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แนวคดิ ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์ 

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท1 

องค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับแนวคิด
พ้ืนฐาน และหลักการดําเนินงานของกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่าน้ัน ในฐานะของ “สหกรณ์” 
ซึ่งถูกกล่าวขานกันว่า “เป็นทางสายกลาง” ขององค์กรธุรกิจที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งกอร์ปด้วย
บุคคลที่เข้ามาร่วมมือกันโดยความสมัครใจที่จะขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปในทิศทางเพ่ือการให้บริการ
แก่สมาชิกน้ัน จําเป็นที่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในฐานะผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
ผู้ใช้บริการจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ในเรื่อง แนวคิดพ้ืนฐาน ค่านิยม หลักและวิธีการสหกรณ์ อันจะ
นําไปสู่กระบวนการในการบริหารจัดการในการบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวัง 
 
คํานิยามสหกรณ์ (Definition) (ตามแถลงการณ์ว่าด้วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2538) 
   

สหกรณ์เป็นองค์กรพ่ึงพาตนเองของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือสนองความ
ต้องการและมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน 
และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย 
 
คุณค่าของสหกรณ์ (Cooperative Values) 

แถลงการณ์ของไอซีเอ ว่าด้วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์ พ .ศ .2538 ได้อธิบายคุณค่า             
ของสหกรณ์ว่า “สหกรณ์ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เช่ือมั่นในคุณค่าทาง
จริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน โดยเจริญรอย
ตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” 

ขบวนการสหกรณ์โลกมีประวัติศาสตร์ทางปัญญาที่โดดเด่นและลึกซึ้ง โดยมีการเสริมสร้าง
ความคิดที่เก่ียวกับคุณค่าของสหกรณ์และยึดถือปฏิบัติตลอดเวลา สหกรณ์ทั่วโลกได้พัฒนาขึ้นมาตามระบบ
ความเช่ือ ซึ่งรวมอยู่ในศาสนาสําคัญๆ และอุดมการณ์ของโลก ผู้นําสหกรณ์ได้รับถ่ายทอดระบบความเช่ือ
ต่อเน่ืองกันมา ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับจริยธรรมที่เหมาะสม 

คุณค่าของสหกรณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นพ้ืนฐานของสหกรณ์ กับส่วนที่เป็นความ
เช่ือมั่นของสมาชิก 

 
 
 คุณค่าส่วนที่เป็นพื้นฐานของสหกรณ์ : 

1) คุณค่าแห่งการช่วยตนเอง ความปรารถนาของคนในการช่วยตนเองมาจากความเช่ือ
ที่ว่าคนเรามีศักด์ิศรี ต้องใช้ความสามารถในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองให้ได้ ต้องใช้ความพยายาม     ไม่
ย่อท้อ และนี่คือแนวคิดของ “ผู้ริเริ่มแห่งร็อชเดล” กรรมกรโรงงานทอผ้า 28 คน ที่ถูกกดค่าจ้าง และถูก  เอา
รัดเอาเปรียบนานาประการจากนายทุนเจ้าของโรงงาน พวกเขาคิดว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันต้ังร้านค้าปลีกขึ้นมา 
                                                 
1 ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เพ่ือจัดหาสินค้าที่จําเป็นมาจําหน่ายแก่พวกเขาเอง โดยพวกเขาร่วมกันจัดการและได้รับประโยชน์ร้านค้าบน
หลักความเสมอภาคและความเป็นธรรม พวกเขาทุกคนและคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในภายหน้า  ก็จะสามารถ
ช่วยตนเองได้ในการแก้ปัญหาการครองชีพที่เคยอัตคัดขาดแคลน น่ีคือความคิด “ช่วยตนเอง”    ที่นําไปสู่การ
จัดต้ังสหกรณ์แรกของโลกที่เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2387 แน่นอนความคิดน้ีประสบ
ความสําเร็จ เพราะทุกคนที่คิดอย่างเดียวกันหันหน้าเข้าหากัน และร่วมกันคิดร่วมกันทําโดยการร่วมมือกัน หรือ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันน่ันเอง 

2) คุณค่าแห่งความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายความว่า สมาชิกแต่ละคนมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในความสําคัญของกฎระเบียบ  หรือข้อบังคับของสหกรณ์  ต้องผูกพันตนในการปฏิบั ติ                 
ตามกฎระเบียบน้ันๆ เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างราบร่ืนและก้าวหน้า สมาชิกแต่ละคน           
มีหิริโอตัปปะที่จะไม่ละเมิดกฎระเบียบของสหกรณ์ แม้ว่าจะไม่มีใครรู้เห็น 

3) คุณค่าแห่งประชาธิปไตย ได้แก่ จิตสํานึกในเรื่องเสรีภาพ ภราดรภาพ ความเสมอภาค 
และความเป็นอิสระในความสัมพันธ์กับเพ่ือนสมาชิก และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการรู้จักใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อเพ่ือนสมาชิก บุคคลที่เก่ียวข้องและสหกรณ์ของตน 

4) คุณค่าแห่งความเสมอภาค หมายความว่า สมาชิกทุกคนมีความเท่าเทียมกันในฐานะ
มนุษย์ มีสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ ในการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร ในการเสนอความคิดเห็น 
และมีส่วนในการตัดสินใจในที่ประชุมของสหกรณ์ เป็นต้น 

5) คุณค่าแห่งความเที่ยงธรรม ได้แก่ การแบ่งปันผลประโยชน์ใดๆ ระหว่างสมาชิกอันเกิด
จากการดําเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมตามสัดส่วนแห่งการอุดหนุนหรือการทําธุรกิจกับ
สหกรณ์ มิใช่ตามส่วนแห่งการลงทุนดังเช่นในองค์การธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ 

6) คุณค่าแห่งความเป็นเอกภาพแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มิได้มีความหมายเพียงการรวมคน
หลายคนเข้าด้วยกันเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการรวมจิตใจ รวมผลประโยชน์ รวมพลังเข้าเป็นหน่ึงเดียวหรือ    เป็น
องค์รวม (Collectivity) เงินสํารองและทรัพย์สินที่เป็นทุนทางสังคมของสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นของสมาชิก
โดยรวมก็อยู่ในความหมายของความเป็นเอกภาพด้วย นอกจากน้ัน ความเป็นเอกภาพยังรวมถึงการที่สหกรณ์
ต่างๆ ผนึกกําลังกันสร้างขบวนการสหกรณ์ที่ยึดโยงกันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลก 
และระดับระหว่างประเทศด้วย ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในทุกทางที่จะปฏิบัติได้ เพ่ือจัดให้สมาชิกได้บริโภคสินค้า 
และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดในราคาตํ่าที่สุด 

 คุณค่าส่วนที่เป็นความเช่ือของสมาชิกเป็นคุณค่าทางศีลธรรมหรือจริยธรรมที่ส่งเสริม
ให้สมาชิกมีความเลื่อมใส และศรัทธาในสหกรณ์และระบบสหกรณ์ซึ่ง “ผู้ริเริ่มการสหกรณ์” ได้ยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติจนเป็นขนบธรรมเนียมสืบทอดกัน 

คําแปล “สมาชิกพึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรม และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์
ตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติส่วนหนึ่งของทุนน้ันอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ 
และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราอันจํากัด จากการลงทุนในสหกรณ์ ตามเง่ือนไขแห่งการเป็น
สมาชิก มวลสมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกินเพ่ือความมุ่งหมายใดๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ เพ่ือพัฒนา
สหกรณ์ของพวกเขาโดยอาจก่อต้ังเงินสํารอง ซึ่งอย่างน้อยที่สุดส่วนหน่ึงของเงินสํารองน้ีจะแบ่งแยกมิได้ หรือ
เพ่ือจัดสรรให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่ได้ทํากับสหกรณ์ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ” 
 

หลักการท่ี 1 : การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ 
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คําแปล “สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ ที่เปิดรับบุคคลท้ังหลายที่สามารถใช้บริการ
ของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เช้ือ
ชาติ การเมือง หรือศาสนา” 
 
หลักการท่ี 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

คําแปล “สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน
การกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรี ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวล
สมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหน่ึงคนหน่ึงเสียง) สําหรับ
สหกรณ์ในระดับอ่ืนให้ดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน” 

 
หลักการท่ี 3 : การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
 คําแปล “สมาชิกสหกรณ์ พึงมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์
ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหน่ึงต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิก
จะได้รับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเง่ือนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรร
ผลประโยชน์ส่วนเกินเพ่ือจุดมุ่งหมาย ประการใดประการหน่ึงหรือทั้งหมด จากดังต่อไปน้ี คือ เพ่ือการพัฒนา
สหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหน่ึงของทุนน้ีต้องไม่นํามาแบ่งปันกัน เพ่ือเป็น
ผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ์ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนใดที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ” 
 
หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 

คําแปล “สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิกถ้า
สหกรณ์เข้าทําข้อตกลงกับองค์การอื่นๆ รวมทั้งรัฐบาล หรือสหกรณ์แสวงหาทุนจากแหล่งภายนอกสหกรณ์พ่ึง
ทําข้อตกลงเช่นน้ันภายใต้เง่ือนไขอันมั่นใจได้ว่า มวลสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย 
และจะต้องธํารงไว้ซึ่งความเป็นตัวของตัวเองของสหกรณ์” 
 
หลักการท่ี 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ 

คําแปล “สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกต้ัง 
ผู้จัดการและพนักงาน เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ันสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล 
สหกรณ์พึงให้ข่าวสารความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยาวชนและผู้นําทางความคิดเห็น” 
 
หลักการท่ี 6 ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 

คําแปล “สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และทําให้ขบวนการสหกรณ์
เข้มแข็ง โดยการทํางานร่วมกันภายใต้โครงสร้างสหกรณ์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคของโลกและ
ระดับระหว่างประเทศ” 
 
หลักการท่ี 7 ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน 

คําแปล “สหกรณ์พึงดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชนของตนนโยบายที่มวลสมาชิก
ได้ให้ความเห็นชอบ” 


