
เอกสารประกอบการบรรยาย 
เร่ือง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 

ส่วนที่ 1   สหกรณ์คืออะไร 

 1.  ความหมายของสหกรณ์ (Co-operatives)  

  1) พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

  พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช  ได๎พระราช ทานพระราชด ารัสแกํ                     
ผู๎น าสหกรณ์ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ณ ศาลาดุสิดาลัย  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไว๎ตอนหน่ึง
วํา...สหกรณ์น้ีมีความหมาย ค าวํา “สห” ก็ด๎วยกัน “กรณ์” การท า ท างานท ากิจการตําง ๆ หมายความวํา 
“สหกรณ์”  แปลวําการท างานรํวมกัน การท างานรํวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวําจะต๎องรํวมมือกันใน              
ทุกด๎าน ทั้งในด๎านงานการที่ท าด๎วยรํางกาย  ทั้งในด๎านงานการที่ท าด๎วยสมอง และงานการที่ท าด๎วยใจ 
ทุกอยํางนี้ขาดไมํได๎ ต๎องพร๎อม... 

  2) ความหมายตามพระบิดาแหํงการสหกรณ์ไทย  

  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแหํงการสหกรณ์ไทย ประทาน   
ค าแปล (ด ารง  ปั้นประณต และสอาด  แก๎วเกษ , 2550)  

  “สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเข๎าด๎วยความสมัครใจ
ในฐานะที่เป็นมนุษย์เทํากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหน๎ากันหมด เพื่อจะบ ารุงตนให๎เกิดความจ าเริญ
ในทางทรัพย์” 

  3) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542    

-  “สหกรณ์หมายความวํา คณะบุคคลซึ่งรวมกันด าเนินกิจการ เพื่อประโยชน์                    
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และได๎จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติน้ี” 

  4) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  

  “สหกรณ์  หมายถึง องค์การทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกรํวมกันจัดต้ังขึ้น              
ด๎วยการลงหุ๎นรํวมกัน จัดการรํวมกันในการผลิต การจ าหนํายสินค๎า หรือบริการตามความต๎องการ 
หรือผลประโยชน์อยํางเดียวกันของบรรดาสมาชิก   สมาชิกแตํละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได๎หนึ่งเสียง             
ในการบริหารสหกรณ์ โดยไมํขึ้นกับจ านวนหุ๎นที่ ถืออยูํ เชํน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร  
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สหกรณ์โคนม (กฎ)  คณะบุคคลซึ่งรํวมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกันและกันและได๎จดทะเบียนวําด๎วยกฎหมายสหกรณ์” 

  5) องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ   ( The International Cooperative 
Alliance  : ICA) ปี 1995  แถลงการณ์วําด๎วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ (นุกูล  กรยืนยงค์, 2548)  

  “สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยการด าเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ๎าของรํวมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย” 

 2. ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์   โดย ฮานส์ มุงค์เนอร์ ( Hans H Munkner)  ชาวเยอรมันนี  
(อ๎างในกรมสํงเสริมสหกรณ์ , 2550) ประกอบ ด๎วย 
  1) กลุํมบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อยํางเดียวกัน 
  2) เจตนารมณ์ที่จะชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  3) จัดตั้งองค์การธุรกิจขึ้น และรํวมกันด าเนินการอยํางตํอเน่ือง เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค ์
  4) วัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจนี้คือ สํงเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกและ
ครอบครัว 

 3. ประวัติการสหกรณ์ 

  1) ก าเนิดการสหกรณ์ 

  ระหวํางศตวรรษที่ 18-19  ได๎เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรป  มีการน าเอา
เคร่ืองจักรมาใช๎แทนแรงงานคน  ซึ่งท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือเกิดภาวการณ์วํางงาน  และ
เศรษฐกิจตกต่ าทั่วไป  การเปลี่ยนแปลงอยํางใหญํหลวงคร้ังนี้ เร่ิมต๎นที่ประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษ                  
ต๎องประสบกับปัญหาความเดือดร๎อนอยํางมาก จากการที่นายทุนใช๎เคร่ืองจักรแทนแรงงานคน และการ            
ปลดคนงานออกจากโรงงาน สํวนผู๎ประกอบการรายยํอยต๎องเลิกล๎มกิจการไป  สภาพสังคมทั่วไปมีการ               
แบํงชนชั้นออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายทุน และฝ่ายกรรมกร นายทุนพยายามแสวงหาก าไรจากการ
ลงทุนมากที่สุด โดยการเอารัดเอาเปรียบฝ่ายกรรมกรทุกวิถีทาง 
  จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในคร้ังนี้  บรรดากรรมกรที่ถูกบีบคั้นทั้งหลาย                   
จึงรํวม แสวงหาหนทางที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพวกตน ประกอบกับเวลานั้นมี                            
นักเศรษฐศาสตร์ที่มี ความคิดอยากจะชํวยพยุงฐานะของสังคมให๎ดีขึ้น  ได๎เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพ
เศรษฐกิจให๎เกิดความ เป็นธรรมแกํสังคม โดยการรํวมมือระหวํางผู๎ที่เดือดร๎อนให๎ร๎ูจักการชํวยตนเอง และ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แนวความคิดดังกลําว ได๎กํอให๎เกิดระบบสหกรณ์ขึ้นในเวลาตํอมา 
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  บุคคลแรกที่ท าให๎คนทั่วไปรู๎จักค าวํา  “สหกรณ์” คือโรเบอร์ต โอเวน ชาวอังกฤษ ซึ่ง   
ถือวําเป็นผู๎ให๎ก าเนิดการสหกรณ์ขึ้นในโลก และได๎ชื่อวําเป็น “บิดาแหํงการสหกรณ”์  เดิมโอเวน เป็นคน
ที่ยากจน แตํความเฉลียวฉลาด และร๎ูจักวิธีการท ามาหากิน จึงท าให๎เขาได๎มีโอกาสเป็นผู๎จัดการ และมีหุ๎นสํวน
เป็นเจ๎าของโรงงาน เขาเป็นนายจ๎างที่มีความหวังดีตํอกรรมกร  จึงได๎ปรับปรุงสภาพความเป็นอยูํทั่วไป
ของคนงานให๎ดีขึ้น  หลังจากนั้นโอเวนได๎หาวิธีชํวยเหลือกรรมกรอ่ืน ๆ โดยสอนให๎ร๎ูจักการ                     
ชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อขจัดปัญหาความเดือดร๎อนตําง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการของระบบ
สหกรณ์  โอเวน เสนอให๎จัดต้ังนิคม หรือ ชุมชนสหกรณ์   (Co-operatives  Community) ขึ้น เพื่อผลิต
สิ่งของเคร่ืองใช๎ตําง ๆ โดยไมํใช๎ เคร่ืองจักรให๎เป็นทรัพย์สินของชมรม ซึ่งเป็นของสํวนรวมเป็นการ
ป้องกันมิให๎มีสภาพนายทุนปะปนอยูํ ในชมรม  การจัดต้ังชมรมสหกรณ์น้ีจะต๎องใช๎เงินทุนและที่ดิน              
เป็นจ านวนมาก  โอเวนจึงพยายามเผยแพรํ แผนการจัดต้ังชมรมสหกรณ์ เพื่อให๎คนทั่วไปได๎เข๎าใจ
สหกรณ์ในฐานะสมาคมเพื่อเศรษฐกิจ แตํโอเวน ยังไมํสามารถจัดต้ังชมรมสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ
ได๎  เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพสังคมในสมัยนั้น โอเวนจึงได๎เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ทดลองจัดต้ังชุมชนสหกรณ์ขึ้นคร้ังแรกที่นิวฮาโมนี รัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2368 ให๎ชื่อวํา 
นิวฮาโมนี (New Harmony)  แตํได๎ล๎มเลิกไปในระยะเวลาตํอมา เนื่องจากไมํได๎คัดเลือกสมาชิกและไมํมี
กิจกรรมเพียงพอให๎คุ๎มกับคําใช๎จําย   นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการปกครองและศาสนา  อยํางไรก็ตาม
แนวความคิดของโอเวน ก็มีอิทธิพลตํอนักปฏิรูปทางเศรษฐกิจ  เขาได๎ให๎แนวความคิดเกี่ยวกับความ
รํวมมือ รํวมใจ ระหวํางมนุษย์ในอันที่จะชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อยกมาตรฐาน
ความเป็นอยูํให๎สูงขึ้น 
  อีกทํานคือ นายแพทย์วิลเลี่ยม คิง อาศัยอยูํในเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ เป็น 
ผู๎นิยมแนวความคิดทางสหกรณ์ของโอเวน แตํเห็นวําโครงการของโอเวน ต๎องใช๎เงินทุนจ านวนมาก 
ซึ่งจะท าให๎เป็นจริงได๎ยาก นายแพทย์คิง จึงเร่ิมต๎นจากการชี้แจงให๎คนงานรวมทุนกันคนละเล็ก 
ละน๎อย จัดต้ัง “สมาคมการค๎า” (Trading  Association) ในรูปสหกรณ์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2370 เป็นรูปร๎าน
สหกรณ์จ าหนํายสินค๎า แตํมีข๎อแตกตํางไปจากร๎านสหกรณ์ในปัจจุบันคือ ก าไรที่เกิดจากการด าเนิน
ธุรกิจของร๎านสหกรณ์นี้ จะไมํน ามาแบํงปันกัน แตํจะเก็บสมทบไว๎เป็นทุนเพื่อใช๎ขยายงานของร๎าน
สหกรณ์ตํอไป จนสามารถจัดตั้งชมรมสหกรณ์ตามแบบ โอเวน ได๎ ซึ่งจากการกระท าดังกลําว ท าให๎
ร๎านค๎าแบบสหกรณ์ในรูปแบบนี้ไมํประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการเก็บก าไรทั้งหมดไว๎  ไมํจํายคืนแกํ
สมาชิก ท าให๎สมาชิกไมํศรัทธาสหกรณ์ อยํางไรก็ตามกิจการของนายแพทย์คิงก็คล๎ายกับร๎านสหกรณ์
ในปัจจุบัน ฉะนั้น ในวงการร๎านสหกรณ์สมัยนี้ จึงให๎เกียรติแกํทํานมาก 
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  สหกรณ์ สมาคมแหํงแรกที่ด าเนินการประสบผลส าเร็จ และเป็นแบบฉบับในโลกนี้ 
ก็คือ ร๎านสหกรณ์แหํงเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2387 โดยกรรมกรชํางทอผ๎า
จ านวนหนึ่ง ซึ่งมีรายได๎น๎อย และประสบปัญหาในด๎านการซื้อหาเคร่ืองอุปโภคอันจ าเป็นแกํการ                 
ครองชีพ เชํน ราคาแพง มีการปลอมปน และถูกเบียดเบียนในการชั่ง ตวง วัด ประกอบกับการได๎รับ
แนวความคิดจาก โรเบอร์ต โอเวน ในการรวมตัวกันจัดต้ังสหกรณ์ เพื่อชํวยตนเอง และชํวยเหลือ               
ซึ่งกันและกัน และไมํต๎องตกอยูํภายใต๎อิทธิพลของอุตสาหกรรมและพํอค๎า ซึ่งมีอ านาจการผลิต                
ทางการค๎าในสมัยนั้น จึงได๎ รํวมกันจัดต้ังเป็นสมาคม ประกอบด๎วยผู๎ริเร่ิม 28  คน โดยรวมทุนกันจัดตั้ง
ร๎านค๎าเคร่ืองอุปโภคบริโภคขึ้น  จากนั้นน าเงินทุนที่รวบรวมได๎ไปซื้อสิ่งของที่จ าเป็นแกํการ 
ครองชีพ โดยจัดซื้อในราคาขายสํง มาขายให๎แกํสมาชิก และให๎สมาชิกเสียสละเวลามาชํวยกิจการของร๎าน 
  ตํอมามีจ านวนสมาชิกเพิ่ม ท าให๎ธุรกิจการค๎าขยายอยํางกว๎างขวาง และยังมีการ               
ท าธุรกิจกับบุคคลภายนอกด๎วย นักสหกรณ์รอชเดล หรือที่เรียกกันวํา “ผู๎น าแหํงรอชเดล ” ได๎ก าหนด
หลักปฏิบัติไว๎ 10 ประการ ซึ่งมีสาระส าคัญหลายประการ ที่ถูกยึดถือเป็นหลักการสหกรณ์สากล              
มาจนถึงปัจจุบัน แม๎จะลํวงเลยมาเป็นเวลานาน แตํร๎านสหกรณ์รอชเดล ก็ยังคงอยูํและกลายเป็นร๎าน             
ที่มีขนาดใหญํ ยิ่งกวํานั้น วิธีการของร๎านสหกรณ์ส าหรับผู๎บริโภคแบบนี้ได๎แพรํหลายออกไป                  
สูํประชาชนกลุํมอื่น ๆ ปัจจุบันร๎านสหกรณ์ที่ถือหลักการส าคัญ ๆ อยํางเดียวกันนี้ มีอยูํในประเทศ 
ตําง ๆ เป็นจ านวนมาก  
  สํวนสหกรณ์ประเภทอ่ืน ๆ เชํน สหกรณ์ที่ชํวยสมาชิกให๎กู๎ยืมเงินไปท าทุน สหกรณ์
เครดิต และสหกรณ์สินเชื่อก็เชํนเดียวกัน สหกรณ์เหลํานี้เกิดจากความขัดสน และความเดือดร๎อนของ
เกษตรกร และกรรมกร เน่ืองจากหาเงินกู๎ยืมมาประกอบการท ากินได๎ยาก และแม๎วํากู๎มาได๎ก็ต๎อง                 
เสียดอกเบี้ยแพงจนไมํสามารถหารายได๎มาให๎เพียงพอกับการช าระดอกเบี้ยและเงินต๎นได๎  เป็นเหตุให๎
มีหนี้สินมาก  เมื่อปี พ.ศ. 2393 นายเฮอร์มัน ชูลซ์ ชาวเยอรมัน ผู๎พิพากษาแหํงเมืองเดลิตซ์  ได๎คิดจัดต้ัง
สหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้นในหมูํชาวเมืองผู๎เป็นชํางฝีมือ และพํอค๎าขนาดเล็ก โดยรวบรวมขึ้นเป็น
องค์การ เพื่อจัดหาทุนให๎สมาชิกกู๎ยืม และในปี พ.ศ. 2405 นายฟริดริค  วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน                   
ชาวเยอรมัน นายกเทศมนตรีเมืองเฮดเอสดอร์ฟ  ได๎จัดต้ังสหกรณ์หาทุนขึ้นในหมูํชาวชนบท ซึ่งเป็น
เกษตรกร โดยจัดเป็นองค์การเพื่อจัดหาทุนให๎แกํสมาชิกกู๎ยืมเชํนเดียวกัน  ในเวลาตํอมาการรวมกัน
เป็นสหกรณ์ เพื่อแก๎ปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน ก็ได๎แพรํหลายไปยังประเทศตําง ๆ อันเป็น
ประโยชน์ และเป็นตัวอยํางในการจัดต้ังสหกรณ์แกํชาวชนบทและชาวเมืองมาจนปัจจุบัน  
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  2)  ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย 

  การสหกรณ์ในประเทศไทย เกิดขึ้นได๎โดยมีมูลเหตุมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ประเทศไทยได๎เร่ิมมีการติดตํอซื้อขายกับตํางประเทศมากขึ้น  ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็คํอย ๆ 
เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง มาสูํระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค๎า  ความต๎องการ
เงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไมํมีทุนรอนของตนเองก็หันไป    
กู๎ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน  ท าให๎ต๎องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอาเปรียบ จากพํอค๎า นายทุน              
ทุกวิถีทาง ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยูํตลอดเวลา  ท านาได๎ข๎าวเทําใดก็ต๎องขายใช๎หนี้เกือบหมด  
นอกจากนี้การท านา ยังคงมีผลผลิตที่ไมํแนํนอน ขึ้นอยูํกับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ๎าปีไหนผลผลิต
เสียหาย ก็จะท าให๎หน้ีสินพอกพูนมากขึ้นเร่ือย ๆ จนลูกหนี้บางรายต๎องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาให๎แกํ
เจ๎าหนี้ และกลายเป็นผู๎เชํานา หรือเรํรํอนไมํมีที่ดินท ากินไปในที่สุด 
  จากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ท าให๎ทางราชการคิดหาวิธี
ชํวยเหลือด๎วยการจัดหาเงินทุนมาให๎กู๎ และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ า  ความคิดนี้ได๎เร่ิมขึ้นในปลายรัชกาล
ที่ 5 โดยก าหนดวิธีการที่จะชํวยชาวนาในด๎านเงินทุนไว๎ 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตร เพื่อให๎เงินกู๎แกํชาวนา แตํขัดข๎องในเร่ืองเงินทุน และ
หลักประกันเงินกู๎ ความคิดนี้จึงระงับไป 
  วิธีที่ 2  วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน  วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ  ในปัจจุบันคือกระทรวงการคลัง ได๎เชิญเซอร์ เบอร์นาร์ด  ฮันเตอร์  หัวหน๎าธนาคาร              
แหํงมัดราส ประเทศอินเดีย  เข๎ามาส ารวจหาลูํทางชํวยเหลือชาวนา ได๎เสนอวําควรจัดตั้ง  “ธนาคาร             
ให๎กู๎ยืมแหํงชาต”ิ  ด าเนินการให๎กู๎ยืมแกํเกษตรกร โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อ่ืนเป็นหลักประกัน  เพื่อ
ป้องกันมิให๎ชาวนาที่กู๎ยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน  สํวนการควบคุมเงินกู๎และการเรียกเก็บเงินกู๎ 
ทํานได๎แนะน าให๎จัดต้ังเป็นสมาคมที่เรียกวํา “โคออเปอราทีฟ โซไซตี้ ” (Co-operatives  Society) โดย
มีหลักการรํวมมือกัน เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งค านี้ พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  
ได๎ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยวํา “สมาคมสหกรณ์ ” จึงกลําวได๎วํา ประเทศไทยเร่ิมศึกษาวิธีการ
สหกรณ์ขึ้น ในปี พ.ศ. 2457 แตํก็ยังมิได๎ด าเนินการอยํางไร  จนกระทั่งในปี 2458 ได๎มีการเปลี่ยนแปลง
กรมสถิติพยากรณ์ เป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ประกอบด๎วยสํวนราชการ 3 สํวน คือ                   
การพาณิชย์  การสถิติพยากรณ์ และการสหกรณ์  
  การจัดต้ังสํวนราชการสหกรณ์นี้ ก็เพื่อจะให๎มีเจ๎าหน๎าที่ด าเนินการทดลองจัดต้ัง
สหกรณ์ขึ้น และพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และ
สถิติพยากรณ์ ขณะนั้น  ได๎ทรงพิจารณาเลือกแบบอยํางสหกรณ์เครดิตที่จัดต้ังกันอยูํในตํางประเทศ
หลายแบบในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซน  และทรงยืนยันไว๎ในรายงานสหกรณ์ฉบับแรกวํา                   



 72 

เมื่อได๎พิจารณาแล๎วได๎ตกลงเลือกสหกรณ์ชนิดที่เรียกวําไรฟ์ไฟเซน ซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมัน และ                   
มีจุดมุํงหมายที่จะอุปถัมภ์คนจนผู๎ประกอบกสิกรรมยํอม ๆ เห็นวําเป็นสหกรณ์ชนิดที่เหมาะสมที่สุด
ส าหรับประเทศไทย จากการที่พระองค์ได๎ทรงเป็นผู๎บุกเบิกริเร่ิมงานสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย บุคคล
ทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์ จึงถือวําพระองค์เป็น “พระบิดาแหํงการสหกรณ์ไทย”  
  ส าหรับรูปแบบไรฟ์ไฟเซน ก็คือ สหกรณ์เพื่อการกู๎ยืมเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได๎
มีความรับผิดชอบรํวมกัน ท าให๎สะดวกแกํการควบคุมท๎องที่ ที่ได๎รับการพิจารณาให๎จัดต้ังสหกรณ์  
คือจังหวัดพิษณุโลก เน่ืองจากเป็นจังหวัดที่มีผู๎คนไมํหนาแนํน และเป็นราษฎรที่เพิ่งอพยพมาจากทาง
ใต๎ จึงต๎องการชํวยเหลือผู๎อพยพ ซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรให๎ตั้งตัวได๎ รวมทั้ง เพื่อเป็นการชักจูง
ราษฎรในจังหวัดอ่ืน ที่มีผู๎คนหนาแนํนให๎อพยพมาในจังหวัดน้ี และเข๎าท าประโยชน์ในที่ดินอยําง
เต็มที่  ตํอมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์จึงได๎ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท๎องที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหํงแรก ใช๎ชื่อวํา  “สหกรณ์วัดจันทร์ ไมํจ ากัดสินใช๎ ”  โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์
พระองค์แรก  นับเป็นการเร่ิมต๎นการสหกรณ์ในประเทศไทยอยํางสมบูรณ์ 
  ในระยะแรกตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ ไมํจ ากัดสินใช๎ มีสมาชิกจ านวน 16 คน                     
ทุนด าเนินงาน 3,080 บาท ซึ่งเป็นเงินจากคําธรรมเนียมแรกเข๎า 80 บาท และเงินทุนจ านวน 3,000 บาท 
ได๎อาศัยเงินกู๎จากแบงค์สยามกัมมาจล จ ากัด  ซึ่งก็คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน  โดยมีกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ เป็นผู๎ค้ าประกัน และเสียดอกเบี้ยธนาคารในอัตราร๎อยละ 6 ตํอปี คิดดอกเบี้ย                
จากสมาชิกในอัตราร๎อยละ 12 ตํอปี  ก าหนดให๎สมาชิกสํงคืนเงินต๎นในปีแรก จ านวน 1,300 บาท แตํ
เมื่อครบก าหนดสมาชิกสามารถสํงเงินต๎นคืนได๎ถึง 1,500 บาท ทั้งสํงดอกเบี้ยได๎ครบทุกรายการ                
แสดงให๎เห็นวําการน าวิธีการสหกรณ์เข๎ามาชํวยแก๎ไขความเดือดร๎อนของชาวนาได๎ผล  และจาก
ความส าเร็จของสหกรณ์วัดจันทร์ ไมํจ ากัดสินใช๎  รัฐบาลจึงได๎คิดขยายกิจการสหกรณ์ไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ 
แตํการจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกนั้น นอกจากจะมีข๎อจ ากัดเร่ืองเงินทุนแล๎วยังมีข๎อจ ากัดในทาง
กฎหมายด๎วย เพราะพระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ท าให๎การจัดตั้งสหกรณ์ไมํกว๎างขวาง
พอที่จะขยายสหกรณ์ออกไป  หากจะให๎การจัดตั้งสหกรณ์เจริญก๎าวหน๎า และมีความมั่นคง จะต๎อง
ออกกฎหมายควบคุมให๎มีขอบเขตกว๎างขวาง  ดังนั้น ในเวลาตํอมาทางราชการจึงได๎ประกาศยกเลิก
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 แล๎ว ประกาศใช๎พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471  
นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ได๎เปิดโอกาสให๎มีการรับจดทะเบียน
สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ  จากนั้นได๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 อีก 3 คร้ัง 
นับวําการประกาศใช๎พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2471ชํวยให๎การจัดต้ังสหกรณ์ได๎ขยายออกไปอีกมาก 
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  ปี พ.ศ.  2478  มีการริเร่ิมจัดต้ังสหกรณ์เชําซื้อที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี และได๎จัดต้ัง
สหกรณ์ประเภทใหมํ ๆ ขึ้นอีกหลายประเภท เชํน สหกรณ์บ ารุงที่ดิน สหกรณ์การขาย  สหกรณ์นิคม
ฝ้าย สหกรณ์หาทุนและบ ารุงที่ดิน ในปี พ.ศ.  2480  ร๎านสหกรณ์ได๎ถูกจัดต้ังขึ้นเป็นแหํงแรกที่อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชื่อวํา ร๎านสหกรณ์บ๎านเกาะ  จ ากัดสินใช๎ มีสมาชิกแรกตั้ง 279 คน 
และได๎มีการจัดต้ังร๎านสหกรณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกหลายแหํง เพื่อชํวยเหลือประชาชน เกี่ยวกับปัญหา
คําครองชีพ โดยจัดต้ังขึ้นทั้งในสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และสํวนของประชาชน 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่สุดของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ก็คือ การควบ
สหกรณ์หาทุนเข๎าด๎วยกัน โดยทางราชการได๎ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให๎
สหกรณ์หาทุนขนาดเล็ก ที่ด าเนินธุรกิจเพียงอยํางเดียว ควบเข๎ากันเป็นขนาดใหญํ สามารถขยายการ
ด าเนินธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกํสมาชิกได๎มากกวํา  ด๎วยเหตุนี้สหกรณ์            
หาทุนจึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจนปัจจุบัน   และในปี พ.ศ. 2511 สันนิบาตสหกรณ์                 
แหํงประเทศไทย ได๎ถือก าเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันส าหรับให๎การศึกษาแกํสมาชิกสหกรณ์                    
ทั่วประเทศ มีหน๎าที่ติดตํอประสานงานกับสถาบันสหกรณ์ตํางประเทศ  เพื่อให๎เกิดความสัมพันธ์ และ
ความชํวยเหลือรํวมมือกันระหวํางสหกรณ์สากลในด๎านอ่ืน ๆ ที่มิใชํเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ  โดยมี
สหกรณ์ทุกประเภทเป็นสมาชิก  ซึ่งประเทศไทยได๎ก าหนดประเภทสหกรณ์ไว๎  6  ประเภท                     
ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2516  ประกอบด๎วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร๎านค๎า และสหกรณ์บริการ และในปี พ.ศ. 2548               
ได๎ประกาศให๎มีสหกรณ์รับจดทะเบียนเป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร๎านค๎า  สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และ            
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ซึ่งถือใช๎อยูํในปัจจุบันได๎เพิ่มเติมบทบัญญัติที่วําด๎วย
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหํงชาติ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) การแบํงแยกสหกรณ์  
สมาชิกสมทบ และอ่ืน ๆ  ซึ่งนับวําเป็นประโยชน์ตํอขบวนการสหกรณ์อยํางมาก นับแตํสหกรณ์ได๎ถือ
ก าเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจตําง ๆ ได๎สร๎าง   
ความเชื่อถือเป็นที่ไว๎วางใจของสมาชิก จนท าให๎จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และ
ผลก าไรของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยเฉพาะตํอประชาชนที่ยากจน  สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ชํวย
แก๎ปัญหาในการประกอบอาชีพ และชํวยยกระดับความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น 
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  ปัจจุบันมีการแบํงประเภทสหกรณ์ในประเทศไทยออกเป็น 7 ประเภท ได๎แกํ 
   1) สหกรณ์การเกษตร  
   สหกรณ์การเกษตร  คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นในหมูํผู๎มีอาชีพทางการเกษตร
รวมตัวกันจัดต้ังและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎สมาชิก
ด าเนินกิจการรํวมกันและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก๎ไขความเดือดร๎อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และชํวยยกฐานะความเป็นอยูํของสมาชิกให๎ดีขึ้น 
   ความเป็นมา  สหกรณ์การเกษตรแหํงแรกได๎จัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ.2459 ชื่อวํา 
สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์การเกษตรชนิดไมํจ ากัด มีขนาดเล็ก
ในระดับหมูํบ๎านตั้งขึ้นในหมูํเกษตรกรที่มีรายได๎ต่ าและมีหนี้สินมาก มีสมาชิกแรกตั้ง จ านวน 16 คน 
ทุนด าเนินงาน จ านวน 3,080 บาท เป็นคําธรรมเนียมแรกเข๎า จ านวน 80 บาท และเป็นทุนจากการกู๎
แบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน) จ านวน 3,000 บาท 
   วัตถุประสงค์  สหกรณ์การเกษตรด าเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อ
สํงเสริมให๎สมาชิกด าเนินธุรกิจรํวมกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และชํวยเหลือสํวนรวมโดยใช๎หลัก
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงามตามพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํสมาชิกและสํวนรวมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมตามที่ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับของสหกรณ์  
   ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ  ท าให๎สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นจากการกู๎
เงินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ ามาประกอบอาชีพ ท าให๎มีที่ดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินท ากิน
มากกวําเดิม ทั้งได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแตํการใช๎พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์     
การใช๎ปุ๋ย การใช๎ยาปราบศัตรูพืช การเก็บรักษาผลผลิตอยํางมีคุณภาพ ผลิตผลที่ได๎จึงเป็นไปตาม       
ความต๎องการของตลาด สํงผลให๎สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการอนามัย 

   2) สหกรณ์ประมง  
   สหกรณ์ประมง  คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นในหมูํชาวประมง เพื่อแก๎ไขปัญหา
และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแตํละคนไมํสามารถแก๎ไขให๎ลุลํวงไปได๎ตามล าพัง 
บุคคลเหลํานี้จึงรวมตัวกันโดยยึดหลักการชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
   วัตถุประสงค์  สหกรณ์ประมงด าเนินการให๎ความรู๎ทางด๎านวิชาการในเร่ือง
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และมีคุณภาพในการเพาะเลี้ยงการเก็บรักษา และการแปรรูปสัตว์
น้ าแกํสมาชิก รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือทางด๎านธุรกิจการประมง คือ การจัดหาเงินทุนให๎สมาชิกกู๎             
ไปลงทุนประกอบอาชีพ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประมงมาจ าหนําย การจัดจ าหนํายสัตว์น้ า  และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า การรับฝากเงินและสงเคราะห์สมาชิกเมื่อประสบภัยพิบัติ 
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   ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ  ท าให๎สมาชิกมีแหลํงเงินกู๎ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า
มาลงทุนประกอบอาชีพ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจ าเป็นที่สหกรณ์น ามาจ าหนํายในราคาที่เป็นธรรม 
เมื่อมีผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให๎ในราคาที่สูงขึ้น บริการรับฝากเงินเพื่อสะดวก 
ปลอดภัยให๎แกํสมาชิก และสมาชิกจะได๎รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมง      
ตามหลักวิชาการแผนใหมํ ให๎สามารถผลิตสินค๎าที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต๎องการ                
ของตลาด รวมถึงสิทธิ หน๎าที่ และความรับผิดชอบของทุกคนตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

   3) สหกรณ์นิคม  
   สหกรณ์นิคม  คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการด าเนินการ
จัดสรรที่ดินท ากินให๎ราษฎร การจัดสร๎างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให๎ผู๎ที่อยูํอาศัย
ควบคูํไปกับการด าเนินการจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จ าเป็น การแปรรูปการเกษตร   
การสํงเสริมอาชีพ รวมทั้งการให๎บริการสาธารณูปโภคแกํสมาชิก 
   ความเป็นมา  ได๎เร่ิมด าเนินงานเป็นแหํงแรกที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ.2478 โดยด าเนินการจัดซื้อที่นาราชพัสดุ จากกระทรวงการคลัง เนื้อที่ 4,109 ไรํ
เศษ มาจัดสรรให๎สมาชิก 69 ครอบครัวในรูปของสหกรณ์การเชําซื้อที่ดิน ตํอมาในปี พ.ศ.2481                 
ได๎จัดต้ังนิคมสหกรณ์ในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ เน้ือที่ 7,913 ไรํ และได๎จัดสหกรณ์การเชํา
ที่ดินในเขตป่าสงวนแหํงชาติที่เสื่อมสภาพแล๎วที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี     
พ.ศ. 2518 
   วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให๎แกํราษฎรประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการด๎านสาธารณูปโภคแกํสมาชิก 
   2. เพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได๎รับจัดสรรที่ดินจัดต้ังเป็น
สหกรณ ์
   งานจัดนิคม 
   งานจัดนิคมเป็นงานจัดที่ดินท ากินให๎ราษฎรโดยวิธีการสหกรณ์ มีขั้นตอน 
ในการด าเนินการ ดังน้ี  
   1. การจัดหาที่ดิน  
   สหกรณ์นิคม  โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 
โดยกรมสํงเสริมสหกรณ์ ขอรับที่ดินรกร๎างวํางเปลําที่คณะกรรมการจัดที่ดินแหํงชาติ  จ าแนกเป็น               
ที่จัดสรรเพื่อการเกษตร น ามาจัดสรรให๎ราษฎรเข๎าครอบครองท าประโยชน์ และสํงเสริมให๎จัดต้ังขึ้น
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เป็นสหกรณ์ ซึ่งเมื่อสมาชิกได๎ปฏิบัติครบถ๎วนตามข๎อบังคับของสหกรณ์แล๎วก็จะได๎กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่ได๎รับจัดสรรนั้นในที่สุด 
   สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน  โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และ
นโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการจัดหาที่ดินให๎ราษฎร กรมสํงเสริมสหกรณ์จึงจัดซื้อที่ดินขององค์การ
หรือเอกชน น ามาปรับปรุงจัดสรรให๎รวบรวมกันจัดต้ังขึ้นเป็นสหกรณ์ ซึ่งเมื่อสมาชิกได๎สํงช าระเงิน
คําเชําซื้อที่ดิน และปฏิบัติการอ่ืนครบถ๎วนตามข๎อบังคับของสหกรณ์แล๎วก็จะได๎กรรมสิทธิ์ในที่ดิน                
ที่ได๎รับจัดสรรนั้นในที่สุด 
   สหกรณ์การเช่าที่ดิน  กรมสํงเสริมสหกรณ์ จะน าที่ดินป่าสงวนแหํงชาติ           
ที่เสื่อมโทรมแล๎วมาจัดสรรให๎ราษฎร และจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์  สมาชิกจะมีสิทธิเข๎าครอบครอง                
ท ากินในที่ดินที่ได๎รับจัดสรรนั้นโดยเสียคําเชําในอัตราต่ า และที่ดินจะตกทอดทางมรดกไปยัง
ลูกหลานได๎ตลอดไป แตํห๎ามมิให๎โอนกรรมสิทธิ์ 
   สหกรณ์นิคมทั้ง 3 รูปนี้ คงมีเพียง 2 รูปแบบแรกที่สมาชิกจะได๎ที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเอง สํวนในรูปของสหกรณ์การเชําที่ดินน้ัน สมาชิกจะได๎เพียงสิทธิในการเชําและ
สิทธิที่ตกทอดทางมรดกตลอดไปเทํานั้น 
 2. การวางผังและปรับปรุงที่ดิน เมื่อได๎รับที่ดินแปลงใดมาจัดสรรแล๎ว
ทางการจะส ารวจรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ ชนิดและลักษณะดิน ปริมาณน้ าฝน จากนั้นจะวาง
แผนผังการใช๎ที่ดินวําควรด าเนินการสร๎างบริการสาธารณูปโภคอยํางไรบ๎าง เชํน ถนน                               
การชลประทาน โรงเรียน สถานีอนามัย ฯลฯ 
 3. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดสรรที่ดิน 
 4. การอนุญาตให๎เข๎าท าประโยชน์ในที่ดิน 
 5. การก าหนดเงื่อนไขการใช๎ที่ดิน และการได๎กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 งานจัดสหกรณ์ 
 เมื่อจัดราษฎรเข๎าครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินที่จัดหามาเรียบร๎อยแล๎ว 
ขั้นตํอไปคือการรวบรวมราษฎรที่ได๎รับจัดสรรที่ดินน้ันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น และขอจดทะเบียน                
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  เพื่อให๎เกษตรกรมีสถาบันของตนเองที่จะเป็นสื่อกลางในการ
อ านวยบริการด๎านตําง ๆ สํวนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จะมีลักษณะเชํนเดียวกับสหกรณ์การเกษตร 
 ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ  ท าให๎สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นสถาบัน                
ที่เป็นสื่อกลางในการขอรับบริการตําง ๆจากรัฐบาล และเป็นสถาบันที่อ านวยความสะดวกในด๎าน               
การจัดหาสินเชื่อ การรวมกันซื้อ รวมกันขาย การสํงเสริมการเกษตรและการฝึกอบรมซึ่งเป็นการ
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เสริมสร๎างให๎เกิดระบบที่ดีในการจัดหา การผลิต และการตลาด โดยสมาชิก เพื่อสมาชิกในการ
ประกอบอาชีพอยํางมั่นคงจนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น    

   4) สหกรณ์ร๎านค๎า  
   สหกรณ์ร้านค้า  คือ สหกรณ์ที่มีผู๎บริโภครวมกันจัดต้ังขึ้นเพื่อจัดหาสินค๎า 
เคร่ืองอุปโภคบริโภคมาจ าหนํายแกํสมาชิกและบุคคลทั่วไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์                 
ในประเภทสหกรณ์ร๎านค๎า มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งสมาชิกผู๎ถือหุ๎นทุกคนเป็นเจ๎าของ สมาชิกลงทุน
รํวมกันในสหกรณ์ด๎วยความสมัครใจ เพื่อแก๎ไขความเดือดร๎อนในการซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค และ
เพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมูํคณะ 
   ความเป็นมา  สหกรณ์ร๎านค๎าจัดต้ังขึ้นโดยชาวชนบท อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2480 และได๎เลิกล๎มไป ตํอมารัฐบาลได๎ชํวยเหลือด๎านการครองชีพให๎กับ
ประชาชนโดยการสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งสหกรณ์ร๎านค๎าขึ้นทั้งในสํวนกลางและสํวน
ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสหกรณ์ร๎านค๎าที่ตั้งขึ้นในเมืองที่ประชาชนหนาแนํนจะประสบ
ความส าเร็จมากกวําสหกรณ์ร๎านค๎าที่ตั้งขึ้นในชนบท 
   วัตถุประสงค์  สหกรณ์ร๎านค๎าจะจัดหาสิ่งของและบริการที่สมาชิกมีความ
ต๎องการมาจ าหนําย ชํวยจ าหนํายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก สํงเสริมและเผยแพรํความร๎ูทางด๎าน
สหกรณ์และด๎านการค๎าให๎แกํสมาชิกสหกรณ์ ปลุกจิตส านึกให๎สมาชิกร๎ูจักประหยัด ชํวยตนเองและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน รํวมมือและประสานงานกับสหกรณ์และหนํวยงานอ่ืนทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศในอันที่จะเกื้อกูลกันและกัน 
   ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ ท าให๎สมาชิกมีสถานที่ซื้อขายสินค๎าจ าเป็น               
ตามราคาตลาดในชุมชน ซึ่งเป็นสินค๎าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงในการชั่ง ตวง วัด ตามความต๎องการของ
สมาชิก  เมื่อสิ้นปีสหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี สมาชิกจะได๎รับเงินปันผลตามหุ๎น และเงินเฉลี่ยคืน         
ตามสํวนที่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ การซื้อขายด๎วยเงินสดสินค๎าจะมีราคาที่ถูกกวําเงินผํอน ท าให๎สมาชิก    
มีความรอบคอบในการใช๎จํายเงิน กํอให๎เกิดการประหยัดและอดออม สํงผลให๎สหกรณ์มีเงินทุน
หมุนเวียนจ านวนมากพอในการจัดหาสินค๎าราคาถูกมาจ าหนํายเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

   5) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์  คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มี
อาชีพอยํางเดียวกันหรือที่อาศัยอยูํในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎สมาชิกร๎ูจักการออม
ทรัพย์ และให๎กู๎ยืมเมื่อเกิดความจ าเป็น หรือเพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์งอกเงย และได๎รับการจดทะเบียน



 78 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถกู๎ยืมได๎เมื่อเกิดความจ าเป็นตามอุดมการณ์ในการชํวยตนเองและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
   ความเป็นมา  สหกรณ์ออมทรัพย์แหํงแรกในประเทศไทย จัดต้ังขึ้นในหมูํ
ข๎าราชการสหกรณ์ และพนักงานธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2492               
คือ สหกรณ์ข๎าราชการสหกรณ์ จ ากัดสินใช๎  และได๎แพรํหลายไปในหนํวยงานของรัฐและเอกชน                
ทั่วประเทศ 
   วัตถุประสงค์  เพื่อสํงเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินและให๎
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย์ และโดยการถือห๎ุนหัก ณ ที่จํายเป็น               
รายเดือน  แตํไมํเกิน 1 ใน 5 ของหุ๎นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีทางบัญชีต๎องจํายเงินปันผลคําหุ๎นให๎แกํสมาชิก
ในอัตราที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งให๎บริการด๎านเงินกู๎แกํสมาชิกตามความจ าเป็น 
   ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ  เป็นแหลํงเงินฝากและเงินกู๎ของสมาชิก ท าให๎
สมาชิกร๎ูจักเก็บออมเงิน และไมํต๎องไปกู๎เงินนอกระบบ ท าให๎สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น 

   6) สหกรณ์บริการ 
   สหกรณ์บริการ  คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดย           
มีประชาชนไมํน๎อยกวํา 10 คน ที่มีอาชีพอยํางเดียวกัน ได๎รับความเดือดร๎อนในเร่ืองเดียวกันรวมตัวกัน
โดยยึดหลักการประหยัด การชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก๎ปัญหาตําง ๆ รวมทั้ง               
การสํงเสริมให๎เกิดความมั่นคงในอาชีพตํอไป 
   ความเป็นมา  สหกรณ์บริการแหํงแรกจัดต้ังขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เป็นการ
รวมตัวกันในกลุํมผู๎มีอาชีพท ารํม ชื่อ สหกรณ์ผู๎ท ารํมบํอสร๎าง จ ากัดสินใช๎ อยูํที่ต าบลตันเปา อ าเภอ     
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหมํ ตํอมาในปี พ.ศ.2496 ได๎มีการจัดต้ังสหกรณ์บริการไฟฟ้าหนองแขม จ ากัด 
อ าเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์ที่ให๎บริการด๎านสาธารณูปโภค และในปี พ.ศ. 2497 
จัดตั้งสหกรณ์มีดอรัญญิก จ ากัด ที่ต าบลทุํงช๎าง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ                     
มีสหกรณ์บริการอีกหลายแบบตามมา เชํน สหกรณ์เคหสถาน สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์หัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม๎ สหกรณ์บริการน้ าประปา สหกรณ์ผู๎จัดหางานแหํงประเทศไทย ฯลฯ 
   วัตถุประสงค์  เพื่อด าเนินธุรกิจด๎านการบริการตามรูปแบบของสหกรณ์ 
สํงเสริมสวัสดิการแกํสมาชิกและครอบครัว สํงเสริมการชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูํ
สมาชิก รํวมมือกับสหกรณ์อ่ืนและหนํวยงานอื่นเพื่อความก๎าวหน๎าของกิจการสหกรณ์ 
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   ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ   สมาชิกมีสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ฝีมือการผลิตผลิตภัณฑ์ตําง ๆ ให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐานเป็นที่ต๎องการของตลาด มีแหลํงรวมซื้อรวม
ขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ชํวยให๎สมาชิกสหกรณ์ประกอบอาชีพได๎ถูกต๎องตาม
กฎหมาย มีที่อยูํอาศัยเป็นของตนเองในราคาประหยัดและมีความปลอดภัยในชีวิต เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
ถ๎าสหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี สมาชิกสหกรณ์จะได๎รับเงินปันผลตามหุ๎น และเงินเฉลี่ยคืนตามสํวนที่
ท าธุรกิจกับสหกรณ์ 

   7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
   สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  คือ สหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นในหมูํประชาชนที่อาศัยอยูํ               
ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เชํนอาศัยอยูํในชุมชนเดียวกัน ไมํวําจะเป็นที่อยูํอาศัย ที่ท างาน สถานศึกษา หรือ
ประกอบอาชีพเดียวกัน หรือมีกิจกรรมรํวมกันในลักษณะตํอเนื่อง และบุคคลเหลํานั้นมีความ
ปรารถนาจะชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการน าเงินของตนมาสะสมไว๎เป็นกองทุน สมาชิก                  
ทุก ๆ คนจะต๎องสะสมเงินตามความสามารถของตนเป็นประจ าและสม่ าเสมอตามที่สหกรณ์ก าหนด 
และเงินในกองทุนนี้จะสามารถชํวยเหลือสมาชิกที่มีความจ าเป็นและเดือดร๎อนทางด๎านการเงิน กู๎ยืม
ไปแก๎ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร๎อนเหลํานั้น หรือถ๎าไมํมีความเดือดร๎อนเงินสะสมก็จะมีมากขึ้น 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  จึงเป็นสหกรณ์ที่มุํงหวังให๎สมาชิกชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 
บริหารงานโดยสมาชิกและท ากิจการทุกอยํางเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก 
   ความเป็นมา  ค าวํา “เครดิตยูเนี่ยน ” เป็นค าที่ ฟริดริ ค วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน                 
ผู๎ริเร่ิมกํอตั้งเครดิตยูเนี่ยน ได๎คิดค๎นและริเร่ิมจัดต้ังในรูปของสมาคมครั้งแรกในประเทศเยอรมันนี 
ประกอบด๎วยค าที่แสดงปรัชญาของสมาคมนี้ไว๎ชัดแจ๎ง 2 ค า คือ “เครดิต ( Credit)” หมายความวํา 
“ความเชื่อถือได๎ ความไว๎วางใจได๎ ” และค าวํา “ยูเนี่ยน (Union)” หมายความวํา “การรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ” เป็นการรวมเอาความไว๎วางใจซึ่งกันและกันเข๎าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อด าเนินงานรํวมกัน               
ให๎บรรลุจุดหมาย   การด าเนินงานของสมาคมนี้มีลักษณะของสหกรณ์เต็มตัว จึงเรียกวํา “สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน” 
   ส าหรับในประเทศไทยได๎รวมกลุํมคนในยํานชุมชนแออัด ห๎วยขวาง ดินแดง 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 และใช๎ชื่อวํา “เครดิตยูเนี่ยนแหํงศูนย์กลางเทวา” แตํไมํได๎จดทะเบียนเป็น
สหกรณ ์
   สหกรณ์ที่ได๎รับการจดทะเบียนเป็นแหํงแรก คือ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน          
แมํมูล จ ากัด” จังหวัดอุบลราชธานี ได๎รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ในประเภทสหกรณ์
ออมทรัพย์ 



 80 

   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมอยูํในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยูํในชุมชน 
ตํอมาได๎ก าหนดให๎เป็นประเภท “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ” ตามกฎกระทรวงโดยก าหนดประเภท
สหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียนไว๎ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 
   วัตถุประสงค์   เพื่อสํงเสริมให๎สมาชิกชํวยตนเอง เพื่อด าเนินธุรกิจ การผลิต 
การค๎า การบริการ และอุตสาหกรรมรํวมกัน และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช๎หลักคุณธรรมพื้นฐาน
ห๎าประการ ได๎แกํ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว๎วางใจกัน 
รวมทั้งจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให๎เกิดประโยชน์แกํสมาชิกและสํวนรวม ทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม     
จนสามารถอยูํดีกินดีและมีสันติสุข 
   ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับ   
   1. สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็นที่ฝากเงินได๎ด๎วยความสะดวก รวดเร็ว                
ไมํต๎องเสียเวลาเดินทางไปฝากเงินที่ไกล ๆ และจะมีเงินจ านวนน๎อย หรือมากก็สามารถสะสมได๎ 
   2. สามารถขอกู๎เงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนด๎านการเงิน หรือความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎จําย 

  3) วันสหกรณ์แหํงชาต ิ
  สหกรณ์วัดจันทร์ ไมํจ ากัดสินใช๎ จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็น               
แหํงแรกในประเทศไทย โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก๎ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพให๎เกษตรกร ซึ่งมีพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก พระองค์ทรงมีความหํวงใย                   
ในสหกรณ์ที่พระองค์ทรงรู๎สึกวําเป็นองค์การที่จะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญํตํอประเทศชาติ และวงการ
สหกรณ์ได๎ถวายสมญานาม ให๎ทรงเป็นพระบิดาแหํงการสหกรณ์ไทย และถือให๎วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
เป็นวันสหกรณ์ เพื่อร าลึกถึงพระกรุณาคุณของพระองค์  
  ตํอมาคณะรัฐมนตรี มีมติในการประชุม วันที่ 9 ตุลาคม 2527 ได๎ก าหนดให๎วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แหํงชาติ ตามวันกํอต้ังสหกรณ์ แหํงแรกในประเทศไทย คือ
สหกรณ์วัดจันทร์ ไมํจ ากัดสินใช๎ นั่นเอง 

  4) วันสหกรณ์สากล 
  สหประชาชาติ ( United Nation :UN) และองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวําง
ประเทศ ( International Co-operatives  Alliance :ICA) รํวมกันก าหนดให๎วันเสาร์แรกของเดือน
กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสหกรณ์สากล  เพื่อให๎สหกรณ์และองค์การที่เกี่ยวข๎องทั่วโลก ได๎แสดง
วิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนทัศนคติ และอุดมการณ์ระหวํางกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดตํอการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ของโลก ซึ่ง ICA ได๎เกิดขึ้นจากการรํวมมือกันของสหกรณ์ระหวํางประเทศ                 
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เป็นสมัชชาระหวํางชาติ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.1895  ( พ.ศ. 2438 )  ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ  เพื่อเป็นองค์การสหกรณ์โลกที่จะประสาน ความรํวมมือในเร่ืองตําง ๆ นับเป็นองค์การ                   
ที่เกําแกํองค์การหนึ่งของโลก 
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ส่วนที่ 2 อุดมการณ์สหกรณ์  

  อุดมการณ์ ตามความหมายในพจนานุกรม ปี 2542 หมายถึง หลักการที่วางระเบียบไว๎
เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว๎ 
  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2544 ได๎ศึกษาแถลงการณ์ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ                           
(The International Cooperative Alliance : ICA) วําด๎วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์สรุปได๎ ดังนี้ 
  อุดมการณ์สหกรณ์ คือ  “ความเชื่อรํวมกันที่วําการชํวยตนเอง และการชํวยเหลือซึ่งกัน 
และกัน ตามหลักการสหกรณ์จะน าไปสูํการกินดี อยูํดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 

   การช่วยตนเอง คือ 
  - ขยัน  ไมํเกียจคร๎าน อดทน อดกลั้น 
  - ประหยัด  ไมํสุรํุยสุรําย ไมํฟุ่มเฟือย แตํอดออมมัธยัสถ์ 
  - พัฒนาตน ใฝ่หาความร๎ูเพิ่มเติมเสมอ ทั้งเร่ืองวิชาชีพ และอ่ืน ๆ  
  - หลีกพ๎นอบาย   การประพฤติตนให๎หํางไกลอบายมุขทั้งหลาย ที่เป็นบํอเกิด         
แหํงความสุรํุยสุรําย ซึ่งอบายมุข 6 หรือผี 6 ตัว ประกอบด๎วย 

 ผีที่ 1  ชอบสุราเป็นอาจิณ ไมํชอบกินข๎าวปลาเป็นอาหาร  
ผีที่ 2  ชอบเที่ยวยามวิกาล ไมํรักบ๎านรักลูกเมียตน 
ผีที่ 3  ชอบดูการละเลํน ไมํละเว๎นบาร์คลับ ละครโขน 
ผีที่ 4  ชอบคบคนชั่ว มั่วกับโจร หนีไมํพ๎นอาญา ตราแผํนดิน 
ผีที่ 5  ชอบเลํนม๎า กีฬาบัตร สารพัดถั่วโป ไฮโลสิ้น รวมหวยด๎วย 
ผีที่ 6  เกียจคร๎าน การท ากิน มีทั้งสิ้น 6 ผี อัปรีย์เอย 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือ 

 - การเสียสละเพื่อสํวนรวม (ไมํเห็นแกํตัว ไมํเอาตัวรอดคนเดียว ชอบความ
เป็นธรรม)   (Each for all and all for each)  
 -  รํวมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพื่อนบ๎านเป็นสิ่งที่จะต๎องชํวยเหลือ 
รํวมกันท างานเป็นกลุํม) 
 - ซื่อตรงตํอกติกา (มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษากติกาที่ตั้งไว๎) 
  -  มีเมตตารักใครํกัน (ให๎อภัยกัน  รักใครํกัน  ไว๎วางใจกัน  เพื่อนชํวยเพื่อน)
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 การชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกันนั้น  เปรียบเสมือนคนขาด๎วนขี่คนตาบอด  
ตํางก็มีข๎อบกพรํองด๎วยกันทั้งคูํ แตํทั้งสองสามารถแก๎ปัญหาได๎จากการรํวมมือกัน  
  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ถือจิตตารมณ์ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 
ความเห็นใจกัน ความวางใจกัน เป็นคุณธรรม หรือแนวทางในการพัฒนาสมาชิก  

  การปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์ 
  การชํวยตนเอง และการชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์  นั้นดูจะเป็น            
ค าพื้น ๆ แตํคนมักจะละเลยที่จะปฏิบัติตามอยํางจริงจัง  คนรวยเขาชํวยตนเองได๎ และเขาอาจไมํ
จ าเป็นต๎องชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  เขาก็อยูํได๎หรือแก๎ปัญหาได๎ ซึ่งโดยแท๎จริงแล๎วคนรวย 
เขาชํวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบตําง ๆ มาก  แตํคนจนน้ันมักไมํคํอยชํวยตนเองและไมํคํอยชํวยเหลือ
ซึ่งกันและกันด๎วย 
  สหกรณ์เสนอแนะน าเอาอุดมการณ์ของการชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน                
มาเป็นเคร่ืองมือในการแก๎ปัญหาความยากจน โดยสูตร 5 คือ เพิ่ม ลด อด ออม เสริม 
  -  เพิ่ม  ขยันอยํางฉลาด  หารายได๎เพิ่ม ใช๎วิชาการ ใช๎เทคโนโลยีพัฒนาตนเอง 
ศึกษาเพิ่มเติม 
  - ลด  ลดการใช๎จํายที่ไมํจ าเป็นลง  ประหยัดโดยการรวมกันจัดหาปัจจัย
การผลิต รวมกันกู๎ท าให๎ลดดอกเบี้ย รวมกันซื้อ เคร่ืองอุปโภค-บริโภคทีละมาก ๆ ท าให๎ต๎นทุน             
ตํอหนํวยลดลง 
  - อด  อดอบายมุข อดเหล๎า อดบุหร่ี อดการพนัน อดเที่ยวเตรํ  งดบรรดา
อบายมุขทั้งปวง 
  - ออม สะสมจากรายได๎ รวมกันออ มแบบสหกรณ์ คือน าเงินออมมารวมกัน 
มิใชํตํางคนตํางเก็บไว ๎
  -  เสริม  ขายผลิตผลให๎ได๎ราคาดี  โดยรวมกันขายแบบสหกรณ์ เป็นการ
ประหยัดคําใช๎จํายท าให๎รายได๎เพิ่ม 

  เป้าหมาย  

  เป้าหมายอุดมการณ์สหกรณ์  คือ การกินดี อยูํดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม 



 84 

ส่วนที่ 3 หลักการสหกรณ์  

 3.1 ความหมายของหลักการสหกรณ์   จากแถลงการณ์ของ ICA เมื่อ พ.ศ. 2538 เร่ือง
เอกลักษณ์ของสหกรณ์ (Cooperative Identity) ให๎ความหมายของหลักการสหกรณ์วํา 

  “The Co-operative principles are guidelines by which co-operatives put their values 
into practice.” 

  “หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให๎คุณคําของสหกรณ์
เกิดผลเป็นรูปธรรม” 

 3.2 วิวัฒนาการหลักการสหกรณ์    
  ดังที่ทราบกันมากํอนแล๎ววํา การสหกรณ์ในสมัยปัจจุบันเร่ิมต๎นจากการกํอก าเนิด   
ของสมาคมของผู๎น าอันเที่ยงธรรมแหํงเมืองรอชเดล  ( The  Rochdale  Society of  Equitable  Pioneers) 
เมื่อปี ค.ศ.1844 (พ.ศ.2387) ในครั้งนั้นผู๎น ารอชเดลได๎ประกาศโครงการหรือแผนการในการ
ด าเนินงานสมาคมของตนให๎ทราบทั่วกันคือ The Rochdale Programme หรือ Law the First  เมื่อการ
ด าเนินงานของสมาคมในรูปสหกรณ์ผู๎บริโภคได๎ผลดี ในล าดับตํอมาจึงได๎มีการประกาศแนวทาง
ปฏิบัติหรือหลักการที่ท าให๎การด าเนินงานของสมาคมประสบความส าเร็จ ที่เรียกวํา Rule of Conduct 
หรือ The Rochdale Practices  อันเป็นการประมวลหลักการจากประสบการณ์ของตนเพื่อใช๎เป็น
แบบอยํางส าหรับสมาคมอ่ืน ๆ ในภายหลัง ซึ่งรู๎จักกันวําเป็น “หลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดล ”  
หรือ  “หลักสหกรณ์รอชเดล ”  อันเป็นพื้นฐานของหลักสหกรณ์ที่ใช๎กันมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีการ    
ปรับใช๎เป็นสากลส าหรับสหกรณ์ทุกรูป โดย องค์การ สัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ                     
(The International  Cooperatives  Alliance : ICA) แล๎ว ก็มีการปรับปรุงถ๎อยค า มีการลดและเพิ่มหลัก            
บางประการ และประกาศเป็นหลักสหกรณ์สากล ซึ่งถือเป็นหลักการที่สหกรณ์ทั่วโลกจะต๎องยึดถือ
เป็นแนวเดียวกัน ทั้งนี้การปรับปรุงหลักการสหกรณ์ได๎มีการพิจารณามาเป็นระยะ ๆ อยํางตํอเน่ือง 
เพื่อให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  หลักการสหกรณ์รอชเดล  
  หลักสหกรณ์รอชเดล หรือหลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดล ถือวําเป็นพื้นฐาน              
ของหลักสหกรณ์ในสมัยปัจจุบันที่ผู๎น ารอชเดลได๎วางแนวทางไว๎โดยอาศัยประสบการณ์จากสมาคม  
ที่ตั้งขึ้น ดังน้ัน จึงต๎องท าความเข๎าใจกํอนวําหลักการดังกลําวตั้งอยูํ บนรากฐานของสหกรณ์ผู้บริโภค  
หรือร๎านสหกรณ์เป็นประการส าคัญ ทั้งยังก าหนดขึ้นในสภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ในชํวงปีคริสศตวรรษที่ 19  อีกด๎วย หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลําวได๎วําหลักการดังกลําวได๎ก าหนด
ขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล๎ว แตํถึงกระนั้นก็ยังคงมีคุณคําอยํางมากในโลกปัจจุบัน 
  หลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดล ที่กลําวถึงนี้  (อ๎างถึงใน นุกูล  กรยืนยงค์ : 2549 
หน๎า 19) ประกอบด๎วยหลักปฏิบัติที่ส าคัญ 7 ประการ ได๎แกํ 
  1. การเปิดรับสมาชิกทั่วไป  ( Open Membership) 
  2. การควบคุมแบบประชาธิปไตย (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) ( Democratic Control (One 
Man , One Vote) 
  3. การเฉลี่ยคืนสํวนเกินตามสํวนแหํงการซื้อ  ( Distribution of Surplus in Proportion 
to Trade) 
  4. การจํายดอกเบี้ยแกํเงินทุนในอัตราจ ากัด  ( Payment of Limited Interest on 
Capital) 
  5. การเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา  ( Political and Religious Neutrality) 
  6. การท าการค๎าด๎วยเงินสด  ( Cash Trading ) 
  7. การสํงเสริมการศึกษา   (Promotion of Education) 

  หลักการท่ี 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไป  ( Open Membership) 
  แนวความคิดของหลักการเปิดรับสมาชิกทั่วไปนี้มุํงเน๎นที่ต๎องการให๎มีการเปิดรับ
สมาชิกทั้งชายและหญิงโดยไมํถือวําเป็นความแตกตํางในด๎านสมาชิกภาพ นอกจากนั้น ยังไมํถือเอา
ระยะเวลาของการเป็นสมาชิกมาเป็นข๎อแตกตํางด๎วย กลําวคือ ผู๎ที่เข๎าเป็นสมาชิกภายหลังก็มีฐานะ               
เทําเทียมกับผู๎เป็นสมาชิกมากํอน หรือเป็นสมาชิกมาตั้งแตํเร่ิมตั้งสหกรณ์ หลักการข๎อน้ียังถือวํา              
ความแตกตํางในเร่ืองเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิการเมืองเป็นเร่ืองของตัวบุคคล แตํไมํเป็นอุปสรรค             
ในการเข๎าเป็นสมาชิก ข๎อขัดข๎องในการเป็นสมาชิกคงมีเฉพาะแตํบุคคลที่มีความประพฤติเลว หรือ
เป็นคนที่มีคุณสมบัติไมํดีไมํเป็นที่ต๎องการเทํานั้น ที่สมาชิกทั้งหลายอาจไมํรับเข๎ามารํวมกิจกรรมของ
สหกรณ ์
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  เน่ืองจากสหกรณ์ผู๎บริโภคหรือร๎านค๎าสหกรณ์น้ัน สามารถรับบุคคลเข๎าเป็นสมาชิก
ได๎ทั่วไป เพราะคนทุกคนล๎วนมีฐานะเป็นผู๎บริโภค หลักการข๎อนี้จึงเหมาะสมอยํางยิ่งและยังคงมีความ
ทันสมัยตลอดมา ทั้งเอ้ืออ านวยตํอการขยายธุรกิจของสหกรณ์ให๎กว๎างขวางออกไป นอกจากนั้น
ความหมายของหลักการข๎อน้ียังรวมถึงการเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจ จนบางคร้ังมีการใช๎ถ๎อยค าวํา
เปิดรับสมาชิกโดยสมัครใจ( Voluntary Membership) แทนค าวําเปิดรับสมาชิกทั่วไป ( Open 
Membership) ซึ่งดูจะเป็นสากลมากขึ้น หรือใช๎ถ๎อยค าวํา เปิดรับสมาชิกทั่วไปโดยความสมัครใจ 
(Voluntary and Open Membership) ซึ่งจะพบได๎ในหลักสหกรณ์สากลในโอกาสตํอไป 
  อยํางไรก็ตามเมื่อกลําวถึงการเปิดรับสมาชิกทั่วไปตามถ๎อยค าเดิมแล๎ว ไมํได๎มี            
ความหมายถึงกา รรับสมาชิกโดยไมํจ ากัดจ านวน ( Unlimited) หรือไมํได๎หมายถึงการเปิดรับสมาชิก
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นความเข๎าใจผิดอยํางยิ่ง เพราะการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกจ าเป็นต๎อง
ด าเนินการอยํางรอบคอบ ในบางกรณีอาจมีการปฏิเสธการรับบุคคลใด ๆ เข๎าเป็นสมาชิกได๎ เมื่อ              
มีเหตุผลเพียงพอ ประสบการณ์ ความล๎มเหลวอันเน่ืองมาจากการรับสมาชิกโดยขาดความระมัดระวัง
ได๎เคยมีมาแล๎วในกรณีของชุมชนสหกรณ์ หรือนิคมสหกรณ์ ( Cooperative Community) ที่นิวฮาร์โมนี  
(New Harmony : 1825-1827) ของปฐมาจารย์ทางสหกรณ์คือ โรเบอร์ต โอเวน ( Robert Owen :1771-
1858  ) 
  กลําวโดยสรุป หลักการเปิดรับสมาชิกทั่วไปนั้น มุํงที่จะให๎โอกาสแกํบุคคลที่มี
คุณสมบัติดี ความประพฤติดี และเห็นประโยชน์ในการเข๎าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เข๎าเป็นสมาชิกได๎              
โดยไมํถือวํา เพศ เชื้อชาติ ลัทธิศาสนา ลัทธิการเมือง เป็นข๎อจ ากัดในการเข๎าเป็นสมาชิก และการรับ
สมาชิกจะต๎องพิจารณาด๎วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไมํควรมีกรณีเข๎าเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ และ
การจ ากัดการรับสมาชิกเพียงชั่วคราวเป็นสิ่งที่กระท าได๎ตามความจ าเป็นของสหกรณ์ 

  หลักการท่ี 2 หลักการควบคุมแบบประชาธิปไตย (หนึ่งคน หนึ่งเสียง)( Democratic 
Control (One Man , One Vote) 
  ผู๎น ารอชเดล ก าหนดหลักการข๎อน้ีไว๎เพราะมุํงให๎เกิดความเสมอภาคแกํบุคคล โดย
ถือวําคนทุกคนมีความเทําเทียมกัน (ไมํแตกตํางกัน) ในแงํความเป็นมนุษย์ ข๎อที่นําสังเกตในกรณีนี้ 
ก็คือการให๎สิทธิแกํสตรีในการออกเสียงเทําเทียมบุรุษ ซึ่งถือวําเป็นความคิดที่ก๎าวหน๎าอยํางยิ่ง               
ในยุคสมัยนั้น อาจกลําวได๎วํานักสหกรณ์รอชเดลได๎เปิดทางให๎จิตวิญญาณของประชาธิปไตยเข๎าสูํการ
สหกรณ์อยํางเต็มที่ และเป็นรากฐานที่กํอให๎เกิดความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตยผํานระบบสหกรณ ์
โดยที่สมาคมของผู๎น าอันเที่ยงธรรมแหํงเมืองรอชเดล เป็นสมาคมเล็ก ๆ ที่สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมํแตกตํางกันนัก การก าหนดหลักการออกเสียง หนึ่งคน หนึ่งเสียง จึงมีความเหมาะสม และใช๎ได๎กับ
สมาคมสหกรณ์เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นใหมํทั่วไปได๎ดี  แตํเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจ และโครงสร๎างของ               



 87 

สมาชิกภาพเปลี่ยนแปลงไป ดังกรณีของสหกรณ์ขั้นสูง เชํน สหกรณ์ขายสํง ( The Cooperative 
Wholesale Society : CWS) ซึ่งตั้งขึ้น  ในเวลาตํอมาการออกเสียงโดยใช๎หลักการหนึ่งคนหน่ึงเสียง             
ก็จ าเป็นต๎องมีข๎อยกเว๎นในสหกรณ์ขั้นสูง (สูงกวําสหกรณ์ขั้นปฐม) เชํนมีการให๎ออกเสียงเพิ่มแกํร๎าน
สหกรณ์ซึ่งเป็นสมาชิกตามสํวนแหํงธุรกิจ ท าธุรกิจกับสหกรณ์ขายสํงเพื่อให๎น้ าหนักของการออกเสียง
เป็นไปตามสัดสํวนของปริมาณธุรกิจด๎วย 
  กลําวได๎วําหลักการออกเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงนี้ ควรเป็นกรณีพิเศษเมื่อสมาชิก              
มีความเทําเทียมกันทางเศรษฐกิจเทํานั้น ( Only when the cooperators are economically equal) แตํถ๎า
ไมํมีความเทําเทียมกันทางเศรษฐกิจแล๎ว การออกเสียงตามสัดสํวนที่สมาชิกกระท ากับสหกรณ์ดูจะ
เที่ยงธรรมกวํา ( Proportional voting based on patronage would be more equitable) นอกจากนั้น
ข๎อก าหนดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การห๎ามออกเสียงแทนกัน ( no proxy voting ) ทั้งนี้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการแสวงหาโอกาสเข๎าครอบง าการด าเนินงานของสหกรณ์โดยบุคคล หรือกลุํมบุคคล                  
ที่ไมํประสงค์ดี และเป็นการกระตุ๎นสมาชิกให๎มีความสนใจในการด าเนินงานสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกด๎วย 
  อยํางไรก็ตาม หลักการออกเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงแม๎จะเป็นหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ 
แตํในทางปฏิบัติก็ยังมีความแตกตํางกันตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมของแตํละพื้นที่และเงื่อนไข ซึ่งอาจ
ก าหนดโดยกฎหมาย หรือในกรณีที่การถือห๎ุนของสมาชิกไมํมีความแตกตํางกัน การออกเสียงตามหุ๎น
ก็สามารถกระท าได๎ ทั้งนี้ยํอมให๎ผลไมํแตกตํางกันกับการออกเสียงตามหลักหนึ่งคนหนึ่งเสียง 

  หลักการท่ี 3  การเฉลี่ยคืนส่วนเกินตามส่วนแห่งการซื้อ ( Distribution of Surplus in 
Proportion to Trade) 
  การที่สหกรณ์ต้ังขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อบริการสมาชิกผู๎อุดหนุน หรืออีกนัยหนึ่ง
เพื่อให๎ผู๎อุดหนุน หรือท าธุรกิจกับสหกรณ์ได๎รับประโยชน์สูงสุด ประกอบกับร๎านสหกรณ์รอชเดล             
ได๎ใช๎นโยบายขายสินค๎าในราคาตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกํอศัตรูทางการค๎า ดังน้ัน การด าเนินงานยํอมมี
ก าไร หรือสํวนเกิน จึงถือวําก าไร หรือสํวนเกินเหลํานี้เป็นของสมาชิกทั้งสิ้น สมาชิกที่อุดหนุนร๎าน
สหกรณ์มากยํอมมีสํวนในการท าก าไรมาก สมาชิกที่อุดหนุนน๎อยยํอมมีสํวนท าก าไรน๎อย การคืนก าไร
ให๎สมาชิกตามสํวนของการอุดหนุนจึงเป็นความยุติธรรมที่สุด และจะชี้ให๎เห็นวําสมาชิกผู๎อุดหนุน
สหกรณ์เทํานั้นที่จะเป็นผู๎ได๎รับประโยชน์อยํางเต็มที่ 
  นักสหกรณ์รอชเดล มีประสบการณ์จากความล๎มเหลวในการด าเนินงานของสมาคม
จ าหนํายสินค๎า ( Trading Association) ที่มีการต้ังขึ้นตามแนวความคิดของนายแพทย์วิลเลียม คิง 
(William King : 1786-1865 ) ในการพยายามเก็บออมเงินสํวนเกินทั้งหมดไว๎เป็นทุนของสมาคม              
มากํอนแล๎ว การหยิบยกเอาหลักการแบํงเงินสํวนเกินตามสํวนแหํงธุรกิจมาใช๎อยํางจริงจังท าให๎              
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ร๎านสหกรณ์รอชเดล เป็นที่ยอมรับอยํางแพรํหลาย กลําวกันวําหลักการข๎อนี้ คือ กุญแจแห่ง
ความส าเร็จ (Key of the Success) ของร๎านสหกรณ์รอชเดล 
  ภายใต๎หลักการข๎อน้ีจะพบวําไมํมีข๎อจ ากัดในการเฉลี่ยคืน ดังที่จะปรากฏในเร่ือง
ดอกเบี้ยที่ให๎แกํเงินทุน (ทุนเรือนหุ๎น) และในทางปฏิบัติพบวําการเฉลี่ยคืนในลักษณะนี้ไมํจ าเป็นต๎อง
คืนในรูปเงินสดเทํานั้น แตํอาจเฉลี่ยคืนในรูปตําง ๆ ตามที่ได๎ตกลงกัน หรือจะเก็บไว๎เป็นทุนสํวนกลาง 
เพื่อการใช๎ประโยชน์รํวมกันของมวลสมาชิกก็ได๎ 
  หลักการแบํงก าไรตามสํวนแหํงธุรกิจ หรือที่รู๎จักกันวํา การเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ นี้
ถือวําเป็นหลักการส าคัญและเป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ แม๎ภายหลังจะมีการน าไปใช๎เป็นกลยุทธ์             
ทางการตลาดอยํางแพรํหลาย แตํก็เป็นเพียงการใช๎ประโยชน์ชั่วคราวทางการค๎า มิใชํแกํนแท๎ของการ
ด าเนินธุรกิจดังที่ปรากฏในการด าเนินงานของสหกรณ์ เพราะผู๎มีอ านาจตัดสินใจที่แท๎จริงไมํใชํ
ผู๎ใช๎บริการดังที่ปฏิบัติอยูํในสหกรณ์ 

  หลักการท่ี 4 การจ่ายดอกเบี้ยแก่เงินทุนในอัตราจ ากัด ( Payment of Limited Interest 
on Capital) 
  หลักการจํายดอกเบี้ยแกํเงินทุนในอัตราจ ากัดนี้ เป็นหลักการส าคัญข๎อหนึ่ง                 
เพราะสหกรณ์ต้ังขึ้นเพื่อให๎บริการแกํสมาชิกผู๎อุดหนุน ( member-patron) มิใชํเพื่อสมาชิกผู๎ลงทุน 
(member–investor)  ดังนั้น  สมาชิกผู๎ที่ลงทุนถือหุ๎นในสหกรณ์ แตํมิได๎ใช๎บริการของสหกรณ์ก็จะ
ได๎รับผลตอบแทนในอัตราจ ากัด ซึ่งจะไมํเป็นการลํอใจให๎มาลงทุน สหกรณ์จึงมีประโยชน์ส าหรับ      
ผู๎อุดหนุน หรือท าธุรกิจกับสหกรณ์ เทํานั้น 
  จุดประสงค์ส าคัญของหลักการข๎อนี้ก็เพื่อสกัดกั้นมิให๎เกิดสภาพของนายทุนขึ้นใน
สหกรณ์ ซึ่งในขณะที่ก าหนดหลักการข๎อน้ีนั้นกระแสของระบบทุนนิยมก าลังรุนแรง 
  แนวความคิดเกี่ยวกับการจํายดอกเบี้ยแกํทุนเรือนหุ๎นนี้ มีการพิจารณากันอยําง
แพรํหลายวํา อัตราที่จ ากัดนั้นควรเป็นเทําใด บางกรณีสหกรณ์ใหมํๆ ที่ตั้งขึ้นเป็นสหกรณ์ที่ไมํมีทุน
เรือนหุ๎น จะจํายผลตอบแทนอยํางไร หรือแม๎ในบางกรณีได๎มีการพิจารณากันถึงระดับที่วํา   
“ไมํจ าเป็นต๎องจํายดอกเบี้ยแกํทุนเรือนหุ๎นเลย ”  ก็มี ประเด็นตําง ๆ เหลํานี้จะเป็นไปตามเงื่อนไข            
ของแตํละพื้นที่ซึ่งมีสภาพแวดล๎อมตํางกัน แตํอยํางไรก็ตามสิ่งที่คงไว๎เหมือนกันก็คือ หลักการเกี่ยวกับ 
“ดอกเบี้ยที่ให๎แกํเงินทุน ” หรือบางคร้ังใช๎วํา “ดอกเบี้ยที่ให๎แกํทุนเรือนหุ๎น ” หรือ “เงินปันผลที่จําย           
แกํทุนเรือนหุ๎น ” นั้น จะต๎องมีอัตราจ ากัดเสมอ สํวนจะจ ากัดมากน๎อยเพียงใดก็เป็นไปตามความ
เหมาะสมของกรณี เชํน กรณีที่สมาชิกถือหุ๎นในปริมาณที่เทํา ๆ กัน การจํายดอกเบี้ย (เงินปันผล/
ผลตอบแทน) มากน๎อยเพียงใด หรือไมํจํายเลย ยํอมไมํท าให๎สมาชิกมีความได๎เปรียบเสียเปรียบกัน             
แตํส าหรับสหกรณ์ที่สมาชิกมีสัดสํวนการถือหุ๎นตํางกันมาก ๆ ยํอมต๎องพิจารณาถึงความเป็นธรรมด๎วย  
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เพราะในบางกรณี เชํน กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนเรือนหุ๎นถือวําเป็นเงินออมของสมาชิก ดังนั้น 
ผลตอบแทนจากการออมก็ควรคุ๎มคํา หรืออยํางน๎อยก็เอ้ืออ านวยตํอการออมของสมาชิก ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ส าคัญของสหกรณ์รูปนี้ 

  หลักการท่ี 5 การเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา  (Political and Religious  
Neutrality) 
  ประสบการณ์ของผู๎น ารอชเดล ที่ได๎เรียนรู๎จากความล๎มเหลวของนักสหกรณ์ ที่ปลํอยให๎
ความคิดทางการเมือง และความเชื่อถือทางศาสนาที่แตกตํางกัน เป็นต๎นเหตุของการลํมสลาย 
ของกลุํม หรือชุมชนที่กํอต้ังขึ้น ดังกรณีของชุมชนสหกรณ์ที่ นิวฮาร์โมนี  ของโอเวน ผู๎น ารอชเดล              
จึงได๎ก าหนดหลักความเป็นกลางทางการเมือง และศาสนาขึ้นไว๎ เพื่อให๎สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งของ
คนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แตกตํางกัน และศรัทธาในลัทธิการเมืองที่แตกตํางกันได๎ โดยถือวํา             
เร่ืองของการเมือง และศาสนาเป็นเร่ืองสํวนบุคคล ซึ่งไมํวําจะมีความเห็น หรือความเชื่อในเร่ืองนี้
ตํางกันอยํางไรแตํปัญหาปากท๎อง หรือปัญหาด๎านเศรษฐกิจก็ยังเป็นปัญหาเดียวกัน ดังน้ัน  
ร๎านสหกรณ์รอชเดล จึงมุํงที่จะแก๎ไขแตํเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ การไมํน าเอาข๎อแตกตําง
ด๎านความคิดในเร่ืองการเมืองและศาสนาเข๎ามาสูํสหกรณ์ จึงเป็นความฉลาดที่สามารถป้องกันความ
ยุํงยากที่จะตามมาไว๎ได๎ในขณะนั้น 
  หลักการข๎อนี้ ได๎มีการผํอนคลายลงจากการเป็นหลักสหกรณ์ เพราะเมื่อโลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไป การสหกรณ์ได๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับการเมืองอยํางมาก แม๎วําสหกรณ์จะมิได๎กํอตั้งขึ้น
เพื่อสํงเสริมโครงการทางการเมืองใด ๆ หากแตํต้ังขึ้นเพื่อแก๎ปัญหาทางเศรษฐกิจที่สมาชิกประสบอยูํ  
ก็ตาม แตํความเกี่ยวข๎องทางการเมืองก็เกิดขึ้นเมื่อมีความจ าเป็น และไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ 
  กลําวได๎วํา หลักการเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา แม๎จะไมํถือวําเป็น                   
หลักสหกรณ์ในระยะตํอมา แตํก็เป็นค าแนะน าที่ดีที่ควรแกํการปฏิบัติตาม เพราะกิจกรรมทางการเมือง
มักเป็นอันตราย หรือเป็นภัยแกํสหกรณ์ทุกสมาคม หรืออีกนัยหนึ่งมักน ามาซึ่งความแตกแยกกัน              
ของสมาชิกที่ความเห็นแตกตํางกัน 

  หลักการท่ี 6 การท าการค้าด้วยเงินสด (Cash Trading) 
  หลักการค๎าด๎วยเงินสดนี้ก าหนดขึ้นเนื่องจากสภาพตลาดขณะนั้นไมํเอื้ออ านวย               
ตํอการค๎าในระบบเงินเชื่อ เนื่องจากการซื้อเชื่อ ขายเชื่อ ท าให๎ผู๎ซื้อตกอยูํในฐานะเสียเปรียบ และ 
ถูกเอารัดเอาเปรียบมาก เพราะต๎องซื้อสินค๎าในราคาที่สูงเกินกวําที่ควร นอกจากนั้นผู๎น ารอชเดล  
ยังเห็นวําการให๎โอกาสซื้อสินค๎าเป็นเงินเชื่อจะเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎ซื้อ (ลูกค๎า) มีการใช๎จํายเกินตัว 
และตกอยูํในภาระหนี้สินโดยไมํจ าเป็น และในแงํของร๎านค๎า เชํน สมาคมผู๎น าอันเที่ยงธรรม 
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แหํงเมืองรอชเดล  ซึ่งเป็นร๎านค๎าเล็ก ๆ มีทุนด าเนินงานน๎อย การขายเชื่อจะท าให๎เกิดปัญหาขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียนได๎ เพราะเงินทุนสํวนหนึ่งต๎องจมอยูํกับลูกหนี้การค๎าที่เกิดจากการขายเชื่อ                      
การแก๎ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ การท าการค๎าด๎วยเงินสด เพราะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 
  อยํางไรก็ตามในระยะเวลาตํอมา เมื่อการสหกรณ์ขยายตัวมากขึ้น หลักการข๎อน้ี ก็ลด
ความจ าเป็นลงโดยเฉพาะอยํางยิ่งในสหกรณ์รูปอื่นที่ไมํใชํร๎านสหกรณ์ คงมีสภาพเป็นเพียง 
วิธีปฏิบัติที่ดี (good operating practice) แตํไมํใชํหลักสหกรณ์ ( not a co-operatives Principle) แม๎แตํ
ในสหกรณ์ผู๎บริโภคในรูปร๎านค๎าสหกรณ์เองก็มิได๎เครํงครัดนัก 
  นอกเหนือจากการท าการค๎าเป็นเงินสดแล๎ว ยังมีสํวนประกอบปลีกยํอยที่ส าคัญ                 
ในหลักสหกรณ์ข๎อนี้ที่ควรกลําวถึงด๎วย ก็คือ การขายสินค๎าในราคาตลาด ( Goods Sold  at  Regular  
Retail  Prices ) ทั้งนี้ เพราะการกํอต้ังสหกรณ์รอชเดลนั้น อยูํในสภาพที่เต็มไปด๎วยพํอค๎าคูํแขํง และ
เป็นที่เพํงเล็งอยํางมาก การขายสินค๎าในราคาตลาดจึงเป็นความฉลาดที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน๎า               
กับพํอค๎าในเร่ืองราคา เพราะหากร๎านสหกรณ์ขายสินค๎าต่ ากวําราคาตลาดยํอมเกิดศัตรูทางการค๎า และ
อาจเกิดสงครามราคาซึ่งสหกรณ์จะไมํสามารถตํอสู๎ได๎เน่ืองจากมีเงินทุนจ ากัด ดังนั้น การท าตัวให๎
กลมกลืนไปกับสภาพตลาดจึงท าให๎ไมํเป็นที่เพํงเล็งและเกลียดชัง นอกจากนั้น ยังสามารถขายสินค๎า
แกํบุคคลภายนอกที่ไมํได๎เป็นสมาชิกได๎ด๎วยดังเชํนร๎านค๎าทั่วไป  
  นอกเหนือจากการขายสินค๎าในราคาตลาดแล๎ว ประเด็นนี้ยังครอบคลุมถึงการขาย
สินค๎าที่บริสุทธิ์ ไมํปลอมปน และการขายด๎วยความซื่อสัตย์ ซึ่งนักสหกรณ์รอชเดลถือเป็นเร่ืองส าคัญ
เพราะสภาพตลาดขณะนั้นเต็มไปด๎วยความสกปรกอยํางยิ่ง 
  อยํางไรก็ตามหลักการข๎อนี้ก็มีความผํอนคลายลงมาก เน่ืองจากในบางกรณีมีการขาย
สินค๎าในราคาทุน หรือในราคาที่ต่ ากวําราคาตลาด ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่สหกรณ์มีบทบาทมากขึ้น               
ในตลาด และต๎องการปรับปรุงราคาสินค๎าในตลาดให๎อํอนตัวลง หรือในกรณีที่ต๎องเผชิญหน๎ากับการ
ลดราคาอยํางรุนแรง และสหกรณ์ต๎องการให๎สมาชิกได๎รับประโยชน์ทันทีที่ซื้อสินค๎าโดยไมํต๎องรอ
การเฉลี่ยคืนปลายปี 

  หลักการท่ี 7 การส่งเสริมการศึกษา (Promotion of Education) 
  ผู๎น ารอชเดลได๎วางหลักการข๎อนี้ไว๎ เน่ืองจากในขณะนั้นผู๎ที่มีความรู๎ความเข๎าใจ                
ในเร่ืองการสหกรณ์มีน๎อยมาก ประกอบกับการสหกรณ์ในขณะนั้นเป็นระยะเร่ิมต๎น ดังนั้น การท า
ความเข๎าใจกับสมาชิกอยํางสม่ าเสมอจะชํวยให๎สมาชิกมีความเข๎าใจในสหกรณ์ของตนอยํางตํอเน่ือง 
และไมํตกเป็นเหยื่อของขําวลือตําง ๆ ซึ่งประสบการณ์ของร๎านสหกรณ์รอชเดล เองก็ได๎พิสูจน์ให๎เห็น
ถึงประโยชน์ของการให๎ความรู๎ความเข๎าใจแกํสมาชิกมาแล๎ว คือในคราวที่ร๎านสหกรณ์ขาดทุนจากการ
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ซื้อกิจการโรงโมํแป้งมาด าเนินการเอง ซึ่งหากสมาชิกไมํมีความเข๎าใจสหกรณ์รอชเดล ก็อาจ                    
หมดสภาพไปตั้งแตํคร้ังนั้นแล๎ว 
  ในการให๎การศึกษาแกํสมาชิกนั้น สหกรณ์ทั่วไปก็ด าเนินการอยูํอยํางสม่ าเสมอ แม๎
นักสหกรณ์รอชเดลเองก็ใช๎หลักการข๎อน้ีเป็นสื่อที่จะชํวยให๎หลักสหกรณ์ประการอ่ืน ๆ บรรลุผล
ตามที่ได๎วางไว๎  กลําวกันวํา หลักการให๎การศึกษาแกํสมาชิกถือเป็นคบเพลิงที่ชํวยให๎ความสวํางไสว        
ในหมูํสมาชิกสหกรณ์ 

  การปรับปรุงหลักสหกรณ์รอชเดลไปสู่หลักสหกรณ์สากล  
  หลักสหกรณ์รอชเดล ได๎รับการยอมรับเป็นบรรทัดฐานและถือใช๎กันมาตั้งแตํ              
กลางคริสศตวรรษที่ 19 แม๎วําโลกจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสมควร ทั้งยังมีสหกรณ์รูปใหมํ ๆ 
เกิดขึ้นในเวลาตํอมา ครั้นเมื่อมีการกํอต้ัง “องค์การ สัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ ” 
(International Co-operative Alliance : ICA ) เมื่อปี ค.ศ. 1895 (พ.ศ. 2438) และมีการพิจารณา
หลักเกณฑ์ที่จะรับสหกรณ์ในประเทศตําง ๆ เข๎ารํวมในกิจกรรมของ ICA  ในเวลาตํอมาก็ได๎อาศัย
หลักสหกรณ์รอชเดลเป็นแนววินิจฉัยความเป็นสหกรณ์โดยอนุโลม โดยยังมิได๎มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสหกรณ์เดิม แตํระยะตํอมาได๎มีการปรับปรุงหลักสหกรณ์โดย ICA อีกรวม 3 คร้ัง 
ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งจะได๎กลําวเป็นล าดับไป ดังนี้ 

  การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล คร้ังท่ี 1 : ค.ศ.1937 
  ในชํวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ตํอกับชํวงกํอนสงครามโลกคร้ังที่ 2 คือ ชํวง 
ค.ศ. 1930  เกิดภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ าอยํางรุนแรง  กิจการสหกรณ์ในประ เทศตําง ๆ ล๎วนได๎รับ
ผลกระทบไมํตํางไปจากกิจการอ่ืน ๆ  องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ (  ICA)  จึงได๎
หยิบยกเอาเร่ืองหลักสหกรณ์มาพิจารณาอยํางเป็นทางการเป็นคร้ังแรก และเพื่อให๎สหกรณ์ทั้งหลาย             
ได๎มีแนวทางในทิศทางที่ผํอนคลายลง องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ ( ICA) ในการ
ประชุมสมัชชาครั้งที่ 15 ที่นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1937 (พ.ศ.2480) จึงได๎น าเอา                 
หลักสหกรณ์รอชเดล มาพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ และเห็นวําในบรรดาหลักสหกรณ์
รอชเดล ทั้ง 7  ข๎อน้ันควรแบํงออกเป็น 2  กลุํม ที่มีความส าคัญตํางกัน กลําวคือ 

  กลุ่มที่ 1 เรียกว่า หลักมูลฐาน  ( Fundamental  Principles )   
  เป็นหลักสหกรณ์ที่มีความส าคัญที่จะบํงชี้ถึงคุณลักษณะของสมาคม สหกรณ์                      
ซึ่งสหกรณ์ทั้งปวงจะต๎องถือปฏิบัติจะขาดมิได๎ ประกอบด๎วยหลักสหกรณ์เดิม 4 ประการ คือ 
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 1. หลักการเปิดรับสมาชิกทั่วไป 
 2. หลักการควบคุมแบบประชาธิปไตย  
 3. หลักการจ ากัดดอกเบี้ยที่ให๎แกํเงินทุน (ทุนเรือนหุ๎น)  
 4. หลักการเฉลี่ยคืนผลก าไรตามสํวนแหํงธุรกิจที่ท ากับสหกรณ์  

  กลุ่มที่ 2 เรียกว่า หลักประกอบ ( Subsidiary  Principles ) 
  เป็นหลักสหกรณ์ที่มีความส าคัญรองลงมาจากกลุํมแรก สหกรณ์ทั้งหลายจะถือปฏิบัติ
หรือไมํก็ได๎ ทั้งนี้ ขึ้นอยูํกับความจ าเป็นและความเหมาะสม การไมํปฏิบัติตามหลักประกอบเหลํานี้             
ก็ไมํเป็นเหตุให๎สูญเสียความเป็นสหกรณ์ไป ประกอบด๎วยหลักสหกรณ์เดิม 3 ประการคือ  
 1. หลักการสํงเสริมการศึกษา (ในหมูํสมาชิก)  
 2. หลักการเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา  
 3. หลักการค๎าเป็นเงินสด (และในราคาตลาด)  
  ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสหกรณ์คร้ังแรกนี้ แม๎วํามีความผํอนคลายคุณลักษณะ
ของสหกรณ์ลงกวํากํอนบ๎างก็ตาม แตํไมํได๎ท าให๎เอกลักษณ์ของการสหกรณ์เปลี่ยนแปลงไป และยังคง
อิงหลักสหกรณ์รอชเดลอยูํทั้งหมด  แม๎วําการปรับปรุงครั้งนี้จะมีระยะเวลาหํางจากการก าเนิดสหกรณ์
รอชเดล เกือบ 100 ปีก็ตาม 

  การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล คร้ังท่ี 2 :  ค.ศ. 1966 
  อยํางไรก็ตามเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ระบบเศรษฐกิจของโลกก็มีการ
เปลี่ยนแปลงตํอไปอีก อันเนื่องมาจากการมุํงฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่เสียหายเพราะภัยสงคราม 
นอกจากนั้นยังมีประเทศที่ได๎รับเอกราชใหมํ ๆ เกิดขึ้น เกิดขั้วอ านาจใหมํระหวํางกลุํมประเทศ
ประชาธิปไตยกับประเทศในกลุํมสังคมนิยม มีการลงทุนขนาดใหญํอันเป็นผลจากการพัฒนา
เทคโนโลยีใหมํ ๆ มีการพัฒนาระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การลงทุนข๎ามชาติ การแขํงขัน               
ทางธุรกิจระหวํางชาติ การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะในธุรกิจของเอกชนในระบบ 
ทุนนิยม การเปลี่ยนแปลงเหลํานี้ล๎วนมีผลกระทบตํอสหกรณ์ทั่วโลก มีสหกรณ์รูปแบบตําง ๆ เกิดขึ้น 
และรัฐบาลในประเทศก าลังพัฒนาใช๎การสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศด๎วยทางหนึ่ง 
การสหกรณ์จึงมีการขยายตัวอยํางมากทํามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกลําว ท าให๎ขบวนการสหกรณ์
ของโลก โดยองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ ( ICA) ต๎องน าเอาหลักสหกรณ์มาพิจารณา
ปรับเปลี่ยนอีกครั้งหน่ึงเป็นคร้ังที่ 2 เพื่อให๎ทันกับความเปลี่ยนแปลง โดยที่ประชุมสมัชชาขององค์การ
สัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ คร้ังที่ 23  ณ  กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อเดือนกันยายน 
ค.ศ.1966 (พ.ศ.2509) ก็ได๎รับรองหลักสหกรณ์สากลใหมํ 6 ประการที่มีความส าคัญเทําเทียมกัน
ประกอบด๎วย 
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  1.  การเป็นสมาชิกด๎วยความสมัครใจ และไมํกีดกันการเข๎าเป็นสมาชิก   (Voluntary 
Membership; Unrestricted Membership Wherever Possible;)  
  2. การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย และการด าเนินงานเป็นอิสระ (Democratic Control 
(One member, One Vote) ; Autonomy;) 
  3. การจ ากัดดอกเบี้ยที่ให๎แกํทุนเรือนหุ๎น   (Limited Interest on Share Capital, if any 
Return is Involved;)  
  4. การจัดสรรเงินทุนสํวนเกิน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ เพื่อจัดบริการเพื่อสํวนรวม   
และเฉลี่ยคืนแกํสมาชิกตามสํวนแหํงธุรกิจที่ท ากับสหกรณ์  (The Economic Results to be Devoted to 
the Development of the Cooperative , To the Provision of the Common Service , or to be Distributed 
to Members in Proportion to Their Transactions with the Society;)  
  5. การสํงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ (Measures for the provision of Education;)  
  6. การรํวมมือกันระหวํางสหกรณ์ทั้งปวง (Cooperation among Cooperatives at all Levels;) 

  การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล คร้ังท่ี 3 : ค.ศ. 1995 
  อยํางไรก็ตาม เมื่อหลักสหกรณ์สากลทั้ง 6 ประการได๎รับการยอมรับและถือปฏิบัติ
รํวมกันระหวํางสหกรณ์ทั้งหลายทั่วโลกมานับตั้งแตํปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ.2509) เป็นเวลาเกือบ 30 ปี 
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศก็ได๎มีการประชุมหารือเร่ืองหลักสหกรณ์น้ีอีกครั้งหนึ่ง 
เน่ืองจากในชํวงปลายคริสศตวรรษที่ 20 นี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมากเข๎าสูํยุคโลกไร๎พรมแดน 
และในที่สุดที่ประชุมสมัชชาของ องค์การ สัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศ คร้ังที่ 31 ที่เมือง
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) ที่มีชื่อเรียกวํา Centennial  
Congress  (100 ปี ICA) จึงได๎ให๎การรับรองหลักสหกรณ์สากลใหมํอีกครั้งหนึ่ง โดยใน คร้ังนี้มิได๎
ประกาศแตํเพียงหลักสหกรณ์เทํานั้น แตํยังรวมถึงค านิยาม และค่านิยมทางสหกรณ์ เข๎าไว๎ด๎วย เรียกวํา 
แถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ ( The Statement of Co-operative Identity) ส าหรับ
หลักสหกรณ์สากลที่ได๎รับการรับรองทั้ง 7 ประการนั้น คือ หลักการวําด๎วย... 
  1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว๎าง (Voluntary and Open Membership) 
  2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic Member Control) 
  3. การมีสํวนรํวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  (Member Economic Participation) 
  4. การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ  (Autonomy and Independence) 
  5. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ  (Education, Training and Information) 
  6. การรํวมมือระหวํางสหกรณ์  (Co-operation Among Co-operatives) 
  7. การเอ้ืออาทรตํอชุมชน  (Concern for Community) 
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 3.3  หลักการสหกรณ์สากลในปัจจุบัน   
  หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  
  (1st   Principle : Voluntary and Open Membership) 
  Co-operatives are voluntary organization, open to all person able to use their 
services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, 
political or religious discrimination. 
  สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช๎บริการของ
สหกรณ์ได๎ โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา และบุคคลนั้นต๎อง
เต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก 

ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 1 
   1. สหกรณ์ให๎ความส าคัญแกํคนซึ่งสมัครใจที่จะเข๎าเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ
ออกจากสหกรณ ์
   2.  สหกรณ์เปิดรับบุคคลซึ่งสามารถใช๎บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันในเร่ืองเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 

วิธีการน าหลักการสหกรณ์ข้อที่ 1 ไปใช้ 
 1. การรับสมัครสมาชิกต๎องเป็นไปโดยการเปิดกว๎างไมํกีดกันในเร่ืองของ

เพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 
  2. การเข๎าและออกจากการเป็นสมาชิก ต๎องเป็นไปด๎วยความสมัครใจของ

ตนเอง ไมํใชํเพราะถูกบีบบังคับหรือขํมขูํจากผู๎อ่ืน ตนเองเป็นผู๎ตัดสินใจโดยอิสระ ทั้งนี้ควรเกิดจาก
ความเลื่อมใสในคุณคําของสหกรณ์ และมองเห็นประโยชน์ที่ได๎จากสหกรณ์  

3. คุณสมบัติของสมาชิกจะถูกก าหนดไว๎ในข๎อบังคับของสหกรณ์ และสอดคล๎อง 
กับการจัดตั้งสหกรณ์แตํละประเภท 

4. การพิจารณาผู๎ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให๎ได๎สมาชิกที่มีคุณภาพจะก าหนด
คุณสมบัติ และวิธีการรับสมัครที่ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับของสหกรณ์ สหกรณ์อาจปฏิเสธการรับ
สมาชิก เพื่อไมํให๎เกิดปัญหาความเดือดร๎อนแกํเพื่อนสมาชิกได๎  
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  หลักการท่ี 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
  (2nd   Principle: Democratic Member Control) 
  Co-operatives are democratic organizations controlled by their members, who 
actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as 
elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have 
equal voting rights (one member, one vote), and co-operatives at other levels are also organized in a 
democratic manner. 

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ซึ่งมีสํวนรํวม 
อยํางจริงจังในการก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจของสหกรณ์ ไมํวําชายหรือหญิงที่ได๎รับเลือกเป็น
ตัวแทนสมาชิกต๎องมีความรับผิดชอบตํอมวลสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์ขั้นปฐมมีสิทธิออกเสียง               
เทําเทียมกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) สํวนสหกรณ์ในระดับอ่ืนก็จัดให๎เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย 

  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 2 
  1. สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ในการ
ก าหนดนโยบาย การควบคุมดูแล และการตัดสินใจ โดยสมาชิกทุกคนมีสิทธิเทําเทียมกันในการออก
เสียงลงมติหนึ่งคนหนึ่งเสียง (ในขั้นปฐม) ใช๎เสียงข๎างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยไมํค านึงถึงจ านวนหุ๎น
ของสมาชิกแตํละคน และไมํสามารถออกเสียงแทนกันได๎ 

2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเทําเทียมกัน ในการเลือกและรับเลือกเป็นกรรมการ 
เพื่อท าหน๎าที่บริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิก 

   วิธีการน าหลักการสหกรณ์ข้อที่ 2 ไปใช้ 
   1. การออกเสียงหรือลงมติโดยยึดหลักเสียงข๎างมากในการพิจารณาตัดสินใจ 
มีการก าหนดวิธีการออกเสียง  ไว๎ ในกฎหมาย ข๎อบังคับ หรือระเบียบ เชํน การเลือกตั้ง หรือการ            
ถอดถอนกรรมการ ใช๎เสียงข๎างมากของสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกที่มาประชุมใหญํเป็นเกณฑ์ตัดสิน 
เว๎นแตํในกรณีการแก๎ไขเพิ่มเติมข๎อบังคับ และการเลิกสหกรณ์ต๎องออกเสียงไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของ
สมาชิกที่มาประชุมใหญํ เป็นต๎น 
   2. สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเทําเทียมกันคนละหนึ่งเสียง และไมํสามารถ             
ออกเสียงแทนกันได๎ หากผลการออกเสียงมีคะแนนเทํากันให๎ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มได๎อีก 
1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด โดยไมํละเลยเสียงข๎างน๎อย 
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   3. มีการก าหนดโครงสร๎างสหกรณ์ แผนงาน งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
การจัดสรรก าไรสุทธิ โดยค านึงถึงโอกาสในการมีสํวนรํวมในการ แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง          
ได๎สะดวก และเป็นไปตามลักษณะของกิจกรรมในการด าเนินงาน 

4. การออกเสียงหรือการลงมติในสหกรณ์ระดับอื่นสามารถจัดการได๎              
ตามความเหมาะสม แตํต๎องเป็นไปตามครรลองของวิถีประชาธิปไตย เชํน คะแนนเสียงของแตํละ
สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ อาจตํางกันตามจ านวนของสมาชิกหรือปริมาณธุรกิจก็ได๎ 

  หลักการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
  (3rd Principle: Member Economic Participation) 
  Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their 
co-operative. At least part of that capital is usually the common property of the co-operative. 
Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of 
membership. Members allocate surpluses for any or all of the following purposes: developing their 
co-operative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting 
members in proportion to their transactions with the co-operative; and supporting other activities approved 
by the membership. 

มวลสมาชิกพึงรํวมทุนกับสหกรณ์ของตนอยํางเทําเทียมกัน และควบคุมการใช๎เงินทุน
ตามวิถีประชาธิปไตย  โดยปกติอยํางน๎อยสํวนหน่ึงของทุน  ต๎องมีทรัพย์สินสํวนรวมของสหกรณ์ และ
สมาชิกพึงได๎ผลตอบแทนจากเงินทุน (ถ๎ามี) อยํางจ ากัด ภายใต๎เงื่อนไขของความเป็นสมาชิก เหลําสมาชิกจะ
จัดสรรเงินสํวนเกิน เพื่อจุดมุํงหมายบางอยํางหรือทั้งหมดดังตํอไปนี้  คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดย
อาจจัดเป็น กองทุนส ารองซึ่งอยํางน๎อยสํวนหน่ึงจะไมํน ามาแบํงปันกัน เพื่อจัดสรรประโยชน์ให๎
สมาชิกตามสํวนธุรกรรมที่ตนท ากับสหกรณ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 

ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 3 
   1. สมาชิกเทํานั้นที่มีสํวนรํวมในการเป็นเจ๎าของสหกรณ์โดยการถือห๎ุน              
ในสหกรณ์ ซึ่งมูลคําหุ๎นในสหกรณ์จะมีมูลคําคงที่ และได๎รับเงินปันผลในอัตราจ ากัด 
   2. การท าธุรกิจของสหกรณ์เป็นการมุํงเน๎นตอบสนองความต๎องการของ                     
สมาชิกเป็นหลัก    สหกรณ์ไมํแสวงหาก าไรจากสมาชิกเพราะสมาชิกเป็นทั้งเจ๎าของสหกรณ์  และ
ผู๎ใช๎บริการ (Co-Owner and Customer) 
 



 97 

   3. เมื่อน าทุนที่รวมกันมาด าเนินธุรกิจ จนมีก าไร หรือสํวนเหลื่อมทางธุรกิจ
แล๎ว  การจัดสรรก าไรสุทธิของสหกรณ์ ให๎จัดสรรเป็นทุนส ารองกํอน สํวนที่เหลือให๎จัดสรรเป็นเงิน
ปันผล  เงินเฉลี่ยคืน หรือทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่สมาชิกเห็นชอบ 

วิธีการน าหลักการสหกรณ์ข้อที่ 3 ไปใช้ 
 1. สมาชิกต๎องถือหุ๎นในสหกรณ์เพื่อให๎ได๎มาซึ่งความเป็นเจ๎าของ และเพื่อ

สิทธิในการได๎รับการบริการจากสหกรณ์  โดยได๎รับผลตอบแทนจากการถือห๎ุนในอัตราที่จ ากัด และ
เพื่อป้องกันไมํให๎มีการเข๎ามาแสวงหาก าไรจากการถือหุ๎นในสหกรณ์ จึงไมํให๎สมาชิกคนหน่ึงคนใด
ถือหุ๎นเกินหนึ่งในห๎าของหุ๎นทั้งหมด 
   2. การจัดสรรเงินสํวนเกินสุทธิ (ถ๎ามีก าไรสุทธิ) อันเกิดจากการด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์  สหกรณ์อาจจะน ามาจัดสรรโดยได๎รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญํ คือ 
   เป็นเงินส ารองเพื่อขยายกิจการหรือพัฒนาสหกรณ์ ไมํน๎อยกวําร๎อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ    
   จํายเป็นเงินปันผลตามหุ๎นที่ช าระแล๎ว แตํต๎องไมํเกินอัตราที่ก าหนด                   
ในกฎกระทรวงส าหรับสหกรณ์แตํละประเภท 
   จํายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให๎แกํสมาชิกตามสํวนธุรกิจที่สมาชิกได๎ท าไว๎กับ
สหกรณ์ในระหวํางปี 
   จํายเป็นเงินโบนัสแกํกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ์ไมํเกินร๎อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ 
   จํายเป็นทุนสะสมไว๎ เพื่อด าเนินการอยํางหนึ่งอยํางใดของสหกรณ์ ตามที่
ก าหนดในข๎อบังคับ  

  หลักการสหกรณ์ข้อที่ 4  การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ 
  ( 4th Principle: Autonomy and Independence) 
  Co-operatives are autonomous, self-help organizations controlled by their 
members. If they enter into agreements with other organizations, including governments, or raise 
capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members 
and maintain their co-operative autonomy. 
  สหกรณ์เป็นองค์การอิสระที่ชํวยตนเองภายใต๎การควบคุมของสมาชิก หากสหกรณ์ 
นั้น ๆ ท าข๎อตกลงรํวมกับองค์การอ่ืน ๆ รวมถึงรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหลํงภายนอกต๎องมั่นใจ
ได๎วําการกระท าของสหกรณ์เชํนนั้นอยูํภายใต๎การควบคุมแบบประชาธิปไตย โดยมวลสมาชิก รวมถึง
ด ารงความเป็นอิสระไว๎ได๎ 
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ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 4  
 1. สหกรณ์มุํงเน๎นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก หมายถึง การบริหารจัดการโดยมี
สิทธิและอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานสหกรณ์อยํางเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจาก
การเมืองหรือภายนอก รวมทั้งน าหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบควบคุมภายใน  
ที่ดีมาใช๎ในการบริหารจัดการสหกรณ์เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด 
   2. เป็นอิสระ หมายถึง การท านิติกรรมใด ๆ รวมทั้งการท าสัญญาข๎อตกลง
กับหนํวยงานราชการและหนํวยงานอ่ืน ๆ สหกรณ์ต๎องเป็นอิสระในการตัดสินใจตามเงื่อนไข              
ที่สหกรณ์ยอมรับได๎    ดังนั้นสหกรณ์ต๎องด ารงไว๎ซึ่งอ านาจในการบริหารสหกรณ์ที่ได๎รับมาจาก             
มวลสมาชิกและต๎องรักษาดุลยภาพในการบริหารเพื่อให๎เกิดเสถียรภาพในการปกครองตนเอง   

วิธีการน าหลักการสหกรณ์ไปใช้ 
 1.ในการปกครองตนเองต๎องมีโครงสร๎างการบริหารงานอยํางชัดเจน และ             

มีระบบการตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยที่ประชุมใหญํเลือกตั้งผู๎ตรวจสอบ กิจการ ซึ่งอาจเป็นสมาชิก 
หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลก็ได๎ 

 2. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ สหกรณ์ต๎องมีความสามารถ              
ในการดูแลตนเอง คุ๎มครองตนเอง บริหารงานเอง และตัดสินใจในการด าเนินงานเองได๎ โดย              
มวลสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญํ 
   3. ความเป็นอิสระของสหกรณ์ต๎องอยูํภายใต๎ข๎อก าหนดแหํงกฎหมาย  
   4. การท านิติกรรมใด ๆ รวมถึงการได๎รับความชํวยเหลือ สนับสนุนจากรัฐ 
หรือบุคคลภายนอก ต๎องอยูํในเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได๎  

  หลักการท่ี 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 
  ( 5th Principle: Education, Training and Information) 
  Co-operatives provide education and training for their members, elected 
representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of 
their co-operatives. They inform the general public-particularly young people and opinion leaders-
about the nature and benefits of co-operation 

 สหกรณ์พึงให๎การศึกษา และการฝึกอบรมแกํบรรดาสมาชิก   ผู๎แทนจากการเลือกตั้ง  
ผู๎จัดการ และเจ๎าหน๎าที่ เพื่อให๎บุคคลเหลํานั้นสามารถชํวยพัฒนาสหกรณ์ได๎อยํางมีประสิทธิผล 
สหกรณ์พึงให๎ขําวสาร ความร๎ูแกํประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยํางยิ่งเยาวชน และผู๎น าทางความคิด 
เกี่ยวกับคุณลักษณะ และประโยชน์ของการสหกรณ์ 
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  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่  5 
   1. มุํงให๎การศึกษาแกํสมาชิกและบุคคลทั่วไป รวมถึงผู๎ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให๎
มีความรู๎ และความเข๎าใจในสหกรณ์ รวมทั้งความส านึกในความเป็นเจ๎าของ ตระหนักในสิทธิ และหน๎าที่
ของสมาชิกเพื่อการมีสํวนรํวมในกิจกรรมสหกรณ์ให๎พัฒนาอยํางยั่งยืน 
   2. มุํงให๎การฝึกอบรมแกํบุคลากรสหกรณ์พัฒนาความรู๎ ความสามารถ ทักษะ เพื่อให๎
การด าเนินงานสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   3. สารสนเทศมุํงเน๎นการให๎ขําวสาร ข๎อมูลการประชาสัมพันธ์แกํสาธารณชนใน
ทุกกลุํมเป้าหมาย เพื่อให๎ทราบถึงประโยชน์ คุณลักษณะ ความเคลื่อนไหวในสหกรณ์ และการสร๎าง
ภาพพจน์ (Image) ที่ดี 

  วิธีการน าหลักการสหกรณ์ไปใช้ 
 1. มีการจัดสรรก าไรสุทธิของสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาอบรมอยํางเหมาะสม

และพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางสหกรณ์ด๎วย 
   2. มีการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ในทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎อยํางเป็นระบบ
และตํอเน่ือง 
   3. มีการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารในรูปแบบสื่อตําง ๆ เพื่อให๎ความร๎ู
ความเข๎าใจ และการสร๎างทัศนคติที่ดีแกํสมาชิก เยาวชน ผู๎น าทางความคิด และประชาชนทั่วไป 
   4. มีคณะกรรมการการศึกษา ท าหน๎าที่ในการจัดท าแผน และด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรสหกรณ์และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ 
   5.  ควรมีแผนกสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให๎สมาชิกได๎รับรู๎ความเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ และรับฟังข๎อคิดเห็นรวมทั้งข๎อมูลที่ส าคัญจากสมาชิก เป็นการสื่อสารแบบสองทาง  
(Two-ways communication) 

  หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
  (6th Principle: Co-operation Among Co-operatives) 
  Co-operatives serve their members most effectively and strengthen the co-operative 
movement by working together through local, national, regional, and international structures. 
  สหกรณ์พึงให๎บริการแกํมวลสมาชิกอยํางเต็มที่ และสร๎างความเข๎มแข็งแกํขบวนการ 
สหกรณ์ โดยรํวมมือกันเป็นขบวนการตามโครงสร๎างระดับท๎องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ 
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  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 6 
 1. การรํวมมือระหวํางสหกรณ์ใช๎หลักการเดียวกันกับการรํวมมือของ              

มวลสมาชิก ซึ่งกํอให๎เกิดการประหยัดด๎วยขนาด ( Economy of scale) เพื่ออ านวยผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมแกํสมาชิกอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํ
ขบวนการสหกรณ์  
   2. สร๎างขบวนการสหกรณ์ให๎เกิดความเข๎มแข็ง มีการรวมตัวกันของสหกรณ์
ระดับท๎องถิ่นเพื่อท ากิจกรรมหรือท าธุรกิจระหวํางกัน (ไมํใชํเป็นการแขํงขันกับสหกรณ์ด๎วยกันเอง )  
จากนั้นให๎มีการรวมตัวกันของสหกรณ์ในแนวดิ่งขึ้นเป็นระดับชาติ  ระดับภูมิภาคตําง ๆ จนถึงระดับ
นานาชาติ  

  วิธีการน าหลักสหกรณ์ข้อท่ี 6 ไปใช้ 
   1. มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงธุรกิจระหวํางสหกรณ์ เชํน การรวมกันซื้อ 
การรวมกันขาย หรือ รวมถึงการฝากเงิน การกู๎ยืมเงินระหวํางสหกรณ์  การใช๎ปัจจัยการผลิต การสร๎าง
เคร่ืองหมายการค๎า การขนสํงรํวมกัน ฯลฯ  
   2. สหกรณ์ในระดับเดียวกัน อาจมีการควบเข๎ากันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญํขึ้น  
   3.  สหกรณ์ในระดับท๎องถิ่นสามารถรวมกันจัดต้ังเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด 
และระดับชาติได๎ เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของขบวนการสหกรณ์ให๎เป็นเอกภาพ เพื่อแพรํขยาย
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ การชํวยตนเองและการชํวยเหลือซึ่งกันและกันไปสูํทุกหนแหํงในโลก  

  หลักการท่ี 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน 
  (7th Principle: Concern for Community) 
  Co-operatives work for the sustainable development of their communities through 
policies approve by their members. 
  สหกรณ์พึงด าเนินงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนของตน ตามนโยบาย                    
ที่มวลสมาชิกให๎ความเห็นชอบ 

  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 
   1. สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นสํวนหน่ึง                           
ของชุมชนที่สหกรณ์ต้ังอยูํ  ฉะนั้น การด าเนินการของสหกรณ์จึงเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับชุมชน                   
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม การชํวยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัย เอื้ออาทรกันระหวํางสหกรณ์กับชุมชน               
จะสํงผลให๎การพัฒนาสหกรณ์และชุมชนเข๎มแข็งไปพร๎อม ๆ กัน 
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   2. สหกรณ์พึงด าเนินกิจกรรมเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เชํน กิจกรรม              
ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต กิจกรรมการแปรรูป กิจกรรมทางสังคมตําง ๆ  
 -  ใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเทําที่จ าเป็น 
 -  สนับสนุนให๎มีการลดการใช๎สารเคมี 
 -  การปลูกจิตส านึกเร่ือง การรักษาสิ่งแวดล๎อม 

 3. อาศัยหลักภราดรภาพ หมายถึง การอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติ อยูํอยํางมี
แบบแผน มีความรักใครํกลมเกลียวเหมือนพี่น๎อง เคารพกฎ กติกา ของสังคม มีความเป็นประชาธิปไตย  
ที่น ามาซึ่งสันติสุขของชุมชน  

วิธีการน าหลักสหกรณ์ข้อท่ี 7 ไปใช้ 
   1.  มีการจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนสาธารณะ เพื่อประโยชน์แกํชุมชน และสิ่งแวดล๎อม 
   2.  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เป็นสาธารณประโยชน์ เชํน การปลูกป่าชุมชน 
การขุดลอกแหลํงน้ า การสร๎างศาลาชุมชน ฯลฯ 
   3.  การสํงบุคลากรสหกรณ์เข๎ารํวมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคมกับหนํวยงานอื่น  
   4.  การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของสหกรณ์ต๎องไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
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ส่วนที ่4  วิธีการสหกรณ์  
 4.1 ความหมายของวิธีการสหกรณ์ 
  จากการศึกษาแถลงการณ์ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศวําด๎วย
เอกลักษณ์ของสหกรณ์ ในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์              
เมื่อวันที่  4 กันยายน 2544 ณ ห๎องประชุมกองฝึกอบรม กรมสํงเสริมสหกรณ์  ถนนพิชัย เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ  มีข๎อสรุปวํา  
  วิธีการสหกรณ์  (Co-operatives Practices) หมายถึง  “การน าหลักการสหกรณ์                   
มาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก            
และชุมชน โดยไมํละเลยหลักการธุรกิจที่ดี” 
  จากการที่สหกรณ์เป็นการรวมคนที่มีอุดมคติคิดชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกัน               
และกัน มารวมกลุํมกันโดยถือกติกาของกลุํมตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการดังได๎กลําวมาแล๎ว               
ในการด าเนินการแบบสหกรณ์ หรือที่เรียกวํา วิธีการสหกรณ์น้ันแตกตํางไปจากการรวมกันในรูปอื่น 
วิธีการสหกรณ์ คือการรวมกันท ามิใชํตํางคนตํางท า เชํน  รวมกันกู๎เงิน  รวมกันซื้อปุ๋ย  ยา ข๎าวสาร  
รวมกันขายพืชผลที่ผลิตได๎ เป็นต๎น   การรวมกันจ าเป็นต๎องน าหลักการสหกรณ์มาปรับใช๎ให๎เหมาะสม
กับสภาพแวดล๎อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม   

4.2 ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความส าเร็จ 
                   ความส าเร็จของการมารวมกันท างาน ท าธุรกิจให๎ประสบความส าเร็จ ต๎อง                 
มีสํวนประกอบที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ 2 ประการคือ (1) รํวมแรง (2) รํวมใจ 

(1) รํวมแรง  ประกอบด๎วย 
  - แรงกาย คือ คนที่มารํวมกันท างาน ในสหกรณ์ก็คือสมาชิกนั่นเอง 
 - แรงทรัพย์  คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการท างานนั้นๆในสหกรณ์ก็คือ

เงินทุนอันเกิดจาก หุ๎น เงินส ารอง เงินฝาก และเงินอ่ืน ๆ 
 -  แรงความคิด คือ ความรู๎ สติปัญญา ประสบการณ์ที่เอามารํวมกันท างานนั้นให๎ประสบ

ความส าเร็จ ในสหกรณ์ก็คือความร๎ูและประสบการณ์ในการมาท าธุรกิจสหกรณ์ 
 การรํวมแรงนี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะท าให๎งานนั้นส าเร็จหรือไมํส าเร็จก็ได๎                
จึงต๎องมีสิ่งที่เป็นสิ่งยึดโยง เหน่ียวรั้งให๎งานที่ท ารํวมกันนั้นบรรลุผล สิ่งนั้นก็คือการรํวมใจ 
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(2) รํวมใจ   
การรํวมใจในสหกรณ์ คือ สิ่งที่เป็นเคร่ืองยึดโยง เหนี่ยวรั้ง ให๎งานที่ท า               

รํวมกันนั้นบรรลุผล ประกอบด๎วย 
                                        - ซื่อสัตย์ตํอตนเองและตํอหมูํคณะ 
                                        - เสียสละเพื่อสํวนรวม 
                                        - สามัคคี มีความพร๎อมเพรียงกัน รวมตัวกันด๎วยความตั้งใจเพื่อผลที่ดีงาม 
                                        - มีวินัย คือการอยูํในระเบียบแบบแผน ข๎อบังคับ และกติกาที่ก าหนดไว๎ 

 4.3 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์  (หน้า 85 อ.สอาด , อ.ด ารง)  

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการจัดรูปองค์การของสหกรณ์ขั้นปฐมโดยทั่วไป  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ที่ประชุมใหญ ํ

คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู๎ตรวจสอบกิจการ 

ผู๎จัดการ 

ผู๎ตรวจสอบภายใน (ถ๎าม)ี 

แผนกบัญชี / การเงิน แผนกธุรการ / ทะเบียน แผนกธุรกิจตําง ๆ  

 

เลือกตั้ง 
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 สมาชิก หมายถึง ผู๎ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผู๎ที่สมัครเป็นสมาชิก                   
ภายหลัง ที่สหกรณ์ได๎จดทะเบียนแล๎วโดยถือวําได๎เป็นสมาชิกเมื่อได๎ช าระคําหุ๎นตามจ านวนที่จะถือ
ครบถ๎วนแล๎ว 

 ที่ประชุมใหญํของสมาชิก การประชุมใหญํของสหกรณ์ต๎องมีสมาชิกมาประชุม                
ไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมํน๎อยกวําหนึ่งร๎อยคน  ในกรณีเป็นการประชุม
ใหญํ โดยผู๎แทนสมาชิกต๎องมีผู๎แทนสมาชิกมาประชุมไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนผู๎แทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมํน๎อยกวําหนึ่งร๎อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยจะต๎องประชุมอยํางน๎อย ปีละ 1 คร้ัง 

 ผู๎ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ซึ่งที่ประชุมใหญํเลือกตั้งจากสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และท ารายงานเสนอตํอที่ประชุมใหญํ 

 คณะกรรมการด าเนินการ เลือกตั้งมาจากสมาชิกในที่ประชุมใหญํ ประกอบด๎วย
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีกไมํเกิน  14 คน มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละ 2 ปี นับแตํ
วันเลือกตั้ง แตํต๎องไมํเกิน 2 วาระติดตํอกัน คณะกรรมการมีหน๎าที่ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ 
แนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ และเป็นผู๎แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  

 ผู๎ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการด าเนินการแตํงตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการ 

 ผู๎จัดการ  คณะกรรมการด าเนินการจัดจ๎างมาเพื่อปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน 
และจัดการธุรกิจตํางๆของสหกรณ์รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ์เพื่อให๎บริการแกํสมาชิก 
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ส่วนที ่5  การเปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์การอื่น ๆ 
  สหกรณ์กับองค์การรูปอื่น มีลักษณะคล๎ายกันในข๎อที่มีการรวมทุน และมีการประกอบ
ธุรกิจซื้อ-ขาย แตํมีหลักการที่แตกตํางกันหลายประการ ดังนี้ 

 5.1 สหกรณ์กับห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด 
  1) วัตถุประสงค์    การรวมกันเป็นสหกรณ์มีความมุํงหมายเพื่อต๎องการให๎บริการ             
แกํสมาชิกเป็นสํวนใหญํ   สํวนบริษัทจ ากัด และห๎างหุ๎นสํวนรวบรวมผู๎ถือหุ๎นจัดต้ังขึ้นเพื่อท าการค๎า
กับบุคคลภายนอก 

  2) ลักษณะการรวม    สหกรณ์เป็นองค์การที่มุํงเน๎นการรวมคนมากกวํารวมทุน                
และเพื่อให๎กลุํมคนที่รวมกันมีก าลังเข๎มแข็ง  สหกรณ์จึงมีการก าหนด และคัดเลือกลักษณะตลอดจน
คุณสมบัติของสมาชิกที่จะเข๎ารํวมในสหกรณ์  มุํงเน๎นบริการเพื่อตอบสนองความต๎องการของสมาชิก 
(Maximized service) ให๎ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด สํวนในบริษัทจ ากัด และห๎างหุ๎นสํวนนั้น                    
ถือหลักการรวมทุนเป็นส าคัญ  บุคคลที่มีเงินสามารถเข๎าถือหุ๎นของบริษัทได๎  ไมํเลือกวําบุคคลนั้น                   
จะมีลักษณะนิสัยอยํางไร หรืออยูํใกล๎ไกลเพียงใด  การรวมกันของบริษัท  หรือห๎างหุ๎นสํวนเป็นการ
รวมผู๎ที่มีก าลังทรัพย์อยูํแล๎วให๎มีก าลังเข๎มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อท าการค๎าหาก าไรมาแบํงปันกัน                
(Maximized Profit) ในหมูํผู๎ถือหุ๎น  

  3) หุ้นและมูลค่าหุ้น    หุ๎นของสหกรณ์ไมํมีกฎหมายบังคับวําจะต๎องก าหนดจ านวน
ทุนเรือนหุ๎นไว๎กํอนที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์   ดังนั้น สหกรณ์จึงสามารถให๎สมาชิกถือหุ๎นเพิ่มได๎               
อยูํเสมอ ราคาหุ๎นของสหกรณ์จะคงที่ มูลคําหุ๎นของสหกรณ์มักก าหนดไว๎คํอนข๎างต่ า เพื่อเปิดโอกาส
ไว๎ให๎ผู๎มีก าลังทรัพย์น๎อยเข๎าเป็นสมาชิกได๎   
  ส าหรับหุ๎นของบริษัทจ ากัด  กฎหมายบังคับให๎ต๎องก าหนดจ านวนห๎ุน  และต๎อง                
มีผู๎จองหุ๎นไว๎ครบจ านวนกํอนขอจดทะเบียนเป็นบริษัท  ด๎วยเหตุนี้  บริษัทสามารถจํายเงินปันผลได๎สูง
ท าให๎มีผู๎ต๎องการซื้อห๎ุนของบริษัทมากขึ้น  แตํเมื่อบริษัทไมํเพิ่มจ านวนห๎ุน  มูลคําหุ๎นจะสูงขึ้น หุ๎นของ
บริษัทจึงอาจขึ้นลงได๎เหมือนสินค๎าอยํางหนึ่ง  นอกจากนี้ มูลคําหุ๎นของบริษัทมักก าหนดไว๎สูงเพื่อให๎
ได๎เงินทุนตามจ านวนที่ต๎องการโดยคนถือหุ๎นจะมีจ านวนมากหรือน๎อยไมํถือเป็นข๎อส าคัญ 

  4) การควบคุมและการออกเสียง   สหกรณ์ถือหลักการรวมคนจึงให๎ความเคารพ               
ตํอสิทธิของบุคคลเป็นส าคัญ  ด๎วยเหตุน้ีสมาชิกของสหกรณ์ทุกคนไมํวําจะถือหุ๎นมากหรือน๎อยยํอมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในสหกรณ์ได๎คนละ 1 เสียงเหมือนกันหมด  ยกเว๎นผู๎แทนสหกรณ์ในระดับชุมนุม
สหกรณ์อาจให๎มีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดสํวน  ตามที่ก าหนดไว๎ในข๎อบังคับของชุมนุมสหกรณ์น้ันก็ได๎ 
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(มาตรา 106 แหํง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542)  และสมาชิกต๎องมาใช๎สิทธิออกเสียงด๎วยตนเองจะมอบ
ให๎บุคคลอ่ืนมาออกเสียงแทนไมํได๎  ดังนั้น อ านาจในสหกรณ์จึงขึ้นอยูํกับเสียงข๎างมากของสมาชิก 
  สํวนบริษัทจ ากัดและห๎างหุ๎นสํวน ซึ่งถือหลักการรวมทุน จึงให๎ความเคารพในเงินทุน
คําหุ๎นเป็นส าคัญ  โดยการให๎สิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ๎นที่ถือ  และยังสามารถมอบให๎บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดมาออกเสียงแทนได๎  อ านาจในบริษัทจึงตกอยูํกับผู๎ถือหุ๎นมาก กลําวคือทุนมีบทบาทในการ
ประชุมด๎วยนั่นเอง 

  5)  การแบ่งก าไร  จากการที่สมาชิกท าธุรกิจซื้อขายกับสหกรณ์จึงท าให๎เกิดก าไร  
หรือเงินสํวนเกินขึ้น  ดังนั้นการแบํงก าไรของสหกรณ์จึงเทํากับการจํายคืนสํวนที่สหกรณ์รับเกิน                  
ให๎สมาชิกในรูปการจํายเงินเฉลี่ยคืนตามสํวนแหํงปริมาณธุรกิจที่สมาชิกท ากับสหกรณ์และจํายเงิน 
ปันผลให๎สมาชิกตามหุ๎นที่ช าระแล๎ว  
  ส าหรับ บริษัทจ ากัด จะท าการติดตํอซื้อขายกับบุคคลภายนอก  ผู๎ถือหุ๎นลงทุน               
ถือหุ๎นในบริษัท จ ากัด หรือ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  จึงถือหลักการแบํงเงินปันผลตามหุ๎นที่ถือ  ไมํได๎ค านึง             
วําผู๎ถือหุ๎นจะมีการติดตํอท าธุรกิจกับบริษัทหรือไมํ 

เราอาจเปรียบเทียบให๎เห็นความแตกตําง ระหวํางสหกรณ์กับห๎างหุ๎นสํวนและบริษัท
จ ากัด ได๎ดังนี ้

 
ลักษณะ สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด 

1. วัตถุประสงค์ 1. ด าเนินธุรกิจและบริการเพื่อ 
ชํวยเหลือสมาชิก ในการแก๎ไข 
ปัญหาตําง ๆ 

1. ด าเนินธุรกิจเพื่อการค๎า  ท าธุรกิจ 
กับบุคคลภายนอก เพื่อแสวงหา 
ก าไรให๎ มากที่สุด 

2. ลักษณะการรวมกัน 2. มุํงเน๎นการรวมคนมากกวําการ 
รวมทุน  

2. มุํงด๎านการรวบรวมทุน ต๎องการ 
ทุนในการด าเนินงานมาก 

3. หุ๎นและมูลคําหุ๎น 3. มูลคําหุ๎นคงที่และมีราคาต่ า  
เพื่อให๎ทุกคนสามารถถือหุ๎นได๎ 
หุ๎นมีจ านวนไมํจ ากัด แตํสมาชิก 
ถือหุ๎นได๎ไมํเกินคนละหนึ่งใน 
ห๎าของหุ๎นทั้งหมดในขณะนั้น 

3. มูลคําหุ๎นเปลี่ยนแปลงตามฐานะ 
ของกิจการ  จ านวนหุ๎นมีจ ากัด 
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ลักษณะ สหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด 
4. การควบคุมและการ
ออกเสียง 

4. ควบคุมตามแบบประชาธิปไตย 
สมาชิกออกเสียงได๎หนึ่งคน หน่ึง
เสียง (ยกเว๎นระดับชุมนุมสหกรณ์) 
และออกเสียงแทนกันไมํได๎ 

4. ออกเสียงได๎ตามจ านวนหุ๎นที่ถือ และ
ออกเสียงแทนกันได๎ 

5. การแบํงก าไร 5.เฉลี่ยคืนตามสํวนธุรกิจที่สมาชิก
ท ากับสหกรณ์ และปันผลตาม
จ านวนหุ๎นที่ถือ 

5. การแบํงก าไรแบํงตามจ านวนหุ๎น  
ที่ถือ หุ๎นมากได๎ผลตอบแทนมาก 

 5.2 สหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจ 
  การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  จะด าเนินการโดยรัฐบาล หรือในนามของรัฐบาล                      
ไมํใชํกิจการของเอกชน กิจการของรัฐวิสาหกิจสํวนใหญํจะเกี่ยวกับเร่ืองสาธารณูปโภค เชํน การรถไฟ
การไฟฟ้า การประปา  เป็นต๎น  กิจการเหลํานี้มุํงในด๎านให๎สวัสดิการแกํประชาชน สํวนสหกรณ์นั้น
เป็นของสมาชิกด าเนินธุรกิจเพื่อต๎องการจะชํวยแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นให๎แกํสมาชิก  

 5. 3 สหกรณ์กับองค์การการกุศล 
  องค์การการกุศลมีจุดมุํงหมายเพื่อสงเคราะห์ผู๎ยากจน หรือทุพพลภาพให๎พ๎นจาก
ความยากล าบากเป็นการชํวยเหลือจากภายนอกแบบให๎เปลํา สํวนสหกรณ์นั้นสํงเสริมให๎สมาชิก
รํวมกันชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน  ท าให๎สมาชิกมีจิตส านึกในการชํวยตนเอง 

 5.4 สหกรณ์กับสหภาพแรงงาน  
  ในสหภาพแรงงานของบรรดาผู๎ใช๎แรงงาน จะรวมกันโดยมีจุดมุํงหมายที่จะกํอให๎เกิด
พลังและมีอ านาจการตํอรองกับนายจ๎างในเร่ืองผลประโยชน์ของการท างาน หรือสวัสดิการของผู๎ใช๎
แรงงาน  

ส าหรับการรํวมมือกันแบบสหกรณ์น้ัน มีจุดมุํงหมายในการรํวมมือกันเพื่อแก๎ปัญหา
หรือยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมในหมูํสมาชิก 
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ส่วนที ่6 คุณค่าของสหกรณ์   (Co-operatives  Values ) : 
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ที่กรมสํงเสริมสหกรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ และ

ผู๎ทรงคุณวุฒิจากสถาบันตําง ๆ ได๎รํวมประชุมกันและให๎ความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ วําเป็น 
“ความเชื่อรํวมกันที่วําการชํวยตนเอง และการชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะน าไปสูํ
การกินดีอยูํดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 

จากความหมายดังกลําว ท าให๎พอมองเห็นได๎วํา เมื่อกลําวถึงอุดมการณ์สหกรณ์              
จะเห็นองค์ประกอบ 2 สํวนส าคัญ คือ หน่ึง จุดหมายปลายทาง ซึ่งได๎แกํ การกินดีอยูํดี และมีสันติสุข
ของประชาชน สอง ก็คือ อุดมคติที่ยึดถือเพื่อน าไปสูํจุดหมายปลายทางนั้น องค์ประกอบที่สองนี่เอง           
ดูจะเป็นสาระส าคัญที่มีบทบาทเดํนชัดในความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ น่ันคือ การชํวยตนเอง 
โดยการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ( Self help through mutual help) ที่เป็นอุดมคติของนักสหกรณ์                 
ที่จะต๎องยึดถือไว๎อยํางเหนียวแนํน เป็นสิ่งที่นักสหกรณ์ผู๎บุกเบิกสหกรณ์ได๎ค๎นพบวํานี่แหละคือหัวใจ
ขององค์การที่เรียกวํา “สหกรณ์ ” อีกทั้งยังได๎รับการพัฒนาเป็นแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน                
อุดมคติเกี่ยวกับการชํวยตนเอง และการชํวยเหลือซึ่งกันและกันเป็นส าคัญ 

นอกจากความหมายของค าวํา อุดมการณ์สหกรณ์แล๎ว ยังมีค าวําคุณคําสหกรณ์ 
(Cooperative Values) ที่ใช๎กันเป็นสากล ซึ่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหวํางประเทศได๎ให๎
ความหมายไว๎วํา 

Co-operatives are based on the values of self-help, self-responsibility, democracy,  
equality, equity and solidarity. In the tradition of their founders, co-operative members believe in  
the ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others. 

   “คุณค่าของสหกรณ์”  (Co-operatives Values) 
  “สหกรณ์อยูํบนพื้นฐานแหํงคุณคําของการชํวยตนเอง  ความรับผิดชอบตํอตนเอง  
ความเป็นประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ  สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่น
ในคุณคําทางจริยธรรมแหํงความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบตํอสังคมและความเอ้ืออาทร             
ตํอผู๎อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู๎ริเร่ิมการสหกรณ์” 
  คุณคําของสหกรณ์แบํงเป็น 2 สํวน  คือสํวนที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์ และสํวน              
ที่เป็นความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์ดังจะได๎กลําวตํอไปตามล าดับ 
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 6.1  คุณค่าท่ีเป็นพื้นฐานของสหกรณ์ ได้แก ่

 1) การชํวยตนเอง ( Self-Help) ซึ่งหมายความวําทุกคนที่รวมกลุํมกันต้ังสหกรณ์หรือ
ที่สมัครเข๎าเป็นสมาชิกภายหลังต๎องมีความมุํงมั่นที่จะชํวยตนเองและกระท าทุกอยํางในทางที่ถูกที่ชอบ 
เพื่อชํวยตนเองให๎ได๎ ทั้งในการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ ค าวํา “ตนเอง ” ในที่นี้หมายถึง
ครอบครัวของตนด๎วย ความขยันและประหยัดนับวําเป็นบันไดขั้นต๎นของการชํวยตนเอง กลําวคือ 
ขยันในการท างานหรือประกอบอาชีพเพื่อหารายได๎มาจับจํายใช๎สอย และประหยัดในการจับจําย               
ใช๎สอยเพื่อให๎มีเงินออมไว๎ส าหรับลงทุนขยายกิจการงานของตน หรือส าหรับการใช๎จํายอันจ าเป็น  
หรือฉุกเฉินในวันหน๎า เมื่อทุกคนที่รวมกลุํมกันมีความมุํงมั่นที่จะชํวยตนเอง และปฏิบัติตามหลักการ
และวิธีการสหกรณ์ คือการรํวมมือกัน การชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เชํน                 
การถือหุ๎น และการฝากเงินในสหกรณ์จะชํวยให๎สหกรณ์มีเงินทุนส าหรับให๎เงินกู๎แกํสมาชิกที่มี             
ความจ าเป็นต๎องใช๎เงินเกินรายได๎ของตนเป็นการชั่วคราว ในกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ
สหกรณ์จะมีเงินทุนส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจ าหนํายหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก
เพื่อจัดการจ าหนํายในกรณีของสหกรณ์การเกษตร เป็นต๎น การที่สมาชิกมีความเต็มใจได๎รับเลือก              
เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก็เป็นตัวอยํางของการรํวมมือชํวยเหลือกันในสหกรณ์โดยมี               
มูลฐานมาจากการชํวยตนเอง กลําวคือบรรดาสมาชิกเลือกผู๎แทนเข๎ามาบริหารสหกรณ์ในฐานะ                  
ที่สหกรณ์เป็นองค์การของสมาชิก 
 อน่ึง การชํวยตนเองนี้ยังหมายถึง การชํวยตนเองของสหกรณ์แตํละสหกรณ์ด๎วย ที่จะ
สามารถตั้งอยูํและด าเนินการเพื่อประโยชน์แกํสมาชิกได๎ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเพื่อให๎
การด าเนินงานมีความสะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สหกรณ์หลายสหกรณ์                    
ก็อาจรวมกลุํมกันในรูปชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์ขั้นสูงเพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ในท านอง
เดียวกับบุคคลธรรมดารวมกลุํมกันในสหกรณ์ขั้นปฐม 
 2) ความรับผิดชอบตํอตนเอง ( Self-Responsibility) เป็นหลักการพื้นฐานของ                 
การรวมกลุํมบุคคลหลายคนเข๎าเป็นสหกรณ์ บุคคลทุกคนนั้นต๎องมีจิตส านึกและตระหนักอยูํเสมอวํา
การประพฤติปฏิบัติของตนจะต๎องจ ากัดอยูํในขอบเขตแหํงสิทธิและหน๎าที่ของตนเทํานั้น และ                 
ต๎องเคารพตํอสิทธิและหน๎าที่ของผู๎อ่ืนด๎วย หากเกิดความผิดพลาดหรือละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืนโดยตั้งใจ
หรือมิได๎ตั้งใจก็ตาม ตนยอมรับผิดและชดใช๎ความเสียหายด๎วยความเต็มใจเสมอ ความรับผิดชอบ              
ตํอตนเองจึงเป็นจิตส านึกของคนที่มีความระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติของตนให๎อยูํในท านอง
คลองธรรม ไมํกํอให๎เกิดความเสียหายแกํผู๎อ่ืน และหากเกิดขึ้นก็ยินดียอมรับผิดชดใช๎ความเสียหาย
โดยไมํต๎องมีผู๎ใดมาบังคับ 
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 3) ประชาธิปไตย ( Democracy) เป็นหลักการพื้นฐานที่สหกรณ์น ามาใช๎                        
ในการด าเนินงานและการควบคุมของสหกรณ์ สหกรณ์จึงได๎ชื่อวําเป็นองค์การธุรกิจที่ด าเนินงาน             
ตามหลักประชาธิปไตย กลําวคือสมาชิกในฐานะเจ๎าของและผู๎ได๎รับประโยชน์จากสหกรณ์จะต๎อง              
มีสํวนรํวมในการด าเนินงานของสหกรณ์ด๎วยความเต็มใจเสมอ เชํนการมีสํวนรํวมในการถือห๎ุน               
ในสหกรณ์ การใช๎บริการของสหกรณ์ การเข๎าประชุมใหญํแสดงความคิดเห็น และออกเสียงลงคะแนน
ในญัตติตําง ๆ ตามหลักความเสมอภาค คือคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และให๎ถือเสียงข๎างมากเป็นมติของ             
ที่ประชุม เป็นต๎น 
 4) ความเสมอภาค ( Equality) เป็นหลักการพื้นฐานอีกประการหนึ่งของสหกรณ์              
ในการรับรองความเทําเทียมกันระหวํางสมาชิกไมํวําจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกตํางกัน
อยํางไรหรือไมํ สมาชิกทุกคนต๎องเคารพและปฏิบัติตามข๎อบังคับและระเบียบของสหกรณ์อยําง              
เทําเทียมกันในการใช๎บริการของสหกรณ์หรือใช๎สิทธิใช๎เสียงในการประชุมของสหกรณ์ หรือสิทธิ            
ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ หากมีคุณสมบัติถูกต๎องตามกฎหมาย
และข๎อบังคับของสหกรณ์ 
 5) ความเที่ยงธรรม ( Equity) เป็นหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ในการจัดสรรและ
จ าแนกผลได๎ทางเศรษฐกิจหรือรายได๎สุทธิหรือก าไรสุทธิที่เกิดจากการด าเนินงานของสหกรณ์               
อยํางเป็นธรรมและยุติธรรม เชํน การจ ากัดอัตราเงินปันผลตามหุ๎นไมํเกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป 
การจํายเงินเฉลี่ยคืน  ตามสํวนของธุรกิจที่สมาชิกได๎กระท ากับสหกรณ์ในระหวํางปี  การจัดสรร              
เป็นทุนส ารองซึ่งถือวําเป็นเงินทุนสํวนรวมของสมาชิกทุกคนซึ่งจะแบํงแยกมิได๎ และการจัดสรร             
เป็นทุนเพื่อการศึกษาฝึกอบรมและทุนสาธารณประโยชน์ เป็นต๎น 
 6) ความเป็นเอกภาพ ( Solidarity) เป็นหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ในการชํวยให๎
สมาชิกสามารถชํวยตนเองได๎ นั่นคือความเป็นปึกแผํนในการผนึกก าลังกันของสมาชิกทุกคน ไมํวํา
ก าลังกาย (แรงงาน) ก าลังความคิด (ปัญญา) และก าลังทรัพย์ (สิ่งของ เงินทอง) ความเป็นเอกภาพ              
ในสหกรณ์ในที่สุดก็หมายถึงความรัก ความสามัคคี และการชํวยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง ท้ังใน
ระดับบุคคลธรรมดา คือสมาชิกสหกรณ์ขั้นปฐมและระดับนิติบุคคลคือ สหกรณ์ประเภทตําง ๆ  
ที่รวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับระหวํางประเทศ เป็นต๎น 
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6.2  คุณค่าของการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
  คุณคําของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด๎วย จริยธรรมแหํงความซื่อสัตย์ ความ
เปิดเผย ความรับผิดชอบตํอสังคม และความเอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืน 
 7) สมาชิกสหกรณ์จะต๎องมีความซื่อสัตย์ ( Honesty)   สมาชิกจะต๎องมีความซื่อสัตย์ 
หรือมีความภักดี ( Loyalty) ตํอสหกรณ์ อุดหนุนธุรกิจของสหกรณ์ เชํน เป็นคนตรงตํอเวลา /ไมํผิดนัด
ช าระหนี/้ไมํขายผลิตผลให๎ผู๎อ่ืน/ไมํท าตนเป็นปฏิปักษ์ตํอสหกรณ์ 
 8) สมาชิกสหกรณ์จะต๎องเป็นผู๎ที่เปิดเผย ( Openness) สมาชิกสหกรณ์จะต๎องเป็นคน
ไมํมีลับลมคมใน ไมํมีเลํห์เหลี่ยมใด ๆ โปรํงใส เปิดเผยข๎อมูลของตน โดยไมํปิดบังตํอสหกรณ์เกี่ยวกับ
การมีหนี้สิน การมีทรัพย์สิน การมีผลิตผลเหลือขาย การมีที่ดินท ากิน เป็นต๎น 
 9) สมาชิกต๎องรับผิดชอบตํอสังคม ( Social responsibility) การรับผิดชอบตํอสังคม
ของสมาชิก คือ คิดถึงหัวอกของคนอ่ืน ไมํท าให๎สังคมมีปัญหา ไมํท าตัวอยํางฟุ่มเฟือย ไมํท าลาย
สิ่งแวดล๎อม ไมํตัดไม๎ท าลายป่า ไมํใช๎สารเคมีที่เป็นอันตราย ไมํเผาขยะแห๎งและซังข๎าว ไมํท าลายถนน
ให๎ช ารุดเสียหาย ชํวยพัฒนาคู  คลอง พัฒนาวัด โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตําง ๆ  
 10) สมาชิกสหกรณ์จะต๎องเอ้ืออาทรตํอผู๎อ่ืน ( Caring for others) การเอ้ืออาทร                
ตํอผู๎อ่ืน ได๎แกํ การเห็นอกเห็นใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผํ มีจรรยาบรรณ มีพรหมวิหารธรรมตํอผู๎อ่ืน เชํน                
เอ้ืออาทรตํอเด็ก คนชรา คนพิการ 
 - เป็นผู๎ผลิต ต๎องเอ้ืออาทรตํอผู๎บริโภค ไมํเอาผักฉีดสารเคมีไปขาย เป็นผู๎บริโภค              
ต๎องเอ้ืออาทรตํอผู๎ผลิต ไมํกดราคาสินค๎า 
  คุณคําของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ในการต้ังมั่นอยูํในคุณคําทางจริยธรรมแหํงความ
ซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบตํอสังคม และเอื้ออาทรตํอผู๎อ่ืนนั้น จะต๎องเป็นไปตามแบบแผนที่สืบทอด
มาจากผู๎ริเร่ิมการสหกรณ์ด๎วย    
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ส่วนที ่7 สหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทย ตั้งแตํกํอนวิกฤติทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง              
ได๎ทรงเน๎นย้ าแนวทางการแก๎ไขเพื่อให๎รอดพ๎น และสามารถด ารงอยูํได๎อยํางมั่นคง และยั่งยืนภายใต๎
กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการด ารงอยูํและปฏิบัติตนของประชาชนใน               
ทุกระดับ ตั้งแตํระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศ
ให๎ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให๎ก๎าวทันตํอโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น ที่จะต๎องมีระบบ
ภูมิคุ๎มกันที่ดี พอสมควรตํอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรอบรู๎ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยํางยิ่งในการน าวิชาการตําง ๆ               
มาใช๎ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันต๎องเสริมสร๎างพื้นฐานจิตใจ     
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับให๎มีส านึก                       
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให๎มีความรอบรู๎ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด๎วยความอดทน               
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให๎สมดุล และพร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลง                    
อยํางรวดเร็ว และกว๎างขวาง ทั้งด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได๎เป็น
อยํางด ี
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สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ทางสายกลาง 

 
 
 
 

 7.2 ความสอดคล้องระหว่างการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยชะลอและหยุดยั้ง              
ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยของประชาชน ให๎ร๎ูจักด ารงตนอยูํบนความพอเพียง ความพอประมาณ มีเหตุผล 
และสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับตนเองภายใต๎เงื่อนไขความรู๎คูํคุณธรรม น าไปสูํชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล๎อม สมดุล มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่สอดคล๎องกับอุดมการณ์สหกรณ์  ที่ต๎องการให๎
ประชาชนมีการกินดีอยูํดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคมโดยการชํวยตนเอง และชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน 
 
 
 

 

เงื่อนไขความรู๎ 
(รอบรู๎ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบํงปัน) 

น าสูํ 

       มีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ด ี

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

สมดุล  /มั่นคง / ยั่งยืน 
(รอบ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล๎อม 
(รอบ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
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ตัวอย่างความสอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการสหกรณ์  
 
เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์ 
พอประมาณ อุดมการณ์ชํวยตนเอง ขยัน ประหยัด  หลักการสหกรณ์ข๎อ 3  

(จ ากัดอัตราการจํายเงินปันผล อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎)  
มีเหตุผล หลักการสหกรณ์ 7 ข๎อ  
ภูมิคุ๎มกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การออม  การจัดสรรเงินส ารอง  หลักการสหกรณ์ 

ข๎อ 3, 5 , 6 
ความรู ๎ หลักการสหกรณ์ข๎อ 5 
คุณธรรม คุณคําของสหกรณ์ รับผิดชอบตํอตนเอง ความเสมอภาค จริยธรรมแหํงความ

สุจริต ความรับผิดชอบตํอสังคม ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย  หลักการ
สหกรณ์ข๎อ 7 

 
 สหกรณ์อยูํบนทางสายกลางของระบบเศรษฐกิจที่มีอุดมการณ์แหํงการชํวยตนเอง
และชํวยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล๎องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณลักษณะ                                 
ของความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู๎ สร๎างภูมิปัญญา                     
ให๎สมาชิกรํวมกันคิดวางแผน  รํวมกันรับผิดชอบ คูํคุณธรรมที่สั่งสมจากประสบการณ์ ปัจจัย                    
ด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาตัดสินใจอยํางรอบคอบ 
น าไปสูํการปฏิบัติด๎วยความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน และแบํงปันประโยชน์ตํอสมาชิกและสังคม 
เพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนตํอการด ารงชีวิตอยํางพอเพียง 
 ที่ส าคัญที่สุด ทุกคนควรเข๎าใจ “ค านิยาม ” วําความพอเพียงจะต๎องประกอบด๎วย                 
3 หํวง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 หํวง คือ 
  1. ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไปและไมํมากเกินไป โดยไมํ
เบียดเบียนตนเองและผู๎อื่น เชํนการผลิตและการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ   
  2. ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต๎อง
เป็นไปอยํางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดวําจะเกิดขึ้นจาก
การกระท านั้น ๆ อยํางรอบคอบ 
  3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกล๎และไกล 
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  ส่วน 2 เงื่อนไข คือ การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎อยูํระดับพอเพียง
นั้น ต๎องอาศัยทั้งความรู๎และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบด๎วย 
  - เงื่อนไขความรู ้หมายถึง ความรอบรู๎เกี่ยวกับวิชาการตําง ๆที่เกี่ยวข๎องอยํางรอบด๎าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรูเ๎หลํานั้นมาพิจารณาให๎ เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน  และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ 
  - เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต๎องเสริมสร๎าง ประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม           
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

กระบวนการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการขับเคลื่อนจากครอบครัวพอเพียง 
เลี้ยงชุมชน ชุมชนพอเพียงเลี้ยงประเทศชาติ โดยมีเป้าหมายให๎บุคคล ชุมชน ประเทศชาติ มีภูมิคุ๎มกัน 
สามารถด าเนินชีวิตได๎ในทุกสถานการณ์ 

สรุป 
สหกรณ์ คือ การที่บุคคลมารวมกลุํมกันและรํวมด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์                 

ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งการ รวมกลุํมกันแบบ
สหกรณ์น้ีอาจเป็นแบบพฤตินัย  หรือนิตินัยก็ได๎ กลําวคือ การรวมกลุํมแบบพฤตินัยเป็นการรวมกลุํม
แบบธรรมชาติอาจไมํเป็นกลุํมที่ถาวรและไมํมีกฎ ระเบียบรองรับ แตํการรวมกลุํมแบบนิตินัยเป็นการ
รวมกลุํมในรูปนิติบุคคล  มีระเบียบ กฎหมายรองรับ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

การรวมกลุํมแบบสหกรณ์ดังกลําวบุคคลเหลํานั้นต๎องมี “อุดมการณ์สหกรณ์ ” 
รํวมกัน คือ มีความเชื่อรํวมกันวํา “การชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์      
จะน าไปสูํการกินดี อยูํดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม ” ซึ่งการชํวยตนเองโดยการขยัน 
ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ๎นอบายมุข และการชํวยเหลือซึ่งกันและกันโดยการเสียสละเพื่อสํวนรวม 
รํวมมือกันพัฒนา ซื่อตรงตํอกติกา มีเมตตารักใครํกัน 

เมื่อบุคคลมีความเชื่อรํวมกันตามอุดมการณ์สหกรณ์แล๎ว ก็จ าเป็นต๎องมีกฎ ระเบียบ 
กติกา มาก าหนดเพื่อให๎กลุํมคนเหลํานั้นสามารถด าเนินกิจการตําง ๆ ได๎อยํางเป็นระเบียบ และเป็น                
ไปตามกติกาที่ก าหนดซึ่งสหกรณ์ทั่วโลกใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เรียกวํา “หลักการสหกรณ์ ”             
7 ประการ ประกอบด๎วย 

1. การเป็นสมาชิกด๎วยความสมัครใจ 
2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
3. การมีสํวนรํวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
5. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 
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6. การรํวมมือระหวํางสหกรณ์ 
7. การเอ้ืออาทรตํอชุมชน 
การน าหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ประการ มาประยุกต์ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ 

ของสหกรณ์ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน เรียกวํา “วิธีการสหกรณ์” 
ซึ่งปัจจัยแหํงความส าเร็จที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ เพื่อไปสูํ
เป้าหมายของสหกรณ์ โดยการรํวมมือกันทั้งรํวมแรงและรํวมใจ 

1) การรํวมแรง คือ แรงกาย ปัญญา ความคิด 
2) การรํวมใจ คือ การซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย 
ซึ่งการด าเนินงานแบบสหกรณ์จะแตกตํางไปจากองค์การธุรกิจอื่น เน่ืองจากสหกรณ์

มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจและบริการเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก โดยไมํได๎มุํงเน๎น                  
การแสวงหาก าไรจากสมาชิก การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เชํน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจ             
รวมขาย ธุรกิจบริการ เป็นต๎น 

ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์น้ัน มีเป้าหมาย คือ “การกินดี อยูํดี มีความเป็นธรรม  และสันติสุขในสังคม ” เพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก สังคม และประเทศชาติ พอสรุปได๎ตามผังคัมภีร์สหกรณ์  

 
ผังคัมภีร์สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
    


