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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงจากผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการ
เปล่ียนแปลง และน าไปขยายเครือข่ายได้ 2) เพื่ออธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาท
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีได้จากผู้บริหารโรงเรียนและครู
กลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยายเครือข่ายได้ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในการศึกษา
ปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง เก็บข้อมูลโดย การ
สัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาดอยนางนอนท่ีเป็นกลุ่มตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพื้นท่ีสนามวิจัย และคณะครูโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ท่ีเป็นกลุ่มผู้น าการ
เปล่ียนแปลงและขยายเครือข่ายได้ในภาคสนามวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดย การแปลความหมายข้อมูล 
การลดทอนข้อมูล จัดหมวดหมู่ข้อมูล และศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อเสนอ
แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. แนวทางและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง
จากผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยายเครือข่ายได้ ได้ด าเนินการ 4 ส่วน 
คือ 1) ส่วนเนื้อหา (Content) ประกอบด้วย สังคมแห่งการเรียนรู้ และความพอเพียง 2) กระบวนการ

mailto:kutop35@gmail.com


ค 
 

(Process)  ประกอบด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมและองค์ประกอบการมีส่วนร่วม  3) บทบาทและ
กิจกรรม (Roles and activities) ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโดยตรง (Responsible) ผู้ตัดสินใจ 
(Accountable/Approver)  ผู้ ให้ค าปรึกษา  (Consulted) และผู้ท่ีควรรับรู้  (Informed) 4) การ
ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลคุณธรรมของนักเรียน  ด้านคุณธรรมหลัก ประกอบด้วย 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังมีคุณธรรมสนับสนุนประกอบด้วย  
ระเบียบวินัย จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่การเรียนรู้ และ รักความเป็นไทย 

2. องค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียงจากผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยายเครือข่ายได้ 
พบว่า องค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียงพบว่ามี องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย ผู้น าการเปล่ียนแปลง 
(Change agent) กลุ่มผู้ตัดสินใจ (Regulator/Policy maker) ผู้ด าเนินการ (Implementer) ผู้น า
ชุมชน (Community leader) ผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ  (Facilitator) ผู้สนับสนุน 
(Supporter) และ ผู้รับรู้  ( Informed)  2) ส่วนกระบวนการ ประกอบด้วย อง ค์ประกอบด้าน
กระบวนการ ได้แก่ การส่ือสาร ขั้นตอนกระบวนการ และเงื่อนไข 
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ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  
 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน
และคณะครูผู้น าการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ท่ีโปรดให้ข้อมูลในการวิจัย 
ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลใหม่ส าหรับการพัฒนางาน และองค์ความรู้ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อความพอเพียง ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัย
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น ท้ังรุ่นพี่ 
รุ่นน้อง นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ที่ให้ก าลังใจและเสริมพลังให้มี
แรงใจในการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จนสามารถเขียนเป็นรายงานส าเร็จลุล่วง ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ท่านอื่นๆ ท่ีไม่ได้เอยถึงท่ีมีส่วนช่วยให้ผู้วิจัยได้ท างานวิจัยนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 คุณค่าของงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบไว้เป็นเอกสารทางวิชาการไว้ให้ผู้สนใจท่ัวไปได้
ศึกษาและเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนางานและแนวทางการสร้างคนดีสู่สังคมสืบไป 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
หลักการความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้บ่งบอกถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมโลกกลายเป็นชุมชนเดียวกัน (global community) ท่ีมีการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน การเข้าถึง และรับรู้ เกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศท่ีกว้างขวาง สะดวกรวดเร็ว อีกนัยหนึ่ง
การเข้าถึงการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศท่ีกว้างขวางนั้น ท าให้สังคมโลกมีความหลากหลายทางความคิด 
เกิดการเรียกร้องการด ารงรักษาวิถีชีวิตท่ีตนเองต้องการ (localization) ความหลากหลายทางความคิด
รวมถึงการเรียกร้องอิสรภาพในการด าเนินชีวิตที่เป็นทางเลือกอย่างหลากหลายและตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของตนเอง ท าให้เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ดังเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต้ังแต่ฉบับท่ี 8 เป็นต้นมา ได้ให้ความส าคัญกับ
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ โดยมีความเช่ือท่ีว่าคนเป็นทุนท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
เป็นตัวก าหนดสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุด
ในการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีปัญญา และเสริมสร้างคุณธรรมให้กับคนเพื่อการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การมีส่วนร่วมทางการศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคัญและได้รับการส่งเสริม
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมไม่ใช่เรื่องใหม่ ดังท่ี วิวัฒนชัย อัตถากร (2530 อ้างอิงจาก 
Galtung, 1980) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมนั้นมีความส าคัญมาอย่างเนิ่นนาน โดยให้ความเห็นว่า การมี
ส่วนร่วมนั้นเกี่ยวโยงกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
และยุทธศาสตร์ท่ีพึ่งตนเองท่ีเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีความเสมอภาค 
ความสามารถในการพึ่งตนเอง การพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะการมี
ส่วนร่วมเป็นกระบวนการท่ีใช้ประชาชนในชุมชนได้เป็นผู้ริเริ่มและมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน โดยให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันปฏิบัติ  
เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยรัฐไม่ต้องเข้าไปควบคุม (วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร, 2546) นอกจากนี้แล้ว 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงค์ศักด์ิ (2544) ได้ช้ีให้เห็นว่าชุมชนถูกสร้างขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนภายใน
ชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เพื่อความมั่งคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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ในด้านการบริหารการศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนฐานคิดว่า
มนุษย์ทุกคนมีความรู้ มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน ถ้าหากได้มีการน าความรู้  ความสามารถของคน
แต่ละคนเข้ามาท างานร่วมกันย่อมเกิดประโยชน์ ต่ออง ค์การ การบริหารแบบมี ส่วนร่วม 
(participation management) มีวิวัฒนาการมาจากแนวความคิดการบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ 
(human relation approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (behavioral approach) บุคคลส าคัญ
ท่ีบุกเบิกแนวคิดนี้คือ Mary Parker Follt โดยได้เขียนบทความช่ือ dynamics administration โดย
เขียนให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์การ โดยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และพยายามให้
เจ้าของกิจการคิดถึงคนงานด้วยไม่เพียงเรื่องค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุน
โดย Elton Mayo และ F.J. Roethlisberger แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาด ซึ่งได้ท าการทดลองหา
ประสิทธิภาพในการท างานของคนในสภาพต่างๆ เรียกว่าการทดลองท่ี ฮอว์ธอร์น (Hawthorn 
Studies 1927-1932) ผลการทดลองช้ีให้เห็นว่าความส าคัญของกลุ่มพนักงานกับการมีส่วนร่วม 
กล่าวคือ พนักงานจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม (นพพงษ์ 
บุญจิตราดุล, 2534) และกลุ่มบุคคลส าคัญท่ีได้ท าการศึกษาเพื่อสนับสนุนแนวคิดของ Follet เกี่ยวกับ
มนุ ษย สัมพั น ธ์ ใ นก ารบริ ห า ร  คื อ  Kurt Lawin, Ronald lippit, และ  Ralph K. White ท่ี ไ ด้
ท าการศึกษาเด็กอายุ 10 ปี 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจ านวน 5 คน ท่ีมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa) ในปี 
1938 โดยแบ่งให้แต่ละกลุ่มท างาน 3 แบบ คือ แบบเผด็จการ แบบประชาธิปไตย และแบบตามสบาย 
ผลการทดลองพบว่า การท างานโดยให้เด็กได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบประชาธิปไตย ก่อให้เกิด
แรงจูงใจและมีความพร้อมในการท างาน มีความร่าเริงสนุกสนานมีความมั่นใจและมีความคิด
สร้างสรรค์มากกว่ากลุ่มอื่นในการท างาน (ชาญชัย อาจินสมาจารย์, 2541)  ในปีเดียวกัน Chester 
(1983) นักทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การว่าเกิดจาก
ความร่วมมือของบุคคลในองค์การโดยอาศัยความสามารถของฝ่ายบริหารให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้เมื ่อองค์การนั ้นๆ สามารถร ักษาความสัมพันธ ์ระหว่างความร ่วมมือ และการให้
ผลตอบแทนท่ีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 อันท่ีจริงแล้วแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประเทศไทยเกิดขึ้นมาเป็น
เวลานาน จะเห็นได้จากการจัดการศึกษาเกิดขึ้นโดยอาศัยการพึ่งพาการเรียนรู้จากชุมชน และการ
เรียนรู้จากพระท่ีวัดก่อนจะพัฒนามาสู่ระบบโรงเรียน กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนจะถ่ายถอด ความรู้ 
ค่านิยม และการด ารงชีวิตให้แก่บุตรหลาน ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น ท าให้การ
เรียนรู้ในชุมชนมีการสืบทอด สะสมและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ ท าให้ครอบครัว ชุมชน วัด มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิด จนกระท้ังรัฐมีนโยบายจัดต้ังโรงเรียนขึ้นมาเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ 
ในปี พ.ศ. 2428 โดยจัดต้ังโรงเรียนวัดมหรรณพาราม เป็นโรงเรียนส าหรับราษฎรเป็นแห่งแรก 
อย่างไรก็ตามในขณะนั้นรัฐไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้อย่างท่ัวถึง แม้จะมีการประกาศใช้ 
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พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 เป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับขึ้นในประเทศไทยก็
ตาม โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาของชุมชนนอกกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนท่ีชุมชนและรัฐร่วมกันจัดต้ัง
ขึ้น เรียกว่า โรงเรียนประชาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา 
จากสภาพความเป็นชนบท การคมนาคม ยังไม่มีความเจริญนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องอาศัยวัดเป็น
สถานท่ีด าเนินการจัดการศึกษา ท าให้ประหยัดด้านงบประมาณและสถานท่ี การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นเป็นการบังคับบัญชาของข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลท่ีไม่ใช่ระบบราชการท่ีเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนจึงมีค่อนข้างสูง ครูส่วนใหญ่เป็นบุคคลในท้องถิ่น ได้รับการศึกษาจากวัดในชุมชน หรือแม้จะ
เป็นคนต่างถิ่น แต่การคมนาคมไม่สะดวกครูต้องอาศัยพักในชุมชนและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
การพึ่งพาอาศัยระหว่างชุมชน วัด และโรงเรียนจึงมีค่อนข้างมาก 
 ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2490 – 2500  การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศแถบเอเชีย
อาคเนย์ แนวคิดการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเพื่อความมั่นคงของชาติและอิทธิพลของแนวคิดการพัฒนา
ประเทศอย่างตะวันตก ประเทศไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2504-2509) ขึ้นที่เน้นการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และพึ่งพาผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 
ท าให้ประเทศไทยต้องพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย เพื่ อตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการจัดการการศึกษาซึ่งเดิมเน้นกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ นั่นคือ ระบบการศึกษาเพื่อผลิต
ก าลังคนในด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานท่ีจะท างานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และภาคบริการ  
 จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาของโลก สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ระบบการศึกษาท่ีน าเข้าจากภายนอกชุมชน และเห็นคุณค่าวิถีชีวิตชุมชนเมืองมากกว่าชนบท 
ความรู้สึกแปลกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนจึงมีมากขึ้น ผู้คนจึงขาดคุณธรรม สังคมแห่ง
การเอื้ออาทรจึงลดลง ท าให้ชุมชนต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาการจัดการศึกษาท่ีรัฐจัดให้แต่เพียงฝ่ายเดียว 
โดยชุมชนไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทในการจัดการศึกษามากนัก เว้นแต่ทางโรงเรียนจะขอความ
ร่วมมือมายังชุมชน ซึ่งมักเป็นบทบาทด้านการสนับสนุนหรือช่วยส่งเสริมด้านวัตถุมากกว่าเข้า ไปมี
บทบาทในการตัดสินใจท่ีส าคัญ จากความอ่อนแอของชุมชน และโรงเรียนไม่สามารถท าหน้าท่ีจัด
การศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ท าให้เกิดปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชม สังคมและโรงเรียนในการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่ังสมมานานดังท่ี จิตรกร  
ต้ังเกษมสุข ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 (จิตรกร  ต้ังเกษมสุข, 2525) 

จะเห็นได้ว่ากระแสของโลกในศตวรรษท่ี 21 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนา
สังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
บุคคล องค์กร และชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมท่ีบูรณาการเข้าเป็นวิถี
ชีวิตของคนในสังคม และสามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมายท่ี
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แตกต่างกัน การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการส่งเสริม ให้เกิดภาคีเครือข่ายท่ีมี
ความพร้อม มีสิทธิและมีหน้าท่ี ร่วมรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อการปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์เชิงบวกส าหรับชุมชน และน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน (Holden & Connelly, 2004)  

นอกจากนี้ จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2549) ยังได้ช้ีให้เห็นว่า สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นแนวทางหลัก
ในการพัฒนาสังคมและประเทศในปัจจุบัน แต่ยังมีปัญหาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนเรียนรู้ เช่น 
ความชัดเจนในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
มีการปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
หน่วยงานหรือชุมชนต่างๆ ยังไม่แน่ใจว่าจะพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนั้นอย่างไร  
อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการพัฒนาในปัจจุบัน เสรี พงศ์พิศ (2550) ได้ช้ีว่ากระบวนทัศน์เป็นส่ิงส าคัญ 
เปรียบเสมือนหลักคิด วิธีปฏิบัติ วิธีการให้คุณค่า และวิถีชีวิตท้ังหมดของผู้คนท่ีต้ังอยู่บนฐานการมอง
โลกความจริง ดังนั้นความรู้หรือการเรียนรู้แบบใหม่จึงเป็นการปรับเปล่ียนมนุษย์ท้ังในเชิงโครงสร้างทางสมอง
และโครงสร้างทางสังคมให้เกิดการเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของชุมชน
จะเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา
สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิด งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่า หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
ประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ขาดการสังเคราะห์องค์ความรู้
ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดท่ีจะศึกษาองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย เสนอเป็นภาพการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ในการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์เชิงบวกท่ีสามารถแก้ไขวิกฤต ปัญหาในสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทางด้านการศึกษา ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรง
พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ปวงชนชาวไทยน าเป็นแนวทางการน าพาประเทศ  ให้ข้ามพ้น
วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ท่ีเกิดขึ้นเมื่อครั้งปี 2540 หรือ “วิกฤต ต้มย ากุ้ง” หรือ ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
“ฟองสบู่แตก” หลายภาคส่วนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
จวบจนทุกวันนี้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ท้ังในภาค
เกษตรกรรม ธุรกิจ การจัดการทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม และสถานศึกษา  

นอกจากนี้สมเด็จพระกณิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชด ารัส เมื่อปี 2554 ว่า “เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การพัฒนา
ท่ียั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้อง
ค านึงถึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่า
วิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ท่ีส าคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และ
การเคารพ ในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ” (มูลนิธิ
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มั่นพัฒนา, 2554)  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวไว้ในรายการ “ศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” เมื่อ 28 ตุลาคม 2559  อีกว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุค          
ไทยแลนด์ 4.0 รวมท้ังการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมโลกท้ังในระดับภูมิภาค และ ในระดับโลก 
เพื่อน้อมน าพระราชด ารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีให้ “ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง” ของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้ นท่ี 
ประชาชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความอยู่ดี กินดี  (Thaigov, 
2559) อีกด้วยเพื่อเน้นย้ าถึงทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 

ดังนั้นจะเห็นไ ด้ว่ า  ปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเพี ยง  (SEP - Sufficiency Economy 
Philosophy) กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs - Sustainable Development Goals) จึงเป็น
โจทย์ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ท่ีประสงค์ให้คนไทยรู้รัก อยู่อย่างพอเพียง สมดังพระราชประสงค์
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ดังนั้นผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลนั้นก็คือ หลักความมีส่วนร่วม (องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 
และ 6) หลักความคุ้มค่า) คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจส าคัญของสังคม ภายใต้ความรอบรู้ และคุณธรรม น าสู่ความยั่งยืน ในการ
พัฒนาตนเองและประเทศชาติ  

จากหลักการและความเป็นมาท่ีประเทศไทยมีทิศทางท่ีจะพัฒนาประเทศสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สู่ความ มั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นท่ีมาของ
ปัญหาวิจัยว่า การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
ด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ นั้นควรมีแนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงนั้นอย่างไร และองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาท
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
มีอะไรบ้าง ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนของประเทศให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามพระราช
ประสงค์โครงการพระราชด าริองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรง
พระราชทานไว้ก่อนเสด็จสวรรคต คือ การสร้างคนดีสู่สังคม  
 
ค าถามวิจัย 

1. แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียงนั้นเป็นอย่างไร  

2. องค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียงนั้นอธิบายได้อย่างไร 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%20(SDGs%20-%20Sustainable%20Development%20Goals)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อความพอเพียงจากผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง และน าไปขยาย
เครือข่ายได้ 
 2. เพื่ออธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีได้จากผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง 
และน าไปขยายเครือข่ายได้ 
 
ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้องเหมาะสมในการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นกรณีศึกษาโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอย
นางนอน ท่ีเป็นผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีท่ีรับการคัดเลือกจากส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เป็นคณะบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่าย 
จ านวน 7 คน และครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยายเครือข่ายได้ของโรงเรียนบ้านด้าย
เทพกาญจนาอุปถัมภ์ จ านวน 30 คน เพื่ออธิบายปรากฏการณ์แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการ
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง และ อธิบายองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรี ยนรู้เพื่อความพอเพียงจาก
ผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยายเครือข่ายได้ ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม    
 2. แนวคิดเกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพอเพียง 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม  
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 ขอบเขตเนื้อหาข้อท่ี 4 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม ท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาเนื่องด้วย แนวคิด
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม เป็นส่วนหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างคนดีสู่สังคม ตามเป้าหมายของ
การศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย และแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มีกระบวนการและองค์ประกอบ
พื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหานี้เป็นการ
เฉพาะเพื่อตอบค าถามวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยนางนอน ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 7 คน ครูผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยาย
เครือข่ายได้ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จ านวน 30 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย/ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยนางนอน จ านวน 7 คน ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 2. ครูผู้น าการเปล่ียนแปลงและน าไปขยายเครือข่ายได้ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์ จ านวน 30 คน ท่ีมีประสบการณ์การบริหารกลุ่มงานหรือการด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 5 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ มีวิทยฐานะไม่ต่ า
กว่าช านาญการ ในการให้ข้อมูลเพื่ออธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง โดยการสนาทนากลุ่ม หาข้อสรุปของมโนทัศน์ท่ี
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนในข้อท่ี 1 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
 พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2562 
 
ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชน องค์การชุมชนในชุมชน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน 
เข้าร่วมรับรู้ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมก าหนดความต้องการ ร่วมวางแผนการด าเนินงาน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง รวมท้ังร่วมรับผิดชอบในการบริหารของสถานศึกษา ในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 

การส่งเสริม หมายถึง การเกื้อหนุน ช่วยเหลือ ของประชาชน องค์การชุมชนในชุมชน 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ในการด าเนินการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียน
ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
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สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู้  แหล่งเรียนรู้             
ท่ีส่งเสริมให้บุคคลของชุมชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท่ีเป็นกระบวนการทางสังคมเกื้อหนุนส่งเสริม
ให้บุคคลหรือสมาชิกเกิดการเรียนรู้ ผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ และบุคคล 
ในเรื่องขององค์ความรู้ความพอเพียงเกี่ยวกับคุณธรรมต่างๆ จนสามารถพัฒนาตนเองในการเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการด าเนินชีวิตรวมถึงระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ท่ีดี 
มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ในการสร้างคนดีสู่สังคม ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 

ความพอเพียง  หมายถึง คุณธรรมหลักและคุณธรรมสนับสนุน ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนเป็น
คนดี คุณธรรมหลัก ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คุณธรรม
สนับสนุน เช่น ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา ศีลธรรมรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ท่ีจะ
สามารถสร้างให้เยาวชนด ารงชีวิตได้อย่างพอดี มีความสุข พึ่งตนเองได้ ด าเนินชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี 
และมีความเป็นอิสระจากแรงกดดันภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ของโรงเรียนบ้านด้าย
เทพกาญจนาอุปถัมภ์ 

สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง หมายถึง การด าเนินการใดๆ ขององค์การ ชุมชน
และโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ      
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียง คือ คุณธรรมหลัก ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และพัฒนาให้บุคคลในชุมชนและนักเรียนปฏิบัติตนในส่วนของคุณธรรม
สนับสนุนของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ี “การสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” ของโรงเรียน
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ก้าวผ่านกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกท่ีมีความวุ่นวายและ
ซับซ้อนเพื่อไม่ให้คนไทยหลงมัวเมาไปกับกระแสของสังคมท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่าง
สุดโต่งและตกเป็นทาสของโลกาภิวัตน์โดยไม่รู้ตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 จึง
พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแด่ปวงชนชาวไทย และทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมให้เข้าใจถึงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 "...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็ม ท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็
อยู่ท่ีเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ ้าไป..."  

 จากกระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าพาประเทศให้รอดพ้นภาวะวิกฤตลวงโลก สร้างความคุ้มกัน เป็นการหาค าตอบ
เพื่อให้สถานศึกษาได้รับรู้ถึงการพัฒนามนุษย์ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามพระราชประสงค์ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ดังนี้ 

แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 หลักการมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาล ปธาน  สุวรรณมงคล (2558) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของหลักการมีส่วนร่วมนั้นประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ระดับการให้ข้อมูล
ประชาชน 2) ระดับรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 3) ระดับวางแผน/ตัดสินใจ และ 4) พัฒนา
ศักยภาพในการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน 
 องค์ประกอบหลักของการมีส่วนร่วมนั้น ปธาน สุวรรณมงคล (2558) ได้ขยายความถึง
องค์ประกอบย่อยๆ ขององค์ประกอบหลักดังกล่าวดังนี้ 
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 1. หน่วยงานมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 1) การให้
ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหน่วยงาน 2) ประเภทผู้รับข้อมูล 3) การใช้ส่ือในการให้ข้อมูล 4) ความถี่ใน
การให้ข้อมูล และ 5) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล  
 2. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ         
1) มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายนอกหน่วยงาน 2) กลุ่มบุคคลท่ีหน่วยงานรับฟังความ
คิดเห็น 3) ความเต็มใจในการรับฟังความคิดเห็น 4) การเห็นคุณค่าของการรับฟังความคิดเห็น 
และ 5) การท้ิงช่วงการตัดสินใจหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 3. หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 1) การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนตัดสินใจ 2) กระบวนการตัดสินใจ 3) มิติของเวลาในการตัดสินใจ 4) ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และ 5) กระบวนการใช้กรรมการในการตัดสินใจ  
 4. หน่วยงานมีการพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย หนึ่งองค์ประกอบ คือ การพัฒนาความสามารถในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีแนวคิดหลัก คือ การให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ เป็นนวัตกรรมท่ีสนับสนุนให้กลุ่มงานมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางของการด าเนินการ โดยมีการ
พัฒนาติดต่อส่ือสาร การฝึกอบรม และการใช้พลังอ านาจทางภาวะผู้น า การจูงใจ และร่วมมือ การให้
บุคคลมีส่วนร่วมนั้น บุคคลจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ การท่ี
บุคคลมีส่วนร่วมจึงเป็นการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเข้าช่วยเหลือกัน สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ 
อาจจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือในกระบวนการบริหาร ซึ่งก็คือ มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ช่วยเหลือ สนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ ดังทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม คือ ทฤษฎีตารางการบริหาร (Managerial grid) ของ Blake และ Mouton ทฤษฎี X และ 
Y ของ MaGregor และทฤษฎีการบริหาร 4 ระบบ ของ Likert (สุดารัตน์ สารสว่าง, 2553)  

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมในปัจจุบันถูกก าหนดโดยกฎหมาย 
ก าหนดให้สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดจ านวนและบทบาทหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน 
จึงเป็นผลให้การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นได้ถูกขีดเส้นให้ปฏิบัติตามกันเหมือนกันท้ังประเทศ ซึ่งอาจจะ
ขัดต่อวิถีชีวิตของประชาชน หรืออาจเป็นการปิดกั้นประชาชนโดยรวมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษา ซึ่งแท้จริงแล้วเป้าหมายการมีส่วนร่วมต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย 
ความสมัครใจด้วยตัวของเขาเอง หรือเรียกว่า การมีส่วนร่วมจากล่างขึ้นบน (bottom up) มากกว่าท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันท่ีก าหนดการมีส่วนร่วมจากบนลงล่าง (top down) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ ธนเสฏฐ 
สุภากาศ , พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ,วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และ นิศา ชูโต (2557) ท่ีพบว่า วัฒนธรรมการ
ด าเนินชีวิตท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
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การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจะต้อง
สอดคล้องวัฒนธรรมของพื้นท่ี โดยอาศัยความสัมพันธ์ท่ีดีของคน 3 กลุ่มคือ ชุมชน ศาสนา และ 
สถานศึกษา ภายใต้การพิจารณาเงื่อนไข ทางเศรษฐกิจ สังคม ความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ของชุมชน รวมถึงการเมืองการปกครอง เนื่องจากแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทท่ีแตกต่างกันในการมีส่วนร่วม
บริหารและจัดการสถานศึกษา แนวทางการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีเหมาะสม
จึงอยู่ท่ีการวิเคราะห์ และสร้างความเกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าท่ี ท่ีเหมาะสมของแต่ละกลุ่มในชุมชน 
โดยกลุ่มผู้น าชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการตัดสินใจและการวางแผน คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและการประสานงาน ส่วนกลุ่ม
ประชาชนและผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 ดังนั้นสรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนองค์การชุมชน 
ผู้ปกครอง ครู นักเรียน เข้าร่วมรับรู้ ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมก าหนดความต้องการ ร่วมวางแผนการ
ด าเนินงาน ร่วมด าเนินการ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง รวมท้ังร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารงานของสถานศึกษา   

แนวคิดเก่ียวกับสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 การเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและ

คาดการณ์ผลกระทบได้ยากในสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยจะมี
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแกร่งนั้นแตกต่างกันท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม ภูมิ คุ้มกันท่ีมีไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเส่ียงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเส่ียงจากการ
บริหารภาครัฐท่ีอ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถรองรับการเติบโต อย่างยั่งยืน ท้ังความเส่ียง
จากความเส่ือมถอยของค่านิยมท่ีดีงามในสังคมไทย ความเส่ือมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และความเส่ียงด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่พร้อมท้ัง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนท่ีมีอยู่
ของประเทศให้เข้มแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพื่อเตรียมพร้อมให้ประเทศ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

 ดังนั้นความพอเพียงแห่งตน ชุมชน และสังคม จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
อย่างเพียงพอท่ีจะมีภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตได้ท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง จึงเป็นโจทย์ส าคัญท่ีจะท าให้ประชาชน
ในแต่ละระดับมีชีวิตอยู่ได้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคม สังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนามาจากแนวคิด
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องค์การแห่งการเรียนรู้ของ Senge (1990) ท่ีจะต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างวินัย 5 ประการ ดังค ากล่าวของ 
Senge ท่ีว่า 

“Organizations learn only through individual who learns. Individual 
learning does not guarantee organizational learning, but without it no 
organizational learning occurs.”  

 กล่าวคือ การเรียนรู้เฉพาะบุคคลในองค์การ ไม่ได้รับประกันการเรียนรู้ขององค์การ ถ้าไม่มี
ใครเรียนรู้จากองค์การ จะเห็นได้ว่าองค์การพัฒนาได้จะต้องเกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากองค์การ ด้วยวินัย 5 
ประการ ดังนี้ 

 1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) คือ การเรียนรู้ขององค์การจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อบุคคลมีการเรียนรู้เท่านั้น การฝึกฝนอบรมตนด้วยการเรียนรู้อยู่เสมอเป็นรากฐานส าคัญ เป็นการ
ขยายขีดความสามารถให้เช่ียวชาญมากขึ้น ความรอบรู้เป็นผลรวมของทักษะและความสามารถเป็น
สภาพท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริง เห็นว่าอะไรมีความส าคัญต่อเรา ต่อองค์การ ขณะเดียวกันก็เห็น
ภาพในอนาคต (Vision) ท่ีพึงเป็นได้  

 2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) ได้แก่  ข้อตกลงเบื้องต้น ความเช่ือพื้นฐาน  ข้อสรุป
หรือภาพลักษณ์ท่ีตกผลึกในความคิดอ่านของคนท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้ความเข้าใจต่อสรรพส่ิงในโลก มีผล
ต่อการประพฤติปฏิบัติ ค่านิยม เจตคติท่ีเขามีต่อบุคคล สรรพส่ิงและสถานการณ์ท้ังหลาย หน้าท่ีของ
วินัยประการท่ี 2  ก็เพื่อฝึกฝนให้เราได้เข้าใจ แยกแยะระหว่างส่ิงท่ีเราเช่ือ กับส่ิงท่ีเราปฏิบัติ การสืบค้น
ความคิดความเช่ือของเรา ท าให้เราท้าทายและปรับขยายขอบเขตและกระบวนการ ความคิดความเช่ือ
ของเรา เข้าใจมุมมองและการคิดของผู้อื่น                   

 Senge เช่ือว่าความคิดความเช่ือแบบแผนความคิดอ่านของแต่ละคนมีข้อบกพร่อง ดังนั้น
ต้องอาศัยวินัยท่ี 5 คือ การคิดอย่างเป็นระบบ เข้าไปร่วมท างานด้วย ซึ่งจะมีพลังเกิดผลดีสูงสุด ผู้บริหาร
พึงผสานแบบแผนความคิดอ่านของตนเข้ากับการฝึกทักษะ การคิดอย่างเป็นกลยุทธ์อย่างเป็นระบบท่ีเน้น
ภาพใหญ่ เน้นความเช่ือมโยงขององค์ประกอบย่อยให้ได้                       

 องค์การพึงเปิดเวทีท่ีสะท้อนถึงชุมชนของการปฏิบัติ (community of practice) ให้เกิดข้ึน
ในองค์การ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน อาทิ เครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ 
การแลกเปล่ียนความเห็น การพบปะกันตามทางเดิน การเล่าเรื่อง การเล่าประสบการณ์ เทคนิคการจัด
ประชุม แนวทางใหม่ๆ ของการปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีดี
ต่อกัน ดังนั้นองค์การเรียนรู้ได้ผ่านการปรับปรุงแบบแผนความคิดร่วมกัน  
 3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตท่ีปรารถนาให้เกิดมีขึ้นใน
องค์การนั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อภาวะผู้น าทุกคน เป็นพลังขับเคล่ือนในภารกิจทุกอย่างขององค์การ ให้
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เป็นจุดร่วมและพลังของการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์การ ผู้น าต้องพัฒนา
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วิสัยทัศน์เฉพาะตน (personal vision) ขึ้นมาก่อนจากคุณค่าส่วนบุคคล ความห่วงใย ให้ความส าคัญ
กับส่ิงใด จากการคิดได้ คิดเป็น จากนั้นก็ขายฝัน คิดดังๆ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้รู้ เข้าใจ เห็นคล้อยตาม
ด้วยการส่ือสารโน้มน้าว ท่ีเรียกกันว่า “walk the talk” ท าให้ค าพูดหรือภาพนั้นเดินได้ กลายเป็น
วิสัยทัศน์ร่วม (shared  vision)  ท่ีมีการแบ่งปันกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับขององค์การ โน้มน้าวให้
เกิดการปฏิบัติร่วมกันไปในทิศทางท่ีท าให้ภาพวิสัยทัศน์นั้นเป็นจริงขึ้นมา   (turn vision into 
action)  ในลักษณะของปฏิบัติการในเชิงรุก (pro action)  มิใช่รอหรือตามแก้ไข (reaction) 

          Senge เห็นว่า  การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมนี้เป็นการสร้างความคิดท่ีใช้ปกครอง  (governing 
ideas) ช้ีน าองค์การว่าองค์การคิดอย่างไร มีเป้าหมาย พันธกิจ และยึดถือคุณค่าใด  วิสัยทัศน์ท่ีดีต้อง
สอดคล้องกับคุณค่าหรือค่านิยมท่ีผู้คนยึดถือในการด ารงชีวิตประจ าวัน มิเช่นนั้นแล้ววิสัยทัศน์นั้นจะ
เป็นแค่กระดาษหรือข้อความท่ีไร้พลังขับเคล่ือน  ความคิดท่ีใช้ปกครองนี้มุ่งตอบค าถามหลัก 
3 ประการท่ีสะท้อนให้เห็นว่าเราเช่ือมั่นในส่ิงใด คือ 1) อะไร (ภาพในอนาคตท่ีต้องการให้เกิดคืออะไร) 
2) ท าไม (ท าไปท าไม ด้วยเป้าหมายหรือพันธกิจใด มีส่วนช่วยเหลือสังคมเช่นไร และ 3) อย่างไร (เราจะ
ปฏิบัติตนเช่นไรให้วิสัยทัศน์และพันธกิจนั้นเป็นจริงด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ และอดทน) 
 4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) เราจะท าอย่างไรให้ระดับความสามารถของทีม
เหนือกว่าระ ดับความสามารถของรายบุคคลในทีม ทีมสามารถพัฒนาขีดความสามารถประสาน
สัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดี แนววิธีฝึกฝนสร้างการเรียนรู้ของทีมท่ีดีและคุ้มค่านั้น  Senge เห็นว่าท าได้
โดยผ่านการพูดคุย (dialogue)  และการอภิปราย (discussion) ของผู้คนในองค์การ ซึ่งคล้ายกับ
กระบวนการ PLC (professional leaning community) ท่ีกล่าวถึงกันในปัจจุบัน ทีมในองค์การท่ี
ขาดการปรับทิศทางท าความเข้าใจระหว่างกันก่อนจะมีพลังงานท่ีสูญเสียมากมาย ขาดทิศทางร่วมกัน 
ขาดการประสานสัมพันธ์ท่ีดี ดังนั้น Senge  จึงให้ความส าคัญของการปรับแนวปฏิบัติให้ตรงกัน
(alignment) ว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญก่อนท่ีจะมีการเพิ่มอ านาจในการปฏิบัติ (empowerment) ให้แก่
บุคคล หรือทีม ในการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

 Senge เห็นว่ า  การเรียนรู้ เป็น ทีมมี  3 ลักษณะส า คัญ  ไ ด้แก่  1)  สมาชิกทีมต้องมี
ความสามารถในการคิด ตีปัญหาหรือประเด็นพิจารณาให้แตก (หลายหัวร่วมกันคิด ย่อมดีกว่าการให้บุคคล
คนเดียวคิด) 2) ภายในทีมต้องมีการท างานที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี คิดในสิ่งที่ใหม่และ
แตกต่าง มีความไว้วางใจต่อกัน 3) บทบาทของสมาชิกทีมหนึ่งท่ีมีต่อทีมอื่นๆ ขณะท่ีทีมหนึ่งสมาชิก
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การประพฤติปฏิบัติของทีมนั้นยังส่งผลต่อทีมอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะช่วยการสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้ให้มีพลังมากขึ้น 

 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เป็นวินัยที่มีความส าคัญมากที่สุด 
ในความเป็นจริง ผู้คน บุคลากร ผู้บริหารหลายคนไม่สามารถฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถในการคิด
ได้อย ่างเป็นระบบอย่างเท่าทันการณ์ หรือคิดได้ล่วงหน้า ผลก็คือท าให้เก ิดปัญหา ในการ
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ปฏิบัติงาน การบริหารมากมาย บ้างคิดว่าท่ีตนปฏิบัติงานทุกวันเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
เนื่องจากคิดส้ัน ผันตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท าให้ขาดการเห็นภาพใหญ่ไม่ต่อเนื่อง ไม่เห็นความ
เช่ือมโยงของส่วนต่างๆ ที่จะได้รับผลกระทบติดตามมาจากการปฏิบัติงานของเขา ท้ังที่แท้จริงแล้ว
การปฏิบัติงานของเขาเป็นการส่ังสมปัญหาให้คนต่อๆ มาต้องแก้ไข ซึ่งจ าต้องใช้ความสามารถท่ีมากกว่าเดิม
หลายเท่าตัว ค าว่า “ระบบ” คือส่วนย่อยท่ีเกี่ยวเนื่องกันในส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นการขึ้นแก่กันของ
ส่วนย่อยๆ ผลบวกของแต่ละส่วนจะมีพลังน้อยกว่าร่วมแรงร่วมใจหรือการผนึกก าลังของส่วนย่อย
อย่างพร้อมเพรียงกัน การท างานของงานหนึ่ง ย่อมจะมีผลกระทบต่อส่วนย่อยต่างๆ ท่ีเหลือในระบบ
ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง ความล่มสลาย ก าไร-ขาดทุน และภาพลักษณ์ขององค์การในมิติของ
สถานการณ์และเวลาต่างๆ กัน 

 ลักษณะของการคิดอย่างเป็นระบบท่ีดี ได้แก่ 1) คิดเป็นกลยุทธ์ ชัดเจนในเป้าหมาย มีแนวทาง  
ท่ีหลากหลาย แน่วแน่ในเป้าหมาย  มีวิสัยทัศน์ 2) คิดทันการ ไม่ช้าเกินการ มองให้เห็นความจริง บางที
ชิงปฏิบัติก่อนปัญหาจะเกิด และ 3) เล็งเห็นโอกาสในทุกปัญหามีโอกาส ไม่ย่อท้อ สร้างประโยชน์ มองให้ได้
ประโยชน์ 

 จะเห็นได้ว่าวินัย 5 ประการนี้ 1) ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 2) แบบแผน
ความคิดอ่าน (Mental Models) 3) วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 4) การเรียนรู้ของทีม (Team 
Learning) และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) เป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ ท่ีจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นกระแสการพัฒนาส าหรับประเทศต่างๆ ท่ัวโลกเป็นการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีนอกเหนือไปจากการศึกษาในระบบโรงเรียน สังคมแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ โดยให้ความส าคัญกับปัญหาและความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบท 
ท้ังเป็นการพัฒนาท่ีเช่ือมต่อความรู้ท่ีกว้างขวางก่อให้เกิดความยั่งยืนในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ของคนเพียงคนเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ของคนท้ังหมดท่ีอยู่ร่วมกัน
ในสังคม หรือใช้ความรู้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาชีวิตในการท างาน (Mark 
K.Smith, 2000) 
  นอกจากนี้แล้ว UNESCO (2005) ยังได้กล่าวย้ าว่า สังคมแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นสังคมท่ีมี
ความหลากหลายและมีคุณค่าอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีความรู้หรือองค์ความรู้ด้านต่างๆ ท่ีเป็นทุนทาง
สังคมท่ีส าคัญ ซึ่งแตกต่างจากสังคมโดยท่ัวไปในแง่สิทธิของความเป็นมนุษย์ และโอกาสการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมในสังคม เช่น การแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเข้าถึงความรู้ ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวันและสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคม 
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 ในประเด็นนี้จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ปวงชนชาวไทยน้อมน าถือปฏิบัตินั้นเป็น
ปรัชญาองค์ความรู้ ท่ีเป็นทุนทางสังคมท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อให้คนไทยได้มี
ชีวิตอย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกัน พ้นภยันตราย วิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การเปล่ียนแปลง 
ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ดังนั้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงจึงมีความส าคัญต่อ
พัฒนาคนของประเทศไทย ดังท่ี Bernie Trilling (2005) ได้อธิบายไว้ว่า สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการ
พัฒนาท่ีส าคัญยิ่งของสังคม ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
นานาอารยประเทศ การเรียนรู้จึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกสังคมควรให้
ความส าคัญและพัฒนาให้เกิดเป็นรูปธรรม ดังงานวิจัยฉบับนี้ท่ี ผู้วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาหาแนว
ทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีจะเป็นนวัตกรรมส าคัญในการ
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงในองค์ความรู้ท่ีเป็นทุน
ของสังคมไทยคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังท่ี บวร ปภัสราทร (2548) ได้กล่าวไว้แล้วว่า 
สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ สังคมของผู้คนท่ีสนใจแสวงหาความรู้อย่างสม่ าเสมอเป็นสังคมท่ีผู้คนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างหลากหลายของตนเองและผู้อื่นและมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอ ซึ่งแนวคิด
นี้สอดคล้องกับ กุลธร เลิศสุริยะกุล (2547) ท่ีอธิบายว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท่ี
ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นของการเรียนรู้ทุกคน ทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ 
เรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นกลไกส าคัญในการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ีในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม     

 ประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของแผ่นดินกลับไม่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเพียงพอให้กับประชาชนชาวไทยและนักเรียน ท่ีจะเป็นอนาคตของชาติได้เรียนรู้และด ารงชีวิตได้
อย่างเหมาะสมและมีภูมิคุ้นกันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ใช้ชีวิตด้วยหลักเหตุผล ความรู้และ
คุณธรรม ใช้ชีวิตในสังคมอย่างไม่สุดโต่ง หลงมัวเมาไปกับโลกเสมือนท่ีเป็นมายาคติ ซึ่งท้ายท่ีสุดประชาชน
คนไทยจะหลีกหนีไม่พ้นในความเป็นทาสของโลกเทคโนโลยีท่ีไร้ซึ่งความจริงของความต้องการ
มนุษย์ท่ีแท้จริง การเดินทางสายกลาง เพียงพอและพอเพียงส าหรับการด ารงชีวิตจึงเป็นหนทางรอด
สู่ความมั่งคงของชีวิต ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ทรงพระราชทานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับปวงชนชาวไทย   

 องค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ส าหรับองค์ประกอบของสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น กุลธร เลิศสุริยะกุล (2547) ได้กล่าวว่า   
มีอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ 1) บุคคลแห่งการเรียนรู้ 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 3) องค์ความรู้ และ       
4) การจัดการความรู้ ดังนี้ 
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 1. องค์ประกอบด้านบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นของการเรียนรู้ท่ีมีความใฝ่รู้และสามารถสร้างกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองมี
ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา สามารถใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตลอดจนมี
โอกาสและสามารถเลือกท่ีจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุ โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ยืดหยุ่น มีคุณภาพตรงความต้องการและความสนใจ รวมถึงความถนัดของผู้เรียน 
 2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ องค์ประกอบนี้เพื่อให้มีแหล่งการเรียนรู้   
ท่ีเพียงพอ มีความหลากหลายท่ัวถึง และครอบคลุมประชากรทุกพื้นท่ี ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบ
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทุกประเภททุกระดับท่ีเป็นปัจจุบันและเป็นระบบเปิด รวมท้ังการจัดระบบ
เครือข่ายท่ีมีการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดจนมีการพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ท่ีมีอยู่ในสังคมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีศักยภาพในการบริการเรียนรู้มีความพร้อมด้านปัจจัยอ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนรู้ 
 3. องค์ประกอบด้านความรู้ เป็นการพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้โดยมีระบบการจัดหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสังคมเพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลและชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคว้าองค์ความรู้
อย่างรวดเร็วสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก และบริบทของสังคมไทย โดยพัฒนาความรู้จากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีมีอยู่เดิม บูรณาการกับฐานความรู้ด้านวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้
ของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาของแต่ละชุมชน  

 Chris Argyris, and Donald A. Schon. (1978) อธิบายว่าความรู้หรือ knowledge ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลากหลาย เช่น องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมและชุมชน ความรู้
เปรียบเสมือนตัวเช่ือมองค์ประกอบท่ีหลากหลายเหล่านั้น โดยความรู้อาจเป็นท้ัง องค์ความรู้ และ 
กระบวนการ รวมถึงระบบท่ีสามารถควบคุมและเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้และความรู้  
มีความสัมพันธ์กับการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์เชิงบวก คือการเรียนรู้ขององค์การ 
 การเรียนรู้ขององค์การ (Organizational Learning) เป็นกระบวนการของการปรับปรุงการท างาน
โดยผ่านความรู้ ความเข้าใจท่ีเกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในองค์การเมื่อบุคคล
ในองค์การเกิดการเรียนรู้ องค์การก็จะเกิดการเรียนรู้ได้ใน 4 ลักษณะ คือ 1) การเรียนรู้จากปัญหา 
(Problem Oriented Learning) เป็นการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การท างานโดยตรง 2) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะท า
ใหก้ารเรียนรู้มีพลังมากกว่าการเรียนรู้ของบุคลในการเสนอความคิด หรือความรู้ไปสู่องค์การ 3) การเรียนรู้
โดยการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจะสอนให้คนเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา
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และการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาเก่าไปสู่การแก้ไขปัญหาใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการศึกษา จากการ
ปฏิบัติงาน กรอบแนวคิด เรื่อง action learning มีลักษณะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้ผู้ร่วมงานวิจารณ์และแนะน าไปเป็นบทเรียนโดยเอาค าแนะน าจาก
ผู้ร่วมงานไปปฏิบัติและเป็นการเรียนรู้โดยการทบทวนกับผู้ร่วมงานถึงส่ิงท่ีได้น าไปปฏิบัติว่าได้ความรู้
จากการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว และ 4) การเรียนรู้และการท างานร่วมกันในลักษณะเป็นเครือข่าย  
 4. องค์ประกอบด้านการจัดการความรู้ องค์ประกอบนี้เริ่มต้นจากการพัฒนารูปแบบ       
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างเสมอภาค รวมท้ังการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องส่งเสริมการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนทุก
แห่ง ท้ังระดับครอบครัว องค์การ สถาบัน ชุมชน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา และปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการจัดการความรู้ คือ การพัฒนาบุคคลขององค์การให้เป็น
ผู้จัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนรวมท้ังการพัฒนาทักษะความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ให้สามารถเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ประชาชน เป็นฐานในการแก้ปัญหาและพัฒนา
อย่างเหมาะสมส าหรับชุมชน น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) ได้พูดถึง The KM Concept ไว้ว่า การจัดการความรู้
คือความสัมพันธ์ระหว่างคนสู่คน ข้อมูลข่าวสารในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็น
กระบวนการท่ีเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าของกิจการองค์การ กลุ่มคนหรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล อย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล
เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการแบ่งปัน ถ่ายโอนความรู้ ในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียน
ท่ัวทั้งองค์การ อย่างสมดุล เป็นการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตขององค์การ  
(พรธิดา วิเชียรปัญญา,2547; วิจารณ์ พานิช, 2549; Andersen,2005)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท าให้เกิดความส าเร็จของการจัดการความรู้จะต้องผสมผสานการท างาน
ของคน (people)  กระบวนการ  (organizational processes) และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology) ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการจัดการความรู้ จากการศึกษาองค์ประกอบ
ของสังคมแห่งการเรียนรู้ สามารถสังเคราะห์ได้ภาพท่ี 1 องค์ประกอบท่ีส าคัญของสังคมแห่งการ
เรียนรู้  
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 ภาพที่ 1 องค์ประกอบท่ีส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

องค์ความรู้ 

 

บุคคลแห่งการเรียนรู้ / การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

แหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
  

 กระบวนการส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กระบวนการส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547);  

สุมาลี สังข์ศรี (2548) และ นภมณฑล สิบหมื่นเป่ียม (2548) ได้ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานของเมือง
แห่งการเรียนรู้ในประเทศอังกฤษได้อธิบายกระบวนการท่ีจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วย
กระบวนการพัฒนา 3 กระบวนการ (หลัก 3 เกลียว) ซึ่งมีท้ังความแตกต่างและความเช่ือมโยงใน
ขณะเดียวกันดังนี้ 

 1. การมีความร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Partnership) คือ การเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ หมายถึง การจัดต้ังการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความร่วมมือแบบหุ้นส่วน นอกจากนี้
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนยังสะท้อนให้เห็นถึงการท ากิจกรรมขององค์การ ชุมชน สถาบัน และส่วนต่างๆ 
ของสังคม โดยพิจารณาจากทัศนคติในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี การวางแผนการพัฒนาในพื้นท่ี การลงทุนใน
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นท่ี และการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีได้เข้า
มาร่วมลงทุนในกิจกรรม 

การจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ 
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 2. การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การเรียนรู้ ท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการด้านนโยบาย เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการศึกษา การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นการท ากิจกรรมขององค์การ ชุมชน สถาบัน และส่วนต่างๆ ของสังคม โดยพิจารณา
จากการติดต่อส่ือสารให้ข้อมูลต่างๆ ภายในพื้นท่ีการท ากิจกรรมและตอบสนองต่อ การเรียนรู้ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นท่ี การพัฒนาการมีส่วนร่วมเหมาะกับสังคมท่ีอยู่ระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 3. การติดตามความสามารถในการด าเนินงาน (Performance) คือ การเรียนรู้ เพื่อ
ประเมินผลความก้าวหน้า หมายถึง วิธีการท่ีชุมชนเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรม
การเรียนรู้กับเป้าหมายของชุมชน หรือ ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนอื่นๆ 
และพิจารณาหาวิธีการประเมินมูลค่าเพิ่มท่ีได้จากการสร้างสรรค์ของสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความสามารถในการท ากิจกรรมขององค์การชุมชน สถาบัน และส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีโดย
พิจารณาจากความสามารถด าเนินการด้านการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี
ด้านความคุ้มค่าในการลงทุนท ากิจกรรมในพื้นท่ี และด้านการเรียนรู้ท่ีได้จากหน่วยงาน และงานวิจัย
ในต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ อาทิ Carrillo (2005); Choi, Yong Suk. (2000); 
McCullough, J.S. (1993) เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูลส าคัญส าหรับการพัฒนาเมือง หรือ ชุมชนให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) นโยบายการพัฒนาท่ีชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของภาค
ประชาชน 3) เครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแผนการพัฒนา และโครงการระบบ
การประเมินผล 4) การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 5) ระบบการด าเนินการท่ีมีความยืดหยุ่น 6) เครือข่าย
ความร่วมมือท่ีเข้มแข็ง และ 7) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง  
 จะเห็นได้ว่า สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการ
พัฒนาโดยมีองค์ประกอบท่ีต้องค านึงถึงได้แก่  1) หลักความร่วมมือแบบหุ้นส่วน เป็นการท ากิจกรรม
ของหน่วยงานหรือชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีซึ่งร่วมมือกันแบบหุ้นส่วน 2) หลักการของการมีส่วนร่วม 
เป็นการท ากิจกรรมของหน่วยงานหรือชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม และ 3) หลักการของความสามารถในการด าเนินงานเปรียบเทียบ และประเมินความสามารถ
ในการท ากิจกรรมของชุมชนกับหน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆ 

 ขั้นตอนในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ขั้นตอนในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547), 

สุมาลี สังข์ศรี (2548) และ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม (2548) น าเสนอขั้นตอนการพัฒนาเมืองหรือ
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) ก าหนดกลุ่มองค์การหรือกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
3) แสวงหาความร่วมมือ 4) บริหารงานจัดกิจกรรม และ 5) ประเมินผลความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการท างานต่อไป 
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 อย่างไรก็ตามการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้มีข้อควรระวัง ดังท่ี สุมาลี สังข์ศรี (2548) 
ได้กล่าวไว้แล้วว่าควรค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 1) การด าเนินงานพัฒนาเมือง/สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มี
ยุทธศาสตร์เฉพาะ 2) การแสวงหาและพัฒนากลุ่มประชากรท่ีจะช่วยในโครงการเป็นภารกิจท่ีส าคัญ
3) ชุมชน/เมือง/สังคมแห่งการเรียนรู้ทุกแห่งจะต้องหาหนทางท่ีจะแก้ปัญหาของตนเองเพื่อให้
สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของท้องถิ่น 4) อาศัยประสบการณ์และความรู้จาก
เมือง/สังคมแห่งการเรียนรู้อื่นมาเป็นแนวทาง  

แนวคิดเก่ียวกับความพอเพียง 
 ความพอเพียงในท่ีนี้คือ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามาเป็นหลักคิด 
หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนบนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน 
พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี
ในตัว ไม่ให้ประมาท และตระหนักถึงการพัฒนาท่ีสมดุลก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบในการคิด และการกระท า 
สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติ ทุกชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพัฒนา เพื่อสังคมส่วนรวมจะได้
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
พยายามให้คนไทยได้เข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นับต้ังแต่ปี 2517 เป็นต้นมา 
ประชาชนส่วนใหญ่ต่างรู้จัก และมีความเข้าใจเบื้องต้นในแนวคิดดังกล่าว แต่ยังไม่เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
และน้อมน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างแท้จริง กระท่ังเมื่อปี 2540 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นบทเรียนท่ีมีผลมาจากการพัฒนาท่ีไม่สมดุล และขาดเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง หลายภาคส่วนจึงได้เริ่มท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต่นั้นมา อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้ประชาชนและสังคม
โดยท่ัวไป ได้รับรู้และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติยังไม่เป็นผลท่ีพึงประสงค์
ของการพัฒนาคน จะเห็นได้จากประชาชนยังขาดซึ่งวินัย คุณธรรม และความรู้ ท่ีจะน าพาตนเองให้
รอดพ้นภาวะวิกฤตทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสสังคมโลกาภิวัตน์ และสังคม 
digital ในปัจจุบัน ประชาชนรวมท้ังนักเรียน ต่างหลงใหลในส่ิงท่ีไม่สมควร เกินความพอดี 
พอประมาณ ไร้ซึ่งเหตุผล ในการด าเนินชีวิต จะเห็นได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดท่ี
ต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลางและ
ความไม่ประมาท ค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ท่ีส าคัญจะต้องมี  “สติ ปัญญา และ
ความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง  
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 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี
พอสมควรต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผน
และการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก  

กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กล่าวย้ าว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากคุณสมบัติ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน โดยมีเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม นั้นมี
ความหมายดังนี้  

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  

 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป 
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

 3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเงื่อนไขของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ใน
ระดับพอเพียง 2 ประการ คือ 

 1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติ  

 2. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ศึกษา 
ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 เรื่อง ปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชด ารัสอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เผยแพร่ เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยท่ัวไป จากคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง (2550) 
ดังนี้ 

“... เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาชี ถึงแนวการด้ารงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด้าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ้าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั งภายนอกและภายใน  ทั งนี จะต้องอาศัย 
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน้าวิชาการต่างๆ มาใช้
ในการวางแผนและการด้าเนินการทุกขั นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มี
ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด้าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั งด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี...” 

 จากประมวลและกล่ันกรองกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค าส าคัญท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักเรียน
ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทุนมนุษย์ คือ 1) ทางสายกลาง 2) ความพอเพียง 3) ความ
พอประมาณ 4) ความมีเหตุผล 5) ความรอบรู้ 6) ความรอบคอบ 7) ความระมัดระวัง 8) ส านึกใน
คุณธรรม 9) ความซื่อสัตย์ 10) สุจริต 11) ความอดทน 12) ความเพียร 13) สติ และ 14) ปัญญาท่ี
จะต้องสร้างและพัฒนานักเรียนและประชาชนของชาติให้บรรลุสู่การเป็นพลเมืองของแผ่นดิน ตาม
พระราชประสงค์ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลท่ี 9 ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึง
มีความส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศอย่างมาก ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป 
 ความส าคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กล่าวถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยอ้างถึงรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย  ปี 2550 ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศใน 6 ประการ ดังนี้ 1) ขจัดความยากจน และการลดความเส่ียง
ทางเศรษฐกิจ 2) การสร้างพลังอ านาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานราก
ของการพัฒนาประเทศ 3) ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการ
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ท าธุรกิจท่ีเน้นผลก าไรระยะยาวในบริบทท่ีมีการแข่งขัน 4) ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภาครัฐ 5) เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของชาติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ท่ี
เข้ามากระทบโดยฉับพลัน เพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
ในการส่งเสริมการเติบโตท่ีเสมอภาคและยั่งยืน  6) การปลูกฝังจิตส านึกพอเพียง จ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนค่านิยม และความคิดของคน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

 จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะความส าคัญใน
ข้อท่ี 4 ท่ีก าหนดความส าคัญว่า “หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมีความส้าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐาน
ของธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ” ผู้วิจัยมีความเห็นพ้องต้องการศึกษาหาแนวทางการการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เป็น
กรณีศึกษา ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยสร้างแนวคิดในการพัฒนาและขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 2  

 ภาพที่ 2 สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางสายกลาง  พอเพียง 
 
 

  พอประมาณ 
 
 

              มีเหตุผล               มีภูมิคุ้มกัน 
                                                          ในตัวที่ดี 

 
เง่ือนไขความรู้ 

รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 
ในการน าหลักวิชาการต่างๆ มาใช้ 

 เง่ือนไขคุณธรรม 
สติ ปัญญา ขยัน หมั่นเพียร  อดทน 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียด แบ่งปัน 

 
 
 

วัตถุ / สังคม สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม / สมดุล และ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 14 

น าไป
สู่ 
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 อย่างไรก็ตามคณะท างานขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ได้ระบุถึง
ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคนเพิ่มอีก 4 ประการ ดังนี้ 1) ช่วยให้มนุษย์มีความ
พออยู่ พอกิน พอใช้ พึ่งตนเองได้และมีความสุขตามอัตภาพ 2) ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจน
เสรีภาพในสังคมได้อย่างสันติสุข ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ มีจิตเมตตา 
และจิตสาธารณะ 3) ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยไม่ท าลาย 
เห็นคุณค่า และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม และ 4) ช่วยให้มนุษย์
อยู่อย่างมีรากเหง้าทางวัฒนธรรม ประเพณีประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ค่านิยม และเอกลักษณ์ หรือ 
อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล สังคม ซึงน าไปสู่การสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียน และเกิดการด าเนิน
โครงการเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมขึ้นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมท่ีจะได้กล่าวถึงต่อไป   

แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม มีกระบวนการและองค์ประกอบพื้นฐานของสังคม

แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการของโรงเรียนบ้านด้ายเทพ
กาญจนาอุปถัมภ์เพื ่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  ในการศึกษาวิจัยเพื่อ
ตอบค าถามวิจัยและตรงตามวัตถุประสงค์วิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลดังนี้ 

 โรงเรียนคุณธรรมมีปฐมบท ช่วง พ.ศ. 2553 โดยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
เมื่อต้นปี พ.ศ.2553 ผู้อ านวยการคือ นายเกษม นวมครุฑ ได้ตกลงร่วมกันกับนายเกษม วัฒนชัย ในฐานะ
ศิษย์เก่าคนหนึ่ง ร่วมกับคุณปราโมทย์ โชติมงคล ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอีกคนหนึ่ง ขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยความร่วมมือจากคุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ทุกคนตกลงกันว่าจะพยายาม
พัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมแห่งแรก ท้ังๆ ท่ียังไม่มีรูปแบบท่ีใดให้
เรียนรู้ เหตุการณ์ต่างๆ พัฒนาดังนี้ 

 ขั้นตอนแรก คณะบุคคลดังกล่าวได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมของผู้เกี่ยวข้อง  (ผู้มีส่วนได้เสีย ) 
รับทราบความต้ังใจ แยกเป็นการประชุมช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นจาก  1) คณะกรรมการ
สถานศึกษา (ฝ่ายนโยบาย) คณะผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติ 2) ตัวแทนนักเรียน 3) ผู้ปกครองและชุมชน
รอบๆ รวมท้ังคณะสงฆ์ในพื้นท่ี 4) เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องท่ี ท้องถิ่น ส่ิงท่ีได้จากการ
ด าเนินการขั้นตอนแรกนี้ คือ ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และก าลังใจในการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนท่ีสอง หารือและตกลงกันว่าจะหางบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อให้โอกาสผู้แทนจาก  
1) ผู้บริหาร 2) คณะครู 3) คณะนักเรียน เดินทางไปศึกษา สังเกตการณ์การอาสาสมัคร และระบบงาน
ของมูลนิธิพุทธฉือจ้ีท่ีไต้หวัน 2 สัปดาห์ ไปเพื่อหาค าตอบว่าเหตุใดอาสาสมัครชาวไต้หวันจึงยอม
เสียสละท างานสาธารณกุศลด้วยความเต็มใจและสุขใจ ผู้แทนท้ัง 3 กลุ่ม กลับมาแล้ว ตกลงจะเป็น
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หลักแห่งการเปล่ียน (อาจจะเรียกว่าเปล่ียน mindset หรือเปล่ียนทัศนคติ หรือสร้างสัมมาทิฐิและ
สัมมาสังกัปปะ ก็ได้: ทัศนคติ คือ แนวความคิด  สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบตามท านองคลองธรรม เช่น 
เห็นว่าท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว และ สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริในทางท่ีชอบ) 

 ขั้นตอนท่ีสาม จัดสัมมนาเฉพาะกลุ่มท่ีไปไต้หวันกับบริหาร ครู นักเรียน ท่ีไม่ได้ไปพูดคุยกัน
จนคนเกือบหมดเห็นพ้องว่าจะต้องเปล่ียน ถึงตอนนี้ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูได้ร่วมกันจัด
ระเบียบ การอบรมมารยาทไทย และเน้นเรื่องวินัยภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นการปูพื้นเพื่อการ
เปล่ียนแปลง 

 ขั้นตอนท่ีส่ี  เมื่อท้ังหมดพร้อมแล้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกับนักเรียนระดม
สมอง (ความคิด ความเห็น ข้อมูล) เพื่อให้ได้มาซึ่งบัญชีพฤติกรรม 2 ประเภท ได้แก่ 1) พฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์จะต้องไม่เห็นอีกในโรงเรียนนี้ เช่น มาสาย กลับก่อนเวลา ลอกการบ้านเพื่อน ฉ้อราษฎร์
บังหลวง ฯลฯ โดยไม่ให้ระบุผู้กระท าผิด 2) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ท่ีต้องการเห็นได้ในโรงเรียนนี้ 
เช่น การช่วยงานบ้าน การช่วยติวเพื่อน 

 ขั้นตอนท่ีห้า เมื่อได้บัญชีพฤติกรรมท้ังสองบัญชีแล้ว ให้ระดมสมอง ก าหนดคุณธรรมหลัก 3 
คุณธรรม ท่ีทุกคนเห็นว่า 1) จะขจัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ และ 2) ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
ในที่สุดที่ประชุมมีมติให้ก าหนดคุณธรรมต่อไปนี้เป็นคุณธรรมหลักของโรงเรียน  (จะเรียกอัตลักษณ์
เชิงคุณธรรมของโรงเรียนก็ได้) คือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ 3) จิตอาสา 

 ขั้นตอนท่ีหก เมื่อได้คุณธรรมหลัก 3 ประการนี้แล้ว ให้แต่ละกลุ่ม (ผู้บริหาร คณะครู และ
คณะนักเรียน) ร่วมประชุม ก าหนดนโยบายและ หรือข้อปฏิบัติท่ีทุกคนในกลุ่มแสดงความปรารถนาว่า 
จะปฏิบัติถือเป็นสัญญาประชาคมของแต่ละกลุ่มก าหนดตัวช้ีวัด และก าหนดวงรอบ 1 ปี 

 จากการศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม  
สามารถสรุปได้ดังภาพท่ี 3  

 เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  มี 2 ข้อ คือ 1) ต้องท าท้ังโรงเรียน (ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน) ไม่ใช่ท าเฉพาะนักเรียน 2) ทุกคนช่วยกันก าหนดพฤติกรรมบวกและลบ แล้วก าหนด
คุณธรรมหลักเพื่อแก้ไขพฤติกรรมลบและส่งเสริมพฤติกรรมบวก ต้องแปลงคุณธรรมหลักให้เป็น
นโยบายและข้อปฏิบัติ (จริยธรรม) ให้ได้ เพื่อจะได้ติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปี ดังตัวอย่าง
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม (แสดงไว้ต่อจากภาพท่ี 3)  

ระยะต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง 
“กองทุนการศึกษา” และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อด าเนินงานในกองทุนนี้เมื่อ
ต้นปี พ.ศ. 2555 ทรงมีพระราชประสงค์ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” พระองค์ทรงได้
พระราชทานหลัก 3 ประการในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้ 
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ภาพที ่3 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม   

 

 
ตัวอย่าง โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 

 
คุณธรรม ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซื่อสัตย์ 1 4 7 
ความรับผิดชอบ 2 5 8 
จิตอาสา 3 6 9 

 

ศึกษาดูงาน 

องค์การหรือ
โรงเรียนต้นแบบ 

ระดมสมอง ก าหนด 
คุณธรรมหลัก 

ก าหนดนโยบายและ 
หรือข้อปฏิบัติ เป็น
สัญญาประชาคม 

จัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในองค์การ 

ระดมสมองก าหนด
บัญชีพฤติกรรม 
ท่ีพึ่งประสงค์และ 
ไม่พึงประสงค์ 

ประชุมชี้แจง 
และรับฟังความ

คิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

กระบวนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
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ในช่องท่ี 1 : ตัวอย่างของนโยบายหนึ่งคือ “ต่อไปนี้การจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใส” 
ในช่องท่ี 4 : ต่อไปนี้ครูต้องไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
ในช่องท่ี 7 : ต่อไปนี้นักเรียนจะไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
ในช่องท่ี 8 : นักเรียนตกลงกันปฏิบัติในโจทย์ท่ีว่าต้องรับผิดชอบในฐานะลูกท่ีดีด้วย 3 ข้อคือ 
       1. จะไปโรงเรียนและเมื่อกลับจากโรงเรียนต้องไหว้พ่อไหว้แม่ 
       2. ช่วยงานบ้าน 
       3. ไม่เท่ียวกลางคืน ให้ท าการบ้าน ดูหนังสือ 
ในช่องท่ี 9 : นักเรียนร่วมกันจัดต้ังชมรมจิตอาสา เพื่อท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ท้ังในโรงเรียน
และในชุมชน นักเรียนท่ีเรียนเก่งในช้ันช่วยติวให้เพื่อน 
       อาจารย์อาสาสมัครเปิดห้องติวตอนบ่าย-เย็น ท่ีโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนท่ีประสงค์จะเรียน
เพิ่มโดยนักเรียนเรียนฟรี 
       ระยะแรกมีนักเรียนชาย 12 คน ประกาศตนว่าติดยาบ้า ขอรับการรักษา ครู-เพื่อนช่วยให้
ก าลังใจ ผ่านไปปีกว่าภายหลังการรักษาทุกคนเลิกได้โดยเด็ดขาด 
    ส่วนกิจกรรมจิตอาสาท้ังในโรงเรียนและในชุมชนได้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น 
โดยเฉพาะผู้ปกครองซึ่งเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นของลูกหลาน จึงประชุมและร่วมกันจัดต้ัง 
“ชมรมผู้ปกครองจิตอาสา” ช่วยเหลืองานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 
ผลการด าเนินงาน : เสนอผลเมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ปรากฏว่า 
       1. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ : ลดลง 
       2. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ : เพิ่มขึ้น 
       3. คะแนนสอบโอเนตของโรงเรียน : เพิ่มขึ้น 
       4. นักเรียน ม.6 สอบเข้ามหาวิทยาลัยช้ันน าได้เกือบหมด 

  
 1. ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู 
 2. ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน เช่น ไม่ควรแนะน าให้เด็กแข่งกันเอาที่ 1-2 ของชั้น 

แต่ให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนๆ ท่ีเรียนช้า เพราะทุกคนต้องแข่งกับตนเอง 
 3. ให้ครู จัดกิจกรรมให้นักเรียนท าเป็นหมู่คณะ  เพื่อพวกเขาจะได้เห็นคุณค่าของ         

ความสามัคคี 
 ในการด าเนินการตามโครงการนี้ได้มีการจัดต้ังส านักงานโครงการกองทุนการศึกษาท่ี

ท าเนียบองคมนตรี คณะกรรมการอ านวยการได้แก่ คณะองคมนตร ีโดยม ีฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
เป็นประธาน (ในขณะนั้น) และมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งซึ่งมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธาน 
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มีคณะอาจารย์อาสาจากท้ังส่วนกลางและส่วนจังหวัด โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา เป็นหัวหน้า
คณะ ท าให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่น 

หลักในการท างานกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยนั้น  ก าหนดเป้าหมาย 2 ประการคือ 1) ช่วย
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดความพร้อม ผู้บริหารพร้อมท่ีจะบริหารโรงเรียน ครูพร้อมท่ีจะสอนและ
อบรมส่ังสอนลูกศิษย์ นักเรียนพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ท้ังความรู้ ความดี และหัดท าการงาน 2) ถ่ายทอด
บทเรียน “โรงเรียนคุณธรรม” จากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ไปสู่โรงเรียนในโครงการ  

 รุ่นท่ี 1 ปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนประถม – มัธยม 19 แห่ง และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
 รุ่นท่ี 2 ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนประถม – มัธยม 35 แห่ง 
 รุ่นท่ี 3 พ.ศ.2557 โรงเรียนประถม – มัธยม 46 แห่ง       
 ผลการประเมินส าหรับโรงเรียน และวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เมื่อได้ปฏิบัติจนครบวงรอบ 

1 ปีแล้ว ผลปรากฏว่า 1) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดลง 2) พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และ 3) 
ผลการสอบ O-Net ดีขึ้นท้ังโรงเรียน อนึ่งท่ีเรียกว่า “โรงเรียนคุณธรรม” เป็นการเรียกขานอย่างไม่
เป็นทางการ หากเป็นทางการควรเรียกว่า “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” ด้วยเหตุผลว่า จะต้อง
เปล่ียนแปลงท้ัง คุณธรรม (นามธรรม) และจริยธรรม (รูปธรรม, ความประพฤติ) (เกษม วัฒนชัย, 2559) 

 จากการศึกษาเอกสารยังพบอีกว่า เมื่อต้นปี พ.ศ.2557 ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ริเริ่มให้จดทะเบียนจัดต้ัง “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” 
โดยมีวัตถุประสงค์จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน  “การสร้างเยาวชนไทยให้มั่นคงอยู่ในความดี” 
ประกอบด้วยกิจกรรมจาก 3 ศูนย์ คือ 

 1. ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง จะสืบต่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป หลังจากท่ีได้
ร่วมมือกันมามีโรงเรียนประมาณ 7 พันแห่ง ด าเนินการอยู่ โดยมี ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เป็น
ผู้อ านวยการศูนย์ 

 2. ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม จะน ารูปแบบและกระบวนการโรงเรียนคุณธรรมไปขยายต่อใน
โรงเรียนท่ีสมัครใจจะปฏิบัติ ในปีแรก คือ พ.ศ.2557 จะน าไปขยายผลแก่โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร 
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี คุณปราโมทย์ โชติมงคล เป็นผู้อ านวยการศูนย์ 

 3. ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา จะมีคณะผู้เช่ียวชาญน าโดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
น ากระบวนการเพิ่มคุณภาพการศึกษาจากประสบการณ์ท้ังในและต่างประเทศมาถ่ายทอดให้ครูใน 3 
โรงเรียนแรกส าหรับปีนี้คือ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงเรียนพระต าหนักจิตรลดา (เฉพาะ
แผนกประถม) และโรงเรียนวัดรางบัว รวมท้ังการเผยแพร่ผ่าน ส่ือสารมวลชนด้วย นายแพทย์ ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ 
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 โดยสรุปแล้ว พอจะกล่าวได้ว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 21 นี้ โลกมนุษย์ต้องรับมือกับการผันผวน
เปล่ียนแปลงแบบสุดโต่งสุดขั้ว ส่วนหนึ่งมาจากภัยธรรมชาติ และส่วนหนึ่งมาจากน้ ามือของมนุษย์เอง 
ในส่วนของมนุษย์นี้ เหตุผลส าคัญอยู่ท่ีความก้าวหน้าเฉพาะวัตถุโดยหันหลังให้กับคุณธรรมความดี  
สิบปีท่ีผ่านมาของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าประเทศไทยถอยหลัง มีการ
คอร์รัปช่ันทุกวงการ มีการละเลยกระบวนการยุติธรรม เกิดความขัดแย้งทางการเมืองผลกระทบท่ัวไป 
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคนไทยควรได้ทบทวนตนเอง ต้ังเป้าหมายใหม่เพื่อก าหนดอนาคตของประเทศ ภายใต้
สถาบันหลักซึ่งเป็นทุนเดิมที่มั่นคงและทรงคุณค่า ระบบการเรียนรู้ต้องเป็น ส่ิงเดียวกันกับระบบ
คุณธรรม อยู่ในเนื้อเดียวกันตัวอย่างของโรงเรียนคุณธรรมเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีน าคุณธรรมมาปรับใช้กับ
ชีวิตในโรงเรียนส าหรับทุกคน  หากคนไทยทุกคนจะช่วยกันจุดเทียนคนละดวง  เป็นเทียนแห่ง
ปัญญาและคุณธรรมเทียนหกสิบแปดล้านดวงนี้ย่อมสว่างไสวให้แก่ประเทศชาติอย่างแน่นอน เป็นการ
ทวงคืนความดีงามแบบไทยกลับมา ดังค ากล่าวของ เกษม วัฒนชัย (2559)  ท่ีว่า 

“ทวงคืนความดีงามแบบไทยๆ กลับมา ทวงคืนศักด์ิศรีของชาติกลับมาและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่คนทั งชาติ”  

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนคุณธรรมจะเป็นตัวแบบในการขับเคล่ือนในการสร้างคนดีสู่สังคม และ
จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ความพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม มีเป้าประสงค์เดียวกันคือ 
“การสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความพอเพียง มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม และพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย แสดงไว้
ในภาพท่ี 4 กรอบคิดแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
สามารถสังเคราะห์นิยามค าส าคัญเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้การ
สัมภาษณ์ ได้ดังนี้ 

 ความพอเพียง  หมายถึง คุณธรรมหลักและคุณธรรมสนับสนุน ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้คนเป็น
คนดี คุณธรรมหลัก ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี คุณธรรม
สนับสนุน เช่น ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา ศีลธรรมรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ท่ีจะ
สามารถสร้างให้เยาวชนด ารงชีวิตได้อย่างพอดี มีความสุข พึ่งตนเองได้ ด าเนินชีวิตได้อย่างมีศักด์ิศรี 
และมีความเป็นอิสระจากแรงกดดันภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
  สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์การชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ ท่ี
ส่งเสริมให้บุคคลของชุมชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ท่ีเป็นกระบวนการทางสังคมเกื้อหนุนส่งเสริมให้
บุคคลหรือสมาชิกเกิดการเรียนรู้ ผ่านส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ และบุคคล ในเรื่องของ
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องค์ความรู้ความพอเพียงเกี่ยวกับคุณธรรมต่างๆ จนสามารถพัฒนาตนเองในการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีทักษะการด าเนินชีวิตรวมถึงระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ท่ีดี มีการ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการ
เลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ใน
การสร้างคนดีสู่สังคม 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 
  
 

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พอประมาณ 
มีเหตุผล 

มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 
 

ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม 
 

น าไปสู่ วัตถุ / สังคม ส่ิงแวดล้อม / 
วัฒนธรรม / สมดุล และ พร้อมรับต่อการ

เปล่ียนแปลง 
 

สังคมแห่งการเรียนรู้ 

องค์ความรู้/บุคคลแห่งการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู/้การจัดการเรียนรู้ 

 

โรงเรียนคุณธรรม 

 

แนวทางการด าเนินงาน
และบทบาทการมี       ส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้เพ่ือความ
พอเพียงเป็นอยา่งไร 

องค์ประกอบของการ
ด าเนินงานและบทบาท  
การ มี ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพ่ือความพอเพียง 
มีอะไรบา้ง อยา่งไร 

โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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 สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง หมายถึง การด าเนินการใดๆ ขององค์การ ชุมชน
และโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และ      
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียง คือ คุณธรรมหลัก ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล และ
การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และพัฒนาให้บุคคลในชุมชนและนักเรียนปฏิบัติตนในส่วนของคุณธรรม
สนับสนุนของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ี “การสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” 
  ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้แนวค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครู ดังตารางท่ี 1 ดังนี้ 

  ตารางที่ 1 แนวค าถามเพื่อใช้ในการส าภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครู 

 
แนวค าถามหลัก 

(core questions) 
แนวค าถาม (guideline) 

1. แนวทางการด าเนินงาน     
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียง 

1. โรงเรียนของท่านมีกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
สร้างหรือพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงอย่างไร 
2. ใครบ้างท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียงของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของบุคคลฝ่ ายต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง
หรือไม่อย่างไร 
4. โรงเรียนด าเนินการอย่างไรให้บุคคล องค์การชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษา 
5. มีอุปสรรค์ หรือข้อเสนอแนะอื่นหรือไม่ในการพัฒนาแนวทางการ        
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 

2. บทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง 

1. ครู มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
2.นักเรียน มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม       
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
3. ชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่ง เสริมสังคม          
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
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แนวค าถามหลัก 
(core questions) 

แนวค าถาม (guideline) 

 5. เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล องค์การอื่นๆ ท่ีเข้ามามี   
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงหรือไม่
อย่างไร และทางแก้ไขปัญหาน้ันๆ อย่างไร 

3. องค์ประกอบของการด าเนินงาน
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง 

1. ท่านเห็นว่าองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษามีอะไรบ้าง  
อย่างไร 

 2.แต่ละองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมีบทบาทการด าเนินงาน             
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงอย่างไร 

4. เป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียน 

1. เป้าหมายของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาของ
โรงเรียนท่านคืออะไร และโรงเรียนด าเนินการอย่างไร 

 2. มีแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ว่า บรรลุเป้าหมาย หรือไม่
อย่างไร และจะมั่นใจได้อย่างไร 

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้   
เพื่อความพอเพียง 
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและ
บทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงจากผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง และน าไปขยายเครือข่ายได้ 2) เพื่ออธิบายองค์ประกอบของการ
ด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีได้จาก
ผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง และน าไปขยายเครือข่ายได้โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research methodology) เป็นวิธีการศึกษา เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม

แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีเป็นกระบวนการทางสังคม (social process) มีรายละเอียด
เกี่ยวข้องกับทัศนคติในการมองโลก ค่านิยม และฐานคิด ของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ต่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง รวมไปถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ในชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงให้เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต
ของสถานศึกษาและชุมชน (ethnography) ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์การมี
ส่วนร่วม ดังนั้นจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด และกว้างขวางพอท่ีจะน าข้อมูล คือ แนวทางการ
ด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์หาค าอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากสนาม
วิจัยเป็นกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 พื้นท่ีท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่ีเลือกเป็นการเลือกแบบเจาะจง ตามลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง และน าไปขยายเครือข่ายได้จากเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
เข้าเป็นผู้ให้ข้อมูลในการพัฒนาแนวคิดการด าเนินการ การเข้าสู่พื้นท่ีในการวิจัยเป็นไปในลักษณะ
อนุมาน คาดคะเนตามเหตุผลของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีให้ความสนใจในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้      
เพื่อความพอเพียงและเป็นแกนน าในการไปขยายผลของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียง ตามเกณฑ์การเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) มีหลักการส าคัญคือ พื้นท่ี
ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นพื้นท่ีสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางสังคมท่ีจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง เป็นพื้นท่ีตัวแทนสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัย ท้ังนี้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังด้านแนวคิดการมีส่วนร่วม สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาล รวมถึงแนวคิดการสร้างคนดีสู่สังคมซึ่งได้ศึกษา
ตัวอย่างแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ไว้แล้วในบทท่ี 2 

การเข้าสู่พื้นที่ในการวิจัย 
 หลังจากเลือกพื้นท่ีเชิงอนุมาน ตามหลักเหตุผลของการเลือกพื้นท่ีเป็นสนามวิจัยแล้ว ผู้วิจัย 
ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดแนวค าถามหลักท่ีจะเป็น core questions เพื่อให้เป็นข้อมูล
เบื้องต้นจากนั้นถามเจาะลึก หรือ ขยายความตามท่ีวางแผนไว้ รวมท้ังสร้างแนวค าถาม (guideline) เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview)  และการจัดสนทนากลุ่ม (focus group 
discussion) โดยหลังจากได้ผู้บริหารโรงเรียนสุจริตเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว คณะผู้วิจัยเริ่มด าเนินการ
ในขั้นตอนต่อไป คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ค าถามหลักและแนวค าถามด้วยวิธีการข้างต้น 
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การสร้างค าถามหลัก (core questions) และแนวค าถาม (guideline) ท่ีใช้ในการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยค าถึงความเหมาะสมโดยสร้างค าถามหลักและแนวค าถามปลายเปิด โดยยึดวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เป็นแนวก าหนดประเด็นค าถาม เพื่อครอบคลุมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ท้ังในด้านแนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วม ค าถามหลัก
และแนวค าถามดังกล่าว จะท าให้ได้มาซึ่งแนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีเหมาะสม เชิงทฤษฎีรากฐาน โดยค าถามหลักและ
แนวค าถามท่ีสร้างขึ้น ผู้วิจัยน าไปประกอบการเก็บข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ระดับลึก และการจัด
สนทนากลุ่ม ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพต่อไป  

 ผู้วิจัยเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะเครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้ค าถามจากค าถามหลักและแนวค าถามท่ีสร้างขึ้นให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต่อเนื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ค าถามหลัก และแนวค าถามท่ีสร้างขึ้น
ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารจากนั้นร่างค าถามหลักและแนวค าถาม ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ แล้วน าไป
ทดลองใช้กับผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (try out) แล้วน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในงานวิจัยและเนื้อหาท่ีท าการวิจัย เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของข้อค าถามว่าเห็นควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีตรงประเด็นและ
ชัดเจนในการส่ือความ ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขแนวค าถามและภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ระดับลึก 
และการสนทนากลุ่มให้มีความเหมาะสม มากท่ีสุด แล้วจึงน าไปใช้กับผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไป 

 การติดต่อผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดผู้วิจัย
ขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 
โดยขอความอนุเคราะห์นัดหมายการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และหนังสือเชิญร่วมการสนทนากลุ่ม 
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เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจก่อนท่ีจะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
ในการเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายและเป็นผู้บริหารในสังกัดกลุ่มเครือข่ายและโรงเรียนเป้าหมาย สร้าง
ความไว้วางใจในลักษณะของคนใน  

 ส าหรับการสร้างความสัมพันธ์ (rapport) ผู้วิจัยสร้างโดยเข้าไปทักทาย ท าความรู้จัก ผูกมิตร
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก และร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผ่านกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระดับกลุ่มของกลุ่ม
เครือข่ายและโรงเรียนในฐานะผู้ร่วมงานเป็นเวลากว่า 2 ปี เพื่อการแลกเปล่ียนความคิดเห็นถึง
แนวทางการบริหารสถานศึกษา และเรื่องท่ัวไปเพื่อการผูกมิตร ก่อนจะเริ่มนัดหมายเช้ือเชิญผู้ให้ข้อมูล
หลักในการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย  

 ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักนี้ เป็นไปในลักษณะการคัดเลือกด้วยวิธี  snow ball 
sampling technique กล่าวคือถามไปเรื่อยๆ จนทราบตัวผู้กล่าวถึงมากท่ีสุดท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์และมีคุณสมบัติในการการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงพร้อมท่ีจะน าไป
ขยายเครือข่ายการพัฒนาได้ และพร้อมท่ีจะให้การช่วยเหลือ บอกข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง จากนั้น
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ถอดความ สะท้อนเป็นมโนทัศน์ ก่อนจะน ามโนทัศน์
แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ไปสนทนากลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย ท่ีเป็นผู้มี
ประสบการณ์การบริหารอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป และมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษข้ึนไป จ านวน 7 คน 
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของมโนทัศน์ท่ีจะอธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าเสนอเป็นข้อเชิงนโยบายท่ีควรด าเนินการ
ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยท าการวิจัยในช่วงปีการศึกษา 2561-2562 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 
2562 รวมระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 1 ปี 7 เดือน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล/การศึกษาข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยค านึงถึงการได้ข้อมูล
อย่างละเอียดครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลโดย 
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การสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview) และ การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
รายละเอียดของการด าเนินการมีดังนี้ 

 การสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview) 
 การสัมภาษณ์ระดับลึก ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ดอยนางนอนและครูโรงเรียนเป้าหมาย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งคณะผู้บริหาร
โรงเรียนในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงและสามารถน าไปขยายเครือข่ายได้ ผู้วิจัย
เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยวิธีการเลือกเชิงทฤษฎี (theoretical sampling) (Strauss and Corbin, 
1990) วิธีการนี้จะไม่มีการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้า เมื่อสัมภาษณ์ราย
แรกแล้วผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทันทีเพื่อสร้างมโนทัศน์ และจัดหมวดหมู่ให้กับมโนทัศน์ต่างๆ หลังจาก
นั้นจึงไปสัมภาษณ์รายต่อๆไป เป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีเช่ือได้ว่าจะได้ข้อมูลท่ีต่างไปจากเดิมของกลุ่มมโน
ทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา ส่วนการเลือกผู้ให้สัมภาษณ์รายต่อๆไป ค าถึงความแตกต่าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมโนทัศน์ การเลือกผู้ให้สัมภาษณ์เช่นนี้ด าเนินไปจนกระท่ังการวิเคราะห์
ข้อมูลแล้วผู้วิจัยมั่นใจว่าแบบแผนต่างๆ ของกลุ่มมโนทัศน์ท่ีเกิดขึ้นซ้ าๆ กัน จนเป็นแบบแผนท่ีแน่นอน 
แม้จะสัมภาษณ์รายอื่นๆ ต่อไปก็จะไม่ได้ข้อมูลใหม่เพิ่มเติมอีก ผู้วิจัยจึงหยุดเก็บข้อมูล ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เตรียม
ตัวและวางตัวอย่างเหมาะสมโดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้บริหารและครูอย่างผสมกลมกลืนท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่สามารถระบุจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์อย่างแน่นอน
ล่วงหน้าได้ ในการด าเนินวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นผู้บริหารโรงเรียน 7 คน 
เป็นครู 30 คน 
 การสัมภาษณ์จะเป็นแบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากการสังเกตและจดบันทึกจาก
ค าถามหลักและแนวค าถามท่ีสร้างขึ้น หรือค าถามใหม่ท่ีเกิดขึ้นขณะการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ี
เกี่ยวเนื่องกันและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย โดยวัตถุประสงค์หลักอยู่ท่ีผู้ให้ข้อมูลว่าคิดหรือรู้สึก
อย่างไรต่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านด้าย
เทพกาญจนาอุปถัมภ์ และเคยประพฤติปฏิบัติอย่างไร ใครเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงในสถานศึกษาบ้างและเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการศึกษาอย่างไร 
และอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ การค้นหาส่ิงท่ีอยู่ในใจของผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งได้แก่ส่ิงท่ีผู้ให้ข้อมูลหลัก
คิดหรือรู้สึกต่อการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมท่ีเคยปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยทราบได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้
ค าถามหลักและแนวค าถาม ท่ีถามถึงภูมิหลัง ความรู้ ความคิดเห็น เจตคติ ความเช่ือ ประสบการณ์
และความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูล 
  การค้นหาความจริงอย่างเป็นระบบนี้ผู้วิจัยไม่ช้ีน าท้ังทางตรงและทางอ้อมให้ผู้ให้ข้อมูลตอบ
ไปแนวทางท่ีคณะผู้วิจัยต้องการ แต่อาจจะขอให้ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นท่ี



37 
 

ผู้วิจัยต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเช่ือมโยงการสัมภาษณ์ให้เข้าสู่ประเด็นท่ีต้องการอย่างลึกซึ้ง
และตรวจสอบความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นการตรวจสอบและสรุปประเด็น
ตามแนวค าถามเป็นระยะๆ พร้อมท้ังสังเกตพฤติกรรมในการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลักไปพร้อมๆ กัน 
เพื่อให้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การจัดสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
 การจัดสนทนากลุ่มผู้วิจัยมุ่งหาข้อสรุปของกลุ่มท้ังส่วนท่ีเป็นจริง ทัศนะ ฐานคิดของผู้ให้
ข้อมูลหลัก การเข้าใจความหมายของการมีส่วนร่วม บทบาทของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ในฐานะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและโรงเรียน
เป็นกระบวนการทางสังคม (social process) เพื่อสามารถอธิบายองค์ประกอบ ของการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ด้วยการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มด้วยวิธีการจัด
สนทนากลุ่ม (focus group discussion) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพท่ี
เป็นพลวัตของกลุ่ม (group dynamic) ซึ่งจะเป็นส่ิงกระตุ้นให้แต่ละคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็นและ
ทัศนะของตนเองอย่างเปิดเผยและจริงใจ โดยความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งในกลุ่มอาจจะไปกระตุ้นให้คน
อื่นๆ ในกลุ่มพูดและแสดงความคิดเห็นของตนออกมา โดยใช้หลักการปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม (group 
interaction) เป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีต้องการ ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเป็นกลุ่มตัวแทนท่ีมี
ลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มท่ีใช้วิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก และมีความยินดีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 
12 คน ซึ่งผู้วิจัยเจาะจงเลือกผู้ให้ข้อมูลท่ีมีลักษณะพื้นฐานคล้ายคลึงกัน (homogeneous) คือเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และครูหัวหน้าบริหารกลุ่มงาน โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกคือ มีประสบการณ์การบริหารโรงเรียนหรือบริหารกลุ่มงานไม่น้อยกว่า 10 ปี 
มีความสามารถมองทะลุถึงระบบการบริหารงานสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก ประสบการณ์การบริหาร
โรงเรียน เป็นผู้ร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมกลุ่มสนทนามีความสบายใจท่ีจะแสดงออก
ถึงทัศนะของตนในกลุ่ม  
 ในการจัดสนทนากลุ่มคณะผู้วิจัยจัดให้มีผู้ด าเนินการสนทนา (moderator) เป็นผู้จุด
ประเด็นสนทนาและกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาพูดคุยกันในหัวข้อท่ีคณะผู้วิจัยก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยท่ี
ผู้วิจัยได้สร้างแนวค าถามท่ีใช้ในการด าเนินการจัดสนทนากลุ่มในลักษณะค าถามท่ีถามถึง ความรู้สึก 
ฐานคิด การตัดสินใจ การใช้เหตุผล แรงจูงใจ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความประทับใจใน
ขณะท่ีสนทนากัน เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อความพอเพียง และ อธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิ จัยวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับการศึกษาข้อมูล (Lofland, 1971; Delamont, 
1992 อ้างใน นิศา ชูโต, 2548) จากการสัมภาษณ์ สังเกตและจดบันทึกการสัมภาษณ์ระดับลึก และ        
การสนทนากลุ่ม โดยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มท่ีคณะผู้วิจัยบันทึกได้ 
ทันทีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งต่อๆ ไป และการ
สนทนากลุ่มไปจนครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงยุติการศึกษาข้อมูล หลังจากนั้นท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 
  1.1 น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึกและการสนทนากลุ่มมาถอดข้อความ 
(transcribe) ค าต่อค า จากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูลและท าการจ าแนก
และจัดหมวดหมู่ของข้อความท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยในการเข้าใจปรากฏการณ์ เป็นการ
ค้นหาความหลากหลายของปรากฏการณ์ และสรุปประเด็นข้อมูลท่ีไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมหรือ
ประเด็นท่ีต้องการศึกษาเพิ่มเติม   
  1.2 ท าการปรับข้อค าถามก่อนการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนขึ้น
  1.3 ท าการวิเคราะห์และสรุปประเด็นเบ้ืองต้นจากผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย 
 2. จัดระบบเอกสารข้อมูลดิบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนาก ลุ่มโดยสร้างเป็น
หมวดหมู่ (filed) เพื่อสะดวกในการค้นหา โดยท าส าเนาไว้หลายๆ ชุด และรักษาต้นฉบับไว้เพื่อ
ป้องกันการเสียหายหรือสูญหาย ส าเนาการจัดเก็บประกอบด้วยเอกสารการจดบันทึกการสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม และจัดพิมพ์เก็บไว้ในรูปของการบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ส ารองข้อมูลไว้
ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) นอกจากแฟ้มต้นฉบับแล้วคณะผู้วิจัยจัดท าแฟ้มส าคัญอื่น ๆ ดังนี้ 
  2.1 หมวดเรื่องท่ัวไป เป็นแฟ้มเอกสารท่ีจัดเก็บเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ ข้อมูลบุคคล 
สถานท่ี องค์การ เอกสาร เพื่อให้ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นกับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร 
  2.2 หมวดข้อมูลภาคสนาม เป็นข้อมูลท่ีไ ด้จากการศึกษาภาคสนาม เกี่ยวกับ            
การสังเกตและบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสนทนากลุ่ม 
  2.3 หมวดการวิเคราะห์ เป็นการเก็บข้อมูลของคณะผู้วิจัยท่ีมีแนวคิด หัวเรื่อง หัวข้อ    
ท่ีเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูล และเริ่มวิเคราะห์ โดยท าเป็นเรื่องราวต่างแยกเก็บเหตุการณ์และบันทึก
ความคิดเห็นในการวิเคราะห์ 
 3. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การลดทอนข้อมูลและปริมาณข้อมูล (data 
reduction) การเลือกเพื่อแสดงหลักฐานข้อมูล (data display) และการสร้าง ทดสอบ ยืนยันสรุปผล 
(conclusion and verification) ซึ่งท้ัง 3 กิจกรรมมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน มีรายละเอียดดังนี้ 
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  3.1 การลดทอนข้อมูล เป็นกิจกรรมท่ีคณะผู้วิจัยท าอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปกับการเก็บ
ข้อมูล คือ การรวมกลุ่มข้อมูล แยกแยะแบ่งส่วนข้อมูล เขียนข้อสรุปช่ัวคราว และแปลงข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา จนกระท้ังเขียนรายงานเสร็จ การลดทอนข้อมูลนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นพวก 
ประเภท รูปแบบ หาจุดท่ีน่าสนใจ และปรับ ลดเพิ่ม หาข้อมูลใหม่ จนกระท้ังได้ข้อสรุป และพิสูจน์
บทสรุปเป็นที่น่าพอใจ 
  3.2 การแสดงข้อมูล คือ กระบวนการวิเคราะห์ การจัดเลือกแฟ้มสรรหาตัวอย่างข้อมูล
หรือสารสนเทศ ท้ังจากการสรุปค าพูดจากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม แสดงประกอบเป็น
หลักฐานของข้อสรุปช่ัวคราว เพื่อแสดงให้เห็นชัดและก่อให้เกิดความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนและ
หลังอย่างไร ท าไม อันจะโยงไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป 
   3.3 การสร้างข้อสรุปและยืนยันผล เป็นการสังเคราะห์ ปะติดปะต่อข้อสรุปย่อยๆ ในช่วง
แรกๆ เข้าด้วยกันเป็นบทสรุป และตรวจสอบยืนยันเป็นผลสรุปการวิจัยช่วงสุดท้าย คือเมื่อผู้วิจัยได้
ข้อมูลในช่วงแรกๆ และเริ่มการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยจะเห็นความหมาย ความคล้ายคลึง ความแตกต่าง 
ความอาจจะเป็นไปได้และรูปแบบต่างๆ ช่ัวคราว ซึ่งคณะผู้วิจัยจะสรุปไปพรางๆ ก่อนแล้วจึงเก็บข้อมูล
ต่อเนื่อง ทดสอบแนวคิดข้อสรุปนั้นๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพิสูจน์ยืนยันได้ชัดเจน เป็นการพัฒนา
ข้อสรุปย่อยๆ ไปสู่ข้อสรุปใหญ่ๆ เรื่อยขึ้นไป ซึ่งก็จะก้าวไปสู่การพัฒนาทฤษฎีจากสภาพเฉพาะ ไปสู่
ข้อสรุปท่ัวไป (generalized) คือ กระบวนการประมวลความคิดอันเกิดจากข้อมูลรูปธรรมไปสู่รูปแบบ
ท่ีเป็นนามธรรมจนกลายเป็นแนวคิดทฤษฎี (grounded theory) (นิศา  ชูโต (2548); สุภางค์ จันทวานิช 
(2548); และ พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ (2555)) 
 วิธีด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยสรุปการศึกษาข้อมูลได้ดังตารางท่ี 2  
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 ตารางที่ 2 สรุปการศึกษาข้อมูล 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

ข้อมูลที่ต้องการ แหล่งข้องมูล วิธีการเก็บ
ข้อมูล 

หมายเหตุ 

เพื่อวิเคราะห์  
แนวทางการ
ด าเนินงานและ
บทบาทการมี 
ส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคม 
แห่งการเรียนรู ้
เพื่อความพอเพียง
จากผู้บริหาร
โรงเรียนและครูกลุ่ม
ผู้น าการปล่ียนแปลง 
และน าไปขยาย
เครือข่ายได้ 

1.แนวคิดการมี      
ส่วนร่วม 
2.แนวคิดสังคม 
แห่งการเรียนรู้ 
3.แนวคิด 
ความพอเพียง 
4.แนวคิดการพัฒนา
คุณธรรมนักเรียน 
5.แนวทางการ
ด าเนินงาน 
6.บทบาทการ
ด าเนินงาน 

1.ทบทวน
วรรณกรรม 
2.ผู้บริหารกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาดอย
นางนอนและครู
โรงเรียนบ้าน
ด้ายเทพ
กาญจนาอุปถัมภ์
ท่ีกลุ่มเป้าหมาย   
(ผู้ให้ข้อมูลหลัก) 

1.ศึกษาเอกสาร 
2.สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้แก่ผู้บริหาร
และคร ู

เพื่ออธิบาย
องค์ประกอบของ
การด าเนินงานและ
บทบาทการมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียงท่ี
ได้จากผู้บริหาร
โรงเรียนและครูกลุ่ม
ผู้น าการ
เปล่ียนแปลง และ
น าไปขยายเครือข่าย
ได้ 

1.ข้อสรุปการอธิบาย
องค์ประกอบของการ
ด าเนินงานและ
บทบาทการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง 

1. ผู้บริหาร
โรงเรียนและ
หัวหน้ากลุ่มงาน
ท่ีมีประสบการณ์
ในการบริหาร 
ไม่น้อยกว่า 10ปี 
และมีวิทยฐานะ
ไม่ต่ ากว่า 
ช านาญการ
พิเศษ  
เป็นผู้ ให้ ข้อมู ล
หลัก 

1.จัดสนทนา
กลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ
พิเศษ และครู
หัวหน้ากลุ่ม
งานบริหาร 
 ท่ีมี
ประสบการณ์
การบริหารไม่
น้อยกว่า 10 ปี 
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การตรวจสอบความหน้าเชื่อถือของข้อมูล 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพประเมินได้จากวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มและคณะผู้วิจัยด้วยกันท่ีเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง เป็นการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้ระหว่างผู้วิจัยด้วยกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดย
เทคนิคตรวจสอบสามเส้า (triangulation techniques) ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) เป็นการตรวจสอบถึงความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยพิจารณาจาก แหล่งเวลา และผู้ให้ข้อมูล เช่น สังเกต สัมภาษณ์ในเวลาท่ีต่างกัน ต่างสถานท่ี 
แต่เนื้อหาการสัมภาษณ์เป็นเรื่องเดียวกัน แหล่งบุคคล คือ สังเกต สัมภาษณ์ บุคคลท่ีหลากหลายใน
ประเด็นเดียวกัน ว่าข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร 
 2.  ตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิ ธีการ (methodological triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี ท้ังการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูลใน
ภาพรวมของกลุ่มไปพร้อมกัน รวมท้ังการตรวจสอบข้อมูลกับเอกสารท่ีผู้ศึกษาในประเด็นเดียวกันมาก่อน 
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บทท่ี 4 
 

แนวทางการด าเนินงาน บทบาทและองค์ประกอบ  
การมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิการเรยีนรู้เพ่ือความพอเพียง 

แนวทางการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 ข้อมูลท่ีได้จากสนามวิจัยพบว่าได้ว่า ผู้บริหารและครูผู้ให้ข้อหลักมีความจริงใจและต้องการ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง และด าเนินการ
ในหลายลักษณะในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ท้ังการสร้าง
ความตระหนักและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม ดังค าสัมภาษณ์ท่ีว่า “...
การมีส่วนร่วมมีความส้าคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมเราเป็นระบบเปิด การปิดบังข้อมูลข่าวสาร
ไม่เป็นผลดีต่อการด้าเนินงาน เราทราบกันอยู่แล้วว่าการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ ตั งแต่ระดับขั นถูกจัด
กระท้า ไปจนถึงระดับขั นควบคุมโดยประชาชน การให้เขารับรู้อย่างเดียวมันไม่ได้ เนื่องจากเขาอาจ
รับรู้ในส่ิงท่ีผิด เมื่อรับรู้ในส่ิงท่ีผิดการกระจายข่าวสารจากการรับรู้ในส่ิงท่ีผิดก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
เพราะฉะนั นในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในปัจจุบันควรเริ่มท่ีขั นปรึกษาหารือ หรือไม่ก็ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมถึงขั นเป็นหุ้นส่วน...” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เมื่อน ามาวิเคราะห์แจกแจงการ
ด าเนินงาน ในด้านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียงได้ดังตารางท่ี 3 

 ตารางที่ 3 วิเคราะห์กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ประเด็นการด าเนินงาน จ านวนผู้ให้
ข้อมูล 

แปลความ 

ร่วมก าหนดเป็นนโยบาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 5 ร่วมสร้างการ
รับรู ้

 
สร้างความชัดเจนในการด าเนินงาน พัฒนาระบบมาตรฐานการด าเนินงาน 4 
ร่วมประชุม  เตรียมการ วางแผน  14 
ประชุมชี้แจงให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  สร้างความตระหนัก 
ความเข้าใจ ให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ 

25 ร่วมรับฟังขอ้มูล
ข่าวสาร 

แต่งต้ังคณะท างาน 3 ร่วมก าหนด
บทบาทหน้าท่ี ก าหนดผู้รับผิดชอบ และภาระ หน้าท่ี 2 

เสริมสร้างพลังอ านาจร่วมพิจารณาตัดสินใจ 2 ร่วมด าเนินการ 
 ร่วมกันด าเนินงาน 15 
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ประเด็นการด าเนินงาน จ านวนผู้ให้
ข้อมูล 

แปลความ 

ร่วมกันติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงาน 10 ร่วมสรุปผล 

แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 5 ร่วมปรับปรุง 
แก้ไข พัฒนา ขยายแนวคิดสู่ชุมชน/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 2 

ร่วมชื่นชมผลการด าเนินงาน ส่งเสริมให้ขวัญและก าลังใจ 3 ร่วมชื่นชม 
 ให้ขวัญก าลังใจ 

 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของผู้ให้ข้อมูลหลักพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
โดย 1) ร่วมสร้างการรับรู้ 2) ร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร 3) ร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ี 4) ร่วมด าเนินการ 
5) ร่วมสรุปผล/ประเมินผล 6) ร่วมปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 7) ร่วมช่ืนชมให้ขวัญก าลังใจและร่วม
ประชาสัมพันธ์ คณะผู้วิจัยสะท้อนเป็นมโนทัศน์ ได้ดังภาพท่ี 5 

 ภาพที่ 5 กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 

                      

ร่วมรับฟังข้อมูล
ข่าวสาร 

ร่วมช่ืนชม  ให้ขวญั
ก าลงัใจ และร่วม
ประชาสัมพนัธ์ 

ร่วมสร้างการรับรู้ 

ร่วมก าหนดบทบาท
หน้าที่ 

 

ร่วมด าเนินการ 

ร่วมสรุปผล/

ประเมินผล 

ร่วมปรับปรุง แก้ไข 
พฒันา 

กระบวนการมส่ีวนร่วม 
 ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เพื่อความพอเพียง 
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 ในส่วนของใครบ้างท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความพอเพียงผู้ให้
ข้อมูลทั้ง 30 คน ให้ข้อมูลที่ไม่แตกต่างกัน คือ ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ 1) ครู 2) นักเรียน 
3) ผู้ปกครอง 4) คณะกรรมการสถานศึกษา 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) ปราชญ์ชาวบ้าน      
7) ชุมชน/ผู้น าชุมชน 8) องค์การศาสนา 9) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ รวมถึง หน่วยงานบังคับ
บัญชาเหนือช้ันขึ้นไป ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียง จะเห็นได้ว่า ผู้ให้การสัมภาษณ์ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ของกลุ่ม
บุคคล 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยตรง และ 2) กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
โดยอ้อม สะท้อนเป็นมโนทัศน์ได้ดังภาพท่ี 6 

 ภาพที่ 6 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความ
พอเพียงของสถานศึกษา 
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ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 ผู้ให้ข้อมูลหลักในภาคสนามเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานใดๆ มีความส าคัญต่อ

องค์การ ไม่เพียงแต่ในเรื่อง การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงเท่านั้น ดังค าสัมภาษณ์ของ

ผู้บริหารโรงเรียนสุจริตท่านหนึ่ง ท่ีให้สัมภาษณ์ว่า“...การมีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างมาก เพราะแต่ละ
ภาคส่วนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันก่อให้เกิดการพฒันา...” 

 การเข้ามามีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนดังค าสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนได้ยืนยันถึงผู้ท่ีจะ
เข้ามามีส่วนร่วมท่ีได้แสดงไว้ในภาพท่ี 5 ท่ีประกอบไปด้วย 1) ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง และ 2) ผู้มีส่วนร่วม
โดยอ้อม โดยมีบทบาทหน้าท่ีต่างกันในลักษณะของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ผู้ให้สัมภาษณ์รายอื่นยังมี
ความเห็นสอดคล้องกันโดยให้สัมภาษณ์ว่า 

  “...การมีส่วนร่วมมีความส้าคัญไม่เพียงแต่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียงเท่านั น การท่ีเราอาศัยความร่วมมือจากบุคคล หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นการบูรณาการ
กิจกรรมท่ีจะท้าให้เห็นถึงความพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและหลากหลาย...” 

 นอกจากนี้ผู้ให้การสัมภาษณ์รายอื่นยังช้ีให้เห็นว่าความส าคัญของการมีส่วนร่วมนั้นท าให้
องค์การ 1) รู้ปัญหา 2) รู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ 3) น าสู่หนทางการแก้ปัญหา และ        
4) เป็นการสร้างความรู้สึกส านึกรับผิดชอบ เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนา และปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้ให้ข้อคิดถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมได้
อย่างน่าท่ึงว่า  

“...การมีส่วนร่วมมีความส้าคัญมาก เพราะการขับเคล่ือนงานใดๆหากมีผู้มีส่วนร่วม
มากยิ่งได้แนวคิดร่วม ข้อเสนอแนะในมุมมองท่ีหลากหลายเป็นการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะ
เกิดขึ น...” 

 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ข้อคิดพึงระวังไว้ว่า ในการมีส่วนร่วมนั้นต้องมีความเข้าใจ
บทบาทให้ชัดเจน และสถานศึกษาจะต้องก าหนดกรอบในการมีส่วนร่วมให้ชัด เพื่อให้การมีส่วนร่วม
เป็นไปในทิศทางท่ีสถานศึกษาต้องการ ดังนั้นจากข้อมูลการสัมภาษณ์สามารถน ามาวิเคราะห์ถึง
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมคือ 1) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีพลังและแนวร่วม 2) มีมุมมองท่ี
หลากหมาย 3) ได้บูรณาการกิจกรรม 4) ก่อเกิดการพัฒนาและนัวตกรรม 5) ได้ป้องกันปัญหา  

บทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง  
 การมีส่วนร่วมมีความส าคัญ และผู้ให้สัมภาษณ์ยังให้ค านึงถึงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วม 

สร้างความชัดเจนในการเข้ามามีส่วนร่วม ไม่เช่นนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมอาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ดัง
ค าสัมภาษณ์ท่ีว่า “...เราต้องก้าหนดกรอบการเข้ามามีส่วนร่วม ให้แต่ละฝ่าย ไม่เช่นนั นอาจเกิดความ
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ยุ่งยาก วุ่นวายในองค์การได้ เช่น เกิดภาวะเกรงใจ ไม่เข้าใจบทบาทเกิดภาวะล้วงลูก สร้างความอึดอัด
ใหก้ับทีมงาน หรือคณะท้างานขององค์การได้...” 
 จากบทสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความกังวลในเรื่องของความชัดเจนใน
บทบาท หน้าท่ี ของบุคคล กลุ่มคน ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมขององค์การ ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลถึงบทบาท หน้าท่ี ท่ีควรเป็นของแต่ละภาคส่วนว่าควรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรจึง
จะเหมาะสม ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ดังตารางท่ี 4 ดังนี้   
 
 ตารางที่ 4 บทบาทหน้าท่ีกี่มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของกลุ่มคน 
 

กลุ่มคน บทบาทหน้าที่ ตวัอย่างเสียงสะท้อน 
คณะครู ประสานงาน และ

ด าเนินการ 
“...ครูควรเข้าไปประสานงานกับองค์กรท้องถ่ิน เช่น สภา
วัฒนธรรมต าบล, องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  ประสานความ
ร่วมมือ เพ่ือขอรับการช่วยเหลือ สนับสนุน  การด าเนินงานกิจการ
ของสถานศึกษา...”  
“...คณะครูควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เช่น การเย่ียม
บ้านนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ...” 
“...โรงเรียนควรมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น เสียงตามสาย 
จดหมายข่าว เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน นอกจากน้ีควรเข้าไป
ร่วมกิจกรรมของชุมชนในโอกาสอันควร เช่น วันส าคัญทางศาสนา 
งานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน...” 
“...การประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนทราบ รับรู้ ข่าวสารของ
สถานศึกษามีความจ าเป็น โรงเรียนควรด าเนินการสื่อสารผ่าน 
web site , face book กล่าวคือ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการ
สื่อสาร ท้ังข่าวสาร และองค์ความรู้...” 

คณะครู และ
นักเรียน 

ด าเนินงาน ประสานงาน “...ในการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการน าสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ ครูและนักเรียน จะต้อง เข้าไปส ารวจ สัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 
เช่น ที่มาของหมู่บ้าน ชาติพันธ์ุ ให้รู้ เรื่องของตนเอง ส ารวจ       
ภูมิปัญญา ของดีในหมู่บ้าน จัดท าเป็นหนังสือ รวมถึง ยกย่องคนดี
ของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นองค์ความรู้...” 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา /
ภาคีเครือข่าย 
 
 

ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา วางแผน 

“...คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายของสถานศึกษา    
ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และก าหนดทิศทางในการ
พัฒนา และการด าเนินกิจการของสถานศึกษา...” 
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กลุ่มคน บทบาทหน้าที่ ตวัอย่างเสียงสะท้อน 
หน่วยงานบังคับ
บัญชาเหนือชั้น
ข้ึนไป 

สนับสนุน 
ส่งเสริม 
ก าหนดนโยบาย 
 

“...เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยบังคับชาเหนือชั้นข้ึนไป       ควร
ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน ให้ขวัญก าลังใจกับสถานศึกษา ครู 
นักเรียน และก าหนดนโยบายที่มีความชัดเจน  ในการปฏิบัติ 
รวมถึงงบประมาณในการด าเนินการด้วย...” 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

ร่วมรับรู้ สนับสนุนและ
ด า เ นิ น กา ร ใ ห้ บ ร ร ลุ
เป้าหมาย 

“...ในส่วนของผู้ปกครองจะต้องเข้ามาสนับสนุนบุตรหลานของ
ตนเองในการเรียนรู้ ในเรื่องของความพอเพียง การรับรู้ว่าโรงเรียน
ด าเนินการอะไร อย่างไรไม่ เพียงพอ ผู้ปกครองจะต้องร่วม
ด าเนินการด้วย เช่น ประหยัด ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข ให้บุตร
หลานได้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่าง...”  

ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ 
การด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

“...ควรให้ปราชญ์ชาวบ้านช่วยเหลือโรงเรียน สนับสนุนด้าน
วิทยากร มาเป็นวิทยากรให้องค์ความรู้กับนักเรียน รวมถึงเป็น
สถานที่แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและชุมชนได้เข้าไปเรียนรู้ เช่น  
สวนเกษตรผสมผสานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่...” 

ผู้น าชุมชน ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ 
เป็นที่ปรึกษา 
 

“...นายกฯ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เป็นผู้มีบารมีในพ้ืนที่ 
โรงเรียนควรให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และ
ตัดสินใจ เพราะผู้ใหญ่บ้าน มีก าลังคนในมือ นายกฯ อบต.ก็มี
งบประมาณ หากเราให้เขาเข้ามามีส่วนร่วม เห็นความส าคัญใน
การด าเนินกิจการ การจัดการศึกษาทุกๆ เรื่อง ไม่เพียงเรื่องของ             
ความพอเพียง เราก็จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี...” 

องค์การศาสนา ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น 
เกี่ ยวกับการตัดสินใจ 
วางแผน เป็นที่ปรึกษา  

“... เจ้าอาวาสวัด ท่านเป็นหน่ึงในชุมชนที่คนให้การกราบไหว้ 
ทั้ ง น้ีอาจ เป็ น เรื่ อ งของบาป บุญ หากโร ง เรี ยนและ วัดมี
ความสัมพันธ์ที่ดี ชาวบ้านก็จะไม่ขัด เพราะฉะน้ัน โรงเรียนก็ต้อง
ไปช่วยวัด เช่น น า นักเรียนไปร่ วมกิจกรรมส าคัญของ วัด             
พานักเรียนไปท ากิจกรรมจิตอาสาท่ีวัดบ้าง เพ่ือที่ทางวัดจะได้เป็น
แรงสนับสนุนโรงเรียนอีกทางหน่ึง...” 

หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนอื่นๆ 

สนับสนุน และให้ความ
สะดวกในการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

“...หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ควรเข้ามามีส่วนร่วม       
เป็นครั้งคราว เพราะเขาก็มีหน้าที่ของเขา สิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่นๆ จะเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนได้ ก็เช่น สนับสนุน
งบประมาณ บุคคลที่มีความรู้ ในการเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน
...” 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณ 
ให้ความสะดวกในการ
ด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย 

“...อบต. มีงบประมาณ เพราะฉะน้ันองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถ่ิน
ควรให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านงบประมาณให้กับสถาน
สถานศึกษาเพ่ือการด าเนินการ ทั้งน้ีก็เพ่ือพัฒนาคนในท้องที่ของ
เขาอีกทางหน่ึง...” 
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 จากบทวิเคราะห์ตัวอย่างเสียงสะท้อนบทบาทการมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายจะเห็นได้ว่า แต่ละ
ฝ่ายควรมีบทบาทท่ีแตกต่างกันเพื่อการด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย คณะผู้วิจัย
สามารถสร้างเป็นมโนทัศน์ บทบาทการมีส่วนร่วมของแต่ละฝ่ายได้ดังตารางท่ี 5 

 ตารางที่ 5 วิเคราะห์บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมการมีส่วนร่วม บทบาทของแต่ละหน่วย 

ผู้บ
ริห

าร
ฯ/

คณ
ะก

รร
มก

าร
สถ

าน
ศึก

ษา
 

คณ
ะค

รู/
นัก

เรีย
น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

ผู้น
 าชุ

มช
น/

ปร
าช

ญ์ช
าว

บ้า
น 

ชุม
ชน

 

อง
ค์ก

าร
ศา

สน
า 

อง
ค์ก

รป
กค

รอ
งส

่วน
ท้อ

งถ
ิ่น 

หน
่วย

งา
นบ

ังคั
บบั

ญช
า 

หน
่วย

งา
นภ

าค
รัฐ

แล
ะเ

อก
ชน

อื่น
 

ก าหนดนโยบาย          
วางแผน          
ให้ค าปรึกษา          
ตัดสินใจ          
ประสานงาน/ด าเนินการ 
จัดการเรียนรู้/เรียนรู้ 

         

สรุปและประเมินผล          
รับรู้และให้การสนับสนุน          
สนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรในการด าเนินงาน 

         

ส่ง เสริม สนับสนุน และให้
องค์ความรู้ท้องถิ่น 

         

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้          
ให้ขวัญและก าลังใจ          
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 จากตารางการวิเคราะห์บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา และ คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) ก าหนด

นโยบาย 2) วางแผน 3) ให้ค าปรึกษา 4) ตัดสินใจ 5) รับรู้และให้การสนับสนุน และ 6) ให้ขวัญและ
ก าลังใจ  

 2. คณะครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) วางแผน 2) ตัดสินใจ 3) ประสานงาน/
ด าเนินการ/จัดการเรียนรู้/เรียนรู้ 4) สรุปและประเมินผล  

 3. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) รับรู้และให้การสนับสนุน 2) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ให้องค์ความรู้ท้องถิ่น  

 4. ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) วางแผน 2) ให้ค าปรึกษา      
3) ส่งเสริมและให้องค์ความรู้ท้องถิ่น  

 5. ชุมชนควรมีในเรื่อง 1) รับรู้และให้การสนับสนุน 2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้องค์ความรู้
ท้องถิ่น 3) สนับสนุนแหล่งเรียนรู้  

 6. องค์กรศาสนาควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) ให้ค าปรึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้องค์ความรู้
ท้องถิ่น 3) สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 4) ให้ขวัญและก าลังใจ  

 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) รับรู้และให้การสนับสนุน 2) สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินงาน 3) ให้ขวัญและก าลังใจ  

 8. หน่วยงานบังคับชา ควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) ก าหนดนโยบาย 2) ให้ค าปรึกษา 3) ให้ขวัญ
และก าลังใจ  

 9. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ควรมีส่วนร่วมในเรื่อง 1) สนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรในการด าเนินงาน 2) สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 3) ให้ขวัญและก าลังใจ 

 อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลระบุว่า ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนนั้นยังไม่เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืน เนื่องจากผู้ปกครองและชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราวท าให้การขับเคล่ือน
การด าเนินงานของสถานศึกษาในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียงไม่เกิดความต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครอง ชุมชน มีภาระหน้าท่ีอื่นท่ีต้องท า เช่น  
การประกอบอาชีพ การหาเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง ชุมชม มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ความรู้ รวมถึง วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และเงื่อนไข
ทางการเมืองการปกครอง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
 ดังนั้นบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง สามารถ
ช้ีชัดลงไปในระดับปฏิบัติ และสามารถวัดได้ถึงผลการด าเนินงานคือ การจัดการเรียนรู้ขอ งครู 
การเรียนรู้ของผู้เรียน การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังตารางท่ี 6 
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 ตารางที่ 6 บทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 

กลุ่มคน ตัวอย่างเสียงสะท้อน บทบาท 
คณะครู “...เราจะเห็นได้ชัดว่าครูจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้าน  

การเรียนการสอนได้อย่างชัดเชน คือ ครูมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความพอเพียงไป     
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความพอเพียง 
อย่างเหมาะสม...” 
“...ครูเรียนรู้ ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้อยู่เสมอ และรักใน
องค์การ รวมถึงลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในเรื่องของ
ความพอเพียง  พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน วิจัยและพัฒนา ร่วมติดตามวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ร่วมกับ ผู้เรียน ร่วมนิ เทศ ร่ วมปรับปรุงการ
ด า เ นิ น ง าน ก า ร จั ดก า ร เ รี ย น รู้  ร ว ม ถึ ง เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์...” 
“...ครูเป็นบุคคลท่ีส าคัญมากท่ีสุด เพราะครูเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง สามารถน านักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจน
บุคคลและองค์กร สู่ความพอเพียงได้...” 
“...ครูควรวิเคราะห์สภาพปัญหา และน าเสนอในคราว
ประชุมประจ าเดือน หรือ กระบวนการ PLC เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา จัดท า
โครงการยกร่างกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์และตัวชี้วัด 
สถานศึกษาพอเพียง โดยการจัดบุคลากรให้สอดรับกับ
กิจกรรมท่ีครูเป็นผู้เสนอในส่วนท่ีตนรับผิดชอบ รวมท้ัง
เป็นคณะท างาน จัดกิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้  จัดหาแหล่งเรียนรู้  ให้กับผู้เรียน รวมถึง
ด าเนินการเป็นท่ีปรึกษาชุมนุมพอเพียงของนักเรียน 
รวมท้ังร่วมประเมิน และพัฒนาการจัดโครงการ กิจกรรม
ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมยิ่งๆ ขึ้นไป...” 
 

จัดระบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อความ
พอเพียง 
    -  บุ คคลแห่ ง ก า ร
เรียนรู้ 
    - องค์ความรู้ 
    - แหล่งเรียนรู้ 
    - จัดการเรียนรู้ 
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กลุ่มคน ตัวอย่างเสียงสะท้อน บทบาท 
นักเรียน “...นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 

เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และ 
กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียน ไม่สร้างปัญหาความ
เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการเป็นกระบอกเสียง
ประชาสัมพันธ์งานสถานศึกษาด้วย...” 
 
“...เข้าเรียน ร่วมกิจกรรมตรงเวลา ศึกษาแหล่งเรียนรู้         
เพื่อศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาก่อ
เกิดเป็นปัญญาในการด ารงชีวิต ฝึกน าเสนองาน ฝึกนิสัย 
ประหยัด อดออม ร่วมถึงแสดงความสามารถทักษะด้านความ
พอเพียง และการน าเสนองาน การประกวดแข่งขันนวัตกรรม
ต่าง ๆ ท้ังน้ีไม่ได้หวังผลแพ้หรือชนะแต่มีเป้าหมายอยู่ท่ีการ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ...” 
 
“ . . . นัก เรียนควรเ ข้าร่ วมกิจกรรมการ เรียนรู้  กับครู  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง  และ
บุคคลอื่น เพื่อการพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้...” 
 
“...เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ฝึกปฏิบัติกิจกรรม และ
ด าเนินงานต่างๆ ภายใต้แนวความคิด แนวทางของตนเองใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมความพอเพียงเพื่อการด าเนินชีวิต
ของตน...” 
 
“...นักเรียนควรฝึกปฏิบัติตน ในเรื่องของความพอเพียง เช่น 
ประหยัด อดออม มีวินัย เคารพครู เพื่อน และผู้อื่น หมั่นหา
คว า ม รู้ อ ยู่ เ ส มอ  จ น เป็ น นิสั ย  ส าม า รถน า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้...” 
 
“...นักเรียนควรมีส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรม โครงการ 
เป็นผู้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม โครงการด้านคุณธรรมและความ
พอเพียง รวมท้ังเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ...” 
 

- บุคคลแห่งการเรียนรู้ 
- จัดการเรียนรู้ 
- องค์ความรู ้
- นักเรียนคุณธรรม 
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กลุ่มคน ตัวอย่างเสียงสะท้อน บทบาท 
ชุมชน “...ชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม และ

ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ การด าเนินกิจกรรม สนับสนุน
ทรัพยากร เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย...” 
“...ชุมชนควรร่วมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
ความพอเพียงของสถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ความพอเพียงให้สถานศึกษา น านักเรียนมาศึกษาเรียนรู้เป็นแหล่ง
วิทยากรให้แก่สถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใน
การจัดกิจกรรม...” 
“...ชุมชนควรช่วยในเรื่องการสร้างหลักสูตรท้องถ่ินเพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา ร่วมวางแผน ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมท างานเป็นทีม ร่วมประเมิน ร่วมประชาสัมพันธ์ และ
ร่วมระดมทรัพยากร...” 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   - พัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   - ร่วมคิด ร่วมท า       
ร่วมสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม 
  

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

“...องค์การบริหารส่วนต าบล มีความพร้อมหลายด้าน โดยเฉพาะ
เรื่องของงบประมาณ  ดังน้ันสิ่งที่เรามอง จะมองไปในเรื่อง
งบประมาณ ที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ควรสนับสนุน
ช่วยเหลือสถานศึกษาในเรื่องของงบประมาณ...” 
“...ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเทศบาล เช่น เทศบาล
นครชลบุรี ในด้านจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เรื่อง ขยะ ศูนย์เรียนรู้เรื่อง การ
ท าปุ๋ยหมัก การจัดกิจกรรมเก็บรวมรวม อลูมิเนียมเพ่ือท าขาเทียม  
นอกจากน้ียังน าบุคคล เจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ มา
ช่วยเหลือสถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนา สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
...” 

-ส่ ง เสริมพัฒนาชุมชน 
และ สถานศึกษา เป็น
แหล่งเรียนรู้ 
- สนับสนุนงบประมาณ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
สถานศึกษา 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน “...ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความส าคัญมาก เพราะเขาเป็นปราชญ์ที่
ชาวบ้านนับถือ เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ ฉะน้ัน จึงถือได้ว่า
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลต้นแบบ ควรให้ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็น
วิทยากรให้กับนักเรียน หรือให้นักเรียนไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน...” 

บุคคลต้นแบบ 
แหล่งเรียนรู้ 
วิทยากรท้องถ่ิน 

ผู้ปกครอง “...ผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเด็ก โรงเรียนต้อง
ส่งเสริมผู้ปกครองให้เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับนักเรียนด้วย ไม่สอน
ให้เด็กฟุ้งเฟ้อ เป็นลูกเทวดา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาด าเนินชีวิต...”  

ส นับส นุนบุตร  หลาน    
อยู่อย่างพอเพียง 
เป็นแบบอย่างให้กับลูก 
หลาน 
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 จากตัวอย่างเสียงสะท้อนของผู้ให้ข้อมูลหลัก ท่ีกล่าวถึงกลุ่มคนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ท้ัง ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เป็นมโนทัศน์บทบาท
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงได้ดังภาพท่ี 7 

 ภาพที่ 7 บทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
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องค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 องค์ประกอบการมีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูลมีหลายทัศนะท่ีแสดงให้เห็นความส าเร็จของการมี
ส่วนร่วมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนและการให้ความหมาย ดังตารางท่ี 7 – 8 ดังนี้ 

 ตารางที่ 7 องค์ประกอบการมีส่วนร่วมประเด็นการส่ือสาร 

ตัวอย่างเสียงสะท้อน ความหมาย 
“...การท่ีจะดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน หรือกิจกรรมเขา
จะต้องรู้เรื่อง รับรู้ ดังนั้นขึ้นอยู่เราว่าจะส่ือสารออกไปอย่างไร 
และพร้อมท่ีจะตอบข้อซักถามหรือไม่ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และ
เข้าใจตรงกัน...” 
“...เราต้องจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และรายละเอียดของ
โครงการ และ กิจกรรม ในเรื่องการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียง ต้องให้เขารู้ ให้เขาทราบ ถึงความส าคัญของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องความพอเพียง สังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป็นกระบวนการท่ีจะท าให้องค์ความรู้เรื่องความพอเพียงมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิต โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนมา
ช่วยด าเนินการเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ...” 
“.. . เราต้องบอกถึงความต้องการ และความชัดเจนท่ีจะ
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมจึงจะเกิดผล...”  
“...เราควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนัก และรับรู้ถึงความ
เปล่ียนแปลงของสังคม หากเขาไม่มีความพอเพียง เขาก็จะไม่
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัว เขาก็จะใช้ชีวิต
โดยประมาท ไม่มีเหตุผล และขาดความพอดี...” 

การสื่อสาร 

 
 จากตัวอย่างเสียงสะท้อน จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบแรกท่ีจะท าให้การมีส่วนร่วมประสบ
ผลส าเร็จคือ การส่ือสาร และการส่ือสารควรเป็นแบบ 2 ทาง (two way communications) คือ 
สามารถถามและตอบข้อซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันได้ ในข้อมูลข่าวสารและประเด็นหลัก
เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม เช่นงานวิจัยนี้ คือ ประเด็นหลักได้แก่การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
ในเรื่องของความพอเพียง ความพอเพียงจะเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในยุคของการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ให้เขารับรู้ และมีความกังวลต่อสถานการณ์เพื่อท่ีจะเตรียมความพร้อมรับมือ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่า การส่ือสารสองทางในการรับรู้ข่าวสารโครงการ จะเกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งส่งผลให้การด าเนินการโครงการประสบผลส าเร็จ  ก่อนเริ่มโครงการและ
ระหว่างด าเนินโครงการ 

 ตารางที่ 8 องค์ประกอบการมีส่วนร่วมประเด็นขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างเสียงสะท้อน ความหมาย 
“...การมีส่วนร่วมจะส าเร็จได้ดี ควรให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี      
ส่วนร่วมต้ังเริ่มต้น เพราะจะท าให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม
...” 
“...เราต้องเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ต้ังแต่เริ่มกระบวนการ คือ ต้ังแต่การวางแผน การด าเนิน
กิจกรรม การประเมินผล ร่วมรับชอบ ช่ืนชมกับผลงาน และ  
ร่วมรับผลประโยชน์ในโครงการท่ีด าเนินการด้วย ดังเช่น สังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงนี้ เราจะให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินการย่างไร ในการ
สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้  
รวมถึงการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับความพอเพียง ท่ีให้นักเรียน 
ประชาชนด า เนินชีวิต อย่างพอประมาณ มี เหตุผล และ               
มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว...” 

ขั้นตอนกระบวนการ 
มีส่วนร่วม 

  
 จากตัวอย่างเสียงสะท้อน จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบท่ีจะท าให้การมีส่วนร่วมสัมฤทธิ์ผล

นอกจาก การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพแล้วยังมีองค์ประกอบด้าน ขั้นตอนและกระบวนการมีส่วนร่วมด้วย 
ควรท่ีจะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาต้ังแต่เริ่มโครงการ กิจกรรม กล่าวคือ มีส่วนร่วมต้ังแต่การวางแผน 
และเมื่อวางแผนแล้วจะสืบเนื่องไปถึงการด าเนินงาน นั่นหมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และ
สุดท้ายคือ ร่วมในการรับผลประโยชน์ คือ ความส าเร็จของโครงการ กิจกรรม  

 อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้ข้อสังเกตว่า การมีส่วนร่วมมีเงื่อนไขของการเข้ามามีส่วนร่วม 
เช่น เวลาการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีประจ าวันของเขา เช่น การท างาน การหาเล้ียงชีพ  รวมถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ท่ีมี รวมถึงฐานะทางสังคม จะเห็นได้ว่า คนแต่ละคนต่างมีภาระ หน้าท่ี ตามฐานะ
ทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ และพื้นความรู้ท่ีมี นั่นคือ เงื่อนไขการมีส่วนร่วม หมายถึง ผู้ท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วม มีความเป็นอิสระในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ เขามีความรู้สึกเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
หรือไม่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ดังภาพท่ี 8 
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 ภาพที่ 8 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม 

 

 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง มีเป้าหมายสูงสุด คือ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด าเนินงาน โดยมี
สมมติฐานการพัฒนาคนดี ด้วยวิธีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียง เนื่องด้วย
ความพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีจะน าพาคนด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข อยู่รอด ในสังคมท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สังคมพัฒนาไปสู่สังคม digital อย่างสุดโต่งจนลืม
ไปว่าความต้องการท่ีแท้จริงของมนุษย์คืออะไร กระแสโลกาภิวัตน์ และ สังคม digital ท าให้คนหลง
มัวเมาในโลกเสมือน อยู่ในวังวนของมายาคติ ใช้ชีวิตอย่างไม่มีเหตุผล ไม่พอประมาณ ขาดภูมิคุ้มกัน
ในตัว ท้ายท่ีสุดคนก็จะตกอยู่ในทาสของการพึ่งพาท่ีไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลจากการ
วิจัยนี้จึงได้ให้เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาความพอเพียงให้กับผู้เรียนในเรื่องคุณธรรมดังนี้ 

เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาความพอเพียง(คุณธรรม)ผู้เรียน 
 ผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่า เป้าหมายการพัฒนาความพอเพียงให้กับผู้เรียนคือ
คุณธรรม เป็นการ “พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี” จากการศึกษาเอกสารพบตัวแบบการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
คนดี คือโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ท่ีก าหนดคุณธรรมพื้นฐาน 3 ข้อ คือ 1) ความ
ซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ และ 3) จิตอาสา นอกจากคุณธรรม 3 ประการนี้พึงสร้างให้กับผู้เรียนแล้ว 
ยังมีข้อคุณธรรมอื่นๆ จากผู้ให้ข้อมูลดังตารางท่ี 9 
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 ตารางที่ 9 คุณธรรมท่ีพึงสร้างให้กับผู้เรียน 
 

ข้อคุณธรรม จ านวนผู้ให้ข้อมูล แปลความ 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
มีระเบียบ วินัย* 6 มีปัญหามาก ควรเร่งด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียน

อย่างเร่งด่วน 

ความรับผิดชอบ 2 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
จิตอาสา/จิตสาธารณะ* 5 มีปัญหามาก ควรเร่งด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียน

อย่างเร่งด่วน 
ซื่อสัตย์ สุจริต* 8 มีปัญหามาก ควรเร่งด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียน

อย่างเร่งด่วน 
ศีลธรรม รักความเป็นไทย* 5 มีปัญหามาก ควรเร่งด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียน

อย่างเร่งด่วน 
สุภาพ 2 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
สะอาด 2 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
กตัญญู 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
มีเหตุผล 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
ประมาณตน 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
อยู่อย่างพอเพียง 3 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 

เลี่ยงอบายมุข 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
ใฝ่เรียนรู้* 4 มีปัญหามาก ควรเร่งด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียน

อย่างเร่งด่วน 
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ข้อคุณธรรม จ านวนผู้ให้ข้อมูล แปลความ 

ประหยัด 2 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
อย่างเป็นปกติ 
 

ขยัน มุ่งมั่นการท างาน 2 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
ปฏิบั ติตามหลั กศาสนา      
ที่ตนนับถือ 

1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
มีมารยาท 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
สามัคคี 2 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
ตรงต่อเวลา 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
มีความเป็นประชาธิปไตย 1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 
มีสติ รู้ตัว รู้ท า  ปฏิบัติตาม
พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

1 มีปัญหาไม่มาก ควรด าเนินการจัดเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

อย่างเป็นปกติ 

  
 (หมายเหตุ  * หมายถึง คุณธรรมท่ีผู้เรียนมีความบกพร่องมาก ควรด าเนินการแก้ไข พัฒนา 
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมในด้านนั้นๆ อย่างเร่งด่วน) 
 

 จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นในการพัฒนาความพอเพียง
เป็นไปในเรื่องของคุณธรรมครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 
4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) จิตสาธารณะ และ
ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ  คือ1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 3) กตัญญู  4) 
ใฝ่เรียนรู้ 5) รักษาวัฒนธรรม 6) มีศีลธรรม 7) เข้าใจเรียนรู้เป็นประชาธิปไตย  8) มีระเบียบ วินัย 9) 
มีสติ รู้ตัว รู้ท า 10) ด ารงตนอยู่โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11) มีความเข้มแข็ง มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาป 12) ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
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 อย่างไรก็ตามจากจ านวนผู้ให้ข้อมูล สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีคุณธรรมท่ีเป็นปัญหาและควร
สร้างให้เกิดเป็นนิสัยผู้เรียนอย่างเร่งด่วน คือ 1) ระเบียบ วินัย 2) จิตอาสา/จิตสาธารณะ 3) ศีลธรรม    
รักความเป็นไทย 4) ซื่อสัตย์ สุจริต 5) ใฝ่เรียนรู้ ดังนั้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพเป็นเป้าหมาย
คุณธรรมท่ีควรด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียนได้ดัง ภาพท่ี 9 

 
 ภาพที่ 9 เป้าหมายคุณธรรมท่ีควรด าเนินการสร้างให้กับผู้เรียน 
 

 
  
 จากการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นว่า เป้าหมายคุณธรรมของโรงเรียน ไม่ควร
ด าเนินการมากเกินไป ควรให้สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียนว่า นักเรียนมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมใดมากท่ีสุดและก าหนดเป็นเป้าหมายคุณธรรมของโรงเรียน ท่ีโรงเรียนควรด าเนินการสร้าง
ให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณธรรม ประมาณ 2 -3 ประเด็นของเป้าหมาย
คุณธรรมให้เกิดผลเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และสามารถวัดประเมินผลสัมฤทธิ์คุณธรรมของ
ผู้เรียนได้ ดังจะได้กล่าวถึงแนวการวัดประเมินผลนักเรียนคุณธรรมในหัวข้อถัดไป 

เป้าหมาย
คุณธรรม

ส าหรับนักเรียน

ซ่ือสัตย์ สุจริต

จิตอาสา/      
จิตสาธารณะ        

ศีลธรรม           
รักความเป็น

ไทย
ระเบียบ วินัย

ใฝ่เรียนรู้
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แนวการวัดประเมินผลนักเรียนคุณธรรม 
 ส าหรับแนวการวัดประเมินผลนักเรียนคุณธรรม ผู้ให้ข้อมูลมีความเห็นท่ีตรงกันคือ การวัด
ประเมินผลคุณธรรมควรเป็นไปในลักษณะของการประเมินพฤติกรรม ดังค าสัมภาษณ์ท่ีว่า    

 
“...คุณธรรมของนักเรียนเป็นเรื่องของจิตใจ การวัดโดยใช้แบบทดสอบสามารถวัดได้

ในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจ เด็กเก่งก็ท้าข้อสอบได้ แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของการสร้าง
คนดี เพราะคนไม่ดี แต่มีความรู้ ความเข้าใจ ก็สามารถท้าข้อสอบได้ เพราะฉะนั นการวัดคนดี 
จะต้องวัดพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรม ว่าเขาใช้ชีวิตประจ้าวันอย่างไร เช่น มีการบันทึกการ
ไม่พูดปดของนักเรียน สังเกตการณ์ทิ งขยะของนักเรียน การมีจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน 
ช่วยเพื่อน ช่วยชุมชนหรือไม่ หรืออาจสังเกตกระบวนการท้างานของนักเรียนว่ามีระเบียบ
วินัยแค่ไหน เช่น การเข้าแถวรับอาหารกลางวันเป็นต้น...” 

 จะเห็นได้ว่าในการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมควรเป็นลักษณะของการวัดพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกเป็นอุปนิสัยของผู้เรียน โดยการสังเกตของครู หรือวัดจากการตรวจสอบผลงาน ช้ินงานของ
นักเรียนท่ีมีความเป็นระเบียบ สะอาด ดังนั้นจะเห็นว่า สมุดงาน และแฟ้มสะสมงานของนักเรียน เป็น
ส่วนหนึ่งในการวัด จากร่องรอยการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน การวัดประเมินผลด้าน
คุณธรรม นอกจากนี้การวัดด้านความประหยัด อดออม ของนักเรียน สามารถวัดได้ได้จากการ

ตรวจสอบสถิติการออมทรัพย์ของ
นักเรียนท่ีเป็นกิจวัตรนิสัย ส าหรับ
ความเช่ือมั่นในความดีของนักเรียน
จะท า ไ ด้ อย่ าง ไ ร  ผู้ ให้ ข้ อมู ลมี
ความเห็นตรงกันว่า ควรให้ครูประจ า
ช้ัน ครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง รับรอง
ความประพฤติ  ดังนั้นการวัดผล
สัมฤทธิ์ความดีของผู้เรียน สามารถ
แสดงได้ดังภาพท่ี 10 และ ภาพท่ี 11 
แสดง ภาพรวมการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
ด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  

 

ภาพที่ 10 การวัดผลสัมฤทธิ์ความดี 
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ภาพที่ 11 ภาพรวม การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 

    61 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 เพื่อให้ได้ค าตอบท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียง และได้แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่องนี้โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research methodology) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
เป็นกรณีศึกษา เป็นข้อมูลในการสร้างมโนทัศน์ (concept) สู่ค าอธิบาย และเพื่อสร้างข้อเสนอ 
(proposition) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview) และการจัดสนทนา
กลุ่ม (focus group discussion) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแปลความหมายข้อมูล (interpretive data) 
แล้วสร้างมโนทัศน์ (concept) เพื่อสร้างข้อเสนอ (proposition) เป็นแนวคิดในการอธิบายและ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากสนามวิจัย ข้อค้นพบจากการศึกษาเป็นผลของการวิจัย ซึ่งสรุปและน าเสนอเพื่อ
อธิบายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ท่ีจะอธิบายลักษณะและ
เงื่อนไขรวมท้ังกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง จาก
ปรากฏการณ์สนามวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยน าเสนอตามหัวข้อส าคัญเกี่ยวกับสรุปผลการวิจัย ข้ออภิปราย
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากแนวคิดทฤษฎีหลักการมีส่วนร่วม (participation) ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในพื้นท่ีในการบริหาร และการพัฒนา นอกจากนี้แล้ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 มีหลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญ คือ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้ด าเนินชีวิตโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทาง จึงเป็นโจทย์ส าคัญของการพัฒนา และงานวิจัยนี้  ในบทบาทของการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ท่ีจะเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืนและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 จากค าถามวิจัยท่ีว่า แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงนั้นเป็นอย่างไร และองค์ประกอบของการด าเนินงาน
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงนั้นอธิบายได้อย่างไร โดย



63 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงจากผู้บริหารโรงเรียนและครูกลุ่มผู้น าการ
เปล่ียนแปลง และน าไปขยายเครือข่ายได้ 2) เพื่ออธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาท
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงท่ีได้จากผู้บริหารโรงเรียนและครู
กลุ่มผู้น าการเปล่ียนแปลง และน าไปขยายเครือข่ายได้ 

สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. แนวทางการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

เพื่อความพอเพียง พบว่า ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1) เนื้อหา (Content) 2) กระบวนการ 
(Process) 3) บทบาทและกิจกรรม (Roles and activities) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) 
ดังนี้ 
  1.1 ส่วนเนื้อหา (Content) ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1) สังคมแห่งการเรียนรู้ และ     
2) ความพอเพียง 
   1.1.1 สังคมแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ได้ด าเนินการโดยมีฐานคิดจากการพัฒนา
องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยน าแนวคิดวินัย 5 ประการ ของ Senge (1990) มาเป็น
พื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ 1) สร้างความรอบรู้ในเรื่องความพอเพียง ให้กับบุคลากร 
2) วางแผนเป็นแบบแผนความคิดอ่านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียง 3) แบ่งปัน
แนวคิดและภาพอนาคตของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต 4) บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนา
ตนเองและองค์การ โดยผ่านการพูดคุย (dialogue)  การอภิปราย (discussion) และใช้กระบวนการ PLC 
(professional leaning community) ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริม
การคิดอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เพื่อการพัฒนาและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ 1) สร้างให้ทุกคน (ครู บุคลากร นักเรียน) เป็นบุคคลแห่งการเรียนเรียนรู้  
รักการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา ใฝ่เรียนรู้ 2) น าความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการ PLC และสร้างเป็นองค์ความรู้ท่ีตกผลึก เป็นความคิดรวบยอด (concept) ในการพัฒนา
องค์การ และการจัดการเรียนรู้ 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้ท้ังในระดับห้องเรียน 
และนอกห้องเรียน 4) จัดการเรียนเรียนรู้ ท่ีหลากหลายผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติ 
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ รักการเรียนรู้และใฝ่เรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่น และยินดีท่ีจะแสดงทัศนะความคิดตนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
   1.1.2 ความพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียน ประสงค์ให้ ผู้เรียนเป็นบุคคลคุณธรรม โดยมีคุณธรรมหลัก ( core moral)             
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คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล และ 3) มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และมีคุณธรรมสนับสนุน (support) คือ    
1) ระเบียบ วินัย 2) จิตอาสา/จิตสาธารณะ 3) ซื่อสัตย์ สุจริต 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) ศีลธรรม รักความเป็นไทย  
 การด าเนินงานให้บุคลากร และผู้เรียนให้เป็นบุคคลพอเพียง ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมหลัก 
และ คุณธรรมสนับสนุน อาศัยการด าเนินการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้มีส่วนร่วมได้แก่ 1) Change agent คือ 
ผู้น าหรือแกนน าการเปล่ียนแปลง 2) Regulator/Policy maker คือ ผู้ตัดสินใจ หรือผู้ก าหนดนโยบาย 
3) Implementer คือ ผู้ด าเนินการ 4) Prime คือ บุคคลส าคัญในชุมชน 5) Facilitator คือ ผู้อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการ 6) Supporter คือ ผู้สนับสนุน 7) Informed คือ ผู้เรียนรู้ หรือผู้รับรู้ 
 1.2 กระบวนการ (Process) ประกอบไปด้ วย 1) กระบวนการมี ส่ วนร่ วม และ                          
2) องค์ประกอบการมีส่วนร่วม 
  1.2.1 กระบวนการมีส่วนร่วม โรงเรียนสุจริต มีกระบวนการมีส่วนร่วม เริ่มต้ังแต่ 1) 
รับฟัง 2) ก าหนดบทบาท 3) ด าเนินการ 4) สรุปและประเมินผล 5) ปรับปรุง พัฒนา 6) ช่ืนชม 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
  1.2.1.1 ร่วมรับฟัง เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และแนวทางการด าด าเนินงาน 
  1.2.1.2 ร่วมก าหนดบทบาท เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมในการก าหนด
บทบาทให้แต่ละบุคคลในการปฏิบัติงาน เป็นการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการ กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   
  1.2.1.3 ร่วมด าเนินการ การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ควรร่วมกัน
ด าเนินการ ท างานกันเป็นทีม เพื่อประสิทธิภาพงานและประสิทธิผล 
  1.2.1.4 ร่วมสรุปและประเมินผล เมื่องานส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ทุกฝ่ายงานในแต่ละบทบาทเข้ามาร่วมสะท้อนผลการด าเนินง านและสรุปผล ส่วนการ
ประเมินผลงานนั้นทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินต้ังแต่ ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างการด าเนินงาน และ
ภายหลังเสร็จส้ินโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงงานตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  1.2.1.5 ร่วมปรับปรุง พัฒนา เป็นการให้บุคคลทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เสนอ
แนวคิด ปรับปรุงงาน จากข้อค้นพบ ข้อท่ีควรแก้ไขในส่วนของการสรุปและประเมินผล เพื่อท่ีจะได้
ป้องกันปัญหา และป้องกันความเส่ียงในการด าเนินโครงการ กิจกรรมครั้งต่อไป 
  1.2.1.6 ร่วมช่ืนชม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของบุคลากร 
ต้องการขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ทุกฝ่ายควรท่ีจะช่ืนชมและให้ก าลังใจซึ่งกันและกันใน
การปฏิบัติงาน ต้ังแต่ก่อนเริ่มการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และ เมื่อเสร็จส้ินโครงการ มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ ในการด าเนินงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทีมงาน ได้ทราบ



65 
 

ถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานอยู่เป็นระยะๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า โครงการ หรือกิจกรรมนั้นๆ 
ไม่ได้หยุดนิ่งมีการขับเคล่ือน ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  1.2.2 องค์ประกอบการมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องจะส าเร็จอย่างสมบูรณ์ หรือมีอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยก็ได้ ท้ังนี้มีปัจจัยด้านองค์ประกอบ
การมีส่วนร่วมท่ีจะต้องพิจารณา คือ มีความเข้าใจท่ีตรงกันหรือไม่ ขั้นตอนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น
ต้องท าอย่างไร และเงื่อนไขของผู้ท่ีจะเข้ามามีส่วนเองว่ามีข้อจ ากัดอะไรบ้างดังข้อสรุปท่ีได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 1.2.2.1 ก า ร ส่ื อ ส า ร  จ ะ ต้ อ ง ก า ร ก า ร ส่ื อ ส า ร สอ ง ท า ง  (two way 
communication) เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย หรือผู้น า และผู้ปฏิบัติ 
รวมถึงผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องส่ือสารชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องซักถามเพื่อ
ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน 
 1.2.2.2 ขั้นตอน กระบวนการ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอน ต้ังแต่ 1) วางแผน 2) ด าเนินการ 3) สรุปและประเมินผล และ 4) รับผลประโยชน์ร่วม 
 1.2.2.3 เงื่อนไขการเข้ามามีส่วนร่วม เป็นข้อจ ากัดและความรู้ สึกของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เวลาและการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีประจ าวันของผู้ท่ีจะเข้ามามีส่วน
ร่วม  อาทิ การท างาน การหาเล้ียงชีพ  รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้ท่ีมี รวมถึงฐานะทางสังคม จะเห็น
ได้ว่า คนแต่ละคนต่างมีภาระ หน้าท่ี ตามฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ และพื้นความรู้ท่ีมี นั่นคือ 
เงื่อนไขการมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นถึง ผู้ท่ีเข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีความเป็นอิสระในการเข้ามา มีส่วนร่วม
หรือไม่  มีความรู้สึกเสมอภาคและเท่าเทียมหรือไม่ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ หรือกิจกรรม 

 1.3 บทบาทและกิจกรรม (Roles and activities) จากเนื้อหา และกระบวนการมีส่วนร่วม    
ผลวิจัยสรุปได้ว่าผู้เกี่ยวข้องควรมีบทบาทและกิจกรรม การมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน ภายใต้ ข้อจ ากัด 
และเงื่อนไขส่วนบุคคล และ หน้าท่ีในความรับผิดชอบ จะเห็นได้จากผลการวิจัยในตารางท่ี  5 ของบทท่ี 4 
ของรายงานวิจัยนี้ท่ีช้ีชัดว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีหน้าท่ีในการเข้ามามีส่วนร่วมตามบทบาทท่ีควร
ด าเนินการ และสามารถสรุปได้ว่า บทบาทและกิจกรรม (roles and activities) การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ควรน า RACI model มาช่วยในการก าหนดบทบาท
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1.3.1 R: Responsible คือ ผู้ผิดชอบโดยตรง กล่าวคือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของโครงการ 
หรือ เป็นเจ้าของปัญหาหรือเรื่องท่ีจะด าเนินการ 

  1.3.2 A: Accountable/Approver คือ ผู้ตัดสินใจ หรือผู้อนุมัติโครงการ กิจกรรม
ให้ด าเนินการ กล่าวคือ เป็นผู้ลงนามอนุมัติให้ด าเนินการ 

  1.3.3 Consulted คือ ผู้ให้ค าปรึกษาในการให้ข้อมูลและ/หรือความสามารถท่ี
จ าเป็นในการท างาน 
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  1.3.4 Informed คือ ผู้ท่ีควรรับรู้ กล่าวคือ ต้องได้รับแจ้งถึงผลการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ เท่าท่ีจ าเป็น แต่ไม่จ าเป็นต้องพิจารณา เป็นกลุ่มท่ีควรรับรู้ด้านข้อมูลการด าเนินการ 
 ดังนั้นสามารถสรุปบทบาทผู้มีส่วนร่วมได้ตาม RACI model ได้ดังภาพท่ี 12 

ภาพที่ 12 RACI Model การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 

Role 
(บทบาท) 

 
 

Task / Activities 
(งาน/กิจกรรม) 

ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง ผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อม 
ผู้บริหารสถานศึกษา,
คณะกรรมการศึกษา

ศึกษาฯ, 
(Regulator/Policy 

maker) 

ผู้บริหารสถานศึกษา,ครู 
และนักเรียน 

(Change agent and 
Implementer) 

ผู้น าชุมชน, อปท., 
องค์การภาครัฐและ
หน่วยงานเอกชนอื่น 

(Prime, Facilitator and 
Supporter) 

ก าหนดนโยบาย R/A R I 
วางแผน R/A R/I I 
ให้ค าปรึกษา R/A/C I I 
ตัดสินใจ R/A I I 
ประสานงาน/ด าเนินการ 
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ / เ รี ย น รู้        
ความพอเพียง 

I R/I I 

สรุปและประเมินผล I R/I I 
รับรู้และให้การสนับสนุน R/A/I I R/C/I 
สนับสนุนงบประมาณและ
ทรัพยากรในการด าเนินงาน 

R/A/I I I 

ส่ ง เ สริ ม  ส นับส นุน องค์
ความรู้ท้องถ่ิน 

C/I I R 

สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ C/I I R 
ให้ขวัญและก าลังใจ R I R 

 
R: Responsible 

(รับผิดชอบโดยตรง) 
A: Accountable/Approver 

(ตัดสินใจ) 
C: Consulted 
(ให้ค าแนะน า) 

I: Informed 
(ให้รับรู้) 

             (ปรับแนวคิด จาก Value Based Management.net. 2016. Agreeing on Roles and 
Responsibilities: Summary of RACI. (Online). 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_raci.html.  (สืบค้นวันท่ี 21 สิงหาคม 
2562)) 

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_raci.html
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 1.4 การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลสรุปได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลมุ่งเน้นไปท่ี 
ผลลัพธ์ คือการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคุณธรรมของผู้เรียน ท่ีเกิดจาก การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง สรุปได้ว่า โรงเรียนควรยึดมั่นในคุณธรรมหลัก ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) พอประมาณ 2) มีเหตุผล 3) มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยมีคุณธรรมสนับสนุนท่ี
ค้นพบในสนามวิจัยที่ควรด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ 1) ระเบียบ วินัย 2) จิตอาสา, จิตสาธารณะ 
3) ซื่อสัตย์ สุจริต 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) ศีลธรรม รักความเป็นไทย   

 ในส่วนของการประเมินผลนี้ ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มไว้ว่า ควรให้
สถานศึกษาได้ ก าหนดเป้าหมายคุณธรรมของสถานศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาท่ีต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน ไม่ควรก าหนดเป้าหมายคุณธรรมมากเกินความจ าเป็น ควร
ก าหนดเป้าหมายคุณธรรมของสถานศึกษา ประมาณ 1 – 3 เป้าหมาย ท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด เพื่อให้
การด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เห็นผลท่ีสุด เป็นอัตลักษณ์สถานศึกษา สรุปได้ว่า สถานศึกษาควร
ด าเนินการ 1) ก าหนดเป้าหมายคุณธรรม ความดี 2) ก าหนดเกณฑ์การวัดผลเชิงพฤติกรรม 3) ด าเนินการ
บันทึกร่องรอยความดี และ 4) สร้างความเช่ือมั่นในความดีของผู้เรียนโดยรับรองความดีจากผู้ท่ีเช่ือถือได้ 
ดังภาพท่ี 9 ท่ีได้น าเสนอไว้ในบทท่ี 4 

 2. อธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง  

 องค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียงพบว่ามี องค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนของเนื้อหา และส่วนกระบวนการ จากข้อ
ค้นพบจากงานวิจัย พบว่า ผู้เข้ามามีส่วนร่วมมีหลายภาคส่วน สามารถแยกได้ คือ ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง 
ได้แก่ 1) ครู 2) นักเรียน 3) ผู้ปกครอง 4) คณะกรรมการสถานศึกษา 5) หน่วยบังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไป 
ส่วนผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อม ได้แก่ 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ปราชญ์ชาวบ้าน 3) ชุมชน/ผู้น าชุมชน 
4) องค์การศาสนา 5) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อธิบายได้ดังนี้ 

 2.1 อธิบายองค์ประกอบของการด าเนินงานและบทบาท  ด้านเนื้อหา เมื่อวิเคราะห์
บทบาทของการมีส่วนร่วม สามารถสรุป จัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนร่วมได้ 7 องค์ประกอบ และมีบทบาท
ส าคัญ ดังนี้ 

       2.1.1 Change agent คือ ผู้น า หรือแกนน าการเปล่ียนแปลง หรือ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ
โครงการ กิจกรรม หรือปัญหาท่ีจะด าเนินการ กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้จะเป็นผู้มองเห็นปัญหา และเสนอ
โครงการ กิจกรรมเพื่อด าเนินการให้เกิดการเปล่ียนแปลง จากผลการวิจัยนี้พบว่า ได้แก่ กลุ่มครู และ 
นักเรียนท่ีเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง มีบทบาทส าคัญ คือ เสนอนโยบายให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ วางแผนการ
ด าเนินงาน ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง จัดการเรียนรู้ และเรียนรู้วิถีความพอเพียง 
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  2.1.2 Regulator/Policy maker คือ กลุ่มผู้ตัดสินใจ ลงนามค าส่ัง หรือก าหนด
นโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ หน่วยบังคับชาเหนือช้ันขึ้นไป มี
บทบาทส าคัญ คือ ก าหนดและตัดสินใจในนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ให้การ
สนับสนุนท้ังทางด้านของงบประมาณ ส่ือ วัสดุ ในการด าเนินการ รวมท้ังการให้ขวัญก าลังใจ 
  2.1.3 Implementer คือ ผู้ด าเนินการ  กลุ่มนี้ไ ด้แก่ กลุ่มครู ผู้ปฏิบั ติการ และ
นักเรียน ท่ีพร้อมจะด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม มีบทบาทส าคัญ คือ ร่วมในการวางแผน 
ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการด าเนินการจัดการเรียนรู้ และเรียนรู้เรื่องความพอเพียง และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
  2.1.4 Community leader คือ บุคคลส าคัญในชุมชน ได้แก่ ผู้ท่ีประชาชนในชุมชนให้
ความเคารพ นับถือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลท่ีด าเนินชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างได้ และเป็นผู้น าชุมชน ส าหรับ
งานวิจัยนี้ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านันในต าบล ผู้น าศาสนา มีบทบาทส าคัญ คือ รับรู้และให้
การส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ท้องถิ่น ปรัชญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ และให้ขวัญก าลังใจ 
  2.1.5 Facilitator คือ ผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ การส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง งานวิจัยค้นพบว่า   ผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ ประกอบด้วย 
ผู้น าชุมชน คณะครู ผู้บริหาร ท่ีจะอ านวยความสะดวกให้ ครูผู้ปฏิบัติการ คณะท างาน และนักเรียนได้
เรียนรู้ และฝึกตนในเรื่องความพอเพียง มีบทบาทส าคัญ คือ ร่วมวางแผน ประสานงานด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ เรียนรู้ สรุปและประเมินผล และให้การสนับสนุนผู้เรียน 
  2.1.6 Supporter คือ ผู้สนับสนุน  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน องค์การศาสนา องค์การภาครัฐและหน่วยงานอื่น ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีบทบาทส าคัญคือ รับรู้และให้การสนับสนุน
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินงาน รวมถึงองค์ความรู้ท้องถิ่น และการให้ขวัญและก าลังใจ 
  2.1.7 Informed คือ ผู้เรียนรู้ หรือผู้รับรู้ ได้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ท่ีจะต้อง
รับรู้และเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงและการฝึกปฏิบัติตนให้อยู่บนวิถีความพอเพียง โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  
 2.2 องค์ประกอบในด้านกระบวนการ ได้แก่ การส่ือสาร ขั้นตอนกระบวนการ และ
เงื่อนไข อธิบายได้ดังนี้ 
  2.2.1 การส่ือสาร ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียง จะส าเร็จได้ จะต้องใช้วิธีการส่ือสารแบบสองทาง (two way communication) 
เพื่อท่ีจะสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันระหว่าง ผู้ส่งสาร (เจ้าของโครงการ) และผู้เกี่ยวข้องท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ซักถาม ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
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 ภาพที่ 13 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 

ผู้มีส่วนร่วม 

                  โดยตรง                          บทบาท                                โดยอ้อม 
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  2.2.2 ขั้นตอนกระบวนการ ในส่วนนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามี ส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน ข้อค้นพบจากการวิจัย พบว่า ผู้เกี่ยวข้องควรได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ การวางแผน 
การด าเนินงาน การสรุปประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ท้ังนี้เพื่อท่ีจะให้ผู้มีส่วนร่วมได้มีความรู้สึก
ร่วมถึงขั้นอ านาจเป็นของประชาชน (degree of citizen power) ตามแนวคิดของ Arnstein (1969) 
 2.2.3 เงื่อนไข อย่างไรก็ตามผู้เกี่ยวข้องมีข้อจ ากัดในการเข้ามามีส่วนร่วม ท้ังนี้ 
ผู้เกี่ยวข้องมีภาระหน้าท่ีอื่นท่ีจะต้องด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบอาชีพหาเล้ียง
ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่วิถีชีวิต ของผู้เกี่ยวข้องท่ีต่างกัน ท าให้ผู้เกี่ยวข้องมีเงื่อนไข ใน
การเข้ามามีส่วนร่วม คือ 1) ความมีอิสระในการเข้ามามีส่วนร่วม หมายถึง เวลาและวิกฤตของ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มท่ี และ 2) ความรู้สึกเสมอภาคในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ท้ังนี้ก็เพราะความแตกต่างกันของฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ และอาชีพนั่นเอง ดังนั้นบทบาทการเข้า
มามีส่วนร่วม ผลการวิจัยจึงได้ช้ีชัดว่า ควรก าหนดบทบาทการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนตาม
แนวทาง RACI model ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้สรุปได้ดังภาพท่ี 12 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ท่ีสรุปจากภาพรวม
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ในภาพท่ี 10 ท่ีน าเสนอไว้ในบทท่ี 4  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง
ของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ มีประเด็นส าคัญท่ีจะอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

 แนวทางการด าเนินงานการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียง 
 แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง จากการศึกษา
ปรากฏการณ์ ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้จะต้องสร้าง การรับรู้ 
และร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาถึง
ความส าคัญของโครงการ กิจกรรม ว่าสมควรเข้าไปมีส่วนร่วมหรือไม่อย่างไร และเกิดผลประโยชน์
อย่างไรกับสังคม ชุมชน และตัวผู้เกี่ยวข้องเอง ซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล 
(2558) ท่ีกล่าวว่า องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมนั้นจะต้องมีหน่วยงานในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 1) การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกหน่วยงาน 2) ประเภท
ผู้รับข้อมูล 3) การใช้ส่ือในการให้ข้อมูล 4) ความถี่ในการให้ข้อมูล และ 5) ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล 
และหน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย เพื่อท่ีจะได้รับฟังความคิดของผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้อง และเสียงสะท้อนจากประชาชน ในการน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประการแรกท่ีจะช่วยให้การมีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
คือการสร้างการรับรู้ และร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสาร เมื่อทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันก็จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผน ด าเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ตามล าดับ  
 ในส่วนของใครบ้างท่ีควรเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การศาสนา ชุมชน/ผู้น าชุมชน และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนและเกี่ยวพันธ์กับสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ 
Sorokin and Zimmerman (1929) ท่ีกล่าวว่า หากชุมชมเป็นชุมชนปฐมภูมิ ผู้คนจะพึ่งพาอาศัยกัน 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความ
เป็นชุมชนจะเข้มแข็ง และพร้อมท่ี
จ ะ เ ข้ า ม า ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น
กิจกรรมสาธารณะ นอกจากนี้จะ
เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ผู้ เ ข้ า ม า มี ส่ ว น ร่ ว ม
นอกจากเป็นคนและกลุ่มคนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง คือ นักเรียน 
ผู้ ป ก ค ร อ ง  ชุ ม ช น แ ล้ ว  ยั ง มี  
หน่วยงานอื่นท่ีอยู่นอกชุมชนท่ีมี
บทบาทหน้าท่ีเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
เ ช่ น  ห น่ ว ย ง าน บั ง คั บ บั ญ ช า 
องค์การภาครัฐและเอกชนอื่น จะ
เห็น ไ ด้ ว่ า ผู้ ท่ี เ ข้ ามามี ส่ วนร่ ว ม

ประกอบไปด้วย ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง และ ผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อม ตามผลวิจัยท่ีพบซึ่งก็สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธนเสฏฐ สุภากาศ, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และ นิศา  ชูโต 
(2557) ท่ีพบว่า ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาประกอบไปด้วยผู้มีส่วนร่วม 2 กลุ่ม คือ ผู้มีส่วน
ร่วมโดยตรง และผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อม ซึ่งจะแสดงบทบาทท่ีแตกต่างกันตามระดับการมีส่วนร่วม  
ดังนั้นกลุ่มผู้มีส่วนร่วม 2 กลุ่มนี้ควรเขาให้แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จาก
ภาพท่ี 5 ของข้อค้นงานวิจัยนี้ ท่ีจะเห็นได้ว่า ใจกลางของภาพคือสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อความพอเพียงเป็นสถานศึกษาพอเพียงผู้มีส่วนร่วมวงใน คือผู้มีส่วนร่วมโดยตรงเพราะ
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เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงและเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนวงนอกนั้นเป็น ผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อม มีบทบาท
หน้าท่ีในการสนับสนุน ในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง ในการสนับสนุน องค์ความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้มีส่วนร่วมโดยตรง เช่นครู น าไปจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน นักเรียนร่วมฝึกปฏิบัติ 
ผู้ปกครองปฏิบัติเป็นแบบอย่าง คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมก าหนดนโยบายในการด าเนินการท่ี
สอดคล้องกับหน่วยงานบังคับบัญชา เป็นต้น ซึ่งผู้มีส่วนร่วมท้ัง 2 กลุ่ม จะช่วยขับเคล่ือนสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ท่ีมีองค์ประกอบคือ 1) บุคคลแห่งการเรียนรู้ 2) องค์ความรู้ 3) แหล่งเรียนรู้ และ 4) การ
จัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ กุลธร เลิศสุริยะกุล (2547), Chris Argyris and Donald Schon (1978), 
Bernie Trilling (2005) และ UNESCO (2005) 
 บทบาทการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง  
 ดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นบทบาทการมีส่วนร่วม
จึงแตกต่างกันออก ดังข้อค้นพบงานวิจัยนี้ท่ีระบุว่า ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด าเนินการ สรุปประเมิน และร่วมรับผลประโยชน์ ส่วนผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อมจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนการด าเนินงาน ท้ังด้านทรัพยากร งบประมาณ องค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง และร่วมรับรู้ในการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ร่วมช่ืนชมให้
ขวัญและก าลังใจผู้ด าเนินการ ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเสฏฐ สุภากาศ, พร้อมพิไล บวัสุวรรณ, 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ และ นิศา  ชูโต (2557) ท่ีระบุว่า ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง ควรมีบทบาทในการเข้า
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน เป็นท่ีปรึกษา ร่วมท้ังด าเนินการ ส่วนผู้มีส่วนร่วมโดยอ้อมนั้นควรเข้า
มาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
 อย่างไรก็ตามในการก าหนดบทบาทการมีส่วนร่วมควรด าเนินการให้มีความชัดเจนเพื่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดังได้แสดงไว้ในตารางท่ี 5 บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ง
สอดคล้องกับบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานตามหลัก RACI model ซึ่งเป็นการพูดถึง
เรื่องของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าของกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเน้นท่ีการสร้าง
ความเข้าใจในเรื่องของบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของกระบวนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโล
ยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นประเด็นหลักในการท าให้เกิดธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์กับงานการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 RACI ย่อมาจาก Responsible, Accountable, Consulted and Informed ซึ่งแต่ละตัว
มีบทบาทดังต่อไปนี้ 

·     Responsible คือ บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบ และด าเนินการเพื่อให้งานนั้นๆ 
ประสบผลส าเร็จ (ถือเป็นเจ้าของกระบวนการนั้นๆ) 

·   Accountable คือ บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดแนวทาง หรือเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ 
รวมไปถึงการก าหนดอ านาจหน้าท่ีในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ ด้วย 
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·   Consulted คือ บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุน ให้ความรู้และค าแนะน าต่ างๆ ใน
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 Informed คือ บุคคลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานนั้นๆ (ยกเว้นกลุ่มบุคคล
ข้างต้น) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถแน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง (แม้จะไม่ได้เป็นคนปฏิบัติงาน
ดังกล่าว) รับรู้ถึงข้อมูลในส่วนข้องหน้าท่ีความรับผิดชอบของกระบวนการนั้นๆ  (Value Based 
Management.net.  2016.  Agreeing on Roles and Responsibilities: Summary of RACI. 
(Online). http://www.valuebasedmanagement.net/methods_raci.html. สื บ ค้ น วั น ท่ี  21 
สิงหาคม 2561) 
 เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาความพอเพียง 
 ส าหรับเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาความพอเพียง พบว่า ความพอเพียง ในท่ีนี้คือ
คุณธรรมท่ีจะต้องสร้างให้เกิดกับผู้เรียน ประกอบด้วย 1) คุณธรรมหลัก คือ พอประมาณ มีเหตุผล 
และ มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ซึ่งเป็น 3 ห่วงหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีทุกภาคส่วน
ควรด าเนินการขับเคล่ือนให้นักเรียน ประชาชน ได้น้อมน ายึดเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 2) คุณธรรม
สนับสนุน เพื่อท่ีจะพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ามีคุณธรรมสนับสนุนใน
การสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ท่ีพบเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจะต้องแก้ไขและพัฒนาให้กับผู้เรียนคือ 1) ระเบียบ 
วินัย 2) จิตอาสา/จิตสาธารณะ 3) ซื่อสัตย์ สุจริต 4) ใฝ่เรียนรู้ และ 5) ศีลธรรม รักความเป็นไทย  

 อย่างไรก็ตามจากการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ เห็นว่า สถานศึกษาควรก าหนดเป้าหมาย
คุณธรรม (ความดี) เพื่อด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 2-3 ประการ เพื่อท่ีจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดีได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีไม่มากเกินไป โดยให้ข้อคิดเห็นว่า ควรเริ่มให้ผู้เรียนนั้นท าความดี
ไปทีละหนึ่งประเด็น ฝึกเป็นนิสัย จากนั้นผู้เรียนจะพัฒนาตนเองได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับโรงเรียนบางมูล
นากภูมิวิทยาคม ท่ีก าหนดคุณธรรมผู้เรียนไว้ 3 ประเด็นคือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) ความรับผิดชอบ และ 
3) จิตอาสา ดังท่ี เกษม วัฒนชัย (2559) ได้กล่าวไว้  

 ดังนั้นโรงเรียน จึงควรก าหนดเป้าหมายคุณธรรม สร้างเกณฑ์วัดผลเชิงพฤติกรรม 
ด าเนินการให้ครู และผู้เรียนได้บันทึกความดี เมื่อท าดังนี้แล้วให้ผู้ท่ีน่าเช่ือถือรับรองความดีของ
นักเรียน เช่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูท่ีปรึกษา ก็จะเป็นการประเมินผลท่ีวัดผลสัมฤทธิ์ความดี
ผู้เรียนท่ีเช่ือถือได้ และเป็นการสร้างคนดีสู่บ้านเมืองได้ตามเป้าประสงค์ ของการพัฒนาคนให้เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อความ
พอเพียง เป็นเรื่องส าคัญเพราะนอกจากจะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศท่ีเน้นการพัฒนาโดยการมี

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_raci.html
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ส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาท่ียั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนา จะเห็นได้ว่าความความส าเร็จจากข้อค้นพบของงานวิจัย 
คือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลมาจากข้อค้นพบในการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนา การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรก าหนดนโยบายให้สถานศึกษา
ก าหนดเป้าหมายความดีในการพัฒนาผู้เรียนในบริบทท่ีเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดีของบ้านเมือง 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาได้น า
รูปแบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ RACI model ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการก าหนด
บทบาทของกลุ่มคนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรเร่งด าเนินการขับเคล่ือนให้สถานศึกษา
สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้อิสระสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมายความดี 
การด าเนินการ และวิธีการประเมินผล โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามสภาพปัญหาผู้เรียนท่ีควรพัฒนา
ของแต่ละสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1. การบริหารสถานศึกษา ท้ังด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
และการบริหารท่ัวไป ผู้บริหาร คณะครู ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน และตัดสินใจ การส่งเสริมสังคมการเรียนรู้ เพื่อความ
พอเพียง โดยก าหนดคุณธรรมท่ีจะสร้างให้ผู้เรียนเป็นหลักในการด ารงชีวิตอย่างน้อยหนึ่งคุณธรรมเด่น
ของสถานศึกษา  
 2. ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าศาสนา ผู้อุปถัมภ์สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน      
ควรเข้ามารับรู้ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือ ให้สถานศึกษาขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียง ให้กับผู้เรียน และขยายสู่ชุมชน ให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับผลประโยชน์ร่วม 
และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
 4. ผู้บริหารควรรู้จักคน กลุ่มคน และเลือกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสมกับงานและวิถีชีวิต โดยใช้ RACI model เป็นเครื่องมือในการก าหนดภาระงานและบทบาท
การด าเนินงานและการมีส่วนร่วม 
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 5. ควรน าข้อค้นพบจากการวิจัยนี้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินงานด้านความ
พอเพียง และคุณธรรม สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและบริบทของ
สถานศึกษา  
 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัย 
 1. ควรวิจัยการตัวแบบความส าเร็จสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คุณธรรมท่ีประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันเป็นการ
ถอดบทเรียนตีแผ่ออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง 
 2. งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้ค้นพบถึงวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเกี่ยวกับการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อความพอเพียง ดังนั้นควรวิจัย ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการพัฒนาผู้เรียนสู่วิถีพอเพียง ใน
ลักษณะของการถอดเรียนของโรงเรียนต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ 
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ภาคผนวก 
 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
 
แนวค าถามหลัก 

(core questions) 
แนวค าถาม (guideline) 

1. แนวทางการด าเนินงาน     
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียง 

1. โรงเรียนของท่านมีกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
สร้างหรือพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงอย่างไร 
2. ใครบ้างท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความ
พอเพียงของสถานศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกมี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง
หรือไม่อย่างไร 
4. โรงเรียนด าเนินการอย่างไรให้บุคคล องค์การชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษา 
5. มีอุปสรรค์ หรือข้อเสนอแนะอื่นหรือไม่ในการพัฒนาแนวทางการ        
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียง 
 

2. บทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง 

1. ครู มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
2.นักเรียน มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคม       
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
3. ชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่ง เสริมสังคม          
แห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษาอย่างไร 

 5. เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล องค์การอื่นๆ ท่ีเข้ามามี   
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงหรือไม่
อย่างไร และทางแก้ไขปัญหาน้ันๆ อย่างไร 
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แนวค าถามหลัก 
(core questions) 

แนวค าถาม (guideline) 

3. องค์ประกอบของการด าเนินงาน
และบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อ
ความพอเพียง 

1. ท่านเห็นว่าองค์ประกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงของสถานศึกษามีอะไรบ้าง  
อย่างไร 

 2.แต่ละองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมีบทบาทการด าเนินงาน             
เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความพอเพียงอย่างไร 

4. เป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียน 

1. เป้าหมายของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาของ
โรงเรียนท่านคืออะไร และโรงเรียนด าเนินการอย่างไร 

 2. มีแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ว่า บรรลุเป้าหมาย หรือไม่
อย่างไร และจะมั่นใจได้อย่างไร 

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้   
เพื่อความพอเพียง 

 

 
 

 


