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แผนการสอน 
เร่ือง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์   

เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 

ส่วนที่ 1  สหกรณ์คืออะไร 
ค าน า 

ทุกวันน้ี เราต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย บางปัญหาเราก็สามารถ
แก้ไขโดยล าพังตนเองได้แต่มีหลาย ๆ ปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรง และยากต่อ
การแก้ปัญหาโดยล าพัง ดังนั้น  จึงเป็นความจ าเป็นที่เราจะต้องหันหน้าเข้าหากัน 
รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหานั้น ๆ และรวมไปถึงการร่วมกันท า  
เพื่อรับประโยชน์ร่วมกัน และจากลักษณะที่เราเข้ามารวมกลุ่มนั้น บ้างก็รวมกันใน
ช่วงเวลาสั้น ๆ  ไม่ถาวร  บ้างก็รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นยืนยาวและพัฒนาไปสู่
กลุ่มที่ยั่งยืนเข้มแข็ง มั่นคง  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกที่มารวมกลุ่มกันอย่าง
มากมาย ซึ่งมีปรากฏให้เห็นและในหลาย ๆ ประเทศ ก็ น าแบบอย่างที่ดีของการ
รวมกลุ่มกันนี้มาแก้ปัญหา โดยเฉพาะเร่ืองของการท ามาหากิน การแก้ปัญหาหน้ีสิน 
การแก้ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ การบีบคั้นทางสังคม ซึ่งการรวมกลุ่มที่กล่าวมานี้ 
ก็คือ สหกรณ์ น่ันเอง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชด ารัสแก่ผู้น าสหกรณ์ที่
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไว้ตอน
หนึ่งว่า 
  ค าว่า  “สห”  ก็ด้วยกัน:  ร่วม 
             “กรณ์”  การท า  ท างาน  ท ากิจการต่าง ๆ 
             “สหกรณ์” แปลว่า  การท างานร่วมกัน 
 และได้มีพระราชด ารัสอีกตอนหน่ึงว่า “....ค าว่าสหกรณ์น้ีก็นับว่าเป็นค าที่
ใหม่ แต่ว่า การท าแบบสหกรณ์ท ามานานแล้ว....” และ  “...การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจดี
แล้ว ก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะท าให้มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้...” 
 

 
 
บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 1-11 
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เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 

              การท าแบบสหกรณ์ท ามานานแล้ว  และอยู่ในสายเลือดของคนไทยมาแต่
อดีต  แต่เป็นสหกรณ์แบบธรรมชาติ  มีลักษณะการรวมตัวกันแบบไม่ถาวร จาก 
พระราชด ารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย 
งานสหกรณ์ และทรงเห็นว่าการรวมกลุ่มกันแบบสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  และเป็นวิถีทางที่จะท าให้เกิดความเจริญแก่ประเทศได้ 
ประเด็นส าคัญ 
              1. ความหมายของสหกรณ์                                                                                        
              2. ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์ 
              3. ประวัติการสหกรณ์ 

เนื้อหา 
1. ความหมายของสหกรณ์                                                                                        
 - ตามพระราชด ารัส 
 - ตาม พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
 - ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
               - ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 
 - ตามองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ( ICA) 

2. ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์ 

3. ประวัติการสหกรณ์ 
- ก าเนิดการสหกรณ์ 
- ประวัตกิารสหกรณ์ในประเทศไทย   

 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 12 – 17 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 18 
บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 19 - 25 
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ส่วนที่ 2  อุดมการณ์สหกรณ์ 

ค าน า    
              การรวมตัวกันแบบสหกรณ์ ผู้มารวมตัวกันต้องมีความเชื่อเป็นพื้นฐาน     
อยู่ 2 ประการ คือ  เมื่อมีปัญหาจะต้องแก้ไขด้วยตนเองก่อน โดยไม่รอคอยความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น เรียกว่าช่วยตนเอง บางปัญหาแม้จะพยายามแก้ไขโดยช่วยตนเอง
แล้วยังแก้ไขไม่ได้ ต้องรวมกันท าหรือรวมกันแก้เรียกว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   
ประเด็นส าคัญ   
              1.  อุดมการณ์  (ความหมายอุดมการณ์ตามพจนานุกรม) 
              2.  ความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ 
              3.  การปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์  
เนื้อหา 
              อุดมการณ์   ตามความหมายในพจนานุกรม ปี 2542  หมายถึง  หลักการ     
ที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

              จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544  ได้ศึกษาแถลงการณ์ขององค์การสัมพันธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ ( The International Cooperative Alliance : ICA) ว่าด้วย
เอกลักษณ์ของสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้    

              อุดมการณ์สหกรณ์ หมายถึง ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง  และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความ
เป็นธรรม และสันติสุขในสังคม 
 

 

 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่  26 
 

 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 27 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 28 
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                 1. การช่วยตนเอง 
                     -  ขยัน ไม่เกียจคร้าน อดทน อดกลั้น 
                     -  ประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย แต่อดออมมัธยัสถ์ 
                     -  พัฒนาตน ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมอ ทั้งเร่ืองวิชาชีพและอ่ืน ๆ 
                     -  หลีกพ้นอบาย  การไม่เกี่ยวข้องอบายมุขทั้งปวง  ที่ท าให้เสียสุขภาพ 
เสียเวลา  เสียเงิน 
 
 
 
 
 
                 2. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
                     -  เสียสละเพื่อส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว  
ชอบความเป็นธรรม 

- ร่วมมือกันพัฒนา  เห็นความทุกข์ของผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ต้องช่วยเหลือ  
ร่วมกันท างานเป็นกลุ่ม 
                     -  ซื่อตรงต่อกติกา  ซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย  รักษากติกา 
                     -  มีเมตตารักใคร่กัน  ให้อภัย  รักใคร่  ไว้วางใจ เพื่อนช่วยเพื่อน 

                 3. การปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์   
                     เป็นการน าเอาอุดมการณ์สหกรณ์โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันมาเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาความยากจน โดยสูตร 5 คือ  เพิ่ม 
ลด  อด  ออม  เสริม 
                    เป้าหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ คือ การกินดี อยู่ดี และมีสันติสุข 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 29–34 
ยกตัวอย่าง
นิทาน เร่ือง 
“เทวดากับ
คนขับเกวียน” 
และ “ฝูงนก
กระจาบ 
ติดข่าย 
นายพราน” 
บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 35 – 39 
ยกตัวอย่าง
เร่ือง  
“คนขาด้วนขี่
คนตาบอด” 

บรรยาย 
ประกอบ 
ภาพที่ 40 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 41 
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เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 

ส่วนที่ 3  หลักการสหกรณ์ 

ค าน า   
                 สหกรณ์เป็นการรวมคนเป็นหมู่คณะ การที่คนจ านวนมากต้องมาร่วมกันคิด 
ร่วมกันก าหนดกิจกรรม และร่วมกันด าเนินงาน   เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์  
บรรลุวัตถุประสง ค์แห่งการจัดต้ังสหกรณ์ของมวลหมู่สมาชิก คือ การกินดี  อยู่ดี               
มีสันติสุข นั้นจ าเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ กติกา มาก าหนดให้กลุ่มคนเหล่านั้น สามารถ
ด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ และเป็นกติกาปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน  
ภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานของการช่วยตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ซึ่งทั่วโลก
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามที่องค์การ ICA ก าหนดไว้ในปี  พ.ศ. 2538  ที่เรียกว่า 
หลักการสหกรณ์ 
ประเด็นส าคัญ 
                1.     ความหมายของหลักการสหกรณ์  
                2.     วิวัฒนาการหลักการสหกรณ์ 
                3.     หลักการสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 

เนื้อหา 
     1.  ความหมาย 
         หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของ

สหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”  

     2.  วิวัฒนาการหลักการสหกรณ์ 
         ค.ศ.1844 (พ.ศ. 2387) หลักปฏิบัติของนักสหกรณ์รอชเดล หรือ หลัก

สหกรณ์รอชเดล   
        ค.ศ.1937 (พ.ศ. 2480) การปรับปรุงหลักสหกรณ์รอชเดล สู่หลักสหกรณ์สากล 

คร้ังที่ 1 มี 7 ข้อ 
        ค.ศ.1966 (พ.ศ. 2509) การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล ครั้งที่ 2 มี 6 ข้อ 

                   ค.ศ.1995 (พ.ศ. 2538)  การปรับปรุงหลักสหกรณ์สากล ครั้งที่ 3 และ
ใช้ในปัจจุบัน มี 7 ข้อ 

 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 43 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 44-69 
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               3. หลักการสหกรณ์ท่ีใช้ในปัจจุบัน                
               หลักการที่ 1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and 
Open Membership) 

    หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic 
Member Control) 

    หลักการที่ 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member 
Economic Participation) 
               หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and 
Independence)  
               หลักการที่ 5  การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, 
Training and Information) 
               หลักการที่ 6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperative Among 
Cooperatives) 
               หลักการที่ 7  การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 45–69 
และ
ยกตัวอย่าง 
ที่เกิดขึ้นจริง
ในสหกรณ์ 
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ส่วนที่ 4  วิธีการสหกรณ์ 

ค าน า  
 จากการที่สหกรณ์เป็นการรวมคนที่มีอุดมคติคิดช่วยตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มารวมกลุ่มกันโดยถือกติกาของกลุ่มตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการ   
ดังได้กล่าวมาแล้ว   ในการด าเนินการแบบสหกรณ์ หรือที่เรียกว่า วิธีการสหกรณ์
นั้น แตกต่างไปจากการรวมกันในรูปอื่น วิธีการสหกรณ์ คือการรวมกันท ามิใช่ต่าง
คนต่างท า เช่น รวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย ยา ข้าวสาร รวมกันขายพืชผลที่ผลิตได้ 
เป็นต้น  การรวมกันจ าเป็นต้องน าหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นส าคัญ 

  1   ความหมายของวิธีการสหกรณ์ 
  2   ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความส าเร็จ 
  3  โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์    

เนื้อหา 
1. ความหมายของวิธีการสหกรณ์ 
                  วิธีการสหกรณ์ คือ การน าหลักการสหกรณ์  มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและ
ชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการด าเนินธุรกิจที่ดี   

 

 
บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 70 
 

 

 

 

 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 71 
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เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 

2. ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความส าเร็จ 
                 ความส าเร็จของการมารวมกันท างาน ท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ 
ต้องมีส่วนประกอบที่เป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญ 2 ประการคือ  
                  (1) ร่วมแรง  ประกอบด้วย 
                        - แรงกาย 
                        - แรงทรัพย์ 
                        - แรงความคิด 
                  (2) ร่วมใจ  ประกอบด้วย 
                        - ซื่อสัตย์ 
                        - เสียสละ 
                        - สามัคคี 
                         - มีวินัย 
3.  โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ ประกอบด้วย  
                        -  สมาชิก 
                        -  ที่ประชุมใหญ่ 
                        -  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
                        -  คณะกรรมการด าเนินการ 
                        -  ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) 
                        -  ผู้จัดการสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 72 -76 
สรุปด้วย
กลอน  
“ตีนกับตา” 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 77–81 
ยกตัวอย่าง
เร่ือง “หมู่บ้าน
หนอง
มะกอก” 
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เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 

ส่วนที่ 5  การเปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์การอื่น ๆ 

ค าน า 
                 สหกรณ์ เป็นองค์การที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งแตกต่างจากองค์การอ่ืน
เพื่อให้เข้าใจสหกรณ์ได้ดีขึ้น  จึงขอเปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์การอ่ืนๆ ดังนี้ 

ประเด็นส าคัญ 
                1  สหกรณ์กับห้างหุ้นส่วน  บริษัทจ ากัด 
                2  สหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจ 
                3 สหกรณ์กับองค์การการกุศล 
                4  สหกรณ์กับสหภาพแรงงาน 

เนื้อหา   
                การเปรียบเทียบสหกรณ์กับองค์การอ่ืน ๆ ดังนี้ 
                1. สหกรณ์กับห้างหุ้นส่วน  บริษัทจ ากัด 
                     -  วัตถุประสงค์ 
                     -  ลักษณะการรวมกัน 
                     -  หุ้นและมูลค่าหุ้น 
                     -  การควบคุมและการออกเสียง 
                     -  การแบ่งก าไร   
                2.  สหกรณ์กับรัฐวิสาหกิจ 
                3.  สหกรณ์กับองค์การการกุศล 
                4.  สหกรณ์กับสหภาพแรงงาน     

                การร่วมมือกันแบบสหกรณ์มีจุดมุ่งหมายในการร่วม กันเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่สมาชิก โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 

 
 

บรรยาย
ประกอบภาพ
ที่ 82 - 83 

 

 
 
 
บรรยาย
ประกอบภาพ
ที่ 84 - 92 
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เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 

ส่วนที่ 6  คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) 

ค าน า                    

                จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2544 ที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์  ให้ความหมายของอุดมการณ์สหกรณ์ ว่าเป็น “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการ
ช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  จะน าไปสู่การกิน
ดีอยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม ”  พิจารณาแล้วมีองค์ประกอบส าคัญ 
2  ส่วน คือ 
                1.  จุดหมายปลายทาง ได้แก่ การกินดี อยู่ดี และมีสันติสุขของประชาชน 
                2.   อุดมคติที่ยึดถือเพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทาง  นั่นคือ การช่วยตนเอง 
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เป็นสิ่งที่ผู้บุกเบิกสหกรณ์ได้ค้นพบว่านี่แหละคือ
หัวใจขององค์การที่เรียกว่า “สหกรณ์”  
                นอกจากความหมายของค าว่า “อุดมการณ์สหกรณ์” แล้วยังมีค าว่า “คุณค่า
ของสหกรณ์” ที่ใช้กันเป็นสากล 

ประเด็นส าคัญ         
                1. ความหมายของ “คุณค่าของสหกรณ์” 
                2. คุณค่าของสหกรณ์ 10 ประการ  

 

 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 93 
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เนื้อหา 
                1 ความหมายของ “คุณค่าของสหกรณ์” (Cooperatives Values) 
                   คุณค่าของสหกรณ์ เป็นแถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์ ของ
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ICA เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2538              
ณ ประเทศอังกฤษ โดยสัมมนาประเพณีปฏิบัติของผู้ริเร่ิมการสหกรณ์ ( Tradition of 
their Founders) ได้ให้ความหมายของคุณค่าของสหกรณ์ไว้ดังนี้                        
      “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม 
และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความ
สุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดย
สืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเร่ิมการสหกรณ์” 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 94 

เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

                2. คุณค่าของสหกรณ์ 10 ข้อ 
                   จากแถลงการณ์ของ ICA ที่ได้ให้ความหมายของคุณค่าของสหกรณ์
ดังกล่าว  ได้แบ่งคุณค่าของสหกรณ์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
                 คุณค่าที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์ 

                 1. การช่วยตนเอง (Self-Help) 
                 2. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility) 
                 3. ประชาธิปไตย (Democracy) 
                 4. ความเสมอภาค (Equality) 
                 5. ความเที่ยงธรรม (Equity) 
                 6. ความเป็นเอกภาพ (Solidarity) 

                      คุณค่าที่เป็นความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ์  
                 7. จริยธรรมแห่งความสุจริต(Honesty) 
                 8. ความเปิดเผย(Openness) 
                 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Social Responsibility) 

                           10. ความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน(Caring for Others) 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 95 - 96 

 



 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 ส่วนที่ 7 สหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าน า 
                 สหกรณ์อยู่บนทางสายกลางของระบบเศรษฐกิจที่มีอุดมการณ์แห่งการ
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับปรัชญา ของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็นส าคัญ 
                 1. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                 2. ความสอดคล้องระหว่างการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เนื้อหา 
                 1.  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                               -  พอประมาณ 
                               -  มีเหตุผล 
                               -  มีภูมิคุ้มกัน 

 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 97 
 

 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 98 
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                                   ภายใตเ้งื่อนไข ความรู้ คู่ คุณธรรม 
                 2.  ความสอดคล้องระหว่างการสหกรณ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                               -  อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ 
                               -  คุณค่าของสหกรณ์ น าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม
และสันติสุขในสังคม 
                              -  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ชีวิต  เศรษฐกิจ  
สังคมชุมชน  สิ่งแวดล้อม ที่สมดุลมั่นคงยั่งยืน 
 

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่ 99-100 

 
 
 
 
 
 
 

เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

 สรุปคัมภีร์สหกรณ์ 
                 สหกรณ์ คือ การที่บุคคลมารวมกลุ่มกันและร่วมด าเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  ซึ่งการรวมกลุ่มกันแบบสหกรณ์น้ีอาจเป็นแบบพฤตินัย หรือ นิตินัย ก็ได้ 
กล่าวคือ การรวมกลุ่มแบบพฤตินัยเป็นการรวมกลุ่มแบบธรรมชาติอาจไม่เป็น
กลุ่มที่ถาวรและไม่มีกฎ ระเบียบ รองรับ  แต่การรวมกลุ่มแบบนิตินัยเป็นการ
รวมกลุ่มในรูปนิติบุคคล มีระเบียบ กฎหมายรองรับ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 
                 การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ดงักล่าวบุคคลเหล่านั้นตอ้งมี “อุดมการณ์
สหกรณ”์ร่วมกัน  คือ มีความเชื่อร่วมกันว่า “การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตามหลักสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และ สันติ
สุขในสังคม ”  ซึ่งการช่วยตนเองโดยการขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ้น
อบายมุข  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการ เสียสละเพื่อส่วนรวม  ร่วมมือ

 
บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่101-104 
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กันพัฒนา ซื่อตรงต่อกติกา มีเมตตารักใคร่กัน   
                 เมื่อบุคคลมีความเชือ่ร่วมกันตามอุดมการณ์สหกรณ์แล้ว ก็จ าเป็นต้อง
มีกฎ ระเบียบ กติกา มาก าหนดเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถด าเนินกิจการต่าง  ๆ
ได้อย่างเป็นระเบียบ  และเป็นไปตามกติกาที่ก าหนดซึ่งสหกรณ์ทั่วโลก            
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่เรียกว่า “หลักการสหกรณ์ ” 7 ประการ
ประกอบด้วย 

         1. การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ 
         2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
         3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
         4. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
         5. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 
         6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
         7. การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 

 

 
 

เวลา เนื้อหาวิชา วิธีการสอน 

           การน าหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ประการ มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก และ
ชุมชน เรียกว่า “วิธีการสหกรณ์ ”  ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เป็นแรงขับเคลื่อน
ในการปฏิบัติตามหลักการและวิธีการสหกรณ์เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายของสหกรณ์ 
โดยการร่วมมือกันทั้งร่วมแรงและร่วมใจ  
                          1) การร่วมแรง คือ แรงกาย ปัญญา ความคิด   
                          2) การร่วมใจ คือ การซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย 
                ซึ่งการด าเนินงานแบบสหกรณ์จะแตกต่างไปจากองค์การธุรกิจอื่น 
เน่ืองจากสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจและบริการเพื่อประโยชน์
ของมวลสมาชิก โดยไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาก าไรจากสมาชิก  การด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย ธุรกิจบริการ เป็นต้น  
                ดังนั้น  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ หลักการ 
และวิธีการสหกรณ์ นั้น มีเป้าหมายคือ “การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และ

บรรยาย
ประกอบ 
ภาพที่101-104 
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สันติสุขในสังคม” เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก สังคม 
และประเทศชาติ 
 

 
 
 
 
 


