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การจัดการเชิงรุกของสหกรณตอความทาทาย

เพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืน

   หกรณเครดิตยูเนี่ยนเปนหนึ่งในแปดประเภท
   ทีก่าํหนดไวในพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 2562 
ที่รัฐเห็นความสําคัญและมุงใหประชาชนใชเปนกลไกในการ
แกปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการมีชีวิตความเปนอยู ที่ดีขึ้น
ภายใตแนวคดิ โดยสมาชกิ เพือ่สมาชกิ และสมาชกิเปนเจาของ
ตามหลักการประชาธิปไตย
           แตความลมเหลวของสหกรณที่มีใหเห็นอยูเนือง ๆ 
มักมีเหตุปจจัยมาจากขาดการควบคุมของสมาชิก เปดโอกาส
การทุจริตจากฝายบริหารจัดการจึงมีความจําเปนที่ตอง
ยกระดับใหมีการบริหารจัดการที่ดีภายใตการมีสวนรวม
ของสมาชิกควบคูกับการกําหนดมาตรการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและเกิดผลกระทบตอประชาชน
           การบริหารรูปแบบจัดการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ
จะทําใหเกิดประสิทธิผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดย
มุ งไปที่การสรางแรงจูงใจภายในควบคู ไปกับการพัฒนา
บุคลากรใน 4 ดาน (อาภรณ ภูวิทยพันธ, 2552 : 46–67) ดังนี้

ดานการคดิในทางบวก หมายถงึ การยอมรบันบัถอื
ตนเอง มองตนเองในแงบวก มีเมตตาจิต พรอมที่จะใหอภัย 
ไมโกรธหรืออาฆาตพยาบาท มีความพรอมที่จะเปนเพื่อนกับ

ทุกคน คิดดี หรือคิดในทางสรางสรรค การมีจิตสํานึกที่ดี
ตอองคกร การใหความชวยเหลือและรวมมือแกผูอื่นที่อยู
ภายในและภายนอกหนวยงาน รวมถึงมีความหวังที่จะ
สรางอนาคต เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตองการ ทั้งนี้การคิด
ในทางบวกจะทาํใหพยายาม หาหนทาง แนวทางในการพฒันา
และปรับปรุงตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  ดานการลดความไมแนนอน หมายถึง การทํางาน
ที่สามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการระบุความ
ไมแนนอนที่มีผลกระทบตอผลลัพธมากที่สุด ตลอดจน
สามารถวางแผนปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

■  โดย…ผอ.สมทรง ยอดนิล
 คณะกรรมการดําเนินการและเลขานุการ
 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
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  ดานการเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส หมายถึง 
การทํางานที่สามารถวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพ
เกี่ยวกับงาน สามารถประเมินโอกาสและอุปสรรคจาก
สิ่งแวดลอมรอบตัวสามารถปรับขอจํากัดหรือปญหาตาง ๆ 
ที่ เกิดขึ้นให  เป นโอกาสหรือหาวิธีการแก ไขให  เข ากับ
สถานการณ
  ดานการพัฒนาองคความรู หมายถึง การทํางาน
ที่สามารถจัดการความรูและพัฒนาความรู เพื่อใหสามารถ
นําความรูไปใชประโยชนไดอยางแทจริง มีการพัฒนาความรู
เพื่อเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ มีการสนับสนุนและพัฒนา
ความคดิสรางสรรคอยางตอเนือ่ง รวมถงึมกีารคดิรเิริม่สิง่ใหม ๆ  
มมุมองแปลกใหมทีเ่รยีกวา นวตักรรม มาใชในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

 การบริหารรูปแบบจัดการเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มี
การปฏิบัติงานถูกตอง และบรรลุในผลที่คาดหวังของความ
สําเร็จประกอบดวย
  ดานการบรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

หมายถึง การดํา เนินงานที่ ได ผลลัพธ ตามเป าหมาย
หรอืวตัถปุระสงค ขององคกรทีก่าํหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งเกิดจากการวางแผนที่มีประสิทธิผล ครอบคลุมแนวทาง
หรือทิศทางที่ชัดเจน ชวยใหเกิดความเขาใจในเปาหมาย
ขององคกร กําหนดแผนงานสอดคลองกับเปาหมาย มีการ
ประเมินผลและควบคุมที่เหมาะสม และใชทรัพยากรไดอยาง
คุมคา
  ดานการสรางมูลคาเพิ่มแกผูมีสวนเกี่ยวของ

หมายถึง การพิจารณาวาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงาน 
นํามาซึ่งความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของหรือไม ซึ่งผูมีสวน
เกี่ยวของ ไดแก สมาชิก เจาหนาที่ และหนวยงานอื่น ๆ
  ดานการปฏิบัติเปนไปตามมาตรฐาน หมายถึง 
การปฏิบัติตามมาตรฐานสหกรณที่กําหนดไว
  ดานศักยภาพของบุคลากรและระบบสารสนเทศ

หมายถึง การพัฒนาทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ในการทํางานและสามารถกํากับแนะนํา 
ระบบสารสนเทศในสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
 การจัดการเชิงรุกของสหกรณตอความทาทาย
ที่มุงพัฒนาบุคลากรดวยการสรางแรงจูงใจภายในควบคู 
ไปกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งสี่ด านที่กลาวมาขางตน
เปนโอกาสในการพัฒนาสหกรณที่สงผลตอความสําเร็จ
ในทุกดาน รวมทั้งสงผลตอการเจริญเติบโตของสหกรณ
อยางยั่งยืน
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■  โดย…สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี

   หกรณที่ทําธุรกิจสินเชื่อโดยเฉพาะสหกรณ
   ภาคการเกษตร สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และ
สหกรณบริการ ประสบปญหาเดียวกัน คือ เรียกเก็บหนี้
จากสมาชิกสหกรณไมได มีลูกหนี้คางชําระเพิ่มขึ้นทุกป 
ทาํใหผลการดาํเนนิงานของสหกรณขาดทนุจากการดาํเนนิงาน
ในดานบัญชีจะถูกหักคาเผื่อลูกหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นตาม
อัตราสวนของลูกหนี้คางชําระ สหกรณบางแหงขาดทุนสะสม
มากกวามูลคาหุนที่ชําระแลว สหกรณบางแหงติดตามเรงรัด
หนี้ไมไดเลยจนทําใหสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 71 (3) 
“สหกรณไมอาจดําเนินกิจการใหเปนผลดี หรือการดําเนิน
กิจการของสหกรณกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
หรือประโยชนสวนรวม” ซึ่งผลเกิดมาจากการบริหารจัดการ
ที่ไม สามารถขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจของสหกรณได 
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซํ้าเติมดวย
โรคระบาด Covid–19 ทําใหเกษตรกรผูเปนสมาชิกสหกรณ 
มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย จึงไมสามารถชําระหนี้ใหกับ
สหกรณได และมีปญหาอื่นอีกมากมายที่สมาชิกผูเปนลูกหนี้
เงินกูไมสามารถชําระหนี้ใหสหกรณได
 สหกรณที่มีลูกหนี้ค างนานตองการใหสํานักงาน
สหกรณจงัหวดัชวยเหลอืในการแกไขปญหาดงักลาว ซึง่สาเหตุ
ที่กอใหเกิดปญหาหนี้คางนานมีหลายสาเหตุ เชน สหกรณ
ขาดการบริหารจัดการตอนการอนุมัติเงินกู  สหกรณไมมี

แนวทางการการแกไข

ลูกหนี้คางชําระของสหกรณ

การตดิตามการใชเงนิกูของสมาชกิใหเปนไปตามวตัถปุระสงค
ของการกูยืมเงิน สหกรณขาดการควบคุมภายในที่ดี ไมมี
การติดตามเร งรัดหนี้ตามระยะเวลา เป นต น ดังนั้น
เพื่อเปนการชวยเหลือสหกรณในการแกไขปญหาดังกลาว 
รวมทั้งเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาดังกลาว เจาหนาที่
ส งเสริมสหกรณที่กํากับดูแลสหกรณ ที่ประสบปญหา
หนีค้างนานไดรวมกนัระดมความคดิ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และสรุปเปนองคความรู ที่นําไปใชเป นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตอไป

แนวทางการแกไขปญหาหนี้คางนานเบื้องตน

 เมื่อสหกรณมีหนี้คางชําระ ควรหาแนวทางในการ
แกไขปญหาเบื้องตนเพื่อทราบปญหาของสมาชิกแตละราย 
โดยใชวิธีการเจรจา ดังนี้
 1) การเจรจา ตองเปนบคุลทีม่ศีลิปะ ความสามารถ
และไหวพริบ ในการเจรจา ซึ่งไมมีกฎเกณฑ สามารถยืดหยุน
ไดตลอดเวลา ซึง่กอนเจรจาตองมขีอมลูเกีย่วกบัหนีข้องสมาชกิ
ผูกูที่ชัดเจน เชน เงินตน ดอกเบี้ย คาปรับ หรืออื่น ๆ 
 2) การแกไขกรณปีระสบปญหา เปนการหาสาเหตุ
ของปญหาที่แทจริงวาสมาชิกมีปญหาเกิดจากปจจัยภายนอก
หรือภายใน ชั่วคราวหรือถาวร 
 3) มาตรการหรอืแนวทางแกไขปญหา  เปนแนวทาง
การเจรจาและยืดหยุนไดตามสถานการณการเจรจาตอรอง 
ตองไมทําใหสหกรณเสียหาย และเปนการแกไขปญหาใหเร็ว
ที่สุด
 4) การประนปีระนอม ใชกับลูกหนี้ที่มีแนวโนมวา
จะใหความรวมมือพรอมที่จะใหสหกรณชวยแกไขปญหา 
สหกรณตองเปดโอกาสใหสมาชิกเสนอเงื่อนไขการชําระหนี้ 
และเจรจาใหนําเขาไปสูเปาหมายที่สหกรณตองการและหรือ
อาจปรับมาตรการได อาจเปนเงื่อนไขการชําระหนี้ที่ตกลงกัน
ทั้งสองฝายที่สามารถปฏิบัติได (ปลอดดอกเบี้ย ลดอัตรา
ดอกเบี้ย ผลักการชําระหนี้ไมเกิน 3 เดือน (ยังไมมีการ
ตั้งคาเผื่อหนี้สูญ) หรือสมาชิกมาทําหนังสือรับสภาพหนี้

ส
หนี้สิน
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5) จิตวิทยา ใชกับลูกหนี้ที่มีแนวโนมวา ไมพรอม
ใหความรวมมือที่จะแกไขปญหา หรือคาดวาการเจรจา
ไมประสบความสําเร็จ การเจรจากับสมาชิก ควรวางตัว
เป นแบบทางการ แสดงความเห็นใจ และชี้ ให  เห็นถึง
ความจําเป นที่สหกรณจะต องดําเนินการแกไขปญหา
เพื่อประโยชนทั้งสมาชิกและสหกรณ ตองควบคุมอารมณ
ในระหวางเจรจา เสนอเงื่อนไขเพื่อโนมนาวใจใหสมาชิก
รับเงื่อนไข ถาประสบความสําเร็จในการเจรจาใหมาชําระหนี้ 
หรือใหสมาชิกทําหนังสือรับสภาพหนี้ในทันที

6) เชิญผูคํ้าประกันรวมเจรจา เพื่อเปนการสราง
บรรยากาศในการเจรจา ความเกรงใจของสมาชิกกับ
ผู คํ้าประกัน ความเห็นใจของผู คํ้าประกัน หากสมาชิก
ไมชําระหนี้ ผูคํ้าประกันตองเดือดรอนเชนกัน

7)  ชี้ ให  เห็นถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ชี้แจง
ใหสมาชิกและผูคํ้าประกัน เห็นถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับสหกรณหากสหกรณตองดําเนินการทางกฎหมาย เชน
สญูเสยีโอกาสทีส่หกรณจะไดรบัความชวยเหลอืจากหนวยงาน
ราชการ หรือสถาบันการเงินที่สหกรณตองกู ยืมเงินมาให
สมาชิกกู การเสียเวลา คาใชจายทางศาล ขาดความเชื่อถือ
ไววางใจในอนาคต ความลมสลายของระบบสหกรณที่เปน
ที่พึ่งยามยากของสมาชิกสหกรณ

8)  อบรมเกีย่วกบัการวางแผนการเงนิ  การพฒันา
อาชีพหลักและสงเสริมอาชีพเสริม จัดอบรมใหแกลูกหนี้

ในเรื่องของการวางแผนทางการเงิน การจัดทําบัญชีรายรับ –
รายจาย เพื่อใหมีการจัดการทางการเงินที่เปนระบบและ
สามารถชําระหนี้คางได รวมถึงแนะนําการพัฒนาอาชีพหลัก
และสงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกลูกหนี้
 เมือ่เจรจาใหสมาชกิมาชาํระหนีไ้มประสบความสาํเรจ็ 
สหกรณควรมีแนวทางแกไขปญหาดังนี้
 1) จัดเวทีประชุม/อบรม ใหความรูกับสมาชิก ใหมี
ความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเอง
 2) ผานการรับรองการกูเงินจากประธานกลุม/หนวย 
(แลวแตกรณี) คณะกรรมการตองกําหนดไวในเงื่อนไข
การพิจารณาเงินกูวาสมาชิกที่กู เงินจะตองผานการรับรอง
จากประธานกลุมทุกครั้งที่ยื่นขอกูเงินจากสหกรณ
 3)  คณะกรรมการ/ฝายจัดการ ตองเขาใจเงื่อนไข
และขอมูลของสหกรณ และตองรู หนาที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานดวยความเขาใจในกฎระเบียบ ขอบังคับ และ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ตองมคีวามมุงมัน่ และตัง้ใจทีจ่ะทาํงาน
ดวยความอดทน อดกลั้น และหมั่นติดตามเร งรัดหนี้
เมื่อมีโอกาส พรอมที่จะรวมกันแกไขปญหาใหสหกรณ
ผานวิกฤตไปดวยกัน
 4)  ขอความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดทีมเขามาแนะนําแนวทางในการแกไขปญหาหนี้คางชําระ
ตามประเภทของลูกหนี้ที่ไดมีการจัดกลุมไว

แนวทางการปฏิบัติในการติดตามลูกหนี้คางชําระ/แกไขปญหาหนี้คาง

การปองกันหนี้คาง

สมาชิกยื่นขอสินเชื่อ

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลและ
ตรวจสอบเอกสาร

ใบขอกูเงิน
สัญญาเงินกู
หลักประกัน (ถามี)

เกณฑการพิจารณา
- ระเบียบวาดวยการให
เงินกูแกสมาชิก
- ประกาศอัตราดอกเบี้ย
- กฎหมายที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการเงินกู/
คณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาอนุมัติ
ขอมูลที่พิจารณา
- รายได (สุทธิ) ของผูกู
- หลักทรัพย/คนคํ้า
- งวดการชําระ
- วัตถุประสงคการขอ
สินเชื่อ (ภาคเกษตร
พิจารณาอัตราผลผลิต
ตอหนวย)

ไมอนุมัติ อนุมัติ

สิ้นสุด สมาชิกรับเงินสินเชื่อ

สมาชิกชําระหนี้ตามงวด
ชําระที่ระบุในสัญญา

หนังสือแจง
เตือน 2 ครั้ง
กอนครบกําหนด

ชําระได ชําระไมได

สิ้นสุด เก็บรวบรวมขอมูลลูกหนี้
ณ วันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกร

ฐานขอมูล

ลูกหนี้

วิเคราะหขอมูลลูกหนี้
เปนรายบุคคลพิจารณาจากสัญญาณของหนี้

ที่เปนปญหา เชน มีขอมูล
ขาวสารลูกหนี้ทางลบ, ลูกหนี้
ไมสนใจหรือใหขอมูล เปนตน

แบงกลุมลูกหนี้แบงตาม
- อายุลูกหนี้
- สถานะทางสังคม
- ระดับรายได ฯลฯ

แกไขหนี้คาง

กําหนดมาตรการแกไข
ปญหา เรียงมาตรการ

จากเบาไปหนัก

คณะทํางานติดตามหนี้
เยี่ยมเยียนลูกหนี้

ตั้งคณะทํางาน
ติดตามหนี้

จัดเรียงตามความ
หนักเบาของปญหา

ผอนผันการชําระหนี้

อบรมเกี่ยวกับการ
วางแผนทางการเงิน
การพัฒนาอาชีพหลัก
และสงเสริมอาชีพเสริม

ชําระได ชําระไมได

สิ้นสุด ปรับโครงสรางหนี้

1. ขยายเวลาชาํระหนี้
2. ใหเงินกูเพื่อฟนฟู
การประกอบอาชีพ

ชําระไดชําระไมได

สิ้นสุด

สิ้นสุด

ดําเนินคดีตามกฎหมาย

กระบวนการทางกฎหมาย
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■  โดย… นงคนุช  พุมประดล
 นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
 สํานักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี

   ากสถานการณทางสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน
   ทีต่องเผชญิกบัการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแตป 2562
เปนตนมาจนสงผลใหการดํารงชีวิตของผูคนทั่วไปมีพฤติกรรม
ในการดํารงชีวิต ดวยความระมัดระวังตัวเอง ทั้งตองปฏิบัติ
ตามมาตรการการป องกันเชื้อโควิด–19 ที่ทางราชการ
โดยกระทรวงสาธารณสขุไดออกมา ไมวาจะเปนการเวนระยะหาง
ระหวางบุคคล การสวมใสหนากากอนามัย การลางมือบอย ๆ 
เปนตน จึงทําใหโอกาสที่ผูคนจะไดพบเจอกันบอย ๆ นอยลง 
ตลอดจนกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และการดาํเนนิธรุกจิของเจาของ
กิจการ ผูประกอบการตาง ๆ มีรูปแบบปรับเปลี่ยนไปเพื่อให
ธุรกิจอยู รอดได จึงไดเกิดการตลาดแบบออนไลนขึ้นอยาง
แพรหลายในทุกธุรกิจ ไมเว นแมกระทั่งธุรกิจการเกษตร
และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทําใหการคาขาย การดําเนินธุรกิจ
ไดปรบัตวัมาสูการขายออนไลนสบืเนือ่งจากการทีป่ระเทศไทยเรา
กาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 (ยุค 1.0 เนนการเกษตรเปนหลัก

สหกรณกบัการตลาดออนไลน

มกีารผลติและขายพชืไร พชืสวนเปนตน ยคุ 2.0 เนนอตุสาหกรรม
เบาเชน ผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง  เครื่องประดับ เปนตน 
ยคุ 3.0 เนนอตุสาหกรรมหนกั มุงสูการสงออก เชน ผลติเหลก็กลา 
รถยนต เปนตน ยุค 4.0 เปนระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี เปลี่ยนจากการผลิตสูการบริการ 
เปลี่ยนจากเกษตรดั้งเดิมสูเกษตรสมัยใหม เปนตน) แมกระทั่ง
การกําหนด หรือจัดทํานโยบายของรัฐบาลที่ตองการกระตุน
เศรษฐกิจ เพิ่มกําลังซื้อแกประชาชน ดังที่เรา ๆ ทาน ๆ
จะเห็นไดอยางชัดเจน ไดแก โครงการสวัสดิการแหงรัฐรูดสินคา
ผานบัตร โครงการคนละครึ่ง โอนเงินฝากธนาคารเขาบัญชีเรา
โดยที่เราไมตองจับเงินสดเลย และยิ่งปจจุบันนี้ที่สถานการณ
โควิด–19 มีการระบาดอยางตอเนื่องนี้ การดําเนินธุรกรรม
ตาง ๆ แบบออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมาก
 ผูเขียนไดอารัมภบทมาพอสมควรเพื่อที่จะไดใหผูอาน
ไดเห็นความสําคัญของการหารายไดที่ทําไดงาย ๆ คือธุรกิจ
การขายออนไลนนั่นเอง รวมไปถึงองคกรสหกรณซึ่งเปนองคกร

จ
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ทางสังคมอยางหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกสหกรณที่ประกอบอาชีพ
แตกตางกนัไปตามแตละประเภทของสหกรณนัน้ ๆ เชน สหกรณ
การเกษตร สมาชิกเปนเกษตรกร สหกรณออมทรัพยสมาชิก
เปนผูมีรายไดประจํา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสมาชิกประกอบ
อาชีพอิสระเปนตน ที่ผู  เขียนอยากจะกลาวถึงในที่นี้  คือ
การแนะแนวทางใหทัง้ผูอานทีเ่ปนบคุคลธรรมดา หรอืสหกรณเรา
ที่เปนองคกรนิติบุคคล ซึ่งเปนศูนยรวมที่จะตองมีความเขมแข็ง
ใหเปนที่พึ่งแกมวลสมาชิกได โดยเฉพาะสหกรณภาคการเกษตร 
ใหสามารถประกอบธุรกิจ ฟนฝาอุปสรรคและสามารถพยุงตัว
อยู ได ในสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีข อจํากัด
เชนทุกวันนี้ โดยเสนอทางเลือกการประกอบอาชีพ การทํา
ธรุกจิออนไลน ซึง่ผูเขยีนไดสรปุแนวทางทีส่ามารถทาํความเขาใจ
ไดงาย ๆ คือ “8 ขอ พารวย” ดังนี้

1.  กําหนดงบลงทุน งบลงทุน เปนสิ่งแรกที่ตอง
วางแผนงบการขายสินคา ตองมีเงินเพื่อเตรียมพรอมในการ 
1) ซื้อสินคา ซึ่งการซื้อเยอะจํานวนมาก ๆ ราคาตอหนวย

จะถกูลง  2) บรรจภุณัฑตาง ๆ   ไดแก กลองพสัด ุบบัเบิล้หอสนิคา
กันกระแทก เทปใส ตระกรา ฯลฯ 3) เงินสําหรับโปรโมตราน
ซือ้โฆษณาเพือ่เพิม่การมองเหน็ 4) เงนิสาํรอง เพือ่เอามาหมนุเวยีน
ในกิจการ 
  2.  เลือกสินคาที่จะขาย กอนที่จะเริ่มลงทุน
หรอืตดัสนิใจขายอะไรสกัอยาง สิง่แรกทีต่องรูและเขาใจกอน คอื 
1) ความตองการของลูกคา สังเกตดูพฤติกรรม และรสนิยม
ของลูกคา วาลูกคาชอบอะไร ไมชอบอะไร ชวงนี้เทรนเขากําลัง
นิยมอะไร 2) ผูผลิตที่มีสินคาอยูแลว ลองคิดตอยอดนําสินคา
ที่เราขายอยูแลว มาขายแบบออนไลนควบคูกันไปดวย ถือเปน
การเพิ่มชองทางการขาย หรือจะลองเพิ่มมูลคา เชน กลวย 
ปกติขายยกเขง นํามาแปรรูป เปนกลวยตาก
  3. ชองทางการขายออนไลน – ขายผานสื่อ

สังคมออนไลน (Social Commerce) ผาน Facebook
(หนาเพจ ไลฟสด) ชองทางนี้ถือวาไดรับความนิยมมากที่สุด
เพราะมีผู ใชงานมากที่สุด เริ่มตนจากการเปดเพจเปนราน
ของตนเองกอน ซึ่งเราสามารถขายของในกลุมเฟซบุกได 2 วิธีคือ 
1) การโพสตสินคาลงในกลุมเฟซบุกตาง ๆ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาส
ในการขายเพิ่มมากขึ้น 2) ไลฟสด (Live) เพื่อขายของใหกับ
คนที่ชื่นชอบสินคาของเรา โดยจะตองเลือกชวงเวลาการไลฟ
ใหเหมาะสมกับกลุมคนที่เราตองการขาย – Line – ขายผาน
กลุมไลนเปนแอปพลิเคชั่นสําหรับการสื่อสารที่คนไทยนิยมใชกัน
โดยทั่วไป โทรหากันได เห็นหนากันได สงขอความหากันได
และเราสามารถเอาไวซื้อขายสินคากับลูกคาไดอยางงาย ๆ
ลงขายสินคาผานกลุมไลน เชน กลุมไลนหมูบาน กลุมไลน
เพื่อน ๆ – youtube เปนอีกหนึ่งแพลตฟอรมที่เปนพื้นที่สําหรับ
การหาลูกคาที่ชื่นชอบการดูคอนเทนตจากวิดีโอเปนหลัก 
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เราอดัคลปิวดีโีอ แนะนาํสนิคาเราสัน้ ๆ  การอปัวดิโีอลง Youtube  
เรายงัสามารถนาํลงิกวดิโีอของ Youtube ไปโพสตทีแ่พลตฟอรม
อื่น ๆ – Instagram (IG)เปนโซเชียลมีเดียที่ วัยรุนนิยม ถาเรา
ขายสินคาแลว กลุมเปาหมายเราเปนวัยรุน ชองทางนี้ตอบโจทย
มาก เพราะถูกออกแบบมาใหตอบโจทยคนที่ชื่นชอบถายรูปและ
ชอบดูภาพ เพราะกลุมลูกคาใน Instagram มักจะตัดสินใจ
ซื้อจากรูปภาพที่พวกเขาเห็น นอกจากนี้การโพสตขายสินคา
กค็วรใส # (Hashtag) เพือ่ระบคุวามเกีย่วของกบัสนิคาไวดวย – 
ขายผานรานคาออนไลน  หรอืตลาดนดั 24 ชัว่โมง ของคนยคุใหม 
E–Commerce ไดกลายเปนตลาดนดัทีเ่ปดใหเลอืกซือ้ของตลอด 
24 ชม. สะดวกตอนไหนก็ซื้อไดตอนนั้นเลยทันที จึงเปนอีกพื้นที่
หนึ่งที่แมคาออนไลนใชเปดรานคาออนไลนขายสินคา เชน  
Facebook e–Marketplace Shopee, Lazada

4.  คิดชื่อเพจของรานคา หรือแบรนด การคิดชื่อ
เพจก็เปนเรื่องสําคัญมาก หลักการตั้งชื่อรานไมไดมีอะไรซับซอน 
คือ ตองอานงาย สั้นกระชับ ฟงแลวติดควรตั้งชื่อรานใหมี
ความเกี่ยวโยงกับสินคาที่คุณตองการขายในรานดวย เชน 
ชื่อราน + ชื่อสินคาที่เราขาย ใสเขาไปในชื่อรานดวย

5.  ชองทางการชาํระเงนิ ลกูคาไดเลอืกหลายชองทาง 
ยิ่งทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาไดเร็วขึ้น ไดแก 1) โอนผาน
ธนาคารการโอนเงนิเปนวธิกีารทีน่ยิมใชกนัมาก เพราะเพยีงเขาไป
ในแอปพลเิคชนัของธนาคารกส็ามารถกดโอนเงนิไดในไมกีว่นิาที 
สําหรับพอค าแมค าอย าลืมกดสมัครรับบริการแจงเตือน
เมื่อมีลูกคาโอนเงินเขา และแจงลูกคาใหส งสลิปการโอน
อิ เล็กทรอนิกส ทุกครั้ ง เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย

2) การชําระผานแอปพลิเคชั่น e–Money จากนั้นเติมเงิน
เขาบญัชใีหเพยีงพอกอนจงึจะชาํระเงนิได ผูใหบรกิาร e–Money 
ที่เราคุนเคยก็อยางเชน เปาตัง – G wallet เปนตน 3) ชําระ
ผานบัตรเครดิตอันนี้ นาจะเปนการรับชําระเงิน เหมาะกับสินคา
ที่มีราคาคอนขางสูง เชน เครื่องทอง เครื่องเงิน กระเปา รองเทา 
เปนตน การชําระผานบัตรเครดิตเปนอีกหนึ่งชองทางการชําระ
เงินที่สรางแรงจูงใจใหลูกคาที่ไมมีเงินสด ไดของกอนจายทีหลัง 
หรือไดสวนลดจากการใชจายบนบัตร 4) เก็บเงินปลายทาง
การเก็บเงินปลายทางเหมาะสําหรับลูกคาที่สะดวกใชเงินสด
มากกวาออนไลน หรืออยากเห็นของกอนจายเงินเพื่อความ
สบายใจวาจะไมถกูโกง หรอือาจจะสัง่ซือ้ของใหผูอืน่ และตองการ
ใหบุคคลนั้นเปนผู ชําระเงินเองที่ปลายทาง วิธีนี้แมจะดูงาย
สําหรับลูกค า แตสําหรับผู ขายตองตกลงกับผู จัดส งให ดี
ถึงคาธรรมเนียมที่อาจตามมาทีหลัง ประมาณ 2–3% ตองตกลง
กับผูซื้อ โอนราคานี้  เก็บปลายทางตองบวกเพิ่ม เปนตน
 6.  มแีผนการขายและการตลาด ตองสรางคอนเทนต  
ข อมูลเนื้อหาที่บอกเล าเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด กิจการ
รายละเอียดสินคา หรือการอธิบายเรื่องราวตาง ๆ ผานตัวอักษร 
รูปภาพ อินโฟกราฟก เสียง หรือวิดีโอ จัดโปรโมชั่น การแขงขัน 
แจกรางวัล ลด แลก แจก แถม เพื่อสรางการมีสวนรวมจากลูกคา 
สรางการรับรูในแบรนดตอไปยังคนในกลุมอื่น ๆ เชน กดไลค 
กดแชร, เช็คอิน, ถายรีวิว คูกับสินคาเรา รับสวนลดครั้งตอไป
 7.  บริหารจัดการ “เวลา” ตอบลูกคา เนื่องจาก
การขายออนไลนจะมีการซื้อ – ขายกันตลอด 24 ชั่วโมง จะตอง
บริหารจัดการเวลา ลูกคาทัก สงขอความมา เราจะตองรีบตอบ
ลูกคา สิ่งสําคัญเลยที่ควรตองมีคือ Service Mind ควรพรอม
ขายตลอดเวลา ขยันตอบคอมเมนต ขยันลงรีวิวสินคา 
 8. จัดสงสินคา ตองเลือกระบบขนสงสินคาที่สงของ
ไดเร็ว งาย สะดวก มีบริการที่ดี ที่สําคัญคือ คาสงไมแพง
พิจารณาจากบริการตาง ๆ ของระบบขนสง เชน ใกลบาน 
มีบริการการนัดหมาย Pick up Service ถึงที่ มีบริการเก็บเงิน
ปลายทางใหลูกคา การแพ็คสินคาบรรจุเพื่อเตรียมสง จะตอง
เขาใจลักษณะสินคา เชน จะแตกงายไหม จะเนาหรือเปลา 
ตองหอแบบไหน กันกระแทกไหมหรือเจาะรูระบายอากาศไหม  
เปนตน
 เพียงเราเขาใจหลักการในการทําธุรกิจออนไลน ก็จะ
ทาํใหเราสามารถหารายไดอยางงาย ๆ  ภายใตขอจาํกดัทัง้ดาน
สังคม และเศรษฐกิจในยุคที่มีการระบาดอยางหนักของ
เชื้อโควิด–19 เชนนี้ “ขายของออนไลน” จึงเปนอาชีพหนึ่ง
ที่นาสนใจในการหารายไดดังสโลแกน “อยูบานก็ไดเงิน” 
นั่นเอง
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อายุไมเกินอายุไมเกิน55ปี
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อายุไมเกินอายุไมเกินอายุไมเกิน

ผูมีสิทธิ์ ไดแก

1. สมาชิกสามัญ และสมทบของสหกรณ

   ออมทรัพย

2. สมาชิกสามัญ กลุมวิชาชีพอื่น

3. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก

    สามัญของ สสอค.

4. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก

    สมทบของ สสอค.

5. คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิก

    สมทบ สสอค. จากกลุมวิชาชีพอื่น

เอกสารประกอบการสมัคร

ใบรับรองแพทย โรงพยาบาลของรัฐ

อายุไมเกิน 30 วัน
  

สำเนาบัตรประชาชน

ของตนเอง และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

สำเนาทะเบียนบาน

ของตนเอง และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

นายดิเรก  เนคมานุรักษ

ผูจัดการ สสอค.

นายสมพล  ตันติสันติสม

นายก สสอค.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

มีสมาชิกทั่วประเทศกวา

309,012 คน
ขอมูล ณ 31 ธ.ค. 2564

“ผูที่เกิดตั้งแตป พ.ศ. 2510 เปนตนไป”

(ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565)



สมัครโดยชำระ
เงินสงเคราะหลวงหนา  4,800  บาท

คาสมัคร                                   40  บาท

คาบำรุงรายป                          40  บาท

รวมเปนเงิน

4,880  บาท

สสอค.  สวัสดิการของคนสหกรณ  เอื ้ออาทรและหวงใย

4,880  บาท

เสียชีวิต รับเงินสงเคราะห

600,0
00 บา

ท

1. ศูนยประสานงาน สสอค. ที่สหกรณตนสังกัด

2. สำนักงานใหญ 199/8 หมู 2  ชั้น 4 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยไทย
ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02-4961337 Fax. 02-4961338

เบอร 061-0533146 (ทะเบียน)  065-6136350 (การเงิน) 

      092-5197862 (บัญชี)    096-6545662 (ประชาสัมพันธ)  

สมัคร

ไดที่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ครูไทย สสอค.

www.cwftc.or.thftsc.coop1@gmail.comสมาคมฌาปนกิจครูไทย
สสอค.

Line ID : @CWFTC

สสอค. สว ัสดิการของคนสหกรณ  เอ ื ้ออาทรและหวงใย

มีสมาชกเสยชวิตแลว 24,551 ราย (ศพ)

จายเงินสงเคราะหไปแลว 14,850,478,419.30 บาท
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สหกรณออมทรัพย

กับการแกหนี้นอกระบบ

1 ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาสหกรณ และรองประธานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด

เกริ่นกันกอน

 ระยะหลงัไดยนิขาวเรือ่งหนีน้อกระบบบอยมาก ครัง้หลงัสดุ
ไดยินวามีการคิดดอกเบี้ยเงินกูกันในอัตราสูงเกินกวารอยละ 50
และเมื่อไมสามารถชําระคืนไดก็มีการทวงถามที่ใชความรุนแรง
มาก มกีารทาํรายรางกายและจติใจกนัอยางไมเกรงกลวักฎหมาย 
ผมรู สึกสะทอนใจ และถามตัวเองวาประเทศไทยมาถึงจุดนี้
ไดอยางไร?
 แลวก็อดคิดตอและถามตัวเองวาไมไดวามีกรณีแบบนี้
เกิดขึ้นกับเพื่อนสมาชิกของเรา บางหรือไม ถามี สหกรณจะชวย
แกปญหาใหเขาไดอยางไร ซึ่งประเด็นนี้จะเปนสาระหลัก
ของบทความนี้ 

สาเหตุของปญหาหนี้นอกระบบ

 สาเหตขุองหนีน้อกระบบอยูตรงไหนกนัแน เปนเรือ่งทีจ่ะ
นํามาพิจารณากัน โดยเริ่มจาก “ตัวผูกู” กอน แลวตามดวย
“ตัวผูใหกู” ดังนี้
 ดานผูกู : มักพบวากลุมผูกูที่เปนหนี้นอกระบบเปนผูมี
รายไดนอย ไมเพียงพอกับรายจายในครอบครัว แตก็เคยมีขอมูล
วากลุมที่มีรายไดมากบางสวนก็มีปญหาหนี้นอกระบบเชนกัน

ดังนั้นคําถามจึงวนกลับมาวารายไดเปนสาเหตุหลักของการมีหนี้
นอกระบบจริงหรือไม โดยสวนตัวผมยังเห็นวาเปนเรื่องจริง
และตองเรงหาทางแกไข อยางไรก็ตามสิ่งที่ผมเห็นวาเปนสาเหตุ
ทีร่นุแรงมากกวาคอื “รายจาย” ซึง่เกดิทัง้จากความจาํเปนในการ
ดํารงชีวิต และที่เกิดจากความอยาก (ไมจําเปนตอการดํารงชีวิต) 
เมื่อรายจายรวมแลวมากกวารายไดก็กลายเปนหนี้สิน แตไมได
หมายความวาคนที่เปนหนี้จะมีปญหาทุกคน พบวาคนที่เปนหนี้
สวนใหญไมมีปญหา สามารถชําระคืนไดอยางราบรื่น แตอีก
จํานวนหนึ่งไมสามารถชําระคืนได  
 ดานผูใหกู : ผูใหกูสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม 
คอื ผูใหกูในระบบ และผูใหกูนอกระบบ สาํหรบัผูใหกูในระบบคอื
ผูใหกู ที่กฎหมายใหการรับรองการดําเนินการ เชน ธนาคาร
ตาง ๆ องคกรที่ไมใชธนาคารแตกฎหมายอนุญาตใหทําธุรกิจ
การเงนิได รวมถงึสหกรณดวย การคดิดอกเบีย้และเงือ่นไขตาง ๆ  
ของผู ใหกู กลุ มนี้ตองเปนตามที่กฎหมายกําหนดสวนผู ใหกู 
นอกระบบเปนกลุมที่กฎหมายยังไมสามารถเขาไปควบคุมได 
หรือกลาวไดวาเปนกลุมนอก (เหนือ) กฎหมาย 

■ โดย…ผศ.ดร.รังสรรค ปติปญญา1
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 เนือ่งจากมเีงือ่นไขทางกฎหมายหลายประการแหลงเงนิกู
ในระบบจงึตองดาํเนนิการดวยความระมดัระวงัตองมกีารวเิคราะห
การใหกูอยางรอบคอบรัดกุม จํานวนเงินใหกูจึงอาจไมสูงมากนัก 
และอาจปฏิเสธการใหกู แกผู ขอกูบางราย ผูขอกูที่ถูกปฏิเสธ
หรือไดรับเงินกู ไมเพียงพอจํานวนหนึ่งหันเขาไปกู จากแหลง
นอกระบบ ซึ่งในประเทศไทยผูกูสามารถเขาถึงแหลงนอกระบบ
ไดงาย ผูใหกูกลุมนีม้คีวามพรอมในการใหกูสงูมาก  แตขณะเดยีวกนั
ก็คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง และมีวิธีการทวงถามหนี้ที่รุนแรงมาก
 หากมาโฟกัสที่ แหลงเงินกูนอกระบบ คําถามที่นาสนใจ
กค็อื “ณ. จดุเริม่ตนของการกูแหลงเงนิกูบงัคบัใหผูกูกูหรอืไม” 
คําตอบก็คือ “ไม” ดังนั้นเหตุแหงปญหาหนี้นอกระบบที่แทจริง
คือ “ตัวผู กู ” เอง ซึ่งเหตุสําคัญนาจะมี 3 ประเด็น คือ
“ความยากจน ความอยาก และการขาดวินัยและความรู 
ในการบริหารเงิน” 

สหกรณจะชวยเหลือสมาชิกที่เปนหนี้นอกระบบ

ไดอยางไร

 โดยสวนตัวผมเชื่อวาสมาชิกจํานวนหนึ่งมีหนี้นอกระบบ 
และกําลังตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน แตยังไมมีขอมูล
วาเปนใครบาง มีหนี้มากนอยแคไหน และมีปญหาหรือไม ทั้งนี้
บางทานที่มีหนี้นอกระบบอาจไมมีปญหาก็ได ดังนั้นการแกไข 
จึงควรเริ่มจากกลุ มสมาชิกที่มีหนี้นอกระบบและมีป ญหา
ไมสามารถชําระคืนไดกอน โดยจัดทําเปนโครงการแกไขหนี้
นอกระบบ ซึ่งควรมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
 1) รวบรวมขอมูลปญหาหนี้นอกระบบของสมาชิก
ซึ่งตองทําดวยความระมัดระวัง เปนความลับ และควรเปน
ขอมูลที่ไดรับจากสมาชิกที่มีปญหาโดยตรง ทั้งนี้โครงการ
ควรประชาสัมพันธโครงการใหสมาชิกรับทราบ สมาชิกที่จะ
เขาโครงการนี้ตองเปนไปตามความสมัครใจและพรอมใหขอมูล
จริง (โดยขอมูลของสมาชิกแตละคนถือวาเปนความลับ) 
 2) วเิคราะหกระแสรายไดรายจายของผูเขารวมโครงการ
ผานกระบวนการจัดทําบัญชีครัวเรือน นําขอมูลจากบัญชี
ครัวเรือนมาวิเคราะหความจําเปนของรายจายแตละรายการ 
พรอมไปกับการคาดการณรายจายที่เกิดขึ้นเปนชวง ๆ (ไมได
เกิดขึ้นทุกเดือน เชน คาเทอมของลูก เปนตน) ประมาณการ
เปนกระแสรายจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละเดือน จากนั้น
นําขอมูลมาวางแผนการปรับกระแสรายจาย โดยใหตัดหรือลด
รายจายที่ไมจําเปนออก (เพื่อลดกระแสเงินรายจาย) แลวปรับ
เปนกระแสรายจายกอนชําระหนี้นอกระบบ 
 ในสวนของรายไดก็เชนกัน ตองนําขอมูลมาวิเคราะห
ดูวากระแสรายไดของครอบครัวเปนอยางไรในแตละเดือน
รวมถึงพิจารณาวามีรายไดใดที่จะเขามาเปนชวง ๆ บาง

เพื่อปรับเปนประมาณการกระแสรายไดแตละเดือน แลวนํามา
เปรียบเทียบกับกระแสรายจายที่ประมาณการไว หากยังมี
รายจายสูงกว ารายไดก็มาพิจารณาถึงการทําอาชีพเสริม
เพื่อสรางรายไดเพิ่ม
 3)  สหกรณใหเงินกูเพือ่ชําระคนืหนี้นอกระบบ แลวรวม
และปรับโครงสรางหนี้ การดําเนินการดังกลาว ทําใหสมาชิก
หลุดออกจากวังวนของหนี้นอกระบบ และทําใหการชําระหนี้คืน
สหกรณเปนไปอยางเหมาะสมกับกระแสรายไดรายจายใหม
ที่เกิดขึ้น
 อยางไรก็ตามเพื่อใหการแกไขปญหาเกิดความยั่งยืน 
การดําเนินโครงการขางตนตองทําไปพรอม ๆ กับ “การสงเสริม
ใหสมาชกิมวีนิยัทางการเงนิ และมคีวามรูความสามารถในการ
บริหารเงิน” 
  
สงทายกอนจาก

 แมจะเห็นวเปนปญหาสําคัญ แตหลายทานอาจมองวา
เปนเรื่องสวนตัวของแตละคน ผู มีปญหาควรรับผิดชอบกับ
ผลการกระทําของตนเอง สหกรณไมควรเขาไปยุง อยางไรก็ตาม 
โดยสวนตัวแลวผมเห็นวามีความจําเปนที่สหกรณตองเขาไป
ยุงเกีย่ว ดวยเหตผุล 2 ประการ ประการแรกเปนเหตผุลทางธรุกจิ 
เนื่องจากเมื่อสมาชิกมีปญหาการชําระคืนหนี้นอกระบบแลว
สุดทายปญหาจะลามไปถึงเจาหนี้ทุกราย รวมถึงสหกรณดวย 
สวนอีกเหตุผลหนึ่งเปนเหตุผลเชิงอุดมการณ ทั้งนี้สหกรณ
มีเปาหมายสําคัญที่จะยกระดับชีวิตความเปนอยูของคนใหดีขึ้น 
ดงันัน้หากมแีนวทางใดทีส่ามารถทาํใหสมาชกิมชีวีติความเปนอยู
ดีขึ้นได สหกรณควรเขาไปดําเนินการอยางจริงจัง 
 เมือ่สหกรณเขาไปชวยแลว ผลทีเ่กดิขึน้จะเปนอยางไร
กค็งเปนความรบัผดิชอบของสมาชกิ “สมาชกิตองเลอืกเองวา
จะเปนบัวเหลาที่ 1 2 3 หรือ 4”  ... สวัสดีครับ...
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   ารตรวจการสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ 
   ปองกันมิใหมีการกระทํา หรืองดเวนการกระทํา
ในลกัษณะทีไ่มเปนไปตามอดุมการณ หลกัการสหกรณ ไมเปนไป
ตามวตัถปุระสงคและอาํนาจกระทาํการของสหกรณซึง่กาํหนดไว
ในขอบังคับของสหกรณ ฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับหรือระเบียบ
ของสหกรณ ระเบียบหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนที่ดี            
ของสหกรณ กรณีตรวจพบวาสหกรณใดมีการกระทําหรืองดเวน
กระทําในลักษณะดังกลาวขางตนนั้น ตองรายงานเพื่อพิจารณา
ใหมกีารสัง่การโดยเรว็  โดยแบงการตรวจสอบออกเปน 2 ประเภท 
คือ 
 1.  การตรวจสอบกิจการของสหกรณ จะเปน
การตรวจสอบหรือสอบทานการดําเนินงานของสหกรณ
ในขอบเขต ดังนี้
  ●  กรณีที่เกี่ยวกับสมาชิก ในเรื่องดังตอไปนี้คือ สัญญา
และขอเท็จจริงที่สมาชิกทําไวกับสหกรณที่เปนเรื่องการกูยืมเงิน 
สวัสดิการที่สมาชิกไดรับหรือจะไดรับจากสหกรณ การฝาก/
การถอนเงิน/การถือหุ น/การจ ายคืนค าหุ นของสมาชิก 
การจําหนายปจจัยการผลิตหรือสินคาใหสมาชิก การรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิก การใหบริการสมาชิกในรูปแบบตาง ๆ 
การรบัสมคัรสมาชกิ สมาชกิสมทบ และการใหพนจากสมาชกิภาพ 
และเรื่องอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

การตรวจการสหกรณเพื่อการกํากับ ดูแล 
ตรวจสอบและคุมครองระบบสหกรณ

 ● กรณีเกี่ยวกับบุคคลอื่น ในเรื่องดังตอไปนี้คือ นิติกรรม
สัญญาใด ๆ ที่มีผลผูกพันตอสหกรณ ทั้งที่เปนเจาหนี้และลูกหนี้ 
การดําเนินการเกี่ยวกับคดีความ ไมวาสหกรณจะเปนโจทก
หรือจําเลย การฝากเงินหรือรับฝากเงินจากสหกรณอื่นหรือ
ธนาคาร การใชเงินเพื่อการลงทุน การจัดหาปจจัยการผลิต
หรือจัดหาสินคา มาจําหนาย การจําหนายผลผลิตที่รวบรวม
จากสมาชิกหรือแปรรูปจําหนาย การจัดซื้อจัดจางวัสดุ ครุภัณฑ 
ที่ดิน สิ่งก อสร าง หรือจ างเหมาบริการ และเรื่องอื่น ๆ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
 ●  กรณกีารบรหิารจดัการภายในองคกร ในเรือ่งดงัตอไปนี้
คือ การดําเนินการของเจาหนาที่สหกรณ การดําเนินการ
ตามแผนงานงบประมาณ การประชุมและมติของที่ประชุม 
เอกสารหลักฐานสําหรับใชในการดําเนินการของสหกรณ 
การจัดใหมีสวัสดิการในลักษณะตาง ๆ  การดําเนินการตามระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และเรื่องอื่น ๆ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
 2. การตรวจสอบฐานะการเงินของสหกรณ

จะเปนการตรวจสอบหรือสอบทานสถานภาพการบริหารจัดการ
ทางการเงินของสหกรณ ในกรณีของที่มาของเงินที่เขาสูสหกรณ 
การใชไปของเงินที่สหกรณไดมา รวมทั้งเสนทางของเงินที่ใชไป
ในกรณีที่นาสงสัยวาไมปกติ ความสามารถของสหกรณในการ
ชําระหนี้ แกเจาหนี้ การฝากและการเบิกถอนเงินจากธนาคาร 
จากสหกรณอื่นหรือจากสถาบันการเงินใด ๆ การใชเงินของ
สหกรณเพื่อการลงทุนและการถอนเงินลงทุน การรักษาสภาพ
คลองและการกอหนี้กูยืมเงินหรือคํ้าประกัน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ
ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 ในการตรวจสอบกจิการและฐานะการเงนิของสหกรณ 
นายทะเบียนสหกรณอาจกําหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องในการตรวจสอบแตละคราวได การรายงาน
ผลการตรวจสอบ ใหผู ตรวจการสหกรณเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบตามแบบรายงานการตรวจสอบกิจการ
และฐานะการเงินของสหกรณตอสหกรณจังหวัดในฐานะ
รองนายทะเบียนสหกรณเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการตอไป 

■ โดย…จิราวรรณ  เพ็งเรือง

ก
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■ บทความ : http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/ทีม The Revolution Times 
 ผูเขาแขงขันการประกวดนักขาวรุนใหม NEWSGEN by Dtac

   นื่องจากชวงนี้กระแสเกี่ยวกับ คริปโต มาแรง  
   เพราะบุคคลหลาย ๆ กลุมที่ผูเขียนไดรูจัก มักจะ
หยบิยกเอามาเปนประเดน็ในการสนทนา มทีัง้สนทนาไปหวัเราะไป
และมีทั้งสนทนาไปสลดไป (แตที่หัวเราะนี่อาจจะแนวหนาชื่น
อกตรมก็ได) คราวนี้ก็เลยจะมาแฉเรื่องแนว ๆ นี้บาง ที่จริง
มนักเ็ปนเรือ่งเกีย่วกบั IT Tecnology เหมอืนกนันะ  เพยีงแตมนั
ไดนาํไปรวมกบัการบรหิารทางดานการเงนิ กเ็ลยไดชือ่ใหมรวม ๆ  
เรยีกวา Fintech  ในบทความนีก้จ็ะขอเหลาเกีย่วกบัเจานีพ่อเปน
สังเขป ใหพวกเราชาวสหกรณพอจะไดรูจักกับมันบาง จะได
ไมตกเทรนเนอะ มาเราไปดูกัน
 ถายอนเวลากลับไปถามคนที่ใชชีวิตอยูในโลกซัก 20 ป
ที่แลว การบอกวาสามารถเขาถึงบริการทางการเงินที่ไหน 
เมื่อไหรก็ได โดยไมตองไปที่ธนาคาร คงถูกมองดวยความสงสัย
และคิดวาคนพูดคงไมสบาย เพราะบริการหรือผลิตภัณฑ
ทางการเงินดูชางซับซอนเกินกวาที่คนทั่วไปจะมีอํานาจจัดการ 
แตในวันนี้ การเขาถึงบริการทางการเงิน การลงทุน หรือแมแต
เรื่องยาก ๆ แบบการขอสินเชื่อก็สามารถทําไดดวยตัวเองงาย ๆ 
เพราะเทคโนโลยใีนปจจบุนัชวยใหเรือ่งการเงนิเปนเรือ่งงายยิง่ขึน้  

ฟนเทค (Fintech) เทคโนโลยี
ทางการเงิน การบริการ และการลงทุน

ซึ่งเราก็เลยเรียกมันงาย ๆ วา Fintech  แลวจริง ๆ ไมอิงนิยาย
มันคือจั๋งใดสู

 ฟนเทค (Fintech) คืออะไร

 Fintech คือการผสมระหวางคําวา Finance กับคําวา 
Technology หรอืการใชเทคโนโลย ีโดยเฉพาะระบบการสือ่สาร
ออนไลนมาประยุกตใชในธุรกิจดานการเงิน การธนาคาร 
และการลงทุน โดยมากกวาการประยุกตแลวในหลายครั้ง
ยังเปนการ Disrupt ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบริโภคจากแบบเดิมไปสูสิ่งใหมอีกดวย คลาย ๆ กับวันที่ 
Apple ผลิต iPhone ออกมาและนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของผูบรโิภคจากการใชมอืถอืแบบมปีุมกดเปนมอืถอืระบบสมัผสั
อยางนั้นนะครับ สวน Startup นั้นหมายถึงการเกิดขึ้นของธุรกิจ
ซึ่งสวนมากเปนเรื่องของเทคโนโลยี ในการสรางผลิตภัณฑที่เปน
นวัตกรรมสําหรับผูบริโภคที่สามารถทําการขยายไดในวงกวาง
 Financial Technology คือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช
กับการเงินในการสรางนวัตกรรมใหม เพื่อเปนสินคา บริการ 
การแกปญหาทางการเงิน รวมถึงเปนแนวทางในการประกอบ

เ



17จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
● กรกฎาคม - กันยายน 2565 ●

17จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
●

ธุรกิจใหม ๆ ทําใหการจัดการ และการเขาถึงทางการเงินเปนไป
ไดงายขึ้น ดวยเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีทางการเงิน มีจุดเริ่มตน
จากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในระบบงานของธนาคาร 
(สมัยยังใขจอคอมพิวเตอรขาวดํา  เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ
เต็มชั้นของอาคาร  ขอมูลเก็บในมวนเทปประมาณนั้นเบย)
เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นพรอม ๆ กับความสามารถในการเขาถึง
ของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสมารตโฟนที่ถือเปน Disrupter 
แหงยุค ก็ทําใหอํานาจในการทําธุรกรรมและเขาถึงบริการ
ทางการเงินไม ถูกจํากัดอยู กับสถาบันการเงินอีกต อไป 
เทคโนโลยทีางการเงนิ ไดแตกแขนงออกมาเปนรปูแบบตาง ๆ  กนั 
เพื่อตอบสนองความตองการทางการเงินของผูใช และการนํา
เทคโนโลยมีาใชกบัการเงนิและการลงทนุนัน้จรงิ ๆ  มมีานานแลว 
(ไมวาจะเปนตู ATM บัตรเครดิต หรือวาโปรแกรมซื้อขายหุน) 
แตที่อยู ๆ มาไดยินกันบอย ๆ ชวงนี้เพราะวาเทคโนโลยีทาง
การเงนิเหลานีเ้ดมิพฒันาไปอยางชา ๆ  กวาจะออกเทคโนโลยใีหม
สักครั้งก็ทิ้งช วงเวลาหลายป กระทั่งมาในยุคปจจุบันดวย
เทคโนโลยีที่กาวหนา Smartphone, โครงขายอินเทอรเน็ต
ที่แข็งแกรงขึ้น, การบูมของ Social Media, Tech Startup ฯลฯ 
ทําใหเกิดเทคโนโลยีทางการเงินใหม ๆ ขึ้นมาเปนดอกเห็ด

ซึง่เทคโนโลยเีหลานีก้เ็ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบรโิภคไปจาก
เดิมอยางมาก  
 Fintech มีกี่แบบ อะไรบาง ถ าพูดถึง Fintech
คนมักจะคิดถึงระบบ Mobile Banking ของแตละธนาคารกอน
เปนอันดับแรก ซึ่งบอกไดเลยวาไมผิด แตตามที่ไดบอกไปแลววา
เทคโนโลยีทางการเงินนั้นมีอยูหลายรูปแบบดวยกัน และการ
แบงประเภทของฟนเทคก็สามารถแบงไดหลากหลายวิธีเชนกัน 
แตถาจะจําแนกตามจุดประสงคในการใชงาน สามารถแบงออก
ไดเปน 7 แบบ
 Banking Technology การนําเทคโนโลยีมาใชกับ
ระบบธนาคาร ซึ่งเปนสิ่งแรกที่คนมักคิดถึง เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี
ทางการเงนิ เพราะหลายคนคุนเคยกบัเทคโนโลยดีงักลาวอยูแลว 
และเชื่อวาในโทรศัพทของคนวัยทํางานสวนใหญจะตองติดตั้ง
แอปพลเิคชนัธนาคาร ซึง่ ฟนเทคประเภทนีค้อื Mobile Banking 
ที่มีขึ้นเพื่อใหลูกคาของธนาคารสามารถทําธุรกรรมตาง ๆ 
ที่เปนการบริหารจัดการเงินของตัวเองไดดวยตัวเอง ทํางาน
ในฟงกชันเดียวกับที่ธนาคารแบบดั้งเดิมทํา ทั้งเช็กยอดบัญชี 
โอนเงิน จายบิล และอื่น ๆ
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Crowdfunding Platforms เทคโนโลยีเพื่อการ
ระดมทุน กลาวคือ คราวดฟนดิงแพลตฟอรม เปนแพลตฟอรม
ตัวกลาง ระหวางผูประกอบการ และนักลงทุน โดยแพลตฟอรม
ที่เกิดขึ้น มีจุดประสงคเพื่อใหเกิดการขอและใหเงินทุน แทนที่
ผู ประกอบการจะตองไปขอกูสินเชื่อจากธนาคาร ก็สามารถ
ระดมทนุจากนกัลงทนุหลาย ๆ  คนได และนกัลงทนุเองกส็ามารถ
เลือกลงทุนในธุรกิจที่นาสนใจ ผานแพลตฟอรมดังกลาวได 
โดยแพลตฟอรม นอกจากจะเปนตัวกลางในการเชื่อมตอแลว 
ยังอํานวยความสะดวก ในเรื่องการสมัครขอระดมทุน ตรวจสอบ
เครดิต และอนุมัติดวยเชนกัน ซึ่งเพียรพาวเวอรจัดอยูในฟนเทค
ประเภทนี้ โดยการระดมทุนผานแพลตฟอรมของเพียรพาวเวอร
จะอยูในรูปแบบของหุนกูคราวดฟนดิง ที่ใหผลตอบแทนเปน
ดอกเบี้ย

Cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัลทั้ง Cryptocurrency 
หรือเทคโนโลยี Blockchain เปนการสมมติชุดขอมูลขึ้นมา
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในโลกออนไลน แลวทําใหใชงานไดเหมือน
เงินจริง สามารถใชจายได รวมถึงเก็งกําไรไดดวย โดยสกุลเงิน
ดจิทิลัสกลุแรกทีถ่อืกาํเนดิมาในโลกคอื Bitcoin และทีส่ัน่สะเทอืน
วงการการเงินลาสุดคือการประกาศเปดตัว Libra สกุลเงินดิจิทัล
ของ Facebook ที่จับมือกับพารทเนอรเจาใหญทั่วโลกซึ่งถูก
คาดการณวาจะเปน Technology Disruptive ที่ใหญที่สุด
ในอนาคต

 การเกดิขึน้ของเทคโนโลยทีางการเงนิประเภทนี ้บางกถ็กู
มองเปนโอกาสที่จะสรางความเทาเทียมทางการเงิน บางก็
ถูกมองวาเปนภัยตอระบบการเงินดั้งเดิมของโลก จึงไดรับทั้งการ
ตอนรับและขับไลจากทั่วโลก อยางไรก็ดี Cryptocurrency
ถอืเปนระบบการเงนิแหงอนาคตทีม่กีารขยายขอบเขตความสนใจ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 Payment Technology ระบบการจายเงนิทีด่าํเนนิการ
ดวยเทคโนโลยี ประเภทนี้คือระบบตัวแทนการใชจายที่ผู ใช
ต องเปดบัญชีกับทางแพลตฟอรมจึงจะสามารถใชงานได 
ตัวอยางเชนระบบ E–Wallet ตาง ๆ เครดิตการด ซึ่งระบบ 
Payment จะตางจาก Mobile Banking ตรงที่เจ าของ
แพลตฟอรมไมใชธนาคาร และใหบรกิารเฉพาะการใชจายเทานัน้
Enterprise Financial Software ซอฟตแวรสําหรับองคกร 
อีกหนึ่งเครื่องมือเทคโนโลยี ที่จะชวยผูประกอบการในเรื่อง 
การจัดการทางดานการเงิน ไมว าจะเปนการจัดการบัญชี 
ระบบจายเงินเดือน–ภาษีและการจัดการพนักงาน ซึ่งครอบคลุม
ถึงสวัสดิการดานการเงิน โดยเทคโนโลยีดังกลาวจะชวยลดเวลา 
และทรัพยากรที่ตองใชงาน ทําใหประสิทธิภาพของกระบวนการ
ภายในองคกรดีขึ้น
 Investment Management เทคโนโลยีที่จะชวย
จัดการทางดานลงทุน ในปจจุบันจะเห็นไดวา มีแพลตฟอรม
การลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น ไมวาจะเปน แอปพลิเคชันลงทุน
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ใน Private fund, ทองคํา, กองทุนรวม รวมถึงแพลตฟอรม
ที่ใช AI ชวยในการวิเคราะหหุน หรือแมแตการนําเทคโนโลยี
อยาง Robo Advisor มาชวยในการจัดพอรตการลงทุน (Asset 
Allocation)

Insurance Technology/Insurtech หลายคน
มองวาการซื้อประกันภัย ประกันชีวิตคือการลงทุนรูปแบบหนึ่ง 
รวมทั้งระบบการคํานวณเบี้ยประกันมีความซับซอน การใช
เทคโนโลยีทางการเงินเขามาชวยทั้งดานการคํานวณเบี้ยประกัน 
ผลตอบแทน ความเสีย่ง รวมถงึอตัราสวนลดอยางเปนเหตเุปนผล 
ชวยใหทั้งผูซื้อและผูเสนอขายประกันภัย ประกันชีวิตบริหาร
จัดการระบบประกันไดงายขึ้น
 แลว Fintech มีประโยชนอยางไร กับใครบาง  เอาแบบ
ไมจกตานะ ก็ในเมื่อรูปแบบของเทคโนโลยีทางการเงิน มีอยู
มากมาย ครอบคลุมการใชบริการแทบทุกระดับ ประโยชน
ของเทคโนโลยีทางการเงินจึงมีมากตามไปดวย โดยอาจแบง
ประโยชนตามกลุมผูใชงานไดดังนี้

บุคคลทั่วไป ไดประโยชนจากเทคโนโลยีทางการเงิน
ในลักษณะการขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงิน 
(Financial Inclusion) ที่ทําใหคนที่ไมมีบัญชีธนาคารสามารถ
ใชจาย ทาํธรุกรรม รวมถงึสามารถขอสนิเชือ่ ลงทนุไดดวยตนเอง

สถาบนัการเงนิ ใชประโยชนจากเทคโนโลยทีางการเงนิ
ไดดวย การสรางระบบธนาคารยอย ๆ แบบ Mobile Banking 
ลงมาใหอยูในโทรศัพทมือถือ เปนอีกชองทางในการเขาถึงลูกคา 
และเก็บขอมูลธุรกรรมตาง ๆ ของลูกคาไดงายขึ้น

 ผูใหบริการ E-Commerce ใชประโยชนไดทั้งใน
รูปแบบของระบบ Payment จากการเชื่อมตอ API Data 
และ Banking Technology ทําใหคาขายในออนไลนงายขึ้น 
จากการจายเงินผานแพลตฟอรมออนไลนดังกลาว
 นักลงทุน เทคโนโลยีทางการเงิน เอื้อตอการลงทุน
ทั้งในรูปแบบตลาด Cryptocurrency, Insurtech และ 
Crowdfunding Platforms, Streaming ซึ่งถือเปนโอกาส
สําหรับนักลงทุนที่อยากลองลงทุนในรูปแบบใหม ๆ
 ผูประกอบการ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น 
ผาน Crowdfunding Platforms รวมถึงสามารถจัดการบริหาร
ระบบตาง ๆ ในองคกรไดดียิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีซอฟตแวร
ที่พัฒนามาเพื่อใชกับองคกรโดยเฉพาะ 
  จากที่เหลามาขางตน จะเห็นไดวา คริปโต ที่เปน
ที่กลาวขานน้นเปนแค หนึ่งในเจ็ดแบบที่แบงแบบคราว ๆ 
เทานั้น สวน Fintech แบบอื่น ในปจจุบันก็ไดมีการนํามาใช
บางแลว เชน Crowdfunding Platforms ก็มีการใชจริง
ในการขอใหบคุคลอืน่มารวมทนุ และสดุทายเราอยูในกลุมไหน 
ไดประโยชนเยี่ยงไรก็เอาพอเปนสังเขปเนอะ เดี๋ยวเซลลสมอง
ทาํงานมากเกนิเกบ็หนวยความจาํไวคดิตวัเลขบาง กนัอลัไซเมอร 
หากผูอานมีขอสงสัยอันใด ก็สอบถามกับทางบรรณาธิการ
ไดเลยนะคราบ  สวัสดีครับทุกทาน










