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 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด ำเนินกิจกำรเพ่ือประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจและสังคม  โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นของ
สมำชิก  บริหำรงำนโดยสมำชิก  และเพ่ือผลประโยชน์ของสมำชิก  ภำยใต้หลักประชำธิปไตยเพ่ือสนอง
ควำมต้องกำรอันจ ำเป็นของสมำชิก  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำรด ำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ คือ ธุรกิจ
สินเชื่อ  ธุรกิจรับฝำกเงิน  ธุรกิจขำยหรือรวบรวมผลผลิต  ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย  และธุรกิจกำร
ส่งเสริมและบริกำร  โดยเฉพำะธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยเป็นธุรกิจที่มีควำมส ำคัญต่อสมำชิก เนื่องจำก
เป็นธุรกิจที่สำมำรถช่วยเหลือสมำชิก  ในด้ำนกำรลดต้นทุนกำรผลิต  และลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนได้   
 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว  จึงด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรู้ในหัวข้อเรื่อง  “กำรส่งเสริมธุรกิจซื้อในสถำบันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”  เพ่ือรวบรวม      
องค์ควำมรู้ทั้งในด้ำนเอกสำรและจำกประสบกำรณ์ของบุคคล  จัดท ำเป็นคู่มือหรือแนวทำงในกำรส่งเสริม
ธุรกิจซื้อในสถำบันสหกรณ์/กลุ่มเกษตร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลำกรในสหกรณ์ทุกฝ่ำย 
 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ  องค์ควำมรู้ในกำรส่งเสริมธุรกิจ
ซื้อในสถำบันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์  สหกรณ์  และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
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หลักการและเหตุผล 
 
  สถำบันสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด ำเนินกิจกำรเพ่ือประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และต้องจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็น
ของสมำชิก บริหำรงำนโดยสมำชิก และเพ่ือผลประโยชน์ของสมำชิก  เพ่ือสร้ำงสรรค์และปรับปรุงกำร
ประกอบสัมมำชีพ และควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ส่งผลให้ประเทศชำติมีกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ประชำธิปไตยด้วยวิธีกำรสหกรณ์  ซึ่งยึดหลักกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นวิธีกำรในกำร
ด ำเนินงำน   
  กำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประกอบด้วยธุรกิจในด้ำนต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ 
2. ธุรกิจรับฝำกเงิน 
3. ธุรกิจขำยหรือรวบรวมผลผลิต 
4. ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยหรือธุรกิจซื้อ 
5. ธุรกิจกำรส่งเสริมอำชีพและบริกำร 

   ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นหน่วยงำนในส่วนภูมิภำคที่มีหน้ำที่ดูแลส่งเสริม
สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์  ซึ่งประกอบด้วย  สหกรณ์ภำคกำรเกษตร  จ ำนวน  36  แห่ง  
สหกรณ์นอกภำคเกษตร  จ ำนวน  21  แห่ง กลุ่มเกษตรกร จ ำนวน 59 แห่ง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ (knowledge Management) เพ่ือให้หน่วยงำน
จดักำรควำมรู้เพ่ือให้เกิดชุดควำมรู้ และน ำไปใช้ประโยชน์จริง และสอดคล้องกับขอบเขตของ KM ที่เห็นว่ำ
ส ำคัญ  ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดกำรควำมรู้ขึ้น  และ
คณะท ำงำนดังกล่ำวได้มีกำรประชุมปรึกษำหำรือเพ่ือคัดเลือกหัวข้อควำมรู้ที่น ำมำจัดกำร  ได้ตกลงคัดเลือก
หัวข้อเรื่องได้แก่ กำรส่งเสริมธุรกิจซื้อในสถำบันสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  เพ่ือรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ และ
องค์ควำมรู้ที่เป็นประสบกำรณ์ของบุคคลในหน่วยงำน ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมธุรกิจซื้อใน
สถำบันสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลำกรในสหกรณ์ทุกฝ่ำย  

 
องค์ความรู้ในการส่งเสริมธุรกิจซื้อในสถาบันสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 

 
  ธุรกิจซื้อสินค้ำมำจ ำหน่ำยในสถำบันสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร เป็นธุรกิจที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรจัดหำหรือจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร  เช่น  ฆ่ำแมลง  ปุ๋ย  ยำฆ่ำแมลง 
เครื่องสูบน้ ำ  เครื่องพ่นยำฯลฯ  ตลอดจนสินค้ำอุปโภคบริโภคท่ีจ ำเป็น  เช่น  ข้ำวสำร    น้ ำมันพืช  น้ ำปลำ  
ผงซักฟอก ฯลฯ  มำขำยให้แก่สมำชิกและผู้ที่มิใช่สมำชิก โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
  1.  กำรจัดหำสินค้ำมำขำย  สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรจะสอบถำมควำมต้องกำรจำกสมำชิก
เป็นครำว ๆ แล้วจัดหำสิ่งของมำขำยตำมใบสั่งซื้อของสมำชิก 
 
 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://law.longdo.com/law/624/sub43723&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQFjABahUKEwjonP-Q283HAhWIuo4KHRduARA&usg=AFQjCNHbJsUGtnFtjlnffYir0_FUJCmO6Q


 

2 
 
  2.  กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ  สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร สำมำรถจ ำหน่ำยสิ่งของให้แก่สมำชิกได้  
2  วิธี คือ  
 - จ ำหน่ำยเป็นเงินสด  เป็นวิธทีี่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่ต้องเสี่ยงและสมำชิกจะซื้อ
สินค้ำได้ในรำคำถูกกว่ำเงินเชื่อ  นอกจำกนี้เพ่ือควำมสะดวกส ำหรับสมำชิก  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อำจใช้
วิธีโอนเงินกู้ของสมำชิกมำช ำระค่ำสิ่งของ หรือใช้เงินฝำกของสมำชิกมำช ำระค่ำสิ่งของ หรือใช้เงินฝำกของ
สมำชิกมำช ำระค่ำสิ่งของ หรือหักเงินค่ำผลิตผลกำรเกษตรของสมำชิกท่ีขำยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ช ำระ
ค่ำสิ่งของ 
 -  จ ำหน่ำยเป็นเงินเชื่อ  โดยแยกเป็น 
    (1)  จ ำหน่ำยให้สมำชิกโดยตรง 
    (2)  จ ำหน่ำยให้สมำชิกโดยผ่ำนร้ำนค้ำย่อย 
                           “ร้ำนค้ำย่อย”  หมำยถึง  ร้ำนค้ำในต ำบลหรือหมู่บ้ำนซึ่งเป็นของสมำชิกและ
อยู่ในเขตท้องที่ด ำเนินงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้พิจำรณำรับขึ้น
ทะเบียนเป็นร้ำนค้ำย่อยของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  เพ่ือรับสิ่งของจำกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไปจ ำหน่ำย
ต่อให้แก่สมำชิกและบุคคลทั่วไป 

(3) จ ำหน่ำยผ่ำนสถำบัน 
     “สถำบัน”  หมำยถึง  สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  โดย
ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกลุ่มเกษตรกร หรือจำกหน่วยงำนอื่น 
    ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยให้แก่ผู้ที่มิใช่สมำชิก  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะต้องจ ำหน่ำย
เป็นเงินสดเท่ำนั้น 
 3.  ขั้นตอนกำรซื้อ 
  -   จัดให้มีกำรสอบถำมควำมต้องกำรของสมำชิก 
  -   จัดซื้อสินค้ำตำมควำมต้องกำรของสมำชิก 
  -   เมื่อได้รับมอบสินค้ำ  ให้เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ตรวจรับของ
กับใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของจำกผู้ขำย  และบันทึกรำยกำรสินค้ำแยกเป็นแต่ละประเภท  ขนำด              
ในทะเบียนคุมสินค้ำ  ส ำหรับกรณีซ้ือเชื่อต้องบันทึกจ ำนวนเงินเป็นหนี้ในบัญชีย่อยเจ้ำหนี้กำรค้ำด้วย 
 4.  ขั้นตอนกำรจ่ำยช ำระหนี้ 
  -   เมื่อเจ้ำหนี้มำขอรับเงิน  โดยตรวจสอบใบส่งของของผู้ขำยซึ่งเจ้ำหนี้น ำมำแสดงเพ่ือ
ขอรับเงินกับใบส่งของต้นฉบับที่มีลำยเซ็นรับของโดยเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ว่ำถูกต้องตรงกัน
หรือไม่  รวมถึงตรวจสอบจ ำนวนเงินที่เป็นหนี้ในบัญชีย่อยเจ้ำหนี้กำรค้ำด้วย 
  -   เมื่อตรวจสอบแล้ว  จึงจ่ำยเงินช ำระหนี้และรับใบเสร็จรับเงินจำกผู้ขำยไว้เป็น
หลักฐำน  และบันทึกกำรจ่ำยช ำระหนี้ในบัญชีย่อยเจ้ำหนี้กำรค้ำ 
 5.  ขั้นตอนกำรขำย 
  -   ก ำหนดรำคำขำยของสินค้ำแต่ละประเภท 
  -   กรณีขำยเป็นเงินสด  จัดท ำใบรับเงินขำยสินค้ำ  บันทึกในทะเบียนคุมสินค้ำ  และ
ส่งมอบสินค้ำให้สมำชิก 
 
 



 

3 
 
  -   กรณีขำยเป็นเงินเชื่อ  จัดท ำใบก ำกับสินค้ำ  หนังสือสัญญำซื้อขำยสินค้ำเป็นเงินเชื่อ  
หนังสือค้ ำประกัน  และบันทึกในบัญชีย่อยลูกหนี้กำรค้ำ  กับทะเบียนคุมสินค้ำ  พร้อมทั้งส่งมอบสินค้ำให้
สมำชิก 
 6.  ขั้นตอนกำรรับช ำระหนี้ 
  -   เมื่อสมำชิกน ำเงินมำช ำระหนี้  ให้ตรวจสอบหลักฐำนกำรเป็นหนี้และจ ำนวนเงินที่
เป็นหนี้ในบัญชีย่อยลูกหนี้กำรค้ำ 
  -   เมือ่ตรวจสอบแล้ว  จัดท ำใบเสร็จรับเงินให้สมำชิกไว้เป็นหลักฐำน  และบันทึกใน
บัญชีย่อยลูกหนี้กำรค้ำ  
 ในกำรส่งเสริมธุรกิจซื้อในสหกรณ์นั้น  เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ในฐำนะที่เป็นพ่ีเลี้ยงหรือ
ที่ปรึกษำควรจะต้องมีกำรศึกษำข้อมูลของสหกรณ์นั้น ๆ  ตลอดจนต้องอำศัยควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  ด้ำน
กำรตลำด  กำรบริหำรจัดกำร กำรบัญชี เป็นต้น  เมื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จะด ำเนินธุรกิจกำรซื้อ 
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องให้ค ำแนะน ำแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ดังนี้ 
 1.  แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีกำรก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดหำสินค้ำมำ
จ ำหน่ำยและระเบียบอื่นที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
 2.  แนะน ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีค ำสั่งมอบหมำยให้มีผู้รับชอบท ำหน้ำที่ด้ำนกำรจัดหำ
สินค้ำมำจ ำหน่ำย 
 3.  ในกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำยให้กับสมำชิก  ควรจะแนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ด ำเนินกำรดังนี้ 
  3.1  ควรมีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติงำนให้ชัดเจน 
  3.2  ควรมีกำรจัดซื้อสินค้ำตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของสมำชิกอย่ำง
แท้จริง 
  3.3  ต้องมีกำรอนุมัติก่อนกำรจัดซื้อสินค้ำทุกครั้ง  หรือกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเป็นเงินเชื่อ
ต้องเป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด 
  3.4  ต้องตรวจรับสินค้ำให้ถูกต้องครบถ้วนตำมหลักฐำนกำรจัดซื้อ 
  3.5  จัดเก็บสินค้ำไว้ในที่ที่ปลอดภัยและเหมำะสมตรวจสอบง่ำย 
  3.6  จัดท ำทะเบียนคุมสินค้ำให้เป็นปัจจุบัน 
  3.7  จัดท ำทะเบียนย่อยเจ้ำหนี้กำรค้ำและลูกหนี้กำรค้ำ (กรณีซื้อ-ขำยเป็นเงินเชื่อ) 
ให้เป็นปัจจุบัน 
  3.8  ติดตำมเจ้ำหนี้กำรค้ำและลูกหนี้กำรค้ำให้เป็นไปตำมสัญญำ ซื้อ – ขำยเชื่อ 
  3.9  มีหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อและจ ำหน่ำยสินค้ำถูกต้องครบถ้วน
ตำมระเบียบที่ก ำหนด  และเก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัยในส ำนักงำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 4.  กำรตรวจสอบและติดตำม  สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต้องมีกำรตรวจสอบและติดตำม
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ดังนี้ 
  4.1  มีกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือเป็นประจ ำทุกเดือน  และมีกำรตรวจนับเมื่อสิ้นปี
ทำงบัญชี 
  4.2  ต้องมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็น
ประจ ำทุกเดือน 
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  4.3  มีกำรสุ่มตรวจสอบยืนยันยอดจำกกำรตรวจนับกับทะเบียนคุม 
  4.4  ต้องมีกำรตรวจสอบและดูแลรักษำวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจกำรซื้อให้
ครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งำน 
  4.5  มีกำรสุ่มสอบทำนหนี้ (กรณีซ้ือ – ขำยเป็นเงินเชื่อ) 

 
องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ ์

 
 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อค้นหำองค์ควำมรู้ใน
หัวข้อเรื่อง กำรส่งเสริมธุรกิจซื้อในสถำบันสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ของข้ำรำชกำรส ำนักงำนสหกรณ์                 
ทีมี่ประสบกำรณ์ในกำรแนะน ำส่งเสริมงำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   จึงขอสรุปองค์ควำมรู้จำกประสบกำรณ์
ของเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์  และแนวทำงในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  ดังนี้ 
 

ปัญหำที่พบในด ำเนินธุรกิจซื้อของสหกรณ์ องค์ควำมรู้ 
ด้านคน 
1. สมำชิกสั่งซื้อสินค้ำแล้วไม่มำรับสินค้ำท่ีสั่งท ำให้มี
สินค้ำตกค้ำงเหลือที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ท ำให้
เป็นภำระแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2. สมำชิกไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรซื้อสินค้ำจำก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3. กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์มีกำรเล่นพรรค
เล่นพวกและหำผลประโยชน์ส่วนตัว 
4. กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขำดควำมเอำใจใส่ในกำรบริกำรแก่สมำชิก 
5. กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ขำดประสบกำรณ์และไม่มีควำมช ำนำญในกำรขำย
สินค้ำ 
6. ขำดกำรประชำสัมพันธ์และชี้แจงขั้นตอนในกำร
สั่งซื้อสินค้ำแก่สมำชิก 
7. กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ
เกี่ยวกับกำรจัดหำสินค้ำมำจ ำหน่ำย 
8. พ่อค้ำเอกชนมีกำรแข่งขันรำคำกับสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร เพ่ือแย่งลูกค้ำกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
และมีกำรโจมตีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ด้านคน 
1. ชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจในที่ประชุมกลุ่มสมำชิก
หรือใช้วิธีเสวนำกลุ่มเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข 
2. ให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ,สร้ำงจิตส ำนึกในควำมเป็น
เจ้ำของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
3. ชี้แจงแนะน ำให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่ง 
4. แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้หลัก        
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน 
5. ในกรณีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขำด
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกิจซื้อสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ควรส่งเจ้ำไปอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ 
6. ชี้แจงและแนะน ำให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบของ
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรแก่เจ้ำหน้ำที่และกรรมกำร
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ ในครำวที่ออกตรวจเยี่ยมหรือ
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
7. อบรมสร้ำงจิตส ำนึกในควำมเป็นเจ้ำของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและรักองค์กรแก่สมำชิก กรรมกำร 
และเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ 
8.แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำรเชื่อมโยง
ธุรกิจกับพ่อค้ำเอกชน  สร้ำงพันธมิตรทำงกำรค้ำ
จำกคู่แข่งมำเป็นคู่ค้ำ 
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ปัญหำที่พบในด ำเนินธุรกิจซื้อของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร 

องค์ควำมรู้ 

ด้านเงินทุน 
1. สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมีทุนด ำเนินงำนไม่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านเงินทุน 
1. แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำรระดมทุน
จำกสมำชิก ทั้งในด้ำนกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก  
เพ่ิมทุนเรือนหุ้นจำกสมำชิก 
2. หำแหล่งเงินกู้จำก ธกส. สหกรณ์ และเงินกู้จำก
ส่วนรำชกำร 
3. ใช้วิธรี่วมท ำธุรกิจกับพ่อค้ำโดยให้สมำชิกไปรับ
สินค้ำจำกพ่อค้ำภำยในวงเงินที่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรให้กับสมำชิก  

ด้านอุปกรณ์ 
1. สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร ไม่มีสถำนที่เก็บสินค้ำ 

ด้านอุปกรณ์ 
1. แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใช้วิธีจัดส่ง
สินค้ำที่สมำชิกสั่งซื้อส่งถึงบ้ำนสมำชิกเพ่ือจะได้ไม่มี
สินค้ำคงเหลือที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
2. หรือใช้วิธีนัดสมำชิกมำรับสินค้ำตำมจุดที่
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรก ำหนดตำมหมู่บ้ำนของ
สมำชิก 
3. ให้ส่วนลดในกรณีที่สมำชิกมำรับสินค้ำท่ีสั่งซื้อเอง
เพ่ือเป็นกำรจูงใจ 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. กำรจัดซื้อสินค้ำไม่โปร่งใสมีกำรรับเปอร์เซ็นต์จำก
พ่อค้ำ 
2. ไม่มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรจำกสมำชิกท ำให้ได้
สินค้ำไม่ตรงกับควำมต้องกำรของสมำชิก 
3. ไม่มีกำรจัดท ำเบียนคุมต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
4. มีข้ันตอนมำก 
5. สมำชิกได้รับสินค้ำไม่ตรงกับช่วงเวลำที่จะใช้
สินค้ำนั้น ๆ เช่น ปุ๋ย ยำปรำบ เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. แนะน ำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปฏิบัติตำม
ระเบียบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรอย่ำงเคร่งครัด 
2. สร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยมแก่เจ้ำหน้ำที่และ
กรรมกำรไม่ให้หำประโยชน์ส่วนตัว 
3. ให้มีกำรก ำหนดแผนในกำรสั่งซื้อสินค้ำเพ่ือให้ตรง
กับช่วงเวลำที่จะใช้สินค้ำ 
4.แนะน ำและตรวจสอบให้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์มีกำร
จัดท ำทะเบียนคุมต่ำง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และ
รำยงำนให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 
5. ให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรพิจำรณำลดขั้นตอนใน
กำรให้บริกำรแก่สมำชิกทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ
ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร หรืออำจแก้ไขระเบียบ
ให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติจริง 
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องค์ความรู้ด้านอื่นที่สามารถน ามาปรับใช้ได ้
 
 นอกจำกองค์ควำมรู้ด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจซื้อในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์ของผู้ที่ปฏิบัติจริง นั้น ผู้ที่มีหน้ำที่ในกำรส่งเสริมสหกรณ์ควรจะมีองค์ควำมรู้นอกเหนือที่กล่ำว
มำข้ำงต้นดังนี้ 
 1. การควบคุมภายใน  ได้แก่ แผนกำรจัดแบ่งส่วนงำน วิธีปฏิบัติงำนที่ประสำนสัมพันธ์
กันและมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ก ำหนดขึ้นและถือปฏิบัติในกิจกำร เพ่ือปกป้องรักษำสินทรัพย์ และตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรบัญชี เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและส่งเสริมให้มีกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยที่ผู้บริหำรได้ก ำหนดไว้ 
 2. การบริหารจัดการ  หมำยถึง  กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่น ำทรัพยำกรขององค์กรมำใช้ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำร  ส ำหรับสหกรณ์จะสำมำรถ
บริหำรงำนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรไปสู่เป้ำหมำยได้นั้น จ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดนโยบำย  มีกำรวำงแผน  
กำรจัดองค์กร  กำรบังคับบัญชำ  และกำรควบคุม  ซึ่งสำมำรถก ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรได้ 4 
เรื่อง  คือ 
   2.1 งำนวำงแผนติดตำมและประเมินผล 
   2.2 งำนธุรกำร 
   2.3 งำนกำรเงิน/บัญชี 
   2.4 งำนธุรกิจ/บริกำรและสวัสดิกำร 
 3. หลักการบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกำร
บริหำรจัดกำรแนวใหม่  ดังนั้น สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำมำรถน ำหลักดังกล่ำวมำปรับใช้ในกำรบริหำรงำน
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร  โดยมีหลักกำร  ดังนี้ 
   1. หลักนิติธรรม   
   2. หลักคุณธรรม  ได้แก่ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม 
   3. หลักควำมโปร่งใส 
   4. หลักกำรมีส่วนร่วม 
   5. หลักควำมรับผิดชอบ 
   6. หลักควำมคุ้มค่ำ 
  4. การบริหารความเสี่ยง 
     ควำมเสี่ยง  หมำยถึง  ควำมเป็นไปได้ที่เกิดเหตุกำรณ์ในปัจจุบันและในอนำคต             
ทั้งท่ีคำดกำรณ์และไม่ได้คำดกำรณ์ล่วงหน้ำ  ซึ่งอำจจะส่งผลเสียต่อเงินลงทุนหรือรำยได้ของกลุ่มหรือองค์กร 
     กำรบริหำรควำมเสี่ยง  หมำยถึง กำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดข้ึนและกำรตรวจพบ
ปัญหำที่เกิดขึ้นจริง  กำรก ำหนดนโยบำยและขึ้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องเพ่ือลดควำมเสี่ยงหรือ
แก้ปัญหำได้   
     สหกรณ์อำจน ำเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำปรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจซื้อของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร เพ่ือลดปัญหำหรือป้องกันไม่ให้ปัญหำที่คำดกำรณ์/กลุ่มเกษตรกรเกิดข้ึน  ดังนั้น เจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมสหกรณ์ควรน ำเรื่องไปแนะน ำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรถือใช้ 

 



 

7 
 
 5. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  หมำยถึง  ข้อมูลข่ำวสำรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทำง
กำรเงิน และข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่ได้จำกแหล่งข้อมูลภำยใน และแหล่งข้อมูลภำยนอก 
     ข้อมูลข่ำวสำรที่ดี  ควรลักษณะ ดังนี้ 

1.   ควำมเหมำะสมกับกำรใช้ 
2.   ควำมถูกต้องสมบูรณ์ 
3.   ควำมเป็นปัจจุบัน 
4.   ควำมทันเวลำ 
5.   ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง 

สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรควรจะมีกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นระบบตำม
หลักกำรข้อมูลข่ำวสำรที่ดีข้ำงต้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจัดกำร  
ตลอดจนสื่อสำรกับมวลสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เข้ำใจ 
  

วิธีการด าเนินการเพื่อเพิ่มปรมิาณธุรกิจซื้อในสถาบันสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ควรมีแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถบริกำรสมำชิกได้อย่ำง
เต็มที่ ทั่วถงึ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ดังนี้ 
 1.  สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร รวบรวมควำมต้องกำรจำกสมำชิก  แล้วจัดหำสินค้ำอุปโภค
บริโภค  หรือสิ่งของเครื่องใช้มำให้สมำชิกตำมจ ำนวนที่ต้องกำร  โดยไม่ให้มีสินค้ำคงเหลือ 
 2.  มีกำรจัดรำยกำรพิเศษ เช่น สินค้ำรำคำถูกในแต่ละวัน (อำจเป็นวันละ 1 ชนิดสินค้ำ) 
เพรำะรำคำสินค้ำที่ต่ ำย่อมเป็นที่ชื่นชอบต่อลูกค้ำ  เป็นกุศโลบำยที่ดีในกำรดึงดูดลูกค้ำเข้ำสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 3.  บริกำรส่งสินค้ำถึงบ้ำน, น ำสินค้ำไปขำยถึงพ้ืนที่สมำชิก 
 4.  ประสำนสถำนศึกษำ ค่ำยทหำร โรงพยำบำล เรือนจ ำจังหวัด หน่วยรำชกำรและ
องค์กรเอกชน  ซื้อสินค้ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 5.  เปิดสำขำจ ำหน่ำยสินค้ำในพื้นที่หรือแดนด ำเนินงำนที่มีสมำชิก 
 6.  สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรที่มีควำมพร้อมตั้งร้ำนค้ำสะดวกซ้ือ 
 7.  มีรำงวัลส ำหรับสมำชิกที่มียอดเงินฝำก  ซื้อสินค้ำ  รวบรวมผลผลิตสูงสุดอย่ำงละ 3 
อันดับ 
 8.  บริกำรสั่งสินค้ำทำงโทรศัพท์ 
 9.  บริกำรจ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำเงินผ่อน 
 10. จัดมหกรรมสินค้ำเนื่องในโอกำสส ำคัญ ๆ เช่น วันพ่อ  วันแม่  วันสหกรณ์  วันปีใหม่  
วันส ำคัญทำงศำสนำ 
 11. มีกำรประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือกับองค์กรในจังหวัดทั้งหน่วยงำนของรัฐ  
สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรพันธมิตร  เอกชน  และชุมชนให้ซื้อสินค้ำสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
 12. บริกำรสินค้ำท่ีจ ำเป็นทุกชนิดที่สมำชิกต้องกำร 
 13. ขอควำมร่วมมือแบ่งส่วนหนึ่งของเงินปันผลเป็นคูปอง เพ่ือซื้อสินค้ำจำกสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
 14. น ำรถสินค้ำสหกรณ์ไปเร่ขำยตำมบ้ำนเรือนสมำชิกในรำคำท่ีถูกกว่ำ 
 15. จัดมุมหนึ่งในส ำนักงำนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นที่วำงสินค้ำ เพื่อให้สะดุดตำแก่ผู้
ที่มำติดต่อ 


