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สวนที่ 3  การวิเคราะหสถานภาพของปจจัยที่เก้ือหนุนตอการพัฒนา SMEs 
บทที่ 7 

วิเคราะหโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินกับ SMEs และธุรกิจชุมชน 
 
จากการทบทวนสถานการณตลาดเงินเพื่อ SMEs ในบทที่ 4 ไดกลาว    

ครอบคลุมกลุมวิสาหกิจ SMEs ทั้งภาคการผลิต การคา และบริการ ซึ่งมีมากกวา 
0.52 ลานแหงทั้งประเทศซึ่งก็ยังประสบกับปญหาในการเขาถึงแหลงเงินทุนอยูเปน
จํานวนมาก  เทาที่ผานมาทางภาครัฐบาลไดใชความพยายามแกปญหาดานการเงิน
ของ SMEs อยางจริงจังมากขึ้นโดยลําดับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐบาลปจจุบันที่ได
ใหการสนับสนุนแหลงเงินทุนผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย
ตางๆ อยางมีเปาหมายที่ชัดเจน ตลอดจนเรงพัฒนาตลาดทุนใหวิสาหกิจที่ตองการ
พัฒนาตัวเองสามารถระดมเงินทุนจากประชาชนโดยทั่วไปไดโดยตรงเพื่อเปนแหลง
ระดมทุนระยะยาว  แตถึงกระนั้นก็ตามปญหาในการใชบริการทางการเงินกับ       
ผูประกอบการรายยอยในชนบทและในเมือง และวิสาหกิจชุมชนก็ยังคงมีอยู  
อันเนื่องมาจากขอจํากัดตางๆ ดังที่ไดกลาวแลวในหัวขอที่ 4.2 

จากการที่ตลาดเงินไดเปดกวางมากขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือตอกลุม      
เปาหมายตางๆ ทั้งที่เปนวิสาหกิจ SMEs และ/หรือวิสาหกิจชุมชนซึ่งในกลุมเหลานี้ 
จะมีผูประกอบการรายเล็กๆ (Micro enterprises) และเกษตรกรที่ตองการทําธุรกิจ
เสริมกิจกรรมการผลิตหลักปะปนอยูเปนจํานวนมาก การที่มีองคกรทางการเงิน
เกิดขึ้นมากมาย อาทิ  สหกรณออมทรัพย เครดิตยูเนียน หรือกลุมสัจจะออมทรัพย   
กองทุนหมูบาน เปนตน  เปนแหลงเงินทุนในระดับทองถิ่นเหลานี้จึงนับเปนสวนที่
สําคัญในการเสริมสภาพคลองใหกับตลาดเงินในชนบทไดอีกทางหนึ่ง 

อยางไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลปจจุบันดําเนินนโยบายหลายดานในลักษณะ
ที่ทําใหตลาดเงินในชนบทเปดกวางดังกลาวอยางไมเคยมีมากอน เพื่อมุงเนนใหการ
พัฒนาชนบทเปนกลไกอยางหนึ่งในการฟนสภาพเศรษฐกิจของประเทศตาม
นโยบาย Dual-track economy โดยมีโครงการสําคัญๆ เชน 
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 ธนาคารประชาชน 
 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 วิสาหกิจชุมชน (หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ) 
 โครงการพกัหนี้เกษตรกรรายยอย  3  ป 
 การฟนฟูการประกอบอาชีพของเกษตรกรหลังพักชําระหนี ้
เปนตน 

การที่รัฐบาลไดกําหนดทิศทางไวอยางชัดเจนในการใหความชวยเหลือ     
สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนสามารถพัฒนาวิสาหกิจของตนเอง โดยอาศัย
ทรัพยากรของชุมชนทั้งในสวนทุนทางกายภาพและทุนทางสังคมโดยเฉพาะองค
ความรูและภูมิปญญาที่ผสมผสานกับคุณคาและวัฒนธรรมของทองถิ่นชวยทําให 
ชุมชนสามารถผนึกกําลังใชทุนเหลานี้มาชวยพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรและทุนที่มีอยูอยางหลากหลายใหเกิดระบบเศรษฐกิจในฐานรากหญาที่
เขมแข็ง สรางความเชื่อมั่นใหกับวิสาหกิจชุมชนซึ่งในที่สุดก็จะฟนสภาพการใช
ทรัพยากรและการผลิต การคา และบริการ ในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง 
เปนการเสริมสรางรายไดและความมั่นคงใหกับครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเปน
ฐานรากที่จะยกระดับวิสาหกิจในระดับชุมชนใหแพรกระจายขยายตัวจนเปนสวน
สนับสนุนใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ในสวนตอไปนี้จึงไดวิเคราะหเพื่อขยายความใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของ
นโยบายของรัฐบาลกับวิสาหกิจ SMEs ในภาพรวม  โครงการที่สนับสนุนตลาดเงิน
ในชนบทที่สําคัญที่สุด 2 โครงการดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน ไดแก  โครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และโครงการธนาคารประชาชน ซึ่งถือวาเปนแหลง
เงินทุน (micro-finance) ที่สําคัญในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางการ
สงเสริมของรัฐบาล และทายสุดเปนบทสรุปและขอเสนอแนะ 
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7.1 ความเชื่อมโยงระหวางนโยบายของรัฐบาลกับ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และเกษตรกร 

ภาพรวมในอดีตที่ผานมาภาครัฐบาลไดใหความชวยเหลือดานแหลงเงินทุน
ในชนบทผานไปยังสถาบันการเงินของรัฐที่สําคัญคือ ธ.ก.ส. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปน
สถาบันการเงินที่มีบทบาทในการอํานวยสินเช่ือใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร และ
สหกรณการเกษตร แตตอมาในยุคปจจุบันรัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาคชนบทในการที่จะชวยฟนฟูสภาพเศรษฐกิจใหพนสภาพวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจที่ประเทศกําลังประสบอยู จึงมุงเนนการใหความสําคัญดานการพัฒนา  
ชุมชนชนบทมากยิ่งขึ้น ธ.ก .ส .จึงไดหันมาปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อใหสนอง
แนวนโยบายของรัฐดังกลาว เนื่องจากแตเดิมที่การดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาการเกษตรโดยการใหความชวยเหลือที่เนนดานการสนับสนุนสินเช่ือแตเพียง
อยางเดียวนั้นชวยใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้นไมมากเทาที่ควรและยังอาจ 
ทําใหการพัฒนาชนบทในระยะยาวขาดความสมดุลและไมยั่งยื่น1 

ดังนั้น ปจจุบัน ธ.ก.ส.จึงตองปรับกลยุทธการดําเนินงานไปสูการเปนสถาบัน
การเงินเพื่อการพัฒนาชนบท (Rural Development Bank) ที่สามารถใหบริการทาง
การเงินครบวงจรโดยมุงเนนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต    สนับสนุนวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาในชนบท สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงเครือขาย
ทางดานการผลิตและการตลาด เพื่อประโยชนของเกษตรกรและประชาชน
ผูดอยโอกาส ตลอดจนการใหการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูในชนบทเพื่อ
เสริมสรางความ   เขมแข็งใหแกชุมชนซึ่ง ธ.ก.ส. มีแนวนโยบายที่จะเช่ือมโยง
นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนและแกปญหาของชุมชนในชนบทเขากับกล
ยุทธขององคกร อาทิ   การเรงรัดฟนฟูเกษตรกรผูพักชําระหนี้โดยใหความ
ชวยเหลือผานศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล  การจัดทําแผน
แมบทชุมชนเพื่อเสริมสรางความ   เขมแข็งใหแกชุมชน  การพัฒนาฐานขอมูลทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑระดับตําบล  การมีสวนรวมของเกษตรกรในองคกร 

                                                           
1เอ็นนู, 2544 
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ธ.ก.ส.  การสนับสนุนการตลาดเพื่อชุมชนโดยดําเนินการตามหลักสหกรณ (รวมกัน
ซื้อ-รวมกันขาย) เปนตน 

นอกจากการปรับกลยุทธดังกลาวแลว ธ.ก.ส.ไดมีการวางกลยุทธในสวนที่
เกี่ยวของกับ SMEs และวิสาหกิจชุมชนโดยมีการวางแผนการปรับโครงสราง    
องคกรเพื่อรองรับการพัฒนาชนบท การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนความรู
และเงินทุนแกธุรกิจชุมชนใน 2 กลุมหลัก คือผูประกอบการรายยอยและวิสาหกิจ    
ชุมชน โดยมีเปาหมายสนับสนุนเงินทุน 3 ป ในวงเงินประมาณ 26,000 ลานบาท 
ตลอดจนมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนกองทุนหมูบานโดยการใหคําปรึกษา    
แนะนํา และชวยเหลือในการบริหารจัดการตามที่กองทุนฯ รองขอ  อีกทั้งรวมกับ 
ชุมชนในการพัฒนากองทุนหมูบานใหสามารถทําหนาที่เปนสถาบันการเงินประจํา
หมูบาน  ซึ่งรายละเอียดของการจัดตั้งและผลการดําเนินงานของโครงการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองเปนดังจะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 7.2 

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินในปจจุบันไดพัฒนาขยายบทบาทดานการ
กระจายสินเช่ือไปสูชนบท โดยมุงเนนการสงเสริมการสรางรายไดและการกระจาย
ความเจริญสูสวนภูมิภาคของประเทศ ในรูปแบบของการใหสินเช่ือโดยตรงแก 
ประชาชน ในดานการบริการสินเช่ือแกโครงการลงทุนเพื่อผลิตสินคาและบริการใน
สวนภูมิภาค อันจะเปนการสนับสนุนความตองการเงินทุนของ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันธนาคารออมสินไดจัดตั้งโครงการธนาคาร  
ประชาชนเพื่อสนับสนุนแนวนโยบายดังกลาว และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให
จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Bank) โดยการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพของ บอย.ใหทําหนาที่เปนธนาคารสําหรับ SMEs จึงทําใหใน
อนาคตบอย.จะเขามามีบทบาทในการสนับสนุน SMEs และวิสาหกิจชุมชนใน
ชนบทไทยมากยิ่งขึ้นโดยลําดับ 

นอกจาก ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และ บอย.จะมีการสนับสนุนสินเช่ือในรูป
โครงการตางๆ แลว ธนาคารพาณิชยอื่นๆ ก็มีสวนในการสนับสนุนสินเช่ือเกษตร
และสินเช่ือสูชนบทตามนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแตป 2518 เปนตน
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มา ซึ่งก็ไดมีการปรับปรุงนโยบายการใหสินเช่ือมาโดยตลอดทําใหธนาคารพาณิชย
ตางๆ ปลอยสินเช่ือใหเกษตรกรและชาวชนบทเพื่อนําไปประกอบธุรกิจมากขึ้นทุกป  

ในปจจุบันยังมีกลุมและโครงการตางๆ ที่เปนแหลงเงินทุนในระบบของ 
SMEs และวิสาหกิจชุมชนในชนบท อาทิ กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย สหกรณการเกษตร โครงการแกไขความยากจน      
(กข.คจ.)  กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (กลส.หรือ SIF) กองทุนหมูบานและ  
ชุมชนเมือง  เปนตน  โดยกลุม/สหกรณ/โครงการ/กองทุน ตางๆ เหลานี้ไดจัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่แตกตางกันไป  ตัวอยางเชน  

 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซึ่งตั้งโดยไดรับการสงเสริมและแนะนําจาก
กรมพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนรูจักประหยัดอดออมแลวนํามาสะสม
รวมกันเปนกองทุนและนําเงินมาชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานการ
ประกอบอาชีพหรือเปนคาใชจายยามจําเปน ซึ่งหลังจากไดเริ่มจัดตั้งขึ้น
ไดมีจํานวนกลุมและสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางมากมาโดยตลอด จากในป 
2517 ที่มีจํานวนกลุมเพียง 2 กลุมและสมาชิกเพียง 394 คน เพิ่มขึ้นเปน 
25,014 กลุม จํานวนสมาชิกเพิ่มเปน 1.94 ลานคน จํานวนเงินสัจจะ
สะสมทั้งสิ้น  4,087 ลานบาท ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ 75 จังหวัด   
ทั่วประเทศ ซึ่งในป 2543 มีกลุมออมทรัพยที่ใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
11,488 กลุม คิดเปนรอยละ 46 ของกลุมออมทรัพยทั้งหมด มีจํานวนผูกู 
454,238 คน คิดเปนเงินกูประมาณ 2,237 ลานบาทหรือเฉล่ียตอสมาชิก
รายละประมาณ 4,924 บาท2   

 โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) เปนโครงการที่สรางโอกาส
ใหครัวเรือนยากจนมีเงินทุนประกอบอาชีพใหเกิดรายไดและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้ นตามเกณฑความจํา เปนพื้นฐาน  โดยมอบอํานาจให         
คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบานเปนองคกรรับผิดชอบ
บริหาร  จัดการเงินทุนของหมูบาน และมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเปนผู  

                                                           
2ประยงค, 2544 
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สงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือการดําเนินงาน เปนการสนับสนุนเงินทุน
ในระดับหมูบานใหแกครัวเรือนเปาหมายยืมไปประกอบอาชีพโดยไมมี
ดอกเบี้ย ซึ่งหมูบานที่ไดรับคัดเลือกจะไดรับงบประมาณสนับสนุน      
หมูบานละ 292,480 บาท จากงบประมาณรายจายประจําปและ         
งบประมาณสนับสนุนอื่นๆ โดยการดําเนินงานของโครงการแบงเปน 2 
ระยะ คือระยะที่ 1 ระหวางป 2536-2540 เปาหมายของโครงการไดแก
หมูบานที่มีครัวเรือนยากจนตามขอมูล กชช.2ค ป 2533 จํานวน 11,608 
หมูบาน และระยะที่ 2 ระหวางป 2541-2544 มีเปาหมายของโครงการ 
ไดแก  หมูบานทั่วประเทศที่มีครัวเรือนยากจนตามขอมูลความจําเปน 
พื้นฐาน (จปฐ.) จํานวน 28,038 หมูบาน ซึ่งผลการดําเนินเดินงานทั้ง 2 
ระยะ   จนถึงป 2543 มีหมูบานที่ดําเนินโครงการนี้แลว 18,634 หมูบาน 
คิดเปนรอยละ 47 ของหมูบานเปาหมายรวมทั้ง 2 ระยะ โดยมีครัวเรือน
ยากจนเปาหมายทั้งหมด 1.3 ลานครัวเรือน เปนครัวเรือนยากจนที่ยืม
เงินแลว 808,741 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 62.31 ของครัวเรือนยากจน
เปาหมายทั้งหมดและมีครัวเรือนที่ยืมเงินแลวมีรายไดผานเกณฑ 15,000       
บาท/คน/ป   ประมาณ 239,056 ครัวเรือน3 

 กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (กลส.) เปนกองทุนของรัฐบาลที่ไดกูเงิน
จากธนาคารโลกเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นโดยมีธนาคารออมสินเปนผูบริหาร
จัดการ เปนลักษณะเงินใหเปลา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะ
สนับสนุนชุมชนและทองถิ่นใหมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองรวมกัน  
โดยจะใหความชวยเหลือแกกลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจ เชน กลุมคนยากจน กลุมสตรี และผูดอยโอกาสในสังคม เปน
ตน ซึ่งผลการดําเนินงานตั้งแตเปดรับโครงการในเดือนกันยายน 2541 
จนถึงเดือนตุลาคม 2544 พบวามีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
ทั้งสิ้นกวา 16,000 โครงการ แตก็มีโครงการจํานวนมากที่ถูกปฏิเสธ
เนื่องจากหลายสาเหตุ เชน  องคกรไมอยู ในขายเสนอโครงการ 

                                                           
3ประยงค, 2544 
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รายละเอียดโครงการไมชัดเจน ผลประโยชนของโครงการตกเฉพาะกลุม
คนไมกระจายไปสูสังคมโดยรวม เปนตน ทําใหโครงการที่ผานการ
พิจารณาในชวงดังกลาวมีทั้งสิ้น 7,033 โครงการ คิดเปนงบประมาณ 
4,106 ลานบาท จากเงินงบประมาณทั้งหมดประมาณ 4,800 ลานบาท 
ครอบคลุม 76 จังหวัด ซึ่งจากจํานวนงบประมาณที่ผานการอนุมัติ 4,106 
ลานบาท ไดมีการเบิกจายไปแลวจํานวน 3,200 ลานบาทและมีโครงการ
ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจํานวน 2,817 สวนโครงการที่อยูในระหวางการ
ดําเนินการมีจํานวนทั้งสิ้น 3,766 โครงการ4 

โดยสรุปแลว การเชื่อมโยงระหวางนโยบายของรัฐบาลกับ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน และเกษตรกร ที่ไดกลาวมาทั้งหมดสามารถแสดงไดดังภาพที่ 7.1  
ภาพที่ 7.1 : การเชื่อมโยงระหวางนโยบายของรัฐบาลกับ SMEs  วิสาหกิจ  

ชุมชน และเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4ประยงค, 2544 

ธนาคาร SMEs 

ธนาคาร 
ออมสิน 

ธ.ก.ส. 

กลุม 
และ 

โครงการ
ตางๆ 

ในแตละ
หมูบาน 

สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจและ 

ธนาคารพาณิชย
ตางๆ 

 

วิสาหกิจชุมชน 

เกษตรกร 

SMEs 

กลุมสัจจะ 

โครงการ 
กข.คจ. 

กองทุนเพื่อ 
การลงทุน
ทางสังคม  

อ่ืนๆ 

ธนาคาร 
ประชาชน 

กองทุน 
หมูบานและ 
ชุมชนเมือง 

พักชําระหนี้
เกษตรกร  

3 ป 
1 ตําบล 

1 ผลิตภัณฑ 
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7.2 โครงการที่สนับสนุนตลาดเงินในชุมชนที่สําคัญ 
โครงการสําคัญที่สนับสนุนตลาดการเงินในชนบทที่สําคัญ ไดแก โครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และโครงการธนาคารประชาชน  ดังไดกลาวถึงไป
พรอมกับนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของสถาบันการเงินที่มีบทบาทหลักในภาค
ชนบทคือ ธ.ก.ส.และธนาคารออมสินในหัวขอที่ผานมาไปบางแลวนั้น  ในหัวขอนี้จะ
ไดนําเสนอการวิเคราะหถึงรายละเอียดของโครงการทั้งสองขางตน รวมถึงโครงการ
จัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งจะเปนการยกระดับ บอย. ใหมี
บทบาทชวยเหลือ SMEs ที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

 
1. โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นตาม

แนวนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่จะสนับสนุนชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได  
สามารถพัฒนาเปนชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป สอดรับกับปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  โดยรัฐบาลได
จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อใหเปนแหลงเงินทุนในการลงทุนสราง
อาชีพเสริม อันจะนํามาซึ่งรายไดของประชาชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในชุมชน 

ในการจัดตั้งโครงการนี้ ไดมีการกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2544 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 การยกรางพระราชบัญญัติกองทุน     
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ มี
กฎหมายรองรับการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีสถานะถาวรตาม
กฎหมาย และเพื่อใหการดําเนินการในโครงการนี้เปนไปอยางรวดเร็วไดมีการตรา
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2544 ขึ้นอีกฉบับเพื่อจัดตั้งกองทุนหมูบานฯ ใหเปนองคการมหาชน   

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหงจะไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุน  
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท โดยมีคณะกรรมการซึ่ง
คัดเลือกโดยสมาชิกภายในหมูบานและชุมชนทําหนาที่ดําเนินการบริหารจัดการ 
ตรวจสอบ กํากับดูแล จัดสรรประโยชนจากเงินกองทุนซึ่งพื้นที่เปาหมายในการ
ดําเนินการกองทุนประกอบดวย หมูบานทั้งสิ้น 71,364 หมูบาน และชุมชนเมืองอีก
3,517 ชุมชนทั่วประเทศ ปจจุบันไดจัดตั้งตั้งกองทุนและโอนแลวจํานวน 69,026 
หมูบาน 1,415 ชุมชนเมือง รวมทั้งสิ้น 70,441 หมูบานและชุมชนซึ่งคิดเปนรอยละ 
94.1 ของเปาหมายที่ตั้งไวทั้งสิ้น 74,881 หมูบานและชุมชน  ดังตารางที่ 7.1 
ตารางที่ 7.1 : ผลการดําเนินงานจัดต้ังกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

หนวย : กองทุน 

 หมูบาน ชุมชน
เมือง 

รวม คิดเปน
รอยละ 

1.เปาหมาย 

2.จัดตั้งกองทุนและโอนเงินแลว 

3.จํานวนคงเหลือ 

71,364 

69,026 

2,338 

3,517 

1,415 

2,102 

74,881 

70,441 

4,440 

100.0 

94.1 

5.9 
หมายเหตุ : รวมจํานวนกองทุนที่จะโอน (งวดที่ 6) ในวันที่ 20 ก.พ. 45 จํานวน 4,251 กองทุน 
ที่มา :สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545  

 

หลักการที่สําคัญที่จะทําใหนโยบายสนับสนุนใหชุมชนพ่ึงพาตนเองโดยการ
จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนดังกลาวจะประสบความสําเร็จประกอบดวย 

 ความพรอมของหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหงทั้งความพรอมของคน
และครัวเรือน  การควบคุมดูแลกันเองในหมูบานและชุมชนเมือง   
ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุน   สังคมของหมูบานและชุมชน 

 การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของแตละหมูบานทั้งในสวนเงิน
อุดหนุนจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กับกองทุนทาง
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สังคมของชุมชน และกองทุนที่หนวยงานราชการตั้งขึ้นเพื่อใหกองทุน  
ดังกลาวมีการบริการที่สอดรับเกื้อกูลกัน 

 การปฏิรูประบบราชการแผนดินตามแนวทางใหหมูบานและชุมชนเมือง
เปนศูนยกลางการพัฒนา โดยภาคราชการเปนผูสนับสนุนดานวิชาการ
และจัดการกองทุน 

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแตละกองทุนโดยมีตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพของกองทุนทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการพึ่งพา   
ตนเองเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

ณ กุมภาพันธ 2545 การเบิกจายของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อ
นําไปปลอยสินเช่ือใหกับสมาชิกรวมแลวทั้งสิ้นจํานวน 48,607 ลานบาท โดย 
วัตถุประสงคของการปลอยสินเช่ือสวนใหญเปนไปเพื่อใชในภาคการเกษตรสูงถึง
รอยละ 70.9 จากการปลอยสินเช่ือทั้งหมด สําหรับการปลอยสินเช่ือเพื่อ 
อุตสาหกรรมครัวเรือน   การคา และบริการอยูในระดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 23 
ดังตารางที่ 7.2 
ตารางที่ 7.2 : วัตถุประสงคการปลอยกูสินเชื่อ 

กิจกรรม รอยละ 
1.ภาคการเกษตร 
- ทํานา 
- ทําไร 
- ทําสวน 
- เลี้ยงสุกร 
- เลี้ยงสัตวปก 
- เลี้ยงโค กระบือ 
- เลี้ยงกุง 
- อ่ืนๆ 

70.9 
23.5 
16.0 
17.0 
8.3 
4.7 
23.2 
2.5 
4.8 

2.อุตสาหกรรมครัวเรือน 4.0 
3.คาขาย 15.3 
4.การบริการ 3.7 
5.บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปน 1.6 
6.กิจกรรมกลุม 4.5 
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หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 
ที่มา : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

สําหรับการวิเคราะหความสําเร็จของการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองนั้น  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)5ไดจัดทําโครงการวิจัยกองทุน
หมูบานขึ้นเพื่อประเมินผลโครงการ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 2 ป นับตั้งแตเดือน
เมษายน 2544 จนถึงเดือน เมษายน 2546 ซึ่งในระยะ 1 ปแรกของโครงการวิจัย 
ไดพบปญหาและอุปสรรคหลายโครงการ โดยปญหาสําคัญที่พบคือ หนวยงานรัฐยัง
เขาไปกํากับควบคุมการบริหารงานของกองทุนหมูบานทั้งทางตรงและทางออมทํา
ใหเกิดการเปรียบเทียบผลงานในแตละพื้นที่ซึ่งวัดจากการเติบโตของกองทุนวามี
สมาชิกมาขอกูเงินมากนอยเพียงใด ทําใหบางพื้นที่ปลอยเงินกูใหกับประชาชนทั้งที่
ประชาชนบางสวนยังไมมีความจําเปนตองกูเงินจากกองทุน นอกจากนี้ จากการที่
นโยบายทางออมของกองทุนที่ไมตองการใหเกิดหนี้สูญ ทําใหเจาหนาที่รัฐที่ดูแล 
รับผิดชอบในแตละพื้นที่ระมัดระวังการใหเงินกูมากเกินไป ประชาชนที่ยากจน
มากๆ ตลอดจนโครงการหรือกิจการใหมๆ ที่เกิดประโยชนตอชุมชน ไมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินกองทุนหมูบานได  นอกจากนี้ ประชาชนในหลายพื้นที่ยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนจึงมีความระมัดระวังเกี่ยวกับการใชเงินคอนขาง
สูงและพยายามที่จะมุงเนนการหาเงินมาใชคืนใหกับกองทุนตามกําหนด  

 
2. โครงการจัดตั้งธนาคารประชาชน 

 ธนาคารประชาชนเปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่
มุงเนนใหประชาชนทุกคนสามารถใชบริการทางการเงินไดอยางเทาเทียมกัน 
สงเสริมประชาชนผูดอยโอกาสสามารถเขาสูระบบการเงินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
ตลอดจนสงเสริมผูประกอบกิจการขนาดยอมใหมีเงินทุนเพื่อการประกอบการ โดย
ธนาคารออมสินเปนธนาคารที่รับสนองนโยบายของรัฐบาลดังกลาวในการจัดตั้ง

                                                           
5 www.ATSME.net, 2545 
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โครงการธนาคารประชาชนขึ้นซึ่งมีบริการอยูในทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 
584 สาขา 

โครงการดังกลาวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหประชาชนมี
อาชีพ รายได ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น สงเสริมใหเกิดการออมทรัพยอยางเปนระบบ
ในหมูสมาชิก พัฒนาและสงเสริมใหสมาชิกมีงานทํา ตลอดจนเปนแหลงเงินทุน
ใหกับสมาชิกที่เปนผูประกอบการรายยอยที่ไมสามารถเขาสูระบบการเงินที่เปน
ปกติไดอยางตอเนื่อง โดยมีการใหบริการหลัก 3 ดานคือ ดานเงินฝาก ดานสินเช่ือ 
และ ดานการพัฒนาซึ่งจะเปนการใหบริการฝกอบรมและใหคําปรึกษาในการ
ประกอบอาชีพ  กลุมเปาหมายของโครงการคือ ผูประกอบการรายยอย หรือผูที่มี
รายไดประจําอยูแลวแตประสงคที่จะประกอบอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 
หรือผูที่ยังไมไดประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระรายยอย 

ในดานการใหสินเช่ือนั้น ธนาคารไดพิจารณาเงินสินเช่ือหลังจากสมาชิกที่เขา
สมัครโครงการไดฝากเงินอยางตอเนื่องครบ 2 เดือนแลว ยกเวนลูกคาเงินฝากของ
ธนาคารออมสินที่มีบัญชีเงินฝากอยูกอนแลวจะสามารถแสดงความจํานงในการขอ
สินเช่ือไดทันที ทั้งนี้ธนาคารไดมีการพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยการใหสินเช่ือของ 
ผูประกอบการนั้นธนาคารไดกําหนดวงเงินกูในครั้งแรกไมเกินรายละ 30,000 บาท  
ระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 25 งวด วงเงินกูครั้งตอไปไมเกินรายละ 50,000 บาท 
ระยะเวลาชําระคืนไมเกิน 37 งวด โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่รอยละ 1 
ตอเดือน โดยใหผูกูผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน และธนาคาร
จะหักจากบัญชีเงินฝากของผูกู (สมาชิก)   

ณ วันที่ 31 มกราคม 2545 มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งสิ้น 488,605 ราย 
ยื่นขอสินเช่ือ 343,110 ราย อนุมัติสินเช่ือไปแลวทั้งสิ้น 281,756 ราย เปนจํานวน
เงิน 3,740.62 ลานบาท6 

 

                                                           
6สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545 
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3. โครงการจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs Bank) 
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะให บอย.ขยายการสนับสนุนแก SMEs ใหมากขึ้น 
ตลอดจนการปรับสถานะ บอย. ใหเปน “ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทย” ทั้งนี้สํานักงานเศรษฐกิจการคลังนับเปนหนวยงานรวม
สําคัญในการยกรางพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทยขึ้น ซึ่งในรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะใหยุบเลิก บอย. โดย
ใหโอนบรรดากิจการ สินทรัพย หนี้สิน ทุน กําไรสะสม เงินสํารอง สิทธิและความ
รับผิดชอบของ บอย. รวมทั้งพนักงาน ลูกจาง ไปเปนของธนาคารที่จะจัดตั้งขึ้นใหม 
เพื่อใหสามารถบริการ SMEs ไดอยางครบวงจร  สามารถใหบริการทางการเงินได
ใกลเคียงกับธนาคารพาณิชย ทั้งการใหสินเช่ืออื่นนอกเหนือจากการกูยืมโดยตรง 
เชน การทําแฟคตอริ่งและลิสซิ่ง การทําธุรกิจเงินตราตางประเทศเพื่อใหบริการแก 
SMEs ที่มีธุรกิจดานการสงออกและการคากับตางประเทศ การค้ําประกัน การรวม
ลงทุน การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือใหบริการที่จําเปนอื่นเพื่อใหความชวยเหลือ
และสนับสนุน SMEs ไดอยางทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการใหบริการดานการรับ
ฝากเงินจากผูประกอบการ SMEs ซึ่งเปนลูกคาของธนาคารเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกคา โดยสามารถรับฝากเงินทางบัญชี
กระแสรายวันได รวมทั้งมีการบริหารจัดการควบคูไปดวยกันอันจะเปนการพัฒนา
ชวยเหลือและสงเสริม SMEs ที่มีความออนแอแตมีศักยภาพที่มีอยูจํานวนมาก ชวย
ให SMEs อยูรอด เขมแข็ง และสามารถชวยเหลือตนเองได  

การดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงประเทศไทยไดผานการพิจารณาของวุฒิสมาชิกแลวและคาดวาจะ
สามารถประกาศใชไดในเดือนธันวาคม 2545 
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7.3 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
เมื่อพิจารณาภาพรวมแลวพบวา ปริมาณสินเช่ือในระบบที่เขาสูชุมชนชนบท

โดยผาน ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย โครงการพิเศษ และกองทุนตางๆ ทั้งที่เกิดจาก
แนวนโยบายและโครงการใหความชวยเหลือของรัฐบาลและทั้งที่ เกิดจาก
แนวนโยบายของแตละชุมชนเองนั้นมีอยูอยางมากมายและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป
แตปญหาสําคัญคือปริมาณสินเช่ือที่ตกแกธุรกิจ SMEs ขนาดจิ๋ว (Micro 
Enterprises)และชุมชนกลุมที่ยากจนยังมีนอยหรือมีอยูอยางจํากัดโดยเฉพาะ
สินเช่ือที่จะเปนประโยชนตอชุมชนชนบทหรือชุมชนเมืองกลุมยากจนเพื่อใช
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาอาชีพของตน 

การใหบริการสินเช่ือแกวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดจิ๋ว ถาจะอาศัยแตเพียง
กลไกของสถาบันการเงินของทางราชการที่มีสาขาอยูทั่วประเทศเขาไปอํานวย   
สินเช่ือคงไมเพียงพอ  การเชื่อมโยงกับสถาบันตางๆ ในชุมชนทองถิ่นจึงเปนสิ่ง  
จําเปนเพื่อใหแนใจวาประชาชนในชนบทเขาถึงแหลงสินเช่ือที่มีอยู 

การใหสินเช่ือแกประชาชนชุมชนชนบทนี้ควรเปนการใหสินเช่ือที่มิไดมุงแต
ดานการผลิตหรือใชในการดําเนินงานแตเพียงอยางเดียว แตจะตองใหผูรับสินเช่ือ
อยูไดซึ่งอาจจะตองใหครอบคลุมการบริโภคผนวกเขาไปดวย นอกเหนือจากการให
สินเช่ือในลักษณะอื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือชุมชนชนบทที่มีฐานะยากจนใหไดรับ
การศึกษาและการรักษาพยาบาลในรูปสวัสดิการฟรีอยางทั่วถึง การใหความ     
ชวยเหลือดานสินเช่ือเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพใหมหรือพัฒนาอาชีพเดิมตอง
ควบคูไปกับการใหความรู    คําแนะนําปรึกษา   และอาชีพใหมๆ ที่รัฐบาลเขาไป
ใหการสนับสนุนสงเสริมตองมั่นใจไดวาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ มีความเสี่ยง
ที่จะลมเหลวต่ํา 

นอกจากนี้ ในดานการใชเงินทุนหรือเงินสินเช่ือของเกษตรกรหรือผูกูจะตองมี
กระบวนการเขาไปกํากับเพื่อใหเกิดการใชอยางระมัดระวัง ชาญฉลาด และมี    
ประสิทธิภาพ คือจะตองมีการวางแผนการใชเงินอยางรอบคอบ มีการเชื่อมโยงทั้ง
ดานการผลิต การตลาด รวมทั้งการเสริมสรางหรือบูรณาการความรูที่เกี่ยวของรอบ
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ดาน ทั้งการผลิต การดําเนินธุรกิจและการตลาด เพื่อนําไปสูการใชเงินทุนที่มีอยู
อยางมากมายเหลานี้ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนี้ การใหความชวยเหลือธุรกิจขนาดจิ๋วและ
วิสาหกิจในชุมชนชนบทนั้นจะตองใหคําปรึกษาหรือสนับสนุนในลักษณะที่     
บูรณาการทุกเรื่องเขาดวยกันแกผูประกอบการ 


