
บทที่ 5 
ขบวนการสหกรณ์เครดิต 

 
เนื้อหาในบทนี้จะกล่ าวถึงโครงสร้ างของระบบการเงินและความเชื่ อมโยงกับระบบ  

เศรษฐกิจ-สังคม ความหมายความส าคัญของสหกรณ์เครดิตที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ -สังคม บริบท 
ของสหกรณ์เครดิตในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรมในสังคมและตัวแบบสหกรณ์
เครดิตที่น่าสนใจในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมของสหกรณ์เครดิตที่น่าสนใจ 
 
5.1 โครงสร้างระบบการเงินไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th) 

ระบบการเงินท าหน้าที่ส าคัญในการเป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการด้านการช าระราคาสินค้าและบริการ ระบบการเงินที่พัฒนา  
มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และระบบ
การช าระเงิน ดังนี้ 

1. สถาบันการเงิน ตามหลักการของ
ระบบบัญชีประชาชาติ ประเทศไทย มีสถาบัน
การเงิน 3 ประเภท ได้แก่  

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
(2) สถาบันรับฝากเงิน เช่น ธนาคาร

พาณิชย์สถาบัน การเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน  และ กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น  

(3) สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน เช่น 
กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทที่ให้สินเชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์ และ บริษัทรับ แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เป็นต้น  

สถาบันการเงินมีขนาดสินทรัพย์รวม  
ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 41 ล้านล้านบาท หรือ 3.4 เท่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (GDP) สถาบัน
รับฝากเงินมีบทบาทมากกว่า สถาบันการเงิน
ประเภทอ่ืน โดยสถาบันรับฝากเงินมีส่วนแบ่ง ตลาด
สูงถึงร้อยละ 58.8 ขณะที่สถาบันการเงินที่ไม่รับฝาก
เงิน และ ธปท. มีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 25.9 และ 15.3 
ตามล าดับ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเป็นสถาบันรับฝากเงินที่มีบทบาทส าคัญ
มาก โดยมีส่วนแบ่ง ตลาดร้อยละ 40.8 และร้อยละ 
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12.3 ตามล าดับ เนื่องจากมีเครือข่ายสาขาจ านวนมากท าให้เข้าถึงภาคธุรกิจและ ประชาชนได้มากกว่าสถาบัน
การเงินประเภทอ่ืน โดย ณ สิ้นปี 2556 มีสาขารวมกันประมาณ 8,200 แห่งและตู้เอทีเอ็ม กว่า 55,400 ตู้ 

 
2. ตลาดการเงิน  
ตลาดการ เงิน  หมายความรวมถึ ง  

(1) ตลาดเงิน ซึ่ง เป็นการให้กู้ยืมสภาพคล่องระยะสั้น
แก่สถาบันการเงิน ผ่าน ตลาดกู้ยืมเงินระหว่าง
ธนาคารและตลาดซื้อคืนพันธบัตร (2) ตลาดทุน  
เป็นการระดมทุนระยะปานกลางและระยะยาวที่ 
ด าเนินการผ่านตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน 
นอกจากนี้ ตลาดการเงินยังรวมถึง (3) ตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ และ (4) ตลาดตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็น
ตลาดส าหรับตราสาร การเงินที่ให้ผลตอบแทนตามตัว
แปรที่ก าหนด  

ตลาดตราสารหนี้ และตราสารทุน 
มีการพัฒนาและ ขยายบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการเงิน ของไทยอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 
2556 ตลาดตราสารหนี้มี ยอดคงค้าง 9.0 ล้านล้านบาท (รวมตราสารระยะสั้นกว่า 1 ปีที่ออกขายในตลาดเงิน 
และตราสารระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ขณะที่ตลาดตราสารทุนมีมูลค่า 11.6 ล้านล้านบาท โดยมี ภาคธุรกิจ
เป็นผู้ระดมทุนหลัก  

ส าหรับตลาดเงินตราต่างประเทศ เฉพาะนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศเฉลี่ย เดือนละ 7.1 ล้านล้านบาท ส่วนตลาดเงินมีขนาดประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท โดยผู้เล่นส่วน
ใหญ่เป็นสถาบันการเงิน ในขณะที่ตลาดตราสารอนุพันธ์ยังไม่เป็นที่นิยมนัก ส่วนใหญ่เป็นการท าธุรกรรมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงผ่านการซื้อขาย ระหว่างคู่ค้า (Over the Counter : OTC) 

3. ระบบการช าระเงิน  
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะด าเนินต่อไปได้ด้วยดีและมีเสถียรภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการโอน เงินและช าระเงินระหว่างธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ ซึ่งการดูแลและส่งเสริมระบบการช าระเงินให้มี
ประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย เป็นหนึ่งในหน้าที่ของ ธปท. ด้วย ทั้งนี้ บริการในระบบช าระเงิน 
ประกอบด้วย  

ระบบบาทเนต เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินเพ่ือรองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบัน
การเงินและ สถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธปท. ในลักษณะ Real-Time Gross Settlement (RTGS)  

ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประกอบด้วย การหักบัญชีเช็คด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ECS) การ
เรียกเก็บเงิน ตามเช็คภายในเขตส านักหักบัญชี การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตส านักหักบัญชี (B/C) 

ระบบการโอนเงินรายย่อย เป็นระบบการโอนเงินเพ่ือการช าระเงินระหว่างลูกค้าต่างธนาคาร 
เหมาะส าหรับ การช าระเงินรายย่อย ที่มีปริมาณรายการมาก มีข้อตกลงล่วงหน้า มีงวดการช าระเงินที่แน่นอน 
โดยผู้โอนเงินส่ง ค าสั่งโอนเงินล่วงหน้าให้ธนาคารผู้ส่ง และธนาคารผู้รับจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ  

การโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน ATM ธปท. มีนโยบายผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนาและขยาย
การ ให้บริการระบบการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านเครื่อง ATM (On-line Retail Fund Transfer-
ORFT) เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการช าระเงินและการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ 
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ค านิยามของ สง. ต่างๆ  
ธนาคารพาณิชย์ เป็นตัวกลางหลักในการระดมเงินฝากจากผู้ฝากเงินเพ่ือปล่อยสินเชื่อแก่ 

ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็น ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ธนาคารพาณิชย์  
เพ่ือรายย่อย ธนาคาร พาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  

สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนอง นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะด้านของรัฐบาล เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า
แห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นต้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 
2489 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือ การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตามล าดับ 

บริษัทเงินทุน  ระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋ วสัญญาใช้ เงิน และใช้ เงินนั้น 
ในการประกอบกิจการ เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ กิจการเงินทุนเพ่ือการพัฒนา กิจการเงินทุนเพ่ือการจ าหน่าย
และการบริโภค และกิจการ เงินทุนเพ่ือการเคหะ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน การเงิน พ.ศ. 2551  

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน และใช้เงินนั้นเพ่ือ
ประกอบ ธุรกิจให้กูย้ืมโดยวิธีรับจ านองอสังหาริมทรัพย์ รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก เป็นต้น อยู่
ภายใต้การ ก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  

สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์
เดียวกัน สมาชิกจะสะสมทรัพย์ร่วมกันเพ่ือเป็นทุนด าเนินการให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนเป็นผู้กู้ยืมน าไปใช้ 
ผลประโยชน์ที่ เกิดข้ึนจะได้รับการจัดสรรสู่สมาชิกในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล และสวัสดิการต่าง ๆ อยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

โรงรับจ าน า เป็นสถานที่รับจ าน าสิ่งของเป็นประกัน จ ากัดจ านวนเงินแต่ละรายไม่เกินหนึ่งแสน
บาท โดยมีข้อตกลงว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลัง อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตาม
พระราชบัญญัติโรงรับ จ าน า พ.ศ. 2505 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะ
สั้นที่มี อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือพันธบัตรและหุ้นกู้เอกชน 
ที่มีอายุ คงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และเป็นกองทุนเปิด 
ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาด หลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีจุดมุ่ งหมาย 
เพ่ือผลตอบแทนที่ดี ที่สุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เหมาะส าหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการ
ลงทุนในตลาดเงินและ ตลาดทุน แต่มีข้อจ ากัดในการลงทุน เช่น มีเงินลงทุนจ ากัด ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ เป็นต้น อยู่ภายใต้การ ก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

บริษัทประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) บริษัทประกันชีวิต รับประกันต่อความสูญเสีย
หรือความ เสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยบริษัทฯ สัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้ผู้เอาประกันเมื่อมี 
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การเสียชีวิต และอาจมี ความคุ้มครองอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น การประกันกรณีทุพพลภาพ การประกันกรณีสูญเสีย
อวัยวะ การประกันสุขภาพ เป็นต้น 2) บริษัทประกันวินาศภัย แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย 
การประกันรถยนต์ การประกัน ทางทะเลและขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด บริษัทประกันภัยอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการก ากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างต้องส่งเงิน
สมทบเข้า กองทุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนายจ้างส่งเงินสมทบ จึงอาจกล่าวได้ว่ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
เป็นรูปแบบหนึ่งของการ ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ซึ่งเงินกองทุนนี้จะถูกน าไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนและ
น ามาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนตาม สัดส่วนที่แต่ละคนมีอยู่ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

บริษัทที่ให้สินเชื่อ เป็นธุรกิจที่ไม่รับฝากเงินจากประชาชน แต่ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินทุน เช่น 
บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
58 และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ท าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน อยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชก าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541  

บริษัทหลักทรัพย์ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย ์การค้าหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
เป็นต้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ 
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุม การ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 

 
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย 

เชื่อมโยงสู่เป้าหมายประเทศ 
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงส าคัญหรือMegatrends ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจการเงินทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่เศรษฐกิจไทย วิกฤติเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในประเทศมหาอ านาจ 
ไล่เรียงมาตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น จนน ามาซึ่งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 
และก่อให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายทั่วโลก ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจจีนก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนก้าวขึ้นมาคานมหาอ านาจฝั่งตะวันตก ส่วนในภูมิภาคอาเซียนเอง ทุกประเทศต่างเตรียมความพร้อมและ
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศตน เพ่ือเฝ้ารอโอกาสจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

เมื่อกลับมามองกรณีของประเทศไทย พบว่า ที่ผ่านมา ในด้านการดูแลเสถียรภาพระบบ
เศรษฐกิจการเงินสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้ดีระดับหนึ่ง ทั้งด้านสถาบันการเงินที่
ยังมีความมั่นคงเข้มแข็งและด้านเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมที่ยังมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพเป็นไปอย่างจ ากัด ด้วยระบบการผลิตส่วนใหญ่ยังคงอาศัยแรงงานต้นทุนต่ ามากกว่าการมุ่งสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลผลิตผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ประเทศยังคงติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง (Middle-income Trap) นอกจากนั้นแล้ว นโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ 
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ในระยะสั้น ท าให้การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวถูกละเลย  ขาดพลัง
และความต่อเนื่องในการปรับตัวเชิงโครงสร้างเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพ่ิมโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้มีความเสมอภาคและทั่วถึง 
 

 
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประเมินและเล็งเห็นถึงแนวโน้มและผลกระทบของ 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจการเงิน ทั้งต่างประเทศและในประเทศดังกล่าว ดังนั้น ธปท. 
และคณะกรรมการนโยบายต่าง ๆ ใน ธปท. จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ธปท. 5 ปี (ปี 2555 - 2559)  
โดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) และเป้าหมายชัดเจน คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนยุทธศาสตร์
ประเทศในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้มีเสถียรภาพและพัฒนาการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ธปท. ได้ก าหนด
แนวทางผลักดัน (Growth Strategy) 4 มิติ ได้แก ่

(1) สนั บสนุ นการ เ ชื่ อม โ ย ง เศ รษฐกิ จกา ร เ งิ น ไทยกั บต่ า งประ เทศ  ( Connectivity)   
(2) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน (High Value-added Economy)  
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินพ้ืนฐาน (Financial Inclusion) และ (4) เสริมสร้างเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงิน (Financial Stability) ผ่านการด าเนินตามยุทธศาสตร์ 9 ด้าน นอกเหนือจากการด าเนิน
นโยบายตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้เดิมอยู่แล้ว 
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จุดยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
แม้ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะยังคงเป็นความท้าทายต่อระบบ

เศรษฐกิจไทย หากแต่วันนี้และมองไปในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยภายในประเทศถือว่าเป็นโจทย์ส าคัญที่ทุกภาค
ส่วนต้องเร่งร่วมมือหาค าตอบและด าเนินการ ด้วยสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยมได้สั่งสมปัญหาสร้างแรงกดดันต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
การชะงักงันของการลงทุนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงความเชื่อมั่น นักลงทุน เอกชน และประชาชนที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องจนท าให้เกิดผลเสียต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นี่ยังไม่นับรวมปัญหาด้านสังคมที่ตามมา 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงก่อนหน้าที่เศรษฐกิจยังอยู่ในขาขึ้น ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยสามารถรองรับแรงกดดันจาก Shocks ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ดี ทั้งการด าเนิน 
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือ รวมถึงการก ากับดูแลสถาบันการเงินให้เป็นไปตาม
หลักสากลที่เหมาะสมในบริบทประเทศไทย โดยภาคสถาบันการเงินยังมีความเข้มแข็ง จากการมีเงินกองทุนที่
มั่นคงและมีการเตรียมกันเงินส ารองไว้ล่วงหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจดีเพ่ือให้สามารถรองรับกับช่วงเศรษฐกิจขาลง 
ขณะทีเ่ศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพทั้งเสถียรภาพภายในในรูปของอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่อยู่ใน
ระดับต่ า และเสถียรภาพภายนอกในรูปของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นและเงินส ารองทางการที่เพียงพอ
ต่อการรองรับความผันผวนจากเงินทุนไหล-เข้าออกจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการปรับตัว
เชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ท าให้ภูมิคุ้มกันดังกล่าวของประเทศถูกกัดกร่อนลงอย่างรวดเร็ว 

ภายใต้วิกฤติของแนวโน้มเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เดินไปสู่จุดเสี่ยงและถดถอยลงเรื่อย ๆ 
นั้น ได้เกิดกระแสการตื่นตัวและความพยายามมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ที่เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปประเทศในทุกมิติอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเร่ง
กระบวนการปรับตัวเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการผนึกก าลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดัน
ให้เกิดการปฏิรูปที่ส าคัญ 

ในส่วนของ ธปท. นั้น การขับเคลื่อนองค์กรยังคงด าเนินการไปตามเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ แต่ได้มีการทบทวนล าดับความส าคัญและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้อง
สถานการณ์ท้ังในด้านการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการแสวงหาโอกาสความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง 
ๆ โดยจัดล าดับความส าคัญของแนวทางด าเนินการเป็น 3 ด้าน คือ 

1. เสริมสร้างเสถียรภาพระยะสั้น ได้แก่ การดูแลภาคเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองและไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันการณ์ โดย ธปท. ได้ร่วมประสานกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหาแนวทาง
ช่วยเหลือ SMEs อาทิ ขยายการค้ าประกันสินเชื่อให้แก่กลุ่ม SMEs ให้มากขึ้น เพ่ือประคับประคองให้ SMEs 
สามารถผ่านสถานการณ์ในช่วงระยะสั้นนี้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไปสู่ระบบเศรษฐกิ จ
การเงินโดยรวม 

2. ร่วมมือในประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน ธปท. ได้ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการเงิน
เป็นประจ า ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและกระทบบทบาทหน้าที่ ธปท. โดยตรงและในส่วนที่เป็นความท้าทายของ
ประเทศ ดังนั้น เมื่อโอกาสการผลักดันให้มีการปฏิรูปจริงมีข้ึน ธปท. จึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจการเงินที่ส าคัญ อันจะมี
ผลกระทบในวงกว้างต่อเนื่องในระยะยาว และจะร่วมช่วยผลักดันให้เกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติต่อไป 

3. ผลักดันพัฒนาการระยะยาว โดย ธปท. จะได้ใช้โอกาสในการประสานความคิดและความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) ในการวางภูมิทัศน์ของระบบการเงิน
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ไทยและเอ้ือให้ภาคการเงินและภาคธุรกิจมีการปรับตัวอย่างสอดคล้องและเกิดการปรับโครงสร้างของร ะบบ
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง พร้อมกับสร้างกลไกให้เกิดพลังในการผลักดันร่วมกัน (Synergy) ผ่านแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ส าคัญ อาทิ (1) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (Financial Sector Master Plan III) 
เพ่ือให้ระบบการเงินสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) แผนพัฒนาระบบการช าระเงิน (Payment System Roadmap) เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงินที่
มีประสิทธิภาพอันจะเอ้ือให้ประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน มีการใช้บริการการช า ระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ า และม่ันคงปลอดภัย (3) แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 
(Consumer Protection Roadmap) ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงินครบทุกมิติเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ตลอดจนการให้ความรู้การใช้บริการทางการเงินอย่างถูกต้องเหมาะสม 
พร้อมกับมีการรณรงค์ ‘ปลุกคนไทย มีวินัยทางการเงิน’ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการก่อหนี้
เกินตัวและมีการออมไม่เพียงพอและ (4) แผนการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย ระยะที่ 2 เพ่ือรองรับการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจการเงินทั้งในและต่างประเทศเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ และมีความไม่แน่นอนสูง แต่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นบวกหรือลบนั้นขึ้นกับ
ความสามารถในการมองไกลคาดการณ์เพ่ือวางแนวทางรองรับล่วงหน้าอีกทั้งความซับซ้อนเชื่อมโยงกันของ
ระบบเศรษฐกิจการเงินท าให้ต้องอาศัยข้อมูลและความรู้ที่รอบด้าน ดังนั้น ธปท. จึงยึดม่ันที่จะยกระดับ
ศักยภาพองค์กร (Organization Capability) อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมกับความท้าทายต่าง ๆ ใน
อนาคต รวมทั้งจะท าหน้าที่ชี้แนะ เตือนภัยให้ข้อคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง รับฟังมุมมองที่หลากหลาย และ
พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของ
ไทยอย่างแท้จริง 
 
 
5.3 บริบทสหกรณ์เครดิตที่มีต่อเศรษฐกิจ – สังคม 

โอกาส : งานท้าทายผู้น าสหกรณ์  
ท่ามกลางฝันร้ายของคนทั่วโลกที่ต้องเผชิญหน้ ากับวิกฤตการเงินที่ผ่านมา ผู้น าความคิด 

นักวิชาการ และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก ต่างก็มีข้อกังขาส าหรับตัวแบบเศรษฐกิจ ที่เคยได้รับการยอมรับว่าจะ 
ช่วยสร้างการเจริญเติบโต และความมั่งคั่งอย่างมีแบบแผน แต่กลับกลายเป็นชนวนส าคัญที่สร้างความหายนะ 
ในวงกว้าง  

นายอลัน กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (US Federal Reserve) คนก่อน ได้กล่าวใน 
การประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วงปลายปี 2551 และบอกแก่บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติอเมริกันว่า 
ความเสียหายของระบบเศรษฐกิจ ได้เปิดเผยให้เห็น “ข้อบกพร่องของตัวแบบ” ที่เขาไม่เคยคิดมาก่อน 
กล่าวคือ ธนาคารทั้งหลายที่ด าเนินธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของตน ไม่ได้ควบคุมหรือด าเนินการในการปกป้อง 
หุ้นส่วนและสถาบันของพวกเขาเลย ข้อบกพร่องดังกล่าวได้น าไปสู่การปรับตัวขององค์กรเอกชนและ 
สาธารณชนครั้งใหญ่ซึ่งผิดจาก “ตัวแบบสหกรณ”์ ที่มีเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้น ที่ประสบปัญหาวิกฤต1 

                                                           
1  สหกรณ์กับวิกฤตเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์ 
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ในวงการนักคิด-นักพัฒนาระดับสากล ได้มีการวิเคราะห์หาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่า ท าไมตัว 
แบบสหกรณ์จึงสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ทั้งในภาวะวิกฤต และภายหลังวิกฤต ซึ่งได้ข้อสรุปที่เป็นประเด็น  
น่าสนใจ ดังนี้ 2 

 การสหกรณ์ได้รวมเอาพลังทางธุรกิจของสหกรณ์แต่ละแห่งมาไว้ด้วยกัน และยึดโยง 
การท างาน ร่วมกันบนค่านิยมพื้นฐานและหลักสหกรณ์ 7 ประการ  

 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ กล่าวคือ สมาชิกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วน  
ร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าประโยชน์ให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากก าไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 
ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ เมื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นสอดคล้องกันกับสมาชิก ซึ่งเป็นทั้งผู้ลงทุนและลูกค้า 
สหกรณ์ผลที่ตามมา คือ ความจงรักภักดีการอุทิศตน ความรู้ที่ร่วมกันแบ่งปัน การมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่า ที่ตัวแบบธุรกิจต่างๆ ต้องการ (หลายองค์กรเลียนแบบแนวคิดดังกล่าว  
ใน เรื่องสมาชิกภาพแต่แท้จริงนักลงทุนเป็นเจ้าของจึงไม่ใช่ตัวแบบสหกรณ์ท่ีกล่าวถึง)   

 วิสาหกิจสหกรณ์มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้าของโดยคนในชุมชน ให้ความส าคัญต่อ 
หลักประชาธิปไตย คุณค่าของความเป็นมนุษย์และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ด้วยตระหนักเห็นความส าคัญของ “ตัวแบบสหกรณ์” องค์การสหประชาชาติจึงประกาศ 
ให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดยได้ชักชวนให้รัฐบาลในประเทศที่เป็นสมาชิกด าเนินการแต่งตั้ง  
คณะท างานในระดับชาติเพ่ือรณรงค์ให้คนในชาติเห็นความส าคัญของสหกรณ์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนการยกระดับความแข็งแกร่งของสหกรณ์การปรับปรุงบทบัญญัติ ในกฎหมายและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนตัวแบบสหกรณ์ในการจัดระบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจ  

สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จะน าเอาวาระที่ประชาคมโลก 
ให้ความส าคัญกับการสหกรณ์มาเป็นวาระพิเศษ ที่จะปฏิรูปกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ไทย 

 
ข้อจ ากัด : กระบวนทัศน์ที่ต้องฝ่าฟัน 
แม้ประชาคมโลกจะหันมาให้ความสนใจในตัวแบบสหกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่  

ในสังคม แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัย 3 ก็ชี้ให้เห็นว่าธนาคารสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) ในหลาย
ประเทศได้ละเลยอัตลักษณ์ของสหกรณ์และก้าวไปสู่บริบทการด าเนินงานในฐานะการเป็นธนาคารแบบครบ
วงจร (Universal Bank) โดยสหกรณ์เหล่านี้จะเน้นไปที่การลงทุนในเชิงโครงสร้าง ระบบ และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างสมรรถนะการแข่งขันเพ่ือเทียบกับธนาคารเอกชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วพบว่าธนาคารเหล่านี้ไม่สามารถท า
หน้าที่ให้บริการสมาชิกได้ดีไปกว่าธนาคารพานิชย์ทั้งนี้เพราะผู้บริหารของสหกรณ์มีสถานภาพของการท างาน 
ไม่เต็มเวลา (Part time) และมักขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม 
พบว่ามีสถาบันการเงินที่รู้จักกันในนามของ Ethical Bank ที่มุ่งเน้นบริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเป็น
ธรรม สถานการณ์ดังกล่าว Prof. Elisabeth Paulet และ Francesc Relano ได้สรุปให้เห็นว่า “ตัวแบบ
สหกรณ”์ ที่ก้าวข้ามบริบทของสหกรณ์ไปสู่อาณาจักรของธนาคารพานิชย์มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียทั้งอัตลักษณ์ 
ความเป็นสหกรณ์ที่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารเอกชนได้เพราะ 

                                                           
2 มรดกที่มีคุณค่าและ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์ 
3 Elisabeth Paulet and Francesc Relano. (2010). The twofold Betrayal of Co-operative Banking. ICA European Research 
Conference “Co-operatives contributions to a plural economy. Lyon University, France : 2-4 September 2010”. 
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เมื่อสมาชิกมองไม่เห็นความแตกต่างในบริการเมื่อเทียบกับธนาคารพานิชย์สมาชิกก็ถอนตัวจากสหกรณ์หันไป
พ่ึงบริการจากธนาคารพานิชย์แทนในที่สุด 

ปรากฏการณ์ที่เราเห็นจากความส าเร็จของสหกรณ์การเงินในหลายประเทศ เช่น Rabo Bank 
ในประเทศเนเธอแลนด์หรือ KFCCC ในประเทศเกาหลีและอ่ืนๆ ท าให้เราฝันถึงการปรับตัวแบบก้าวกระโดด 
ที่จะปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราไปสู่ภาพฝันที่อยากให้เป็น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดให้ดี
ความส าเร็จเป็นปึกแผ่นของตัวแบบ Rabo Bank และ KFCCC นั้น มีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ซึ่งเรายังไม่
มีและจ าเป็นต้องวางโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบที่ส าคัญ ได้แก่ กรอบคิดหลักในการพัฒนา หรืออาจเรียกว่า 
วิสัยทัศน์ซึ่งต้องตรงกัน นอกจากนั้นกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายจะต้องเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ขั้นปฐม แม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาต้องอยู่ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาที่ต้องการให้เป็นและที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสู่กรอบทิศทางที่อยากให้เป็น กระบวนการเชื่อมโยงความร่วมมือและการแบ่งงานกัน
ท าตามความสามารถหลักจะต้องด าเนินการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

เมื่อหันมามองสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ควร 
จะเป็น ประเด็นข้อสังเกตที่ส าคัญ คือ โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน มีการกระจายตัวตาม 
กลุ่มตามอาชีพมากขึ้น หากมองในเชิงบวก เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นตามกลุ่มอาชีพอาจจะช่วยเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม และเป็นกลไกในการพัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการเงินสหกรณ์บนหลักการพ่ึงพาและร่วมมือกันในอนาคต แต่หากมองในเชิงลบ ดู
เหมือนว่าเครือข่ายความร่วมมือที่กระจายตัว และมีเป้าหมายร่วมในลักษณะการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบแยก 
ส่วนแล้วในที่สุดตัวแบบสหกรณ์ท่ีท าหน้าที่ในเชิงคุณค่า ก็จะค่อยๆ ลดทอนลงไปอย่างไม่มีใครคาดคิด 
 

ข้อคิดส าหรับแนวทางปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  
ภายใต้บริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะองค์กรเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy 

Enterprise) ที่มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตส านึกการประหยัด การออม และให้กู้แก่ 
สมาชิกตามความจ าเป็น เพ่ือให้สมาชิกมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน  

การขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2553) มี 
สหกรณ์ที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 1,358 สหกรณ์มีสมาชิกจ านวน 2.5 ล้านคน มีสินทรัพย์รวม 1 ล้านล้านบาท เมื่อ 
พิจารณาผลการด าเนินงานในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้ทรัพยากรบุคคล (กรรมการ-เจ้าหน้าที่) 
สร้างมูลค่าเพ่ิมรวมกันแล้วประมาณ 400,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร ก็จะเหลือเป็น 
ก าไรสุทธิคิดเป็นมูลค่าประมาณ 342,039.08 ล้านบาท ก็จะน าไปจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์และ 
ขบวนการตามหลักการสหกรณ์ทั้งในรูปของทุนส ารอง ค่าบ ารุงสันนิบาตฯ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนสะสม  
ตามข้อบังคับ ฯลฯ 

หากพิจารณาบริบทการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบปี 2553 จะเห็นได้ว่า 
สหกรณ์ส่งเสริมการออมในรูปของหุ้นเฉลี่ยรายละ 190,818 บาท ส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก เฉลี่ยรายละ 
152,538 บาท การให้เงินกู้แก่สมาชิก เฉลี่ยรายละ 332,336 บาท นอกจากนั้นสหกรณ์ยังมีทุนส ารอง และทุน 
สะสมตามข้อบังคับเพ่ือกิจการสหกรณ์เฉลี่ยต่อสมาชิกรายละ 17,993 และ 2,245 ตามล าดับ 

การหยิบยกเอาตัวเลขเชิงปริมาณมาพิจารณาดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพ่ือชี้ให้เห็นถึงบริบทในเชิง 
เศรษฐกิจซึ่งดูเหมือนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับแนวหน้าเมื่อเทียบกับสหกรณ์  
ประเภทอ่ืน อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น มิใช่เพียงแต่ 
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การท าหน้าที่เฉกเช่นสถาบันการเงินทั่วไป ที่มีบริบทในการเป็นสื่อกลางในการระดมเงินออมและให้กู้โดยมี  
“เงิน” เป็นเป้าหมาย หากแต่ปณิธานของสหกรณ์ออมทรัพย์คือ การสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่มวล  
สมาชิก โดยการสร้างจิตส านึกการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การจัดสวัสดิการบนหลักการพ่ึงพาและ 
ร่วมมือกัน ซึ่งในแนวทางดังกล่าวจึงท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างไปจากสถาบันการเงินอ่ืน  
และนี่ก็เป็นเหตุผลที่รัฐไม่เรียกเก็บ “ภาษ”ี จากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ในแวดวงของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าเมื่อมีคนมากขึ้น มูลค่า 
สินทรัพย์และธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น “การบริหารจัดการเงิน” จึงดูเหมือนว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดในทาง 
ปฏิบัติเราจึงมุ่งไปที่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในความเป็นสถาบันการเงิน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหาร 
จัดการความเสี่ยง การบริหารการลงทุนที่น ามาซึ่ง “ก าไร” และท้ายที่สุดการมองเรื่องธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ซึ่งเป็นไปแบบแยกส่วนและมุ่งไปที่ตัวองค์กร/สหกรณ์เป็นส าคัญ แต่ลืมนึกไปว่าธรรมาภิบาลในสหกรณ์จะ  
เกิดข้ึนได้นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีความเข้าใจ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม และถือปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม  

ประเด็นที่เป็นหลักคิดส าคัญ คือ ตัวแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็นนั้นเป็นอย่างไร 
ระหว่างองค์กรที่ให้ความส าคัญกับ “คน” หรือองค์กรที่ให้ความส าคัญกับ “เงิน” ซ่ึงหลักการทั้ง 2 ย่อมมี 
แนวทางการปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการตกผลึกความคิด เรื่องตัวแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ตรงกัน 
ในกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องจึงน่าจะเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดที่ควรท า 
 
5.4 ความหมายของสหกรณ์เครดิต 

สหกรณ์เครดิตหรือในทางสากลเข้าใจกันในนามของ Cooperative Bank หรือ Credit – 
Cooperative ในประเทศไทยมี 2 ประเภทคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ (Thrift + Credit Cooperative และ 
Credit Unions) 

5.4.1 ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลทีมี
อาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในท่ีชุมชนเดียวกัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และ
ให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจ าเป็น หรือเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, http://webhost.cpd.go.th/rlo/saving.html: 
เข้าถึงวันที่ 6 พ.ค. 58)  

 ประวัติความเป็นมา 
ในภาวะปัจจุบัน ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับความ

เดือดร้อนเพราะไม่สามารถจะหารายได้เพ่ิมให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และมักจะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืม
เงินจากนายทุนโดยยอมเสีย ดอกเบี้ยในอัตราสูง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองและครอบครัวภายหลังบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการ
รวมกลุ่มกัน จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการ
สหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น "ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร") จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2429 โดยใช้ชื่ อว่า “สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัดสินใช้” ปัจจุบันชื่อว่า "สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด" 
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  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการ

ออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ ให้แก่สมาชิกเพ่ือน าไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ าเป็น โดยยึดหลักการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง 
ดังนี้ 

(1)  การส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี 
คือ 

1.1  การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกส่งช าระค่าหุ้น
เป็นประจ าทุกเดือน โดนการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตามอัตราที่
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้ เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ้นคืนได้ 

1.2  การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์มีบริการด้านเงินฝากทั้ง
ประเภทเงินฝากประจ าและเงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์ หรือสูงกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ 

(2)  การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะน าเงินค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้
สมาชิกท่ีมีความจ าเป็นหรือเดือดร้อนกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยต่ ากว่าเอกชน 

 ลักษณะการให้เงินกู้ 
เงินกู้ท่ีสหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกมี 3 ประเภท คือ 
(1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่าง

กะทันหัน สมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้จากสหกรณ์ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน แต่จ ากัดขั้นสูงไว้
ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์และก าหนดส่งช าระคืนไม่เกิน 2 งวดรายเดือน เงินกู้ประเภทนี้ไม่ต้องมีหลักประกัน 

(2)  เงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้ได้ประมาณ 4-15 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่จะ
จ ากัดขั้นสูงไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ และก าหนดส่งช าระคืนระหว่าง 24 -72 งวดรายเดือน และต้องมี
สมาชิกด้วยกันค้ าประกัน อย่างน้อย 1 คน การก าหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ จะใช้เงิ นเดือนเฉลี่ยของ
สมาชิกแต่ละสหกรณ์เป็นฐานในการก าหนด ตัวอย่าง เช่น สหกรณ์แห่งหนึ่ง สมาชิกมีเงินเฉลี่ย 10,000 บาท/
เดือน ขั้นสูงของวงเงินกู้ฉุกเฉินควรเป็น 5,000 บาท ขั้นสูงของวงเงินกู้สามัญ ควรเป็น 40,000 -150,000 บาท 
แต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับฐานะทางการเงินและดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ในการก าหนดระเบียบ 

(3) เงินกู้พิเศษ ถ้าสหกรณ์มีฐานะมั่นคงแล้ว สหกรณ์จะเปิดบริการให้เงินกู้พิเศษเพ่ือให้สมาชิกกู้
ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ หรือกู้ไปเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ เงินกู้ประเภทนี้สามารถกู้ตามจ านวนเงินที่จะ
น าไปลงทุนประกอบอาชีพ หรือขึ้นอยู่กับราคาของบ้านและที่ดินที่จะซื้อ หรือจ ากัดขั้นสูงไว้ไม่เกิน 400,000 -
1,000,000 บาท และก าหนดช าระคืน ตั้งแต่ 10-15 ปี โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักจ านองค้ าประกัน 

 การด าเนินงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ด าเนินการโดยสมาชิก กล่าวคือ เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นแล้ว 

สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ ตัวแทนสมาชิกเหล่านี้เรียกว่า 
“คณะกรรมการด าเนินการ” มีประมาณ 7-15 คน ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆ
คณะกรรมการด าเนินการ จะท าหน้าบริหารกิจการสหกรณ์โดยจะมีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ก าหนดนโยบายในการท างาน แล้วจึงมอบให้ “ฝ่ายจัดการ” รับไปปฏิบัติงานต่อไป ฝ่ายจัดการนั้น 
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ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน ฯลฯ ซึ่งท าหน้าที่บริการแก่สมาชิกที่มา
ติดต่อท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

 
 ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 

1. เงินค่าหุ้น  
2. เงินรับฝากจากสมาชิก  
3. ทุนส ารองและทุนสะสมอื่นๆ  
4. เงินกู้ยืม  
5. เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค 

   การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มี 2 วิธี คือ 
(1)  กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว  ท่านที่มีความประสงค์จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกกระท าได้โดยการยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์จะน าใบสมัครของท่านเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการด าเนินการรับท่านเป็น
สมาชิกแล้ว ท่านจะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า ประมาณ 20 -50 บาท ช าระค่าหุ้นประมาณ 4-5 % 
ของเงินรายได้ และลงรายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก จากนั้นท่านจะมีสิทธิในสหกรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกคนอ่ืนๆ 
สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่ท่านเป็นประจ าทุกปี และเมื่อท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ ท่าน
สามารถถอนค่าหุ้นคืนทั้งหมดได้ ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้ เพราะถือเป็นราบได้ของ
สหกรณ์อย่างหนึ่ง 

(2)  กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนที่ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่านที่สนใจในกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และมีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในหน่วยงายหรือชุมชนของท่าน ก็
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ได้ โดยขอค าแนะน าและสอบถามรายละเอียดได้จากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และพ้ืนที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่ส านักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์  0 2282 6595 

  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 
สหกรณ์เป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ โดย

ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ให้ถูกต้องและสม่ าเสมอการร่วมประชุมใหญ่ เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่อ้น
ส าคัญยิ่งของสมาชิกทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาท
รักษาสิทธิและปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตน ตลอดจนการติดตามผลการด าเนินงาน การจั ดสรร
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม ก าหนดนโยบายการด าเนินงานรวมทั้งคัดเลือกรรมการด าเนินการที่มี
ความสามารถ และมอบภารกิจในการด าเนินการต่อไปในแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก เสริมสร้าง
ความเจริญมั่นคงให้กับสหกรณ์ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องร่วมกันอภิปราบปัญหา แสดงความ
คิดเห็น ออกเสียง และยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ เพ่ือให้สหกรณ์
ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกประการ โดยร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ 
เหล่านี้ 
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  ข้อควรปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ 
ด้านการเงิน  
(1)  เมื่อช าระเงินแก่สหกรณ์ ต้องช าระต่อเจ้าหน้าที่การเงินที่สหกรณ์แต่งตั้งไว้เท่านั้น และต้อง

เรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เช่น การช าระหนี้ก่อนก าหนด การถือหุ้นเพิ่ม 
(2)  ควรเก็บใบเสร็จรับเงินทุกฉบับไว้ จนกว่าจะได้สอบทานหนี้สินและเงินค่าหุ้นให้ถูกต้องตรงกัน

เป็นประจ าทุกป ี
(3)  ควรมารับเงินที่สหกรณ์ด้วยตนเอง ถ้าจ าเป็นควรมอบฉันทะแก่ผู้ที่ไว้ใจเท่านั้น 
(4)  เมื่อรับเงินจากสหกรณ์ทุกครั้ง ควรตรวจนับจ านวนเงินให้ถูกต้องก่อนออกจากสหกรณ์ไป 
(5)  การน าเงินมาฝากกับสหกรณ์ สมาชิกต้องยื่นใบฝากเงินพร้อมกับสมุดคู่ฝาก เมื่อรับสมุดคืนให้

ตรวจสอบรายมือชื่อผู้มีอ านาจก ากับ 
ในสมุดคู่ฝากทุกครั้ง และไม่ควรฝากสมุดคู่ฝากไว้กับพนักงานสหกรณ์ 
ด้านสินเชื่อ 
(1)  ควรกู้เงินจากสหกรณ์ในกรณีที่มีความจ าเป็นจริงๆ และกู้ในจ านวนที่ต้องการใช้เท่านั้น 
(2)  จะค้ าประกันใครต้องตัดสินใจให้ดี เพราะถ้าผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ผู้ครับประกันจะต้อง

ช าระหนี้แทนโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง 
(3)  ในกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ต้องการรับเงินกู้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกรับเงิน

ดังกล่าวที่สหกรณ์ด้วยตนเอง ถ้าหากจ าเป็นให้ท าหนังสือมอบฉันทะโดยมีผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย 

 
5.4.2 ความหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 

http://webhost.cpd.go.th/rlo/saving.html: เข้าถึงวันที่ 6 พ.ค. 58)  
สหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวง

สัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีจัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีควาปรารถนา
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการน าเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน  สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสม
เงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจ าและสม่ าเสมอตามที่สหกรณ์ก าหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสม
นี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจ าเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบ าบัดปัญหาและ
ความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการช าระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราว
เดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่
มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการท ากิจการทุกอย่าง 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก 

 ประวัติความเป็นมา 
การรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการรวมคนจากย่าน

ชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา”  
แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 

สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก คือ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จ ากัด" จังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยู่ในรูปย่อยของประเภท "สหกรณ์
ออมทรัพย์" และต่อมาได้รับการก าหนดให้เป็นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง ก าหนด
ประเภทสหกรณ์ท่ีจะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548 

   ความหมายของตราสัญลักษณ์เครดิตยูเนี่ยน   
  

สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก  องค์ประกอบ
ของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ดังนี้ 

  
 

 รูปโลก : 
เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้  เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็น
องค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก 

  

 

  
ภาพเงาคน 4 คน : 
แสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ  ผู้อุทิศตนท างานเพ่ือประโยชน์
ร่วมกันโดยส่วนรวม  เหตุที่แสดงเป็นภาพเงาก็เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็น
ถึง  ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายประจ าชาติ  เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับ
ใช้และบริการแก่คนทุกคนทั่วโลก 

  

 

  
ภาพมือคู่ : 
แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือ ตนเองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  เมื่อเราเป็น
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ก็เท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้
สะสมเงินร่วมกัน  และให้บริการเงินกู้ซึ่งกันและกันตามจ านวนเงินทุนที่มี  ในฐานะที่
เป็นสมาชิกเราก็คือเจ้าของกิจการและมีส่วนในการก ากับควบคุมนโยบายเพราะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรของเรา 

  
 

  
มือ ครอบครัว และรูปโลก : 
มือ ครอบครัวและรูปโลก คือ เครื่องหมายของสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน เป็นสัญญา
ลักษณ์ ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตาม
หลักวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 
       เมื่อน าองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน  จะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน ต่างๆ  ในทุกชาติทุกภาษา  หัวใจส าคัญ คือ  ความเป็นสากลและการแสดง
ภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ในลักษณะที่สามารถหลับตาเห็นภาพ
รายละเอียดได้ทันที 

   

http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/ministerial/type_coop.pdf
http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/ministerial/type_coop.pdf
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  หลักการด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 หลักการด าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนี้  ก าหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือ

กัน  คุณค่าของความยุติธรรม  ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง   แม้การปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่
ละภูมิภาคของโลก   แต่หัวใจของการด าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันฉันท์พ่ีน้อง  ที่แสดงออกโดยการท างานร่วมกัน  เพ่ือสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีข้ึนส าหรับตนเองและชุมชน 

   หลักแห่งประชาธิปไตย 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดรับสมาชิกทุกคน  ที่เห็นคุณประโยชน์และประสงค์จะเข้ามามีส่วน

ร่วมรับผิดชอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สมาชิกมีสิทธิมีเสียงเสมอภาคกัน  (หนึ่งคนหนึ่งเสียง)  และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการด าเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  โดยไม่ค านึงถึงจ านวนเงินสะสม/ค่าหุ้น 

   หลักแห่งการบริการสมาชิก 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งในด้านสังคม

และเศรษฐกิจ   หลังจากท่ีจัดสรรเงินส ารองตามข้อบังคับและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกแล้ว  ส่วนเหลือมที่เหลือ
คงเป็นของสมาชิก  เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิก 

   หลักแห่งการบริการสังคม 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคนและสังคม  เสริมสร้างความยุติธรรมแก่

มวลสมาชิกและชุมชนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและด าเนินงานอยู่ 
 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จะให้ความส าคัญและให้บริการแก่ทุกคนที่เห็นคุณค่า  และต้องการเข้ามา

มีส่วนร่วมการตัดสินใจต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนโดยส่วนรวมด้วย 
  

  หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548 

ก าหนดว่า “สมาชิกสหกรณ์อาจประกอบด้วยบุคคลทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิล าเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือ
มีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ด าเนินงานของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง  โดยให้ก าหนดคุณสมบัติไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ”์ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ
ท้องที่ด าเนินงานและกรอบคุณสมบัติสมาชิก ส าหรับสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือขอจดทะเบียน
สหกรณ์ใหม่ในระดับปฐมภูมิ ดังนี้ 

1. ท้องท่ีด าเนินงาน หมายถึง การก าหนดพ้ืนที่หรืออาณาเขตที่สหกรณ์สามารถเปิดรับสมาชิกที่
มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

2. กรอบคุณสมบัติของสมาชิก ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ข้างต้น จะก าหนดลักษณะ
ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไว้ 3 ประเภท แต่สหกรณ์จะต้องระบุไว้เมื่อแรกตั้งสหกรณ์ในประเภทใด
ประเภทหนึ่ง โดยให้ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1 กรณีก าหนดกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิล าเนาเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน ให้
มีสมาชิกได้ทุกสาขาอาชีพ แต่ให้จ ากัดท้องที่ด าเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกไว้ไม่เกินระดับชุมชนหรือระดับ
อ าเภอ เพ่ือมิให้ สหกรณ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีท้องที่ด าเนินงานซ้ าซ้อนกัน อันจะบังเกิดผลเสียจากการ
แข่งขันกันรับสมาชิกและการด าเนินธุรกิจในลักษณะที่มุ่งแสวงหาผลก าไรจนเกิดผลกระทบต่อระบบสหกรณ์
โดยรวม 
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2.2 กรณีก าหนดกรอบคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหลักของสมาชิก คุณสมบัติของ
สมาชิกจะต้องก าหนดให้เป็นผู้ประกอบอาชีพหลักเช่นเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ การก าหนด
ท้องที่ด าเนินงานอาจจะก าหนดได้เท่าที่จ าเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามการประกอบอาชีพหลักที่
ก าหนดหรือองค์กรนั้นๆ 

2.3 กรณีก าหนดกรอบคุณสมบัติตามวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคม เช่น เป็น
สมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณ์จะต้องก าหนดกรอบคุณสมบัติของสมาชิกตามวงสัมพันธ์ดังกล่าวในข้อบังคับ
ให้ชัดเจน ทั้งนี้ การก าหนดท้องที่ด าเนินงานจึงอาจจะก าหนดได้เท่าที่จ าเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตาม
วงสัมพันธ์ดังกล่าว 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอค าแนะน าและสอบถามรายละเอียดได้ที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค 
 
5.5 กรณีตัวอย่างสหกรณ์เครดิตที่น่าสนภายใต้เครือข่าย ICA 

5.5.1 The International Co-operative Banking Association (ICBA) เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ ICA ที่มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาสหกรณ์เครดิตในด้านการเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน 
โดยการส่งเสริมให้ประชาคมโลกตระหนักในบริบทของสหกรณ์เครดิตในด้านเศรษฐกิจ – สังคม และการ
ยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

5.5.2 ขบวนการสหกรณ์เครดิตในเยอรมัน (Raiffeisen) 
 ธนาคารประชาชนและกลุ่มธนาคารไรฟไฟเซน (Volksbanken และ Raiffeisenbanken)  
เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดมีสหกรณ์จ านวนทั้งสิ้น 1,232 ราย มีเครือข่าย 12,393 สาขามีสมาชิก 16.1 ล้าน
ราย ลูกค้า 30 ล้านราย มีสินทรัพย์รวม 90 แสนล้านยูโร กลุ่มธนาคารเหล่านี้ด าเนินการในรูปธนาคารสากล  
มีบริการที่ทันสมัยและให้บริการกับสมาชิกและผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก  
 ธนาคารสหกรณ์มีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ โดยสหกรณ์ในระดับท้องถิ่นจะมีอิสระ 
ในการปกครองตนเอง ธนาคารสหกรณ์และสถาบันการเงินในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เช่น ธนาคาร
สหกรณ์กลางเยอรมนี (Deutsche Zantraigonossenchaftsbank-DZ Bank AG) มีหน้าที่สนับสนุนในระดับ
ท้องถิ่น 
 ระบบธนาคารสหกรณ์เยอรมนี 
แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยระดับปฐมภูมิคือ
เครือข่ายธนาคารสหกรณ์ จ านวน 1,232 
แห่ง รวมสาขาย่อย (มีมูลค่าธุรกิจ ประมาณ 
632 พันล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2550 ทุนเรือน
หุ้น 9.34 พันล้านยูโร) ซึ่งรวมถึงธนาคาร
สหกรณ์เฉพาะส าหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 
ข้าราชการ การแพทย์และพยาบาล และ
สหกรณ์ไรฟไฟเซนอีก 195 แห่ง ที่
ด าเนินงานแบบสหกรณ์อเนกประสงค์ไว้ด้วย  
  

 
 

โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ในเยอรมนี 
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5.5.3 Rabo Bank 
กลุ่ม Rabobank เป็นสถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ 

AAA ของสถาบันการเงินระดับนานาชาติ มีการด าเนินงานที่ยึดมั่นอยู่บนพ้ืนฐานและหลักการสหกรณ์ เป็นผู้น า
การตลาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ และระหว่างประเทศท่ีมุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเกษตร 
 กลุ่ม Rabobank ให้บริการด้านการเงินเต็มรูปที่ด าเนินการ
บนหลักการสหกรณ์ โดยมีพัฒนาการมาจากกลุ่มสหกรณ์ในท้องถิ่นที่ริเริ่ม
ตั้งแต่ 110 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การธนาคารจะช่วยให้คุณดี
ขึ้นจากการได้รับโอกาส” 
 ปัจจุบันกลุ่ม Rabobank ประกอบด้วย Rabobank ในระดับ
ท้องถิ่น และ Rabobank Nederland 143 แห่ง ตลอดจนองค์กรและ
หน่วยงานสนับสนุนอีกจ านวนหนึ่ง กลุ่มยังคงมีความร่วมมือ   กันอย่าง
เข้มแข็งมีจ านวนพนักงาน 60,000 คน ซึ่งให้บริการลูกค้า มากกว่า 10 ล้าน
คนใน 48 ประเทศ  

 ภารกิจ 
 การท างานของเราจะให้ความส าคัญกับลูกค้า
เป็นอับดับแรกเสมอ โดยการช่วยสร้างคุณค่าพัฒนานวัตกรรมและ
การท าหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและผู้ประกอบการด้วยบริการด้านการเงินที่
ทันสมัย 

 วัตถุประสงค์  
1. บริการการเงินที่ดีท่ีสุดแก่ลูกค้า 
2. บริการต่อเนื่องส่งเสริมความต้องการของลูกค้า 
3. ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริการในการช่วยเหลือ เพ่ือการสนองบริการลูกค้า 

 คุณค่า 
1. ซื่อสัตย์ 
2. ความมุ่งม่ัน 
3. เป็นมืออาชีพ 

 

Rabobank มุ่งหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและ
ให้ความส าคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 
 อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดของไรฟไฟเซนได้สร้างแรงบันดาลในในการจัดตั้งและด าเนินงานธนาคาร
สหกรณ์การเกษตรในประเทศเนเธอร์แลนด์  นายฟริดริค วิลเลียม ไรฟไฟเซน ผู้จัดตั้งธนาคารสหกรณ์
การเกษตร แห่งแรกในเยอรมนี ในปี 2407 ในฐานะผู้น าชุมชนเขามีความปรารถนาที่จะแก้ปัญหาความยากจน
ในกลุ่มเกษตรในขณะนั้น เขาได้จัดตั้งกองทุนการกุศลขึ้นมา เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม  ใน
ที่สุดเขาก็ได้ข้อสรุปว่า แนวทางของการพึ่งพาตนเองจะให้ประโยชน์มากกว่าการให้เปล่า ซึ่งได้น าไปสู่การ
ปรับปรุงการท างานของเขา ในปีเดียวกันนั้นเขาจึงได้เปลี่ยนแปลงองค์กรสงเคราะห์ไปเป็นธนาคารสหกรณ์ของ 
“Heddesdorfer Darlehnskassen-Verein” ได้รวบรวมเงินออมจากประชาชนในชนบท เพ่ือให้กู้ยืมแก่คนใน
ชนบทด้วยกันเอง หลักการพ้ืนฐานของสหกรณ์คือ “การช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตนเอง และการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง”  

Piet   Moerland 
ประธานกรรมการบริหารธนาคาร Rabobank Nederland 
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ตกึ Rabobank ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 ในช่วงหลังจากปี 2433 ได้มีผู้ที่เอาแบบอย่างสหกรณ์ไรฟไฟเซนเป็นจ านวนมากในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ หนึ่งในจ านวนนั้น ได้แก่ บาทหลวง
เจอราดัส แวน เดน เอลเซน เขาได้คิดริเริ่มธนาคาร
สหกรณ์การเกษตรในทางตอนใต้ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์  โดยจากค าพูดของเขาว่า ให้ตัดสิ่งที่
คุ้ น เคยออกและยืนอยู่บนความต้องการของ
เกษตรกร กล้าที่จะอดออม และความท้าทาย  
 

 ธนาคารสหกรณ์แห่งแรกได้ถูกจัดตั้ง
ในกลุ่มลูกจ้าง ผู้น าท้องถิ่น ผู้ประกอบการและครูใน
บางช่วงเวลา ผู้บุกเบิกซึ่งเป็นเกษตรกรที่ร่ ารวยได้รับ
ประโยชน์จากเพ่ือนร่วมงานที่ด้อยโอกาสกว่า ดังนั้น 
จึงได้น าไปสู่หลักการของธนาคารสหกรณ์แห่งแรก ดังนี้  

- หุ้นและการให้กู้ยืมโดยไม่จ ากัดแก่สมาชิก 
- การบริหารจัดการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
-  การกันเงินส ารองไว้เพ่ือการพัฒนา 
-  ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการ ในพ้ืนที่ชนบท  
-  การเชื่อมโยงกับธนาคารสหกรณ์กลาง ควบคู่ไปกับ การด ารงความเป็นอิสระของสหกรณ์ใน

ท้องถิ่น 
 Rabobank เนเธอร์แลนด์ มีส านักงานอยู่ที่ อูเทค และ แฮนโฮเวน ซึ่งตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2441 
และได้ด าเนินการอย่างยาวนานมาร่วม 75 ปี  

ในปี พ.ศ. 2483 ทั้งสองธนาคารได้พัฒนาไปสู่รูปแบบพันธมิตรธุรกิจและในปี พ.ศ. 2515 ได้เกิด
ความร่วมมือกันด้วยเหตุผล 3 ประการ 

1) การเพ่ิมข้ึนของจ านวนสาขา ซึ่งเกิดจากมีการแข่งขันสูงในระดับท้องถิ่น  
2) แนวโน้มของการควบรวมกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ น าไปสู่ การเพ่ิมทุนของธุรกิจใน
กลุ่มของธนาคาร 
3) สถานการณ์ที่ท าให้ความแตกต่างของการแยกส่วนการท างานระหว่าง อูเทคและแฮนโฮเวน
น้อยลง 
ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง The Cooperative Centrale Raiffeisen 

Bank และ The Cooperative Centrale Boerenleenbank จึงเกิดเป็น Rabobank ที่ได้น าเอาตัวอักษรของ
ทั้ง 2 สหกรณ์มาใช้ และได้ใช้ชื่อเป็น Rabobank Nederland ในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา 
 จากวันแรกที่เริ่มด าเนินการในฐานะธนาคารสหกรณ์โดยมุ่งในการท าธุรกิจธนาคารภายใต้การ
บริหารจัดการ ณ ใจกลางของชุมชน ซึ่งรู้จักลูกค้าอย่างใกล้ชิดจึงท าให้ Rabobank สามารถท างานอย่างใกล้ชิด
ในการติดตามหนี้ ซึ่งผลประกอบการอยู่ในระดับดี  
 การด าเนินการในพ้ืนที่กว้างขวาง ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีต้นทุนต่ าท าให้ธนาคารสหกรณ์
ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ 
 นับตั้ งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้  ธนาคาร 
Rabo ในท้องถิ่นยังคงมีความเป็นอิสระบนการบริหาร

ธนาคารสหกรณ์กลางบรีูน 
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จัดการของพวกเขาเอง และได้รับผลประกอบการบนความสามารถของตนเอง 
 สิ่งที่น่าสนใจคือ การบริหารจัดการของพวกเขาที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ Rabobank เป็นธนาคารที่ยั่งยืนที่สุดในโลก 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ธนาคารของคนในท้องถิ่น ต้องเลือกระหว่างรูปแบบการบริหารจัดการระหว่าง  
The Partnership model และ Executive model ซึ่งดูเหมือนว่ารูปแบบการบริหารแบบ Partnership จะ
สอดคล้องกับการบริหารแบบดั้งเดิม โดยสมาชิกจะเป็นผู้เลือกคณะกรรมการด าเนินการ จากนั้นกรรมการ
ด าเนินการจะเป็นผู้ เลือกกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะมาท างานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการ ในส่วนของ 
Executive model ผู้จัดการธนาคาร จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา 
 กลุ่ม Rabobank ได้จัดตั้งหน่วยงานกลางชื่อ Rabobank Nederland เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุน
กลุ่ม Rabobank ระดับท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ดังรูป 
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โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม Rabobank 

 
5.5.4 DGRV 
DGRV หรือรู้จักกันในนามของสหภาพสหกรณ์กลางเยอรมนี เป็นองค์การสูงสุดในระดับชาติของ

สมาพันธ์ด้านการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ในเยอรมนี ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์ขั้นปฐม 5,300 สหกรณ์ 
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตร กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็ก มี
พนักงาน 750,000 คน 
 สหกรณ์ในประเทศเยอรมนีอาจถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาจากสมาชิก
ภาพ โดยหนึ่งในห้าของคนเยอรมนีเป็นสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 17.5 ล้านคน สมาชิกมีทั้งบุคคลทั่วไป ลูกจ้าง 
นายจ้าง เกษตรกร ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก  
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 สหกรณ์ในระดับท้องถิ่นมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของมวลสมาชิก โดยมีความเป็นอิสระทั้งด้านนิตินัย
และมีอ านาจตัดสินใจในตนเอง ไม่ข้ึนอยู่กับอิทธิพลทางการเมืองหรือรัฐบาล 
 สหกรณม์ีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 เมื่อนายฟรีเดอริด วิลเลียม ไรฟไฟเซน 
และเฮอร์มัน ซุลเซ  เดลิทซช์ ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ 140 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถาบัน
ท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและช่างฝีมือรายย่อย ซึ่งในระยะต่อมาได้พัฒนามาเป็นระบบสหกรณ์ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
 สหกรณ์มีบทบาทในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การยกระดับฐานะความเป็นอยู่แก่คนในเขตชนบท แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์แก่สหกรณ์ในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ใน
ระบบสมาพันธ์นั้นก็ยังคงเป็นส่วนส าคัญของระบบเศรษฐกิจจนทุกวันนี้ 
ระดับยอด DZ Bank AG หนึ่งในสามของธนาคารในระดับยอด ซึ่งรวมทั้งสถาบันที่ให้บริการการเงินพิเศษ และ
บริการพิเศษอ่ืน ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจในรูปแบบของบริษัทสาขาภายใต้  WGZ Bank และ DZ Bank  AG 
ภายใต้กลุ่มสหกรณ์ที่เรียกว่า Finanzverbund ซึ่งรวมธนาคารสหกรณ์จ านอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารเคหะสถานของชเวบิช ฮัลล์ (Bausparkasse Schwabisch Hall) ซึ่งเป็นสหกรณ์การเคหะที่ใหญ่ที่สุด
ยุโรป  R+V Versicherung (บริษัทประกัน) และ Union Investment (สถาบันบริหารสินทรัพย์) สูงเกิน 960 
พันล้านยูโรเมื่อปลายปี 2007 ธุรกิจต่าง ๆ ของระบบธนาคารสหกรณ์เป็นสมาชิกของสมาคมสหกรณ์ผู้
ตรวจสอบบัญชีระดับภูมิภาค และสมาคมธนาคารประชาชนและธนาคารไรฟไฟเซนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen e.V.-BVR) โดยขึ้นกับสถาบัน
เหล่านี้ในฐานะท่ีเป็นสมาพันธ์ระดับชาติ 
 สหกรณ์และธุรกิจกลางจ านวน 3,086 สหกรณ์ ในกลุ่มการเกษตร ท าหน้าที่เพ่ือให้บริการสมาชิก 
ซึ่งมีจ านวน 2.1 ล้านคน สหกรณ์จ านวน 1,108 แห่ง ท าหน้าที่จัดหาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและการให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านการผลิต การเก็บรักษา แปรรูปและหาตลาดให้แก่สมาชิก ในบรรดาสหกรณ์กลุ่มนี้มีการ
ด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ 195 สหกรณ์ และมีสหกรณ์จ านวน 884 สหกรณ์ ที่มีบทบาทในธุรกิจเฉพาะ 
เช่น ผลไม้ พืชผัก พืชสวน การจัดการน้ า ไฟฟ้า ประมง ท าความเย็น เครื่องจักร สหกรณ์ในภาคการเกษตรมี
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30 ส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไวน์ คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนธัญพืชและผัก คิดเป็น
ร้อยละ 65 ส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์นม มีผลประกอบการในปี พ.ศ. 2550 สูงถึง 39 พันล้านยูโร 
 สหกรณ์กลุ่มสหกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็กมีจ านวน 1,012 แห่ง พร้อมกับ
สหกรณ์กลางอีก 7 แห่ง สหกรณ์ผู้บริโภคมีจ านวน 139 แห่ง โดยมีสมาชิก 800,000 คน มีผลประกอบการ 
ประมาณ 100 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย สหกรณ์ซุปเปอร์มาเก็ตที่เป็นระบบสาขา 
(Cooperative Supermarket Chains) สหกรณ์การซื้อ (Purchasing Cooperatives) นอกจากนั้นยังมี
สหกรณ์ส าหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่ สหกรณ์ผู้ท าธุรกิจสร้างหลังคา และสหกรณ์การแพทย์  
  ภาย ใ ต้ กฎ หมา ย
สหกรณ์ทุกแห่งในเยอรมนีจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบบัญชีเป็นประจ า
ทุกปี โดย DGRV และสมาพันธ์
สหกรณ์การตรวจสอบบัญชี ได้รับ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ส อ บ บั ญ ชี 
สมาพันธ์ยังมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่

เครือข่ายการเงินสหกรณ์ 
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ระบบธนาคารในเยอรมนี 

สหกรณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ กฎหมายและการเงิน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร การให้ ค าปรึกษาด้าน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดการข้อมูล สถาบันสหกรณ์แห่งสหกรณ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เมืองมนทา
เบาร์ หรือ ADG (Academy of Germen Cooperatives at Montabaur) มีโปรแกรมการฝึกอบรมแก่
บุคลากรและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในสถานที่และผ่านทาง e-learning รวมไปถึงหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโทร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  

ในระดับประเทศ ยังมีสมาพันธ์ที่คอยให้การดูแลผลประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิก (ทั้งในด้าน
ค าปรึกษา การประสานงาน ให้ข้อมูลและการล๊อบบี้) โดยเน้นที่บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 

 สมาคมธนาคารประชาชนและธนาคารไรฟไฟเซนเยอรมนี (BVR) ซึ่งรับผิดชอบดูแล
ผลประโยชน์ของธนาคารแห่งประชาชนและกลุ่มธนาคารไรฟไฟเซน 

 สมาพันธ์ไรฟไฟเซนเยอรมนี (DRV) มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่สหกรณ์ สินค้าอุตสาหกรรมและ
บริการ รวมถึงสหกรณ์แบบอเนกประสงค์ 

 สมาพันธ์กลางกลุ่มสหกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ช่างฝีมือและเครือข่ายทางการค้า 
(ZGV) ท างานร่วมกับสหกรณ์สินค้า-อุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็ก 

 สมาพันธ์กลางสหกรณ์ผู้บริโภคเยอรมนี (Zdk) 
 

 ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับสูงสุดของระบบสหกรณ์เยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์สินเชื่อ สหกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็ก สถาบันสหกรณ์ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ มีภารกิจต่างๆ ดังนี้ 

 เป็นองค์กรท าหน้าที่สอบบัญชีในระดับชาติ  
 รับผิดชอบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกรณ์ในภาพรวม เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

กฎหมาย การเงิน โดยการท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและส่งเสริมแก่สหกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการประสานงานกับ
องค์กรและสถาบันอื่นๆ ในระดับชาติและนานาชาติ  

 ท ากิจกรรมที่เก่ียวกับโครงการพัฒนา และท่ีปรึกษาในระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สหกรณ์พันธมิตร 
 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและท่ีเกี่ยวข้อง 
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสินเชื่อธนาคารสหกรณ์ และเครือข่าย

ทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการไมโครเครดิต 
 จดัตั้งและสนับสนุนระบบสอบบัญชีสหกรณ์ 
 ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาล ผู้ตรวจการธนาคาร และองค์กรมหาชนอ่ืนๆ ในด้านกฎหมาย

สหกรณ์ การสอบบัญชี และการควบคุมสหกรณ์ 
ในฐานะองค์กรชั้นยอดในระดับชาติ  DGRV จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง

ประเทศต่างๆ เช่น องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA)  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) และสหพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU)  
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 องค์ประกอบ ส าหรับตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในเยอรมนี มี 3 ด้าน ได้แก่ 
  การตรวจสอบด้านการเงิน ประกอบด้วย 

- การตรวจสอบรายงานประจ าปี 
- การจัดตั้งองค์กรและการก ากับดูแล 
- เงินทุนและส ารองสภาพคล่อง 
- ข้อบังคับ 
- ข้อก าหนดพิเศษเกี่ยวกับการจัดท ารายงาน 
- ใบอนุญาต 

  การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ 
 - โครงสร้างองค์กร กลไกการบริหารจัดการ การให้บริการ นโยบายการบริหารจัดการ  

ฯลฯ 
  การตรวจสอบกิจการต่างๆ (ส าหรับธนาคาร) 
 - โครงการประกันเงินฝาก 
 - การฟอกเงิน ฯลฯ 
   

 ภารกิจด้านต่างประเทศของ DGRV 
 สนับสนุนกิจการสหกรณ์ท้ังในเยอรมนีและระหว่างประเทศ 
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่าง

ประเทศ  
ให้ค าปรึกษาและ

การด า เนิ นการ โครงการระหว่ า ง
ประเทศ  

 การเชื่อมโยง
เครื อข่ ายสหกรณ์ ในด้ านการ เ งิ น 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถ ก ร ร ม  แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกรรม 

 การจัดตั้งสถาบัน
กลาง ได้แก่ ธนาคารกลางสหกรณ์ 

 การพัฒนาระบบ
การให้การศึกษาอบรม 

 การสร้างระบบการ
ตรวจสอบกิจกรรมในรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับชาติต่าง ๆ ฯลฯ 

 

 การพัฒนาระบบการเงิน 
 ยกระดับการพัฒนาในกลุ่มผู้ประกอบการ SME 
 ปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และเสถียรภาพใน

ระบบการเงิน 
 การสร้างระบบบูรณาการที่จะสร้างเครือข่ายบูรณาการด้านการเงิน 

แนวทางการบูรณาการความร่วมมือส าหรับระบบการเงินสหกรณ์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานา 

 ให้ความ ส าคัญกับการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ สินเชื่อรายย่อย ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองมัลคานากับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมอืงบัลดานา กับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม4 

 
 อินเดียเป็นดินแดนของพระราม พระกฤษณะ พระพุทธเจ้า พระมหาวีระ และคานธี ซึ่งทุกท่าน

ล้วนมีค าสอนที่เหมือนกันคือ ท าเพื่อคนจน ท าเพ่ือผู้คนที่ต้องการคุณ และท าเพ่ือสร้างโลกนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่
ดีขึ้น 

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม
ทรั พย์ แห่ ง เ มื อ งบั ล ด าน า 
ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2529 เป็นเวลา 25 ปี 
Mr.Radheshyamji Chandak 
เป็นประธานกรรมการ เริ่มต้น
ด้ ว ย ทุ น ด า เ นิ น ง า น  2 1 0 
เหรียญสหรัส (30,333 ล้าน
บาท) สมาชิกราว 5 แสนคน 

พ้ืนที่ด าเนินงาน
เท่ากับพ้ืนที่ประเทศเยอรมนี
และฝรั่งเศสรวมกัน ปัจจุบันสหกรณ์มี 245 สาขา พนักงาน 3 ,500 คน มีโกดังสินค้า 300 แห่ง รวมพ้ืนที่ 5 
ล้านตารางฟุต เก็บสินค้าได้ถึง 435,000 เมตริกตัน ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลักและเขตชนบทของประเทศอินเดีย 
ความผสมกลมกลืนนี้เองที่ช่วยให้สหกรณ์เติบโตได้เร็วขึ้นมีประชาชนที่เป็นมิตรเข้าร่วมมากข้ึน 

                                                           
4 คัดลอกจากเอกสารในงานฉลองครบรอบ 40 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555 

ระบบสนับสนุนสหกรณ์โดย DGRV 
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ธุรกิจเงินกู้ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ ์

ระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการธนาคาร 

 กิจกรรมทางธุรกิจของสหกรณ์มีหลายอย่าง แต่
ธุรกิจหลักคือ เงินกู้เพ่ือโกดังสินค้า เงินกู้เพ่ือซื้อทองเงินทุน
เพ่ืออุตสาหกรรม เงินทุนเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐาน เงินกู้เพ่ือที่
อยู่อาศัย รถยนต์ และเงินกู้ส่วนใหญ่เพ่ือโกดังสินค้า ทองค า
อุตสาหกรรม และเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐาน แต้พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าการให้เงินกู้นั้นไม่ได้เป็นธุรกิจเดียวของสหกรณ์ออมทรัพย์
แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องท าบางอย่างเพ่ือประชาชนหรือ

สมาชิกและนั่นคือการเริ่มต้นพัฒนาสู่การธนาคารเพ่ือสังคม 
(Social Banking)  

เรื่องราวแห่งความส าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานาเกิดขึ้นได้เพราะเทคโนโลยี 
สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการธนาคารที่มีคุณภาพสูงสุดเช่นเดียวกับเพ่ือกิจการอ่ืนๆ อินเดียเป็นประเทศที่
ใหญ่มาก ประกอบด้วย ผู้คนที่หลากหลายจ านวนประชากรมากมายมหาศาลอาศัยอยู่ในเขตเมืองและชนบท 
สมาชิกสหกรณ์ 5 แสนคน พนักงาน 3,500 คน สหกรณ์จึงจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีระดับ
มาตรฐานสากล และโชคดีท่ีสหกรณ์มีสิ่งนั้น 

สาขาทั้งหมดของสหกรณ์เชื่อมต่อโดย Core Banking Network และสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมือง
บัลดานา มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการธนาคาร (Data Center and Core Banking Software) ของ
ตนเอง ท าให้สามารถจัดบริการให้แก่สมาชิกได้ดีขึ้น และจัดระบบการก ากับติดตามตรวจสอบได้เป็นอย่างดี 
Core Banking Network ท าให้สหกรณ์สามารถมีเครือข่าย ATM ของสหกรณ์เอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบธนาคารภาคเอกชนได้ สหกรณ์มีเดบิตการ์ด เครดิตการ์ด และเทรเวลการ์ดของสหกรณ์เอง 

โกดังสินค้าของสหกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Core Warehouse Network และถูกสร้างขึ้นอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือตรวจตราติดตามสินค้าที่เก็บในโกดัง โกดังมีระบบป้องกันไฟ 

และการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี 
 ในอินเดียภาคการธนาคารยังคงล้าหลัง ดังนั้นเพ่ือที่จะ
เข้าถึงพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกลจากธนาคาร สหกรณ์จึงเริ่มจัดรถตู้
ให้บริการทางการธนาคารเคลื่อนที่ ท าให้สหกรณ์สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได ้
 เงินกู้โดยใช้ทองค าเป็นหลักประกันเป็นธุรกิจหลักอีก
ประเภทหนึ่งสหกรณ์จึงได้มีการตรวจสอบทองค าโดยเครื่อง
ตรวจสอบทองค าและระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นประจ าทุกวัน 

เงินกู้ทุกประเภทจะถูกกลั่นกรองพินิจพิเคราะห์และเก็บ
รักษาเอกสารไว้ที่ส านักงานใหญ่ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีการด าเนินการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 มีระบบส่งข้อความ SMS เตือนให้กับลูกค้า และหากลูกค้า
ต้องการสหกรณ์ก็สามารถจัดบริการ Internet Banking และการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ถนนให้ได้สหกรณ์ยังมีบริการโอนเงินจ่าย
ช าระทาง อิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์ได้อาศัยเทคโนโลยีเป็นกระดูกสันหลัง เพ่ือการพัฒนาและในอนาคตสหกรณ์
จะพยายามน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดบริการอ านวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลให้แก่สมาชิก 
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โกดังสินค้าของสหกรณ์ 

หมู่บ้านสีเขียวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย ์ลมและชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 

การธนาคารเพื่อสังคม (Social Banking) 
การธนาคารเพื่อสังคมคืออะไร หลักการของการธนาคารเพ่ือสังคมคือ “เงินของประชาชนจะต้อง

ถูกน าไปใช้เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชาชน”  
สหกรณ์ได้ด าเนินการอยู่บนหลักการนี้ และประสบความส าเร็จอย่างมาก สิ่งแรกที่สหกรณ์ได้เริ่ม

ด าเนินการ คือ การค้นหาความต้องการของประชาชนและพยายามที่จะท าให้สมประสงค์ สหกรณ์ได้
วางรากฐานหลักส าคัญที่เรียกว่า SAHAKAR VIDYA 
MANDIR โดยเริ่มจากสร้างโรงเรียนมาตรฐานที่สอนด้วย
ภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมี 19 โรงเรียน 
นักเรียน 15 ,000 คน นักเรียนได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการศึกษาระดับมาตรฐานสากล การศึกษา
ด้านดิจิตอลและการฝึกอบรมทางฟิสิกส์ด้วย โรงเรียน
ส่วนใหญ่ของสหกรณ์อยู่ในชนบท ท าให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนในชนบทมีโอกาสได้รับการศึกษาตามระบบ
มาตรฐานสากล 

 สหกรณ์ ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการ
ออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน การกระโดดร่ม การอบรมด้านซอฟต์แวร์ และด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนบางแห่งเป็น
โรงเรียนประจ าจะมีหอพักและอาหารเพื่อสุขภาพไว้บริการ 

 
การรับดูแลหมู่บ้านที่มีประชากรประมาณ 5 หม่ืนคน 
พันธกิจและความรับผิดชอบของสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานาได้เติบโตตามขนาดของ
สหกรณ์ท าให้สหกรณ์ต้องท าสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและดีขึ้น จาก
ความท้าทายนี้เอง ปัจจุบันสหกรณ์ได้เข้าดูแลพัฒนา 2 
หมู่บ้านที่มีประชากรรวม 5 หมื่นคน เพ่ือให้เป็นชุมชนที่
พ่ึงตนเองได้ สหกรณ์พยายามที่จะสร้างหมู่บ้านสีเขียว 
(Green Villages) ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และ
ชีวภาพไม่ใช่น้ ามันเหมือนปกติทั่วไป 

จัดการศึกษาขึ้นในหมู่บ้าน จัดหาเงินกู้ให้
อย่ าง เ พียงพอ จัดประกันสุ ขภาพและประกันชี วิ ต 

โรงเรียนของสหกรณ์มีทั้งหมด 19 แห่ง มีนักเรียน 15,000 คน 
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สหกรณ์สร้างถนนเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระยะทาง 74 กม. 
โดยในระยะยาวประชาชนจะใช้ถนนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

สุขอนามัยที่ดี สุขภาพที่ดีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เช่น ถนน ทางระบายน้ า และที่กักเก็บน้ า เพ่ือที่จะท าให้
ประชาชนและเด็กๆมีชีวิตที่ดีข้ึนในอนาคต และสหกรณ์สามารถท าให้โลกนี้มีสุขภาพที่ดีและร่มรื่นสมบูรณ์ 

 
ที่พักราคาไม่แพง (Hostels) 
สหกรณ์ได้สร้างที่พักราคาไม่แพงส าหรับสมาชิกในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองที่มีสถาบัน 

การศึกษาที่มีชื่อเสียง 
ปัจจุบันสหกรณ์มีที่พักราคาไม่แพงอยู่ 4 แห่ง ที่เมือง PUNE เมือง BULDANA (2 แห่ง) และที่

เมือง SHIRDI สามารถรองรับนักเรียนได้รวม 700 คน 
บ้านพักผู้สูงวัยและโรงเรียนทางจิตใจ 
สหกรณ์ก าลังสร้างบ้านพักผู้สูงวัยที่รองรับได้จ านวน 100 คน และโรง เรียนทางจิตใจที่รองรับ

นักเรียนได้ 50 คน สหกรณ์ตั้งใจที่จะท าทั้ง 2 อย่างประกอบกัน เพราะว่าประชาชนผู้สูงวัยจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว
และชอบไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ 
 

บ้านราคาถูก 
สหกรณ์ได้ร่วมกับเอกชนสร้างบ้านราคาถูกจ านวน 6,000 หลัง การรับเลี้ยงลูกทหารที่เสียชีวิตใน

สงครามเป็นบุตรบุญธรรม และการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังนักโทษ 
 

การสร้างทางพิเศษ 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานาได้สร้างถนนระยะทาง 74 กิโลเมตรระหว่างเมือง 

MALKAPUR ถึงเมือง CHIKHLI เป็นถนนที่มีค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 2 ด่าน ต้นทุนในการก่อสร้างและ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนสัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ในระยะแรกสหกรณ์จะมีรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนทุกๆวัน แต่ในระยะยาว
ประชาชนจะได้ใช้ถนนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนี้ก็จะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ เกิดการจ้างงานในหลายร้อยอัตราเพ่ือ
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น  เ พ่ื อ ป ร ะ จ า ด่ า น เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียม และเพ่ือการบ ารุงรักษาถนน 
รวมทั้งร้านอาหาร และร้านค้าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้
สร้างรายได้ให้สหกรณ์ด้วย 
 

 
บ้านราคาถูก 
ปัจจุบันสหกรณ์ได้สร้างโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นที่เมืองบัลดานา ใช้เป็นที่พัก และจัดงานต่างๆ 

เช่น งานแต่งงาน บ้านราคาถูก ช่วยสร้างปัจจัยพ้ืนฐานให้แก่คนจนและผู้ต้องการ สหกรณ์ฯได้ร่วมกับ
ภาคเอกชนสร้างบ้านราคาถูกให้คน 6 ,000 ครอบครัว ในท้องที่ต่างๆ มีประชาชนกว่า 3 หมื่นคน ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้นอกจากนี้แล้วสหกรณ์ยังให้เงินกูพ่ือที่อยู่อาศัยอีกด้วยในระยะเวลาอันใกล้นี้สหกรณ์
ก าลังจะร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาและองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการสร้างที่อยู่ อาศัยราคาถูก
ต่อไป 
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สหกรณ์สร้างบ้านรับรองส าหรับสมาชิก 
เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

คลินิกเคลื่อนที่ส าหรับบริหารสมาชิกในชนบท 

 
กิจกรรมทางศาสนา เกษตรแบบผสมผสานและพลังงานธรรมชาติ 

 สหกรณ์ได้สร้างบ้านรับรอง (Guesthouse) 
จ านวน 5 หลัง ส าหรับสมาชิก ในสถานที่ส าคัญทาง
ศาสนา เช่น ที่เมือง Tirupati เมือง Mahur เมือง 
Onkareshwar และเมือง Shirdi สามารถรองรับผู้
เดินทางได้ราว 500 คน บ้านรับรองนี้มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีการจองล่วงหน้านานถึง 6 เดือน 
แนวคิดท่ีมาของโครงการนี้ คือว่า ประเทศอินเดียเป็น
สถานที่ส าคัญทางศาสนาต่างๆมากมาย ดังนั้น 

ประชาชนจึงชอบที่จะจาริกแสวงบุญ สมาชิกของสหกรณ์
จึงควรจะมีสิ่งอ านวยความสะดวก ณ สถานที่ต่างๆ 

เหล่านี้ ประการถัดมาคือ สาขาต่างๆ ของสหกรณ์สามารถเป็นศูนย์รับจองบ้านรับรองท าให้สหกรณ์มีรายได้
และสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้ก็สร้างข้ึนเพื่อสมาชิก 
 

 สหกรณ์มีรถพยาบาล 19 คัน เพ่ือให้บริการแก่ผู้เดือดร้อน สหกรณ์จัดประกันสุขภาพให้แก่
สมาชิกกว่า 5 พันคน สหกรณ์มีรถขนศพให้บริการในบางพ้ืนที่ มีคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการในชนบทมีผู้ใช้บริการ

ตรวจสุขภาพแล้วมากกว่า 1 แสนราย 
  สหกรณ์ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรให้ เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว 
เครื่องขุดท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

สหกรณ์ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ และส านักสาขา 7 แห่ง
ของสหกรณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์ปลูกต้นไม้ 5 หมื่นต้นใน
ทุกๆปี เพื่อช่วยสภาพแวดล้อม ในประเทศอินเดียวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่
ประชาชนเคารพบูชา ดังนั้นสหกรณ์จึงได้สร้างโรงเรือนเลี้ยงวัวขนาด

ใหญ่ 2 หลัง 700 ตัว 
 

สหกรณ์เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและสร้างงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห้งเมืองบัลดานากับเครือข่าย

ส านักงานสาขาประสบความส าเร็จในการประกอบการอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น  

1.บริษัทเภสัชกรรมผลิตยาต่อต้านมะเร็ง 
2.โรงงานผลิตน้ าแร่ 
3.หน่วยบริการคัดแยกและท าความสะอาดพืชผล

พร้อมการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ณ คลังสินค้าต่างๆ 
4.โรงงานผลิตน้ าตาล 
5.โรงสีเมล็ดพืช 

โรงงานผลิตยา 
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วิกฤตการเงิน 

6.โรงเรือนเพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆขึ้นนี้ท าให้สหกรณ์ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต

สร้างงานให้แก่เยาวชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยดังนั้น การประกอบการธนาคารเพ่ือสังคม จึงหมายถึง
การที่สหกรณ์ได้สร้างการพัฒนาขึ้นในสังคม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.6 สรุป 
มรดกที่มีคุณค่าและ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์ 
เกริ่นน า :  

 ผลพวงจากวิกฤตการเงินที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบในวง
กว้าง เป็นตัวเร่งให้คนในสังคมหันมามองแนวทางการบริหารจัดการที่ให้
ความส าคัญกับเรื่องคุณธรรมมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด โดยจะเห็นได้จาก 
สถาบันการเงินต่างๆ ต่างก็ยกอ้างว่าตนด าเนินงาน โดยให้ความส าคัญ
กับเรื่อง สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ บนแนวทางท่ียั่งยืนกันทั้งนั้น 

ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติและบ้านพกัรับรอง ณ เมืองซีดี 
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ตวัอย่างของสถาบนัการเงินทีมี่ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

เวทีประชมุวิชาการ ณ มหาวิทยาลยัลยีง ประเทศฝร่ังเศส 

 เผอิญผู้เขียนได้
มี โ อก าส เข้ า ร่ ว มประชุ ม
วิชาการที่ประเทศฝรั่งเศส 
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา 
และได้มีโอกาสรับฟังข้อมูล
จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง 
ศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส 2 

ท่าน คือ อลิซาเบท เพาเล็จ 
และ ฟรานเชส รีลาโน ที่ ได้

ท าการศึกษา รูปแบบการด าเนินธุรกิจของ ธนาคาร 3 ประเภท ในประเทศเยอรมัน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็น
ผู้น าในธุรกิจธนาคาร ในระดับโลก และมีพัฒนาการของธนาคารทั้งที่เป็นเอกชนธนาคารสหกรณ์ และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ มากมาย ซึ่งพวกเราแวดวงสหกรณ์จะรู้จักกันดีว่า ต้นแบบของสหกรณ์แบบไรฟไฟเซน และ
สหกรณ์แบบซุลเซ เดลิสต์ ก็มีต้นก าเนิดมาจากเยอรมนี  
 

ธนาคาร 3 ประเภท : ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
ประเภทที่หนึ่ง  เป็นธนาคารที่ท าหน้าที่ของสถาบันการเงินเป็นแบบครบวงจร ซึ่งมักจะโปรโมท

ตัวเองว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างสูง : ตามท่ีธนาคารก าหนด 
ประเภทที่สอง  คือธนาคารที่มีแนวทางด้านคุณธรรม/สังคม : ตามสิ่งที่ธนาคารเป็น ได้แก่ 

ธนาคารสหกรณ์ต่างๆ 
ประเภทที่สาม  คือ ธนาคารที่มีแนวทางด้านคุณธรรม/สังคม : ตามที่ธนาคารท า ซึ่งคนส่วนใหญ่

ไม่ค่อยรู้จักมากนัก ธนาคารประเภทนี้เริ่มเกิดขึ้นใน ราว ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ซึ่งถูกเรียกว่า ธนาคารที่มี
คุณธรรม (โดยส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์) 
 

ข้อค้นพบจากการวิจัย : 
 สถาบันการเงินแบบครบวงจร : กับ 
CSR สถาบันในกลุ่มนี้มักอ้างว่าตนเป็นสถาบันที่
มีคุณธรรมที่สุด ตราบเท่าที่คนให้ความสนใจ 
ดังนั้นจึงมักมีนโยบาย ด้านการประหยัดพลังงาน 
เช่นโครงการรีไซเคิลกระดาษถ่ายเอกสาร หรือ

โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
หรือการตั้ งกองทุนสวัสดิการแก่พนักงาน 
กิจกรรมเหล่านี้สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ไม่
ต้องเสียค่าให้จ่ายสูงนักเพ่ือแลกกับภาพพจน์ที่
ได้มา หากแต่การปฏิบัติจริงของสถาบันการเงิน
กลุ่ มนี้ ก ลั บมี ข้ อมู ล เ ชิ งประจั กษ์ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
พฤติกรรมในการให้กู้ยืมเงิน ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการ
ผลิตอาวุธ และการลงทุนท าเหมืองในอเมริกาที่ท าลายระบบนิเวศในวงกว้าง หรือแม้แต่ การให้เงินกู้แก่ผู้น า
เผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นยังพบว่า ธนาคารหลายแห่งเสนอโอกาสการลงทุนแก่ลูกค้า ที่มี
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กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสังคม หากแต่กลยุทธ์ของธนาคารก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ เป็นไปเพ่ือสร้าง
ก าไรจากลูกค้ารายใหม่ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการพิจารณาโครงสร้างการเงินของธนาคาร จะพบว่าธนาคารในกลุ่มนี้มักจะมีเงินฝากน้อยกว่า
การให้เงินกู้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของธนาคารรูปแบบนี้ที่มุ่งในการให้เงินกู้จากการรับฝากเงิน ซึ่งหากพิจารณาให้
ลึกซึ้ง อาจกล่าวได้ว่า สถาบันการเงินแบบครบวงจรที่กล่าวอ้างนี้ กลับมีพฤติกรรมในรูปแบบของการเป็นวาณิช
ธนกิจหรือธนาคารเพ่ือการลงทุน (Investment Bank) มากขึ้นทุกที ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
ท าก าไรมากกว่าภาพลวงตาของการเป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจร ที่มีนโยบาย CSR เพ่ือจริยธรรม/สังคม
และการเงินที่ยั่งยืน 
 

กลุ่มธนาคารสหกรณ์ : 
บริบทของธนาคารสหกรณ์ควรจะมีความแตกต่าง จากสถาบันการเงินแบบครบวงจร ทั้งนี้อัน

เนื่องมาจากคุณค่าและหลักการสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ด้านได้แก่ การสร้างประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน 

ข้อค้นพบจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงของ
อุตสาหกรรมการเงินโดยปริยาย แม้แต่ ธนาคารสหกรณ์เองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง แรงกดดันได้ และก าลัง
เดินหน้าเข้าสู่  ความเสี่ยงในการเลียนแบบ สถาบันการเงินเอกชนที่ประสบความส าเร็จ ตัวอย่างเช่น 
กลุ่มเป้าหมายของธนาคารสหกรณ์ค่อยๆ พัฒนาเป็นลูกค้าท่ัวไป โดยท่ีธนาคารสหกรณ์ได้ให้บริการแก่สมาชิก
และลูกค้าโดยไม่มีความแตกต่าง  กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจท าให้ ไม่เหลือพื้นที่ว่างส าหรับคุณค่าดั้งเดิม  ใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการพึ่งพาตนเองโดยส่วนใหญ่ ทุกธนาคารจะมุ่งไปที่ รายได้สุทธิและการมุ่ง
สร้างส่วนแบ่งการตลาดเป็นเป้าหมายใหญ่ 

เราจะพบว่าเม่ือสมาชิกสหกรณ์เดินเข้าไปติดต่อกับธนาคารสหกรณ์ พวกเขาแทบจะไม่พบ
สินค้าและบริการที่แตกต่างจากที่ธนาคารทั่วไปเสนอเลย และที่มากไปกว่านั้น แรงกดดันท าให้ธนาคาร
สหกรณ์ได้ก้าวไปสู่กระบวนการแปรรูปโครงสร้างผู้ถือหุ้น สถานภาพ ครึ่งๆ กลางๆ ได้เกิดขึ้นเมื่อ ธนาคารมี
โครงสร้างส่วนหนึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนและบางส่วนเป็นสหกรณ์ (เกิดขึ้นในหลายประเทศ) ซึ่งขนานนามกันว่า 
เป็นสหกรณ์ลูกผสม (Hybrid) ผลการกระท าดังกล่าว อาจช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน แต่ใน

สถาบนัการเงินในรูปแบบต่างๆ 
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บริการของสถาบนัการเงิน 

ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความขัดแย้งระหว่าง คุณค่าที่สวนทางกันของสมาชิกและผู้ถือหุ้นและท้ายที่สุดคือ 
ผลกระทบที่มีต่อ อัตลักษณ์ของสหกรณ์  

นักวิชาการบางกลุ่มมองว่า เป็นเรื่องที่จ าเป็นเพราะธุรกิจ
สหกรณ์ถึงจุดอ่ิมตัว ดังนั้นคุณค่าแต่ดั้งเดิมไม่สามารถน ามาใช้ได้อีกต่อไป 
และกล่าวอ้างถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต้องเอ้ืออาทร แก่
ประชาคมภายนอก ซึ่งจะท าให้ธนาคารสหกรณ์สามารถคงคุณค่า เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม พบว่าการกล่าวอ้างของธนาคาร
สหกรณ์ในเรื่องดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าไรนัก เนื่องจาก

สถาบันการเงินแบบครบวงจร ในกลุ่มแรกกลับมีนวัตกรรมด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ากว่ามาก เช่นกรณีของธนาคารแบบครบวงจร มีนโยบายจ้างคนพิการมาท างาน ซึ่งท ามา
ก่อนธนาคารสหกรณ์จะเริ่มท าเสียอีก 

วิกฤตการณ์การเงินครั้งล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มต่างๆ ของธนาคารสหกรณ์ได้ด าเนินการซื้อ
ขายอนุพันธ์เพื่อการเก็งก าไรอย่างเต็มที่ และเกิดการขาดทุนอย่างหนัก การกระท าต่างๆ เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ
หลักการพ้ืนฐานของสหกรณ์ และเป็นคนละเรื่องกับที่สถาบันการเงินต่างๆ เหล่านี้ได้อ้างถึงเรื่องการอุทิศตน
และ CSR 

ผลการวิเคราะห์ธุรกิจของธนาคารสหกรณ์ที่เป็นตัวอย่าง ได้ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารสหกรณ์และ
ธนาคารแบบครบวงจรทั่วไปนั้น ไม่แตกต่างกันยกเว้นปริมาณของธุรกรรมที่มากน้อยต่างกัน 

 
กลุ่มธนาคาร Ethical Bank  
ธนาคารในรูปแบบนี้ด าเนินงานในตลาดเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่ท าธุรกรรมแบบครบวงจร 

หากแต่แสดงบทบาทที่ธนาคารสหกรณ์ไม่ท าแล้ว โดยการบูรณาการเรื่องคุณธรรมเข้าไว้ในโครงการการเงินของ
ตนทั้งหมดและพร้อมที่จะท างานโดยได้ก าไรน้อยลง แต่จะยังคงเพ่ิมมูลค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ จึงไม่
แปลกใจที่จะได้ผลตอบแทนต่ า และมีต้นทุนสูง ดังนั้นหากจะพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างธนาคาร
ดั้งเดิมและ Ethical Bank แล้ว จึงไม่ควรมองที่ปริมาณหรือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่ควรดูที่
เป้าหมายสูงสุดที่เป็นตัวน าทางการด าเนินงานของธนาคารมากกว่า 

Ethical Bank จึงให้ความส าคัญกับกิจกรรมดั้งเดิมของธุรกิจธนาคาร อันได้แก่ การระดมทุนและ
การให้สินเชื่อ ดังนั้นตัวเลขในโครงสร้างทางการเงิน จึงจะมีกิจกรรมการออมและการให้เงินกู้เป็นหลัก โดยมี
ตัวเลขรายการทางการเงินในตลาดการเงินไม่มาก ส่วนใหญ่ท าเพ่ือประกันความเสี่ยงต่างๆ เท่านั้น 
 

ข้อสรุปจากการศึกษา : 
นักวิจัยทั้งสองท่าน ได้ให้ข้อสรุปจากการศึกษาว่า มีเพียงธนาคาร Ethical Bank เท่านั้นที่

สามารถท าได้จริง ในเรื่อง CSR และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาได้จากรายงานผลการด าเนินการ ส่วน
ธนาคารสหกรณ์ต่างก็ให้ความส าคัญกับผลประกอบการทางการเงินมากขึ้น จึงดูเหมือนจะสูญเสียมรดกอันมีค่า
จากศตวรรษที่ 19 ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถท าธุรกิจเพ่ือสังคมได้ดีเทียบเท่าสถาบันการเงินที่ท าธุรกรรม
แบบครบวงจร ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าธนาคารสหกรณ์ที่พวกเขาศึกษา จะเดินก้าวออกไปโดยสิ้นเชิงโดยละทิ้งทั้ง
มรดกท่ีมีคุณค่าและอัตลักษณ์ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

 


