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สถาบันการศึกษากับการพัฒนาขบวนการสหกรณ

   สมคิด   แกวทิพย*

“งานดานการศึกษาเปนงานสํ าคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความจริง ความเจริญ
และความเสื่อมของชาตินั้น  ขึ้นอยูกับการศึกษาของพลเมืองเปนขอใหญ  ตามขอเท็จจริง   ที่ทราบ
กนัอยูแลว  ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ทั้งมีสัญญาณบางอยางเกิดขึ้นดวย
วาพลเมืองของเราบางสวนเริ่มทรามลงไปในความประพฤติและจิตใจ  ซ่ึงเปนอาการ   ที่นาวิตก  ถา
หากยงัคงเปนอยูตอไป เราอาจจะเอาตัวไมรอด  ปรากฎการณเชนนี้นอกจากเหตุอ่ืนแลวตองมีเหตุมา
จากการจดัการศึกษาดวยอยางแนนอน  ……..เราตองจัดการศึกษาใหเขมแข็ง  ยิ่งขึ้น

(ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท
ทีพ่ระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม
พ.ศ.2510)

 นัยของพระบรมราโชวาททํ าใหตองตั้งคํ าถามกับระบบสังคมและสถาบันการศึกษาวา
เปนสาเหตทุ ําใหคนทรามลงไปในดานความประพฤติและจิตใจหรือไมอยางไร ดวยวาถาการศึกษา
และสังคมเปนเครื่องมือหรือส่ือกลาง(means) อาจกอเกิดเหตุทางดีหรือทางรายไดหากไมรูเทาทัน
หรือจดัการผิดพลาด ก็อาจเปนกรรมใหญในระบบที่จะสงผลยาวนาน

 คนจะพัฒนาตนไดดวยสังคม

 ง ูหนแูละแมวใชชีวิตอยูไดดวยสัญชาติญาณ แตคนอาศัยสัญชาติญาณไดนอย  คนจึงตอง
ศกึษาเรียนรู ฝกฝนพัฒนาตนใหมีสติตื่นรูอยูเสมอ จิตตั้งมั่นปญญาเฉียบแหลม จริยะงดงามมีความสุข
และเปนอิสระทั้งทางกาย ใจ และความคิดจิตวิญญาณ
 คนพฒันาตนเพื่อความสมบูรณของการดํ าเนินชีวิตทั้งดานพฤติกรรม จิตใจและสติ
ปญญาไดตองอาศัยสังคมทํ าหนาที่ขัดเกลา อบรม บมเพาะสมาชิกของสังคม เร่ิมตั้งแตในครอบครัว
ญาติมิตรและชุมชน

                                                 
* อาจารยภาควิชาเศรษฐศาสตรและสหกรณการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ
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 สังคมจงึมีบทบาทหนาที่สรางระเบียบสังคม จัดระบบศึกษาเพื่อการพัฒนาคน ระบบการ
จดัการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และความรู ภูมิปญญาจึงเปนทุนของสังคม (social capital)  ที่ส่ังสม
มาเปนเวลาชานาน เปนรากฐานแทจริงของสังคมชุมชนทองถ่ินและชาติบานเมือง

 สถาบันการศึกษาในฐานะกลไกเพื่อพัฒนาคนและสังคม

สถาบันการศึกษาจึงเปนเครื่องมือของสังคมเพื่อตอบสนองธรรมชาติพื้นฐานของสังคม
มนุษยซ่ึงเปนสังคมของการเรียนรู (learning  society)   สังคมตองการใหคนในสังคมคิด เห็น เปน ทํ า
และสมัพนัธกันเชนไรก็ใชกลไกการเรียนการสอน  ผานผูสอน หลักสูตร วิชา ตํ ารา และกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนในสถานศึกษาพัฒนาคนไปในทางที่เขาควรจะเปน
 นอกจากการทํ าหนาที่พื้นฐานสอนใหคนอานออกเขียนได ความรูเพื่อการดํ ารงอยูเปน
เบือ้งตนซึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแลว สถาบันอุดมศึกษาเปนผูนํ าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
(change agent)  ผานภาระกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการทางวิชาการทางสังคม และ
การทํ านบุ ํารุงศลิปวัฒนธรรม อันไดกํ าหนดเปนหนาที่พื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั่วไป    
 ในขณะที่บทบาทที่คาดหวังที่สังคมมีตอโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเร่ิมไกลหางจากบท
บาทที่เปนจริง สถาบันการศึกษาจึงถูกสังคมตั้งคํ าถามตาง ๆนานาเปนตนวา
 •สถาบันการศึกษายังคงทํ าหนาที่สถาบันทางสังคมหรือเปนธุรกิจการศึกษาไปแลวหรือ
อยางไร?
 •สถาบันการศึกษาทํ าหนาที่สรางคน สรางความรู บริการทางวิชาการและทํ านบุํ ารุงศิลป
วฒันธรรมอยางไร และเพื่อใคร?
    • สังคมควรจะมีสวนเขามารวมคิด ทํ า รับผิดชอบกับสถาบันการศึกษาตอไปอยางไร?
 •สถาบันการศึกษาจะทํ าหนาที่ผูนํ าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ชีวิตและสังคมควรจะ
เปนหรือไม?
 สถาบันการศึกษากับการพัฒนาขบวนสหกรณ

สหกรณเปนกระบวนการ(process)และเปนการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจสังคมอยางเปน
ขบวน(social and economics  organized action )ของคนจํ านวนมาก(politics)โดยจัดตั้งเปนองคกร
หรือสถาบนัทางสังคม  ดังนั้นสถานศึกษาในฐานะสถาบันทางสังคมเชนเดียวกันจึงมีภาระกิจรวมที่
จะมาหนุนเสริมการพัฒนาขบวนการสหกรณ
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บทความนีไ้มใชเปนบทความที่ไดจากการวิจัยโดย ยอมยังไมอาจกลาวไดวาสิ่งที่พูดถึง
เปนความจริง แตเปนเพียงแนวคิดและทัศนะตอความเปนจริงที่ดํ ารงอยู ของผูเฝามองและปฏิบัติการ
ในสถาบนัการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรสหกรณ  เจตนาของเขียนเปนการเติมเชื้อพันธความคิด
(seed idea) น ําเสนอเขาสูเวทีอภิปรายของผูทรงคุณวุฒิดานการสหกรณ  จุดมุงหมายของบทความจึงมิ
ไดท ําใหผูอานใหหายสงสัย  หากแตเปนการเสนอเพื่อหลอเล้ียงกระตุนตอมสงสัยใครรูในหมูผูเขา
รวมสมัมนาเพื่อใหไดมาซึ่งโจทยวิจัยในชุดโครงการวิจัยการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย
 โดยแกนสารเปนการใหขอสังเกตในประเด็นแนวคิดวาทํ าไมสถาบันการศึกษาตองมามี
สวนรวมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ? และจะตองใชเงื่อนไขจํ าเปนอะไรบาง? บทความคาดหวัง
เปนอยางไร? บทบาทที่เปนอยูจริงเปนอยางไร? ท่ีเปนอยางนั้นเปนเพราะเหตุอันใดเปนสํ าคัญ? และ
หากจะใหสถาบันการศึกษามีบทบาทสํ าคัญตอการจํ าเริญของขบวนการ สหกรณตอไป ควรดํ าเนิน
การวจัิยและพัฒนาเพื่อตอบขอสงสัยอะไรบาง?อยางไร?

 ทํ าไมตองใชสถาบันการศึกษามามีสวนพัฒนาขบวนการสหกรณ ?

 การแกปญหาหรือการพัฒนาใด ๆลวนตองอาศัยปญญาความรูเปนสิ่งสํ าคัญ หากไมมีสติ
ปญญาความรูมากและชัดเจน ถูกตองเพียงพอ การกอปญหาใหมในกระบวนการแกปญหาเดิม หรือ
เพิม่เตมิปญหามากขึ้นเปนทวียอมเกิดขึ้นได ดังมีใหเห็นทั่วไปในอดีตถึงปจจุบันสมัย
 โดยพืน้ฐานพัฒนาการของชีวิตและสังคมสงผลทํ าใหเกิดการเรียนรูส่ังสม ส่ิงที่เปนทุน
เดมิของคนและสังคมคือการรูหรือความสามารถในการเรียนรูหรือปญญา เรียกกันโดยทั่วไปวา ภูมิ
ปญญาสวนหนึ่ง กับความรูซ่ึงเปนผลได (output) จากกระบวนการเรียนรู อีกสวนหนึ่ง  มีผูกลาววา
“ความรูนั้นไมมีขา   แตปญญาพาเดินได”  เปนคํ าที่นาสนใจคิดตอ อยางไรก็ตามทั้งปญญาและความรู
มอียู 2 ขั้นใหญคือ
 ปญญาความรูขั้นตน มีไวเพื่อเขาใจความเปนจริงของธรรมชาติอันเปนพื้นฐาน  การสราง
ปญญาความรูระดับนี้สมัยกอนอาจพูดกันในเรื่องราวของการหยั่งรูฟาดิน รูธรรมชาติของคน และ
สังคม  หากสมยัใหมใชกระบวนการวิจัยใหทราบความจริงพื้นฐาน เรียกกันวาเปนการวิจัยพื้นฐาน
(basic  research)  ความรูที่ไดเปนฐานความรูในศาสตรตาง ๆ( sciences) ไมวาจะเปนศาสตรธรรม
ชาติ (natural sciences)  หรือศาสตรสังคม ( social sciences)
 ปญญาความรูขั้นที่สอง  มีไวเพื่อจัดสรรดํ าเนินการใหสามารถจัดระบบในชีวิตและสังคม
มนษุยบนฐานความรูความจริงอันเปนพื้นฐาน  พระธรรมปฎก ป.อ. ปยุตโต ( 2538:หนา25)  ได
อธิบายความหมายปญญาขั้นที่ 2 วาเปนการสรางวินัย ( discipline)  ซ่ึงหมายถึงการจัดตั้งวางระบบ
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ขึ้นในสังคมมนุษยดวยความรูในหลักความจริงของธรรมชาติ…การใชวินัยหรือการจัดตั้งวางระบบ
สังคมขึน้นัน้คือ การทํ าใหสภาพความเปนอยู ทั้งสวนตัวและสวนรวม  พรอมทั้งสภาพแวดลอมตาง
ๆ ทีเ่อือ้เกือ้กูลตอการพัฒนาชีวิตของตนใหเจริญงอกงาม วากันวา  “ถาวิจัยใหวินัยเปนธรรมในสังคม
ไดก็คือการจัดตั้ง สังคมแหงการเรียนรู  (learning society) นัน่เอง”
 ปญญาความรูขั้นที่สองนี้จึงเปนการตอยอดหรือการประยุกตใชความรูระดับศาสตรให
สามารถมารับใชชีวิตและสังคม ซ่ึงมีการกระทํ าในลักษณะที่เรียกเปนประยุกตวิทยา (technology)
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี่ จึงเปนทุนสํ าคัญของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคสมัยที่ตองใหปญญา
ความรูเปนทุน(intellectual and knowledge capital) เปนฐานการพัฒนา    
 เมือ่สังคมมีพัฒนาการมากขึ้นภาระการสั่งสมและถายทอด ตลอดจนสรางปญญาความรู
ใหม ไดจัดระบบสรางสถาบันขึ้นมารับหนาที่โดยเฉพาะ เรียกวาระบบการศึกษา อันมีสถาบันการ
ศกึษาเปนที่รวมของผูรูผูมีปญญาของสังคม เปนที่รวมรวมความรูทั้งสองขั้น  สังคมไดวางใจให
สถาบนัการศึกษามีหนาที่พัฒนาความรูความคิด จิตใจและพฤติกรรมของคนในสังคม ซ่ึงเรียกกันวา
เปนหนาที่ส่ังสอนอบรมสมาชิกสังคมใหเปนบัณฑิต  อีกสวนหนึ่งสถาบันการศึกษาทํ าหนาที่ช้ีนํ า
สังคม สรางความรูใหมใหกับสังคม บริการทางวิชาการใหกับสังคมและการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ของสังคม
 ความรูสหกรณจึงเปนการประยุกตศาสตรทางเศรษฐกิจและสังคมเปนตนวา มนุษย
ศาสตร เศรษฐศาสตร สังคมศาสตรสาขาตาง ๆ กลาวคือความรูเร่ืองสหกรณเปนเทคโนโลยี่ทางสังคม
( social technology) หรือถาเปนความรูใหมก็จัดเปนนวัตกรรมทางสังคม(social innovation)
 ดวยวาการจัดระเบียบแบบแผนทางสังคมที่จะไดผลจริงจังมั่นคงนั้นจะตองตั้งอยูบนฐาน
ของธรรม คือตั้งอยูบนฐานความจริงในธรรมชาติ  ในเมื่อทุนปญญาความรู และภารกิจการถายทอด
การสราง การบริการทางปญญาความรูอยูที่สถาบันการศึกษา บทบาทของสถาบันการศึกษาในฐานะ
สถาบันทางสังคมจึงตองมีหนาที่โดยตรงที่จะตองสรางคน ถายทอดความรู สรางความรูควบคูไปกับ
การบรกิารความรู ใหกับขบวนการสหกรณ ประเด็นคํ าถามมีเพียงวา สถาบันการศึกษาทุกระดับจะ
รวมกบัขบวนการสหกรณหรือภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณอยางไรเทานั้นเอง

การจัดการศึกษาการสหกรณตองการปจจัยเงือนไขท่ีจํ าเปน(necessary  condition) อะไรบาง?

 ปญญาความรูเกี่ยวกับการสหกรณเปนการจัดวินัย (discipline) หรือเปนการจัดตั้งวาง
ระบบขึน้ในสังคมมนุษยโดยกระบวนวิธีสหกรณ (cooperatives approach :ซ่ึงครอบคลุมทั้งปรัชญา
แนวคดิและการปฏิบัติ) โดยการรวมกันและกระทํ ารวมกัน (collective action)อยางเปนขบวนการ
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(organized action) เปนการชวยเหลือตนเองโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน(self help through
mutual  help)  การพฒันาสหกรณจึงจํ าเปนตองการการใหการศึกษากับคนทั้งที่เกี่ยวของเปนสมาชิก
คณะกรรมการ ฝายจัดการ ลูกหลานของสมาชิกรวมทั้งคนกลุมอื่นในสังคมใหเกิดความรูความเขาใจ
ปรัชญาแนวคิด หลักการ วิธีการสามารถปฏิบัติจัดการได ที่สํ าคัญ ทํ าอยางไร?ใหคนเกิดการเรียนรูวิธี
การเรียนรู(learn how to learn ) เรียนรูที่จะเห็น(มีโลกทัศนชีวทศันเปลี่ยน) เรียนรูที่จะเปน(ดํ ารงชีวิต
เปนอยูเปลี่ยนไป)  เรียนรูที่จะทํ า และเรียนรูที่จะสัมพันธกันอยางสรางสรรค เกื้อกูล ทุกดานลวนเปน
ไปในทางที่ควรจะเปน เพื่อบรรลุสูความสามารถรูเทาทันตนเองและและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
สังคม ส่ิงแวดลอมภาายนอกได การพัฒนาขบวนการสหกรณตองการคนเขาถึงและมีรากของชีวิต
(จติวญิญาณ) ที่อิสระ วางละตัวตนอยางเขมแข็ง(active) การจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสหกรณจึงมีเงื่อน
ไขจํ าเปนแบงออกเปนดานที่สํ าคัญดังนี้คือ
  1. คน โดยเฉพาะคนสอน หรือครูบาอาจารยที่มีศรัทธาความเชื่อเร่ืองสหกรณ  มีปญญา
แทจริง มีความรูความสามารถแทจริงทางสหกรณและกระบวนการถายทอดตลอดจนการสรางความรู
ใหม(วจิยั) โดยทั้งหมดนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานอยูที่เปนมนุษย(ผูมีใจสูง) และเปนบัณฑิต(ผูรู ผูฝกตน
และเปนคนดี) ประกอบกับผูเรียนที่มีความสนใจเบื้องตนที่จะศึกษาเรียนรูเร่ืองสหกรณ ถาไดผูเรียนที่
มคีวามเกี่ยวของสหกรณ หรือผูมีมีปญหาทางเศรษฐกิจสังคมดวยมีเชื้อพันธทางความคิดจิตวิญญาณ
ของการคิด การทํ าเพื่อสังคม ก็จะทํ าใหการจัดการศึกษาสหกรณบรรลุผลพรอมทั้งไดวิชาและการ
ปฏิบัติถึงพรอมกันไป
 2. ความรู  ดวยสหกรณเปนวินัย ( discipline) หรือการจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย
กลาวคือสหกรณเปนเทคโนโลยีทางสังคม(social technology) ทีต่องใชความรูในหลักความจริงทาง
ธรรมชาติของมนุษยและสังคม หรือความรูในความจริงทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปน
พื้นฐาน ( basic science) การศกึษาดานสหกรณจึงจํ าตองมีความเขมแข็งของความรูทางดานมนุษย
ศาสตรและสังคมศาสตรที่เพียงพอตอความเขาใจมนุษยและสังคมตามความเปนจริง(reality)เฉพาะ
ถ่ินที่(space) และเฉพาะกาล(time)ของสงัคมที่ตองการนํ าความรูพื้นฐานไปประยุกตใช  อนึ่งที่สํ าคัญ
ก็คือศาสตรพื้นฐานทางดานมนุษยและสังคมนั้นตองมีฐานคติที่สอดคลองกับกระบวนวิธีและเปา
หมายการพฒันาชีวิตและสังคมโดยรวมในแนวเดียวกับสหกรณ
 เมือ่มคีวามรูพื้นฐานถูกตอง ชัดเจน เพียงพอ และเปนความรูใหมไดตามสภาวะแลวยอม
ตองมทีนุฐานความรูดานประยุกตวิทยาทางสังคมที่เกี่ยวของกับการสหกรณที่มากพอ ตั้งแตปรัชญา
แนวคดิ หลักการ วิธีการสหกรณ  ดวยเหตุที่การสหกรณเปนการปฎิบัติการทางสังคม (social action)
บนฐานของการรวมกลุม องคกร และเครือขายเชื่อมโยงเปนขบวนการ เชื่อมโยง เกี่ยวของกับหนวย
พืน้ฐานคอืชีวิตปจเจก กลุม ชุมชน ทองถ่ินและระดับประเทศ และระดับโลก  กิจกรรมสหกรณมี
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หลายมติิทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มีธุรกิจหลายดาน การทํ าความเขาใจเรื่องคนความสัมพันธของ
คนและองคกร  ตลอดจนการดํ าเนินธุรกิจ จํ าเปนตองรูและสามารถหลายดานประกอบกันทั้ง การ
บริหารจัดการ กฎหมาย บัญชี การตลาด การเงิน การธนาคาร จิตวิทยา  เศรษฐศาสตรธุรกิจ ฯลฯ  การ
จดัการศึกษาสหกรณจึงเปนสหวิทยาการ (inter and multi disciplinary)
 นอกจากความรูศาสตรพื้นฐาน ( science) ความรูตอยอดเชิงประยุกตแลว สถานศึกษา
โดยเฉพาะผูสอนควรมีความรูเกี่ยวกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของขบวนการ สหกรณ ทั้งใน
อดตี ปจจุบันและอนาคต อยางเชื่อมโยงกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและวฒันธรรมทุกระดับตั้งแตชุมชนทองถ่ิน ประเทศ และโลก อยางเปนพลวัตร    การจะ
สามารถรับรูและวิเคราะหวิจารณไปถึงสังเคราะหและจัดการกับขอมูล ขาวสารและความรูไดตรง
และทนัตอการใชประโยชนไดจริง จํ าเปนตองมีเงื่อนไขจํ าเปนประการตอไปคือ

3. หมูคณะ  หรือความเปนสังฆะของผูที่มีสวนรวมสํ าคัญเกี่ยวของกับการพัฒนาขบวนการส
หกรณ โดยเฉพาะผูมีสวนในการจัดการศึกษาสหกรณในสถาบันการศึกษาเดียวกันหรือระหวางสถาน
ศกึษา  คณะทํ างานในขบวนการสหกรณทั้งภาครัฐและภาคประชาชนทั้งในทองถ่ิน ไปจนถึงระดับ
ประเทศ และถาเปนไปไดมีเครือขายเชื่อมโยงไปถึงระหวางประเทศ  โดยมีเปาหมายเชิงปฏิบัติการ
ทางสงัคมรวมกัน  มีกิจกรรมทางวิชาการรวมกันอยางเปนขบวนการและตอเนื่อง

4. เงือ่นไขเชิงกระบวนการที่เชื่อมสรางใหเกิดปฏิสัมพันธที่สรางสรรคระหวาง 3 ปจจัยองค
ประกอบขางตน ( คน ความรูและความเปนหมูคณะ) คือกระบวนการวิจัยใหคนไดสรางความรู
กระบวนการฝกอบรมใหความรูสรางคน  กระบวนการทางสังคมเชนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ใหพลังสงัฆะสรางคน กลาวคือ เมื่อมีการจัดกระบวนการใหเกิดปฏิสัมพันธของคน ความรูและสังคม
กจ็ะเกิดพลังสรางสรรค เกิด สวนเพิ่มจากผลรวม (synergy) ผุดบังเกิด( emerging) ขึน้มาทํ าใหคนเกง
ขึน้ดขีึน้ ความรูงอกเงยขึ้น สังคมเขมแข็งขึ้นพลังทางปญญาและพลังพัฒนาและเปนพลังทางสังคมที่
ขบัเคลือ่นเปนกระแสธรรม นํ ากระแสโลก   เปนพลังงานที่มีวัตถุประสงค นํ าไปใชกระทํ าการใด
ๆไดตอไป อยางไรก็ตาม  เงื่อนไขขอที่ 4จะเกิดขึ้นได ตองอาศัยปจจัยกอเกิดคือ

เงือ่นไขขอที่ 5  บุคคลหรือองคกรผูกระตุนประสาน ผูใหกํ าเนิดและการบํ ารุงเล้ียงใหเกิด
ปจจยักระบวนการ(ขอที่4)ชวงตน ผูกระตุนประสานจํ าเปนตองมีจินตนาการตอการเปลี่ยนแปลงตาม
แนวคดิขางตน  มีความสามารถและโอกาสโดยไดรับการสนับสนุนปจจัยทั้งที่เปนเงินและไมใชเงิน
พอทีจ่ะคดิอะไรแลวไดทํ าดังที่คิดโดยไมติดขัดปจจัยสนับสนุนมากนัก และการดํ าเนินการไดสราง
ความเขาใจกบัผูรวมขบวนการในเรื่องแนวคิด เปาหมาย จนทํ าใหเกิดความหวังและกํ าลังใจจะกระ
ท ํางานรวมกันตอไปอยางตอเนื่อง
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 ขบวนการสหกรณกับกระแสการพัฒนาทองถิ่น

 ในชวงระยะเวลาประมาณ 100 ป   มีการติดตอส่ือสารและพัฒนาการของความรูและ
สังคมมนษุยขยายตัวกวางขวางออกไป ทํ าใหสังคมมนุษยเปลี่ยนแปลงจากสังคมโบราณ
(Traditional) สูความเปนสมัยใหม (Modernity) และความเปนหลังสมัยใหม (Post modernity) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและสลับซับซอนสูงมาก
 สังคมไทยซึ่งเปนสังคมเกษตรเปนพื้นฐาน โครงสรางทางสังคมและจิตลักษณ
(Mentality)ของผูคนไดถูกหลอหลอมดวยสภาพแวดลอมและสังคมเปนระยะเวลายาวนาน  เมื่อการ
เปลีย่นแปลงสังคมสมัยใหมเขามาในสังคมไทยในเวลาสั้นมาก  ทํ าใหสังคมไทยเปลี่ยนจากสังคมเล็ก
ทีเ่คลือ่นที่อยางชา ๆ มาเปนสังคมใหญที่มีความเร็วสูง  คนไทยและสังคมไทยไมมีเวลาปรับตัวที่มาก
พอทัง้ในระดบับุคคลและสังคม  ในการจัดระบบการอยูรวมกันในสังคมใหญ จึงทํ าใหเกิดวิกฤตทาง
สถาบันตาง ๆ ทางสังคมและวฒันธรรมอยางรุนแรง (ประเวศ  วะสี,  2539: 161  )
  ทามกลางการโหมกระหนํ่ าของกระแสโลก (globalization) ทีเ่ปนกระแสหลัก
(mainstream) บนฐานความคิดเศรษฐกิจการตลาด (market economy)  ทีเ่นนการแขงขันเสรี (free
competition) บนฐานความไมเทาเทียมของคูแขงขัน ที่กลุมทุนยักษใหญของบรรษัทขามชาติเปนผูได
เปรียบทุกดาน ทัง้ธรุกจิการเงินการธนาคาร การคาสง การคาปลีก ทํ าใหธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะ
ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคตองลมสลายดังเปนที่ประจักษทั่วไป
 สังคมไทยปจจุบันจึงตองการการรวมกันของคนในชุมชนทองถ่ินทุกภาคสวนใหมาเชื่อม
ประสานทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคมเปนกระแสชุมชนทองถ่ิน    ขบวนการสหกรณไทยเปนทุนทาง
สังคมทีสํ่ าคัญที่ถูกมองขามในชวงเศรษฐกิจเฟองฟู และถูกละเลยและถูกทํ าใหออนแอจากภาครัฐโดย
ไมจงใจ ในวาระโอกาสวิกฤติเชนปจจุบันคงตองฝากความหวังไวกับขบวนการสหกรณที่มีฐาน
สมาชกิใหญนับจํ านวนของสมาชิกสหกรณที่จดทะเบียนเปน สหกรณประเภทตาง ๆถึง 6 ลานกวาคน
และอีกสวนหนึ่งองคการที่เปนสหกรณแตไมจดทะเบียนทั้งที่เกิดขึ้นแลวและจะเกิดขึ้นใหมในขบวน
การประชาชนในระดับหมูบาน ตํ าบล ทั้งรูปของกองทุนหมูบาน และวิสาหกิจชุมชนก็ดี ก็นาจะเชื่อม
ประสานของขบวนการของเศรษฐกิจสังคมชุมชนทองถ่ิน (localization) ใหสามารถอยูรอดปลอดภัย
ไมเปนผูถูกกระทํ าหรือผูถูกไลลาหาประโยชน    ชุมชนทองถ่ินจะไดพัฒนาเปนมงคลชัยภูมิประเทศ
ทีค่นและองคการสามารถเปนผูชนะที่ไมกอเวรกับผูมีกํ าลังมากกวาจากกระแสโลก

                                                 
ประเวศ  วะสี   2539.   ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติ   บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิงจํ ากัด.  กรุงเทพมหานคร
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 บทบาททีค่าดหวังสถาบันการศึกษาตอการพัฒนาขบวนการสหกรณเปนอยางไร?

 สถาบันการศึกษาพึงมีบทบาทดังตอไปนี้
 1. ใหการศึกษาอบรมเยาวชนทกุระดับ เพื่อเตรียมการใหกับขบวนการสหกรณทั้งทาง
ตรงและทางออม
 2.  บทบาทการวิจัยเพื่อสรางความรูพื้นฐาน (Basic research) ระดับศาสตร(sciences)โดย
เฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับสหกรณเชนเศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ฯลฯ เพื่อหนุนวิชา
การทางดานสหกรณใหลุมลึกมากขึ้น รวมทั้งวิจัยหารูปแบบองคกรและขบวนการ สหกรณที่เหมาะ
สมกับสังคมไทย
 3. บทบาทการวจิยัเพื่อการพัฒนาสหกรณและขบวนการสหกรณ โดยใชฐานคิดการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) เพือ่หารูปแบบการพัฒนา
สหกรณและสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติโดยใชการวิจัยเปนเครื่องมือการพัฒนา
คน, กลไก และความรูเชิงการบริหารจัดการของสหกรณ
 4. บทบาทการฝกอบรมหนุนเสริมการพัฒนาคนใหกับขบวนการสหกรณโดยตอบสนอง
ตอความตองการของขบวนการสหกรณอยางตอเนื่อง
 5.  จดัวางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เชนขอมูลขาวสารและความรู  ตาง ๆ ที่จะ
เปนประโยชนคือการวิจัยและพัฒนาและการเคลื่อนไหวของขบวนการสหกรณที่สมาชิก สหกรณเขา
ถึง (access) ไดงาย
 6.  ตอบสนองตอการแกไขปญหาหรือใหสัญญาณ และสรางการตอบสนอง(response)
ตอเหตกุารณที่เกิดขึ้นกับสหกรณและขบวนการสหกรณ

 บทบาทจริง (actual role) เปนอยูอยางไร?

 1. บทบาทการสอนคน หรือการสรางคน หรือเรียกกันวาผลิตบัณฑิต ให มีศรัทธาในแนว
คดิ รู เขาใจ และปฏิบัติไดทางสหกรณ เทาที่ผูเขียนไดรูเห็นมาพอจะใหทัศนะเบื้องตนไดวา สถาบัน
การศกึษาไดมีการสรางคนโดยทางตรงและทางออมไดดีระดับหนึ่ง   โดยเฉพาะในอดีตสถาบันการ
ศกึษาไดสรางนักสหกรณใหกับกรมกองตาง ๆ มากมาย  ความเปนนัก สหกรณ คือคนที่มีความคิด จิต
ใจ จติวญิญาณ และปฏิบัติการแบบสหกรณ   เชนทานคุณพระพิจารณ พาณิชย  ทานปรมาจารย อาบ
นคะจัด   ทานอดีตอธิบดี เชิญ บํ ารุงวงศ ทานจํ านงค สมประสงค และอื่น ๆ อีกจํ านวนมาก ไมรูวา
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ทานเรยีน ทานศึกษามาอยางไร? เทาที่สังเกต รับรูไดแตและทานลวนมี ภูมิจิต ภูมิรู ภูมิธรรม และภูมิ
ท ํายาวนาน( ช่ัวโมงบินสูงมากตัวอยางเชน พระพิจารณ พาณิชย  มีช่ัวโมงบินสูงถึง774,744 ช่ัวโมง 2)
 บทบาทการสอนนักศึกษาในเรื่องสหกรณสมัยกอนแมนักศึกษาจะไมมาก  อาจารยผู
สอนไมคอยจะมี ตองอาศัยอธิบดีกรมสหกรณมาสอน และเปนคณะบดีคณะสหกรณตํ าแหนงหนึ่ง
สถานทีอุ่ปกรณไมพรอม เชนนิสิตคณะสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(รุนป พ.ศ.2494)ตองไป
นัง่เรียนในคลังสินคาของรานสหกรณพระนคร3 บทบาทดานการสอน การสรางคนดานสหกรณ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดริเร่ิมและไดสรางคณุปการไวกับขบวนการสหกรณเปนจํ านวนมาก โดย
เฉพาะอยางยิ่งผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตรสหกรณเขาไปทํ างานในกรมสงเสริมสหกรณ ตลอดจนเปน
ครูบาอาจารยในสถานศึกษา ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย จนไดขยายฐานการศึกษาดานสหกรณทั่วไปใน
ทกุระดบัไมวาจะเปน มหาวิทยาลัยแมโจ สถาบันราชภฏั และวิทยาลัยเกษตรกรรมตาง ๆเปนตน
อยางไรก็ตามภาพของการจัดการเรียนการสอนสหกรณที่เคยมีโครงสรางระดับคณะตอนหลังไดปรับ
เปลีย่นสถานะลดลง ในขณะที่มีการจัดการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจมากขึ้น คณะส
หกรณเติบโตขึ้นแตกลับเปลี่ยนชื่อเปนคณะเศรษฐศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ นับวาเปนโชคดีของ
ประเทศไทยที่ยังมีภาควิชาสหกรณในคณะเศรษฐศาสตรและจะเปนโชครายมากหากคนรุนตอไปยุบ
เปนสาขาวิชาและเปลี่ยนชื่อวา “ตางคนตางกรณ”
 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถานศึกษาดานการผลิตบัณฑิตดานสหกรณ มีแนวโนมลด
ลงในปจจบุนั เพราะคนหวังเรียนเพื่อหางานทํ าเปนสํ าคัญ และตลาดงานในสหกรณมีอยูนอย ภาครัฐ
กจ็ ํากดัการรับคนเปนขาราชการกรมสงเสริมสหกรณ  การจัดการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยตาง ๆลดลง แตกลับขยายในสวนของการศึกษาดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจ ปรากฏ
การณเชนนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไป

3. บทบาทดานการสรางความรูหรือวิจัย

การวจิยัในสถาบันการศึกษาก็มีการทํ าในเชิงปริมาณคอนขางมาก สวนใหญเปนงาน
วทิยานพินธ สวนงานวิจัยที่ไดทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ผล การวิจัยก็สามารถนํ าไปใชประโยชน
ระดบัหนึง่ถาตองการนํ าไปใช งานสวนใหญสรางความรูในระดับวินัย (discipline) ซ่ึงทํ าเปนกรณี

                                                 
2 อางใน อาบ นคะจัด  เรื่อง “พระพิจารณ พาณิชย…แผนดินสํ าหรับสิ่งที่งอกเงยได” หนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสเปด
ปายตึกพิจารณ  พาณิชย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 23 ธันวาคม 2540หนา67
3 มานิตย  กิจไพทูรย  “ระลึกถึงคุณพระพิจารณ พาณิชย” เลมเดียวกันกับเชิงอรรถหมายเลข 3 หนา73
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ศกึษา และพรรณนา การอธิบายเชิงสังเคราะหมีการทํ าแตนอยและมักใชวิธีวิทยาตามแนวปฏิฐาน
นิยม(positivism) กระบวนการตัง้โจทยวิจัยยังไมไดวิเคราะหปญหาเชื่อมโยงมากนัก แตก็ยังดีที่การ
ด ําเนนิการวจิยัมีการใหความสนใจสหกรณ ไมไปวิจัยแนวหมากัดแมว     สวนการสรางความรูทาง
ดานศาสตรพื้นฐาน(basic research) ทีเ่กีย่วของกับการใชประโยชนกับสหกรณโดยตรงยังไมปรากฏ
ชัด ซ่ึงอาจจะเปนไดวาไมมีใครสนใจทํ า  และ บทบาทดานการทํ าวิจัยเชิงการปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เพือ่สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันยังไมเคยพบในการวิจัยดานสหกรณ
 4.บทบาททางดานการบริการทางวิชาการใหกับขบวนการสหกรณเทาที่ทราบคณาจารย
ไดเปนวิทยากรฝกอบรมคนในสหกรณระดับตาง ๆ มาโดยตลอดมากบางนอยบาง  แตชวงหลังมาคน
ในขบวนการสหกรณ และฝายฝกอบรมของกรมสงเสริมสหกรณเร่ิมมีศักยภาพดํ าเนินการไดเปน
อยางดี สถาบันการศึกษาจึงถอยหางจากบทบาทดังกลาว
 5. บทบาทการทํ าระบบโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลขาวสาร ความรูเพื่อวิเคราะห
สังเคราะหจัดการใหเกิดประโยชนตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สถาบันการศึกษายังไมได
ด ําเนินการแตอยางใด

 เพราะเหตุใดสถาบันการศึกษาจึงไมสามารถแสดงบทบาทตามที่คาดหวัง?

ผูเขียนใหขอสังเกตวาสาเหตุสํ าคัญที่ไมไดมีบทบาทดังกลาวอาจเปนเพราะปจจัยเหลานี้
หรือไม? คือ

1. คนในสถาบันการศึกษา  ทีส่นใจเรือ่งเกี่ยวกับสหกรณอยางแทจริงมีจํ านวนนอยมาก
อีกอยางหนึ่งมีคุกครอบอยูมากมายหลายชั้น เชน คุกทางจิตวิญญาณ คุกโครงครอบทางความคิด
(paradigm) เกา  ทีค่ิดแยกสวน  มีอํ านาจมีความเปนปจเจกนิยมสูง   (Individualism) เรียนรูตํ่ า ทํ างาน
ประจ ํามากเกินไป  การสอนมากเกินไป  ไมคอยจะรับรูและพัฒนา นวัตกรรมจากการวิจัย เคลื่อนไหว
รับสิ่งใหมจากความเปนไปทางสังคม (mobility)นอยไป  จิตลักษณ (mentality) เพือ่ตนเองและมีใจ
เปดยอมรับความคิดเห็นคนอื่น (openess) ไมมากพอ และคุกนานาสาระที่คนสรางขึ้นมาขังตนเอง
 2.โครงสรางทางสังคม ของคนในสถาบันการศึกษาสวนใหญอยูในระบบราชการที่คอน
ขางสบายแตเหนื่อยในการทํ างานสรรคสรางสิ่งใหมในสิ่งแวดลอมที่มีฐานความคิดที่อํ านาจ 
ประโยชน  การทํ าแยกสวนและมีปฏิสัมพันธทางสังคมอยางสรางสรรค (social propagation) นอย
ความขดัแยงเรื่องอํ านาจประโยชนยังสูง  ดวยเปนโครงสรางราชการทํ าใหการคิดงานไมยึดอยูที่เปา
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หมายเปนสํ าคัญ  แตติดอยูที่ระบบระเบียบและเครื่องมือ การคิดอานสิ่งใหม ทํ าไดแตทํ าใหสํ าเร็จได
ยาก
 3.ฐานความรูระดับศาสตรมีนอย ทีม่อียูก็จํ ากัดเฉพาะและไมสอดคลองกับเปาหมาย
เฉพาะกับสหกรณเชนความรูเศรษฐศาสตรที่มีอยูมุงความพอใจขอปจเจกเปนระดับเนื้อหนังหรือแบบ
โลก ๆ ไมถึงจิตวิญญาณ
 4. การบริหารจัดการ
 4.1 หลักสตูรทางดานสหกรณยังลาหลังไมปรับตัวและพัฒนาโดยสาระหลักสูตรยังสนใจ
ทางวทิยาศาสตรธรรมชาติ เชน ยังบังคับเรียนทางดานวิชาเคมี ฟสิกส  ชีวะ  แตในขณะเดียวกันกลับ
ละเลยกลุมวิชาพื้นฐานทางดานมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร และสหกรณยังอิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ทนุนยิม กระแสหลัก  ที่มีการจัดลงในหลักสูตร เศรษฐศาสตรสหกรณ  ขณะที่ไมมีการจัดวิชาทาง
เศรษฐศาสตรสถาบัน  เศรษฐศาสตรการเมือง  เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ  หรือเศรษฐศาสตรชุมชนใหนัก
ศกึษาเรยีนรู ทั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับอาจารยที่สอนอยูในมหาวิทยาลัยทางดานเศรษฐศาสตรจบการศึกษา
ทางดานเศรษฐศาสตรทุนนิยม

4.2 การขาดแคลนแหลงความรูและงานวิจัย
เปนทีสั่งเกตไดเมื่อเขารานหนังสือหรือหองสมุดทั่วไปจะพบวา     มีหนังสือ/ตํ าราทางดาน สหกรณ
อยูนอยมาก  ในสวนของผลงานวิจัยและวิทยานิพนธที่มีอยูก็สามารถใชประโยชนไดระดับหนึ่ง  แตก็
การตัง้โจทยที่ไมคมชัดลึกพอและกระบวนการวิจัยยังใชฐานคิดเชิงวิทยาศาสตรธรรมชาติ  เปนวิธี
วทิยาการวิจัย ( research  methodology) ทีอิ่งอยูกับสํ านักปฏิฐานนิยม (positivism) ซ่ึงไมสอดคลอง
ตอการศึกษาวิจัยปรากฏการณทางสังคมมากนัก
 4.3 การจดัการเรียนการสอน ขาดกระบวนการใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงที่
มากพอการจัดการศึกษาสหกรณจึงไมสามารถสรางอุดมการณ จิตลักษณ และการประยุกตหลักและ
วธีิการใหไดกับของจริง ในอนาคตตอไปนาเปนหวงวาหากทํ าใหเพียงเสมือนหนึ่งเปนธุรกิจการ
ศกึษาทีท่ ําเงนิใหกับผูสอนและกับความภูมิใจของผูเรียนที่ไดวุฒิสูงขึ้น ก็ไมรูจะฝากความหวังไวกับ
อะไร เปนที่นาคิดตอวา   ขบวนการสหกรณอาจตองมาจัดการศึกษาเองหรือไม?
 5. อุปสรรค/ขอจํ ากัดจากภายนอก
 -  ขาดโครงสรางทางสถาบันที่เปนตัวเชื่อมตอระหวางสถาบันการศึกษาขบวนการ
สหกรณ และภาครัฐและเอกชนที่ทํ าการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาดานสหกรณ
 -  ขาดการรวมพลังสรางสรรคของ “คนสหกรณ”  ที่สามารถผนึกกํ าลังสรางเครือขาย
สํ านึกคิดทางสหกรณ “school of cooperative study”  ระหวางกลุมคนที่สนใจการจัดการศึกษา
สหกรณจากภาคีสถาบันตาง ๆ
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 สถาบนัการศึกษาและการสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูไดอยางไร?
   เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทดังกลาวขางตนตัวสถาบันการศึกษาอาจจะตองปรับตัวอยาง
มากโดยทํ าการเชื่อมประสาน คนที่สนใจทํ างานปฏิรูปสหกรณ   ปรับรูปแบบการทํ างานที่ออกจาก
ขอจ ํากดัของราชการ โดยอาจทํ าลักษณะโครงการความรวมมือระหวางหนวยงานมหาวิทยาลัย หรือ
กบัวทิยาลยั และโรงเรียน ใชคนที่สนใจรวมกันวิจัยและพัฒนามาทํ าโครงการรวมที่มีองคการหรือ
สถาบนัทีม่ีรูปแบบการบริหารจัดการคลองตัว   เร่ิมตนประสานจัดตั้งคนจํ านวนเล็กทํ างานเล็กและ
คอยขยายบทบาท ภารกิจ ที่เปนรูปธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้จะตองมีบรรยากาศหรือสภาพแวดลอม
ทีเ่อือ้ตอการเรียนรูคือ มี เวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีขอมูลขาวสารและความรูมาแลกเปลี่ยนกันอยู
เสมอ ทัง้คนภายในและภายนอกสถาบัน ใหมีลักษณะสังคมการเรียนรูแทจริง กลาวคือสรางเงื่อนไข
จ ําเปนดังที่กลาวมาแลวและจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อ

 ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีจํ าเปนเพื่อเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสหกรณ

 เปาหมายโดยรวมของงานวิจัยนาาจะนํ าไปสูการสรางหรือเติมเต็มเงื่อนไขจํ าเปน 5
ประการดงัที่กลาวมาขางตน และอาจมีรายละเอียดประเด็นบางสวนเปนตนวา
 1.งานวจิยัเพื่อวิเคราะหสถาบันที่จัดการศึกษาอบรมสหกรณปจจุบัน   ซ่ึงวิเคราะห
สถานะบุคคล, โครงสราง และการบริหารจัดการ

   2.งานวิจัยวิเคราะหเชิงระบบสหกรณและขบวนการสหกรณปจจุบันเชื่อมตอกับทฤษฎีที่
มีฐานศาสตรอะไรบาง?

   3.งานวจิยัเพือ่พัฒนาโครงสรางพื้นฐานความเปนสหกรณ  และความเปนขบวนการ โดย
รวมมอืระหวางสถานศึกษาตาง ๆ และขบวนการสหกรณและภาครัฐ (กรมสงเสริม, กรมตรวจบัญชี
สหกรณและองคกรสหกรณภาคประชาชน)
 4. งานวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณาการ เพื่อสรางสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา สหกรณ
โดยความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสหกรณ
 5.รูปแบบของความรวมมือของสถาบันการศึกษาและขบวนการสหกรณในเขตภูมิภาค
แตละภาค
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ภาพรวม: การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ
องคประกอบพิจารณาบริบทและปจจัยเงื่อน

ไข
สถาบัน

คน กลไก การบริหารจัดการ
การแสดงบทบาท/
ภารกิจตอการพัฒนา
ขบวนการ สหกรณ

มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย
โรงเรียน

- มีจํ านวนนอย
ที่สนใจเรื่อง
สหกรณ

- จิตลักษณและ
สํ านึกยังออน
เรื่องสหกรณ

- ขาดพลังสังฆะ
- แยกสวน
- ไมเปนขบวน
- ติดระบบราช

การ

- หลักสูตรลา
หลัง

- ขาดองคความรู
สหกรณ

- ขาดตํ ารา
- การเมืองใน

องคกรบั่น
ทอนบดบัง
สรางสรรคของ
ทีมงาน

- สรางบัณฑิตเสริม
ในขบวนการ
สหกรณไดแตยัง
ไมเขมพอ

- วิจัยยังไมชวยแก
ปญหา

ขบวนการสหกรณ
โดยสันนิบาต
สหกรณ

- กรรมการและ
ฝายจัดการยังไม
เขมแข็งทางวิชา
การพอ แตมี
ประสบการณมาก

โครงสราง ยังไมใช
สหกรณและไมมี
สถาบันใหการ
ศึกษาธรรมของตน
เอง

- ใหการศึกษาอบ
รมและวิจัยบาง แต
ยังขาดประสิทธิ
ภาพ

บทบาทและภารกิจยัง
ไมสามารถตอบสนอง
ตอการพัฒนาขบวน
การ  สหกรณได

ขบวนการสหกรณ มีประสบการณ ทํ าแยกสวนเฉพาะ
ขบวนการของตน
เชน ชุมชนสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน

- มีหลักสูตรตนเอง
- ตอบสนองตอ
ความตองการ
ของสหกรณไดดี

ทํ าไดดีแตยังมีนอย

- ญาณวิทยาแยก
สวน

- ความเปนราชการ
บริหาร

- การรวมศูนย
อํ านาจสูสวนกลาง

- การศึกษาเพื่อยักษ
และเทวดาสราง
อัตตาของปจเจก

- กระแสโลกบริโภค
นิยม

- วัตถุนิยม

(รัฐ)
กรมสงเสริม
สหกรณในศูนยฝก
อบรม สหกรณ

- จํ านวนนอย
- ขาราชการ
- ไมแนใจอุทิศตน
ขนาดไหน

- ระบบราชการ
- แยกสวน
- ติดอยูในวัฒน
ธรรมอํ านาจ
ประโยชน

-  มีหลักสูตรดี
- ขาดความตอเนื่อง
ในการใหการศึกษา
- และไมไดอยูบน
งานวิจัย
- ขาดบุคลากรทาง
มนุษยศาตร
และวิชาการลึกซึ้ง

ทํ าการฝกอบรมตาม
ระบบงบประมาณที่ได
รับ มีขอจํ ากัดและขาด
มิติในการสราง
กระบวนการเรียนรู
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