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บทคัดย่อ  
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความสอดคล้องของหลักสหกรณ์กับ
พระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาสภาพของการสหกรณ์ในประเทศไทย (3) เพื่อพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ โดย
ศึกษาเชิงเอกสารและเชิงส ารวจจาก 2 กลุ่มเครื่องมือใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา     
 ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดเรื่องสหกรณ์มีความสอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา ในการมีส่วนร่วมที่
พระพุทธเจ้าให้ความส าคัญเรื่องสามัคคีธรรมตามหลักสังคหวัตถุ 4 และเรื่องจาคะ การแบ่งปันตามหลักฆราวาสธรรม 4 
เพื่อให้ถึงพร้อมประโยชน์แก่ตนเองและประโยชน์แก่ผู้อื่น 

 สภาพการสหกรณ์ในประเทศไทยมีจุดแข็งคือ มีระบบการด าเนินงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ มีจุดอ่อนคือสมาชิก
ขาดความรู้ความเข้าใจแนวคิด หลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง แต่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากส่วนงาน
ราชการ และอุปสรรคจากธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การสังเคราะห์รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธโดยบูรณาการพบว่า ผล
การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ จากข้อมูลสามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธประกอบด้วย 1) 
การน าสหกรณ์ตามแนวพุทธจากการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจและเป้าหมายสหกรณ์ที่สอดคล้องตามหลัก
พระพุทธศาสนา 2) การบริหารจัดการสหกรณ์ตามแนวพุทธ 3) คนสหกรณ์ตามแนวพุทธ การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตาม
แนวพุทธ ต้องเน้นการพัฒนาคนด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกระบวนการพัฒนา  4 ระดับ เพื่อที่ท าให้คนสหกรณ์มี
ศรัทธา มีศีล มีจาคะ และเกิดปัญญา 

 

คําสําคัญ : พุทธสหกรณ์, รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ, สภาพสหกรณ์ในประเทศไทย, สหกรณ์และแนวคิดตามหลัก 

  พระพุทธศาสนา  
 

Abstract  
 

This research aims to 1) study the concept of cooperatives and their relations to the 
Buddhist principles 2) study Thailand cooperative status and 3) develop cooperative standard in 
Buddhist principles. The researcher has been day through literature and every data from two different 
groups by questionnaire and interview process Data analysis used were descriptive statistics and 
subject analysis. 
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It was found that cooperative concepts are relevant to Buddhist principles particularly 
participation which Buddha focuses on the entity according to 4 Sangahavatthus, charity (Caga) and 
contribution (4 Gharavasa-dhammas) to benefit for self and others (Sadharanabhogita). 

The analysis of Thailand cooperatives found that cooperative strength are the transparent 
operation and able to recheck, in contrast; the weakness is the member truly lack of knowledge in 
cooperative concept, principles and ideology. The opportunity is supported by officials and threat 
from business is highly competitive. Synthesizing integral Buddhist cooperative forms the cooperative 
model base on Buddhist concept which is 1) Cooperative on Buddhism path base on mission goals of 
policy objective in accordance with the cooperative principles. 2) The management of the 
cooperatives on Buddhism path. 3) Members cooperative on Buddhism path. Thus, the development 
of the cooperatives should be done according to the four levels so that the cooperatives people 
would have faith, discipline, sacrifice, hence, wisdom. 

 

Keyword: Cooperatives Buddhism, Cooperatives Model Based on Buddhism Path, Cooperatives Status  
   Thailand, Cooperatives and Buddhist Philosophy 

 

บทนํา  

 ในอดีตเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันและพึ่งพาอาศัย
กันเป็นสังคมตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป มนุษย์มีจ านวนเพิ่มมาก สังคมขยายตัวขึ้น แต่
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกลับลดลง ส่งผลต่อ
ปัจจัยเพื่อการบริโภคจากธรรมชาติเริ่มไม่เพียงพอ  ท า
ให้มนุษย์ต้องแย่งชิงหาประโยชน์จนเกิดการเรียนรู้ใน
การผลิตจากแรงงานมนุษย์  ระหว่างศตวรรษที่ 18-19 
การปฏิวัติ อุตสาหกรรมขึ้น ในยุ โรปมีการน า เอา
เครื่ อ งจั ก รมา ใ ช้แทนแรงงานคนส่ งผลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าเกิดการว่างงาน  
สภาพสังคมทั่วไปมีการแบ่งชนช้ันออกเป็น 2 ฝ่ายคือ
นายทุนและกรรมกร ซึ่งฝ่ายนายทุนพยายามแสวงหา
ก าไรโดยเอารัดเอาเปรียบฝ่ายกรรมกร ในช่วงเวลานั้น
นักเศรษฐศาสตร์ที่มีความคิดอยากช่วยให้สังคมดีขึ้น ได้
เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมในสังคม เน้นความร่วมมือกันระหว่างผู้
ที่เดือดร้อนให้รู้จักช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน  แนวความคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดระบบสหกรณ์ 
[1] ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศน าแนวคิดสหกรณ์เข้ามา
ในประเทศไทยปลายสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีการจัดตั้ง

สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ช่ือว่า “สหกรณ์วัด
จันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้” และมีการจัดตั้งสหกรณ์ใน
ประเทศไทยได้เพิ่มมากข้ึนถึง 6,906 แห่งทั่วประเทศ มี
สมาชิก 10,827,490 คน [2] จัดได้ว่าเป็นกลุ่มสังคมที่มี
ความส าคัญของประเทศ  แต่ปัญหาขบวนการสหกรณ์
ประเทศไทย ยังมีการเติบโตช้าเนื่องจากสาเหตุที่อยู่ใต้
ระบบราชการและมีกฎหมายที่เข้มงวด  และมีระบบ
นายทุนที่กีดกัน ขาดการให้การศึกษาประชาชนให้
เข้าใจอุดมการณ์สหกรณ์ และขาดการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีความซื่อสัตย์ 
และมีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมในการรวมตัวกันเอง [3] 
ตามแนวคิดสหกรณ์ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีทั้ งที่ประสบ
ความส าเร็จและล้มเหลวเป็นจ านวนมาก  เมื่อพิจารณา
ถึงสาเหตุมาจากปัญหาของสหกรณ์[4] สามารถสรุปได้
ดังนี้  1) การไม่เข้าใจอุดมการณ์หรือหลักสหกรณ์ 2) 
การบริหารงานที่ไม่เหมาะสม 3) ภาวะผู้น าในสหกรณ์  
4) สมาชิกขาดศรัทธาในระบบ  5) ขาดความสามัคคี   
 ปัญหาที่กล่าวมาถือเป็นอันตรายต่อระบบ
สหกรณ์ โดยเฉพาะด้านความเช่ือและความศรัทธาใน
ตัวระบบสหกรณ์ส่งผลให้สมาชิกและเจ้าหน้าที่เห็น
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ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เกิดการโกง แบ่งพรรคแบ่ง
พวกเพื่อท าการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม มี
ผลกระทบต่อระบบความช่วยเหลือแบบการพึ่งพาอาศัย
กันหรือการร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาเหมือนสงัคมไทยใน
อดีตก าลังหมดลง ดังนั้นผู้วิจัยมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า
ถ้าสหกรณ์ในสังคมไทยยังไม่ตื่นตัวในการพัฒนา
สหกรณ์ตามหลักการที่ถูกต้องก็คงจะเสียโอกาสในการ
เขาถึงความสุขร่วมกันของคนสหกรณ์อย่างแท้จริง 

 ค าว่าสหกรณ์ที่ใช้ในทฤษฏีตะวันตกหมายถึง 
การท างานร่วมกันหรือการรวมหมู่รวมกลุ่มร่วมมือกัน
ซึ่งสอดคล้องกับวิถีทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้ก าหนดแนวทางการอยู่รวมกัน เพื่อให้คนใน
สังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งช้ันวรรณะ ไม่เบียดเบียนแต่
เป็นกัลยาณมิตรที่ดี ตามหลักธรรมสามัคคีและแบ่งปัน
ที่ส่งเสริมแนวคิดสหกรณ์ รวมถึงแบบอย่างองค์กรสงฆ์
ในอดีตพุทธกาลถึงปัจจุบันก็เป็นแบบอย่างการใช้
แนวคิดสหกรณ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ในสังคม แนวคิดดังกล่าวได้ผ่านการพิสูจน์
มาแล้วเป็นเวลา 2500 กว่าปีว่าสามารถท าให้ทุกสิ่ง
ประสบความสุขส าเร็จอย่างยั่งยืน แต่ยังมิได้ถูกน ามา
อธิบายอย่างชัดเจนถึงหลักการน าไปปฏิบัติ การที่
สหกรณ์สามารถแก้ปัญหาการด าเนินงานจนประสบ
ความส าเร็จในสังคมไทยดังที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบสหกรณ์
ตามแนวพุทธ  ซึ่งผลที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนา สามารถน าไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่
สนใจหรือเกี่ยวข้องและสหกรณ์ในสังคมไทย  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาแนวคิดเรื่องความสอดคล้องของหลัก
สหกรณ์กับพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อศึกษาสภาพของการสหกรณ์ในประเทศไทย 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงเอกสาร 

(Documentary Research) และการวิจัยเชิงบรรยาย
หรือพรรณนา (Descriptive research) โดยการ
รวบรวมข้อมูลแบบวิธีผสม (Mixed Methods) การ
ด าเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และการสังเคราะห์สร้างรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ 
ดังนี ้
 1. การดําเนินงานวิจัยเชิงเอกสาร  

 ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารการสหกรณ์ที่
อธิบายความเป็นมา แนวคิดเรื่องสหกรณ์ คุณค่า 
อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์  และเอกสารคัมภีร์
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. 2539 หนังสือพุทธธรรม ต าราเอกสาร
ทางพระพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับเรื่องการมีส่วนร่วม
การร่วมมือตามหลักความสามัคคีและการแบ่งปัน เพื่อ
ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ท าให้ได้
ความสอดคล้องของหลักสหกรณ์กับพระพุทธศาสนา 
 2. การดําเนินงานเชิงภาคสนาม 
 ข้อมูลภาคสนาม แบ่งเป็นสองขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นแรก เลือกเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยประธานสหกรณ์ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้ ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่  สมาชิกและ
ข้าราชการที่ดูแลสหกรณ์ ท่ีก าหนดเป็นสหกรณ์ต้นแบบ
คือ สหกรณ์ดีเด่น แห่งชาติประจ าปี 2555 จ านวน 7 
แห่งประกอบด้วย 1) สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จ ากัด
จังหวัดน่าน 2) สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์กพัฒนา
นิคม จ ากัด จังหวัดลพบุรี 3) สหกรณ์นิคมนครชุม 
จ ากัด  จังหวัดก าแพงเพชร 4)สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ ากัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร
5) ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ ากัด จังหวัด
ภูเก็ต 6) สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จ ากัด จังหวัด
เพชรบูรณ์ 7) สหกรณ์เครดิตยูเนียนหนองห้าง จ ากัด 
จังหวัดกาฬสินธุ์  และกลุ่มแนวพุทธที่มีการด าเนิน
กิจกรรมแบบสหกรณ์จ านวน 2 แห่ง คือกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ (พระอาจารย์สุบิน ปณีโต) และกลุ่มของ
ครูชบ ยอดแก้ว โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกการสังเกตพูดคุย
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ตามแบบสัมภาษณ์ มีการจดบันทึก บันทึกเสียง สังเกต 
และถ่ายภาพ ซึ่งผลที่จะได้รับคือ แนวคิดหลักสหกรณ์ที่
สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา และความคิดเห็นใน
การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธเพื่อท าการ
วิเคราะห์ สภาพจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของ
สหกรณ์ และท าการสรุปวิเคราะห์เนื้อหา  
 ขั้นที่ 2 เลือกเก็บข้อมูลเชิงการส ารวจใช้
แบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ท างานในสหกรณ์เป็นตัวแทน
สหกรณ์ โดยพิจารณาจากสหกรณ์ทั่วไป ที่จดทะเบียน
และมีการด าเนินการปี 2555 จ านวนทั้งหมด 6,906 
แห่ง กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยก าหนดได้ก าหนดกลุ่มขนาด
ตัวอย่างใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane, 
1973 : 1088) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ก าหนดค่าความเช่ือมั่นไว้ที่ระดับร้อยละ 95 และค่า
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 
ได้จ านวนขนาดตัวอย่าง 400 ชุด[5] การเลือกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีแบบง่ายตามสะดวกโดยข้าราชการส านัก
พัฒนาธุรกิจกรมส่ ง เสริมสหกรณ์  ประสานงาน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลตามเครื่องมือแบบสอบถามการ
พัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ ที่มีลักษณะแบบ
ปลายปิดและแบบปลายเปิด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม พ.ศ. 2556 และท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วนได้ข้อมูล
จ านวน 429 ชุด การวิ เคราะห์ใช้สถิติ เชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) และด้านข้อมูลปลายเปิดสรุป
ความเรียงเชิงพรรณา 
 3. การสร้างร่างรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ 
 การจัดท ารูปแบบฉบับร่างโดยสร้างจากกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์หลัก
สหกรณ์ที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและการ
วิเคราะห์การด าเนินการสหกรณ์ในสังคมไทย โดยการ
สังเคราะห์บูรณาการพิจารณา ได้ร่างรูปแบบสหกรณ์
แนวพุทธ 
 

 4. การวิพากษ์ร่างรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ 
 การตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธโดยการ
สัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseur ship) ใช้เกณฑ์
ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญทาง
พระพุทธศาสนา จ านวน 3 คนประกอบด้วยพระเมธา
วินัยรส, ดร., (มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย)
ผศ . ร .ท . ด ร .บ ร ร จบ  บร รณรุ จิ ,  ( จุ ฬ าล งกรณ์
มหาวิทยาลัย ) ,  ผศ .ดร .มนตรี  สิ ระโรจนานันท์ ,
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และผู้เช่ียวชาญทางการ
สหกรณ์จ านวน 4 คนประกอบด้วย รศ.ดร.ธ ารงค์ อุดม
ไพจิตรกุล(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต), รศ.ดร.เชาว์ 
โรจนแสง(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช),  ดร.
สมเกียรติ ฉายโช้น (ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมงาน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์)และดร.สมชาย คะนึง
บุตร(นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษกรมส่งเสริม
สหกรณ์) โดยน าผลจากการสัมมนามาปรับปรุงรูปแบบ
สหกรณ์ตามแนวพุทธ และจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญครั้ง
ที่สอง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญพระพุทธศาสนา
และสังคมสังคมวิทยาจ านวน 2 คนประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และดร.ทรงวิทย์ 
แก้วศรีและผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟัง
ข้อมูลเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นในการน าไปปรับปรุง  
 5. รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ 

 ปรับปรุงร่างรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ สร้างรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธที่
สมบูรณ์และเผยแพร่สู่สหกรณ์  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นแรก แนวคิดเรื่องความสอดคล้อง
ของหลักสหกรณ์กับพระพุทธศาสนา พบว่าแนวคิด
สหกรณ์เกิดจากความคิดที่ต้องการจะช่วยแก้ปัญหา
ความยากจน การเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ สังคม 
โดยมีการก าหนดเป็นคุณค่า อุดมการณ์และหลักการ
ของสหกรณ์ ที่เริ่มจากซีกโลกตะวันตกไม่ได้มีความ
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เข้าใจในพระพุทธศาสนา แต่แนวคิดสหกรณ์ก็ถือได้ว่า
เป็นแนวคิดที่ดี  มีความสอดคล้องกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่พิจารณาเทียบเคียงเนื้อความในพระ
มงคลวิเสสกถา ที่ถวายพระเจ้าแผ่นดิน ในรัชกาลที่ 6 
พ.ศ. 2462 อธิบายว่าสหกรณ์คือ การท าร่วมกัน ย่อม
เป็นไปเพื่อความส าเร็จแห่งกิจ ที่ต้องร่วมกันท าโดยมี
การแยกออกตามหน้าที่ที่ต้องอาศัยกันเปรียบเหมือน
ร่างกายคน สหกรณ์จึงเป็นการท ากิจกรรมร่วมกัน
ในทางที่ดี ด้วยศีลธรรม จรรยา  อย่างมีระเบียบแบบ
แผนที่ดี  ถ้าพิจาณาถึงความสอดคล้องของหลักการ
สหกรณ์กับพระพุทธศาสนาพบว่า   
 หลักที่1 หลักการรับสมาชิกของสหกรณ์ มี
การก าหนดคุณสมบัติสมาชิก ที่ต้องมีความสมัครใจใน
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือสามารถลาออกจากการ
เป็นสมาชิกได้ด้วยความสมัครใจ และสหกรณ์เองก็มี
สิทธิที่จะปฏิเสธการรับสมาชิกหรือให้สมาชิกก็หมด
สภาพความเป็นสมาชิกได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับการ
ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพระสงฆ์ ว่าด้วยความสมัครใจ
บวชหรือลาสิขาบท รวมถึงการบวชนั้นคณะสงฆ์ก็ต้อง
อนุญาตให้บวชได้หรือสามารถให้สึกออกจากความเป็น
ภิกษุได้เช่นกัน การที่สหกรณ์รับสมาชิกโดยไม่ค านึงถึง
เรื่อง เพศ สังคม เชื้อชาติ ศาสนานั้นแต่ความจริงก็ยังมี
ข้อก าหนดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกว่า
ด้วยต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด ซึ่งก็ไม่ต่างกับ
พระพุทธศาสนาที่มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้บวชแต่
ก็ไม่มีเรื่องการแบ่งชนช้ันวรรณะของการเป็นสมาชิก 
การเข้ามาเป็นสมาชิกของทั้งสององค์กร ต้องเข้ามาด้วย
ความสมัครใจเป็นเป้าหมายพื้นฐานเหมือนกัน แต่
ต่างกันที่เป้าหมายสูงสุด ทางพระพุทธศาสนาถือการ
หลุดพ้นแต่สหกรณ์เป็นเรื่องของทางโลกท่ีหวังเพียงเพื่อ
ความสุขร่วมกัน    
 หลักที่2 หลักความเสมอภาค สหกรณ์เน้น
การจัดการตามหลักประชาธิปไตยแต่การบริหารจัดการ
ในสังคมของพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้ให้ความส าคัญ
มากยิ่งกว่าประชาธิปไตยโดยเน้นถึงเรื่องธัมมาธิปไตย 
จากพื้นฐานของพระสงฆ์มีประชาธิปไตยในการปฏิบัติ

กิจและให้ความส าคัญในความถูกต้อง ถือธรรมเป็นใหญ่  
ด้วยความเสมอภาคที่เป็นพื้นฐานในพระพุทธศาสนา 
เป็นการเสมอกันต่อกฎกติกาที่มีศีลเสมอกัน มีความ
ประพฤติดีรักษาระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกาย 
วาจา ใจ ที่ท าให้อยู่ร่วมกันได้  และการอยู่ร่วมกันก็
อนุญาตให้พระสงฆ์สามารถทักท้วงกันได้ด้วยความ
เสมอภาพ แสดงให้เห็นความเป็นประชาธิปไตยขั้นธรรม   
 หลักท่ี3 หลักการมีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ หัวใจส าคัญคือการมีส่วนร่วมใน
การตอบสนองความต้องการที่เหมือนกันโดยเฉพาะทาง
เศรษฐกิจหรือการลงทุน แต่พระพุทธศาสนาที่แท้จริง
ไม่ได้พูดถึงการลงทุนแต่เน้นถึงการร่วมกันท าความดี 
สะสมบุญหรือคุณงามความดี  การมีส่ วนร่วมของ
สหกรณ์กับพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับการมีส่วน
ร่วมที่พระพุทธเจ้าให้ส าคัญเรื่องความสามัคคี หรือ
ความพร้อมเพรียงกัน ที่ตั้งอยู่ในธรรม  อันท าให้เกิด
ความสุขพิจารณาได้จากเรื่องสามัคคีที่กล่าวกันในเรื่อง
ของความดี  ถ้าไม่ใช้เรื่องดีแม้ท าโดยพร้อมเพียงกันก็ไม่
ใช้ค าว่าสามัคคี เช่นพร้อมเพียงกันหรือร่วมกันปล้น  
การรุมท าร้าย ไม่ใช้สามัคคี ดังนั้นสิ่งที่ไม่ใช้สามัคคีจึงไม่
มีความสุข การที่สมาชิกสงฆ์ส่วนมากมีร่วมกันคือกิจ
สงฆ์ ที่ต้องมีความสามัคคีจากอดีตเสมอมา เช่นเรื่อง
การท าผ้าจีวร รวมถึงสามารถพิจารณาได้จากเรื่องกฐิน 
หรืองานพิธีกรรมในสังคม   
 หลักที่4 หลักเสรีภาพของสหกรณ์ มีการ
ปกครอง และควบคุมดูแลกันเองและอิสระที่จะคิด 
ตัดสินใจ ด าเนินการใดๆสอดคล้องกับเสรีภาพที่
พระพุทธเจ้าให้ทุกคนมีอิสระในความคิด ความเช่ือ 
แม้แต่การนับถือศาสนาพุทธ พระองค์ก็พร้อมให้ทุกคน
เข้ามาเรียนรู้และพิสูจน์ความจริงตามหลักธรรมด้วย
ตนเองก่อนที่จะเช่ือ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงถือ
เป็นธรรมชาติที่ทุกคนสามารถใช้ปัญญาพิจารณาได้
ก่อนที่จะตัดสินใจเช่ือถือเป็นเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ เมื่อ
พิจารณาวัดที่เป็นองค์กรสงฆ์เป็นนิติบุคคลการบริหาร
จัดการภายในวัดมีเสรีภาพในการปกครอง มีการ
ควบคุมดูแลกันเองตามพื้นฐานการช่วยตนเอง ที่กล่าว
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ว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ถือเป็นเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่ท าให้
พระสงฆ์มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานนอก แต่ก็อยู่
ภายใต้การส่งเสริมดูแลจากคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคม 
มีความเป็นตัวของตัวเองในการคิด ในการตัดสินใจ ซึ่ง
คล้ายกับสหกรณ์ที่มีเสรีภาพในการปกครองตนเอง มี
เสรีภาพในการคิดการตัดสินใจแต่ก็อยู่ใต้การส่งเสริม
ดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์   
 หลักที่5 หลักการศึกษา อบรม และ
สารสนเทศของสหกรณ์สอดคล้องกับการที่พระพุทธเจ้า
ส่งพระอรหันตอ์อกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือได้
ว่าเป็นศาสนาแรกของโลกในเรื่องการให้ความส าคัญต่อ
การศึกษา อบรม โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านจิตให้
เป็นสมาธิ การที่สหกรณ์ต้องส่งเสริมการศึกษาอบรมให้
คนสหกรณ์ เผยแพร่แนวคิด หลักการ อุดมการณ์
สหกรณ์  ที่ เ หมือนกับการเผยแพร่หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่มีการถ่ายทอดและเผยแพร่แก่
พุทธศาสนิกชนและบุคคล เพื่อหวังให้สังคมปกติสุข   
 หลักที่6 หลักความร่วมมือ สหกรณ์เป็น
องค์การแห่งความร่วมมือ การจะสร้างเข็มแข้งต้องเกิด
จากความร่วมมือตั้งแต่ภายในสหกรณ์และภายนอก จน
เกิดความเข็มแข็งและอ านาจในการต่อรอง สอดคล้อง
กับพระพุทธศาสนาที่ก าหนดให้พระสงฆ์มีความร่วมมือ
กันในการปวารณาที่ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน เกิดการ
ว่ากล่าตักเตือนกัน อันท าให้เกิดความร่วมมือตรวจสอบ
กันเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญของการอยู่ร่วมกัน เกิดการ
ยอมรับกันและกัน รวมถึงความร่วมมือระหว่างวัดต่างๆ 
ซึ่งไม่ได้เป็นเครือข่ายกันแต่จากหลักธรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดความสามัคคีท าให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน ซึ่ง
หลักร่วมมือก็สอดคล้องกับค าสอนเรื่องความสามัคคี
และเรื่องสังคหวัตถุที่สอนให้ช่วยเหลือแบ่งปัน โดยอิง
อยู่ บนแนวคิด เ รื่ อ งปฏิ จสมุปบาทที่ สอนให้ เห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะต้องท าให้สอดคล้อง
กับกฎธรรมชาติและความเป็นจริง   
 หลักท่ี7 หลักการเพื่อสังคม สหกรณ์เป็นส่วน
หนึ่ งของสั งคม   การท ากิจกรรมจ า เป็นต้ อง ให้

ความส าคัญกับชุมชน เมื่อชุมชนมีกิจกรรมใดๆ สหกรณ์
ต้องพร้อมเข้าไปมีส่วนร่วม สอดคล้องกับหลักเมตตาที่
พระพุทธศาสนาสอนให้คนมีเมตตากรุณา ให้ทาน 
เสียสละ ซึ่งพระสงฆ์เป็นแบบอย่าง งานที่พระสงฆ์ท า
นอกจากหน้าที่โดยตรงที่ก าหนดไว้ในพระธรรมวินัย
แล้ว ยังมีหน้าที่ต่อสังคม เนื่องจากพระสงฆ์ต้องอาศัย
บุคคลที่เลื่อมใสในพระพทุธศาสนามาอุปถัมภ์ พระสงฆ์
ถึงจะด ารงอยู่ได้ การที่พระสงฆ์มีหน้าที่ในการให้ธรรม
กับประชาชนและมีส่วนในการส่งเสริมสังคมทางด้าน
การศึกษา ให้ความคิดตามหลักธรรมและเป็นผู้ที่
เสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นแบบอย่างของสังคมที่มี
คุณธรรม ท าให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่
ได้จนถึงทุกวันน้ี   
 คุณค่าของสหกรณ์ไทย  เป็นเรื่องที่สหกรณ์
ต้องพัฒนาให้สมาชิกและสังคมมีความเ ช่ือมั่นใน
จริยธรรมแห่งความสุจริต  ความเปิดเผย  ความ
รับผิดชอบต่อสังคม  และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเป็น
เรื่องแห่งความดีที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและ
หลักธรรมคือ สังคหวัตถุ 4 และส่งเสริมคุณค่าที่อาจ
เรียกว่าค่านิยมคนสหกรณ์ในเรื่องการช่วยตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย  ความเสมอภาค 
ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สามารถสรุป
ตามหลักธรรมที่สอดคล้องกับหลักฆราวาสธรรม 4  
 อุดมการณ์สหกรณ์ เป็นเรื่ องความเช่ือที่
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าศรัทธา ในเรื่อง
อุดมการณ์สหกรณ์เป็นศรัทธาแห่งความดีงานที่คน
สหกรณ์ต้องก าหนดไว้เป็นเป้าหมายชีวิต ท่ีต้องเป็นผู้ให้ 
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่องทาน การให้ที่ถือ
ว่ามีความส าคัญ ท าให้คนเราลดความตระหนี่เพื่อที่จะ
รู้ จั กการ เสี ยสละเพี่ อการอยู่ ร่ วมกันด้ วยดี  เมื่ อ
อุดมการณ์สหกรณ์เป็นเรื่องความดีงามก็ต้องสอดคล้อง
กับพระพุทธศาสนาเป็นธรรมดา แต่พระพุทธศาสนาก็
เน้นว่าการมีอุดมการณ์เป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่มากเกินไป
โดยมีปัญญามาหนุนให้เป็นอุดมการณ์สหกรณ์ที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริง ที่กล่าวมาสหกรณ์มีความสอดคล้อง
กับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักธรรมที่สอดคล้อง
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ส่งเสริมสหกรณ์คือ ฆราวาสธรรม 4 สังคหวัตถุ 4 
รวมถึงหลักธรรมในการส่งเสริมการท างานของสหกรณ์
เช่น พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 สารณียธรรม 6 สัปปุริส
ธรรม 7 ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักที่ท าให้เกิดความสามัคคี 
เสียสละ และแบ่งปัน ในการท างานหรือการด าเนินชีวิต 
เพื่อให้เกิดความสุข 
 ประเด็นที่สอง สภาพการด าเนินงานของ
สหกรณ์ในสังคมไทย จากการส ารวจสหกรณ์ดีเด่นกับ
กลุ่มแนวพุทธและแบบสอบถาม ดังนี ้
 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานภาพรวมของ
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 กับกลุ่มแนวพุทธที่
ด าเนินงานคล้ายสหกรณ์ พบว่า ข้อดีหรือโอกาสตาม
หลักการสหกรณ์ คือ 
 1.  ด้ านการรับสมาชิก กฏระเบียบและ
ข้อบังคับเป็นที่ยอมรับของสหกรณ์ ท าให้สามารถขยาย
ฐานการรับสมาชิกได้เพิ่มขึ้น จากพฤติกรรมการออม 
ของสมาชิกและคนในสังคม  
 2. ด้านความเสมอภาคสหกรณ์มีการท างาน
ด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส 
 3. ด้านการมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกกับ
สหกรณ์ ประธานกรรมการ ผู้บริหาร เป็นที่ยอมรับนับ
ถือโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4. ด้านเสรีภาพ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์
เป็นปรัชญาที่ยึดมั่น สมาชิกยังมีศรัทธาในระบบของ
สหกรณ์ 
 5. ด้านการศึกษา อบรมและสารสนเทศใน
การส่งเสริมนโยบายรัฐจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ท าให้มีการจัดการศึกษาอบรมแก่สมาชิกและคนใน
สังคมมีความรู้เรื่องสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน 
 6. ด้านความร่วมมือ สหกรณ์มีการเช่ือมโยง
สหกรณ์เครือข่ายกันมากขึ้นและได้รับการสนับสนุนจาก
ส่วนราชการ (สหกรณ์จังหวัดและอื่นๆ) คณะกรรมการ 
มีประสบการณ์และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 7. ด้านเพื่อสังคม สหกรณ์มีกิจกรรมเพื่อ
สังคมโดยมีความใกล้ชิดกับสังคม วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นท าให้สามารถน ามาสร้างโอกาสพัฒนา
ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ได้และส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้อย่างหลากหลาย 
 ข้อเสียหรืออุปสรรคตามหลักการสหกรณ์ คือ  
 1. ด้านการรับสมาชิกจากสังคมที่มีพฤติกรรม
ขาดการออม ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น และยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์ของ
สหกรณ์อย่างแท้จริง 
 2. ด้านการมีส่วนร่วม โครงการของรัฐท าให้
สมาชิกขาดอุดมการณ์สหกรณ์ในการช่วยเหลือตนเอง 
เช่นโครงการรับช าระหนี้หรือการโอนหนี้เกษตรกรจาก
สหกรณ์ไปสู่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ท าให้
สมาชิกมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่น้อยลง ช าระหนี้
ไม่ตรงก าหนดเวลาและขาดสัจจะ 
 3. ด้านเสรีภาพ สหกรณ์จะมีคู่แข่งขันมากขึ้น
 4. ด้านการศึกษา อบรมและสารสนเทศ 
ทีมงาน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะความรู้
ความสามารถและผู้ตรวจสอบกิจการ กรรมการยังไม่
เข้าใจ มั่นใจในบทบาทหน้าที่ก ากับดูแล และมีการ
ประชาสัมพันธ์น้อย 
 5.  ด้ า น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของสหกรณ์อย่างแท้จริง (การสนับสนุน
จากภาครัฐยังไม่เพียงพอ) เฉพาะกลุ่มแนวพุทธขาดการ
ยอมรับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์การส ารวจจากแบบสอบถาม
พบว่า 
 สหกรณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 429 ตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นฝ่ายจัดการสหกรณ์จ านวน 
226 คิดเป็นร้อยละ 52.7 และฝ่ายบริหารสหกรณ์ 
จ านวน 203  คิดเป็นร้อยละ 47.7 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวนพนักงานประมาณ 10 คน มีสมาชิก
มากที่สุดอยู่ระหว่าง  1000 ถึง 1999 คน มีการด าเนิน
ธุรกิจสินเช่ือและรับฝากเงิน สหกรณ์มีการศึกษาความ
พึงพอใจของสมาชิกบ้างแต่ไม่ต่อเนื่อง  

สหกรณ์มี สภาพแวดล้ อมภายใน  ด้ า น
โครงสร้าง นโยบาย และกฎระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 
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โดยรวมมีระดับความเข้มแข็งมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 
โดยเฉพาะเรื่องการยอมรับ ตามกฎระเบียบ-ข้อบังคับ 
มีระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.19 
ส่วนเรื่องที่มีระดับคะแนนต่ าสุดคือการจัดโครงสร้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีระดับความเข้มแข็ง อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.90    

ด้านส านักงาน/สิ่ งอ านวยความสะดวก/ 
อุปกรณ์และเครื่องจักรโดยรวมมีระดับความเข้มแข็ง
มาก ค่าเฉลี่ย 3.87 โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ ส านักงาน 
มีความเหมาะสมในการท างานและการให้บริการ
สมาชิก มีระดับความเข้มแข็งมาก ค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วน
เรื่องที่มีระดับคะแนนต่ าสุดคือค่าใช้จ่ายในส านักงาน 
อุปกรณ์และเครื่องจักร เกิดประโยชน์คุ้มค่า ประหยัด
เชิงเศรษฐกิจ มีระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.76  

ด้านการบริหารจัดการโดยรวมมีระดับความ
เข้มแข็งมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 โดยเฉพาะเรื่องมีการ
ประชุมกันเป็นประจ า มีระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 และเรื่องที่มีความเข็มแข็ง
ต่ าสุดคือการบริหารความเสี่ยงในการท างานมีระดับ
ความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.66  

ด้านคนสหกรณ์ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินการโดยมีผู้จัดการสหกรณ์ มีระดับความเข้มแข็ง
มาก ค่าเฉลี่ย 4.09 โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ที่มีต่อ
สหกรณ์ มีระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.26 และเรื่องที่มีความเข็มแข็งต่ าสุดคือ เรื่อง
ความตรงต่อเวลาค่าเฉลี่ย 3.88  สมาชิกมีระดับความ
เข้มแข็งมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 โดยเฉพาะเรื่องการพูดคุย
ยิ้มแย้มแจ่มใส (อัธยาศัยดี) มีระดับความเข้มแข็งอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.00 และเรื่องที่มีความเข็มแข็งต่ า
คือเรื่องที่มีความเข็มแข็งต่ าสุดคือ ความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิด หลักการ อุดมการณ์ มีระดับความเข้มแข็งอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.41 ส่วนเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์มี
ระดับความเข้มแข็งมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 โดยเฉพาะเรื่อง
ความซื่อสัตย์ที่มีต่อสหกรณ์มีระดับความเข้มแข็งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.22 และเรื่องที่มีความเข็ม

แข็งต่ าสุดคือ กล้าตัดสินใจ เผชิญหน้าภายใต้ปัญหา
และอุปสรรค มีระดับความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.90  

ด้านการเ งิน  มีระดับความเข้มแข็งมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.05 โดยเฉพาะเรื่องผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มามั่นคง โป่รงใสตรวจสอบได้ มีระดับความเข้มแข็งอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.29 และเรื่องที่มีความเข็ม
แข็งต่ าสุดคือความเพียงพอของเงินทุนในสหกรณ์มี
ระดับความเข้มแข็งอยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.82
 สหกรณ์มี สภาพแวดล้อมภายนอกด้ าน
กฎหมาย- การเมือง และหน่วยงานต่างๆ โดยรวมมี
ระดับโอกาสอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 โดยเฉพาะ
เรื่องส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ส่งเสริมควบคุมดูแลมี
ระดับคะแนนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.25 และ
เรื่องที่มีโอกาสต่ าสุดคือสันนิบาตสหกรณ์ส่งเสริม
สนับสนุนงานสหกรณ์ มีระดับโอกาสอยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ย 3.39  

ด้านคู่แข่ง คู่ค้าโดยรวมมีระดับโอกาสอยู่ใน
ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย 3.28 โดยเฉพาะเรื่องอ านาจ
การต่อรองของผู้ซื้อผู้ขายมีผลต่อสหกรณ์มีระดับ
คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.34 การแข่งขัน
และคู่แข่งทางการค้ามีมากขึ้นค่าเฉลี่ย 3.25  

ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีระดับโอกาสอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.29 โดยเฉพาะเรื่องความ
พร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติมีระดับคะแนนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 และภัยธรรมชาติส่งผล
ต่อการด าเนินงานสหกรณ์มีระดับคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 

 การวิเคราะห์สหกรณ์ตามแนวพุทธ พบว่า
สหกรณ์ให้ความส าคัญเรื่อง ความเอื้ออาทรผู้อื่น ความ
รัก ความเมตตา กรุณา และการช่วยตนเองเป็นคุณค่า
สหกรณ์ ที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนามากที่สุด ด้าน
หลักการสหกรณ์ ให้ความส าคัญมากสุดคือหลักการมี
ส่วนร่วม หลักการความร่วมมือ และหลักการเพื่อสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในหลักสามัคคีและการ
แบ่งปัน ด้านอุดมการณ์สหกรณ์ ให้ความส าคัญมากใน
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เรื่องสัจจะความจงรักภัคดี และการไม่แสวงหาก าไร
สูงสุด และสหกรณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการพัฒนา
รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธท่ีส าคญัคือการพัฒนาดา้น
คนสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔ รองลงมาคือด้านการ
บริหารจัดการคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ และหลักธรรมที่
ส าคัญควรมีในสหกรณ์ คือ พรหมวิหาร 4  อิทธิบาท 4 
และสังคหวัตถุ 4 
  สรุปสภาพสหกรณ์โดยรวมจากการส ารวจ
การวิเคราะห์ SWOT พบว่า สหกรณ์มีจุดแข็งคือ 
ระบบงานสหกรณ์มี ความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์ 
และมีความไว้วางใจต่อกัน 
 จุดอ่อนประกอบด้วย สมาชิกขาดความรู้
แนวคิด หลักการ อุดมการณ์ ของสหกรณ์ที่แท้จริงท า
ให้ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การตรงต่อเวลาของคน
สห กร ณ์ ใ นก า ร ท า กิ จ ก ร รม แล ะก า ร ช า ร ะ ห นี้ 
คณะท างานยังไม่เข้าใจมั่นใจในบทบาทหน้าที่ก ากับ
ดูแล  ทีมงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะ
ความรู้ความสามารถ สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายส านักงาน 
อุปกรณ์และเครื่องจักรสูงไม่คุ้มค่า ขาดการบริหาร
ความเสี่ยง ไม่รู้จักการประมาณตนหรือความพอดีใน
การท างาน ขาดการประสานงานหรือการมีส่วนร่วมใน
การท างานที่ดี  ขาดการดูแลเรื่องผลกระทบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม  และขาดคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ชัดเจน  
 โอกาส สหกรณ์สามารถขยายฐานสมาชิก
เพิ่มขึ้นได้ หรือเพิ่มทุนได้จากรายได้ของคนในสังคมมี
มากขึ้น สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการ 
สหกรณ์จังหวัดและอื่นๆ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ผู้น าชุมชนมีรู้ความเข้าใจอุดมการณ์สหกรณ์มีมากขึ้น
จากนโยบายรัฐท าให้เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น 
 อุปสรรค จากสภาวะการแข่งขันและคู่แข่ง
ทางการค้ามีมากส่งผลต่ออ านาจการต่อรองของผู้ซื้อ
ผู้ขาย สังคมมีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยท าให้ภาระค่าใช้จ่าย

ของครอบครัวสูงขึ้น และเรื่องภัยธรรมชาตทิ าให้สมาชิก
สหกรณ์ ได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อสหกรณ์  
   

 ประเด็นที่สาม การพัฒนารูปแบบสหกรณ์
ตามแนวพุทธ เกิดจากหลักการสหกรณ์ที่มีความ
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา และข้อมูลจากภาคสนาม
ในการสัมมนากลุ่มหรือสัมภาษณ์เชิงลึกสหกรณ์กลุ่ม
ต้นแบบ และจากแบบสอบถามผู้ที่ เกี่ยว และการ
วิพากษ์ร่างรูปแบบจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งการสร้างรูปแบบ
สหกรณ์ยึดหลักตามสภาพการสหกรณ์ที่ได้จากการ
ส ารวจดังทีไ่ด้กล่าวมา ท าให้สังเคราะห์รูปแบบสหกรณ์
ตามแนวพุทธ โดยใหค้วามส าคัญในการพัฒนาเรื่องการ
น า การบริหารจัดการ และการพัฒนาคน ที่เป็นหลัก
ส าคัญในการพัฒนาสหกรณ์ตามแนวพุทธ ดังนี้  
 1. การนําสหกรณ์ตามแนวพุทธ เป็นการ
ก าหนดทิศทางของสหกรณ์ ประกอบด้วย1) นโยบาย
สหกรณ์ ท าให้มีส่วนร่วม แบ่งปันตอบแทน เกิดความ
สามัคคี 2) วัตถุประสงค์สหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
และสังคมด้วยเมตตาธรรม 3) ภารกิจสหกรณ์ สร้างการ
มีส่วนร่วม ส่งเสริมการท าความดีและเผยแพร่หลัก
สหกรณ์ตามแนวพุทธ 4) เป้าหมายสหกรณ์ ท าให้คน
สหกรณ์มีศรัทธา รักษาวินัย ร่วม ใจเสียสละ เกิด
สติปัญญา  
 2. การบริหารจัดการสหกรณ์ตามแนวพุทธ 
โดยอิงอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชน 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดแผนการด าเนินงานตาม
ความจริง (ธรรม) โดยการวิเคราะห์ที่ต้องพิจารณากับ
ห ลั ก ธ ร ร ม สั ป ปุ ริ ส ธ ร ร ม  7 ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์จากการมีส่วนร่วม2) การ
ปฏิบัติงานที่เน้นความสามัคคี ช่วยเหลือกันหรือมีการ
ท างานเป็นทีมโดยมีโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ที่
ท าให้เกิดความสามัคคีตามหลักสังคหวัตถุ 4  3) การ
ควบคุมด้วยวินัย ทั้งการควบคุมภายในและภายนอก 
ตามแบบประชาธิปไตย 4) ส่งเสริมแรงจูงใจด้วยความ
เสียสละ แบ่งปัน ตามหลักสารณียธรรม 6 ในหลักธรรม
เรื่องสาธารณโภคิตา เพื่อให้ เกิดสวัสดิการกับคน
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สหกรณ์อย่างเหมาะสมและผลตอบแทนที่ถูกต้องเป็น
ธรรมทั้งในสหกรณ์และนอกสหกรณ์ 5) การขยาย
เครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัลยาณมิตร และ 6) การบริหาร
ความเสี่ยงภายใต้ความไม่ประมาท การบริหารจัดการ
อิงอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกและประชาชนตามที่
กล่าวมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปแบบสหกรณ์ตาม
แนวพุทธที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญในการน าไปพัฒนาให้
สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นได้  
 3. คนสหกรณ์ตามแนวพุทธ องค์กรมีคน
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ การพัฒนารูปแบบสหกรณ์จึง
ต้องส่งเสริมคนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตามแนวคิด
สหกรณ์ที่สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา  เพราะคนเป็น
ส่วนหน่ึงของรูปแบบสหกรณ์ที่ต้องพัฒนาให้เกิดศรัทธา
ต่อสหกรณ์ ด้วยจิตใจของการเป็นผู้ให้ เสียสละแบ่งปัน 
รักการเรียนรู้  มีสติ-สัมปชัญญะ มีหิริ-โอตตัปปะ มีขันติ 
มีวินัย มีความพอใจ และไม่ประมาทจากรูปแบบสู่การ
พัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ ซึ่งหัวใจส าคัญ คือ
การพัฒนาคนสหกรณ์ ที่ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบการ
พัฒนาสหกรณ์โดยพัฒนาคนสหกรณ์ตามแนวพุทธ 4 
ระดับ ดังน้ี 
 ระดับที่ 1 การพัฒนาสหกรณ์ในระดับศรัทธา 
จากการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คนสหกรณ์ทุกกลุ่ม ซึ่ง
ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่คนสหกรณ์ควรได้เรียนรู้ โดยมี
การสร้างความเชื่อ แนวคิด คุณค่า อุดมการณ์หลักการ
สหกรณ์ที่สอดคล้องพระพุทธศาสนา ตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 เพื่อหวังให้เกิดเกิดศรัทธาในระบบสหกรณ์ 
เพิ่มมากข้ึน 
 ระดับที่ 2 การพัฒนาสหกรณ์ในระดับ ศีล 
จากการส่ ง เสริมการรับรู้ ในกลุ่ มของเจ้ าหน้ าที่ 
กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับการพัฒนาแนวคิดภาวะผู้น าสหกรณ์ตามหลัก
สหกรณ์แนวพุทธ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามวินัย ด้วย
หลักพรหมวิหาร 4 และการท างานตามหลักอิทธิบาท 4 
เพื่อหวังให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์มีคุณภาพและมี
คุณค่ามากขึ้น  

 ระดับที่ 3 การพัฒนาสหกรณ์ในระดับ การ
เสียสละ จากการสร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการเสียสละ แบ่งปันในการปฏิบัติงานด้วยการ
ตื่นรู้ตามหลักสหกรณ์แนวพุทธ ให้สามารถสร้างความ
สามัคคี ตามหลักสังคหวัตถุ 4  สารณียธรรม 6 และ
การอัปปมาทะหรือความไม่ประมาท เพื่อหวังให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีในสหกรณ์ และสังคมมีความสุขเพิ่มขึ้น  
 ระดับที่ 4 การพัฒนาสหกรณ์ในระดับปัญญา 
จากการพัฒนาในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีการพัฒนาให้
เกิดบูรณาการปัญญาตามหลักสหกรณ์แนวพุทธ โดย
มุ่งเน้นคนดีมีปัญญาตามสัปปุริสธรรม 7 และสัมปรายิ
กัตถะ 4 เพื่อหวังให้สหกรณ์มีการพัฒนาเป็นสหกรณ์
ตามแนวพุทธ 
 การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ
สามารถท าให้สหกรณ์เข้มแข็งได้จากคนสหกรณ์ที่มี
ศรัทธา รักษาวินัย ใส่ใจเสียสละ ด้วยปัญญาตามแนว
พุทธ[6] 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรปุผลการวิจัย 
แนวคิดสหกรณ์มีสอดคล้องกับพระพุทธศาสนา

เทียบเคียงได้ถึงความหมาย การมีส่วนร่วม การแบ่งปัน
ที่ท าให้เกิดความสามัคคี รวมถึงหลักธรรมก็ส่งเสริม
สหกรณ์ เช่นสังคหวัตถุ 4 ท าให้เกิดความสามัคคี 
ฆราวาสธรรม 4 ท าให้เกิดการแบ่งปัน เรื่องการสหกรณ์
ในสังคมไทยมีจุดแข็งในระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มี
จุดอ่อนที่สมาชิกยังไม่เข้าใจแนวคิดหลักการอุดมการณ์
อย่างแท้จริง มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และอุปสรรคธุรกิจมีการแข่งขันสูง เรื่องรูปแบบ
สหกรณ์ต้อง ให้ความส าคัญในเรื่องการน าสหกรณ์ การ
บริหารจัดการ และคน โดยเน้นการพัฒนาคนสหกรณ์ 
ตามแนวพุทธ   

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนว
พุทธ มีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
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 ผลการศึกษาพบว่า เรื่องสหกรณ์มีความ
สอดคล้องกับพระพุทธศาสนา ตามแนวคิดสหกรณ์ที่
ช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน หลักคิดแห่งการท าความดีที่
สอดคล้องกับพระมหาวินัย ผลเจริญ[7] จากการศึกษา
แนวคิดและขบวนการประชาสังคมของพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทยที่สนับสนุนว่า แนวคิดประชาสังคมของ
พลเมืองไทยมีจิตส านึกอิสระเห็นแก่ความถูกต้องดีงาม
ท าให้เกิดการรวมตัวกับ เช่นสหกรณ์ ที่ท ากิจกรรมอัน
เป็นประโยชน์ของกลุ่มหรือส่วนรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่
พระพุทธเจ้าทรงเสียสละเพื่อส่วนรวม และหลักธรรมก็
เน้นมิติทางสังคมเช่นการมีความเมตตา กรุณาต่อกัน 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   
 จากสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ใน
สังคมไทยมีจุดแข็งคือ ระบบงานสหกรณ์มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความ
ซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์ สอดคล้องกับกองวิชาการ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์[8] สนับสนุนว่า ผู้น าหรือฝ่ายบริหาร
สหกรณ์เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้สหกรณ์ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน มีจุดอ่อนคือ คณะท างาน
ยังไม่เข้าใจมั่นใจในบทบาทหน้าที่ก ากับดูแลและการ
ตรงต่อเวลาสอดคล้องกับประพฤทธิ์ โภคาและคณะ[9] 
ที่ท าการวิจัยเรื่องเครือข่ายสหกรณ์นิคมเชิงคุณค่า ที่
อธิบายสนับสนุนว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดภาวะผู้น า
พิจารณาได้จากการประชุมหรือการเข้าร่วมเวทีแสดง
ความคิดเห็นยังน้อย  ส่วนเรื่องสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายสูง 
ทีมงานเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะการท างาน 
ขาดการประสานงานหรือการมีส่วนร่วมในการท างาน 
ที่ดี สอดคล้องกับพฤกษา พุทธรักษ์ [10] สนับสนุนว่า
การที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการท าธุรกิจข้อนข้างน้อย  
สาเหตุน่าจะมาจากการขาดประสิทธิภาพ ท าให้
สหกรณ์การเกษตรจะประสบปัญหารายจ่ายสูง รายรับ
ลด เรื่องคุณค่าสหกรณ์ ในความความเอื้ออาทรผู้อื่น 
ความรัก ความเมตตา กรุณา และการช่วยตนเอง
สอดคล้องกับ อรสุดา เจริญรัถ [11] อธิบายถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือการ

พึ่งพาอาศัยกันอย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของความ
ไว้วางใจต่อกันซึ่งถือเป็นทุนทางสังคมที่จะท าให้เกิดการ
รวมตัวกันเพื่อท าการจัดการปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของตนเอง  ส่วนเรื่อง
หลักการสหกรณ์ที่มีความส าคัญมากสุดคือหลักการมี
ส่วนร่วม ความร่วมมือซึ่งสอดคล้องกับชุติกาญจน์ 
อังคารประเสริฐ[12] ที่สนับสนุนว่าปัจจัยที่ส่งผลให้
สหกรณ์สามารถประสบผลส าเร็จเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกสหกรณ์  ส่วนหลักการเพื่อสังคมคือ ความ
สามัคคีและการแบ่งปันรวมถึงอุดมการณ์สหกรณ์ ที่ให้
ความส าคัญมากเรื่องสัจจะกับความจงรักภัคดี และการ
ไม่แสวงหาก าไรสูงสุดสอดคล้องกับพระมหาสมโภช 
ฐิติญาโณ[13] อธิบายถึงการท ากิจกรรมเพื่อสังคมโดย
การบริจาคให้แก่สาธารณชนมีค่ามากกว่าการยึดครอง
แต่เพียงผู้เดียว  และเรื่องอุดมการณ์สหกรณ์อธิบายว่า
การส่งเสริมความสุขที่เกิดจากการให้เปล่าเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการให้ที่ยิ่งใหญ่  โดยไม่มีการ
ประเมินว่าขาดทุนหรือก าไรทางวัตถุซึ่งก็สอดคล้องกับ
กองวิชาการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อธิบายว่าการ
ด าเนินงานสหกรณ์แม้ก าไร จะไม่ใช่เป้าหมายที่ส าคัญ
ที่สุดของสหกรณ์ แต่ถ้าสหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจ 
โดยไม่ขาดทุน หรือได้รับก าไร จะท าให้สมาชิกได้รับ
ผลประโยชน์จากการบริการงานของสหกรณ์ ถือว่าฝ่าย
บริหารด าเนินธุรกิจสหกรณ์ประสบผลส าเร็จ 

  ในเรื่องการสร้างรูปแบบสหกรณ์ตามแนว
พุทธ ประกอบด้วยเรื่อง การพัฒนาสหกรณ์ตามแนว
พุทธด้วยการเรียนรู้สอดคล้องกับ สุพจน์ วัฒนวิเชียร, 
รังสรรค์ สิงหเลิศ, สุวกิจ ศรีปัดถา และเกรียงศักดิ์ 
ไพรวรรณ [14] ที่อธิบายถึงการสร้างรูปแบบการพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรที่ได้จัดท ากิจกรรมในการพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรโดยมีการอบรมสมาชิกสหกรณ์ จัด
ให้มีการฝึกอบรมให้สมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักสิทธิ หน้าที่ 
หลักการ อุดมการณ์ การด าเนินธุรกิจกับสหกรณ์ และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ส่วนการจัด
อบรมการบริหารจัดการ และการอบรมกรรมการ
สหกรณ์ มีการจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมการ
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บริหารการด าเนินงานสหกรณ์ ซึ่งการพัฒนารูปแบบ
สหกรณ์ตามแนวพุทธก็น่าจะท าการจัดกิจกรรม
ประกอบ  ส่วนเรื่องวินัยการจัดการสหกรณ์ ต้องมีการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรม สอดคล้องกับอนันต์ 
แมนพยัคฆ์[15] อธิบายว่าพระอาจารย์สุบิน ปณีโต มี
การบูรณาการน าหลักธรรมเข้าไปเผยแผ่ตามความจริง
วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เพื่อเรียนรู้ร่วมกันในการ
แก้ปัญหาโดยเน้นการท าบุญด้วยการสงเคราะห์
ช่วยเหลือกันตามหลักความสามัคคี  และสอดคล้องกับ
ปรีดา  เรืองวิชาธร[16] ที่อธิบายว่าผู้น าต้องมีคุณธรรม
อันประเสริฐเป็นรากฐานคอยก ากับความประพฤติของ
ตนเองและเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องดีงาม
ตามดุลยภาพในแง่ประโยชน์แห่งชีวิตในคติพุทธศาสนา  
ส่วนเรื่องคนดีสหกรณ์สอดคล้องกับ ชุติกาญจน์ อังคาร
ประเสริฐ ที่อธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลให้สหกรณ์สามารถ
ประสบผลส าเร็จได้คือเรื่องคน และการบริหารจัดการ
กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์  และเรื่องการน า
สหกรณ์สอดคล้องกับ นวพร ปัญญากรสกุล[17] ที่
อธิบายเรื่องรูปแบบการสร้างความสามัคคีต้องเริ่มจาก
การก าหนดเป้าหมายร่วมกัน และลงมือท าตามเพื่อให้
ได้ผลตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จากที่กล่าวมา
ส นั บ ส นุ น ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ส ห ก ร ณ์ กั บ
พระพุทธศาสนาที่สามารถน าไปเผยแพร่เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมแนวคิดสหกรณ์ให้เกิดการท าความดีเพิ่มขึ้น 
โดยพัฒนารูปแบบสหกรณ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้
เกิดการรับรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาขับเคลื่อนเป็นสหกรณ์ตามแนวพุทธ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ภาครัฐควรมีนโยบายรณรงค์ให้สังคมและ
ประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจ แนวคิดสหกรณ์ที่
ถูกต้องดีงานตามหลักความสามัคคี เสียสละ เพื่อสังคม
ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยให้หน่วยงานรัฐทุก
หน่วยงานได้มีส่วนรวมสนับสนุนงานสหกรณ์และเป็น
เครือข่ายในการส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์ รวมถึงมี

นโยบายรณรงค์ให้คนในสังคมไดเ้ข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
ด้วยความเข้าใจแนวคิดสหกรณ์ตามแนวพุทธ 
 การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ 
ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้ง
ต่อไปดังน้ี  
 1. ศึกษาสร้างเกณฑ์ช้ีวัดการพัฒนาสหกรณ์
ตามแนวพุทธ หรือเกณฑ์ช้ีวัดสหกรณ์ที่น าแนวทาง
พระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.  ศึกษาเปรียบเทียบศรัทธาในการน า
หลักธรรมเข้าไปบูรณาการการด าเนินงานของสหกรณ์ 
ทั่วไปกับสหกรณ์ที่ได้รับการตัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีแด่น 
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