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การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เก้ือหนนุการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน 
 

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท1 
 

1. ความนํา 
ผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาทําให้ประชาคมโลกหันมาสนใจตัวแบบธุรกิจ “สหกรณ์” 

โดยได้ให้ประเด็นข้อสังเกตถึงเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในฐานะองค์การธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกและมีเป้าหมายท่ีมุ่งในการให้บริการท่ีดีที่สุดแก่สมาชิกและชุมชนมากกว่า
เป้าหมายที่ “กําไรสูงสุด” มุมมองจากเวทีประชุมเศรษฐกิจในระดับโลกหลายเวทีได้ช้ีให้เห็นความโดดเด่น
ของความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนคุณค่าแห่งการพ่ึงพาและร่วมมือกันของระบบธุรกิจ
ที่มีความเช่ือมโยงไปที่ความมีนํ้าใจที่จะ “แบ่งปัน” มากกว่าที่จะ “แข่งขัน” ข้อมูลของสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศช้ีให้เห็นว่า ในช่วงเวลาที่องค์การธุรกิจทั่วโลกกําลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจน้ัน  
สหกรณ์ทั้งหลายต่างก็มีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีกว่าและอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ
เปรียบเทียบกับกิจการรูปแบบอ่ืน ในปี 2551 ธนาคาร Rabo Bank ซึ่งมีประชากร 50% ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกน้ันได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารท่ีปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับสามของโลก  
เช่นเดียวกับธนาคาร Raiffeisen ที่สวิสเซอร์แลนด์ก็มีการขยายตัวในทุกๆ ด้านมากกว่าที่เคยดําเนินการมา
ในรอบ 108 ปีแห่งประวัติศาสตร์ โดยมีสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.3 ส่วนเครดิตยูเน่ียนในอเมริกามี
ปริมาณเงินให้กู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.7 และมีอัตราการไม่ชําระหน้ีน้อยกว่าครึ่งหน่ึงของอัตราที่ธนาคารใน
สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญ อย่างไรก็ตามพบว่า สถาบันการเงินในรูปแบบสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่ได้ลงทุนไปมาก
ในตลาด  ได้เกิดผลขาดทุนอย่างมากจนบางแห่งต้องยกเลิกการจ่ายเงินปันผลและบางแห่งต้องหาทางรวม
กิจการ เช่น กรณีของสหกรณ์การเงินในประเทศญ่ีปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส และเยอรมนีบางแห่ง แต่ก็ไม่ปรากฏ
ว่าแห่งใดต้องปิดกิจการเฉกเช่นสถาบันการเงินอ่ืนๆ 

ปัจจุบันไม่เพียงแต่ขบวนการสหกรณ์เท่าน้ันที่ยอมรับถึงศักยภาพของการขับเคลื่อนสหกรณ์แก่
ธนาคารโลก  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหประชาชาติได้ให้
ความสนใจในตัวแบบสหกรณ์ในฐานะองค์กรธุรกิจที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของขับเคลื่อนการดําเนินงานบนคุณค่า
และหลักการสหกรณ์ที่มิใช่โดยการใช้กฎหมายบังคับ  ภายหลังจากได้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลกผ่านการสหกรณ์ จึงได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศปี 2555 
เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ และรณรงค์ให้ทุกประเทศร่วมกันปฏิรูประบบสหกรณ์ โดยการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์เพ่ือให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกันในการดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่สมาชิกใน
ฐานะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า ! 

เมื่อหันกลับมาพิจารณากรณีของประเทศไทย นับเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลได้ประกาศให้สหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ เน่ืองในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของการสหกรณ์เมื่อ 30 กรกฎาคม 2555 กอปร
กับชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ที่ได้เห็นความสําคัญของการวิจัยที่จะนํามาซึ่งชุด
ความรู้ใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

                                                            

1
 ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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2. ชวนคิดเรื่องทศิทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ทีเ่ก้ือหนุนการพึ่งพาตนเองและ
ร่วมมือกัน : SHOs System 

ในปี 2554 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ได้มอบหมายให้สถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ (สว.สก.) ดําเนินการวิจัยเพ่ือค้นหาแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของระบบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตามแนวทางยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) 

ผลการวิจัยในส่วนของการประเมินสถานการณ์ในระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ช้ีให้เห็นว่า 
ระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เติบโตอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ ในปี 2553 มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 1,264 
สหกรณ์  

ผลการประเมินสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรูปแบบการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน (Performance Based) ควบคู่กับการจัดเวทีตกผลึกความคิดจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่ว
ประเทศ ช้ีให้เห็นว่าระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเติบโตที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีสหกรณ์ออมทรัพย์  
1,264 สหกรณ์ สมาชิกกว่า 2.5 ล้านคน สินทรัพย์รวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.85 ในรอบ 10 ปีที่
ผ่านมา (ระหว่างปี 2544-2553) มูลค่าสินทรัพย์เพ่ิมจาก 391,674.26 ล้านบาท เป็น 1,081,587.31 ล้านบาท 
(เพ่ิมขึ้นประมาณ 3 เท่าตัว) โดยพบว่าอัตราการเติบโตของแหล่งทุนจากเงินรับฝากจะสูงกว่าแหล่งเงินทุนอ่ืน
คิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.30 มีมูลค่า 384,225 ล้านบาทในปี 2553 ในขณะที่การถือหุ้นของสมาชิกและ
การให้เงินกู้ยืมมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12.21 และ 11.72 ตามลําดับ จึงทําให้มีเงินทุนส่วนเกิน 
(Surplus) ในระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยในปี 2553 พบว่าเงินลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ มีมูลค่า 
154,136 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตในรอบ 10 ปีเฉลี่ยร้อยละ 24.16 และเมื่อพิจารณาโครงสร้างเงินทุน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวม จะสังเกตเห็นได้ว่ามีเงินลงทุนในตราสารการเงิน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ซึ่ง
ช้ีให้เห็นแนวโน้มมากขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (รูปที่1) จึงเป็นที่มาของประเด็นคําถามที่น่าสนใจว่า ทําอย่างไร
จึงจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนภายในระบบสหกรณ์บนแนวทางการพ่ึงพาและร่วมมือกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 พัฒนาการระบบการเงินสอ. ระหว่าง ปี 2544-2553 
 

 การค้นหาคําตอบโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ของการจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการและการ
สนทนากลุ่มเป้าหมายในระหว่างผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน ได้นําไปสู่
ข้อสรุปที่ช้ีให้เห็นข้อจํากัด อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน ดังน้ี 
 จุดแข็ง ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์ที่เป็นส่วนของทุนสหกรณ์ (Institutional 
Fund) คิดเป็นมูลค่า 5 แสน 6 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี และเมื่อพิจารณาบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าทั้งสิ้น 4 แสนล้านบาท ซึ่งเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรแล้วจะเหลือเป็นกําไรสุทธิมูลค่ากว่า 2.6 แสนล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินจํานวนน้ีได้ถูก
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นําไปจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิก ตามครรลองของการสหกรณ์ในรูปเพ่ือความเข้มแข็งของสหกรณ์ 
ตลอดจนจัดเป็นกองทุนสวัสดิการในหลายรูปแบบ อาทิ กองทุนสาธารณะประโยชน์ กองทุนเพ่ือการศึกษา 
สถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นจุดเด่นของการใช้สหกรณ์เป็นกลไกการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
สมาชิกสหกรณ์บนหลักการพ่ึงพาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 นอกจากน้ัน การก่อเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งความร่วมมือในเชิงพ้ืนที่และตาม
วัตถุประสงค์หลายรูปแบบ เช่น ชสอ. ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค กลุ่มจตุจักรบางเขน ชุมชนสหกรณ์  
ธนกิจไทย เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่าเครือข่ายเหล่าน้ีเป็นปรากฏการณ์ของนวัตกรรมที่ต้องการผนึกกําลังในการ
พ่ึงพาและร่วมมือกันที่ก่อให้เกิดประโยชน์กว้างขวางขึ้น จากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศ และนานาชาติ 
 ข้อสรุปจากเวทีตกผลึกความคิดช้ีให้เห็นข้อจํากัดด้านความรู้และความเข้าใจเร่ืองสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ ข้อจํากัดในการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงสมาชิกในการรณรงค์เรื่องการประหยัด การออมและ
การสร้างวินัยทางการเงิน อันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขาดระบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล ขาดระบบฐานข้อมูลที่
เช่ือมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และการเช่ือมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate 
System ยังขาดเคร่ืองมือทางการเงินที่จะช่วยประกันความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องในระบบ
การเงิน และประการสําคัญ คือ ผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดการแข่งขัน การให้เงินกู้จากสถาบัน
การเงิน ภาครัฐ และภาคเอกชน จนส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของสมาชิกและการเป็นหน้ีหลายทาง 
  

3. กรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน SHOs System 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ข้อเสนอจากการวิจัยซึ่งเห็นควรให้ ชสอ. ในฐานะหัวขบวนของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ทําหน้าที่รณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาระบบ
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทิศทางที่เก้ือหนุนต่อการพ่ึงพาและร่วมมือกัน (Self help Organization: 
SHOs System) ซึ่งมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 4 ประการได้แก่ 
  1. เป็นระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร
การเงินตามหลักมาตรฐานสากล เพ่ือภาพลักษณ์ที่เป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจ 
  2. เป็นระบบการเงินที่มีบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมสมาชิกให้
ประหยัด มีจิตสํานึกการออมและมีวินัยทางการเงิน เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิก 
  3. เป็นระบบการเงินที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง 
ความเพียงพอของเงินทุน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น บนพ้ืนฐานของระบบการบริหารจัดการที่
เป็นอิสระ พ่ึงพาตนเองได้ (Autonomous) 
  4. เป็นระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 กรอบแนวทางการดําเนินงานและมาตรการในการพัฒนาสู่ SHOs System ประกอบด้วย 3 
แนวทางใหญ่ ได้แก่  
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน : มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีระบบการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาไปสู่ SHOs System ซึ่งที่สําคัญ ได้แก่ การกําหนดองค์กรผู้รับผิดชอบในเชิง
นโยบายภาพรวมในลักษณะ Steering Committee การจัดให้มีแผนแม่บท SHOs System การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากลไกและเครื่องมือ
ทางการเงิน การปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ 
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 2. การพัฒนาระบบการเงิน : มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความเช่ือมโยงของระบบการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์และการยกระดับการบริหารจัดการด้านการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตามหลักมาตรฐาน
ของสถาบันการเงิน ซึ่งได้กําหนดมาตรการที่สําคัญไว้ 5 ประการ ได้แก่ การกําหนดมาตรฐานการกํากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการในทิศทางของ Prudential Standard การพัฒนาระบบเช่ือมโยงธุรกิจในรูปแบบ
ของ Pool Resource จัดให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงเพ่ือการบริหารสภาพคล่อง และแก้ปัญหาร่วมกัน 
จัดให้มีกองทุนคุ้มครองเงินฝาก 
 3. การพัฒนากลไกสนับสนุน  : มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างกลไกเก้ือหนุนการพัฒนาไปสู่ SHOs 
System ประกอบด้วยมาตรการที่สําคัญ 4 มาตรการ ได้แก่ จัดให้มีองค์กรทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนํา 
สร้างระบบการเรียนรู้ที่เก้ือหนุนการยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
พัฒนาค่ามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดช้ันมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ตามมาตรฐาน
สถาบันการเงิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กรอบการพัฒนาสู่ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน 
 

4. ชสอ. ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ SHOs System 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือการยกระดับการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ 
SHOs System น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีหน่วยงานเจ้าภาพทําหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาภายใต้
ความร่วมมือของภาคีที่เห็นชอบในหลักการดังกล่าว ซึ่งอาจถือเป็นโอกาสดีที่ในช่วงเวลาของวาระสําคัญ 3 
วาระมาบรรจบในปี 2555 น้ี คือ ปีสากลแห่งการสหกรณ์ สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และวาระครบ 40 ปี 
ชสอ. ที่ชสอ.จะทําหน้าที่ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ด้วยการรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้รู้ เข้าใจ 
และตระหนักเห็นความสําคัญของ SHOs System และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เป็นขบวนการ
ทางสังคม ที่นําไปสู่ทางเลือกในการสร้างชีวิตที่ดีกว่าแก่สมาชิกอย่างแท้จริง 


