บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และกรอบความคิด
การศึกษา เรื่อง ความพรอมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธ.ก.ส.) เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งวางกรอบความคิดที่จะใชในการวิจัย โดยไดทําการศึกษาไว
ดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาชนบท
2. แนวคิดสถาบันการเงินกับการพัฒนาชนบท
3. รูปแบบธนาคารพัฒนาชนบทของตางประเทศ
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางองคการ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย
1. แนวคิดในการพัฒนาชนบท
กระบวนการ (process) ในการพัฒนาโดยกลุมประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูง
หรือกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ในโลก พบวากลุมประชากรในภาคเมือง และภาคชนบทของกลุม
ประเทศดังกลาวจะมีความแตกตางทางดานฐานะและความเปนอยูในทางสังคมและเศรษฐกิจไม
มากนัก ซึ่งสวนใหญจะมีฐานะและความเปนอยูที่ดี และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับประชากรของ
กลุมประเทศกําลังพัฒนาและประเทศดอยพัฒนาตางๆ ในโลก พบวาจะมีลักษณะเดนและมองเห็น
เปนรูปธรรม คือ ประชากรสวนใหญของประเทศมีฐานะยากจนและอาศัยอยูในชนบท ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาชนบทของทุกประเทศจึงมีแนวคิดที่สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
คือ เปนกระบวนการของการพัฒนาที่มุงสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในชนบทมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ดาน โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาชนบท ดังนี3้
3

วิทยา เจีย รพั นธุ, การพัฒนาสังคมชนบท (เอกสารการสอนชุด วิชา หนวยงานที่ 1-6,
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1.1 เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยรัฐบาลเปนเพียงผูอํานวย
ความสะดวกทางดานแผนงาน โครงการหรือมาตรการที่เหมาะสมนํามาปรับใช เพื่อใหชนบทมีการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราที่เหมาะสม พึงปรารถนา และเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและสังคมสวนรวมของชนบทนั้นๆ
1.2 ตองใหประชาชนและกลุมคนทุกกลุมในชนบท เขามามีสวนรวมในแผนงาน
หรือโครงการพัฒนาชนบทอยางเต็มที่ทุกขั้นตอนของแผนงานหรือโครงการนั้นๆ ประชากรใน
ชนบทตองมีอํานาจในการตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะทําใหแผนงานหรือโครงการที่
เกิดขึ้นสอดคลองกับความตองการของประชากรในชนบทจริงๆ และเกิดความรูสึกในความเปน
เจาของผลงานดังกลาว
1.3 กระบวนการพัฒนาชนบทตองมุงเนนการพึ่งตนเองโดยชุมชนใหมากที่สุด
และตองลดการพึ่งพาจากภายนอกใหนอยที่สุด ทั้งในดานการผลิตและการบริโภค มุงใชทรัพยากร
ของทองถิ่นที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุด หากมีสวนเหลือจึงจะนําไปขาย พยายามลดการบริโภคที่
ทําเองไมไดหรือที่ไมจําเปนออกไป
1.4 องคกรประชาชนในชนบท เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งและเปนประโยชน
ในกระบวนการพัฒนาชนบท เนื่องจากการรวมกลุมกันอยางเขมแข็งของประชาชนในชนบทจะ
กอใหเกิดการรวมคิด รวมวิเคราะหและรวมทํา เพื่อแกไขปญหารวมกันอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น
โอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาจึงมีมากกวาการแกไขปญหาโดยวิธีการตางคน
ตางทํา
2. แนวคิดสถาบันการเงินกับการพัฒนาชนบท
สถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยสามารถประกอบ
ธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถามหรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกําหนดไว และใช
ประโยชนเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน การใหสินเชื่อ การซื้อขายตั๋วแลกเงินหรือตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นใด และการซื้อขายเงินปริวรรตตางประเทศ4 หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะในการจํากัดขอบเขตการใหความชวยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงคของแตละ
สถาบันการเงิน สถาบันการเงินไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท เนื่องจากสามารถ
ใหบริการทางการเงินสูกระบวนการพัฒนาชนบทที่มุงสงเสริมและสนับสนุนใหประชากรในชนบท
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการใหบริการของสถาบันการเงินสูครัวเรือนชนบท พบวาครัวเรือนใน
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ชนบทจะมีความตองการใชบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินทั้งที่อยูในระบบและหรืออยูนอก
ระบบเขามาดูด ซับสภาพคล อง หรือชวยเพิ่มสภาพคลองใหครัวเรือนแลวแตก รณี และชว ยให
ครัวเรือนแบกรับภาระความผันแปรหรือความเสี่ยงตางๆ ไดดีขึ้น ทั้งในเวลาเฉพาะหนาและใน
อนาคตไมวาภาวะการเงินในครัวเรือนจะขาดดุล เกินดุล หรือสมดุล สถาบันการเงินไดมีบทบาทใน
การเอื้ออํานวยสภาพคล องทําใหครัวเรือนสามารถรับกับภาระความเสี่ย งไดดีขึ้น โดยสถาบัน
การเงินสามารถใหบริการไดในหลายรูปแบบ กลาวคือ5
2.1 ใหบริการฝาก - ถอนเพื่อการใหจายตามปกติ ซึ่งจะไมมีบทบาทกับครัวเรือน
ชนบทมากนัก เพราะที่ตั้งของธนาคารตางๆ มักจะอยูในตัวเมือง การติดตอตองเสียคาใชจายและ
เวลาในการเดินทางสูง แตเปนการใหบริการที่สําคัญสําหรับชุมชนเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญๆ
2.2 เปนแหลงรับฝากเงินออมที่ปลอดภัย สําหรับครัวเรือนที่มีรายรับมากกวา
รายจาย และไมมีวัตถุประสงคนําไปลงทุนหรือซื้อสินทรัพยตาง ๆ การออมกับสถาบันการเงิน
จะชวยใหครัวเรือนรูสึกวาเงินออมของตนอยูในที่ที่ปลอดภัย และไดรับดอกเบี้ย ซึ่งเงินออมเหลานี้
จะมีสภาพคลองสูงในภาวะที่ครัวเรือนมีรายจายที่ไมคาดคิดมากอน
2.3 บริการสินเชื่อ ซึ่งเปนบริการหลักของตลาดเงินหรือสถาบันการเงิน ครัวเรือน
ที่สามารถกูเงินจากแหลงใดแหลงหนึ่งไดยอมชวยใหครัวเรือนเผชิญกับความเสี่ยงไดดีขึ้นในภาวะ
ที่เกิดรายจายที่ไมไดคาดการณไวกอน หรือรายรับลดนอยกวาปกติเงินกูจะชวยปดชองวางระหวาง
รายรับกับรายจายได
2.4 บริการสินเชื่อเพื่อซื้อสินคาคงทนถาวร สําหรับครัวเรือนที่มีความจําเปนตอง
กูเ พื่อซื้อสิน คาบางชนิด ที่ครั วเรือนไมสามารถซื้อไดจากรายรับหรือเงินออมตามปกติ แตเ ปน
รายจายที่มีการวางแผนมาแลว เชน การซื้อหรือผอนบาน การซื้อหรือผอนรถยนต การซื้อหรือผอน
เครื่องใชไฟฟา เปนตน ซึ่งการซื้อผอนสงเปนสิ่งจําเปน เพราะถาครัวเรือนจะคอย ๆ เก็บออมเพื่อนํา
เงินออมมาซื้อ ครัวเรือนอาจไมสามารถซื้อไดเลย รวมทั้งเปนการบังคับใหครัวเรือนตองออมเพื่อ
ผอนใชหนี้ นับวากระบวนการขางตนจะเกี่ยวของกับการกู การบริโภค และการออม
2.5 ทําหนาที่รับประกันความเสี่ยงในลักษณะตางๆ สถาบันการเงินที่ใหบริการ
ขายบริการประกันจะพบในรูปแบบ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกัน
ภัคคีภัย เปนตน
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3. รูปแบบธนาคารพัฒนาชนบทของตางประเทศ
การศึกษารูปแบบธนาคารพัฒนาชนบทของตางประเทศในครั้งนี้ พบวา รูปแบบ
ธนาคารพัฒนาชนบทของตางประเทศมี 4 รูปแบบ ดังนี6้
3.1 Grameen Bank Model
3.2 Regulated Financial Institutions
3.3 รูปแบบสหกรณ
3.4 Self-help group
3.1 Grameen Bank Model
รู ป แบบนี้ ไ ด กํ า เนิ ด และพั ฒ นาขึ้ น ที่ ป ระเทศบั ง คลาเทศ เป น การดํ า เนิ น
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบที่หลายประเทศไดนําเอาไปใชและประสบความสําเร็จ เชน บังคลา
เทศ พิลิปปนส และอินโดนีเซีย การดําเนินกิจกรรมไดเนนการใหบริการแกประชาชนที่ยากจน
โดยเนนไปที่ผูหญิงที่รวมตัวจัดเปนกลุม แตละกลุมจะมีสมาชิก 5 คน โดยสมาชิกในกลุมจะค้ํา
ประกันสินเชื่อของสมาชิกแตละคนเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงการจายคืนเงินกู และ
สมาชิกแตละคนตองมีเงินออมฝากเขาบัญชีในทุกๆ เดือน หรือทุกๆ สัปดาห ผูใหบริการที่นําระบบ
นี้ไปใชและประสบความสําเร็จ คือ ธนาคาร Grameenในประเทศบังคลาเทศ การกอตั้งเริ่มขึ้นจาก
ประชาชนในชนบทไมสามารถเขาถึงสถาบันการเงินในระบบและบริการทางการเงินที่สถาบันใน
ระบบมีใ ห ไ มต รงกั บ ความตอ งการ เชน ทางสถาบั น การเงิ น ในระบบมีร ะเบี ย บข อบั งคั บ และ
กฎเกณฑ ที่เ ขมงวดและไม มีค วามยื ด หยุน ทํ า ให ประชาชนไมสะดวกในการขอรับบริการทาง
การเงิน และไมมีหลักทรัพยมาค้ําประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เนื่องจากประชาชน
สวนใหญไมมีหลักประกัน ดังนั้น ธนาคาร Grameen จึงเปนทางออกและเปนที่พึ่งทางการเงินแก
ประชาชนที่ยากจนและดอยโอกาส
1) การจัดตั้ง
ธนาคาร Grameen กอตั้งอยางเปนทางการเมื่อป พ.ศ. 2526 โดยได
เงินทุนจากรัฐบาลรอยละ 60 และที่เหลือรอยละ 40 ไดกูเงินจากธนาคารพาณิชย แตตอมาเงินทุน
จากรัฐบาลลดลงเหลือเพียงรอยละ 7 เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ดีและมีกําไรจํานวนมาก
สมาชิกและรัฐบาลจะแตงตั้งตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการบริหาร ธนาคารมีบทบาทสําคัญใน
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การปลอยสินเชื่อใหแกผูดอยโอกาสหรือประชาชนที่มีรายไดนอยที่กระจายอยูตามหมูบานตางๆ ทัว่
ประเทศ ในการขอกูเงิน ผูกูจะตองรวมตัวกันเปนกลุมๆ ละ 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่คลายคลึงกัน เชน
ไมมีที่ดินเปนของตนเอง หรือมีที่ดินเพื่อการเกษตร จํานวนไมเกิน 1.25 ไร โดยผูไดรับสินเชื่อมิตอง
นําหลักทรัพยมาค้ําประกันการกูเงิน ภายใตระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ธนาคาร Grameen
เปนธนาคารที่ประสบความสําเร็จในการปลอยสินเชื่อสูงมากโดยเฉลี่ยแลวในแตละปจะมีอัตราการ
ชําระคืนเงินกูสูงถึงรอยละ 98
2) วัตถุประสงค
ธนาคาร Grameen มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและยกระดับความเปนอยู
ของประชาชนในชนบทใหดีขึ้น โดยใหบริการดานการธนาคารแกผูดอยโอกาสทั้งชายและหญิง
ขจัดการเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนผูออกเงินกู เปดโอกาสใหผูดอยโอกาสไดประกอบกิจการเปน
ของตนเอง นําผูดอยโอกาสเขาสูองคกรทางการเงินที่เปนระบบ ทําใหผูดอยโอกาสเขาใจใน
ศักยภาพของตนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สงเสริมใหผูดอยโอกาสรวมมือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพื่อลบลางวงจรแหงความยากจนและนําสมาชิกไปสูระบบการเพิม่ พูน
รายได
3) โครงสรางการดําเนินงาน มี 4 ระดับ ดังนี้
(1) สํ านัก งานใหญ มีห น าที่ ใ นการยกร างนโยบาย ระเบีย บ หรือกฎ
ขอบังคับตางๆ และมีหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของสํานักงานภาค
(2) สํานักงานภาค มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
จํานวน 5 เขต การกําหนดขอบเขตของสํานักงานภาคจะสอดคลองกับเขตการปกครองทองถิ่นของ
รัฐบาล โดยสํานักงานภาคมีผูจัดการภาคเปนผูบริหารสูงสุด
(3) สํานักงานเขต มีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
มีผูจัดการเขตเปนผูบริหารสูงสุดโดยมีหนาที่ในการอนุมัติวงเงินกูใหแกสมาชิก มีอํานาจเต็มในการ
บริหารเงินในเขตพื้นที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกันกับเจาหนาที่โครงการเงินกู
(4) สํานักงานสาขา มีหนาที่กํากับดูแลศูนยสมาชิกและกลุมสมาชิกใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผูจัดการสาขาเปนผูรับผิดชอบและกลุมสมาชิกจะมีประธานกลุมเปน
ผูดูแล
ในป จ จุ บั น ธนาคารมี ส าขาทั้ ง สิ้ น 1,000 สาขาทั่ ว ประเทศ และมี ส มาชิ ก
ประมาณ 2 ลานคน โดยการใหบริการของธนาคารจะครอบคลุม 35,000 หมูบาน โดยมีวงเงิน
หมุนเวียน 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ความสําเร็จของธนาคาร Grameen เกิดจากโครงสราง
ขององคกรและวิธีการดําเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
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4) ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
(1) เมื่ อ สมาชิ ก ในกลุ ม ให ค วามเห็ น ชอบการขอกู เ งิ น และวงเงิ น กู ที่
สมาชิกในกลุม ขอกู ประธานกลุมจะยื่นเรื่องการขอกูตอหัวหนาศูนย
(2) หัวหนาศูนยจะนําคําขอกูเงินเสนอตอที่ประชุมสมาชิกของศูนยเพื่อ
ขอความเห็นชอบ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแลวพนักงานปฏิบัติการจะกรอกรายการขอกูเงินลงในราง
คําขอกูเงิน
(3) พนักงานปฏิบัติการจะนําคําขอกูดังกลาวไปยื่นตอผูจัดการสาขาเพื่อ
ประเมินคําขอ และรวบรวมคําขอทั้งหมดลงในรายการขอกูเงินเพื่อยื่นตอไปยังสํานักงานเขต
(4) เจาหนาที่โครงการเงินกูจะพิจารณาคําขอกูเงิน กอนที่จะเสนอให
ผูจัดการเขตพิจารณาอนุมัติ จากนั้นสงคําขอกูเงินอนุมัติแลวกลับไปยังสํานักงานสาขาซึ่งขั้นตอน
ดังกลาวใชเวลาอยางนอย 7 วัน
(5) เมื่อผูจัดการสาขาไดรับผลการอนุมัติแลว สํานักสาขาจะเตรียมแบบ
ขอรับเงินกูใหผูกูลงนาม
(6) การจายเงินกูจะทํากันที่สํานักงานสาขาและผูกูตองลงนามในแบบ
ขอรับเงินกู โดยมีประธานกลุมและหัวหนาศูนยเปนสักขีพยาน
(7) ประธานกลุมและหัวหนาศูนยจะเปนผูตรวจสอบการนําเงินไปลงทุน
ของผูกู
(8) ผูจัดการสาขาจะสุมตรวจสอบโครงการที่ไดรับอนุมัติ
(9) สมาชิกตองชําระเงินกูและดอกเบี้ยคืนแกธนาคารภายในระยะเวลา
52 สัปดาห เมื่อชําระครบถวนแลว ผูจัดการสาขาจะออกใบรับรองการชําระคืนเงินกูไวเปนหลักฐาน
5) การกํากับดูแล
ธนาคารกลางบั ง คลาเทศได ว างกรอบนโยบายการกํ า กั บ และการ
ติดตามผล โดยแตงตั้งคณะกรรมการกํากับนโยบายขึ้นมาวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการ
วางเกณฑดังกลาว เพื่อใหสถาบันการเงินตองรายงานตามรูปแบบที่ธนาคารกลางบังคลาเทศกําหนด
เพื่อประโยชนในการติดตามและดูแลผลการดําเนินงานในดานตางๆ
3.2 Regulated Financial Institutions
Regulated Financial Institutions หรือสถาบันการเงินที่เนนใหการบริการ
ทางการเงิ น ในชนบท และได รั บ การยอมรั บ ว า เป น สถาบั น การเงิ น พั ฒ นาชนบทที่ ใ หญ ที่ สุ ด
การจั ด ตั้ ง มี ก ฎหมายรองรั บ และเป น นิ ติ บุ ค คล โดยมี ก ารตรวจสอบและการติ ด ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานของ สถาบั น นี้ จ ะมุ ง เน น การให บ ริ ก ารทางการเงิ น แก ป ระชาชนที่มี ฐ านะยากจน
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โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยูในชนบท สถาบันการเงินชนิดนี้จะใหบริการดานการรับฝากเงิน
การใหสินเชื่อ การประกัน และการโอนเงิน สถาบันการเงินที่ใชรูปแบบนี้และประสบความสําเร็จ
มาก คือ Bank Rakyat Indonesia (BRI) ของประเทศอินโดนีเซีย และ BancoSol ของประเทศ
โบลิเวีย
1) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
(1) การจัดตั้ง Bank Rakyat Indonesia (BRI) เปนธนาคารเพื่อการ
พัฒนาทางการเกษตรของรัฐ กอตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนแหลงเงินทุนใหกับประชาชน
ที่มีฐานะยากจนรวมถึงวิสาหกิจขนาดยอมที่ใหญที่สุดในประเทศ เริ่มดําเนินกิจการมาตั้งแตป พ.ศ.
2527 เพื่อใหบริการลูกคาทั้งในชุมชนเมืองและชนบท ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2545 BRI มีลูกคา
เงินฝากทั้งหมด 25,823,228 ราย มีลูกคาสินเชื่อทั้งหมด 2,715,609 ราย ซึ่งในการใหสินเชื่อของ
BRI จะตองมีการค้ําประกันโดยใชสินทรัพยหรือเงินในบัญชีค้ําประกัน
(2) วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนที่มีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลง
เงินของรัฐและการใหบริการทางดานการเงินแกประชาชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ทั้งในชนบทและชุมชนเมือง โดยมีความตองการที่จะสนับสนุนใหประชาชนมีการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจ เพื่อใหประชาชนและวิสาหกิจตางๆ เขาถึงแหลงเงินทุน ผานทางเครือขายตางๆ ที่มีอยู
ทั่วประเทศ และใหประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนของธนาคาร
(3) โครงสรางการดําเนินงานมีอยู 4 ระดับ คือ
(3.1) สํานักงานใหญอยูในกรุงจากรตาร มีหนาที่ในการกําหนด
นโยบาย ระเบี ย บ หรื อ กฎ ข อ บั ง คั บ ต า งๆ และมี ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งานของ
สํานักงานภาค
(3.2) สํ า นั ก งานภาค มี 12 ภาค โดยมี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานเขต 318 เขต
(3.3) สํ า นั ก งานเขต มี ห น า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
สํานักงานสาขา มีผูจัดการเขตเปนผูบริหารสูงสุดโดยมีหนาที่ในการอนุมัติวงเงินกูใหแกสมาชิก
มีอํานาจเต็มในการบริหารงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานรวมกันกับเจาหนาที่โครงการ
เงินกู
(3.4) สํานักงานสาขามี 3,694 สาขา มีหนาที่ในการดูแลสมาชิก
ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ห น า ที่ ใ นการควบคุ ม และอนุ มั ติ ก ารให สิ น เชื่ อ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
เจาหนาที่ 4 คน คือ ผูจัดการ เจาหนาที่ฝายสินเชื่อ เจาหนาที่ฝายบัญชี และเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ
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(4) ประเภทการใหบริการ ไดแก
(4.1) การรับฝากเงิน มีทั้งฝากออมทรัพยและฝากประจํา
(4.2) การใหสินเชื่อ มีทั้งสินเชื่อระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขในการกูแตละครั้ง เชน สินเชื่อสําหรับเกษตรกร สินเชื่อสําหรับสหกรณ
หรือสินเชื่อสําหรับผูมีรายไดประจํา แตนอยกวาที่จะกูจากธนาคารพาณิชย
(4.3) การบริการ โอนเงิน สามารถโอนไดทั้งในสกุลรูเปยและ
สกุลเงินตราตางประเทศ
(4.4) การประกันสินเชื่อ และการใหบริการอื่น ๆ ที่เหมือนกับ
ธนาคารพาณิชย เชน การบริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
(5) การกํากับดูแ ล ธนาคารกลางของประเทศอิน โดนีเ ซียจะเป น ผู
กํากับดูแลและตรวจสอบ โดยใชเกณฑในการกํากับเชนเดียวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ เนื่องจากเปน
ธนาคารที่ถือหุนโดยกระทรวงการคลังรอยละ 100
2) Bance Solidario S.A. (BancoSol)
BancoSol เปนสถาบันการเงินพัฒนาชนบทแหงแรกที่เปนธนาคาร
พาณิชยและมีกฎหมายรับรอง มีการตรวจสอบและกํากับดูแลจากธนาคารกลาง กอตั้งขึ้นในประเทศ
โบลิเวีย เมื่อป พ.ศ. 2535 (เดิม BancoSol มีสถานภาพเปนองคกรชุมชนที่มีชื่อวา PRODEM) มีผู
ถือหุนเปนองคกรภาคเอกชน และองคกรความชวยเหลือตางๆ รอยละ 75 และอีก รอยละ 25 เปนนัก
ธุรกิจและนักการเมืองที่ประสบความสําเร็จ BancoSol ไดดําเนินการใหสินเชื่อแกประชาชนที่มี
รายไดนอยตั้งแตป พ.ศ. 2527 และในป พ.ศ. 2532 ใหสินเชื่อแกประชาชนที่มีรายไดนอยเปน
จํานวนถึง 45,000 คน โดยมีวงเงินทั้งหมด 28 ลานเหรียญสหรัฐฯ และผูกูสามารถชําระเงินกูคืน
100 % จากความสําเร็จดังกลาว PRODEM จึงไดเปลี่ยนสถานะเปนธนาคารพาณิชย วงเงินการให
สินเชื่ออยูระหวาง 50 ถึง 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาในการชําระหนี้ไมเกิน 3 ป โดยมีเงินฝาก
ขั้ น ต่ํ า อยู ที่ 20 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ถ า เป น เงิ น ฝากประจํ า ต อ งมี เ งิ น ฝากขั้ น ต่ํ า 450 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ
ความสําเร็จของธนาคารเกิดจากการใหบริการดานสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากผูอนุมัติ
สินเชื่อกับผูขอสินเชื่อมีความใกลชิดสนิทสนมกัน โดยผูที่จะมาทําหนาที่อนุมัติสินเชื่อตองมาจาก
ชุมชนนั้นๆ เพราะสามารถทําหนาที่อนุมัติสินเชื่อรวมทั้งการติดตามทวงหนี้ไดสะดวกและรวดเร็ว
3.3 รูปแบบสหกรณ
เปนองคกรที่ไมไดแสวงหาผลประโยชนและการบริหารงานจะบริหารโดย
สมาชิก สมาชิกแตละคนจะถือหุนของสหกรณ สมาชิกที่กูเงินสามารถชําระคืนเงินกูไดทั้งราย
สัปดาหหรือรายเดือนขึ้นอยูกับการตกลงและการกําหนดของผูถือหุน หนวยงานที่มีการดําเนิน
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ธุรกิจแบบนี้และประสบความสําเร็จ คือ ธนาคารสหกรณของประเทศศรีลังกา (Cooperative Rural
Bank) โดยเปนองคกรขนาดเล็กที่ใหบริการทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางแทจริง ธนาคารสหกรณของประเทศศรีลังกาไดกอตั้ง
ขึ้น เมื่ อป พ.ศ. 2449 การดํ า เนิ น งานจะประกอบด ว ย 14 เขต โดยจะอยู ใ นรู ป แบบของ APEX
Institution มีสํานักงานใหญเปนหนวยงานกํากับดูแลดานนโยบายและการดําเนินงาน และการ
ตรวจสอบจะขึ้นอยูกับธนาคารกลางศรีลังกา ปจจุบันมีสาขาทั้งหมด 8,424 สาขา สมาชิก 785,505
คน และมีผูใชบริการเปนจํานวนถึง 5.3 ลานคน ซึ่งมากกวาประชาชนที่ใชบริการจากธนาคาร
พาณิชย มีการใหบริการทางการเงินในหลายรูปแบบ ไดแก การรับฝากเงิน การใหสินเชื่อ การ
ประกัน การใหคําปรึกษาในการประกอบอาชีพ และการอบรมในเรื่องตางๆ การกํากับดูแล และ
ติดตามผลการดําเนินงานนั้นขึ้นอยูกับ Department of Cooperative ของประเทศศรีลังกา
3.4 Self–help group
ลั ก ษณะจะเหมื อ นกับ ธนาคารหมู บ า นแต โ ครงสร า งจะเล็ ก กว า โดยจะมี
สมาชิกเพียง 20 คน เงินกูจะมาจากเงินทุนของสมาชิก แตถาไมพอสามารถระดมเงินทุนจากที่อื่น
ได โดยทั่วไปกลุมในลักษณะนี้จะไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาคเอกชน หรือ NGOs หรือจาก
องคกรที่ใหความชวยเหลือตางๆ รวมทั้งจากรัฐบาลตางประเทศ รูปแบบการดําเนินธุรกรรมทาง
การเงินในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพมากในที่สุด เนื่องจากโครงสรางขององคกรเล็กและมีความ
ใกลชิดสนิทสนม ทําใหงายตอการใหสินเชื่อและการติดตามการชําระหนี้ รวมทั้งเปนองคกรที่อยู
ภายในหมูบานหรือชุมชนทําใหประชาชนในกลุมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันทั้งการประกอบ
อาชีพและการเงิน องคกรหรือกลุมการเงินที่ไดนําเอารูปแบบนี้ไปใชและประสบความสําเร็จมาก
คือ Badan Kredit Desa (BKD) ประเทศอินโดนีเซีย
Badan Kredit Desa (BKD) เปนระบบการเงินที่จัดตั้งขึ้นโดยประชาชนใน
ชนบทของประเทศอินโดนีเซีย กลุมแรกไดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2441 ในสมัยที่ประเทศเนเธอรแลนด
ยังปกครองประเทศอินโดนีเซียอยู โดยใชแนวคิดมาจากธนาคารหมูบานของประเทศเนเธอรแลนด
1) โครงสรางการดําเนินงานของ BKD มีดังนี้
(1) การจัดตั้ง BKD แตละแหงจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทองถิ่น
โดยแตละแหงจะมีประชาชนในหมูบานรวมกันเปนเจาของ
(2) การบริหารงาน มีตัวแทน 3 คน ทําหนาที่เปนผูบริหาร แตละคนนั้น
จะไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลทองถิ่น และตองไดรับความยินยอมจากผูกํากับ เงินตอบแทนในการ
ทําหนาที่ของผูแทนมาจากคานายหนารอยละ 2.5 ของการชําระสินเชื่อของสมาชิกและนํามาหาร
ดวยจํานวนผูแทน
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(3) การดําเนินธุรกรรม จะเปดใหบริการ 1 ครั้ง ตอสัปดาห โดยใชบาน
ของผูแทนหรือใชวัดเปนสถานที่ประกอบการ
(4) การใหสินเชื่อ BKD เปนสินเชื่อระยะสั้นประมาณ 10 ถึง 12 สัปดาห
โดยมีดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอเดือน การชําระเงินกูจะชําระงวดละเทาๆ กัน 10 ถึง 20 งวด งวดแรก
สําหรับดอกเบี้ยเงินกู งวดที่ 2 เปนเงินบังคับฝาก และงวดที่เหลือเปนเงินตนที่ตองชําระคืน สมาชิก
สามารถถอนเงินฝากบังคับไดตอเมื่อมีการชําระเงินตนครบตามจํานวนแลว วงเงินสินเชื่อที่ใหอยู
ระหว า ง 11 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ถึ ง 257 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ส ว นการให บ ริ ก ารรั บ ฝากเงิ น นั้ น BKD
ใหดอกเบี้ยรอยละ 2 ตอเดือน
(5) ผลการดําเนินงาน ปจจุบันมี BKD ทั้งหมด 4,806 กลุม แหลงเงินทุน
BKD ก็ขอสินเชื่อจาก Bank Rakyat Indonesia (BRI) หรือ BKD อื่นๆ ที่มีเงินเหลือเพื่อนํามา
เปนเงินทุนในการปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิก อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของ BKD สวนมากจะมี
เงินเหลือ และมีกําไรที่เกิดจาการปลอยสินเชื่อ ทําให BKD ไมมีความจําเปนตองพึ่งแหลงเงินทุน
จากภายนอก
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางองคการ
จากการศึกษาโครงสรางองคการพบวา ทฤษฎีเกี่ยวกับองคการสมัยใหม (Modern
Organization Theory) ประกอบดวย
4.1 ความหมายของโครงสรางองคการ
4.2 รูปแบบของโครงสรางองคการ
4.1 ความหมายของโครงสรางองคการ7
โครงสรางองคการเปนสิ่งที่สะทอนอยูในแผนภูมิโครงสรางขององคการ
(Organization Chart) โดยเปนสิ่งที่แสดงถึงกิจกรรมและกระบวนการทั้งหมดภายในองคการ ดังนี้
1) โครงสรางองคการเปนสิ่งที่อธิบายถึงการจัดสรรงานและความรับผิดชอบ
ของบุคคลและหนวยงานทั้งองคการ

7

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท แซทโฟร พริ้งติ้ง จํากัด, 2547), น. 63 – 64.
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2) โครงสรางองคการกําหนดความสัมพันธในการรายงานที่เปนทางการ
รวมทั้งจํานวนลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา และชวงการควบคุม (span of control) ของ
ผูบริหารในแตละคน
3) โครงสร า งองค ก ารจั ด กลุ ม ของบุ ค คลที่ อ ยู ใ นหน ว ยงาน และจั ด กลุ ม
หนวยงานภายในองคการ
4) โครงสรางองคการรวมถึงการออกแบบระบบที่จะใชเปนหลักประกันของ
ความมีประสิทธิผลในการติดตอสื่อสาร การประสานงาน และความรวมมือทั้งในแนวนอนและ
แนวดิ่ง
4.2 รูปแบบของโครงสรางองคการ8
ปจ จุ บัน รู ปแบบของโครงสร างองคการมีความหลากหลาย และในแต ละ
ประเภท (ดังแผนภาพที่ 2.1) จะมีรูปแบบที่แตกตางกันตามระดับของความยืดหยุน ดังนี้
1) โครงสรางแบบราชการของเวเบอร เป นโครงสร างแบบปรามิด แบบ
ดั้ง เดิ ม ซึ่ง การควบคุ มขึ้ น อยู กั บ ผู บัง คั บ บัญ ชา ผูเ ดี ย ว โครงสร า งสายการบั ง คั บ บัญ ชาตายตั ว
องค ก ารพยายามทํ า คูมื อ หรื อ มาตรฐานการทํ า งาน สิ่ ง แวดล อ มของโครงสร า งองค ก ารแบบนี้
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอมที่มีเสถียรภาพสูง
2) โครงสร า งแบบราชการซึ่ ง บริ ห ารโดยกลุ ม ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ภายใต
สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เปนการยากที่จะกําหนดมาตรฐานการทํางานในทุกเรื่อง
ผูบังคับบัญชาสูงสุดจึงสรางทีมผูบริหารซึ่งประกอบดวยตนเองและหัวหนาของหนวยงานหลัก ๆ
โดยทีมผูบริหารจะทําหนาที่ในการตัดสินใจระดับนโยบาย และแกปญหาใด ๆ ที่ไมสามารถแกไข
ไดโดยหนวยงานปกติ สไตลการบริหารของแตละหนวยงานหลักขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูบริหาร
ของหนวยงานนั้นเปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนแบบรวมศูนยหรือแบบมีสวนรวมก็ได
3) โครงสรางแบบราชการซึ่งบริหารโดยกลุมผูทรงคุณวุฒิภายนอก องคการ
ที่มีความจําเปนในการนําความรูความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกมาชวยในการกําหนดนโยบายที่
เหมาะสมในกรณีสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือมีการแขงขันกันสูง หรือในกรณีที่องคการ
มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ หรือกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจะเปนการเสี่ยง
มากหากใหการบริหารตกอยูในกํามือของคนๆ เดียว ในกรณีนี้องคการจึงจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมี
8

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท แซทโฟร พริ้งติ้ง จํากัด, 2547), น. 76 – 78.
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ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาชวยในการกําหนดนโยบายขององคการ โดยผูบริหารของ
องคการจะทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการเพื่อจะนํามติของคณะกรรมการไปปฏิบัติ
และผูบริหารขององคการจะเปนผูดูแลการปฏิบัติงานประจําขององคการใหเปนไปดวยดี องคการ
ในภาครั ฐ ได มี ก ารจั ด โครงสร า งในลั ก ษณะเช น นี้ เช น สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
4) โครงสรางแบบราชการซึ่งมีทีมงานขามหนวยงาน ในกรณี ที่องคก าร
พบวากลุมผูบริหารระดับสูงไมสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่ตองการประสานกับ
หนวยภายในตางๆ องคการจึงสรางทีมงานซึ่งประกอบดวยผูปฏิบัติงานในระดับลาง อยางไรก็ตาม
เนื่องจากโครงสรางสายการบังคับบัญชาขององคการจะมีความเขมแข็งมาก ทําใหผูปฏิบัติงานที่เขา
มารวมในทีมงานมักทําหนาที่เปนตัวแทนของหนวยงานตนเองมากกวาจะเปนผูปฏิบัติงานของทีม
อยางแทจริง ผูที่เปนหัวหนาทีมงานจะรูสึกวาตนเองมีอํานาจนอย ไมสามารถสรางพันธะผูกพันของ
ทีมงานขึ้นมาได และผูที่อยูในทีมงานมักจะรายงานตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนเอง
5) โครงสรางแบบแมทริกซ โครงสรางแบบแมทริกซเปนโครงสรางที่ใชการ
จําแนกตามผลิตภัณ ฑ หรื อสิ นคาบริการและตามหนาที่พรอมกันมาใช ภายใต โครงสร างแบบ
แมทริกซทําใหทีมงานสามารถนําความเชี่ยวชาญดานเทคนิค และทรัพยากรมาใชอยางเต็มที่
6) โครงสรางแบบทีมงาน องคการแบบนี้จะเนนการทํางานแบบเปนทีมงาน
ของโครงการ เนื่องจากสิ่งแวดลอม มีการเปลี่ยนแปลงสูง และองคการจะตองผลิตสินคาหรือบริการ
ที่มีลักษณะสรางสรรคมากขึ้น องคการจะใหอิสระกับทีม โดยผูบริหารอาวุโสจะเปนผูกําหนด
ทิศทางกลยุทธขององคการ แตละทีมจะทํางานอยางเต็มที่และมีชีวิตชีวา การประสานงานเปนแบบ
ไมเปนทางการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารระหวางทีม โดยเฉพาะผูนําทีมและ
กลุมผูบริหารระดับอาวุโส องคการจะสงเสริมการเรียนรูขององคการและจะพยายามในการสราง
สิ่งใหม ๆ รวมทั้งนําความคิดและระบบที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จมาใช
7) โครงสร า งแบบเครื อ ข า ย โครงสร า งแบบเครื อ ข า ยเกิ ด เมื่ อ องค ก าร
ตัดสินใจในการจางเหมารับชวง (sub-contracting) ใหองคการอื่นทํางานแทนที่องคการจะจางคน
จํานวนมากเพื่อดําเนินการเอง ดังนั้นองคการจะมีกลุมคนไมกี่คนทําหนาที่ในการกําหนดทิศทาง
เชิงกลยุทธ และใหการสนับสนุนกับองคการในเครือขายตามความจําเปนโครงสรางองคการแบบนี้
จึงมีลักษณะเปนระบบขององคการซึ่งอยูในระบบเปดที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
องคการอาจใชเวลาในการเปลี่ยนแปลงจากแบบที่ 1 จนถึงแบบที่ 5 สําหรับการ
พัฒนาเปนแบบที่ 6 และ 7 จะเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสรางวัฒนธรรม และการเมืองภายใน
องคการดวยจึงจะประสบความสําเร็จ
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แผนภาพ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบโครงสรางองคการ

ที่มา : ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, ทฤษฎีองคการสมัยใหม, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร :
บริษัท แซทโฟร พริ้งติ้ง จํากัด, 2547), น. 79.
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5. งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาสถาบันการเงินในชนบทไทยพบวา สินเชื่อในชนบทไทยในรอบสิบ
ปที่ผานมา (2529 - 2539) สัดสวนของสินเชื่อนอกระบบในจังหวัดนครราชสีมา ลดลงจากรอยละ
60 ของปริมาณสินเชื่อทุกประเภทมาเปนรอยละ 40 แตมีขอสังเกตวาสัดสวนจํานวนผูตองการเงินกู
ผูไมตองการ กูเงินและผูที่กูเงินไมไดมีคาใกลเคียงกับเมื่อสิบปกอน สาเหตุสําคัญเกิดจากการขยาย
บทบาทของ ธ.ก.ส. จนสามารถใหบริการแกครัวเรือนเกษตรเกือบรอยละ 80 และชาวชนบทมี
รายไดจากนอกภาคเกษตรมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ทําใหความจําเปนในการพึ่งแหลงเงินกูนอกระบบที่
คิดดอกเบี้ยแพงลดลง และธนาคารพาณิชยมีบทบาทการใหสินเชื่อเกษตรลดลงอยางชัดเจนเพราะ
ผลการเปลี่ยนแปลงนโยบายสินเชื่อการเกษตร และจากการศึกษาในครั้งนี้มีขอเสนอแนะตอ ธ.ก.ส.
และรัฐบาล สําหรับ ธ.ก.ส.ในการปรับบทบาทขององคกร คือ ธ.ก.ส. มีความจําเปนตองปรับ
บทบาทใหม โดยการขยายขอบเขตการใหบริการเปน “ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท” โดยขยาย
บริการสินเชื่อใหครอบคลุมกิจกรรมนอกภาคการเกษตร เพราะในปจจุบันลูกคาสวนใหญของ
ธ.ก.ส. มีรายไดจากนอกภาคการเกษตร และสําหรับรัฐบาลเห็นวา รัฐควรยกเลิกการค้ําประกันเงินกู
ของโครงการพัฒนาภาคเกษตรใหแก ธ.ก.ส. ควรกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ
อยางเครงครัด รัฐ ควรเลิก นโยบายอั ตราดอกเบี้ย ต่ํา เปน พิ เ ศษ ซึ่ ง ไมสามารถสรางความมั่นคง
ทางการเงินให ธ.ก.ส. ไดในระยะยาว และควรสนับสนุนใหองคกรชาวบานและสหกรณการเกษตร
มีอิสระในการดําเนินงาน และมีบทบาทแขงขันกับ ธ.ก.ส. ทั้งในดานสินเชื่อและการออม9
จากการวิเคราะหสถานภาพของ ธ.ก.ส. พบวา ธ.ก.ส. มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
พัฒนาใหเปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทเพราะมีประชาชนในชนบทนิยมใชบริการเปน
จํานวนมาก มีเครือขายสาขาครอบคลุมกวางขวางทั่วประเทศ มีฐานะทางการเงินเขมแข็งมั่นคงจน
ไดรับความเชื่อถือไววางใจจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีองคกร
พันธมิตรเพื่อการพัฒนามากมายจากภายในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตาม ธ.ก.ส. ก็มีสิ่งที่
ตองไดรับการแกไขดวย เชนกัน เชนการใหบริการทางการเงินยังไมครอบคลุมกลุมเปาหมายใน
ชนบท ยังไมมีระบบการเชื่อมโยงวงจรการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน รวมถึงการสรางระบบการมี

9

นิพนธ พัวพงศกร อัมมาร สยามวาลา และพัชนีบูลย เจริญผิว,ตลาดการเงินในชนบทไทย,
(สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2541), บทคัดยอ.

19
สวนรวมของประชาชนผูใชบริการ เปนตน จึงสงผลกระทบตอภาพลักษณของ ธ.ก.ส. ที่ยังไมได
รับการยอมรับวาเปนสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทอยางแทจริง10
6. กรอบความคิดที่ใชในการวิจัย
เพื่อที่จะใหมีความเขาใจถึงความพรอมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น ผูศึกษาจะทําการ
วิจัยเฉพาะปจจัยภายในองคกรที่มีผลตอความพรอมของ ธ.ก.ส. เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อ
การพัฒนาชนบทตามกรอบความคิด (Conceptual Framework) ที่จําลองไวเทานั้น ดังแผนภาพที่ 2.2
ดังนี้
6.1 กฎหมาย
ธ.ก.ส. เป น สถาบั น การเงิ น เฉพาะกิ จ ที่ มี ก ฎหมายเฉพาะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร
และสหกรณการเกษตร ในภาคการเกษตรได เทานั้น ดังนั้ น การขยายบทบาท ธ.ก.ส. ให เ ปน
สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท เพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอก
ภาคการเกษตรแกบุคคล กลุมบุคคล ผูประกอบการ กองทุนหมูบานหรือชุมชน รวมทั้งองคกรที่มี
วัตถุประสงคในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนและสหกรณทุกประเภท
ไดนั้น จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคดังกลาวในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 ธ.ก.ส. จึงจะสามารถใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการ
บริหารจัดการนอกภาคการเกษตรได ดังนั้น ธ.ก.ส. ตองมีความพรอมในดานกฎหมายเพื่อรองรับ
การใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตรสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
6.2 เปาหมายการจายเงินกู
ในการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น ธ.
ก.ส. มีความจําเปนตองกําหนดเปาหมายทางการเงินในการจายเงินกูในแตละรอบปบัญชี เพื่อรองรับ
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กองแผนงานและงบประมาณ, บทบาท ธ.ก.ส. กับธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท,
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2544), บทคัดยอ.
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การดํ า เนิน งานตามวั ตถุ ป ระสงค ข องธนาคาร ดังนั้ น ธ.ก.ส. ต อ งมีค วามพรอมในการกํา หนด
เปาหมายการจายเงินกู โดยกําหนดวงเงินและแผนงานเพื่อรองรับการใหสินเชื่อนอกภาคการเกษตร
สูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท
6.3 บุคลากร
ตามหลักการบริหารองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลองคกร
จะตองมีความพรอมในดานบุคลากร สําหรับการขยายบทบาทของ ธ.ก.ส. เพื่อการนําไปสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ธ.ก.ส. ตองมีความพรอมของบุคลากรในองคกรรองรับ โดยการ
เสริมสรางทักษะจากการฝกอบรมและการปฏิบัติงานใหรองรับภารกิจดังกลาวได
6.4 โครงสรางและระบบประสานงาน
ในการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ตามวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทาง
การเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาคการเกษตรสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น ธ.
ก.ส. มีความจําเปนตองมีโครงสรางและระบบประสานงานขององคกรใหสอดคลองและเชื่อมโยง
กันระหวาง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
6.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธ.ก.ส. สามารถเสริมสรางและสนับสนุน
การบริการทางการเงินการธนาคาร และการใชประโยชนของขอมูลขาวสารที่มีตอเกษตรกรลูกคา
ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด และลดตนทุนในการบริหารจัดการได สําหรับการดําเนินงาน
ของ ธ.ก.ส. ตามวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจัดการนอกภาค
การเกษตรสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทไดนั้น ธ.ก.ส. มีความจําเปนตองมีระบบบริการ
ลูกคาตามโครงการนําระบบธุรกิจหลัก (Core Banking System : CBS) มาใชในการใหบริการลูกคา
ใน 2 ระบบงาน คือ ระบบงานเงินฝาก และระบบงานสินเชื่อใหรองรับเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
สํานักงานใหญ และสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดได
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แผนภาพที่ 2.2 แสดงกรอบความคิดปจจัยที่มีผลตอความพรอมของ ธ.ก.ส.
เพื่อการนําไปสูการเปนธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท

ปจจัยประกอบดวย
• กฎหมาย
• เปาหมายการจายเงินกู
• บุคลากร
• โครงสรางระบบประสานงาน
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความพรอมของ ธ.ก.ส.
เพื่อการนําไปสูการเปน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท

