
จิตวิญญาณสหกรณ์

มนชุาธิป วรกาญจนานนท์

สหกรณ์จังหวัดยะลา

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา



“สหกรณ ์ แปลวา่ การ
ท างานรว่มกนั

การท างานรว่มกนัน้ี 
ลกึซึง้มาก

เพราะวา่ต้องรว่มมอืกนัทกุ
ด้าน

ทัง้ในด้านงานการทีท่ า
ด้วยรา่งกาย

ทัง้ด้านงานการทีท่ าด้วย
สมอง

และงานการทีท่ าด้วยใจ
ทุกอยา่งน้ีขาดไมไ่ด้  

ต้องพร้อม”

* * * * * ** * * * * * * * * * 



- ความซ่ือสัตย์
- ความเสียสละ

- ความรับผิดชอบ
- ความเห็นใจกนั

-ความไว้วางใจกัน
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คุณค่าสหกรณ์

การช่วยเหลอืตนเอง

ความซ่ือสัตย์ ความเสมอภาค

การเอือ้อาทรต่อผู้อืน่

ความรับผดิชอบต่อสังคม

การเปิดใจกว้าง

การรับผดิชอบต่อตนเอง

ประชาธิปไตย

เท่ียงธรรม



เอกลกัษณ์สหกรณ์

สหกรณ์เป็นของสมาชิก
ด าเนินงานโดยสมาชิก

เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก

*เจา้ของกบัผูรั้บบริการเป็นคนคนเดียวกนั*



ส่ิงที่ต้องตรวจสอบและประเมนิ

สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ (จ านวน %)
- เขา้เพื่อกู้ - เขา้เพื่อฝาก

- เขา้เพื่อถือหุน้ - เขา้เพื่อสวสัดิการ
- เขา้เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
- เขา้เพื่อขายผลิตผล/ซ้ือสินคา้ 



กญุแจแห่งความส าเร็จ
ปัจจัยน าเข้า

- การมีส่วนร่วมของสมาชิก

- ความเสียสละของคณะกรรมการด าเนินการ

- ความซ่ือสัตย์ของเจ้าหน้าท่ี

ปัจจัยกระบวนการ

- บริการท่ีท่ัวถึง

- การมีแผนธุรกิจ

- การมีธรรมาภิบาล

- การจัดการการเงินท่ีเป็นระบบ

- ความสามารถในการใช้สารสนเทศ



ประสิทธิภาพด าเนินการจัดการ

- ระบบการบริหารจัดการที่ดี
- ความเสียสละของบุคลากร
- สามารถพึง่พาตนเองและมคีวามยั่งยืน
- มีการวางแผนในการด าเนินงาน
- ด าเนินงานในเร่ืองที่ถนัด
- สร้างเครือข่ายในการเป็นพนัธมติร



บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ
- ความรับผิดชอบต่อสหกรณ์(องคก์ร)
- ความรับผิดชอบต่อเจา้ของหรือสมาชิก
- บุคคลภายนอก

ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการบริหาร
. คน
. เงิน
. วัสดุและอุปกรณ์
. การจัดการ



- เป้าหมายในการบริหารการเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์

- หน้าที่ในการบริหารการเงนิ

- หลกัการบริหารการเงนิสหกรณ์

- ความรู้พืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารการเงนิ

- แหล่งที่มาของเงนิทุนสหกรณ์

- ทางใช้ไปของเงนิทุนสหกรณ์

- สถานการณ์แหล่งที่มาของเงนิทุนและทางใช้ไปของเงนิทุนสหกรณ์ออมทรัพย์

- กฎแห่งความสอดคล้องกบัการบริหารแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงนิทุนสหกรณ์

- ต้นทุนเงนิทุนของสหกรณ์และการค านวณต้นทุนเงนิทุน

- งบประมาณเงนิสด



จุดมุ่งหมายของธุรกจิสหกรณ์(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

1. จุดมุ่งหมายเฉพาะหน้า
(ความสุขหน้าก าแพง)
สมาชิกได้รับประโยชน์

จากการรับจ่ายที่เป็นธรรม
ขายของได้ในราคาที่ควรได้
ซ้ือของในราคาที่ควรจ่าย

เสียดอกเบีย้ในอตัราที่ควรจะต้องเสีย

2.จุดมุ่งหมายระยะยาว
(ความสุขหลงัก าแพง)

สมาชิกกนิดอียู่ดมีสัีนติสุข
เศรษฐกจิด ีและสังคมดี

เศรษฐกจิพอเพยีง



จุดมุ่งหมายของธุรกจิทุนนิยม(เศรษฐศาสตร์ทุนนิยม)

แสวงหาก าไรสูงสุด
เพือ่น ามาแบ่งปันตอบแทนแก่กลุ่มของตนเอง
1. ตอบแทนผู้ถือหุ้นให้คุ้มค่าทีสุ่ด
2. ตอบแทนกรรมการและพนักงาน
3. ตอบแทนองค์กร เป็นเศรษฐี



สตางค์

เงนิคอืพระเจ้า

เงินนิยม
สติ

มนุษย์นิยม
ท าทุกคนให้ดีกว่าเดิม

มนุษย์ คอื ส่ิงประเสริฐ  

เศรษฐศาสตร์ทุนเสรีนิยม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์



อุดมการณ์สหกรณ์
หมายถึง  แนวความคิดความเช่ือว่า

วธีิการสหกรณ์จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิ

และสังคมของมวลสมาชิก ให้มกีารอยู่ดี กนิดี 

และมสัีนติสุข โดยการช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอื

ซ่ึงกนัและกนั



- ขยนั -
- ประหยดั -
- ซ่ือสัตย์ -
- พฒันาตน -

- หลกีพ้นอบาย -

คนที่ช่วยตนเอง



ออม 1 ส่วน ใช้ 3 ส่วน



ศาสนาพุทธ สอนไว้ว่าเงินที่หามาได้ 1 มาสก

ให้แบ่งเป็น 4 ส่วน โดยใช้จ่ายเป็น 3 ทาง  คอื

2. หน่ึงส่วน เป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวติ
3. ส่วนที่เหลอืเกบ็ออมส ารองไว้ใช้จ่ายในอนาคต

1. สองส่วนแรก  เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ



ศาสนาอสิลาม

สอนไว้ว่า ทรัพย์ทีห่ามาได้ให้ใช้จ่ายเป็น 3 ทาง คอื
1. น าไปลงทุนประกอบอาชีพเพิม่พูนรายได้
2. จับจ่ายใช้สอยในการด ารงชีพ
3. เกบ็ออมไว้ส าหรับอนาคต
อสิลามไม่ส่งเสริมให้สะสมเงินโดยเปล่าประโยชน์

จึงมีการบริจาค เรียกว่า ซะกาตฮ หรือเงินทานอกีทางหน่ึงด้วย



“ การทีบุ่คคลหน่ึงบุคคลใด
จะออมทรัพย์ไว้ได้มาก
หรือน้อยน้ันย่อมจะต่างกนั
ตามก าลงัทรัพย์ปัญญา
ของตน แต่ทุก ๆ คน
ต้องเข้าใจว่า
ถึงจะออมทรัพย์ไว้ได้
ทีล่ะเลก็ละน้อยกเ็ป็น
ประโยชน์แก่ตน

พระราชวรวงศเ์ธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

และบ้าน เมอืงทั้งน้ัน ”



ผทีี่ 2. เป็นนักเลงสุรา
ผทีี่ 3. เป็นนักเลงการพนัน

ผทีี่ 4. คบคนช่ัว

ผทีี่ 1. ประพฤตผิดิในทางเพศ

ผ ี4 ตัว ส ำหรับผู้ทีต้ั่งตัวได้แล้ว



ช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั

- เสียสละ

- สามัคคีร่วมมือกนัพัฒนา

- มีน า้ใจ เมตตารักใคร่

- รักษาวนัิย



หลักปฏิบัติ 



หลักการสหกรณ์ 



ความส าคญัของหลกัการสหกรณ์สากล

ใช้เป็นแนวทาง ปฏบิัตขิองสหกรณ์

เป็นส่ิงจ าแนกว่าการพาณชิย์ใดคอืสหกรณ์

เป็นทีม่าของการออกกฎหมาย ข้อบงัคบั
และระเบียบของสหกรณ์



หลกัการสหกรณ์สากล 
หลกัการที ่1 การเปิดรับสมาชิกโดยทัว่ไปตามความสมคัรใจ
หลกัการที ่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย
หลกัการที ่3 การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก
หลกัการที ่4 การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ
หลกัการที ่5 การให้การศึกษา การฝึกอบรม  และข่าวสาร
หลกัการที ่6 การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์
หลกัการที ่7 ความเอือ้อาทรต่อชุมชน



หลกัการสหกรณ์สากล 
หลกัการที ่1 การเปิดรับสมาชิกโดยทัว่ไปตามความสมคัรใจ

เป็นกลางทาง การเมอืง  ศาสนา  เพศ
ปราศจากอคตใิด

ไม่จ ากดัจ านวน  เข้าเป็นสมาชิก โดยความต้องการของ
ประชาชนเอง  ไม่บังคบักดีกนั คอื เข้าใจในหลกัการด าเนินงาน

แบบเศรษฐกจิสหกรณ์
และยนิยอมปฏิบัตตินตามวธีิการสหกรณ์

“สหกรณ์สอนให้คนใจกว้าง”



- สมาชิก เขา้  ออก  คงเหลือ

- จ านวนกลุ่ม เพิ่ม ลด  คงเหลือ

เปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

วธีิการรับสมาชิก   
- การใหก้ารศึกษาอบรมก่อนเป็นสมาชิก

- ท าใบสมคัร
- ผา่นมติกลุ่ม

- ผา่นมติคณะกรรมด าเนินการ
- การอบรมสมาชิกใหม่



หลกัการที ่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย

เคารพในความเสมอภาคของสมาชิกแต่ละคน
ก าหนดให้มกีารลงคะแนน หน่ึงคน หน่ึงเสียง

ออกเสียงแทนกนัไม่ได้

มกีระท าตามแบบประชาธิปไตยทีเ่หมาะสม
มกีารบริหารแบบผู้แทนโดยคณะกรรมการด าเนินการ

และมผู้ีตรวจสอบกจิการ

มกีารก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน
ผ่านทีป่ระชุมใหญ่ของบรรดาสมาชิก



การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย

การเลอืกตั้ง 
คณะกรรมการกลุ่ม / คณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ
จัดจ้าง สอบแข่งขัน  คดัเลอืก สรรหาซ้ือตวั

บุคลากรฝ่ายจัดการ

การประชุม
*กลุ่ม   * คณะกรรมการ  * ประชุมใหญ่



2.ความเสมอภาค (ปัญญาธรรม) ยุตธิรรม 
ที่จะได้รับความช่วยเหลอืจากสหกรณ์

3. ภราดรภาพ (สามคัคธีรรม) ความเมตตากรุณา

การควบคุมโดยสมาชิกตามแนวทางประชาธิปไตย
ต้องยดึหลกั

1. เสรีภาพ  (คารวธรรม)ความรับผดิชอบการประชุมใหญ่



1.ร่วมคดิ ร่วมตัดสินใจ  ร่วมติดตามประเมินผล
การก าหนดนโยบาย 

การวางแผนการด าเนินงาน
การตรวจสอบติดตาม

การปรับปรุง

สมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ

หลกัการที ่3
การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก 



2. ร่วมกนัปฏิบตัิ
2.1 ร่วมลงทุนมกีารก าหนดให้สมาชิกถือหุ้นอย่างน้อย

คนละ 1 หุ้น
และไม่เกนิ 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด (20%)
มคีวามรับผดิชอบจ ากดัเพยีงค่าหุ้นทีม่อียู่

2.2 ร่วมกนัท าธุรกจิ และบริการ
ฝาก  กู้ 



จ ากดัผลตอบแทนตามหุ้น
- ไม่เกนิอตัราร้อยละ  10 ต่อปี
- สมาชิกถือหุ้นอย่างน้อยคนละหน่ึงหุ้น  
- แต่ต้องไม่เกนิ  1 ใน  5 ของหุ้นทั้งหมด  หรือ 20 %

เหตุผล
- ไม่ต้องการให้มกีารแสวงหาผลประโยชน์จากเงนิลงทุน
ยอมรับทุนแต่ให้จ ากดัผลประโยชน์
- กดีกนันายทุน

- ลดอทิธิพลของทุน



ร่วมกนัถือหุ้นในสหกรณ์   เพิม่   ลด  คงเหลอื            
ร่วมกนัฝากเงนิในสหกรณ์    เพิม่  ลด   คงเหลอื            

ร่วมกนัสะสมเงนิส ารองในสหกรณ์  เพิม่   ลด  คงเหลอื    
รวมกนัซ้ือสินค้า           

รวมกนัขายสินค้าและผลติผลให้สหกรณ์                 

การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
รวมกนัท าธุรกจิกบัสหกรณ์                 

การมส่ีวนร่วมทางเศรษฐกจิของ สมาชิก

การแสดงความคดิเห็นทั้งทีเ่ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย



หลกัการที่ 4
การปกครองตนเอง และเป็นอิสระ

เป็นองค์กรที่มีอสิระในการปกครองตนเองมีความเป็นอสิระ ในการ
ก าหนดและแก้ไข กฎ   กติกา ข้อบังคับ

มีสิทธิชอบธรรมที่จะได้รับความช่วยเหลอืจากรัฐ
หรือบุคคลภายนอกโดยปราศจากการครอบง า

มีอสิระในการบริหารจัดการ ชอบที่จะด าเนินงานตามแนวทางของ
เศรษฐกจิสหกรณ์ มีอสิระในการรวมกนัในระดับสูง



การออกกฎกติกา ระเบยีบข้อบงัคบั
ด้วยเหตุ ด้วยผล ด้วยประชามติ

เป็นไปตามแนวคดิของบรรดาสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ไม่ใช่เคร่ืองมอืของรัฐบาล ทีจ่ะต้องปฏิบตัิตาม
ค าส่ังของรัฐบาล รัฐบาลอาจให้ความช่วยเหลอืแนะน า

คุ้มครองตามกฎหมาย

วธีิการปฏิบัติในการ ปกครองตนเองและมีอิสระ

สหกรณ์มอีสิระและความเป็นตัวของตัวเองทีจ่ะรับหรือ
ปฏิเสธความช่วยเหลอืดูทีเ่งือ่นไขและเจตนาของผู้ให้



หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรม  และข่าวสาร

หัวใจส าคญัส าหรับคนในขบวนการสหกรณ์
ผู้ทีจ่ะมาเป็นสมาชิกควรเข้าใจ

ในหลกัการด าเนินงานรูปแบบสหกรณ์มาก่อน

หลกัปฏิบตัคิวรให้ความรู้ก่อนเข้าเป็นสมาชิก
หรือเลง็ถึงประชาชนทัว่ไป ให้เห็นถึงคุณงามความดี
ของสหกรณ์ ซ่ึงจะยนิดเีข้าร่วมขบวนการสหกรณ์



การให้การศึกษา  การฝึกอบรม   และข่าวสาร
กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรของสหกรณ์

สมาชิก  สตรี และเยาวชนสหกรณ์  
คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้น า
พนักงานฝ่ายจัดการของสหกรณ์

2. บุคคลภายนอก                   
ผู้น าทางความคดิ ผู้สนใจ และ                 
ประชาชนทัว่ไป



วธีิปฎบิัติสหกรณ์ต้อง ให้ความส าคญัในเร่ืองการศึกษาอบรม
และข่าวสาร

- การจดัสรรทุนเพือ่การศึกษาอบรมพฒันาคุณภาพสมาชิก  กรรมการ 
พนักงาน และเผยแพร่เร่ืองสหกรณ์ให้บุคคลทัว่ไปได้ทราบ

- การจดัตั้งฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารสหกรณ์

- การออกประชุมกลุ่ม

- การจดัสรรงบประมาณเพือ่การศึกษาอบรมระดบักลุ่มสมาชิก



จดัประชุม       กลุ่มศึกษา
จดักจิกรรมในสถานศึกษา        จดันิทรรศการ

สัมมนาในวนัหยุด        การเข้าสู่ชุมชนแบบเคลือ่นที่
จดัอบรมหลกัสูตรทางไกล        แจกเอกสารเผยแพร่

หนังสือพมิพ์ วารสาร
เสียงตามสาย  
วทิยุโทรทศัน์

ผ่านระบบคอมพวิเตอร์ 

วธีิการให้การศึกษา  อบรม และข่าวสาร

เน้น ใช้วธีิการแบบมส่ีวนร่วม  และการบูรณาการในทุกด้าน



หลกัการที ่6
การร่วมมอืระหว่างสหกรณ์

1. แนวตั้ง            ระดบัชุมนุมสหกรณ์
2. แนวนอน         ระหว่างสหกรณ์ระดบัเดยีวกนั
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมอืและพนัธมติรระหว่างสหกรณ์

เพือ่พฒันาขบวนการและการขยายธุรกจิ
โดยการลงทุนถือหุ้นร่วมกนั
ฝากเงนิระหว่างสหกรณ์

ให้กู้ยมืเงนิระหว่างสหกรณ์
ประสานความร่วมมอืกนัในด้านต่าง ๆ 



การร่วมกนัจัดตั้งและถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์

การประสานความร่วมมอืทั้งทาง
ด้านธุรกจิและกจิกรรม

การร่วมมอืกนัตั้งบริษทัร่วมทุน

การควบสหกรณ์/แยกสหกรณ์

แนวทางวธีิปฏบิัตใินการมีส่วนร่วม
และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์



การส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมและส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน

หลกัการที ่7
ความเอือ้อาทรต่อชุมชน

ให้ความส าคญัต่อการพฒันาชุมชน

รักษาและประสานสัมพนัธ์อนัดกีบัชุมชน

รักษาส่ิงแวดล้อมและสร้างความยัง่ยนืให้กบัชุมชน

คนืก าไรให้สังคม
เน้นทีส่ านึกสาธารณะเพือ่ชุมชนและสังคม

ปรับตัวเข้ากบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน



ทนุบ ารุงรักษาไวซ่ึ้ง
สมบติัสาธารณะ   ศาสนา ศิลป วฒันธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญา อนัดีงามของชุมชน
ส่งเสริม สุขภาพอนามยั กีฬา ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี

ใหเ้จริญ : ส่ิงดี ๆ มารวมกนั
อยา่ใหเ้ส่ือม : ส่ิงดี ๆ ถูกขจดัออกไป

สหกรณ์กบัการสร้างจิตส านึกสาธารณะ
เอือ้อาทรต่อชุมชน  เป็นห่วงเป็นใยชุมชน

คนืก ำไรกลบัสู่สังคม



วิธีการสหกรณ์
คือ  การน าหลักการสหกรณ์มาใช้ในทาง
ปฏิบัต ิ ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภทจะมีวิธี
ปฏบิตัทิี่แตกต่างกันออกไป  เช่น การจัดตัง้  
การระดมทนุ 

การบริหารงาน การด าเนินธุรกิจ และ

การส่งเสริมประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก 

โดยก าหนดวิธีปฏบิตัไิว้ในข้อบงัคับสหกรณ์



ปัจจยัน าไปสู่ความส าเร็จ
1. ความมุง่มัน่
2. ภูมปิัญญา
3. ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์
4. การเรยีนรู้ตลอดชวีติ
5. มนุษยสั์มพนัธแ์ละทกัษะ
การส่ือสาร
6. ทกัษะการแก้ปญัหาและ
การตดัสินใจ
7. การบรหิารเวลา



เรามีอะไรส าคญักบัตัวเรา
1. ลมหายใจ

2. สุขภาพ

3. ความสุข

4. ทรัพย์สินเกยีรติยศ

คุณค่าชีวติ “อะไรส าคญัสุด”



พระราชด ารัส
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

“…ในบ้านเมอืงน้ัน มทีั้งคนดแีละคนไม่ดี ไม่มใีครจะท าให้คน
ทุกคนเป็นคนดไีด้ทั้งหมด การท าให้บ้านเมอืงมคีวามปรกตสุิขเรียบร้อย
จงึมใิช่การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ทีก่ารส่งเสริมคนดี ให้คนดี
ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดไีม่ให้มอี านาจ ไม่ให้ก่อความ
เดอืดร้อนวุ่นวายได้…” 

พธีิเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ คร้ังที่ ๖

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒




