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รูทันสถานการณเพ่ือการพัฒนาสหกรณออมทรัพย 
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เกร่ินนำ 

สถานการณที่ทาทายของสหกรณออมทรัพยในหวงเวลาปจจุบัน ทั้งที่มาจากปจจัยสภาพแวดลอม

ภายนอก ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย นโยบายรัฐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางพื้นฐานของระบบการเงิน ตามที่สถาบันแมคคินซีย โกลบอล ได

กลาวไวตั้งแตป 2555 วา ในทศวรรษหนาภาคสถาบันการเงินจะมีการปรับตัวครั้งสำคัญ อันเนื่องมาจากเหตุ

ปจจัยสำคัญ 5 ประการ ไดแก 

1. กฎกติกาใหมที่กำกับดูแลสถาบันการเงินมิใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมสังคมซึ่งจะทำใหมีตนทุน

การดำเนินงานสูงข้ึนและสงผลกระทบตอผลตอบแทนตอเจาของ (ROE)  

2. การขยายตัวของสถาบันการเงินจะลดลง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ทำใหคนสามารถใชบริการ

เชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืนท่ีมิใชธนาคาร 

3. แนวโนมของพนักงานสถาบันการเงินในการใหบริการจะลดลง รวมถึงสาขาการใหบริการของ

สถาบันการเงินดวย 

4. การแขงขันระหวางสถาบันการเงินจะมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมการเงิน

ในราคาบริการที่แขงขัน เพื่อชวงชิงสวนแบงการตลาดของสินเชื่อรายบุคคลมากข้ึน สถาบันการเงินที่มิใช

ธนาคารจะหันมาใชฐานขอมูลลูกคา นวัตกรรมเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม เชน business-to-business 

payment  

5. การใชฐานขอมูลสวนบุคคลของลูกคาจะทำใหธนาคารมีโอกาสในการปรับระบบการบริหาร

จัดการ เพ่ือการเขาถึงลูกคา 

สหกรณออมทรัพยในฐานะสถาบันการเงินจึงจำเปนตองมีการปรับตัวท้ังดานการสงเสริมความรูดาน

การเงินแกสมาชิก การวางแผนบริหารจัดการใหเหมาะสมกับปจจัยสภาพแวดลอม เพื ่อใหบริการที ่ มี

ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง และธำรงรักษาปรัชญาแนวคิดของการเปนสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคท้ังดาน

เศรษฐกิจและสังคมตามครรลองของสหกรณสืบไป 

 

บทบาทของสหกรณออมทรัพยไทยในระบบสถาบันการเงิน 

สถาบันการเงิน ทำหนาท่ีสำคัญในการเปนตัวกลางระดมเงินทุนจากประชาชนท่ีเปนผูออมและจัดสรร 

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจไปสูผูลงทุนและหนวยเศรษฐกิจตาง ๆ ตลอดจนการใหบริการดานการชำระราคาสินคา 

และบริการ ระบบสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ มั่นคงและมีเสถียรภาพยอมสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโต 

 
1 ผูอำนวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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อยางยั่งยืน ระบบสถาบันการเงินไทยแบงออกเปนสองกลุม ประกอบดวย กลุมสถาบันการเงินที่รับฝากเงินและ 

สถาบันการเงินท่ีไมรับฝากเงิน (ตารางท่ี1) 

1) สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน เชน ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน 

สหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน และกองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 

2) สถาบันการเงินที่ไมรับฝากเงิน เชน กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทท่ีใหสินเชื่อ บริษัทบริหารสินทรพัย และบริษัทหลักทรัพย เปนตน 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดของสถาบันการเงินไทยท่ีมีนัยสำคัญ ณ ไตรมาส 3 ป 2561 

สถาบันการเงินไทย จำนวน สัดสวนสนิทรัพย (%) 

สถาบันการเงินท่ีรับฝากเงิน  68.3 

ธนาคารพาณิชย* 30 45.6 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ* 6 15.3 

สหกรณออมทรัพยและเครดติยูเน่ียน 1,995 6.9 

กองทุนรวมตลาดเงิน 37 0.6 

สถาบันการเงินท่ีไมรับฝากเงิน  31.7 

กองทุนรวม (ไมรวมกองทุนรวมตลาดเงิน) 1,376 11.2 

ธุรกิจประกัน 83 9.0 

บริษัทสิสซิ่ง 851 1.9 

ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเช่ือสวนบุคคลภายใตการกำกับ (รวมสินเช่ือ

นาโนไฟแนนซ)* 

39 2.4 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 380 2.7 

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราขการ 1 2.0 

บริษัทบริหารสินทรัพย* 52 0.7 

บริษัทหลักทรัพย 47 0.9 

สหกรณการเกษตร 3,426 0.6 

โรงรับจำนำ 660 0.2 

สินทรัพยรวม (ลานบาท) 42,931,767 

หมายเหตุ: * อยูภายใตการกำกับดูและตรวจสอบของ ธปท. 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการปฏิรูประบบกำกับดูแลสถาบันการเงินของธปท. 

ภายใตสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปในหลายดาน อาทิ การกาวเขา

สูเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาค โครงสรางประชากรของ

ประเทศที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ การพัฒนาสูสังคมเมืองและการเปลี่ยนแปลงเกณฑการกำกับดูแลสถาบัน

การเงินตามมาตรฐานสากล ลวนนำมาซ่ึงโอกาสและความทาทายตอทิศทางการดำเนินงานและการปรับตัวของ
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สถาบันการเงิน และระบบการเงินของประเทศ ธปท. จึงไดจัดทำแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี 3 (ป 2559-2563) โดย

มีเปาประสงคของแผนฯคือ “แขงได เขาถึง เชื่อมโยง ยั่งยืน” 

ในประเด็นความยั่งยืนนั้น ธปท.มุงเนนใหระบบสถาบันการเงินไทยมีความมั่นคง และไดรับการ

ยอมรับตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีความรูและมีวินัยทางการเงิน บุคลากรทางการเงินมีศักยภาพเทียบเทา

ระดับสากล โดยมีระบบประกาศนียบัตรเฉพาะดานในทักษะที่สำคัญ รวมถึงมีกฎหมายทางการเงินที่ชวย

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม  

ในป 2556 หลังเหตุการณวิกฤติในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นท่ีมีมูลคาความเสียหายตอสหกรณ

ที่เปนผูใหกูเงินแกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นหรือนำเงินมาฝากรวมถึงสมาชิกคิดเปนมูลคาประมาณ

21,000 ลานบาทเปนตนมา สงผลใหสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงความโปรงใสในการดำเนินการของสหกรณออม    

ทรัพย ประกอบกับขนาดสินทรัพยของสหกรณออมทรัพยที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางมากในชวง 5 ปที่ผานมา 

ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดสำหรับเกณฑการกำกับดูแลที่ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อชวยปองกันความ

เสียหายตอระบบสหกรณและสมาชิก (ศิริวรรณ อัศววงศเสถียร และคณะ. 2560) 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงสหกรณออมทรัพยโดยธนาคารแหงประเทศไทยโดยใชขอมูลจากงบ

ทดลองรายเดือนของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ 169 ราย (ขนาดสินทรัพยคิดเปนรอยละ 75 ของสหกรณ

ออมทรัพยทั ้งระบบ) เมื่อพิจารณาโครงสรางทางการเงินของสหกรณออมทรัพยโดยแบงสหกรณออกเปน

2 ประเภท คือ (1) สหกรณที่มีเงินทุนเหลือ (surplus) หมายถึง สหกรณที่มีแหลงเงินจากสมาชิก (เงินรับฝาก

จากสมาชิก และทุน) เกินกวาความตองการของสมาชิก (เงินใหกูแกสมาชิก) ดวยกันเอง และ (2) สหกรณท่ียัง

ขาดเงินทุน (deficit) หมายถึง สหกรณที่มีแหลงเงินจากสมาชิก (เงินรับฝากจากสมาชิก และทุน) ไมเพียงพอ

กับความตองการของสมาชิก (เงินใหกูแกสมาชิก) เม่ือแบงกลุมสหกรณตามประเภทขางตนแลว จึงไดวิเคราะห

ในรายละเอียดโครงสรางทางการเงินของสหกรณออมทรัพยแตละประเภทดังรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 งบดุลของสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ จำแนกตามประเภทของสหกรณ 
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พบวาสหกรณแตละประเภทแตกตางกันอยางชัดเจนทั้งทางดานแหลงใชไปของเงินทุน และแหลง 

ที่มาของเงินทุน กลาวคือ สหกรณกลุม surplus จะมีแหลงเงินทุนจากสมาชิกคอนขางมากและเกินกวาความ

ตองการของสมาชิก ทำใหสหกรณในกลุมนี้นำเงินทุนสวนท่ีเกินไปทำนอกพันธกิจแตละประเภทนอกเหนือจาก

การปลอยกูใหแกสมาชิกของตน แลวยังมีเงินเหลือไปลงทุนทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุนรวมถึงรอยละ 30

รวมทั้งปลอยกูใหแกสหกรณอื่น ขณะที่แหลงที่มาของเงินทุนก็มาจากสมาชิกเปนหลัก สำหรับสหกรณกลุม 

deficit นั้นจะเห็นวาแหลงใชไปของเงินทุนเปนการปลอยกูใหแกสมาชิกถึงรอยละ 96 และพบวาสหกรณกลุมนี้

ตองกูยืมจากแหลงทุนภายนอกถึง 1 ใน 3 ซึ่งสวนใหญมาจากธนาคารและสหกรณ และโดยพบวารอยละ

64 เปนเงินกูยืมระยะสั้น ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงของอายุสินทรัพยและหนี้สินที่ไมสมดุลกัน (maturity 

mismatch) เพราะสหกรณกลุมนี้จะปลอยกูใหแกสมาชิกดวยระยะเวลาผอนชำระยาวแตกลับกูยืมเงินระยะสั้น

มาใช 
 

รายงานการวิเคราะหไดช้ีสาเหตุของปญหาดังนี้ 

1. ปญหาเชิงโครงสราง (structural problem): ระบบสหกรณมีความแตกตางกับสถาบัน

การเงินทั่วไปโดยสหกรณสามารถรับฝากเงินไดเฉพาะจากสมาชิก และมีผูถือหุนเปนสมาชิกโดยสวนใหญ

เชนเดียวกัน ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับสถาบันการเงิน (มีสถานะนิติบุคคลเปนบริษัทเอกชน) ซ่ึงรับฝากเงินไดจาก

ประชาชนทั่วไป และสวนใหญมีผูถือหุนรายใหญจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำหนาที่ดูแลและติดตามการดำเนินงาน

ของผูบริหารและปกปองผลประโยชนของสถาบันการเงิน เนื่องจากหากผูบริหารไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีเหมาะสม อาจทำใหบริษัทเกิดความเสียหายและสงผลกระทบตอมูลคาของหุนท่ีถือไวอยูได ขณะท่ี

ผูถือหุนของสหกรณสวนใหญรับรูวาหุนสหกรณเปนเสมือนเงินฝากประเภทหนึ่ง (แมวาในทางบัญชีจะถือวา

เปนทุนของสหกรณ) และราคาหุนมีมูลคาคงท่ี ทาใหผูถือหุนอาจไมไดใหความสนใจในการดูแลและติดตามการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณมากนัก จากที่คาดวาจะไดรับเงินคืนเต็มจานวนหากสหกรณประสบ

ปญหาทางการเงิน 

2. ปญหาดานการจัดการเชิงสถาบัน (institutional arrangement problem): ปจจุบันยังไมมี

หนวยงานท่ีทำหนาท่ีกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยโดยตรง ซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณทำหนาท่ีสงเสริมและพัฒนา 

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทำหนาท่ีตรวจสอบบัญชี อีกท้ังกฎหมายมีลักษณะท่ีเนนการสงเสริมและ

พัฒนามากกวาการกำกับดูแล ทำใหการออกเกณฑกำกับดูแลและการบังคับใชในลักษณะการลงโทษทำได

คอนขางยากและไมยืดหยุน กอปรกับบทกำหนดโทษท่ีไมเขมงวดยิ่งทำใหสหกรณไมเกรงกลัว และอาจไม

สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที นอกจากนี้ หลักเกณฑกำกับดูแลในปจจุบันยังไมครอบคลุมทุกความเสี่ยงและ

ยังผอนปรนกวาหลักเกณฑของสถาบันการเงินอ่ืนคอนขางมาก ความหละหลวมของการกำกับดูแลอาจสงผล

กระทบตอเสถียรภาพและความม่ันคงของสหกรณในระยะยาวได  

3. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน (infrastructure problem): ระบบสหกรณยังขาดระบบการ

ติดตามตรวจสอบ ระบบการรายงานขอมูลในหลายมิติ และขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
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การเงินจำนวนมาก ทั้งในดานผูกำกับดูแล คณะกรรมการและผูบริหารสหกรณ รวมถึงสมาชิกสหกรณเอง ทำ

ใหการติดตามการดำเนินงานของสหกรณเปนไปไดยาก และมีขอมูลไมครบถวนในการวิเคราะหพัฒนาการและ 

ความเสี่ยงของระบบสหกรณ รวมท้ังในปจจุบันยังไมมีระบบการบริหารสภาพคลองรองรับท้ังในภาวะปกติและ

ภาวะวิกฤตเห็นไดจากที่สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นตองหยุดการบริการเบิกถอนเงินชั่วคราวเมื่อประสบ

ปญหาทางการเงินซึ่งอาจกระทบตอสมาชิกจำนวนมาก รวมถึงสหกรณและสถาบันการเงินอื่นที่มีธุรกรรม

ระหวางกันเปนวงกวางได และอาจสงผลใหขาดความเชื่อม่ันในระบบการเงินโดยรวมในท่ีสุด 

4. ปญหาดานความรู และวินัยทางการเงิน (financial literacy and discipline): สมาชิก

สหกรณจำนวนมากที่ยังขาดความรู ความเขาใจทางการเงิน ไมไดใหความสนใจตอการบริหารงานของ

คณะกรรมการ ไมเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีและการวางแผนทางการเงิน สงผลใหขาดวินัยทาง

การเงินและกอหนี ้เพื ่อการใชจายที ่เกินสมควร ไมเพียงแตสมาชิกสหกรณเทานั ้นที ่ยังขาดความรู ทาง

การเงิน คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณสวนใหญก็ยังขาดความรูทางการเงินเชนเดียวกัน อาทิ ความรู

ดานสหกรณ การบริหารจัดการธุรกิจการเงิน การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง รวมถึงการบริหารความ

เสี่ยง ทำใหการตัดสินใจเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานไมไดมีการพิจารณาขอมูลและวิเคราะหฐานะของ

สหกรณอยางเหมาะสม รวมทั้งจากการศึกษาของชุติกาญจนเกิดประกอบ (2554) ที่พบวาสหกรณบางแหง

ประสบปญหาในการจัดทำบัญชี สวนหนึ่งเปนเพราะเจาหนาที่สหกรณมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดาน

การเงินการบัญชีไมเพียงพอ ขณะที่ผูกำกับดูแลและผูตรวจสอบกิจการเองก็ยังขาดความรูดานการกำกับดูแล

และการตรวจสอบ รวมไปถึงการติดตามและแจงเตือนภัยใหแกสหกรณ 
  

ขอเสนอสำหรับแนวทางการกำกับดูแลสหกรณและเกณฑการกำกับ 

ดวยเหตุผลที่ชี้วาบทบาทและความสำคัญของสหกรณตอระบบเศรษฐกิจไทยที่เพิ่มขึ้นควรนำไปสู

การยกระดับการกำกับดูแลใหระบบสหกรณมีความเขมแข็ง ไมกอใหเกิดภาระทางการคลังและสงผลกระทบตอ

เสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม ไดแก 

1. การใหอำนาจทางกฎหมายแกองคกรที่ดูแลสหกรณและตรวจสอบสหกรณ เพื่อใหองคกรมีความ

เขมแข็งไมถูกทาทายอำนาจจากผูถูกกำกับดูแล และสามารถยกระดับการกำกับดูแลได โดยควรใหอำนาจใน

การกำกับดูแลครอบคลุมทั้งทางดานการออกเกณฑกำกับดูแล การติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการสั่งการ

ใหมีการแกไขปญหา และบทกำหนดโทษ ท้ังนี้เพ่ือใหการกำกับดูแลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางความ

เชื่อม่ันใหกับธุรกิจทุกภาคสวน 

2. การออกเกณฑกำกับดูแลดานธรรมาภิบาลและดานความม่ันคงเพ่ิมเติม ดวยสหกรณออมทรัพยมี

จำนวนมากและมีขนาดที่แตกตางกันมาก จึงควรใชการกำกับดูแลโดยแบงตามลำดับชั้น (tiered regulation) 

ตามขนาดสินทรัพย เพื่อใหเหมาะสมตามปริมาณและความซับซอนของธุรกรรม และไมเปนภาระกับสหกรณ

ขนาดเล็กจนเกินไป โดยการปรับเกณฑควรคำนึงทั้งดานรูปแบบในการออกเกณฑ เนื้อหาและระดับความเขม

ของหลกัเกณฑ รวมถึงระยะเวลาการบังคับใช โดยแบงไดเปน 4 ดาน 
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(1) ธรรมาภิบาล: ดวยสหกรณออมทรัพยมีจำนวนมากและมีขนาดที่แตกตางกันมาก การแบง

การกำกับดูแลตามขนาดสินทรัพยจะมีความเหมาะสมและไมเปนภาระกับสหกรณขนาดเล็กจนเกินไป ขณะท่ี

หัวใจสำคัญของปญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดธรรมาภิบาลที่ดีของคณะกรรมการและผูบริหาร โครงสรางของ

สหกรณที่ยังขาดการถวงดุลอำนาจการบริหารจัดการ (check and balance) และไมมีการกำกับความเสี่ยง

(risk governance) ตามหลักการ “three lines of defense” หลักเกณฑสำคัญที ่ควรพิจารณา เชน การ

กำหนดวาระกรรมการท่ีชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานมีความโปรงใส การทบทวนเพดานการจายปนผล เพ่ือลด

แรงกดดันในการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ ้น (search for yield) และเพื ่อใหมีการ pricing ที่เหมาะสม 

รวมถึงสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ (มีสินทรัพยมากกวา 5,000 ลานบาทขึ้นไป) ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติ

คณะกรรมการและมีการจัดตั ้งคณะกรรมการชุดยอยที ่เหมาะสมเพื ่อปองกันมิใหเกิดความขัดแยงดาน

ผลประโยชน และควรเปดเผยขอมูลงบการเงินและขอมูลเครดิตดวยเพื่อใหสมาชิกหรือสหกรณอื่นที่มีธุรกรรม

ระหวางกันสามารถประเมินความเสี่ยงของสหกรณไดดียิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อใหสหกรณมีภาระรับผิดชอบตอ

สาธารณะมากข้ึน 

(2) ความเสี่ยงดานเครดิต: เปนความเสี่ยงหลักของสหกรณออมทรัพย ซึ่งเสมือนวาเปนสถาบัน

การเงินประเภทหนึ่งท่ีทำหนาท่ีหลักในการรับฝากเงินและใหสินเชื่อแกสมาชิก หลักเกณฑสำคัญท่ีควรพิจารณา

เชน จากท่ีพบวาสหกรณมีการปฏิบัตินอกพันธกิจมากข้ึน โดยกลุม surplus มีเงินลงทุนในตราสารทุนขยายตัว

เพิ่มสูงขึ้นมาก จึงควรตองทบทวนประเภทเงินฝากและเงินลงทุน และอาจพิจารณาเพิ่มเกณฑจำกัดการลงทุน

(investment limit) นอกจากนี้ ยังพบวามีการปลอยกูหรือเอื้อประโยชนแกพวกพองกรรมการ จึงควรหามมิ

ใหสหกรณใหสินเชื่อแกผูมีอำนาจในการจัดการสหกรณหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว อีกท้ังระดับ NPL ท่ี

อยู ในระดับต่ำมากอาจไมไดสะทอนคุณภาพหนี้ที ่แทจริง จึงควรพิจารณาการจัดชั ้นและกันสำรองและ

การ rollover หนี ้ใหเหมาะสม ขณะที ่กลุ ม deficit ยังคงพึ ่งพาการกู ย ืมคอนขางมาก จึงควรเพิ ่มเติม

เกณฑ leverage ratio เพื่อควบคุมปริมาณการทำธุรกรรมใหเหมาะสมและลดปญหาการขยายสินทรัพยดวย

การกอหนี้สินเกินตัว (excessive leverage) 

(3) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง: เปนความเสี่ยงที่สำคัญตอความเชื่อมั่นของสมาชิกผูฝากเงิน

แมวาสหกรณจะมีฐานะการเงินท่ีม่ันคง แตหากไมสามารถจายชำระหนี้ไดก็อาจทำใหไมสามารถดำเนินการตอ

ได หลักเกณฑสำคัญที่ควรพิจารณา เชน การทบทวนอัตราการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง เพื่อใหสหกรณมี

สภาพคลองเพียงพอและเพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงิน เนื่องจากพบวาสหกรณกลุม deficit

พ่ึงพาแหลงเงินกูยืมระยะสั้นเปนสวนใหญ ซ่ึงอาจมี maturity mismatch และมีความเสี่ยงท่ีจะประสบปญหา

สภาพคลองได นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวนเพดานดอกเบี้ยเงินรับฝากดวย เนื่องจากเพดานดอกเบี้ยเงินรับ

ฝากในระดับสูงทำใหสหกรณมีตนทุนทางการเงินสูงจึงอาจไมเหมาะสมในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ำ

อยางตอเนื่อง 

(4) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ: เปนอีกความเสี่ยงสำคัญท่ีละเลยไมได เนื่องจากเปนความเสี่ยงท่ี

จะเกิดความเสียหายตอรายไดอันเนื่องมาจากความไมเพียงพอหรือความบกพรองของกระบวนการควบคุม

ภายในบุคลากรและระบบงาน รวมไปถึงเหตุการณภายนอก หลักเกณฑสำคัญที่ควรพิจารณา เชน การบริหาร
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ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เนื่องจากพบการ

ทุจริต การละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและเจาหนาท่ี และอาจไมมีกระบวนการหรือขั้นตอนการ

ตรวจสอบและการแบงแยกหนาท่ีท่ีชัดเจนและเพียงพอ 

3. การเรงปฏิรูปโครงสรางพื้นฐาน ทั้งดานระบบการติดตาม การรายงานขอมูล ระบบบัญชีและ

บุคลากร โดยการวางระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อชวยในการวางแผน วิเคราะห และติดตามฐานะการ

ดำเนินงานความเสี่ยงที่สำคัญ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑไดอยางตอเนื่องในลักษณะ off-site monitoring

รวมถึงควรปรับระบบบัญชีของสหกรณออมทรัพยใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยตลอดจนเพิ่มความรู

ความชำนาญดานการเงินใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน การสรางวินัยทางการเงินและสงเสริมการออมใหแก

สมาชิกเพื่อลดการใชจายและกอหนี้ที่ไมจำเปน การอบรมใหความรูดานการเงินและการบัญชีแกเจาหนาท่ี

สหกรณ การใหความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจการเงินและการบริหารความเสี ่ยงแกคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ รวมถึงการสงเสริมความรูดานเกณฑการกำกับดูแลและการตรวจสอบเครื่องมือในการ

ติดตามและวิเคราะหความเสี่ยงใหแกผูกำกับดูแล เปนตน 

4. จัดตั้งศูนยกลางการบริหารสภาพคลองของระบบสหกรณใหมีลักษณะ closed loop เพ่ือเปน

แหลงบริหารสภาพคลองใหกับระบบสหกรณ และเพ่ือไมใหกระทบตอเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม ซ่ึงจาก

ผลการประเมินความเสียหายของสหกรณออมทรัพยหากเกิดปญหาสภาพคลองโดยใช scenario analysis

พบวาระบบสหกรณออมทรัพยมีสภาพคลองเพียงพอท่ีจะปลอยกูกันเอง หากสหกรณออมทรัพยตางชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน 

ที่กลาวมาขางตน เปนมูลเหตุและที่มาของนโยบาย การปรับปรุงกฎหมาย ประกาศกฎกระทรวง 

และกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนไดรับผลกระทบอยูในปจจุบัน ซ่ึงอาจกลาวไดวา

เปนชองวางเชิงนโยบายที่มีสาเหตุมาจากผู กำหนดนโยบายไมเขาใจในบริบทของสหกรณเชนเดียวกับท่ี

ขบวนการสหกรณในบางประเทศก็ตองเผชิญหนาเชนกัน 
 

กรอบคิดการพัฒนาที่แตกตางระหวางสหกรณออมทรัพยกับสถาบันการเงินอ่ืน 

ในแวดวงของสหกรณตางมีความเชื่อวาการทำความเขาใจในอัตลักษณของสหกรณออมทรัพยจะ

ชวยใหผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาสหกรณ สามารถเขาใจและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาอยางเหมาะสม 

ไมกอใหเกิดชองวางเชิงนโยบายอยางที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้งเปนการเปดมุมมองแกกรรมการ ฝายจัดการ   

ผูตรวจสอบกิจการและสมาชิกสหกรณ ไดรวมมือกันวางแผนตั้งรับและวางมาตรการเชิงรุกไดอยางเทาทัน ใน

ที่นี้จึงจะไดกลาวถึงความเห็นของผูนำสหกรณในมุมมองเชิงเปรียบเทียบระหวางสหกรณการเงินกับสถาบัน

การเงินอ่ืน และมาตรการเชิงรุกท่ีสำคัญมีดังนี้ 

• นายอลัน กรีนสแปน อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (US Federal Reserve) ได

กลาว ในการประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม ป 2552 วา ความเสียหายของโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ จากวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร นับตั ้งแตป 2550 ไดเปดเผยใหเห็น “ขอบกพรองของตัว

แบบ” ที่เขาไมเคยคาดคิดมากอน กลาวคือ ธนาคารทั้งหลายที่ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชนของตน ไมได
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ดำเนินการเพ่ือปกปองหุนสวนและสถาบันของเขาเลย แตธนาคารแบบสหกรณ สหกรณออมทรัพย และเครดิต

ยูเนียน สามารถยืนหยัดผานวิกฤตการณดังกลาวไดอยางงดงาม อีกทั้งยังคงมีธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น มี

เสถียรภาพมากข้ึน ตัวอยางท่ีชัดเจนคือ Rabo Bank  

• นายเอียน แมคโดนัลด อดีตผูอำนวยการสัมพันธภาพสหกรณสากล (ICA) ไดกลาวในท่ีประชุม เม่ือ

วันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยวา “ในชวงหลายปที่ผานมา ธนาคารโลก กองทุน

การเงินระหวางประเทศ องคการแรงงานระหวางประเทศ สหประชาชาติ ตลอดจนองคการธุรกิจระหวาง

ประเทศ และสื ่อสารมวลชน ได แก The Economists, Wall Street Journal, The Financial Times, Le 

Monde, El Paris และ The New York Time ตางเริ่มจับตามองและยอมรับความสำเร็จของ “ตัวแบบธุรกิจ

สหกรณ” ซึ่งความจริงคือ สหกรณตาง ๆ ใชเงินทุนจากสมาชิกมากกวาการกูยืมเงินจากธนาคาร ในการขยาย

ธุรกิจ และยังใหบริการแกผูบริโภคที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง รวมทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณดวยการ

ดำเนินธุรกิจแบบท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง ดวยการเปนเจาของโดยคนในชุมชนและการแสดงตนเปนตนแบบ

ของวิสาหกิจทางเศรษฐกิจที่ใหความสำคัญตอการบริหารจัดการแบบประชาธิปไตย คุณคาของมนุษยและการ

ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมอีกดวย” 

• นางแดม พอลลีน กรีน ประธานสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (2555) “สัมพันธภาพ

สหกรณระหวางประเทศยึดมั่นในประเด็นที่วา สหกรณไดดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง

สหกรณแลวหรือไม กฎระเบียบของสหกรณมีความเหมาะสมสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 หรือไม สหกรณมี

กระบวนการทางประชาธิปไตยที ่มีประสิทธิภาพหรือไม เศรษฐกิจของสหกรณทั ้งในระดับทองถิ ่นและ

ระดับชาติมีการเติบโตข้ึนหรือไม สหกรณมีรูปแบบใหม ๆ ท่ีประชาชนในทองถ่ินตองการหรือไม เปนหนาท่ีของ

เราที่จะตองสรางความมั่นใจวา สหกรณของเรามีความทันสมัยอยูเสมอ มีความยืดหยุน มีนวัตกรรมและมีการ

ดำเนินการที่เปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวโดยสมบูรณ แตพึงตระหนักวาสหกรณที่ทันสมัยนั้นจะตองมี

สมาชิกเปนเจาของและเปนผูควบคุมการดำเนินงาน มิใชโดยผูนำมืออาชีพหรือรัฐบาลสหกรณจะตองเติบโต

จากฐานราก บทบาทของรัฐบาลคือการดำเนินการใหมีกรอบกฎหมายที่เอื้ออำนวยใหวิสาหกิจสามารถพัฒนา

และเจริญเติบโตและควรไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับรูปแบบของธุรกิจอ่ืน ๆ 

• สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชี้วาสหกรณออมทรัพยแตกตางจากสถาบันการเงินอื่นใน 4 มิติ 

ไดแก (รูปท่ี 2) 
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รูปท่ี 2 ความแตกตางใน 4 มิติ ของสหกรณออมทรัพยกับสถาบันการเงินอ่ืน 
 

1) มิติดานหลักการพื้นฐาน: สหกรณเปนสถาบันการเงินที่ยึดมั่นในคุณคาและหลักการสหกรณ

ซ่ึงชี้ใหเห็นแนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 

• การเปนองคการพึ่งพาตนเองและเปนอิสระในการดำเนินงาน สหกรณจะสงเสริมใหสมาชิก

พึ่งพาตนเอง และมีอิสระในการดำเนินงานเพื่อใหบริการสนองความตองการของสมาชิกดานเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม เพ่ือการมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีของสมาชิกและชุมชน 

• ความรับผิดชอบตอตนเอง (Self Responsibility) สหกรณจะดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือนำประโยชนสูสมาชิกและไมสงผลกระทบตอชุมชนและสังคม 

• ยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย (Democracy) สหกรณจะยึดม่ันในการดำเนินการท่ีสมาชิกเขา

มามีสวนรวมบนพื้นฐานประชาธิปไตยที่กำหนดไวในขอบังคับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามความตองการของท่ี

ประชุมใหญสมาชิก 

• ความเทาเทียมเสมอภาค (Equality) สมาชิกทุกคนมีสิทธิในการควบคุมสหกรณ ใชบริการ

และรับประโยชนจากสหกรณอยางเทาเทียมกัน 

• ความเที่ยงธรรม (Equity) สหกรณจะดำเนินธุรกิจสนองบริการอยางเที่ยงธรรมทั้งตัวสมาชิก 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

• ความเปนปกแผน (Solidarity) สหกรณจะรวมมือกับสมาชิกและสหกรณอ่ืนเพ่ือสรางความ

เขมแข็งของขบวนการสหกรณ 

สหกรณจะสงเสริมใหประชาคมมีคานิยมทางจริยธรรม ในการรับขอคิดความเห็นจากทุกฝาย 

การดำเนินการอยางซ่ือสัตย ความรับผิดชอบตอสังคม และการเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  
 

2) มิติดานวัตถุประสงค: 

ผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการสหกรณ ท้ังคณะกรรมการดำเนินการ ฝายจัดการ และสมาชิก

จะตั้งคำถามตลอดเวลาวาสหกรณไดดำเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณหรือไม และใชความ
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พยายาม เพื ่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื ่อบรรลุวัตถุประสงค โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที ่ไมใช

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณ ที่สำคัญการจัดตั้งสหกรณมีจุดมุงหมายสุดทาย (Ultimate Goal) ในการ

สงเสริมการกินดีอยูดีของสมาชิกและคนในชุมชนเพ่ือการมีชีวิตท่ีดีกวา 

วัตถุประสงคสำคัญที่มาจากแนวคิดและหลักการพื้นฐานของสหกรณออมทรัพย คือ การ

สงเสริมการออม การสรางวินัยทางการเงิน การใหกูยืมตามความจำเปน ตลอดจนสงเสริมการมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีแกสมาชิกและชุมชน โดยดำเนินการอยูบนคุณคาแหงหลักการสหกรณสากล 
  

3) มิติดานความเปนธรรม: 

การกอเกิดของตัวแบบธุรกิจสหกรณ ตั้งแตผูริเริ่มการสหกรณมาจนถึงปจจุบันนั้นไดพิสูจนให

เห็นแลววาตัวแบบธุรกิจดังกลาวมุงแกปญหาความไมเทาเทียมกัน โดยมุงไปท่ีการสรางคุณคาในการพ่ึงพาตนเอง

และพึ่งพาซึ่งกันและกัน สถาปนาการรวมมือกัน (Self Help and Mutual Help and Cooperation)เพื่อให

เกิดความเขมแข็งในระบบสหกรณ เพื่อการทำหนาที่ใหเกิดความยุติธรรมในเศรษฐกิจและสังคม (Cooperative 

Social and Economic Fairness)  
   

4) มิติดานคุณคา: 

คุณคาที่สหกรณจะมอบให คือการเปนองคกรของสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยสมาชิกที่มีการ

ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแขงขันเพื ่อการนำประโยชนทางเศรษฐกิจ มีการ

ใหบริการทางสังคม ซึ่งคุณคาที่สหกรณมอบใหนั้นจะอยูในวิถีการทำงานของสหกรณ ตั้งแตการใหการเรียนรู

ขอมูลขาวสารแกสมาชิกและผูมีสวนเกี่ยวของ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การกำหนด

นโยบายและการใหบริการแกสมาชิกและชุมชนอยางซื่อสัตยและเปนธรรม เปนการสรางสังคมแหงการเรียนรู

เพ่ือสรางภูมิคุมกันแกสมาชิก อันจะนำไปสูการแกปญหาความยากจนและชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  

• ที่ประชุมสมัชชาใหญขององคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) มีมติเปนเอกฉันท 

รองรับญัตติในการสรางมาตรฐานการบัญชีสำหรับสหกรณ ญัตติดังกลาวถูกนำเสนอโดย Co-operatives UK

และสนับสนุนโดย Kooperationen จากประเทศเดนมารก ไดเรียกรองให ICA รวมมือกับสมาชิกในการศึกษา

เรื่องดังกลาว ทั้งดานตนทุนและประโยชนที่จะไดรับ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องของรูปแบบรายงาน

ทางการเงินของสหกรณท่ีเหมาะสม โดยมาตรฐานดังกลาวจะทำใหสหกรณรายงานผลการดำเนินงานของตนได

อยางสอดคลองกับคุณคาและหลักการสหกรณ 

• นายเอ็ด มาโย เลขาธิการของ Cooperatives UK กลาววา “ในชวงปที่ผานมา มีการแขงขัน

เพื่อสรางมาตรฐานการบัญชีระดับโลก แตกลับเปนมาตรฐานที่ใหความสำคัญกับบริษัทและความตองการของ

นักลงทุนเทานั ้น “ความทาทาย 2 ประการที ่สหกรณตางตองเผชิญมากขึ ้นเรื ่อย ๆ ในกระบวนการ

นี้ ไดแก การบัญชีสำหรับการจัดสรรสวนทุนแกสมาชิกและการจายเงินปนผลของสหกรณ ความทาทาย

ประการแรกอาจกอใหเกิดความเสี่ยงคือทำใหสหกรณดูมีสถานะที่ไมมั่นคงเนื่องจากการจัดสรรสวนทุนแก

สมาชิกอาจดูเหมือนสหกรณมีหนี้สินได สวนความทายทายประการที่สองทำใหสหกรณมีคาใชจายมาก

ข้ึน กลาวคือ ทำใหรายไดลดลงแทนท่ีจะเปนการจัดสรรสวนของกำไร” 
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การเคลื่อนไหวเพื่อสรางมาตรฐานการบัญชีดังกลาวตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานอยาง

ตอเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงของ ICA (Audit and Risk Committee: IARAC) และ

ศูนยความเปนเลิศดานการบัญชีและการรายงานสำหรับสหกรณท่ี Saint Mary’s University ที่เมืองแฮลิ

แฟกซ รัฐโนวาสโกเชีย ประเทศแคนาดา 

นายมาโยกลาวเพิ่มเติมวา “แมนี่จะเปนเรื่องทางเทคนิค แตการแกปญหาจะเปนใบอนุญาตใหเกิด

การศึกษาเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมหรืออาจเปนแมแตกรอบการทำงานแบบใหมสำหรับสหกรณ (Statement 

of Recommended Practice หร ือ SORP) ในระด ับสากล งานน ี ้ เป นผลจากความพยายามอย างสูง

ของ  Professor Daphne Rixon จาก  Saint Mary’s University ประ เทศแคนาดา  และ  Dr Maireen 

MaCulloch จาก Oxford Brookes University และ Associate of Co-operatives UK 

งานนี ้ตองใชเวลาและการปรึกษาหารือเพื ่อหาขอมูลเพิ ่มเติม และงานใด ๆ ก็ตามจำเปนตอง

พิจารณาความตองการของสหกรณและความตองการรวมกันระหวางประเทศและความตองการรวมกัน

ทามกลางความหลากหลายเหลานั้น หลักการบัญชีสวนมาก เชน การประเมินมูลคาทรัพยสิน มีความเหมาะสม

อยางยิ่ง เราตองเนนไปที่เรื่องเฉพาะทางของการบัญชีที่รูปแบบของการมีสมาชิกเปนเจาของเชนนี้จำเปนตอง

ใชหลักการตีความที่แตกตางออกไป “เราจำเปนตองมีภาษาทางการเงินที่จะทำใหเราแสดงผลการดำเนินงาน

ในฐานะสหกรณได มิเชนนั้น ก็ไมตางอะไรกับการขอใหเขียนบทกลอนดวยภาษาท่ีคุณพูดไมเปน” 
 

รูปแบบการกำกับดูแลสหกรณใหมีธรรมาภิบาลที่ดีในสหกรณ: (Sherwood. 2014) 

รูปแบบการกำกับดูแลสหกรณใหมีธรรมาภิบาลในสหกรณเปนวิธีคิดใหม เกี่ยวกับบทบาทของการ

กำกับดูแลสหกรณภายใตความรวมมือของผูเปนเจาของสหกรณสูการบรรลุความสำเร็จดานเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม ซึ่งจะชวยตอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ กระบวนการในการกำหนด

นโยบาย เปาหมายท่ีกอใหเกิดความม่ันใจในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการดังรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบแนวทางสรางธรรมาภิบาลในสหกรณออมทรัพย 

อางอิงจาก Sherwood. 2014 
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รูปแบบการกำกับดูแลสหกรณท้ัง 4 ประการเปนกรอบในการเชื่อมโยงคานิยมสหกรณเขากับกิจกรรม

การกำกับดูแลในทุกระดับ ไดแก พนักงาน ผูบริหาร คณะกรรมการและเจาของ เสาหลักท้ังสี่เสาประกอบดวย 

1. การทำงานเปนทีม หมายถึง การทำงานรวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายรวม 

คณะกรรมการตองทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอตกลงรวมกันเก่ียวกับงาน ความ

คาดหวังท่ีชัดเจนของบุคคล และกลุมตัวเอง ระบบการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผลและความเปนผูนำท่ีมีประสิทธิผล 

ความคิดเห็นท่ีหลากหลายเปนสิ่งท่ีจำเปนและมีคา กลุมจะตองมีความสามารถในการคิดและ

เรียนรูรวมกันเพ่ือการตัดสินใจและสนับสนุนการตัดสินใจนั้น คณะกรรมการตองสรางและรักษาวัฒนธรรมกลุม

ที่สนับสนุนการทำงานของพวกเขา การมองผานเลนสสี่เสาหลักของการกำกับดูแลสหกรณ เพื่อการทำงาน

รวมกันภายใตความรับผิดชอบของตนเองถือเปนข้ันตอนแรกสำหรับความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการ 

2. ประชาธิปไตยที ่ดี ไมเพียงแตในหองประชุมคณะกรรมการเทานั ้น แตยังรวมถึงความ

รับผิดชอบในการทำงานรวมกันกับสมาชิก การกำกับดูแล - การควบคุม การตัดสินใจที่สำคัญ การทำงาน

รวมกันในสหกรณเพ่ือเปาหมายรวมกัน 

ประชาธิปไตยในสหกรณเปนมากกวาการลงคะแนนเสียง ประชาธิปไตยที่ดีตองเปดโอกาสให

เจาของมีสวนรวมอยางมีความหมายในการไตรตรองและเปลี่ยนแปลงในองคกรของตน เจาของทุกคนมีสิทธิ์

เขารวมในสหกรณโดยไมคำนึงถึงความมั่งค่ัง การลงทุน การอุปถัมภ สมาชิกมีสิทธิ์ไดรับขอมูล คณะกรรมการ

ตองตระหนักในความตองการที่หลากหลายของเจาของ และจำเปนตองสรางแนวรวมและความเขาใจรวมกัน

ระหวางสมาชิกเก่ียวกับทางเลือกเชิงกลยุทธท่ีสหกรณตองทำ โดยใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ อาทิเชน บทความ 

จดหมายขาว การประชุมสมาชิก ตลอดจน แบบสำรวจจากกลุมเปาหมาย ผูนำสหกรณมีโอกาสมากมายในการ

สรางความสัมพันธกับสมาชิก ความเปนเจาของของสมาชิกผูใชบริการและประชาธิปไตยเปนหัวใจสำคัญของ

สิ่งท่ีทำใหสหกรณแตกตางจากธุรกิจอ่ืน ๆ 

3. การวางกลยุทธ หมายถึง กำหนดทิศทาง เปาหมาย และการวางโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม 

กับปจจัยสภาพแวดลอมเพ่ือขับเคลื่อนสูเปาหมายท่ีกำหนด 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการคือการวางกลยุทธ จุดมุงหมายและทิศทางการดำเนินงาน

สหกรณวาจะตอบสนองความตองการของสมาชิกไดอยางไร? จะแสดงใหเห็นความแตกตางของบริบทสหกรณ

กับสถาบันการเงินอื่นไดอยางไร? สหกรณควรบรรลุเปาหมายอะไร? การจัดการเชิงกลยุทธในองคกรสวนใหญ

มักจบลงเมื่อทำแผนกลยุทธเสร็จและโดยสวนใหญจะไมไดคิดเชื่อมโยงในประเด็นที่เกี่ยวของอยางครบวงจร

ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำสำหรับกิจกรรมที่เกี ่ยวของในองคกร จึงทำใหการวางแผนกลยุทธมักไมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางที่คาดหวังเทาใดนัก คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

และอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนไปสูทิศทางที่ตองการ ภายใตผูจัดการที่มีความสามารถ มีทรัพยากร

เพียงพอและมีการติดตามความคืบหนา 

ความเปนผูนำเชิงกลยุทธตองใชขอมูลความรูและภูมิปญญา คณะกรรมการดำเนินการตอง

เรียนรู และรวมมือกัน ตองมีวิสัยทัศนรวม และตัดสินใจอยางชาญฉลาด ตองมีวิธีที ่จะทำใหวาระของ

คณะกรรมการมีอิสระในการวางแนวคิดเชิงกลยุทธและมีกระบวนการในการสรางแหลงความรู  การจัดการ
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เชิงกลยุทธในสหกรณตองใชเวลาและมีนโยบายการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง เชน การยกระดับสมรรถนะผูนำ

สหกรณ การใชฐานขอมูลสมาชิกเพ่ือวางแผนธุรกิจสหกรณเพ่ือใหบริการท่ีดีกวาแกสมาชิก และควรเปนขอมูล

ท่ีเปนประจักษมากกวาตั้งอยูบนความเชื่อหรือคาดเดา 

4. การมอบหมายความรับผิดชอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในฐานะที่สมาชิกมอบความไววางใจ คณะกรรมการดำเนินการจะตองมีความระมัดระวังใน

การมอบอำนาจใหผูจัดการและทีมงานฝายจัดการตลอดจนการสงเสริมการสรางสมรรถนะเพื่อใหสามารถ

ดำเนินการลุลวงและมีประสิทธิผล การตรวจสอบ การกำกับดูแลนโยบายเปนรูปแบบหนึ่งในการสรางความ

ม่ันใจในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเปนวิธีการสำหรับความชัดเจนของบทบาทความรับผิดชอบ 
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