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การเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นสหกรณ ์
 
การเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นสหกรณ์ : แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคม 
 
                 สหกรณ์  เปน็ องค์การทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการ
ร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการ หรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา
สมาชิก วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งก็เพ่ือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การด าเนินงานของสหกรณ์ท่ัวไป
ในระยะแรก สมาชิกก็ต่างให้ความร่วมมือด้วยดี  แต่สภาวะปัจจุบัน สมาชิกต้องประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว
ท าให้ไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสังคม เช่น การประชุมกลุ่ม การประชุมใหญ่ การร่วมงานประเพณี
ต่างๆ  ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ นั้น จ าเป็นต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานของสมาชิกสหกรณ์ 
ดังนี้ 
1.  ความหมายของสหกรณ์ (Co-operatives)  

  1) พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานพระราชด ารัสแก่ผู้น าสหกรณ์ท่ี
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท  ณ ศาลาดุสิดาลัย  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไว้ตอนหนึ่งว่า...สหกรณ์ นี้มี
ความหมาย ค าว่า “สห” ก็ด้วยกัน “กรณ์” การท า ท างานท ากิจการต่าง ๆ หมายความว่า “สหกรณ์” แปลว่าการ
ท างานร่วมกัน การท างานร่วมกันนี้ลึกซ้ึงมาก เพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานการที่ท าด้วยร่างกาย  
ทั้งในด้านงานการที่ท าด้วยสมอง และงานการที่ท าด้วยใจ ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ ต้องพร้อม... 
  2) ความหมายตามพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  

  พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประทานค าแปล (ด ารง  
ปั้นประณต และสอาด  แก้วเกษ , 2550)  

  “สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเข้าด้วยความสมัครใจในฐานะที่เป็น
มนุษย์เท่ากัน และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อจะบ ารุงตนให้เกิดความจ าเริญในทางทรัพย์” 

  3) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542    

-  “สหกรณ์หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งรวมกันด าเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้” 

  4) ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542  

  “สหกรณ์  หมายถึง องค์การทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน 
จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า หรือบริการตามความต้องการ หรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของ
บรรดาสมาชิก   สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ้นกับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ 
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์โคนม (กฎ)  คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้จดทะเบียนว่าด้วยกฎหมายสหกรณ์” 
  5) องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ   (The International Cooperative Alliance  : 
ICA) ปี 1995  แถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ (นุกูล  กรยืนยงค,์ 2548)  
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  “สหกรณ์เป็นองค์การอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการด าเนิน
วิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย” 

2. ลักษณะมูลฐานของสหกรณ์   โดย ฮานส์ มุงค์เนอร์ ( Hans H Munkner)  ชาวเยอรมันนี  (อ้างในกรมส่งเสริม
สหกรณ์ , 2550) ประกอบ ด้วย 
  1) กลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเดียวกัน 
  2) เจตนารมณ์ที่จะช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  3) จัดตั้งองค์การธุรกิจขึ้น และร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  4) วัตถุประสงค์ขององค์การธุรกิจนี้คือ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสมาชิกและครอบครัว 

3. อุดมการณ์สหกรณ์  

  อุดมการณ์ ตามความหมายในพจนานุกรม ปี 2542 หมายถึง หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนว
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2544 ได้ศึกษาแถลงการณ์ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ( The International Cooperative 
Alliance : ICA) ว่าด้วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์สรุปได้ ดังนี้ 
  อุดมการณ์สหกรณ์ คือ  “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ตาม
หลักการสหกรณ์จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 

   การช่วยตนเอง คือ 
  - ขยัน  ไม่เกียจคร้าน อดทน อดกลั้น 
  - ประหยัด  ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุุมเฟือย แต่อดออมมัธยัสถ์ 
  - พัฒนาตน ใฝุหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ ทั้งเรื่องวิชาชีพ และอ่ืน ๆ  
  - หลีกพ้นอบาย   การประพฤติตนให้ห่างไกลอบายมุขท้ังหลาย ที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุรุ่ยสุร่าย 
ซึ่งอบายมุข 6 หรือผี 6 ตัว ประกอบด้วย 

ผีที่ 1  ชอบสุราเป็นอาจิณ ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร 
                             ผีที่ 2  ชอบเที่ยวยามวิกาล ไม่รักบ้านรักลูกเมียตน 
                             ผีที่ 3  ชอบดูการละเล่น ไม่ละเว้นบาร์คลับ ละครโขน 
                             ผีที่ 4  ชอบคบคนชั่ว มั่วกับโจร หนีไม่พ้นอาญา ตราแผ่นดิน 
                             ผีที่ 5  ชอบเล่นม้า กีฬาบัตร สารพัดถั่วโป ไฮโลสิ้น รวมหวยด้วย 
                             ผีที่ 6  เกียจคร้าน การท ากิน มีทั้งสิ้น 6 ผี อัปรีย์เอย 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือ 

 - การเสียสละเพ่ือส่วนรวม (ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาตัวรอดคนเดียว ชอบความเป็นธรรม)   
(Each for all and all for each)  
 -  ร่วมมือกันพัฒนา (เห็นความทุกข์ยากของเพ่ือนบ้านเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยเหลือ ร่วมกันท างาน
เป็นกลุ่ม) 
 - ซื่อตรงต่อกติกา (มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษากติกาที่ตั้งไว้) 
  - มีเมตตารักใคร่กัน (ให้อภัยกัน  รักใคร่กัน  ไว้วางใจกัน  เพื่อนช่วยเพื่อน)  
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 การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น  เปรียบเสมือนคนขาด้วนขี่คนตาบอดต่างก็มี
ข้อบกพร่องด้วยกันทั้งคู่ แต่ทั้งสองสามารถแก้ปัญหาได้จากการร่วมมือกัน 
             สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ถือจิตตารมณ์ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน 
ความวางใจกัน เป็นคุณธรรม หรือแนวทางในการพัฒนาสมาชิก  

  การปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์ 
  การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์  นั้นดูจะเป็นค าพ้ืน ๆ แต่คน
มักจะละเลยที่จะปฏิบัติตามอย่างจริงจัง  คนรวยเขาช่วยตนเองได้ และเขาอาจไม่จ าเป็นต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เขาก็
อยู่ได้หรือแก้ปัญหาได้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วคนรวยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบต่าง ๆ มาก  แต่คนจนนั้นมักไม่ค่อย
ช่วยตนเองและไม่ค่อยช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย 
  สหกรณ์เสนอแนะน าเอาอุดมการณ์ของการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเป็นเครื่องมือ ในการ
แก้ปัญหาความยากจน โดยสูตร 5 คือ เพิ่ม ลด อด ออม เสริม 
                       -  เพิ่ม  ขยันอย่างฉลาด  หารายได้เพ่ิม ใช้วิชาการ ใช้เทคโนโลยีพัฒนาตนเอง ศึกษาเพ่ิมเติม 
                  - ลด  ลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง  ประหยัดโดยการรวมกันจัดหาปัจจัย การผลิต รวมกันกู้ท าให้ลด
ดอกเบี้ย รวมกันซื้อ เครื่องอุปโภค-บริโภคทีละมาก ๆ ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
                  - อด อดอบายมุข อดเหล้า อดบุหรี่ อดการพนัน อดเที่ยวเตร่  งดบรรดาอบายมุขทั้งปวง 
                  - ออม สะสมจากรายได้ รวมกันออมแบบสหกรณ์ คือน าเงินออมมารวมกัน มิใช่ต่างคนต่างเก็บไว้ 
                  - เสริม ขายผลิตผลให้ได้ราคาดี  โดยรวมกันขายแบบสหกรณ์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายท าให้รายได้
เพ่ิม 

  เป้าหมาย  

  เปูาหมายอุดมการณ์สหกรณ์  คือ การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม 

4. หลักการสหกรณ์  

   “หลักการสหกรณ์ เป็นแนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม”  

  ที่ประชุมสมัชชาขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1995 (พ.ศ.2538) ที่มีชื่อเรียกว่า Centennial  Congress  (100 ปี ICA) 
จึงได้ให้การรับรองหลักสหกรณ์สากลใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยใน ครั้งนี้มิได้ ประกาศแต่เพียงหลักสหกรณ์เท่านั้น แต่ยัง
รวมถึงค านิยาม และค่านิยมทางสหกรณ์ เข้าไว้ด้วย เรียกว่า แถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ ( The 
Statement of Co-operative Identity) ส าหรับหลักสหกรณ์สากลที่ได้รับการรับรองทั้ง 7 ประการนั้น คือ 
หลักการว่าด้วย 
                    1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) 
  2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  (Democratic Member Control) 
  3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  (Member Economic Participation) 
  4. การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ  (Autonomy and Independence) 
  5. การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ  (Education, Training and Information) 
  6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  (Co-operation Among Co-operatives) 
  7. การเอ้ืออาทรต่อชุมชน  (Concern for Community) 
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 หลักการสหกรณ์สากลในปัจจุบัน    

  หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  

  สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้บริการของสหกรณ์ได้ โดย
ปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา และบุคคลนั้นต้องเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก 

ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 1 
   1. สหกรณ์ให้ความส าคัญแก่คนซึ่งสมัครใจที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือออกจากสหกรณ์ 
   2.  สหกรณ์เปิดรับบุคคลซึ่งสามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก 
โดยปราศจากการกีดกันในเรื่องเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา 

วิธีการน าหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 1 ไปใช้ 
 1. การรับสมัครสมาชิกต้องเป็นไปโดยการเปิดกว้างไม่กีดกันในเรื่องของเพศ สังคม เชื้อชาติ 

การเมือง หรือศาสนา 
  2. การเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของตนเอง ไม่ใช่

เพราะถูกบีบบังคับหรือข่มขู่จากผู้อื่น ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจโดยอิสระ ทั้งนี้ควรเกิดจากความเลื่อมใสในคุณค่าของ
สหกรณ์ และมองเห็นประโยชน์ที่ได้จากสหกรณ์  

3. คุณสมบัติของสมาชิกจะถูกก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ และสอดคล้องกับการจัดตั้ง
สหกรณ์แต่ละประเภท 

4. การพิจารณาผู้ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้ได้สมาชิกที่มีคุณภาพจะก าหนดคุณสมบัติ และ
วิธีการรับสมัครที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ สหกรณ์อาจปฏิเสธการรับสมาชิก เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความ
เดือดร้อนแก่เพ่ือนสมาชิกได้  

  หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  

  สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยมวลสมาชิก  ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการก าหนด
นโยบาย และการตัดสินใจของสหกรณ์ ไม่ว่าชายหรือหญิงที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนสมาชิกต้องมีความรับผิดชอบต่อ
มวลสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์ข้ันปฐมมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) ส่วนสหกรณ์ในระดับอื่นก็จัด
ให้เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย 

  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 2 
  1. สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยมวลสมาชิก ในการก าหนดนโยบาย การ
ควบคุมดูแล และการตัดสินใจ โดยสมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงมติหนึ่งคนหนึ่งเสียง (ในขั้น
ปฐม) ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยไม่ค านึงถึงจ านวนหุ้นของสมาชิกแต่ละคน และไม่สามารถออกเสียงแทน
กันได้ 
   2. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการเลือกและรับเลือกเป็นกรรมการ เพื่อท าหน้าที่
บริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิก 

   วิธีการน าหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 2 ไปใช้ 
   1. การออกเสียงหรือลงมติโดยยึดหลักเสียงข้างมากในการพิจารณาตัดสินใจ มีการก าหนด
วิธีการออกเสียง ไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบ เช่น การเลือกตั้ง หรือการถอดถอนกรรมการ ใช้เสียงข้างมาก
ของสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่เป็นเกณฑ์ตัดสิน เว้นแต่ในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ และการ
เลิกสหกรณ์ต้องออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ เป็นต้น 
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   2. สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันคนละหนึ่งเสียง และไม่สามารถออกเสียงแทนกันได้ 
หากผลการออกเสียงมีคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมได้อีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด  โดยไม่
ละเลยเสียงข้างน้อย 
   3. มีการก าหนดโครงสร้างสหกรณ์ แผนงาน งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ การจัดสรร
ก าไรสุทธิ โดยค านึงถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงได้สะดวก และเป็นไปตาม
ลักษณะของกิจกรรมในการด าเนินงาน 

4. การออกเสียงหรือการลงมติในสหกรณ์ระดับอื่นสามารถจัดการได้ตามความเหมาะสม 
แต่ต้องเป็นไปตามครรลองของวิถีประชาธิปไตย เช่น คะแนนเสียงของแต่ละสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ อาจ
ต่างกันตามจ านวนของสมาชิกหรือปริมาณธุรกิจก็ได้ 

  หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

  มวลสมาชิกพึงร่วมทุนกับสหกรณ์ของตนอย่างเท่าเทียมกันและควบคุมการใช้เงินทุนตามวิถี
ประชาธิปไตย  โดยปกติอย่างน้อยส่วนหนึ่งของทุน ต้องมีทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ และสมาชิกพึงได้ผลตอบแทนจาก
เงินทุน (ถ้ามี) อย่างจ ากัด ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นสมาชิก เหล่าสมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกิน เพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่าง
หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยอาจจัดเป็น กองทุนส ารองซึ่งอย่างน้อยส่วนหนึ่งจะไม่น ามา
แบ่งปันกัน เพื่อจัดสรรประโยชน์ให้สมาชิกตามส่วน ธุรกรรมที่ตนท ากับสหกรณ์ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ 

ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 3 
   1. สมาชิกเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยการถือหุ้นในสหกรณ์ ซึ่งมูลค่า
หุ้นในสหกรณ์จะมีมูลค่าคงท่ี และได้รับเงินปันผลในอัตราจ ากัด 
   2. การท าธุรกิจของสหกรณ์เป็นการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของ สมาชิกเป็นหลัก   
สหกรณ์ไม่แสวงหาก าไรจากสมาชิกเพราะสมาชิกเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์และผู้ใช้บริการ  (Co-Owner and 
Customer) 
   3. เมื่อน าทุนที่รวมกันมาด าเนินธุรกิจจนมีก าไร หรือส่วนเหลื่อมทางธุรกิจแล้ว  การจัดสรร
ก าไรสุทธิของสหกรณ์ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองก่อน ส่วนที่เหลือให้จัดสรรเป็นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือทุนเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สมาชิกเห็นชอบ 

วิธีการน าหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 3 ไปใช้ 
 1. สมาชิกต้องถือหุ้นในสหกรณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของ และเพ่ือสิทธิในการได้รับ

การบริการจากสหกรณ์  โดยได้รับผลตอบแทนจากการถือหุ้นในอัตราที่จ ากัด และเพ่ือปูองกันไม่ให้มีการเข้ามา
แสวงหาก าไรจากการถือหุ้นในสหกรณ์ จึงไม่ให้สมาชิกคนหนึ่งคนใดถือหุ้นเกินหนึ่งในห้าของหุ้นทั้งหมด 
   2. การจัดสรรเงินส่วนเกินสุทธิ (ถ้ามีก าไรสุทธิ) อันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  
สหกรณ์อาจจะน ามาจัดสรรโดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ คือ 
   เป็นเงินส ารองเพ่ือขยายกิจการหรือพัฒนาสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ    
   จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงส าหรับ
สหกรณ์แต่ละประเภท 
   จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  
   จ่ายเป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
   จ่ายเป็นทุนสะสมไว้เพื่อด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์  ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับ 
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  หลักการสหกรณ์ข้อที่ 4  การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ 

  สหกรณ์เป็นองค์การอิสระท่ีช่วยตนเองภายใต้การควบคุมของสมาชิกหากสหกรณ์นั้น ๆ ท าข้อตกลง
ร่วมกับองค์การอื่น ๆ รวมถึงรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอกต้องมั่นใจได้ว่าการกระท าของสหกรณ์เช่นนั้น
อยู่ภายใต้การควบคุมแบบประชาธิปไตย โดยมวลสมาชิก รวมถึงด ารงความเป็นอิสระไว้ได้ 

ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 4  
 1. สหกรณ์มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก หมายถึง การบริหารจัดการโดยมีสิทธิและอ านาจ
ในการควบคุมการด าเนินงานสหกรณ์อย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากการเมืองหรือภายนอก รวมทั้งน า
หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลและการตรวจสอบควบคุมภายใน ที่ดีมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานสูงสุด 
   2. เป็นอิสระ หมายถึง การท านิติกรรมใด ๆ รวมทั้งการท าสัญญาข้อตกลงกับหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอื่น ๆ สหกรณ์ต้องเป็นอิสระในการตัดสินใจตามเงื่อนไข ที่สหกรณ์ยอมรับได้ ดังนั้นสหกรณ์ต้อง
ด ารงไว้ซึ่งอ านาจในการบริหารสหกรณ์ที่ได้รับมาจากมวลสมาชิกและต้องรักษาดุลยภาพในการบริหารเพื่อให้เกิด
เสถียรภาพในการปกครองตนเอง   

วิธีการน าหลักการสหกรณ์ไปใช้ 
 1. ในการปกครองตนเองต้องมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนและมีระบบการ

ตรวจสอบฝุายบริหาร โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ กิจการ ซึ่งอาจเป็นสมาชิก หรือบุคคลภายนอก หรือนิติ
บุคคลก็ได ้

 2. การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ สหกรณ์ต้องมีความสามารถ ในการดูแลตนเอง 
คุ้มครองตนเอง บริหารงานเอง และตัดสินใจในการด าเนินงานเองได้ โดยมวลสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 3. ความเป็นอิสระของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้ข้อก าหนดแห่งกฎหมาย  
   4. การท านิติกรรมใด ๆ รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากรัฐ หรือ
บุคคลภายนอก ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้  

  หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 

  สหกรณ์พึงให้การศึกษา และการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก  ผู้แทนจากการเลือกตั้ง  
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถช่วยพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล สหกรณ์พึงให้ข่าวสาร 
ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน และผู้น าทางความคิด เกี่ยวกับคุณลักษณะ และประโยชน์ของ
การสหกรณ ์

  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี  5 

   1. มุ่งให้การศึกษาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ที่จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ และ
ความเข้าใจในสหกรณ์ รวมทั้งความส านึกในความเป็นเจ้าของ ตระหนักในสิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกเพ่ือการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสหกรณ์ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
   2. มุ่งให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรสหกรณ์พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อให้การด าเนินงาน
สหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   3. สารสนเทศมุ่งเน้นการให้ข่าวสาร ข้อมูลการประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชนในทุกกลุ่มเปูาหมาย 
เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ คุณลักษณะ ความเคลื่อนไหวในสหกรณ์ และการสร้างภาพพจน์ (Image) ที่ด ี
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  วิธีการน าหลักการสหกรณ์ไปใช้ 

 1. มีการจัดสรรก าไรสุทธิของสหกรณ์ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาอบรมอย่างเหมาะสมและพอเพียง 
รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางสหกรณ์ด้วย 
   2. มีการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ในทุกระดับ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   3. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 
และการสร้างทัศนคติที่ดีแก่สมาชิก เยาวชน ผู้น าทางความคิด และประชาชนทั่วไป 
   4. มีคณะกรรมการการศึกษา ท าหน้าที่ในการจัดท าแผน และด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร
สหกรณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   5.  ควรมีแผนกสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ และ
รับฟังข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อมูลที่ส าคัญจากสมาชิก เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-ways communication) 

  หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 

  สหกรณ์พึงให้บริการแก่มวลสมาชิกอย่างเต็มที่ และสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ โดย
ร่วมมือกันเป็นขบวนการตามโครงสร้างระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
 ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 6  

 1. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ใช้หลักการเดียวกันกับการร่วมมือของมวลสมาชิก ซึ่ง
ก่อให้เกิดการประหยัดด้วยขนาด ( Economy of scale) เพ่ืออ านวยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิก
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์  
   2. สร้างขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง มีการรวมตัวกันของสหกรณ์ระดับท้องถิ่น
เพ่ือท ากิจกรรมหรือท าธุรกิจระหว่างกัน (ไม่ใช่เป็นการแข่งขันกับสหกรณ์ด้วยกันเอง)  จากนั้นให้มีการรวมตัวกันของ
สหกรณ์ในแนวดิ่งขึ้นเป็นระดับชาติ  ระดับภูมิภาคต่าง ๆ จนถึงระดับนานาชาติ  

  วิธีการน าหลักสหกรณ์ข้อท่ี 6 ไปใช้ 
   1. มีการรวมตัวกัน หรือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ เช่น การรวมกันซื้อ การรวมกันขาย 
หรือ รวมถึงการฝากเงิน การกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์  การใช้ปัจจัยการผลิต การสร้างเครื่องหมายการค้า การขนส่ง
ร่วมกัน ฯลฯ  
   2. สหกรณ์ในระดับเดียวกัน อาจมีการควบเข้ากันเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้น 
   3.  สหกรณ์ในระดับท้องถิ่นสามารถรวมกันจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด และระดับชาติ
ได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ให้เป็นเอกภาพ เพ่ือแพร่ขยายอุดมการณ์สหกรณ์ คือ การช่วยตนเอง
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปสู่ทุกหนแห่งในโลก  

  หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน 

  สหกรณ์พึงด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนของตน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความ
เห็นชอบ 

  ประเด็นส าคัญของหลักการสหกรณ์ข้อท่ี 7 
   1.สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นส่วนหนึ่ง  ของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ 
ฉะนั้น การด าเนินการของสหกรณ์จึงเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม การช่วยเหลือเกื้อกูลพ่ึงพา
อาศัย เอื้ออาทรกันระหว่างสหกรณ์กับชุมชน จะส่งผลให้การพัฒนาสหกรณ์และชุมชนเข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน 
   2. สหกรณ์พึงด าเนินกิจกรรมเก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น กิจกรรม ที่เก่ียวข้องกับ
การผลิต กิจกรรมการแปรรูป กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ  
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 - ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีจ าเป็น  
 -  สนับสนุนให้มีการลดการใช้สารเคมี  
 -  การปลูกจิตส านึกเรื่อง การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 3. อาศัยหลักภราดรภาพ หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ อยู่อย่างมีแบบแผน มี
ความรักใคร่กลมเกลียวเหมือนพี่น้อง เคารพกฎ กติกา ของสังคม มีความเป็นประชาธิปไตย  ที่น ามาซึ่งสันติสุขของชุมชน  

วิธีการน าหลักสหกรณ์ข้อท่ี 7 ไปใช้ 
   1.  มีการจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
   2.  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนที่เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น การปลูกปุาชุมชน การขุดลอก
แหล่งน้ า การสร้างศาลาชุมชน ฯลฯ 
   3.  การส่งบุคลากรสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ทางสังคมกับหน่วยงานอื่น  
   4.  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5. วิธีการสหกรณ์  
  วิธีการสหกรณ์ ( Co-operatives Practices) หมายถึง “การน าหลักการสหกรณ์ มาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี” 
  จากการที่สหกรณ์เป็นการรวมคนที่มีอุดมคติคิดช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มารวมกลุ่ม
กันโดยถือกติกาของกลุ่มตามหลักการสหกรณ์ 7 ประการดังได้กล่าวมาแล้วในการด าเนินการแบบสหกรณ์ หรือท่ี
เรียกว่า วิธีการสหกรณ์นั้นแตกต่างไปจากการรวมกันในรูปอื่น วิธีการสหกรณ์ คือการรวมกันท ามิใช่ต่างคนต่างท า 
เช่น รวมกันกู้เงิน รวมกันซื้อปุ๋ย ยา ข้าวสาร รวมกันขายพืชผลที่ผลิตได้ เป็นต้น   การรวมกันจ าเป็นต้องน าหลักการ
สหกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

2 ปัจจัยพื้นฐานส าคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความส าเร็จ 
                   ความส าเรจ็ของการมารวมกันท างาน ท าธุรกิจให้ประสบความส าเรจ็ ตอ้งมีสว่นประกอบท่ีเป็นแรง
ขับเคลื่อนส าคัญ 2 ประการคือ (1) ร่วมแรง (2) ร่วมใจ 

(1) ร่วมแรง  ประกอบด้วย 
  - แรงกาย คือ คนท่ีมาร่วมกันท างาน ในสหกรณ์ก็คือสมาชิกนั่นเอง  
 - แรงทรัพย์  คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการท างานนั้นๆในสหกรณ์ก็คือเงินทุนอันเกิดจาก 

หุ้น เงินส ารอง เงินฝาก และเงินอื่น ๆ 
 -  แรงความคิด คือ ความรู้ สติปัญญา ประสบการณ์ที่เอามาร่วมกันท างานนั้นให้ประสบความส าเร็จ ใน

สหกรณ์ก็คือความรู้และประสบการณ์ในการมาท าธุรกิจสหกรณ์ 
 การร่วมแรงนี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งอาจจะท าให้งานนั้นส าเร็จหรือไม่ส าเร็จก็ได้ จึงต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่ง
ยึดโยง เหนี่ยวรั้งให้งานที่ท าร่วมกันนั้นบรรลุผล สิ่งนั้นก็คือการร่วมใจ 

(2) ร่วมใจ   
การร่วมใจในสหกรณ์ คือ สิ่งที่เป็นเครื่องยึดโยง เหนี่ยวรั้ง ให้งานที่ท าร่วมกันนั้นบรรลุผล 

ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหมู่คณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม   สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน รวมตัวกันด้วย
ความตั้งใจเพ่ือผลที่ดีงาม  มีวินัย คือการอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกติกาท่ีก าหนดไว้ 
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6. คุณค่าของสหกรณ์  (Co-operatives Values) 
  “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ความเป็น
ประชาธิปไตย   ความเสมอภาค  ความเท่ียงธรรม และความเป็นเอกภาพ  สมาชิกสหกรณ์เชื่อม่ันในคุณค่าทางจริยธรรมแห่ง
ความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่ม
การสหกรณ”์ คุณค่าของสหกรณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือส่วนที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์ และส่วนที่เป็นความเชื่อมั่นของ
สมาชิกสหกรณ์ดังจะได้กล่าวต่อไปตามล าดับ 

     1  คุณค่าที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์ ได้แก่ 

 1) การช่วยตนเอง (Self-Help) ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่รวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์หรือที่สมัครเข้าเป็น
สมาชิกภายหลังต้องมีความมุ่งม่ันที่จะช่วยตนเองและกระท าทุกอย่างในทางท่ีถูกที่ชอบ เพื่อช่วยตนเองให้ได้ ทั้งในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีพ ค าว่า “ตนเอง” ในที่นี้หมายถึงครอบครัวของตนด้วย ความขยันและประหยัดนับว่า
เป็นบันไดขั้นต้นของการช่วยตนเอง กล่าวคือ ขยันในการท างานหรือประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้มาจับจ่ายใช้สอย 
และประหยัดในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้มีเงินออมไว้ส าหรับลงทุนขยายกิจการงานของตน หรือส าหรับการใช้จ่ายอัน
จ าเป็น หรือฉุกเฉินในวันหน้า เมื่อทุกคนที่รวมกลุ่มกันมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยตนเอง และปฏิบัติตามหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ คือการร่วมมือกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ เช่น การถือหุ้น และการฝาก
เงินในสหกรณ์จะช่วยให้สหกรณ์มีเงินทุนส าหรับให้เงินกู้แก่สมาชิกที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเกินรายได้ของตนเป็นการ
ชั่วคราว ในกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์จะมีเงินทุนส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรมาจ าหน่ายหรือ
รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพ่ือจัดการจ าหน่ายในกรณีของสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น การที่สมาชิกมีความเต็มใจ
ได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก็เป็นตัวอย่างของการร่วมมือช่วยเหลือกันในสหกรณ์โดยมีมูลฐานมา
จากการช่วยตนเอง กล่าวคือบรรดาสมาชิกเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารสหกรณ์ในฐานะที่สหกรณ์เป็นองค์การของสมาชิก 
 2) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ( Self-Responsibility) เป็นหลักการพื้นฐานของการรวมกลุ่มบุคคล
หลายคนเข้าเป็นสหกรณ์ บุคคลทุกคนนั้นต้องมีจิตส านึกและตระหนักอยู่เสมอว่าการประพฤติปฏิบัติของตนจะต้อง
จ ากัดอยู่ในขอบเขตแห่งสิทธิและหน้าที่ของตนเท่านั้น และต้องเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นด้วย หากเกิดความ
ผิดพลาดหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจก็ตาม ตนยอมรับผิดและชดใช้ความเสียหายด้วยความเต็มใจ
เสมอ ความรับผิดชอบต่อตนเองจึงเป็นจิตส านึกของคนท่ีมีความระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ใน
ท านองคลองธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และหากเกิดข้ึนก็ยินดียอมรับผิดชดใช้ความเสียหายโดยไม่ต้องมี
ผู้ใดมาบังคับ 
 3) ประชาธิปไตย ( Democracy) เป็นหลักการพื้นฐานที่สหกรณ์น ามาใช้ในการด าเนินงานและการ
ควบคุมของสหกรณ์ สหกรณ์จึงได้ชื่อว่าเป็นองค์การธุรกิจที่ด าเนินงานตามหลักประชาธิปไตย กล่าวคือสมาชิกในฐานะ
เจ้าของและผู้ได้รับประโยชน์จากสหกรณ์จะต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ด้วยความเต็มใจเสมอ เช่น
การมีส่วนร่วมในการถือหุ้นในสหกรณ์ การใช้บริการของสหกรณ์ การเข้าประชุมใหญ่แสดงความคิดเห็น และออกเสียง
ลงคะแนนในญัตติต่าง ๆ ตามหลักความเสมอภาค คือคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง และให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของ            
ที่ประชุม เป็นต้น 
 4) ความเสมอภาค ( Equality) เป็นหลักการพื้นฐานอีกประการหนึ่งของสหกรณ์ในการรับรองความ
เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ สมาชิกทุกคนต้อง
เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์อย่าง เท่าเทียมกันในการใช้บริการของสหกรณ์หรือใช้สิทธิใช้
เสียงในการประชุมของสหกรณ์ หรือสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ หากมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ 
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 5) ความเที่ยงธรรม ( Equity) เป็นหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ในการจัดสรรและจ าแนกผลได้ทาง
เศรษฐกิจหรือรายได้สุทธิหรือก าไรสุทธิที่เกิดจากการด าเนินงานของสหกรณ์อย่างเป็นธรรมและยุติธรรม เช่น การ
จ ากัดอัตราเงินปันผลตามหุ้นไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไป การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน ตามส่วนของธุรกิจที่สมาชิกได้
กระท ากับสหกรณ์ในระหว่างปี การจัดสรรเป็นทุนส ารองซึ่งถือว่าเป็นเงินทุนส่วนรวมของสมาชิกทุกคนซึ่งจะแบ่งแยก
มิได้ และการจัดสรรเป็นทุนเพื่อการศึกษาฝึกอบรมและทุนสาธารณประโยชน์ เป็นต้น 
 6) ความเป็นเอกภาพ ( Solidarity) เป็นหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ในการช่วยให้สมาชิกสามารถ
ช่วยตนเองได้ นั่นคือความเป็นปึกแผ่นในการผนึกก าลังกันของสมาชิกทุกคน ไม่ว่าก าลังกาย (แรงงาน) ก าลังความคิด 
(ปัญญา) และก าลังทรัพย์ (สิ่งของ เงินทอง) ความเป็นเอกภาพในสหกรณ์ในที่สุดก็หมายถึงความรัก ความสามัคคี และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง ทั้งในระดับบุคคลธรรมดา คือสมาชิกสหกรณ์ข้ันปฐมและระดับนิติบุคคลคือ สหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ เป็นต้น 

2  คุณค่าของการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
  คุณค่าของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย จริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ ความเปิดเผย ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 ๑) สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีความซื่อสัตย์ ( Honesty)   สมาชิกจะต้องมีความซื่อสัตย์ หรือมีความ
ภักดี (Loyalty) ต่อสหกรณ์ อุดหนุนธุรกิจของสหกรณ์ เช่น เป็นคนตรงต่อเวลา/ไม่ผิดนัดช าระหนี้/ไม่ขายผลิตผลให้
ผู้อื่น/ไม่ท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ 
 ๒) สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ที่เปิดเผย ( Openness) สมาชิกสหกรณ์จะต้องเป็นคนไม่มีลับลมคม
ใน ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใด ๆ โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลของตน โดยไม่ปิดบังต่อสหกรณ์เก่ียวกับการมีหนี้สิน การมีทรัพย์สิน 
การมีผลิตผลเหลือขาย การมีที่ดินท ากิน เป็นต้น 
 
 ๓) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) การรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิก คือ 
คิดถึงหัวอกของคนอ่ืน ไม่ท าให้สังคมมีปัญหา ไม่ท าตัวอย่างฟุุมเฟือย ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ไม่ตัดไม้ท าลายปุา ไม่ใช้
สารเคมีที่เป็นอันตราย ไม่เผาขยะแห้งและซังข้าว ไม่ท าลายถนนให้ช ารุดเสียหาย ช่วยพัฒนาคู คลอง พัฒนาวัด 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีอนามัย และบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  
 ๔) สมาชิกสหกรณ์จะต้องเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น ( Caring for others) การเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น ได้แก่ การ
เห็นอกเห็นใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีจรรยาบรรณ มีพรหมวิหารธรรมต่อผู้อ่ืน เช่น  เอื้ออาทรต่อเด็ก คนชรา คนพิการ 
 - เป็นผู้ผลิต ต้องเอ้ืออาทรต่อผู้บริโภค ไม่เอาผักฉีดสารเคมีไปขาย เป็นผู้บริโภค  ต้องเอ้ืออาทรต่อ
ผู้ผลิต ไม่กดราคาสินค้า 
  คุณค่าของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ในการตั้งมั่นอยู่ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย 
รับผิดชอบต่อสังคม และเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นนั้น จะต้องเป็นไปตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์ด้วย  
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                         บทสรุป 
 
สหกรณ์ คือ การที่บุคคลมารวมกลุ่มกันและร่วมด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งการรวมกลุ่มกันแบบสหกรณ์นี้อาจเป็นแบบพฤตินัย  หรือนิตินัยก็ได้ 
กล่าวคือ การรวมกลุ่มแบบพฤตินัยเป็นการรวมกลุ่มแบบธรรมชาติอาจไม่เป็นกลุ่มที่ถาวรและไม่มีกฎ ระเบียบรองรับ 
แต่การรวมกลุ่มแบบนิตินัยเป็นการรวมกลุ่มในรูปนิติบุคคล  มีระเบียบ กฎหมายรองรับ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 

การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ดังกล่าวบุคคลเหล่านั้นต้องมี “อุดมการณ์สหกรณ์ ” ร่วมกัน คือ มีความ
เชื่อร่วมกันว่า “การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็น
ธรรม และสันติสุขในสังคม” ซึ่งการช่วยตนเองโดยการขยัน ประหยัด พัฒนาตน หลีกพ้นอบายมุข และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนา ซื่อตรงต่อกติกา มีเมตตารักใคร่กัน  เมื่อบุคคลมีความเชื่อ
ร่วมกันตามอุดมการณ์สหกรณ์แล้ว ก็จ าเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ กติกา มาก าหนดเพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ และเป็นไปตามกติกาท่ีก าหนด  ด้วยการน าหลักการสหกรณ์ทั้ง 7 ประการ มา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ท้ังทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน 
เรียกว่า “วิธีการสหกรณ์” ซึ่งปัจจัยแห่งความส าเร็จที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการปฏิบัติตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
เพ่ือไปสู่เปูาหมายของสหกรณ์ โดยการร่วมมือกันทั้งร่วมแรงและร่วมใจ 

1) การร่วมแรง คือ แรงกาย ปัญญา ความคิด 
2) การร่วมใจ คือ การซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี มีวินัย 
การด าเนินงานแบบสหกรณ์จะแตกต่างไปจากองค์การธุรกิจอ่ืน เนื่องจากสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ใน

การด าเนินธุรกิจและบริการเพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิก โดยไม่ได้มุ่งเน้นการแสวงหาก าไรจากสมาชิก การด าเนิน
ธุรกิจของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวมซื้อ ธุรกิจรวมขาย ธุรกิจบริการ เป็นต้น 
                     ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์นั้น มี
เปูาหมาย คือ “การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวล
สมาชิก สังคม และประเทศชาติ    
                    แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ด้านสังคม  สามารถท าได้หลายรูปแบบ 
ตามความสะดวกและเหมาะสม  ดังนี้ 
                  1. การจัดกิจกรรมประจ าปีหรือเทศกาล  สหกรณ์อาจก าหนดกิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นประจ า
ทุกปี  เช่น งานวันสหกรณ์แห่งชาติ  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา (วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม)  และประเพณีอ่ืนๆตามท้องถิ่นโดยก าหนดให้สมาชิกทุกคนเข้า
ร่วมกิจกรรม  หรือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน อันเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกต่อองค์กรที่
ตนเองสังกัด ต่อท้องถิ่นและแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสหกรณ์บันทึกภาพและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไว้ทุกครั้ง 
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                  2. การประชุม การจัดอบรม การสัมมนา เพื่อให้ความรู้พื้นฐานแก่สมาชิกในเรื่องหลักการ อุดมการณ์ 
วิธีการสหกรณ์  กระตุ้นให้สมาชิกมีจิตส านึกในความเป็นเจ้าของสหกรณ์ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ 
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ว่ามีอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ควรก าหนดกฎ กติกา ในการเข้า
ประชุม อบรมให้ชัดเจน ควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น ภาพยนตร์ VTR  มาใช้ในการอบรม สัมมนา เพื่อมิให้สมาชิก
เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย  สร้างแรงจูงใจส าหรับสมาชิกที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีให้สมาชิกอ่ืนได้ดู เช่น การจัดชั้น
สมาชิก ออกเป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่ดีเด่น ดีมาก พอใช้ หรือต้องปรับปรุง แล้วน าผลการจัดชั้นนี้ ไปประกอบการ
พิจารณาในธุรกิจอ่ืน ซึ่งอาจจะลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกชั้นดีเด่นให้มากกว่าสมาชิกชั้นพอใช้ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์มากข้ึน นอกจากนี้ในการประชุมกลุ่มหรือประชุมใหญ่  สหกรณ์ก็ควร
จัดกิจกรรมที่ยกย่องสมาชิกท่ีท าคุณประโยชน์หรือให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ แล้วมอบโล่ รางวัล เกียรติบัตร ประกาศ
ให้สมาชิกอ่ืนและคนทั่วไปได้รับรู้ จะได้ท าตามอย่างสิ่งที่ดี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวสมาชิก และครอบครัว 
                  3. การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์เป็นทุนต่างๆนั้น 
สหกรณ์ควรจัดท าสวัสดิการให้กับสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปสหกรณ์จะให้
ความส าคัญเฉพาะสมาชิกท่ีท าธุรกิจกับสหกรณ์และได้ผลก าไร แต่สหกรณ์ลืมคิดถึงสมาชิกท่ีจงรัก ภักดี และให้ความ
ร่วมมือกับสหกรณ์ด้านอ่ืน เช่น สมาชิกท่ีเข้าประชุมกลุ่มทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย หรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่
สหกรณ์ร้องขอ ด้วยความสมัครใจ สหกรณ์ควรมีการประกวดสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มทุกครั้งในระยะ 3 ปี หรือ 
5 ปี แล้วจัดสวัสดิการพิเศษให้กับสมาชิกเหล่านี้  ทั้งนี้ เพราะการที่สหกรณ์ไม่ใส่ใจกิจกรรมด้านสังคม เช่น การ
ประชุม ใครจะเข้าประชุมก็ได้ ไม่เข้าก็ได้ โดยไม่มีบทลงโทษ หรือบทที่ให้คุณประโยชน์แก่สมาชิก นานวันเข้าสังคมคน
ไม่ดีอาจจะกลืนคนดีให้เหลือน้อยลงและหมดไป 
  4. การสร้างขวัญและก าลังใจแก่สมาชิก ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมแก่สมาชิก นั้น 
สมาชิกท่ีให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในทุกด้านตามกิจกรรมที่สหกรณ์ด าเนินการ สหกรณ์ควรมีการประกวดและให้
รางวัล เพ่ือตอบแทนสมาชิกท่ีท าความดี เช่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณในท่ีประชุมใหญ่ มอบของขวัญ หรือเงินรางวัล 
เพ่ือเป็นก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกคนอื่นต่อไป 
                   สหกรณ์เกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิก  เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจและสังคม  
โดยสมาชิกกลุ่มจะอยู่ในฐานะเจ้าของ(การถือหุ้น) ในฐานะผู้บริหารงาน(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ) ในฐานะผู้ควบคุม  
(จากที่ประชุมสมาชิก ) และในฐานะผู้ใช้บริการ (ลูกค้าของกลุ่ม ) สมาชิกทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม             
ทั้งในส่วนของกลุ่ม และในส่วนของตัวสมาชิก  
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การส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
 

การส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  

               สหกรณ์เป็นองค์กรการจัดการรูปแบบหนึ่ง ที่มีการด าเนินธุรกิจแตกต่างจากองค์กรอื่น เป็นองค์กรที่ไม่
แสวงหาก าไร เน้นการให้บริการสมาชิกเป็นหลัก โดยสมาชิกเป็นทั้ง “เจ้าของ และผู้ใช้บริการ” ฉะนั้นธุรกิจของ
สหกรณ ์จึงมีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจอ่ืน ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ใน
ขณะเดียวกันสหกรณ์แต่ละประเภทก็มีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป ฉะนั้นในการส่งเสริมสหกรณ์ ควรมีการแยก
ลักษณะขนาดของสหกรณ์ เพ่ือสะดวกในการแนะน าส่งเสริมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้  
                 1. สหกรณ์ขนาดใหญ่ จะมีการบริหารจัดการเป็นไปตามโครงสร้าง มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นในทุก 
ๆ ด้าน ตามระเบียบของสหกรณ์ มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน การแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ ควรเน้นในด้านต่อไปนี้  

  -  การให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในบทบาท หน้าที่สิทธิ  
  -  การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
  -  การจัดสวัสดิการสมาชิก 
  -  การจัดท าข้อมูลสมาชิก 
  -  การเพ่ิมทุนของสหกรณ์ในลักษณะของการถือหุ้น 
  -  การควบคุมภายในที่ดี 
  -  การด าเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ ไม่มุ่งเน้นก าไร 
  -  พฤติกรรมที่เป็นสหกรณ์แท้ 
  -  การปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
   -  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสหกรณ์ 

2. สหกรณ์ขนาดกลาง จะมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ส าคัญ เช่น ผู้จัดการ พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน แต่ละ
ต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ควรแนะน าส่งเสริมสหกรณ์ในด้านต่อไปนี้  

-  การขยายปริมาณธุรกิจละเพ่ิมธุรกิจให้ครบทุกด้าน 
-  การให้บริการสมาชิก 
-  การพัฒนาสมาชิกให้เป็น Active Member 
-  การเสวนากลุ่มย่อย 
-  การจัดระบบงาน การบริหารงานจัดการ 
-  การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

3. สหกรณ์ขนาดเล็ก ยังไม่การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ อาจจะมีการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว กรรมการท า
หน้าที่ฝุายจัดการ ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินธุรกิจด้านเดียว ควรแนะน าส่งเสริมอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ 
ด้านรวมทั้งด้านต่อไปนี้ 

-  การตรวจเยี่ยม 
-  การเสวนาปัญหาสหกรณ์ และแนวทางแก้ไข 
-  การระดมทุน 
-  ชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคลากรของสหกรณ์ทุกฝุาย 
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วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม 
  การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีมีต่อธุรกิจของสหกรณ์ ด าเนินการได้โดย  
    1. การประชุม   การให้การศึกษาอบรม 
   2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
   3. การด าเนินธุรกิจอย่างครบวงจรและมีความหลากหลาย 
   4.  การประชาสัมพันธ์โดยวิธีการง่าย ๆ 
   5.  การจัดสวัสดิการสมาชิก  
โดยสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้ 
  1. การประชุม การให้การศึกษาอบรม  
   -  การสร้างจิตส านึกในการเป็นสมาชิกสหกรณ์  
   -  การเสวนาเพื่อรับทราบปัญหา 
   -  การประชุมกลุ่ม  
   -  การจัดท าข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก  
   -  การส ารวจความต้องการในธุรกิจแต่ละด้าน  
  2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
   -  วันครบรอบการจดทะเบียนสหกรณ์  
   -  การระดมทุน  
   -  กิจกรรมตามประเพณีตามเทศกาล 
   -  การแข่งขันกีฬา  การจัดประกวดต่าง ๆ 
  3. การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างครบวงจรและมีความหลากหลาย ดังนี้ 

       -  การรับฝากเงิน  ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้รับดอกเบี้ยสูงกว่า บริการ
รวดเร็วทันใจสมาชิก ถอนได้ตามจ านวนเงินที่ต้องการ จัดให้มีกิจกรรมในวันสิ้นปีมีกิจกรรมจับรางวัลประชุมใหญ่ 
ก าหนดรูปแบบเงินฝากเพ่ือส่งเสริมการออม โดยมีเปูาหมายในการใช้เงิน  เช่น เงินฝากเพ่ือการศึกษา เงินฝากเพ่ือ
ประกอบอาชีพ และเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังนิสัย การประหยัดอดออม เช่น เงินฝากสัจจะ  โดยไม่หักภาษี 

       -  การให้กู้เงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หรือการลงทุนประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายยาม
จ าเป็น รวมถึงการจ่ายเงินกู้เป็นวัสดุหรือสิ่งของ บริการให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกท้ังเวลาและคุณภาพ เช่น 
ปุ๋ย เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ฯลฯ  

      -  การจัดสินค้ามาจ าหน่าย สหกรณ์รวบรวมความต้องการสินค้าจากสมาชิกและจัดหามาให้
สมาชิก โดยไม่มีสินค้าคงเหลือ มีบริการส่งถึงบ้าน หรือน าไปขายในพ้ืนที่ รวมทั้งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นมา
วางภายในร้านค้าของสหกรณ์  มีการส่งเสริมการขาย  เช่น ซื้อสินค้าครบตามจ านวนเงินที่ก าหนดแจกสมุดสะสมเงิน
คืนก าไรใหักับสมาชิกในวันประชุมใหญ่ เป็นต้น 

      -  การรวบรวมผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ประสานงานสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ/หน่วยงาน/เอกชน/อ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นช่องทางน าสินค้าที่มีในสหกรณ์/กลุ่มอาชีพ ไปจ าหน่าย 
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      -  ธุรกิจบริการ เพิ่มประเภทธุรกิจเพ่ือบริการสมาชิกหลาย ๆ ด้านในสหกรณ์ บริการในหมู่บ้าน
ต่าง ๆ เช่น บริการดูแลผู้สูงอายุ  และเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน บริการซักรีด บริการท าความสะอาดบ้าน จัดตลาดนัด ท า 
พรบ. และต่อทะเบียนรถยนต์ จัดสวน ฯลฯ 

      -  ส่งเสริมให้สมาชิกน ารายได้จากเงินปันผล   เงินเฉลี่ยคืนฝากไว้ในสหกรณ์แล้วค่อยทยอยถอน
ไปใช้จ่ายยามจ าเป็น 
        - ให้ของขวัญ หรือของรางวัลแก่สมาชิกเป็นคูปองใช้ซื้อสินค้าในสหกรณ์ หรือน าสินค้าใน
สหกรณ์มาเป็นของขวัญ ของรางวัล 
        -  ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มากข้ึน มีการให้บริการ
ระหว่างสหกรณ์มากข้ึน 
        -  การบริการ Conter Sevice ค านึงถึงปริมาณจุดคุ้มทุนและบริการตามความต้องการสมาชิก 
 4. การประชาสัมพันธ์ 
  -  ให้สมาชิกรับรู้ข่าวสารของสหกรณ์ โดยสม่ าเสมอ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น  
แผ่นพับ แผ่นปลิว หอกระจายข่าว สถานีวิทยุท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ 
  -  จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็น  
  -  ก าหนดจุดบริการตามกลุ่มสมาชิก  
 5. การจัดสวัสดิการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์  
  -  ค่ารักษาพยาบาล  
  -  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
  -  การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นไปศึกษาดูงาน  
  -  การตรวจสุขภาพประจ าปี  
  -  การให้ของขวัญบุตรสมาชิกแรกเกิด  
  -  การให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดงานต่าง ๆ  
  -  การประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ  

 
    ปัญหาส าคัญท่ีเกิดข้ึน ก็คือ สมาชิกไม่มีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สังคมมองว่าผู้ที่เป็นสมาชิก

สหกรณ์ คือ ผู้ที่เป็นหนี้  หากสามารถลบภาพดังกล่าวได้ โดยสร้างความแตกต่างในการพัฒนาการคุณภาพชีวิต
ระหว่างบุคคลทั่วไปกับสมาชิกให้เกิดข้ึนได้ จะท าให้สมาชิกมีความภูมิใจ และร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ หากเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ น าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ เชื่อว่าสมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมกับสหกรณ์เพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน  
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การวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันในที่ประชุมของคณะท างานมีแนวทางร่วมกัน
ดังต่อไปนี้ 

 
สภาพปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข 

สหกรณ์ด าเนินงาน
ขาดทุนหรือไม่

ประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

- สมาชิกขาด
จิตส านึกไม่เห็น
คุณค่าของการ
รวมกลุ่ม  ขาด
ความรับผิดชอบต่อ
สถาบันสหกรณ์ 

- ให้การศึกษาอบรม  อย่างสม่ าเสมออย่างทั่วถึง 
- มีการจัดชั้นสมาชิก  เพ่ือให้สมาชิกได้มีข้อเปรียบเทียบว่าผู้ที่ปฏิบัติ
ดี  มีความรับผิดชอบจะได้รับสิทธิประโยชน์ตอบแทนที่ดีกว่า 

 - สหกรณ์ไม่มี
กิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อ
เป็นตัวเพ่ิมความ
ผูกพัน  จูงใจให้
สมาชิกติดต่อท า
ธุรกิจกับสหกรณ์ท า
ให้ปริมาณธุรกิจ
น้อยต้นทุนสูง 

- สหกรณ์ควรมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมความผูกพัน  โดยมีสิ่งจูงใจ
เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับสหกรณ์  ให้สมาชิกรู้สึกว่าถ้าขาดการ
ติดต่อกับสหกรณ์สักระยะเสมือนหนึ่งชีวิตประจ าวันจะขาดความ
สมบูรณ์ในครัวเรือนไป 

 - สหกรณ์ขาดการ
ใช้สื่อเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ที่
เข้าใจง่ายที่สมาชิก
จ าติดหู ติดตา ติด
ใจ  ท าให้สมาชิกไม่
ลึกซึ่งในอุดมการณ์  
สมาชิกบางส่วนไม่
สนใจที่จะเรียนรู้ไม่
มีแรงจูงใจให้เรียนรู้ 

 ให้การศึกษาอบรมโดยวิธีการดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้การศึกษาอบรมร่วมกับฝุายสหกรณ์ 
- เชิญวิทยากรอื่น  หรือสมาชิกที่ประสบความส าเร็จในการใช้
สหกรณ์เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาการด ารงชีพ 
- แนะน าสหกรณ์  พิจารณาหาโอกาสไปศึกษาดูงานสหกรณ์  หรือ
กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ 
- จัดท าสื่อเป็นเอกสารหรือสื่ออย่างอ่ืน  ที่สามารถเชื่อมหรือดึงดูด
ความสนใจในเรื่องสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
- แนะน าสหกรณ์ที่พอมีฐานะจัดให้มีอุปกรณ์สื่อ  ในการท าความ
เข้าใจกับสมาชิก  เช่น  อุปกรณ์โปรเจคเตอร์  การจัดสารคดีเรื่องสั้น  
การจัดท าข้อมูลเพาเวอร์พ้อยท์ 
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- สมาชิกมาร่วมท า
ธุรกิจหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
สหกรณ์น้อย  
ตลอดถึงการเข้า
ประชุมต่างๆ  ไม่
ครบองค์ประชุม 

- ข้อบังคับระเบียบ
และการคัดกรอง
สมาชิกไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณภาพ
สมาชิก 

- ถ้าสหกรณ์สร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในด้านต่าง ๆ แล้ว  รวมทั้ง
การจัดชั้นแล้วแต่ยังไม่ได้ผลสหกรณ์ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับใน
เรื่องการให้สมาชิกออกจากสหกรณ์  โดยระบุเงื่อนไขถ้าสมาชิกไม่ท า
ธุรกิจกับสหกรณ์  หรือการขาดการติดต่อกับสหกรณ์ตั้งแต่  2  ปี  
ขึ้นไป  เพราะถือว่าสมาชิกไม่เดือดร้อนหรือไม่มีความจ าเป็นจะใช้
วิธีการสหกรณ์ 

 - ในบางสหกรณ์
สมาชิกขาดความ
เชื่อมั่นและไม่ม่ันใจ
ในการบริหาร
จัดการสหกรณ์ว่า
จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

สหกรณ์ต้องสร้างทีมงานการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง 
- จัดประชาสัมพันธ์ผลงานให้สมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง 
- การเข้าถึงชุมชนและบูรณาการกับหน่ายงานอื่นๆ 
- การร่วมมือเป็นผู้จัดกิจกรรมเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 - สมาชิกขาดความ
ศรัทธา  ระแวงใน
ตัวบุคลากรสหกรณ์  
ว่าจะไม่โปรงใสมี
ผลประโยชน์  หรือ
บางแห่งถึงขั้น
ทุจริต 

ต้องแนะน าให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  เช่น 
- การจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีตามค าแนะน ามนคู่มือกรม
ส่งเสริมสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- การเลือกตั้งทุกระดับของสหกรณ์  ต้องเลือกคนดี 
- การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายจัดการต้องเลือกคนดี  
ประวัติดี 
- การตรวจสอบอย่างจริงจังของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 สหกรณ์จัดหาสินค้า
และบริการที่ไม่ตรง
ความต้องการของ
สมาชิกท าให้
สมาชิกไม่มาใช้
บริการ 

แนะน าสหกรณ์ให้มีการส ารวจความต้องการของสมาชิกและจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  เช่น 
- สินค้าท่ีคุณภาพตรงตามความต้องการในสินค้า 
- จัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสมาชิกและ
แนะน าท าความเข้าใจกับสมาชิกในตัวสินค้าและบริการ 
- การท าความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนทัศนหรือความนิยมในสินค้าหรือ
บริการบางอย่าง  ที่สมาชิกเชื่อถือฝังลึกในใจ  แต่บางครั้งสินค้าและ
บริการเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์หรือไม่มีคุณภาพเท่ากับสินค้าหรือ
บริการของสหกรณ์ 
- การทดลองหรือสาธิตเพ่ือเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการเพื่อให้
สมาชิกเชื่อม่ัน  ถ้าจ าเป็นสหกรณ์ก็ควรท า 
-สหกรณ์ต้องตรงต่อเวลาและทันต่อฤดูกาลผลิตหรือใช้สินค้า/บริการ                                                 
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ปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์น้อย
ปฏิบัติงานไม่ได้
ตามแผนงานไม่ 
สามารถขยายธุรกิจ
และบริการได้ 

ปัจจัยปัญหาอาจมี
หลาย ๆ ด้านอาจ
เป็นปัญหาภายใน
ของสหกรณ์หรือ
ปัญหาจากสมาชิก
เช่นบุคลากร
สหกรณ์ขาดความรู้ 
ประสบการณ์ ไม่มี
ความสามารถ
สมาชิกไม่เข้าใจไม่
เห็นผลดีหรือไม่ได้
ผลตอบแทน 

-สหกรณ์ต้องแนะน าเปรียบเทียบระหว่างการขายผลผลิตกับสหกรณ์ 
และการขายให้กับพ่อค้าภายนอกรวมทั้งธุรกิจหรือบริการที่อาจถูก
เอารัดเอาเปรียบและการมีรายได้เพ่ิมของสมาชิก 
-สหกรณ์ต้องชี้ให้สมาชิกเห็นถึงข้อเสียของการไม่ขายผลผลิตกับ
สหกรณ์การไม่ให้บริการธุรกิจสหกรณ์ท าให้สหกรณ์อ่อนแอ และ
ต่อไปจะไม่มีสถาบันที่เป็นหลักให้เปรียบเทียบ พ่อค้าก็จะขูดรีดเอา
ตามใจชอบ 
-สมาชิกอาจมีความจ าเป็นที่ไม่สามารถส่งผลผลิตหรือซื้อสินค้ากับ
สหกรณ์ เช่น ห่างไกลทุรกันดาร ไม่มียานพาหนะ ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าสูง  ฉะนั้นสหกรณ์จึงต้องพิจารณาจุดรับซื้อ หรือจุดให้บริการ
ในเชิงรุกด้วย 
-การจัดประชุมชี้แจงในกลุ่มหรือการจัดเสวนา รวมทั้งการส่งเอกสาร
เผยแพร่ต้องท าอย่างจริงจังต่อเนื่อง ให้สมาชิกมีส่วนร่วมเสนอแนะ
และรับฟังความคิดเห็นด้วย 
 

 มีกรณีสินค้าขาด
บัญชี สินค้าเสื่อม
ช ารุดการแปรรูป
ผลผลิตไม่ได้
มาตรฐานหรือ
คุณภาพต่ าท าให้
สหกรณ์ขาดทุน
สมาชิกไม่ได้
ประโยชน์ จึงไม่ส่ง
มอบสินค้าหรือ
ผลผลิต 

- แนะน าให้สหกรณ์จักระบบการควบคุมภายใน  การจัดท าเอกสาร  
การแต่งตั้งมอบหมายการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  เพ่ือ
ปูองกันข้อบกพร่องที่จะน าไปสู่การขาดทุน  เมื่อผลประกอบการดี  
สมาชิกพอใจ  ได้ประโยชน์แก้ปัญหา  ได้สมาชิกก็จะร่วมธุรกิจและ
ใช้บริการมากข้ึน 
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