู แม่ฮ่องสอน ที่ทํางานอยู่ น้ันมีแนวทางการทํางานคือ ต้องให้สมาชิก สอ. 

ตระหนักในการใช้เงิน โดยสมาชิกใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรม จึงจะสามารถทําธุรกรรมกับสหกรณ์ได้ ซึ่งการ
อบรมจะแยกจัดในแต่ละอําเภอ สําหรับสว่นของคณะกรรมการจะมีจัดการอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักให้รู้ถึง
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การใช้จ่ายเงินของ สอ. ส่วนเรื่องคุณธรรม-จริยธรรม ของกรรมการน้ัน จะมีการจัดอบรมโรงเรียนผู้นํา โดยเชิญ
วิทยากรท่ีเช่ียวชาญไปให้ความรู้อย่างสม่ําเสมอ ทั้งน้ีผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการดําเนินการจะต้องผ่านการเป็น
คณะกรรมการเครือข่าย ต้องคุมสมาชิกไม่น้อยกว่า 40 คน และต้องผ่านโรงเรียนผู้นํามาก่อน ซึ่งการบริหารจะ
เป็นแบบคอมมูนิต้ี คือเป็นเครือข่าย สอ.ขนาดเล็ก ใน สอ.ใหญ่ ดังน้ันกรรมการ 1 คน ต้องดูแล 8-10 เครือข่าย
ย่อย การจัดอบรมจะรวมสหกรณ์ทั้งหมดทุกประเภทในจังหวัดเป็นสมาชิกเครือข่าย เมื่อมีการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ใครมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จะเล่าสู่กันฟังและช่วยกันเสนอหนทางแก้ไขต่อไป 

 
คุณสุจิตรา วรวาส (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด) 
สําหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน มีความคิดเห็นว่าแนวทางที่สําคัญคือบุคลากร ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และฝ่ายสมาชิก สําหรับฝ่ายบริหารน้ัน สอ.ครูชลบุรี จะให้
ความสําคัญกับคณะกรรมการท่ีเข้ามาใหม่ ซึ่งแต่ละคนก็จะรับนโยบายจากสมาชิกว่าต้องการอะไร เมื่อเข้า
มาแล้วฝ่ายจัดการจะต้องให้ความรู้แก่คณะกรรมการใหม่ ต้องอธิบายวิธีการในการบริหารงานของสหกรณ์ ทั้ง
เรื่องการอ่านงบดุลที่ต้องอธิบายทุกตัวให้กรรมการเข้าใจ เมื่อกรรมการเข้าใจแล้วจึงจะเกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง จากนั้นเมื่อชุมนุมฯ จัดการอบรมกรรมการใหม่ก็จะส่งไปร่วมอบรมทันที ซึ่งกรรมการใหม่
เหล่าน้ันจะเกิดความเข้าใจมากขึ้น ส่วนฝ่ายสมาชิกก็สําคัญเช่นกัน โดย สอ. จะแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ
ประมาณ 300-400 คน แล้วส่งคนไปให้ความรู้ จนเกิดความเข้าใจ เมื่อมีการประชุมใหญ่ก็จะไม่เกิดปัญหา
ขัดแย้งมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากน้ี ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็จะส่งไปร่วมอบรม
เรื่องการพัฒนาบุคลากร การให้บริการแก่สมาชิก และจะเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้  พร้อมให้เจ้าหน้าที่วาง
แผนการทํางานเพ่ือให้ประสบความสําเร็จและดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ สุดท้ายสรุปว่า ทรัพยากรบุคคลเป็น
สิ่งสําคัญ เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจ องค์กรจะเกิดความรักความสามัคคี และไม่ค่อยเกิดปัญหา  

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ต้ังคําถามเพ่ิมเติมว่า อนาคตสถานการณ์ที่ธนาคารต่างชาติจะเข้ามาเมื่อเปิด

ประชาคมอาเซียน สอ.จะทําอย่างไรต่อสมาชิกที่ไม่มีวินัยทางการเงิน แล้วเมื่อมีนโยบายประชานิยมออกมาดึงดูด
มากๆ สอ.เราจะมีทางออกอย่างไร และจะผนึกกําลังกันอย่างไรเพ่ือให้มีการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 

 
พันเอกยุทธเดช พุฒตาล (สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด) 
แสดงความเห็นว่า ที่ผ่านมาการอบรมของ สอ. มักจัดแบบแยกส่วน คือ อบรมส่วนของกรรมการ 

สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ดังน้ันจึงควรให้มีหลักสูตรทั้ง 3 ประเภทรวมกัน โดยต้องคํานึงว่าในสหกรณ์เดียวกันจะ
ทํางานอย่างไรให้สัมพันธ์กัน ซึ่งโดยปกติแล้ว สมาชิก สอ. จะกลัวเจ้าหน้าที่ สอ. ส่วนเจ้าหน้าที่จะกลัว
กรรมการ และท้ายสุดกรรมการจะกลัวสมาชิกไม่เลือก เป็นวัฏจักร จึงจะต้องทําให้ทั้ง 3 ส่วนน้ีไม่กลัวกันแต่
ช่วยเหลือและทํางานร่วมกัน  

พร้อมช้ีแจงจากที่มีผู้ร่วมเวทีได้กล่าวว่า ทหารจะกู้ทุกประเภท น่ันเป็นเพราะตัวกรรมการมีความเห็น
ว่าควรรวมหน้ีทุกประเภทของสมาชิกเข้ามารวมไว้ใน สอ. เพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบหรือจาก
แหล่งเงินกู้อ่ืนๆ จึงทําให้ทหารมีการกู้จาก สอ. ทุกประเภทกันมาก แต่สําหรับ สอ. เองก็จะมีข้อกําหนดในการกู้
ไว้ว่าจะต้องเหลือเงินไม่ตํ่ากว่า 1 ใน 4 ของเงินเดือน ดังน้ันการกู้ทุกประเภทของสมาชิกเราน้ันเป็นสิ่งที่ดี 
เพราะช่วยให้สมาชิกมีเงินเหลือมากกว่าในอดีต  

 สอ. กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นสหกรณ์เดียวของทหารท่ีปกครองด้วยรูปแบบประชาธิปไตย มี
การเลือกต้ังกรรมการจากสมาชิกเป็นผู้ออกเสียงเลือกเข้ามาทํางาน แต่ สอ. ของทหารแห่งอ่ืนๆ น้ันจะอยู่ใน
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รูปการรับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา และ สอ. ยึดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลัก โดยไม่ส่งเสริมให้สมาชิกใช้
เงินหรือกู้เงินไม่เลือก นอกจากน้ีตนเองยังเป็นผู้ยุติการแจกหุ้นแก่สมาชิกในวันเกิด (ภายหลังจากได้รับข้อมูล
จาก ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา) เพราะเป็นเงินของส่วนรวม แล้วยังต้องเสียเงินปันผลของส่วนรวมอีก จึงต้องให้ 
สอ. ยุติการแจกหุ้นในวันเกิดไป  
 

ผศ.สุพจน์ โกสิยะจินดา (สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย จํากัด) 
กล่าวเพ่ิมเติมว่า สอ. ไม่ควรมีการแจกหุ้น เพราะหุ้นมีไว้ขาย มิได้มีไว้แจก ถ้าทําการแจกหุ้นแก่สมาชิก

แล้ว ทุกปียังต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นในส่วนน้ีด้วย จึงนับว่าไม่ได้แจกเฉพาะหุ้นแต่ต้องเพ่ิมเงินให้ทุกปี จึง
เป็นเรื่องที่ สอ. ไม่สมควรทําเป็นอย่างย่ิง 

 
ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
จากที่ว่ามองอย่างไรกับการจัดการเรียนรู้ของ สอ. เพ่ือเป็นสวัสดิการยกระดับชีวิตของสมาชิกและเป็น

ที่ พ่ึงพิงของประชาชนได้ คําตอบที่สําคัญที่สุดคือ “ประสิทธิภาพ” อันจะนํามาซึ่งการจัดการเรียนรู้ มี 
resource ที่จะจัดการเรียนรู้ มี resource ที่จะให้สวัสดิการ มี resource ที่จะจัดสรรผลประโยชน์ให้เป็นธรรม 
ตามหลักการที่เขียนไว้ในหน้า 2 ของเอกสารประกอบเร่ือง “ระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพ่ึงพาและ
ร่วมมือกัน : งานท้าทายผู้นําสหกรณ์” ซึ่งเขียนโดย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 

สมาชิกของ สอ. น้ันเมื่อมีอายุมากขึ้น ก็จําเป็นต้องเสียเงินไปในการรักษาสุขภาพตลอดทั้งตัวต้ังแต่หัว
จรดเท้า ซึ่งน่ีคือชีวิตของสมาชิกหลังเกษียณ ดังน้ันเราจะทําอย่างไรให้ สอ. เป็นหลักสร้างความมั่นคงให้แก่
สมาชิกเหล่าน้ีให้ดีขึ้น ซึ่ง สอ. แต่ละแห่งก็แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของสหกรณ์จะนํามาซึ่งทุก
อย่าง ดังน้ันจึงขอให้แก้ไขประโยคในข้อความ ในหน้าแรก ย่อหน้าที่ 2 ของเอกสาร เรื่องทิศทางการหมุนเวียน
ด้านการเงินสหกรณ์ ที่มีประเด็นคําถามว่า “กลไกอะไรที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนส่วน
เหลือมาใช้ในขบวนการสหกรณ์แทนที่จะนําเงินไปลงทุนในตลาดการเงินภายนอกขบวนการสหกรณ์” ให้ตัดคํา
ข้างท้าย เพราะที่จริงแล้ว สอ. ที่มีประสิทธิภาพ 1) ต้องดึงดูดเงินออมระยะสั้นมามากๆ 2) ต้องสะสมเวลท์เข้า
มาในกองทุนมากๆ 3) มีหุ้นในอัตราส่วนที่เหมาะสมในระยะยาว ทั้งน้ีพฤติกรรมการฝากเงินของประชาชนกับ
ธนาคารทั่วไปนิยมฝากออมทรัพย์ในระยะสั้นอยู่แล้วเพราะสะดวกในการใช้จ่ายเงิน ดังน้ันประสิทธิภาพเป็น
เรื่องสําคัญ และอ้างถึงธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในข้อที่ 5 ที่ว่าสหกรณ์ต้องเอ้ืออาทรต่อชุมชนและ
สังคม ดังน้ันเงินที่ได้มา มาสร้างประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าเราต้องนํามาเก้ือกูลกันในสหกรณ์อย่างเดียว  

การเก้ือกูลกันในสหกรณ์อย่างเดียวน้ันจะได้รอบเดียว สังเกตง่ายๆ ว่าถ้าเราซื้อตราสารพันธบัตร
รัฐบาล ถือเป็นการเอ้ืออาทรต่อสังคมเพราะเงินที่รัฐบาลได้จะนําไปพัฒนาส่วนต่างๆ เช่น สร้างถนน สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน หุ้นกู้ก็เช่นเดียวกัน น่ีคือความรับผิดชอบต่อสังคม แล้วทําไม สอ. ที่มีเงินฝากต้อง
บริหาร cash management เพ่ือให้เงินตีกลับตามระยะเวลา มิฉะน้ันจะขาดความเช่ือมั่น ถ้าไม่สามารถตีเงิน
กลับมาสนองตอบความต้องการถอนเงินได้ ถ้าเราให้สหกรณ์อ่ืนกู้หมดเราไม่สามารถเรียกคืนกลับมาทันท่วงที
ได้ อย่างไรก็ตามจํานวนเงินที่ช่วยเหลือสหกรณ์อ่ืนไม่ได้ลดลง เพราะเราสามารถนําตราสารการเงินวางไว้ที่
ธนาคารแล้วได้ผลประโยชน์กลับคืนมาจ่ายดอกเบ้ียตํ่ากว่าที่จะต้องไปทํางานอีก 1 รอบ ดังน้ันจึงต้องขอให้ตัด
ส่วนน้ีออก เพราะ สอ. หนีไม่พ้นการเอ้ืออาทรต่อสังคม โดยสหกรณ์ไม่สามารถอยู่คนเดียวแต่ต้องพ่ึงพากันหมด
อยู่แล้ว จึงเห็นด้วยที่ว่าการเสริมสร้างประสิทธิภาพเป็นเรื่องสําคัญ 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เห็นว่าที่สําคัญคือต้องสร้างความเที่ยงธรรมและประสิทธิภาพ ต้องอย่าลืม
ว่าเงินปันผลน้ันส่วนหน่ึงหายไปกับอินเฟรช่ัน (Inflation) หุ้นที่ถือไว้ถูกกินโดยอินเฟรช่ัน เพราะฉะนั้น
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ผลประโยชน์ตอบแทนของหุ้นต้องเหมาะสมเกินอินเฟรช่ัน มิฉะน้ันสมาชิกก็จะถอนเงินไปทําอย่างอ่ืนแทน ต้อง
พยายามสร้างทุกอย่างให้เหมาะสม ซึ่งการสร้างประสิทธิภาพน้ันเราสามารถสร้างกติกาต่างๆ ได้ เช่น สิทธิการ
กู้ให้เป็นไปตามอายุความของสมาชิก อายุความมากกู้ได้มาก อายุความน้อยกู้ได้น้อย ตามลําดับ ซึ่งจะทําให้
สมาชิกไม่ทะเลาะกัน ดังน้ันประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสําคัญ จึงขอแก้ไขการเรียงลําดับของรูปในเอกสารหน้า 2  
เป็นดังน้ีคือ ลําดับที่ 1) โครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก เพราะความเป็นสหกรณ์ต้องมาก่อน 2) ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 3) ประสิทธิภาพ และ 4) บริการที่เป็นธรรม น่ันหมายความว่าเราจะสามารถใช้หลักน้ีมาบริหารงาน 
บริหารเงิน บริหารคน บริหารสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงคําถามที่ว่า “กลไกอะไรที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของ

เงินทุนส่วนเหลือมาใช้ในขบวนการสหกรณ์แทนที่จะนําเงินไปลงทุนในตลาดการเงินภายนอกขบวนการ
สหกรณ์” น้ันเรามองภาพใหญ่จากตัวเลขที่เป็นรูปธรรม ในระยะเวลา 10 ปี ต้ังแต่ปี 2543-2554 ตัวเลขที่มี
เงินทุนส่วนเหลือเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ประเด็นที่เป็นคําถามจากเวทีต่างๆ คือ ใครจะอาสามาช่วยจัดต้ัง Mutual 
fund ที่จะเป็น Buffer fund ซึ่งจะช่วยบริหารความเสี่ยงร่วมกันได้ ซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์ที่เงินจะไหลเวียน
ด้วยกันเอง ทั้งน้ีขอน้อมรับคําแนะนํา และจะอธิบายให้ละเอียดมากข้ึนเพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่มักบอกว่าหลักของสหกรณ์คือการช่วยเหลือกัน แต่ความจริงคือสหกรณ์หลายแห่งถูกทอดทิ้ง 

จึงมีคําถามว่า กลไกอะไรที่จะนําเงินส่วนเหลือน้ันมาช่วยเหลือกันเองในสหกรณ์ก่อน ก่อนที่จะนําเงินไปลงทุน
ในตลาดเงิน ซึ่งถ้าช่วยกันได้จริงจะทําให้วงจรของสหกรณ์เราสมบูรณ์ โดยมากเรามักพูดถึงปัญหาว่าเป็น
อย่างไร เช่น ปัญหาของกรรมการ หรือสมาชิก ซึ่งวิธีการของแต่ละสหกรณ์ในการแก้ไขเป็นเรื่องน่าสนใจ จึง
อยากขอฟังกลยุทธ์การเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกของ สอ. ที่เปลี่ยนการกู้ของสมาชิกเป็นการฝาก การออม
เงินได้ เช่น กรณีของ สอ.ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) หรือ สอ.กฟผ. เป็นต้น 

ปัญหาของการออม ไม่ใช่เรื่องเงินเดือนน้อย เพราะก่อนจะออกระดับเงินเดือนน้ัน กพ. ได้มีการทํา 
Job evaluation ไว้แล้ว ดังน้ันถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะอยู่รอดได้ ส่วนเร่ืองหุ้นของสหกรณ์ มี
ความเห็นว่า สอ. หลายแห่งทําไม่ถูกในเรื่องการระดมหุ้น โดยการนําเงินก้อนใหญ่ๆ มาลง เพราะหุ้นเป็นการ
ออมภาคบังคับ แต่มีปัญหาเพราะมีการนําเงินก้อนมาซื้อหุ้น จนทําให้หลายสหกรณ์ต้องต้ังวิธีการตอนหุ้นขึ้น ซึ่ง
เหล่าน้ีไม่ใช่วิธีการของ สอ. จึงต้องปรับความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับหุ้น 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในยุคแรกต้ังสหกรณ์ มีกฎการกู้ไว้ว่าสมาชิกต้องมีเงินฝากกับ สอ. จึงจะกู้ได้
โดยไม่ได้บอกว่าต้องฝากมากน้อยเพียงใด ซึ่งสิ่งน้ีเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนมีเงินฝาก จากน้ันต้องพิจารณาต่อไป
ว่าใครถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์บังคับจะได้เปรียบในการกู้ และใครกู้เป็นครั้งแรกจะได้รับการพิจารณาก่อน เหล่าน้ี
เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการดึงให้คนเข้าสู่ระบบสหกรณ์โดยไม่รู้ตัว และคิดว่าดีกว่าการจัดอบรมแล้วจบไป เพราะต้อง
ทําให้เข้าใจโดยวิธีการปฏิบัติจะดีกว่า นอกจากน้ีเรื่องการรักพวกพ้องของคนไทยทําให้ไม่ค่อยแยกแยะดี-ช่ัว 
ถูก-ผิด เมื่อมีการเลือกต้ังกรรมการสหกรณ์ก็จะเลือกพวกพ้องของตัวโดยไม่เลือกด้วยความดีและความถูกต้อง
เหมาะสม ดังน้ันเราต้องมี Best practice หล่อหลอมจิตสํานึกที่ดีให้เกิดขึ้น โดยยกตัวอย่างกรณีของเครดิตยู
เน่ียน ซึ่งมีการอบรมผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกในเรื่องจิตตารมณ์ ซึ่งต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 3 ครั้ง จึงจะเข้า
เป็นสมาชิกได้ สุดท้ายจึงขอฟังตัวอย่างการสร้างโลกทัศน์ เปลี่ยนความคิดของสมาชิก สอ. จากหลายๆ สหกรณ์
ที่ได้กล่าวถึงว่าสามารถเปลี่ยนการกู้ของเป็นการออม และลดการเป็นหน้ีได้มากขึ้น 
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คุณอภิญญดา สวารชร (สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด) 
สอ.กฟผ. มีการเดินสายอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจะแสดงให้สมาชิกเห็นผลเสีย

ของการเป็นหน้ีมากๆ มีการยกตัวอย่างโดยใช้ Best practice ให้เห็นว่าใช้วิธีของ สอ. แล้วจะประสบ
ความสําเร็จในชีวิตอย่างไร พร้อมนําเสนอแผนการบริหารเงินของสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการปลดหน้ี
และเพ่ิมเงินออม ส่วนเรื่องภาษีก็จะแนะนําให้รู้จักในเรื่องกองทุน RMF หรือ LTF เป็นต้น นอกจากน้ีจะมีการช้ี
ชวนให้สมาชิกเห็นว่าการจะทําให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไร สหกรณ์จะสอนให้
บริหารเงินเป็น โดยให้ตัวอย่างว่าการบริหารเงินของ กฟผ. ทําอย่างไร ซึ่งจะเป็นการให้ข้อเท็จจริงและเชิญชวน
เพ่ือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งน้ี สอ. จะให้ความสําคัญกับประธานสหภาพ เพราะประธานสหภาพจะเป็นกระบอกเสียงที่ดี ในการ
ช่วยอธิบายถึงการดําเนินงานของกรรมการว่ามีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร เพ่ือจะเกิดผลดีต่อสมาชิก และช่วย
อธิบายว่า กรรมการ สอ. ไม่อนุมัติให้กู้เพราะอะไร จะมีเหตุผลอธิบายให้สมาชิกเข้าใจ นอกจากน้ีในการ 
เดินสายแต่ละคร้ังจะมีผู้บริหารระดับสูงไปพร้อมกันด้วยและใช้ตัวอย่างของตัวเองเป็นกรณีศึกษา โดยจะมี
ตัวอย่างของการปฏิบัติทั้งที่ดีและไม่ดี และมีบู๊ทให้คําปรึกษาเพ่ือสร้างจิตสํานึกแก่สมาชิกด้วย 
  

คุณมนัส ชูผกา (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเม้ง) จํากัด) 
การดําเนินงานของ สอ.ข้าวหงษ์ทอง มีโมเดลการดําเนินงานอยู่ 4 ขั้น คือ 1) สอ. จะทําการสํารวจหน้ี

ของสมาชิก โดยมีแบบฟอร์มสํารวจให้สมาชิกบอกข้อมูลตามความจริงว่าเป็นหน้ีที่ใดบ้าง จํานวนเท่าใด 2) สอ. 
มีโมเดลการบริหารหน้ี โดยจะจ่ายหน้ีที่มีดอกเบ้ียแพงก่อน ซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนกรณีที่ พันเอกยุทธเดช 
กล่าวถึงว่า สอ.กองทัพไทย จะให้กู้จาก สอ. ที่เดียว เหมือนเป็นการรวมหน้ีของสมาชิกให้มารวมไว้ใน สอ. แห่ง
เดียว 3) จากน้ันจะมีการวางแผนการใช้เงินให้แก่สมาชิก และ 4) มีแผนตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
โดยจะวางแผนให้สมาชิก ว่าจะซื้อของจําเป็นอะไรได้บ้างในแต่ละปี  

จากเริ่มต้นตนเองจะเป็นผู้สอนสมาชิกในการวางแผนข้างต้น แต่ขณะนี้สมาชิกมากขึ้นจึงเปลี่ยนวิธีเป็น
การสอนให้แก่กรรมการ สอ. แล้วตัวกรรมการทุกคนจะช่วยสอนสมาชิกได้ โดยปัจจุบัน สอ. กําลังจะใช้ระบบไอ
ที เพ่ือทําโปรแกรมแสดงแผนการบริหารหน้ี ซึ่งอยู่ระหว่างกําลังดําเนินการพัฒนาระบบโปรแกรม สุดท้าย
ผลสําเร็จที่ได้คือ พนักงานเห็นอนาคตของตัวเองที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงส่งผลให้พนักงานไม่ต้องลาออกเพ่ือ
หนีหน้ีอีกต่อไป ซึ่งเป็นผลดีต่อสถานประกอบการด้วย 

 
คุณสามารถ พจนพาณิชย์กุล (สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข จํากัด) 
การดําเนินงานของ สอ.อมรินทร์ทวีสุข มีลักษณะคล้ายกับ สอ.ข้าวหงษ์ทอง และ สอ.กฟผ. คือให้

ความสําคัญกับการอบรมสมาชิก ทั้งน้ีการทํางานของกรรมการก็เป็นเรื่องสําคัญ ดังน้ันประเด็นที่ 1 คือ 
กรรมการควรได้รับการอบรมทุกเรื่อง รวมท้ังความรู้และจริยธรรม แล้วใหก้รรมการถ่ายทอดต่อให้แก่สมาชิก 2) 
สอ. ต้องมีเป้าหมายว่าจะทําอะไร เพ่ือใคร โดยกรรมการเป็นผู้กําหนด 3) การเรียนรู้ของกรรมการจะเรียนรู้
จากเรื่องจริง โดยการเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นให้แก่กัน ส่วนสมาชิกน้ันจะสอนเรื่องการตามหน้ี โดยเชิญบริษัทตาม
หน้ีมาเล่าขั้นตอนการตามหน้ี โดยจะมีการขู่ตามแต่ละระดับซึ่งจะมีการตามหน้ีที่เด็ดขาดจริงจัง ทําให้สมาชิก
ต้องคิดก่อนที่จะกู้ 4) มีการสอนกรรมการในเรื่องของการบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงในการให้กู้ และ 5) 
การให้ความรู้พ้ืนฐานแก่สมาชิกเป็นเร่ืองสําคัญ ทั้งน้ีเห็นว่าการเดินสายให้ความรู้ เช่นกรณีของ สอ.กฟผ. เป็น
เรื่องน่าสนใจ และจะนํากลับไปดําเนินการด้วย 
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ส่วนเร่ืองการช่วยเหลือซึ่งกันในแวดวงสหกรณ์น้ันควรต้องมีหลักประกันความเช่ือมั่นให้แก่สหกรณ์ที่
จะให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ว่าสหกรณ์ที่กู้ไปน้ันจะนําเงินไปใช้ในเร่ืองที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่นําไปเล่นหุ้น หรือซื้อหวย 
จึงควรมีการรับประกันได้ว่าเมื่อนําเงินของสมาชิกไปให้คนอ่ืนกู้ต้องมีหลักประกันที่ไว้ใจได้ แล้วเงินส่วนเหลือจึง
จะนําไปหาประโยชน์เพ่ิมในตลาดการเงินต่อไป สําหรับเรื่องการแจกหุ้น สอ.อมรินทร์ทวีสุข มีการแจกหุ้นให้
สมาชิกแต่ส่งบิลเรียกเก็บเงินกับประธานแทนการใช้เงินของสหกรณ์ 

นอกจากน้ีได้มีการทําเรื่องบริหารหน้ีเช่นกัน และมักพบว่าพนักงานจะเป็นหน้ีซ้ําซาก สอ.ต้องช่วย
ต่อรองหน้ีให้แก่สมาชิก และเลือกจ่ายให้แก่เจ้าหน้ีที่ลดหน้ีให้จํานวนมากก่อน นอกจากน้ีหากสมาชิกต้องการ
ซื้อรถใหม่ ตราบใดที่เงินสะสมของสมาชิกไม่เพียงพอ สอ. จะไม่ให้กู้ ทั้งน้ี สอ. มีแนวทางส่งเสริมการลดหน้ี 
โดยให้สมาชิกถือศีล 5 โดยสมาชิกคนใดทําได้อย่างเห็นผลและมีผู้ยืนยันได้จริง สอ. จะทําการลดหน้ีให้ เป็นต้น 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เปิดประเด็นว่า ถ้ามองอนาคต โจทย์เรื่องกลไกการจัดการเรียนรู้ที่จะเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย ทั้งต้นนํ้า คือสมาชิก กลางนํ้า คือกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และปลายนํ้า คือผู้ที่เก่ียวข้อง
กับสหกรณ์ เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย หรือภาคีที่เก่ียวข้อง ในเวทีน้ีพูดถึงอัตลักษณ์สหกรณ์ที่พ่ึงพาตนเอง
แล้ว ในอีก 10 ปีข้างหน้า ICA ต้ังเป้าไว้ว่า สอ. จะเพ่ิมมากขึ้น และความยากจนจะหมดไป ซึ่งเป็นงานที่ท้าทาย
มาก จึงขอเชิญ คุณวีระ คําวิเศษณ์ ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะในประเด็นเหล่าน้ี 

 
คุณวีระ คําวิเศษณ์ (มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย) 
ต้องการให้มีการสื่อสารเวทีน้ีในวงกว้าง โดยมีการสรุปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ให้ทั่วถึง เพราะเป็น

ประโยชน์มาก สําหรับตนเองเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ใช้กระบวนการเครดิตยูเน่ียนเข้า
ช่วยคนในพ้ืนที่ โดยเลือกเข้าไปในพ้ืนที่ที่ไม่มีพัฒนากร เพ่ือเข้าไปต้ังเครดิตยูเน่ียน และเมื่อเกษียณจึงทํางาน
ด้านสหกรณ์เต็มตัว และต้ังมูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชียในที่สุด 

มีความคิดเห็นว่าขบวนการสหกรณ์ของไทยมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันอยู่แล้วแต่ยังไม่เป็นระบบ เคย
ศึกษาระบบสหกรณ์ของประเทศอังกฤษ จากร้านสหกรณ์เล็กๆ ในเมืองรอชเดล ได้พัฒนาเป็นกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ สามารถศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีได้  

สําหรับประเทศไทย เมื่อดูแผนพัฒนาสหกรณ์แล้วคิดว่าน่าจะสามารถทํางานได้ทันที แต่งบการพัฒนา
สหกรณ์จะเป็นแบบของใครของมัน ซึ่งทุกสหกรณ์ได้พยายามจะทําทุกอย่างให้ครบครันแต่ไม่ค่อยเป็นระบบ 
และไม่ค่อยถึงตัวสมาชิก เรื่องการอบรมยังไม่ค่อยเป็นระบบและไม่เข้าถึงสมาชิก อีกทั้งยังไม่มีการติดตามผล
หลังการอบรม การทํางานสหกรณ์ยังเป็นแบบต่างคนต่างทํา ส่วนตนเองได้ร่วมงานกับ ACCU ซึ่งมีแผนจัด
อบรมผู้นําโดยตรง เรียกแต่ละรุ่นว่า Development educator (DE) ที่จะกลับไปทํางานสานต่อในพ้ืนที่ ซึ่งมี
การทํางานอย่างจริงจังกับคนที่ด้อยโอกาส ดังน้ันสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสมากกว่าจึงน่าจะทํา
ได้เช่นกัน  

สําหรับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์น้ันคิดว่าเป็นหน่วยงานที่ทํางานได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม แต่มี
งบประมาณน้อย และไม่ค่อยมีคนใช้งาน แต่มีความพยายามเปิดเวทีให้คนมาใช้มากๆ จึงขอเป็นกําลังใจให้
สถาบันฯ ทํางานที่เป็นประโชน์เช่นน้ีต่อไป 
  

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวช้ีแจงว่า การทํางานน้ีได้พิจารณาจากยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผน 2 ว่า
ใครจะเป็นเจ้าภาพในการทํางาน โดยสถาบันฯ ในฐานะเป็นนักวิชาการ มีหน้าที่สร้างเวทีให้คนได้มาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เราได้งบประมาณแต่ละปีไม่น้อย แต่เหตุที่ต้องไปขอทุนจากชุมนุมฯ เน่ืองจากเป็นกุศโลบายใน
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การทํางาน สําหรับโจทย์ต่อไปถ้ามองเร่ือง Business model ของประเทศอังกฤษนั้นน่าสนใจมาก จาก 
Cooperative bank ได้กลายมาเป็น Ethical bank ซึ่งหมายถึงว่าต้องมีสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมคิด
หลักสูตร ประเด็นขณะน้ีคือ ถ้าคิดว่า SHOs System จะเป็น platform ในการก้าวสู่อนาคต เป้าหมายคือ
ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดี พ้นจากความยากจน คําถามคือ องค์ความรู้อะไร หรือการเรียนรู้อะไรที่จะทําให้
สําเร็จได้ และสิ่งที่สถาบันฯ คํานึงถึงคือ หลักสูตรอะไรท่ีจะนํามาเป็นเมนูที่ปรุงแล้วเสิร์ฟได้ทันที 

 
คุณวีระ คําวิเศษณ์ (มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย) 

 กล่าวว่าสหกรณ์ไทยมีเงินล้น แต่ไม่ได้ใช้สะดวก เพราะมีเจ้าภาพในแต่ละแห่ง ดังน้ันคิดว่าต้องมี
สถาบันการเงินกลางของสหกรณ์ อาจต้ังเป็นธนาคารสหกรณ์ขึ้น ทั้งน้ีเรามีองค์ความรู้มากมาย มีบุคลากรท่ี
พร้อม และมีเงิน ซึ่งทั้ง 3 อย่างน้ีถ้าผนึกกําลังกันจะสามารถทําได้ทันที 

 
ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 กล่าวว่าต้องดู demand ว่าสมาชิกต้องการอะไรก่อน ซึ่ง demand ที่สําคัญคือ ทําอย่างไรจะมีรายได้
ใช้จ่ายรายเดือนทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่เกษียณแล้ว รายได้ 3 เดือน รายได้ 1 ปี ความต้องการคือด้าน
ธนาคารเพ่ือมาช่วย น่ันคือถ้าเป็นความต้องการหารายได้ในระยะสั้น 2-3 เดือน ก็ใช้กองทุนต่างๆ ตราสารหน้ี
ต่างๆ ส่วนในระยะยาวจะเป็นเรื่องของการประกันชีวิต ประกันภัย และประกันสุขภาพ 
 สังคมสหกรณ์ของเราได้พยายามที่จะสร้างทุกอย่างมาให้ครบวงจรอยู่แล้ว ในความเป็นจริงน้ันสหกรณ์
ออมทรัพย์เกิดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 ก่อนที่จะเกิดชุมนุมฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เมื่อชุมนุมฯ เกิดทีหลัง 
ดังน้ันการดําเนินงานต่างๆ ก็เป็นเอกเทศ ถ้ามองว่าสังคมเราเริ่มต้นด้วยการพยายามท่ีจะมีแหล่งสถาบันการเงิน
ที่เอ้ืออํานวยสหกรณ์ต่างๆ เริ่มต้นด้วยประกันชีวิต แต่ผลในปัจจุบันคือขาดทุนสะสม 3 ร้อยล้าน ซึ่งประเด็นคือ 
คนอยากทําไม่ค่อยรู้ แต่คนที่รู้ไม่ได้เข้าไปทํา เพราะฉะน้ันถ้าต้องการให้มีความเจริญเติบโตในอนาคต เราต้องมี
สถาบันแบบน้ีมาประกอบ จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดแนวทางว่า ใครจะเป็นกรรมการสหกรณ์ต้องผ่าน
โครงการพัฒนาทางด้านจิตใจที่จะให้ส่วนรวม และพัฒนาความรู้ความสามารถในการดําเนินงาน ดังน้ันถ้ามอง
ระยะไกล โครงการท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จที่จะให้มีสถาบันประกอบของสหกรณ์อย่างครบถ้วน จะต้องนําโดย
การสร้างจิตใจและความรอบรู้เป็นสําคัญ 

 
คุณสมชาย คําใส (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 กล่าวว่าการที่จะให้องค์กรอยู่รอดได้น้ันต้องมีสมาชิกที่เข้มแข็ง ดังน้ันเรื่องหลักสูตรที่ดีต้องมีสถาบันฯ 
ช่วยวิจัยพัฒนาและรับรอง ทั้งน้ีชุมนุมฯ ได้มีแผนพัฒนาสมาชิก โดยได้ปรึกษาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เพ่ือ
ร่วมกันพัฒนา แต่ทั้งน้ีทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน โดยชุมนุมฯ ยินดีที่จะเป็นแม่งาน ดังน้ันเราต้องร่วมกันผลักดัน 
แล้วจะสามารถนําพาแนวคิดให้สหกรณ์อยู่อย่างยืนยาว บนอุดมการณ์ที่แท้จริง  
 

คุณทองเปลว ศุภาคม (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จํากัด) 
 จากท่ีเคยเป็นทั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และปัจจุบันเป็นผู้จัดการ อนาคตอยากเห็นบุคคลใน
วงการสหกรณ์เข้าใจในหลักการของสหกรณ์ มีวินัยทางด้านการเงิน มีจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งคนทั้ง 3 กลุ่ม
ที่เก่ียวข้องกับ สอ. ต้องมีทั้ง 3 อย่างข้างต้น นอกจากน้ีอยากเห็น สอ. พัฒนาเร่ืองการเป็นสหกรณ์พ่ึงพาตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
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 และยังมีข้อสงสัยว่า การท่ีเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน ปกติต้องสนับสนุนให้สมาชิกออมเงิน แต่ สอ. 
กลับมีส่วนทําให้สมาชิกเป็นหน้ีมากขึ้น จึงอยากถามว่าเรามีส่วนทําให้สมาชิกใช้จ่ายเกินตัวด้วยหรือไม่ ดังน้ัน
สมาชิก สอ. ทุกคนต้องได้รับความรู้ ทั้งน้ีจะมีสมาชิกส่วนหน่ึงที่มักเป็นหน้ีซ้ําซาก โดย สอ.กรมการขนส่งทาง
บก อยู่ใกล้กับธนาคารออมสิน ทําให้สมาชิกที่กู้เงินกับ สอ. ไม่ได้ก็จะไปกู้กับธนาคาร และเมื่อมีปัญหาไม่
สามารถจ่ายหน้ีธนาคารได้ก็มาขอกู้ สอ. เพ่ือไปจ่ายหน้ี วนเวียนอยู่เช่นน้ีไม่รู้จบ ซึ่งยังแก้ปัญหาไม่ได้และพบอยู่
เป็นประจํา จึงเห็นว่าการให้ความรู้แก่สมาชิกเป็นสิ่งสําคัญ ต้องช้ีให้สมาชิกเห็นว่าการเป็นหน้ีเป็นสิ่งไม่ดี ทั้งน้ี 
สอ.กรมการขนส่งฯ ก็ได้ทํา สอ. สัญจร ให้กรรมการได้พบกับสมาชิกเพ่ือไปให้ความรู้กับสมาชิกเช่นกัน แต่ยังไม่
สามารถทําได้ทั่วทุกจังหวัด ซึ่งได้ผลบ้างในบางรายที่เห็นแล้วว่าดอกเบ้ียของธนาคารสูงเกินไป ก็จะมาขอกู้กับ 
สอ. เพ่ือไปปิดชําระหน้ีธนาคารแล้วกลับมาเป็นหน้ีกับ สอ. ซึ่งเป็นความภูมิใจส่วนหน่ึงที่สามารถทําให้สมาชิก
ได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ 

 
คุณสามารถ พจนพาณิชย์กุล (สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข จํากัด) 
เล่าวิธีการช่วยเหลือสมาชิกของ สอ.อมรินทร์ทวีสุข เพ่ิมเติมว่า กรณีสมาชิกที่เป็นหน้ีบัตรเครดิต น้ัน 

สอ. จะช่วยจ่ายเงินปิดบัตรให้ แต่จะทําให้เป็นหน้ีเสียในระบบก่อน และสมาชิกจะติด blacklist โดยจะไปทํา
บัตรเครดิตใหม่ที่ใดไม่ได้อีก นอกจากน้ีสมาชิกจะต้องเข้าสาบานตัวต่อหน้าสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของ สอ. ที่พวกเรา
เคารพมากและสาบานต่อหน้าพระในวัดด้วย นอกจากน้ีในกรณีเป็นหน้ีนอกระบบ เจ้าหน้าที่ สอ. จะไปเจรจา
กับเจ้าหน้ี และปลดหน้ีโดยจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้ีนอกระบบให้ โดยแจ้งแก่เจ้าหน้ีนอกระบบน้ันว่าห้ามให้บุคคล
น้ันๆ เป็นหน้ีอีก โดยถ้าให้กู้อีก สอ. จะไม่ช่วยปลดหน้ีให้และถ้าทราบ บริษัทจะไล่พนักงานคนดังกล่าวออกจาก
งานทันที เพราะบริษัทจะมีวินัยพนักงานข้อหน่ึงว่า ห้ามเป็นหน้ีสินพ้นตัว มีความผิดร้ายแรง และจะถูกไล่ออก 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเสริมว่าวิธีการของ สอ.อมรินทร์ทวีสุข เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์

ออมทรัพย์ ทั้งน้ีที่ สอ. หลายแห่งต้องทําการช่วยเหลือสมาชิกมากขนาดน้ีก็เน่ืองจากเป็นเพราะผู้นํา สอ. ยึด
หลักการว่า การดําเนินงานของ สอ. ต้องช่วยเหลือสมาชิก ดังน้ันกระบวนทัศน์-วิธีคิด ของผู้นําถือเป็นเรื่อง
สําคัญ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้นําต้องมีการเว้นวรรคการดํารงตําแหน่ง ซึ่งกว่าจะพัฒนาได้เข้าที่ทางก็ต้อง
เปลี่ยนออกจากตําแหน่ง จึงมีคําถามว่าจะต้องให้ความรู้อะไรเป็นสําคัญ ดังน้ันชุมนุมฯ จึงเห็นว่าต้องมี
นวัตกรรม มีพ้ืนที่การเรียนรู้ ทั้งน้ีมีความเห็นว่า ชุมนุมฯ ควรจัดเวทีให้ผู้ที่เป็น Best practice ได้เข้าไปเล่า
เรื่องจากประสบการณ์จริง ซึ่งจากเวทีในวันน้ีที่เชิญกรรมการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี ได้มีกลยุทธ์มากมายในการดําเนินงาน สอ.  

 
คุณสําราญ ศิริวัตร (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จํากัด) 
กล่าวว่าการเรียนรู้ทําได้หลายด้านทั้งจากบทเรียน จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละประเภท

และได้ปฏิบัติงานจริง จากเวทีในครั้งน้ีสรุปได้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ “คน” โดยคนจะต้องมีความละอาย การเข้ามาสู่
กระบวนการสหกรณ์ มักพูดว่าเป็นจิตอาสา แต่มักจะมีการแย่งชิงตําแหน่งกัน จึงอยากเห็นว่าถ้าเป็นจิตอาสา
แล้ว กรรมการจะสามารถตัดโบนัสไปเป็นเงินทุนสํารองเพ่ือใช้พัฒนาสหกรณ์ได้หรือไม่ เน่ืองจากเสนอตัวเข้ามา
เป็นตัวแทนสมาชิกทําหน้าที่บริหาร สอ. กันเอง  

ทุกอย่างต้องมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม มีความเห็นว่ากรรมการมักไม่มีความรู้ด้านสหกรณ์ ไม่เข้าใจ
บทบาทและหลักการของสหกรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งความรู้ของกรรมการเป็นเรื่องสําคัญ ควรต้องเรียนรู้ก่อนจะ
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เข้ามาเป็นกรรมการ ดังน้ันเห็นว่าควรต้องมีกฎกติการที่กําหนดมาต้ังแต่แรกโดยนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ออก
กฎน้ัน มิใช่จะรอให้แต่ละสหกรณ์เป็นผู้กําหนดกันเอง 

 
คุณพิษณุ ก่อเกียรติยากุล (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

 เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา กล่าวว่าปัญหาคือ กฎหมายของเราใช่หรือไม่ จาก
ประสบการณ์มีความเห็นว่า คน เป็นเร่ืองสําคัญ ส่วนเร่ือง “วินัย” ทุกคนต้องทําด้วยความเต็มใจที่จะทํา จาก
กรณีตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ที่มีการรวมกลุ่มกันก่อต้ังขึ้นโดยคุณลุงอัมพร ด้วง
ปาน และชาวบ้านกว่า 50 ชีวิตที่เป็นหน้ีสิน จนปัจจุบันมีทุนสะสมเป็นพันล้าน ทั้งน้ีกลุ่มน้ีไม่ยอมจัดต้ังเป็น สอ. 
เน่ืองจากกลัวเกิดความแตกแยก เพราะต้องแข่งกันหาเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการ จึงจัดเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
ต้องการให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพ่ือการออม โดยมีการประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ความรู้แก่สมาชิก และ
กรรมการมีการประชุมกันเพ่ือทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 
 สําหรับเรื่อง “การพัฒนาคน” มีตัวอย่างจาก สอ. ที่มีสมาชิกเป็นผู้สูงอายุ ที่มีพฤติกรรมไม่ยอมกู้กับ 
สอ. กลับไปกู้ธนาคาร เพราะไม่นิยมความยุ่งยากที่ต้องเป็นสมาชิกและต้องมีเงินฝาก รวมถึงคนรุ่นใหม่จะไม่เข้า
มาเป็นสมาชิก ทําให้สมาชิกเริ่มหายไป จึงหาทางแก้ปัญหาโดยการเล่าตัวอย่างให้แก่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงาน
ได้รับฟัง และจัดทําสหกรณ์โรงเรียน เพ่ือฝึกคนรุ่นใหม่ไว้ต้ังแต่ต้น เป็นการให้สิ่งดีๆ ไว้ต้ังแต่ยังเป็นนักเรียน 
นอกจากน้ีเราได้นําสหประกันมาร่วมงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย 
 ส่วนการเป็นหน้ีไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ขึ้นอยู่ที่ว่าเป็นหน้ีที่มีปัญหาหรือไม่ ทั้งน้ี สอ. ถูกกล่าวหาว่าเป็น
องค์กรที่ทําให้ครู เป็นหน้ีอันดับหน่ึง รองลงมาคือ ชพค. ซึ่งจุดน้ีต้องช้ีแจงให้เข้าใจว่า อยากให้มองข้อดีของ
สหกรณ์บ้างที่ช่วยให้คนมีฐานะดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ 

จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เชิญ อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ กล่าวสรุปประเด็นของเวทีสนทนา 
และเชิญตัวแทนจากชุมุนมสหกรณ์ออมทรัพย์ กล่าวปิดเวที 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 เรามักพูดว่าปัญหาต่างๆ อยู่ที่ “คน” และปัญหาของคนอยู่ที่สมาชิก แต่ลึกลงไปคือ วิธีการบริหารของ
คณะกรรมการสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์มีวิธีการประชานิยม ที่มีการบริหารที่ทําให้คนเสียคน เช่น 
1) สหกรณ์หลายแห่งมีเงินเฉลี่ยคืน (เงินกู้) สูงมากผิดปกติ 2) มีการขยายวงเงินกู้แบบไม่จํากัด 3) มีวิธีการกู้
แล้ว กู้ใหม่ได้ ทําให้เกิดเป็นหน้ีต่อเน่ือง 4) ให้กู้ฉุกเฉินในวงเงินสูง และผ่อนยาว 5) จัดให้มีการถอนเงินจากตู้
เอทีเอ็ม ทําให้ถอนเงินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าเราถอนเงินได้ง่าย จะทําให้ใช้เงินด้วยความรอบคอบลดลง และ  
6) มีการกู้ได้หลายประเภทและยังช่วยลดภาระความเส่ียงของผู้กู้ ช่วยให้กู้ได้ง่าย-เร็ว-สะดวก ซึ่งเป็นสิ่งผิด 
เหล่าน้ีเป็นต้น 
 สิ่งที่กล่าวมาเหล่าน้ีเกิดขึ้นเพราะกรรมการ สอ. ทั้งน้ีกรรมการก็มาจากสมาชิก ที่ไม่มีการเรียนรู้ใน
วิธีการสหกรณ์ และมีแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง คือคิดว่าสหกรณ์เป็นแหล่งที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นโดยการมีเงินกู้ ดังน้ันสิ่ง
สําคัญคือ ต้องปฏิรูปวิธีการดําเนินงานของสหกรณ์ใหม่ เช่น 1) การรับสมาชิกให้ย้อนไปเหมือนเครดิตยู      
เน่ียน คือต้องฝึกอบรมก่อนและจัดการเสวนาที่ดี และ 2) กรรมการ ต้องระบุคุณสมบัติและมีประวัติดี ไม่มี
ประวัติการทุจริต เช่น จะเป็นกรรมการได้ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าก่ีปี และต้องผ่านการอบรมอะไรมาบ้าง 
เป็นต้น 
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 ส่วนเร่ืองการฝึกอบรม ปัจจุบันจะเปลี่ยนคําใหม่เป็น “ยุทธศาสตร์ของการเรียนรู้ (Strategic 
Knowledge Management)” โดยใช้วิธี Best practice solution คือ การร่วมหาทางออกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน โดยการให้ผู้เข้าร่วมวงเสวนาเป็นผู้นําเสนอเอง ซึ่งจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ได้ผล 
 ดังน้ันสรุปคือ เราต้องปฏิรูปวิธีการใหม่ และต้องเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้ และให้มีการกําหนด
คุณสมบัติของกรรมการด้วย 

 
คุณสมชาย คําใส (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย)  
กล่าวว่า ในการสนทนากลุ่มเป้าหมายในครั้งน้ี ชุมุนุมฯ ขอบคุณสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

ผู้เช่ียวชาญ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ทั้งน้ีชุมนุมฯ ถือว่าจะต้องดําเนินการต่อไปเพ่ือพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของ
เราให้ยืนยาว และปิดเวที 
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รายงานการประชุม เวทสีนทนากลุ่มเปา้หมาย ครั้งที ่3 
“กลไกการสนบัสนนุที่จําเปน็ในการพัฒนาสู่ SHOs System” 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเค.ยู.โฮม 
 
ผู้มาประชุม 
1.  รศ.จุฑาทพิย์  ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
3.  ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร  ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
4.  คุณสุกัญญา  มูลกลาง   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
5.  ผศ.เต็มใจ    สุวรรณทัต  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
6.  คุณนลธวัช  สมาธิ   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
7. คุณสนุทร ี   ถาวร   ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
8. คุณพรปวีร ์  สุริยะก้านตรง  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
9. คุณนิชานันท์  สุวรรณย่ี  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
10. คณุเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร  สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จํากัด 
11. คณุโกศล  โมกขมรรคกุล  สหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จํากัด 
12. คณุจเร  ทองด้วง   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด 
13. คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท ์  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
14. คณุนิตยา  เทพสําราญ  สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จํากัด 
15. คุณบุษบา  ชีชนะ   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัมนาที่ดิน จํากัด 
16. คณุประดิษฐ ์ พลหงษ์   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด 
17. คณุพรรัตน์  ลี้นิยม   สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทรท์วีสุข จํากัด 
18. คณุมนัส  ชูผกา   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงษ์ทอง (กลุ่มเจียเมง้) จํากัด 
19. คุณมานัส  บรรจงใหม ่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด 
20. คณุรัชนีวรรณ แก้วดวงเล็ก  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด 
21. คุณวรรณี  จิตเจือจุน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด 
22. คณุศิริวรรณ  ปัญญาธรรม  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จํากัด 
23. คณุสมศักด์ิ  อังสุโกมุท  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จํากัด 
24. คณุสามารถ  พจนพาณิชย์กุล  สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทรท์วีสุข จํากัด 
25. คณุสุจิตรา  วรวาส   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากัด 
26. คุณสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
27. ผศ.ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
28. คณุสญัญา  ลําเจียกเทศ  ชมรมสหกรณอ์อมทรัพย์ พ้ืนที่ 2 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1.  นายสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  นางสาวอรสิร ิ หิรัญวงศ์  เจ้าหน้าที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
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เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เกริ่นนําความเป็นมาโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน หรือที่เรียกว่า SHOs System ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทํา
โครงการวิจัยในครั้งน้ีมี 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. จัดเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้สําหรับกรอบการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน กรอบการพัฒนาระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพมั่นคงและมีเสถียรภาพ และกรอบการพัฒนากลไก
สนับสนุน 

2. จัดทํา SHOs System Platform ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี  
3. การสร้าง Platform การบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สําหรับเวทีในครั้งน้ีเป็นโครงการขับเคลื่อนในปีที่ 2 โดยวัตถุประสงค์ของ SHOs System มีอยู่ด้วยกัน 
5 ประการ ได้แก่  

1) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.) โดยเฉพาะระบบการเงิน สอ. ใน
ภาพรวม: Safety and Soundness  

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการเป็น สอ. ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน: 
Efficiency  

3) เพ่ือสนับสนุนให้ สอ. มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีธรรมาภิบาล: Good Governance  
4) เพ่ือพัฒนาระบบการเงิน สอ. ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน: SHOs System  
5) เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน: Financial Stability  

 การพิจารณาเร่ือง Platform ของ SHOs System จะต้องพิจารณาเรื่องโครงสร้างและระบบเป็นสิ่ง
สําคัญ ซึ่งจะมีตัวละครท่ีเก่ียวข้องดังรูปโครงสร้างของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนการมองภาพของ 
SHOs System น้ันจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังน้ี 

1) การมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินตามหลัก
มาตรฐานสากล  

2) มีบริการที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมการออมแบบประหยัด การสร้างวินัยทางการเงิน และ
การยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก  

3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสม มีกลไกในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง ความเพียงพอ
ของเงินกองทุนให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นและพ่ึงพาตนเอง 

4) มีการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการสร้างความเช่ือมโยงการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายตามอัตลักษณ์ “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
 

 
 

  
 
 
 
รูปที่ 4 โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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สําหรับกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System น้ัน โครงสร้างพ้ืนฐานคือควรต้องมี Steering 
Committee ซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองอย่างเป็นองค์รวม ต้องมีแผนแม่บทของการขับเคลื่อน 
SHOs System หรือเป็นนโยบายระดับชาติของ คพช. มีการรับรู้ข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงฐานข้อมูล สอ. และที่สําคัญคือต้องมีมาตการ เง่ือนไข/มาตรฐาน คุณสมบัติ
กรรมการ และผู้บริหาร สอ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

รูปที่ 5 กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 
 

ทั้งน้ีสิ่งที่จะสนับสนุน (ด้านซ้ายมือของรูปกรอบแนวทางการพัฒนาฯ) คือ เรื่องของระบบการเรียนรู้ที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สมาชิก กรรมการ ฝ่ายจัดการ เพ่ือยกระดับความรู้ความเข้าใจ สอ. ควรมีหน่วยส่งเสริม
ธุรกิจตาม Platform SHOs System มีหน่วยที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง หน่วยส่งเสริมการกําหนด
มาตรฐานและจัดอันดับมาตรฐาน สอ. หน่วยวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรม รูปแบบ SHOs System 

ส่วนทางด้านขวามือ เปิดประเด็นเรื่องกองทุนประกันเงินฝากเพ่ือเป็นหลักประกันคุ้มครองเงินฝาก 
กองทุนเสถียรภาพ ต้องมีหรือไม่ และจะมีไปเพ่ืออะไร กองทุนร่วมลงทุน Mutual Fund พันธมิตรธุรกิจควร
เป็นอย่างไร เหล่าน้ีเป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
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รูปที่ 6 SHOs System 
 
จากรูป SHOs System แสดงความเช่ือมโยงระหว่างเครือข่ายด้านอุปทาน สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เงิน

มาจากไหน ใครให้เงินมาบ้าง ส่วนชุมนุมฯ ได้เงินมาจากไหน ใครให้เงินมาบ้าง แล้วระหว่างทางต้องมีการ
บริหารจัดการทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง อาจต้องมีระบบไอทีเข้ามาช่วยจัดการ และถ้าขาดฐานข้อมูลจะบริหาร
อย่างไร สําหรับในส่วนหลังถ้าเงินเหลือจะทําอย่างไร อนาคตถ้ามีธนาคารต่างชาติเข้ามาเราจะจัดการอย่างไร 
แล้วจะวกกลับเข้ามาสู่สมาชิกที่ต้องการกู้ได้อย่างไร เพ่ือที่จะทําให้เกิดประโยชน์ตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ 
แนวคิดตามรูปน้ีได้เพ่ิมเรื่องการบริการจัดการโซ่อุปทานในระบบธุรกิจ น่ันคือสหกรณ์คงไม่ได้จัดการเองทุก
อย่างต้ังแต่การนําเงินจากสมาชิก จนกระทั่งวกกลับมาเป็นเงินปันผลปลายปีและสวัสดิการต่างๆ ทั้งน้ีอาจต้องมี
ภาคีเข้ามาช่วยจัดการในโซ่อุปทานทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า แต่มีคําถามคือใคร และจะจัดระบบ
ความสัมพันธ์อย่างไร ด้วยกลไกอะไรที่ชุมนุมฯ น่าจะช่วยสนับสนุน 

นอกจากน้ีได้เสนอประเด็นเรื่องกรอบคิดของการสร้าง Good Regulatory Framework ซึ่งถ้าต้อง
เลือกการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นแล้วเง่ือนไข/ข้อบังคับ หรือระเบียบอย่างไรที่จะทําให้ผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และขับเคลื่อนระบบการเงิน จะสร้างระบบการเงินของ สอ. ให้
เกิดความเป็นอิสระ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะมีอิสระในการตัดสินใจที่จะก้าวเข้าไปสร้างนโยบายและกฎระเบียบที่
น่าเช่ือถือ ความน่าเช่ือถือเป็นแบรนด์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ แล้วชุมนุมฯ จะมีแบรนด์อะไรที่จะทําให้สมาชิก
มั่นใจท่ามกลางการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ความรับผิดชอบเพ่ือสร้างความชอบธรรมเมื่อต้องใช้อํานาจที่มี
อยู่ให้บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ความโปร่งใส ความมีวินัย ซึ่งหมายถึงกลไกที่จะรับประกันว่าการ
ดําเนินงานไม่ย่อหย่อน หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทําให้เกิดผลเสียต่อภาพรวม 

สุดท้ายขอฝากประเด็นเร่ืองความเสี่ยงและแนวโน้มของความเส่ียง ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้าน
การตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเชิญ คุณสุรจิตต์ แก้ว
ชิงดวง กล่าวนําประเด็นที่สําคัญ ดังน้ี 

 
คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง (ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ) 
กล่าววถึงประเด็นสําคัญ จากรูปกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System ด้านซ้ายมือของรูป มี

ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกคือ เรื่องของการมีหน่วยส่งเสริมการกําหนดมาตรฐานและจัดอันดับมาตรฐาน 
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สอ. ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้มีความพยายามทําเรื่องน้ี เช่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเครื่องมือคือ การจัด
ช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน โดย สอ. มากกว่า 90% ได้ช้ันระดับดีถึงดีมาก ซึ่งเรื่องน้ีเคยนําไปพูดคุยกันใน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของชุมนุมฯ เห็นว่าตัวช้ีวัดการจัดช้ันคุณภาพท่ีกรมตรวจฯ กําหนดไว้น้ันใช้สําหรับ
สหกรณ์ทุกประเภท ดังน้ันบางเร่ืองที่เป็นเร่ืองเฉพาะของ สอ. น่าจะยังไม่มีการทํา นอกจากน้ี กรมตรวจบัญชี
ได้ทําอีกเรื่องคือ อัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย หรือที่เรียกว่า เพียร์ กรุ๊ป  

ด้านกรมส่งเสริมฯ ก็มีการทําเรื่องน้ีด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องของสหกรณ์มาตรฐาน ที่มีตัวช้ีวัดประมาณ 
7-8 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้เน้นเรื่องทางด้านการเงินมากนัก แต่จะเน้นเรื่องการประชุมใหญ่ได้ตามกําหนดเวลา
หรือไม่ มีการไม่ขาดทุนในระยะเวลา 3 ปีสุดท้ายหรือไม่ เป็นต้น 

ในขณะที่ ชุมนุมฯ ก็เคยทําเช่นกัน โดยเป็นการมองทางด้านการเงิน แต่ระยะหลังไม่ค่อยได้รับการ
หยิบยกขึ้นมากล่าวถึง แต่ในเว็บไซต์ของชุมนุมฯ ยังคงมีอยู่สามารถเข้าไปเย่ียมชมได้ว่า สอ. อยู่ในระดับไหน 

ดังน้ันจึงมีความคิดว่า ถ้าสหกรณ์เราได้นํางานที่ทํากันมาทั้งหมดมาร่วมพิจารณาสักคร้ังก็น่าสนใจ เช่น 
ถ้าเป็นของเครดิตยูเน่ียนจะเป็น access branding ถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ก็เป็น SHOs System 
branding คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมาก จากประสบการณ์เคยได้ร่วมกับแอคคิว (ACCU) ทําเรื่อง access 
branding ที่มีตัวช้ีวัดค่อนข้างครบทั้งด้านการเงิน ด้านสมาชิก ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา ซึ่งทั้งหมดจะตรงกับคําว่า balance score card น่ันเอง จึงขอช้ีประเด็นว่าว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ควร
จะทําเรื่องน้ีเป็นอันดับแรก  

เรื่องที่ 2 อยู่ทางด้านขวาของรูป เรื่องกองทุนประกันเงินฝาก กองทุนเสถียรภาพ หรือกองทุนร่วมฯ ซึ่ง
ปัจจุบันชุมนุมฯ ได้พยายามทําโครงการน้ีมาต้ังแต่ปี 2550 โดยลักษณะโครงการคือ ชุมนุมฯ จะเชิญชวน
สหกรณ์ที่มีเงินรับฝากจากสมาชิก โดยช้ีว่าถ้าสหกรณ์มีปัญหาขาดสภาพคล่อง เมื่อสมาชิกมาถอนเงินแล้วไม่มี
เงินให้จะทําอย่างไร จึงเชิญชวนให้มาร่วมกันทําเป็นกองทุนเสถียรภาพ โดยให้สหกรณ์ที่มีเงินรับฝาก นําเงิน
ประมาณ 2% ของเงินฝากจากสมาชิกมารวมกันไว้ที่กองทุน แล้วชุมนุมฯ จะให้อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 
ปีขึ้นไป สิ่งที่น่าสนใจคือ ถ้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการน้ีมีปัญหาขาดสภาพคล่อง ซึ่งไม่ได้หมายถึงขาดสภาพ
คล่องในการให้เงินกู้แก่สมาชิก แต่หมายถึงสภาพคล่องในการถอนเงินของสมาชิกแล้ว ชุมนุมฯ จะให้เงินกู้ 3 
เท่าของเงินรับฝากที่สหกรณ์มีอยู่ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดของโครงการน้ีพบว่ามีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการประมาณ 
20 สหกรณ์ มีเงินประมาณพันล้านบาท 

ประเด็นสุดท้ายคือเรื่อง Private repo ซึ่งเห็นว่าในขบวนการสหกรณ์ยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์จากเร่ือง
น้ีมากนัก ในขณะที่กรณีของธนาคารพาณิชย์ โครงการน้ีเป็นเง่ือนไขภาคบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
กําหนดไว้ว่า ธนาคารพาณิชย์ที่มีเงินรับฝากจากประชาชนจะต้องมีสภาพคล่องอย่างน้อย 6% และกําหนดอีก
ว่าในส่วนน้ีต้องเป็นพันธบัตรรัฐบาลอย่างน้อยก่ีเปอร์เซ็นด้วย ดังน้ันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจึงมีพันธบัตร
รัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทยจะทําหน้าที่เป็นคนกลางคอยตรวจสอบว่าธนาคารไหนขาดสภาพคล่อง
ระยะสั้นๆ ก็ให้กู้ยืมกันได้โดยใช้พันธบัตรส่วนน้ีเป็นประกัน โดยมีอัตราดอกเบ้ียที่รู้จักกันว่าเป็นอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย นอกจากน้ีถ้ามองลึกลงไปจะพบว่าธนาคารพานิชย์ส่วนใหญ่เงินรับฝากมากกว่า 50% จะเป็นเงินออม
ทรัพย์ เพราะฉะนั้นตลาดซื้อคืนน้ีจึงมีความจําเป็นสําหรับธนาคารพาณิชย์ ดังน้ันจึงต้องมองย้อนกลับมาใน
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าถ้าจะมีตลาด Private repo จะดีหรือไม่ เพราะเงินรับฝากที่ สอ. มีอยู่น้ันเป็น
แบบก่ึงสั้นก่ึงยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงสหกรณ์หลายแห่งมีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษซึ่งมีกลไกการบริหารสภาพ
คล่องในตัวเองค่อนข้างดี นอกจากน้ีผู้ฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์จะต่างจากประชาชนทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้มีรายได้ประจําและมีเงินที่จะฝากได้ระยะยาว อีกทั้งยังไม่มีการบังคับว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีพันธบัตร 
ทําให้การที่จะต้ัง Private repo ยังไม่ค่อยกว้างเท่าใดนัก แต่ในอนาคตอาจเกิดขึ้นได้ 
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 เมื่อ คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง กล่าวนําประเด็นเรียบร้อยแล้ว รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จึงเปิดเวทีให้ผู้
ร่วมเวทีได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
  

คุณสามารถ พจนพาณิชย์กุล (สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข จํากัด) 
กล่าวถึงประเด็นเรื่องการลงทุน เน่ืองจากสมาชิกย่อมต้องการผลตอบแทนสูงจึงทําให้ สอ. ต้องนําเงิน

ไปลงทุน ซึ่งอาจผิดหลักการสหกรณ์ไปบ้าง โดยต้องหาทางลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่มากข้ึน แต่มักจะติดข้อ
กฎหมายเรื่องของการลงทุน ซึ่งกรมฯ ได้ต้ังกฎระเบียบไว้ เช่น สอ. จะลงทุนด้านตลาดหลักทรัพย์ เมื่อทําเรื่อง
ขออนุญาตไปทางกรมฯ กว่าจะได้คําตอบมักกินเวลานาน ทําให้ราคาที่ต้องการจะลงทุนไม่สอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง ดังน้ันต้องการขอหารือเรื่องกรอบเวลาของการให้คําตอบ และถ้าไม่ได้คําตอบ สอ. ควรจะต้อง
ดําเนินการอย่างไรต่อไป และอีกประเด็นหน่ึงคือเรื่องการจัดการองค์ความรู้เรื่องของการลงทุน คิดว่าเรื่องน้ีทาง
ชุมนุมฯ น่าจะมีส่วนช่วยได้มาก นอกจากน้ีหากมีคนของสถาบันการเงินเข้ามาอยู่ในขบวนการสหกรณ์ แต่ต้อง
เข้ามาร่วมทํางานด้วยความมีจิตวิญญาณของสหกรณ์ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากข้ึนในด้านการเงิน สุดท้ายขอ
ฝากว่าต้องการให้กําหนดกรอบให้ชัดเจน เพราะปัจจุบันมีกรอบที่กว้างมากๆ ไม่มีข้อจํากัด แต่เมื่อ สอ. 
ดําเนินการอะไรลงไปแล้ว กลับถูกช้ีว่าเป็นความผิด ดังน้ันจึงต้องการให้กําหนดกรอบอย่ากว้างมาก  
  

คุณสมศักด์ิ อังสุโกมุท (สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จํากัด) 
 เวทีน้ีเป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยดําเนินงานกันแบบต่างคนต่างทํา 
สําหรับประเด็นเร่ืองการลงทุนก็สะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์ใดที่มีเงินเหลือมักต้องด้ินรนหาทางลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ กันไปเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดกลับคืนสู่สมาชิก  

ในส่วนของ สอ.กฟผ. น้ันมีโครงการส่งเสริมการออมของสมาชิก โดยมุ่งเน้นให้มีการออมต้ังแต่เด็ก
สิ่งจูงใจคือการให้อัตราดอกเบ้ียที่สูงมาก จนปัจจุบันมีการออมเพ่ิมมากขึ้น ส่วนเรื่องการลงทุน คิดว่า สอ.กฟผ. 
มีการลงทุนน่าจะมากที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการลงทุนในตราสารหน้ี มูลค่ารวมสี่หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่ง
เป็นการหารายได้ของ สอ. เพ่ือให้ได้เงินปันผลกลับคืนสู่สมาชิก 

สําหรับเวทีน้ีทําให้ต้องหันมาดูเรื่องการช่วยเหลือพ่ึงพากันในขบวนการสหกรณ์มากขึ้น ต้องดูเรื่อง 
strategy เครือข่ายอุปทาน และหาแนวทางใหม่ในการช่วยเหลือกัน ทั้งน้ีกรณีเรื่อง private repo น้ัน สอ. 
กฟผ. มี private repo มาหลายปี ซึ่งช่วยให้ดอกเบ้ียต้นทุนถูกลง แต่ก็ต้องดูสัดส่วนที่จะทํา private repo 
ด้วย โดยต้องพิจารณารายละเอียด ซึ่งปัจจุบัน สอ.กฟผ. มีการทําคลัสโซเด้ียนเป็นแห่งแรกในสหกรณ์ของไทย
และเปลี่ยนเป็นหลักทรัพย์ทั้งหมดผ่านระบบอิเล็คทรอนิคไปอยู่ที่ธนาคาร ฉะน้ันเมื่อมีการซ้ือขาย ธนาคารที่
เป็นตัวกลางจะดําเนินการให้ สอ. ไม่ต้องไปจ่ายเงินเอง การดําเนินการจะผ่านระบบอิเล็คทรอนิคทั้งหมดซึ่งจะ
ช่วยให้ต้นทุนถูกลง 

ดังน้ันคิดว่าถ้าสหกรณ์ใหญ่ๆ ที่มีเงินเหลือมาร่วมมือกัน วางแผนเพ่ือช่วยเหลือขบวนการสหกรณ์
ด้วยกัน สหกรณ์ไทยก็น่าจะเข้มแข็งเช่นเดียวกับสหกรณ์ของต่างประเทศ ที่จะนําเงินเหลือมาช่วยขบวนการ
สหกรณ์ด้วยกันก่อน ซึ่งเริ่มมองเห็นว่าถ้าสหกรณ์สามารถเช่ือมโยงกันหมดทั้งระบบได้ตามแผนของโครงการน้ีก็
น่าจะมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ไทย 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปประเด็นจากที่ คุณสมศักด์ิ อังสุโกมุท กล่าวแสดงความเห็นมานั้นทําให้

เริ่มมองเห็นว่าเป็นการเช่ือมโยงทั้งหมด ต้ังแต่ฐานข้อมูล การจัดการความสัมพันธ์ การมีแผนร่วมกัน ระบบไอที
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ที่จะมาช่วยสนับสนุน รวมทั้งนวัตกรรม เช่น private repo จะช่วยลดต้นทุนและบริหารความเสี่ยงเชิง
ปฏิบัติการ เป็นเรื่องที่เช่ือมต่อกันทั้งหมด 

 
คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม (สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด) 
กล่าวว่า สอ.กฟผ. นับเป็นผู้เช่ียวชาญในเร่ืองการซื้อขายหลักทรัพย์ จึงไม่ค่อยปล่อยกู้แก่ สอ. ด้วยกัน

มากนัก สําหรับ สอ.จุฬาฯ ได้มีการลงทุนในส่วนน้ีบ้างเช่นกันแต่ยังไม่ทั้งหมด เพราะขาดแคลนบุคลากรที่
เช่ียวชาญด้านน้ี จึงเป็นการซื้อ-เก็บ มากกว่า และมีส่วนหน่ึงที่เป็นการปล่อยกู้ให้ สอ. อ่ืนด้วย ซึ่งองค์ประกอบ
ของการใช้ไปของเงินทุนจะแตกต่างกัน โดย สอ.จุฬาฯ จะมีทั้งการซื้อพันธบัตร หุ้นกู้ ฝากสหกรณ์อ่ืน หรือให้ 
สอ. อ่ืนๆ กู้ แต่ทั้งน้ีการจัดสัดส่วนต่างๆ จะต้องคํานึงถึงสภาพคล่องที่จะหมุนกลับมาสู่สหกรณ์เองด้วย การ
ทํางานของ สอ.จุฬาฯ จะมองแบบตรงไปตรงมาช้ันเดียว เช่น ถ้าขาดสภาพคล่องก็จะกู้ธนาคาร เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการให้สมาชิกกู้ หรือการให้สหกรณ์อ่ืนกู้จะได้ผลตอบแทนดี แต่ก็ต้องมีการแบ่ง
สัดส่วนในเร่ืองน้ีด้วย เพราะ สอ. ต้องส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม โดยพยายามเพ่ิมดอกเบ้ียให้สูงกว่าธนาคาร
ทั่วไป แต่ทั้งหมดก็ต้องจัดสัดส่วนต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเพ่ิมเติมว่า นวัตกรรมอะไรท่ีจะนํามาใช้จัดการอย่างตรงๆ ง่ายๆ เช่น 

เรื่องต้องจัดสัดส่วนระหว่างเงินให้กู้แก่สมาชิกปัจเจกบุคคลกับสหกรณ์อ่ืน และหลักการสภาพคล่องกับ
ผลตอบแทนที่สวนทางกัน เหล่าน้ี สอ.จุฬา มีอะไรเป็นเคร่ืองมือ 

 
คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม ตอบว่า เรื่องการใช้เครื่องมือของ สอ.จุฬาฯ จะใช้ Cash flow แต่ทั้งน้ีโดย

ปกติแล้วตามตํารา cash flow จะออกเป็นเดือน แต่ สอ.จุฬาฯ จะออกเป็นวันและมีการอัพเดททุกวัน ซึ่งผู้ที่
เรียนด้านบัญชีมาจะพอทําได้เพราะเป็นเรื่องพ้ืนฐาน เพียงแต่ต้องมีความเอาใจใส่ทําตลอดเวลา ซึ่ง
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้ทํา cash flow และเน้นเรื่องสภาพคล่องเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ต้องมีพร้อมให้บริการ
สมาชิกตลอดเวลา แต่ก็ต้องดําเนินการหาเงินควบคู่กันไปด้วย โดยพิจารณาสัดส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมพร้อม
บริหารสภาพคล่องให้ดีตามกรอบที่วางไว้ 

 
 
ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด) 
ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่องวิธีดู cash flow ในลักษณะของผู้มีเงินฝากน้ัน วันจันทร์กับวันศุกร์จะมีคน

ถอนเงินมากที่สุด หรือฤดูกาลก่อนเปิดเทอม เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการที่ต้องรายงานให้
กรรมการดูทุกวันว่าเงินเข้าเท่าใด เงินออกเท่าใด เพ่ือการทํา cash flow ที่ถูกต้อง 

สําหรับประเด็นเรื่องลักษณะที่พึงประสงค์ของ SHOs System เป็นตัววัดที่ดี ทั้งเรื่องประสิทธิภาพ
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรการเงิน การบริการที่เป็นธรรม มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก และระบบ
การบริหารจัดการที่ดี ทั้งหมดน้ีสืบเน่ืองมาจากหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์คือ 1) บริการหรือบริหารอย่างไร 
ทั้งเรื่องงาน เงิน และบุคคล ซึ่ง งาน คือ funding เงิน คือ เงินฝาก โดยทั่วไปแล้วเงินฝากในธนาคารพาณิชย์จะ
มีเงินฝากมากเกิน 50% ของเงินฝากทั้งหมด เช่นเดียวกันกับสมาชิกที่นิยมจะนําเงินฝากเข้า สอ. มากกว่าหุ้น
เพ่ือไว้ใช้จ่ายและสํารองกรณีฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นเมื่อใช้โครงสร้างที่ฝืนธรรมชาติมากๆ โดยให้สมาชิกถือหุ้น
เยอะๆ จะเกิดปัญหาสมาชิกก็จะลาออก หรือหาทางนําเงินจากหุ้นไปใช้ ดังน้ันจึงเป็นปัญหาของสหกรณ์ที่ต้อง
บริหารด้วยเงินฝาก ทําอย่างไรจึงจะหาทางนําเงินฝากเข้ามาให้ได้ สําหรับหน้าที่ สอ. เรื่องที่ 2) คือ เรื่องความ
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เช่ือมั่น เช่น สอ.กฟผ. มีระบบสร้างความเช่ือมั่นคือ ให้ผู้ว่าฯ เป็นประธานฯ และรองผู้ว่าฯ สมัครเป็นกรรมการ 
ทําให้เกิดความเช่ือมั่นให้คนฝากเงินและการถือหุ้น จนทําให้มีปัญหาเร่ืองมีหุ้นมากเกินไป หน้าที่เรื่องที่ 3) คือ
เรื่องสวัสดิการ ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว และเรื่องที่ 4) เรื่องเอ้ืออาทรต่อสหกรณ์และสังคม เช่น การให้กู้บ้าง 
การช่วยเหลือสภาพคล่องซึ่งกันและกันบ้าง แต่เรื่องเอ้ืออาทรต่อสังคมน้ัน เรามักลืมคิดถึงว่า การซื้อพันธบัตร
รัฐบาลหรือการซื้อตราสารหน้ีนับเป็นการเอ้ืออาทรต่อสังคมเช่นกัน เพราะรัฐบาลได้เงินไปสร้างงานสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่อสังคม ดังน้ันอย่าคิดว่าสหกรณ์อยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ สหกรณ์ต้องมีภาคีเช่ือมโยงต้องมี
สังคมในการช่วยเหลือกันอยู่ 

เรื่องการลงทุนน้ันไม่น่ากังวลมาก แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ เรื่องตัววัดความเสี่ยงที่ค่อนข้างไม่ตรงกับระบบ
สากล คือ เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ถ้ามองเร่ืองการบริหารสภาพคล่อง การลงทุน ที่กังวลว่าจะผิดกติกาจะ
เห็นว่าพ้ืนฐานของกฎหมายปัจจุบันกว้างพอควร ไม่น่ากังวล 

สําหรับเร่ืองความท้าทายจากนโยบายเปิดเสรี สิ่งที่ท้าทายที่สุดคือต้องศึกษาให้เร็ว เพราะต้องไปสู่
ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหน้ี ส่วนระบบการเงิน สอ. ที่มีข้อมูลว่า โครงสร้างการเงินไม่เอ้ือต่อความ
มั่นคง-สภาพคล่องน้ัน ตนเองคิดว่ามีการเอ้ือต่อความม่ันคงและสภาพคล่องแล้วไม่น่ากังวลมาก เพียงแต่ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากความเช่ือมั่นน้ันต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และสิ่งที่ต้องใส่ใจมากที่สุดคือ การพัฒนา
บุคลากร ทั้งตัวสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ ชุมนุมฯ จะต้องรู้เรื่องและมีบทบาท
มากขึ้นทั้งเรื่องตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหน้ี  

เรื่องที่ยากที่สุดอีกเรื่องหน่ึงคือ การบริการยังไม่เข้าถึงสมาชิกตามอัตลักษณ์สหกรณ์ ถ้าเราไม่เริ่มต้น
ต้ังแต่นักเรียนประถม ให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติต้ังแต่ประถม โดยต้องทําให้เด็กมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และ
สร้างวินัยการเงินให้ต้ังแต่เด็ก ทั้งน้ีสิ่งสําคัญที่สุดของกรมตรวจบัญชีฯ คือ ทําอย่างไรให้ระบบบัญชีชัดเจน 
แยกแยะให้เห็น ต้องปรับปรุงตัวพ้ืนฐานให้มองเห็นให้ชัดเจน 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวสรุปว่า ผศ.เต็มใจ ช่วยร้อยให้เห็นว่าเงินมาอย่างไร ใช้อย่างไร และ

ท้ายสุดช้ีให้เห็นโครงสร้างการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าต้องเน้นเรื่องเงินฝาก และเตือนว่าอย่าเล่นเรื่องหุ้น
มากนักเพราะจะติดกับดักตัวเองในหลายๆ เรื่อง ส่วนเรื่องฐานข้อมูลหรือเรื่องการทําความเข้าใจ ไม่เพียงแต่ให้
ข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว แต่เรื่องระเบียบ ระบบบัญชีก็ต้องทําให้เข้าใจกันอย่างแท้จริง 

 
คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด) 

 กล่าวว่า จากที่คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง เอ่ยถึงเรื่องมาตรฐานการวัดประสิทธิภาพการทํางานของ
สหกรณ์ มีความเห็นว่าเป็นการวัดตัวองค์กรที่เป็นนิติบุคคลใช่หรือไม่ ทั้งน้ียังไม่เข้าใจว่าที่ทุกคนพูดเรื่อง
สหกรณ์น้ันหมายถึงสหกรณ์ในฐานะที่เป็นวิธีการหรือในฐานะที่เป็นนิติบุคคล เพราะกฎหมายสหกรณ์จะพูดถึง
สิทธิและหน้าที่ของนิติบุคคล แต่ไม่ได้พูดถึงกระบวนการทางสหกรณ์ เพราะกระบวนการทางสหกรณ์เป็นเรื่อง
ทางวิชาการสหกรณ์หรือวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการ ฉะน้ันที่กล่าวถึงนิติบุคคลสหกรณ์น้ันเป็นเพียง
ตัวแทนของคนที่มารวมกลุ่มทําหน้าที่แทนการใช้สิทธิและหน้าที่ให้เป็นไปตามวิธีการสหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิก เมื่อหันกลับมาพิจารณาที่ตัวกระบวนการ ผู้ที่รับผลคือตัวสมาชิก เพราะฉะนั้นเมื่อจะวัดความสามารถ 
ทําไมจึงไม่วัดที่ความสุขหรือความกินดีอยู่ดีของสมาชิก เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพหรือความสามารถของตัวแทน
น่ันหรือตัวนิติบุคคล ดังน้ันจึงมีความคิดว่าอยากให้วัดที่ความสุข ความกินดีอยู่ดีของสมาชิก เพ่ือสะท้อน
ประสิทธิภาพของตัวนิติบุคคล  
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เมื่อกล่าวถึงประเด็นนิติบุคคล สหกรณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเก่ียวข้องกับการเงิน ทั้งเงินที่มาจากภายใน
หรือเงินที่มาจากภายนอกสหกรณ์ เห็นด้วยที่จะจัดให้มีกองทุน รักษาเสถียรภาพหรือสภาพคล่อง เพ่ือช่วยเหลือ
สหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง เพราะแม้ว่ากฎหมายจะกําหนดให้สหกรณ์ต้องมีการรักษาสภาพคล่องไว้อย่างน้อย 
10% ซึ่งเป็นตัวเล็กที่เล็กน้อยมาก และในทางปฏิบัติยังเป็นแบบตัวใครตัวมันมากเกินไป ดังน้ันหากนําหลักการ
น้ีมารวมกันแล้วมีส่วนกลางเข้ามาบริหารจัดการน่าจะเป็นสิ่งดี 

สําหรับประเด็นเรื่องการบริหารเงินทุน มีความคิดว่าในระบบ สอ. น้ันการบริหารต้นทุนของนิติบุคคล
หรือองค์กร ควรต้องบริหารต้นทุนให้ตํ่าเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกที่จะได้รับบริการทางการเงินจากสหกรณ์ใน
อัตราดอกเบ้ียที่ตํ่าเพราะมีต้นทุนตํ่า เพราะหลักของสหกรณ์ เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนของมนุษย์ จึงมีการ
รวมตัวเพ่ือช่วยเหลือกัน ดังน้ันเมื่อสมาชิกสหกรณ์เกิดความเดือนร้อนจึงควรได้รับการดูแลจากสหกรณ์ได้ดีกว่า
การต้องพ่ึงพาระบบเงินทุนนิยม ตัวสหกรณ์จึงควรคํานึงว่าต้องบริหารต้นทุนให้ตํ่าเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงๆ 
แต่ควรต้องคํานึงถึงว่าเป็นการช่วยเหลือสมาชิกมากกว่า เพราะถึงจะมีกําไรในสหกรณ์มากแต่สมาชิกยังคงมี
ความเดือนร้อนก็คงไม่สามารถพูดได้ว่าสหกรณ์น้ันประสบความสําเร็จ  

ส่วนเรื่องการลงทุนในสหกรณ์ควรคิดว่าเป็นไปตามหลักการสหกรณ์สากลในข้อ 6 ที่ว่ามีการร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์หรือไม่ แต่ก็ต้องคํานึงถึงว่าสหกรณ์ที่มีเงินเหลือจะมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้าช่วยเหลือให้สหกรณ์ที่
ต้องการเงินกู้ไปแล้วจะได้เงินกลับคืนมา ดังน้ันจึงต้องมีการสร้างความเช่ือมั่นว่าถ้าสหกรณ์มีความเอ้ืออาทรต่อ
ขบวนการสหกรณ์ด้วยกันแล้วจะไม่เกิดผลเสียต่อสหกรณ์และสมาชิกของตนเอง ซึ่งส่วนน้ียังไม่มีระเบียบหรือ
กฎหมายที่จะให้ความมั่นใจในส่วนน้ีได้ แต่สําหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีเงินเหลือและต้องการดําเนินการด้าน
การเงินอย่างจริงจัง ขอแนะนําว่าอาจรวมกันต้ังกองทุนหรือนิติบุคคลมหาชน ที่ร่วมกันต้ังโดย สก. ถือหุ้นให้ไป
ดําเนินงานแทนซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และตรงกับอัตลักษณ์ที่กล่าวถึงกันอยู่ในเวที 

 
คุณสมศักด์ิ อังสุโกมุท กล่าวแสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากสหกรณ์ต้องการทําเรื่องแผนกลยุทธ์และ

ทิศทางการพัฒนาว่าจะทําอะไรบ้างน้ัน คงต้องมีการอภิปรายกันว่ามีทิศทางและแผนปฏิบัติอย่างไร ต้องปรับ
ทัศนคติของผู้บริหารให้เข้าใจ เข้าร่วม และร่วมมือจริงๆ โดยมองว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้ความรู้แล้วเข้ามาร่วม
กัน ดังน้ัน ชสอ. ต้องสร้างความเช่ือมั่นและความศรัทธา อยากให้มีแผนว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพ่ือการ
ขับเคลื่อนต่อไปให้ชัดเจน 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวรับฟังความเห็นทุกท่าน ซึ่งเวทีน้ีเป็นเวทีรับฟังความเห็น และสามารถ

จับประเด็นได้ 2-3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นโครงสร้างที่แก้ได้ เช่น การแก้กฎหมาย น่าจะมีกลไกอะไรในการ
ก้าวสู่การแก้กฎหมายเพ่ือนําไปสู่การแก้ไขเร่ืองปัจเจกบุคคล และประเด็นหากสหกรณ์มีเงินเหลือจะมีช่องทาง
อย่างไรในการบริหารจัดการ จะเช่ือมโยงพันธมิตรอย่างไร ซึ่งทั้งหมดต้องมีแผนและเคร่ืองมือที่จะทําให้รู้ตัวตน
ว่าเป็นสหกรณ์เงินเหลือหรือสหกรณ์เงินขาด และประเด็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีกองทุน มีคณะกรรมการท่ี
เป็นกลางเข้ามาบริหารจัดการสภาพคล่อง แต่ต้องไม่ขาดอัตลักษณ์ของการเป็นอิสระ และจะทําอย่างไรให้ไม่
ขาดเอกลักษณ์ของการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 

 
คุณมนัส ชูผกา (สหกรณ์ออมทรัพย์เจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) จํากัด) 
กล่าวว่าเรื่องเงินในเวทีน้ีเป็นแนวคิดที่ดี แต่สําหรับ สอ.เล็กๆ จะไม่มีปัญหาเร่ืองเงินเหลือ และสภาพ

คล่องอยู่ในสภาพดี ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงกรอบแนวทางการพัฒนาที่ 3 เรื่องการสนับสนุน ที่กล่าวไว้ว่าต้อง
เสริมสร้างความรู้น้ัน สําหรับในภาคอุตสาหกรรมแลว้มนุษย์เงินเดือนจะมีความต้องการปลดหน้ีสิน หลายบริษัท
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ที่ได้มาดูงาน สอ.เจียเม้งฯ แล้วต้องการต้ังสหกรณ์บ้างแต่ไม่สามารถทําได้ โดยมีคนกล่าวว่าถ้าไม่มีคนอย่างคุณ
มนัสจะไม่สามารถทําได้ มีตัวอย่างหลายบริษัทที่ต้องการต้ังสหกรณ์แต่ไม่สามารถทําได้ โดยมีบางบริษัทถึงกับ
ว่าจ้างคุณมนัส ไปจัดการหาแนวทางการจัดต้ังสหกรณ์ให้ ซึ่งกรณีที่ยกตัวอย่างน้ี อยากให้มองว่าต้องระดม
กําลังเรื่องนักสหกรณ์ที่แท้จริงด้วย ต้องมีความรู้และมีอุดมการณ์ ดังน้ันต้องมีทีม เช่น ชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลาง
นํากรรมการมาสอบความรู้ความเข้าใจและต้ังเป็นนักวิชาการสหกรณ์ แล้วกําหนดระเบียบว่าผู้ที่จะเป็น
กรรมการสหกรณ์ต้องผ่านหลักสูตรอะไรจึงจะเป็นกรรมการได้ และขอแนะนําว่าขั้นแรกให้ชุมุนมฯ ลองเชิญ
เจ้าหน้าที่บริษัท ไปให้ความรู้ว่าสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาหน้ีนอกระบบได้อย่างไร ทั้งน้ีตนเองพร้อมอาสาจะให้
ความร่วมมือในการให้คําแนะนําแก่บริษัทต่างๆ ว่าจะจัดต้ังอย่างไร สหกรณ์ใหญ่ๆ มีคนที่มีความรู้จํานวนมาก 
แต่นักวิชาการสหกรณ์นอกจากมีอุดมการณ์แล้วจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และเรื่องไอทีก็เป็นเรื่องสําคัญอีก
อย่างหน่ึง นอกจากน้ีกรรมการต้องมีจิตวิทยาและสังคมที่ดีด้วย 

 
คุณนลธวัช สมาธิ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด) 
กล่าวว่ามีความยินดีที่มีผู้มีความสามารถเสนอตัวช่วยเหลือในการจัดต้ังสหกรณ์ของบริษัทต่างๆ คิดว่า

ต้องได้ร่วมมือกันในอนาคตอย่างแน่นอน และขณะน้ีชุมนุมฯ กําลังบันทึกเทปเพ่ือออกรายการช่อง 3 เก่ียวกับ
เรื่องสหกรณ์ จึงอยากขอเชิญร่วมออกรายการ เป็นการเชิญชวนให้คนออม สําหรับเรื่อง คพช. น้ัน ขณะนี้เมื่อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ คนใหม่ที่เข้ามาได้ให้ความสําคัญกับขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างมาก จึงคิดว่าขบวนการ
สหกรณ์น่าจะดําเนินไปได้อย่างดีขึ้น ในส่วนชุมนุมฯ ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนภายนอกมากนัก เพราะเห็นว่าใน
สหกรณ์อีกหลายแห่งยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่มาก และคิดว่าชุมนุมฯ น่าจะมีส่วนได้เข้ามามีบทบาทใน
ขบวนการสหกรณ์มากขึ้นต่อไป 

 
คุณประดิษฐ์ พลหงษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด) 
เป็นตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มาจากภาคอีสาน เป็น สอ.ขนาดเล็ก ไม่เคยมีเงินเหลือ ต้องกู้จาก 

สอ. ขนาดใหญ่ๆ อยู่ตลอดเวลา สําหรับประเด็นการพ่ึงพาเอ้ืออาทรน้ัน เห็นว่า สอ. ในภูมิภาคยังขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน และกรรมการบางรายยังตัดสินใจทําเรื่องที่ผิด ทําให้ถูกรังเกียจจาก สอ. ใหญ่ๆ ในส่วนกลาง
ไม่กล้าให้เงินกู้หรือให้ความช่วยเหลือ แต่เห็นว่าถึงอย่างไรน่ันก็ยังคงเป็นเพ่ือนในขบวนการสหกรณ์ สมาชิก 
สอ. ขนาดเล็กเหล่าน้ันถูกทอดทิ้ง จึงอยากบอกว่าต้องการให้ สอ. ที่มีเงินเหลือช่วย สอ. ขนาดเล็กเหล่าน้ันด้วย 
เพ่ือให้ สอ. เหล่าน้ันสามารถเรียกความศรัทธาต่อสหกรณ์กลับคืนมา 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ต้ังประเด็นคําถามเพ่ิมเติมว่า ระบบสนับสนุนอะไร หรือกลไกอะไรท่ีจะช่วย

ให้ผู้จัดการ สอ. ดําเนินการได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรค  
 
คุณประดิษฐ์ พลหงษ์ กล่าวว่า อํานาจในการตัดสินใจของฝ่ายจัดการมักถูกครอบงําโดย

คณะกรรมการทั้งหมด ผู้จัดการไม่สามารถตัดสินใจได้โดยลําพัง หลายสหกรณ์กําหนดวาระผู้จัดการ 2-4 ปี 
เพ่ือลดบทบาทอํานาจของผู้จัดการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ทําให้ฝ่ายจัดการอ่อนแอ  

ฝ่ายจัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําเป็นเรื่องดีกว่าที่จะกําหนดวาระ และส่วนใหญ่ให้ความรับผิดชอบ
ฝ่ายจัดการว่าต้องรับผิดชอบในการรับจ่ายเงิน แต่ไม่มีอํานาจในการรับจ่ายเงิน เช่น สอ. ใกล้เคียง ผู้จัดการ
ไม่ได้เซ็นเช็คจ่ายล็อตเตอรี่แต่กลับต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ทําให้เกิดความอ่อนแอของฝ่ายจัดการ นอกจากน้ี 
สอ. ในส่วนภูมิภาค มักพบเรื่องกรรมการผลัดเปลี่ยนและใช้อํานาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ 
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ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด) 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สอ.ครูอุดรฯ เป็น สอ.ครู ที่เป็นบรรทัดฐานของสหกรณ์อ่ืน เป็นต้นแบบที่ดีที่

สหกรณ์อ่ืนจะปฏิบัติตาม โดยเฉพาะคุณสุวรรณ อดีตผู้จัดการ สอ. ได้วางมาตรฐาน สร้างความเช่ือมั่นของ
สมาชิกต่อสหกรณ์โดยออกไปให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเน่ือง ทําความเข้าใจกับสมาชิก ทําให้มีผู้สนับสนุนคือ
สมาชิก ส่งผลให้กรรมการมีความเกรงใจ และสิ่งที่ทําแล้วเป็นประโยชน์คือการประสานผลประโยชน์ทั้งมวล ทั้ง
เจ้าหน้าที่ กรรมการ และตัวสมาชิก ทําให้การประชุมใหญ่ของ สอ.ครูอุดรฯ ไม่เคยมีปัญหา โบนัสฝ่ายจัดการได้ 
4 เท่าทุกปี ด้วยความสามารถในการทํางานของคุณสุวรรณ จากน้ันจึงเป็นคุณประดิษฐ์ เข้ามาสานต่อ ดังน้ันจึง
เห็นด้วยกันคุณประดิษฐ์ พลหงษ์ ในเรื่องอายุการทํางานของผู้จัดการ ไม่ควรต้องมีการกําหนดวาระ แต่ควรต้อง
สร้างให้ผู้จัดการมีความภักดีต่อสหกรณ์มากกว่า 

สําหรับประเด็นเรื่องการวัดตัวสหกรณ์ ที่คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ กล่าวถึงว่าควรวัดตัวสมาชิกและความ
กินดีอยู่ดีของสมาชิกมากกว่า ตัววัดที่กล่าวถึง เช่น 1) ประสิทธิภาพ 2) วัดตัวสมาชิก เงินรับฝากเฉลี่ย/สมาชิก 
ระยะสั้นเท่าไร ทุนเรือนหุ้นเฉลี่ยต่อสมาชิกเป็นอย่างไร สวัสดิการที่ให้สมาชิกต่อหัวต่อรายเป็นเท่าไหร่ เหล่าน้ีจะ
เป็นตัวที่บอกว่าสหกรณ์ช่วยให้สมาชิกมีความสุข เปอร์เซ็นเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยเท่าไร ถ้าเปอร์เซ็นเงินกู้มากที่สุด
น่าจะถือว่าประสบความสําเร็จ สร้างให้สมาชิกอยู่ดีกินดี เหล่าน้ีจึงเป็นตัวที่จะใช้วัด 

ส่วนประเด็นการแก้กฎหมายน้ันเห็นด้วยว่าถ้าไม่มีกฎหมายจะทําไม่ได้ คือ 1) เงินสมทบ เข้ากองทุน
คุ้มครองเงินฝาก 2) ต้องทําให้ชุมนุมฯ ระดับประเทศเข้มแข็ง ต้องกําหนดเหมือนธนาคารพาณิชย์ที่นําเงินไป
ฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย น่ันหมายความว่าถ้าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมฯ 
และต้องมีส่วน 1-2% สินทรัพย์ซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้ 

ในส่วนประเด็นการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการว่าควรมีอะไรเพ่ิมเติม เพราะคณะกรรมการมี
อิทธิพลต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ ดังน้ันถ้ากรรมการมีจิตใจต่อส่วนรวมจะไม่มีปัญหา จึงต้องกําหนด
คุณสมบัติว่าต้องผ่านอะไรบ้าง 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ขอให้ผู้ร่วมประชุมช่วยสรุปประเด็นไว้ว่าคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ควรต้องเพ่ิมเติมคืออะไรบ้าง ช่วยเขียนรายการแล้วส่งให้แก่สถาบันฯ ด้วย 

 
คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี) 
แสดงความเห็นว่าการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ยังไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรง สิ่งที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนคือ ต้องการให้เปลี่ยนนายทะเบียนสหกรณ์จากเดิมที่เป็นข้าราชการเป็นผู้กํากับดูแล แต่ในปัจจุบัน
สหกรณ์มีความเข้มแข็งแล้ว จึงควรเป็นภาคเอกชน เช่น สันนิบาตสหกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ แล้วกรม
ส่งเสริมฯ ทําหน้าที่กํากับนายทะเบียนอีกช้ันหน่ึง โดยอาจกํากับผ่าน คพช. หรืออะไรก็ได้ที่เป็นกลไกของรัฐ  

ส่วนประเด็นการแบ่งประเภทสหกรณ์น้ันเห็นว่าสหกรณ์ไม่ควรแบ่งตามศาสนา เช่น สอ.อิสลาม ตาม
หลักการสหกรณ์ไม่ควรแบ่งเช่นน้ี เมื่อโยงถึงการแก้กฎหมายสหกรณ์อีกข้อหน่ึงโดยควรแยกเป็นกฎหมายการ
สหกรณ์ และในนั้นควรให้อํานาจในการออกกฎกระทรวงเป็นแต่ละประเภทสหกรณ์ อาจเป็นพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยสหกรณ์การเกษตร หรือพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือให้เหมาะสมต่อแต่ละ
ประเภทสหกรณ์ เพราะถ้าเราเอากฎหมาย สอ. ไปใช้กับสหกรณ์การเกษตรก็จะเกิดปัญหา เป็นต้น 

สําหรับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่มีฐานะเป็นสหกรณ์ แต่มีสมาชิกประกอบด้วยสหกรณ์ จึง
มีความเห็นว่า สันนิบาตควรทําหน้าที่เป็นหน่วยงานของนายทะเบียนสหกรณ์ และการหารายได้ ควรเพ่ิมการให้
การศึกษาอบรมที่ไม่เก่ียวข้องกับปริญญาบัตรเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม และเมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ลดบทบาท
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นายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ควรทําเร่ืองการรับจดทะเบียนสหกรณ์ การถอนช่ือ เหล่าน้ีเป็นต้น ส่วนกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์คิดว่าต้องคงไว้ โดยเหมาะที่จะทําหน้าที่จัดอันดับความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ 

ประเด็นกรณี สอ.ครูอุดรฯ เรื่องผู้จัดการสหกรณ์ เห็นว่าตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานคือ คุณอนันต์ ชา
ตรูประชีวิน ซึ่งเป็นผู้จัดการของ ชสอ. ที่สามารถทํางานในชุมนุมฯ มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเปลี่ยนกรรมการก่ี
ครั้งก็ยังสามารถทํางานภายใต้สภาวะกดดันต่างๆ ได้ 

 
ผศ.ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่ใหญ่ เมื่อได้เข้าร่วมเวทีสนทนาก็จะได้รับความรู้กลับไปทุกครั้ง ในวันน้ีได้

ฟังเรื่อง 4M ที่ประกอบด้วย Man Money Material และ Management 
สรุปสิ่งที่รับฟังในเวทีน้ี พูดเรื่องต้นนํ้าว่าทําอย่างไรให้สมาชิกรู้จักการออมและมีวินัยทางการเงิน 

เพราะสมาชิกส่วนใหญ่จะกู้มากกว่าฝาก จึงคิดว่าการสอนให้สมาชิกรู้จักการฝากน้ันต้องมีองค์กรมาช่วยให้
ความรู้ด้วย เช่น ชุมนุมฯ เข้ามาช่วยให้ความรู้ เพราะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ภายในด้วยกันแล้วสมาชิกจะไม่ค่อยสนใจ
ฟัง สําหรับกลางนํ้า คือการบริหารจัดการทั้งหมด ส่วนปลายนํ้าก็จะกลับสู่สมาชิกและความเข้มแข็งของ
สหกรณ์น่ันเอง 

มีความเห็นด้วยว่าต้องกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการที่ชัดเจน ตัวอย่างในยุคหน่ึงของ 
สอ.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีคนสวนเข้ามาเป็นกรรมการ เน่ืองจากมีพรรคพวกมาก ซึ่งไม่มีความรู้เรื่อง
สหกรณ์เลยทําให้ไม่สามารถทํางานอะไรได้ สุดท้ายต้องออกจากการเป็นกรรมการไปเอง น่ีเป็นตัวอย่างของการ
เลือกพรรคพวกตัวเองเข้าไปทํางานเพื่อสนองความต้องการของตัวสมาชิกเอง เพราะฉะน้ันควรต้องกําหนด
คุณสมบัติทั้งหมด เช่น ประธาน กรรมการ และผู้จัดการ เป็นต้น และกรมส่งเสริมฯ ควรต้องทําหน้าที่ส่งเสริม
ตามช่ือกรมด้วย 

 
คุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร (สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จํากัด) 
มีความเห็นว่าการบริหารการเงินเป็นเร่ืองสําคัญ วิธีการบริหารเงินสําหรับ สอ. เงินเหลือ กับ สอ.เงิน

ขาด จะมีการบริหารที่ต่างกัน และรวมถึงขนาดของ สอ. ทั้งใหญ่ กลาง เล็ก ก็จะมีกรอบการบริหารเงินที่
แตกต่างกันไป สําหรับการบริหารงานของ สอ. เอ ไอ เอส จํากัด จะทํางานตามกรอบที่กําหนด แต่สังเกตว่า
กรรมการชุดใหม่ๆ จะเข้ามาทํางานด้วยผลประโยชน์มากขึ้น ทําให้อุดมการณ์ความคิดเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้ฝ่ายจัดการทํางานได้ยากขึ้น 

ในประเด็นที่ว่า สอ. ในสถานประกอบการจะจัดต้ังยากน้ัน คิดว่าขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่บางครั้งไม่เห็น
ด้วยในการจัดต้ัง หลายแห่งต้ังไม่ได้เพราะผู้บริหารไม่เห็นด้วย ดังน้ันผู้บริหารต้องมีความเข้าใจตรงกันกับคณะ
บริหารสหกรณ์ นอกจากน้ีผู้บริหารสหกรณ์จะมีความคาดหวังจากตัวผู้จัดการสหกรณ์มาก แต่ทั้งน้ีบางครั้งต้อง
เข้าใจด้วยว่าผู้จัดการเองก็ไม่สามารถตัดสินใจเร่ืองทั้งหมดเพียงคนเดียวได้ ดังน้ันต้องมีการพูดคุยช้ีแจงให้เข้าใจ
ร่วมกันเพ่ือให้งานดําเนินไปได้ด้วยดี 

เรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์จะแบ่งได้ 2 แบบคือ สอ. ของหน่วยงานรัฐ กับ สอ.ของหน่วยงานเอกชน ซึ่ง
การจัดการ สอ. ของหน่วยงานเอกชนจะยากกว่าและมีรูปแบบที่หลากหลาย  

 
คุณจเร ทองด้วง (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด) 
จากการร่วมเวทีครั้งน้ีทําให้ได้ความรู้ และทางเลือกในแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ในการนํา

กลับไปใช้บริหารจัดการ สําหรับ สอ.กรมชลประทาน เป็น สอ. ขนาดใหญ่อยู่กระจายทั่วประเทศทําให้จัดการ
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ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก ไม่มีความสามัคคีเท่าที่ควรจะเป็น และกรรมการ
มักขาดความรู้ ขาดอุดมการณ์ ไม่เข้าใจแนวทางการดําเนินงานของ สอ. เท่าที่ควร แต่จะเน้นเรื่องการรักษา
ผลประโยชน์ ฝ่ายสมาชิกก็ต้องการกู้และปลดหน้ีเท่าน้ัน ทําให้ 3 กลุ่มน้ีมักจะไม่ค่อยเข้าใจกัน และมักมีความ
ขัดแย้งกัน ดังน้ันคิดว่าจะได้นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีไปปรับใช้ในสหกรณ์ด้วย 

 
คุณมนัส ชูผกา (สหกรณ์ออมทรัพย์เจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) จํากัด) 
ขอฝากชุมนุมฯ เรื่องสถานประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์น้ันไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่

ยากคือ สถานประกอบการมักต้ังคําถามมากมาย เช่น กู้แล้วคนกู้หนีจะทําอย่างไร ถ้าคนกู้เงินไปแล้วเกเรแต่ไล่
ออกไม่ได้จะทําอย่างไร ถ้าคนกู้หนีคนค้ําจะทําอย่างไร และจะถอนหุ้นได้เมื่อไหร่ เหล่าน้ีเป็นต้น ซึ่งคนตอบ
คําถามเหล่าน้ีต้องมีก๋ึนและแม่นในกฎระเบียบของสหกรณ์ สุดท้ายจึงกลับมาที่ว่าต้องสร้างคนที่มีองค์ความรู้
และต้องสร้างมืออาชีพที่แม่นในระบบสหกรณ์ แล้วอุดมการณ์จะตามมา แต่คนที่จะเข้ามาทํางานส่วนใหญ่มัก
ต้องการผลประโยชน์ ถ้าถามกรรมการทุกคนมักบอกว่าได้ก็ดี ดังน้ันผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมการ สอ.เจียเม้งฯ จะ
ได้รับการปลูกฝังให้ต้องทํางานเพ่ือกําไร แล้วกรรมการจะได้โบนัส ซึ่งตามความเห็นตัวเองคิดว่าผู้จัดการรับได้
แต่โบนัส ไม่ควรรับเงินเดือน ดังน้ันทั้งสถาบันวิชาการฯ และชุมนุมฯ ควรให้ความสําคัญในเรื่ององค์ความรู้ด้วย 

และตามที่คุณเกียรติรัตน์ เล็กอุดากร ให้ข้อเสนอแนะว่าเมื่อจะจัดทีมไปช่วย ต้องดูความชํานาญและ
จัดการตามขนาดของสหกรณ์ และแต่ละทีมควรมี Best practice ไปนําเสนอให้เห็น  

ส่วนประเด็นการกู้เงินจากแหล่งทุนภายนอก มักมีเง่ือนไขว่า 1) กรรมการทุกคนและคู่สมรสต้อง
รับผิดชอบ 2) เมื่อเซ็นการกู้ไปแล้วจะเป็นภาระผูกพัน ถึงลาออกจากกรรมการแล้วก็ต้องรับผิดชอบ จึงไม่มีใคร
อยากทํา 3) คณะใหม่ที่เข้ามาบริหารมักไม่ยอมรับรู้จากทีมเดิมที่ไปกู้ ทําให้ไม่สานต่อ ดังน้ันจึงเห็นว่าควรมีการ
ปรับแก้ไขระเบียบเหล่าน้ีใหม่ ให้มีภาระผูกพันที่รับช่วงต่อจากกรรมการเดิมจะต้องเป็นอย่างไร เป็นต้น 

 
คุณบุษบา ชีชนะ (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด) 
สอ. กรมพัฒนาที่ดินฯ มีสมาชิกประมาณ 3,600 คน เมื่อได้รับความรู้จากผู้ชํานาญการด้านสหกรณ์ 

เช่น ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต คุณสมศักด์ิ อังสุโกมุท และ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร จึงได้ไปลงทุนซื้อพันธบัตร เอา
ไปต๊ึงแล้วได้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าการใช้บุคคลค้ําประกัน จากนั้นก็เปิดรับฝากแล้วเอาไปลงทุนซื้อหุ้นกู้
บ้างในอัตราเรทต้ิงเอ 3 ตัว ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไปจนระยะหลังแทบจะไม่ต้องกู้ที่อ่ืนแล้ว โดยใช้เงินส่วนน้ีมาหมุน
สภาพคล่องของสหกรณ์ สมาชิกจะได้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างดี เมื่อได้สมาชิกนําเงินมาฝากก็นําเงินไปลงทุน
หมุนเวียนไปจนช่วงหลังไม่แทบไม่ต้องไปกู้เงินที่อ่ืน แล้วเมื่อสมาชิกฝากมากขึ้นก็จะนําเงินไปหมุนมีสภาพคล่อง 
ทํากู้ระยะสั้นๆ ซึ่ง สอ.กรมพัฒนาที่ดิน ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามเรื่องตัวแปรสําคัญคืออะไร 
 
คุณบุษบา ชีชนะ กล่าวว่า สอ. กรมพัฒนาที่ดิน มีภาคีที่ดี เช่น สอ.มก. สอ.กรมป่าไม้ และ สอ.กรม

ส่งเสริมวิชาการเกษตร จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยการจัดสัมมนาร่วมกันทุกปี 
 

  รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท หยิบยกประเด็นระบบการบริหารจัดการสถาบันการเงินตามอัตลักษณ์
สหกรณ์ควรเป็นอย่างไร เพราะเมื่อคนเปลี่ยนจะเกิดความอ่อนไหวมาก เราจะจัดการในเรื่องน้ีอย่างไร  
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 คุณสัญญา ลําเจียกเทศ (ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ พ้ืนที่ 2) 
 กล่าวว่า เห็นด้วยกับที่ รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาไว้ดีอยู่แล้วมักถูก
เปลี่ยนไปง่ายๆ และมีความอ่อนไหวมาก เพราะเมื่อถึงจุดหน่ึงจึงตระหนักว่าความรู้และประสบการณ์ความ
ทุ่มเทที่มีมาน้ันยังไม่พอในการบริหารงานในองค์กรขนาดใหญ่ เพราะในขณะที่ตนเองอยู่ในทีมบริหารงาน
สหกรณ์น้ันทํากําไรให้ สอ. และสามารถให้ สก.อ่ืนกู้ได้ แต่เมื่อต้องหยุดไปแล้วมีคนใหม่เข้ามาทํางาน กลับทําให้
สหกรณ์ต้องมีหน้ีเป็นจํานวนมาก รวมถึงนโยบายที่กําหนดไว้เพ่ือป้องกันองค์กร ป้องกันสมาชิกถูกถอดออกจน
หมด แล้วแก่งแย่งผลตอบแทนหรือโบนัส ระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งทั้งหมดน้ีเกิดจากคน เพราะการ
เข้ามาเป็นผู้บริหารสหกรณ์ง่ายเกินไป  

ส่วนเร่ืองการลงทุนไม่ควรเน้นแต่เรื่องกําไร ควรมองเรื่องอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ด้วย ทําไม
เราไม่นําเงินในขบวนการสหกรณ์มาช่วยเหลือกัน ควรมีกองทุนหรือกรมธรรม์ที่จะเข้ามาคุ้มครองการลงทุน 
และช่วยประกันความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามหลักการสหกรณ์อย่างแท้จริง 

 
 คุณสมศักด์ิ อังสุโกมุท (สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จํากัด) 
 กล่าวเสริมเรื่องนวัตกรรมและภูมิปัญญาน้ันยังมีได้อยู่  ถ้าสหกรณ์สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น
สอ.กฟผ. จะมีระบบ cash management ที่เป็นระบบใหญ่ ที่สามารถทําได้ทุกธุรกรรมและไปได้ทุกธนาคาร โดย
ใช้ระบบอิเล็คทรอนิค โดยทําธุรกรรมจากที่ใดก็ได้ ซึ่งเราต้องสร้างระบบนวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยให้รวดเร็วและ
ทันสมัยมาก จะทําให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและสมาชิกเกิดความพอใจจะใช้บริการของสหกรณ์ ดังน้ันมีความเห็น
ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จะช่วยให้สหกรณ์มั่นคง ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ขณะที่ทุกอย่างต้องเป็น real time 
 
 คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม (สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด) 
 ขอช้ีแจงเรื่องการท่ี สอ. เงินเหลือ แล้วไม่ให้ สอ.เงินขาดกู้น้ัน จากประสบการณ์การทํางานในสหกรณ์
ออมทรัพย์มานาน เห็นว่าเป็นวัฏจักร เพราะจากอดีต สอ. มีเงินเหลือจะให้ สอ. เงินขาด กู้ไปด้วยความเช่ือใจ
กัน แต่เมื่อมีธนาคารพาณิชย์มาแข่ง มีสิ่งจูงใจมากขึ้น ทําให้ สอ. ที่มากู้ หันไปกู้กับธนาคารพาณิชย์เหล่าน้ัน ทํา
ให้ สอ. เงินเหลือเกิดความยากลําบาก จึงต้องไปหาทางลงทุนด้านอ่ืนๆ ทดแทน จึงหันไปเริ่มต้นลงทุนซื้อ
พันธบัตร หุ้นกู้ แล้วเมื่อ สอ. จะหันกลับมาหาเรา จึงไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะได้ลงทุนซื้อพันธบัตรไปแล้ว
ไม่สามารถให้กู้ได้แล้ว มันจึงเป็นวัฏจักรความอยู่รอดของสหกรณ์ตัวเองด้วยเช่นกัน  
 สําหรับในยุคการเปิดเสรีอาเซียนน้ัน เห็นด้วยว่าเรื่อง private repo เป็นเรื่องน่าสนใจถ้าทําได้ ส่วน
เรื่องกองทุนประกันเงินฝากหรือกองทุนบริหารสภาพคล่อง ควรต้องทําให้น่าเช่ือถือ ซึ่งเห็นว่าชุมนุมฯ ต้องทํา
ให้เป็นที่เช่ือถือ พร้อมเสนอความเห็นว่าชุมนุมฯ น้ันเป็นขั้นทุติยภูมิ คือ สอ. แต่ละแห่งเลือกตัวแทนไปเป็น
กรรมการชุมนุมฯ แล้วเราจะทําได้หรือไม่ว่า เมื่อเป็นตัวแทนไปแล้วนํามติของ สอ. ไปด้วยว่าจะเลือกใคร เพ่ือ
สร้างความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น และสหกรณ์ต้องมีส่วนรับผิดชอบคนที่จะเข้าไปเป็นกรรมการชุมนุมด้วย  
 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวขอบคุณชุมนุมฯ ที่ทําให้มีโครงการดีๆ เช่นน้ีขึ้น จากน้ันจึงเชิญคุณสุ
กัญญา มูลกลาง ตัวแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แสดงความคิดเห็น 
 
 คุณสุกัญญา มูลกลาง (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
 ขอรับคําแนะนําทั้งหมดไปเสนอต่อไป ส่วนเร่ืองการบัญชีน้ันเห็นด้วยว่าแนวทางการดําเนินการมี
ขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก  
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 ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด) 
 แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์เก่ียวข้องกับเงิน โดยเฉพาะเร่ืองเงินฝากที่สามารถไหล
ออกได้ตลอดเวลา การที่จะไม่ให้เงินไหลออกน้ันต้องสร้างความเช่ือมั่น คือ ต้องการถอนเมื่อไหร่ต้องได้ 
เพราะฉะน้ันการที่ สอ. บริหารด้วยเงินฝาก และต้องขอกู้จากเพ่ือนสหกรณ์ด้วยกันแล้วในเวลาต่อมาเมื่อ
ธนาคารให้อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าจึงหนีไปพ่ึงธนาคารพาณิชย์หมด ดังที่คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม เล่าว่าเมื่อได้
ถูกกว่าหรือข้อเสนอที่ดีกว่าก็หนีไป ไม่กู้กับ สอ.  แต่สิ่งสําคัญคือเรื่องสภาพคล่องของ สอ. ลักษณะของเงินต้อง
หมุนกลับตลอดเวลา การให้สหกรณ์อ่ืนกู้น้ันจะหมุนกลับเฉพาะดอกท่ีสหกรณ์จ่าย แต่ตราสารหนี้เมื่อซื้อแล้ว
สามารถขายได้ทันที ดังน้ันสหกรณ์ที่ลงทุนตราสารหน้ีจะได้กลับทันทีและได้ 2 ต่อ จึงสามารถให้บริการได้
ตลอดเวลาและรักษาสภาพคล่องของตัวเองด้วย 

เรื่องสําคัญคือ สหกรณ์ต้องพ่ึงพาตนเองและต้องรักษาความเช่ือมั่น ดังน้ันเมื่อสหกรณ์หลายแห่งไม่ให้
สหกรณ์ที่ขาดเงินมากู้ เพราะต้องบริหารสภาพคล่องและรักษาความเช่ือมั่นจึงไม่ควรถูกต่อว่าเช่นกัน ส่วนกรณี
กรรมการ ถ้ากู้แล้วกรรมการต้องรับผิดชอบ แต่ถ้านําตราสารหน้ีไปวางจะไม่ต้องรับผิดชอบ แต่บางแห่ง
กรรมการต้องค้ําประกันเพราะกลัวการผัดผ่อนชําระหน้ีน่ันเอง เราควรฉลาดท่ีจะแข่งขัน ไม่จําเป็นต้องเป็นเงิน
ในระบบสหกรณ์เท่าน้ันแต่เป็นเงินจากนอกระบบสหกรณ์ก็ได้ เพราะแต่ละกรณีล้วนแล้วแต่เป็นการเอ้ืออาทร
ต่อสังคมด้วยกันทั้งสิ้น 

 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร (ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ) 

 จากการรับฟังความคิดเห็นในเวทีน้ีหลายท่านกล่าวถึงการแก้ปัญหาเฉพาะจุดของสหกรณ์ที่ประสบ
ปัญหา แต่ถ้าจะกล่าวถึงระบบสนับสนุนต้องควรมองอย่างกว้างๆ เพราะอนาคตสหกรณ์ต้องก้าวเข้าสู่ “ระบบ” 
มากขึ้น ขณะน้ีการดําเนินงานของสหกรณ์อาจเปลี่ยนไปตามกระแสนโยบายของกรรมการแต่ละชุด และพบว่า 
สอ. บางแห่งมีนโยบายสวัสดิการกึ่งประชานิยม จึงมีพ้ืนฐานการคิดในเร่ืองความเสี่ยงไม่ชัดเจน แต่สหกรณ์ใน
แถบยุโรปส่วนใหญ่จะใช้กลไกการสร้างสวัสดิการโดยอิงกับระบบอินชัวรันส์ (Insurance) ที่ทุกอย่างจะคิดเป็น
ระบบทั้งหมด ในขณะที่สหกรณ์ในประเทศไทยจะเป็นสัญญาเชิงนโยบายซ่ึงเปลี่ยนแปลงได้ แต่คํามั่นสัญญา
การให้สวัสดิการของสหกรณ์หลายเรื่องเป็นสัจจะระยะยาว หลายเรื่องของสหกรณ์จะผิดคําพูดไม่ได้ ต้องอยู่บน
ฐานความย่ังยืนระยะยาว  

ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงระบบนั้น ในอนาคตสหกรณ์จะพูดถึงเร่ืองของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการต้องอยู่ภายใต้หลักการบริหารจัดการธุรกิจที่ดี ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์จะมีอยู่ด้วยกัน 2 เรื่อง คือ 
เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการแก้ปัญหาสังคม จึงเป็นที่มาของภาพต้นสนคู่ และอยู่บนความย่ังยืนระยะ
ยาว ไม่ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการสะสมความเสี่ยงแบบไม่มีเหตุผล 

ส่วนเร่ืองระบบโครงสร้างบางอย่างที่เป็นมาตรฐานกลาง อาจจะเกิดได้ยากในองค์กรขนาดเล็ก แต่จะ
เกิดกับองค์กรขนาดใหญ่ได้ เช่น ชุมนุมระดับชาติควรสร้างมาตรฐานเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรลูกที่เป็น
สหกรณ์ขนาดเล็กด้วย โดยส่วนน้ีฝ่ายสนับสนุน เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
สันนิบาตสหกรณ์ จะเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนที่สําคัญ และต้องเน้นที่ตัวระบบ นอกจากน้ีเรื่ององค์ความรู้ก็
นับเป็นแกนสําคัญ ต้องปลูกสร้างให้มั่นคง สร้างสหกรณ์ให้เป็น One for all-All for one ซึ่งเป็นการรวมตัว
กันเพ่ือช่วยกลุ่มคน ชุมชน และสังคม 

องค์กรสหกรณ์สามารถกระจายการลงทุนไปได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นธรรมชาติของการคุ้มครองระบบ 
ถ้าทดลองเทไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป ทั้งแท่งเศรษฐกิจหรือแท่งสังคม จะทําให้องค์กรเกิดความไม่มั่นคง  
ดังน้ันสหกรณ์จึงมีแนวคิดเร่ืองการสร้างดุลยภาพที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และมีส่วน
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เหลื่อมแบบดุลยภาพ ซึ่งสหกรณ์ไม่ใช่องค์กรที่จะให้ฟรี แต่อยู่บนหลักการของความเที่ยงธรรม นอกจากน้ีใน
อนาคตต้องสร้างจิตอาสาและจิตวิญญาณในการทํางานสหกรณ์ด้วย ภายใต้ระบบสหกรณ์น้ันคําว่าระบบ
สนับสนุนของสหกรณ์ ต้องเป็นระบบสนับสนุนให้คนใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเข้มแข็ง สหกรณ์ไม่ใช่ระบบอุ้ม
เดิน แต่เป็นระบบที่พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกคนเข้มแข็ง  

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวว่าจากที่ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร กล่าวมาน้ันได้สรุปเจตนารมณ์ของ

การประชุมในครั้งน้ี สําหรับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์น้ัน ขณะน้ีมีข้อค้นพบจากการวิจัย 12 ปี พบว่าถ้าคน
ในขบวนการสหกรณ์ได้ปรับความเข้าใจว่า สหกรณ์คือองค์การธุรกิจฐานสังคม จะเห็นตัวช้ีวัดที่ชัดเจน ซึ่ง
ขณะนี้สถาบันฯ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น 4 แห่ง เรียกว่าศูนย์เรียนรู้มีชีวิต ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์
เรียนรู้ชาวสวนผลไม้คุณภาพ ศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ และศูนย์เรียนรู้ Farmer Shop นอกจากน้ียังมองหาศูนย์
เรียนรู้สหกรณ์อยู่เช่นกันแต่ยังไม่ได้ดําเนินการชักชวน คาดว่าในอนาคตจะได้ดําเนินการต่อไป  

สําหรับเวทีในวันน้ี ขอขอบคุณผู้ร่วมเวทีทุกท่าน และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีทําให้
เกิดเวทีในครั้งน้ีด้วย พร้อมปิดเวทีการเสวนาและเชิญผู้เข้าร่วมเวทีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน 
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รายงานการประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
คณะกรรมการ/เจ้าหนา้ที่ ชสอ. เพื่อขับเคลื่อน SHOs System 
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง 601 สํานักงาน ชสอ. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คุณก๊ก  ดอนสําราญ  ประธาน ชสอ. 
2. รศ.ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์  รองประธาน ชสอ. 
3. คุณวิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์  กรรมการดําเนินการ ชสอ 
4. คุณโอภาส   จันทร์โต   กรรมการดําเนินการ ชสอ 
5. คุณกิตติชัย  ฝันฝากจิต  กรรมการดําเนินการ ชสอ 
6. คุณพิษณุ  ก่อเกียรติยากุล  กรรมการดําเนินการ ชสอ 
7. คุณศศิมาศ  พรรณรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. 
8. คุณสมหมาย  สราญจิตร์  ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. 
9. ดร.เฉลิมพล   ดุลสัมพันธ์  ที่ปรึกษา ชสอ. 
10. พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ที่ปรึกษา ชสอ. 
11. นายประดิษฐ์  หัสดี   ที่ปรึกษา ชสอ. 
12. นายอุทัย   ศรีเทพ   ที่ปรึกษา ชสอ. 
13. ดร. สามัคคี   เดชกล้า   ที่ปรึกษา ชสอ. 
14. คุณประภาษร  ทิพย์ดี   รองผู้จัดการใหญ่  
15. คุณนลทวัช   สมาธิ   รองผู้จัดการใหญ่ 
16. คุณกมลทิพย์  นมะหุต  ผู้จัดการฝ่ายเงินทุน 
17. คุณมารุต  รุจิศักด์ิ   เจ้าหน้าที่วิจัย 
 
ทีมวิจัย: 
1. รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2. คุณสุรจิตต์   แก้วชิงดวง นักวิจัย 
3. คุณสายสุดา  ศรีอุไร  นักวิจัย 
4. คุณสุพจน์    สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ประธานก๊ก ดอนสําราญ : การขับเคลื่อน SHOs System เป็นวาระแห่งชาติของพวกเราเป็น
เรื่องดีที่ ครม.เห็นความสําคัญ เมื่อวานไปพบ ผอ.สํานักงบประมาณ ท่านเป็นกรรมการ คพช. ผมพูดอยู่อยู่
ตลอดเวลาเรื่อง IT แต่ไม่ใช่เรื่องIT เป็นเรื่องมาตรฐานการให้บริการของพวกเรา จะทําอย่างไรให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่มีอยู่1,000 กว่าแห่งมีมาตรฐาน ก็เลยเอา IT เป็นหลัก ทางกรมก็เห็นด้วย กรมก็เสนอไป 100 กว่าล้าน 
ทําเรื่องเกษตร เรื่องขายสินค้า เรื่อง OTOP ซึ่งกระบวนการของเรามีมากกว่าน้ัน อะไรที่เราทําได้เราก็ทํา อยาก
ให้ท่านรับฟังคิดล่วงหน้าร่วมกัน มองเรื่องการพัฒนาการเงินไว้ในทิศทางที่ตรงกัน จากน้ีไปเพ่ือจะทําแผน 1 ปี 
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2 ปี 3 ปี อันไหนที่เป็นแผนเร่งด่วนก็ทํา อะไรที่เป็นแผนระยะยาวก็หวังไว้ เราไม่เคย ทําแผน 5 ปี 10 ปี เราก็
จะเร่ิมทําซะที จากนี้ไปทางคณะวิจัยจะได้นําเสนอผลการวิจัย ต้องขอขอบคุณอาจารย์จุฑาทิพย์ และคณะ ที่
ถือว่าเป็นสถาบันหลักของพวกเรา เพราะว่าถ้าทุกวันน้ีเราไม่มีสถาบันหลักของพวกเรา เราจะไม่มีงานเรื่องวิจัย 
ท่านคิดเช่นไรก็แสดงความคิดเห็น ไม่ปิดก้ันความคิด 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท :ในช่วงเวลาน้ีจะขอนําเสนอรายงานความก้าวหน้า อยากได้ข้อมูล

กลับไปทํารายงานฉบับสมบูรณ์ คาดหวังว่าทางชุมนุมจะนํารายงานเล่มน้ีไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายขอบคุณ
ที่ไว้วางไจสถาบัน 
 ประเด็นที่จะนําเสนอคือ ท่านเข้าใจ SHOs System หรือไม่อยากให้แชร์กัน การจะเปลี่ยนอะไร
สักอย่างต้องต้ังประเด็นข้อสังเกตให้ได้ อยากให้คนจดจําได้ให้เรียกโชว์ห่วยไปเลย SHOs System คือ Self 
ระบบการเงินที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาร่วมมือกัน  
 ประเด็นที่ 2 กรอบการขับเคลื่อน SHOs System มีความสําคัญอย่างไรวันน้ีเราจะแชร์กันและจะ
รับฟังทุกเรื่อง 
 ประเด็นที่ 3ประเด็นกรอบการขับเคลื่อน SHOs System ที่นักวิจัยนําเสนอท่านคิดเห็นอย่างไร
เราจะมาแชร์กัน ท่านมีมุมมองอย่างไรเป็นการวิจัยต่อยอดเวลาน้อยภายใต้งบประมาณจํากัด เราได้ประเด็น 2-
3 ประเด็นวัตถุประสงค์มี 3 วัตถุประสงค์มีรายงานในเล่มวิจัย  
 ค่อยๆ ก้าวเดิน มีทีมงานต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย มีการใช้เครือข่ายป้องกันแฮ็คเกอร์ มี
กรณีตัวอย่าง ผู้จัดการสหกรณ์แห่งหน่ึงจ้างบริษัทช่ือดังมาบริหารจัดการระบบ พบว่าเจ้าหน้าที่สามารถแฮ็คเข้า
ไปดูข้อมูลสมาชิกรายบุคคลได้หมดเลย 
 ระบบสํารองข้อมูลแบบ Real time ต้องมีบุคลากรรองรับระบบ ICT ชสอ. ต้องเตรียมบุคลากร 
เตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  และมีการลงทุนร่วมกับสหกรณ์ขั้นปฐมด้วย (Cost sharing) 
 มีภาคีพันธมิตรที่เช่ียวชาญ ICT อย่างแท้จริง ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จ้างบริษัท จ้างคนดูแลระบบ
เงินเดือนเป็นล้าน เราไม่ต้องจ้างขนาดน้ัน ใช้พันธมิตรที่มี Best Phatic  
 ต้องมีกองทุนคุ้มครองเงินฝาก มีการถกเถียงกัน 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่จําเป็นต้องมี อีกฝ่าย
บอกว่าถ้า ชสอ.จะไปสู่สากลจําเป็นต้องมี เป็นการสร้างแบรนด์ ชสอ. ประเด็นปัญหาคือต่างคนก็อยากได้แต่ไม่
มีใครลงทุน แนวคิดมารฐานสากลในบาเซิล 3 บอกว่าในเรื่อง baste  line ต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่าย  
 ต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. น่าจะเป็นแกนนํา ต้องมี
มาตรฐานการจัดการให้กับผู้จัดการสหกรณ์ ในเวทีผู้จัดการสหกรณ์บางสหกรณ์ขาดความเป็นอิสระถูกครอบ
โดยคณะกรรมการ 
กลุ่มงานที่จะต้องมี 
 1.กลุ่มงานวางแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์ มีความเป็น Learning Organization มีกรรมการ มีทีมงาน
เป็นเจ้าภาพ 
 2.กลุ่มงานพัฒนา ICT มีกรรมการเป็น Task force มีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพ 
 3.กลุ่มบริการการเงิน การลงทุน รู้ว่าคู่แข่งทําอะไร รู้อัตราดอกเบ้ีย 
 4. กลุ่มงานบริการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม Best practice อยู่ที่ไหนต้องรู้ ต้องเอามาเป็น
ภาคีเช่ือมโยงนวัตกรรม 
 5.กลุ่มงานบริการที่ปรึกษาแนะนํา ทําวิจัย 
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 ถ้าจะปรับต้องปรับ Balance scorecard และโครงสร้างบริหารจัดการรวมท้ัง JD ไม่เป็นการยาก
แต่ต้องตีโจทย์ให้แตก  
 

ประธานก๊ก ดอนสําราญ : เรื่องของความคาดหวังที่มีการสํารวจมา มี 4 ด้าน ความคาดหวังด้าน
เทคโนโลยี,ความคาดหวังด้านการจัดการเรียนรู้ ความคาดหวังด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสนับสนุน ความ
คาดหวังที่มีต่อ ชสอ.  
 มีเรื่องของการคุ้มครองเงินฝาก ทุนสภาพคล่องเป็นเรื่องใหญ่มากการสร้างความน่าเช่ือถือของ 
ชสอ. มีเรื่องของกรอบทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นปึกแผ่นของขบวนการภาพลักษณ์ของ ชสอ. เมื่อเราจะ
ขับเคลื่อนต้องใช้บันได้ 5 ขั้น และย้อนกลับมาดูความคาดหวังของสมาชิก อยากให้อาจารย์อธิบายความ
เพ่ิมเติม 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : กองทุนคุ้มครองเงินฝากกับการบริหารสภาพคล่องถ้าจะทํา SHOs 
System จะเป็นระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  อาทิ มีสมาชิก 800 สหกรณ์  มี 300 สหกรณ์เป็น
สหกรณ์เงินเหลืออยู่กับ ชุมนุมธนกิจไทย เราไม่สนใจเราสนใจสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมเป็นวงใน สมมุติ 300  
สหกรณ์เราต่อกันด้วยระบบฐานข้อมูลมาทํา portfolio financial แทนกัน เช่น เราจะรู้เลย 3 ปีสหกรณ์ในวง
ในจะกู้เงินชุมนุมเท่าไร ซื้อหุ้นเท่าไร ลักษณะน้ีเราต้องมีอะไรเป็นหลักประกัน คือกองทุนประกันเงินฝาก 
ภาพลักษณ์ ชสอ.จะดูดีขึ้นมา แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรค์คือการแชร์ เพราะเขาจะต้องการกําไรเข้ากองทุน ตอนน้ีทีม
วิจัยคุยกับ สนง.เศรษฐกิจการคลังดูจากต่างประเทศ 8 แห่งถ้าทําได้แบรนด์ ชสอ.จะติดแน่นอน การจะตกผลึก
คงไม่ใช้หน้าที่ของทีมวิจัยต้องเป็นคนวงในของ ชสอ. ต้องมีการวิเคราะห์ Feasibility   
 ICT ของเราไม่ได้ตอบโจทย์ บางสหกรณ์จะเปิด ATM หน้าสหกรณ์ แต่พฤติกรรมสมาชิกไม่ได้กด
ทุกวันนักวิจัยทําไม่ได้เพราะไม่ใช่เจ้าของเรื่อง ในเรื่องของเทคโนโลยีต้องเช่ือมโยงกัน 
 

คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง :  ที่ท่านประธานถามเรื่องกองทุนประกันเงินฝาก ในเวทีมีการพูดคุยกัน 
ที่ ชสอ.ได้ทดลองทํา เอาเงิน 2% ประกันเงินฝาก มาวันน้ีเท่าที่ถามสหกรณ์เขาบอกว่าโครงการน้ีดี แต่ชุมนุม มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายตัว เช่นให้สหกรณ์กู้ยามเร่งด่วนได้ มันก็เลยไป Overlap กับสิ่งที่เราทํา ซึ่ง 2% 
ตรงน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเวลาขาดสภาพคล่อง อย่างที่เรียน
ชุมนุมก็มีโครงการให้กู้เร่งด่วนอีก ภาพโครงการก็เลยไม่ชัด ซึ่งก็ถือว่าชุมนุมฯได้เริ่มแล้ว อย่างไรก็ตามต้องมาดู
ว่าอะไรเป็นอุปสรรค 
 

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกสหกรณ์คาดหวังไม่ได้คิดจะมาฝาก จะมากู้ 
เคยฟังสมาชิกบอกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์น่าเล่น กู้ได้ดอกเบ้ียตํ่า ฝากเงินก็ดอกเบ้ียสูงมา ซื้อหุ้นก็ได้เงินปันผลสูง 
สหกรณ์ก็เหมือนโชว์ห่วย มาถึงระดับชุมนุมมีการแข่งขันกันเองในขบวนการสหกรณ์ ความคาดหวังต่อชุมนุม 
สหกรณ์จะกู้เงิน ชสอ.ก็อยากได้ดอกเบ้ียตํ่า จะฝากเงินก็อยากได้ดอกเบ้ียสูงกว่าธนาคาร แล้ว ชสอ. จะทํา
อย่างไร รูปที่อาจารย์นําเสนอ ชสอ. ไม่ได้ลงทุน เป็นการเอามาให้สมาชิกกู้ สมาชิกจะมาอยู่ที่ ชสอ.ก็ต่อเมื่อ 
ดอกเบ้ียเงินกู้ตํ่า บางชุมนุมสหกรณ์ถึงกับประกาศให้เงินปันผลสูงกว่า ชสอ. ความคาดหวังทางการเงินควรจะมี
เงินให้กู้ทันที  หรืออาจจะมีพาไปต่างประเทศบ้าง อาจารย์ควรทําอย่างไร 

 
 



 

 

1-46

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท: เรื่องตู้ ATM การคุ้มครองเงินฝาก สมาชิกไม่ได้สนใจ เราต้องระดมเงิน
เข้ามาถึงจะมั่นคง เราต้องนําความคิด เงินโต 3 เท่า แตกออกเป็น 3 ฝ่าย IT 3 ค่าย การเงิน 2 กลุ่มแล้วจะเปิด
เสรีอาเช่ียนเราจะทํายังไงกันดี เราเลือกกลุ่มตัวอย่าง Propulsive sampling  บางคนเข้ามาไม่ได้สนใจ ชสอ. 
เพราะเขามีค่ายอยู่แล้ว  อยากถามว่า ค่ายต่างๆ มีสมาชิกเท่าไร ส่วนใหญ่มากู้ ชสอ. ธนกิจไทย ชสอ. ยังเป็น
แกนหลักอยู่ในเรื่องของการเงิน ชสอ.จะเป็นแกนนําเมื่อมีบทบาทเด่น  
 ทําไมต้อง SHOs System ประเด็นคือเราวิเคราะห์ ว่าทําไมต้นทุน ชสอ. จึงสูงก็เพราะเป็น
องค์กร APEC เป็นศูนย์กลาง ไปหาที่ไหนไม่ได้ก็มาที่ ชสอ. ต้องทําแผนเงินกู้ระยะยาว ถ้าจะกู้เงิน สหกรณ์วงใน
ต้องวางแผน แหล่งที่มา แหล่งใช้ไป ทําอย่างไรให้สมาชิกเข้าใจ ต้องเร่ิมจากการจัดการความรู้ เรามองอนาคต 
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องจัดการเรียนรู้ ต้องไปบอก ไม่ใช่ให้กู้อย่างเดียว ต้องมีวินัยทางการเงิน มีเครื่องมือต่าง ซึ่ง
จะไปสนับสนุนวิสัยทัศน์ของชุมนุมให้เป็นจริง 
 ในการขับเคลื่อนเห็นด้วยกับ อาจารย์ก๊ก ในเรื่องของบันได 6 ขั้น 
 

ประธานก๊ก ดอนสําราญ : เสนอ 4 กับ5 ต้องปรับข้อ 1-4 ทําบันไดขั้น ที่ 1 ปูพ้ืนให้แน่นติดอาวุธ
ทางความรู้ทั้งกรรมการและสมาชิก ยืนอยู่บนหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ 
 

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ : SHOs System การพัฒนาการเงินอาจารย์จะทําอย่างไร จะดึงเงินจาก
ให้เอาเงินมาออม ไม่ใช่มาที่อบรม เรื่องการเรียนรู้ เรื่องเร่ือง...มีวิธีการมีเทคนิคอย่างไรต้องมีแผนในรอบบ้ีด้วย 
 

คุณอุทัย ศรีเทพ : ขอสนับสนุน ท่าน วรวุฒิ นําเสนอคนเราอบรมไปเขาเปลี่ยนวัน 2 วันสิ่งที่เขา
ผูกพันกับเราคือเร่ืองการเงิน  เรื่อง ICT ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์จะลงทุนให้เขาใช้เรา ในอนาคตถ้า ชสอ.จะเป็น
ศูนย์กลาง ชสอ.จะต้องจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ มี 2 เรื่องที่ยังยืนคือ การเงิน การอบรมเรื่อง ICT 
 

คุณสมหมาย สราญจิตต์ : เห็นด้วยกับ อ.จุฑาทิพย์ จะเป็นตัวหน่ึงที่ช่วยพัฒนาสหกรณ์เราทั้ง
ระบบ ไม่ว่าจะเป็น คน เงิน การจัดการเสนอ 4 กับ5 ต้องปรับข้อ 1-4 ทําบันไดขั้น ที่ 1 ปูพ้ืนให้แน่นติดอาวุธ
ทางความรู้ทั้งกรรมการและสมาชิก ยืนอยู่บนหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ เราฉีกออกมาไกลเหมือนจะหวัง
กําไร เหมือนจะยืนอยู่บนหกลักการณ์สหกรณ์ด้วย เราหวังกําไรเราก็ไปกู้เงินข้างนอกมา ไม่ได้ใช้เงินภายใน
หมุนเวียน   เราอาจจะต้ังธงผิด จ่ายเงินปันผลสูง ทําให้สมาชิกคิดว่ามาทําธุรกรรมกับสหกรณ์ ผลตอบแทนที่ได้
คือเงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือดอกเบ้ีย เราต้องคิดว่าจะทําอย่างไรถึงจะเปล่ียนแนวคิดให้เขากลับมาสู่การ
ร่วมมือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือตนเอง โดยไม่ต้องไปกู้กับภายนอก 
 การปูพ้ืนฐานบันได้ขั้นที่ 1 ทําได้ดี ขั้นที่ 2-6 จะเป็นเรื่องง่าย แต่เป็นโจทย์ที่ยาก เห็นด้วยที่
อาจารย์บอกให้ดึงคนที่เห็นด้วยกับเราก่อน คนที่ต่อต้านเอาไว้ที่หลัง หน่ึงพัน ดึกมาสักหน่ึงร้อย 
 เรื่อง IT ระบบIT ในภาคเอกชนไปไกลกว่าสหกรณ์เรามาก เอกชนลงทุนเป็นพันล้านแต่ใช่คนไม่
มาก อยากให้ดูภาคเอกชนแล้วย้อนกลับมาดูสหกรณ์เรา 

 
คุณวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ : ในเรื่องระบบ SHOs System ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ เราจะ

ขับเคลื่อนอย่างไร เพราะว่ากรรมการในสหกรณ์ออมทรัพย์คือจะทําอย่างไรให้ได้กําไรมากๆ มาให้สมาชิกแล้ว
ให้สมาชิกเลือกวาระต่อไป ไม่มองการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการออม 
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 ถ้ามองเร่ืองการออมเราจะมีต้นทุนสูง หุ้นจ่าย 6%-8% ออม 4.5-5% ถ้ากู้เงินธนาคาร 3 บาท
กว่า มาปล่อยให้สมาชิก 6-8 บาท ได้กําไรแน่ๆเมื่อกําไรมาก ปันผล เฉลี่ยคืนสูสมาชิกก็มาก สมาชิกชอบ ต้อง
เลือกอีกสมัยหน่ึง ต้องเปลี่ยนแนวคิดทั้งกรรมการและสมาชิก จะทําอย่างไร เด๋ียวน้ีกรรมการบางสหกรณ์รู้แล้ว 
ถ้าสหกรณ์ขาดสภาพคล่องมีปัญหาทางการเงิน ธนาคารขึ้นดอกเบ้ียทันที เรียกเงินคืน ต้องมาหา ชสอ . บันได
ขั้นที่ 1 สําคัญมากผมเห็นด้วย 
 

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ : งานวิจัยน่าจะมีการศึกษาว่า สหกรณ์มีรูปแบบการออกต๋ัวสัญญา 
กองทุนประเภทใดบ้าง รวมทั้งการการกู้ยืมจะมีลักษณะใดบ้างให้สมาชิกได้ใช้บริการ เราจะพัฒนาอย่างไร
เพราะหัวข้อกล่าวว่าการพัฒนาการเงินที่พ่ึงพาตนเองได้ อาจารย์มีการศึกษา มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง แล้วเมือ
เข้ามาสนใจเร่ืองการเงิน แล้วการพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการก็จะตามมาเอง ความเช่ือมั่นเรื่องระบบการเงิน
ต้องมาก่อน 

 
คุณเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ : เรื่องที่นําเสนอในวันน้ีเป็นเร่ืองที่ดีมาก ผมขอ 3ประเด็น สหกรณ์

ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งมากกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืน เน้ือแท้ของการพัฒนาสหกรณ์อออมทรัพย์เน้น
กันที่ปริมาณมากกว่า สหกรณ์หลายๆแห่งลืมตัวตนที่แท้จริงของตนเอง สหกรณ์ต้องการกู้มากๆ ปันผลเยอะๆ 
ดอกเบ้ียถูกๆ  แต่เวลาให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับสหกรณ์น้อย ในเรื่อง SHOs System จะเป็นเรื่องที่
เน้นยํ้าเรื่องของหลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ให้เกิดขึ้น ผมเห็นด้วยและขอขอบคุณ  
 ชสอ.ในฐานะเป็นหัวขบวนมีบทบาทสําคัญ ไม่เฉพาะในสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งในอนาคต ชสอ.จะ
เป็นหัวขบวนสหกรณ์ประเภทอ่ืนด้วย อย่างที่ทราบกันดี สันนิบาติฯ ไม่สามารถเป็นผู้นําได้อย่างแท้จริง กรอบ 
SHOs System สามารถนําไปบูรณาการกับสหกรณ์ประเภทอ่ืนได้ 
 ประเด็นที่ 2 เฟรมที่ 2 พาวเวอร์พ้อย โครงสร้างชุมนุมและสหกรณ์ ความจริงเกือบจะสมบูรณ์แต่
ในความคิดเห็นผมชุมนุมเรายังมีขบวนการสหกรณ์ สสท. หรือชุมนุมประเภทอ่ืน ฝากอาจารย์ช่วยเติมเต็มด้วย 
ภาครัฐเองก็มีส่วนที่จะทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้พัฒนาทางด้านการเงิน 
 ในหน้าที่ 8 เรื่องของความคาดหวังผมคิดว่าสมาชิกของชุมนุมออกมายังน้อยอยู่หรือเน่ืองด้วย
ระยะเวลาที่น้อย โดยเฉพาะความคาดหวังที่มีต่อ ชสอ. มีแค่ 2 ข้อในเรื่องของความคาดหวังต่อ ชสอ. คือการ
สร้างความน่าเช่ือถือของ ชสอ. และการมีกรอบทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นปึกแผ่นของขบวนการ สอ.ที่
ชัดเจน ผมมองว่ายังน้อยไป คนเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนา ไม่ใช่เรื่องของข้อมูล ในหน้าที่ 11 บันได 6 
ขั้น 1,2,3 อยากให้กระชับลดขั้นตอน  
 ประเด็นที่ 2 ดูเรื่องโครงการเพ่ือให้ได้ผลอาจจะต้องมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
สังคมรับรู้ มีการแถงข่าว การประชาสัมพันธ์ ในหน้า 13-14 ที่เป็น BSC มี 2 ประเด็น เรื่องของขบวนการ
ทางด้านสังคม คือ CSR ซึ่งมันอยู่ในขบวนการสหกรณ์ จะเพ่ิมเติมตรงไหนได้บ้าง ขบวนการสหกรณ์ของเราให้
ความสําคัญของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไปเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วเขาให้ความสําคัญของสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากกว่าเรา ประเด็นน้ีทําให้เราได้เฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ ไม่ได้ทางดานสังคมเราไป
เน้นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ฝากอาจารย์ลองดูน่าจะเข้ากับ SHOs System จะทําอย่างไร 
 ประเด็นที่ 3 ผมเรียนว่าในปัจจุบันโลกพัฒนาไปเร็วมาก กรอบ SHOs System ที่เราจะพัฒนา
กรอบพัฒนาการเงิน เราต้องบูรณาการ เพ่ิมขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ในเร่ืองของ Globalization 
สหกรณ์ในต่างประเทศปรับตัวเองไปมาก ที่ของเราทําอยู่ตอนน้ีอาจจะไม่พอ 
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 ประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงก็คือสหกรณ์น่ันเอง ผมเป็นห่วง ขบวนการชุมนุมมี 6-7 ประเภท 
วัตถุประสงค์ไม่ได้นําไปสู่เป้าหมายต้ังเพ่ือเป็นตัวเองไม่สอดคล้องกับองค์กรระดับชาติ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ กําหนดสัดส่วนการถือหุ้น ล่อแหลมมาก (One man one vote) ให้ความสําคัญกับเงินมากกว่าคน 
ในอนาคตอาจต้องโดนเก็บภาษี หลายคนมองว่าเป็นนวัตกรรม 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : อันตรายมากเลย ผู้เช่ียวชาญสุรศักด์ิพูดเลยว่าถ้าจะต้ังเป็น Invested 
institute ก็ให้เขาเสียภาษีไป ฉะน้ันเรื่อง Business Model SHOs System ที่เราคุยกัน ชสอ. จะแสดงเป็น
หลักให้เห็นว่าน่ีคือสหกรณ์ ที่เป็น Globalization และ Localization เป็นตัวตนในการคลีด้วยการจัดการ
ความรู้ ปรับวิธีคิด ปรับวิธีการทํางาน แบบเป็นองค์รวม  
 ประเด็นที่บอกว่า ชสอ. จะเป็นอนุญาโตตุลาการ ชสอ. ต้องไปคุยกับ ธนาคาร ครุยกับรัฐด้วย เรา
เคยเอางานงานของ ไทย พีบีเอส ต่อสู้มาได้แล้วในการจัดต้ังสหกรณ์ รัฐบอกว่าสหกรณ์ไทยพีบีเอส ต้องจด
ทะเบียนจัดต้ังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่พอดูเน้ืองานเป็นสหกรณ์บริการ แต่รัฐไม่ให้ กลัวเขาจะฟอกเงิน อย่า
เอาแบล็คลิสต์ของกรณีเดียวกันมาตีความ การแชร์กันโดยมีนักวิชาการไปช่วย ชุมนุมก็เช่นกันต้องลงไปช่วย 
ประสานกับรัฐ ประสานเรื่องกฎหมาย ในอนาคตหากเปิด AEC ชุมนุมบางชุมนุมอาจจะต้องเสียภาษี แต่เราต้อง
ไม่เสียภาษี เป็นทางเลือกให้ประชาชนที่บอกว่าเราช่วยเหลือและร่วมมือกัน และไม่ได้ไปลงทุน 
 กระทรวงการคลังบอกว่า ธกส. ต้องทําแบบน้ี ไม่ใช่ไปให้บัตรเครดิต ไปขายปุ๋ยโดย TABCO ต้อง
ทําแบบธุรกิจ ต้องหาเราให้เจอ เราจะไม่ทําแบบ ธกส. นโยบายการเมืองมาแรง เรื่องการรับจํานํา งานท่ี
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ทําตอนน้ีร่วมกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย คือทํานาแล้วได้นา ทําสวนแล้วได้สวน 
สวนผลไม้ยังอยู่ไม่ไปปลูกยาง ต้องปลูกจิตสํานึก ปรับวิธีคิด มีกรณีตัวอย่างที่ดีให้เขาดู เราคือสิ่งที่ไม่เหมือน 
เป็น Business model ที่มีอยู่แล้วแต่เราทําให้ชัดขึ้น 
 

คุณพิษณุ ก่อเกียรติยากุล : ในภาพมีลูกโป่ง 3 ลูก เป็นเป้าหมายคือเป็นสถาบันการเงินที่
น่าเช่ือถือ เป็นสถาบันการเงินที่มีบริการที่เป็นธรรม และเป็นสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง มี
เสถียรภาพ โดยมีแนวทางการขับเคล่ือน 6 ข้อ เพ่ือจะนําไปสูวิสัยทัศน์ ต้องปรับยุทธศาสตร์ กรอบ SHOs 
System มี 3 ข้อ คือ 
 1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 2.พัฒนาโครงสร้างการเงิน 
 3.พัฒนากลไกสนับสนุน 
เมื่อท่านขับเคลื่อนทั้ง 6 ท่าน เมื่อดูกรอบในข้อ 1 ก็สงสัยว่าอยู่ในขั้นไหน อยู่ในขั้นที่ 2 คือปรับยุทธศาสตร์
โครงสร้างระบบการจัดการ พยายามดูข้ออ่ืน กรอบข้อที่ 2 พัฒนาโครงสร้างการเงิน อยู่ในขั้นของการ
ขับเคล่ือนขั้นไหน กลไกสนับสนุนอยู่ในขั้นไหน พยายามเช็คกลัวจะไม่ถูก เมื่อมาถึงขั้นที่ 5 โครงการนําร่องมี
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกับ IT แสดงว่าอย่างอ่ืนหายไปหมดหรือไม่ แสดงว่าโครงการนําร่องมีอยู่ 2 เรื่อง มาถึง
ขั้นที่ 6 การประเมินผลให้รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ให้รางวัลเรื่องระบบฐานข้อมูลหรือเรื่องอ่ืนๆด้วยขอความ
ชัดเจนตรงนี้ด้วย  
 

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ : พอดีผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์สนใจเร่ืองตามรูปที่มีคนกู้คนออม บางที
เราไม่เข้าใจไปตําหนิสมาชิกที่กู้เงิน สหกรณ์กู้ทรัพย์ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์ ความจริงการกูเงินเป็นการออม
อย่างหน่ึง เพราสมาชิกเวลาจะซื้อบ้านไม่มีเงิน การจะเก็บเงินไปซื้อเป็นเรื่องยาก แต่ถ้ากูสหกรณ์ แล้วซื้อบ้าน 
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ผ่อนทีละเดือน เป็นการออมโดยบังคับ สิ้นปีก็ได้เงินเฉลี่ยคืน ขณะเดียวกันการที่สมาชิกกู้เงินก็เป็นรายได้ให้กับ
สหกรณ์ มาเป็นเงินบริหารสหกรณ์ เราไม่ควรตําหนิคนกู้ ขึ้นอยู่กับวินัยคนกู้ กู้ไปเพ่ือสร้างฐานะ ไม่ใช่กู้ไปเพ่ือ
เล่นการพนัน  
 เรื่องที่ 2 บัตรเครดิตผมก็มีต้ังเยอะ มีติดไว้ก็ดี ผมก็เอาเงินออมผมเข้าบัญชีธนาคารทุกเดือนเก็บ
ไว้ไม่ใช้ ผมรูดการ์ดก่อนทุกเดือน ไม่ต้องเสียดอกเบ้ีย สะสมแต้มได้ต๋ัวเคร่ืองบินไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นทาง
หน่ึงที่ช่วยได้สมาชิกต้องรู้จักบริหาร 
 ผมไปดูงานที่เกาหลี ชุมนุมสหกรณ์ของเขาออกบัตรเครดิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ใช้บัตรเครดิตได้ 
ทําให้เกิดรายได้ มีการระดมเงินเข้ามา ถ้าเราจะพัฒนาระบบ SHOs System ต้องมาพิจารณาเร่ืองการออก
บัตรเครดิต หรือออกตราสารการลงทุน  
 ท่านเฉลิมพลได้พูดว่ายังมีชุมนุมอ่ืนๆอีก ในเรื่องการร่วมมือระหว่างกัน สหกรณ์ที่มีเงินไม่พออาจ
มาร่วมมือกัน มาร่วมกันระดมเงินมาอู่ที่ ชสอ. แล้วมากู้เงินไป เสริมให้เรามีความพอเพียงกันด้วยตัวเอง ใน
ขณะเดียวกัน ชุมนุมสหกรณ์ต่างๆก็มายืมเงิน ชสอ.ได้ แต่ต้องมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ระหว่างกัน หรือระหว่าง
สมาชิก ระหว่างชุมนุมด้วยกัน ให้เงินยืมไปแล้วแต่เวลาคืนไม่มี น่ีคือปัญหาที่ไม่สามรถช่วยเหลือกันต่อไปได้ 
SHOs System จะช่วยปลูกจิตสํานึกได้  
 

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ : งานวิจัยเรื่องน้ีไม่ทราบเป็นเรื่องอะไร ฟังดูแล้วลําดับความชัดเจน
ของงานวิจัยมีวัตถุประสงค์อย่างไร เราจะพัฒนาพ่ึงพาตนเอง ฟังดูอันน้ันก็ดี อันน้ีก็ดีผมอาจจะเข้ามาไม่ทันถ้า
ชัดเจนต้ังแต่ต้น ผลออกมาก็จะชัดเจน มีอะไรลึกๆอีกหลายตัว ข้อสังเกต ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เช่ียวชาญจริงหรือไม่ 
 

ประธานก๊ก ดอนสําราญ : เราได้ SHOs System มาจากทีมวิจัยเมื่อปีที่แล้วมีอยู่ 4 อย่างอยู่ใน
เล่มงานวิจัย มาปีน้ีเราจะเอา SHOs System มาขับเคลื่อนอย่างไรเราพยายามขอความคิดเห็นกลับไปดูพันธกิจ 
คือ 1. มี Data  2. ปรับโครงสร้าง ชสอ. 3.ผลักดันโดยมีคณะกรรมการ 4. เอาเงินลงไปแล้วผลักดัน 5. 
สนับสนุนและปรับโครงสร้างการดําเนินงาน ซึ่งหลายคนเป็นห่วงว่าโครงสร้างทางการเงินที่ออกแบบไว้แล้ว 
ต้องกลับมาอธิบายเล่มรายงานปีที่แล้วต้องทําอย่างไร ระบบ SHOs System เป็นระบบ CQA ผูกโยงกับ IT, 
KM บ้าง วันน้ีเรามองว่าจะเอาระ SHOs System มาขับเคลื่อนกันอย่างไร ผมต้องเอาเล่มรายงานปีที่แล้วมา
อธิบายก่อนไม่อย่างน้ันเราหยิบเอามาพัฒนาความย่ังยืนไม่ได้ จึงเป็นที่มาในวันน้ีที่นักวิจัยมานําเสนอ 
 ผมนําเรียนกรณีชุมนุมอ่ืนๆ ของครูไทยผมต้ังเองเพราะผมคํานวณว่ามีเงิน 1,000 หรือ 800 ล้าน
เอาไปฝากให้สหกรณ์อ่ืนบริหารไม่ได้ ตอนนี้ภารกิจของชุมนุมครูไทยจบแล้ว ปิดได้โดยไม่ติดขัด เพราะท่ีน่ีออก
ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของสมาคม ชุมนุมทหาร ตํารวจ ไม่เหมือนกัน / ชสอ. เหนือว่าชุมนุมอ่ืนเพราะ 
ใช้คําว่าแห่งประเทศไทย นําร่องโครงการต้องเลือกสหกรณ์ ต้องใช้งบ ปรับทัศนคติกับคณะทีมวิจัย ขั้นตอนจะ
ได้ชัดเจน เราเคยใช้งบ CQA 2 ล้าน วันน้ีจะใชงบเพ่ือความย่ังยืน ผมลืมอธิบายไปว่าเรามาประชุมเพ่ืออะไร 
 

คุณอุทัย ศรีเทพ : โครงสร้าง กลุ่มวางแผนขับเคลื่อน กลุ่ม ICQ การเงินต้องปรับให้สอดคล้อง 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ถามท่านมีใครทุ่มเททํางานวิจัยเหมือนเรา เราสุ่มตัวอย่างโดยวิธี 
Sampling simple งานวิจัยแบบการมีส่วนร่วมจัดสนทนากลุ่มเป้าหมาย กว่าจะเชิญผู้ร่วมเวทีมาได้ยากมาก 
ถ้าไม่ได้บารมี ชสอ. น้องๆ ไม่ช่วยประสานงาน เราต้องฟังเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
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 ยอมรับว่ามันเอียงรายละเอียดอยู่ในรายงาน เราเอาประเด็นที่ได้มาใช้งาน ทํา platform ภายใต้
การมีส่วนร่วม งานวิจัยที่ท่านอุทัยถาม ท่านไม่ต้องเอางานวิจัยไปใช้ทั้ง 100% เป็นข้อมูลเชิงวิชาการภายใต้
เวลา จํากัด ตามท่ีท่านประธานกล่าวว่าเด๋ียวเรารับฟัง ถ้าท่านนําไปใช้ทางเราดีใจ ไม่เสียของ งานวิจัยต้องแยก
ส่วน งานวิชาการกับงานบริหาร ท่านเผชิญมากกว่าเราเยอะ ท่านกรรมการเห็นเม็ดเงิน เห็นตัวกลไกข้างไหน 
จะนําไปใช้ปีไหนเราไม่ว่า เหมือนเราส่งงาน วันน้ีที่มาแชร์ เรามาเก็บข้อมูลนําไปบูรณาการ ถ้าฝ่ายบริหารแสดง
ความคิดเห็น ข้อมูลจะสมบูรณ์ขึ้น ต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันไม่จําเป็นต้องนําไปใช้ 100% 
 

คุณกิตติชัย ฝันฝากจิต : เรียนท่านประธาน และกรรมการทุกท่าน งานวิจัยเล่มน้ีทํามาก่อนที่ผม
จะเข้ามารับตําแหน่ง เราอยู่ในเวทีสนนาเก็บจุดบกพร่อง ผมมีโอกาสเข้าไปร่วม 2-3 ครั้ง แต่ว่าฝ่ายแผนและ
คณะกรรมการเข้าร่วมพร้อมๆกันเพ่ือให้ได้รู้ข้อมูลเหมือนๆกันกับคณะของทีมวิจัย และเพ่ือเป็นการให้เกียรติ
ฝ่ายวิจัย เวทีสนนาได้ผู้รู้จากหลายๆสหกรณ์ หลายๆครั้ง เราได้ข้อมูลเร่ืองบัตรเครดิต แต่สิ่งที่เราได้จากเร่ือง
บัตรเครดิตคือผู้ใช้บัตรเครดิตมีปัญหา 60-70% นําไปสู่ปัญหาการฟ้องร้อง นําไปสู่การยึดทรัพย์สิน มีเพียง 
40% ที่ใช้เกิดประโยชน์  
 โครงการน้ีฟังท่านประธานพูด ปีน้ีเราต้องเทเงิน ซึ่งในปีแรกยังไม่เห็นผล เราต้องสร้างทีมงาน ซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ ชสอ. เพ่ือไปเผยแพร่ ไปทดสอบกับสหกรณ์สมาชิกอีกขั้นหน่ึง งบประมาณในปีต่อไปก็ต้องใช้ 
อีกทั้งทีมวิจัยของ อาจารย์จุฑาทิพย์ ต้องกํากับติดตามอีกขั้นหน่ึง เราได้เขียนปรับปรุงเรื่องของโครงสร้าง ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้เราจะให้ฝ่ายวิชาการนําไปใช้ ส่วนฝ่ายแผนเป็นผู้ขับเคลื่อน นําเรียนอย่างน้ีครับจะได้ประติดประต่อ
กัน ขอบคุณครับ 
 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท : ชวนมอง Business model เราเคยไปดูโมเดลลาโบ้แบงค์ ภาพน้ีเรา
อยากให้เอามาไว้ในโครงสร้างของเรา ที่ผ่านมาเป็น federation แต่ตอนนี้เราใช้การจัดโซ่อุปทาน จะเป็น 
Horizontal เดิมเป็น vertical ตอนน้ี ทําใหม่มา คําว่าภาคีเครือข่ายต้องเปลี่ยนหรือไม่ในอนาคต อย่างที่ อ.วร
วุฒิ กล่าว บริษัทประกันกับธนาคารท่ีเราไปใช้บัตรเอทีเอ็มเขา มองว่ามันต้ืนลึกหนาบางต่างกัน พันธมิตรทาง
ธุรกิจอยู่วงกลาง แทนที่เราจะไปซื้อบัตรเครดิตเขา ลองทําเป็น Strategic partner ใช้พันมิตรทางธุรกิจให้
เครือข่ายตรงน้ี เป็นนวัตกรรมทางความคิดใหม่ ภาคีเครือข่ายตรงน้ีอยากให้ไปคลี ตัวช้ีวัดความสําเร็จใน
อนาคตไม่ใช่แค่สมาชิก ต้องเป็นน้องๆพนักงานด้วยหรือภาคีที่ประธานก๊กไปเช่ือมกับเค้า ต้องทําฐานข้อมูลของ
เรา ซึ่งจะต่อเป็นช้ันๆในโครงสร้างน้ี 
 ในโครงสร้างน้ีที่คุณอุทัยถาม ที่นําเสนออาจต้องไปเขียนใหม่แต่ทําเป็นช้ันๆ มาให้ก่อน มี 
director กลุ่มงานฟังช้ันซ้อนขึ้นมา ต้องมีคนบริหารความเสี่ยงเร่ืองเงิน ซึ่งจําเป็น เรื่องการเงิน Source of 
fund และ use of fund , financial structure ด้วย ICT ต้องทํา ทั้งคนข้างในและข้างนอก ที่สําคัญที่สุดถ้า
จะเทเงิน ถ้าเราไม่มีหน่วยวิจัยและพัฒนา และคลังความรู้ เราไม่เน้ือหอมนะ ต้องมีให้น้องๆมาทํากัน แล้วฝ้าย
วางแผนเอาความรู้ไปให้ ถ้าเราไปจ้างก็จะเป็นงานที่ไม่ลึก ฟูมฟักน้องๆให้ดี กรรมการจะทํางานกันง่าย ต้องมี
ทีมที่ปรึกษาแนะนํา ติดตามแล้วมาเช่ือมกับเครือข่ายก็เป็นงานแบบที่นักวิจัยทํา ท่านเป็นผู้นําไปใช้ 
 

ประธานก๊ก ดอนสําราญ : การนําเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยการเงินเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
และร่วมมือกัน ระหว่างสหกรณ์ โดยอาจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่เรา MOU ร่วมกันด้วยในเร่ืองของการจัด
ฝึกอบรมต่างๆ เราเห็นว่า SHOs System เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ยังยืน เราจะขับเคลื่อนรูปแบบใดเราต้องทํา
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ความเข้าใจ หลังจากน้ีจะเป็นเรื่องของฝ่ายจะไปกําหนดสรุปว่าอะไรท่ีทําได้บ้างซึ่งpaper น้ีจะเสร็จเดือนมีคู่มือ
อก มิถุนายน เราต้ังงบในวันที่ 8 วันประชุมใหญ่ แต่ว่าเราลัดขั้นตอน งานวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราก็หยิบ
อะไรที่จะทําได้ก่อนมา เรามาหารือเอาอะไรท่ีเป็นแกนหลังเพ่ือมาต้ังงบประมาณ ส่วนการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย
สู่รูปแบบใดฝ่ายแผนกับฝ่ายที่เก่ียวข้องกลับไปคิด ซึ่งบ่ายน้ีจะประชุมเรื่องแผน วันที่ 27 ก็จะนําเข้า จะได้มี
บทสรุปที่ชัดเจนร่วมกับทีมวิจัยว่าเหมาะสมหรือไม่ กําหนดเป็นแผน 2 ปี 3 ปี แล้วค่อยมาดูว่าจุดใดยังไม่ชัดคง
ต้องสอบถามบ้างหรือระดมความคิดกับพวกเราอีก เช่น เรื่องเงินส่วนน้ีเราจะทําอย่างไร จากน้ีไปก็รอผลวิจัยที่
สมบูรณ์อีกรอบหน่ึง ตอนบ่ายประชุมอีกรอบก็จะเสนอดําเนินการในวันพุธ ถ้าสมบูรณ์ในเดือนเมษาก็จะตีพิมพ์
ฉบับสมบูรณ์ส่งโรงพิมพ์ภายในต้นเดือนพฤษภาคม 
 แผนงานที่ต้ังในปีน้ีก็จะได้ต้นฉบับที่เสร็จแน่ๆ ต้นพฤษภา ไม่เกินวันที่ 4 ที่ 5 เพราะเราประชุม
กันวันที่ 8 มิถุนายน ก็อยากเห็นงบที่ต้ังมาเป็นยังไง คงต้องเชิญคณะวิจัยอีกครั้งว่าเราไปถูกทิศถูกทางหรือไม่
เหมือนเราไต่บันได 6 ขั้น ขั้นแรกเดินอย่างไร ขั้น 2 ขั้น 3 แล้วปรับตรงน้ีนิดหน่ึง ปรับเรื่อง BSC ด้านล่างที่ยัง
ไม่ชัด เรามีเจ้าหน้าที่แค่ 70 กว่าคน ซึ่งเราอาจจะมองแคบ มองยังไม่ชัดเจน ฉะน้ันก็ได้ข้อสรุปนะครับ ว่าเป็น
งานวิจัยที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องเข้าใจตรงน้ีนะ เหมือนกับมารับฟังเราก่อนแล้วไปปรับปรุงแก้ไขในรายงาน ที่
ประชุมน้ีเหมือนเป็นการนําความคิดมาเสริม จะสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน รับฟังเพ่ือเข้าประชุมแผนในวันที่ 27 
ไม่อย่างน้ันต้องรออีกทีปีหน้า การขับเคลื่อนก็จะช้า สุดท้ายเราจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ทันความย่ังยืน ในรายงาน
ยังเขียนว่ารายงานวิจัยยังไม่เสร็จสมบูรณ์โปรดอย่านําไปใช้อ้างอิง วันน้ีเป็นวันรับฟังข้อมูล แล้วค่อยนําไปปรับ 
ชสอ.ต้องต้ังงบประมาณก่อน paper สมบูรณ์ ถ้าไม่มีอะไรขอขอบคุณทีมวิจัย รศ.จุฑาทิพย์มากๆครับ 
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แผนภาพนําเสนอในเวทีการสนทนากลุ่มเป้าหมาย 
 

โครงสรางขบวนการสหกรณออมทรัพย

 

 

 

SHOs System
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กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system  
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การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางเปนองครวม 
 

 

 

 

ขอเสนอจากการวิจัย
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พฒันาการระบบการเงนิสอ. ระหวาง ป 2544-2553
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พันธกิจ ชสอ.

การกําหนด Agenda SHOs system  เปนนโยบาย ชสอ.

การปรับโครงสรางการบริหารงาน ชสอ.

การผลักดันใหมีการกําหนด Agenda SHOs System จัดต้ัง Steering Committee

การสนับสนุนให สอ. เขารวมโครงการ ตาม Platform SHOs system

การผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

การดําเนินการระบบสนับสนุน

การปรับโครงสรางการเงิน ชสอ./สอ. เพ่ือสรางความม่ันคง

โครงการ Restructuring ในการแกปญหาหน้ีหลายทางผาน กลไกแผนธุรกิจรวม ชสอ.-สอ.

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system  

 

 

 

การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยอยางเปนองครวม (จุฑาทิพย  ภัทราวาท และคณะ, 2555)

เอกลักษณ
Self finance

Self  Governance

Good Management

องคการอิสระ
พ่ึงพาตนเอง

ระบบการเงิน
พ่ึงพาและรวมมือ

ที่เช่ือมโยงโซอุปทานสู
ประโยชนสมาชิก

บริการแกสมาชิก
และเอื้ออาทรตอชุมชน

การบริหารจัดการ
อยางมืออาชีพสูความเขมแข็ง

เปนธรรมาภิบาล

Service
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กรอบการขับเคล่ือน 
SHOs System 
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ภาคผนวกที่ 3 
 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” 

 
  

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555.  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
  
  

  
  

  
  

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555  

ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” 

 
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย : แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์  

วันพุธท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00-12.30 น.  
ณ ห้องนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยูโฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” 

 
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย : กลไกการฝึกอบรมท่ีพึงประสงค์ในสหกรณ์ออมทรัพย์  

วันศุกร์ท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00-12.30 น.  
ณ ห้องนนทรี 2 ชั้น 4 อาคารเคยูโฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” 

 
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย : กลไกการสนับสนุนท่ีจําเป็นในการพัฒนาสู่ SHOs System 

วันอังคารท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00-12.30 น. 
ณ ห้องนนทรี 2 โรงแรม เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน” 

 

การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือรับฟังความคิดเห็นสําหรับแนวทางแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
การขับเคลื่อน SHOs System  

เม่ือวันศุกร์ท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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การประชุมถอดบทเรียนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
วันพุธท่ี 20 มีนาคม 2556 เวลา 15.00-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
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การประชุมผู้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ  
ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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