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52260915: สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คําสําคัญ: การจัดการความรู ้, ธนาคารความดี
นางสาวเบญจมาศ เมืองเกษม : การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิ ริธรรม,รศ.ดร.
นริ นทร์ สังข์รักษา ,ผศ. ดร.ธีรศักดิ อุ่นอารมย์เลิศ. 460 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการความรู ้ ธนาคารความดี และ
การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี 2) เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย 3) เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย 4) เพือประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของชุมชนไทย เป็ นการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) โดยใช้เทคนิ ควิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนือหาและการถอดบทเรี ยน
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการณ์การจัดการความรู ้ ธนาคารความความต้องการในการจัดการความรู ้
ของธนาคารความดี พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยกระบวนการจัดการความรู ้คือการแสวงหาความรู ้ การ
สร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ การประยุกต์และปรับ
ความถูกต้อง2)การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชน
ไทย ซึงใช้ชือว่า “RONGPLAKHAO Model” ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู ้และองค์ประกอบร่ วม และผ่านการรับรองรู ปแบบ 3)ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคาร
ความดี พบว่า จากการทีได้เรี ยนรู ้ผ่านการศึกษาดูงานได้นาํ มาสู่ การวางแผนการดําเนิ นงาน ในการเตรี ยมชุมชน
เป็ นการประชุ ม ชี แจงเพื อการทําความเข้าใจกับผูน้ ําชุ มชน รวมทังสร้ างที มและแกนนํา ส่ ว นการอบรมเพื อ
ยกระดับการจัดการความรู ้ พบว่าคะแนนความรู ้หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .05 สําหรับการจัดเวทีแลกเปลียนรู ้ ได้สร้างความเข้าใจทางด้านมิติการจัดการความรู ้และมิติของธนาคาร
ความดีมากขึน มีความภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็ นศูนย์รวมการทํากิจกรรมทีส่ งเสริ มให้คนทําความดี โดย
การประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบพบว่ารู ปแบบอยูใ่ นเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสม มี ความ
เป็ นไปได้ในทางปฏิ บัติ มี ความถูกต้องและ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้จริ ง โดยรู ปแบบมี ความสมบู รณ์
ครบถ้วนไม่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่วนใดเพิมเติม และการถอดบทเรี ยนในครังนี เป็ นการพิจารณากระบวนการ
ในการดําเนินงาน โดยผ่านการเตรี ยมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดับ ความรู ้ การประชุมสัมมนา และ
การจัดการความรู ้ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ทีได้สร้างขึนเพือนําไปสู่การมีความรู ้ ทัศนคติ และทักษะในการจัดกิจกรรม
ของธนาคารความดีต่อไป
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The objectives of this research were 1) to study context, circumstances of goodness bank Knowledge
management and the excellent practices. 2) to develop knowledge management model of goodness bank to reinforce
social well-being for thai community 3) to try out the model of Knowledge management of goodness bank to reinforce
create green and happiness for thai community 4) to evaluate and improve model of goodness bank knowledge
management to reinforce social well-being for thai community .This research used research and development and used
mixed method research. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, content analysis and
lesson learned.
The results of this study were as follows: 1) the circumstances of knowledge management and need of
goodness bank showed that the overall was at high. The knowledge management were knowledge acquisition, creation
knowledge,storing knowledge, analysis and externalization knowledge transfer/distribution and application/correction.2)
development of knowledge management model of goodness bank to reinforce social green and happiness for thai
community. It entitled “RONGPLAKHAO Model” that included the principle, objectives and the components of
knowledge management and conjoint. Based on the assessment of the experts were at the highest level. ) The result of
using knowledge management model of goodness bank was found that learning through study visit led to the
implementation plan. For the meeting preparation, it was clarification meeting with community leaders to make
understanding. Including team building and leadership. The workshop to enhance knowledge management found that the
knowledge scores after training higher than before training, the statistically significant at the .05 level. For knowledge
sharing forum to make more understanding the dimension of knowledge management and goodness bank and pound to
have goodness bank being the activities center to encourage people to do good things. The evaluation and improvement
of the knowledge management model of goodness band found that it was good criterion covering all issues, appropriate,
possibility practice, accuracy and real practice. The lesson learned concerning that the process of implementation via
community preparation, visiting study, training to enhance knowledge, seminar and knowledge management as well as
creation learning to contribute the knowledge, seminar and knowledge management as well as creating learning to
contribute the knowledge, attitudes and skills for further activity.
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บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การพัฒนากระแสหลักตามระบบทุนนิ ยม มักจะมุ่งเน้นการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิ จ
เป็ นสําคัญ ซึ งให้ความสําคัญต่อมิติความเป็ นธรรมทางสังคมน้อยมาก นอกจากนี ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอาจจะให้ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรม ซึ งเป็ นผลทําให้สภาพสังคมเปลียนแปลงไปตาม
วิถีทางของความทันสมัย ให้ทุกคนมีชีวิตตามทีต้องการไปสู่ ความเป็ นคนทันสมัย (Modern man)
จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทีประเทศไทยกําลังเผชิ ญนี ส่ งผลกระทบร้ายแรงไปสู่ ประชาชนเกือบ
ทุกระดับของสังคมไทย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2542) โดยการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง
ได้กลายเป็ นปั จจัยดูดคนในชนบทให้อพยพย้ายถินเข้าสู่ เมือง เพือขายแรงงานส่ งผลให้ชุมชนขาด
ศักยภาพในการร่ วมกันทํากิจกรรมกลุ่มและทําให้เกิ ดการล่มสลายทางโครงสร้ างวัฒนธรรมของ
ชุ มชน รวมทังปั ญหาสัง คมเริ มทวีความรุ นแรงและมี จาํ นวนมากขึนอย่างเห็ นได้ชัด โดยเฉพาะ
ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาวิกฤตทางศีลธรรม หรื อปั ญหาสังคมอืนๆ ทีส่ งผลต่อคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนส่ วนใหญ่ใ นประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ ง ชาติ ,
2549:71) โดยพบว่าทุกวันนีประเทศไทยมีอาชญากรรมในอัตราสู งมาก การปล้น จี ลักขโมยเกิดขึน
อย่างมากมาย การคดโกงหรื อคอรัปชันสาเหตุมาจากทังปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก อันได้แก่
ความย่อหย่อนในศีลธรรมและคุณธรรม ความขาดแคลน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ความอยาก
ได้ใ คร่ ดี ค วามกลัว ว่า จะน้อ ยหน้า คนอื นการแข่ ง ขัน ในทางวัต ถุ ความเคยชิ น และความคิ ด ว่ า
คอรัปชันเป็ นเรื องปกติ และปรากฏการณ์ในสังคมยังพบว่าคนไทยหมกมุ่นในอบายมุข ปั จจุบนั คน
ไทยดืมเหล้าสู งสุ ดเป็ นอันดับ 1 ในเอเชีย และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีแนวโน้มเพิมขึน
เรื อยๆ ขณะทีประเทศอืนมีแนวโน้มลดลง และยังพบว่าคนไทยนิ ยมเล่นการพนันและซื อหวยอย่าง
แพร่ หลาย (ศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุ รา, 2554) ซึ งพฤติกรรมดังกล่าว เมือผนวกกับความฟุ้ งเฟ้ อและค่านิยม
บริ โภค ซึ งแพร่ หลายไปยังทุกระดับ ไม่ว่าผูใ้ หญ่หรื อเด็ก เมืองหรื อชนบท จึงนําไปสู่ ปัญหาต่างๆ
มากมาย อาทิ ปัญหาหนีสิ น ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว และปั ญหาอาชญากรรม
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ประชาชนในสังคมไทยขณะนี กําลังเผชิ ญกับวิกฤตทางศีลธรรม ซึ งโดยเนื อแท้แล้วยังเป็ น
รากเหง้าของวิกฤตต่างๆ อีกมากมายในปัจจุบนั อาทิ วิกฤตด้านสิ งแวดล้อม วิกฤตทางการเมือง และ
วิก ฤตทางเศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง ช่ องว่า งที กว้า งขึ นระหว่า งคนรวยกับคนจน และความขัดแย้ง ที
รุ นแรงขึนภายในชาติ นอกนันวิกฤตศีลธรรมดังทีกล่าวมายังเป็ นภาพสะท้อนถึงความล้มเหลวของ
สถาบันต่างๆ ซึ งมีหน้าทีในการเสริ มสร้างศีลธรรมในสังคมไทย อาทิ ครอบครัว ชุ มชน โรงเรี ยน
และสถาบันศาสนา กล่าวคือ ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกทีมีหน้าทีให้การกล่อมเกลาทางศีลธรรมแก่
ผูค้ นโดยเฉพาะในช่ วงต้นๆ ของชี วิต ในอดี ตครอบครั วได้มีบทบาทอย่างสําคัญในการจรรโลง
ศีลธรรมในสังคม แต่ปัจจุบนั ครอบครัวมีบทบาทลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชดั สําหรับชุ มชนเอง
ในอดี ตครอบครัวถูกแวดล้อมด้วยชุ มชน ชุ มชนจึงมีความสําคัญรองลงมาจากครอบครัวในการ
กล่อมเกลาศีลธรรมแก่บุคคลตังแต่เล็กจนโต การกล่อมเกลานันอาจเกิดจากปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ นใน
ชุมชน ซึ งมักเอาใจใส่ ดูแลกันในฐานะทีเป็ นเครื อญาติกนั หรื อการนับถือเสมือนญาติพีน้องกันทัง
หมู่บา้ น ประกอบกับวิถีชีวิตทีต้องพึงพาอาศัยกันในชุมชน ซึ งจากสภาพดังกล่าวได้เปลียนไปอย่าง
แทบจะสิ นเชิง ความผูกพันแน่นแฟ้ น ภายในชุมชนได้จางหายไปมาก เศรษฐกิจสมัยใหม่ทาํ ให้ผคู ้ น
พึงพาตลาดและปั จจัยภายนอกมากขึน ผูค้ นจึงเป็ นอิสระจากชุมชนและใช้ชีวิตในลักษณะต่างคน
ต่างอยู่มากขึน และประเพณี ต่างๆ ก็มีผคู ้ นเข้าร่ วมน้อยลง เพราะไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่
จึงมีอิทธิ พลต่อสํานึกศีลธรรมของผูค้ นน้อยลงกล่าวอีกนัยหนึงกระแสการพัฒนาให้ทนั สมัย ได้ทาํ
ให้ ชุ ม ชนอ่ อ นแอเป็ นลํา ดับ ขณะเดี ย วกัน บุ ค คลก็ มี ค วามเป็ นปั จ เจกชนมากขึ น โดยชุ ม ชน
ไม่สามารถควบคุมได้ดงั แต่ก่อน นอกจากนันสถาบันศาสนาโดยเฉพาะวัด ทีมีบทบาทโดยตรงใน
การสร้างสํานึกทางศีลธรรมของผูค้ นในสังคม ได้ถูกแยกออกไปจากวิถีชีวติ ของผูค้ นทัวไป บทบาท
ทางสั ง คมที วั ด เคยมี ได้ ถู ก หน่ วย งานอื นดึ งเอาไปทํ า เช่ น โรงเรี ย น โรงพย าบาล
กรมประชาสงเคราะห์ กรมการปกครอง ผูค้ นมีความจําเป็ นเข้าวัดน้อยลง อีกทังวิถีชีวิตทีเร่ งรัด ก็ทาํ
ให้มีเวลาน้อยลงทีจะมาวัด แม้แต่ในวันสําคัญทางศาสนาก็ตาม และสถาบันสุ ดท้ายทีถือว่าเป็ นการ
ให้การศึกษาโดยตรงแก่ประชาชน คือ โรงเรี ยนและสถาบันการศึกษา ซึ งพบว่าไม่ได้ช่วยให้ระดับ
ศี ล ธรรมของผูค้ นเพิ มขึ นเลย กลับ ลดลงไปอย่างเห็ นได้ชัด ทุ ก วันนี พื นที เสี ยงได้รุก เข้า ไปใน
โรงเรี ยนเพิมขึน ทําให้นกั เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกลายเป็ นเหยือ โดยทีครู แทบจะไม่สามารถปกป้ องได้
(พระไพศาล วิสาโล, 2551)

3
สถาบันหรื อกลไกทางสังคมทีมีหน้าทีเสริ มสร้างสํานึ กทางศีลธรรมแก่ประชาชนโดยตรง
นันประสบความล้มเหลวในการทําหน้าทีดังกล่าว สาเหตุสาํ คัญเพราะมีความอ่อนแอเสื อมลงภายใน
ตัวเอง อีกทังยังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของประชาชนได้ ปั จจุบนั คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์
บ้านเมืองค่อนข้างเป็ นทีน่าจับตามองในสภาวะทีสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไปอย่างมากจากการ
เข้าสู่ ระบบทุนนิยมและบริ โภคนิยมได้ทาํ ให้แทบทุกอย่างถูกตีค่าเป็ นสิ นค้าทีซื อขายกันได้ดว้ ยเงิน
หรื อให้ ค วามสํ า คัญ กับ เงิ น ตรานํา หน้ า จิ ต ใจความรั บ รู ้ สิ งที ถู ก ผิ ด ศี ล ธรรม และจริ ยธรรม
ถูกละเลย จนบางครังรู ้สึกว่าเงิน สามารถซือความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นคนหรื อซื อศักดิศรี ความเป็ น
ไทยไปแล้ว (ณัฐฐพงศ์ ทองภักดี, 2547) สิ งเหล่านี เกิดขึนในสังคมไทย แทบทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่า
ในสังคมเมืองหรื อชนบท ระบบทุนนิยมได้เริ มสร้างปั ญหาสังคมต่างๆ ซึ งทวีความรุ นแรงมากขึน
ทังปั ญหาทางเศรษฐกิ จ สังคม ความยากจน ความเป็ นอยู่ข องประชาชน ตลอดจนถึ ง ปั ญหา
อาชญากรรมการรับรู ้ข่าวสารต่างๆ ทีเกิดขึนในบ้านเมือง
จากปรากฏการณ์ทีเกิดขึน ในรอบ 20 ปี เศษทีผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมี
พระราชดํา รั ส แนะนํา “ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” แก่ ป ระชาชนชาวไทย โดยแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที 9 ได้ อ ั ญ เชิ ญ แนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็ นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคง
และนําไปสู่ การพัฒนาที สมดุ ล มี คุ ณภาพและยังยืน ภายใต้ก ระแสโลกาภิ วตั น์ และสถานการณ์
เปลี ยนแปลงต่า งๆ ซึ งการพัฒนาที ตังอยู่บ นพืนฐานของทางสายกลางและความไม่ ประมาท
เป็ นการคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันทีดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุณธรรม โดยองค์ความรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรี ยบเสมือนรู ปแบบ
การดําเนินชีวติ ประจําวันและหลักคิดสําหรับการบริ การงานหรื อพัฒนางานต่างๆ เพือนําองค์กรและ
ชุมชนโดยรวมไปสู่ ความยังยืนและความเข้มแข็งในระยะยาว(เอก อนันต์, 2550) ซึ งการพัฒนาที
นําไปสู่ การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของชุ มชนและองค์กรได้นนั จึ งน่ าจะเป็ นการพัฒนาทีทําให้
ชุ ม ชนมี พื นที ทางสั ง คมในการทํา กิ จ กรรมสาธารณะมากที สุ ด เพราะจะช่ ว ยทํา ให้ เ กิ ด ระบบ
ความสัมพันธ์หรื อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพิมขึน จนชุมชนสามารถรวมกันเป็ นปึ กแผ่นได้เพราะการ
ทํากิจกรรมร่ วมกัน (collective actions) ของสมาชิกชุมชนเป็ นการรวมพลังทีนําไปสู่ การพึงพาอาศัย
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ซึ งกันและกันซึ งเป็ นทุนทางสังคมทีสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มและองค์กรแล้ว
ทําให้เกิ ดผลออกสู่ การทํากิจกรรมสาธารณะ (ประเวศ วะสี , 2542 ; พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร, 2545 ;
ดิเรก ปัทมสิ ริวฒั น์, 2547 )
ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั ชุมชนเริ มมีความอ่อนแอลง แต่ก็ยงั คงมีศกั ยภาพทีจะสามารถนําพาให้
ชุมชนพ้นวิกฤตตามกระแสการพัฒนาและการเปลียนแปลงทีเชียวกรากให้สังคมไทย ซึ งประเด็น
สําคัญทีทําให้ชุมชนฝ่ าวิกฤตต่างๆไปได้ ก็คือ พลังชุ มชน โดยต้องเริ มทีการเรี ยนรู ้ และการเรี ยนรู ้ที
สําคัญคือการเรี ยนรู้ตวั เอง ชาวบ้านต้องหันกลับทบทวนรากฐานของตัวเองและชุ มชน ค้นหาเหตุ
แห่ งทุกข์และปั ญหาทีเกิ ดขึน ค้นหาภูมิปัญญาเดิมที มี อยู่ในตัวเองและคนอืนๆในชุ มชนเดียวกัน
(UNDP, 2546:6) ซึ งพลังชุมชน คนถือเป็ นหัวใจสําคัญในการขับเคลือนในชุ มชน โดยเน้นยําให้คน
มีจิตสาธารณะ มีศีลธรรม มีจริ ยธรรม อันเป็ นรากฐานของการดําเนิ นชี วิตและกิจกรรมต่างๆ ซึ งมี
หลายชุมชนทีเมือมีการหันหน้ามาร่ วมมือกัน ปรากฏว่าสามารถลดปั ญหาภายในชุมชนลงไปได้มาก
เช่ น อบายมุ ข ไม่ว่า การพนันหรื อการดื มเหล้าลดลง วัยรุ่ นลดการมัวสุ มและทะเลาะกันน้อยลง
นอกจากนันสภาพความเป็ นอยูใ่ นชุมชนก็ดีขึน เนืองจากมีการร่ วมมือดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
ทรั พ ยากรสาธารณะ มี ก ารพัฒนาชุ ม ชนร่ ว มกัน ซึ งการที ชุ ม ชนร่ ว มมื อกัน ได้นันเกิ ดจากการมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการกลุ่ม ซึ งมีหลายลักษณะ เช่น การทําโครงการสัจจะสะสมทรัพย์ การทํา
แผนชุ มชน การอนุ รักษ์ป่าชุ มชน เป็ นต้น การได้ทาํ งานร่ วมกันและเห็ นผลสําเร็ จได้ไม่อาจทําได้
ด้ว ยตัว คนเดี ย ว แต่ เ ป็ นการทํา ให้ ช าวบ้า นเห็ น คุ ณ ค่ า ของการร่ ว มมื อ กัน เกิ ด ความไว้ว างใจ
การมีจิตสาธารณะทีอยูบ่ นฐานของจริ ยธรรม ศีลธรรม
ในการที ทํา ให้คนมี ศี ล ธรรมได้นันก็ เพราะมี ระบบเศรษฐกิ จที เกื อกู ล กัน หากต้องการ
ชีให้เห็นว่าศีลธรรมของบุคคลนัน นอกจากคุณธรรมภายในหรื อจิตสํานึกแล้ว ยังต้องอาศัยเงือนไข
ทางสังคมหรื อสภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นองค์ประกอบด้วย หรื อกล่าวอีกนัยหนึ งคือ ต้องมีระบบ
หรื อโครงสร้ างทีเกื อกูล ศีล ธรรมหรื อส่ ง เสริ มให้คนทํา ดี ได้ง่ายขึ น ในขณะเดี ย วกันชุ ม ชนเองก็
สามารถพึงตนเองได้ เกิดการเปลี ยนแปลงกระบวนทัศน์ (paradigm shift) และเจตคติทีดี ต่อชี วิต
และสังคม ตามกรอบแนวคิดและเป้ าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที 10 (2550-2554) ที มุ่ ง พัฒ นาประเทศสู่ “สั ง คมอยู่ เ ย็น เป็ นสุ ข ร่ ว มกัน ”
(green and happiness society) ภายใต้แนวปฏิบตั ิของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการพัฒนาทุน
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3 ประการ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและและสิ งแวดล้อม
มุ่งการสร้างความสุ ขให้เกิดขึนแก่คนและสังคมไทย (อําพน กิ ตติอาํ พน, 2547) และแนวทางการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที 10 ได้ให้ความสําคัญกับการเมืองระดับท้องถิ น
ซึ งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้า และส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินเข้ามี
บทบาท มีส่วนร่ วมมากขึน เน้นการพึงตนเอง ช่วยเหลือเกือกูลกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนใน
ภาพรวมทังด้านกายภาพ เศรษฐกิ จ และสังคม ทีอาศัยความเข้มแข็งของชุ มชนและการมีส่วนร่ วม
จากทุกภาคส่ วนในสังคมรวมพลังเพือให้เมืองและชุมชนมีความสงบ สะอาด ปลอดภัย ประชาชนมี
คุณภาพชีวติ ทีดี และวิถีชีวติ ดีมีความสุ ข เพือก่อให้เกิดเศรษฐกิจรากฐานทีเข้มแข้งและช่วยลดความ
ยากจนในชนบทและเมือง ซึ งจากพัฒนาให้มีความสมดุลยังยืน จะต้องให้ความสําคัญกับเสริ มสร้าง
ทุนทีมีอยู่ ทังทีเป็ นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทังนี การเสริ มสร้าง
ทุนทางสังคมจะเป็ นพืนฐานหลักโดยต้องเริ มจากการพัฒนาคุ ณภาพของคนทีมีความรู ้ คู่คุณธรรม
มีจิตสํานึกสาธารณะและรู้ เท่าทันการเปลียนแปลง เพือนําไปสู่ การพัฒนาชุ มชนให้มีความเข้มแข็ง
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544)
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน ถือเป็ นยุทธศาสตร์ ทีมีความสําคัญ มุ่งเน้นแนวทาง
การพัฒนาทียึดถือ “คน” เป็ นศูนย์กลางการพัฒนาและเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ทุกระดับ โดยการส่ งเสริ มกระบวนการชุ มชน เพือก่อให้เกิดพลังของคนในชุ มชน เกิดการร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา ส่ งเสริ มให้เกิดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้สามารถ
ดํารงชี วิตได้อ ย่า งรู ้ เ ท่า ทัน การเปลี ยนแปลง และมี ค วามพอเพีย งในการดํารงชี วิ ต ซึ งที ผ่านมา
เมื อพิ จ ารณาผลการวัด ความเข้ ม แข็ ง หมู่ บ ้ า นทั วประเทศ ของศู น ย์ วิ จ ั ย ความสุ ขชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ (2554) พบว่าคะแนนความเข้มแข็งของชุมชนของประเทศโดยรวมได้ 74.0
คะแนน หมายถึงว่าความเข้มแข็งของชุ มชนเป็ นทุนในการป้ องกันปั ญหาต่างๆและสัมพันธภาพที
เกิดขึนระหว่างคน ครอบครัว และชุมชนอยูใ่ นระดับทีดี
สํา หรั บ แนวทางการพัฒ นาภาคเหนื อ นัน ปรากฏว่า ได้มี ก ารกํา หนดแนวทางในการ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุ มชน เพือให้ครอบครัวและชุ มชนมีบทบาทในการ
พัฒนาสถาบันของตนเองและสังคมโดยส่ วนรวม โดยเน้นกระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของคนใน
ครอบครัวและชุมชน การส่ งเสริ มการรวมตัวของชุมชน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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(สิ น ธุ์ สโรบล, 2549) ซึ งความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนประกอบด้ว ยปั จ จัย สํา คัญ สองประการ คื อ
ความพอเพียงในการดํารงชี วิตของในชุมชน และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการต่างๆในชุ มชน ซึ ง
นํา ไปสู่ การกําหนดตัวชี วัดที สามารถสะท้อนระดับความเข้ม แข็งของชุ ม ชนทังในระดับ บุ ค คล
ครอบครัวและระดับชุมชน นอกจากชุมชนเองย่อมมีความสัมพันธ์ทางสังคม
จังหวัดเชียงราย เป็ นจังหวัดหนึงทีมีความสําคัญในการขับเคลือนการพัฒนาคนให้มีความรู้
สามารถปรับตัว คิดเป็ นทําเป็ น มีคุณภาพชีวติ ทีดี สื บทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน ชุ มชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาสั ง คม และสั ง คมมี ค วามปลอดภัย ซึ งจัง หวัด เชี ย งรายอยู่ ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานคร 785 กิ โลเมตร มี ความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์ ประเพณี และวัฒนธรรมมี
เอกลักษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิ จทีหลากหลาย โดยมี มูลค่าการผลิ ตรวม 35,190 ล้านบาท
ประชากรมีรายได้เฉลีย 31,448 บาทต่อคนต่อปี เป็ นลําดับที 14 ของภาคเหนือ และลําดับที 56 ของ
ประเทศ(รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2552)
รายได้หลักของจังหวัดคือ ภาคการเกษตร เป็ นพืนทีการพัฒนาตามแนวเหนื อ-ใต้ เชื อมโยงถึงจีน
ตอนใต้ โดยจังหวัดเชี ยงรายมีลกั ษณะสําคัญทีน่าสนใจคือมีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรื อชาวบ้าน
ทังเด็กและผูใ้ หญ่ ชาย หญิงในการเข้าวัดทํากิ จกรรมทางศาสนา การร่ วมกิ จกรรมในประเพณี
พืนบ้าน เช่น ระบบการเลียงผี การดูแลรักษาป่ า อันเป็ นรากฐานสําคัญในการเริ มต้นการเสริ มสร้าง
พลังทางศีลธรรมระดับบุคคล แล้วเชือมโยงกับการเสริ มสร้างพลังทางศีลธรรมระดับสังคม เพือ
ผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมและระบบสังคมทีเกือกูลต่อวิถีชีวิต จิตสํานึ ก และความสัมพันธ์ทีดี
งาม ด้วยวิธีนีจะเป็ นส่ วนช่วยให้สังคมไทยมีพลังจนสามารถฝ่ าพ้นวิกฤตศีลธรรมไปได้ในทีสุ ด
จากท่ า มกลางสถานการณ์ ที เกิ ด ขึ นดัง กล่ า วจึ ง ได้มี ชุ ม ชนในจัง หวัด เชี ย งราย ที เห็ น
ความสําคัญของการส่ งเสริ มให้คนมีศีลธรรม ทําความดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ผูท้ ีกระทํา
ความดี กบั การทีได้เห็ นความดี ของตนเอง เช่นเดี ยวกับการทีคนทีทํามาหากิ นอย่างสุ จริ ตเพือให้
ได้มาซึ งเงินเพือใช้เป็ นปั จจัยในการดํารงชีวิต เมือทํางานได้เงิ นมาก็เกิดความภาคภูมิใจในเงิ นที
ได้มาจากนําพักนําแรงของตน และเมือมีเงินเหลื อก็นาํ ไปฝากธนาคารเกิ ดความอบอุ่นใจ โดย
เล็งเห็ นว่าความดี ทีมีอยูใ่ นตัวของทุกคนในลักษณะนามธรรมมาแปรเปลี ยนเป็ นรู ปธรรม สามารถ
สั ม ผัส ได้ และได้เ กิ ดแนวความคิ ดนํา รู ป แบบของธนาคาร มาเป็ นต้น แบบในการดํา เนิ นงาน
ของ "ธนาคารความดี " ขึน โดยให้ผูท้ ีทําความดี สามารถนําความดี ของตนมาฝากธนาคาร และ
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สามารถสะสมความดีได้ ซึ งชุมชนทีกล่าวมาคือ ตําบลหัวง้ม และตําบลป่ าหุ่ ง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ได้มีการจัดตังธนาคารความดีขึน โดยเกิดขึนท่ามกลางความสับสนในการร่ วมทําดีทีผ่าน
มา และการทําดีต่อไปของคนในตําบล ซึ งในการจัดตัง "ธนาคารความดี" " เป็ นกระบวนการพัฒนา
เพือขับเคลือนคุณธรรมหรื อความดี ให้คงอยูห่ รื อกลับมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยูด่ ีมีสุขการ
จัดตังธนาคารความดี เพือพิสูจน์ความจริ งให้ทุกคนได้เห็นว่าความดีนนมี
ั จริ ง ทําดีแล้วต้องได้
ดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพือทีจะแสวงหาคําตอบให้กบั คนในชุมชนทีไม่มนใจในเรื
ั
องนีได้มีความมันใจ
อีกครังหนึงว่า ความดีนนมี
ั จริ ง สัมผัสได้ และคนทีทําความดีตอ้ งได้รับสิ งทีดีตอบแทน
จากการดําเนิ นงานของธนาคารความดีของทังสองแห่ งจึงสามารถเป็ นช่องทางหนึ งในการ
เสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมให้กบั คนในสังคมได้ตระหนักถึงคุ ณงามความดี ทีทรงคุ ณค่าในตัว
ของตนเอง รวมทังเป็ นช่องทางทีสามารถช่วยให้ปัญหาสังคมต่างๆ ทีสังคมไทยเผชิ ญอยูใ่ นขณะนี
บรรเทาเบาบางลงไปได้ ซึงแน่นอนว่าองค์ความรู ้ทีได้มีการสังสมประสบการณ์ต่างๆ มากมายของ
ธนาคารความดี ทงสองแห่
ั
งต้องอาศัยองค์ความรู ้ อนั เป็ นพลังสําคัญ ด้วยการนําคนในองค์กร ร่ วม
เรี ยนรู ้ และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ กนั ด้วยวิธีการต่างๆ ทังความรู ้ ทีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge)
และความรู้ทีปรากฏชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยผ่านกระบวนการหนึ งทีเรี ยกว่ากระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge management) ซึ งในปัจจุบนั ถือว่าเป็ นเรื องทีองค์กรทุกองค์กรทังภาครัฐ
และภาคเอกชนต่างๆให้ความสําคัญ
การจัดการความรู้จึงเป็ นเรื องสําคัญ ทีกระตุน้ ให้คนในองค์กรเข้าถึงการจัดการความรู้ โดย
การให้คนในองค์กรเกิ ดการพัฒนาความรู ้ และสร้ างความคิ ดใหม่ๆอยู่เสมอ ในขณะเดี ยวกันตัว
องค์กรก็ตอ้ งจะต้องสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการเรี ยนรู ้ และเปิ ดโอกาสให้คนในองค์กรได้เพิมพูน
ความรู้ ซึงอาจกล่าวได้วา่ สังคมทีประกอบไปด้วยคนทีมีการพัฒนาทังสามด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย
จิตใจและปั ญญา อันจะทํา ให้ชุมชนนันๆเกิ ดความเข้มแข็ง ซึ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติฉบับที 10 ในส่ วนของยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่ สังคม
แห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ ซึ งได้มีแผนการดําเนินงานมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้
เกิดภูมิคุม้ กันและเสริ มสร้างคนไทยให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยยกคุณภาพของคน
ไทยให้สู่สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ โดยการเพิ มมูลค่าผลผลิ ตด้วยฐานความรู ้ โดยให้คนไทยสามารถ
เข้า ถึ ง องค์ค วามรู ้ เสริ ม สร้ า งความคิ ด สร้ า งสรรค์ และขยายต่ อ ยอดองค์ค วามรู ้ ม ากขึ น ดัง นัน
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การจัดการความรู้ จึงต้องพัฒนาทังคน และองค์กร ซึ งทังหมดนีจะสามารถนําไปสู่ การพัฒนาสังคม
ต่อไปได้ (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549:11-12)
ผูว้ ิจยั ในฐานะนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษา ทีเน้นการใช้การศึกษาเป็ นเครื องมือในการ
พัฒนาประเทศและเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย มีความสนใจจะพัฒนารู ปแบบการ
จัดการความรู้ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ การพึ งพาตนเอง การสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข มี การ
เรี ยนรู ้ทีต่อเนืองและยกระดับองค์ความรู ้ สร้างความเชือมันในการพึงพาตนเอง ซึ งการค้นหาความรู ้
ความจริ งในการวิจยั ครังนี จะนําไปสู่ กลไกการเรี ยนรู ้ ทีส่ งผลต่อการพัฒนาชุ มชนและการจัดการ
ความรู้ของชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป
คําถามการวิจัย
1. บริ บทและสภาพการณ์ ของการจัดการความรู้ และการปฏิ บตั ิทีเป็ นเลิ ศของธนาคาร
ความดีเป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดี จังหวัดเชี ยงราย ควรมีองค์ประกอบเป็ น
อย่างไร
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทยเป็ นอย่างไร
4. ผลการประเมินและปรับปรุ ง รู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ
ของธนาคารความดี
2. เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย
3. เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ขของชุมชนไทย

9
4. เพือประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขอบเขตการวิจยั ออกเป็ นดังนี
ขอบเขตด้ านเนือหา ประกอบด้ วย
1. ทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ได้แก่
1.1 ทฤษฎี การจัดการความรู้ ของ Wiig (1993) มีแนวคิดเกี ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้ 4 ขันตอน คือ การสร้ างความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การรวบรวมความรู ้ และการใช้
ประโยชน์ความรู้
1.2 ทฤษฎีการจัดการความรู้ของ Marquar (2002) ประกอบด้วย 5 ขันตอน คือ การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และการสกัดความรู ้ และการ
ประยุกต์และการให้ขอ้ มูลถูกต้อง
1.3ทฤษฎีการสร้างความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ได้แก่ การสร้าง
ความรู้จากคนหนึ งไปสู่ อีกคนหนึ งโดยการแลกเปลี ยนประสบการณ์ ซึงกันและกันระหว่างบุคคล
(Socialization) การสร้างความรู้โดยการถ่ายโอนจากตัวบุคคลไปสู่ ความรู ้ชดั แจ้ง (Externalization)
การสร้ างความรู้โดยการรวบรวมความรู ้ ทีชัดแจ้งมาสร้ างเป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้งใหม่ๆ หรื อต่อยอด
ความรู้เดิม (Combination) การสร้างความรู้ชดั แจ้งหรื อความรู้จากการปฏิบตั ิมาสร้างเป็ นความรู้ฝัง
ลึกในตัวผูป้ ฏิบตั ิ (Internalization)
ขอบเขตด้ านประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่ างและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
สําหรับประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูลในการศึกษา ประกอบด้วย
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั ดังนี
1.1 ประชากร คื อ สมาชิ กธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้ม และตําบลป่ าหุ่ ง อํา เภอพาน
จังหวัดเชียงราย จํานวน 1,467 คน (ปี 2557)
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิ กธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง จํานวน 314 คน
ผูว้ ิจยั ได้คาํ นวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่ วนทีคํานวณตามสู ตรของ Yamane (1973:

-

) ซึ งเป็ น

การวิจยั เชิ งปริ มาณโดยการใช้แบบสอบถามเพือสํารวจสภาพการณ์ การจัดการความรู้ และความ
ต้องการในการจัดการความรู้ธนาคารความดี
1.3 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่
1.3.1 คณะกรรมการธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้ม และป่ าหุ่ ง แห่ งละ 5 คน รวม
จํานวน 10 คน
1.3.2 ตัวแทนสมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ง แห่ งละ 3 คนจํานวน 6
คน
1.3.3 ผูน้ าํ ชุมชนและคณะทํางานในพืนทดลอง ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น นายกเทศมนตรี
เจ้าอาวาส และคณะกรรมการธนาคารความดี จํานวน 8 คน
1.3.4 สมาชิกธนาคารความดี ในพืนทีทดลอง จํานวน 64 คน เพืออบรมยกระดับ
ความรู้ในการจัดการความรู้ธนาคารความดี และประเมินผลรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความ
ดี
1.4 กลุ่ มผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (Stakeholders) เพือหาข้อเสนอแนะ โดยใช้การสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย ผูน้ ํา ชุ ม ชน สมาชิ กธนาคารความดี เจ้าหน้าที รั ฐ (ครู และเจ้าหน้า ที สาธารณสุ ข )
ตัวแทนกลุ่มผูส้ ู งอายุ สตรี และเยาวชน
ขอบเขตด้ านตัวแปร
สําหรับขอบตัวแปรทีศึกษาในครังนี ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ รู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู ้เกียวกับการจัดการความรู ้ ทักษะการจัดการความรู ้ และการ
จัดการความรู้ธนาคารความดี
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ขอบเขตด้ านพืนที
1. พืนทีในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั เจาะจงเลือกพืนที 2 แห่ง คือ ธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม
และธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ งผูว้ จิ ยั ได้เลือกธนาคารความดีทงสอง
ั
แห่งเนืองจากเป็ นต้นแบบทีถือว่าประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นกิจกรรมอย่างต่อเนืองในรู ปแบบ
ของธนาคารความดี
2. พืนทีทีใช้ในการทดลองในการวิจยั ครังนี คือ บ้านร่ องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ตามคุณสมบัติทีกําหนด คือ เป็ นชุมชนทีมีความเชื อมันและศรัทธาในการทํา
ความดี และมีความยินดีให้ความร่ วมมือในการวิจยั
ขอบเขตด้ านระเวลา
การศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดช่ วงระยะเวลาทีใช้ในการศึกษา เริ มตังแต่มกราคม 2556เดือนสิ งหาคม 2557 เป็ นเวลา 1 ปี 8 เดือน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี หมายถึง กระบวนการหรื อวิธีการต่างๆทีผูว้ จิ ยั
ได้สร้างเพือใช้ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี เพือให้สมาชิกธนาคาร
ความดีสามารถเข้าถึงความรู้และเกิดการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 6 ขันตอน ดังนี
1.1 การแสวงหา หรื อการได้ม าซึ งความรู้ (Knowledge acquisition) หมายถึ ง
วิธี ก ารหาความรู้ ด้วยวิธี ก ารต่า งๆ ทังในภายในและภายนอกชุ ม ชน เช่ น การสื บ ค้นหาความรู ้
การเปิ ดรับข้อมูลความรู้และสารสนเทศ
1.2 การสร้ า งความรู้ (Knowledge creation) หมายถึ ง กระบวนการที ทําให้เกิ ด
ความรู ้ ซึ งประกอบด้วย การแลกเปลียนความรู ้ ระหว่างสมาชิ ก ทังความรู ้ชดั แจ้งและความรู ้ฝังลึ ก
การสกัดความรู ้เพือถ่ายโอนความรู ้ฝังลึกของคนหนึงไปสู่ อีกคนหนึ ง การรวบรวมความรู ้อย่างเป็ น
ระบบ เป็ นหมวดหมู่และการผนึ กความรู ้ ซึ งเป็ นการแสวงหาและเก็บรั บเอาความรู้ ชัดแจ้งมาคิ ด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ จนเกิดเป็ นความเข้าใจลึกซึ งกลายเป็ นความรู ้ฝังลึกในตัวบุคคล
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1.3 การรวบรวมข้อมู ล และการจัดเก็บ ความรู ้ (Knowledge storage) หมายถึ ง
การจดบันทึก และจัดทําฐานข้อมูลความรู ้ของธนาคารความดี เพือเก็บในรู ปของเอกสาร หนังสื อ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการปฏิบตั ิงานในธนาคารความดี
1.4 การวิเคราะห์และการสกัดความรู ้ (Knowledge analysis and data mining)
หมายถึง การนําเอาข้อมูลความรู ้และสารสนเทศ มาวิเคราะห์ คัดกรองเพือค้นหาว่าข้อมูลความรู ้ของ
ธนาคารความดีประเภทใดทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้
1.5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge transfer and dissemination)
หมายถึง การถ่ายทอดความรู ้ แก่สมาชิ กภายในและภายนอกธนาคารความดี โดยรู ปแบบต่างๆ เช่น
การพูดคุย แลกเปลียน การจัดบอร์ ดเผยแพร่ ขอ้ มูล และการให้สัมภาษณ์แก่บุคคลภายนอก
1.6 การประยุ ก ต์แ ละการทํา ให้ ข ้อ มู ล ถู ก ต้อ ง (Knowledge application

and

validation) หมายถึ ง การนํา เอาข้อ มู ล ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการทํา งานมาประยุ ก ต์ก ับ
ภูมิปัญญาเพือให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคารความดีมากขึน
2. การจัดการความรู้ธนาคารความดี หมายถึง กระบวนการทีดําเนินการร่ วมกันขององค์กร
กลุ่ มชุ มชน มี การสร้ างความรู ้ อย่างเหมาะสม ร่ วมเรี ย นรู ้ จดั ความรู ้ ใ ห้อยู่ในรู ป ที เกิ ดการเรี ย นรู ้
ร่ วมกันได้ จัดการให้สร้ างความรู ้ และการเรี ยนรู ้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิสําเร็ จผล ประเมินผลการปฏิ บตั ิ
นํ า ไปสู่ การปรั บ ตัว อย่ า งต่ อ เนื อง การจัด ระบบการจัด เก็ บ ความรู ้ แ ละการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
มีการแลกเปลียนนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลทีบุคคลสามารถเข้าถึ งได้โดย
อาศัยช่ องทางต่ างๆ ที องค์กรจัดเตรี ย มไว้ เพื อนํา ความรู ้ ที มี อยู่ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นการพัฒนางาน
พัฒนาคนและองค์กร
3. ธนาคารความดี หมายถึง สถาบันทีรับฝากความดีแทนการรับฝากเงินของตําบลหัวง้ม
และบ้านเหมื องหลวง ตําบลป่ าหุ่ ง อําเภอพาน ภายใต้หลักการ "ทําความดี สร้ างค่าความเป็ นคน
ยามขัดสนเราให้แลกเป็ นสิ งของ" และ “ความดีไม่มีขาย อยากได้ตอ้ งทําเอง” ซึ งการสะสมความดี
โดยแลกเป็ นสิ งของ
4. สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข หมายถึง การเข้าร่ วมกิจกรรมของสมาชิ กธนาคารความดี และการ
เข้าร่ วมของสมาชิกในชุ มชนตามกิจกรรมทีอยูภ่ ายใต้ของเมนูความดี ประกอบด้วย กิจกรรมศีล 5
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ร่ วมฟื นฟูภูมิปัญญาท้องถิ น กิจกรรมการสมัครสมานสามัคคี
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กิ จกรรมการเสี ยสละ กิ จกรรมการดําเนิ นชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม ซึ งกิจกรรมทีดําเนิ นการเหล่านีมีผล
ต่อคุณภาพชีวติ ทีดี รวมถึงการปลอดจากหนีสิ น กินอิมนอนอุ่นและมีระบบความสัมพันธ์อนั ดี
5. การปฏิบตั ิทีดี หมายถึง เทคนิคหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไป
ปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้งานให้บรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ งส่ งผลให้องค์กร ประสบความสําเร็ จ
อันเป็ นการนําความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งแล้วสรุ ปความรู ้และประสบการณ์นนๆ
ั
6. ความรู ้ เกี ยวกับการจัดการความรู ้ หมายถึ ง ข้อมูลที อยู่ในตัวบุคคลซึ งได้ผ่านการ
ฝึ กอบรมเกี ยวกับการจัด การความรู ้ มี แสดงออกมาในลัก ษณะความจํา และความเข้า ใจ โดยใช้
แบบทดสอบในการวัดความรู้
7. ทักษะการจัดการความรู้ หมายถึง ความสามารถของทีมจัดการความรู้ในการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดีตามขันตอน ได้แก่ การแสวงหา การสร้างความรู้ การรวบรวมข้อมูล และการ
จัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และการสกัดความรู ้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ และการประยุกต์
และการทําให้ขอ้ มูลถูกต้อง โดยใช้แบบประเมินทักษะการจัดการความรู้
8. การถอดบทเรี ยน หมายถึ ง กระบวนการการดึงความรู ้ออกมาจากการปฏิ บตั ิงาน สกัด
ความรู้และประสบการณ์บนั ทึกรายละเอียดขันตอนการปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิงาน ทังสิ งทีสําเร็ จ
หรื อล้มเหลวภายใต้บริ บทเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนางานให้บรรลุ เป้ าหมาย รวมทังสามารถ
เผยแพร่ ให้ผอู ้ ืนได้เรี ยนรู ้
ประโยชน์ ทจะได้
ี รับ
. ได้ขอ้ มูลบริ บท สภาพการณ์ปัจจุบนั ของการจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิ
ทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี เพือนําไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย และความสอดคล้องกับบริ บท
ของชุมชน
2. ได้รูปแบบการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างความอยูด่ ีมีสุขของชุ มชน
อันทําให้คนในชุมชนมี ได้เรี ยนรู้บทบาทหน้าทีของแต่ละคน และเกิดความสามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจ
กัน เป็ นหมู่คณะ รวมทังเป็ นการกระตุน้ ส่ งเสริ มให้คนสนใจทําความดีในหมู่บา้ นมากขึน
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3. ได้ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข ของชุ มชนไทยโดยมี ก ระบวนการและขันตอนที เหมาะสมกับ การเรี ย นรู ้ รวมถึ งทราบ
ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้ของชุมชน
4. เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และหน่วยงานทีเกียวข้อง ซึ งสามารถนําไปใช้เป็ นรู ปแบบการ
จัดการความรู ้ของพืนทีอืนๆได้ และสร้างความสันติสุข ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงความอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของสังคม โดยนําส่ วนทีสามารถประยุกต์เข้าด้วยกันได้ไปปรับใช้ในการจัดการความรู ้
และสร้างองค์ความรู้ของตนเอง

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง การพัฒนาการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี
1. แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู ้
2. แนวคิดเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวคิดเกียวกับสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
4. แนวคิดเกียวความเข้มแข็งของชุมชน
5. แนวคิดเกียวกับการปฏิบตั ิทีดี
6. แนวคิดเกียวกับการพัฒนารู ปแบบ
7. แนวคิดเกียวกับการถอดบทเรี ยน
8. บริ บทของชุมชนทีศึกษา
9. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้
ในปัจจุบนั การจัดการความรู ้เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของการบริ หารจัดการองค์กรเพือให้
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยทัวไป การจัดการความรู ้ประกอบด้วยการดําเนิ นการขององค์กรใน
การที จะกํา หนด สร้ า ง ทดแทนและกระจายความรู ้ สํ า หรั บ การนํา มาใช้ ใ หม่ ซึ งถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการทังการรับรู ้และการเรี ยนรู ้ ต้นกําเนิ ดของการจัดการความรู ้มาจากประเทศตะวันตก
ประมาณปี ค.ศ.1986 แต่ในฐานะทีประเทศไทยเป็ นประเทศกําลังพัฒนา และต้องการมีเสถียรภาพ
ทังด้านเศรษฐกิ จ สังคม การศึกษาและด้านอืนๆจึงได้มีการนําการจัดการความรู ้มาใช้ในประเทศ
ไทยเมือไม่นานมานีเอง แต่ประเทศไทยมีบริ บทหรื อสิ งแวดล้อมทีต่างกับประเทศตะวันตก ดังนัน
จึงต้องมีความยืดหยุ่นสู งในการปฏิ บตั ิ จนเกิ ดการเคลื อนกระแสการจัดการความรู ้ในภาคส่ วน
ต่างๆทังภาค ประชาสังคม ภาคราชการและภาคเอกชน (วิจารณ์ พานิ ช, 2551:3) ซึ งกําลังอยูใ่ น
กระแสสังคมทีเรี ยกว่า “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ ” (knowledge-based society and economy)
สังคมดังกล่าวมีแนวคิดว่าความรู ้ เป็ นเป็ นทรัพยากรที มี ค่ายิง การพัฒนาความรู ้ ใ หม่ๆ เพือการ
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แข่งขันและเสริ มสร้ างความเข้มแข็ง จึงเป็ นฐานทีสําคัญอย่างยิงของกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยฐานความรู ้จะทําให้สัดส่ วนความรู ้ทีอยูภ่ ายในกับภายนอกตัวบุคคลเปลียนแปลงไป เนื องจาก
มีความจําเป็ นและความต้องการในการเปลี ยนแปลงความรู ้ ไม่ชัดแจ้ง (tacit knowledge) ให้มี
สภาพกลายเป็ นความรู้ที ชัดแจ้ง (explicit knowledge)
ดังนัน การจัดการความรู ้ จึงจัดเป็ นนวัตกรรมในการบริ หารองค์กรสมัยใหม่ที นับ ว่า มี
ประโยชน์ต่อการเพิมศักยภาพในการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร และเพิมสมรรถนะในการแข่งขัน
กับองค์กรอืน อีกทังช่วยให้องค์กรนันสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนืองและยังยืนในระยะยาว ซึ งใน
เรื องแนวคิ ด ทัวไปเกี ยวกับ การจัด การความรู ้ นี ผูว้ ิ จ ัย จะนํา แนวคิ ด ของนัก วิ ช าการไทยและ
ต่างประเทศมาอธิบาย ดังนี
1. ความหมายของการจัดการความรู้
นัก วิช าการประเทศไทยและต่ า งประเทศได้ใ ห้ ค วามหมายของการจัด การความรู ้ ไ ว้
หลากหลาย และแง่มุมต่างๆ ดังนี
บุ ญ ส่ ง

หาญพานิ ช (2546:42) ได้ใ ห้ค วามหมายของการจัด การความรู ้ ไ ว้ว่ า เป็ น

กระบวนการที องค์การยกระดับความรู ้ ให้คุณค่าแก่ทรั พยากรความรู ้ และการจัดการทรั พยากร
ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่องค์การ โดยทีความรู ้นนจะต้
ั
องถูกต้องและสอดคล้องกับบุคคล
และเวลา มีการดําเนิ นกิจกรรมทีเกี ยวข้องกับความรู ้ ได้แก่ การผลิ ตความรู้ การสร้างความรู้ และ
การเผยแพร่ ความรู ้ มี การแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู ้ ยกระดับความรู ้ ใช้ความรู ้ ร่วมกัน ในการ
แก้ปัญหา การวางแผนกลุยทธ์และการตัดสิ นใจรวมไปถึงมีการจัดการความรู ้เกียวกับฐานความรู ้
ของทรัพยากรบุคคลในองค์การ
พรธิ ดา วิเชี ยรปั ญญา (2547:32) ได้ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึ ง กระบวนการอย่างเป็ น
ระบบเกี ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์ ของ
บุคคลเพือสร้างเป็ นความรู ้หรื อนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลทีบุคคลสามารถ
เข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ทีองค์กรจัดเตรี ยมไว้ เพือนําความรู ้ ทีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ งก่อให้เกิดการแบ่งปั นและถ่ายโอนความรู ้และในทีสุ ดความรู ้ทีมีอยู่จะแพร่ กระจาย
และไหลเวียนทัวทังองค์กรอย่างสมดุ ล เป็ นไปเพือเพิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิ ตและ
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องค์กร ซึ งทัศนะดังกล่าวนีเป็ นการเน้นให้เห็นว่า การจัดการความรู ้เกียวข้องกับการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศ ความคิ ด การกระทํา และประสบการณ์ ข องบุคคลเพือนํามาสร้ า งนวัตกรรม แล้ว
จัดเก็บความรู ้ไว้อย่างเป็ นระบบเพือให้มีการแบ่งปั นและถ่ายทอดไปยังบุคคลต่างๆในองค์กร ซึ ง
จะช่วยยกระดับขีดความสามารถทังหมดขององค์กร
วิจารณ์ พานิช (2548:3) กล่าวไว้วา่ การจัดความรู ้เป็ นกิจกรรมทีซับซ้อนและกว้างขวาง
ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคําสันๆได้ ต้องให้นิยามหลายข้อ จึ งจะครอบคลุ มความหมาย ซึ ง
ได้แก่
1. การจัดการความรู ้ มีความหมายรวมถึ ง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บและการ
เข้าถึงข้อมูลเพือสร้ างความรู ้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมื อช่ วยเพิม
พลังในการจัดการความรู ้ แต่เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยตัวของมันเองไม่ใช่ การ
จัดการความรู้
2. การจัดการความรู ้ เกี ยวข้องกับการแบ่งปั น ความรู ้ ถ้า ไม่ มี ก ารแบ่ ง ปั น ความรู ้ ความ
พยายามในการจัดการความรู ้จะไม่ประสบผลสําเร็ จ พฤติกรรมภายในองค์กร เกียวกับวัฒนธรรม
พลวัตและวิธีปฏิบตั ิ มีผลต่อการแบ่งปั นความรู ้ ประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม มีความสําคัญยิง
ต่อการจัดการความรู ้
3. การจัดการความรู้ตอ้ งการผูท้ รงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้
ความรู ้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าํ ทางในองค์กร รวมทังต้องการผูเ้ ชี ยวชาญในสาขาใด
สาขาหนึ งสําหรับช่ วยแนะนําวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ดังนันกิ จกรรมเกี ยวกับคน ได้แก่
การดึ งดูดคนเก่ งและดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึ งคนมีความรู้
ความสามารถไว้ในองค์กรถือเป็ นส่ วนหนึงของการจัดการความรู ้
4. การจัด การความรู้ เป็ นเรื องของการเพิ มประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก ร การจัด การความรู ้
เกิดขึนเพราะมีความเชื อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชี วาและความสําเร็ จให้แก่ องค์กรการประเมิน
“ต้นทุนทางปั ญญา” (intellectual capital) และผลสําเร็ จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เป็ น
ดัชนีบอกว่า องค์กร มีการจัดการความรู ้อย่างได้ผลหรื อไม่
วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2542:77-78) ให้ความหมายว่า การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการ
บริ หารรู ปแบบใหม่ทีเน้นด้านการพัฒนากระบวนงานควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
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โดยทุ ก กระบวนงานจะสั ม พัน ธ์ ก ับ ความคิ ดสร้ า งสรรค์ที เป็ นผลมาจากการขยายวงและการ
ประสานความรู ้ รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทัวทังองค์กรอยู่ตลอดเวลา ซึ งจากแนวคิดนี แสดง
นัยว่า องค์กรทีมีการบริ หารจัดการความรู ้อย่างเป็ นระบบจะมีโอกาสพัฒนาให้เป็ นองค์กรทีเปี ยม
ไปด้วยการทํางานอย่างฉลาดคิดและสร้างสรรค์ได้ในทีสุ ด
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรื อน (2550:34-35) หรื อ ก.พ.ร. ได้ให้คาํ จํากัด
ความของการจัดการความรู้ไว้วา่ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู ้ทีมีอยูใ่ นส่ วนราชการซึ งกระจัด
กระจายอยูใ่ นตัวบุคคล หรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ นระบบเพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทังสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผล
ให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด โดยได้แบ่งความรู ้ทงั 2 ประเภท ดังนี
1. ความรู้ เฉพาะตัว หรื อความรู้ ทีฝั งอยู่ในคน (tacit knowledge) เป็ นความรู้ ทีได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ งต่างๆ เป็ น
ความรู ้ทีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์ อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการ
ทํางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์ บางคนจึงเรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบนามธรรม
2. ความรู ้ทวไป
ั หรื อความรู ้ ชดั แจ้ง (explicit knowledge) เป็ นความรู้ทีสามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือ ต่างๆและบางครัง
เรี ยกว่า เป็ นความรู ้แบบรู ปธรรม
Marquardt (2002:247) ได้ให้ความหมายไว้วา่ หมายถึง การเข้าถึง การเก็บรักษา การ
ส่ งผ่านการใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ทงภายในและภายนอกองค์
ั
กรโดยองค์กรจะ
จัดเก็บความรู ้ไว้ในฐานข้อมูลพิเศษ เรี ยกว่า ฐานความรู ้ (knowledge base)
Nanoka and Takeuchi (1995:57-59) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การสร้ างสรรค์ความรู ้และ
นวัตกรรมขององค์กรในรู ปอุปไมย คําขวัญหรื อสัญลักษณ์ รู ปแบบการจัดการความรู ้มีรากเหง้าอยู่
ในลักษณะการสร้างสรรค์ความรู ้และการจัดการทีเกิดผลจากการปฏิบตั ิ (holistic) ทุกอย่างสัมพันธ์
กันอย่างธรรมชาติ ความรู ้ทีเรี ยบง่ายมีการยกระดับ เกิ ดความชัดเจนในรู ปแบบญาณวิทยาเพือให้
ได้เครื องมือทางวัฒนธรรมและการดําเนิ นงานใหม่ๆขององค์กร
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการความดี หมายถึ ง กระบวนการทีดําเนิ นการร่ วมกันขององค์กร
กลุ่มชุ มชน มี การสร้ างความรู ้ อย่างเหมาะสม ร่ วมเรี ยนรู ้ จดั ความรู ้ ให้อยู่ในรู ปทีเกิ ดการเรี ยนรู้
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ร่ วมกันได้ จัดการให้สร้ างความรู ้และการเรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิ บตั ิสําเร็ จผล ประเมินผลการปฏิ บตั ิ
นํา ไปสู่ ก ารปรั บ ตัว อย่า งต่ อเนื อง การจัด ระบบการจัดเก็บ ความรู ้ แ ละการเข้า ถึ ง ข้อมู ล มี ก าร
แลกเปลี ยนนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลทีบุคคลสามารถเข้าถึ งได้โดยอาศัย
ช่องทางต่างๆ ทีองค์กรจัดเตรี ยมไว้ เพือนําความรู ้ ทีมีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนา
คนและองค์กร
2. รู ปแบบและกระบวนการจัดการความรู้
บดินทร์ วิจารณ์ (2547:54) ได้อธิ บายขันตอนของกระบวนการจัดการความรู ้ (knowledge
management process) ไว้ 5 ประการ ดังนี
1. define หมายถึ ง การกําหนดชนิ ดของทุนทางปั ญญา หรื อองค์ความรู ้ ทีต้องการเพือ
ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรหรื อการปฏิบตั ิงาน หรื อการหาว่าองค์ความรู ้หลักๆขององค์กรคือ
อะไร และเป็ นองค์ความรู ้ ทีสามารถสร้างความแตกต่างเมือเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันอย่างเห็นได้
ชัด
2. create หมายถึง การสร้างทุนทางปั ญญาหรื อการค้นหาใช้ประโยชน์จากสิ งทีมีอยูแ่ ล้ว
ด้ว ยการส่ ง ไปศึ ก ษาเพิ มเติ ม การสอนงานภายในองค์ก ร หรื อ หากเป็ นองค์ค วามรู ้ ใ หม่ อาจ
จํา เป็ นต้องหาจากภายนอกองค์ก ร จากทีปรึ ก ษา การเรี ย นรู้ จากความสําเร็ จของผูอ้ ื น และการ
เทียบเคียง (benchmarking)
3. capture หมายถึ ง การเสาะหา และจัดเก็บองค์ความรู ้ ในองค์กรให้เป็ นระบบทังองค์
ความรู ้ ที อยู่ใ นรู ป แบบสื อต่ า งๆ (explicit

knowledge) และในรู ป แบบประสบการณ์ (tacit

knowledge) ให้เป็ นทุนความรู ้องค์กรซึ งพร้ อมต่อการยกระดับความรู ้ และขยายความรู ้ให้ทวทั
ั ง
องค์กรได้โดยง่ายต่อไป
4. share หมายถึง การแบ่งปั น แลกเปลียน เผยแพร่ กระจายและถ่ายโอนความรู ้ซึงมีหลาย
รู ปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจัดสัมมนาแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกัน
5. use หมายถึง การใช้ประโยชน์ การนําไปประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ เกิดขึน
และเกิดเป็ นปัญญาปฏิบตั ิ การขยายผลให้ระดับความรู ้และขีดความรู ้ความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์กรสู งขึน
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สําหรับวิจารณ์ พานิช (2547:21-22) สุ กิจ แดงมีแสง และ ยงยุทธ อิมอุไร (2547:71-72)
เสนอกระบวนการจัดการความรู ้ มีขนตอนสรุ
ั
ปได้ ดังนี
1. การกําหนดความรู้ทีต้องการใช้ (define) เป็ นการนําความรู ้ มุ่งมัน วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
เป้ าหมายและวัตถุ ประสงค์ขององค์การมากําหนดความรู ้ ทีต้องการใช้เพือให้การจัดการความรู ้ มี
จุดเน้น และไม่สะเปะสะปะ
2. การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (capture) เป็ นการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหา
และยึดกุมความรู ้ทีกระจัดกระจายหรื อแฝงอยูต่ าทีต่างๆมาใช้ประโยชน์ดาํ เนิ นการอย่างสมําเสมอ
จนเกิ ดทักษะและความชํานาญในการเสาะหาและยึดกุมแหล่งความรู ้ ทีจะเสาะหา อาจจะมาจาก
ภายนอก หรื อผูท้ ีทํางานอยูด่ ว้ ยกันในองค์การก็ได้
3. การสร้ างความรู้ (create) ในมุมมองเดิ ม ความรู ้ ตอ้ งสร้ างโดยผูร้ ู ้ /ผูเ้ ชี ยวชาญแต่ใน
มุมมองใหม่ ความรู้เกิ ดขึนทุกจุดของการทํางาน โดยทุกคนทีทํางานเป็ นความรู ้ทีฝั งอยูใ่ นสมอง
อาจจะพูดออกมาไม่ได้ การสร้างความรู ้อาจทําได้ทงก่
ั อนลงมือทําระหว่างการทํางาน และสรุ ป
ประมวลประสบการณ์ หลังจากการทํางาน ในการสร้ างความรู ้ ไม่ จาํ เป็ นต้องสร้ างใหม่ทงั 100
เปอร์เซ็นต์ อาจเริ มจาก 10-20 เปอร์ เซ็นต์ ก็ได้
4. การกลันกรอง (distil) ความรู ้บางอย่างเป็ นสิ งล้าสมัย บางอย่างเป็ นสิ งทีไม่เหมาะสม
กับบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมสําหรับเรา จึงจําเป็ นต้องการกลันกรองเพือให้นาํ ความรู ้ทีเหมาะสม
มาใช้
5. การแลกเปลียนเรี ยนรู้ (share) การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งทีสําคัญทีสุ ด เพราะแต่ละ
คนมี มุ มมองต่อความรู้ ไ ม่ เหมื อนกัน ต้องมาแลกเปลี ยน มิ ฉ ะนันจะเก็ บอยู่ภ ายในตัว ไม่ มี ก าร
ยกระดับความรู ้ ถ้าขาดการแลกเปลี ยน ความรู ้ ทีมีอยู่จะเก่า ล้าสมัยอย่างรวดเร็ ว ไม่งอกงาม ยิง
แลกเปลียนมากก็ยงไม่
ิ ได้กาํ ไรมาก การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เป็ นสิ งยากทีสุ ดคนไม่อยากแลกเปลียน
เพราะกลัวขาดทุ น กลัวเสี ยเปรี ยบ ต้องสร้ างเงื อนไข และกติ กาที ส่ งเสริ มการแลกเปลี ยน การ
แบ่งปั นให้เกิดประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมแบ่งปั นความรู ้และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรม
กักตุนหรื อปกปิ ดความรู ้
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6. การประยุก ต์ใ ช้ความรู้ (use) ทํา ให้เกิ ดผลจากการใช้ค วามรู ้ เพื อพัฒนาผลิ ตภัณฑ์/
บริ หาร พัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาสมาชิ กองค์การ และมี ผลเชิ งป้ องกันต่อขันตอนการ
จัดการความรู ้ ซึ งตามที กล่ าวมาข้างต้นนัน การใช้ความรู้ ตอ้ งเน้นทีการเอาความรู้ มาใช้ในการ
ทํางานให้มาก

ไม่ควรเริ มด้วยการหาความรู ้มาใส่ ไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึงเสี ยงมากทีจะไม่เกิ ด

ประโยชน์และไม่คุม้ ค่า
สํ า หรั บ คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (2546:

48) เสนอขันตอนหลัก ของ

กระบวนการจัดการความรู ้เพือใช้ในหน่วยงานราชการไว้ 7 ขันตอน ดังนี
1. การค้นหาความรู้ (knowledge identification) เป็ นการค้นหาว่า องค์ก ารมี ค วามรู ้
อะไรบ้าง รู ป แบบใด อยู่ที ใคร และความรู ้ อะไรที องค์การจําเป็ นต้องมี ท าํ ให้องค์ก ารทราบว่า
ต้อ งการความรู้ อ ะไร หรื ก ารทํา แผนที ความรู้ (knowledge mapping) เพื อหาว่า ความรู ้ ใ ดมี
ความสําคัญสําหรับองค์การ แล้วจัดอันดับความสําคัญของความรู ้ เหล่านัน เพือให้องค์การวาง
ขอบเขตของการจัด การความรู ้ แ ละสามารถจัด สรรทรั พ ยากรให้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนทีความรู้
องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ ทีจําเป็ นต้องมีอยู่หรื อไม่ ถ้ามีแล้วองค์กรก็จะต้องหาวิธีการในการดึ ง
ความรู ้ จากแหล่งต่างๆ ที อาจอยู่กระจัดกระจายไม่เป็ นทีมารวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้เหมาะสม
และตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ สําหรับความรู ้ ทีจําเป็ นต้องมีแต่ยงั ไม่มีนัน องค์กรอาจสร้ าง
ความรู้ดงั กล่าวจากความรู้เดิมทีมีอยูก่ ็ได้หรื อนําความรู ้จากภายนอกองค์กรมาใช้ นอกจากนีองค์กร
อาจจะต้องพิจารณากําจัดความรู ้ทีไม่จาํ เป็ นหรื อล้าสมัยทิงไปเพือประหยัดทรัพยากรในการจัดเก็บ
ความรู ้เหล่านันหัวใจสําคัญของขันตอนนี คือ การกําหนดเนื อหาของความรู ้ทีต้องการและการดัก
จับความรู ้ดงั กล่าวให้ได้ ปั จจัยสําคัญทีจะทําให้ขนตอนนี
ั
ประสบความสําเร็ จ คือ บรรยากาศและ
วัฒนธรรมขององค์กรทีเอือให้บุคลากรกระตือรื อร้นในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกันเพือใช้
ในการสร้ า งความรู ้ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ระบบสารสนเทศก็ มีส่ วนช่ วยให้บุ คลากร
สามารถแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ จากกันได้รวดเร็ วขึ นและทําให้การเสาะแสวงหาความรู ้ ใ หม่ๆ จาก
ภายนอกทําได้รวดเร็ วยิงขึน
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3. การจัด การความรู้ ใ ห้เป็ นระบบ (knowledge organization) เมื อมี เนื อหาความรู ้ ที
ต้องการแล้ว องค์การต้องจัดความรู ้ให้เป็ นระบบเพือให้ผใู ้ ช้สามารถค้นหาและนําความรู ้ดงั กล่าว
ไปใช้ประโยชน์ การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบนัน หมายถึง การจัดทําสารบัญและจัดเก็บความรู ้
ประเภทต่างๆ เพือให้การเก็บรวบรวม การค้นหา การนํามาใช้ทาํ ได้ง่ายและรวดเร็ ว
การแบ่งชนิดหรื อประเภทของความรู ้นนจะขึ
ั
นอยูก่ บั ว่าผูใ้ ช้นาํ ไปใช้อย่างไรและลักษณะ
การทํางานของบุคลากรในองค์กรเป็ นแบบไหน โดยทัวไปการแบ่งประเภทความรู ้จะแบ่งตามสิ ง
ต่อไปนี
3.1 ความชํา นาญ หรื อความเชี ยวชาญของบุ ค ลากร (เช่ น การจัด ทํา ทํา เนี ย บ
ผูเ้ ชียวชาญ)
3.2 หัวข้อ/เรื อง
3.3 หน้าที/กระบวนการ
3.4 ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริ การ กลุ่มตลาด หรื อกลุ่มลูกค้า
4. การประมวลและกลันกรองความรู ้ (knowledge codification and refinement) นอกจาก
การจัดทําสารบัญความรู ้ อย่างเป็ นระบบแล้ว องค์กรต้องประมวลความรู ้ ใ ห้อยู่ในรู ปแบบและ
ภาษาทีเข้าใจง่ายและใช้ได้ง่ายซึ งอาจทําได้ในหลายลักษณะ คือ
4.1 การจัดทํา หรื อปรั บ ปรุ งแบบของเอกสารให้เป็ นมาตรฐานเดี ย วกันทัวทัง
องค์กรจะช่วยทําให้การป้ อนข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ การจัดเก็บ การค้นหา และการใช้ขอ้ มูลทํา
ได้สะดวกและรวดเร็ ว
4.2 การใช้ “ภาษา” เดี ยวกันทัวทังองค์กรนันคือ องค์กรควรจัดทําอภิธานศัพท์
ของคําจํากัดความ ความหมายของคําต่างๆ ทีแต่ละหน่ วยงานใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือให้มีความ
เข้าใจตรงกันซึ งจะช่ วยให้การป้ อนข้อมูล/ความรู ้ การแบ่งประเภทและการจัดเก็บได้มาตรฐาน
เดียวกัน ทีสําคัญต้องมีการปรับปรุ งอภิธานศัพท์ให้ทนั สมัยตลอดเวลา รวมทังต้องให้ผใู ้ ช้สามารถ
ค้นหาและเปิ ดใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว
4.3 การเรี ย บเรี ย ง ตัดต่อ และปรั บ ปรุ งเนื อหาให้มี คุ ณ ภาพดี ในแง่ ต่า งๆ เช่ น
ความครบถ้วน เทียงตรง ทันสมัย สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้
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5. การเข้าถึ งความรู้ (knowledge access) ความรู ้ ทีได้มานันจะไร้ ค่าหากไม่ถูก นําไป
เผยแพร่ เพือให้ผูอ้ ื นใช้ป ระโยชน์ได้ ดังนันองค์การจะต้องมี วิธีก ารในการจัดเก็บ และกระจาย
ความรู ้ ทงความรู
ั
้ ป ระเภทความรู ้ ทีชัดแจ้ง (explicit knowledge) และความรู ้ ทีไม่ชัดแจ้ง (tacit
knowledge)
6. การแบ่ ง ปั น แลกเปลี ยนความรู ้ (knowledge

sharing) การจัด ทํา เอกสาร จัด ทํา

ฐานความรู้ รวมทังการทําสมุดหน้าเหลื องโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่ วยให้เข้าถึ ง
ความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวใช้ได้ดีสําหรับความรู ้ประเภท explicit
เท่านัน สําหรับการแบ่งปั นและเปลียนความรู ้ประเภท tacit นันจะต้องทําด้วยการพบประกันตัวต่อ
ตัวหรื อกลุ่มหรื อที Nonaka เรี ยกว่า Socialization
7. การเรี ยนรู้ (learning) วัตถุประสงค์ทีสําคัญของการจัดการความรู้ คือ การเรี ยนรู้ของ
บุคลากรและนําความรู้ นันไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและปรั บปรุ งองค์การ
ดังนัน การเรี ยนรู ้จึงมีความสําคัญอย่างยิง เพราะถึงแม้องค์การจะมีวิธีการในการกําหนด รวบรวม
คัดเลื อก ถ่ ายทอด และแบ่งปั นความรู ้ ที ดี เพียงใดก็ตามหากบุ คลากรไม่ ได้เรี ยนรู ้ และนํา ไปใช้
ประโยชน์ก็เป็ นการสู ญเปล่าของเวลาและทรัยพากรทีใช้
กานต์สุด มาฆะศิรานนท์ (2546:157-159) ให้ทศั นะว่าการจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการ
ที ประกอบด้วยหลายๆขันตอน เพื อให้การดําเนิ นการจัดการความรู ้ ขององค์การสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้ าหมายขององค์การมี 5 ขันตอน คือ
1. การกําหนดความรู ้ เป็ นการกําหนด/ระบุวา่ สิ งใดทีต้องการให้บุคลากรในองค์การได้
เรี ยนรู้ โดยคํานึงถึงความจําเป็ น ชนิด และประเภทของงานทีต้องปฏิบตั ิเพือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
นโยบาย พันธกิจ ค่านิยมและเป้ าหมายต่างๆขององค์การโดยมีรูปแบบ ดังนี
1.1 การกําหนดนโยบายในสิ งทีองค์การต้องการเรี ยนรู ้
1.2 การประกาศนโยบายในการกําหนดสิ งทีองค์การต้องการเรี ยนรู้
1.3 การหาความต้องการในสิ งทีจะเรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์การ
1.4 ทีมผูช้ าํ นาญการและนักวิเคราะห์ความรู้พิจารณาดําเนินการ
1.5 การประกาศและประชาสัมพันธ์เกี ยวกับองค์ความรู ้ ทีบุคลากรในองค์การ
จําเป็ นต้องเรี ยนรู้
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2. การแสวงหาความรู้ เ ป็ นการรวบรวมความรู ้จากทังภายในและภายนอกองค์การเพือ
นํามาพัฒนาบุคลากรให้มีผลการปฏิบตั ิทีดีขึน อันจะส่ งผลให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าขององค์การ
ด้วย โดยมีรูปแบบ ดังนี
2.1 การกําหนดนโยบายในการแสวงหาความรู ้
2.2 การประกาศนโยบายในการกําหนดสิ งทีองค์การต้องการเรี ยนรู้
2.3 การกําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับนโยบายและลักษณะงาน
2.4 เตรี ยมทีมผูช้ าํ นาญการและบุคลากรทีมีความชํานาญเฉพาะทาง
2.5 เตรี ยมเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื อโสตทัศน์ต่างๆ
2.6 ประเมินความพร้อม
2.7 การเปิ ดโอกาสให้มี ก ารแสวงหาความรู ้ จ ากช่ อ งทางต่ า งๆ ทังภายในและ
ภายนอกองค์การเพือเป็ นการสร้างความรู้
3. การสร้างความรู้ เป็ นการสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่อนั เกิดจากแรงผลักดัน การหยังรู ้และ
ความเข้า ใจอย่างลึ กที เกิ ดขึ นในแต่ ล ะบุ ค คล ซึ งทุ กคนสามารถเป็ นผูส้ ร้ างความรู ้ ไ ด้เองโดยมี
รู ปแบบ ดังนี
3.1 การกําหนดนโยบายในการสร้ างความรู ้และนวัตกรรมต่างๆไว้ในวิสัยทัศน์
องค์การ
3.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ทวทั
ั งองค์การเพือให้บุคลากรเกิ ด
การสร้างความรู ้และนวัตกรรมใหม่ๆ
3.3 จัดกิจกรรมเพือให้บุคลากรเกิดความคิดทีสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
3.4 รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ทัวทังองค์การ
3.5 วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่
3.6 ทดลองใช้ความรู ้ทีองค์การสร้างขึนมาให้
3.7 ประกาศเป็ นองค์การความรู ้และนวัตกรรมใหม่ขององค์การ
4. การเก็บและการสื บค้นหาความรู ้ เป็ นการจัดการเก็บความรู ้ในองค์การอย่างเป็ นระบบ
อาจจัดเก็บอยูใ่ นรู ปหมวดหมู่ต่างๆ โดยองค์การต้องทําให้ง่ายต่อการสื บค้นเพือทีบุคลากรสามารถ
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เข้ามาสื บค้นเพือนําไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างทันเวลาและตรงตามความต้องการ โดยมีรูปแบบ
ดังนี
4.1 การกําหนดนโยบายในการเก็บและการสื บค้นความรู ้ในองค์การ
4.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ทวทั
ั งองค์การเพือให้บุคลากรเก็บ
และสื บค้นความรู้
4.3 กําหนดองค์ความรู ้ทีจะนํามาจัดเก็บ
4.4 ทีมผูช้ าํ นาญการและนักวิเคราะห์ความรู ้ ประเมินความรู ้เดิมทีองค์การมีอยู่
4.5 บูรณาการความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่
4.6 ทีมผูช้ าํ นาญการและนักวิเคราะห์ความรู ้ กลันกรอง ตรวจสอบและคัดเลือก
ความรู้ทีจะนํามาจัดเก็บ
4.7 เตรี ยมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.8 จัดเก็บความรู ้โดยจัดเก็บเป็ นหมวดหมู่และทําดัชนี บอกเพือให้ง่ายต่อการ
สื บค้น
4.9 ปรับปรุ งและพัฒนาองค์ความรู ้ให้ใหม่อยูเ่ สมอ/สื อโสตทัศน์ต่างๆ
5. การถ่ายโอนและการนําความรู ้ไปใช้ เป็ นการกระจายความรู ้และการถ่ายทอดไปด้วย
ความรวดเร็ วอย่างเหมาะสมทัวทังองค์การ โดยอาศัยกลไกทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทงที
ั เป็ นไปโดย
ตังใจและไม่ตงใจ
ั โดยมีรูปแบบ ดังนี
5.1 กํา หนดนโยบายที จริ ง จัง และมุ่ ง มันเพื อให้เกิ ด การถ่ า ยโอนและการนํา
ความรู้ไปใช้ในองค์การ
5.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ เพือกระตุน้ ให้บุคลากรเกิดการถ่าย
โอนและการนําความรู้ไปใช้
5.3 เตรี ยมทีมผูช้ าํ นาญการและบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง
5.4 เตรี ยมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื อโสตทัศน์ต่างๆ
5.5 เลือกวิธีการทีจะถ่ายโอนความรู ้
5.6 การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเกิดการถ่ายโอนและการนําความรู ้ไปใช้

26
5.7 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายหลังทีมีการถ่ายโอนความรู ้ตาม
วาระ (1,3,6 เดือน)
5.8 เปิ ดโอกาสให้บุคลากรถ่ายโอนและการนําความรู ้ไปใช้เพือประโยชน์ของ
องค์การต่อไป
Marquardt (1996:27-30) เสนอว่ากระบวนการจัดการความรู ้โดยมีองค์ประกอบทังหมด
6 ขันตอนด้วยดัน ดังนี
1. การแสวงหา หมายถึ ง การรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศทังจากภายในและนอก
องค์กร
2. การสร้างความรู ้ หมายถึ ง การสร้ างความรู ้ ใหม่โดยกระบวนการทีแตกต่างกันตังแต่
นวัตกรรมไปจนถึงงานวิจยั ทียุง่ ยาก
3. การจัดเก็บความรู ้ หมายถึ ง การจัดทํารหัส และจัดเก็บ ความรู ้ ขององค์ก รอย่างเป็ น
ระบบ เพือง่ายและสะดวกแก่การสื บค้นนํามาใช้ในเวลาและสถานทีตามทีต้องการ
4. การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ หมายถึ ง การใช้เทคนิควิเคราะห์ขอ้ มูลความรู้ การปรับ
โครงสร้างความรู ้ และการสกัดความรู ้เพือให้อยูใ่ นสภาพและรู ปแบบทีสามารถนําออกมาใช้
5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ หมายถึ ง การถ่ายโอน และเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และ
สารสนเทศตลอดทัวองค์ก ร ทังโดยตังใจและไม่ตงใจ
ั ซึ งเป็ นการสื อสารโดยใช้เครื องมือ สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และบุคคล
6. การประยุกต์และการปรับความถูกต้อง หมายถึง กระบวนการทีครอบคลุมถึงการนํา
ความรู้ไปปรับใช้ และการประเมินความรู้โดยสมาชิกขององค์กร เพือนําไปสู่ การปรับปรุ งความรู ้
ให้ถูกต้อง
ความเห็นของ มาควอดท์ (Marquardt,1996 :33)สรุ ปได้วา่ การจัดการความรู ้ในองค์กรมี
กระบวนการทังหมด 6 ขันตอน ซึ งแต่ละขันตอนมีความสัมพันธ์กนั และต้องนํามาปฏิบตั ิจนครบ
ทุกขันตอน องค์กรจึงจะสามารถขับเคลือนการจัดการความรู ้ให้เกิดขึนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
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ในส่ วนของ Wiig (1997:39-43) ได้อธิ บายรู ปแบบการจัดการความรู ้ไว้อย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยเห็นว่าการจัดการความรู้เป็ นสิ งทีจําเป็ นสําหรับองค์กรธุ รกิจทีต้องมีเพือบรรลุความสําเร็ จ ซึ ง
กระบวนการจัดการการความรู้มี 4 ขันตอนสําคัญ ได้แก่
1. การสร้างความรู้ หมายถึง การเรี ยนรู้ของบุคคลทีได้มาจากประสบการณ์ การศึกษา การ
ฝึ กอบรม หนังสื อ สื อ สารสนเทศ และบุคคลอืน
2. การแสวงหาความรู้ หมายถึ ง การได้ม าซึ งความรู้ จากบุ คคล หรื อจากเอกสารและ
หนังสื อต่างๆ
3. การรวบรวมความรู้ หมายถึ ง ระบบการจัดระบบความรู ้ ในรู ปของฐานข้อมูล เช่ น
อินทราเน็ตขององค์กร หรื อโดยกลุ่มบุคคลจากการระดมความคิด
4. การใช้ประโยชน์ความรู้ หมายถึง การนําความรู้ไปใช้ในการทํางานขององค์กร
จากแนวคิดของ Wiig (1997:39-43) ในกระบวนการจัดการความรู จะเห็ นว่ามีลกั ษณะ
เป็ นการจัดการความรู ้ อย่างครบถ้วน โดยเริ มจากการสร้ างความรู ้ การแสวงหาความรู้ หรื อการ
ได้มาซึ งความรู ้ การรวบรวมความรู ้ และการใช้ประโยชน์ความรู ้ กระบวนการจัดการความรู ้ทงั 4
ขันตอนดังกล่าวมาเป็ นรู ปแบบทีองค์กรสมัยใหม่นิยมใช้ โดยเฉพาะตามแนวคิ ดของการสร้ าง
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
นอกจากนี Nanoka and Takeuchi (1995:57-59) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับการสร้างความรู ้
ว่าประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ
1. socialization คือ การสร้างความรู้ จาก tacit knowledge ไปเป็ น tacit knowledge โดย
การและเปลี ยนประสบการณ์ตรงระหว่างบุคคล เช่ น การพูดคุยหรื อในกระบวนการฝึ กงาน (onthe-job training) เป็ นต้น
2. externalization คือการสร้างความรู้จาก tacit knowledge ไปเป็ น explicit knowledge
โดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น การนํา tacit knowledge ทีอยูใ่ นตัวคน ออกมาเป็ น
Explicit knowledge เช่น การเขียนบทความ คู่มือตํารา การบันทึกเสี ยง ภาพ หรื อวีดีโอ เป็ นต้น
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3. combination คือ การสร้างความรู้จาก explicit knowledge ไปเป็ น explicit knowledge
โดยการรวบรวมความรู้ประเภท explicit มาสร้างเป็ นความรู้ประเภท explicit เรื องใหม่ๆ หรื อต่อ
ยอดความรู้เดิม เช่น การเขียนบทความ การทําวิทยานิพนธ์ การทํางานวิจยั เป็ นต้น
4. internalization คื อ การแบ่งปั นและสร้ างความรู ้ จาก explicit knowledge ไปสู่ tacit
knowledge โดยมักจะเกิดการนํา explicit knowledge ทีได้เรี ยนรู้มาไปปฏิบตั ิจริ ง หรื อลงมือทํา
(learning by doing) จนทําให้เกิดเป็ น tacit knowledge ขึนมาในตัวบุคลากร เช่น การศึกษาค้นคว้า
ด้วยการอ่าน การฟัง การทดสอบ และลงมือปฏิบตั ิจริ ง เป็ นต้น
จากแนวคิดของ Nanoka and Takeuchi (1995:57-59) ได้สะท้อนให้เห็นวา การสร้าง
ความรู ้ เป็ นผลมาจากกระบวนการทีจะต้องมีการผสมผสานกันระหว่าง tacit knowledge กับ
explicit knowledge จึงจะทําให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ทีสมบูรณ์
กระบวนการจัด การความรู ้ ข องนัก วิ ช าการข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การจัด การความรู ้ คื อ
กระบวนการนําความรู ้ทีฝังในตัวบุคคลและอยู่ภายนอกตัวบุคคลมาปฏิ บตั ิงานต่างๆเพือเพิมพูน
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํา เนิ น งานขององค์ ก ารให้ บ รรลุ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้ าหมายอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และใช้การจัดการความรู ้ เป็ นเครื องมื อการนําองค์ก ารสู่ องค์ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้
Marquardt (1996:130) ผูเ้ ชียวชาญด้านองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นหัวใจ
สําคัญขององค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยกระบวนการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย 6 ขันตอน ดังนี
(วิจารณ์ พานิช,2547:23 และ วิลาวัลย์ มาคุม้ , 2547:19)
1. การกําหนดความรู ้
2. การแสวงหาความรู้
3. การสร้างความรู้
4. การจัดเก็บความรู ้
5. การแลกเปลียนความรู้
6. การนําความรู้ไปใช้

29
กระบวนการจัดการความรู ้ทงั 6 ขันตอน มีสาระสําคัญ ดังนี
1. การกําหนดความรู ้ทีต้องการใช้ (knowledge identification) เป็ นขันตอนการนําความรู ้ที
มุ่งเน้น วิสั ยทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย และวัตถุ ประสงค์ขององค์ก ารมากําหนดความรู ้ หรื อระบุ
ความรู ้ ที ต้องการใช้เพื อให้ก ารจัดการความรู ้ มี จุดเน้น ไม่ สะเปะสะปะ โดยอาศัย บุค ลากรที มี
ความรู ้ ความสามารถ และผูท้ ีมีความคิดใหม่ๆ ทีจะสนับสนุนความสําเร็ จขององค์การ ได้แก่ นัก
ความรู้ (knowledge producer) มีหน้าทีสร้างความรู้ ผูป้ ฏิ บตั ิงาน (knowledge holder) เป็ นผูน้ าํ
ความรู้ไปใช้โดยตรง และผูจ้ ดั การความรู้ (knowledge organizer) เป็ นผูท้ ีมีหน้าทีคล้ายบรรณารักษ์
ห้องสมุด (Housel&Bell, 2001:14) การกําหนดความรู ้ นีองค์การต้องออกแบบกลไกทีต้องการ
ความรู ้ นนทั
ั งภายในและภายนอกองค์การ ได้แก่ การกําหนดนโยบายสิ งทีองค์การต้องการเรี ยนรู ้
การประกาศนโยบายนัน การหาความต้องการในสิ งทีจะเรี ยนรู้ของบุคลากร มีผชู้ าํ นาญการและ
นักวิเคราะห์ความรู้ดาํ เนินการประกาศและประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทีบุคลากรในองค์การต้องรู้
2. การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) หรื อเสาะหาและยึดกุมความรู้ (capture)
เป็ นขันตอนการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหาและยึดกุมความรู ้ทีอยู่กระจัดกระจายหรื อ
แฝงตามทีต่างๆมาใช้ประโยชน์ดาํ เนิ นการอย่างสมําเสมอ จนเกิดทักษะและความชํานาญในการ
เสาะหาและยึ ด กุ ม แหล่ ง ความรู ้ ที อาจมาจากภายนอกหรื อ ผูท้ ี ทํา งานอยู่ ด้ว ยกัน ในองค์ ก าร
(พรธิ ดา วิเชียรปั ญญา,2547:43-48 ;สรสิ ริ วรวรรณ, 2548:44-48 ;พรทิพา ดําเนิน,2549:37-39 ;
กีรติ ยศยิงยง, 2549:63-66) กล่าวได้ ดังนี
2.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู ้ จ ากแหล่ ง ภายในองค์ ก าร (internal
collection of knowledge) ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของบุคลากรส่ วนใหญ่ในองค์การกลายเป็ น
ปัจจัยสําคัญประการหนึงในการเพิมคุณค่าให้กบั องค์การ และการได้มาซึ งความรู ้ต่างๆ จากภายใน
องค์การทําได้โดย
2.1.1 การให้ความรู ้ กบั บุ คลากร เช่น การสอนงาน ฝึ กอบรม การประชุ ม
สัมมนา การแสดงผลงาน ระบบพีเลียง เป็ นต้น
2.1.2 การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบตั ิ
2.1.3 การดําเนินการเปลียนแปลงในกระบวนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
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2.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู ้ จ ากแหล่ ง ภายนอกองค์ ก าร (external
collection of knowledge) เพือความเป็ นผูน้ าํ ในการแข่งขันทางการตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมที
เปลี ยนแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว องค์ก ารต้อ งมี วิ สั ย ทัศ น์ ก ว้า งไกลและมองภาพภายนอก เพื อ
ปรับเปลียนสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์การ โดยอาศัย
ข้อมูลสารสนเทศภายนอกองค์การด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
2.1.1 การใช้มาตรฐานเปรี ยบเทียบกับองค์การอืนๆ (benchmarking)
2.2.2 การจ้างทีปรึ กษา
2.2.3 การเปิ ดรับข่าวสารจากสื อต่างๆ เช่ น สื อสิ งพิมพ์ อิ นเทอร์ เน็ต วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น
2.2.4 การติ ดตามและตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง
และเทคโนโลยีต่างๆ
2.2.5 การรวบรวมข้อมูลจากผูร้ ับบริ การ คู่แข่ง
2.2.6 การจ้างบุคลากรใหม่
2.2.7 การสร้างพันธมิตร หรื อความร่ วมมือกับองค์การอืนๆ รวมถึงการร่ วม
ลงทุน
ดังนัน การแสวงหาความรู ้ขององค์การจึงเป็ นการใฝ่ หาและนํามาซึ งความรู ้ทีสามารถเพิม
คุณค่า สร้างสรรค์พฒั นาองค์การ ได้จากแหล่งความรู ้ทงภายนอกและภายในองค์
ั
การ ได้จากการ
สัมมนา พูดคุย ดูงาน หรื อหาทีปรึ กษา ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านและจัดเก็บในคลังข้อมูล (knowledge
tank) ให้พนักงาน ได้พดู คุยเพือส่ งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมในการสร้างความรู ้ เขียนปั ญหาหรื อ
ข้อเสนอแนะและเสนอวิธีแก้ปัญหา นําความรู ้ประเภท tacit knowledge มาเปิ ดเผย บันทึกเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรกลายเป็ น explicit knowledge
3.

การสร้ า งความรู้ (knowledge creation) เป็ นการสร้ า งสรรค์ค วามรู ้ ขึ นมาใหม่

(generative) เกียวข้องกับแรงผลักดัน การหยังรู ้และความเข้าใจอย่างลึกซึ งทีเกิดขึนในแต่ละบุคคล
การสร้างความรู ้ใหม่ควรอยูภ่ ายใต้หน่วยงานหรื อคนในองค์การ ทุกคนสามารถเป็ นผูส้ ร้างความรู ้
ในรู ปแบบต่างๆ สามารถกําหนดนโยบายในการสร้างความรู ้และนวัตกรรมต่างๆ ในวิสัยทัศน์ของ
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องค์การ เช่น การประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ทวทั
ั งองค์การเพือให้บุคลากรเกิดการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆจัดกิจกรรมในการสร้ างสรรค์ผลงาน รวบรวมความรู ้จากแหล่งต่างๆ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่ ทดลองใช้ความรู ้ทีสร้างขึน การประกาศเป็ น
องค์ความรู ้และนวัตกรรมใหม่ขององค์การ บุญดี บุญญากิจ และคนอืนๆ (2549:55) กล่าวถึงการ
สร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนทีความรู ้ ทีมีอยู่ หรื อ
ความรู ้จากแหล่งภายนอกมารวบรวมให้สะดวกต่อการใช้และกําจัดความรู ้ทีมีอยู่ หรื อความรู ้จาก
แหล่งภายนอกมารวบรวมให้สะดวกต่อการใช้และกําจัดความรู ้ ทีล้าสมัยไม่จาํ เป็ นเพือประหยัด
ทรัพยากร การกําหนดเนื อหาของความรู ้ทีต้องการและการดึงความรู ้มาใช้จึงเป็ นหัวใจสําคัญของ
ขันตอนนี บรรยากาศและวัฒ นธรรมองค์ ก ารเป็ นปั จ จัย ให้ บุ ค ลากร กระตื อ รื อร้ น ในการ
แลกเปลียนเรี ยนรู ้และการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ๆ ระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การแลกเปลียน
เรี ยนรู้ และการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ ทําให้รวดเร็ วขึน ซึ ง การสร้ างความรู้ ความสามารถใน
มุมมองเดิ มจะสร้ างจากโดยผูร้ ู ้ /ผูเ้ ชี ยวชาญ ส่ วนในมุ มมองใหม่ สร้ างความรู ้จากทุกจุดของการ
ทํางานโดยทุ กคนทีทํางาน เป็ นความรู ้ ทีฝั งอยู่ในสมอง (tacit knowledge) ซึ งอาจจะพูดออกมา
ไม่ ไ ด้ การสร้ า งความรู้ อ าจทํา ได้ ท ังก่ อ นลงมื อ ทํา ระหว่ า งการทํา งาน และสรุ ป ประมวล
ประสบการณ์ หลังจากการทํางาน ในการสร้ างความรู ้ ไม่จาํ เป็ นต้องสร้างใหม่ทงั 100 เปอร์ เซ็นต์
อาจเริ มจาก 10-20 เปอร์เซ็นต์ ก็ได้
4. การจัดเก็บความรู ้ (knowledge storage) เป็ นขันตอนการนําความรู ้ทีสร้างขึนมาหรื อไม่
มา จัดเก็ บความรู ้ ทีถู ก กลันกรองและคัดเลื อกต้องมี ก ารจัดเก็บ อย่างเป็ นระบบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีห้องสมุดหรื อมุมมองการอ่านให้กบั บุคลากร เพือการค้นหาเข้าถึ งความรู ้ ความรู้ ที
เป็ นความลับด้านเทคโนโลยี หรื อด้านเทคนิ คทีเป็ นกุญแจสําคัญในการดําเนิ นงาน อาจต้องจด
สิ ทธิ บตั รหรื อลิขสิ ทธิ การจัดเก็บความรู ้เป็ นกระบวนการการใช้เทคนิคและการบันทึกฐานข้อมูล
องค์การต้องเก็บรักษาความรู ้ให้ดีทีสุ ด ต้องคํานึงถึงโครงสร้างและการจัดเก็บความรู ้ เป็ นระบบที
สามารถค้นหาและส่ งมอบได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง มีการจําแนกรายการต่างๆ บนพืนฐานใน
การเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยการจัดการในการส่ งมอบให้กบั ผูใ้ ช้ได้ชดั เจน ถูกต้อง ทันเวลา เหมาะสมกับ
ความต้องการ
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ในการจัดเก็บความรู ้ องค์การต้องจัดเก็บความรู ้อย่าเป็ นระบบเพือง่ายต่อการสื บค้นนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้ทนั เวลาตามต้องการ มีวธิ ี การ ดังนี (กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, 2546:157-159)
1. กําหนดนโยบายในการเก็บและการสื บค้นความรู ้ในองค์การ
2. ประกาศนโยบายและประชาสัมพันธ์ทวทั
ั งองค์การเพือให้บุคลากรเก็บและสื บค้น
ความรู้
3. กําหนดความรู ้ทีจะนํามาจัดเก็บ
4. ทีมผูช้ าํ นาญการและนักวิเคราะห์ค วามรู ้ประเมินความรู ้เดิ มทีองค์การมีอยู่บูรณา
การความรู ้เดิมเข้ากับความรู ้ใหม่
5. ที มผูช้ าํ นาญการและนักวิเคราะห์ กลันกรอง ตรวจสอบและคัดเลื อกความรู ้ ทีจะ
นํามาจัดเก็บ
6. เตรี ยมบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. จัดเก็บความรู ้เป็ นหมวดหมู่และทําดัชนีบอกเพือให้ง่ายต่อการสื บค้น
8. ปรับปรุ งและพัฒนาองค์ความรู ้ สื อ โสตทัศน์ต่างๆ ให้ใหม่อยูเ่ สมอ
ดังนัน องค์การต้องจัดเก็บความรู ้ ซึ งเป็ นทรัพย์สินที มีค่าไว้ให้ดีทีสุ ดขององค์การอย่าง
เป็ นระบบ เพือง่ายต่อการนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องเชื อถือได้ตรงตามต้องการผูใ้ ช้ และ
ทันเวลาต่อการเรี ยกใช้
5. การแลกเปลียนเรี ยนรู้ (knowledge sharing) เป็ นขันตอนเป็ นสิ งสําคัญทีสุ ดเพราะแต่ละ
คนมี มุ มมองต่ อความรู้ ไ ม่ เหมื อนกัน ต้องมาแลกเปลี ยน มิ ฉ ะนันจะเก็ บอยู่ภ ายในตัว ไม่ มี ก าร
ยกระดับความรู้ ถ้า ขาดการแลกเปลี ยน ความรู ้ ทีมีอยู่จะเก่าล้าสมัย อย่างรวดเร็ วไม่งอกงาม ยิง
แลกเปลี ยนมากก็ยิงไม่ไ ด้กาํ หรมาก การแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ เป็ นสิ งที ยากที สุ ด คนไม่อยากและ
เปลี ยนเพราะกลัวขาดทุ น กลัวเสี ย เปรี ย บ ต้อ งสร้ างเงื อนไข วัฒนธรรมองค์ก าร และกติ ก าที
ส่ งเสริ มการแลกเปลียน การแบ่งปั นให้เกิดประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมแบ่งปั นความรู ้ และไม่ให้
ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมกักตุนหรื อปกปิ ดความรู ้ องค์การอาจใช้วิธีการแลกเปลียนความรู ้
ดังนี (พรธิ ดา วิเชียรปั ญญา,2547:43-48; สรสิ ริ วรวรรณ, 2548:44-48; พรทิพา ดําเนิน, 2549:3739; กีรติ ยศยิงยง, 2549:63-66) เช่น การสื อสารด้วยการบันทึก การรายงาน จดหมายข่าว ประกาศ
การฝึ กอบรม การประชุมภายใน การสรุ ปข่าวสาร การสื อสารภายในองค์การด้วยวีดีทศั น์ สิ งพิมพ์
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เครื องเสี ยง การเยียมชมงานต่างๆ ทีจัดเป็ นกลุ่มตามความจําเป็ น การหมุ นเวียนเปลี ยนงานและ
ระบบพีเลียง (mentoring)
ดังนัน การแลกเปลียนหรื อการถ่ายโอนความรู ้ คือ การนําความรู ้ทีสร้างหรื อจดบันทึกไว้
แล้วออกมาเผยแพร่ ใ ห้รับรู ้ ทวไปอย่
ั
างรวดเร็ ว และเหมาะสมอย่างเป็ นทางการทัวองค์การ ทัง
ทางตรงและทางอ้อม ในรู ปแบบต่างๆในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน
6. การนําความรู้ไป (knowledge utilization) เป็ นขันตอนการขยายและการนําความรู ้ทีมา
จากการเก็บมาใช้ หรื อนําความรู้มาใช้ใหม่ เพือให้เกิดประโยชน์ในการบริ หารองค์การและเพือให้
บุคลากรนําไปประยุกต์หรื อใช้ความรู ้เพือเพิมทักษะ ความสามารถแก่บุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน
การวางแผน การตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและการบริ การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Tannenbaum &
Alliger, 2000:15-22) ตลอดจนนําไปใช้ การวัดและการประเมินการทํางาน รู ปแบบการนําความรู้
ไปใช้ ได้แ ก่ การให้ ค าํ ปรึ ก ษา การฝึ กอบรม การจัดนิ ท รรศการ จดหมายข่ า ว สิ งพิ ม พ์ วิ ท ยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วารสาร ตํารา รายงานการวิจยั ฯลฯ ของแต่ละบุคคลและองค์การ รวมทังการ
อํานวยสะดวกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและการให้บริ การสถานที เครื องมือและเจ้าหน้าทีทีชํานาญ
แก่บุคคลผูใ้ ช้บริ การทังในและนอกองค์การในการทํากิ จกรรมและการนําความรู ้ ไปใช้ทงเป็
ั น
ทางการและไม่เป็ นทางการ
ดังนันการนําความรู ้ใช้ประโยชน์จะเกิ ดประสิ ทธิ ภาพเมือมีการเผยแพร่ ส่ งมอบความรู ้
อย่ า งเหมาะสมทัวถึ ง องค์ ก ารอย่ า งเป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ โดยอาศัย เครื องมื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือประโยชน์ในการพัฒนา ความสามารถและทักษะ
ของบุคลากร การเพิมประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิผล และการสร้างความประทับใจแก่ผรู ้ ับบริ การ
3. พลังของการจัดการความรู้
การจัดการความรู ้มีอานุภาพทังสิ บหรื อพลังทังสิ บทีคนทัวไปไม่ตระหนัก และไม่มีทกั ษะ
ในการใช้พลังเหล่านี อันเนื องจากเราเคยชินกับ ความรู ้ ในรู ปแบบของปั ญญาของผูร้ ู ้ เราไม่ใส่ ใจ
หรื อไม่ให้ความสําคัญต่อปั ญญาของผูป้ ฏิบตั ิ พลังทียิงใหญ่สิบประการทีเกียวข้องสัมพันธ์กบั การ
จัดการความรู้ คือเป็ นทังพลังสําหรับนํามาใช้ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ และเป็ นพลังทีเกิ ด
จากการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 10 พลังการจัดการความรู้ (วิจารณ์ พานิช, 2548:23-26) ได้แก่
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1. พลังปั ญญาของผูป้ ฏิ บตั ิ ผูท้ ี ผ่านการประชุ มปฏิ บ ตั ิ การเพือทําความรู ้ จกั การจัดการ
ความรู ้ จะเริ มเห็ นคุ ณค่ าของ “ความรู ้ ทีมี อยู่ใ นผูท้ าํ งานหรื อผูป้ ฏิ บ ตั ิ ” (tacit knowledge) ผูท้ ี
ดําเนิ นการจัดการความรู ้จนมีประสบการณ์หรื อความชํานาญ จะซาบซึ งในพลังของความรู ้ทีมีอยู่
ให้ผปู ้ ฏิ บตั ิ ความรู้ เหล่านี ไม่สามารถเสนอออกมาเป็ นคําพูดได้ทงหมด
ั
ยิงเสนอออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ยิงออกมาได้นอ้ ย แต่เมือใดก็ตามทีถึงคราวปฏิบตั ิ ผูม้ ีความรู ้เหล่านี จะกระทําได้โดย
ไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม คือทําให้ได้โดยไม่ตอ้ งใช้จิตสํานึ ก พลังปั ญญาของผูป้ ฏิ บตั ิเหล่านี หาก
เสริ มด้วยความรู้เชิ งทฤษฎี (explicit knowledge) ซึ งมีอาํ นาจอธิ บายสู ง ก็จะยิงทําให้ พลังปั ญญา
ของผูป้ ฏิบตั ิได้รับการยกระดับขึนไปอีก เป็ นการยกระดับความรู ้ขึนภายในตัวผูป้ ฏิบตั ิเอง ยิงถ้าผู ้
ปฏิ บตั ิหลายๆคนได้ร่วมกันตีความ ความรู ้ เชิ งทฤษฎี ดงั กล่าวบนฐานของประสบการณ์ ในการ
ทํางาน แลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู้ ความเข้าใจและความหมายต่อการปฏิบตั ิงาน การยกระดับความรู ้
ก็จะยิงมากขึน ขอยําว่าการยกระดับความรู ้เน้นทีการยกระดับภายในตัวผูป้ ฏิบตั ิ ไม่ใช่ในกระดาษ
หรื อในตัวนักทฤษฎี
2. พลังทุนปั ญญาที มีอยู่ในองค์กร ในชุ มชน หรื อในสังคม นี คือ ทรัพย์สมบัติทีซ่อนเร้ น
ที เราไม่ นึก ถึ ง ไม่เ ห็ น คุ ณ ค่า ก็ เหมื อ นไม่ มี ทุ น ปั ญ ญาเหล่ า นี มี อยู่ใ นคน อยู่ใ นความสั ม พัน ธ์
ระหว่างคน หรื ออยู่ในวัฒนธรรมประเพณี หรื อวิธีปฏิ บตั ิงาน ความรู ้แฝงเหล่านี หากมองจากมุม
หนึ ง จากเป้ าหมายหนึ ง อาจถือได้ว่าเป็ นความรู ้ ทีไม่เหมาะสม ล้าหลังหรื อก่อปั ญหา แต่ถา้ รู ้ จกั
นํามาใช้เพือบรรลุเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึ งอย่างเหมาะสม รู ้จกั ใช้ผสมผสานกับความรู ้อืนก็อาจ
เกิดผลทียิงใหญ่
3. พลังของความสําเร็ จ ความชืนชมยินดี ในความสําเร็ จหรื อผลงานเยียมมีความรู ้ฝังอยูท่ ี
เรี ยกว่า ความรู้ฝังลึกหรื อความรู้แฝง (tacit knowledge) หรื อความรู้ของผูป้ ฏิบตั ิการจัดการความรู้
เน้นทีการเสาะหา (capture) ความรู้ทีต้องการ หรื อเหมาะสมเพือการบรรลุเป้ าหมาย มาประยุกต์ใช้
ความรู้ทีต้องการดังกล่าวมีอยูท่ ี 2 ที คือ มีความอยูภ่ ายในองค์การ (ชุมชน) กับมีอยูภ่ ายนอกองค์กร
(ชุ ม ชน) วิธี คน้ หา ทําโดย หาความสํา เร็ จ หรื อผลงานเยียม ที มี อยู่ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร แล้วใช้พลังของความชื นชมยินดี พลังของการเห็ นคุ ณค่า ดําเนิ นการดูดซับ (สู่ คน) และ
บันทึกสู่ กระดาษและอืนๆ จากความสําเร็ จหรื อผลงานเยียมเหล่านัน
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4. พลังของเรื องเล่า (storytelling) การเล่าเรื องราวแห่งความสําเร็ จก่อความรู ้สึกเชิ งบวก มี
ความหวัง ลบหรื อลดความท้อแท้สินหวัง วิธีการจัดการความรู ้โดยนําเอาความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ทีกําหนดมาเล่า มีวธิ ี การเล่าทีถูกต้อง มีการสร้างบรรยากาศเชิ งชื นชมยินดี มีการซักถามด้วยความ
อยากรู ้ และเห็ นคุ ณค่า จะทํา ให้มี ความรู ้ ฝัง ลึ ก (tacit knowledge) หลังไหลออกมามากและมี
คุณภาพสู งอย่างไม่คิดว่าจะมีถึงขนาดนัน ยิงมีการจดบันทึก และช่วยกันตีความหรื อทบทวนก็จะ
เกิ ดการยกระดับความรู้ ขึนโดยอัตโนมัติ เรื องเล่าคือเครื องมือเชื อมต่อความรู ้ ทีได้สร้างสมไว้ใน
อดีตทังทีสร้างอย่างรู ้ตวั และไม่รู้ตวั สู่ ปัจจุบนั เป็ นเครื องมือ หรื อสื อหรื อร่ างทรงให้ ความรู ้แฝงได้
ปรากฏตัว ทําให้เราสามารถ ดูด จับ (capture) ความรู ้เหล่านีได้ เรื องเล่ามีพลานุ ภาพเป็ นรู ปธรรม
ให้เราค้นหานามธรรมได้
5. พลังของการเล่าเรื องสู่ พืนทีเสมือนจริ ง เช่ น เว็บไซต์ หรื อ cyber space (blog) นี คือ
พลานุ ภาพทีเกิ ดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นสะพานเชื อมความรู ้ เป็ นเครื องมือของการ
แลกเปลียนประสบการณ์ หรื อความรู้ทีได้จากการปฏิบตั ิ
6. พลังของการจดบันทึก หัวใจนักปราชญ์ทีสอนกันมาแต่โบราณ คือ สุ จิ ปุ ลิ แต่คน
ไทยโดยทัวไปหย่อนด้า นลิ –ลิ ขิต คื อไม่ ค่อยจดบันทึ ก ไม่ไ ด้ใช้พลังของการจดบันทึ ก การจด
บันทึกโดยเฉพาะอย่างยิงการบันทึกความรู ้สึก หรื อความคิด จากการผ่านประสบการณ์ต่างๆเป็ น
การบันทึก ความรู้ ฝั งลึ ก ยิงบันทึ ก ความคิ ดจะยิงแตกฉาน ยิงคิ ดเก่ งยิงขึ น ยิงถ้าคิ ดแล้วนําไป
ทดลองปฏิ บตั ิ แล้วบันทึกประสบการณ์ จากการปฏิ บตั ิ นัน ก็จะเกิ ดการสร้ างความรู ้ หมุ นเวียน
เรื อยไป

ไม่รู้จบ
7. พลังทวีคูณ (synergy) ในการดําเนิ นการจัดการความรู้ ต้องมีทกั ษะในการสร้างพลัง

ทวีคู ณ (synergy) ขึ นจากสิ งที เสมื อนคู่ ข ดั แย้ง หรื อขัวตรงกันข้า ม เช่ น ความรู ้ ภ ายใน ความรู ้
ภายนอก (องค์กร/ชุมชน), ความรู้ชดั แจ้ง-ความรู้ฝังลึก, ความรู้เชิงวัฒนธรรม เชิงความเชือ ความรู้
เชิ งวิทยาศาสตร์ เชิ งวิชาการ, ความรู ้เชิ งภูมิปัญญาท้องถิ น-ความรู้เชิงปั ญญาสากล, ความรู้จุ ลภาค
เกียวกับงานทีหน้างานความรู ้ เชิ งมหัพภาค เกี ยวกับระบบงานขององค์กรความรู ้เพือประโยชน์
ขององค์กรความรู้เพือประโยชน์ของพนักงาน เป็ นต้น
8. พลังของการสกัดความรู ้จากการปฏิบตั ิ-ความสําเร็ จ แล้วนําไปสู่ ปฏิบตั ิต่อเป็ นวัฏจักร
ไม่รู้จบ ตามปกติ เรามองผลสําเร็ จหรื อผลงานในลักษณะของการมองชันเดี ยว แต่การจัดการ
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ความรู้เน้นการมองเชิงซับซ้อน มองหลายมิติ หลายมุม มองเห็นความซับซ้อน เห็นความสัมพันธ์
กระบวนระบบ (systems thinking) ดังนันเราจึงมองจากความสําเร็ จทะลุไปทีความรู ้ทีซ่ อนอยูใ่ น
ขันตอนของการสร้างความสําเร็ จนัน เราจึงเสาะหา “ความสําเร็ จเล็กๆ แต่ยงใหญ่
ิ
” ทีมีอยูม่ ากมาย
ภายในองค์กร (ชุ มชน) ของเราและในองค์กร (ชุ มชน) อืน เอาดูดซับความรู ้สู่คน และสกัดความรู ้
สู่ ก ระดาษ เน้น ที ความรู ้ ฝั ง ลึ ก (tacit knowledge) สํา หรั บ นํา ไปใช้ง านและสกัดความรู ้ จ าก
ประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน เป็ นวัฎจักร ไม่รู้จบ เน้นที วัฎจักรไม่รู้จบ
9. กระบวนการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ มีผรู ้ ับผิดชอบ หรื อ กลุ่มผูร้ ับผิดชอบและมียุทธศาสตร์
ในการดําเนิ นการอย่างมีระบบ และเป็ นขันตอน ยําว่า ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ในองค์กร
(ชุมชน/สังคม) ต้องมีการจัดการอย่างเป็ นระบบและมียทุ ธศาสตร์ในการดําเนินการ-พลานุภาพการ
จัดการ
10. พลั ง ของการรวมตั ว กั น เองของความรู ้ ชิ นส่ วนเล็ ก ๆ เป็ นความรู ้ ที ยิ งใหญ่
(self organization) อันเป็ นผลของความเป็ นอิ สระ ประเด็นที ต้องการเน้นในที นี คือ ความเป็ น
อิสระ เพือเปิ ดโอกาสให้มีการสร้ างสรรค์นวัตกรรมชิ นเล็กน้อยอย่าง ภายใต้เป้ าหมายทียิงใหญ่
(common purpose/shared vision) ร่ วมกัน แล้วให้ความเป็ นอิสระทีชิ นส่ วนเหล่านันจะประกอบ
กันเอง และก่อผลทียิงใหญ่ การรวมตัวของความรู ้เล็กๆ เป็ นความรู ้ทียิงใหญ่ในทํานองเดียวกันกับ
ชินส่ วนรถยนต์ประกอบกันเป็ นรถยนต์ ถ้ามีการดําเนินการจัดการความรู ้อย่างถูกต้องจริ งจัง ปั จจัย
ทัง 10 ประการนีจะยิงงอกงามและงดงาม
สรุ ปได้วา่ สังคม ชุ มชน หรื อองค์กรทีเห็นคุณค่า และรู ้จกั นําพลังสําคัญทีมีอยูใ่ นผูป้ ฏิบตั ิ
มาสร้ างคุ ณค่า และมูลค่า จะเคารพและให้เกี ยรติ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทุ กระดับ เป็ นพืนฐานของสัง คม
สมานฉันท์ และเป็ นพืนฐานของภราดรภาพ สังคมใด ชุ มชนใด หรื อองค์กรใดสร้างบรรยากาศ
เช่นนีได้ จะเกิดพลังชุมชนทียิงใหญ่ นีคือ พลานุภาพของการจัดการความรู ้ ซึ งการจัดการความรู้ที
นําไปสู่ การปฏิ บตั ิ ทีผ่านองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นการส่ งเสริ มให้กระบวนการเรี ยนรู้ ในระดับ
พืนทีสามารถส่ งผลต่ออนาคตของชุมชนต่อไปได้
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องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
เนื องจากการกระแสการเปลี ยนแปลงของโลกยุคปั จจุบนั ทีเรี ยกว่า ยุคโลกาภิวตั น์ ทําให้
เกิดการเปลียนแปลงในทุกๆด้าน องค์กรทังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ต้องมีการปรับตัว
ดังนันจึงต้องมีการผสมผสานการเรี ยนรู ้ เพือความเจริ ญเติบโตและความก้าวหน้าอย่างมันคง จึงจะ
ถือว่าองค์กรนันประสบความสําเร็ จ โดยการใช้กลยุทธ์คือการพัฒนาไปสู่ การเป็ น “องค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู้” (learning organization) ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาองค์กรทีถือว่าเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ในพืนที
เพื อสามารถใช้เ ป็ นแนวทางในการวางแผนการดํา เนิ น การเพื อให้ ชุ ม ชนต่ า งๆ ที อยู่ใ นพื นที
ใกล้เคียงสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน และนําไปปฏิบตั ิเพือให้องค์กรหรื อชุ มชนของตนเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ได้ในอนาคตต่อไป
1. ความหมายขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้
นัก วิชาการด้านองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ ให้ค วามหมายของคําว่า องค์ก รแห่ งการเรี ย นรู ้
สามารถรวบรวมความหมายได้ดงั นี
จําเรี ยง วัยวัฒน์ และ เบญจมาศ อําพันธุ์ (2540:11) ได้ให้ความหมายของคําว่า องค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ ว่าหมายถึง องค์กรทีมีการมุ่งเน้นในการกระตุน้ เร่ งเร้า และจูงใจ ให้สมาชิกทุกคนมี
ความกระตือรื อร้นทีจะเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา เพือขยายศักยภาพของตนเองและ
ขององค์กร ในการทีจะลงมือปฏิ บตั ิภารกิ จนานัปการให้สําเร็ จลุ ล่วง โดยอาศัยรู ปแบบของการ
ทํางานเป็ นทีม และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2544:83-84) ได้ให้ความหมายของคําว่าองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ว่า
เป็ นการสร้ า งองค์ ก ารเพื อให้ พ ร้ อ มรั บ สภาพแวดล้ อ มที เปลี ยนแปลง โดยที องค์ ก ารจะ
เปรี ยบเสมือนกับบุคคลทีมีความจําและความสามารถทีจะเรี ยนรู ้ ได้ ปกติคนมี ความจําเป็ นและ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของตนเอง แต่องค์การเรี ยนรู้ ตอ้ งมีความจําในด้านความเป็ นมาและ
พัฒนาการขององค์การ ซึ งจะถูกบันทึกไว้หลายรู ปแบบ เช่ น เอกสาร นโยบาย ขันตอน รายงาน
ฐานข้อมูล และประกอบด้วยสิ งทีสําคัญทีสุ ดคือทรัพยากรมนุษย์
วิโรจน์ สารรั ตนะ และอัญชลี สารั ตนะ (2545:11) ได้ใ ห้ค วามหมายไว้ว่า องค์ก รที
สมาชิกในองค์กรมีความตืนตัวและมีแรงบันดาลใจทีจะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื อง มี
ความคิ ดริ เริ มที จะสร้ า งสรรค์สิงแปลกๆใหม่ๆ ให้เกิ ดขึ นกับ องค์การ มี ค วามสัม พันธ์เพือการ
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เรี ยนรู ้ ร่ วมกันระหว่างสมาชิกขององค์การเอง โดยภาพรวมเป็ นองค์การทีมุ่งแสวงหาความเป็ นไป
ได้และโอกาสเพือพัฒนา
เสนาะ กลิ นงาม (2551 :99) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า หมายถึ ง องค์ก รที มี ก ารเรี ย นรู ้ แ ละ
ปรับเปลียนตนเองอย่างต่อเนื อง ทังในระดับบุคคล กลุ่มบุ คคล หรื อที มองค์การและในสังคมที
องค์การมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ยการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู ้ในขันตอน
ต่างๆได้แก่ การกําหนดความรู ้ทีจําเป็ นต่อองค์การ การสร้างความรู ้ การแสวงหาความรู ้ การจัดเก็บ
ความรู้ การแลกเปลียนความรู้และการนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ
Senge (1990: 239-269) ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง องค์กรทีสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้
บุคคล และกลุ่มบุคคลในองค์การสามารถเรี ยนรู ้ และสร้ างความรู ้เพือเพิมพูนอย่างต่อเนื อง และ
อย่า งมี สมรรถนะ อาศัย การทํา งานร่ วมมื อกัน เรี ยนรู ้ ร่วมกัน แลกเปลี ยนวิสัยทัศน์ และความรู ้
ร่ วมกันตลอดจน ร่ วมกันพัฒนาความคิด และสรรสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ
และอย่างมีวิจารณญาณ ทังนี เพือทําให้เกิ ดการพัฒนาความก้าวหน้าในการดําเนิ นกิ จกรรมของ
องค์กรไปสู่ เป้ าหมายร่ วมกันอย่างมีสมรรถนะ
ในทัศนะของGarvin(1993:125)ได้ให้ความหมายไว้วา่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นองค์กรที
มีทกั ษะในการสร้างสรรค์ การได้มา การถ่ายทอดความรู ้ และสมาชิกมีการปรับเปลียนพฤติกรรมที
สะท้อนถึ งการเรี ย นรู ้ และความเข้า ใจสิ งใหม่ ๆ และการเพิ มความสามารถขององค์ก ารในการ
เปลียนแปลงหรื อการปฏิรูปองค์การ
ดังนันจึงสรุ ปความหมายขององค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ได้วา่ เป็ นองค์กรทีมีบรรยากาศทีเอือ
ให้บุ คคล กลุ่ มหรื อที มในองค์ก ร ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบและต่ อเนื อง สนับ สนุ น
ความคิ ดสร้ างสรรค์ มี การแลกเปลี ยนแบ่ งปั นความรู ้ ประสบการณ์ ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาของ
องค์กร ทังนี บุคลากรและองค์กรจะมีศกั ยภาพในการเตรี ยมความพร้อม และปรับตัวให้เท่าทันต่อ
กระแสความเปลียนแปลง รวมทังสามารถนําพาองค์กรให้อยูร่ อดและมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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2. ลักษณะขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้
ลักษณะของการสร้ างองค์ก รการเรี ย นรู ้ ที จะสนับสนุ นให้มีการพัฒนาองค์ก รแห่ งการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองและยังยืน ซึ งมีผศู ้ ึกษาหลากหลายผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมไว้ดงั นี
องค์กรทีมีการเรี ยนรู้นนั Marquardt (1996:51-77) ได้ระบุลกั ษณะองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ไว้ 11 ประการดังต่อไป
1. มี โครงสร้ า งทีเหมาะสม (appropriate structure) ไม่มี ส ายบัง คับบัญชามากเกิ น ไป
มีลกั ษณะกะทัดรัด ยืดหยุดคล่ องตัว มีคาํ พรรณนาหน้าทีความรับผิดอบของงานในตําแหน่ งที มี
ความยื ด หยุ่น เอื อต่ อ การตังที ม งานได้ ซึ งในอนาคตต้อ งใช้ส มรรถนะ (competencies) แทน
รายละเอียดในการปฏิบตั ิ (job description)
2. มีวฒั นธรรมการเรี ยนรู้ ใ นองค์กร (corporate learning culture) องค์กรการเรี ยนรู้
สมาชิ ก ในองค์ ก รมี นิ สั ย ใฝ่ รู้ มี ก ารศึ ก ษาค้น คว้า และเผยแพร่ ต่ อ กัน ฉั น ท์ มิ ต ร มี แ รงจู ง ใจที
สร้างสรรค์สิงใหม่ๆ อยูเ่ สมอ และได้รับการสนับสนุนทังการเงินและขวัญกําลังใจจากผูบ้ ริ หาร
3. มีการเพิมอํานาจปฏิบตั ิ (empowerment) องค์กรการเรี ยนรู้จะเปิ ดโอกาสให้สมาชิกทีมี
ความสามารถในการเรี ยนรู้ มี อิสระในการตัดสิ นใจ ลดความรู ้สึกต้องพึงพาผูอ้ ืนในการแก้ปัญหา
ขยายความสามารถในการเรี ย นรู ้ ข องตนเองเพื อเกิ ดผลงานสร้ า งสรรค์อ ย่า งเต็ ม ที ผลัก ความ
รับผิดชอบและตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาไปสู่ ระดับล่างให้มากทีสุ ด
4. มี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม (environmental

scanning) องค์ก รการเรี ย นรู้ จ ะ

คาดคะเนการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนทีจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมองค์กร ต้องไหวตัวให้ทนั กับ
ความเปลียนแปลง แสดงท่วงทีในธุ รกิจของตนให้มีนยั ต่อสังคม เลือกเป้ าหมายในสภาพแวดล้อม
ทีองค์กรมุ่งจะปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
5. มีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู ้ (knowledge creation and transfer) ทุกคนมีหน้าที
สร้างนวัตกรรมองค์ความรู ้ใหม่ๆ มิใช่เพียงหน้าทีของการพัฒนางานวิจยั หรื อ การพัฒนาแบบซํา
เดิม ในองค์กรการเรี ยนรู ้นนสมาชิ
ั
กทุกคนมีบทบาทในการเสริ มความรู ้ เรี ยนรู ้จากส่ วนอืน ฝ่ าย
อื น จากเครื อ ข่ า ยสายสั ม พัน ธ์ ติด ต่ อ กัน ผ่า นช่ องทางการสื อสารและเทคโนโลยี ต่ า งๆ มี ก าร
แลกเปลียนข่าวสารระหว่างกัน
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6. มีเทคโนโลยีสนับสนุ นการเรี ยนรู้ (learning technology) องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ จะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิ บตั ิ งานในการเรี ยนรู ้ อย่างทัวถึ ง เพือให้มีการเก็บประมวลผล
ถ่ายทอดสารสนเทศแก่กนั ได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง สร้างเครื อข่าย สร้างฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีการใช้ปัญญาในการประดิ ษฐ์ (artificial intelligence) เทียงเคี ยงกับการทํางานของสมองของ
มนุษย์ ทําให้การฝึ กอบรมในอนาคตจะรวดเร็ ว สันกระชับ เป็ นทีน่าสนใจ ประยุกต์ใช้ได้
7. มุ่งเน้นคุ ณภาพ (quality) โดยจะให้ความสําคัญกับการบริ หารคุ ณภาพโดยรวมทัวทัง
องค์กรเน้นการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง ซึ งมีผลให้องค์กรการเรี ยนรู ้ จะพัฒนาคุ ณค่าในสายตาของ
ผูร้ ับบริ การโดยไม่มีคาํ ว่าต่อรอง คุณภาพจะเป็ นทียอมรับ
8. ยําเน้นการมีกลยุทธ์ (strategy) กระบวนการเรี ยนรู้ ขององค์กรการเรี ยนรู้ จะเป็ นไป
อย่างมีกลยุทธ์ทงในด้
ั
านของการยกร่ าง การดําเนิ นการและการประเมิน ผูจ้ ดั การบริ หารจะเป็ น
ผูท้ าํ หน้าทีทดลองเกือหนุนมากกว่าจะเป็ นผูก้ าํ หนดแนวทางปฏิบตั ิหรื อคําตอบไว้ให้
9. มี บ รรยากาศที เกื อหนุ น (supportive

atmosphere) มุ่ ง ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพือให้ได้พฒั นาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที เคารพศักดิศรี ความเป็ นมนุ ษย์ อดทน
ต่อความแตกต่าง ความหลากหลาย ให้ความเท่าเทียมเสมอภาค ให้ความเป็ นอิสระสร้างบรรยากาศ
ทีเป็ นประชาธิ ปไตยและการมีส่วนร่ วมของทุกคนในองค์กร
10. มีการทํางานเป็ นทีมและทํางานแบบมีเ ครื อข่าย (teamwork and networking) การ
ทํางานกันเป็ นทีมจะช่วยส่ งเสริ มความร่ วมมือ และสร้างให้เกิดระบบการทํางานอย่างเป็ นเครื อข่าย
เกิ ดการแข่ง ขันนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งพลัง ร่ วม (synergy) ในองค์ก ร ซึ งเป็ นการสร้ า งความร่ ว มมื อ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื องในระยะยาว มีการริ เริ มสิ งใหม่ๆ เพือสร้างการแข่งขัน และสร้างพันธมิตร
ในการดําเนินงาน
11. มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกัน (vision) ซึ งจะเป็ นแรงผลักดันให้การปฏิบตั ิงานมุ่งเข้าสู่ เป้ าหมาย
อย่างมี จิตจํา นง อย่า งผูก พันบนพืนฐานของค่ า นิ ย ม ปรั ชญา ความคิ ดความเชื อที คล้า ยคลึ ง กัน
ส่ งผลให้มีการร่ วมกันทํากิจกรรมทีมีจุดหมายเดียวกันในทีสุ ด
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ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541:335) ได้กล่าวถึง องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย
ลักษณะต่างๆ ดังนี
1. จะต้อ งมี ก ารยอมรั บ ร่ ว มกัน ในวิ สั ย ทัศ น์ (vision) ขององค์ ก ร ซึ งรวมถึ ง ภารกิ จ
(mission) เป้ าหมาย (goal) และวัตถุประสงค์ (objective)
2. บุคลากรจะต้องละทิงวิธีการคิดแบบเก่าและสร้างมาตรฐานในการทํางานเพือแก้ปัญหา
หรื อทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ
3. สมาชิกทุกคนจะต้องคิดถึงกระบวนการขององค์กร ซึ งรวมถึงกิจกรรมหน้าที และการ
กระทําร่ วมกันภายใต้สภาพแวดล้อม ซึ งเป็ นส่ วนหนึงของการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน
4. บุคคลจะต้องมีการสื อสารซึ งกันและกันทุกฝ่ ายทุกแผนก ไม่วา่ เป็ นการติดต่อข้ามกัน
ในแนวดิง หรื อแนวระนาบโดยปราศจากความกลัวทีจะถูกลงโทษ
สรัสวดี ราชกุลชัย (2543:472) ได้กล่าวถึง ลักษณะขององค์กรการเรี ยนรู ้จะต้องมีลกั ษณะ
ดังนี
1. มีวสิ ัยทัศน์ทีทุกคนเห็นด้วยและยอมรับ
2. พนักงานและสมาชิ กในองค์กรเลิ กใช้วิธีคิดแก้ปั ญหา หรื อการทํางานและกิ จวัตร
ประจําวันแบบเดิม
3. สมาชิ ก ในองค์ ก รจะคิ ด ถึ ง กระบวนการกิ จ กรรม หน้ า ที ขององค์ก รและร่ ว มกัน
ดําเนินการควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมในฐานะเป็ นส่ วนหนึงของระบบทีมีพฒั นาการอย่างต่อเนื อง
ไปด้วยกัน
4. มีการติดต่อสื อสาร ทังในแนวดิงและแนวนอน อย่างกว้างขวางโดยปราศจากการเกรง
กลัวการวิพากษ์วจิ ารณ์หรื อการลงโทษ
สรุ ปได้ว่า ลักษณะขององค์กรการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย กระบวนการของการเรี ยนรู ้ ใน
องค์กร มีการสร้างและแบ่งปั นความรู ้ มีการใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยช่ วยในการสื อสารสามารถ
ส่ งผ่า นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว มี ก ารสื อสารที ดี ทวทั
ั งองค์กร วัฒนธรรมองค์กรที ทําให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้ มีบรรยากาศทีเกือหนุ น มีระบบประเมินผลการปฏิ บตั ิงานทีตรงไปตรงมา มีความโปร่ งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีวสิ ัยทัศน์ร่วมกันเพือเกิดแรงผลักดันนําไปสู่ เป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาส
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ให้บุ คลากรในองค์ก รแสดงความสามารถพิ เศษของแต่ล ะบุ คคล มี ก ารสนับ สนุ นบุ คลากรใน
องค์กรได้พฒั นาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ
3. เทคนิคในการพัฒนาองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
การพัฒนาองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ มีการแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับการเรี ยนรู้ของ
บุ ค คล ระดับการเรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม และระดับการเรี ยนรู ้ ขององค์กร ซึ งแต่ละระดับ การเรี ยนรู ้ มี
เทคนิค ดังต่อไปนี (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์, 2544: 63-70)
1. การเรี ยนรู้ระดับบุคคล
การเรี ยนรู ้ระดับบุคคลมีความสําคัญและเป็ นขันตอนทีบุคคลจะต้องมีการพัฒนาตนเอง
ก่อนเป็ นลําดับแรก การเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการเรี ยนรู ้ (learning how to learn) เป็ นทักษะทีสําคัญ โดยมี
องค์ประกอบสําคัญ ดังนี
1. 1 ความต้องการการเรี ยนรู้ (learner needs) คือ สิ งทีผูเ้ รี ยนต้องการ และสามารถ
นําไปใช้เพือความสําเร็ จในการเรี ยนรู้
1.2 รู ปแบบการเรี ยนรู้ (learning styles) คื อ ลักษณะของแต่ละบุ คคลที ชอบและมี
อิทธิพลต่อการเรี ยนของพวกเขา ซึงมีรูปแบบวิธีคิดแตกต่างกัน และมีวิธีการแก้ปัญหาแตกต่างกัน
ไป
1.3 การฝึ กอบรม (training) คื อ การจัดกิ จกรรมการสอน การฝึ กอบรมให้เหมาะกับ
ผูเ้ รี ยน เพือเพิมขีดความสามารถของบุคคลในการเรี ยนรู ้
เทคนิคการเรี ยนรู ้ระดับบุคคล ประกอบด้วยเทคนิคต่างๆ มากมายทีจะสนับสนุ นให้เกิด
การเรี ยนรู้ในระดับบุคคล ได้แก่
1. ความรู้ทีมีในตนเอง (self – knowledge) เป็ นการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ของ
ตนเองโดยการศึกษาตนเองจากตนเองและผูอ้ ืน โดยศึกษาตนเองแบ่ง แบ่งเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ 1)
ประมาณความสามารถของตนเอง (abilities estimation) 2) ศึกษาว่าตนเองมีความรู ้ และความ
เข้าใจอะไรบ้าน ถือว่าเป็ นการตระหนักรู ้ดว้ ยตนเอง (self-confidence) 3) ต้องรู้จกั ตนเอง ต้องการ
อะไรในอนาคต เพือค้นหาบุคลิกภาพ (personality) และเอกลักษณ์ (identity) 4) ระดับนีเป็ นระดับ
สู งสุ ดของการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (self-knowledge) เป็ นการทําความเข้าใจตนเองอย่างลึ กซึ ง รู ้ ว่า
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ตนทําอะไรได้บา้ ง รู ้ความต้องการของตน ซึ งเป็ นเครื องชี นําการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเอง สามารถ
กําหนดเป้ าหมายในการเรี ยนรู้ เส้นทางการเรี ยนรู้ (learning Path) และวิธีการทีจะเรี ยนรู้ (method
of learning)
2. การเรี ยนรู้ทีจะเรี ยนรู้ (learning to learn) เป็ นวิธีการทีเกี ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาศักยภาพ (potential) ในการเรี ยนรู้ ต้องอาศัยเทคนิ คของการศึกษาตนเองในการค้นหาจุด
แข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) ศึกษาวิธีการคิด (way of thinking) การใช้เหตุผลของ
ตนเอง (reasoning) ศึกษาวิธีการรับรู ้และการตังสมมติฐานของตนเองเกียวกับสิ งต่างๆ แล้วกําหนด
วิธีการและแนวทางการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3. การเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (problem oriented learning) วิธีการเรี ยนรู ้แบบนี
เป็ นการเรี ยนรู ้จากการแก้ปัญหาทีเกิดขึน ปั ญหาจะเป็ นตัวกําหนดว่าเราต้องเรี ยนรู ้อะไรบ้างจึงจะ
แก้ปัญหานันได้ ซึ งรวมไปถึงวิธีการและบุคคลทีจะเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลักในการ
ทํา งาน โดยการเรี ย นรู้ จะเกิ ดขึ นในงาน (on-the-Job) กระบวนการเรี ยนรู้ (work process) จะ
เชื อมโยงโดยตรงกับกระบวนการในการทํางานสถานที ทํางานจะเป็ นที จําลองสถานการณ์ การ
เรี ยนรู้ โดยเรี ยนรู้แบบเป็ นวัฎจักร (cyclic learning)
4. การเรี ยนรู้แบบเป็ นรู ปธรรม (methodical) นอกจากการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ในขณะ
ทํางาน (learning doing) หรื อการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์โดยตรงแล้ว องค์กรจะต้องส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้เป็ นรู ปธรรม (conscious learning) เช่น การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน (classroom) การฝึ กอบรม
(training) การสัมมนา (seminars) การเข้าหลักสู ตรการศึกษา (education course) หรื อในรู ปของ
คู่มือทีเป็ นแบบแผน (instruction manual) ซึ งสามารถก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ทงในและนอกที
ั
ทํางาน
ทําให้บุคคลสามารถกําหนดรู ้ได้วา่ ตนเองกําลังมีการเรี ยนรู ้เรื องอะไร ด้วยวิธีการอะไร และเมือไร
เป็ นการพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
2. ระดับการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
การเรี ยนรู ้เป็ นทีมมีปัจจัยสําคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจในทีม สามารถสร้างได้โดยการ
เปิ ดกว้างทางความคิด (openness) ในมุมมอง (view) แนวคิ ด (ideas) สร้ างคุ ณค่าของที มให้อยู่
เหนือกว่าคุณค่าของบุคคล และสร้างทีมผสมผสานของสมาชิ กโดยมีการแบ่งปั นความรู ้ให้กนั และ
กันระหว่างบุ คคลและที ม (collective) องค์ก รควรสนับสนุ นให้มีก ารพูดคุ ยถกเถี ยง (dialogue)
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ซักถาม (inquiry) อย่างกว้างขวาง เปิ ดโอกาสให้ใส่ ความคิดเห็นของเขาลงไปในพันธกิจ (mission)
เป้ าหมาย (goals) และกระบวนการทํา งาน (operation procedures) ขององค์กรเปิ ดโอกาสให้
พนักงานได้ร่วมกิจกรรมเป็ นทีม
เทคนิ คการเรี ย นรู้ เป็ นที ม (team learning) ประกอบด้วย วิธี การเรี ยนรู้ โดยปฏิ บ ตั ิ
(action learning) เป็ นวิธี การสอนงานให้รู้ โดยผ่านการแก้ปัญหา และพัฒนาแนวทางในการ
แก้ปัญหาและนําสู่ แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ด้วยการศึกษาจากการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
1. การปฏิ บ ัติ โ ดยการวิ จ ัย ค้น คว้า (action

research) ในการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี

ประสิ ทธิ ภ าพจะต้องมี ก ารรวบรวมข้อมู ล (collecting data) และวิเคราะห์ ข ้อมู ล (analyzing)
ร่ ว มกัน เป็ นการค้น คว้า หาความต้อ งการในการเปลี ยนแปลงโดยอาศัย ปั ญ หาต่ า งๆ แล้ว หา
ทางแก้ไข
2. การปฏิบตั ิจากผลการเรี ยนรู้ (action reflection learning) เป็ นการให้คนเรี ยนรู้จาก
การทํางาน การแก้ปัญหาร่ วมกับผูอ้ ืน โดยมอบหมายงานทีท้าทายให้ทาํ มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
องค์กร เช่น มอบหมายงานโครงการให้ทาํ มีการประชุมปรึ กษาหารื อหรื อสัมมนาร่ วมกัน เป็ นต้น
3. การปฏิบตั ิตามหลักวิทยาศาสตร์ (action science) เป็ นเทคนิ คทีได้จาก ข้อมูลการ
ปฏิบตั ิ โดยการค้นคว้าและปฏิบตั ิจากผลการเรี ยนรู ้มาสร้างองค์ความรู ้เกียวกับการทํางานหรื อการ
ปฏิบตั ิร่วมกัน พัฒนาให้คนทําอย่างทีคิดและพูดมีการสร้างเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย
4. วิธีการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน (collaborative learning) เน้นการเรี ยนรู้เป็ นทีมประกอบด้วย
สมาชิ ก ที หลากหลายทังระดับ ตํา แหน่ ง และหน้ า ที งานที รวมของคน ความรู ้ ความเข้า ใจ
บุคลิกลักษณะ ค่านิยม และหน้าทีงานต่างๆ ทังสายงานหลัก (line) และสายงานสนับสนุน (staff )
โดยให้ความเป็ นอิสระในการร่ วมกิจกรรมประชุมปรึ กษาของทีม
3. ระดับการเรี ยนรู้ขององค์กร
การจัดการเรี ยนรู ้ระดับองค์กรเป็ นการจัดให้สมาชิกในองค์กรมีเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในองค์กร การทํางานร่ วมกัน การมีปฏิสัมพันธ์กนั เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในอดีต
หรื อการผิดพลาดในการทํางานทําให้มีความเข้าใจมีการแข่งขันความรู ้ เกิ ดเป็ นกระบวนการการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันในระดับองค์กร และสามารถขยายการเรี ยนรู ้และการทํางานเป็ นลักษณะเครื อข่ายได้
ซึ งจุดรวมของคนทีเข้ามาเชือมโยงเป็ นเครื อข่าย คือ การมีความคิดคล้ายคลึงกัน มีความสนใจ หรื อ
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ทํางานในเรื องประเภทเดียวกัน มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การติดต่อสื อสารกันเป็ นระยะๆ รวมทัง
อาจมีการระดมพลังร่ วมกันขององค์กรได้ ซึ งเทคนิคการเรี ยนรู ้ขององค์กร (organization learning)
นัน สามารถทําได้โดยมี การกระจายอํา นาจ (decentralization) มี วฒั นธรรม (culture) ที ยืดหยุ่น
และเอือต่อการเรี ยนรู ้ ใช้กลยุทธ์ทีมุ่งต่อการเปลี ยนแปลง ให้ความสําคัญกับความสามารถของ
สมาชิ ก ในองค์กร ส่ งเสริ ม ให้พนัก งานมี ส่วนร่ ว มในองค์ก ร มี ก ารลงทุ นในการพัฒนาคนเท่ า
เทียบเท่าด้านอืนๆ เทคนิคในการพัฒนาองค์กร กิ จกรรมทีควรนํามาใช้ในองค์กรเพือให้บุคลากร
ในองค์กรเรี ยนรู้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื อง เพือส่ งเสริ มการพัฒนาองค์กรการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้
รวบรวมเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี
1. เทคนิคมาตรฐานเปรี ยบเทียบ (benchmarking) เป็ นการผลักดันองค์กรการเรี ยนรู้
โดยการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้จากการปฏิ บตั ิทีเป็ นเลิศในแต่ละเรื องโดยองค์กรจะต้อง
ศึกษาเรี ยนรู้ เพือการพัฒนาอย่างต่อเนือง
2. การสอนงาน (coaching) เป็ นวิ ธี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรซึ งมัก จะกระทํา ได้โ ดย
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาโดยตรงเป็ นผู ้ใ ห้ ค าํ แนะนํา และสอนงานแก่ ผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เพื อพัฒ นาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถทํางานปั จจุบนั หรื องานทีได้รับมอบหมายต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และขันตอนในการสอนงาน
3. การเป็ นพีเลี ยง (mentoring) เป็ นวิธีพฒั นาการบุ คลากร โดยทีผูม้ ีตาํ แหน่ งสู งกว่า
หรื ออายุงานมากกว่าในหน่วยงานให้คาํ ปรึ กษาแนะนําให้ความช่ วยเหลื อแก่รุ่นน้องหรื อผูอ้ ยู่ใน
ระดับตําเพือสอนให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานสู งขึน มีศกั ยภาพสามารถเลื อนตําแหน่งอยู่
ในระดับทีสู งขึนและมีประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน บทบาทหน้าทีของการเป็ นพีเลียง การคัดเลือก
พี เลี ยงเลื อ กจากผู้ที มี ร ะดับ ตํา แหน่ ง สู ง กว่า มี ป ระสบการณ์ สู ง ประสบความสํ า เร็ จ ในการ
ปฏิบตั ิงานสมัครใจทีจะเป็ นพีเลียง
4. แฟ้ มงานเพือการพัฒนา (portfolio) วิธีการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ ในองค์กรผูว้ ิจยั
เห็นว่าควรมีการทําแฟ้ มงานบันทึกการปฏิบตั ิงานเพือเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นงานแฟ้ มงานจึง
เป็ นสิ งทีใช้บนั ทึกเกียวกับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ขันตอนการดําเนินงานรวมทังผลงานทีสามารถ
ไว้เป็ นหลักฐาน แฟ้ มงานเป็ นการเก็บ รวบรวม หลักฐานอย่างต่อเนื องทีแสดงถึ งความก้าวหน้า
ความเชียวชาญของผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ งบางครังอาจหมายถึงสิ งต่างๆในอนาคตอีกด้วย
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5. การเรี ยนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย เป็ นการทําบทเรี ยนสําหรั บสอนแล้วให้
ผูเ้ รี ยนศึกษาจากบทเรี ยนผ่านคอมพิวเตอร์ได้ และใช้สาํ หรับวิเคราะห์ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
6. ศูนย์การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (self-learning center) ประโยชน์ของศูนย์การเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง เป็ นแหล่งทรัพยากรประกอบด้วยสื อการเรี ยนนานาชนิดทีจัดไว้ให้บุคลากรขององค์กร
ได้ใช้เวลา เพือการศึกษาหาความรู ้ใหม่ๆ หรื อเป็ นการเรี ยนรู ้เพือเพิมพูนทักษะ และความเชี ยวชาญ
ในการปฏิบตั ิงานด้วยตนเอง โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีคอยดูแลความเรี ยบร้อยอํานวยความสะดวกให้
คําแนะนํา ช่วยเหลือผูท้ ีจะใช้บริ การ เช่น วิธีการใช้เครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ การค้นหาเอกสารวัสดุ
อุปกรณ์ทีมีอยูใ่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื อง (continuous learning centers) เป็ นเครื อข่ายการ
เรี ย นรู้ (learning network) โดยที คนมาร่ ว มกันมาร่ ว มกันมาร่ วมกัน ในลัก ษณะอาสาสมัค ร
(voluntary) โดยศูนย์นีจะเรี ยนรู ้เกี ยวกับเครื องมือ กระบวนการ หรื อเทคนิ คในการทํางานใหม่ๆ
สมาชิ กแลกเปลี ยนข้อมู ลหรื อช่ วยสอนคนอื นๆ ทังนี ศูนย์จะต้องเริ มจากผูน้ ํา โดยผูน้ ําจะต้อง
ส่ งเสริ มสภาพแวดล้อมและสิ งอํานวยความสะดวกที เอื อต่อการเรี ยนรู ้ และความก้าวหน้าของ
บุคลากรบริ หารงานภายใต้จิตสํานึ กของการปรับปรุ งอย่างต่อเนื อง ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการ
สื อสารข้อมูลอย่างเปิ ดกว้าง มีการไหลเวียนข้อมูลอย่างเสรี กระตุน้ ให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันทุ ก
ระดับทัวทังองค์กรเพือประสานความต้องการของพนักงานและฝ่ ายบริ หารเข้าด้วยกัน
4. ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการเกิดองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
วีระวัฒน์ ปั นนิ ตามัย (2544: 98-105) ได้กล่าวว่า ปั จจัยบ่งชี ความเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้เป็ นการประเมินการเป็ นองค์กรการเรี ยนนันทําได้ยาก ความรู ้ เป็ นสิ งนามธรรม เนื องจาก
ต้องประเมินในรู ปของกระบวนการ (process) ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะผลลัพธ์ทีปรากฏออกมาบาง
องค์กรดูได้จากงบประมาณทีใช้ในการพัฒนาบุคลากรหรื อเพิมขีดความสามารถด้านต้นทุนของ
ปั ญหาผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมีมีเกณฑ์บ่งชี ความสําเร็ จของกระบวนการสร้างองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ซึงแม้วา่ ยากแก่การชีวัดว่าประสิ ทธิ ผลขององค์กรทีมีการเรี ยนรู ้อยูท่ ีไหนแน่ ดังทีทราบกันแล้วว่า
เป้ าหมายของ องค์ก รการเรี ย นรู้ คื อ การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค คล ( human
performance) ที จะส่ ง ผลต่อการปฏิ บ ตั ิ ด้านเศรษฐกิ จ และการเงิ นขององค์ก ร (economic and
financial performance) สู่ ความเป็ นเลิศในทีสุ ด ดังนันหากจะประเมินเราก็สามารถดูได้จากบุคคล
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กลุ่มคน และองค์กรการปฏิบตั ิหน้าทีให้ผลงานได้ดีมากน้อยเพียงใด ให้ผลลัพธ์ใดบ้าง บรรลุตาม
เป้ าหมายหรื อไม่ โดยมีปัจจัยบ่งชี ดังนี
1. องค์กรการทํางานบรรลุเป้ าหมายทีตังไว้มากน้อยเพียงใด ความสําเร็ จในทีนีควรจะวัด
ผลลัพธ์เป็ นสําคัญ อาจจะวัดจาก portfolio analysis การเติบโตของยอดกําไรสุ ทธิ ยอดขายผลิ ต
ภาพทีเพิมขึนความคุม้ ทุน เปอร์ เซ็นต์ทีครองส่ วนแบ่งของตลาดในธุ รกิจนันๆ การมีส่วนช่วยเหลือ
บํารุ งสังคมขององค์กร
2. คุณภาพและปริ มาณนวัตกรรม เป็ นผลทีได้จากการค้นพบ และการประดิษฐ์คิดค้นที
ถือได้วา่ มีความเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นผูค้ ิดประดิษฐ์ทาํ เป็ นคนแรก แห่ งแรก มีความเป็ นประโยชน์ใน
ผลกระทบทีดี งามแก่สังคม สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง ทังนี ไม่ควรนับ
ผลงานที เป็ นการลอกเลี ย นหรื อปรั บ เปลี ยนจากของเดิ ม ที มี ผูท้ าํ ไว้ล่ ว งหน้า นี แล้ว ลิ ข สิ ท ธิ ที
จดทะเบียนไว้
3. รางวัลและเกียรติคุณทีองค์กรทีได้รับ ทีเป็ นหลักประกันถึงความมีคุณภาพมีการพัฒนา
อย่างต่อเนืองได้มาตรฐานจนเป็ นทียอมรับ
4. ดัชนี วดั คุ ณภาพในการทํางานของบุ คลากร หรื อกลุ่ มขององค์ก รนันๆ ระดับความ
พึงพอใจกับงาน ระดับความจงรักภักดี ผูกพันต่ออาชี พและต่อองค์กร การมีสุขภาพกายสุ ขภาพใจ
ทีแข้งแรงและมีสุข ถือว่าเป็ นดัชนี ชีวัดหนึง ระดับความรักความภักดี ความสามัคคี ความร่ วมมือ
การสร้างพลังงาน หรื อจํานวนครังความขัดแย้งกันก็เป็ นดัชนีวดั ได้อีกอันหนึง
5. ความเป็ นผูน้ าํ ขององค์กรต่อการส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในองค์กร ทีแสดงให้
เห็ นเป็ นรู ปธรรม เช่ น งบประมาณทีจัดสรรให้กบั ความส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ นโยบายเกี ยวกับการ
พัฒนาความรู ้ และสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั ิ จํานวนชัวโมงทีบุคลากรได้รับการฝึ กอบรม และพัฒนา
การส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ในลักษณะกลุ่มอิสระ และระดับของการเพิมอํานาจปฏิ บตั ิและ
การตัดสิ นใจจากศูนย์กลางไปสู่ ระดับล่างสุ ด ตลอดจนแนวบริ หารทีมุ่งคํานึงถึงคุณภาพต่างๆ
ข้อตกลงเบื องต้นพืนฐาน 4 ประกอบของการผลักดันให้เกิ ดระบบการเรี ยนรู้ในองค์กร
มีดงั นี
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1. ผูน้ นไม่
ั พึงขอผูอ้ ืนเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆ หากตนเองไม่ได้เรี ยนรู ้สิงใดเลย
2. การเรี ยนรู้ เป็ นการนําตนเองออกนอกกรอบ แนวคิด แนวปฏิ บตั ิดงเดิ
ั ม จึงต้องอาศัย
การรู้เห็นและความกล้าในการตัดสิ นใจ
3. ความวิตกกังวลทีเกิดขึนจากการต้องเรี ยนรู ้ สามารถลดทอนได้ หากว่าแบ่งปั นเปิ ดเผย
กับกลุ่ม ทีมงานทีแสดงความรับผิดชอบ
4. กระบวนการเรี ย นรู ้ จ ะไม่ เ ผยแพร่ อ ย่า งทัวถึ ง ในองค์ก ร หากขาดกลุ่ ม ที จะช่ ว ย
แปรเปลียนภาพใหม่เข้าทดแทนสภาพดังเดิม
จากเทคนิ คที นําเสนอข้า งต้นเป็ นส่ วนหนึ งในการนํามาใช้ในองค์กร เพือให้บุ คคลใน
องค์กรมีการเรี ยนรู ้ ตลอดเวลาและเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื อง ดังนันผูบ้ ริ หารองค์กรต้องเลื อกเทคนิ ค
วิธีการทีเหมาะสม เพือให้หน่วยงานและบุคลากรในการทํางานได้บรรลุเป้ าหมาย
แนวคิดเกียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัสชี แนะ
แนวทางการดํา เนิ น ชี วิ ต แก่ พ สกนิ ก รชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่ า 30 ปี ตังแต่ ก่ อ นเกิ ด
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และในภายหลังได้ทรงยําแนวทางการแก้ไขเพือให้รอดพ้นและสามารถ
ดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และการเปลียนแปลงต่างๆ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีชี ถึงแนวการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทังในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดําเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวทีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆอันเกิดจากการเปลียนแปลงทังภายนอกและ
ภายใน ทังนี จะต้องอาศัย ความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่า งยิงในการนํา
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขันตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้าง
พืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มี
ความสํานึกในคุณธรรม ความซือสัตย์สุจริ ตและให้มีความรอบรู้ทีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความ
อดทนความเพียร มี สติ ปัญญาและความรอบคอบ เพือให้ส มดุ ล และพร้ อมต่อการรองรั บ การ
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เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวางทังด้านวัตถุ สังคม สิ งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่า งดี (ประมวลและกลันกรองจากพระราชดํา รั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว เรื องเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทังพระราชดําริ อืนๆที
เกี ยวข้องโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้นาํ ไปเผยแพร่ เมือวันที 29 พฤศจิกายน
2542 เพื อเป็ นแนวทางปฏิ บ ัติ ข องทุ ก ฝ่ ายและประชาชนทัวไป:คณะอนุ ก รรมการขับ เคลื อน
เศรษฐกิจพอเพียง, 2550:3-5)
1. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง จากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และเอกสารงานวิจยั
ที เกี ยวข้องกับเศรษฐกิ จพอเพียง สรุ ปความหมายไว้ดงั นี เศรษฐกิ จพอเพีย ง หมายถึ ง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันทีดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลียนแปลงทังภายนอกและภายใน ภายใต้เงื อนไขพืนฐาน ความรู ้คู่คุณธรรม (กรมการ
พัฒนาชุ มชน, 2549: 68) พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวฯ ทรงมี พระราชดํารั ส ให้ความหมาย
เศรษฐกิ จพอเพียงไว้ว่ามีค วามหมายกว้างขวาง คื อ คําว่าพอก็เพียงพอ เพียงก็พอ ทํา อะไรต้อง
พอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากอาจมีมากมีหรู หราก็ได้ แต่ตอ้ งไม่
เบียดเบียนคนอืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็เพียงพอ ปฏิ บตั ิตน
ก็พอเพีย งความคิ ดก็เหมื อนกัน (คณะกรรมการขับเคลื อนเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง, 2548:ข) ซึ งเป็ น
การดํา รงชี วิ ต อยู่พ อดี แล้ว ขยับ ขยายให้ มี ม ากขึ นไปอี ก ก็ ไ ด้โ ดยถู ก ต้อ งชอบธรรมเป็ นลํา ดับ
(อุดมพร อมรธรรม, 2549:78) โดยมีการควบคุมการขยายตัวของความต้องการให้พอเหมาะพอดี
เป็ นสําคัญ เมือการผลิตมีปริ มาณทีกว่าความต้องการแล้วจึงนําความเป็ นอยู่ทีเหลือใช้ไปแจกจ่าย
ให้ผทู ้ ีขาดแคลนหรื อด้อยกว่าเป็ นการเอืออารี ต่อชุ มชน และนําสะสมสําหรับอนาคตทีมีภูมิคุม้ กัน
ทีดี (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2549:84) ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นความพอเพียงสําหรับทุกคน
ทุกครอบครัว แบบไม่ทอดทิงกัน ด้วยจิตใจพอเพียง ทําให้รักและเอืออาทรคนอืนได้ เพราะคนทีมี
จิตใจไม่รู้จกั พอย่อมรักคนอืนไม่เป็ นและทําลายมาก (ประเวศ วะสี , 2542:20) ซึ งการพยายาม
พึงตนเองช่วยตนเองให้มากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้ ให้พอมีพอกิน และพอใจในสิ งทีได้รับมาโดยชอบ
ธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ฟุ่ มเฟื อย เพือให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ (อําพล เสนาณรงค์, 2547)
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เมือกล่าวโดยสรุ ป ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ หั ว และเอกสารงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งกับ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สรุ ป ความหมายได้ว่ า
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เ หตุ ผ ล การสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ที ดี ใ นตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี ยนแปลงทังภายนอกและภายใน ภายใต้
เงือนไขพืนฐาน ความรู ้ คู่คุณธรรม
2. ประเภทและระดับของเศรษฐกิจพอเพียง
มีผูก้ าํ หนดประเภทของเศรษฐกิ จพอเพียงออกไว้ตามลักษณะการจับต้องได้ และตาม
ลักษณะการจับต้องได้ และตามระดับพฤติกรรมแสดงออกของบุคคลไว้ 2 ประการ คือ (พระธรรม
ปิ ฎก , 2545)
ประการแรก เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะการจับต้องได้ แยกออกได้เป็ น 2 ลักษณะ
ได้แก่ ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอย่างวัตถุวิสัย คือ ต้องมีกินมีใช้ มีปัจจัยสี เพียงพอ พอสมควรกับ
อัตภาพ ตรงกัน ตรงกันกับการพึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิ จ และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจิตวิสัย
คือ มีความรู ้สึกเพียงพอ พอในความรู ้สึก บางคนมีคนเป็ นล้านก็ไม่พอบางคนมีนิดเดียวก็พอเป็ น
การพอเพียงทางจิตใจใช้ทรัพยากรเพือดํารงอยูเ่ ท่านัน
ประการทีสอง เป็ นเศรษฐกิจพอเพียง ตามระดับพฤติกรรมแสดงออกของบุคคล เป็ นการ
จําแนกเศรษฐกิ จพอเพียงตามระดับของผลทีแสดงออกจากพฤติ กรรมของบุคคลซึ งแยกออกได้
เป็ น 3 ระดับ (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 2541:81) ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงระดับจิตสํานึ ก เกิดขึนจากการ
ทีสมาชิ กชุ มชนแต่ละคนตระหนักถึ งความสุ ขและความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี รู้ สึกถึ ง
ความพอเพียงในการดํารงชี วิตอย่างสมถะประกอบสัมมาอาชี พหาเลี ยงตนเองได้อย่างถูกต้องไม่
อดอยาก ไม่โลภทีตักตวง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ืนจนเกินความจําเป็ นคิดเผือแผ่แบ่งปั นไปยังสมาชิ กคน
อืนๆ ในชุมชนด้วย
นอกจากนี สถาบันไทยพัฒน์ ( 2550:11-12) ได้จาํ แนกเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 3 ระดับ ดังนี
1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีหนึง เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐาน ทีเน้นความพอเพียง
ในระดับบุคคลและครอบครัว คือ การทีสมาชิกในครอบครัวมีความเป็ นอยูใ่ นลักษณะทีสามารถ
พึงพาตนเองได้ สามารถสนองความต้องการขันพืนฐาน เช่น ความต้องการในปัจจัยสี ของตนเอง
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และครอบครัวได้ มีการช่วยเหลือเกือกูลซึงกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว และมี
ความพอเพียงในการดําเนิ นชี วติ ด้วยการประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายทีไม่จาํ เป็ น จนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขทังทางกายและใจ
2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีสอง เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ทีเน้นความพอเพียง
ในระดับกลุ่มหรื อองค์กร คือ เมือบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดับทีหนึงแล้ว ก็จะรวม
พลังกันในรู ปกลุ่มหรื อสหกรณ์ เพือร่ วมกันดําเนินงานในด้านต่างๆ ทังด้านการผลิต การตลาด
ความเป็ นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานที
เกียวข้อง ทังหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน
3. เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีสาม เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ทีเน้นความพอเพียง
ในระดับเครื อข่าย คือ เมือกลุ่มหรื อองค์กร มีความพอเพียงในระดับทีสองแล้ว ก็จะร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกเพือการสร้างเครื อข่าย มีการติดต่อร่ วมมือกับธนาคารและบริ ษทั ต่างๆ ทังใน
ด้านการลงทุน การผลิต การตลาด การจําหน่าย และการบริ หารจัดการ เพือการขยายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทังในด้านสวัสดิการ การศึกษา สังคม
และศาสนา ให้สมประโยชน์ดว้ ยกันทุกฝ่ าย
อย่างไรก็ตาม ระดับความพอเพียงของสมาชิ กของแต่ละคนนันไม่เท่าเทียมกัน แต่สมาชิ ก
ทุ กคนที ดําเนิ นชี วิตตามหลักการเศรษฐกิ จพอเพียงเห็ นสอดคล้องกันในการยึดมันในหลักการ
สําคัญคือ หลักการใช้ชีวติ บนพืนฐานของการรู ้จกั ตนเอง รู ้จกั พัฒนาตนเองด้านการทําจิตใจให้ผอ่ ง
ใสด้วยความเจริ ญใจและมีความเย็นใจอยู่เป็ นประจําอย่างต่อเนื อง หลักการคิดพึงพาตนเองและ
พึ งพากัน และกัน ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ เมื อมี ปั ญ หาจากการดํา เนิ น ชี วิ ต ก็ ส ามารถใช้
สติปัญญาไตร่ ตรองหาสาเหตุของปั ญหาและแก้ไขไปตามเหตุ และปั จจัยด้านความสามารถและ
ศักยภาพทีชุ มชนมีอยู่ดว้ ยการปรึ กษาหารื อถ้อยทีถอ้ ยอาศัยช่วยเหลื อซึ งกันและกันในชุ มชนก่อน
คิดพึงพาอาศัยผูอ้ ืน และหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู ้ จกั ลดกิ เลสความต้องการของตนเองลง
เพือให้เหลือแรงกําลังและเวลาทีเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมให้
มากขึน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549:56)
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3. องค์ ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงมีองค์ประกอบจากคําในความหมายและคุณลักษณะของความพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีองค์ประกอบเศรษฐกิจตามที พระธรรม
ปิ ฎก (2543) ได้กาํ หนดไว้ว่า เศรษฐกิ จพอเพียงประกอบด้วย เศรษฐกิ จพอเพียงที เป็ นวัตถุ วิสัย
มีปัจจัยสี สําหรับบริ โภคและใช้เพียงพอกับอัตภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ งแวดล้อมในชุมชนได้ กับเศรษฐกิจพอเพียงทีเป็ นจิตวิสัย มีความรู ้สึกว่าเพียงพอเป็ น
การพอเพียงทางจิตและความต้องการทีไม่โลภ ไม่ขวนขวายจนเกินกําลัง ทังทีเป็ นวัตถุวิสัยและจิต
วิสัยต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอีก 3 ด้าน (คณะอนุ กรรมการขับเคลื อนเศรษฐกิ จพอเพียง,
2547 ข : 15-16) ได้แก่
1. ด้า นความพอประมาณ เป็ นความพอดี ไม่น้อยไม่มากเกิ นไปในทางการพูดจา การ
บริ โภคทีไม่เกินความจําเป็ น การจัดการผลิต จัดการหน่วยการผลิต และการใช้เทคโนโลยี การผลิต
ทีเหมาะสมกับทรัพยากรในชุ มชนให้มีประสิ ทธิ ภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผูอ้ ืน
และไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมให้เสื อมโทรม พร้อมกับไม่สร้างภาระหนี สิ นทีเกิน
ความสามารถชําระคืนได้ ซึ งสุ เมธ ตันติเวชกุล (2542:34) ได้กล่าวว่า ความพอประมาณ หรื อ
ความพอดีนนั ประกอบด้วยความพอดีดา้ นจิตใจ คือการตังสติ ตังปั ญญาโดยเริ มทีตนเอง มีความ
เมตตา เอืออาทร และมีความเข้าใจ โดยเฉพาะความพอดีทางด้านสังคม คือการสร้างความพอดีใน
ทุกระดับของสังคม โดยเริ มจากครอบครัว ชุ มชนและสังคม ส่ วนความพอดีในทางด้านเศรษฐกิ จ
คือต้องอยู่อย่างพอดี พอมี พอกิน ไม่หรู หราฟุ่ มเฟื อย และในทางทีควรจะเป็ นและสามารถนําไป
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้จริ งในทุก ระดับ และทุ ก ด้านของสัง คม ทังนี ควรมี ก ารนําเนื อแท้ของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ใ ช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพือให้เ กิ ด การพัฒ นาที ยังยืน และ
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง สติปัญญาและวิถีการดําเนินชีวติ ของไทย
2. ด้า นความมี เหตุ ผล เป็ นการตัดสิ นใจโดยใช้ศ กั ยภาพและมติ ของชุ ม ชนที มี อยู่เป็ น
ข้อมูลเบืองต้นในการกําหนดวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนาชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ของชุ มชน
การช่วยเหลือแบ่งปั นกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และการลดความต้องการ
และกิ เลสของตนเองและชุ มชน ทีพิจารณาจากศักยภาพการพัฒนาให้เห็ นถึ งผลของการกระทํา
อย่างรอบคอบในระดับความพอเพียงของชุมชน
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3. ด้านการมีภูมิคุม้ กันทีดี หมายถึง การเตรี ยมพร้อมกับผลกระทบและการเปลี ยนแปลง
ด้ว ยการกระทํา ที ไม่ ก ระทบสิ งแวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ก ารประกอบอาชี พ และ
ดํารงชีวติ อยูใ่ นชุมชนด้วยความมันคง รวมถึงการสื บทอดและพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอัน
เป็ นเอกลักษณ์ชุมชน
ทังนี ต้องมี เงื อนไขสํา คัญ 2 ประการ ได้แก่ ความรู ้ คื อ มี ค วามรอบรู ้ รอบคอบ และ
ระมัดระวังในการนําความรู้ วิทยากรเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผน การปฏิบตั ิ และ มีคุณธรรม
คือ มีความตระหนัก มีความซื อสัตย์ มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปั ญญาในการดําเนิ น
ชีวติ
เมื อกล่ า วโดยสรุ ป เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจึ ง มี ล ัก ษณะองค์ป ระกอบสํา คัญ ด้ว ยมี ค วาม
พอประมาณในการผลิต การบริ โภค การลดรายจ่ายทีไม่จาํ เป็ นและการเพิมรายได้จากฐานการผลิต
ทีไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืนในการนําทรัพยากรมาใช้ ความมีเหตุมีผลในการเอืออารี บุคคลอืน
หรื อขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอืน มีเหตุมีผลในการผลิ ต การบริ โภคและการสะสมทรัพย์
ตามความเหมาะสมกับความพอดี มีการสร้างภูมิคุม้ กันทีดีสําหรับป้ องกันตนเองโดยการรวมกลุ่ม
ให้เกิดความเข้มแข็ง และประหยัดด้วยการสะสมทรัพย์ทีพอประมาณเหมาะสม พร้อมทังมีความรู ้
และ มีคุณธรรมควบคู่กนั ไปด้วย
4. การขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
สํา นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550:25) ได้เสนอการสร้ างขบวนการขับเคลือนเศรษฐกิ จพอเพียง
เพือสานต่อความคิดและเชื อมโยงขยายผลทีเกิ ดจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้
อย่างหลากหลาย รวมทังเพือจุดประกายให้เกิ ดความรู ้ ความเข้า ใจที ถู กต้อง ซึ งจะนําไปสู่ ก าร
ยอมรับ และการนําไปประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิในทุกภาคส่ วนของสังคมอย่างแท้จริ ง
การขับเคลื อนเศรษฐกิ จพอเพียง มีเป้ าหมายหลัก เพือสร้ างเครื อข่ายเรี ยนรู ้ ให้มีการนํา
หลักเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในกรอบแนวคิด เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ ตลอดจนเป็ นส่ วนหนึ ง
ของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่ วน โดยมีวตั ถุ ประสงค์ของการขับเคลื อน เพือสร้างความรู ้
ความเข้าใจทีถูกต้อง เกียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนทุกคนสามารถนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝั งปรับเปลี ยนกระบวนทัศน์ในการ
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ดํารงชี วิตให้อยูบ่ นพืนฐานของเศรษฐกิ จพอเพียง ตลอดจนนําไปสู่ การปรับแนวทางพัฒนาให้อยู่
บนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะอนุกรรมการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง (2550:26-29) ได้เสนอการระดมพลังจาก
ทุกภาคส่ วน โดยให้มีการสร้างเครื อข่ายดังต่อไปนี
1. เครื อข่ายด้านผูน้ าํ ความคิด
2. เครื อข่ายด้านประชาสังคม
3. เครื อข่ายด้านสื อมวลชนและประชาชน
4. เครื อข่ายด้านสถาบันการศึกษาและเยาวชน
5. เครื อข่ายด้านองค์กรภาคธุรกิจเอกชน
6. เครื อข่ายด้านองค์กรภาครัฐ
7. เครื อข่ายด้านวิชาการ
8. เครื อข่ายด้านสถาบันการเมือง
ดังนัน การขับเคลื อนเศรษฐกิ จพอเพี ยงนัน ถื อเป็ นการเสริ ม พลังให้ประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างมันคงภายใต้กระแสโลกาภิ วตั น์ โดยให้ความสําคัญกับการสร้ างฐานรากทาง
เศรษฐกิ จและสัง คมให้เข้มแข็งรั กษาความสมดุ ล ของทุ น และทรั พยากรในมิ ติต่า งๆ ตลอดจน
สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลียนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู ้เท่าทัน และนําไปสู่ ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของประชาชน
โดยสรุ ปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่ วน ดังนี
1. กรอบแนวคิดเป็ นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิ บตั ิตนในทางทีควรจะ
เป็ น โดยมีพืนฐานมาจากวิถีชีวติ ดังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
เป็ นการมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต
เพือความมันคงและความยังยืนของการพัฒนา
2. คุ ณลักษณะ เศรษฐกิ จพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิ บตั ิตนได้ในทุ ก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบตั ิงาน ทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขันตอน
3. คํานิยาม ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆกันดังนี
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3.1 ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ทีไม่น้อยเกิ นไป และไม่มากเกิ นไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน เช่น การผลิตและการบริ โภคทีอยูใ่ นระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึ ง การตัดสิ นใจเกี ยวกับระดับของความพอเพียงนัน
จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเกียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลทีคาดว่าจะ
เกิดขึนจากการกระทํานันๆอย่างรอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุม้ กันทีดี ในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้ อมรับผลกระทบและ
การเปลียนแปลงด้านต่างๆ ทีจะเกิดขึนโดยคํานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ทีคาดว่า
จะเกิดขึนในอนาคตทังใกล้และไกล
4. เงื อนไข การตัดสิ นใจ และการดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนันต้อง
อาศัยทังความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพืนฐาน กล่าวคือ
4.1 เงือนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี ยวกับวิชาการต่างๆ ทีเกียวข้อง
อย่างรอบคอบ ความรอบคอบทีจะนําความรู ้เหล่านันมาพิจารณาให้เชื อมโยงกัน เพือประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขันปฏิบตั ิการ
4.2 เงื อนไขคุ ณ ธรรม ที จะต้องเสริ ม สร้ า งประกอบด้ว ยมี ค วามตระหนัก ใน
คุณธรรม มีความซือสัตย์สุจริ ตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดํารงชีวติ
5. แนวทางปฏิ บ ัติ / ผลที คาดว่ า จะได้ รั บ จากการนํา ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกต์ใช้ คื อ การพัฒนาทีสมดุ ลและยังยืน พร้ อมรั บต่อการเปลี ยนแปลงในทุกด้าน ทังด้า น
เศรษฐกิจ สังคม สิ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี ดังแผนภูมิ 1
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ความสมดุล/ความยังยืน

เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง/วัฒนธรรม

นําไปสู่
ทางสายกลาง

พอประมาณ

มีเหตุผล

มีภูมิคุม้ กัน

ความรู ้

คุณธรรม

แผนภูมิ 1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สามห่วง สองเงือนไข)
ทีมา: จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สํานักงานสภาทีปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
“วารสารเศรษฐกิจและสั งคม” 2548 : 41-47.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมได้ทุกระดับ โดยเฉพาะพืนที
ทีผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ซึงได้มีการเชือมโยงการดําเนิ นกิจกรรมเป็ นกระบวนการ ภายใต้แนวคิด
คุณธรรม ความดี สร้างสังคม อยูด่ ีมีสุข เป็ นกระบวนการพัฒนาเพือขับเคลือนคุณธรรมหรื อความ
ดี ให้คงอยูห่ รื อกลับมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยูด่ ีมีสุข บนพืนฐานตามหลักแนวพระราชดําริ
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เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยเล็งเห็นว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3
ประการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการสร้างระบบภูมิคุม้ กันทีดี นันเป็ นหลักการที
สามารถนํามาใช้เพือพัฒนาคนได้อย่างดียงและยั
ิ
งเป็ นหลัก ปรัชญาในการดําเนินชีวิตให้มีความสุ ข
ได้อย่างแท้จริ ง สามารถมีกินมีใช้อย่างเพียงพอ ไม่เบี ยดเบียนผูใ้ ดและขณะเดี ยวกันก็มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และ
ความ เปลียนแปลงต่าง ๆ
แนวคิดเกียวกับสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เป็ นคําทีสะท้อนถึงสุ ขภาวะของคนในสังคมไทยทีมีมาแต่เดิมให้ความรู ้สึก
ถึ ง สัง คมทีสงบร่ ม เย็น ช่ วยเหลื อเกื อกูล กัน แบ่ง ปั น เป็ นความสัม พันธ์ ระหว่างครอบครั ว และ
ชุ มชน มีค่ามากกว่าเงิ น จุ ดเปลี ยนเริ มปรากฏอย่างต่อเนื อง เมื อเราเน้นการพัฒนาประเทศตาม
กระแสของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมหลายฉบับ ได้สร้างค่านิยมให้เกิดขึนในหมู่คนไทยว่า
งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุ ข ความสุ ขของคนในปัจจุบนั จึงผูกโยงอยูก่ บั ความมันคงทางวัตถุ
และความอยู่ดี กิ น ดี ผลพวงของการพัฒ นาเกื อ บครึ งศตวรรษที “เอาเงิ น นํา หน้า เอาปั ญ หา
ตามหลัง” ก่อผลกระทบโดยตรง นับแต่ปัจเจกชนทีลุ่มหลงกับความฟุ้ งเฟ้ อสะดวกสบาย เคยชิ น
กับ การใช้เงิ นซื อหาความสุ ข ทุ กรู ป แบบ ครอบครั ว ขาดความอบอุ่ น เพราะสมาชิ ก ทุ ก คนต้อง
ทํางานตัวเป็ นเกลียวผลทีสังคมได้รับจึงเป็ น “สังคมทีอยูร่ ้อน นอนทุกข์” (เสรี พงศ์พิศ, 2549:1 ;
ประเวศ วะสี , 2549:28)
ประเทศไทยจึงได้มีการทบทวนการพัฒนาใหม่โดยกําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 ซึ งเป็ นกรอบยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี มีวิสัยทัศน์
และเป้ าประสงค์ทีมุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน” (green and happiness society) โดยยึดแนว
ปฏิ บตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบบูรณาการทีเป็ นองค์รวมมีคน
เป็ นศูนย์กลาง (สํานักประเมินผลและเผยแพร่ การพัฒนาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549:1)
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1. ความหมายของสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
สํ า นัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2550:2) ได้ใ ห้
ความหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 ว่าความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข คือ การ
ทีคนมีคุณภาพชีวติ ทีดี ดํารงชี วิตอย่างมีดุลยภาพทังจิต กาย ปั ญญา ทีเชื อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม
และสิ งแวดล้อมอย่างเป็ นองค์รวมและสัมพันธ์กนั ได้ถูกต้องดีงาม นําไปสู่ การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
ระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
นอกจากนัน จากรายงานการศึกษาของ เสรี พงศ์พิศ (2549) ยังได้ชีให้เห็นว่า ความอยูเ่ ป็ น
สุ ขนันไม่ได้หมายความเพียงการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หากแต่หมายรวมถึงการสร้างความสมดุล การ
อยูร่ ่ วมกับข้อจํากัด ร่ วมกับโรคภัยไข้เจ็บ ความพิการ ตลอดรวมถึงความไม่สมบูรณ์ต่างๆอีกด้วย
ทังนี ความอยูเ่ ป็ นสุ ข มีลกั ษณะของความเป็ นองค์รวมหรื อความเป็ นทังหมด
อย่างไรก็ตามจากความหมายดังกล่าวจึงเห็ นได้วา่ ความอยู่เย็นเป็ นสุ ขเป็ นความสุ ขมวล
รวมของมนุ ษย์ทีมี ความสัม พันธ์ ก ับสรรพสิ งที อยู่รอบตัว ซึ งความหมายดัง กล่ าวจึง มี ข อบเขต
กว้างขวาง มี รูปแบบไม่แน่ นอน ไม่มีความชัดเจน ขึ นอยู่กบั สถานการณ์ ทีเปลี ยนไป ตามความ
คิดเห็นของคนในชุ มชน สาระหรื อเนื อหาความอยู่เย็นเป็ นสุ ขจึงเกี ยวโยงทีเป็ นความหมายและ
ลักษณะของคุ ณภาพทีดี ของประชาชน (quality of life) ความอยู่ดีมีสุข (we-being) ในชุ มชน
ชุ มชนน่าอยู่ (livable Community) ความเข้มแข็ง(strengths) และการพึงตนเองของชุ มชน (selfreliance of community) ความหมายของความอยู่เย็นเป็ นสุ ขจึ งมี ลกั ษณะแตกต่างกันมีความ
หลากหลายขึนกับทัศนะการรับรู้ ของระดับบุคคล สภาพของแต่ละท้องถิ น (อมร สุ วรรณมิตร,
2546:12-13)
2. องค์ ประกอบของสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข นับเป็ นเป้ าหมายหลักของการพัฒนาสังคม ซึ งความอยู่เย็นเป็ นสุ ข
(แบบไทย) หรื อความสุ ข (แบบสากล) นับเป็ นประเด็น สาธารณะที ซึ งได้ก ลายเป็ นกระแสที
ยิงใหญ่ทีมีการเคลือนไหวสอดรับกันทัวโลก โดยพบว่า หลักสําคัญของการสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ข ก็คือ การพัฒนาสังคมส่ วนต่างๆ ไปพร้อมๆกัน ทังสุ ขภาพร่ างกาย สุ ขภาพจิต สุ ขภาพสังคม
และสุ ขภาพปั ญญา ซึ งต้องมีการเชื อมโยงกับความมันคงในด้านต่างๆ ด้วย การมีสิงแวดล้อมทีดี
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ผูค้ นเห็ นคุ ณค่ าทางจิ ตใจ อนุ รัก ษ์สื บสานศิ ลปวัฒนธรรม มี สัม พันธภาพที ดี ใ นครอบครั ว และ
ชุ มชน สร้างสวัสดิการและหลักประกันในชี วิตควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิ จทีเน้นการสร้ าง
รายได้และยกระดับมาตรฐานการครองชี พ (สุ ทิพนั ธุ์ บงสุ นนั ท์, 2548 ; กระทรวงมหาดไทย,
2547; กระทรวงสาธารณสุ ข, 2552) ทังนี ปั จจัยพืนฐานร่ วมทีสําคัญในการสร้ างความอยู่เป็ นสุ ข
ของสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทีสํา คัญ 6 ประการ ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)
1. การมีสุขภาวะ ประกอบด้วย สุ ขภาพดี สุ ขภาพจิตดี และความสามารถในการเรี ยนรู้ ที
คิดเป็ นทําเป็ น
2. เศรษฐกิจเป็ นธรรมและเข้มแข็ง ประกอบด้วย การมีสัมมนาชี พ เศรษฐกิจเข้มแข็ง และ
มีความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจ
3. ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย บทบาทครอบครัวทีเหมาะสม และสัมพันธภาพทีดีใน
ครอบครัว
4. ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย ชุมชนพึงตนเองได้ ชุ มชนเกือกูลกัน และการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน
5. สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิ เวศทีสมดุล ประกอบด้วย ปั จจัยพืนฐานในการดํารงชี วิต มี
ความปลอดภัยในชีวติ มีคุณภาพสิ งแวดล้อมทีดี และมีระบบนิเวศสมดุล
6. สังคมประชาธิ ปไตยทีมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย การมีจิตสํานึกประชาธิ ปไตย และ
สังคมทีมีธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ทางสังคม
3. หลักปรัชญาพืนฐานของการสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ในประเทศไทย ทิศทางหลักในการสร้างสังคมหรื อชุ มชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันนันมีอยู่ 3
ทิศทางสําคัญ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2549:24) คือ
1. สังคมทีไม่ทอดทิงกัน เป็ นสังคมทีคนในสังคมมองเห็นความทุกข์และความสุ ขของคน
อืนร่ วมกัน มีการช่ วยเหลือเกือกูลและดูแลซึ งกันและกัน นันคือ มีความเอืออาทรไม่นิงดูดายเมือ
เห็นผูอ้ ืนเป็ นทุกข์ อันมีลกั ษณะของการร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขกัน ซึ งอาจจะเห็นได้จากการเกิ ดขึนของ
กองทุนสวัสดิ การ และแนวทางอาสาสมัครต่างๆ สังคมทีเข้มแข็ง เป็ นสังคมทีมีชุมชนท้องถินที
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เข้มแข็ง ภาคประชาสังคมทีเข้มแข็ง ตามลักษณะภูมินิเวศน์ กลุ่มคนและประเด็น ซึ งอาจจะเห็นได้
จากการงานทีเกียวเกียวข้อง เช่น การทํางานเรื องเด็กและชุมชน
2. สังคมคุ ณธรรม เป็ นสัง คมทีเป็ นปึ กแผ่น ร่ มเย็นเป็ นสุ ข โดยการใช้ศาสนธรรมเน้น
ความดี ความถูกต้อง และความเป็ นธรรมในสังคม มาร่ วมกันคิดร่ วมกันทําในชุ มชน แม้จะมีความ
แตกต่างกันของการนับถือศาสนา แต่ก็เคารพคุ ณค่าระหว่างกัน มีความเข้าใจกันระหว่างศาสนา
และหลีกหนีออกจากวัตถุนิยม
3. สังคมประชาธิ ปไตย เป็ นสังคมทีมีหวั ใจสําคัญคือ การให้ทุกภาคส่ วนเข้ามีส่วนร่ วม
โดยเฉพาะในภาคประชาชนจะต้องมีส่วนอย่างสําคัญในการกําหนดกลไกต่างๆ ทางสังคม นันคือ
ประชาชนจะเป็ นผูม้ ีบทบาทในเนือหาสาระอย่างแท้จริ งไม่ใช่เพียงแค่ตามรู ปแบบหรื อกฎหมาย
เมือกระแสโลกเริ มให้ความสนใจกับการพัฒนาคนและผลกระทบการพัฒนาทีจะนําไปสู่
ความดีมีสุขของประชาชน จากประสบการณ์ของต่างประเทศตังแต่ทศวรรษ 1960 องค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสนใจพัฒนาตัวชีวัดทางสังคมหรื อดัชนีใหม่ๆ ทีจะมาอธิ บายผลของการ
พัฒนาแทน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรื อ GDP) และรายได้ต่อหัว
ประชากร เนื องจากได้ตระหนักว่าดัชนี ชีวัดการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ (GDP) แบบดังเดิ มไม่
เพี ย งพอในการวัด ความสมดุ ล และความยังยื น ของการพัฒ นาได้ (สํา นัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550; พระไพศาล วิสาโล, 2545 ; สดใส ขันติวรพงศ์,
2550) ซึ งในปั จ จุ บ ัน กระแสการพัฒ นาประเทศไทยก็ เ ช่ น เดี ย วกับ ประเทศอื นทัวโลกที เริ ม
ปรับเปลียนกระบวนทัศน์การพัฒนาจากการมุ่งเพือการขยายตัวทางเศรษฐกิ จเป็ นเป้ าหมายหลัก
กลับมาให้ความสําคัญกับการทําให้คนมีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขหรื อมีคุณภาพชี วิตทีดีขึน ทังนี หลัก
ปรัชญาพืนฐานของการสร้างความอยู่เย็นเป็ นสุ ข ประกอบด้วยหลักปรัชญาพืนฐานทีสําคัญใน 7
ด้าน ดังนี
1. ด้านหลักความเป็ นองค์รวม คือ ความเป็ นองค์รวมของสรรพสิ งทีเชือมโยงสัมพันธ์กนั
เป็ นรากฐานสําคัญทีจะนําไปสู่ ชีวิตและสังคมทีสมดุ ล ในระดับบุคคล หมายถึง การมีสุขภาพดี
แบบองค์รวม ทีให้ความสําคัญทังร่ างกาย จิตใจ สังคมและปั ญญา ทังหมดนี มีความสัมพันธ์และ
กระทบซึ งกันและกัน โดยเฉพาะสุ ขภาพทางจิต ทางสังคม และปั ญญาทีจะนําความสุ ขสู่ ตนเอง
และสังคม ในระดับสังคม หมายถึง การสร้างและพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ทีให้ค วามสําคัญกับ
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การพัฒนามิติทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางวัตถุ ทังนี ความเจริ ญทาง
วัตถุเปรี ยบเสมือนร่ างกาย ความเจริ ญทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนา เปรี ยบเสมือนจิตใจ สังคม
และปัญญาของสังคม
2. ด้านหลักความพอเพียง ทังนี เพราะความไม่รู้จกั พอของมนุ ษย์จะนําไปสู่ ความอยูร่ ้อน
นอนทุกข์ การกําหนดระดับทีพอเพียงของชีวิตประกอบด้วยสองระดับ คือ ความพอเพียงในระดับ
บุคคล คือ การกําหนดระดับของปั จจัยทีพอดี ของชี วิตเท่าทีจําเป็ นต่อการดํารงและดําเนินชี วิตได้
อย่างสะดวก มีความมันคง ไม่ตอ้ งเบียดเบียนผูอ้ ืน ความพอเพียงในระดับสังคม คือ การกําหนด
ระดับความเจริ ญของสังคมในระดับพอดี ทีจะทําให้สังคมมีความสะดวกมันคง ปลอดภัย และทํา
ให้คนในสังคมปราศจากความทุกข์และมีความสุ ข ความยากจนในหลักการข้อนี คือ การกําหนด
ระดับความพอดี
3. ด้านหลักการดุลยภาพของการพัฒนา นันคือ การพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องไม่ลาหน้
ํ าการ
พัฒนาทางสังคม และนําไปสู่ ความเป็ นธรรมในสังคม ทีลดช่องว่าง ความแตกต่างและไปด้วยกัน
อย่างมีดุลยภาพกับความก้าวหน้าของมนุษย์ ทีมีศกั ยภาพและอิสรภาพในการตัดสิ นใจและเลื อก
บริ โภค มีความคิดไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล ไม่ยดึ ติดกับสิ งเร้าจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบการ
สร้ างความเข้ม แข็งทางวัฒนธรรมและศาสนา เพือถ่ วงดุ ล กิ เลสของมนุ ษ ย์จากความเจริ ญทาง
เศรษฐกิจ
4. ด้านหลักการระบบคุณค่าดังเดิมของสังคมไทย การทบทวนระบบคุณค่าดังเดิมและวิถี
ชีวติ ในอดีตเพือนํามาประยุกต์ใช้กบั ชี วิตในปั จจุบนั จะช่วยให้มีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขได้อย่างยังยืน
ในอนาคต เช่น การเอือเฟื อเผือแผ่ เห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยทีถอ้ ยอาศัย การเคารพบุพการี ฯลฯ
5. ด้านหลักการทางศาสนา หมายถึง การไม่ยดึ ติดตัวตนและวัตถุ ซึ งเป็ นอิสระจากกิเลสที
ไม่สินสุ ด นําไปสู่ ฉนั ทะของความพอและการให้ ซึ งเป็ นรากฐานของความสงบสุ ขในจิตใจ
6. ด้านหลักการวิธีคิด ได้แก่ การคิดเชิงบวก สร้างสรรค์และใช้เหตุผล
7. ด้านหลักการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม จะนําไปสู่ ความสมานฉันท์และ
สันติสุข เป็ นการเสริ มพลังซึงกันและกันในการพัฒนาประเทศ
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กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เป็ นสภาวะทีคนคุณภาพชี วิตทีดี ดํารงชี วิตอย่าง
มีดุลยภาพทังจิต กาย และปั ญญา โดยมีความเชื อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมอย่าง
เป็ นองค์รวม เป็ นความสมดุลระหว่างวัตถุกบั จิตวิญญาณ เป็ นสภาวะของการอยูอ่ ย่างมีคุณค่าและ
ความหมาย ซึ งมิได้ขึนอยู่กบั สิ งทีเรามี หากขึนอยู่กบั สิ งทีเราเป็ น เพราะความอยู่เย็นเป็ นสุ ข เกิ ด
จาก ข้างใน ทีประสานกับ ข้างนอก ระบบสังคมอย่างสมดุล อยูด่ ว้ ยสัมพันธภาพกับสรรพสิ งและ
กับความจริ งนันเอง
4. แนวทางการพัฒนาเพือสั งคมอยู่เป็ นสุ ข
จากการวิจยั ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2545:13-17) ซึงได้ศึกษาบทบาท
ของชุมชนต่อการศึกษาได้เสนอผลการวิจยั ในประเด็น การพัฒนาชุ มชนในชนบทว่าองค์กรชุ มชน
และเครื อข่ายเรี ยนรู ้มีบทบาทสําคัญในสังคมไทย โดยการสร้างระบบการพึงตนเองและระบบการ
พึงพาอาศัยกันและกันตามกระบวนการทางภูมิปัญญาในสังคม ชุมชน ซึ งได้สร้างระบบทีเกียวข้อง
กัน 10 ระบบ เรี ยกว่า แนวทางการพัฒนาเพือความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ระบบคุ ณค่า เป็ นนามธรรมที คอยกํากับกิ จกรรมหรื อการดําเนิ นกิ จกรรมของระบบ
อื นๆ โดยมี ค นและการอยู่ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนเป็ นเป้ าหมายสํ า คัญ ระบบคุ ณ ค่ า จะเน้ น การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน (สังคมหรื อชุ มชน) ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ (การ
ผลิต การจัดการทรัพยากร และการเลือกใช้เทคโนโลยี) และคนกับคุณธรรม (กายและจิต) ระบบ
คุณค่า จึงปรากฏอยู่ในกฎระเบียบต่างๆ ของสังคมในการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ และกระบวนการ
ถ่ายทอดเรี ยนรู้ของชุมชน
2. ระบบการเรี ยนรู้ เป็ นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบเป็ นการเรี ยนรู ้ทีต่อเชื อมความรู ้
ภูมิปัญญาของชุมชนเข้ากับความรู้ทางสากล พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ทีสอดคล้องและรับใช้ชีวิตและ
ชุ มชนในปั จจุบนั กิจกรรมหรื อระบบอืนๆ จึงต้องมีการเรี ยนรู ้เฉพาะระบบหรื อเฉพาะด้าน โดยมี
ภูมิปัญญาเป็ นแกนกลาง เชือมร้อยความรู ้ทุกส่ วนเข้าด้วยกันเป็ นองค์ความรู ้ใหม่ของชุมชนไทย
3. ระบบเกษตรกรรมยังยืน คือการเกษตรทีคํานึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ
หลีกเลียงเทคนิ ค และวิธีการทางการเกษตร ทีส่ งผลกระทบต่อวิถีธรรมชาติเกษตรกรรมยังยืนใน
รู ปธรรม จึง หมายถึ งรวมเกษตรผสมผสาน วนเกษตร ไร่ นา สวนผสม เกษตรธรรมชาติ พุท ธ
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เกษตรกรรม ฯลฯ ทีเป้ าหมายเพือการบริ โภคและมีส่วนเกินเพือการแบ่งปั นและแลกเปลียนทังผ่าน
ระบบการแลกเปลียนแบบวัฒนธรรมชุมชนและแบบใหม่
4. ระบบทุนชุ มชน ความคิดนี ก่อตัวขึนจากปั ญหาหนีสิ น และการพึงพาสถาบันทุนของ
ระบบใหญ่ คือการพึงตนเองด้านทุน หรื อหนึ งคือ ระบบการสะสมทุนของชุ มชนทีมีรูปแบบและ
วิธีการทางวัฒนธรรมเข้า มามี บ ทบาท ทังในด้านการระดม การบริ หารจัดการ หลักเกณฑ์และ
กฎระเบี ย บต่า งๆ รากฐานความคิ ด ถึ ง จึ ง แตกต่ า งจากการสะสมทุ น ของระบบทุ น นิ ย มและมี
เป้ าหมายเพือตอบสนองปัจจัยพืนฐานของสมาชิกในชุมชน
5. ระบบธุ รกิ จชุ มชน หรื อการตลาดทีชุ มชนต้องการ ซึ งประกอบด้วย การจัดการด้าน
การตลาดเพือเพิมมูลค่าของผลผลิตตนเอง การจัดการด้านการตลาดเพือลดต้นทุน สิ นค้า อุปโภค
บริ โภค ที ชุ มชนผลิ ตเองไม่ได้ตอ้ งนําเข้ามาจากภายนอกชุ มชน และสุ ดท้ายคื อ การจัดการด้าน
ระบบการแลกเปลียนผลผลิตระหว่างชุมชนต่อชุ มชน และระหว่างผูผ้ ลิตระหว่างชุ มชนต่อชุ มชน
และระหว่างผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค
6. ระบบอุตสาหกรรมชุ มชน เป็ นระบบคู่กบั ระบบธุ รกิ จชุ มชน แต่มีพฒั นาการต่อเนื อง
จากกระบวนการพึ งตนเองเดิ ม ที ครอบครั ว เป็ นผูแ้ ปรรู ปเพื อเก็ บ ถนอมผลผลิ ตของตนเองไว้
บริ โ ภคในระยะยาว โดยมี เทคนิ ค วิท ยาการแปรรู ป ต่า งๆ เช่ น เครื องสี มื อ การผลิ ตเครื องมื อ
เครื องใช้พนบ้
ื านต่างๆ เป็ นต้น ศักยภาพพืนฐานเดิมนีไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาโดยชุ มชนและ
เป็ นของชุ มชนเอง ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมชุ มชนในความหมายนี จึงมี 3 แบบ คือ อุตสาหกรรม
ชุมชน แปรรู ปผลผลิตของตนเอง อุตสาหกรรมชุ มชนผลิต ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิน
และอุตสาหกรรมชุ มชนทีนําวัตถุ ดิบภายนอกมาผลิ ตเพือตอบสนองการบริ โภคและใช้สอยใน
ชุมชน
7. ระบบสิ งแวดล้อม นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมทีคํานึ งถึงผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อมแล้ว ระบบสิ งแวดล้อมของชุ ม ชนยังครอบคลุ ม ถึ ง ดิ น นํา ป่ า อากาศ การจัด การ
ทางกายภาพของชุมชน เช่น ถนนหนทาง แหล่งนําศูนย์กลางชุ มชน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ทีเอือต่อการเจริ ญของชี วติ ด้วย
8. ระบบสวัสดิการชุมชน ความคิดแรกเริ มของชุมชนคือ ชาวบ้านต้องมีสวัสดิการเหมือน
ข้าราชการ เมือรัฐให้ไม่ได้ชุมชนต้องดําเนิ นการเอง จึงเกิ ดกองทุนสวัสดิการชุ มชนทีนําผลกําไร
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กองทุนชุ มชนต่างๆ มาจัดระบบเป็ นค่าพยาบาล ค่าทําศพ บํานาญ ทุนการศึกษา ฯลฯ เมือสําเร็ จ
แล้วพบว่า เป้ าหมายสําคัญของระบบสวัสดิการชุมชน คือการสร้างหลักประกันความมันคงในชี วิต
ร่ วมกัน หลักประกันทีว่านี อาจหมายรวมถึง การแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือให้
ผูไ้ ม่มีทีดินทํากินมีทีดินทํากินเป็ นของตนเองได้ดว้ ย
9. ระบบการรักษาสุ ขภาพของชุ มชน ตังอยูบ่ นฐานของความรู ้ดา้ นการแพทย์ทีเรี ยกรวม
ว่าแพทย์แผนไทย ซึ งไม่ได้เน้นทีการรักษา แต่เน้นการดูแลสุ ขภาพทีเชื อมโยงตังแต่ภาวะร่ างกาย
ของคน (ธาตุ) ฤดูกาล อาหารและยาสมุนไพร เกียวข้องโดยตรงกับการจัดการการผลิ ตในระบบ
เกษตรกรรมยังยืน และระบบการรักษาสิ งแวดล้อม
10. ระบบการจัดการของชุ มชน ในชุ มชนหนึ งๆ อาจจะไม่สามารถพัฒนาระบบทัง 10
ระบบขึนภายในชุ มชนครบ แต่ชุมชนสามารถสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างชุมชนเพือเสริ ม
ความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกันขึนมาทดแทนได้
นอกจากนันกระทรวงพัฒ นาสั ง คมและความมันคงของมนุ ษ ย์ (2550:13) กล่ า วว่ า
สังคมไทยทีพึงปรารถนา คือ สังคมทีดีงานและอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน โดยมีหลัก 8 ประการ เพือให้
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน ดังนี
1. การเป็ นสังคมทีไม่ทอดทิงกัน เป็ นสังคมทีมีนาใจ
ํ ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข ไม่ทอดทิงกัน
2. การมีเศรษฐกิจพอเพียง มีพออยูพ่ อกินถ้วนหน้า พึงตนเองได้ มีความสมดุลและเติบโต
บนฐานทีแข็งแรงอย่างมีดุลยภาพและความยังยืน
3. การใช้ทรัพยากรอย่างเป็ นธรรมและยังยืน มีการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ใช้อย่างเป็ นธรรมและยังยืน การใช้ท รั พ ยากรอย่างเป็ นธรรมและยังยืน เป็ นปั จจัย สํา คัญของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเป็ นธรรมทางสังคม
4. การเคารพศักดิศรี และคุณค่าความเป็ นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการเคารพ
ศักดิศรี และคุณค่าความเป็ นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สังคมจะมีความสุ ข มีความชื นชมยินดี
ต่อกัน มีความร่ วมมือกันทําความดี และมีพลังสร้างสรรค์มหาศาล
5. การมีความเป็ นธรรมทางสังคม สร้างความสุ ข และการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขรากฐาน
ของความเป็ นธรรมทางสังคมอยู่ทีการเคารพศักดิศรี และคุณค่าความเป็ นคนของทุกคนอย่างเท่า
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เทียมกัน ความเป็ นธรรมทางสังคม รวมถึงความเป็ นธรรมทางกฎหมาย และความเป็ นธรรมทาง
เศรษฐกิจด้วย
6. การมีสันติ ภาพ ความรุ นแรงและสงครามทําลายการอยู่ร่วมกันด้วยความสุ ข สังคม
ต้องมีสมรรถนะในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ทังความขัดแย้งภายใน และกับภายนอก
ประเทศ เพือสันติภาวะของสังคม
7. การพัฒนาจิตใจ ทําให้เกิดความสุ ข ความพอเพียง และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
8. ความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนท้องถิ นและประชาสัง คม ถ้าปราศจากความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถินและประชาสังคม ประชาธิปไตยและศีลธรรมในสังคม
โดยสรุ ปการทีให้พฒั นาเพือให้ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ทีเป็ นปั จจัยความสําเร็ จทีนําไปสู่ เป็ น
ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข อันได้แก่ การเสริ มพลังชุ มชน การเสริ มสร้างภาวะผูน้ าํ การพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุ มชน และเสริ มสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนให้ขบั เคลื อน
ต่อไป
แนวคิดเกียวความเข้ มแข็งของชุ มชน
ชุ มชนเป็ นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึ ง ที มิใช่เป็ นเพียงพืนทีทีคนมาติดต่อสัมพันธ์กนั
เท่านันแท้จริ งแล้วการทีผูค้ นมาติดต่อสัมพันธ์กนั สร้างอุดมการณ์ ความเชื อ กฎ กติกา ในการอยู่
ร่ วมกันทําให้ความเป็ นชุมชนเกิดขึนและดํารงอยู่ โดยทีชุ มชนมีประวัติศาสตร์ ของการอยูร่ ่ วมกัน
ของสมาชิกมาเป็ นเวลานาน ปั จเจกบุคคล ซึ งเป็ นสมาชิ กของชุ มชนจึงเกิดและเติบโตมาในชุ มชน
ดังนันชุ มชนจึง ไม่เพียงพอแต่ มีอิท ธิ พลต่อ อุ ดมการณ์ ความคิ ด ความเชื อ และพฤติ กรรมของ
สมาชิ ก แต่ ชุ ม ชนในฐานะเป็ นองค์ก รทางสั ง คม ยัง มี ผ ลอย่า งสํา คัญ ต่ อความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการในชี วิตประจําวันและความสามารถในการจัดการกับปั ญหาร่ วมกันต่างๆ
ของชุมชน ซึ งจะถูกถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้จากรุ่ นหนึงไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึงด้วย
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1. ความหมายของชุ มชน
นักวิชาการได้ให้ความหมายของชุมชนไว้หลากหลาย และแง่มุมต่างๆ ดังนี
จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540:14) กล่าวถึ งชุ มชน โดยสรุ ปไว้ว่า ชุ มชนประกอบไปด้วย
ระบบความสัมพันธ์ของคน ความเชื อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิ จ อาชี พ ระบบ
การเมื อ ง ระบบการปกครอง โครงสร้ า งอํา นาจ รวมถึ ง ระบบนิ เ วศวิ ท ยา สิ งแวดล้อ ม และ
เทคโนโลยีดา้ นต่างๆ ซึ งระบบเหล่านีมีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่า มีความ
เชือมโยงทีไม่สามารถแยกออกจากกันได้
ประเวศ วะสี (2541:35-36) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า หมายถึง การทีคนจํานวนหนึ ง
มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอืออาทรต่อกัน มีความพยายามทําอะไรร่ วมกัน มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
การกระทํา ซึ งรวมถึงการติดต่อสื อสาร (communicate) กัน
ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (2544:5) ให้ความหมายเกียวกับชุมชนส่ วนใหญ่จะเน้นไปทีลักษณะ
ทีตังทางภูมิศาสตร์ ขอบเขตเชิ งพืนที เป็ นทีตังของชุ มชนทีชัดเจน มีกลุ่มคนทีอาศัยอยู่รวมกัน มี
การปฏิ สั ม พัน ธ์ (interaction) กลายเป็ นความผูก พันและสร้ า งกิ จ กรรมเพื อประโยชน์ ใ นการ
ดํารงชี วิตร่ วมกันขึน การเป็ นชุ มชนนัน ไม่ได้อยู่ทีลักษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดี ยว (อยู่ใน
อาณาบริ เ วณเดี ย วกัน ) หรื อ ขึ นอยู่ ก ับ คนเท่ า นัน แต่ ย งั อาจหมายถึ ง อุ ด มการณ์ อํา นาจ และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมทีมีทงความกลมกลื
ั
น (harmonious) เป็ นหนึงเดียว (unity) มีความขัดแย้ง
เคลือนไหว เปลี ยนแปลง และผลิ ตใหม่ได้ โดยนัยนี ความเป็ นชุ มชน จึงมีได้หลายลักษณะและ
หลายระดับ ตังแต่ชุมชนในระดับ ครอบครัว ชุ มชนระดับหมู่บา้ น ชุ มชนระดับเครื อข่าย ชุ มชน
วิช าการ ชุ ม ชนกลางอากาศ หรื อ ชุ ม ชนโลก เป็ นต้น หรื ออี ก ความหมายหนึ งของชุ ม ชน คื อ
หมายถึ งกลุ่มทางสังคมทีอยู่อาศัยร่ วมกัน ในอาณาบริ เวณเดี ยวกัน เช่ น ครอบครั ว ละแวกบ้าน
หมู่บา้ น ตําบลหรื อเรี ยก เป็ นอย่างอืน มีความเกียวข้องสัมพันธ์กนั มีการติดต่อสื อสารและเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน มีความผูกพันและเอืออาทรต่อกัน ภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน ร่ วมมือและ
พึงพาอาศัยกันเพือบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายร่ วมกัน
จึงอาจกล่าวได้วา่ ในระยะแรกชุ มชนจึงมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า บ้านหรื อหมู่บา้ น
ในภาษาไทยทีมีมาก่อนหน้านัน ในฐานะเป็ นหน่ วยการปกครองทีมีขอบเขตแน่นอนภายใต้การ
ควบคุ ม ของรั ฐ และองค์ก รทางสั ง คม ซึ งไม่ เ พี ย งแต่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการใน
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ชี วิตประจําวันของสมาชิ ก แต่ยงั สามารถช่ วยให้ส มาชิ กสามารถจัดการกับ ปั ญหาต่ า งๆที มี อยู่
ร่ วมกันได้โดยทัวไปชุ มชนจะประกอบไปด้วยครอบครั วหลายครอบครัวมารวมกัน ด้วยความ
จํา เป็ นที จะต้อ งพึ งพากันในด้า นต่ า งๆ เช่ น การทํา มาหากิ น การดู แ ลรั ก ษาโรค สั น ทนาการ
พิธีกรรม ความเชือ เป็ นต้น
2. แนวคิดเกียวกับชุ มชนเข้ มแข็ง
ชุ มชนเข้มแข็งเป็ นแนวคิ ดที โดดเด่ นขององค์กรพัฒนาเอกชนในสายวัฒนธรรมชุ มชน
ก่อกําเนิดจากการได้ทาํ งานร่ วมกับชาวบ้าน และจากความพยายามร่ วมกันทีจะแสวงหาการพัฒนา
ในทิ ศ ทางใหม่ เพื อตอบสนองความต้องการของชาวบ้า นซึ งได้ค ้น พบว่า ในสั ง คมชนบทมี
วัฒนธรรมในการแก้ปัญหา และจัดการการพัฒนาทีมีพลัง ซึ งรัฐไม่เคยให้ความสนใจมาก่อนนันก็
คื อ “ความเป็ นชุ ม ชน” หรื อ “ศัก ยภาพของชุ ม ชน” ในการพัฒ นาตนเองทังในด้า นภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิน การช่วยเหลื อเกื อกูลกัน ถึงแม้จะถูกบันทอนจากนโยบายการพัฒนาของรัฐก็ตาม ทําให้
เกิดการวิพากษ์ความล้มเหลวของนโยบายการพัฒนาของรัฐในหมู่นกั คิดสายวัฒนธรรมชุ มชน แต่
ก็ยงั ไม่ได้รับการขานรับจากรัฐและสาธารณะเท่าใดนัก กระทังเกิ ดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.
2540 จากความผิ ดพลาดของการพัฒ นาประเทศ ความอ่ อนแอแผ่ข ยายไปทัวทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทย ทําให้เกิ ดกระแสการหวนกลับมาสนใจ “ชุ มชน” และ “ความเข้มแข็งของชุ มชน”
กว้า งขวางมากขึ น และถู ก บรรจุ อยู่ใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที 8 และ
ต่ อเนื องมาถึ งแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที 9 เป็ นลํา ดับ ซึ งมุ่ งเน้นความเข้ม แข็ง ที มาจากฐานรากเพื อ
นําไปสู่ การพัฒนาอย่างแท้จริ ง (อมรา จันทรมานะ, 2548:27)
ความเข้มแข็งของชุ ม ชนเป็ นมโนทัศน์ทีมี ค วามหมายในหลายมิ ติ ไม่ว่าจะเป็ นมิ ติทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง นิ ยามของความเข้มแข็งในแต่ละมิติก็มีการกําหนดไว้
หลากหลายในหลายๆกรณี นิ ยามของความเข้มแข็งของชุ มชนมาจากความคิ ดเชิ งอุ ดมการณ์ ว่า
ชุ มชนทีเข้มแข็งจะมีลกั ษณะอย่างไรบ้างเช่ น มีระบบเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิ น คนมี วิถีชีวิตที
ประหยัด อดออม ไม่ ถู ก ลัท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย มครอบงํา หรื อ การที ชุ ม ชนระบบการเกษตรแบบ
ผสมผสาน คือการมีผลิตทีมีความหลากหลาย เพือลดความเสี ยงในราคาสิ นค้าในตลาด และเพือ
ความเข้มแข็งในการพึงตนเองในด้านการบริ โภค เป็ นต้น (อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยา
วงศ์, 2540:21) แนวคิดในลักษณะนีมีแนวโน้มจะเกิดขึนจากการได้เป็ นประจักษ์พยานของการที
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ชุมชน ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตในเรื องต่างๆอันเป็ นผลมาจากการปรับเปลียนระบบเศรษฐกิจแบบ
พึงตนเองในอดีตไปสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีเน้นการผลิ ตเพือการค้า อย่างไรก็ตามถึงแม้
แนวคิดอุดมการณ์ ในเรื องความเข้มแข็งทีกล่าวถึง จะมีส่วนถูกต้องและมีขอ้ มูลเชิ งประจักษ์แสดง
ให้เห็นเป็ นตัวอย่างหมู่มาก แต่เนื องจากชุ มชนต่างๆของสังคมไทย ได้ผ่านระบบการปรับตัวต่อ
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มาเป็ นระยะเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ การปรับตัวต่อ
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม มาเป็ นระยะเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ การปรับตัวที
เกิ ดขึ นนี มี ส่ วนหล่ อหลอม ให้คนในชุ ม ชนมี โลกทัศน์ ค่านิ ยม และทัศนะต่ อการดํารงอยู่ของ
ชุ ม ชนที แตกต่า งกัน ดัง นัน ในสภาพความเป็ นจริ ง นิ ย ามความเข้ม แข็งของชุ ม ชน จึ ง มี ความ
หลากหลายไปตามบริ บททีผ่านกระบวนการปรับตัวทีแตกต่างกัน
อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540:8-10) ได้นาํ เสนอแบบอุดมคติของชุมชน
เข้มแข็งในสังคมไทย โดยอาศัยกรอบแนวคิดในเรื องความเป็ นชุ มชนดังกล่าวข้างต้น โดยมองว่า
ลักษณะของชุ มชนทีเข้มแข็งซึ งเป็ นที คาดหวังและต้องการ คือ (1) ชุ มชนที มีสภาพรวมกันเป็ น
ปึ กแผ่นแน่ นแฟ้ น ในทางกายภาพ รู ปธรรม สมาชิ กของชุ มชนมี ศกั ยภาพที จะร่ วมมือกันแก้ไข
ปั ญหาของชุมชน รวมทังมีอุดมการณ์ ค่านิ ยม ร่ วมกัน ทําให้สมาชิ กรู ้ สึกตัวว่าเป็ นส่ วนหนึ งของ
ชุ มชน มี ความผูกพันกับชุ มชน (2) ชุ มชนมี ศกั ยภาพทีพึงตนเองได้ระดับสู ง โดยมีทุน แรงงาน
ทรัพยากร เพือยังชีพพืนฐานของตนเอง หากมีการพึงพิงอาศัยภายนอก ชุ มชนจะต้องมีอาํ นาจใน
การจัดการ เลือกสรร และตัดสิ นใจ ในเรื องต่างๆ ได้ (3) ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการปั ญหา
ทีเกิดขึนได้ดว้ ยตัวเองเป็ นส่ วนใหญ่ โดยอาศัยอํานาจ ความรู้ และองค์กรทางสังคมในชุมชน เป็ น
กลไกในการแก้ปั ญ หา (4) ชุ ม ชนต้องพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองได้อ ย่า งต่ อ เนื อง โดยอาศัย
กระบวนการเรี ยนรู ้ และสร้ างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ ข้อเสนอแบบอุดมคติ ทัง 4 ข้อ
สะท้อนการคาดหวัง ว่าชุ มชน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการในชี วิตประจําวัน และ
สามารถช่วยให้สมาชิกของชุมชนมีศกั ยภาพดังกล่าว เช่น มีความรักสามัคคี มีความสามารถทีสร้าง
สื บทอดภูมิปัญญา และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ซึ งเป็ นการประยุกต์แนวคิดเรื อง ความเป็ นชุมชนมา
กําหนดเป็ นแบบอุดมคติอย่างกว้างๆสําหรับชุมชนไทย
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (2544:11-19) อธิ บายว่า ใน
ชุ ม ชนที มี ร ะบบความสั ม พัน ธ์ ที ดี ต่ อ กัน มี ค วามผู ก พัน กัน มี ล ัก ษณะการประกอบอาชี พ ที
สอดคล้อ งกับ สภาพภู มิ ป ระเทศและระบบนิ เ วศ สามารถสร้ า งธุ รกิ จ ภายในชุ ม ชนโดยอาศัย
ทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์มากทีสุ ด เกิ ดการจัดตังกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนบนพืนฐานของ
ความไว้เนื อเชื อใจกันและสามารถเชื อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกชุ มชนได้เกิดเป็ นความเข้มแข็ง
ขึ นในชุ ม ชน ซึ งแท้ที จริ ง แล้ว การเสริ ม สร้ างความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนก็ คื อ การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนในชุ ม ชนได้คิ ด ตัดสิ น ใจ เพื อแก้ไ ขปั ญ หาและกระทํา การพัฒ นาได้ด้ว ยพลัง ของ
ประชาชนในชุ มชน (บุญนาค ดีวกุล,2543:43) ซึ งในอดี ตทีผ่านมานันประชาชาชนในชุ มชนมี
ความเข้มแข็งอยูแ่ ล้วเพราะมีขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม การเอืออาทร การช่วยเหลือซึ ง
กันและกันของประชาชนในชุมชน มีความเคารพ ศรัทธาในหลักพุทธศาสนาดํารงชี วิตแบบพออยู่
พอกิ น มี ทรั พยากรธรรมชาติ ได้แก่ ที ดิ น ป่ าไม้ นําและแร่ ธาตุ ต่างๆ อยู่อย่างอุ ดมสมบูรณ์ ซึ ง
แนวทางการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนันมีหลายแนวทาง ความเข้มแข็งของชุมชนจะมี
มากน้อยเพียงใด ย่อมขึนอยูก่ บั ชุ มชนนันมีองค์กรชุ มชนทีเข้มแข้งเพียงใด ทังนี องค์กรชุ มชนทีมี
ความเข้มแข็งนันจะต้องมีการเตรี ยมคนและชุ มชนด้วยการเสริ มสร้ างให้มีความเข้มแข็ง เพือเป็ น
ฐานรองรั บก ารแก้ ปั ญหาแล ะก ารพั ฒ นาทั งทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธ รรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมพร้อมกันทุกๆด้าน ได้ดว้ ยตนเอง ด้วยการกระตุน้ และสร้าง
กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่ วม รวมทังการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่ วมกันคิด ร่ วมกัน
ทําและมีการเรี ยนรู ้ เพือช่วยเหลือกซึ งกันและกัน อันจะนําไปสู่ การพัฒนาอย่างยังยืนในระยะยาว
ทังนีมีกิจกรรมหลักๆทีดําเนินการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สรุ ปได้ดงั นี
กฤษฎา บุ ญ ชัย (2542:28-29) ได้นํา เสนอแนวการวิเ คราะห์ ถึ ง เงื อนไข หรื อ ปั จ จัย ที
กําหนดความเข้มแข็งของชุมชนตามทัศนะของอุทยั ดุลยเกษม (2540:33) ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี
1. โครงสร้ างทางสังคมแบบแนวราบ หมายถึ ง สัมพันธภาพทางอํานาจในชุ มชนที เท่า
เที ยมกัน อํานาจในการเข้า ถึ ง ทรัพ ยากร และโอกาสในชุ มชนไม่ แตกต่ างกันมากนัก ซึ งปั จจัย
ดังกล่ าวเกี ยวโยงกันกับความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับชุ มชนเป็ นสําคัญ การแทรกแซงโดยรั ฐใน
โครงสร้ างแนวดิ งส่ งผลให้เกิ ดการปรั บตัวทางโครงสร้ า งในชุ มชนไปสู่ แนวดิ ง ดัง เช่ น ระบบ
อุปถัมภ์ ซึ งเกิดขึนจากผูอ้ ุปถัมภ์มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของรัฐมากกว่า
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2. ระบบเศรษฐกิ จแบบพึงตนเอง ทังในด้านการผลิ ต การบริ โภค การตลาด การสะสม
และการกระจายส่ ว นเกิ น เงื อนไขสํ า คัญ คื อ ชุ ม ชนมี สิ ท ธิ อํา นาจ ในการเข้า ถึ ง และจัด การ
ทรั พยากรของตนเองหรื อไม่เพียงใด ซึ งในภาวะปั จจุ บนั ภายใต้กระบวนทัศน์เร่ งรั ดพัฒนาด้าน
อุ ต สาหกรรมได้ท าํ ลายระบบเศรษฐกิ จ แบบพึ งตนเอง ของชุ ม ชนไปเป็ นจํา นวนมากทํา ให้
เศรษฐกิจชุมชนต้องพึงพิงไกตลาด อันเป็ นเงือนไขของความอ่อนแอและความล่มสลายของชุมชน
3. ค่านิ ยมจากศาสนธรรม หรื ออุดมการณ์ ในการในชี วิต ซึ งเป็ นทีทราบกันดี ว่า สังคม
ชนบทไม่วา่ จะนับถือผี พุทธ หรื อศาสนาอืน ล้วนเน้นเรื องความสันดา สมถะ และความเคารพนบ
นอบต่อธรรมชาติ ในฐานะเป็ นจิ ตวิญญาณ แต่ อุดมการณ์ ดัง กล่ า วถู ก กระทบอย่า งรุ นแรงโดย
กระแสบริ โภคนิยมและสิ นค้านิยมในลัทธิในลัทธิทุนนิยมเสรี
4. กระบวนการเรี ยนรู้ เพือชี วิตกระบวนการเรี ยนรู้ ข องท้องถิ นการสื บสานภู มิปั ญญา
ดังเดิม เงือนไขสําคัญคือชุมชนสามารถกําหนดกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองได้และเป็ นการศึกษา
ทีไม่แยกออกไปจากชี วิตทางสังคมของชุ มชน แต่ระบบการศึกษาของรัฐทีผ่านมาแยกการศึกษา
ออกจากชีวติ เก็บกด ปิ ดกันภูมิปัญญาของชุมชน ส่ งผลให้เกิดเป็ นความอ่อนแอของชุมชน
5. กลุ่มผูน้ าํ ตามธรรมชาติ ผนู ้ าํ ตามธรรมชาติในชุ มชนเกิดขึนได้หลายเงื อนไข จากการ
ปฏิบตั ิตนตามหลักศีลธรรมของชุมชนหรื อการเป็ นผูต้ ่อสู ้เพือชุ มชนหรื อการเป็ นผูท้ รงความรู ้ใน
ด้านต่างๆ ปั ญหาทีผ่านก็คือกลไกของรัฐได้จดั ตังผูน้ าํ ทางการให้เป็ นตัวแทนของรั ฐ โดยไม่ได้
สนับสนุนผูน้ าํ ตามธรรมชาติทีมีอยู่ บางครังทําให้เกิดความขัดแย้งขึนภายในชุมชน
6. ระบบความสั ม พันธ์เชิ งสั ง คมที แน่ นแฟ้ น รู ป ธรรมได้แก่ การช่ วยเหลื อเกื อกูล กัน
ภายในชุ มชน ซึ งสมาชิ กภายในชุ มชนมีความสัมพันธ์กนั ใกล้ชิดผ่านระบบครอบครัว เครื อญาติ
โดยมี กฎเกณฑ์แบบแผนในดําเนิ นชี วิตร่ วมกัน ซึ งชุ มชนทีมีความแน่นแฟ้ น จะสามารถมีพลังใน
การจัดการ หรื อแก้ไขปัญหาได้อย่างดี
7. กลไกทีเอือให้เกิดการปฏิ สัมพันธ์ การติดต่อสื อสารทีต่อเนื องตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ น
สถานการณ์ ทีพบปะของชุ มชน หรื อกระบวนการถ่ายทอด แลกเปลี ยนข้อมูล ข่าวสารผ่านสื อ
พืนบ้านในรู ปแบบต่างๆ อันจะนําไปสู่ การปรับตัวของชุมชนรวดเร็ วทันสถานการณ์
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จากเงือนไขทัง 7 ประการ ได้ทาํ ให้ภาพของความเข้มแข็งชุ มชนชัดเจนมากยิงขึน โดยจะ
เห็นได้วา่ ชุ มชนจะเข้มแข็งหรื อไม่นนั เงือนไข หรื อตัวแปรมิใช่เพียงแค่ตวั ชุ มชน หรื อชุ มชนจะ
สามารถกําหนด หรื อสร้ างความเข้มแข็งของตนเองได้แต่อย่างเดี ยว หากแต่ทุกเงื อนไข ตัวแปร
ล้ว นเกี ยวโยงกัน เป็ นพลวัต ทังความสั ม พันธ์ ท างโครงสร้ า งของอํา นาจรั ฐ ระบบหรื อ กลไก
การตลาดหรื อ แม้แต่ตวั แปรหรื อเงื อนไขอืนๆ ทีจะส่ งผลต่อความเข้มแข็ง หรื อความอ่อนแอของ
ชุมชน
พีรสุ ต ศรี ธวัช ณ อยุธยา (2541:21) ได้สรุ ปความหมายของคําว่า ความเข้มแข็งของชุ มชน
หมายถึง การรวมตัวของคนและองค์กรต่างๆ ในชุมชนทีมีประชาชนและชุมชนเป็ นแกนนําโดยไม่
คํานึงถึงการจัดตังว่าจัดตังจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อภาคประชาชนก็ตาม เพือร่ วมกันดําเนิ นการ
และจัดการกิจกรรมอันก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปั ญหาของชุ มชนไว้วา่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม การศึกษาและด้านต่างๆ อาจเป็ นกิจกรรมทีผลิตใหม่หรื อผลิตซํา หากแต่เป็ น
กิจกรรมทีเกิดขึนอย่างต่อเนืองและจัดเป็ นประจํา
ชาติ ช าย ณ เชี ยงใหม่ (2542:62-63) ได้ใ ห้ค วามหมายของความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนว่า
หมายถึง ความสามารถของครอบครัว และกลุ่มองค์กรของประชาชนในชุ มชน ท้องถิน ทีร่ วมคิด
ร่ วมทํา ร่ วมแก้ปัญหาของตนเองได้มากทีสุ ด และทําการพัฒนาชุ มชนของตนเองด้วยตนเองตาม
ค่านิยม วิธีคิดเป้ าหมายทีกําหนดไว้ร่วมกัน โดยใช้ความรู ้ เทคโนโลยีทีเหมาะสมกับท้องถิน ทังนี
โดยมีการร่ วมมือและได้รับการสนับสนุ นจากหน่วยงานภายนอกทีเป็ นภาครัฐ เอกชน และองค์กร
พัฒนาชุมชนเท่าทีจําเป็ น
ประเวศ วะสี (2540:13) ได้ใ ห้ค วามหมายของความเข้ม แข็ งของชุ ม ชนว่า คื อ การที
ประชาชนจํานวนหนึ งมี วตั ถุ ป ระสงค์ มีอุดมการณ์ หรื อมี ค วามเชื อในบางเรื องร่ วมกัน มี ก าร
ติดต่อสื อสารกัน หรื อมี การร่ วมกลุ่ม จะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ มี การเรี ยนรู ้ ในการกระทํากิ จกรรม
บางอย่างร่ วมกัน และมีการจัดการทีมีการรวมตัวของกลุ่มจนกลายเป็ นชุมชน ก่อให้เกิดพลังในการ
แก้ปั ญหา และร่ ว มสร้ า งสรรค์สิ งที ดี ง าม ด้านเศรษฐกิ จ จิ ต ใจ สั งคม วัฒนธรรม สิ งแวดล้อม
การเมือง และสุ ขภาพในสังคมนันๆ

72
ศูนย์วิจยั นโยบายการศึกษา (2541:14) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุ มชนว่า
เป็ นความผาสุ กปรองดองของสมาชิ กหรื อความมันคงยังยืนทางเศรษฐกิจ ความอาทรในการสื บ
สานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หรื อความสามารถในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสิ งแวดล้อมใน
ชุมชนของตนเองได้
เสรี พงศ์พิศ (2548:15) กล่าวว่า ความเข้มแข็งของชุ มชน หมายถึง การทีประชาชนใน
ชุ มชนต่างๆ ของเมือง หรื อชนบทรวมตัวกันเป็ น องค์กรชุ มชน โดยมีการเรี ยนรู ้ การจัดการและ
การแก้ไขปั ญหาร่ วมกันของคนในชุ มชน ถึ งได้เกิ ดการเปลี ยนแปลง หรื อการพัฒนาทังทางด้าน
เศรษฐกิ จ สัง คมวัฒนธรรม และสิ งแวดล้อมภายในชุ ม ชนตลอดจนถึ งมี ผ ลกระทบสู่ ภายนอก
ชุมชนทีดีขึนตามลําดับ
เสน่ห์ จามริ ก (2543:31) ให้ความหมายของชุมชนเข้มแข็งว่า หมายถึง ชุ มชนชนบททีมี
การพัฒนาเสริ มสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งของตนเองขึนให้ทดั เทียมกับพลังท้าทายเศรษฐกิ จ
สังคม และวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวตั น์
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543:90) กล่ า วว่า ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง หมายถึ ง ชุ ม ชนที สามารถ
ปรับตัวในการทีจะจัดการความสัมพันธ์แบบใหม่ขึนมา เพราะระบบนิ เวศและความสัมพันธ์ทีมีอยู่
กับภายนอกและภายใน ไม่ได้อยู่คงที ดังนันชุ มชนใดสามารถพัฒนาหรื อสร้ างสรรค์กฎเกณฑ์
ใหม่ ๆ หรื อ ระบบความรู ้ ใ หม่ ๆ หรื อการจัดองค์ก รใหม่ เพือปรั บ ตัวรั บ การเปลี ยนแปลงต่ า งๆ
เหล่านันได้ โดยอาศัยการคํานึ งถึ งการเห็นคุ ณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ เคารพในศักดิศรี คนอืนๆ
พร้อมๆ กับการให้อาํ นาจต่างๆยอมรั บในสิ ทธิ ความชอบธรรมของตัวเอง ความสามารถในการ
สะสมทุ น ทางสั ง คมหลายอย่า งเข้า ด้ว ยกัน แล้ว คงทํา ให้ ทุ น ทางสั ง คมเหล่ า นี ปรั บ ตัว รั บ การ
เปลียนแปลงภายนอกและสภาพนิ เวศทีตนเองอยูอ่ ย่างเหมาะสม นําไปสู่ การเปลียนแปลงชุ มชน
นัน ควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ น่าจะเป็ นพลังทีเรี ยกว่า “ชุมชนเข้มแข็ง”
ณรงค์ เพ็ชรประเสริ ฐ (2542:2) กล่าวว่า ชุมชนเข้มแข็งมีความหมายใน 3 มิติ คือ
1. มิ ติทางเศรษฐกิ จ ความเข้มแข็งของชุ มชนอยู่ทีชุ มชนมีความเป็ นอยู่ทีพอเพียงเลี ยง
ตัว เองได้ โดยอาศัย หลัก ทางเศรษฐศาสตร์ คื อ การได้เ ปรี ยบเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Comparative
advantage) และหลักทางอุปสงค์อุปทาน เพือตอบคําถามพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนเองในแง่
ว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และจําแนกแจกจ่ายให้กบั ใคร
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2. มิติทางสังคม มองทีลักษณะทางวัฒนธรรมและการศึกษาทีไม่แตกสลายการคงอยูข่ อง
สถาบันดังเดิมของชุมชน รวมทังสายใยของวัฒนธรรม คือ ความสมานฉันท์ ความผูกพันระหว่าง
ครัวเรื อน
3. มิติทางการเมือง เป็ นเรื องของความสัมพันธ์ทางอํานาจ (power relation) ในการคบค้า
กันระหว่างชุ มชนกับคนภายนอก ความเข้มแข็งจะเกิ ดขึ นได้ต่อเมือชุ มชนมี ความสัมพันธ์ทาง
อํานาจทีเหมาะสม กล่าวคือ ต้องไม่เสี ยเปรี ยบหรื อถูกกดขี มีอาํ นาจถ่วงดุล (countervailing power)
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2541:12) กล่าวถึ งประชาคมตําบลทีเข้มแข็ง โดยพืนฐานควรมี
ลักษณะทีคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทาง/วิธีการทีจะนําไปสู่ สิงทีเขาใฝ่ ฝัน ฐานของ
สังคมทีเข้มแข็ง หมายถึง ความเข้มแข็งในทุกด้าน ทังทางด้านเศรษฐกิ จ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ งแวดล้อม การเมืองการปกครอง แม้กระทังเรื องศาสนา เรื องจริ ยธรรม คุณธรรม รวมทังคุณภาพ
ของผูน้ าํ คุ ณภาพของบุคคล คุ ณภาพของประชากร ทีมีการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื อง
ต่างๆ ทีมีส่วนเกียวข้องกับการพัฒนาเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม จากทัศนะต่างๆ ดังกล่ าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งพอสรุ ปความหมายของ ความ
เข้มแข็งของชุมชน ว่าหมายถึง การทีประชาชนในชุ มชนมีความรู ้สึกนึ กคิด สามารถรวมตัวกันได้
เพือร่ วมคิด ร่ วมปรึ กษา ร่ วมตัดสิ นใจและร่ วมกระทําในการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆในชุ มชน ทังนี
โดยอาศัยการร่ วมมือกับผูน้ าํ ชุ มชน มี วฒั นธรรมชุ มชน มีส่วนร่ วมของประชาชนเกิ ดขึน ซึ งสิ ง
เหล่านีถือว่าเป็ นระบบความสัมพันธ์ต่อกันภายในชุมชนทีอาศัยการมีวิถีชีวิตร่ วมกันมาตังแต่อดีต
นันคื อ การอาศัยอยู่เป็ นหลักแหล่ ง ณ ทีเดี ยวกัน พูดภาษาเดี ยวกัน มีอิสระและจิ ตสํานึ กในการ
ยอมรับและตัดสิ นใจร่ วมกัน จึงถือว่าเป็ นชุมชนเดียวกัน
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3. องค์ ประกอบและลักษณะของชุ มชนเข้ มแข็ง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (2544:19-20) กล่าวว่า การ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของแต่ละชุ มชนจะอาศัยอยู่บนพืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน และใช้ทุนทางสังคมในการจัดการเพือเอาชนะปั ญหาทีชุ มชนต้องเผชิ ญ เมือชุ มชนมี
ปั ญหาก็จะรวมกลุ่มเพือระดมทรัพยากรในชุ มชนมาใช้ร่วมกัน โดยในแต่ละชุ มชนจะมีการพัฒนา
ไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้าน
วัฒนธรรม และมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ไม่เท่ากัน หรื ออาจจะพัฒนาความ
เข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านัน นอกจากนีเงือนไขและกระบวนการนําไปสู่ ความเข้มแข็งในแต่ละ
มิติก็มีความแตกต่างกันไป
สัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2541:13-19) ได้กล่าวว่า ชุ มชนเข้มแข็งนัน มีลกั ษณะ 4 ประการ
คือ
1. เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning community) คนในชุ มชนมีการตืนตัวตลอดเวลา
ไวต่อการรับรู ้ ความเป็ นไปของโลก ทังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทังการเพิมพูนความรู ้ที
จําเป็ นทางด้านอาชี พ การเมือง การปกครอง อย่างสมําเสมอ ด้วยการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิร่วมกัน
ซึ งก่อให้เกิดปั ญญาทีจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างยังยืน
2. เป็ นชุมชนทีรู้จกั จัดการตัวเอง (community management) ซึ งประกอบไปด้วยกิจกรรม
สํา คัญ 4 ประการ คื อ การวางแผน การจัด กระบวนการขององค์ก รภายในชุ ม ชน การลงมื อ
ดํา เนิ นการตามแผน และการประเมิ นผล เพื อรั ก ษาความมันคง หรื อ ความเข้ม แข็ง และสร้ า ง
ความก้าวหน้าให้กบั ชุมชน
3. เป็ นชุ ม ชนที มี จิ ต วิ ญ ญาณ (spirituality) คื อ เป็ นชุ ม ชนที สมาชิ ก มี จิ ต สํ า นึ ก มี จิ ต
วิญญาณ มีความผูกพัน เสี ยสละเพือชุ มชน ซึ งอาจหมายถึ ง ความภักดี ความรัก ความหวงแหน
ความรู้สึกเป็ นเจ้าของชุมชน โดยมีสิงยึดเหนียวจิตใจร่ วมกันในชุมชน
4. เป็ นชุ มชนที มี สันติ ภาพ (peaceful) คื อ เป็ นชุ ม ชนที สมาชิ ก มีความรู้ สึ ก เป็ นเจ้าของ
ชุมชน มีความผูกพัน เสี ยสละเพือชุ มชน มีทียึด เหนี ยวจิตใจร่ วมกัน เป็ นชุ มชนทีมีความสงบสุ ข
คนในชุมชนมีจิตใจทีเยือกเย็น มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
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ทวีศกั ดิ นพเกสร (2542:20-21) กล่าวว่า ชุ มชนเข้มแข็งได้ จะต้องมี ลกั ษณะของความ
เป็ นประชาสังคมสู ง โดยประชาสังคมจะมีส่วนในการถักทอความเข้มแข็งให้เกิ ดมีขึนในชุ มชน
และประชาสังคมทีเข้มแข็งจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบเหล่านี คือ
1. จิตสํานึกประชาสังคม (civic consciousness) คือ การสํานึกว่าตัวเป็ นเจ้าของปั ญหาของ
ชุ มชน และมีเจตจํานงทีจะเข้าร่ วมรับผิดชอบและร่ วมแก้ไขปั ญหากับฝ่ ายต่างๆ ยอมรับในการ
รวมตัวและความคิดเห็ นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยมิตรภาพในการเรี ยนรู ้ ร่วมกันหรื อแก้ไขปั ญหาที
เผชิ ญอยู่ใ นความสํา คัญกับ ศัก ยภาพของปั จเจกชนในชุ ม ชน ยอมรั บ และเห็ นคุ ณค่ า ของความ
แตกต่างหลากหลายของสมาชิกในชุมชนในการร่ วมทํางานด้วยกัน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
แก้ปัญหาชุมชนเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดจิตสํานึกความเป็ นชุมชน
2. โครงสร้างพืนฐานสาธารณะและช่ องทางสื อสาร หมายถึ ง โครงสร้างพืนฐานทีเอือให้
ผูค้ นมีโอกาสสื อสารพูดคุยถึงปั ญหาร่ วมกันไม่วา่ จะเป็ นการพูดทีเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
การให้มีเวทีประชาคม (civic forum) ในรู ปแบบต่างๆจึงเป็ นทีทีจะสร้างความเป็ นพลเมืองให้แก่
ประชาชน ในการร่ วมกันแก้ไขปั ญหาของชุ ม ชนและสาธารณะ โดยโครงสร้ างพืนฐาน (civic
infrastruction) นีแยกได้หลายระดับ พืนฐานทีสุ ด คือการดพบประของผูค้ นเป็ นบางครังบางคราว
เช่น การพบปะกันกับเพือนบ้านในวัด การพูดคุยถึ งประเด็นสาธารณะต่างๆ ระดับถัดมาคือการ
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มงานด้านใดด้านหนึงหรื อเป็ นองค์กร เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น
ระดับสู งสุ ดคือองค์กรร่ วม (umbrella organization) เป็ นทีเชือมองค์กรสมาชิก และสมาชิ กเข้าหา
กันเป็ นเครื อข่ายชุ มชน องค์กรต่างๆในประชาสังคมทีเข้มแข็ง การพบปะกันในเวทีประชาคม
ประชาชนมีโอกาสเข้าร่ วมในการพูดถึงปัญหาความเป็ นอยูข่ องชุ มชนไม่เพียงในเวทีวงเล็กหากแต่
รวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ดว้ ย
3. กระบวนการเรี ยนรู้ ของชุ มชนและการตัดสิ นใจ การตัดสิ นใจในกิ จกรรมสาธารณะ
จําต้องดําเนินการหลังกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน ซึงหมายถึ ง สิ งซึ งประชาชนเรี ยนรู ้ซึงกันและ
กัน ผ่านการแลกเปลี ยนข้อมูล ความคิ ดกับคนในชุ มชนสาธารณะซึ งกระบวนการเรี ยนรู ้ ไม่ใช่
ประชาชนเพียงรับฟั งข้อมูลและข้อเสนอแนะเท่านัน ประชาชนจําต้องพูดคุ ยถกเถี ยงแลกเปลี ยน
ข้อมูลความคิดเห็นซึ งกันและกัน เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์ ทีเหมือนกันในเรื องเดียวกัน ต่าง
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คนต่างมี ประสบการณ์ และมองสิ งเดี ยวกันและมองสิ งเดี ยวกันจากมุ ม มองและการให้คุณค่า ที
แตกต่างกัน ชุมชนทีมีประชาคมทีเข้มแข็งจึงเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
4. ภาวะการนําและผูน้ าํ ชุ มชน ลักษณะเด่นของชุ มชนทีมีความเป็ นประชาสังคม มิได้อยู่
ที จํานวนและแหล่ ง ที อยู่ของผูน้ าํ แต่อยู่ทีวิถีท างที ผูน้ าํ สั มพันธ์ กบั คนอื นผูน้ ําต้องสร้ างโอกาส
ให้แก่ผคู ้ นทีเข้ามามีส่วนร่ วม และริ เริ มสร้างสรรค์ ไม่ผกู ขาดความคิด หรื อการเป็ นเจ้าของปั ญหา
หรื อเจ้าของชุมชน ชุมชนจะเต็มไปด้วยภาวะการนําจากผูค้ นทีหลากหลายทีมีความสามารถต่างๆ
กัน มีวิสัยทัศน์กา้ วไกล มองปั ญหาชุ มชนอย่างเชื อมโยงพร้อมทีจะแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลความ
คิดเห็ นผูน้ าํ ทีหลากหลายเหล่ านี จะไม่ค่อยแตกต่างจากชาวบ้านคนอืน คือไม่มีชนชันผูน้ าํ ทีแยก
จากผูต้ ามและคอยปกป้ องฐานะของตนเอง รวมทังการควบคุมการกระทําของผูอ้ ืนอย่างเข้มงวด
หากแต่ผนู ้ าํ ทีผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนอย่างแนบแน่น และร่ วมทําประโยชน์เพือชุมชน
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสถาบัน ชุมชนทีเป็ นประชาสังคมมักจะไม่พึงพาสถาบัน
ของรั ฐ เพี ย งอย่างเดี ย ว ตรงกันข้า มชุ ม ชนที ไม่ เข้ม แข็ ง มัก จะไม่ พึ งพารั ฐ ส่ ง ผลให้ รัฐ มี ภ าระ
รั บ ผิ ด ชอบชุ ม ชนทุ ก ด้า นไม่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการได้ทุ ก ด้า นนํา มาซึ งความไร้
ประสิ ทธิ ภาพในทีสุ ด ในประชาสังคมความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะเป็ นในรู ปขององค์กรหรื อ
เครื อข่ายทังทีเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ มักเป็ นความสัมพันธ์ในแนวระนาบในชุ มชนทีไม่
เป็ นประชาสั ง คม เป็ นความสั ม พัน ธ์ ใ นแนวดิ งหรื อ แบบอุ ป ถัม ภ์ ข้อ มู ล ที ไหลผ่า นช่ อ งทาง
ความสัมพันธ์ ในแนวดิ งมักเชื อถื อได้น้อย และความสัมพันธ์ ในแนวดิ งยังมีส่วนก่ อให้เกิ ดการ
ปกครองแบบมาเฟี ยทีทําให้เศรษฐกิจการเมืองเกิดความล้าหลัง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (2544:20-21) ได้กล่าวถึ ง
ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง หรื อ ชุมชนทีเข้มแข็งอย่างยังยืน 8 ประการ คือ
1. สมาชิ กของชุ มชนมีความเชื อมันในศักยภาพของตน และชุ มชนทีจะแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนเอง
2. สมาชิกของชุมชนพร้อมทีจะร่ วมกันจัดการกับปั ญหาของตนและชุมชน
3. มีกระบวนการของชุ มชนทีมีความเคลือนไหวอย่างต่อเนื อง จนเป็ นวิถีของชุ มชนซึ ง
ขับเคลื อนโดยผูน้ าํ ชุ มชนในลักษณะทีเปิ ดโอกาสให้แก่สมาชิ กทังมวลเข้ามามีส่วนร่ วม มีความ
โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
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4. สมาชิ ก ทุ ก คนมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ น สถานการณ์ ข องชุ ม ชน กําหนดวิสัย ทัศ น์
ร่ วมกัน ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ดําเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของ
ชุมชนผ่านกระบวนการของชุมชน
5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการเข้าร่ วมในกระบวนการของชุมชน
6. มีแผนของชุ มชนทีประกอบด้วยการพัฒนาทุกๆด้านของชุ มชนทีมุ่งการพึงตนเองเอือ
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆคน และหวังผลการพัฒนาทียังยืน
7. การพึงความช่ วยเหลือจากภายนอก เป็ นการพึงเพือให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ใน
ทีสุ ด ไม่ใช่การพึงพาตลอดไป
8. มี เครื อข่ายความร่ วมมือกับภาคี การพัฒนา อาจเป็ นหมู่บา้ น/ชุ มชนอื น ท้องถิ น ภาค
ราชการ องค์กรเอกชน นักธุ รกิ จ นักวิชาการ และอืนๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ทีเท่า
เทียมกัน
สรุ ป ลักษณะชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง (1) เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ (learning community)
คนในชุ ม ชนมี ก ารตื นตัว ตลอดเวลา ไวต่ อ การรั บ รู ้ ด้ว ยการเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ร่ วมกัน ซึ ง
ก่อให้เกิ ดปั ญญาที จะสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของชุ มชนได้อย่างยังยืน (2) เป็ นชุ มชนทีรู้ จกั
จัดการตัวเอง ซึ งประกอบไปด้วยกิจกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดกระบวนการ
ขององค์กรภายในชุมชน การลงมือดําเนินการตามแผน และการประเมินผล เพือรักษาความมันคง
หรื อความเข้มแข็งและสร้างความก้าวหน้าให้กบั ชุ มชน (3) เป็ นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (spirituality)
คือ เป็ นชุมชนทีสมาชิกมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ มีความผูกพัน เสี ยสละเพือชุมชน ซึ งอาจหมายถึง
ความภักดี ความรัก ความหวงแหน ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของชุ มชน โดยมีสิงยึดเหนี ยวจิตใจร่ วมกัน
ในชุ ม ชน และ (4) เป็ นชุ มชนทีมีสันติภาพ (peaceful) คือ เป็ นชุ มชนทีสมาชิ ก มีความรู้ สึ กเป็ น
เจ้าของชุ มชน มีความผูกพัน เสี ยสละเพือชุ มชน มีทียึดเหนี ยวจิต ใจร่ วมกัน เป็ นชุ มชนทีมีความ
สงบสุ ข คนในชุ มชนมีจิตใจทีเยือกเย็น มีคุณภาพและมีคุณธรรม ซึ งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
สําคัญที ทําให้ชุมชนเข้มแข็งที กล่ าวมานันสอดคล้องกับหลักการสําคัญในลําดับแรกๆ ของการ
พัฒนาชุ มชนหรื อทํานุ บาํ รุ งชุ มชนให้เจริ ญ (สายันต์ ไพรชาญจิตร,2550:191-192) คือ การมีส่วน
ร่ วมและกระบวนการเรี ยนรู ้ ซึ งเป็ นหลักการสากลทีนําพาคน ชุ มชน สังคม ไปสู่ เป้ าหมายทีเป็ น
สุ ข
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4. การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2545:5) กล่าวว่า การ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมายถึง
1. การที ชุ มชนท้องถิ นมีระบบคุ ณค่า อุ ดมการณ์ ความเชื อที วางอยู่บนพืนฐานของการ
เคารพต่อธรรมชาติและมีการเอือเฟื อต่อกัน
2. ภูมิปัญญาท้องถินและการเรี ยนรู ้ทีชุมชนสร้างสรรค์และสังสมมา
3. ผูน้ าํ ทางปัญญาของชุมชนทีมีบทบาทในการสร้างเสริ มความเข้มแข็ง
4. โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบทีเอือต่อการช่วยเหลือเกือกูล
5. สถาบันชุ มชนคื อ กฎ จารี ต ประเพณี จิ ตสํา นึ ก ร่ ว มและองค์ก รชุ ม ชนที ควบคุ ม ให้
ชุมชนดําเนินไปตามระบบคุณค่าและความคิด
6. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคประชาสังคมทีให้เข้ามาหนุนเสริ ม
ปาริ ชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุ ทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัยพ์ และชลา
กาญจน์ ฮาซับนารี (2543:191-192) กระบวนการเสริ มสร้างความเข้มแข็งหรื อการเสริ มสร้างชีวิต
สาธารณะ จะต้องอาศัย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
1. การกําหนดประเด็นปั ญหาโดยการมี ส่วนร่ วมของประชาชน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้ร่วมกันคิดปั ญหาและร่ วมแก้ปัญหาของตนเอง
2. การสร้ างทางเลือกให้กบั ชุ มชน โดยผ่านกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์คือ
ต่างคนต่างเป็ นพลเมืองกัน และมี กระบวนการตัดสิ นใจทีสามารถเชื อมโยงกับการปฏิ บตั ิ เห็ น
เป้ าหมายร่ วม มีเวทีการสนทนา/แลกเปลียน การเรี ยนรู ้ประสบการณ์ ของผูอ้ ืนและการรับทัศนะ
ของผูอ้ ืน โดยเริ มมีการเปลียนแปลงทัศนคติเดิมของตน รวมทังสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3. การดํา เนิ น กิ จ กรรมแบบสาธารณะ เป็ นการระดมพลัง เห็ น ประโยชน์ ร่ ว มและมี
เป้ าหมายร่ วม เป็ นกิจกรรมทีมีการติดต่อประสานงานในระดับหนึง
4. การประเมินกิ จกรรมโดยสาธารณะ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการประเมินผลกิจกรรมทีดําเนินการในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็ นผูต้ ดั สิ นว่า ผลจากกิจกรรม
นันๆ เป็ นประโยชน์ หรื อมีคุณค่าทีแท้จริ งต่อประชาชนในชุมชน
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สรุ ปได้ว่าแนวคิ ดการสร้ างชุ มชนให้เข้มแข็ง มี ความสําคัญและจําเป็ นเร่ งด่ วน ซึ งต้อง
อาศัยความรู ้ ความเข้าใจ และการสร้ างจิตสํานึ กร่ วมในการทํางานของชุ มชนร่ วมกัน การสร้ าง
ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง เป็ นผลของกระบวนการพัฒ นาที ใช้ ก ระบวนการพัฒ นาแบบมี ส่ ว นร่ วม
กระบวนการตัดสิ นใจและการเรี ยนรู้ของคนในชุมชน โดยใช้รากฐานทางวัฒนธรรมชุมชนในการ
เสริ มสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผนวกกับความรู ้ความสามารถของชุ มชน อาศัยภูมิปัญญาท้องถิน ทีรู ้จกั
วิเคราะห์ศกั ยภาพของตนเอง รู ้จกั เก็บข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง รู ้จกั วางแผนและดําเนิ นการตามแผน
นันด้วยตนเองเป็ นกระบวนการทีอาศัยปั ญญา อันเป็ นหนทางสู่ การพัฒนาตนเอง ชุ มชนและสังคม
ต่อไป
โดยสถานการณ์ การพัฒนาในอดี ตที ผ่านมา พบว่า ชุ มชนจํานวนมากในสังคมไทยขาด
ความเข้ม แข็ ง เกิ ด ภาวะไร้ พ ลัง อํา นาจ (powerlessness) ในการจัด การกับ ชี วิ ต ของตนเองอัน
เนืองจากการเข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคมต่างๆ ส่ งผลให้กลายเป็ นผูท้ ีถูกเรี ยกว่าผูด้ อ้ ยโอกาสสาเหตุ
ของการพัฒนาทีล้มเหลวก็เนื องมาจากว่า แนวคิดการพัฒนาในอดี ตทีมองว่านักพัฒนาเป็ นผูท้ ี มี
ความเชี ยวชาญ เป็ นผูร้ ู ้ ดีในปั ญหามี หน้าที หาวิธี แก้ไ ขปั ญหาและบอกให้ชุม ชนทํา ตาม ทํา ให้
ชาวบ้านต้องพึงพิงการช่วยเหลือจากภายนอกตลอดเวลา เป็ นการลดทอนพลังของชุ มชน เมือมีการ
ปรับเปลียนแนวคิดใหม่เกียวกับการพัฒนาทีให้ความสําคัญกับคนในชุ มชนเป็ นศูนย์กลางจึงเน้น
การส่ งเสริ มพลังหรื อศักยภาพของคนและชุมชนมากขึน
5. ความหมายและความเข้ าใจเกียวกับพลังชุ มชน
ประเวศ วะสี (2543:12) ได้กล่าวถึงเรื องอํานาจและพลังทางสังคมว่ามี 3 ส่ วน ได้แก่ (1)
พลัง “พลานุภาพ” หมายถึงพลังอํานาจซึ งมาจากการใช้กาํ ลัง (สังคมทีใช้พลังแบบนี เป็ นสังคมใน
รู ปแบบทีเก่าแก่ทีสุ ด มีมาตังแต่อดีตจนกระทังปั จจุบนั และมักเป็ นสังคมทีล้าหลัง (2) พลัง “ธนานุ
ภาพ” หมายถึงพลังอํานาจซึงได้มาจากการใช้อาํ นาจซึงได้มาจากการใช้อาํ นาจทางการเงิน และ (3)
พลัง “สั ง คมานุ ภ าพ” หมายถึ ง พลัง ทางสั ง คมหรื อ ชุ ม ชน พลัง ส่ ว นที สามมี ค วามสํ า คัญ และ
สอดคล้องกับเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชนและสอดคล้องกับขอบเขตในการศึกษาครังนี ดังนันผู ้
ศึกษาจึงหยิบยกความหมายของพลังชนิดนีมาทําความเข้าใจ ภายใต้คาํ จํากัดความของประเวศ วะสี
สรุ ปได้วา่
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พลัง “สังคมานุ ภาพ” หมายถึ ง พลังทางสังคมหรื อชุ มชน บางที เรี ยกว่า “ประชานุ ภาพ”
พลังชนิ ดนี เชื อใน “อํานาจของความรู้ ” ซึ งเกิ ดจากการรวมตัวกัน ร่ วมคิดร่ วมทํา และการระดม
สมองเพือเข้าแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็ นอํานาจในลักษณะของการประสานร่ วมมือกัน เป็ นพลังอํานาจ
ทีรวมตัวกันอยูใ่ นพืนทีจริ งทางภูมิศาสตร์ หรื อทาง cyber space ก็ได้ โดยผ่านสื ออิเล็กทรอนิ คส์ ที
ทําให้เกิดการแลกเปลียนความคิดเห็นกัน พลังเช่นนีจึงมาจากหลายแหล่งความคิด และมีอาํ นาจใน
การแก้ไขปั ญหาทุกชนิด โดยไม่ตอ้ งใช้ความรุ นแรง รู ปธรรมทางโครงสร้างของพลัง “สังคมานุ
ภาพ” จะเป็ นไปในลักษณะแนวนอน และร่ วมประสานความร่ วมมื อก่อเกิ ดอํานาจทีเป็ นอํานาจ
แบบผูห้ ญิง ถือถ้อยทีถอ้ ยอาศัยซึ งกันและกัน ไม่มีลกั ษณะของความเป็ นผูน้ าํ ทีโดดเด่น
นอกจากนันสายันต์ ไพรชาญจิ ตร์ (2548:188) ให้ความหมายว่า พลังชุ มชน คือ อาการ
ของชุมชน ทีมีความรู้ ภูมิปัญญา สามารถกระทําการในทางทีพึงตนเองได้ทุกๆมิติ สมาชิกชุมชนมี
ความสมัค รสมานสามัค คี เอื ออารี เกื อกูล กัน ประดุ จญาติ มี ค วามสามารถในการจัดการระบบ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและระบบนิ เวศแวดล้อมได้อย่างสมดุ ลเป็ นปกติสุขอย่างยาวนาน หรื อ
กล่าวในเชิงอุดมคติวา่ เป็ นวิถีชีวติ การอยูร่ ่ วมกันแบบพอเหมาะ พอดี พอเพียง สมดุล มีคุณธรรม
ส่ วนอานนท์ กาญจนพันธุ์ (2544:84) ก็กล่าวถึ ง พลังชุ มชนในแง่ พลังทางสังคมว่าเป็ น
การชีให้คนอืนเห็นว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ เป็ นพลังทีเคลือนไหว (2546:112) มีองค์ประกอบ
ด้านอุดมการณ์หรื อระบบองค์ความรู ้ และด้านปฏิบตั ิหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้ทีเกิดขึนมาบนฐาน
ของการต่อสู ้ กบั ปั ญหาภายในชุ มชน ต่อสู ้กบั ความขัดแย้ง ซึ งจะนํามาสู่ ปัญญาอันใหม่ โดยอาจ
ออกมาในรู ปของการสร้ างกฎเกณฑ์ใหม่ เงื อนไขการเรี ยกร้ องสิ ทธิ หรื อระบบการจัดการแบบ
ใหม่
เช่ นเดี ยวกับพัฒนา กิ ติอาสา (2546:83) ได้กล่ าวไว้ว่า พลังชุ มชนในแง่ พลังทางสังคม
โดยกล่ า วในบริ บ ทอี ส ารว่า คื อพลัง งานชนิ ดหนึ งที แฝงอยู่ใ นปั จเจกบุ ค คล กลุ่ ม ชุ ม ชน หรื อ
เครื อข่ายชุ มชน ปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับสังคมเพือแปรศักยภาพ ต้นทุน และทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยู่
ให้กลายเป็ นพลังสร้างสรรค์และพัฒนา พลังทางสังคมเป็ นผลสื บเนืองโดยตรงของการประยุกต์ใช้
วิธีวิทยา อุดมคติสูงสุ ดของการเข้าถึงพลังทางสังคมอยูท่ ีการสร้างเงือนไขการต่อรองให้เครื องมือ
ทางความคิด และพืนทีทางสังคมเพือให้สมาชิกแต่ละคน กลุ่ม หรื อเครื อข่ายชุ มชนมีโอกาสพัฒนา
ตนเองอย่างสมศัก ดิ ศรี ปรากฏอยู่ในรู ปแบบต่างๆ อาทิ องค์ความรู ้ เกี ยวกับท้องถิ น ภูมิปัญญา
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พืนบ้าน การพัฒนาตามแนววัฒนธรรมชุ มชน การส่ งเสริ มและพัฒนาสิ ทธิ มนุ ษยชน พลังของ
เครื อข่ายองค์กรชุมชน เป็ นต้น
บุญเพรง บ้านบางพูน (2547:41-51) ได้กล่าวว่า พลังชุ มชนหมายถึงความสามารถในการ
พึงพาตนเองของคนในชุ มชน ความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์ ของการอยู่ร่วมกันทัง
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ มนุษย์กบั มนุษย์ ความสามารถในการสร้างความร่ วมมือและตัดสิ นใจ
ในการต่อสู ้ปัญหาด้วยตนเองของชุมชน ซึ งเป็ นสิ งทีชาวบ้านสามารถพัฒนาขึนมาจากการมองเห็น
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ค่านิยม และวัฒนธรรมทีมีอยูร่ ่ วมกัน
ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2546:62) มองพลังชุ มชนในแง่พลังท้องถินว่าอยูท่ ีกลุ่มพลัง ซึ งเป็ น
สิ งที เกิ ดจากมนุ ษ ย์ทีอยู่เป็ นกลุ่ ม เป็ นสัตว์สังคม ซึ งก็คื อชุ ม ชนในทุ กระดับ เป็ นกลุ่ ม ที อยู่ตาม
ท้องถิน ตามพืนที หรื อตามสภาพแวดล้อมทีเป็ นมาตุภูมิ
กนกรั ตน์ ยศไกร (2548:124-140) อธิ บ ายว่า พลัง ชุ ม ชน คื อการรวมตัวกันของปั จเจก
บุ ค คลมาเป็ นกลุ่ ม และชุ ม ชน เป็ นความสามารถในการปรั บ ตัวกับ แรงปะทะของความรู ้ จ าก
ภายนอกชุมชน เป็ นความร่ วมมือและความสามารถในการรวมตัวกันของคนทีสามารถทําได้อย่าง
ต่ อ เนื องและสามารถหาภาคี ร่ว มทังองค์ก รภายในและนอกชุ ม ชนมาสนับ สนุ น ร่ วมกัน โดย
ยกตัวอย่างกรณี การรักษาคลองแสนแสบของชุมชนศาลาแดง และชุมชนมาลุลอิสลาม ว่าสามารถ
สร้ างพลังเพือรักษาลําคลองได้โดยเกิดขึนจากการใช้ ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิน หลักคําสอนทาง
ศาสนา การกําหนดกติการ่ วมกัน การทําแผนรักษาคลองร่ วมกัน บนฐานของการช่วยเหลือเกือกูล
และเอือเฟื อระหว่างมนุษย์กบั สิ งมีชีวติ อืนๆ
สรุ ปได้วา่ พลังชุมชน หมายถึง การมีอยูข่ องศักยภาพและความสามารถของชุมชนทีทําให้
ชุมชนสามารถแก้ไขปั ญหาและสร้างสรรค์สิงต่างๆ เพือการดํารงอยูไ่ ด้ของชุ มชนและต้องเป็ นไป
อย่างต่อเนืองและสอดคล้องกับสภาพของชุ มชน ทังบริ บทสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ทีอยูบ่ น
ฐานคิดเดียวกัน ทังนี พลังทีเกิ ดขึนในชุ มชนจะเกิ ดขึ นได้ง่ายหรื อยากนัน ขึนอยู่กบั ฐานทุนทาง
สังคมทีสําคัญได้แก่ฐานทรัพยากร เครื อข่ายทางสังคม ระบบความรู ้ และวัฒนธรรมและความเชื อ
ฐานทุนทางสังคมเป็ นตัวกําหนดพลังอํานาจชุมชน โดยพิจารณาจากวิถีชุมชนโดยรวม
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6. ลักษณะของชุ มชนทีมีพลังเข้ มแข็ง
ชุมชนทีมีพลังจะมีลกั ษณะความเป็ นชุ มชนในภาคสาธารณะ เป็ นสังคมของส่ วนรวมซึ ง
ไม่ใช่การจัดการโดยภาครัฐหรื อภาคทุนทีแสวงหาผลประโยชน์ และสามารถพิจารณาความเป็ น
ชุมชนทีมีพลังจากองค์ประกอบ 4 ประการ คือ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2546:31-32)
1. เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ (learning organization) เป็ นชุ มชนทีตืนตัวอยูต่ ลอดเวลา รู ้
ข่าวคราวทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทังการเพิมพูนความรู ้บางด้านที
จําเป็ น เช่น ด้านอาชี พ ด้านการเมือง การปกครอง ให้กบั ชุมชนอย่างครอบคลุมและลึก การเรี ยนรู้
ทีเน้นการเรี ยนจากการปฏิบตั ิ การลงมือทําการร่ วมมือทําเป็ นกลุ่ม เป็ นความรู ้จริ ง ผลการเรี ยนรู ้จะ
เป็ นพลังปัญญา
2. เป็ นชุ ม ชนที มี แ ละใช้ วิ ธี ก ารจัด การอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ หรื อรู ้ จ ัก จัด การเอง
(community management) ทังการวางแผน การเตรี ยมการเพื อการดําเนิ นการตามแผน ลงมื อ
ดําเนินการตามแผน และการประเมินผล
3. เป็ นชุ มชนทีมีจิตวิญญาณ (spirituality) สะท้อนออกมาในรู ปแบบที มีกลุ่มคนทีภักดี
และอุทิศตนทํางานเพือส่ วนรวม รู ้สึกเป็ นเจ้าของชุ มชน มีผลประโยชน์ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
ร่ วมกันกับชุ มชน สิ งทีทําให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจ พร้อมทีจะเจริ ญเติบโตหรื อเสื อมสลายตามสภาพ
สิ งแวดล้อมและร่ างกายได้
4. เป็ นชุมชนทีมีสันติภาพ (peaceful) ผูค้ นในชุมชนมีความสามัคคี มีความสุ ข มีคุณธรรม
มี คุ ณ ภาพ สั นติ ภ าพ เป็ นผลของหลายเหตุ เช่ น คนในชุ ม ชนมี ค วามสุ ข มี ค วามสมดุ ล ในด้า น
เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง ปรองดองรู ้ จกั สามัคคี รู้จกั การจัดการชุ มชน มีผนู้ าํ คือ มีพลังในการ
วางแผนเพือชุมชน
นอกจากนี ยังมีนกั วิชาการเสนอกรอบตัวชี วัดความเป็ นชุ มชนทีเข้มแข็งสําหรับองค์กร
ชุมชน ครอบคลุมใน 4 ประการ (อนุชาติ พวงสําลี และ อรทัย อาจอํา, 2541:10-13) ได้แก่
1. ภูมิปัญญา ระบบความเชื อ ระบบความคิดของชุมชน ดูได้จากการสื บทอดองค์ความรู้
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทีเหมาะสมกับยุคสมัย
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2. การจัดการกลุ่ม/องค์กรชุมชน พิจารณาได้จากวัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่ม การมีกฎ
กติกา จํานวนและคุณภาพของสมาชิ กทีเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ คุณภาพของกรรมการกลุ่มกิจกรรม
และกองทุนของกลุ่ม
3. กระบวนการเรี ยนรู้และเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ วัดได้จากการศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลียน
ความรู ้ และการขยายเครื อข่า ยความร่ วมมื อ ซึ งจะสะท้อนภาพการยกระดับ ภูมิ ปัญญาและการ
เรี ยนรู ้ของชุมชน การเชือมโยงภูมิปัญญาระหว่างชุมชน
4. ผลกระทบจากการดําเนิ นงานขององค์กรชุ มชนในด้านต่างๆ โดยเน้นการวัดถึ งผลที
เกิ ดขึนกับชุ มชนเป็ นหลักในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจและอาชี พ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
กล่าวโดยสรุ ปไว้วา่ พลังชุมชน เป็ นพลังชนิดทีเชือใน “อํานาจของความรู้” ซึ งเกิดจากการ
รวมตัวกัน ร่ วมคิดร่ วมทํา และการระดมสมองเพือเข้าแก้ไขปั ญหาต่างๆ เป็ นอํานาจในลักษณะ
ของการประสานร่ วมมือ ชุ มชนทีมีพลังชุ มชนทางปั ญญาจะมีลกั ษณะของการเป็ นชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ทีเน้นการเรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิ การลงมื อทําการร่ วมมือทําเป็ นกลุ่ม ร่ วมคิด ร่ วมทํา เพือ
แก้ปัญหาและพัฒนาสู่ สิงทีดีกว่า ก่อเกิดความรู ้จริ ง ผลการเรี ยนรู ้จะเป็ นพลังปั ญญาส่ งผลให้ชุมชน
มีความสามารถและศักยภาพทีชุมชนมีในการทีจะดําเนินการสิ งใดสิ งหนึงได้ดว้ ยการตัดสิ นใจของ
ตนและมี ส่วนร่ ว มเพือเปลี ยนแปลงและแก้ไ ขปั ญหาต่ างๆที เกิ ดขึ นในชุ มชน บนพืนฐานของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันดี ถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน
7. วิธีการดําเนินการเสริมสร้ างพลัง
7.1 การสร้ างพลังในระดับบุคคล
พลัง อํา นาจไม่ใ ช่ ค วามสามารถที มี ม าแต่ ก าํ เนิ ด แต่ เป็ นความสามารถที พัฒนาให้
เกิดขึนได้ในบุคคล กระบวนการทีทําให้บุคคลพัฒนาพลังอํานาจขึนมาได้เรี ยกว่า การเสริ มสร้าง
พลัง คือ การมุ่งพัฒนาให้เกิดศักยภาพหรื อความสามารถ ความมีประสิ ทธิ ภาพความแกร่ งในการ
ทํากิ จกรรม หรื อในการดํารงชี วิต ทีช่วยให้บุคคลได้พฒั นาขีดความสามารถในการควบคุมปั จจัย
ต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อชี วิต การทํางาน ความสําเร็ จและความเป็ นอยูข่ องตนเอง เป็ นกระบวนการ
ส่ งเสริ มทีจะก่ อให้เกิ ดความร่ วมมื อกัน ความเท่าเที ย มกัน การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การ
ถ่ายเทอํานาจให้เกิดความเสมอภาคกัน (สุ คนธ์ ไข่แก้ว, 2545:72)
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7.2 การสร้ างพลังในองค์ กร
คํา ว่า “การเสริ ม สร้ า งพลัง ในองค์ก ารหรื อในงาน เป็ นคํา ที ได้รับ การกล่ า วถึ ง ใน
เอกสารและงานวิจยั ต่ างๆ ตังแต่สมัย กลางศตวรรษที 17 ซึ งในระยะแรก คํา นี ค่ อนข้า งจะสื อ
ความหมายไปในทางลบ ทําให้ผทู ้ ีใช้คาํ ๆ นี อาจได้รับอันตรายได้โดยเฉพาะในสังคมเผด็จการ
ต่อมาคํานี ได้รับการกล่าวถึ งอย่างกว้างขวางในสังคมปั จจุบนั ในฐานะทีเป็ นกลยุทธ์สําคัญอย่าง
หนึงในการพัฒนาองค์การ พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานขององค์การ และคุณภาพของุบคลากรใน
องค์การทุกลักษณะ ตลอดจนเป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนาสังคมทีเน้นการพัฒนามนุษย์โดยรวม และ
ในแต่ละด้าน การพัฒนากลุ่มบุคคล เช่ น กลุ่มสตรี และการพัฒนาวิชาชี พ จนแทบจะกล่าวได้ว่า
การเสริ มสร้างพลังกลายเป็ นแนวคิดทีทีทันสมัยและเป็ นแฟชันทีทุกวงการจะต้องให้ความสําคัญ
นอกจากนีความนิยมในการใช้กลวิธีการเสริ มสร้างพลังนันเป็ นผลมาจากการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การให้ความสําคัญการลดต้นทุน เพิมประสิ ทธิ ภาพของการผลิต การรักษาและเพิมคุณภาพ
ของสิ นค้าและของการบริ การ รวมทังสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติความดึงตัว
ด้านการเงิน และการขาดแคลนบุคลากรทีทีคุณภาพ รวมทังแนวคิดของกระบวนการทางสังคมที
เปลียนไปในแนวทางทีให้ความสําคัญต่อหลักการและเป้ าหมาย 4 เรื อง ดังนี
1. สิ ทธิมนุษยชน (human right)
2. สันติภาพของโลก (peace)
3. ความเท่าเทียมกัน (equity)
4. การพัฒนาทียังยืน ด้านกระบวนการของการมีส่วนร่ วม (participative development)
ดั ง นั นผู ้บ ริ หารในองค์ ก ารต่ า งจึ ง จํา เป็ นหรื อถู ก บัง คับ ทางอ้ อ มให้ เ ชื อมันไว้ใ จ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและต้องให้กลยุทธ์การบริ หารจัดการ ด้วยการมีทีมการจัดการด้วยตนเอง (selfmanaging teams) และบุคลากรทีตัดสิ นใจและปฏิบตั ิงานได้ดว้ ยตนเอง (self-directed individuals)
ผูบ้ ริ หารจึงจําเป็ นต้องเลือกใช้กลยุทธ์การเสริ มสร้ างพลังในงานแก่บุคลากรผูใ้ ต้บงั บัญชาทังนี
เพือให้องค์การของตนอยูร่ อดได้ (สุ คนธ์ ไข่แก้ว, 2545:72)
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7.3 การเสริมสร้ างพลังในชุ มชน
การเสริ มพลัง (empowerment) เป็ นกระบวนการทางสังคมทีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของบุคคล องค์กรและชุมชน ให้มีความเป็ นตัวของตัวเอง สามารถควบคุมตนเอง ในการเลือกและ
กําหนดอนาคตของชุ มชนได้ การเสริ มพลังจึงเป็ นกระบวนการที บุ คคลในสังคมมี ส่วนเข้าร่ วม
กิ จ กรรมด้ว ยกัน เพือก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงของสั ง คมและสิ งแวดล้อ มในแนวทางที พึ ง
ประสงค์แต่ไม่ใช่เป็ นการเสริ มพลังทีจะไปบังคับหรื อครอบงําต่อคนอืนทีเคยกดขีต่อบุคคล กลุ่ม
หรื อชุมชนนัน (Wallerstein, 1992 อ้างถึงใน มนัส พฤกษ์สุนนั ท์ ,มันทนา บัววัฒนา และ จินตนา
ชุ ณหมุกดา, 2548:15) ซึ งกระบวนการเสริ มพลังชุ มชนเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาชุ มชนจะ
ช่วยให้ชุมชนหลุดพ้นจากอํานาจครอบงําในการพัฒนาจากหน่ วยงานภาครัฐทีมักจะหยิบยืน ยัด
เยียดให้ไปสู่ แก้ไขปั ญหาชุ มชนด้วยศักยภาพของชุ มชน ก่ อเกิ ดความยังยืนของการพัฒนา ด้วย
กระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ชุม ชน จัดการและแก้ไ ขปั ญหาได้ด้วยวิธี คิดและการตัดสิ นใจได้ด้วย
ศักยภาพของชุ มชนอย่างเต็มกําลัง เป็ นกระบวนการขับเคลื อนเพือเปลียนแปลงทางสังคมเริ มต้น
จากสิ งทีชุ มชนเป็ น สิ งทีชุ มชนต้องการ (start where they are) และอาศัยการมีส่วนร่ วมจากทุก
หน่วยย่อยของชุมชน เพือนําไปสู่ การมีความสามารถในการจัดการชุมชนอย่างทีชุ มชนมุ่งหวังด้วย
ตัวชุมชนเอง
ซึ งการประยุกต์การเสริ มพลังชุ มชน มักทําคู่ไปกับการกระตุน้ การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรี ยนรู้ การมีความรู ้สึกถึงความเป็ นชุ มชน โดยใช้กิจกรรมหลักคือ 1) การมี
ส่ วนร่ วม 2) การเรี ย นรู ้ ร่ว มกัน 3) การสะท้อนความรู้ สึก บทเรี ยนในเชิ ง วิเคราะห์วิจารณ์ ด้วย
เหตุผลด้วยผล 4) การทํากิ จกรรมกระบวนการสร้ างพลังอํานาจให้เกิดในระดับจิ ตวิทยา บุคคล
กลุ่ม ชุมชนและองค์กร (Israel and others, 1994 อ้างถึงใน ชฎาภรณ์ บุตรบุรี, 2550:16)
การเสริ มพลังชุ มชนเป็ นไปได้ทงแบบไม่
ั
เป็ นทางการและเป็ นทางการ แบบเป็ นทางการ
คือ การทีชุมชนมีบทบาทและมีอาํ นาจการตัดสิ นใจทีเป็ นทียอมรับจากภาครัฐ แบบไม่เป็ นทางการ
คือ การทีชุมชนมีศกั ยภาพในการติดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระจากระบบหรื อกระบวนการของภาครัฐ
ในการทํางานทังสองรู ปแบบ พอสรุ ปได้ว่า ระดับการมี พลังอําชุ มชนสามารถเรี ยงจาก
น้อยไปมาก โดยดูลกั ษณะกิจกรรมของชุมชนได้ดงั นี
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1. การมีขอ้ มูลข่าวสาร ชุมชนได้รับทราบข้อมูลเกียวกับเรื องทีมีการตัดสิ นใจ
2. การปรึ ก ษาหารื อ ชุ ม ชนได้รั บ เชิ ญ ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น ต่ อ เรื องใดเรื องหนึ งแต่
ความเห็นของชุมชนอาจจะมีหรื อไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจก็ได้
3. การมีส่วนร่ วมแบบเป็ นทางการ ชุมชนได้มีการระบุหรื อส่ งตัวแทนให้เข้าไปมีบทบาท
ในการตัดสิ นใจ
4. การมีอาํ นาจตัดสิ นใจ ชุมชนมีสิทธิทีจะตัดสิ นใจเพือตนเองและมีวธิ ีการทีจะดําเนินการ
ตามทีตัดสิ นใจ
การมี พ ลัง ชุ ม ชนในรู ป แบบที เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ จะเกิ ดขึ นได้ขึ นอยู่ก ับ
ความสามารถในการรวมกลุ่มของชุ มชนเองและชุ มชนจะไม่สามารถมีอาํ นาจแบบเป็ นทางการถ้า
ชุ มชนไม่สามารถชี ประเด็นที น่าสนใจ หรื อเกี ยวข้องกับผูอ้ ื นได้ ในขณะเดี ยวกันชุ มชนก็จะไม่
สามารถดําเนิ นการใดๆ ได้ ถ้าสมาชิ กในชุ มชนไม่มีทกั ษะในการรวมกลุ่มมี ภาวะผูน้ าํ และการ
สื อสารซึ งกันและกัน ดังนันการสร้ างพลังอํานาจในชุ มชน จึงจําเป็ นต้องมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม
การฝึ กทักษะ การเรี ยนรู ซึงจะสะท้อนภาวะผูน้ าํ และการสื อสารนันเอง
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2546:32-34,65,97) ได้รวบรวมความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการพัฒนาในหลายภาคส่ วน ทังราชการ ประชาสังคม นักวิชาการ
เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทนชุ มชนจากพืนทีต่างๆได้สรุ ปความหมายของ การเสริ ม
พลังชุมชนว่า คือ ความสามารถของประชาชนทีจะทําความเข้าใจและควบคุมพลังของตัวเอง พลัง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพือยกระดับโอกาส และสถานการณ์ชีวิตให้ดีขึน โดยเป็ นการ
ใช้อาํ นาจของผูก้ ระทํา เป็ นการฟื นฟูหรื อทําให้สิงทีสู ญเสี ยไปแล้วกลับคืนมาสู่ สภาพเดิ มอีกครัง
ซึ งพบว่า ภาคชุ มชนและผูแ้ ทนชุ มชนให้คาํ ว่า การฟื นฟูพลังของชุ มชน ซึ งมีนยั คือ สิ ทธิ ในการ
สร้ า งพลัง หรื อผู้ก ระทํา ในการสร้ า งอํา นาจนั นอยู่ ที ชุ ม ชนเอง ที เป็ นไปตามความแตกต่ า ง
หลากหลาย การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และความเฉพาะของตัวเอง ทังปั ญหาสมรรถนะ
ที จะเผชิ ญ กับ ปั ญหา ที จะนํา ไปสู่ ก ารสร้ า งพลัง ของชุ ม ชน และได้ข ้อ สรุ ป ของชุ ม ชนว่า การ
เสริ มสร้ างพลัง ชุ มชน เป็ นการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ของชุ มชนในสองส่ วนคื อ ส่ วนแรก
ชุ มชนต้องรักษาหรื อฟื นฟูองค์ความรู ้ของชุ มชนเอง รวมทังมีความเชื อมันในคุณค่าของความรู ้ ที
ชุ มชนสะสมมา ส่ วนทีสองคือ ชุ มชนต้องพัฒนาศักยภาพในการซึ มซับและรั บความรู ้ใหม่จาก
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ภายนอกมาใช้ใ ห้เหมาะสมและสร้ างเป็ นระบบความรู ้ ของตนเอง และได้ส รุ ป ออกมาว่า การ
เสริ ม สร้ า งพลัง อํา นาจชุ ม ชนเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ที มี ข ันตอนต่ อ เนื อง โดยประกอบด้ว ย
ยุทธศาสตร์หลักทีชุมชนเลือกนํามาปฏิบตั ิในการสร้างพลังอํานาจชุมชน 3 ประการคือ
1. เพือการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็ นการสร้ างรากฐานเพือให้เกิ ดภาวะพึงตนเองขึนมา
เป็ นการฟื นฟูความมันใจในตนเองของชุ มชนเพือให้เกิ ดการเรี ยนรู ้และนําความรู ้มาใช้ตลอดจน
ประยุกต์สิงต่างๆให้เข้ากับการเปลียนแปลงอย่างเหมาะสม
2. เพื อต่อรองและร่ วมมื อกับรัฐหรื อหน่ วยงานภายนอก เป็ นการที ชุ มชนใช้ก ารเจรจา
ต่อรองกับรัฐรวมถึงกลุ่มอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอืนๆ เพือให้เกิดการยอมรับให้ได้มาซึ ง
ทรัพยากร และได้รับความร่ วมมือ
3. เพื อต่ อ สู ้ เ รี ยกร้ อ ง ต่ อ รองและพิ ท ัก ษ์ สิ ทธิ ชุ ม ชน เพื อการฟั น ฝ่ าอุ ป สรรคได้
ขณะเดี ยวกันชุ มชนยังต้องเรี ยนรู้ วา่ จําเป็ นต้องได้รับการสนับสนุ นจากพันธมิตรเพ่อเพิมนําหนัก
เสี ย งจากชุ มชนให้ส ามารถขยายพื นที ทางสัง คมที เป็ นลักษณะของการสร้ า งเครื อข่า ย รวมทัง
พยายามเปลียนแปลงตนเองให้พน้ จากภาวะไร้อาํ นาจ
ในส่ วนวิจารณ์ พานิ ช (2545:31-32) ได้กล่ าวถึ งการสร้ างพลังชุ มชนในมิ ติสร้ างความ
เข้มแข็งของชุมชนว่า พลังทีเกิดขึนนันต้องเป็ นการรวมตัวกันเอง หากเป็ นการจัดตังก็ควรเป็ นการ
จัดตังเพียงชัวขณะเดียวแต่ในทีสุ ดต้องให้กลายเป็ นการรวมตัวกันเอง มีการทํากระบวนการกลุ่ม มี
การประชุ มและทํากิ จกรรมร่ วมกัน เกิ ดการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน เกิ ดผลสําเร็ จได้รับการเปลี ยนแปลง
ร่ วมกัน โดยคนทีอยูใ่ นกลุ่มนันมีจิตใจเอืออาทร เห็นคุณค่า เป็ นห่วงเป็ นใยซึ งกันและกัน ทีสําคัญ
อีกอย่างคือ มีการนําความรู ้หรื อข้อมูลมาใช้ซึงเป็ นไปในทางทีเกียวข้องกับชี วิต ความเป็ นอยูข่ อง
ชุ มชนนัน และกิ จกรรมทีเกิ ดขึ นก็ตอ้ งเป็ นสิ งทีเกิดประโยชน์ต่อชุ มชน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องความ
เป็ นอยู่ การทํามาหากิน การดูแลรักษาทรัพยากร เป็ นต้น
เช่ นเดี ย วกับ ศรี ศกั ร วัลลิ โภดม (2546:42) ที มองว่า การกระตุน้ พลัง ท้องถิ นหรื อพลัง
ชุมชนนันต้องมาจากภายในโดยตรง
สรุ ปได้ว่า การเสริ มสร้ างพลังชุ มชน เป็ นความสามารถของชุ มชนในการดึงศักยภาพที
เคยมีอยูใ่ ห้กลับคืนมา และพัฒนาศักยภาพนันให้ดีขึน โดยอยูบ่ นฐานของการรับรู ้และเข้าใจปั ญหา
แล้วนํามาสู่ การปฏิบตั ิการของชุมชน ซึ งเกิดขึนตังแต่ระดับจิตใจความรู ้และต่อมาเป็ นการกระทํา
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ต่างๆ โดยมีเงือนไขคือ ชุ มชนเป็ นทังผูส้ ร้างการกระทําและผูท้ ีได้รับผลทีเกิดขึน โดยเป็ นไปเพือ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การสร้างการต่อรอง ร่ วมมือกับรัฐหรื อหน่ วยงานภายนอกหรื อเพือการ
ต่อสู ้ เรี ยกร้อง ต่อรอง หรื อพิทกั ษ์สิทธิ ของชุมชน
นอกจากนันในปั จจุบนั กระแสการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ล้วนแต่เน้นการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนและการพัฒนาชุ มชนให้เข้มแข็ ง อีกทังยังส่ งเสริ มให้มีการผนึ กกําลังร่ วมกับของภาคี
การพัฒนา ทังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครื อข่ายองค์กรชุ มชนให้เกิดการพัฒนา
สังคมทีบูรณาการ โดยเริ มทีการทําแผนชุมชนทุกตําบลทัวประเทศเพือเป็ นเครื องมือในการสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชน และชุมชนมีบทบาทในการขับเคลือนการพัฒนาโดยใช้ทุน
ทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถินเป็ นฐานในการพัฒนาชุ มชนให้น่าอยูอ่ ย่างยังยืน โดย
การเสริ มสร้างพลังชุมชน (community empowerment) ซึ งเป็ นระบบคุณค่าและเป็ นกระบวนการ
ขับเคลือนทางสังคมทีส่ งเสริ มให้บุคคลและชุมชนนําศักยภาพของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน การเสริ มสร้ างพลังให้ชุมชนเป็ นหัวใจสําคัญของการ
พัฒนาชุ มชนอย่างต่อเนื องในการร่ วมคิดร่ วมทําและพัฒนาชุ มชน เท่านี ยังไม่พอยังก่อให้เกิดพลัง
การจัดการและเกิดองค์กรชุ มชนขึนโดยความสมัครใจและมีการจัดการทีดี โดยสมาชิกชุมชนเป็ น
ผูบ้ ริ หารจัดการกันเอง ซึ งเป็ นเสมือนสัญญาประชาคมในการแสดงพลังชุมชน อีกทังยังเป็ นองค์กร
ชุมชนเพือการพัฒนาชุมชนทีต่อเนืองและยังยืนต่อไป (พนัส พฤกษ์สุนนั ท์, 2537:60)
ดังนันชุ มชนทีมีพลัง คือ ชุ มชนทีทังบุคคลและองค์กรได้มีการใช้ทกั ษะและทรัพยากร
ของตนเองและกลุ่มเพือตอบสนองความต้องการของสังคม มีความสามารถทีจะมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจและทําให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงในระดับกว้า ง ทําให้เกิ ดความเสมอภาคในการเข้าถึ ง
ทรั พยากรมี การระบุประเด็นปั ญหาและหนทางแก้ไขเอง การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน มี
ความรู้สึกของการเป็ นชุมชน บุคคลและการเมืองทีชัดเจน จนเกิดเป็ นระบบการช่วยเหลือกันอย่าง
เป็ นธรรมชาติจนมีการเปลียนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนืองยังยืน
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แนวคิดเกียวกับการปฏิบัติทีดี
จุ ด เริ มต้น ของการปฏิ บ ัติ ที ดี (best

practices) เริ มต้น จากวงการแพทย์ เป็ นวิธี ก าร

ปฏิ บ ัติ ง านที ดี ไม่ ว่า จะนํา ปฏิ บ ัติ ที ไหน อย่า งไร ซึ งผลงานที ปฏิ บ ัติ นันได้นํา ไปสู่ ผ ลสํ า เร็ จ
หน่ ว ยงานจํา เป็ นต้อ งมี ก ารแลกเปลี ยนวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที ดี ก ับ หน่ ว ยงานย่ อ ย และมี ก าร
แลกเปลียนระหว่างหน่วยงานต่างๆทังภายในและภายนอก ผลสุ ดท้าย คือ การนํา best practices
นันไปใช้จนเป็ นมาตรฐาน ตัวอย่างโปรแกรมทีได้รางวัล คือ โปรแกรมการเชิ ญชวนผูด้ ูแลผูป้ ่ วยที
เป็ นมะเร็ งต่อมลูกหมายของกลุ่มแพทย์เฮนรี ฟอร์ ด โดยให้ผูป้ ่ วยสามารถดูและตนเองได้ทีบ้าน
ร่ วมกับการรักษาทีศูนย์การรักษา โดยดําเนิ นกิจกรรมในลักษณะ การวิจยั ผลของโปรแกรมพบว่า
ร้อยละ 90 ของผูป้ ่ วยทีได้รับการวินิจฉัยส่ วนใหญ่เป็ นมะเร็ งในระยะแรกเท่านัน ผูป้ ่ วยมีความพึง
พอใจในการดูแลรักษาจากโปรแกรมดังกล่าวทีเป็ นวิธการปฏิ บตั ิทีดี (best practices) (ราศี แก้ว
นพรัตน์, 2548:3)
ด้วยเหตุนีทังภาครัฐและภาคเอกชน จึงจําเป็ นต้องพัฒนาและปรับปรุ งอย่างเร่ งด่วน เพือ
สร้างศักยภาพทางการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างยังยืน โดย
แนวทางหนึ งที สามารถช่ ว ยให้ก ารพัฒนาดํา เนิ น ไปได้เร็ วขึ น คื อ การทํา benchmarking และ
การศึ ก ษาวิธี ก ารที เป็ นเลิ ศ หรื อ ขององค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานต่ า ง สถาบันเพิ มผลผลิ ต แห่ ง ชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในระยะแรกสถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ด้ ว ยการสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารเพิ มผลผลิ ต แห่ ง เอเชี ย (Asian
Productivity Organization :APO) และ National University of Singapore (NUS) ดําเนินโครงการ
นํา ร่ อ ง โครงการกรณี ศึ ก ษา best practices ขององค์ก รชันนํา ในประเทศไทยขึ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ (วสันต์ นาวเนียว, 2550:72-73)
1. ศึกษาและสร้างองค์ความรู ้เกี ยวกับแนวทางหรื อวิธีการทีเป็ นเลิศ ซึ งทําให้องค์การชัน
นําประสบความสําเร็ จ โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Award Criteria)
เป็ นกรอบในการศึกษา
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2. นําองค์ความรู ้ทีได้นนไปเผยแพร่
ั
แก่สาธารณชน เพือให้องค์การต่างๆสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพขององค์กรตามความเหมาะสม ในการสร้างฐานข้อมูล
best practices เพือเป็ นข้อมูลพืนฐานสําหรับการทํา benchmarking ต่อไป
นอกจากนี สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า วิธีปฏิ บตั ิทีดี
คื อ วิธีการปฏิ บตั ิ กลยุทธ์ กิ จกรรม ที ส่ งผลให้องค์กรประสบความสําเร็ จและมี ผลงานที ดี กว่า
องค์ ก รอื นๆ การศึ ก ษาเพื อค้น หาวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ที ดี นัน จะมุ่ ง เน้ น ที วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ จ ริ ง ซึ งเป็ นการ
ตอบสนองสิ งแวดล้อมขององค์กรทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์ความรู ้ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จะเป็ นองค์ความรู ้หรื อทักษะเฉพาะตัว วิธีปฏิบตั ิทีดีกบั กระบวนการทํางาน (process) นันแตกต่าง
กัน “กระบวนการ” จะเน้นการทํางานทีเป็ นระบบชัดเจน สามารถทําซําได้หรื อทําเป็ นกิ จวัตร
(routine) การมีกระบวนการทํางานทีชัดเจนจะช่วยการบริ หารจัดการได้อย่างดี ถา้ สภาพแวดล้อม
ขององค์การไม่เปลี ยนแปลงมากนัก องค์ความรู ้ ทีใช้ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านมี ความชัดเจนสามารถ
บันทึกได้ ซึ งการมีกระบวนการทีชัดเจนนันบางครังก็อาจจะมีผลเสี ยเพราะเปลียนแปลงได้ยาก
และในความเป็ นจริ งสภาพแวดล้อมององค์กรมักเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ องค์กรใดทีสะสมวิธีปฏิบตั ิ
ทีดี (best practices) ไว้เป็ นจํานวนมาก็จะสามารถปรับตัวเองเข้ากับสภาพเหล่านันได้ดี องค์กรที
ประสบความสําเร็ จนันจะเป็ นองค์กรทีผสมผสาน “กระบวนการ” และ “วิธีปฏิ บตั ิ” เข้าด้วยกัน
อย่างเหมาะสม การเน้นที “วิธีปฏิบตั ิ” มากเกินไปจะทําให้มีวิธีปฏิบตั ิใหม่ๆ เกิดขึนมากมายจนไม่
สามารถที จะใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งเต็ ม ที และทํา ให้ เ กิ ด ความสั บ สน แต่ ถ้า องค์ ก รนั นเน้ น
“กระบวนการ” มากเกิ นไปก็จ ะไม่ท าํ ให้เกิ ด ความคิ ด สร้ างสรรค์ วิธี การทีดี ใ นการค้นหา “วิธี
ปฏิบตั ิทีดี ” นันจะต้องกระทําภายใต้การมีกระบวนการทีชัดเจนขององค์กรนันๆ เสมอ (สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา, 2548:1)
ราศี แก้วนพรัตน์ (2548:4) ได้กล่าวเพิมเติมว่า การเกิดวิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศเกิดขึน
ได้หลายทาง ดังนี
1. เกิ ดจากบุคคล ทีเรี ยนรู ้หรื อใช้ประสบการณ์ จากการปฏิ บตั ิ การริ เริ มสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหาการทํางาน การเสนอแนะวิธีการทํางาน การรับรู ้ จากข้อแนะนําของผูบ้ ริ หาร วิทยากร
เพือนร่ วมงาน หน่วยงานอืนๆ และผูร้ ับบริ การ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการใหม่หรื อวิธีการที
ดีกว่า
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2. เกิดจากปั ญหา อุปสรรคในการปฏิ บตั ิงานทีไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ความกดดันของ
ผูร้ ั บบริ การ การแข่งขัน การขับเคลื อนนโยบายขององค์กร ภาวะข้อจํากัดของทรั พยากร ภาวะ
วิกฤตทําให้มีการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการทีดีกว่า เพือให้ได้ผลสําเร็ จสู งสุ ด
3. เกิดจากการแรงขับเคลือนการพัฒนา การค้นหาวิธีการใหม่ การสร้างความพึงพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ การเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพขององค์กร
นอกจากนี ยัง มี ป ระเด็ น ที สามารถวิ นิ จ ฉั ย หรื อพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของวิ ธี ก าร
ปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ (best practices) ไดหลากหลายวิธีการ ดังนี
1. พิจารณาจากเรื องทีเกียวข้องกับภารกิจโดยตรงของหน่ วยงานทีสนองต่อนโยบายการ
แก้ปัญหาเพือพัฒนาประสิ ทธิภาพของหน่วยงาน เช่น
1.1 เป็ นการลดขันตอน ลดรอบระยะเวลาการทํางาน
1.2 เป็ นการลดทรัพยากร
1.3 เป็ นการลดค่าใช้จ่าย
1.4 เป็ นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการทํางาน
1.5 เป็ นวิธีการริ เริ มสร้างสรรค์ขึนมาใหม่ หรื อประยุกต์ขึนใหม่
2. พิจารณาตามกระบวนการของวงจรเดมมิง (Deming Circle) ทีประกอบด้วย PDCA
ได้แก่
2.1 การวางแผน (Plan)
2.2 การปฏิบตั ิตามแผน (Do)
2.3 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Check)
2.4 การปรับปรุ งและพัฒนา (Act)
บุญดี บุญญากิจและคณะ (2547:26) กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นเรื องสําคัญทีทําให้เกิด
การเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ความรู ้ รวมทังเป็ นการเปลี ยนความรู ้ของคนไปเป็ นความรู ้ขององค์กร
การพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ ซึ งจะต้องประกอบด้วยทักษะสําคัญ 5 ประการ คือ (1) การ
แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ (2) การทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ (3) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์
ในอดีต (4) การเรี ยนรู้จากวิธีการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ (best Practices) ของผูอ้ ืน และ (5) การถ่ายทอด
ความรู ้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพทังองค์กร
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จะเห็นได้วา่ วิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ (best practices) เป็ นผลงานทีนําไปสู่ ความสําเร็ จ
เกิ ด ขึ นครั งแรกในวงการแพทย์ ซึ งเป็ นการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที ดี ร ะหว่า ง
หน่วยงานทังภายในและภายนอก ทีเกิดขึนจากหลายทาง เช่น เกิดจากบุคคล ปั ญหาและอุปสรรค
ในการปฏิ บตั ิงาน เกิดจากการขับเคลื อนการพัฒนา และเกิ ดจากการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ทีนําไป
เสริ มสร้างการปฏิบตั ิงาน เพือพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
1. ความหมายของวิธีการปฏิบัติงานทีเป็ นเลิศ
นักการศึกษาและนักวิชาการทังต่างประเทศและในประเทศไทยต่างได้ให้ความหมายของ
การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ (best practices) ไว้ดงั นี
สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2545:5) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คือการปฏิบตั ิทีทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็ จหรื ออาจกล่าวได้ว่า การปฏิบตั ิทีทําให้องค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ อันทีจริ งแล้วคํา
ว่าดีทีสุ ด (best) ของคําว่า best practices นีเป็ นคําทีให้ความหมาย ในเชิ งเทียบเคียงคือ ขึนอยู่กบั
สถานการณ์ และเป้ าหมายเป็ นหลัก คํา ว่าดี ทีสุ ดอาจจะไม่ ได้ห มายถึ ง ดี ที สุ ดจริ ง ๆ ขององค์ก ร
ทังหมดแต่อาจจะเฉพาะสําหรับ องค์กรใดองค์กรหนึ งเท่า นัน เพราะแต่ ละองค์กรมีวฒั นธรรม
วิสัยทัศน์ สภาพธุรกิจ และปั จจัยภายในองค์กรทีแตกต่างกันไป
ไพโรจน์ ปิ ยะวงศ์วฒั นา (2545:85) ได้ให้ความหมายของ best practices ไว้วา่ องค์กรทีมี
การปฏิบตั ิงานทีดีทีสุ ด
สําหรับวีระพจน์ ลื อประสิ ทธิ กุล (2545:27) ได้กล่าวว่า best practices เป็ นวิธีการหรื อ
แนวปฏิบตั ิทีทาํ ให้องค์กรหรื อหน่วยงานทังของภาครัฐและเอกชนประสบความสําเร็ จ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ทังนี best practices ของแต่ละองค์กรอาจมีความ
เหมือนหรื อแตกต่างกันขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ บริ บทและภาระงานขององค์กรนันๆ
นอกจากนันบูรชัย ศิริมหาสาคร (2548:2) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ (best
practices) เป็ นการทําสิ งใดสิ งหนึงให้สาํ เร็ จ ซึ งเป็ นผลมาจากการนําความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ ง แล้วสรุ ป
ความรู้และประสบการณ์นนๆ
ั มาเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีทีสุ ดของตนเอง ซึ งเป็ นความรู้ในตัวตน (tacit
knowledge) ทีสามารถเผยแพร่ ให้เป็ นความรู ้ ทีปรากฏให้เห็นชัดแจ้ง (explicit knowledge) ได้ใน
รู ปแบบต่างๆเพือให้ผอู ้ ืนนําไปทดลองปฏิบตั ิได้
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วิจารณ์ พานิ ช (2547:3) ได้กล่าวว่า วิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิ ศ เป็ นการทํางานทีเกิดผล
งานในลัก ษณะที น่ า ภูมิ ใ จ น่ าชื นชม เกิ ดผลสัม ฤทธิ สู ง ประสิ ท ธิ ภาพสู ง คุ ณ ภาพสู ง และควร
ส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศใหม่ๆขึนมาอย่างต่อเนือง โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาเพือคัดเลือกวิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ ดังนี
1. เป็ นการปฏิบตั ิงานทีเกิดจากกลุ่มและมีเรื องราวของกระบวนการพัฒนาทีผ่านขันตอน
ต่างๆ จนประสบความสําเร็ จ
2. สามารถบอกเล่าเรื องราวเพือสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิด วิธีปรึ กษาหารื อ
3. สามารถดึงเอาความรู ้ทีอยูใ่ นตัวคน (tacit knowledge) มาเผยแพร่ เป็ นความรู ้ทีปรากฏ
ให้เห็ นชัดแจ้ง (explicit knowledge) ได้ ซึ งอาจใช้วิธีก ารประชุ ม เพื อเสนอผลงาน การระดม
ความคิด การซักถามและชี ประเด็นเพือยกระดับความคิด การใช้คาํ ถาม การสร้ างเงื อนไข สร้ าง
บรรยากาศเพือให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มนําความรู ้มาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เกิดการเพิมพูนความรู ้ของกลุ่ม
และเกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กนั อย่างต่อเนือง
สถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ (2545:4) ได้ก ล่ าวไว้ว่า วิธีก ารปฏิ บตั ิ ง านทีเป็ นเลิ ศ (best
practices) เป็ นแนวทางหรื อวิธีการปฏิ บตั ิในเรื องต่างๆที นําองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จ และบรรลุ
จุ ดมุ่ง หมายได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ล ช่ ว ยให้ส ามารถลดเวลาในการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพองค์กร และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
สมพร เพชรสงค์ (2548:36) กล่าวว่า วิธีการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ เป็ นการทํางานทีดีทีสุ ด
ในเรื องนันๆ ซึ งอาจเป็ นระบบบริ หาร เทคนิ ค หรื อวิธีการต่างๆ ที ทําให้ผลงานบรรลุ เป้ าหมาย
ระดับสู งสุ ด
จากทีกล่าวมาทังหมด สรุ ปได้ว่า วิธีการปฏิ บตั ิงานที เป็ นเลิ ศ (best practices) หมายถึ ง
เทคนิ ค หรื อ วิธี ก ารปฏิ บ ัติง านที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถนํา ไปปฏิ บ ตั ิ แ ละประยุก ต์ใ ช้งานให้
บรรลุผลได้ตามวัตถุ ประสงค์ ซึ งส่ งผลให้หน่ วยงานหรื อองค์กร ประสบความสําเร็ จ อันเป็ นการ
นําความรู้ไปปฏิบตั ิจริ งแล้วสรุ ปความรู ้และประสบการณ์นนๆ
ั
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2. ความสํ าคัญของการปฏิบัติทเป็ี นเลิศ
จากหลักการทีว่า “ถ้าได้นาํ ความรู ้ไปใช้ ความรู ้นนก็
ั ยงเพิ
ิ มคุณค่า เพราะทําให้เกิดการต่อ
ยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดังนันเป้ าหมายของการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศก็เพือให้
องค์กรและคนในองค์กรมีแนวทางการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศซึ งเป็ นการจัดการทีเป็ นเลิศสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ในหลายกรณี (บูรชัย ศิริมหาสาคร,2548 :3-6) ดังนี
1. best practices กับการจัดการความรู ้ การจัดการความรู ้จะบรรลุเป้ าหมายได้ ต้องทํา best
practices ให้ปรากฏให้ชดั แจ้ง เช่ น เอกสารรายงานคู่มือการปฏิ บตั ิงาน เพือให้ผอู ้ ืนได้นาํ ไปใช้
พัฒนางานแบบต่อยอดความรู ้ และสามารถจัดเก็บ best practices นันไว้ในคลังความรู ้ขององค์กร
ไม่ให้ความรู ้นนหายไปกั
ั
บบุคคล เมือบุคคลนันๆ ออกจากองค์กรไปแล้ว
2. best practices กับองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้เป็ นเรื องสําคัญทีทําให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ และประยุกต์ใช้ความรู ้ รวมทังแปลงความรู ้ของคนไปเป็ นความรู ้ขององค์กร การทีจะ
เป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู ้ นัน จะต้องมี ทกั ษะ 5 ด้า น ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การ
ทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในอดีต การเรี ยนรู ้จากวิธีปฏิบตั ิทีเป็ น
เลิศของคนอืน และถ่ายทอดความรู ้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพทัวทังองค์กร จะเห็นได้วา่ best
practices เป็ นสิ งทีสําคัญเพราะเป็ น 1 ใน 5 ของทักษะในองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3. ขันตอนการดําเนินงาน best practices
การพัฒนาองค์กร ได้นาํ แนวคิด best practices มาใช้เพือต้องการพัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ งขันตอนการดําเนินงานของ best practices โดย สมพร เพชร
สงค์ (2545 :38) ได้กล่าวถึงขันตอนการดําเนินงานของ best practices มีขอ้ เสนอแนะไว้ ดังนี
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์ภารกิจทีแท้จริ งของหน่วยงานนันๆ
ขันตอนที 2 การศึกษาวิเคราะห์สภาพของหน่วยงาน ซึ งอาจดําเนิ นการได้หลายวิธี เช่น
ใช้วธิ ีการสํารวจ การระดมความคิด การใช้ SWOT เป็ นต้น
ขันตอนที 3 การกํา หนดภาพความสํ า เร็ จ ในอนาคต จัด ทํา รู ป แบบ (model) วิ ธี ก าร
ดําเนินงาน
ขันตอนที 4 การปฏิ บตั ิตามแบบวิธีการ อาจจะเริ มทดลองนําร่ องตรวจสอบ ประเมินผล
อย่างต่อเนืองเป็ นระยะ
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ขันตอนที 5 ประเมินผลวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในด้านขันตอน ระยะเวลา งบประมาณและ
ผลทีได้รับกับวิธีการเดิม
ขันตอนที 6 ปรับปรุ ง พัฒนาและขยายผลการนําไปใช้ในหน่วยงานให้กว้างขวางยิงขึน
ขันตอนที 7 การบันทึก เขียนรายงานใช้เป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
นอกจากข้อเสนอ 7 ขันตอนข้า งต้นแล้ว หน่ วยงานสามารถจะดําเนิ น การได้อีก หลาย
กระบวนการ เช่น ตามแนวทางวงจรของเดมมิง (Deming circle) ซึ งประกอบด้วย P: การวางแผน
D:การปฏิบตั ิ C:ตรวจสอบประเมินผล และ A:การปรับปรุ ง พัฒนา กําหนดกิจกรรมใหม่ เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ แนวคิดของ best practices เป็ นกระบวนการดําเนินงานทีเป็ นระบบ ซึ งการดําเนินงาน
ต้องมีการร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบผลการดําเนินงานทีเกิดขึน
แนวคิดเกียวกับการพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดี ผูว้ ิจยั นําเสนอการพัฒนารู ปแบบ
โดยมี นัก วิ ช าการของประเทศไทยและต่ า งประเทศได้ใ ห้ ค วามหมายเกี ยวกับ รู ป แบบ ไว้
หลากหลาย ดังนี
1. ความหมายของรูปแบบ
อุทุม พร จามรมาน (2541:22) ได้ใ ห้ความหมายของรู ปแบบ คือ โครงสร้ างของความ
เกี ยวข้องระหว่า งหน่ วยต่ า งๆ หรื อตัวแปรต่ า งๆ ซึ งมี ม ากกว่า 1 มิ ติ หลายตัวแปรและตัวแปร
ดังกล่าวต่างมีความเกียวข้องเชิงสัมพันธ์หรื อเหตุผลซึ งกันและกัน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546:965) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบ
ว่าหมายถึ ง รู ปทีกําหนดขึนเป็ นหลัก หรื อเป็ นแนวทางซึ งเป็ นทียอมรับหรื อสิ งทีแสดงให้เห็ นว่า
เป็ นสิ งนันๆ
Good (1973:79) ได้รวบรวมความหมายของรู ปแบบได้ 4 ประการ คือ
1. รู ปแบบ คื อ แบบอย่างของสิ งหนึ งที สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างหรื อ
ทําซํา
2. รู ปแบบ คือ ตัวอย่างทีทําให้เกิดการเลียนแบบ
3. รู ปแบบ คือ แผนภูมิทีใช้เป็ นตัวแทนของสิ งใดสิ งหนึงทีใช้เป็ นหลักการหรื อแนวคิด
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4. รู ปแบบ คื อ ชุ ดของปั จจัยหรื อตัวแปรที มี ความสัมพันธ์ กนั หรื อเป็ นองค์ประกอบที
สามารถรวมตัวกันและเขียนเป็ นหลักการ
Joyce and Weil (1986:1-2) ได้ให้ความหมายของรู ปแบบหมายถึง แผน (plan) หรื อ แบบ
(pattern) ซึ งสามารถใช้เพือการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยนหรื อการสอนพิเศษเป็ นกลุ่มย่อย หรื อ
เพือจัดสื อการสอนซึงรวมถึงหนังสื อ ภาพยนตร์ และเทปบันทึกเสี ยง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
หลัก สู ต ร แต่ ล ะรู ป แบบจะให้ แ นวทางในการออกแบบการสอนที ช่ ว ยให้ นั ก เรี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่างๆ
Raj (1996:241) ได้ให้ความหมายของคําว่ารู ปแบบ ไว้ 2 ความหมาย ดังนี
1. รู ปแบบ คือ รู ปย่อของความจริ งของปรากฏการณ์ ซึ งแสดงด้วยข้อความจํานวน หรื อ
ภาพ โยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําให้เข้าใจความจริ งของปรากฏการณ์ได้ดี
ยิงขึน
2. รู ปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมทีกําหนดเฉพาะ
สรุ ปได้วา่ รู ปแบบหมายถึง โครงสร้าง โปรแกรม แบบจําลอง หรื อตัวแบบจําลองสภาพ
ความเป็ นจริ งทีสร้างขึนจากการลดทอนเวลาและกิจกรรมพิจารณาว่ามีสิงใดบ้างทีจะต้องนํามา
ศึกษาเพือใช้แทนแนวคิดหรื อปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึงโดยอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆของรู ปแบบนัน
2. การสร้ างรู ปแบบ
การสร้างรู ปแบบ โดยการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด รู ปแบบ และผลการวิจยั ทีเกียวข้อง
ซึ งจะช่ ว ยให้ส ามารถกํา หนดองค์ป ระกอบหรื อตัวแปรต่ า งๆ ภายในรู ป แบบ รวมทังลัก ษณะ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งองค์ ป ระกอบ หรื อตัว แปรเหล่ า นัน หรื อลํา ดับ ก่ อ นหลัง ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบในรู ปแบบในการสร้างหรื อพัฒนารู ปแบบนัน จะต้องใช้หลักของเหตุผลเป็ นรากฐาน
สํา คัญและการศึ ก ษาค้นคว้ามากจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนารู ปแบบอย่า งยิง ผูว้ ิจยั อาจคิ ด
โครงสร้างของรู ปแบบขึนมาก่อน แล้วปรับปรุ งโดยอาศัยข้อสนเทศจากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี
แนวความคิด รู ปแบบ หรื อผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง หรื อทําการศึกษาองค์ประกอบย่อยหรื อตัวแปร
แต่ล ะตัว แล้วคัด เลื อ กองค์ป ระกอบหรื อตัว แปรที สํา คัญ ประกอบกันขึ นเป็ นโครงสร้ า งของ
รู ปแบบ (บุญชม ศรี สะอาด, 2533:20)
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Boye (1966:23) ได้กล่าวว่า ในกระบวนการสร้ างรู ปแบบนัน มี การจําแนกมโนทัศน์
ออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ มโนทัศน์เชิงทฤษฎี และมโนทัศน์การสังเกต ได้มาจากการพิจารณา
องค์ประกอบทีศึกษาโดยหลักการเหตุผลเชิงตรรกะอันอาจมีฐานมาจากทฤษฎีอื นหรื อผลการวิจยั
อืนทีผูพ้ ิจารณามิได้มีประสบการณ์ในการสังเกตโดยตรง ส่ วนแนวคิดการสังเกตได้มาจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยผูว้ จิ ยั พิจารณาเอง
Keeves(1988:18) ได้ก ล่ า วถึ ง หลัก การอย่า งกว้า งๆ เพื อกํา กับ การสร้ า งรู ป แบบไว้ 4
ประการ ได้แก่ รู ปแบบควรประกอบขึนด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง(ของตัวแปร) มากกว่า
ความสัมพันธ์ เชิ งเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชื อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดา
ทัวไปนันก็มีประโยชน์เฉพาะอย่างยิงในการศึกษาวิจยั ในช่วงต้นของการพัฒนารู ปแบบ รู ปแบบ
ควรใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจะเกิดขึนจากการใช้รูปแบบได้ สามารถตรวจสอบได้โดย
การสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชีให้เห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเรื องทีศึกษา ดังนันนอกจากรู ปแบบจะเป็ นเครื องมือในการพยากรณ์ได้ ควร
ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ดว้ ย และนอกจากคุณสมบัติต่างๆ ทีกล่าวมาแล้ว รู ปแบบควรเป็ น
เครื องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ งเป็ น
การขยายองค์ความรู้ในเรื องทีเรากําลังศึกษาด้วย
Joyce and Wiel (1986 : 359-364) ได้แบ่งวิธีการสร้างรู ปแบบออกเป็ นส่ วนต่างๆ ได้เป็ น
4 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที 1 อธิ บายความสัมพันธ์ของสิ งต่างๆ ซึ งทีมาของรู ปแบบ ประกอบด้วย เป้ าหมาย
ของรู ปแบบ ทฤษฎีและข้อสมมติทีรองรับรู ปแบบหลักการ และมโนทัศน์สาํ คัญทีเป็ น พืนฐานของ
รู ปแบบ
ส่ วนที 2 ลักษณะรู ปแบบ เป็ นการอธิบายด้วยรู ปแบบซึ งนําเสนอเป็ นเรื องๆ อย่างละเอียด
และเน้นการปฏิบตั ิได้ แบ่งเป็ น 4 ประเด็น คือ
1. ขันตอนของรู ปแบบ เป็ นรายละเอียดของรู ปแบบนันๆ ว่ามีกีขันตอน โดยจัด
เรี ยงลําดับกิจกรรมทีจะสอนเป็ นขันๆ แต่ละรู ปแบบมีจาํ นวนขันตอนไม่เท่ากัน
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2. รู ป แบบการปฏิ สั ม พัน ธ์ เป็ นการอธิ บ ายบทบาทของผู้นํา ผู้เ รี ย นรู้ แ ละ
ความสัมพันธ์ซึงกันและกันในแต่ละรู ปแบบ บทบาทของผูน้ าํ จะแตกต่างกัน เช่น ผูน้ าํ กิจกรรม ผู ้
อํานวยความสะดวก ผูใ้ ห้การแนะนําเป็ นแหล่งข้อมูล เป็ นต้น
3. หลัก การแสดงการโต้ตอบ เป็ นการบอกถึ ง วิธี การแสดงออกของผูน้ ําต่ อผู ้
เรี ยนรู้ การตอบสนองต่อสิ งทีผูเ้ รี ยนรู ้กระทํา เช่ น การปรับพฤติกรรมโดยการให้รางวัลหรื อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการสร้างบรรยากาศทีเป็ นอิสระ เป็ นต้น
4. สิ งสนับสนุ น เป็ นการบอกถึงเงื อนไขหรื อสิ งทีจําเป็ นต่อการใช้รูปแบบการ
สอนนันๆ ให้เกิดผล เช่น รู ปแบบการทดลองในห้องปฏิบตั ิการต้องใช้ผนู ้ าํ ทีมีการฝึ กฝนมาอย่างดี
แล้ว เป็ นต้น
ส่ วนที 3 การนํารู ปแบบมาใช้ เป็ นการแนะนําให้ขอ้ สังเกตในการนํารู ปแบบนันไปใช้
เช่น การใช้เนือหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใช้กบั ผูเ้ รี ยนรู ้ระดับใด เป็ นต้น นอกจากนันยังให้
คําแนะนําอืนๆ เพือให้การใช้รูปแบบนันมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด และส่ วนที 4 ผลทีจะเกิดขึนกับ
ผูเ้ รี ยนรู ้ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม รู ปแบบแต่ละรู ปแบบจะส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนรู ้ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม
โดยผลทางตรงเกิ ด จากกิ จ กรรมที จัดตามลํา ดับ ขันตอนของรู ป แบบส่ ว นผลทางอ้อมเกิ ด จาก
สภาพแวดล้อม ซึ งถือเป็ นผลกระทบทีเกิดจากการสอนตามรู ปแบบนัน เป็ นสิ งทีคาดคะเนไว้วา่ จะ
เกิดแฝงไปกับผล สามารถใช้เป็ นสิ งพิจารณาในการเลือกรู ปแบบทีใช้ได้ดว้ ย
สรุ ป ได้ว่า รู ปแบบที จะนํา ไปใช้ใ ห้ไ ด้ป ระโยชน์สู ง สุ ดนัน รู ป แบบต้องประกอบด้วย
ลักษณะทีสําคัญ คือ มีความสัมพันธ์เชิ งโครงสร้าง สามารถทํานายผลได้ สามารถขยายความผล
ทํานายได้กว้างขวางขึน และสามารถนําไปสู่ แนวคิดใหม่ๆ สําหรับการพัฒนารู ปแบบนัน ผูว้ ิจยั
จะต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรู ปแบบ นําเอาข้อมูลทีจัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
เพือกําหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรู ปแบบ กําหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรู ป
แบบอย่างชัดเจน เพือนําไปสู่ ผลสรุ ปเพืออธิ บายปรากฏการณ์ทีมุ่งหวังของการวิจยั มีการทดสอบ
และปรับปรุ งรู ปแบบก่อนนํารู ปแบบไปใช้งานจริ งและประเมินผลการนํารู ปแบบไปใช้งานจริ ง
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3. การพัฒนารูปแบบ
Weil (1985:364)ได้กาํ หนดการพัฒนารู ปแบบไว้สองขันตอน คือ การสร้างรู ปแบบและ
การพัฒ นารู ป แบบ ซึ ง สมาน อั ศ วภู มิ ได้ศึ ก ษาวิ จ ัย เรื องการพัฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการ
ประถมศึกษาระดับจังหวัดโดยมีการพัฒนา ดังนี
1. การศึกษาวิเคราะห์เกียวกับหลักการและข้อมูลพืนฐานประกอบการสร้างรู ปแบบด้วย
การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องและตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
2. การสร้ า งรู ป แบบขันต้น ด้ว ยการจัด ทํา ร่ า งรู ป แบบจากข้อ มู ล ที ได้จ ากการศึ ก ษา
วิเคราะห์เอกสารงานวิจยั และข้อสรุ ปทีได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ
3. การประมวลความคิ ดเห็ นของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ เกี ยวกับ รู ป แบบ ด้วยการพัฒนาความ
สอดคล้อง ความเหมาะสมของรู ปแบบและความเป็ นไปได้ในเชิงปฏิบตั ิ
4. การปรับปรุ งแก้ไขและการพัฒนารู ปแบบทีสมบูรณ์
นอกจากนัน การพัฒนารู ปแบบด้วยการถอดบทเรี ยนเป็ นสิ งสําคัญและจําเป็ นมากต่อการ
กําหนดทิศทางและการพัฒนารู ปแบบต่างๆ โดยองค์ประกอบการถอดบทเรี ยน ดุ ษฎี อายุวฒั น์
(2550:55) ได้เสนอแนวคิดว่ามีอยู่ 4 ประการใหญ่ๆ ดังนี
1. เนื อหาของกิ จกรรมว่าเกียวข้องกับปั ญหาชุ มชนในเรื องใด มีวตั ถุ ประสงค์และผลที
คาดว่ า จะได้ รั บ จากการดํา เนิ น กิ จ กรรมอย่ า งไรบ้า ง และผลจากการดํา เนิ น งานนั นบรรลุ
วัตถุประสงค์นนๆ
ั หรื อไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรื อข้อจํากัดใดๆ ในการดําเนินกิจกรรมนันๆ
2. บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลทีเข้าร่ วมกิจกรรมนันๆ คือใครบ้าง มีผสู ้ นับสนุนการดําเนิ นงาน
คื อ ใครบ้า ง และความหลากหลายของกลุ่ ม คนในมิ ติเรื อง เพศ อายุ สถานภาพของกลุ่ มคนมี
หรื อไม่ เพือนําผลการดําเนิ นกิจกรรมนันๆ ว่าที ผ่านมาผูเ้ ข้าร่ วมยังขาดกลุ่ มใดและทําไมจึงเป็ น
เช่นนัน
3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มทีเข้าร่ วม หลังดําเนินกิจกรรมเปลียนแปลงหรื อไม่อย่างไร
4. กิจกรรมทีดําเนินไปนัน ได้รับผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรบ้าง
สรุ ปได้วา่ การพัฒนารู ปแบบของธนาคารความดี นันต้องมีความครอบคลุมในหลายมิติ มี
องค์ประกอบทีเหมาะสม โดยกระบวนการพัฒนาเพือให้รูปแบบที เหมาะสม การอธิ บายนอกจาก
ใช้หลักการทฤษฎีมาสร้างเป็ นรู ปแบบแล้วยังต้องอาศัยรากฐานของชุ มชนเป็ นผูก้ าํ หนดตามบริ บท
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หรื อ สภาพแวดล้อมภู มิ นิเวศของแต่ล ะชุ มชนโดยเฉพาะอย่า งยิงชุ ม ชนในภาคเหนื อที มี ค วาม
แตกต่างไปจากชุ มชนในภาคอืนๆ ทังนี จะต้องยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นรากฐานสําคัญของ
การพัฒนาเพือให้ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขอย่างยังยืนต่อไป ซึ งจําเป็ นอย่างยิงทีชุมชนต้องสร้ างความ
เข้มแข็งให้เกิดขึนในชุมชน อันเป็ นผลจากการเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนเอง
แนวคิดเกียวกับการถอดบทเรียน
การเรี ยนรู้คือวัตถุประสงค์ทีสําคัญของการพัฒนาบุคคลจะดํารงสภาพอยูไ่ ด้ยากหากไม่มี
การเรี ย นรู ้ ป รั บ เปลี ยนเช่ น เดี ย วกับ องค์ก รจะเปลี ยนแปลงได้ก็ ด้ว ยการบริ ห ารจัด การความรู ้
ปั จ จุ บ ัน มี เ ครื องมื อ หลายประเภทที พัฒ นาขึ น หรื อ ประยุ ก ต์ ม าจากศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ เพื อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ ในทุกขันตอนของวงจรโครงการ ทังเพือการจัดการในขันตอนทีเรี ยกว่าต้นนํา
กลางนํา และปลายนํา กระบวนการเรี ยนรู ้ ทีกล่ าวถึ งกันค่อนข้างมากในวงการพัฒนาในสังคม
ขณะนี คือการถอดบทเรี ยน (Lesson-Learned) ซึ งเป็ นการเรี ยนรู ้เกียวกับการปฏิบตั ิการทีปฏิบตั ิไป
แล้วเพื อหาแนวทางรั กษาจุดแข็งของการปฏิ บ ตั ิ การเอาไว้ศึกษาแนวทางที เป็ นนวัตกรรมเพื อ
ส่ งเสริ มให้มีการนําแนวทางปฏิ บตั ิการทีดี นนไปประยุ
ั
กต์ปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื อง (เนาวรัตน์ พลาย
น้อย, 2546:2)
การถอดบทเรี ยน เป็ นเครื องมื อที นํามาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนา ที ช่ วยสร้ างการ
เรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ นในระหว่างการทํางานของกลุ่ มคนทํางานเรื องใดเรื องหนึ ง โดยอยู่บนพืนฐาน
หลักการทีสําคัญ คือ “การเรี ยนรู้ จากอดีตทังทีสําเร็ จและผิดพลาดเพือสร้างอนาคตทีดีกว่า” โดยมี
เป้ าหมายเพือให้ได้ขอ้ เสนอแนะเพือการพัฒนา หรื อปรับปรุ งการทํากิ จกรรมในระยะต่อไปของ
โครงการให้ดีขึนซึ งมักจะดําเนินการเมือโครงการพัฒนาได้ดาํ เนินไปในระยะหนึง โดยมีความเชือ
พืนฐานในกระบวนการเรี ยนรู ้ ว่าความรู ้เกิดจากการใคร่ ครวญ ครุ่ นคิดและจากปฏิบตั ิการจริ งและ
ผูร้ ู ้ในโครงการพัฒนาคือ ผูท้ ีมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิการจริ ง ซึ งการถอดบทเรี ยนมิใช่สิง
ใหม่ในกระบวนการเรี ยนรู ้ในโครงการพัฒนา และเป็ นเพียงหนึงในรู ปแบบของการจัดการความรู้
เนื องจากความรู ้ทุกลักษณะย่อมมีพลวัตหรื อการเปลี ยนแปลงอยู่เสมอ แม้โครงการที ออกแบบ
วางแผนไว้อย่างดีในขันตอนแรกแล้วก็ยงั จะต้องมีการจัดการในขันตอนของการดําเนิ นการและใน
กระบวนการของโครงการไปโดยตลอด เนื องจากเงื อนไขปั จจัยต่างๆในสังคมเปลี ยนแปลงไป
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ดังนันจึงต้องมีกลไกในการเรี ยนรู ้ร่วมกันและปรับตัวเพือหาแนวทางในการรักษาจุดแข็งของการ
ปฏิ บตั ิงาน และส่ งเสริ มให้ดียิงขึน และปรั บปรุ งแก้ไขจุ ดอ่อน เพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน สิ งสําคัญจึงอยูท่ ีกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์เพราะกระบวนการ
ถอดบทเรี ยนมิใช่การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1. ความหมายของการถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ยน คื อ การทบทวนหรื อสรุ ปประสบการณ์ การทํางานที ผ่านมาในแง่มุม
ต่า งๆ เพือให้เห็ นถึ งรายละเอี ย ดของเหตุ ปั จจัยทังภายในและภายนอก ซึ งทํา ให้เกิ ดผลอย่า งที
เป็ นอยู่ใ นปั จจุ บ นั ทังที สํา เร็ จหรื อล้มเหลว หรื ออาจกล่ าวไว้ว่าเราถอดบทเรี ย นก็เพือสื บค้นหา
ความรู ้จากการปฏิบตั ิงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู ้และประสบการณ์ทีฝังลึกจากกลุ่มเป้ าหมายที
ได้ร่วมการปฏิ บตั ิงานพร้อมทังบันทึกรายละเอียดขันตอนการปฏิ บตั ิงาน ผลการปฏิบตั ิงาน และ
ความรู ้ ใ หม่ๆ ที เกิ ดขึ นระหว่างการปฏิ บ ตั ิงานทังที สํา เร็ จหรื อล้มเหลวเพือเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย และสามารถเผยแพร่ ศึกษาเรี ยนรู ้ได้
2. รูปแบบการถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ยนโดยทัวไปมี 2 รู ปแบบ คือ
1. การถอดบทเรี ยนเฉพาะประเด็น เป็ นการถอดบทเรี ยนทีเน้นเฉพาะกิจกรรมสําคัญของ
โครงการ และสามารถนําผลการถอดบทเรี ยนจากกิ จกรรมนันๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
โครงการ ให้ประสานความสําเร็ จในอนาคต
2. การถอดบทเรี ย นทังโครงการ เป็ นการถอดบทเรี ย นทังระบบ โดยเริ มตังแต่ ค วาม
เป็ นมาของโครงการ กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธ์เมือสิ นสุ ดโครงการ
การถอดบทเรี ยนทัง 2 ลักษณะ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิ งลึก เช่น วิเคราะห์ดว้ ย SWOT เพือ
ศึกษาปัจจัยและเงือนไขทีนําไปสู่ ผลของการดําเนินโครงการ
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3. ขันตอนการถอดบทเรียน
ขันตอนการถอดบทเรี ยนมี 4 ขันตอนหลัก ดังนี
1. ขันเตรียมการถอดบทเรียน
1.1 สร้ า งที ม งานถอดบทเรี ย นที มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ง านได้จ ริ ง
ประมาณ 3-6 คน พร้อมทังทําคําสังแต่งตังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประชาสัมพันธ์ให้ผเู ้ กียวข้อง
ทราบ
1.2 เรี ยนรู้ทีมงานถอดบทเรี ยนโดยสร้างความสัมพันธ์ทีดีให้เกิดขึนภายในทีมงาน เน้น
การเคารพซึงกันและกัน ไว้วางใจซึงกันและกัน และความเท่าเทียมกัน
1.3 วิเคราะห์โครงการ เพือให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกันในแต่ละหัวข้อในโครงการ
ได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุ ประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้ าหมาย ขันตอนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินงานและงบประมาณ
1.4 กําหนดบทบาทหน้าทีของทีมงานถอดบทเรี ยน ซึ งประกอบด้วยดังนี
1. หัวหน้าทีมหรื อผูเ้ อือ เป็ นผูท้ ีทําให้การถอดบทเรี ยนดําเนิ นงานได้อย่างราบรื น
และบรรลุเป้ าหมายทีกําหนด
2. ผู้อ ํา นวยกระบวนการ เป็ นผู ้ก ระตุ ้น ให้ ผู ้ร่ ว มถอดบทเรี ย นได้แ ลกเปลี ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็ นจากกิจกรรมทีได้ปฏิบตั ิ ดังนัน จึงต้องมีทกั ษะในการตังคําถามที
กระตุน้ ให้ผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยนได้วิเคราะห์ สาเหตุของความสําเร็ จและอุ ปสรรคที เกิ ดขึนในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. ผูจ้ ดบันทึก เป็ นผูจ้ ดบันทึกการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ การอภิปรายของ
ผูร้ ่ ว มถอดบทเรี ย น พร้ อมทังเขี ย นเรี ย บเรี ย งเป็ นเรื องราวให้ น่ า สนใจตังแต่ เ ริ มต้นจนสิ นสุ ด
โครงการ
4. ผูป้ ระสานการ เป็ นผูช้ ่ วยเหลื อให้ที มงานถอดบทเรี ย นมี ความสะดวกในการ
ติดต่อระหว่างสมาชิกทีมงานถอดบทเรี ยนเพือให้สามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างดี รวมทังประสาน
ความร่ วมมือจากบุคคลภายนอกทีเกียวข้องกับการถอดบทเรี ยน
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1.5 จัดทําแผนภูมิโครงร่ างกระบวนการถอดบทเรี ยนซึ งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ
ดังนี
1.5.1 หัวข้อกิจกรรมทีต้องการถอดบทเรี ยน
1.5.2 กําหนดกลุ่มเป้ าหมายทีเข้าร่ วมการถอดบทเรี ยน
1.5.3 เลือกวิธีการถอดบทเรี ยนทีให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
1.5.4 กําหนดขันตอนในการถอดบทเรี ยนตามลําดับก่อนหลัง
1.5.5 กําหนดประเด็นคําถามทีมีความชัดเจน โดยเรี ยงลําดับตังแต่เริ มต้นจนกระทัง
สิ นสุ ด
1.5.6 กําหนดผลลัพธ์ทีเกิดขึนหลังจากการถอดบทเรี ยน พร้อมทังจัดทําเอกสารการ
ถอดบทเรี ยน
1.6 เลือกเทคนิ คการถอดบทเรี ยน ควรเป็ นเทคนิคทีช่วยให้ทีมงานถอดบทเรี ยนและผู ้
ร่ วมถอดบทเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ในระหว่างการทํางานและได้บทเรี ยนพัฒนาวิธีการทํางานให้ดีขึน
เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ (After Action Review)
1.7 จัดทําปฏิทินการถอดบทเรี ยน เพือวางแผนการดําเนินงานการถอดบทเรี ยนของแต่
ละกิ จกรรมตังแต่ เริ มต้นจนสิ นสุ ดการดํา เนิ น งาน โดยหัวข้อ ที ควรปรากฏในปฏิ ทิ น การถอด
บทเรี ยนได้แก่ ลําดับทีของกิจกรรม ประเด็นกิ จกรรม ระยะเวลาในการดําเนิ นงานแต่ละกิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ทีต้องใช้ในกิจกรรม
2. ขันดําเนินการถอดบทเรี ยน ทีมงานควรแจ้งกําหนดการ ระยะเวลาและสถานที ที จะ
ดําเนินการถอดบทเรี ยนให้กลุ่มเป้ าหมายทีร่ วมถอดบทเรี ยนทราบล่วงหน้า ในขันนีประกอบด้วย 2
ขันตอนย่อย คือ การถอดบทเรี ยน และการบันทึกบทเรี ยน
2.1 การถอดบทเรี ยนมีขนตอนที
ั
สําคัญ 5 ขันตอน
2.1.1 การสร้างบรรยากาศ เพือให้ผเู ้ ข้าร่ วมการถอดบทเรี ยนมีความผ่อนคลายเป็ น
กันเอง ซึ งอาจใช้เพลงหรื อเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทังผูอ้ าํ นวยกระบวนการควรชี แจงถึง
ความเสมอภาคและสิ ทธิในการร่ วมแสดงความคิดเห็นของผูร้ ่ วมการถอดบทเรี ยน
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2.1.2 การกํา หนดกติ ก าในการถอดบทเรี ยนอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม โดยกติ ก าควร
ครอบคลุมประเด็นทีสําคัญ ดังนี
1. เป้ าหมายการถอดบทเรี ยนคืออะไร มีวตั ถุประสงค์เพืออะไร
2. วิธีการถอดบทเรี ยนใช้วิธีอะไร เช่ น ใช้การระดมความคิ ดเห็ น เน้นการ
แลกเปลียนความคิดเห็น และไม่โต้เถียงหรื อทะเลาะวิวาท
3. หน้า ที ของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ย นเป็ นอย่า งไร เช่ น ทุ ก คนให้ข ้อเสนอแนะ
ยอมรับความจริ ง และเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งงานให้ดีขึน
4. ข้อพึ ง ระวังในการถอดบทเรี ย นควรเป็ นอย่างไร เช่ น ไม่ตาํ หนิ และไม่
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน
2.1.3 การจัดกิจกรรมอุ่นเครื อง ผูอ้ าํ นวยกระบวนการชี แจงให้ผรู ้ ่ วมถอดบทเรี ยน
เข้าใจวัตถุ ประสงค์และวิธีดาํ เนิ นกิ จกรรมเพือให้สามารถทบทวนความทรงจําจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมทีผ่านมา
2.1.4 การเข้าสู่ ประเด็นสําคัญของการถอดบทเรี ยน เป็ นขันตอนในการสกัดความรู ้
จากผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1. การเล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบตั ิงานของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน
2. การเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที กํา หนดใน
แผนปฏิบตั ิงานกับวิธีการปฏิบตั ิงานจริ ง
3. การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานทีทําได้เป็ นอย่างดี
4. การให้ขอ้ เสนอแนะวิธีการปฏิบตั ิงานต่อไปให้ดีขึน
5. การวิเคราะห์อุปสรรคทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบตั ิงาน
6. การให้ขอ้ เสนอแนะวิธีการป้ องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
7. ข้อเสนอแนะในสิ งทีควรทําเพิมเติมในการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา
8. การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา
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ทังนี ผูจ้ ดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขันตอน บันทึกเสี ยง พร้อมทังสังเกตบรรยากาศ
ในระหว่างการถอดบทเรี ยนและจดบันทึกไว้ประกอบการจัดทํารายงานการถอดบทเรี ยน
2.2 การบันทึกบทเรี ยน ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ
2.2.1 การเตรี ยมตัวก่อนบันทึ กบทเรี ย น เป็ นขันตอนที ที ผูจ้ ดบันทึ กควรเตรี ย ม
ความพร้อมก่อนบันทึกบทเรี ยนใน 4 ประเด็นคือ 1) ศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมทีจะ
ถอดบทเรี ย น 2) ศึ ก ษารายละเอี ย ดการถอดบทเรี ย นเกี ยวกับ กรอบแนวคิ ด ขันตอนการถอด
บทเรี ยน และประเด็นคําถามทีใช้ในการถอดบทเรี ยน 3) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการบันทึกการถอด
บทเรี ยน และ4) เตรี ยมความพร้อมทางด้านร่ างกายจิตใจ
2.2.2 การบันทึกข้อมูลการถอดบทเรี ยน ข้อมูลที ต้องจดบันทึ กระหว่างการถอด
บทเรี ยน คื อ 1) ข้อมูล ขันตอนและวิธี การจัดกิ จกรรมถอดบทเรี ยน 2) ข้อมูลการเล่าเรื อง การ
วิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน 3) ข้อมูลบรรยากาศระหว่างการถอดบทเรี ยน
2.2.3 การสรุ ปและรายงานการถอดบทเรี ยน ผูจ้ ดบันทึกต้องอ่านรายงานการถอด
บทเรี ยนให้ทีประชุ มของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยนและทีมงานการถอดบทเรี ยนได้รับทราบข้อมูลทีจด
บันทึกไว้เพือให้มีการปรับแก้และเพิมเติมให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์ ยิงขึน โดยบทเรี ยนทีถอดได้
ต้องได้รับ การสรุ ปให้เห็นอย่างน้อย 2 ประเด็นคือ
1. อะไรคือสิ งทีดีอยูแ่ ล้วและควรทําต่อไปเพือกลับไปวางแผนพัฒนา ลงมือทํา
แล้วตามด้วยการวิจยั ให้กา้ วหน้าต่อเนืองเป็ น D&R (Development and Research)
2. อะไรคือสิ งทียังบกพร่ องเป็ นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุ งอย่างไร มีความรู ้
พอทีจะปรับปรุ งหรื อไม่ ถ้าไม่ ควรทําวิจยั เพือหาแนวทางปรับปรุ งเป็ นการวิจยั แล้วพัฒนาแบบ
R&D (Research and Development)
3. ขันเขียนรายงานการถอดบทเรียน ในขันตอนนีควรแบ่งเป็ น 3 หัวข้อ ดังนี
3.1 ความเป็ นมาของโครงการ/กิ จกรรมทีจะถอดบทเรี ยน วัตถุ ประสงค์ของการถอด
บทเรี ยน
3.2 การเตรี ยมการถอดบทเรี ยน เป็ นการเล่ ารายละเอียดของขันตอนต่างๆ ซึ งได้แก่
วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าที กรอบแนวคิด เทคนิ คการถอดบทเรี ยน กลุ่ มเป้ าหมายที ร่ วมถอด
บทเรี ยน และปฏิทินการถอดบทเรี ยน
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3.3 เนื อเรื องการดํา เนิ น การถอดบทเรี ย น เป็ นการเล่ า รายละเอี ย ดในข้อ 2.1.4 ซึ ง
ครอบคลุ ม ประเด็ น ประสบการณ์ จ ากวิธีก ารปฏิ บ ตั ิงานจริ งของผูร้ ่ วมถอดบทเรี ยน วิธีก าร
ปฏิบตั ิงานทีกําหนดในแผนปฏิบตั ิงาน เปรี ยบเทียบความแตกต่าง สิ งทีทําได้อย่างดีจากการปฏิบตั ิ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบตั ิงาน
4. ขันติดตามการนําบทเรี ยนไปใช้ประโยชน์
ในขันตอนนีให้ความสําคัญกับการนําบทเรี ยนทีเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานไปใช้เพือให้
การปฏิ บตั ิงานต่อไปมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลมากยิงขึน ดังนันหัวหน้าทีมหรื อผูเ้ อื อ
ควรได้มีการนิเทศกํากับติดตามการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องเป็ นระยะๆเพือตรวจสอบว่าได้มีการ
นําบทเรี ยนไปใช้ประโยชน์หรื อไม่เพียงไร เพราะอะไร (รัตนา ดวงแก้ว, 2548:33)
จากทีกล่าวมา ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า การถอดบทเรี ยนเป็ นกระบวนการการจัดการความรู ้ชนิ ด
หนึ งทีมีขนตอนเพื
ั
อนําความรู ้ ทีได้นนมาลงมื
ั
อปฏิ บตั ิให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม และการถอดบทเรี ยน
ต้องมีเทคนิคการนําความรู ้ทีได้นนมาถ่
ั
ายทอดหรื อนําเสนอ การถอดบทเรี ยนเป็ นเสมือนการดึงเอา
บางสิ งบางอย่า งออกมาจากบทเรี ย นที มี อยู่ สิ งที จะได้จ ากการถอดบทเรี ย นอาจจะได้งานคื อ
ความสําเร็ จหรื อความล้มเหลวแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนต่อ
บริบทของชุ มชนทีศึกษา
1. สภาพทัวไปของจังหวัดเชียงราย
1.1 ทีตัง จังหวัดเชียงรายตังอยูเ่ หนื อสุ ดของประเทศไทย อยูร่ ะหว่างเส้นรุ ้งที 19 องศา
เหนือ ถึง 20 องศา30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดา
ตะวันออก อยูห่ ่างจากกรุ งเทพฯ 785 กิโลเมตร
1.2 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและลําปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่
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แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ด้านอําเภอแม่จนั แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน รวม
130 กิโลเมตร แยกเป็ นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่นาสาย
ํ 10 กิโลเมตร และแนวแม่นารวก
ํ
20
กิโลเมตร
แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 180
กิโลเมตรโดยเป็ นแนวแม่นาโขง
ํ
90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร
1.3 สภาพภูมิประเทศ เชียงรายมีภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสู งในทวีปตอนเหนือ (North
Continental Highland) มีพนที
ื ราบสู งเป็ นหย่อม ๆ ในเขตอําเภอแม่สรวย เวียงป่ าเป้ า และเชียงของ
บริ เวณเทือกเขาจะมีความสู งประมาณ 1,500- 2,000 เมตร จากระดับนําทะเล บริ เวณส่ วนทีราบ
ตามลุ่มแม่นาสํ
ํ าคัญในตอนกลางของพืนที ได้แก่ อําเภอพาน เมือง แม่จนั แม่สาย เชียงแสน และ
เชียงของ มีความสู งประมาณ 410 - 580 เมตร จากระดับนําทะเล
1.4 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ในช่วงปี 2544 – 2548 จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลีย
ตลอดปี อยูร่ ะหว่าง 33.1 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุ ด 38.8 องศาเซลเซี ยส เมือวันที 28 เมษายน
2544 และวันที 9 พฤษภาคม 2546 ฝน ปริ มาณนําฝนเฉลียปี ละ 1,768 มิลลิเมตร มากทีสุ ดในปี
2544 จํานวน 2,287.60 มิลลิเมตร น้อยทีสุ ดในปี 2546 จํานวน 1,404.10 มิลลิเมตร จํานวนวันทีมี
ฝนตกเฉลีย 143 วันต่อปี ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลีย
ประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตาสุ
ํ ด 8.0 องศาเซลเซียส เมือวันที 28 มกราคม 2544
1.5 การปกครองและการเมือง หน่วยการปกครอง จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครอง
ออกเป็ น
- ส่ วนราชการสังกัดส่ วนภูมิภาค 27 หน่วยงาน
- ส่ วนราชการสังกัดส่ วนกลาง หน่วยงาน
- ส่ วนราชการสังกัดส่ วนท้องถิ นได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด 1 แห่ ง
เทศบาลนคร 1แห่ง เทศบาลตําบล 25 แห่ง องค์การบริ หารส่ วนตําบล 120 แห่ง
- อําเภอ 16 อําเภอ และกิงอําเภอ 2 กิงอําเภอ 124 ตําบล 1,698 หมู่บา้ น
1.6 ประชากร ประชากร ณ ปี 2553 รวมทังสิ น 1,003,174 คน เป็ นชาย 499,844 คน หญิง
503,330 คน สําหรับอําเภอทีมี ประชากรมากทีสุ ด ได้แก่ อําเภอเมืองมีจาํ นวน 141,245 คน
รองลงมา ได้แก่ อําเภอพานมีจาํ นวน120,887 คน และอําเภอเทิงมีจาํ นวน 77,818 คน สําหรับ
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อําเภอทีมีความหนาแน่นของประชากรมากทีสุ ดคือ อําเภอแม่สาย 271.27 คน/ตร.กม. รองลงมา
ได้แก่ อําเภอเมือง 185.98 คน/ตร.กม. และอําเภอเวียงชัย 172.93 คน/ตร.กม.
1.7 สภาพเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปี 2553 จังหวัดเชียงราย มีผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GPP) 39,835 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลีย31,448 บาท ต่อคนต่อปี เป็ นลําดับที 16
ของภาคเหนือ และลําดับที 61 ของประเทศ รายได้หลักของจังหวัดเชียงรายคือ สาขาการเกษตร
10,340 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 25.96) รองลงมาได้แก่ สาขาการค้าปลีกค้าส่ ง จํานวน 10,278
ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 25.80) และสาขาการศึกษา 2,798 ล้านบาท(คิดเป็ นร้อยละ 7.02)
ตามลําดับ
1.8 การค้ าชายแดน ในปี 2553 จังหวัดเชียงรายมีการค้ากับประเทศเพือนบ้าน คือ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้) สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จุด
ผ่านแดนถาวร คือ ด่านศุลกากรอําเภอแม่สาย ด่านศุลกากรเชี ยงแสน และด่านศุลกากรเชี ยงของ
รวมทังจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนบริ เวณชายแดน โดยมีมูลค่าการค้ารวมเพิมขึนจากปี ก่อนร้อย
ละ 46.44 เป็ น 10,804.05 ล้านบาท มูลค่าการส่ งออกเพิมขึนจากปี ก่อนร้อยละ 69.86 เป็ น 8,934.20
ล้านบาท แต่มูลค่าการนําเข้าลดลงจากปี ก่อนร้อย ละ 11.17 เป็ น 1,869.85 ล้านบาท
1.9 การเกษตรกรรม จังหวัดเชี ยงรายมีพืนทีทังหมดรวม 7,298,981 ไร่ แบ่งเป็ นพืนทีป่ า
ไม้ 4,505,130.50 ไร่ พืนทีถื อครองทางการเกษตร 2,584,165 ไร่ และพืนทีไม่ได้จาํ แนก
209,685.50 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 61.72 ,35.41 และ 2.87 ของพืนทีทังหมดตามลําดับสําหรับพืนทีถือ
ครองทางการเกษตร แบ่งออกเป็ นทีนา 1,463,010 ไร่ พืนทีปลูกพืชไร่ 753,033ไร่ พืนทีปลูกไม้
ผลไม้ยนื ต้น 335,122 ไร่ พืนทีปลูกพืชผักและไม้ดอก 33,000 ไร่
1.10 การศึกษา จังหวัดเชี ยงรายได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยให้จงั หวัดเชียงรายเป็ นศูนย์กลางการศึกษาทีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึง
ได้มีการส่ งเสริ มและจัดตังสถานศึกษา ตังแต่ระดับพืนฐาน ระดับอุดมศึกษา เพือให้เยาวชนได้รับ
การศึกษาอย่างครบถ้วน รวมทังสามารถให้บริ การแก่จงั หวัดใกล้เคียงและประเทศเพือนบ้าน
1.11 วัฒนธรรมประเพณี จังหวัดเชี ยงรายเป็ นเมืองเก่าแก่ มีวฒั นธรรมดังเดิมทีต่อเนื อง
มาเป็ นเวลานาน และมีการติดต่อสัมพันธ์ไมตรี กบั ประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า และลาว มาช้านาน
ประกอบกับพลเมืองทีย้ายถินฐานมาจากทีต่าง ๆ กัน จึงเป็ นเหตุให้วฒั นธรรมประเพณี ต่าง ๆ ที
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ปรากฏสื บทอดกันมาเป็ นลักษณะผสมผสานกลมกลืนหรื อประยุกต์ขึนใหม่ วัฒนธรรมทางภาษาที
ใช้สือสารกันทัวไป คือ ภาษาคําเมือง ส่ วนวัฒนธรรมทางด้านวัตถุซึงแสดงออกในรู ปของอาคาร
วัดวาอาราม จะเป็ นลักษณะผสมผสานระหว่างพม่ากับลาวเวียงจันทน์มาเป็ นศิลปะล้านนา แต่ทีถือ
เป็ นเอกลักษณ์สําคัญของจังหวัดเชียงราย คือ วัฒนธรรมเชียงแสน โดยเฉพาะในเชิ งช่างสกุลเชี ยง
แสน เช่น ศิลปะของพระพุทธรู ปเชียงแสนสิ งห์ หนึง สิ งห์ สอง และสิ งห์ สาม ทีมีรูปแบบเฉพาะ
สําหรับประเพณี ของท้องถินทีสําคัญ
1.12 การรวมกลุ่ม องค์ กร เครือข่ าย มีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรื อชาวบ้านทังเด็กและ
ผูใ้ หญ่ ชาย หญิงในการทําการเข้าวัดทํากิจกรรมทางศาสนา การร่ วมกิจกรรมในประเพณี พืนบ้าน
เช่น ระบบการเลียงผี การดูแลรักษาป่ า ปั จจุบนั การรวมกลุ่มต่างไปจากเดิม มีการรวมกลุ่มเน้น
กลุ่มอาชี พ กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ รวมทังการรวมตัวกันเพือทํากิ จกรรมของชุ มชน โดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ทําให้สํานึกในการพึงพาตนเองนันน้อยลง เปลียนเป็ นการ
พึงพาจากองค์กรรัฐมากขึน
2. บริบทชุ มชน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2.1 ประวัติอาํ เภอพาน
อําเภอพานเดิ ม ได้ป กครองตามระบอบพ่อเมื อง มี ที ทํา การตังอยู่ที บ้านฝั งตื น (ใน
ปั จจุบนั คือ หมู่ที 8 ตําบลม่วงคํา) พ่อเมืองนี ขึนตรงต่อเจ้าผูป้ กครองนครลําพูน ต่อมาเมือ ร.ศ.126
(พ.ศ.2540) ทางราชการได้เปลี ยนฐานะการปกครองจากระบอบพ่อเมืองขึนเป็ นกิ งอําเภอ โดย
เรี ยกว่า “กิ งอําเภอเมือง” และต่อมาได้โอนกิ งอําเภอเมืองพานเข้าไปอยู่กบั อําเภอเมื องเชี ยงราย
จังหวัดเชี ยงราย ครังถึ งปี ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ทางราชการได้โอนกิ งอําเภอเมืองพานขึนตรงต่อ
อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต่อมาถึง ร.ศ.131 (พ.ศ.2455) ทางราชการได้ยกฐานะกิงอําเภอเมืองพาน
เป็ นอําเภอเมืองพาน โดยยุบอําเภอแม่ใจและอําเภอเมืองเชียงรายบางส่ วนให้ขึนกับอําเภอพาน และ
ได้ยา้ ยทีว่าการอําเภอจากบ้านฝังตืนไปตังทีตําบลเมืองพานและต่อมาทางราชการได้สังให้เปลียน
ชื อใหม่ จากอําเภอเมืองพาน เป็ น “อําเภอพาน” เพราะชื อเมืองนันไปตรงกับอําเภอเมือง และก็ได้
ใช้ชืออําเภอพานมาจนถึงทุกวันนี (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพาน ,2554)
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2.2 ทีตังและอาณาเขต
อําเภอพานเป็ นอําเภอหนึงใน 16 อําเภอ 2 กิงอําเภอ เป็ นอําเภอทีอยูท่ างทิศใต้สุดของ
จัง หวัด เชี ย งราย ห่ า งจากที ตังจัง หวัดเชี ย งราย ประมาณ 43 กิ โ ลเมตร มี พื นที ประมาณ 1,023
กิโลเมตร หรื อประมาณ 639,375 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 8.76 ของจังหวัดเชียงราย
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ

อําเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้

อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และ อําเภอวังเหนือ

ติดต่อกับ

จังหวัดลําปาง
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เนือที ประมาณ 1,023 ตร.กม. โดยมีพืนทีทําการเกษตร ดังนี
1. พืนทีผลิตข้าว

จํานวน 199,022 ไร่

2. พืนทีผลิตข้าวโพด

จํานวน

3. พืนทีผลิตลําไย

จํานวน 28,787 ไร่

4. พืนทีผลิตส้มเขียวหวาน

จํานวน

500 ไร่

5. พืนทีผลิตลินจี

จํานวน

2,657 ไร่

6. พืนทีปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน

311 ไร่

3,090 ไร่

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพืนทีโดยทัวไปส่ วนใหญ่เป็ นราบลุ่มและเป็ นพืนทีราบระหว่างภูเขา มีเทือกเขา
สู งสลับซับซ้อน เป็ นแนวยาวทังสองทาง คือ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เทือกเขาเหล่านี มี
ความสู งระหว่าง 350-600 เมตร จากระดับนําทะเลปานกลาง มีทีราบสําหรับทําการเพาะปลูกได้ดี
มีลาํ นําทีสําคัญได้แก่ ลํานําแม่ส้าน ลํานําแม่ลาว ลํานําร่ องธาน ลํานําแม่เย็น ลํานําแม่คาวโตน ฯลฯ
นอกจากนันยังมีระบบคลองส่ งนําชลประทานแม่ลาว และยังมี แหล่ งเก็บ กักนําที สําคัญ ได้แก่
หนองฮ่าง หนองเวียงห้าว หนองบวกปลาค้าว หนองควายหลวง ฯลฯ
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2.4 ลักษณะภูมิอากาศ
มีอากาศแบบมรสุ มเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลียประมาณ 24-27 องศาเซลเซี ยส มีปริ มาณ
นําฝนเฉลี ยทังปี ประมาณ 1,853 มิลลิเมตร ฝนตกชุ กในฤดูฝน ฤดูหนาวได้รับอิทธิ พลจากมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นมาให้ บางครังอากาศหนาวเย็นมาก อุณหภูมิตาถึ
ํ ง6
องศาเซลเซี ยส ฤดูร้อนมีอากาศร้อน บางครังอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส
2.5 ประชากร
จํานวนประชากร ทังสิ นจํานวน 131,851 คน แยกเป็ นประชากรชายจํานวน 65,178
คน ประชากรหญิงจํานวน 66,673 คน
2.6 การเมืองการปกครอง
การปกครองท้องทีแบ่งออกเป็ น 15 ตําบล 228 หมู่บา้ น ดังนี
สันมะเค็ด (San Makhet)
แม่ออ้ (Mae O)
ธารทอง (Than Thong)
สันติสุข (Santi Suk)
ดอยงาม (Doi Ngam)
หัวง้ม (Hua Ngom)

มี 19 หมู่บา้ น
มี 20 หมู่บา้ น
มี 11 หมู่บา้ น
มี 9 หมู่บา้ น
มี 14 หมู่บา้ น
มี 13 หมู่บา้ น

มีพนที
ื 94
มีพนที
ื 153
มีพนที
ื 30
มีพนที
ื 14
มีพนที
ื 15
มีพนที
ื 53

7. เจริ ญเมือง (Charoen Mueang)

มี 21 หมู่บา้ น

มีพนที
ื 51 ตร.กม.

8. ป่ าหุ่ง (Pa Hung)

มี 17 หมู่บา้ น มีพนที
ื 210 ตร.กม.

9. ม่วงคํา (Muang Knam)

มี 17 หมู่บา้ น มีพนที
ื 40 ตร.กม.

10. ทรายขาว (Sai Khao)

มี 17 หมู่บา้ น มีพนที
ื
85 ตร.กม.

11. สันกลาง (San Klang)

มี 17 หมู่บา้ น มีพนที
ื
57 ตร.กม.

12. แม่เย็น (Mae Yen)

มี 10 หมู่บา้ น

มีพนที
ื 43 ตร.กม.

13. เมืองพาน (Mueang Phan)

มี 24 หมู่บา้ น

มีพนที
ื 28 ตร.กม.

14. ทานตะวัน (Than Tawan)

มี 11 หมู่บา้ น

มีพนที
ื 75 ตร.กม.

15. เวียงห้าว (Wiang Hao)

มี 8 หมู่บา้ น

มีพนที
ื 75 ตร.กม.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
ตร.กม.
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2.7 ศาสนา
ประชากรส่ วนใหญ่นับ ถื อศาสนาพุ ท ธ ประมาณร้ อยละ 98 นอกนันนับถื อศาสนาอื น
ประมาณร้อยละ 2
2.8 อาชีพหลัก
1. อาชี พ เกษตรกรรม ได้ แ ก่ การทํา นาข้ า ว ปลู ก ข้ า วโพด ลํา ไย ลิ นจี
ส้มเขียวหวาน พืชผักปลอดสารพิษ
2. อาชี พปศุ สัตว์ ได้มีการจัดตังเป็ นกลุ่ มอนุ รักษ์กระบือพืนเมืองตําบลหัวง้ม
จัดตังเมื อ 11 พ.ย. 2544 มี ส มาชิ กผูเ้ ลี ยง 20 ราย ได้รับการสนับสนุ นพันธุ์จากสถานี พนั ธุ์สัตว์
พะเยา ให้สมาชิ ก 14 ราย โดยได้ยืมแม่กระบือเพือผลิ ตลูกรายละ 2 ตัว และสนับสนุ นพ่อพันธุ์ 1
ตัว และโครงการโคกระบือเพือเกษตรกรรมตามพระราชดําริ แก่สมาชิ ก 20 รายๆละ 1 ตัว ปั จจุบนั
มีกระบือจํานวน 128 ตัว สําหรับมีไว้เพือผลิตพันธุ์จาํ หน่าย
3. อาชีพประมง มีเกษตรกรผูเ้ ลียงปลานิลได้รวมตัวจัดตังเป็ นกลุ่มชมรมสหกรณ์
เพื อดํา เนิ น กิ จ การของกลุ่ ม ตังแต่ ก ารผลิ ต ลู ก ปลา การจัด ฟาร์ ม การตลาด ตลอดจนแปรรู ป
ออกจํา หน่ า ยทังหมด 11 กลุ่ ม ได้แก่ ชมรมปลาทอง , ชมรมปลาสดห้า ดาว, สหการประมง,
สหกรณ์ ประมงพาน จํากัด, กลุ่มผูเ้ ลียงปลา 2,000, กลุ่มปลานิ ลพัฒนา, กลุ่มปลาเมืองพาน, กลุ่ม
ปลานิ ลเชี ยงราย, กลุ่ม ส.ล้านนาฟาร์ ม, กลุ่มเกษตรศรี , กลุ่มปลานิลทริ นา มีสมาชิ ก 1,534 คน มี
ผลผลิตปลาเฉลีย 26.75 ตัน/วัน
2.9 อาชีพเสริม
อาชี พ เสริ มของประชากรในเขตอํา เภอพาน ได้ แ ก่ ทํา อุ ต สาหกรรมพื นบ้า นและ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น การทอผ้า จักสาน ตีมีด
2.10 การศึกษา
1. โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา

จํานวน 85 แห่ง

2. โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา

จํานวน 5 แห่ง

3. โรงเรี ยนเอกชน

จํานวน 6 แห่ง

4. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย จํานวน 1 แห่ง
5. ศูนย์สงเคราะห์และฝึ กอาชีพสตรี จงั หวัดเชียงราย จํานน 1 แห่ง
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6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนอําเภอพาน

จํานวน 1 แห่ง

7. ห้องสมุดประจําอําเภอ

จํานวน 1 แห่ง

8. โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ

จํานวน 1 แห่ง

2.11 ด้ านสาธารณสุ ข
สถานพยาบาลแผนปั จจุบนั เป็ นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
1 แห่ง สํานักงานสาธารณสุ ข 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ ชุมชน 20 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 7 แห่ ง
ทันตกรรม 1 แห่ง
2.12 การท่องเทียว
1. แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ
1.1 นําตกปูแกง เป็ นนําตกหิ นปูนขนาดใหญ่ทีสวยงามและมีชือเสี ยง มีทงหมด
ั
9
ชัน ทุกชันสามารถลงเล่นนําได้ มีทางเดินไปถึงชันบนสุ ด บริ เวณนําตกมีถาหลายแห่
ํ
ง ภายในมีหิน
งอกหินย้อย
1.2 บ่อนําร้อนห้วยทรายขาว เป็ นบ่อนําร้อนทีพุ่งออกจากใต้ดิน มีบ่อนําอุ่นและ
นําเย็น มีสถานทีอาบนําแร่ ธรรมชาติ
1.3 ถําผาโขง หรื อถํานําลอด มีนาไหลผ่
ํ
านในถ้าตลอด ยาว 200 เมตร
1.4 ถําผายาว มีหินงอกหิ นย้อยทีสวยงาม มีลกั ษณะคล้ายสัตว์ เปล่งประกายคล้าย
กากเพชร
1.5 หนองถําหนองผา เป็ นหนองนํามีหินกันกลาง มีถาทะลุ
ํ ระหว่างถําหนองผา
2. แหล่งโบราณสถาน
2.1 พระธาตุจอมแว่
2.2 พระธาตุสามดวง
ํ าวัวทอง
2.3 วัดพระธาตุกาพร้
2.4 ศาลพระจีกงหนําพิงฮง
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2.12 ป่ าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ
อําเภอพานมีพืนทีทังหมด 639,375 ไร่ (1,023 ตร.กม.) มีพืนทีป่ าไม้รวมทังหมด
233,125 ไร่ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝังขวาป่ าแม่ส้านและป่ าแม่ใจ (อุทยานแห่ งชาติ
ดอยหลวง) จํานวน 136,500 ไร่ ป่ าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่ าห้วยแม่แก้ว จํานวน 50,000
ไร่ และป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม-แม่พุง จํานวน 46,625 ไร่ พืนทีทําการเกษตรประมาณ 203,105
ไร่ พืนทีทําปศุสัตว์ 11,020 ไร่ ทีเหลือเป็ นพืนทีทีไม่ได้จาํ แนก 192,125 ไร่
ระบบชลประทานแม่ลาว เป็ นคลองส่ งนําสายใหญ่ฝังขวา ส่ งนําสู งสุ ด 26.317 ลบ.ม./
วินาที ส่ งนําให้กบั พืนทีบางส่ วนในเขต ต.ธารทอง, ทรายขาว, เจริ ญเมือง, สันติสุข, สันมะเค็ด, สัน
กลาง, ดอยงาม, ป่ าหุ่ ง, เมืองพาน, หัวง้ม, ม่วงคํา, แม่เย็น, ทานตะวัน รวมพืนที ส่ งนําประมาณ
112,311.02 ไร่
ทีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (2554)
3. ตําบลหัวง้ ม อําเภอพาน
3.1 ประวัติความเป็ นมาตําบลหัวง้ ม อําเภอพาน
ตํา บลหัวง้ม นับเป็ นตําบลที เก่ าแก่ตาํ บลหนึ งของอําเภอพาน มี พืนที 61.2 ตาราง
กิโลเมตร เริ มก่ อตัง เมือ พ.ศ.2458 โดยมีพระยาใจ เชื อเมื องพาน เป็ นผูต้ งชื
ั อตําบล โดยใช้ดอย
หัวง้มหรื อดอยล้าน เป็ นสัญลักษณ์ของการตังชือตําบล ตําบลนีตังพร้อมๆ กับตําบลแม่ใจ ตําบลฝัง
ตืน ตําบลป่ าแดด ตําบลแม่คาวโตน ขณะนี ชื อตําบลต่างๆ บางตําบลกลายเป็ นชื ออําเภอไปแล้ว
เช่ น ตํา บลแม่ ใ จ เป็ นอํา เภอแม่ ใ จ ตํา บลป่ าแดด เป็ นอํา เภอป่ าแดด ตํา บลฝั งตื น เป็ นตํา บล
ทานตะวันและตําบลม่วงคํา
สําหรับตําบลหัวง้ม ยังเป็ นตําบลตามเดิ ม นับว่าชื อนี เป็ นมงคลนามทีอยู่ยงเป็ นอย่าง
มาก เมือสมัยก่อนเป็ นตําบลใหญ่ตาํ บลหนึงซึ งถูกแยกออกเป็ นตําบลอืนเมือสิ บกว่าปี และต่อมา ได้
ถูกแยกเป็ นตําบลดอยงามและตําบลเวียงห้าว
ตําบลหัวง้มมีชือเป็ นมงคล และยังยืนมากเนืองจากมีความเกียวพันทางประวัติศาสตร์
กล่าวคือ ใช้ชือภูเขาเป็ นชื อตําบล เพราะภูเขาลูกนี สมัยโบราณ และปั จจุบนั มีชือเรี ยกต่างกันตาม
ยุคสมัย อาทิเช่น ดอยชมพู เป็ นชื อระหว่าง พ.ศ. 1300-1600 ดอยภูกามยาว เป็ นชื อระหว่าง พ.ศ.
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1600 -2000 ดอยห้วง้ม เป็ นชื อระหว่าง พ.ศ.2000-2450 และดอยงาม เป็ นชื อระหว่าง พ.ศ.2450ปัจจุบนั
3.2 อาณาเขตตําบล
ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลสันติสุข และ ตําบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ตําบลม่วงคํา และ ตําบลทานตะวัน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลเวียงห้าว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3.3 สถานทีสํ าคัญของตําบล
1. องค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม
2. ศูนย์โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
3. วัด
10 แห่ง
4. โรงเรี ยน
3 โรงเรี ยน
3.4 เขตการปกครอง
หมู่ 1 บ้านป่ างิว
หมู่ 2 บ้านป่ าคา
หมู่ 3 บ้านบวกปลาค้าว
หมู่ 4 บ้านหนองฮ่าง
หมู่ 5 บ้านสันปลาดุก
หมู่ 6 บ้านป่ าแดง
หมู่ 7 บ้านสันหลวง
หมู่ 8 บ้านบวกขอน
หมู่ 9 บ้านดงเจริ ญ
หมู่ 10 บ้านกู่สูง
หมู่ 11 บ้านห้วยตุม้
หมู่ 12 บ้านป่ าข่า
หมู่ 13 บ้านป่ าส้าน
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3.5 จํานวนประชากรและอาชี พ ตําบลหัวง้มมีประชากรทังสิ น 1,885 ครัวเรื อน จํานวน
5,914 คน เป็ นชาย 2,924 คน หญิง 2,990 คน และประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทางการ
เกษตร ได้แก่ ทํานา ทําไร่ ทําสวน ตลอดจนเลียงสัตว์
3.6

วิสั ยทัศน์ การพัฒนา “ ตําบลหัวง้ม เศรษฐกิ จพอเพียง หมู่บา้ นน่ า อยู่ เคี ยงคู่

วัฒนธรรม”
ทีมา : องค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (2554)
4. ตําบลป่ าหุ่ง อําเภอพาน
ตําบลป่ าหุ่ง ตังอยูท่ างทิศตะวันตกของอําเภอพาน จังหวังเชี ยงราย ระยะห่างจากตัวอําเภอ
ประมาณ 5 กิโลเมตรและอยูห่ ่ างจากตัวจังหวัดเชี ยงรายประมาณ 50 กิโลเมตรมีพืนทีทังหมด 210
ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นเนื อทีประมาณ 121,350 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาสู งทีมี
สภาพป่ าไม้อุ ด มสมบู ร ณ์ ซึ งเป็ นเขตอุ ท ยานดอยหลวง ประมาณ 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที ราบ 20
เปอร์เซ็นต์ ของพืนทีทังหมด
4.1 ข้ อมูลทัวไปของตําบลป่ าหุ่ง
ตําบลป่ าหุ่ ง มีประชากรรวมทังสิ น 10,911 คน โดยจําแนกเป็ นชาย 5,264 คน หญิง
5,645 คน มีจาํ นวนครัวเรื อน 2,833 ครัวเรื อน ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
โรงเรี ยนประถมศึกษา 8 แห่ง (หมู่ 1,2,4,6,8,14) โรงเรี ยนมัธยมศึกษา 1 แห่ง (หมู่ 4 โรงเรี ยนมัธยม
ทุ่งป่ าแดด) มีวดั 14 วัด และมีสาํ นักสงฆ์ 3 แห่ง มีโรงพยาบาลศูนย์ฯ 2 แห่ง
1. ด้านแหล่ งนํา มี แม่ นาสายสํ
ํ
า คัญไหลผ่า น จํานวน 3 สาย คื อ แม่นําวัง และ
แม่นาแม่
ํ ส้าน แม่นาแม่
ํ ปอน นอกจากนี จะมีลาํ ห้วยสาขาต่างๆ อีกเป็ นจํานวนมากและแหล่งนํา ที
ก่อสร้ า งขึนอีก ซึ งกระจายอยู่ตามหมู่บา้ นต่า งๆ อี ก เป็ นจํา นวนมาก และแหล่งนําที ก่ อสร้ างขึ น
กระจายตามหมู่ บ ้า น และที สํ า คัญ คื อ อ่ า งเก็ บ นําโครงการพัฒ นาลุ่ ม แม่ นําลี ตอนบนตามแนว
พระราชดําริ
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2. ด้านการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีถนนสายหลัก คือ
สายที 1 จากหมู่ที 3 – หมู่ที 4 – หมู่ที 9 – หมู่ที 11- หมู่ที 14 – หมู่ที 10 ระยะทาง
8 กิโลเมตร
สายที 2 จากหมู่ที 11 – หมู่ที 13 – หมู่ ที 6- หมู่ ที 7 – หมู่ ที 8

ระยะทาง 18

กิโลเมตร
สายที 3 จากหมู่ที 1- หมู่ที 12 – หมู่ที 2 – หมู่ที 5 ระยะทาง 18 กิโลเมตร
3. ด้านศักยภาพและข้อจํากัดของตําบล
ด้านเศรษฐกิ จ ตําบลป่ าหุ่งอยูไ่ ม่ไกลจากอําเภอพาน ซึ งโรงงานไทยคอมมอส
ฟู้ ดส์ เป็ นทีรองรับผลผลิตภาคเกษตรกรรมทีเกียวเนื องอุตสาหกรรม ทังมีแนวโน้มทีจะเป็ นแหล่ง
ผลิ ตและส่ งออกสิ นค้าเกษตรกรรมทีสําคัญหลายๆ อย่าง ซึ งจะส่ งผลเอืออํานวยให้แนวโน้มการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมและสิ นค้าหัตถกรรมเชิงพาณิ ชย์เพิมมากขึน ประกอบกับการมีสภาพดินฟ้ า
อากาศทีเหมาะสมต่อการปลูกพืชผลหลายชนิดเชิงพาณิ ชย์ทีสําคัญ เช่น ข้าวบาร์ เลย์ ข้าวโพด ดอก
ดาวเรื อง มันฝรัง และลําไย เป็ นต้น ส่ วนข้อจํากัด ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ทําการเกษตรแบบดังเดิม
ขาดแคลนการนําเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขายังมีการทําการเกษตรตาม
ไหลเขาทีสู งทําให้หน้าดินเสื อมเร็ วเพราะถูกชะล้างหรื อพังทลาย พืนทีเกษตรกรรมส่ วนใหญ่มีนาํ
ใช้ไ ม่เพี ย งพอตลอดปี การรวมกลุ่ มในหมู่เกษตรยัง ไม่ เข้มแข็ง ตกอยู่ภายใต้ก ารครอบงําของ
นายทุน ขาดแคลนทุนทรัพย์และปั ญหาทีสําคัญทีสุ ดคือ เกษตรส่ วนใหญ่ไม่มีทีดินทํากินเป็ นของ
ตนเองทีถูกต้องตามกฎหมาย
ด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ตําบลป่ าหุ่ งเป็ นชุ มชนเก่าแก่แห่ งหนึ งที มี
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมเป็ นเอกลักษณ์ ทีควรแก่การอนุ รักษ์และเผยแพร่ ให้เป็ นทีรู ้ จกั
โดยทัวไป มี ค วามสงบเรี ย บร้ อย มี วิถี ชี วิตแบบสั ง คมเกษตรกรรมที เรี ย บง่ า ย ยึดมันในจารี ต
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถินมันคง สําหรับชุมชนแม้วยังคงนิยมนับถือผีอย่างเคร่ งครัด
ด้านการเมืองการปกครอง ตําบลป่ าหุ่ง มีลกั ษณะเป็ นสังคมเกษตรกรรมชนบทมี
การแข่ง ขันหรื อมี ความขัดแย้ง ในทางการเมื องน้อย ประชาชนยึดมันในตัวผูน้ ําท้องถิ นและผู ้
อาวุโสสู ง การเปลียนแปลงผูน้ าท้
ํ องถินมีนอ้ ย ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่ วมทางการเมือง
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ระดับค่อนข้างตํา มีลกั ษณะเป็ นผูบ้ ริ การจากรัฐมากกว่าจะเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ
ทีมา : องค์การบริ หารส่ วนตําบลป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย (2554)
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. งานวิจัยภายในประเทศ
เนาวรั ต น์ พลายน้ อ ย (2548) ได้ติ ด ตามประเมิ น ผลภายใน และการถอดบทเรี ยน
กระบวนการจัดการความรู ้เรื อง การทํานาข้าวในระบบการเกษตรกรรมยังยืนของมูลนิ ธิขา้ วขวัญ
จังหวัดสุ พรรณบุรี ชัยนาท และพระนครศรี อยุธยา รวม 6 โครงการ ซึ งพบว่า นักจัดการจัดความรู้
หรื อคุณอํานวย เป็ นผูจ้ ดั หลักสู ตรตามความต้องการของผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ความก้าวหน้าการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล ออกแบบและจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในระยะยาวนานโดยใช้หลักการ
เรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม เป็ นผูใ้ ห้กาํ ลังใจสนับสนุ นผูเ้ รี ยนจัดการเรี ยนรู ้ ภายในกลุ่ ม ระหว่างกลุ่ ม
และระหว่างพืนที ทีกระตุน้ การแสดงออกของผูเ้ รี ยน ดําเนิ นการให้มีการสะท้อนผลการเรี ยนและ
ถอดบทเรี ยน สรุ ปผลการเรี ยนรู ้บริ หารจัดการในสิ งทีจําเป็ น ตลอดจนเป็ นผูท้ าํ หน้าทีสื อสารกับ
ภาคีต่างๆ ปั ญหาของคุ ณอํานวยในโรงเรี ยนชาวนา คื อ การเข้าไปจัดการอย่างเบ็ดเตล็ด (ทําให้
เสร็ จแต่ไม่สาํ เร็ จ) การเป็ นพระเอกเสี ยเอง ข้าราชการมีเวลาน้อย การเรี ยนการสอนเลยเป็ นแบบสัง
การไม่สามารถและไม่ประสงค์จะดําเนิ นงานทุกวัน มีภาระอืนของทางราชการ งบประมาณออก
ล่าช้าก็ทาํ ไม่ได้ อุปสรรคการเรี ยนรู ้ ทีสําคัญ คือ ความเชื อทีฝั งใจในกลุ่ มผูท้ ี ยังรี รอลังเลแนวคิ ด
โรงเรี ยนชาวนาเป็ นไปได้ ความต้องการเห็นผลเร็ วทันตาเห็น เพราะบางกิจกรรมไม่ได้กระทําเอง
แต่จา้ งคนอืน เช่น การฉี ดยาฆ่าแมลง และนักเรี ยนชาวนา บางส่ วนยังกังวลใจ ไม่กล้าแสดงออก
ไม่กล้าถาม ขาดการมีส่วนร่ วม บางคนเขียนหนังสื อไม่คล่อง ตามเนือหาไม่ทนั วาดรู ปไม่เก่ง จด
บันทึกไม่ได้ บางพืนทีทีมีปัญหาทางกายภาพของพืนที เช่น ฝนแล้ง ขาดนํา ทําให้ขาดพืนทีแปลง
นาเพือการเรี ยนรู ้โรงเรี ยนชาวนาเวทีแรก คือ การตังโจทย์ปัญหา เวทีที 2 การตังเป้ าหมายหรื อปั ก
ธงร่ วมกัน ระยะต่อมาคือ การเรี ยนรู ้ร่วมกันของนักเรี ยนชาวนา สิ งทีเน้นเป็ นสําคัญ คือ การจัดการ
ความรู ้มูลนิ ธิขวัญข้าวจะร่ วมเรี ยนรู ้ ด้วยกิจกรรมและวิธีการต่างๆ อันเป็ นการส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู ้เพือให้กา้ วไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดของนักเรี ยนทุกคน นันก็คือ การมีสุขภาวะทีดีและสามารถ
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พึงตนเองได้ในระยะยาว โดยต้องฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ อันได้แก่ การสังเกต การจดบันทึก การสรุ ป
บทเรี ย นในแต่ ล ะครั งของการเรี ย นรู ้ การมี แผนผัง การจัดการเรี ย นรู ้ เรื องการทํา นาข้า วระบบ
เกษตรกรรมยังยืน
ฉลาด จันทรสมบัติ (2548) ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร
ชุมชน โดยจุดประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ 8 องค์กร ชุมชนในพืนทีกลุ่มเป้ าหมาย
2 หมู่บา้ น ซึ งผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุ มชนทีพัฒนาประกอบด้วย
ขันเตรี ยมชุมชน เช่น การสร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตสํานึก ในการทํางานร่ วมกันของคนในชุมชน
ขันสร้างวิสัยทัศน์ ขันจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ ขันการนําแผนไปปฏิบตั ิและพัฒนางาน และขัน
ประเมินผลสรุ ป 2) ผลการนํา รู ปแบบการจัดการความรู ้ องค์กรชุ มชนไปทดลองใช้กบั องค์ก ร
ชุมชนเป้ าหมาย 8 องค์กร เป็ นเวลา 8 เดือน พบว่า ทุกกลุ่มองค์กร เกิดนักจัดการความรู ้ในชุ มชน มี
การดําเนิ นการจัดการความรู้ การตังคําถามและการปฏิ บตั ิ โดยการแก้ปัญหากระบวนการเรี ยนรู ้
ซึ งประกอบด้วย การสร้างความรู ้ การจําแนกความรู ้ การจัดเก็บ การนําไปใช้ การแลกเปลียนและ
การประเมินผลความรู ้ มีศูนย์จดั การความรู ้ขององค์กรทีขับเคลือนให้กลุ่มพึงตนเองได้แลกเปลียน
เรี ยนรู ้ ทงบนเวที
ั
จริ งและเวทีเสมือน 3) กลุ่มเป้ าหมายมีความพึงพอใจในการดําเนิ นการจัดการ
ความรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ 4) ปัจจัยแห่งความสําเร็ จของการจัดการความรู ้องค์กร
อนุ รั ก ษ์ ปั ญญานุ วฒั น์ (2549) ศึ ก ษาเรื อง การพัฒ นารู ป แบบการจัด การความรู้ แ ละ
กระบวนการเรี ยนรู้เพือการพัฒนาพืนทีสู งอย่างยังยืน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารวบรวม และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ของการพัฒนาพืนทีสู งทีมีอยูใ่ นโครงการหลวงเพือเสริ มสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือกับหน่ วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง และเพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้และการจัดการ
เรี ยนรู้ทีเหมาะสมบนพืนทีสู ง ซึ งผลการวิจยั สรุ ปได้วา่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้และ
การจัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมบนพืนทีสู ง ควรประกอบด้วยปัจจัยทีสัมพันธ์กนั ดังต่อไปนี
1. แหล่งข้อมูลทีใช้ในการจัดการความรู ้ และการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนบนพืนทีสู งไม่ควรมี
ข้อจํากัด
2. องค์ความรู ้ของการพัฒนาพืนทีสู งในโครงการหลวง องค์ความรู ้ ในทีนี หมายถึง กลุ่ม
ของเนื อหาและสาระความรู ้ ที เกิ ด จากการดํา เนิ น งานของโครงการหลวงจากการวิ จ ัย การ
ปฏิ บตั ิงาน โดยทีผ่านการตรวจสอบรับรองจากโครงการหลวง สํานักวิจยั และพัฒนาพืนทีสู ง ซึ ง
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สามารถจําแนกได้ 4 กลุ่ ม คื อ (1) องค์ความรู ้ ดา้ นอาชี พ ที มีทงในภาคการเกษตร
ั
และนอกภาค
การเกษตร (2) องค์ความรู ้เกียวกับสิ งแวดล้อม ทีเน้นด้านระบบนิ เวศของ ป่ า ดิ นและนํา (3) องค์
ความรู ้ ด้านชุ มชน โดยเน้นองค์ความรู ้ ทีโครงการหลวงนําไปพัฒนาส่ งเสริ มในชุ มชน และ (4)
องค์ค วามรู้ ด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะจารี ต ประเพณี แนวปฏิ บตั ิ ตามวิถี ชีวิตของชนเผ่า หรื อ
ชุ มชนซึ งเป็ นทีตังในเขตพืนที โครงการหลวงอันแฝงไว้ดว้ ยคติธรรม และภูมิปัญญาหรื อปราชญ์
ชาวบ้านเป็ นองค์ประกอบและกลไกการถ่ายทอดทีสําคัญ
3. เครื อข่ายความร่ วมมื อ หมายถึ ง หน่ วยงานหลัก และหน่ วยงานเสริ มทีเกี ยวข้องกับ
โครงการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ และกระบวนการเรี ยนรู ้ เพือการพัฒนาพืนที สู งอย่า ง
ยังยืน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้และการเรี ยนรู ้ของชุ มชนบนพืนทีสู ง มี 4
องค์ประกอบ คือ (1) การสร้างสื อการเรี ยนรู้จากองค์ความรู้จากโครงการหลวง (2) การกําหนด
รู ปแบบของแหล่งผลิตสื อและเนื อหาการเรี ยนรู ้ (media and content production house) (3)
กระบวนการจัดการความรู้และการจัดการเรี ยนรู้และ (4) องค์ประกอบทีเกียวข้องกับรู ปแบบผลิต
สื อการเรี ยนรู้จากองค์ความรู้โครงการหลวง
สุ จินต์ สิ มารักษ์ (2549) ศึกษาเรื อง การพัฒนากลไกการจัดการความรู ้เพือพัฒนาท้องถิ น
ระดับตําบล-อําเภอ ผลการวิจยั สรุ ปว่า “พลังท้องถิน” ส่ วนหนึ งยังคงเป็ นศักยภาพในท้องถิน และ
อีกส่ วนหนึงเป็ นพลังทีเคลือนไหวอยูอ่ ย่างต่อเนือง ทีสามารถร้อยรัดชุ มชนท้องถินเอาไว้ได้ ทําให้
คนในชุ มชนท้องถิ นนันอยู่รอดและสามารถจัดการตัวเองได้ ประกอบด้วย 4 ฐานสําคัญ คือ (1)
ฐานทรัพยากร เป็ นจุดเริ มต้นของการผลิ ตความรู ้ สร้างระบบคุ ณค่าและความเชื อ รวมไปถึ งการ
สร้ างเครื อข่ายทางสังคม (2) เครื อข่ายทางสังคม เป็ นพลังทียึดเหนี ยวชาวบ้านในชุ มชนท้องถิ น
เอาไว้ด้วยกันเป็ นเครื อข่า ย เช่ น การเป็ นเครื อญาติ การมี ระบบความเชื อ และการมี วฒั นธรรม
ร่ วมกัน เป็ นต้น ส่ วนชุมชนทีเป็ นคนอพยพมาจากพืนทีอืน จะเป็ นเครื อข่ายทีค่อนข้างเป็ นทางการ
ที ผูก โยงกับผลประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ และอํานาจการปกครองท้องถิ น (3) ระบบ
ความรู้ของท้องถินซึ งเป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (socialization: tacit to tacit) แบบไม่ได้
ตังใจ แต่เป็ นเพราะการได้รู้ ได้เห็ น ได้ยิน ได้สัมผัส แล้วซึ มซับเอาความรู ้เหล่านันไว้ในตัวเอง
จากนันก็จะใช้วิธีการเดี ยวกันถ่ ายทอด ไปสู่ คนรุ่ นต่อไป ซึ งพบว่าการใช้วิธี Socialization เป็ น
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วิธีการจัดการความรู ้ทีทรงพลังทีสุ ด และสอดคล้องกับวิถีการดํารงชีวติ ของชุ มชนท้องถิน และ (4)
ระบบคุ ณค่าและความเชื อ เป็ นเครื องร้ อยรั ดให้ชุม ชนท้องถิ นดํารงอยู่ไ ด้ และทํา หน้าที กํา กับ
ควบคุ ม พฤติ กรรมของคนในชุ ม ชนให้อยู่ใ นครรลอง โดยแสดงออกมาในรู ปของวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื อ และพิธีกรรม ต่างๆพลังท้องถิ น กลไกลการจัดการความรู ้ ทงั 4 ฐานล้วนมี
ความสัมพันธ์เชื อมโยงระหว่างกัน จนบางครังไม่สามารถแยกได้ชดั เจนว่าพลังท้องถินนันอยู่ใน
ฐานใด ความเข้ม แข็งของพลัง ท้อ งถิ นในฐานหนึ งก็ม ัก จะส่ ง ผลให้พ ลัง ท้องถิ นในฐานอื นๆ
เข้มแข็งด้วยและหากพลังท้องถิ นฐานใดฐานหนึ งอ่อนแอ ก็จะส่ งผลให้ฐานอืนๆ อ่อนแอตามไป
ด้วย เช่นกัน
กนกรั ต น์ ยศไกร (2549) ได้ศึ ก ษาเรื อง พลัง ชุ ม ชนและการบู ร ณาการเพื อเศรษฐกิ จ
พอเพียง กรณี ศึกษาชุ มชนพุทธ มุสลิ ม และอาข่าประเทศไทย โดยศึกษาสภาวการณ์ เศรษฐกิ จ
พอเพี ย งที ดํา รงอยู่ม านานในชุ ม ชนท้อ งถิ นดังเดิ ม ต่ า งกลุ่ ม วัฒ นธรรมของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์เชิ งอํานาจของคนในชุ มชนประกอบด้วย ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ชาวบ้านกับสิ งทีเหนื อธรรมชาติ ผ่านวัฒนธรรมข้าวและขนบอืนๆ ส่ วนความสัมพันธ์เชิ งอํานาจ
ระหว่างหญิงชายพบว่า ในขณะมุสลิมและชุมชนอาข่ามีลกั ษณะชายเป็ นใหญ่ ต่างกับชุ มชนพุทธที
ศึกษา มีลกั ษณะทางสังคมระหว่างหญิงชายทังในส่ วนทีชายมีสถานภาพและบทบาทเหนื อกว่า
หญิง ในทีหญิงมีสถานภาพและบทบาทเหนือกว่าชาย และในส่ วนทีหญิงและชายมีสถานภาพหรื อ
บทบาทค่อนข้างทัดเทียมกัน ในบริ บททางสังคมและกาลเทศะทีต่างๆกันไป
ส่ วนลักษณะของผูน้ าํ ชุ มชนทังสามชุ มชนแตกต่างกัน ผูน้ าํ ชุ มชนพุทธใช้วิธี ทําให้ดู-อยู่
ให้เห็น ผูน้ าํ ชุมชนมุสลิมใช้วิธีการเสี ยสละ และช่วยเหลือคนยากจน ในขณะทีผูน้ าํ ชุ มชนอาข่าได้
ใช้วถิ ีวฒั นธรรมดังเดิม คือ ความขยันมุมานะ บากบันอดทน โดยการทําให้เป็ นแบบอย่างให้กบั ชน
รุ่ นหลัง นอกจากนันได้พบว่าในแต่ละชุมชน เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ระหว่าง เศรษฐกิจชุ มชน เศรษฐกิ จ
พอเพียง และเศรษฐกิจรัฐบาลทักษิณ ตลอดเวลา ซึ งพบว่าทังสามชุ มชนมี คุ ณลักษณะของความ
เป็ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที มี จุ ด เด่ น และจุ ด รองต่ า งกัน โดยชุ ม ชนอาข่ า มี จุ ด เด่ น เรื องความ
พอประมาณและมีเหตุผล ชุ มชนมุสลิมมีจุดเด่นเรื องการมีคุณธรรมและมีความรู ้ ส่ วนชุ มชนพุทธ
แม้พบว่ามี คุ ณธรรมอยู่ใ นระดับ ปานกลางแต่ก็ อาจพัฒนาได้ เพราะชาวบ้านมี จิตสํานึ ก ชุ ม ชน
ร่ วมกันสู ง นอกจากนันชุ มชนพุทธและชุ มชนมุ สลิมมีภูมิตา้ นทานทางภายภาพอยู่ในระดับปาน
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กลางถึงน้อย เนื องจากได้รับอิทธิ พลจากกระแสทุนนิ ยมและผลกระทบจากลัทธิ บริ โภคนิ ยม แต่
ชุ มชนอาข่ามี ภูมิตา้ นทานทางกายภาพมาก ทว่าภูมิตา้ นทานต่อลัทธิ บริ โภคนิ ยมยังน้อย แม้ว่า
ระดับคุณธรรมในจิตใจยังมีสูงก็ตาม
พรพิมล หรรษาภิร มย์โชค (2550) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ พบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย
7 ขันตอน คือ 1) การกําหนดความรู ้ ได้แก่ จัดตังคณะทํางาน จัดประชุ มคณะทํางาน สํารวจและ
รวบรวมความรู้ จัดลําดับความสําคัญของความรู ้และกําหนดแหล่งความรู ้ทีจําเป็ น 2) การแสวงหา
ความรู้จากภายในและภายนอก 3) การสร้างความรู ้ ได้แก่ กําหนดทีมสร้างความรู ้ ประชุ มทีมสร้าง
ความรู้ และบูรณาการความรู้ ไปใช้การพัฒนาการปฏิบตั ิงาน 4) การจัดเก็บความรู ้ ให้เป็ นระบบ
ได้แก่ กําหนดโครงสร้างความรู้ และรวบรวมและจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลียน
เรี ยนรู ้จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการจัดช่องทางการเผยแพร่ ความรู ้ 6) การนําความรู้ไปใช้ในการ
พัฒ นาคน งาน และหน่ ว ยงาน และ 7) การติ ด ตามและประเมิ น ผลทังในด้ า นปั จ จัย นํา เข้า
กระบวนการ ผลผลิ ต ผละผลลัพ ธ์ แ ละองค์ป ระกอบของรู ป แบบการจัด การความรู้ สํา หรั บ
หน่ วยงานภาครั ฐ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเรี ย นรู้ ประกอบด้วย วิธี การเรี ยนรู้
จํา แนกตามระดับ ได้แ ก่ ระดับ บุ ค คล ระดับ กลุ่ ม ระดับ หน่ ว ยงาน และทัก ษะการเรี ย นรู ้ 2.
หน่ วยงาน ประกอบด้วยวิสัย ทัศ น์แ ละเป้ าหมาย วัฒนธรรม กลยุท ธ์ ไ ด้แก่ การเตรี ย มการและ
ปรับเปลียนพฤติกรรม การสื อสาร กระบวนการและเครื องมือ และการยกย่องชนเชยและการให้
รางวัล และโครงสร้ า งองค์ก ร 3) คน ประกอบด้ว ยผูบ้ ริ ห าร บุ ค ลากร และผูบ้ ริ ห าร และ 4)
เทคโนโลยีประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพือยกระดับการเรี ยนรู้
ธี ร ะวัฒ น์ เยียมแสง (2550)ได้ศึ ก ษาเรื อง การพัฒ นารู ป แบบการจัด การความรู้ ข อง
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้
ของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประกอบด้วย 11 กิ จกรรม คือ (1) ทําความ
เข้าใจ ปรึ กษาหารื อ ขอความร่ วมมือกับผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนที (2) ศึกษาสภาพจัดการ
ความรู้ในสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก่อนพัฒนารู ปแบบ (3) ประชุมบุคลากร
ทําความเข้าใจการจัดการความรู้ (4) กําหนดคณะกรรมการจัดการความรู ้และกลุ่มจัดการความรู ้ 6
กลุ่ มปฏิ บตั ิ งาน (5) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายการจัดการความรู ้ (6)
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จัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู ้แบบมีส่วนร่ วม (7) ดําเนินการจัดการความรู้เน้น 5 กิจกรรม คือ
การแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ และการนําความรู ้ไปใช้
(8) จัดตังศูนย์จดั การความรู้สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษา (9) ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการสร้างเว็บไซต์
แก่บุคลากรผูแ้ ทนกลุ่มปฏิบตั ิงาน และจัดทําเว็บไซต์ศูนย์การจัดการความรู ้ และกลุ่มปฏิบตั ิงานทุก
ลุ่ม (10) สรุ ปและรายงานผลการจัดการความรู้และ (11) เผยแพร่ การจัดการจัดการความรู ้ ในการ
ดําเนินการจัดการความรู ้ได้ใช้หลักวิธีการทํางานแบบมีส่วนร่ วม การประชุ มกลุ่มย่อย่อย การสร้าง
บรรยากาศแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ควบคู่กบั การพัฒนางาน การสร้างเครื อข่ายความรู ้
กับโลกภายนอก การประเมินผลและปรับปรุ งระหว่างการดําเนิ นงาน และมีการดําเนิ นการจัดการ
ความรู้ ตามข้อ (7) (10) และ (11) อย่างต่อเนื อง

นอกจากนันผลการดําเนิ นงานในการจัดการ

ความรู ้ ป ระกอบด้ว ยดัง นี (1) มี ค ณะกรรมการจัด การความรู ้ ข องสํ า นัก งานเขตพื นที ได้นํา
กระบวนการจัดการความรู้สําคัญ 5 กิจกรรมไปใช้ คือ การแสวงหาความรู ้ การสร้ างความรู ้ การ
จัดเก็บความรู้ การแบ่งปั นความรู ้ และการนําความรู ้ ไปใช้ (2) ทุกกลุ่มปฏิบตั ิงานจัดการความรู ้ มี
เว็บไซต์เฉพาะของกลุ่ ม (3) ทุกกลุ่มปฏิ บตั ิงานมีองค์ความรู ้เพือใช้ในการปฏิ บตั ิ งาน (4) มีศูนย์
จัดการความรู ้ ของสํานักงานเขตพืนที เพือใช้เป็ นเวที แลกเปลียนความรู ้เป็ นแหลงรวบรวมองค์
ความรู ้และข้อมูลสารสนเทศเพือการพัฒนางานและบุคลากร รวมทังบุคลากรทุกกลุ่มมีความพึง
พอใจในกระบวนการจัด การความรู ้ ระดับ มาก และบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม มี ค วามคิ ด เห็ น ว่า การ
ดําเนินการจัดการความรู้ประสบความสําเร็ จ ระดับมาก
ธันยพร วิณชฤทธา (2550) ได้ศึกษาเรื อง พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการจัดการ
ท่องเทียวเชิงนิ เวศในชุ มชน จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้
ในชุ มชน มีส่วนประกอบทีสําคัญ คือ ความรู ้ คน และกระบวนการ ซึ งหมายถึ งความรู ้ ทีเกียวกับ
การจัด การ โดยมี ค นเป็ นกลไกสํ า คัญ ที จะทํา ให้ เ กิ ด กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ดัง นัน
กระบวนการจึ งเป็ นวิธีเชื อมประสานคน ความรู ้ และกระบวนการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ งรู ปแบบการ
จัดการความรู ้ มีความสอดคล้องกับแบบจําลองปลาทู อย่างยิงและกระบวนการจัดการความรู ้ใน
ชุมชนทีได้สามารถสังเคราะห์เป็ นแบบจําลองทีมีลกั ษณะเป็ นเกลียวของความรู้ทีเชื อมต่อกันเพือ
นําไปใช้และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่จะมีการเพิมพูนความรู ้มากยิงขึน ซึ งทังหมดนี เกิ ดขึน
ภายใต้กระบวนการแลกเปลียนความรู ้ผา่ นการพูดคุยแต่สิงดีๆ ให้แก่กนั และกัน
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สม นาสอ้าน (2551) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบอยู่เย็นเป็ นสุ ขในหมู่บา้ นชนบท
อีสาน ผลการวิจยั พบว่า ชุ มชนอยู่เย็นเป็ นสุ ขในหมู่บา้ นชนบทอีสานมี 6 องค์ประกอบหลัก 22
องค์ประกอบย่อย 107 ตัวชี วัด ประกอบด้วยด้านที 1 สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทีดี ด้าน
ที 2 สุ ขภาพดี ด้านที 3 เศรษฐกิ จชุ มชนเข้มแข็ง ด้านที 4 เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้ที
เหมาะสม ด้านที 5 สังคมวัฒนธรรมดีมีคุณธรรม และด้านที 6 การบริ หารจัดการชุมชนทีเข้มแข็ง
ซึ งผลการประเมินชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และชุมชนในพืนทีตอนล่างมี
ความอยูเ่ ป็ นสุ ขโดยรวม และเป็ นรายด้านทุกก้านมากว่าชุ มชนในพืนทีตอนกลางและตอนเหนื อ
และชุมชนในพืนทีตอนกลางมีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขดังกล่าวมากกว่าชุมชนในพืนทีตอนเหนืออย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 รู ปแบบและแนวทางการพัฒนาชุ มชนอยู่เย็นเป็ นสุ ขทีเหมาะสม
ตามองค์ประกอบหลักมี 21 แนวทาง 71 กิจกรรม หลัก โดยตัวแบบการพัฒนาชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
โดยภาพรวมและ 6 องค์ประกอบหลังทังองค์ประกอบด้านสิ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที
ดี ด้า นสุ ข ภาพดี ด้า นเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ม แข็ ง ด้า นเทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญา และการเรี ย นรู ้ ที
เหมาะสม ด้านสัง คมวัฒนธรรมดี มี คุณธรรมและด้า นการบริ หารจัดการชุ มชนที เข้มแข็ง 107
ตัวชี วัด เหมาะสมทีจะนําไปใช้เป็ นตัวแบบในการพัฒนาชุ มชนอยู่เย็นเป็ นสุ ขในระดับหมู่บา้ น
ชนบทต่อไป
สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห (2553) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ของ
องค์กรอาชีพท้องถิน ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า องค์กรอาชี พท้องถินทัง 4 องค์กร ทีเลือกมาศึกษา
ส่ วนใหญ่มีองค์ความรู ้ดา้ นกระบวนการผลิต ด้านปัจจัยการผลิต (ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านประเภท
และแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ด้า นแหล่ ง เงิ น ทุ น ด้า นรู ป แบบการบริ ห ารจัด การ) ด้า นประชาสั ม พัน ธ์
ผลิตภัณฑ์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการบริ หารการตลาดและผลิตภัณฑ์ ด้านการบริ การลูกค้า
และผูม้ าติ ดต่ อ โดยได้จดั ทําฐานข้อมูล ความรู ้ ไว้ในรู ป เอกสาร แต่ไ ม่ค รบถ้ว นสมบูรณ์ มี การ
แสวงหาความรู ้ การสร้ างความรู้ การวิเคราะห์ และสกัดความรู ้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้
การประยุกต์และทําความรู ้ให้ถูกต้องกับงานโดยการแลกเปลียนความรู ้กนั ในระหว่างทํางาน ส่ วน
การจัดเก็บความรู ้ พบว่า องค์กรอาชี พท้องถิ นทัง 4 องค์ก ร มี การจัดเก็บ ข้อมูล ความรู ้ ไ ว้ใ นตัว
บุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ และผลประเมิ นรู ปแบบการจัดการความรู ้ หลังนําไปทดลองใช้กบั องค์กร
อาชี พท้องถิ นที เลื อกเป็ นตัวอย่างศึ กษา พบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้ ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึ นนัน
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องค์กรอาชี พท้องถินสามารถนําไปปฏิ บตั ิได้จริ ง และกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ทีนําไปทดลอง
ส่ วนใหญ่สอดคล้องกับกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ทีองค์กรอาชี พท้องถิ นเคยทํามาก่ อน ดังนัน
องค์กรอาชีพท้องถิน จึงได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการจัดการความรู ้ทีนําไปทดลองใช้เป็ นอย่าง
มาก
ณัฐ ศรั น ย์ ชุ ม วรฐายี (2553) ได้ศึ ก ษาเรื อง ปั จ จัย พื นฐานทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมืองทีมีผลต่อความเข้มแข็งของชุ มชนจังหวัดตราด พบว่า ภาพรวมความเข้มแข็งของชุ มชน
ในจังหวัดตราด มีอยู่ในระดับมาก เพือพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านความมันคงปลอดภัยของชุ มชน ด้านการมีวิสัยทัศน์ของชุ มชน ด้านความรักและหวงแหน
ชุ ม ชน และด้า นความสามารถในการพึ งตนเอง ส่ วนปั จจัย พื นฐานทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
การเมือง มีความสัมพันธ์กบั ความเข้มแข็งของชุมชนในระดับมาก และสามารถร่ วมทํานายความ
เข้มแข็งของชุ มชนในจังหวัดตราดโดยภาพรวมได้ ร้ อยละ 71.70 เมื อพิจารณาเป็ นปั จจัยพบว่า
ปั จจัยพืนฐานทางเศรษฐกิ จสามารถทํานายความเข้มแข็งของชุ มชนในจังหวัดตราด ได้ร้อยละ
66.60 และปั จจัยพืนฐานทางการเมือง สามารถทํานายความเข้มแข็งของชุ มชนในจังหวัดตราด ได้
ร้อยละ 58.80 และพิจารณาตัวแปรย่อยพบว่า ตัวแปรด้านการจัดระเบียบสังคมของชุมชนในปั จจัย
ทางสังคม ค่าสัมประสิ ทธิ การทํานายความเข้มแข็งของชุมชนในภาพรวม มากทีสุ ด รองลงมาคือ
ตัวแปรด้นการบูรณาการความรู ้ในการผลิต และความเข้มแข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจตามลําดับ
นิตยา วงศ์ยศ (2553) ได้ศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการดําเนิ นการธนาคารเศรษฐกิ จ
พอเพียง ในจังหวัดลําปาง พบว่า กระบวนการแนวคิดการดําเนิ นการธนาคารในระบบทุนนิยม มี
เป้ าหมายหลักเพือมุ่งสร้างกําไรสู งสุ ด ส่ วนระบบบุญนิ ยมเป็ นแนวคิดในการทํากิจกรรมทีหวังบุญ
ไม่ได้ใช้เงิ นเป็ นหลัก เน้นการพัฒนาด้านจิ ตใจมากกว่าวัตถุ ซึ งรู ปแบบการดําเนิ นการธนาคาร
เศรษฐกิ จพอเพียงที ได้พฒั นาขึ นนัน โดยการนําแนวคิ ดระบบทุนนิ ย มผสานกับระบบบุ ญนิ ย ม
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านการปฏิบตั ิในระดับ
บุคคล ครัวเรื อน และชุ มชน กล่าวคือ ใช้การออมเป็ นเครื องมือ มีการสร้างเงือนไขให้คนปฏิบตั ิ
จริ งในเรื องเศรษฐกิจพอเพียงเชือมโยงกับสิ ทธิ พิเศษในการกูเ้ งินโดยไม่มีดอกเบีย
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ผลการประเมินความเหมาะสมของธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุ มชน พบว่า รู ปแบบ
และวิธีการดําเนิ นการภายหลังการพัฒนามีความเหมาะสม ประชาชนในชุ ม ชนมีการปรับเปลียน
แนวคิด มีวนิ ยั ซื อสัตย์ ไม่คิดโกง น้อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดํารงชี วิตประจําวัน มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของหมู่บา้ นทีเรี ยกว่าจิ ต
สาธารณะมากขึน ซึ งการเปลียนแปลงเช่ นนี ชีให้เห็นว่ารู ปแบบการดําเนิ นการทีนําแนวคิดระบบ
ทุนนิยม ผสานรวมเข้ากับระบบบุญนิยม โดยใช้บุญเป็ นฐานเป็ นเครื องมือในการพัฒนา ก่อให้การ
พัฒนาชุ มชนและพัฒนาคนให้ดีขึน ให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุ ณาและรู ้ จกั การให้
ซึ งจะก่อให้เกิดสันติสุขขึนในชุมชน
จากผลการวิจยั ของนักวิชาการไทยทีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่ามีความหลากหลายแนวคิด
และกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ นับตังแต่การวิจยั ทีเน้นความสําคัญกับการจัดการความรู ้ในด้าน
การแลกเปลี ยนความรู้ การจัดการเรี ยนรู ้ ภายในกลุ่ม การจัดการความรู ้ โดยการสร้ างแรงจูงใจ
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ โดยการสังเคราะห์ความรู้ การเน้นการสร้างความรู้เพือการ
พัฒนาอย่างยืน การสร้ างพลังชุ ม ชน รวมทังการจัดทํา แผนกลยุทธ์ และกระบวนการสร้ า งและ
ถ่ า ยทอดความรู ้ การจัด การความรู ้ โ ดยอาศัย การเชื อมประสานระหว่ า งคนกับ ความรู ้ แ ละ
กระบวนการ การจัดการความรู้ซึงอาศัยฐานทรัพยากรเครื อข่ายสังคม ระบบความรู ้ของท้องถิ น
และระบบคุณค่าและความเชือของคนในท้องถิน
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
เพือให้เนือหาของการรวบรวมวรรณกรรม และงานวิจยั ทีเกียวข้องมีความสมบูรณ์มากขึน
และเพือให้เห็นงานวิจยั ในต่างประเทศทีเกี ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ซึงเป็ นประเด็นหลักของ
การวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมงานวิจยั ของนักวิจยั ต่างประเทศมานําเสนอ ดังต่อไปนี
Epstein (2000) ได้ศึกษาเกี ยวกับการแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ในองค์กร โดยวิจยั ได้
นิยามความรู้ภายในและภายนอกบุคคล (tacit explicit knowledge) ในเทอมของรู ปแบบและใน
เทอมของวิธีการสื อสาร ผลของการวิจยั พบว่าอุปกรณ์การสื อสารมีความสําคัญต่อการแพร่ กระจาย
ความรู ้ ที ซับซ้อนมากกว่า ความรู ้ ธ รรมดาทัวไป ในการแบ่ ง ปั น แลกเปลี ยนประสบการณ์ แ ละ
ความรู้ทีซ่อนเร้นในตัวบุคคลนัน การใช้วิธีการติดต่อสื อสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะให้ผล
ดีกว่าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์( e-mail) ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดจะมีบทบาทสําคัญมากต่อการ
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แพร่ กระจายความรู้ การเป็ นเพือนจะทําให้การแลกเปลียนประสบการณ์หรื อความรู ้ทีซ่ อนเร้นใน
บุ ค คลได้ม ากกว่า การขาดความสัม พันธ์ ของความเป็ นเพือน นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยัง พบว่า ความ
คล้ายคลึงกันทางสังคมของบุคคล ไม่สามารถระบุได้แน่ชดั ว่ามีผลต่อการเผยแพร่ และการแบ่งปั น
แลกเปลียนความรู้ระหว่างบุคคล ส่ วนผูท้ ีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะสื อสารความรู ้ทีซับซ้อนและความรู ้
ธรรมดาทัวไปได้ดีกว่าผูท้ ีไม่บุคลิกภาพเปิ ดเผย
Osterloh and Frey (2000) ได้ศึกษาเกียวกับแรงจูงใจ ความรู ้ การถ่ายโอนความรู ้และ
รู ปแบบขององค์กร ได้ขอ้ สรุ ปว่า ลูกจ้างได้รับแรงจูงใจทังจากภายในตัวเองและภายนอกตัวเอง
แรงจูงใจภายในมีความสําคัญเมือความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ในกลุ่มทํางานและระหว่างกลุ่ม
ทํางานถูกถ่ายโอนให้แก่กนั และกัน รู ปแบบต่างๆ ขององค์กรช่วยให้เกิ ดแรงจูงใจประเภทต่างๆ
และมี ขี ดความสามารถแตกต่ า งกัน ในการที จะทํา ให้เ กิ ด การสร้ า งและถ่ า ยโอนความรู ้ ฝั ง ลึ ก
เนื องจากการสร้ างความรู้ และการถ่ายโอนความรู ้ มีความสําคัญต่อการได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขัน
อย่างยังยืน ดังนัน องค์กรจึงจําเป็ นต้องค้นหาว่าแรงจูงใจประเภทใดทีจําเป็ นต่อการสร้างและถ่าย
โอนความรู ้ฝังลึกทีตรงข้ามกันกับความรู ้ชดั แจ้ง
Szulanski (2000) ได้ศึกษาเกี ยวกับกระบวนการถ่ายโอนความรู ้ การวิเคราะห์การยึดติด
แบบเก่า ผลการศึกษาพบว่า แม้วา่ บ่อยครังทีการถ่ายโอนความรู ้ภายในองค์กรจะมีการดําเนิ นการ
อย่างเอาจริ งเอาจัง ใช้เวลามาก มีความยุง่ ยาก และเน้นทีการประหยัดค่าใช้จ่ายเมือสมาชิกองค์กร
เริ มยอมรั บ ความยุ่ง ยากมัก จะมาจากการกํา หนดรู ป แบบการถ่ า ยโอนความรู ้ ม ากกว่า จากตัว
กระบวนการถ่ายโอนความรู ้เอง สิ งสําคัญประการแรกทีสุ ดทีจะเข้าถึงปั ญหาความยุง่ ยากทังหมด
ในการวิเคราะห์ ปัญหาการถ่ายโอนความรู ้ ก็คือต้องเข้าใจว่าการถ่ายโอนความรู ้ไม่ใช่ การกระทํา
ตามรู ปแบบทีกําหนดไว้ แต่เป็ นกระบวนการ โดยในการศึกษาได้กาํ หนดขันของการถ่ายโอนและ
ปั จจัยซึ งคาดว่ามีความสัมพันธ์กบั ความยุง่ ยากในแต่ละขันของการถ่ายโอนความรู ้ การคาดคะเน
ทัวไปก็คือ ปัจจัยทีมีผลต่อโอกาสการถ่ายโอนความรู ้จะช่วยให้คาดการณ์ความยุง่ ยากในขันเริ มต้น
ของการถ่ายโอนความรู ้ได้ ขณะทีปั จจัยซึ งมีผลต่อการถ่ายโอนความรู ้คาดว่าน่าจะทําให้การถ่าย
โอนความรู ้เป็ นไปได้ยากยิงขึนในช่วงระยะเวลาหลังจากนันเครื องมือวัดความติดยึดกับปั ญหาถูก
พัฒนาขึนใช้สาํ หรับแต่ละขันของการถ่ายโอนความรู ้ เพือสํารวจพลังของตัวแปรในแต่ละขันตอน
ของการถ่ายโอนความรู ้ ซึ งในการศึกษาเรื องนีผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์แบบตัดขวางหรื อแนวนอน
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(cross-section analysis) โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิของการถ่ายโอนความรู ้ จํานวน 122 ตัวอย่าง จาก
โรงงานทังหมด 8 แห่ ง ที นําเอารู ปแบบ (model) ไปใช้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า การถ่ ายโอน
ความรู ้หลายขันตอนยังมีปัญหาทีฝั งแน่ นในองค์กรซึ งยากจะแก้ไข ซึ งนับว่าเป็ นอุปสรรคสําคัญ
ต่อกระบวนการสร้างความรู ้ในองค์กร
Cavusgil, Calantone and Zhao (2003) ได้ศึกษาเกียวกับการถ่ายโอนความรู ้ฝังลึกและ
ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร (firm) โดยในการวิจยั ได้สํารวจจากองค์กรการผลิตสิ นค้า
และบริ การเพือทดสอบผลของการถ่ายโอนความรู ้ ฝังลึ กทีมีต่อความสามารถด้านนวัตกรรมของ
องค์กร ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดชุดของสมมติฐานทีเกียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแฟ้ น
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับการถ่ายโอนความรู ้ ขอบเขตของการถ่ายโอนความรู ้ฝังลึกกับ
ความสามารถด้านนวัตกรรม และความสามารถด้านนวัตกรรมกับลักษณะนวัตกรรมซึ งอยู่บน
พืนฐานของทฤษฎีความรู้ ทังนี จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์จากความร่ วมมือขององค์กรการ
ผลิตและขนาดขององค์กรทีมีต่อความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นแฟ้ นด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับขอบเขตของการถ่ายโอนความรู ้ มีบทบาทปานกลางต่อการถ่ายโอนความรู ้ ฝึงลึ ก และ
ความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร
Bartholomew (2005) ได้ศึ ก ษาเกี ยวกับ การแบ่ง ปั น ความรู ้ ใ นองค์ก รว่า จะประสบ
ความสําเร็ จต่อเมือได้รับการสนับสนุ นจากวัฒนธรรมองค์กรและรู ปแบบนําไปปฏิ บตั ิ เพราะใน
ความจริ ง แล้ว จะไม่ มี ใ ครสามารถบอกให้ บุ ค ลากรที มี ค วามรู ้ ข ององค์ก รแบ่ ง ปั น ความรู ้ แ ก่
บุคลากรคนอืนๆ ได้ความรู ้นนจึ
ั งถูกเก็บไว้เฉยๆ โดยไม่ได้นาํ มาใช้ประโยชน์ ดังนัน องค์กรจึง
ต้องจัด ให้มี กิ จ กรรมการจัด การความรู ้ ใ นองค์ก รเพื อให้บุ คลากรได้เข้าใจถึ ง วัฒนธรรม และ
แนวทางปฏิบตั ิเกียวกับการจัดการความรู ้ขององค์กร
Bosua and Scheepers (2007) ได้ศึกษาเกียวกับ การมุ่งสู่ แบบจําลองทีอธิ บายการแบ่งปั น
ความรู้ในสภาพแวดล้อมองค์กรทีซับซ้อน สรุ ปได้ว่า การแบ่งปั นความรู ้ ทีมีประสิ ทธิ ผลจะเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมในองค์กรทีเน้นด้านความรู ้และเสนอว่าประสิ ทธิ ผลของการ
แบ่งปั นความรู ้ถูกกําหนดโดยวุฒิภาวะของเครื อข่ายทางสังคมทังทีเป็ นรู ปแบบและไม่เป็ นรู ปแบบ
นอกจากนี ยังเสนออีกว่า กลไกอํานวยความสะดวกภายในสังคมและเครื อข่ายสังคมทีสร้างขันกับ
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กลไกซึ งเชื อมเครื อข่ายเหล่านีเข้าด้วยกันจะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพทังหมดของการแบ่งปั นความรู ้
ในสภาพแวดล้อมทีซับซ้อน
Valenzuela, Schmitz and Palma (2008) ได้ศึกษาเกี ยวกับ เกี ยวกับการกําหนดปั ญหา
กรณี ศึกษาปั จจัยสําคัญของการจัดการความรู้ โดยในตอนแรกของการจัดการความรู้จะต้องเน้น
อธิ บายให้เห็ นถึงส่ วนทีมีปัญหาขององค์กรเสี ยก่อน แล้วจึงนําไปกําหนดรู ปแบบยุทธศาสตร์ การ
จัดการความรู้ ส่ วนหลักการสํารวจปั ญหานันจะยึดตามบริ บทหลักของการคิดเชิ งระบบเพือทีจะ
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมทังหมดขององค์กรอันจะเป็ นปั จจัยสําคัญทีใช้กาํ หนดปั ญหาและนําไปสู่
การสร้ างชุ ดของยุทธศาสตร์ เพือการจัดการความรู ้ นอกจากนี หลักการสําคัญทีสุ ดจะถูกนํามาใช้
เพือประเมิ นค่าของกระบวนการและภารกิ จในการทีจะกําหนดพืนที ของปั ญหา หรื อโอกาสที
กระบวนการจัดการความรู้จะเริ มถูกนําออกมาใช้ กลยุทธ์นีจะช่วยจัดการรวบรวมปั ญหาทังหมด
ขององค์ก ร และช่ ว ยให้มี ก ารจัดการที เน้น เฉพาะกระบวนการซึ งนํา ไปสู่ ค วามรู ้ ที สํา คัญและ
สามารถจัดการได้
Zhu (2008) ได้ศึกษาเกี ยวกับ ความรู ้ การรู ้ และผูร้ ู ้ ซึ งผลการวิจยั ได้สรุ ปได้ว่า ขอบเขต
การจัดการความรู ้จะกําหนดกรอบแนวคิด (conception) ของเราให้จาํ กัดอยูเ่ ฉพาะสิ งทีเราเกียวข้อง
และเป็ นประโยชน์ กระบวนการจัดการความรู ้จึงเกียวกับว่าเรา (ผูเ้ รี ยนรู ้) จะต้องจัดการอะไร (ตัว
ความรู ้ ) และอย่างไร (การเรี ยนรู ้ ) การกําหนดขอบเขตอย่างจริ งจัง จึ งจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
จัดการความรู ้สิงสําคัญในเชิงกลยุทธ์คือ ผูจ้ ดั การหรื อผูก้ าํ หนดนโยบายจะต้องทําให้ขอบเขตการ
จัดการความรู ้เป็ นสิ งทีเห็ นได้ชดั สื อความหมายให้เข้าใจได้ ปรับรู ปแบบได้และสร้างขึนใหม่ได้
ก่อนทีจะริ เริ ม และลงทุนในการจัดการความรู ้ เมือนําเอาปรัชญาขงจือมาอธิ บายเสริ มจะเห็ นว่า
ขอบเขตการจัด การความรู้ เ ชิ ง บู ร ณาการจะประกอบด้ว ย คลัง ความรู้ ( knowledge

asset)

กระบวนการเรี ยนรู้ (knowing processes) และความเกียวข้องของผูเ้ รี ยนรู ้ (knower relations) ซึ งได้
สรุ ปผลการวิจยั ว่า การจัดการความรู ้ในองค์กรจําเป็ นจะต้องดําเนิ นการในลักษณะบูรณาการทัง
สามส่ วน คือ ตัวความรู ้ การเรี ยนรู ้ และตัวผูเ้ รี ยนรู ้ไปพร้อมๆกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาสังเคราะห์และปรับ
ประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการการสร้างกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจยั ซึงได้มาจากรู ปแบบ
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การจัดการความรู้ของ Marquardt (2002) ผนวกเข้ากับทฤษฎีการสร้างความรู ้ หรื อ SECI Model –
Knowledge Conversion Process ของ Nonaka and Takeuchi (1995) เชื อมโยงไปสู่ ขนตอนการ
ั
วิจยั 4 ขันตอน คือ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน 2) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบ 3) การ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ และ 4) การประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้
เมือดําเนินการตามขันตอนการวิจยั ทัง 4 ขันตอนแล้ว จะทําให้ได้ในการพัฒนาการจัดการความรู้
ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ซึ งสามารถสรุ ปเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ได้ตามแผนภูมิที 3 ดังนี
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แนวคิด ทฤษฎี
1. แนวคิดการจัดการความรู ้
2. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. แนวคิดสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุข

กระบวนการจัดการความรู้
การปฏิบตั ิทีดีของชุมชน
ทีจัดการความรู ้ของ
ธนาคารความดี

1. การแสวงหา
2. การสร้างความรู ้
3. การรวบรวมข้อมูลและการ
จัดการเก็บความรู ้

4. แนวคิดความเข้มแข็งของ

4. การวิเคราะห์และสกัดความรู ้

ชุมชน

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่

5.แนวคิดการปฏิบตั ิทีดี

ความรู ้

6. แนวคิดการพัฒนารู ปแบบ

6. การประยุกต์และการทําให้
รู ปแบบการจัดการความรู้

ข้อมูลความรู ้ถูกต้อง

ของธนาคารความดี

การทดลองใช้

แผนภูมิ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สังคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ข

บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยไทย เป็ นการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยการศึกษาวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์
การวิจยั (1) เพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการความรู้ ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ
ของธนาคารความดี (2) เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย (3) เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย และ(4) เพือประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการ
ความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย โดยผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
วิจยั ตามลําดับตามขันตอน ดังนี
1. ขันตอนการดําเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครังนีแบ่งขันตอนการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอนดังต่อไปนี
ขันตอนที 1 (Research: R1) เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานในการพัฒนา
(Analysis :A)
ขันตอนที 2(Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and Development:
D and D)
ขันตอนที 3 (Research: R2) เป็ นการทดลองใช้ (Implementation :I)
ขันตอนที 4 (Development: D2) เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ ง (Evaluation : E)
ซึ งรายละเอียดแต่ละขันตอน มีวธิ ี การดําเนิ นการวิจยั ดังนี
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ขันตอนดําเนินการวิจยั

กระบวนการ
การศึกษาข้อมูลทัวไปและบริ บทชุมชน

ขันตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืนฐาน

ผลทีได้รับ

วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของธนาคารความดี

(R1)

วิเคราะห์การจัดการความรู้ของธนาคารความดี

บริ บทและสภาพการณ์
การจัดการความรู ้ธนาคารความ
ดีและและการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการ
พัฒนารู ปแบบและทฤษฎีการจัดการความรู้
ศึกษาความต้องการของประชาชนเกียวกับธนาคาร
ความดี

ขันตอนที 2 การออกแบบและ
พัฒนารู ปแบบ (D2)

สังเคราะห์รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีตาม

รู ปแบบการจัดการความรู ้

ทฤษฎีการจัดการความรู ้

ตามทฤษฎีการจัดการความรู ้

ร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีตาม

ทีผ่านการตรวจสอบจาก

ทฤษฎีการจัดการความรู ้ ของ Marquardt , Wiig และ

ผูเ้ ชียวชาญและมี

Nonaka and Takeuchi

ประสิ ทธิภาพ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

การแสวงหา
การสร้างความรู ้
การรวบรวมข้อมูลและการจัดการเก็บความรู ้
การวิเคราะห์และสกัดความรู ้
การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้
การประยุกต์และการทําให้ขอ้ มูลความรู ้ถูกต้อง

ตามเกณฑ์

พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
รั บ รองรู ป แบบหามี ค วามเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์

ขันตอนที 3 การทดลองใช้
(R2)

- ศึกษาดูงานธนาคารความดีทีประสบความสําเร็ จ

-ยกระดับความรู ้เกียวกับการจัดการ

- การจัดเตรี ยมชุมชน

ธนาคารความดี

- จัดการอบรมยกระดับความรู ้ในการจัดการความรู ้

- พัฒนาทักษะการจัดการความรู ้

- ทักษะการจัดการความรู ้ในการจัดการความรู ้

- ได้ผลการประชุมสัมมนา

- การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และสรุ ปบทเรี ยน
ขันตอนที 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุ ง

(D2)

ัป
ั
ประเมินความพึงพอใจในการจัดการความรู ้และ
ปรับปรุ งรู ปแบบ และถอดบทเรี ยน

ผลการวิจยั และพัฒนาการจัดการ
ความรู ้ธนาคารความดีเพือเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย

แผนภูมิ 3 แสดงขันตอนการดําเนินการวิจยั และพัฒนา (R&D)
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ขันตอนในการดําเนินงานวิจัย 4 ขันตอน มีดังนี

ขันตอนที 1 (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน: การศึกษาข้อมูลทัวไปและข้อมูลพืนฐาน
ของธนาคารความดี
ในการศึกษาข้อมูลทัวไปของธนาคารความดีได้ใช้วธิ ี การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed
Method) โดยการรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี
วัตถุประสงค์
เพื อศึ ก ษาบริ บ ท สภาพการณ์ ก ารจัด การความรู้ ธ นาคารความดี ความต้อ งการใน
การจัดการความรู้ และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี
วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาข้อมูลพืนฐานด้านแนวคิดและทฤษฎี ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี ยวกับการ
จัดการความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบตั ิทีดี การพัฒนารู ปแบบและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ภายในประเทศ ได้แก่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้
องค์กรชุมชน อําเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550) การพัฒนารู ปแบบ
การจัดการความรู้ขององค์กรอาชี พท้องถิน จังหวัดเชี ยงใหม่ (สุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห, 2553) การ
พัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ (เสนาะ กลินงาม, 2551) การพัฒนารู ปแบบ
การดําเนิ นการธนาคารเศรษฐกิ จพอเพียง ในจังหวัดลําปาง (นิ ตยา วงศ์ยศ, 2553)

การพัฒนา

รู ปแบบอยู่เย็นเป็ นสุ ขในหมู่ บ้านชนบทอี ส าน (สม นาสอ้า น, 2551) และ ในส่ วนของงานวิจยั
ต่างประเทศ ได้แก่ Improved organizational performance by knowledge management (Bosua, R.
and Scheepers, R. ,2007) เป็ นการศึกษารู ปแบบองค์กรทีได้รับการปรับปรุ งโดยการจัดการความรู้
และนําข้อมูลมาจําแนกและจัดข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่เพือให้สามารถอธิ บายถึงแนวทางในพัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
2. ศึกษาบริ บทและสภาพการณ์ การจัดการความรู้ ความต้องการในการจัดการความรู้
และการปฏิ บตั ิทีเป็ นเลิศ ของธนาคารความดี ด้วยการวิจยั เชิ งสํารวจด้วยแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ รวมทังการใช้การสนทนากลุ่ม เพือให้ได้ขอ้ มูลและแนวทางในการจัดการความรู ้ของ
ธนาคารความดี
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3. สั งเคราะห์ ข ้อมู ล ทัวไปเกี ยวกับ สภาพการณ์ ก ารจัด การความรู ้ ธ นาคารความดี ใน
ขันตอนที 1 ทังข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ โดยนําข้อมูลทีได้จากการเก็บรวบรวมทังสามวิธี
คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิ งลึ ก และการสนทนากลุ่ ม ทําให้ได้ผลการศึ กษาข้อมูลทัวไป
เกียวกับสภาพการณ์จดั การจัดการความรู ้ธนาคารความดี จากนันนํามาสังเคราะห์รวมข้อมูลทีได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องเพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการทําโครงร่ าง
รู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ในการดําเนิ นการเพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการความรู้ ความต้องการในการ
จัดการความรู้ และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี ผูว้ จิ ยั ได้แจกแจงรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ศึกษาบริบทของธนาคารความดี
1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ คณะกรรมการธนาคารความดี และสมาชิ กธนาคารความดีตาํ บล
หัวง้มและป่ าหุ่ ง อําเภอพาน จัง หวัดเชี ย งราย จํา นวน 16 คน แบ่ง เป็ นคณะกรรมการธนาคาร
ความดีแห่งละ จํานวน 5 คน และตัวแทนสมาชิกธนาคารความดีแห่งละ 3 คน
1.2 เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
(structured interview) โดยมีขนตอนการสร้
ั
างเครื องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื องมือดังนี
1.2.1 การสร้างเครื องมือ ในการสร้างเครื องมือเพือใช้ในการวิจยั มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกียวกับการจัดการความรู ้
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์และดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์
3. นําแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. ปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอของทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. นําแบบสัมภาษณ์ เสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญด้านการจัดการความรู ้ เพือพิจารณา
ความเทียงตรง (Content Validity) โดยมีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
6. นํา ผลการพิ จารณาของผูเ้ ชี ยวชาญและความครบถ้ว นของรายการที จะ
สัมภาษณ์และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแบบสัมภาษณ์
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ งมี
การประสานงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือเก็บรวบรวมข้อมูลตามวันเวลาทีกําหนด
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1.4 การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีก ารวิเคราะห์ เนื อหา
(Content Analysis)
2. สภาพการณ์การจัดการความรู้ ธนาคารความดี และ ความต้ องการในการจัดการความรู้
ธนาคารความดี
ในการศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และความต้องการในการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี ผูว้ ิจยั แจกแจงรายละเอียดดังนี
2.1 ประชากร คือ สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและตําบลป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 1,467 คน (ปี 2557)
2.2 กลุ่ มตัวอย่าง สําหรับกลุ่ มตัวอย่างที ใช้ใ นการศึ กษาสภาพสภาพการณ์ การจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี และ ความต้องการในการจัดการความรู้ธนาคารความดี คือ สมาชิกธนาคาร
ความดี ตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย โดยผูว้ ิจยั ได้คาํ นวณกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่ วนทีคํานวณตามสู ตรของ Yamane (1973:

- ) ทีระดับความเชือมัน ร้อยละ

ดังสู ตร

N
1  N(e)2

จากสู ตร

n=

เมือ

n

=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

N

=

จํานวนของประชากรทังหมด

e

=

ความคลาดเคลือนทียอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่าง

n

=

1,467
1+ (1,467)(0.0025)

=

314

จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จาํ นวน 314 คน และดําเนิ นการเก็บข้อมูล
จํานวน 314 คน ตามทีคํานวณได้
2.3 เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพการณ์ในการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี และความต้องการในการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี แบ่งเป็ น 2 ตอน
ดังนี
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ตอนที 1 สภาพการณ์ในการจัดการความรู้ธนาคารความดี
ตอนที 2 ความต้องการในการจัดการความรู้ธนาคารความดี
โดยตอนที 1 และตอนที 2 เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ ง
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี
ค่าคะแนน

ระดับการปฏิบตั ิ

5

สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการความรู้มากทีสุ ด

4

สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการความรู้มาก

3

สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการความรู้ปานกลาง

2

สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการความรู้นอ้ ย

1

สภาพการณ์และความต้องการในการจัดการความรู้นอ้ ยทีสุ ด

2.4 การสร้างเครื องมือ
1. ศึกษาเอกสารการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง รวมทัง
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2. ศึ ก ษาหลัก การสร้ า งแบบสอบถามที ต้อ งการศึ ก ษาและสร้ า งแบบสอบถาม
สภาพการณ์ในการจัดการความรู้ธนาคารความดีและความต้องการในการจัดการความรู้ ธนาคารความ
ดี
3. ปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4. นํา แบบสอบถามที สร้ างขึ นเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญด้านการจัดการความรู ้ ธนาคาร
ความดี จํานวน 3 ท่าน เพือประเมินความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) และนําผลการ
ประเมินความเทียงตรงเชิ งเนื อหา ความชัดเจนของข้อความ ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของเครื องมือการวิจยั โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of item Objective Congruence:
IOC) และพิจารณาเลื อกรายการทีมีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00 ซึ งได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 พร้อมทังแก้ไข ปรับปรุ งเกียวกับข้อคําถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมกับ
ประเด็นสภาพการณ์ ก ารจัดการความรู้ ธนาคารความดี และ ความต้องการในการจัดการความรู้
ธนาคารความดี ให้เรี ยบร้อยตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ

138
นํา แบบสอบถามที ประกอบด้ว ยข้อ คํา ถามที ได้จ ากการวิ เ คราะห์ ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องไปสร้างแบบสอบถามแล้วนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพือพิจารณาและให้
คําแนะนํา
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสานความร่ วมมือกับคณะกรรมการธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม
และป่ าหุ่ง เพือดําเนินการจัดเก็บให้สมบูรณ์จนครบ จํานวน 314 ชุด
2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี ย (Mean) และ
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมี เ กณฑ์ใ นการให้ค วามหมาย ดัง นี (Best,
1981:179-187) ดังนี
ค่าเฉลีย

เกณฑ์การแปลความหมาย

4.50 – 5.00

สภาพการณ์การจัดการความรู้ และความต้องการใน
การจัดการความรู้ธนาคารความดี อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด

3.50 – 4.49

สภาพการณ์การจัดการความรู้ และความต้องการใน
การจัดการความรู้ธนาคารความดีอยูใ่ นระดับมาก

2.50 – 3.49

สภาพการณ์เกียวกับการจัดการความรู ้ และความต้องการใน
การจัดการความรู้ อยูใ่ นระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

สภาพการณ์การจัดการความรู้ และความต้องการใน
การจัดการความรู้ธนาคารความดี อยูใ่ นระดับน้อย

1.00 – 1.49

สภาพการณ์การจัดการความรู้ และความต้องการใน
การจัดการความรู้ธนาคารความดี อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

3. การจัดการความรู้ และการปฏิบัติทเป็ี นเลิศของธนาคารความดี
3.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นการจัดการความรู้และการปฏิ บตั ิทีเป็ น
เลิศของธนาคารความดี ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง อําเภอ
พาน จังหวัดเชี ยงราย จํานวน 10 คน และ ตัวแทนสมาชิ กธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง
จํานวน 6 คน รวมทังสิ น 16 คน โดยแบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่มตามพืนที
ซึ งจัดกลุ่มสนทนากลุ่มๆ ละ 8 คน
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3.2 เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสนทนากลุ่ม(Focus Group)
ตามประเด็นทีกําหนด ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์
และสกัดความรู้ของธนาคารความดี การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ การประยุกต์และปรับความถูกต้อง
ของความรู้ และ การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี
3.3 การสร้างเครื องมือ ในการสร้างเครื องมือเพือใช้ในการวิจยั มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกียวกับการจัดการความรู ้
2. ศึกษาหลักการสนทนากลุ่มและกําหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม
3.

นําประเด็นการสนทนากลุ่มทีสร้างขึนเสนอต่อทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์

4. ปรับปรุ งประเด็นการสนทนากลุ่มตามข้อเสนอของทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5. นําประเด็นการสนทนากลุ่ มเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญเพือพิจารณาความเที ยงตรง
(Content Validity) โดยได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00
6. นําผลการพิจารณาของผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขให้ครอบคลุมและครบถ้วน
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการในการสนทนากลุ่ม พร้อมกับผูช้ ่วยวิจยั
เพือบันทึกและจับประเด็นให้ครบตามทีกําหนด
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ในการวิเคราะห์ข ้อมู ล ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธี การวิเคราะห์ เนื อหา
(Content Analysis) จากผลการสนทนากลุ่ม
จากขันตอนที 1 (Research: R1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน: การศึกษาข้อมูลทัวไปและ
ข้อมูลพืนฐานของธนาคารความดี สามารถสรุ ปเป็ นขันตอนได้ดงั ตารางที 1
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ตารางที 1 สรุ ปขันตอนที 1 (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครืองมือ/การวิเคราะห์

ผลทีได้

ข้ อมูล
1. เพือศึกษาแนวคิด

ศึกษาเอกสาร

เอกสาร ตํารา หนังสื อ

การวิเคราะห์และ

ข้อมูลเกียวกับ

ทฤษฏีและงานวิจยั ที

งานวิจยั ข้อมูล

สังเคราะห์เนื อหา

แนวคิด ทฤษฏี

เกียวข้องกับการพัฒนา

สารสนเทศทีเกียวข้อง

(content analysis) และ

และงานวิจยั ที

นําเสนอแบบพรรณนา

เกียวข้องกับการ

รู ปแบบการจัดการความรู้

พัฒนารู ปแบบการ
จัดการความรู้
2. เพือศึกษาบริ บท

-สอบถามเกียวกับ

-คณะกรรมการธนาคาร

สภาพการณ์การจัดการ

สภาพการณ์และความ

ความดี

ความรู้ธนาคารความดี

ต้องการการจัดการ

และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ

ความรู้

ของธนาคารความดี ในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการ

จํานวน 314 คน

ความรู้ธนาคารความดีเพือ

-การสัมภาษณ์เชิงลึก

เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น

ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

เป็ นสุขของชุมชนไทย

จํานวน 15 คน
- การสนทนากลุ่ม
จํานวน 16 คน แบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มๆ 8
คน

-สมาชิกธนาคารความดี

-แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง

ข้อมูลบริ บท
สภาพการณ์การ
จัดการความรู้ และ
การปฏิบตั ิทีเป็ น

-ค่าความถี ร้อยละ

เลิศของธนาคาร

ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบน

ความดี

มาตรฐาน
-การวิเคราะห์เนื อหา
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ขันตอนที 2 (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
ธนาคารความดี
ในขันตอนนี ได้ดาํ เนิ นการจากข้อมูลในขันตอนที 1 โดยนําผลจากการศึกษาบริ บทของ
ธนาคารความดี สภาพการณ์การจัดการความรู้ ความต้องการการจัดการความรู้ธนาคารความดี และ
การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี มาเป็ นข้อมูลเพือดําเนิ นการร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้
ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย โดยมีหลักการ วัตถุ ประสงค์
องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ และองค์ประกอบร่ วม เป็ นส่ วนประกอบของการร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี
วัตถุประสงค์ การวิจัย

เพือออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคาร

ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
วิธีการดําเนินการ
1. การวิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
2. พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. ตรวจสอบและรับรองรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. รู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทยไปใช้ในการดําเนินการจัดการความรู้ธนาคารความดี
2. เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ
1. การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย พัฒนาขึนโดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
1.1 นําข้อมูลพืนฐานจากการศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู ้ธนาคารความดีที
ได้จากขันตอนที 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เข้ากับความรู ้ความเข้าใจในเรื องการจัดการความรู ้ ที
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ได้จากการทบทวนเอกสาร ตํารา วรรณกรรมและงานวิจยั ที เกี ยวข้องเพื อนํามาร่ างรู ป แบบการ
จัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
1.2 ร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุ มชนไทย โดยการสนทนากลุ่ ม (Focus group) กับบุ คคลทีเกี ยวข้องกับการจัดการความรู้
ธนาคารความดี ประกอบด้วย ผูร้ ู้ เกี ยวกับการจัดการความรู ้ ผูน้ ําชุ ม ชนและแกนนําผูร้ ่ วมก่ อตัง
ธนาคารความดี ซึ งผลการร่ างรู ป แบบมี องค์ประกอบการจัดการความรู ้ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
จุดมุ่งหมาย/จุ ดประสงค์ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน หลักธรรมาภิบาล การมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชน ภาวะผูน้ าํ กิจกรรมอย่างต่อเนื อง ความรู้ องค์รวม ความตระหนัก และโอกาสของการ
เรี ยนรู้ สําหรับปั จจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ทุนทางสังคม คณะทํางาน และ
บรรยากาศของการแลกเปลียนเรี ยนรู้ จากนันนําร่ างรู ปแบบทีสร้างขึนไปเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์
1.3 นําร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ขของชุมชนไทย เสนอต่อผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี ใน
การประเมิ น หาค่ า ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บ ตั ิ ความถู ก ต้อง และ ความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย
2. การตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ น
สุ ขของชุ มชนไทย
ในการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย มีดงั นี
วิธีการดําเนินการ นําเครื องมือทีได้ไปใช้ให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิเพือตรวจสอบและรับรอง
รู ปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง และ ความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย
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กลุ่ม ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประกอบด้ว ย ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ใ นการประเมิ น จํานวน 5 ท่ า น ซึ ง
คัดเลือกจากบุคคลทีเป็ นนักวิชาการหรื อผูท้ ีมีความรู้ดา้ นธนาคารความดี และ เป็ นนักวิชาการด้าน
การจัดการความรู้
เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบประเมินเพือประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง
และ ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย มีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
1. ศึกษาเอกสารเกี ยวกับประเมินและการออกแบบประเมินรับรองรู ปแบบ และ
หลักการสร้างแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง และ ความ
เป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย
2. สร้างแบบประเมิน เพือประเมิน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยแบ่งแบบ
ประเมินออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบประเมิน ซึ งมีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที 2 ข้อ มู ล เกี ยวกับ ความคิ ด เห็ นของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที มี ต่อ รู ป แบบการ
จัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ซึ งมีลกั ษณะคําถาม
เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมายดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับมาก
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ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืนๆ ทีมีต่อรู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
3. การตรวจสอบและรับรองรู ปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไป
ได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย โดยใช้แบบประเมินกับผูท้ รงคุณวุฒิ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล ที ได้จากแบบประเมินเพือประเมิน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของผูต้ อบสอบถาม เพืออธิ บายลักษณะของ
ผูต้ อบแบบประเมินด้วยค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิทีมีต่อรู ปแบบ
การจัดการความรู้ ธ นาคารความดี เ พือเสริ ม สร้ า งสั ง คมอยู่เย็น เป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทย ด้ว ยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Means) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แล้วนําค่าเฉลียมาแปล
ความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดังนี (Best, 1981:179-187) ดังนี
4.50 – 5.00

มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับมากทีสุ ด

3.50 – 4.49

มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับมาก
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2.50 – 3.49

มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับน้อย

1.00 – 1.49

มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความเป็ นประโยชน์ในระดับน้อยทีสุ ด

สําหรับเกณฑ์การประเมินผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ทาง
ปฏิ บ ัติ ความถู ก ต้องและความเป็ นประโยชน์ ให้อ ยู่ใ นระดับ ค่ า เฉลี ยตังแต่ 3.50 ขึ นไป และส่ ว น
เบียงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1.00 จึงถือว่ารู ปแบบมีคุณภาพดีผา่ นเกณฑ์ในการนํารู ปแบบไปทดลอง
ใช้ได้
ตอนที 3 การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี ยวกับ ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื นๆ ที มี
รู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย เป็ น
คําถามปลายเปิ ด ด้วยการวิเคราะห์เนือหา
จากขันตอนที 2 (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี สามารถสรุ ปเป็ นขันตอนได้ดงั ตารางที 2
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ตารางที 2 สรุ ปขันตอนที 2 (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี
วัตถุประสงค์

วิธกี าร

กลุ่มเป้าหมาย

เครืองมือ/การ

ผลทีได้

วิเคราะห์ ข้อมูล
1. เพือออกแบบและพัฒนา สนทนากลุ่ม (Focus
รู ปแบบการจัดการความรู้ group)

ผูร้ ู ้เกียวกับการจัดการ

ร่ างรู ปแบบการ

ร่ างรู ปแบบการจัดการ

ความรู้ ผูน้ าํ ชุมชนและ

จัดการความรู้

ความรู้การจัดการ

ธนาคารความดีเพือ

แกนนําผูร้ ่ วมก่อตัง

ความรู้ธนาคารความดี

เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น

ธนาคารความดี จํานวน

เพือเสริ มสร้างสังคม

เป็ นสุขของชุมชนไทย

12 คน

อยูเ่ ย็นเป็ นสุขของ
ชุมชนไทย

2. การตรวจสอบและ

สอบถามเพือประเมิน

ผูท้ รงคุณวุฒิ

รับรองรู ปแบบ

ความเหมาะสม ความ

จํานวน 5 คน

เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
ความถูกต้อง และ ความ
เป็ นประโยชน์ของ
รู ปแบบการจัดการ

-แบบประเมิน
- ค่าเฉลีย ค่าร้อย
ละ ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
-วิเคราะห์เนื อหา

รู ปแบบการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุขของ
ชุมชนไทยทีผ่านการ
ตรวจสอบและรับรอง

ความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุขของชุมชน
ไทย

ขันตอนที 3 (Research: R2) การทดลองใช้ (Implementation :I)
วัตถุประสงค์ เพือทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
วิธีการดําเนินการ นําไปใช้กบั ชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
พืนทีทีใช้ ในการทดลองในการวิจัย
พืนที ทีใช้ใ นการทดลองในการวิจยั ครั งนี ได้แก่ ชุ ม ชนบ้า นร่ องปลาค้า ว ตํา บลนางแล
อําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย ตามคุณสมบัติทีผูว้ ิจยั กําหนด คือ เป็ นชุ มชนทีมีความศรัทธาในการ
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ประพฤติปฏิบตั ิในการทําความดี ยึดถือหลักตามพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื องและมีความยินดี
ร่ วมมือในการวิจยั
ขันตอนการดําเนินการทดลอง
เป็ นการนํารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทยไปทดลองใช้กบั ชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว ดังนี
ี
าเร็จ
1. ศึกษาดูงานธนาคารความดีทประสบความสํ
เครืองมือทีใช้ การศึกษาดูงาน และบันทึกภาพ
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดูงาน
ผูน้ าํ ชุมชน นายกเทศมนตรี เจ้าอาวาส และตัวแทนประชาชนในชุมชนไปศึกษาดูงานพืนที
ประสบความสําเร็ จ คือธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน
15 คน โดยคัดเลือกจากบุคคลทีผูน้ าํ ชุมชนและตัวแทนชาวบ้านทีสนใจทีสามารถนําองค์ความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาถ่ายทอดและร่ วมเป็ นแกนนําในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
วิธีการดําเนินการ
1. ประสานงานธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่งในการศึกษาดูงาน
2. ประชุมเตรี ยมความพร้อมในการสร้างเข้าใจเบืองต้นในการศึกษาดูงานทีธนาคารความดี
ตําบลหัวง้มและป่ าหุ่ง
3. ศึกษาดูงานในพืนทีเป้ าหมายตามประเด็นทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงาน กิจกรรม ปั ญหา
อุปสรรคการดําเนินงานของธนาคารความดีทงสองแห่
ั
ง
4. สรุ ปผลการศึกษาดูงานเพือนํามาปรับใช้ในพืนทีให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชนบ้านร่ อง
ปลาค้าว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis)
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2. การจัดเตรียมชุ มชน
เครืองมือทีใช้ เป็ นการประชุมชีแจง
กลุ่มเป้าหมายในการจัดเตรียมชุ มชน
ผูน้ าํ ชุมชน นายกเทศมนตรี เจ้าอาวาส คณะผูศ้ ึกษาดูงาน และตัวแทนชาวบ้านในชุมชน
บ้านร่ องปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยพิจารณาจากคณะผูศ้ ึกษาดูงานเป็ น
ตัวแทนชาวบ้านทีพร้อมจะเป็ นแนวร่ วมในการดําเนินงานอย่างต่อเนื อง
วิธีการดําเนินการ
1. ทําความเข้าใจกับผูน้ าํ ชุ มชน นายกเทศมนตรี เจ้าอาวาส และประชาชนในชุ มชนบ้าน
ร่ องปลาค้า ว ผูว้ ิจยั ประชุ มชี แจงเกี ยวกับกรอบเงื อนไขในการดําเนิ นการวิจยั ร่ วมกัน โดยชี แจง
วัตถุประสงค์ของการทดลองใช้รูปแบบการจัดความรู ้ในพืนทีเป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ งผูว้ ิจยั ได้
อธิบายลักษณะรู ปแบบการจัดการความรู้ทีจะนําไปทดลองให้ทราบ
2. สร้างทีมและแกนนําในการจัดตังธนาคารความดี ผูว้ จิ ยั ดําเนินงานในการลงพืนทีเพือทํา
ความเข้าใจกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้เทคนิ คการประชุ มและพูดคุ ยอย่างไม่เป็ นทางการผ่านผูน้ าํ
ชุมชนและตัวแทนชาวบ้านเป็ นหลัก ส่ งผลให้เกิดความคุน้ เคยและนําสู่ การเสาะค้นหาและสรรหา
คนทีจะเป็ นแกนนําในการทํางานร่ วม ซึ งต้องทําความเข้าใจและวางแผนร่ วมกันระหว่างผูว้ ิจยั และ
สมาชิ กชุ มชนเป้ าหมาย ซึ งระยะแรกส่ วนใหญ่จะเป็ นผูน้ าํ ทีเป็ นทางการของหมู่บา้ นร่ องปลาค้าว
ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกเทศบาล ผูน้ าํ กลุ่มในชุมชน
3. สร้างความเข้าใจกิจกรรมการจัดการความรู ้ โดยใช้การประชุ มเพือสร้างความเข้าใจใน
บทบาทการทํางานของทีมผูว้ จิ ยั ร่ วมกับสมาชิกชุ มชนเป้ าหมาย ซึ งเป็ นการกระตุน้ ให้สมาชิ กชุ มชน
เป้ าหมายได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ร่วมกันในการวางแผนและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีสมาชิ ก
สนใจ
4. การก่อตังธนาคารความดี และการกําหนดกิจกรรมภายใต้ธนาคารความดี บา้ นร่ องปลา
ค้าว
5. ดําเนินกิจกรรมกิจกรรมภายใต้ธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis)
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3. การจัดอบรมเพือยกระดับความรู้ ในการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้ าง
สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ดําเนินการดังนี
เครืองมือทีใช้ เทปบันทึกเสี ยง การประชุมกลุ่มย่อย เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารความดี สมาชิกธนาคาร
ความดี ผูน้ าํ ชุ มชน นายกเทศมนตรี และเจ้าอาวาส จํานวน 64 คน เป็ นบุ คคลที เข้า ร่ วมกิ จกรรม
ภายใต้ธนาคารความดีมาอย่างต่อเนือง
วิธีดําเนินการ
1. กําหนดการจัดอบรมให้ความรู ้ จํานวน 1 วัน ให้กบั ผูเ้ กียวข้องกับธนาคารความดี
1.1 กําหนดหัวข้อการจัดอบรมให้ความรู ้ ประกอบด้วย แนวคิดเกียวกับการทําความ
ดี กิจกรรมการทําความดี และกระบวนการดําเนินงานธนาคารความดี
1.2 ทําหนังสื อเชิ ญผูเ้ กียวข้องกับการจัดการความรู ้ธนาคารความดี
2. จัดเตรี ยมเอกสาร กําหนดวันเวลา สถานที ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม ประสานและเชิญวิทยากร
จัดเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ธนาคารความดี จัดอบรมในพืนทีชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว
2.1 ประสานงานสถานทีจัดอบรม วัดเกตุมณี วราราม บ้านร่ องปลาค้าว ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2.2 จัดเตรี ยมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม
2.3 การติดต่อวิทยากรในการอบรม
2.4 กําหนดตารางการอบรม
3. ประเมินผลการจัดอบรม โดยการใช้แบบทดสอบความรู ้ทงก่
ั อนและหลังการอบรม
(pre-test และ post-test) แบบประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมและติดตามผลหลังการอบรม
ในการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ดังนี
3.1 แบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังการอบรม ดําเนินการดังนี
3.1.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนน
3.1.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับประเด็นทีต้องการศึกษาเป็ นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม
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3.1.3 นําแบบทดสอบทีสร้ างขึ นไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์ และ
นําเสนอผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหา (content validity)
โดยใช้การประเมินค่า 3 ระดับ คือ ข้อรายการนันมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนือหาทีจะวัด
จากนันนําข้อมูลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื องมือ (Index of Item Objective
Congruence) สําหรับข้อทีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 พร้อมทังปรับปรุ งแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
3.2 แบบสอบถามเพือประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม ดําเนินการ
ดังนี
3.2.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้า
รับการอบรม
3.2.2 สร้างแบบสอบถามเกี ยวกับความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที มี ต่อ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ซึ งมีลกั ษณะ
คําถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ทังนีแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งมีลกั ษณะคําถามเป็ น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที 2 ข้อมูลเกียวกับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมายดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในการอบรมการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพื อ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย มีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบคําถามปลายเปิ ด
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3.2.3 นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์และ
นําเสนอผูเ้ ชียวชาญ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื อหา (Content validity)โดยใช้การ
ประเมินค่า 3 ระดับ คือ ข้อรายการนันมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนือหาทีจะวัด
จากนันนําข้อมูลมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของเครื องมือ (Index of Item Objective
Congruence) สําหรับข้อทีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 พร้อมทังปรับปรุ งแบบทดสอบตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชียวชาญ
การรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทีได้จากแบบทดสอบความรู ้ทงก่
ั อนและหลังการอบรม (pre-test
และ post-test) แบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจในการอบรม ทัง 2 ชุด ด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังการ
อบรม (Pre-test และ Post-test) ด้ว ยการวิเคราะห์ ห าค่ า เฉลี ย (Means) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ย 2 ค่าด้วย t-test for dependent
samples
2. แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของผูต้ อบ
แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ดว้ ยค่าความถี (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) และในส่ วนของ
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมวิเคราะห์ ด้วยค่าเฉลี ย (Means) และส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) แล้วนําค่าเฉลียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดังนี
(Best, 1981:179-187)
ค่าเฉลีย

เกณฑ์การแปลความหมาย

4.50 – 5.00

มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด

3.50 – 4.49

มีความพึงพอใจในระดับมาก

2.50 – 3.49

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

มีความพึงพอใจในระดับน้อย

1.00 – 1.49

มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีสุ ด
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4. ประเมินทักษะการจัดการความรู้ ธนาคารความดี
เครืองมือทีใช้ แบบประเมินทักษะการจัดการความรู ้ธนาคารความดีก่อนและหลังทดลอง
รู ปแบบ
กลุ่มเป้าหมาย ทีมผูจ้ ดั การความรู้ ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารความดี และผูน้ าํ
ชุมชน จํานวน 12 คน
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ
1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามประเมิน
2. สร้างแบบประเมินทักษะการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ในการ
ให้ความหมาย ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง มีทกั ษะการจัดการความรู้มากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีทกั ษะการจัดการความรู้มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีทกั ษะการจัดการความรู้ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีทกั ษะการจัดการความรู้นอ้ ย
ระดับ 1 หมายถึง มีทกั ษะการจัดการความรู้นอ้ ยทีสุ ด
3. นําแบบสอบถามทีสร้ างขึนนําเสนอผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน เพือตรวจทาน
ความเทียงตรงของเนือหา(Content validity)โดยใช้การประเมินค่า 3 ระดับ ซึ งหมายถึงข้อรายการนันมี
ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื อหาที จะวัด แล้วนําข้อมูลมาหาค่าดัช นี ความสอดคล้องของ
เครื องมือ (Index of Item Objective Congruence) สําหรับข้อทีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 -1.00
4. นําผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี ยวชาญทัง 3 ท่าน มาคํานวณค่า IOC เป็ นรายข้อและ
คัดเลือกข้อคําถามทีมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ โดยได้ผลค่าดัชนี ความสอดคล้องมีค่าระหว่าง
0.67-1.00 พร้อมทังปรับปรุ งแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ใช้แบบประเมิ น ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขันตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี
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1. เก็บรวบรวมแบบประเมินทีได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความ
สมบู รณ์ ของแบบประเมิ นโดยทํา การคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามที มี ข ้อมู ล ครบถ้วนสมบู รณ์
เท่านัน
2. นําแบบประเมินทังหมดทีได้มาทําการคัดเลื อกแล้วมาจัดระเบียบข้อมูลและทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขันตอนการประเมิน ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard

Deviation) แล้ว นํา ค่ า เฉลี ยมาแปลความหมาย โดยมี เ กณฑ์ ใ นการให้

ความหมายดังนี (Best, 1981:179-187)
ค่าเฉลีย

เกณฑ์การแปลความหมาย

4.50 – 5.00

มีทกั ษะการจัดการความรู้ในระดับมากทีสุ ด

3.50 – 4.49

มีทกั ษะการจัดการความรู้ในระดับมาก

2.50 – 3.49

มีทกั ษะการจัดการความรู้ในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

มีทกั ษะการจัดการความรู้ในระดับน้อย

1.00 – 1.49

มีทกั ษะการจัดการความรู้ในระดับน้อยทีสุ ด

5. การจัดเวทีเพือแลกเปลียนเรียนรู้
เครืองมือทีใช้ สนทนากลุ่มย่อยเพือการใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย ผูเ้ กี ยวข้องกับธนาคารความดี ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร
ความดี เจ้าอาวาส ผูน้ าํ ชุมชน และสมาชิกธนาคารความดี จํานวน 22 คน พิจารณาจากบุคคลทีร่ วม
กิจกรรมมาอย่างต่อเนืองและมีความพร้อมในการเข้าร่ วมเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้
วิธีดําเนินการ
1. ทําหนังสื อเชิญผูเ้ กียวข้องกับธนาคารความดี
2. จัดเวทีเพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ของชุมชนนักปฏิบตั ิ ในชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว ตําบลนาง
แล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดเวทีจาํ นวน 3 ครัง กําหนดระยะเวลา เดือนละ 1 ครัง ครังละ 1 วัน
โดยเน้นการจัดแบบไม่เป็ นทางการแต่ให้ได้การแลกเปลียนเรี ยนรู ้และข้อมูลทีสามารถนํากลับไป
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ปรับปรุ งพัฒนาการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน
ไทย ดังนี
2.1 ครังที 1 เดือนที 1 จัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ในประเด็นนําเสนอภาพรวมของการ
จัดการความรู้ ข องธนาคารความดี ทีได้จากการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพรวมทังการ
นําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน
ไทย
2.2 ครั งที 2 เดื อ นที 2 จัด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น การจัด การความรู้ แ ละ
แนวทางในการเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย และติดตามผลการดําเนินงานในรอบ
ที 1 การจัดการความรู้ของธนาคารความดี
2.3 ครังที 3 เดือนที 3 จัดเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ในประเด็นภาพรวมการจัดการความรู้
ของธนาคารความดี รวมถึ งการติ ดตามผลการดําเนิ นงานจัดการความรู้ ของธนาคารความดี เพื อ
นําไปสู่ การขับเคลือนสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว
3. ประเมินผลการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ โดยใช้การบันทึกเทป จดบันทึกภาคสนาม และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทีได้จากการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ใช้การบันทึกเทป จดบันทึก
ภาคสนาม และการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และพรรณาความตาม
ประเด็นทีกําหนดและการสรุ ปบทเรี ยนหลังกิจกรรม (After Action Review-AAR)
6. การประชุ มสั มมนาข้ อเสนอแนะในการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
เครืองมือทีใช้ เป็ นการประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย เป็ นการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผูเ้ กียวข้องกับธนาคารความดี ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร
ความดี สมาชิกธนาคารความดี ผูน้ าํ ชุมชน นายกเทศมนตรี และ เจ้าอาวาส จํานวน 34 คน พิจารณา
จากบุคคลทีร่ วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื องและพร้อมทีจะเข้าร่ วมการประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะใน
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
วิธีการดําเนินการ
1. ทําหนังสื อเชิ ญผูเ้ กียวข้องกับธนาคารความดี
2. จัดประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
3. ประสานสถานทีจัดประชุม อาหาร เครื องดืมและสถานทีจัดประชุม
4. กําหนดประเด็นและเนือหาการในการประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู ้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย โดยเชิญผูเ้ กียวข้องกับธนาคาร
ความดี
5. ระยะเวลาการดําเนินการ 1 วัน ณ สถานทีจัดในชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว
6. จัดเตรี ยมเอกสาร จัดทําเอกสารและประสานผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้องของธนาคารความ
ดี
7. สรุ ปผลการประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การรวบรวมข้อมูลทีได้จากการสนทนากลุ่มเพือหาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้
ธนาคารความดี ด้วยการบันทึกเทป และการสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีได้จากการประชุมข้อเสนอแนะ ด้วยการวิเคราะห์เนือหา
(Content Analysis)
จากขันตอนที 3 (Research: R2) การทดลองใช้ (Implementation : I) สามารถสรุ ปเป็ น
ขันตอนได้ดงั ตารางที 3

156
ตารางที 3 สรุ ปขันตอนที 3 (Research: R2) การทดลองใช้ (Implementation :I)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครืองมือ/การวิเคราะห์

ผลทีได้

ข้ อมูล
1.ศึกษาดูงานธนาคาร

- ศึกษาเรี ยนรู้ในการดู ผูน้ าํ ชุมชน

ความดีทีประสบ

งานพืนทีเป้ าหมาย

ความสําเร็ จ

การวิเคราะห์เนือหา

นายกเทศมนตรี เจ้า

ความรู้และความเข้าใจ
จากแหล่งเรี ยนรู ้จริ ง

อาวาส และตัวแทน
ประชาชนบ้านร่ อง
ปลาค้าว

2.การจัดเตรี ยมชุมชน

- ประชุมชีแจง
- การแลกเปลียน
ความคิดเห็น

ผูน้ าํ ชุมชน

การวิเคราะห์เนือหา

ได้มีความเข้าใจตรงกัน

นายกเทศมนตรี เจ้า

และการเข้าร่ วมดําเนิ น

อาวาส และ

กิจกรรมอย่างต่อเนื อง

ประชาชนในชุมชน
บ้านร่ องปลาค้าว

3.การจัดอบรมเพือ
ยกระดับความรู้ในการ
จัดการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย

- pre-test & post-test
- ประเมินผลหลังการ
อบรม

ผูเ้ ข้ารับการอบรม

- ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่า

-ได้รับการอบรมให้

จํานวน 64 คน

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

ความรู้การจัดการความรู้

และ t-test for Dependent

ธนาคารความดี

Sample
- การวิเคราะห์เนือหา

- ยกระดับความรู้ของ
ธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุขของชุมชนไทย

157
ตารางที 3 สรุ ปขันตอนที 3 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครืองมือ/การ

ผลทีได้

วิเคราะห์ ข้อมูล
4.การประเมินทักษะการ

ใช้แบบประเมินทักษะ

ทีมผูจ้ ดั การความรู้

ค่าเฉลีย และส่ วน

ได้ทราบทักษะการ

จัดการความรู้ธนาคาร

การจัดการความรู้

ประกอบด้วย

เบียงเบนมาตรฐาน

จัดการความรู้

ความดี

คณะกรรมการ

ธนาคารความดีเพือ

ธนาคารความดีและ

เสริ มสร้างสังคมอยู่

ผูน้ าํ ชุมชน

เป็ นสุขของชุมชน

5. การจัดเวทีเพือ

- การจัดเวทีแลกเปลียน

ผูเ้ กียวข้องกับธนาคาร - การวิเคราะห์เนื อหา

ได้มีการจัดเวที

แลกเปลียนเรี ยนรู้

เรี ยนรู้ (COPs)

ความดี ได้แก่

แลกเปลียนรู้

- สรุ ปบทเรี ยนหลัง
กิจกรรม (AAR)

คณะกรรมการ
ธนาคารความดี

- สรุ ปบทเรี ยนหลัก
กิจกรรม (AAR)

ร่ วมกัน

สมาชิกธนาคารความ
ดี ผูน้ าํ ชุมชน
นายกเทศมนตรี เจ้า
อาวาส และประชาชน
ในชุมชน

6. การประชุมสัมมนา

- ประชุมสัมมนา

ข้อเสนอแนะในการจัดการ ข้อเสนอ แนะในการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือ

จัดการความรู้ธนาคาร

เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น

ความดีเพือเสริ มสร้าง

เป็ นสุขของชุมชนไทย

สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย

ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมสัมมนา
จํานวน 22 คน

การวิเคราะห์เนือหา

ได้ขอ้ เสนอและ
แนะแนวทาง
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ขันตอนที 4 (Development: D2) เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ ง (Evaluation :E)
วัตถุประสงค์
เพือประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ในการประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้แจกแจงออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ประเมินผล
เชิงปริ มาณ และ ถอดบทเรี ยน ดังรายละเอียดดังนี
1. ประเมินผลเชิงปริมาณ
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ กี ยวข้องที มีต่อการ
จัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารความดี
สมาชิ กธนาคารความดี ผูน้ าํ ชุ มชน นายกเทศมนตรี และเจ้าอาวาส จํานวน 64 คน ซึ งเป็ นบุคคลที
ผ่านเพือยกระดับความรู้ในการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย และเป็ นบุคคลทีเข้าร่ วมกิจกรรมภายใต้ธนาคารความดีมาอย่างต่อเนื อง
ขันตอนการสร้ างเครืองมือ
1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
2. สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที มีต่อการจัดการความรู้ ธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อ มู ล พื นฐานของผู ้ต อบสอบถาม ซึ งมี ล ัก ษณะคํา ถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที 2 ข้อมูล เกี ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที มี ต่อการจัดการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ซึงมีลกั ษณะคําถามเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดังนี
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ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากทีสุ ด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
ตอนที 3 ข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ซึงมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด
3. นําแบบสอบถามทีสร้างขึ นไปปรึ กษาอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และนําเสนอ
ผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน เพือตรวจทานความเทียงตรงของเนื อหา (Content Validity)โดยใช้การ
ประเมินค่า 3 ระดับ ซึงหมายถึงข้อรายการนันมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื อหาทีจะวัด แล้วนํา
ข้อมูลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื องมือ (Index of Item Objective Congruence) สําหรับข้อ
ทีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 -1.00
4. นําผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี ยวชาญทัง 3 ท่าน มาคํา นวณค่า IOC เป็ นรายข้อและ
คัดเลือกข้อคําถามทีมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ โดยได้ผลค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าระหว่าง
0.67-1.00 พร้อมทังปรับปรุ งแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขันตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี
1. ทํา หนัง สื อขอความร่ ว มมื อกับ ประชาชนในการชุ ม ชนบ้านร่ องปลาค้า วในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ของแบบสอบถามโดยทําการคัดเลื อกเฉพาะแบบสอบถามที มีข ้อมูล ครบถ้วนสมบู รณ์
เท่านัน
3. นําแบบสอบถามทังหมดที ได้มาทําการคัดเลื อกแล้วมาจัดระเบี ย บข้อมูลและทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ขันตอนการประเมิ น ความพึงพอใจด้ว ยแบบสอบถาม แบ่ ง การ
วิเคราะห์ออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถม เพืออธิ บายลักษณะของผูต้ อบ
แบบสอบถามด้วยค่าสถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําค่าเฉลียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการให้
ความหมายดังนี (Best, 1981:179-187)
ค่าเฉลีย

เกณฑ์การแปลความหมาย

4.50 – 5.00

มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ ด

3.50 – 4.49

มีความพึงพอใจในระดับมาก

2.50 – 3.49

มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

1.50 - 2.49

มีความพึงพอใจในระดับน้อย

1.00 – 1.49

มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีสุ ด

ตอนที 3 การวิเคราะห์ ข ้อมู ล เกี ยวกับ ข้อเสนอแนะ เป็ นคํา ถามปลายเปิ ดจะใช้วิธี ก าร
วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
2. การถอดบทเรียน
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
ถอดบทเรี ยนจากกระบวนการดําเนินการวิจยั ในการประยุกต์จากการจัดเวทีแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ การจัดการอบรม การสนทนากลุ่ม และการประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู ้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู ้วิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที เป็ นเนื อหา ประเด็ น กิ จ กรรม การสั ง เกต การจัด เวที
แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ การอบรมและการประชุ มสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ ธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
2. ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความครบถ้วนของเนื อหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต การจัดเวที
แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ การอบรมและการประชุ มสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ ธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้กระบวนการถอดบทเรี ยน แบบ After Action Review :AAR ถอดบทเรี ยนทีได้ สรุ ปผล
และเขียนรายงาน
จากขันตอนที 4 (Development: D2) เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ ง (Evaluation :E)
สามารถสรุ ปเป็ นขันตอนได้ดงั ตารางที 4
ตารางที 4 สรุ ปขันตอนที 4 (Development: D2) เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ ง (Evaluation :E)
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

เครืองมือ/การ

ผลทีได้

วิเคราะห์ ข้อมูล
1. การประเมินผลรู ปแบบ

การใช้แบบสอบถาม

ผูเ้ กียวข้อง จํานวน 64

ค่าความถี ค่าร้อยละ

ได้ทราบความพึง

คน

ค่าเฉลีย และส่ วน

พอใจของประชาชนที

ความดีเพือเสริ มสร้าง

เบียงเบนมาตรฐาน

มีต่อการจัดการความรู ้

สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ

และการวิเคราะห์

ธนาคารความดีเพือ

ชุมชนไทย

เนื อหา

เสริ มสร้างสังคมอยู่

การจัดการความรู้ธนาคาร

เป็ นสุขของชุมชน
2. ปรับปรุ งรู ปแบบการ

ถอดบทเรี ยนสรุ ปจาก

ผูเ้ กียวข้องกับการ

สรุ ปบทเรี ยนหลัง

จัดการความรู้ธนาคาร

ประเด็นกิจกรรม

จัดการความรู้ธนาคาร

กิจกรรม (AAR) การ บทเรี ยนการวิจยั

ความดี จํานวน 22 คน

จัดการความรู้ดว้ ย

ความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย

การวิเคราะห์เนือหา

ได้ทราบผลการถอด

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื องนี โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ (1) เพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี (2) เพือพัฒนารู ปแบบการ
จัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย (3) เพือทดลองใช้
รู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยและ (4)
เพือประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน
ไทย โดยแบ่งประเด็นในการรายงานผล ออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที 1 บริ บทของธนาคารความดี สภาพการณ์การจัดการความรู้ของธนาคารความดี
และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี
ตอนที 2 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ตอนที 3 ผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ตอนที 4 ผลการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ตอนที 1

บริบทของธนาคารความดี สภาพการณ์ การจัดการความรู้ ของธนาคารความดีและการ

ปฏิบัติ ทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี
1. บริบทของธนาคารความดีตําบลหัวง้ ม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1.1 ความเป็ นมาของธนาคารความดี
ก่อนการจัดตังธนาคารความดี
ก่อนหน้าทีจะมีการจัดตังธนาคารความดีอย่างเป็ นทางการเมือ พ.ศ. 2550 นัน พบว่า
ชาวตําบลหัวง้มไม่ค่อยให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมสาธารณะ การรวมตัวในงานประเพณี ของชุมชน
นันเป็ นไปอย่างกระท่อนกระแท่นทีเห็นได้ชดั ทีสุ ดก็คือ ในช่วงทีตําบลต้องเข้าร่ วมกิจกรรมกับส่ วน
ราชการอืนๆ ก็มกั จะล้มเหลวในการขอความร่ วมมือ และไม่ประสบผลสําเร็ จ ซึ งภาพทีเด่นชัดทีสุ ด
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ก็คือขบวนแห่ในเทศกาลต่างๆ ทีไม่สามารถจัดหาผูค้ นเข้าร่ วมขบวนได้เหมือนตําบลอืนๆ การเข้า
ร่ วมกิจกรรมในนามตําบลหัวง้มในแต่ละครังมักถูกขับเคลือนจากกลุ่มคนเล็กๆ ในบ้านบวกขอนหมู่
ที 8 แทบทังหมด เพราะชาวบ้านบวกขอนเป็ นผูส้ มถะ เรี ยบง่าย ไม่ชอบโต้แย้ง ไม่ชอบหักหาญ
นําใจผูค้ น และทีสําคัญชาวบ้านบอกขอนมีลกั ษณะเด่นทีชาวบ้านหมู่อืนๆ ไม่มี นันก็คือ การรวม
พลังอย่างเป็ นหนึ งเดียวของคนในหมู่บา้ น อีกทังบริ บทของชุ มชนตําบลหัวง้ม ยังมีภาพของความ
แตกแยกในชุมชน องค์กรท้องถิน ท้องที และกลุ่มองค์การต่างๆ ไปคนละทิศละทาง ไม่ร่วมมือกัน
อย่างจริ งจัง ชาวบ้านในตําบลเองก็มีความเห็นแก่ตวั การทะเลาะวิวาท การดืมสุ รา การเล่นการพนัน
ทีค่อนข้างมาก
พระครู สุจิณกัลยาณธรรม เจ้าคณะตําบลหัวง้มและเจ้าอาวาสวัดบวกขอน ผูเ้ ป็ นแกนนํา
ริ เริ มขับเคลือนธนาคารความดี มองเห็นภาพของชุ มชนทีมีความแตกแยกและขาดความร่ วมมือ จึง
ได้เข้าประชุมกับทางตําบล ในการใช้ความดีเป็ นเครื องมือในการขับเคลือนชุมชน แต่ทางท้องถินยัง
ไม่เห็ นด้วยเนื องจากพิจารณาว่าเป็ นสิ งทีมีความเป็ นนามธรรม พระครู สุจิณกัลยาณธรรม จึงเริ ม
ดําเนินการด้วยตนเองในหมู่บา้ นบวกขอนก่อน โดยตังว่าหากชาวบ้านให้ความร่ วมมือในด้านต่างๆ
ก็จะได้รับคะแนนความดี และสามารถถอนความดีออกมาได้เมือครบจํานวนทีได้ตงไว้
ั ซึ งพระครู
สุ จิณกัลยาณธรรม ได้นาํ สังฆทานทีได้รับจากกิ จนิมนต์ของท่านมาเป็ นผลตอบแทนความดีให้แก่
ชาวบ้าน
พระครู สุจิณกัลยาณธรรม กับการขับเคลือนธนาคารความดีทีเป็ นรู ปธรรมในหมู่บา้ นบวก
ขอนนัน ท่านจึงนําเข้าทีประชุมสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลอีกครัง ว่าประสงค์จะให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํา บลเป็ นผูบ้ ริ ห ารจัด การและขับ เคลื อนไปทัวทังตํา บล

ในการประชุ ม ครั งนี

นายกเทศมนตรี ให้ความสนใจและยอมรับในแนวคิดของพระครู สุจิณกัลยาณธรรม โดยองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถินแห่ งหนึ งในภาคเหนือทีมีความเข้มแข็งใน
การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของชุ มชน ได้สร้างแนวทางการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ขึนมาใช้เอง ซึ งได้น้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นหัวใจของการบริ หารงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลควบคู่ไปกับการประยุกต์เอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที 10 มาปรับใช้ในด้าน “การพัฒนาทีเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง” โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มให้คนเป็ นคนดีมี
คุณธรรม มีความรอบรู้ และใช้ชีวติ อยูอ่ ย่างพอเพียง

ใน พ.ศ. 2550 ถือว่าเป็ นปี มหามงคลของประเทศไทย เนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที 5 ธันวาคม 2550 ทางองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหัวง้ม จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์ตาํ บลหัวง้ม ผูน้ าํ ชุ มชน ส่ วนราชการ และกลุ่มประชาชน
ร่ วมกันดําเนิ นงานตามโครงการต่างๆ ซึ งเป็ นการส่ งเสริ มให้คนทําความดี โดยยึดหลักการมี
ศีลธรรมจริ ยธรรมอันดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ยึดมันในวิถีปฏิ บตั ิของศีลห้าและ
ธรรมห้า เชื อและศรัทธาต่อวิถีความดีทีมีอยูใ่ นตัวตนของแต่ละคน ตระหนักในบทบาทและหน้าที
ของตนเองในฐานะเป็ นองค์ประกอบของชุ มชน เพือระดมพลังสร้ างสรรค์ให้เกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้ และพัฒนาชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในทิศทางเดี ยวกัน ซึ งเรี ยกวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิแบบรวมๆ
เหล่านันว่า “ความดี” ทังนีเพือเป็ น “การทําความดีถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ด้วย
การดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี
1. โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผสู ้ ู งวัยทีขาดแคลน
2. โครงการหนึงวันหนึงบาทเพือเติมโอกาสให้แก่ผยู ้ ากไร้
3. โครงการลดการบริ โภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ตาํ บลหัวง้ม
4. โครงการมรรคนายกน้อย
5. โครงการก๋ วยสลากเพือการศึกษา
6. โครงการปลูกต้นไม้แด่ผวู ้ ายชนม์
7. โครงการกลุ่มสัมพันธ์ผสู ้ ู งอายุ
โครงการดังกล่าวข้างต้นนี ได้เริ มดําเนินการใน พ.ศ. 2550 ซึ งทุกโครงการล้วนแต่เป็ นการ
ส่ งเสริ มให้คนทําความดีบนพืนฐานของความมีคุณธรรมและจริ ยธรรม ได้รับการตอบรับและความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน แสดงให้เห็นถึงจิตใจอันดีงามของคนในการทําความดีเพือตนเอง เพือ
ครอบครัวและเพือชุมชน ให้ทุกคนสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
จากการดําเนิ นโครงการต่างๆ เพือส่ งเสริ มให้คนทําดี นนั เนื องจากประชาชนในตําบล
หัวง้ม มีความแตกต่างทางด้านสังคม การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ จึงทําให้ชาวบ้าน
หลายคนทีตังมันในการทําความดี เมือพบกับปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นชี วิตเกิดความท้อแท้
กับการทําความดี จึงเกิดเป็ นคําถามขึนมามากมายเกียวกับการทําความดี ซึ งเป็ นนามธรรมจับต้อง
ไม่ได้ อันได้แก่ ความดีคืออะไร ความดีมีจริ งหรื อไม่ และทําความดีแล้วได้อะไร

จากข้อคําถามของชาวบ้านทีมีความไม่มนใจในการทํ
ั
าความดี จึงกลายมาเป็ นคําถามของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้มทีต้องหาคําตอบของการทําความดีให้กบั ชาวบ้าน จึงได้จดั เวทีใน
การร่ วมกันค้นหาคําตอบ คือเวทีประชาคมหมู่บา้ นทัง 13 หมู่บา้ นในตําบลหัวง้ม ตามโครงการ
“องค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้มพบประชาชน ประจําปี 2550” ซึ งองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้จดั
ขึนเป็ นประจําทุกปี โดยมีวาระสําคัญในการร่ วมกันค้นหาคําตอบของการทําความดี และร่ วมกัน
ค้นหาคุณธรรมความดี อันได้แก่ การสํารวจประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมทีดีงามอยู่
แล้วในชุมชน
เมือรวบรวมข้อมูลทีได้ผา่ นการประชาคมในทุกหมู่บา้ นของตําบลหัวง้ม พบว่าสาเหตุทีทํา
ให้ชาวบ้านไม่มนใจ
ั สงสัยและตังคําถามเกียวกับการทําความดีนนั เนืองจากในชุมชนมีตน้ ทุนทาง
สังคมเชิ งลบค่อนข้างมาก อันได้แก่ ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิ จ ความอ่อนแอทางศีลธรรม การ
แก่งแย่ง การแตกแยกในชุมชน การเห็นแก่ตวั การทะเลาะวิวาท ปั ญหาด้านอบายมุขทังการดื ม
แอลกอฮอล์ การเล่นการพนัน การมัวสุ มเสพยาเสพติด รวมทังองค์การบริ หารส่ วนตําบล และผูน้ าํ
ชุมชน ไม่สมัครสมานสามัคคีกนั ทําให้ชาวบ้านไม่มีแบบอย่างทีดี (พระครู สุจิณกัลยาณธรรม,
2555: สัมภาษณ์ ) แต่ในทางกลับกันก็พบว่าคุ ณธรรมความดีในชุ มชนตําบลหัวง้มทีเป็ นทุนทาง
สังคมเชิงบวก ปรากฏให้เห็นเช่นกัน ตามโครงการต่างๆ ทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลได้ดาํ เนิ นงาน
ขึน อันได้แก่ โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผสู ้ ู งวัยทีขาดแคลน โครงการหนึงวัน
หนึ งบาทเพือเติมโอกาสให้แก่ผยู ้ ากไร้ โครงการลดการบริ โภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ตาํ บลหัวง้ม
รวมถึงการมีการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม
การก่อตังธนาคารความดี
จากการค้นหาคําตอบของการทําความดี ผ่านการประชาคมหมู่บา้ นของตําบลหัวง้ม
พบว่าในชุ มชนมีทงต้
ั นทุนทางสังคมเชิ งลบและทุนทางสังคมเชิ งบวก ทางองค์การบริ หารส่ วน
ตํา บลและคณะสงฆ์ตาํ บลหัวง้ม จึ งมี ม ติ ว่าควรเร่ งสร้ างทุ น ทางสั งคมเชิ ง บวกให้มีพ ลังมากกว่า
ต้นทุนเชิงลบ เพือให้คนในชุมชนได้เชือมันในการทําความดีของตนเองอีกครัง จึงเป็ นบทสรุ ปสู่ การ
จัดตังธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม เมือวันที 28 ธันวาคม 2550 โดยนําเอากิจกรรมและโครงการต่างๆ
ทีเกิดขึนในตําบลหัวง้มมาเชื อมโยงเป็ นกระบวนการพัฒนาเพือขับเคลือนคุณธรรมความดีให้คงอยู่
หรื อกลับมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข การจัดตังธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มขึนมาเพือ

พิสูจน์ความจริ งให้ทุกคนได้เห็ นว่า ความดี นนมี
ั อยู่จริ ง ทุกคนทีทําความดีตามโครงการและ
หลักเกณฑ์ทีทางธนาคารความดีกาํ หนดไว้สามารถนําความดีของตนเองมาฝากได้ ทุกคนทีทําความ
ดีตอ้ งได้ดี และความดี จะไม่สูญหาย แต่กลับผลิ ดอกออกผลไปเรื อยๆ ซึ งธนาคารความดี มี
จุดมุ่งหมายเพือทีจะเป็ นคําตอบให้กบั ชาวบ้านทีไม่มนใจในเรื
ั
องนี ได้มีความมันใจอีกครังหนึ งว่า
ความดีนนมี
ั จริ ง สัมผัสได้ และคนทีทําดีตอ้ งได้รับสิ งทีดีตอบแทน การทําความดีของทุกคนจะไม่
สู ญเปล่าและไม่โดดเดียวกับการทําความดี เพราะสมาชิ กของธนาคารความดีทุกคนจะมีแนวร่ วมใน
การทําความดี ได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากทางธนาคารความดี สรุ ปแนวคิดทีใช้ในการ
จัดตังธนาคารความดี คือ เน้นทุนทางสังคมทีมีอยู่ อันได้แก่
1. การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
2. โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผสู ้ ู งวัยทีขาดแคลน
3. โครงการหนึงวันหนึ งบาทเพือเติมโอกาสให้ผยู้ ากไร้
4. โครงการลดพืนทีและโอกาสการดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์
ในการดําเนินงานของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม มีการขับเคลือนแบบทัวทังตําบลโดยเน้น
การมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตําบล คณะสงฆ์ โรงเรี ยนในตําบลหัวง้ม
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล กํานันผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ประธานกลุ่มต่างๆ ในตําบล และสมาชิกของธนาคารความดี เพือให้ทุกภาคส่ วนเหล่านีเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกระบวนการต่างๆ ของธนาคารความดี
กระบวนการบริ หารจัดการของธนาคารความความดีตาํ บลหัวง้ม ประกอบด้วยขันตอน
ต่างๆ ดังนี
1. ช่ วงการวางแผน

ได้มีการดําเนิ นงานของ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม ใน

โครงการต่างๆ เพือเป็ นการทําความดี ถวายในหลวง จึ งเกิ ดคําถามของชาวบ้านที แสดงถึ งความ
สงสัยและความไม่มนใจเกี
ั
ยวกับการทําความดี และได้จดั ประชาคมหมู่บา้ นเพือค้นหาคําตอบของ
การทําความดีและค้นหาคุณธรรมความดีของชุ มชน จากผลการประชาคมหมู่บา้ นทางสังคมเชิ งลบ
และทุนทางสังคมเชิงบวก ได้ได้มีการจัดตังธนาคารความดีเพือสร้างความมันใจกับชาวบ้าน และได้
มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการและกรอบแนวคิดทีจะนํามาใช้เกณฑ์ในการฝากความดี

ช่วงการวางแผนนันมีลกั ษณะเด่นคือ การทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลเห็นความสําคัญ
ของคนในชุมชนและเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในตําบล โดยทีมาของธนาคารความดีนนั
เริ มมาจากคําถามของชาวบ้านกลุ่มหนึงทีได้ร่วมดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเพือทําความดีถวายในหลวง เป็ นคําถามทีแสดงถึงความสงสัยและไม่มนใจเกี
ั
ยวกับการ
ทําความดีวา่ จะได้ดีจริ งหรื อไม่ คนทียึดมันในการทําดีและเป็ นคนดีอยูเ่ สมอนันเมือต้องพบเจอกับ
ปั ญหาในการดําเนิ นชี วิตจึงเกิดความท้อแท้และท้อถอย ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้มเป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากทีสุ ด มีความใส่ ใจต่อชุมชนได้ตดั สิ นใจ
นําคําถามของชาวบ้านมาจัดเวทีประชาคมหมู่บา้ น เพือค้นหาคําตอบของการทําความดีและค้นหา
คุณธรรมความดีทีมีอยูใ่ นชุมชน
การจัดทําประชาคมหมู่บา้ นของทัง 13 หมู่บา้ นในตําบลหัวง้มนันถือว่าเป็ นการทํา“วิจยั ”
ของชุ มชน ทีมีหวั หน้าโครงการ คือ “องค์การบริ หารส่ วนตําบล” เป็ นกระบวนการศึกษาชุมชนทีมี
วัตถุประสงค์ชดั เจน คือ 1) เพือหาคําตอบของความดีและการทําความดี และ 2) เพือค้นหาคุณธรรม
และความดี ทีปรากฏในชุ มชน โดยมีแผนการดําเนิ นงานและขอบเขตของเวลาชัดเจน คือ ใน
ปี งบประมาณ 2550 ซึ งการทําประชาคมหมู่บา้ นก่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลกับภาคส่ วนต่างๆ ในชุ มชนอย่างเปิ ดกว้างและเป็ นระบบมากขึน จนพัฒนาไปสู่ เครื อข่ายใน
ด้านต่างๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม
จากการทําวิจยั ชุ มชนขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เมือได้ขอ้ มูลครบทุกชุมชนแล้ว จึง
วิเคราะห์ชุมชนแล้วค้นพบว่า เหตุผลทีทําให้ชาวบ้านเกิดความไม่มนใจในการทํ
ั
าความดีและทําให้
องค์การบริ หารส่ วนตําบลต้องหาคําตอบให้ในครังนี เนื องมาจากผลพวงของทุนนิ ยมทีเข้ามามี
บทบาทในชุมชน ก่อให้เกิดปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจ ความอ่อนแอทางด้านศีลธรรมของชาวบ้าน ทํา
ให้เกิดการแก่งแย่งชิงดี การเห็นแก่ตวั และการทะเลาะวิวาทในชุมชน รวมทังในชุ มชนมีตน้ ทุนทาง
สังคมเชิ งลบค่อนข้างมาก ได้แก่ การดืมสุ รา การเล่นการพนัน การมัวสุ มเสพยาเสพติด ยิงไปกว่า
นันองค์การบริ หารส่ วนตําบล ผูน้ าํ ชุมชน และคณะสงฆ์ ไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกนั ทําให้
ชาวบ้า นขาดแบบอย่า งที ดี ใ นการดํา เนิ นชี วิต ซึ งข้อค้นพบเหล่ า นี ก็ คื อ จุ ดอ่ อนของชุ ม ชน
(weaknesses) ตามการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis
ในอีกด้านหนึ งพบว่าคุ ณธรรมความดีในชุ มชนตําบลหัวง้มมีอยู่เช่นกัน ซึ งถื อว่าเป็ นทุน
ทางสังคมเชิงบวกทีปรากฏให้เห็นตามโครงการต่างๆ ทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลดําเนินงานขึนมา

เพือทําความดีถวายในหลวงนันเอง โดยโครงการเหล่านี ส่ วนใหญ่แสดงถึ ง “การให้และการ
แบ่งปั น” อันได้แก่ โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผสู ้ ู งวัยทีขาดแคลน โครงการ
หนึ งวันหนึงบาทเพือเติมโอกาสแก่ผยู ้ ากไร้ โครงการลดการบริ โภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ โครง
การก๋ วยสลากเพือการศึกษา เป็ นต้น นอกจากนันองค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้มได้รับรางวัลการ
บริ หารจัดการทีดีประจําปี 2548 แสดงให้เห็ นว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถินแห่งนี มีการบริ หาร
จัดการทียึดหลักการบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ และ
ไร้การทุจริ ตคอรัปชัน ซึ งถือว่าเป็ นทุนทางสังคมเชิงบวกทีชุมชนมีอยู่ ถือเป็ นจุดแข็ง (strengths)
ตามการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis และจากการทํางานวิจยั ชุ มชนขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบล ค้นพบว่าชุมชนมีทงต้
ั นทุนทางสังคมเชิ งลบและทุนทางสังคมเชิงบวก องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลได้ปรึ กษากับคณะสงฆ์ ผูน้ าํ ชุมชน และหัวหน้าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล โดยมีมติวา่
ควรเร่ งสร้ า งทุ นทางสัง คมเชิ งบวกให้เป็ นรู ปธรรมและมีพ ลังในการขับเคลื อนสัง คมในอนาคต
เพือให้คนในชุ มชนได้มนใจในการทํ
ั
าความดีอีกครังหนึง พระครู สุจิณกัลยาณธรรม จึงได้เสนอให้
จัดตัง “ธนาคารความดี ” ของตําบลขึนมาให้เป็ นสถานทีทีเก็บรวบรวมความดี และแปลงความดี
เหล่านันเป็ นสิ งของได้ ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลตัดสิ นใจจัดตังธนาคารความดีขึน ตังแต่วนั ที
28 ธันวาคม 2550
2. ช่วงการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์ถึงการดําเนินงานของธนาคารความดี มี
การรับสมัครสมาชิกธนาคารความดี และการรับฝากและถอนความดี
3. ช่ ว งการติ ด ตามประเมิ น ผลและขยายผลการดํา เนิ น งาน ในการติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานผ่า นเวที ป ระชาคมตํา บลทุ ก วัน ที 7 ทุ ก เดื อ น และได้ข ยายผลการ
ดําเนินงานไปยังสถานศึกษาเพือสร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์แก่เด็กวัยเรี ยน จนกระทังขยายผล
การดําเนิ นงานด้วยการเปิ ดสาขาย่อยในทุ กหมู่บา้ น รวมทังการถอดบทเรี ยนของธนาคารความดี
1.2 การบริ หารจัดการของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม
วิธีการบริ หารจัดการของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม เน้นการมี ส่วนร่ วมจากทุกภาค
ส่ วนในตําบล เกิดจากชุมชน ได้แก่ คณะสงฆ์ ส่ วนราชการ คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล โรงเรี ยน
และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล ฝ่ ายท้องที คือ ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กองค์การ

บริ หารส่ วนตําบล และประธานกลุ่มต่างๆ เพราะการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนนัน จะช่วยให้เกิด
การกระจายข่าวภายในกลุ่ม เป็ นผลดีต่อการขับเคลือนของธนาคารความดี
โดยผูบ้ ริ หารจัดการหลัก คือ องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีเจ้าหน้าทีประจําธนาคาร
ความดีเป็ นเจ้าหน้าทีของทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลเอง ทําหน้าทีในการคียข์ อ้ มูลการฝากถอน
การทํารายงานต่างๆ รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกียวกับการดําเนินงานของธนาคารความดีให้แก่ผทู ้ ีเข้ามา
ศึกษาดูงาน นอกจากนันในทุกหมู่บา้ นมีสาขาย่อยของธนาคารความดีและมีการบริ หารจัดการของ
ตนเอง เจ้าหน้าที ธนาคารความดี ในสาขาย่อยจะได้รับการแต่งตังโดยผูใ้ หญ่บา้ น บางหมู่บา้ นให้
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหรื อสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลของหมู่บา้ นเป็ นเจ้าหน้าที สิ ทธิ ในการ
ดําเนินการจึงเป็ นของหมู่บา้ นในการรับฝากและถอน และสาขาย่อยของธนาคารความดีในสําหรับ
โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการเป็ นของตนเอง สามารถนําหมวดหมู่การฝากความดีไปปรับใช้
รู ป แบบการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้ม นัน มาจากนโยบายการ
ส่ งเสริ มให้คนทําความดี และสร้ างความภาคภูมิใจให้กบั ผูท้ ีทําความดีกบั การทีได้เห็นความดีของ
ตนเช่นเดียวกับการทีคนทํามาหากินอย่างสุ จริ ตเพือให้ได้มาซึ งเงินเพือใช้เป็ นปั จจัยในการดํารงชี วิต
เมือทํางานได้เงินมาก็เกิดความภาคภูมิใจในเงินทีได้มา และเมือมีเงินเหลือก็นาํ ไปฝากธนาคารเกิ ด
ดอกผล
ทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม จึ งเกิ ดแนวคิ ดในการนํารู ปแบบของธนาคาร
พาณิ ชย์ทวไปและกองทุ
ั
นหมู่บา้ นมาเป็ นต้นแบบในการดํา เนิ นงานของธนาคารความดี เพือให้
ประชาชนเข้าใจหลักการต่างๆ ได้ง่าย รวมถึงทําการตลาดแบบขายตรง ด้วยการนําเสนอเมนูความดี
เป็ นกิจกรรมเสริ มทีให้สมาชิกธนาคารทําความดีเป็ นระยะๆ
ทุนประเดิมในการจัดตังธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม คือทุนทางสังคมทีชุ มชนเคยมีอยู่
ในอดีตได้ร่วมกันทําโครงการต่างๆ โดยทุนทางสังคมทีนํามาเป็ นทุนประเดิมในการจัดตังธนาคาร
ความดี ได้แก่ การบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีขององค์การบริ หารส่ วนตําบล โครงการร้ อยดวงใจ
ร้อยความห่วงใยแด่ผสู ้ ู งอายุทีขาดแคลน โครงการหนึงวันหนึ งบทเพิมเติมโอกาสแก่ผยู ้ ากไร้ และ
โครงการลดพืนทีและโอกาสดืมเครื องดืมแอลกอฮอล์

1.3 โครงสร้างการบริ หารงานของธนาคารความดี
วิธีการบริ หารจัดการของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม เป็ นการบริ หารจัดการโดย
องค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ งมีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการบริ หารงานทีค่อนข้างมีแบบแผน
และเป็ นทางการ มีคณะกรรมการฯ ทังหมด 10 คน โดยกรรมการส่ วนใหญ่มาจากฝ่ ายบริ หารและ
พนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลถึง 6 คน โครงสร้างการบริ หารงานของคณะกรรมการ
บริ หารงานธนาคารความดี เป็ นแบบตามลําดับขันของระบบราชการ ค่อนข้างเป็ นทางการ แต่
กรรมการทุกคนประสานการทํางานด้วยการเข้าร่ วมประชุ มกันอย่างสมําเสมอ มีความรับผิดชอบ
และช่วยเหลือซึ งกันและกัน โดยมีการวางแผนการดําเนิ นงานและแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบตาม
ความถนัด ความเหมาะสม ดังนี
1. เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็ นทีปรึ กษาเกียวกับการดําเนินงานของธนาคารความดี
ทังหมด
2. เจ้าคณะตําบลหัวง้ม นายกเทศมนตรี และกํานันตําบลหัวง้ม เป็ นกรรมการ
อํานวยการ เป็ นคณะทํางานทีประสานความร่ วมมือและอํานวยการด้านต่างๆ ให้แก่คณะทํางานของ
ธนาคารความดี
3. รองนายกเทศมนตรี เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ และฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โดยรับผิดชอบ
เกียวกับการบริ หารจัดการในด้านต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
4. หัวหน้าโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลหัวง้ม เป็ นฝ่ ายบริ หารงานเครื อข่าย
เนืองจากได้คดั เลือกให้เป็ นหมออนามัยดีเด่นประจําปี 2549 มีผลงานดีเด่นทีทําร่ วมกับชุมชน
5. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นฝ่ ายสนับสนุนทรัพยากร เนืองจากเป็ นหัวหน้า
ฝ่ ายพนักงาน มีบทบาทสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ธนาคารความดี
6. นักวิชาการศึกษา เป็ นสมุห์บญั ชี รับผิดชอบด้านงานบัญชีรับ – จ่ายในการดําเนินงาน
รวมถึงบัญชีของสมาชิกธนาคารความดี
7. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุ รการ เป็ นเจ้าหน้าทีของธนาคารความดี มีหน้าทีในการดูแลสํานักงาน
ธนาคาร การคียข์ อ้ มูลฝากถอน การทํารายงาน และการให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ีเข้ามาศึกษาดูงาน
ดังรายนามคณะกรรมการดังนี
พระราชสิ ทธินายก
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ทีปรึ กษา
พระครู สุจิณกัลยาณธรรม เจ้าคณะตําบลหัวง้ม กรรมการอํานวยการ
นายวินยั เครื องไชย
นายก อบต.หัวง้ม
กรรมการอํานวยการ

นายถวัลย์ ไชยปัญโญ กํานันตําบลหัวง้ม
กรรมการอํานวยการ
นายพันธุ์ดี พรหมเทศ รองนายก อบต.หัวง้ม กรรมการผูจ้ ดั การ
นายสมพงษ์ ชําหา
หัวหน้า รพสต.หัวง้ม ฝ่ ายบริ หารเครื อข่าย
นางลาวัลย์ คําแสนยศ ปลัด อบต.หัวง้ม
ฝ่ ายสนับสนุนทรัพยากร
นายรุ่ งโรจน์ ใจเทียง รองนายก อบต.หัวง้ม ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
นายอดิศร ลาดล า
นักวิชาการศึกษา
สมุหบัญชี
นางจิตติกาญจน์ เครื องไชย ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุ รการ เจ้าหน้าทีธนาคารความดี
1.4 วัตถุประสงค์ของธนาคารความดี
เป้ าหมายของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม คือ เป็ นการทําความดีเพือสร้างค่าความ
เป็ นคน ยามขัดสนให้แลกเป็ นสิ งของได้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตังธนาคารความดี ได้แก่
1. ให้สมาชิกธนาคารความดีรู้วา่ ความดีคืออะไร ต้องทําดีอย่างไร และจะนําเอามา
ฝากไว้ทีไหน
2. เพือให้สมาชิกธนาคารความดีตืนตัวกับการทําดีอยูเ่ สมอ ไม่ทอ้ แท้และท้อถอยที
จะยืนหยัดทําความดีตลอดไป จนยึดเป็ นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิต
3. เพือปลุกจิตสํานึกให้ผคู้ นได้ดาํ เนินชีวิตตามหลักของศีลห้า ธรรมห้า เพือสร้าง
สุ ขให้กบั ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม
4. เพือยกย่อง เชิดชูคนดี สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้คุณค่าของการทําดี และมันใจ
ในการทําดี
5. เพือให้กระบวนการของธนาคารความดีช่วยขับเคลือนกิจกรรมการพัฒนาแบบ
บูรณาการของทุกภาคส่ วนในตําบลหัวง้ม และการแก้ไขปั ญหาทังด้านสังคม เศรษฐกิ จ และ
สุ ขภาพ ภายใต้สังคมแห่งคุณธรรม
1.5 กระบวนการในการบริ หารจัดการของธนาคารความดี
1. การแบ่ ง โครงสร้ า งการบริ หารงาน ให้ แ ก่ ฝ่ ายต่ า งๆ โดยมี ค ณะกรรมการ
บริ หารงานหลัก เพือให้กรรมการรับทราบและเข้าใจถึ งบทบาทหน้าทีของตนเองในการบริ หาร
จัดการของธนาคารความดี
2. การประชาสั ม พัน ธ์ เกี ยวกับ การดํา เนิ นงานของธนาคารความดี ต าํ บลหัว ง้ม
เพือให้ประชาชนในตําบลรับทราบ โดยช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ทางวิทยุชุมชน เสี ยง
ตามสายภายในหมู่บา้ น การทําป้ ายประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิ กเคลือนที การฝากความดี
เคลือนทีในหมู่บา้ น รวมถึงการทําเพลงธนาคารความดี (อดิศร ลาดลํา, 2555:สัมภาษณ์)

3. การรับสมัครสมาชิ กและการเปิ ดบัญชี ใหม่ มีการรับสมัครสมาชิ กทุกวันทังที
สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาในทุกหมู่บา้ น รวมถึงสาขาย่อยในโรงเรี ยนทัง 3 แห่ ง เมือเปิ ด
ดําเนิ นงานครังแรกมีคนสมัครเป็ นสมาชิกประมาณ 70 กว่าคน เนื องจากการประชาสัมพันธ์ทาํ ให้
ยาก เพราะชาวบ้านบางคนไม่ค่อยเข้าใจว่าจะเอาความดีมาฝากได้อย่างไร
4. ผลตอบแทนโบนัสความดี คือ สิ งของเครื องใช้ทีจําเป็ นต่อการดํารงชี วิต ความดี
ต้องกิ นได้ ใช้ได้ โดยสิ งของต่างๆ ทีจะใช้คะแนนความดี มาแลกเปลี ยนนันขึนอยู่กบั การกําหนด
ของเจ้าหน้าหน้าทีธนาคารความดี เช่น กระปุกออกสิ นต้องมีคะแนน 50 ความดี เป็ นต้น โดยสิ งของ
เครื องใช้ทีสมาชิ กธนาคารความดี สามารถนําคะแนนความดี ของตนมาแลกเปลี ยน ได้แก่ เครื อง
เขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด เครื องอุปโภคบริ โภค เช่น ปลากระป๋ อง กระดาษ
ชําระ ยาสี ฟัน สบู่ แป้ ง กระปุกออมสิ น ปิ นโต ชุ ดสังฆทาน ชุ ดยาสามัญประจําบ้าน หม้อหุ งข้าว ผ้า
บังสุ กุล ผ้าห่ม เป็ นต้น
5. ประเภทสมาชิ ก ประกอบด้วย สมาชิกกลุ่มแรก คือ สมาชิ กสามัญ (นักเรี ยน และ
ประชาชนทัวไป) สามารถฝากและถอนได้ตามเงือนไขธนาคาร และสมาชิ กกลุ่มทีสอง คือ สมาชิก
วิสามัญ (กลุ่มผูน้ าํ ชุมชน พระสงฆ์ พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล ข้าราชการ และหน่วยงาน)
สามารถฝากได้ แต่ถอนไม่ได้
6. การฝากความดี สมาชิ ก สามารถฝากความดี ได้ 2 แบบ คือ แบบสัจจะและแบบ
สะสม การฝากแบบสัจจะ เป็ นการฝากความดีประเภทการไม่เกียวข้องกับอบายมุข และการเว้นจาก
การละเมิ ด ศี ล ห้า ตลอดไป (หมวดความดี 001-007) ใช้ก ับ การฝากความดี ป ระเภทที เจ้า หน้า ที
ตรวจสอบไม่ได้ เช่น ตังสัจจะว่าจะเลิกเหล้า งดสู บบุหรี โดยผูฝ้ ากความดีตอ้ งการสร้างความเชือมัน
ในความซื อสัตย์ดว้ ยการฝากความดี แบบสัจจะ วิธีการคื อผูฝ้ ากความดี ตอ้ งนุ่ งขาวห่ มขาวและตัง
สัจจะอธิษฐานทีจะยึดมันในการทําความดีต่อหน้าองค์พระรัตนตรัย ซึ งสามารถฝากได้ทีสํานักงาน
ใหญ่ของธนาคารความดีได้เพียงแห่งเดียว
ส่ วนการฝากความดีแบบสะสม คือ ความดีประเภทการเสี ยสละกําลังกาย กําลังทรัพย์ การ
บริ จาคโลหิต การมีส่วนร่ วม (หมวดความดี 008-010) สามารถฝากได้กบั เจ้าหน้าทีธนาคาร หรื อผูท้ ี
ได้รับมอบหมาย ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดทุกวัด ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่บา้ นในตําบลหัวง้ม

เอกสารทีต้องใช้ในการฝากความดี คือ สมุดบัญชี ธนาคารความดีเล่มสี เหลืองและใบฝาก
ความดีสีฟ้า โดยรายละเอียดทีต้องกรอกคือ เลขทีบัญชี วันที ชือ-สกุล ความดีทีฝาก จํานวนความดี
และลงชือผูฝ้ ากความดี
7. การถอนความดี สมาชิกทีต้องการถอนความดีตอ้ งมีคะแนนความดีสะสมอย่างน้อย
250 ความดี จึงสามารถถอนความดีได้ แต่ตอ้ งเหลือคะแนนความดีไว้ในบัญชี อย่างน้อย 100 ความดี
เอกสารทีต้องใช้ในการถอนความดี คือ ใบถอนความดีและสมุดธนาคารความดี ซึ งเหตุผลในการ
ถอนความดีประกอบด้วย
1. ถอนความดี เนื องจากไม่สามารถทําความดีได้ตามทีฝากความดี หรื อตังใจทํา
ความดีไว้
2. ถอนความดี เพือแลกกับสิ งของ โดยสิ งของแต่ละอย่างจะมีมูลค่าของความดี
กํากับ หากต้องการสิ งใดต้องมี คะแนนความดี เพียงพอกับของสิ งของของชิ นนัน ซึ งสิ งของส่ วน
ใหญ่จะเป็ นสิ งอุปโภคบริ โภคทีจําเป็ นต่อการดําเนิ นชี วิต ทีมาจากการบริ จาคของคณะสงฆ์ทงใน
ั
และนอกตําบล รวมทังผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาค
ในการถอนความดีของสมาชิก ไม่ได้กาํ หนดว่าเวลาในการเป็ นสมาชิ กมากีเดือน ค่อนข้างมี
ความยืดหยุน่ เช่น บางครอบครัวจําเป็ นต้องใช้ชุดนักเรี ยน ก็ถอนความดีเพือแลกเป็ นชุ ดนักเรี ยนได้
เลยในวันนัน หรื อบางกรณี เช่ น คนไข้จิตเวช ต้องการรถจักรยาน ทางคณะกรรมการก็ลงคะแนน
ความดีให้ก่อนเพือเป็ นกุศโลบายให้คนไข้ไปรับยาและกินยาตามกําหนด เมือธนาคารความดีปฏิบตั ิ
ด้วยความจริ งใจให้กบั สมาชิกย่อมส่ งผลให้สมาชิ กรู ้สึกดีเช่น ถือว่าเป็ นเวทีทีพยายามสื อสารสิ งดีๆ
ให้แก่กนั และทําให้ทุกคนเชือมันในการทําความดี (สมพงษ์ ซําหา, 2555 :สัมภาษณ์)
1.6 กิจกรรม/เกณฑ์การทําความดีของชุมชน
ความดีทีชุมชนตําบลหัวง้มได้ยึดถือปฏิบตั ิและใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับฝากและถอน
ความดี มาจากการระดมความคิดเห็ นของคณะกรรมการธนาคารความดี ในระดับตําบล ซึ งได้ผล
สรุ ปว่าเป็ น “พุทธธรรมนําการพัฒนา” ด้วยการนํากรอบของหลักศีลห้าและธรรมห้า มากําหนดเป็ น
ผังบัญชี ความดี ทงหมด
ั
10 รหัส โดยมุ่งที จะให้ศีลห้าคอยควบคุ มทางกาย วาจา ใจ และหลักของ
ธรรมห้า มาน้อมนํา จิ ตใจในการทํา ดี ของทุ ก คน แล้ว เปลี ยนความดี ที เป็ นคุ ณ ค่ า ให้ เป็ นมู ล ค่ า ที
สามารถจับต้องได้และกําหนดเป็ นค่าความดี สาเหตุทีนํากรอบของศีลห้าและธรรมห้ามากําหนด

เป็ นผังความดี เนืองจากเป็ นสิ งทีอยูใ่ กล้ตวั ทีสุ ด ชาวบ้านเข้าใจและเป็ นวิถีปฏิบตั ิในการดํารงชี วิต
อยูแ่ ล้ว
การฝากความดีตามกรอบของศีลห้า คือ การฝากความดีจากการงดเว้นการฆ่าสัตว์ เว้นจาก
การลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม เว้นจากการพูดปด และเว้นจากการดืมสุ ราของมึนเมา
เป็ นการฝากความดีทีทางเจ้าหน้าทีของธนาคารไม่สามารถพิสูจน์หรื อตรวจสอบได้ เช่นเดียวกับการ
ฝากความดีในกรอบของธรรมห้าในเรื องการละเว้นจากการเล่นพนันและการให้อภัยผูอ้ ืน การฝาก
ความดีประเภทนีจึงเป็ นการฝากแบบ “สัจจะ” โดยกําหนดเป็ นค่าความดีไว้ ดังนี
รหัส 001 เว้นจากการฆ่าสัตว์

มีค่าความดี

3 ความดี ต่อวัน

รหัส 002 เว้นจากการลักทรัพย์

มีค่าความดี

3 ความดี ต่อวัน

รหัส 003 เว้นจาการประพฤติผดิ ในกาม

มีค่าความดี

3 ความดี ต่อวัน

รหัส 004 เว้นจากการพูดปด พูดจาส่ อเสี ยด

มีค่าความดี

3 ความดี ต่อวัน

รหัส 005 เว้นจากการเสพสิ งมึนเมา

มีค่าความดี

5 ความดี ต่อวัน

รหัส 006 เว้นจากการเล่นพนันขันต่อ

มีค่าความดี

4 ความดี ต่อวัน

รหัส 007 การให้อภัยผูอ้ ืน

มีค่าความดี

3 ความดี ต่อวัน

รหัส 008 การเสี ยสละแรงกาย

มีค่าความดี

15 ความดี ต่อวัน

รหัส 009 การบริ จาคทรัพย์

มีค่าความดี

5 บาท ต่อ 1 ความดี

รหัส 010 การบริ จาคโลหิต

มีค่าความดี

1 ซี ซี ต่อ 1 ความดี

โดยความดีประเภทการเว้นจากการละเมิดศีลห้าและการเลิกยุง่ เกียวกับอบายมุข (รหัส 001007) ต้องฝากโดยการตังสัจจะอธิ ษฐานตังมันในการทําความดีต่อหน้าพระรัตนตรัย ณ ทีทําการของ
ธนาคารความดีสํานักงานใหญ่ ส่ วนการฝากความดีประเภทการเสี ยสละแรงกาย การบริ จาคทรัพย์
และบริ จาคโลหิ ต เป็ นการฝากแบบสะสม (รหัส 008-010) สามารถฝากได้กบั เจ้าหน้าที ธนาคาร
สาขาย่อยหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายจากธนาคารความดีได้เลย
นอกจากหมวดหมู่ความดี ขา้ งต้นแล้ว หมวดความดี ของสาขาย่อยในโรงเรี ยนต่างๆ อาจมี
ปลี ก ย่อ ย โดยทางธนาคารความดี ใ ห้ สิ ท ธิ แก่ โ รงเรี ย นในการกํา หนดเป็ นหมวดความดี ที เป็ น
คุ ณลัก ษณะที พึ ง ประสงค์ของโรงเรี ย น อัน ได้แก่ ความซื อสัตย์ การประหยัดอดออม ความ

รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ืน ความสามัคคี การมีระเบียบวินยั พฤติกรรมจิตอาสา และการสร้าง
ชือเสี ยงให้แก่โรงเรี ยน
นอกจากความดีทงั 10 หมวดดังกล่าว ได้มีกิจกรรมทีส่ งเสริ มการทําความดีเพือตนเองและ
ชุมชนของตําบลหัวง้ม ซึ งสามารถแบ่งออกเป็ นเมนูความดีได้ทงหมด
ั
3 เมนูความดี ดังนี
1. เมนู ความดี ถวายในหลวง มีกิจกรรมและคะแนนความดี ให้แก่สมาชิ ก ได้แก่ การปลู ก
ต้นไม้ถวายในหลวง ต้นละ 10 ความดี ลดการใช้ถุงพลาสติก วันละ 1 ความดี สวดมนต์ก่อนนอน
ครังละ 3 ความดี งดทานเนือสัตว์ กินเจ วันละ 10 ความดี
2. เมนูคนดีคิดดี ทาํ ดีสุขภาพดี มีกิจกรรมและคะแนนความดี ให้แก่สมาชิ ก ได้แก่ คนดีไม่
พุง ลดพุง 1 นิ ว รับ 50 ความดี งดเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา รับ 300 ความดี ลดละเลิกบุหรี ในช่วง
เข้าพรรษา รับ 500 ความดี การทําดี เพือลูก ด้วยการเลียงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดื อน รับ 300
ความดี
3. เมนูคนดีมีส่วนร่ วมสร้างความโปร่ งใสไร้ ทุจริ ต เป็ นเมนู ความดี ทีทางองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลหัวง้มนําไปลงบันทึ กความร่ วมมื อ (MOU) กับสํา นัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุ จริ ตในภาครัฐ (ปปท.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการกําหนดมาตรการ
ป้ องกันการทุจริ ตของประเทศไทย โดยทางธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มมีกิจกรรมและคะแนนความ
ดีให้สมาชิก ได้แก่ ร่ วมประชุ มประชาคมของหมู่บา้ น/ตําบล รับฟังการประชุ มสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตํา บล ได้ค รั งละ 15 ความดี การร่ วมกิ จกรรม โครงการต่ า งๆ การฝึ กอบรมสั ม มนา งาน
ประเพณี ได้ค รั งละ 15 ความดี การร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ได้คณะละ 30 ความดี และการร่ วม
ตรวจสอบการดําเนินงานจัดซือจัดจ้าง การแจ้งเบาะแสข่าวสารการทุจริ ต ได้ครังละ 50 ความดี
1.7 ทรัพยากรในการบริ หารจัดการและการสนับสนุ นจากแหล่งทุน ทรัพยากรในการ
บริ หารจัดการของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มมาจากแหล่งภายในชุมชน ดังนี
1.7.1 องค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นแหล่งสนับสนุ นหลักแก่ธนาคารความดีใน
ด้านต่างๆ ดังนี
1. การสนับสนุนด้านสถานที เพือจัดทําเป็ นสํานักงานของธนาคารความดี
2. การสนับสนุนด้านงบประมาณ เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทํางานเอกสาร
ได้แก่ สมุดธนาคารความดี ใบฝาก ใบถอน แผ่นพับ ป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายไวนิล เป็ นต้น

3. การสนับสนุ นด้านทรัพยากรบุคคล เพือเป็ นเจ้าหน้าทีธุ รการในการ
ดําเนินงานของธนาคารความดี
1.7.2 พระสงฆ์และประชาชนในตําบล บริ จาคสิ งของเครื องใช้ต่างๆ เพือใช้เป็ น
ของขวัญในการถอนความดีแก่สมาชิกของธนาคาร
1.7.3 จากกองทุ น หนึ งวัน หนึ งบาทเพื อเติ ม โอกาสแก่ ผู ้ ย ากไร้ โดยทาง
คณะกรรมการของธนาคารความดีจะนําเงินของกองทุนนี ไปซื อสิ งของทียังไม่มีให้แลกเปลียน แต่
สมาชิกของธนาคารความดีตอ้ งการ เช่น รถจักรยาน เป็ นต้น
นอกจากนันการสนับสนุ นจากแหล่ ง ทุ นภายนอกชุ มชนแก่ ธ นาคารความดี ตาํ บลหัวง้ม
ได้แก่
1. การบริ จาคเงินและสิ งของจากคนทีมาศึกษาดูงานทีธนาคารความดี จากการไป
ออกสื อการจัดนิทรรศการต่างๆ
2. ธนาคารออมสิ น ได้บริ จาคสิ งของเพือใช้ในการแลกเปลียนความดี คือ กระปุก
ออมสิ น
3. สมาคมธนาคารกรุ งไทย ได้เขียนโปรแกรมธนาคารความดีเพือใช้ในการฝาก
ถอนเงินและทํารายงาน และมอบเครื องพาสบุค๊ ให้แก่ธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม
1.8 ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม ในช่วงของ
การติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ทําให้ทราบถึ งการดําเนิ นงานที
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการทํางาน และควรจะทําอย่างไรกับอนาคต ซึ ง
สามารถแบ่งลักษณะของปัญหาได้ดงั ตารางที 5

ตารางที 5 สาเหตุ ลักษณะ และวิธีการบริ หารจัดการกับปั ญหาของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม
สาเหตุของปัญหา

ลักษณะของปัญหา

วิธีการจัดการกับปัญหา

1. ชาวบ้านและคณะ

มีความไม่เข้าใจถึงการ

การรณรงค์สร้างความเข้าใจกัน โดย

อนุกรรมการของ

ดําเนินงานของธนาคารความดี

ใช้สือต่างๆ และการดึงเข้ามามีส่วน

ธนาคาร

ร่ วมกับกิจกรรมของธนาคารความดี

2. คนในชุมชนทีเสี ย

มีการต่อต้านถึงการดําเนิ นงาน

ไม่ได้จดั การกับปั ญหานี เนืองจาก

ผลประโยชน์ ได้แก่

ของธนาคารความดีโดยมี

ถือว่าเป็ นเรื องปกติของคนทีเสี ย

พ่อค้าสุ รา คนขาย

ประเด็นว่าเมือเอาความดีไปฝาก ผลประโยชน์

ลอตเตอรี เจ้ามือการ

หมดแล้วจะเหลือความดีอะไร

พนัน
3. คณะทํางาน

คณะทํางานบางคนทีทํางานเร็ ว

จากการถอดบทเรี ยน ให้คนทํางาน

มีการผลักดันกิจกรรม/โครงการ แถวหน้าเดินช้าลง และทําความ
ต่างๆ ของตําบลอย่างรวดเร็ ว

เข้าใจแก่คณะทํางานคนอืน มาร่ วม

จนทําให้คณะทํางานคนอืนตาม เรี ยนรู ้ร่วมกันอีกครัง
ไม่ทนั
4. คณะทํางานชุดต่อไป

ยังไม่มีคณะทํางานทีจะมารับ

เร่ งสร้างคณะทํางาน/แกนนําชุดใหม่

ช่วงต่อจากชุดปัจจุบนั และ

ให้หลากหลายและเข้มแข็ง ให้เข้า

ค่อนข้างเสี ยงว่าปั จจัยแวดล้อม

มาร่ วมเรี ยนรู ้งาน เพือจะได้มีความ

ต่างๆ จะทําให้พวกเขาเห็นแก่

พร้อมต่อการสานต่อภารกิจของ

ประโยชน์ส่วนตัว

ธนาคารความดี

ตารางที 5 สาเหตุ ลักษณะ และวิธีการบริ หารจัดการกับปั ญหาของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม
(ต่อ)
สาเหตุของปัญหา
5. กลุ่มสมาชิก

ลักษณะของปัญหา
กลุ่มวัยรุ่ นทีไปศึกษาต่อทีอืน ทําให้ขาดการ

วิธีการจัดการกับปัญหา
การแนะนําสิ งดีๆ ให้แก่คน

ธนาคารความดีทีไม่ ติดต่อกับชุมชน

กลุ่มนี เช่น การสร้างสื อ

เป็ นไปตาม

เรี ยนรู้ของชุมชน การจัด

เป้ าหมาย

เสวนาแลกเปลียนความรู้

6. ระบบข้อมูลของ

ในอดีตไม่มีโปรแกรมบันทึกข้อมูลความดี ทํา

นําโปรแกรมธนาคารความ

ทางธนาคาร

ให้เมือสมุดบัญชีธนาคารหาย คะแนนความดี

ดีมาช่วยบันทึกข้อมูล

ของสมาชิกบางคนอาจตกหล่นหรื อหายไป

ทังหมดของสมาชิก
ธนาคาร

7. ชาวบ้านนอก

เกิดการเปรี ยบเทียบในระดับพืนที ซึงเป็ น

การชีแจงทําความเข้าใจแก่

ตําบล

ผลกระทบจากกิจกรรมย่อยของธนาคารความดี คนภายนอกชุมชนทุกครัง
คือ งานศพปลอดเหล้า คนนอกพืนทีเมือมางาน ว่าเป็ นการดําเนิ นงานตาม
ศพเกิดความไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีการเลียง

โครงการลดการบริ โภค

เหล้า

เครื องดืมแอลกอฮอล์ตาํ บล
หัวง้ม

2. ธนาคารความดีตําบลป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2.1 ความเป็ นมาของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง
ระยะที 1: ก่อนการจัดตังธนาคารความดี
ธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งเป็ นโครงการทีต่อยอดมาจากกิจกรรมของกลุ่มผูส้ ู งอายุและ
ชาวบ้านของหมู่บา้ นเหมืองหลวง ตําบลป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เริ มดําเนินการมาตังแต่ ปี
พ.ศ.2539 เป็ นกิจกรรมของชุมชนทีเรี ยกว่า “อุย้ จูงแขนหลานเข้าวัด” ในวันสําคัญทางพุทธศาสนามี
กิจกรรม เช่น ปริ ศนาธรรม สร้างขึนมาเพือให้เด็กตอบคําถาม โดยเด็กทีเข้าร่ วมตอบคําถามจะได้รับ
เกียรติบตั รเป็ นของรางวัล ถือว่าเป็ นกุศโลบายให้เด็กเข้าวัดฟั งธรรมทุกวันพระ โดยกิ จกรรมอุย้ จูง
แขนหลานเข้าวัด มีความสําคัญ คือ
1. ให้เด็กได้นึกถึงหลักคําสอนต่างๆ ทางพุทธศาสนา
2. ให้เด็กได้ซึมซับการทําดี การปฏิบตั ิธรรม
3. สร้างแรงจูงใจให้เด็กตอบคําถามเกียวกับปริ ศนาธรรม
4. การทดสอบให้เด็กเข้าใจในเรื องทีมาปฏิบตั ิธรรมอย่างลึกซึ ง
ปี พ.ศ.2545-2547 เริ มมีกิจกรรมภายนอกวัดมากขึน คือ กิจกรรมทีบ้าน งานชุ มชน
งานสาธารณะ ได้เกิด “สมุดพกความดีของเด็ก” หรื อสมุดบันทึกความดี ซึ งส่ วนใหญ่จะบันทึกทุก
วันพระทีเด็กมาปฏิบตั ิธรรม โดยผูส้ ู งอายุเป็ นคนเซ็นรับรองว่าเด็กได้มาปฏิบตั ิธรรมจริ ง และเมือถึง
วันออกพรรษามีการมอบเกี ยรติ บตั รให้แก่เด็กที ทําความดี รวมถึ งวันเด็กแห่ งชาติ ทางผูใ้ หญ่ใน
ชุ ม ชนจะนํา สมุดพกความดี ของเด็ก มาดู ว่า ใครมาปฏิ บตั ิ ธรรมทุ กครั งและมี ก ารทํา ความดี อย่า ง
ต่อเนือง จะมอบทุนการศึกษาให้ โดยจัดร่ วมกับกิจกรรมของหมู่บา้ น และเริ มบันทึกความดีนอกวัด
กล่าวคื อ ถ้าเด็กช่ วยเหลื อพ่อแม่ทาํ งานบ้านให้พ่อแม่เซ็ นรั บรองและบันทึ กความดี หรื อไปร่ วม
กิจกรรมของโรงเรี ยน หรื อช่วยครู ทีโรงเรี ยนจะได้รับการบันทึกความดี ซึ งทุกๆวันเด็กแห่ งชาติมี
การให้รางวัลเด็กทุกปี
ทางชุ มชนได้ดาํ เนิ นโครงการต่างๆ ขึนมาใน พ.ศ.2545-2547 เพิมเติมได้แก่ โครงการ
“บ้านจุ่มเมืองเย็น” หรื อ บ้านร่ มเย็น คนเป็ นสุ ข ทีสนับสนุ นโดยทางสํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) โดยชุ มชนได้นาํ มาทําเป็ นกิ จกรรม “อุย้ สอนหลาน” มีการจัดทํา
ข่วงผญา (ข่วงวัฒนธรรม) หรื อ โรงเรี ยนภูมิปัญญาพืนบ้านในช่ วงปิ ดเทอม ด้วยการนําเด็กมาเข้า

ร่ วมกิ จกรรมเป็ นช่ วงๆ ซึ งกิ จกรรมทีจัดขึ น ได้แก่ การสอนเด็กทําตุ ง 12 ราศีและตุงชัยหรื อตุง
สามเหลี ยมสําหรับใส่ สะตวงเพือสะเดาะเคราะห์ การทําข้าวตอบดอกเที ยนขีผึง การทําบายศรี
สู่ ขวัญ และ การทําซุ่มหมากพลู โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านีเป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กๆใน
หมู่บา้ น เมือเด็กทํากิจกรรมแต่ละครังก็จะได้รับการบันทึกความดี
ต่อมาในปี พ.ศ.2547-2550 ทางชุ มชนได้จดั ทําโครงการ “คุณธรรมชุ มชน” ซึ งต่อยอด
มาจากกิ จกรรมของอุ ้ย สอนหลาน มี ก ารจัดเวที ก ารแสดงโดยให้หมู่ บ ้านหรื อชุ ม ชนอื นมาร่ ว ม
แลกเปลียนภูมิปัญญาต่างๆ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ซึงกันและกัน รวมถึงศูนย์คุณธรรมชุมชน
นอกจากนันทางศูนย์คุณธรรมได้ทาํ สวนคุณธรรมขึนภายในบริ เวณวัดปิ งเมือง ในสวนคุณธรรมมี
การนําพิธีกรรมและความเชือทางพุทธศาสนามาจัดทําเป็ นรู ปปั นปริ ศนาธรรม ซึ งเป็ นกุศโลบายของ
ผูส้ ู งอายุทีจะสอนเด็กให้ได้เรี ยนรู ้ในเรื องต่างๆ และเข้าใจหลักธรรมคําสังสอนของพระพุทธเจ้า
เช่น เรื องดอกบัวสี เหล่า สอนให้รู้จกั คนสี จําพวก รู ปปั นคนแก่คนเจ็บและคนตาย อันแสดงให้เห็น
ความเป็ นจริ ง ของชี วิต ที เราทุ ก คนไม่ อ าจหลี ก เลี ยงได้ รู ป ปั นฤาษี ซึ งหมายถึ ง นัก บวชที เป็ น
สัญลักษณ์ของความสะอาด สว่าง และสงบ รวมถึงในสวนคุณธรรมยังมีรูปปั นหมาเห่ าช้าง คนสี สะ
ล้อให้ควายฟั ง และสัตว์ต่างๆตามนักษัตร 12 ราศีพร้อมคําทํานายให้เด็กๆ ได้รู้จกั ลักษณะนิสัยตาม
ราศีของตนเอง เพือเป็ นการดึงดูดความสนใจ
ปี พ.ศ.2551 ชุมชนได้จดั ทํา “กองทุนสวัสดิการชุมชน” โดยต่อยอดมาจากกิจกรรมของ
ชุมชนทีผ่านมา ให้สมาชิ กมีการออมเงินวันละบาท เพือนํามาจัดทําเป็ นสวัสดิการตังแต่เกิดแก่เจ็บ
ตาย จัดทําทุนการศึกษาแก่เด็ก และการพัฒนาอาชี พแก่กลุ่มสมาชิ กของกองทุน ซึ งในช่วงทีดําเนิ น
กิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนนีมีการบันทึกความดีอย่างเข้มข้นกว่าเดิม โดยทําจนกระทังถึง
ปี พ.ศ.2553 และใน พ.ศ.2552 ชุมชนได้ส่งเสริ มการทําความดีเพือในหลวง ตามแนวคิดทีว่า “รักใน
หลวงห่วงลูกหลาน”
ระยะที 2: การก่อตังธนาคารความดี
ใน พ.ศ.2553 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุ มชนและศูนย์สามวัยใฝ่ คุณธรรม ได้
พยายามยกระดับ กิ จ กรรมต่ า งๆ ของชุ ม ชนขึ นมาเป็ น “ธนาคารความดี ” ในช่ ว งเริ มแรกทาง
คณะกรรมการได้นาํ กลุ่มสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนทีได้ดาํ เนินการขึนมาก่อนหน้านีระดม
ความคิ ด เห็ น กัน ใน 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เด็ ก กลุ่ ม วัย กลางคน และกลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ ในการกํา หนด

หลักเกณฑ์ในการทําความดี และนําเสนอในทีประชุมและสรุ ปเป็ นภาพรวม ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีหมวด
ความดี 6 หมวด เพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับฝากความดี โดยแนวคิดทีเป็ นพืนฐานของความดีทงั 6
หมวดข้างต้น ได้แก่
1. แนวคิดวิถีพุทธ มาจากการปฏิบตั ิธรรมของคนในชุ มชนมาตังแต่ ปี พ.ศ.2539 และการ
สื บสานวัฒนธรรมและประเพณี ของชุมชน
2. แนวคิดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มาจาการทําความดีถวายในหลวง การประหยัดอดออมและ
การปฏิบตั ิตนอยูอ่ ย่างพอเพียงของคนในชุมชน เช่น กลุ่มจัดทําข้าวกล้อง กลุ่มปลูกผักปลอดสารเคมี
กลุ่มทําถ่านอัดแท่ง เป็ นต้น
3. แนวคิ ดวิถี ชีวิตและสุ ข ภาพ มาจากกลุ่ มวัย กลางคนที เสนอแนวคิ ดนี ให้เป็ นหนึ งใน
หมวดหมู่ความดี เป็ นแนวคิดเกี ยวกับการดําเนิ นชี วิตประจําวันของคนในชุ มชน เช่ น การบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การพัฒ นาชุ ม ชนบ้า นวัด โรงเรี ย น เกิ ด เป็ นกลุ่ ม จิ ต อาสาต่า งๆ ได้แก่ กลุ่ ม
อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ อาสาสมัค รสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น รวมถึ ง กลุ่มอาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน
ในแนวคิดวิถีชีวิตและสุ ขภาพนี จะมีเรื องการส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ วมด้วย เนื องจากชุมชน
ได้ของบประมาณมาจากทางสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ จึงดําเนิ นกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผูใ้ ห้ทุนและงบประมาณ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ เป็ นการส่ งเสริ มใน
4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา (นิรันดร์ คําแปง ,2555:สนทนากลุ่ม)
ธนาคารความดี ของหมู่บา้ นเหมืองหลวง ตําบลป่ าหุ่ ง ได้ดาํ เนิ นการอย่างเป็ นทางการ
เมือวันที 10 พฤษภาคม 2553 โดยเริ มแรกได้เปิ ดดําเนินการแก่สมาชิ กในหมู่บา้ นก่อนและในระยะ
ต่อมาจึงขยายผลไปยังชุมชนหมู่บา้ นและโรงเรี ยนต่างๆ ภายในตําบล จนกระทังปั จจุบนั ได้ขยายการ
ดําเนิ นการไปครอบคลุ มทัวทังตําบลแล้ว โดยใช้ชือว่า “ธนาคารความดี ตาํ บลป่ าหุ่ ง อําเภอพาน
จังหวัดเชี ยงราย” สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ทีบริ เวณหน้าวัดปิ งเมือง บ้านเหมื องหลวง หมู่ที 9 ตําบล
ป่ าหุ่ง รวมถึงมีสาขาย่อย 11 สาขาทังในวัด หมู่บา้ นและโรงเรี ยนภายในตําบลป่ าหุ่ง
การดําเนิ นการของธนาคารความดี ไ ด้ต่ อยอดกิ จกรรมและโครงการของชุ ม ชนมา
ตังแต่ พี พ.ศ.2539 มาสู่ การจัดตังธนาคารความดี โดยจัดเป็ นหมวดหมู่ความดีให้เข้าใจง่ายขึน ไม่ได้

เอามาจากชุ มชนอืนแต่อย่างใด เป็ นการดึ งเอาศักยภาพของคนในชุ มชนออกมาเป็ นตัวหนังสื อ
และทําเรื องทีเป็ นนามธรรมให้ออกมาเป็ นรู ปธรรม
2 .2 การบริ หารจัดการของธนาคารความดี
ธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง มีการบริ หารจัดการโดยภาคประชาชน ซึ งมีโครงสร้าง
คณะกรรมการบริ หารงานธนาคารความดี ดังนี
1. โครงสร้างการบริ หารงานของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ ง ได้แบ่งคณะทํางาน
ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1.1 คณะที ปรึ ก ษากิ ต ติ ม ศัก ดิ ได้แ ก่ นายอํา เภอพาน เจ้า คณะอํา เภอพาน
หัวหน้าส่ วนราชการอําเภอพาน ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอพาน ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ นสาขา
พาน เจ้า คณะตํา บลป่ าหุ่ ง กํา นัน ตํา บลป่ าหุ่ ง นายกเทศมนตรี ป่ าหุ่ ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย นทุ ก
โรงเรี ยนในตําบลป่ าหุ่ ง ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลป่ าหุ่ ง และผูใ้ หญ่บา้ นทุ ก
หมู่บา้ นในตําบลป่ าหุ่ง
1.2 คณะกรรมการบริ หารงานธนาคารความดี ได้แก่
พ่อหนานจันทร์แก้ว

อุปเสน

ประธานธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

พ่อหนานศรี เมือง

ใจสม

รองประธานธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

นายนิรันดร์

แปงคํา

ผูจ้ ดั การธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

นางณัฐรัตน์

คํามูล

เลขานุการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

นางพรรณศิริ

ตาคํา

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

นายสุ พจน์

คําปาวีระ

กรรมการ

นางวิไล

ริ นคํา

กรรมการ

นางสนธยา

อ้ายดี

กรรมการ

นางพิสุทธินีย ์

มาลี

กรรมการ

อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุตาํ บลป่ าหุ่งและผูจ้ ดั การธนาคารความดีสาขาทุกสาขา กรรมการ
1.3 คณะทํางาน ประกอบด้วย กรรมการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง ซึ งมาจาก
ตัวแทนฝ่ ายต่างๆ ในชุมชน มีทงพระสงฆ์
ั
ครู โรงเรี ยน และผูจ้ ดั การธนาคารความดีสาขาต่างๆ และ

เจ้าหน้าทีธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง ทังหมด 6 คน มาจากเด็กในหมู่บา้ น ดําเนิ นการเกียวกับการ
รับสมัครสมาชิก การฝาก การถอนและการทํารายงานของธนาคารความดี
2.3 วัตถุประสงค์ของธนาคารความดี
วัตถุประสงค์ของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งตังแต่เริ มดําเนินการครังแรก ได้แก่
1. เพื อเสริ ม สร้ า งทํา ความดี ถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่ พ ระเจ้าอยู่หัว เนื องใน
วโรกาสมหามงคลทีทรงเจริ ญพระชนมายุครอบ 84 พรรษา ในวันที 5 ธันวาคม 2554
2. เพือส่ งเสริ มกันทําความดีให้เกิดความสามัคคี ความสุ ข และเพิมสิ งทีดีๆ พืนที
ดีๆ ให้มีมากขึนในหมู่บา้ นและตําบลป่ าหุ่ง
3. เพือนําความดีมาสนับสนุ นการจัดสวัสดิการ จัดทรัพยากรให้ครอบคลุมทัวถึ ง
สมาชิกทุกหมู่บา้ น ทุกโรงเรี ยนให้เห็นธรรม
ในปั จจุบนั วัตถุประสงค์ของธนาคารความดี ได้ปรับเปลียนไปเพือเป็ นกุศโลบาย
ในการทําความดีสร้างค่าความเป็ นคน โดยกุศโลบายธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง คือ การทําความดี
เพือถวายเป็ นพุทธบูชาและเพือถวายในหลวง และกุศโลบายของการทําความดี ได้แก่
1. การมีส่วนร่ วมพัฒนาสาธารณะ
2. การเสี ยสละ จิตศรัทธา อาสาสมัคร
3. การประพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม
4. การดําเนินชีวติ แบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
5. การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (กาย ใจ สังคม ปัญญา)
6. การลดละเลิก บุหรี สุ รา ยาเสพติด และอบายมุข
2.4 รู ปแบบในการดําเนินงานธนาคารความดี
รู ปแบบของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ มีรูปแบบคล้ายๆ กับ
หลักการทํางานของธนาคารพาณิ ชย์ทวไป
ั ทีทําการฝากและถอนเงิน แต่ธนาคารความดีเปิ ดรับฝาก
ความดี ใ น 6 หมวด ให้ แก่ ส มาชิ ก โดยมี ด อกเบี ยเป็ นข้า วของเครื องใช้ใ นชี วิต ประจํา วัน กรณี
ชาวบ้านหรื อสมาชิกธนาคารความดีนาํ เงินมาร่ วมบริ จาคให้คณะกรรมการบริ หารงานธนาคารความ
ดี ทางกรรมการจะนําไปใช้ในการบริ หารจัดการด้านต่างๆ และมีการประเมินค่าความดีให้

2.5 กระบวนการในการบริ หารจัดการของธนาคารความดี
การดําเนินงานของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง สามารถจําแนกได้ดงั นี
1. การจัดตังคณะทํา งาน และคณะกรรมการธนาคารความดี คัดเลื อกมาจาก
กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน พระสงฆ์ ครู ผูน้ าํ ชุมชน สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
2. การกําหนดเกณฑ์ในการฝากความดี ของทางธนาคารความดี สมาชิ กของศูนย์
สามวัยใฝ่ คุณธรรมและกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ได้ระดมค้นหาความดีทีเป็ นวิถีชีวิตประจําวัน
นําเสนอต่อทีประชุมร่ วมกัน เพือรวบรวมจัดทําเป็ นเกณฑ์ในการฝากความดีทงหมด
ั
6 หมวดความดี
3. การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนในชุมชนสมัครเป็ นสมาชิกของธนาคารความ
ดี ให้รู้ถึงการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ทังการบอกต่อ การทําป้ ายประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน
เสี ยงตามสาย และการรับสมัครสมาชิกแบบเคลือนทีตามงานต่างๆของตําบล
4. การรับสมัครสมาชิกธนาคารความดี ทางคณะกรรมการของธนาคารความดีจะมี
ใบสมัครให้แก่คนในชุมชนกรอกเพือเข้าร่ วมทําความดี โดยรับสมัครทุกวัน
5. การจัดอบรมให้แก่สมาชิกธนาคารความดี โดยจะจัดอบรมเมือมีสมาชิ กครบ 50
คนขึนไป หรื อ 1 หมู่บา้ นต่อ 1-2 รุ่ น ต่อ 1 โรงเรี ยน ต่อ 1 รุ่ น รวมทังเมือเปิ ดสาขาใหม่จะมีการ
อบรมแก่สมาชิ กทุกครัง ซึ งรายละเอียดในการอบรมได้แก่ การอบรมถึงความดี 6 หมวดทีใช้เป็ น
เกณฑ์ใ นการรั บฝากความดี อะไรบ้า ง และสมาชิ ก ต้องการเพิมความดี หมวดใดบ้า ง หมวดละกี
คะแนน ในแต่ละสาขาจะให้คะแนนความดีในแต่ละหมวดแตกต่างกันได้ ทุกครังทีมีการอบรมจะมี
การเพิมหมวดความดี ไม่มีการตัดออก โดยเพิมให้เหมาะสมกับธนาคารความดีของแต่ละสาขา แต่
ละหมู่บา้ น/โรงเรี ยน รวมถึงเกณฑ์ในการฝาก การถอนความดี และการแบ่งปั นประโยชน์ สมาชิ กที
สมัครเป็ นสมาชิกและเข้าอบรมกับทางธนาคารความดีจะได้คะแนนความดี 50 คะแนนทุกคน
6. การอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีธนาคารสาขา ในการดําเนิ นงานของ
ธนาคารความดี มีการอบรมเพือให้รู้จกั บทบาทหน้าทีของตนเอง เช่น บทบาทผูจ้ ดั การต้องจัดการ
อะไรบ้าง คนรับรองความดีคือใคร และเจ้าหน้าทีธนาคารทําหน้า ทีในการรับฝากและถอนความดี
ดูแลสิ งของ บันทึกคะแนนความดี ทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานส่ งสํานักใหญ่ทุกเดือน เป็ นต้น

7. การจัดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การทํา ความดี โดยผูส้ ู ง อายุแ ละเยาวชนร่ ว มกับ
กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดกิจกรรมทุกเดือน เพือให้สมาชิ กของธนาคารความดีมีโอกาสได้เข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือไปจากการทําความดีตามปกติในชี วิตประจําวันและในวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา
8. การฝากความดี มีเอกสารทีใช้ 2 ประเภท คือ ใบฝากความดี (สี เหลื อง) และ
สมุดธนาคารความดี (เล่ มสี เหลื อง) เพือใช้ในการลงรายละเอี ยดความดี รายการฝาก-ถอน และ
คะแนนความดี สะสม หลักเกณฑ์ในการฝากความดี คือ มี คนเซ็ นรับรองการทําความดี ได้แก่ เจ้า
อาวาส ผูใ้ หญ่ บ ้า น และผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ ใ นหมู่ บ ้า น หรื อผูย้ ื น ยัน การทํา ความดี โ ดยประธานกลุ่ ม
เครื อข่ายต่างๆ ทางธนาคารความดี เปิ ดรับฝากความดีทุกวันเสาร์ แรกและเสาร์ ทีสามของเดือน เวลา
9.00-12.00 น. ซึ งรายละเอียดในการเขียนใบฝากความดี ได้แก่ การกรอกเลขทีบัญชี ความดี วันที
ชื อ-สกุล ผูฝ้ าก และความดี ทีฝาก หลังจากนันเจ้าหน้าทีตรวจสอบข้อมูล ก่ อนบันทึกรหัสความดี
และคะแนนความดีแล้วคืนสมุดธนาคารให้แก่สมาชิก
9. การถอนความดี เอกสารทีใช้ 2 ประเภท คือ ใบถอนความดี (สี ขาว) และสมุด
ธนาคารความดี (เล่มสี เหลือง) โดยหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขในการถอนความดี ได้แก่
9.1 มีคะแนนความดีสะสมเกิน 200 คะแนน
9.2 อายุสมาชิกธนาคารความดี ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
9.3 ต้องเหลือคะแนนความดีในสมุดธนาคาร อย่างน้อย 100 คะแนน
เมื อสมาชิ ก มีความประสงค์ถอนความดี ตอ้ งกรอกรายละเอี ย ดต่างๆ คื อ เลขที บัญชี
ความดี วันที ชื อ-สกุลผูฝ้ าก รายการสิ งของทีขอถอนรั บปั นผล คะแนนความดี สะสมในปั จจุ บนั
คะแนนความดีทีขอถอนและจํานวนความดีทีคงเหลือในบัญชี
สิ งของเครื องใช้ทีสมาชิกธนาคารความดี สามารถนําคะแนนความดีของตนมาแลกใน
ยามที ขัด สนได้แ ก่ แชมพู สบู่ ยาสี ฟั น แปรงสี ฟั น สมุ ด ปากกา ไม้ก วาดพื น กระติ ก นํา ผ้า ห่ ม
กระปุกออมสิ น วิทยุ พัดลม เตารี ด เป็ นต้น
10 ผลตอบแทนจากการทําความดี นอกจากการถอนความดีเพือแลกเปลี ยนเป็ น
ของใช้ในชีวิตประจําวันแล้ว ความดีทีสมาชิกธนาคารได้ทาํ สะสมไว้ จะใช้เป็ นเกณฑ์หรื อคะแนน
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลื อ การสงเคราะห์ การสนับสนุ นในด้านต่างๆ จากธนาคารความดี

หรื อจากหมู่บา้ น หรื อจากหน่วยงานอืนๆ ภายนอก เช่น ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส คนยากจนและคน
พิการ จะได้รับการช่วยเหลือและสงเคราะห์
สําหรับเด็กและเยาวชนทีทําความดี มีคะแนนความดีสะสมฝากไว้กบั ธนาคารความดี จะ
ได้รับผลตอบแทนเป็ นทุนการศึก ษาในวันเด็กแห่ งชาติ ของทุ กๆปี และสามารถนําเอาความดี ที
สะสมไว้ในสมุดธนาคารไปประกอบการยืนเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรื อใช้สมัครงานกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ได้
นอกจากนีทางธนาคารความดีมีการประกาศยกย่องเชิ ดชูเกี ยรติแก่ผทู ้ าํ ความดีในทุกๆปี
สมาชิ กได้รับเป็ นเกี ยรติบตั ร เมือทําความดี แล้วสะสมไว้สูงมาก จะมี การคัดเลื อกจากสมาชิ กที มี
คะแนนความดีสะสมไว้มากทีสุ ดตามลําดับ มีโอกาสได้ไปทัศนศึก ษาในสถานทีต่างๆ ร่ วมกับทาง
คณะกรรมการบริ หารงานธนาคารความดีในโอกาสต่างๆ
2.6 กิจกรรม/เกณฑ์การทําความดีของชุมชน
ความดีของสมาชิ กธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ งทีได้ยึดถือปฏิบตั ิและใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การรับฝากและถอนความดี จากการระดมความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ซึ งมี
ทังหมด 6 หมวด ดังนี
1. หมวดการมีส่วนร่ วมและความสามัคคี มีค่าความดี 10 คะแนน เช่ น การร่ วม
พัฒนาวัด พัฒนาหมู่บา้ น ร่ วมงานส่ วนรวมของหมู่บา้ น ร่ วมงานบุญ งานปอย ขึนบ้านใหม่ งาน
แต่งงาน ร่ วมงานศพภายในหมู่บา้ น เป็ นต้น
2. หมวดการเสี ย สละและจิ ตอาสา มี ค่ า ความดี 10 คะแนน เช่ น การเสี ย สละ
แรงกาย แรงทรัพย์ เพือส่ วนร่ วม มีจิตอาสา ไปเยียมผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ การแนะนําให้ความรู ้
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การส่ งเสริ มอาชีพ การช่วยเหลือและแบ่งปั น เป็ นต้น
3. หมวดการปฏิบตั ิดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีค่าความดี 10 คะแนน เช่ น การ
ประกอบพิธีกรรมตามวันสําคัญทางพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
หรื อวันนัก ขัตฤกษ์ต่า งๆ การร่ ว มฟื นฟูภู มิ ปัญญา วัฒนธรรม ร่ วมกิ จกรรมพัฒนากับ กลุ่ องค์ก ร
เครื อข่าย โรงเรี ยนและหน่วยงานอืนๆ เป็ นต้น
4. หมวดการสร้างเสริ มสุ ขภาพ มีค่าความดี 10 คะแนน เช่น การกินอาหารปลอด
สารเคมี กินข้าวกล้อง ออกกําลังกายสมําเสมอ ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลายทุกวันศุกร์ มีการจัดการ

ขยะและสิ งแวดล้อมให้สะอาดสมําเสมอ ไปตรวจสุ ขภาพและรับยาทีสถานบริ การสาธารณสุ ข
ตามนัดทุกครัง เป็ นต้น
5. หมวดการดําเนิ นชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง มีค่าความดี 10 คะแนน
เช่น การดําเนินชีวิตประจําวันและร่ วมทํากิจกรรมทีสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอพียง ได้แก่
การตําข้าว โม่ขา้ วกล้อง ทําปุ๋ ยหมักชีวภาพ ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ ปลูกและกินผักปลอดสารเคมี
ภายในครั ว เรื อน มี ก ารประหยัดอดออมอย่า งน้อยวัน ละหนึ งบาท และร่ วมงานพัฒนากับ กลุ่ ม
องค์กร เครื อข่าย โรงเรี ยน และหน่วยงานอืนๆ เป็ นต้น
6. หมวดการละเว้นการดื มสุ รา สู บบุ หรี ยาเสพติ ด และอบายมุ ขทุ กชนิ ด มี ค่า
ความดี 100-500 คะแนน เช่น การลดละเลิกสุ รา บุหรี ในช่วงเข้าพรรษา ยาเสพติด อบายมุขทุกชนิด
และตลอดไป เป็ นต้น
2.7 ทรัพยากรในการบริ หารจัดการและการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ทรัพยากรในการบริ หารของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ งมาจากการบริ จาคสิ งของ
และเงิ นจากจิ ตศรั ท ธาของคนในชุ ม ชน รวมทังพระสงฆ์เป็ นหลัก เพื อใช้เป็ นทรั ยพากรในการ
บริ หารจัดการด้านต่างๆ ต่อไป เช่น การทําสมุดธนาคารความดีสาํ หรับสมาชิก การทําใบฝากและใบ
ถอนความดี การทําเอกสาร ทําแผ่นพับ ทําป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เครื องใช้สาํ นักงาน และสิ งของ
ทีให้สมาชิ กนําความดี มาแลก การไปศึ กษาดูงาน การจัดอบรมแก่สมาชิ กและเจ้าหน้าทีธนาคาร
ความดีประจําสาขา และการไปอบรมนอกสถานที เป็ นต้น
นอกจากนันได้มีการเชือมประสานกับกลุ่มองค์กรชุมชนในการเข้าร่ วมกับธนาคาร
ความดี ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ (อผส.) กลุ่ มอาสาสมัครพัฒนาสังคมประจําหมู่บา้ น
(อพม.) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจําหมู่บา้ น (อสม.) กลุ่ มกองทุ นสวัส ดิ การชุ มชน กลุ่ ม
การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.) กลุ่มอาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ชมรมผูส้ ู งอายุ ชมรม
หมอเมือง กลุ่มอาชี พ กลุ่มพัฒนาสตรี โดยกลุ่มเหล่านี จะเอือต่อกัน เช่น สมาชิ กทีเข้าร่ วมเป็ นกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการชุมชน ในการเชิญชวนและชักชวนเข้าสู่ การเป็ นสมาชิกธนาคารความดี เนืองจาก
การดําเนินงานของกลุ่มเหล่านีมีความสอดคล้องกับการทําความดีใน 6 หมวด ทีทางธนาคารความดี
ได้กาํ หนดกฎเกณฑ์ไว้

การสนับสนุนจากแหล่งทุนของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง ได้แก่
1. การสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยทางธนาคารความดีได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลครังแรกเมือปี งบประมาณ 2554 ซึ งได้รับเงิน
อุดหนุนปี ละ 10,000 บาท ตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลป่ าหุ่ งเรื องงบประมาณรายจ่าย
เพือส่ งเสริ มการทําความดี สร้างเสริ มพลังครอบครัวร่ วมกันทําความดีและส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
ดีๆ ในหมู่บา้ นของตําบลป่ าหุ่ ง โดยบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ยุทธศาสตร์ ที 3
การพัฒนาคุณภาพชีวติ แนวทางการพัฒนาที 3.2 ส่ งเสริ มสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สิน การป้ องกันปัญหายาเสพติด และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. การพึงพาทรัพยากรในการบริ หารจัดการของธนาคารความดี ตาํ บลป่ าหุ่ งจาก
แหล่งอืน ได้แก่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) ได้รับทุนมาสนับสนุน
การจัดอบรม การทํากิ จกรรม การจัดทําเอกสารและป้ ายประชาสัมพันธ์ นอกจากนันได้รับการ
สนับสนุนจากภายนอก เนืองจากได้ไปนําเสนอโครงการกองทุนสวัสดิการชุ มชนในต่างตําบล และ
ต่างอําเภอ
2.8 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง
ในช่ ว งของการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานของกลุ่ ม คณะกรรมการ
ธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง ทําให้ทราบถึงผลการดําเนินงาน ทังจํานวนสมาชิ ก จํานวนความดี และ
จํานวนการถอนความดีแล้ว ยังทําให้ทราบถึงจุดยืนของธนาคารความดีทีมีปัญหาและอุปสรรคใน
การทํางานอยูบ่ า้ ง ซึงสามารถแสดงได้ตามตารางที 6

ตารางที 6 สาเหตุ ลักษณะ และวิธีการบริ หารจัดการกับปั ญหาของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง
สาเหตุของปัญหา

ลักษณะของปัญหา

วิธีการบริหารจัดการกับปัญหา

1. กลุ่มคนใน

- เกิดความคึกคะนองของ

ชุมชน

ชาวบ้าน พยายามจะต่อต้านว่า จะเกิดขึนได้

- ไม่ได้จดั การเพราะเป็ นเรื องปกติธรรมดาที

จะตังธนาคารความชัวขึนมา

- สร้างผูน้ าํ ทีคนส่ วนใหญ่ให้ความเคารพนับ

แข่งกับธนาคารความดีบา้ ง

ถือ

- มักไม่ดูทีเนือหาสาระของ
กลุ่มว่าดําเนินการเกียวกับ
อะไร มักเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อ
เป็ นสมาชิกของกลุ่มเพราะตัว
แกนนําในการดําเนินงาน
2. กรรมการโดย

ส่ วนใหญ่กรรมการโดย

ตําแหน่ง

ตําแหน่งนันมักไม่รู้ถึงบทบาท มาร่ วมรับรู ้ถึงการดําเนินงานของธนาคาร
หน้าทีของตนเองว่าคืออะไร

ขอความร่ วมมือกับกรรมการเหล่านีให้
ความดีเพือป้ องกันปั ญหาการต่อต้านจาก
กรรมการกลุ่มนี

3. การติดต่อ

ธนาคารความดีทีขับเคลือน

เกิดอาสาสมัครทีช่วยในการประสานงานไป

ราชการ

โดยภาคประชาชนนันแต่เดิม

ยังหน่วยงานทีเกียวข้องโดยตรง

เกิดความล่าช้าในการติดต่อ
ราชการบ้าง
4. เจ้าหน้าทีพัฒนา ในตอนแรกก็ไม่เชื อว่าธนาคาร เพิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์การ
สังคมและความ

ความดีมีอยูจ่ ริ งและจะช่วย

ดําเนินงานของธนาคารความดีให้แพร่ หลาย

มันคงของมนุษย์

พัฒนาชุมชนได้อย่างไร

เตรี ยมความพร้อมของคณะกรรมการฯ ใน

จังหวัดเชียงราย

การเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่คณะศึกษาดูงานทีจะ
เข้ามาศึกษาดูงานในพืนทีจริ ง

2. สภาพการณ์ การจัดการความรู้ ธนาคารความดี
การดําเนิ นการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งานดํา เนิ น กิ จ กรรม มี ส่ ว นร่ ว มเป็ นการ
ประยุกต์ใช้หลักขององค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ คือการนําทักษะในการคิดเชิ งระบบ แบบแผนความคิด
การมุ่งมันสู่ ความเลิศการเรี ยนรู้แบบนําตนเองและเสวนาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั หลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ อาทิ การศึกษาข้อมูลอย่างเป็ นระบบ การ
สร้ างความพร้อมเพือรองรับการเปลียนแปลงการแก้ปัญหาทีจุดเล็กการดําเนิ นกิ จกรรมตามลําดับ
ความยากง่ายโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชน การฝึ กการคิดอย่างเป็ นระบบ การใช้หลักการมีส่วน
ร่ วม การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ความซื อสัตย์ สุ จริ ต จริ งใจและความรู ้รักสามัคคี ซึ งได้ร่วมกันใน
ดําเนิ นงานในหลักการทีสําคัญ ตามกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ การแสวงหา การสร้ าง
ความรู้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ และ การ
ประยุกต์และทําความรู ้ให้ถูกต้องกับงาน
โดยผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาสภาพการณ์การจัดการความรู้ และความต้องการในการจัดการความรู้
ของธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มและตําบลป่ าหุ่ ง อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงรายโดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ง ดังรายละเอียดผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี

1. สภาพการณ์และความต้ องการการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลียและค่าส่ วนเบียงมาตรฐาน ดังตารางที 7 ดังนี
ตารางที 7 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
ภาพรวม
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

การแสวงหา

3.92

0.71

มาก

2

4.19

0.66

มาก

2

การสร้างความรู้

3.37

0.68

ปาน

3

4.16

0.61

มาก

4

กลาง
การจัดเก็บความรู ้

4.10

0.65

มาก

1

4.24

0.66

มาก

1

การวิเคราะห์และสกัดความรู ้

3.26

0.65

ปาน

5

4.11

0.59

มาก

6

4

4.15

0.59

มาก

5

6

4.18

0.60

มาก

3

4.20

0.68

มาก

-

กลาง
การถ่ายโอนและเผยแพร่

3.44

0.59

ความรู้

ปาน
กลาง

การประยุกต์และทําความรู้ให้ 3.16

0.58

ถูกต้องกับงาน
รวม

ปาน
กลาง

3.54

0.66

มาก

จากตารางที 7 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การจัดการความรู้ของธนาคารความดี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( & =3.54 , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็ นรายขันตอนพบว่า อันดับ 1
ขันตอนการจัดเก็บความรู ้ มีค่าเฉลี ยสู งสุ ด ( & =4.10, S.D = 0.65) และสามารถเรี ยงตามลําดับ
สภาพการณ์การจัดการความรู้ของธนาคารความดี เป็ นรายขันตอนตามลําดับขันตอน การปฏิบตั ิจริ ง
ได้คือ อันดับ 2 ขันตอนการแสวงหา ( & = 3.92, S.D = 0.71) อันดับ 3 การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ ( & =3.28, S.D = 0.54) อันดับ 4 การสร้างความรู้ ( & = 3.37, S.D = 0.68) อันดับ 5 การ
วิเคราะห์และสกัดความรู ้ ( & = 3.26, S.D = 0.65) และอันดับ 6 ขันตอนการประยุกต์และทําความรู้
ให้ถูกต้องกับงาน ( & =3.16, S.D = 0.58)
สํา หรั บ ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการจัด การความรู้ ข องธนาคารความดี มี ผ ลการ
ดําเนิ นการ อยูใ่ นระดับมาก ( & = 4.20 , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็ นรายขันตอนพบว่า อันดับ 1
ขันตอนการจัดเก็บความรู ้ มีค่าเฉลียสู งสุ ด ( & =4.24, S.D = 0.66) และสามารถเรี ยงตามลําดับ
ความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี เป็ นรายขันตอน ตามลําดับขันตอนการปฏิบตั ิ
จริ งได้คือ อันดับ 2 ขันตอนการแสวงหา ( & = 4.19, S.D = 0.66) อันดับ 3 ขันตอนการประยุกต์
และทําความรู ้ให้ถูกต้องกับงาน ( & = 4.18, S.D = 0.60) อันดับ 4 การสร้างความรู้ ( & = 4.16,
S.D = 0.61) อันดับ 5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ ( & = 4.15, S.D = 0.59) และอันดับ 6 การ
วิเคราะห์และสกัดความรู ้( & = 4.11, S.D = 0.59)

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

การแสวงหา
1. การแสวงหาความรู้ของ

3.32

0.56

คณะทํางานและสมาชิก

ปาน

6

4.12

0.52

มาก

3

4

4.02

0.62

มาก

5

กลาง

ธนาคารความดี
2. การมีส่วนร่ วมของสมาชิก

3.42

0.69

ในการแสวงหาความรู้
3. การเข้ารับการอบรม การ

ปาน
กลาง

3.52

0.62

มาก

3

4.24

0.68

มาก

1

4.01

0.53

มาก

2

4.17

0.55

มาก

2

4.18

0.67

มาก

1

4.03 0.532

มาก

4

สัมมนาและการดูงาน จาก
แหล่งข้อมูล
4.การกําหนดความรู ้ตาม
ความต้องการของสมาชิก
5.การกําหนดความรู ้ทีจําเป็ น
ต่อการดําเนินกิจกรรม
ธนาคารความดี

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
(ต่อ)
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

6. การคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ

3.39 0.540 ปาน

ในการนํามาใช้ในการ ดําเนิน

กลาง

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

5

กิจกรรมธนาคารความดี
3.92

0.71

มาก

-

4.19 0.664

มาก

1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 3.91

0.53

มาก

1

4.21

0.57

มาก

1

0.66

มาก

2

4.04

0.69

มาก

5

3.34 0.672 ปาน

4

4.11

0.62

มาก

4

3

4.19

0.58

มาก

2

รวม
การสร้ างความรู้

ให้กบั สมาชิกได้รับรู ้
2. การถ่ายทอดความรู้จากผูม้ ี

3.87

ประสบการณ์สูงหรื อ
ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับการดําเนิ น
กิจกรรมธนาคารความดี
3. การสอนงานโดยการ
ปฏิบตั ิจริ งในสิ งทีต้องเรี ยนรู้

กลาง

ให้กบั สมาชิก
4. การเห็นคุณค่าของความรู ้ที 3.39
มีอยูใ่ นตัวของสมาชิก

0.55

ปาน
กลาง

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
(ต่อ)
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

การสร้างความรู้
5. การนําความรู ้ทีเกิดจาก

3.29

0.69

ประสบการณ์ของสมาชิกนํา

ปาน

5

4.17

0.65

มาก

-

4.16

0.61

มาก

3

กลาง

ใช้ในการดําเนินกิจกรรม
รวม

3.37

0.68

ปาน
กลาง

การจัดการเก็บความรู้
1. มีการเก็บรวบรวมความรู ้

4.01

0.62

มาก

3

4.21

0.65

มาก

3

3.17

0.57

ปาน

4

4.13

0.55

มาก

4

2

4.22

0.63

มาก

2

ต่างๆ ทีสมาชิกต้องการอย่าง
เป็ นระบบ
2. การนําความรู ้ทีจัดเก็บไว้
มาใช้ได้อย่างเหมาะสม
3. มีการเก็บในระบบของ
เอกสารและจัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์

กลาง
4.12

0.61

มาก

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
(ต่อ)
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

4.การเข้าถึงแหล่งความรู ้ใน

S.D. แปลผล ลําดับ

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

4.14

0.63

มาก

1

4.32

0.67

มาก

1

4.10

0.65

มาก

-

4.15

0.59

มาก

3.24

0.66

ปาน

2

4.01

0.62

มาก

3

1

4.15

0.63

มาก

2

ธนาคารความดี
รวม
การวิเคราะห์ และสกัดความรู้
1. การแลกเปลียน
ประสบการณ์พร้อมนําภูมิ

กลาง

ปั ญญาทีมีอยูด่ งเดิ
ั มมาปรับใช้
ในการดําเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดี
2. การนําความรู้จากทีไป
ศึกษาดูงานหรื อการศึกษา
เรี ยนรู้จากเอกสาร และสื อ
ต่างๆ มาปรับใช้การ
ดําเนินงาน

4.02

0.61

มาก

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
(ต่อ)
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

3. การนําความรู้ดา้ นต่างๆ

3.17

S.D. แปลผล ลําดับ
0.59

ของธนาคารความดีรวมถึง

ปาน

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

3

4.18

0.55

มาก

1

-

4.11

0.59

มาก

3

4.13

0.55

มาก

3

5

4.14

0.60

มาก

2

กลาง

ปัญหาทีเกิดขึนในระหว่าง
การดําเนินงานมาปรึ กษา
หารื อ วิเคราะห์ สังเคราะห์
และนําข้อสรุ ปทีได้มาปรับใช้
เหมาะสมกับการดําเนิ นงาน
รวม

3.26

0.65

ปาน
กลาง

การถ่ ายโอนและเผยแพร่
ความรู้
1. การถ่ายโอนและเผยแพร่

3.37

0.57

ความรู้ให้กบั สมาชิกและ

ปาน
กลาง

บุคคลภายนอก
2. การแบ่งปันความรู ้กบั กลุ่ม
บุคคลทีสนใจมาศึกษาดูงาน
และสมาชิกภายนอกพืนที

3.23

0.61

ปาน
กลาง

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
(ต่อ)
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

3. การประชุมปรึ กษาหารื อ

S.D. แปลผล ลําดับ

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

3.51

0.63

มาก

2

4.09

0.61

มาก

4

4.01

0.51

มาก

1

4.18

0.53

มาก

1

3.28

0.54

ปาน

4

-

4.15

0.59

มาก

-

1

4.23

0.66

มาก

1

แลกเปลียน และระดมความ
คิดเห็นร่ วมกันของสมาชิก
4. จัดบอร์ด นิทรรศการและ
สื อรู ปแบบต่างๆ ของ
กิจกรรมในการเผยแพร่
ความรู้ของธนาคารความดีให้
กลุ่มสมาชิกและบุคคลทัวไป
5. การมีส่วนร่ วมในการ
แบ่งปั นความรู ้ของสมาชิก
รวม

กลาง
3.44

0.59

ปาน
กลาง

การประยุกต์ และทําความรู้ให้
ถูกต้ องกับงาน
1. กิจกรรมการแลกเปลียน
ความรู้ ในการเอาความรู้จาก
ประสบการณ์ มาผนวกกับภูมิ
ปั ญญาดังเดิมประยุกต์ใช้

4.11

0.61

มาก

ตารางที 8 ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
(ต่อ)
n = 314
สภาพการณ์การจัดการความรู้
&

2. การมีส่วนร่ วมในการ

3.07

S.D. แปลผล ลําดับ
0.52

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนํา

ปาน

ความต้องการจัดการความรู้
&

S.D. แปลผล ลําดับ

4

4.15

0.55

มาก

3

2

4.17

0.67

มาก

2

3

4.12

0.58

มาก

4

-

4.18

0.60

มาก

-

-

4.20

0.68

มาก

-

กลาง

ข้อสรุ ปมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับการดําเนิ นงาน
3. การถอดบทเรี ยน การ

3.19

0.63

ดําเนินกิจกรรมของธนาคาร

ปาน
กลาง

ความดีนาํ มาปรับใช้ในการ
พัฒนา การดําเนินงาน
4. การปรับปรุ งความรู้ให้

3.09 0.541 ปาน

ทันสมัยและทันเหตุการณ์

กลาง

ปัจจุบนั
รวม

3.16

0.58

ปาน
กลาง

รวมทังหมด

3.54

0.66

มาก

จากตารางที 8 ผลการวิเคราะห์ สภาพการณ์การจัดการความรู้และความต้องการ
ธนาคารความดี มีผลการดําเนินการ อยูใ่ นระดับมาก ( & =3.54 , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็ นราย
ขันตอนพบว่า
ขันตอนการจัดเก็บความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 4 ข้อ
และ ปานกลาง 1 ข้อ โดยสามารถเรี ยงลําดับสภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดีเป็ นราย
ข้อจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลี ยน้อย คือ ดังนี อันดับ 1 การเข้าถึงแหล่งความรู ้ในธนาคารความดี
( & = 4.14, S.D = 0.63) อันดับ 2 มีการเก็บระบบของเอกสารและจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
( & =4.12, S.D = 0.61) อันดับ 3 มีการเก็บรวบรวมความรู ้ต่างๆ ทีสมาชิ กต้องการอย่างเป็ นระบบ
( & =4.01, S.D = 0.62) และ อันดับ 4 การนําความรู ้ทีจัดเก็บไว้มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ( & = 3.17,
S.D = 0.57)
ขันตอนการแสวงหา เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3 ข้อ และ
ปานกลาง 3 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับสภาพการณ์ การจัดการความรู ้ธนาคารความดี เป็ นราย
ข้อ จากค่ า เฉลี ยมากไปหาค่ า เฉลี ยน้อ ย คื อ อันดับ 1 การกํา หนดความรู ้ ที จํา เป็ นต่อ การดํา เนิ น
กิจกรรมธนาคารความดี ( & =4.18, S.D = 0.67) อันดับ 2 กําหนดความรู ้ตามความต้องการของ
สมาชิ ก ( & =4.01, S.D = 0.53) อันดับ 3 มีการเข้ารับการอบรม การสัมมนาและการดูงานจาก
แหล่งข้อมูล ( & =3.52, S.D = 0.62) อันดับ 4 การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในการแสวงหาความรู ้
( & = 3.42,

S.D = 0.69) อันดับ 5 การคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆในการนํามาใช้ในการดําเนิ น

กิจกรรมธนาคารความดี ( & = 3.39, S.D = 0.54) และอันดับ 6 การแสวงหาความรู้ของคณะทํางาน
และสมาชิกธนาคารความดี ( & = 3.32, S.D = 0.56)
ขันตอนการถ่ ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ค่าเฉลี ยอยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับสภาพการณ์ การจัดการความรู ้
ธนาคาร ความดีเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อันดับ 1 จัดบอร์ ด นิ ทรรศการ
และสื อรู ปแบบต่างๆ ของกิจกรรมในการเผยแพร่ ความรู ้ของธนาคารความดี ให้กลุ่มสมาชิ กและ
บุคคลทัวไป ( & =4.01, S.D = 0.51) อันดับ 2 การประชุ มปรึ กษาหารื อ แลกเปลียน และระดม
ความคิดเห็นร่ วมกัน

ของสมาชิ ก ( & = 3.51, S.D = 0.63) อันดับ 3 การถ่ายโอนและเผยแพร่

ความรู ้ให้กบั สมาชิ กและบุคคลภายนอก ( & =3.37, S.D = 0.57) อันดับ 4 การมีส่วนร่ วมในการ

แบ่งปั นความรู ้ของสมาชิ ก ( & = 3.28, S.D = 0.54) และ อันดับ 5 การแบ่งปั นความรู ้กบั กลุ่ม
บุคคลทีสนใจมาศึกษาดูงานและสมาชิกภายนอกพืนที ( & = 3.23, S.D = 0.61)
ขันตอนการสร้างความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 2 ข้อ และ
ปานกลาง 4 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับสภาพการณ์การจัดการความรู ้ธนาคารความดีเป็ นราย
ข้อจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อันดับ 1 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กบั สมาชิกได้รับรู ้
( & = 3.91, S.D = 0.53) อันดับ 2 การถ่ายทอดความรู ้ จากผูม้ ีประสบการณ์ สูงหรื อผูเ้ ชี ยวชาญ
เกียวกับการดําเนินกิจกรรมธนาคารความดี ( & = 3.87, S.D = 0.66) อันดับ 3 การเห็นคุณค่าของ
ความรู้ทีมีอยูใ่ นตัวของสมาชิก ( & =3.39, S.D = 0.55) อันดับ 4 การสอนงานโดยการปฏิบตั ิจริ งใน
สิ งทีต้องเรี ยนรู ้ ให้ก ับสมาชิ ก ( & = 3.34, S.D = 0.67)

อันดับ 5 การนําความรู ้ ทีเกิ ดจาก

ประสบการณ์ของสมาชิกนําไปใช้ในการดําเนิ นกิจกรรม ( & = 3.29, S.D = 0.69) และ อันดับ 6
การผสมผสานความรู้เก่าและความรู ้ใหม่
ขันตอนการวิเคราะห์และสกัดความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก 1 ข้อ และ ปานกลาง 2 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับสภาพการณ์การจัดการความรู ้ธนาคาร
ความดีเป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อันดับ 1 การนําความรู้จากทีไปศึกษาดูงาน
หรื อการศึกษาเรี ยนรู ้จากเอสาร และสื อต่างๆมาปรับใช้การดําเนิ นงาน ( & = 4.02, S.D = 0.61)
อันดับ 2 การแลกเปลี ยนประสบการณ์ พ ร้ อมนําภูมิ ปัญญาที มี อยู่ดงเดิ
ั ม มาปรั บใช้ในการดําเนิ น
กิจกรรมของธนาคารความดี ( & = 4.02, S.D = 0.61) และอันดับ 3 การนําความรู ้ดา้ นต่างๆของ
ธนาคารความดี ร วมถึ ง ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นในระหว่ า งการดํา เนิ น งานมาปรึ ก ษาหารื อ วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และนําข้อสรุ ปทีได้มาปรับใช้เหมาะสมกับการดําเนินงาน ( & =3.17, S.D = 0.59)
ขันตอนการประยุกต์และทําความรู ้ ใ ห้ถู กต้องกับงาน เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี
ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และ ปานกลาง 3 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับสภาพการณ์ การ
จัดการความรู ้ธนาคารความดีเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี ยมากไปหาค่าเฉลี ยน้อย คือ อันดับ 1 กิ จกรรม
การแลกเปลียนความรู ้ ในการเอาความรู ้จากประสบการณ์มาผนวกกับภูมิปัญญาดังเดิมประยุกต์ใช้
( & = 4.11,S.D = 0.61) อันดับ 2การถอดบทเรี ยน การดําเนินกิ จกรรมของธนาคารความดีนาํ มา
ปรับใช้ในการพัฒนาการดําเนินงาน ( & = 3.19, S.D = 0.63) อันดับ 3 การปรับปรุ งความรู้ให้

ทันสมัยและทันเหตุการณ์ ( & =3.09, S.D = 0.54) และอันดับ 4 การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์
สังเคราะห์และนําข้อสรุ ปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดําเนินงาน ( & =3.07, S.D = 0.52)
สําหรับผลการวิเคราะห์ความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี มีผลการดําเนินการ
อยูใ่ นระดับมากในระดับมาก ( & = 4.20 , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็ นรายขันตอนพบว่า
ขันตอนการจัดเก็บความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทังหมด
4 ข้อ โดยสามารถเรี ยงลําดับความต้องการการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี เป็ นรายข้อจาก
ค่ า เฉลี ยมากไปหาค่ า เฉลี ยน้ อ ย คื อ ดัง นี อัน ดับ 1 มี ค วามพร้ อ มด้า นอุ ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีทีมีประสิ ทธิภาพทีช่วยในการจัดเก็บความรู ้ได้มากและทันเวลา ( & = 4.32, S.D = 0.67)
อันดับ 2 มีสมาชิ กทีมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับผิดชอบประจํา
เกียวกับการพัฒนาความรู ้ดา้ นธนาคารความดี ( & =4.22, S.D = 0.63) อันดับ 3 มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างมีระบบและเป็ นปั จจุบนั สามารถค้นหาได้ง่ายเมือต้องการใช้ ( & =4.21, S.D = 0.65) และ
อันดับ 4 มีการบันทึกประสบการณ์และความชํานาญของสมาชิ กเก็บไว้ในสื อต่างๆเพือนํามาใช้อีก
ในภายหลัง เช่น ครู ภูมิปัญญาท้องถิน ( & = 4.13, S.D = 0.55)
ขันตอนการแสวงหา เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทังหมด 5 ข้อ
ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับความต้องการการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี เป็ นรายข้อจาก
ค่ า เฉลี ยมากไปหาค่ า เฉลี ยน้อ ย คื อ อัน ดับ 1 มี ก ารแสวงหา/ค้น หาความรู ้ จ ากแหล่ ง ความรู ้ ที
หลากหลายจากภายในธนาคารความดี และภายนอก เช่ น สื อสิ งพิมพ์ต่างๆ อินเตอร์ เนต ห้องสมุ ด
การอบรม หรื อการสัมมนา เป็ นต้น( & =4.24, S.D = 0.68) อันดับ 2 มีการแสวงหาความรู้จาก
บุ คคลที มี ความรู ้ หรื อผูเ้ ชี ยวชาญด้านธนาคารความดี และการทําความดี เช่ น การพูดคุ ย สนทนา
การศึกษาดูงาน เป็ นต้น ( & =4.17, S.D = 0.55) อันดับ 3 มีมีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น
ภายในธนาคารความดีเป็ นประจํา ( & =4.12, S.D = 0.52) อันดับ 4 มีการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆใน
การนํามาใช้ในการดําเนินกิจกรรมธนาคารความดี( & = 4.03, S.D = 0.53) และอันดับ 5 มีการศึกษา
ข้อมูลใหม่ๆ เกียวกับธนาคารความดีอย่างต่อเนือง ( & = 4.02, S.D = 0.62)
ขันตอนการประยุกต์และทําความรู ้ ให้ถูก ต้องกับงาน เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทังหมด 4 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับความต้องการการจัดการความรู ้
ของธนาคารความดีเป็ นรายข้อจากค่าเฉลี ยมากไปหาค่าเฉลี ยน้อย คือ อันดับ 1 มีการนําความรู้ ที

ได้มาปรั บเป็ นแนวทางในการดํา เนิ นงาน( & =4.23, S.D = 0.66) อันดับ 2 มีก ารสื อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในธนาคารความดีรับทราบเกียวกับองค์ความรู ้ทีจัดเก็บและการเข้าถึงองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ( & = 4.17, S.D = 0.67) อันดับ 3 มีการใช้ประโยชน์จากความรู ้ทีมีอยู่
ในธนาคารความดี ช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาต่างๆระหว่างการปฏิ บตั ิ งาน ( & =4.15,
S.D = 0.55) และ อันดับ 4 มีการใช้องค์ความรู ้ สมัยใหม่พฒั นาต่อยอดของธนาคารความดีอย่าง
ต่อเนือง( & = 4.12, S.D = 0.58)
ขันตอนการสร้างความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทังหมด 5
ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีเป็ นรายข้อจาก
ค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อันดับ 1 สมาชิกในธนาคารความดีมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็ นและแสวงหาความคิดใหม่ๆในการปฏิ บตั ิงาน( & = 4.21, S.D = 0.57) อันดับ 2 มีการ
สนับสนุ นเรื องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช้ในการพัฒนาความรู้ และนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบตั ิงานและเก็บข้อมูล( & = 4.19, S.D = 0.58) อันดับ 3 มีการนําความรู ้ทีเกิด
จากประสบการณ์ของสมาชิกนําใช้ในการดําเนิ นกิจกรรม( & =4.17, S.D = 0.65) อันดับ 4 มีการ
ส่ งเสริ มบรรยากาศในการดําเนิ นงานเพือให้เกิ ดแรงกระตุน้ ให้สมาชิ กนําความรู ้ทีอยูใ่ นตัวออกมา
เป็ นความรู้ในลักษณะการเอกสารและการสอนงาน( & = 4.11, S.D = 0.62) และอันดับ 5 มีการนํา
ความรู้ทีได้จากแหล่งต่างๆมาพัฒนาเป็ นสิ งใหม่ๆ ในการดําเนินงาน( & = 4.04, S.D = 0.69)
ขันตอนการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ เมื อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี ค่าเฉลี ยอยู่ใน
ระดับมากทังหมด 4 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดี เป็ นรายข้อจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลี ยน้อย คือ อันดับ 1 มีการแจ้งสมาชิ กของธนาคาร
ความดี เกียวกับกิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนในธนาคารความดี อย่างต่อเนื อง ( & = 4.18, S.D = 0.53)
อันดับ 2 มี การสร้ างเครื อข่ายความรู ้ ซึงกันและกันระหว่างสมาชิ กหรื องานหน่ วยงานภายนอกที
เกียวข้อง ( & = 4.12,

S.D = 0.60) อันดับ 3 มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้ดา้ นธนาคารความดี

ผ่านทางสื อต่างๆ เช่น อินเตอร์ เนต สื อสิ งพิมพ์ เป็ นต้น ( & =4.13, S.D = 0.55) และ อันดับ 4 เป็ น
คุณค่าของความรู ้และทักษะทีฝังในตัวสมาชิ กแต่ละคนและสนับสนุ นให้มีการถ่ายทอดความรู ้และ
ทักษะนันๆไปยังสมาชิกอืนๆ ( & =4.09, S.D = 0.61)

ขันตอนการวิเคราะห์และสกัดความรู ้ เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก ทังหมด 3 ข้อ ดังนี โดยสามารถเรี ยงลําดับความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี
เป็ นรายข้อจากค่าเฉลี ยมากไปหาค่าเฉลี ยน้อย คือ อันดับ 1 มี การจัดประชุ มเพือร่ วมกันวิเคราะห์
สังเคราะห์การดําเนินงานอย่างต่อเนือง ( & = 4.18, S.D = 0.55) อันดับ 2 มีการนําความรู้ทีได้จาก
ประสบการณ์ ทาํ งาน การฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานมาใช้ในการปฏิ บตั ิงานเพือให้เป็ นการนํา
ความรู้มาปรับใช้ได้เหมาะสม ( & = 4.15, S.D = 0.63) และอันดับ 3 มีการแลกเปลียนความรู้
ระหว่างสมาชิ กตามความจําเป็ นและความเหมาะสมของเวลา เพือสรุ ปปั ญหาจากการทํางาน และ
ร่ วมปรึ กษาหารื อเพือหาวิธีการปรับและเลือกใช้ความรู ้ให้เหมาะสมกับงาน( & =4.01, S.D = 0.62)
ดังนัน สภาพการณ์และความต้องการการจัดการความรู ้ธนาคารความดี ทีมีการดําเนินการ
อยูใ่ นปั จจุบนั เกี ยวกับการใช้ประโยชน์จากความรู ้ทีมีอยูเ่ พือช่วยในการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและ
พัฒนาการดําเนิ นกิจกรรมของธนาคารความดี การปรับปรุ งความรู ้ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั การ
นําความรู้ ทีกําหนดไว้ไปปฏิ บตั ิให้บรรลุตามเป้ าหมาย การประชุ มเพือแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน
อย่า งสมําเสมอ การถ่ า ยทอดความรู ้ และประสบการณ์ ใ ห้แก่ ส มาชิ ก การนําขันตอนการจัด การ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรม การให้ความร่ วมมือในการกําหนดความรู ้ของสมาชิ ก และการ
นําความรู ้ทีเกิดจากประสบการณ์ของสมาชิกมาใช้ ร่ วมกับรวบรวมข้อมูล เป็ นขันตอนทีสําคัญ ซึ ง
ในการจัดการความรู ้มาดําเนินการในขันตอนเหล่านี เป็ นสําคัญ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู ้ทีมี
อยู่ในสมาชิ กเพือช่ วยในการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและพัฒนาการดําเนิ นกิ จกรรม การปรั บปรุ ง
ความรู ้ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ ปัจจุ บนั การประชุ มกลุ่มเพือแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างสมําเสมอ
การส่ งเสริ มให้สมาชิกพัฒนาความรู ้ การนําความรู ้ทีกําหนดไว้ไปปฏิบตั ิให้บรรลุตามเป้ าหมาย การ
กําหนดความรู ้ทีจําเป็ นการนําขันตอนการจัดการความรู ้มาใช้ในการพัฒนาการดําเนิ นกิจกรรมของ
ธนาคารความดี และการเก็บรวบรวมความรู ้ต่างๆ ทีสมาชิกต้องการไว้อย่างเป็ นระบบ

2. การปฏิบัติทเป็ี นเลิศของธนาคารความดี
2.1 การจัดการความรู้ ของธนาคารความดี
การดําเนินงานใดๆ ในปั จจุบนั และอนาคต จําเป็ นต้องอาศัยการจัดการความรู้ เข้ามา
เป็ นเครื องมือช่วยในการขับเคลือน เนืองจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
จะมีการปรับเปลียนเป็ นพลวัตอยูเ่ สมอ จึงจําเป็ นต้องมีการใช้ความรู ้เป็ นฐานในการพัฒนางาน การ
เตรี ย มรั บ กับการเปลี ยนแปลง การแก้ไ ขปั ญหาที พบในการปฏิ บ ตั ิ ง านหากต้องการให้ป ระสบ
ผลสําเร็ จ ก็จาํ เป็ นต้องมีการจัดการความรู ้ เพือนําไปสู่ การใช้ความรู ้ในการพัฒนางาน และพัฒนา
ผูค้ นทีเกียวข้องกับการทํางาน รวมทังพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ อันจะทําให้เกิดองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ทีมีความสุ ขตามมา
จากการสนทนากลุ่มของการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอข้อมูลเกียวกับการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี ทีประกอบด้วยการแสวงหา
ความรู ้ การสร้างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ และการประยุกต์และทําความรู ้ในถูกต้องกับงาน ดังต่อไปนี
1. การแสวงหาความรู้ การดําเนินงานของธนาคารความดีมีแสวงหาความรู้การพูดคุย
แลกเปลียนความรู้ร่วมกัน โดยผ่านคณะกรรมการและคณะทํางาน และผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านมาให้
คําแนะนํา ทีสอดคล้องกับความรู้ทีพึงได้ตามประเด็นหรื อกิจกรรมทีธนาคารความดีตอ้ งดําเนินการ
เพือให้คณะทํางานและสมาชิกเข้าใจร่ วมกัน เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของธนาคารความดีทีตังไว้
คือ
1. สมาชิ กธนาคารความดี รู้ว่าความดี คืออะไร ต้องทําดี อย่างไร และจะนําเอามา
ฝากไว้ทีไหน
2. สมาชิกธนาคารความดีตืนตัวกับการทําดีอยูเ่ สมอ ไม่ทอ้ แท้และท้อถอยทีจะยืน
หยัดทําความดีตลอดไป จนยึดเป็ นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิต
3. ปลูกจิตสํานึ กให้ผคู้ นได้ดาํ เนินชีวิตตามหลักของศีลห้า ธรรมห้า เพือสร้างสุ ข
ให้กบั ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรอบ

4. ยกย่อง เชิ ดชูคนดี สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้คุณค่าของการทําดี และมันใจใน
การทําดีของทุกภาคส่ วนในตําบล และการแก้ไขปั ญหาทังด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุ ขภาพ ภายใต้
สังคมแห่งคุณธรรม
5. ส่ งเสริ มกันทําความดีให้เกิ ดความสามัคคี ความสุ ข และเพิมสิ งทีดี ๆ พืนทีดี ๆ
ให้มีในชุมชน
6. นํา ความดี ม าสนับ สนุ น การจัด สวัส ดิ ก าร จัด ทรั พ ยากรให้ค รอบคลุ ม ทัวถึ ง
สมาชิกทุกหมู่บา้ น ทุกโรงเรี ยนให้เป็ นธรรม
โดยมีเป้ าหมายของธนาคารความดี คือ “เป็ นการทําความดีเพือสร้างค่าความเป็ นคน ยามขัด
สนให้แลกเป็ นสิ งของได้”
จากวัตถุประสงค์ทีได้กล่าวมาล้วนเป็ นกุลโศบายของธนาคารความดี เพือให้เกิด
1. การมีส่วนร่ วมพัฒนาจิตใจ- พัฒนาสาธารณะ
2. การเสี ยสละ จิตศรัทธา
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ดําเนินชีวติ แบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
5. การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (กาย ใจ สังคม ปัญญา)
เนื องจากการให้ความรู ้ เกี ยวกับความดี นนเป็
ั นเรื องทีต้องอาศัยบุคคลทีสมาชิ กให้ความ
เคารพ ความศรั ท ธา แน่ นอนว่า ต้อ งอาศัย คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที บัง เกิ ดขึ นในตัวบุ ค คลที ให้ก าร
ถ่ายทอดความรู ้ ส่ วนความรู้ ดา้ นอืนๆ ที เอือประโยชน์ต่อสมาชิ กก็เป็ นคัดสรรตามประเด็นต่างๆ
รวมถึงการแสวงหาความรู้โดยการเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากสถานทีต่างๆ ทีเป็ น
การเติมเต็มองค์ความรู้ของคณะกรรมการและสมาชิก
ธนาคารความดี จึงมีการแสวงหาความรู ้ ทีเหมาะสมกับการดําเนิ นงาน และสามารถนํามา
ปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของธนาคารความดีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
ตามวัตถุ ประสงค์ข องธนาคารความดี จึ งเป็ นการแสวงหาความรู ้ ที ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการ
พัฒนาการดําเนินงานของธนาคารความดีได้เป็ นอย่างดีคือ
โดยแบ่งการแสวงหาความรู ้ใน 2 ส่ วนใหญ่ๆ คื อ การแสวงหาความรู ้ในการปฏิ บตั ิงาน
ของคณะทํางาน และ การแสวงหาความรู้ของสมาชิกธนาคารความดี ดังนี

1. การแสวงหาความรู้ในการปฏิบตั ิงานของคณะทํางานธนาคารความดี ได้มีช่องทางใน
การแสวงหาความรู ้ ดังนี
1.1 การแสวงหาความรู ้ ขอ้ มูลในรู ปของเอกสาร สื อ หรื อสารสนเทศ ทีเกี ยวข้อง
กับการดําเนิ นงาน อาทิเช่น กระบวนการรับสมัคร การคิดและออกแบบสมุดสะสมความดี จัดทํา
แบบฟอร์ ม สํา หรับสมุ ดฝาก-ถอนความดี ขันตอนและวิธีการรั บการฝาก-ถอนความดี และการ
บริ หารจัดการภายในธนาคารความดี
1.2 การแสวงหาความรู้ จ ากกระบวนการฝึ กอบรม เพื อพัฒ นาทัก ษะโดยอาศัย
ผูเ้ ชียวชาญให้คาํ ปรึ กษาและคําแนะนํา โดยเฉพาะขันตอนการฝาก-ถอนความดีทีต้องอาศัยการปรับ
ประยุกต์จากการในระบบเงิ นตรามาเป็ นความดี แทน ซึ งในการฝึ กอบรมได้ร่วมมื อกับ ธนาคาร
พาณิ ชย์ทีมาช่วยให้คาํ ปรึ กษาในขันตอนนี นอกจากในการปฏิบตั ิงานในลักษณะงานสํานักงานแล้ว
สิ งทีต้องพัฒนาความรู ้ร่วมด้วยเช่นเดียวกับสมาชิกธนาคารความดีทวไป
ั คือ ความรู ้เกียวกับความดี
ทีสอดแทรกในกิจกรรมนันๆ อาทิเช่น ในเรื องการบริ หารจัดการธนาคารความดี ให้รู้จกั บทบาท
หน้าทีของตนเอง บทบาทผูจ้ ดั การต้องการจัดอะไรบ้าง คนรับรองความดี คือใคร และเจ้าหน้าที
ธนาคารความดีทาํ หน้าทีในการรับฝาก-ถอนความดี ดูแลสิ งของ บันทึกคะแนนความดี ทํารายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานส่ งสํานักงานใหญ่ทุกเดือน เป็ นต้น
1.3 การแสวงหาความรู ้จากการศึกษาดูงาน การศึกษาเรี ยนรู ้จากแหล่งข้อมูลหรื อ
สถานทีอืนๆ ทีเหมาะสมกับภาระงานถือเป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ให้กบั คณะทํางานโดยนํามาปรับใช้
ให้เข้า กับวิถี ก ารดําเนิ นงานของธนาคารความดี โดยการศึ ก ษาดู งานจะเน้นไปในเรื องของงาน
สํานักงาน และการบริ หารจัดการ
2. การแสวงหาความรู้ของสมาชิกธนาคารความดี ได้มีช่องทางในการแสวงหาความรู ้
ดังนี
2.1 การแสวงหาความรู ้ จ ากตัว บุ ค คลมาจัด เก็ บ ไว้ใ ห้ เ ป็ นระบบเพื อนํา ไปใช้
ประโยชน์กบั ธนาคารความดีได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผลตามวัตถุ ประสงค์และ
ความต้องการ อาทิ ภูมิปัญญาเปรี ยบเสมือนเบ้าหลอมของการความทําดี ทีแฝงอยู่ในตัวบุคคล ที
สะท้อนออกมาในลักษณะการเชิดชู /และยกย่องคนดี อันเป็ นต้นแบบในการประพฤติปฏิบตั ิให้กบั
สมาชิกได้เป็ นอย่างดี

2.2 การแสวงหาความรู้จากการแลกเปลียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู ้ ซึ ง
ความรู้ จะแฝงอยู่ตวั บุ คคล เพียงแต่ ตอ้ งอาศัย เวที หรื อโอกาสในการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ และการ
ถ่ายทอดอย่างถูกวิธี
2.3 การแสวงหาความรู้ จ ากกระบวนการฝึ กอบรม ในการฝึ กอบรมเป็ นการให้
ความรู้และความเข้าใจทีตรงกันในการดําเนินงานและกิจกรรมทีธนาคารความดีจดั ขึนอย่างต่อเนื อง
อาทิเช่น จะจัดอบรมเมือสมาชิกครบ 50 คนขึนไป หรื อ 1 หมู่บา้ นต่อ 1-2 รุ่ น หรื อ 1 โรงเรี ยน ต่อ 1
รุ่ น รวมทังเมือเปิ ดสาขาใหม่ก็จะมีการอบรมแก่สมาชิ กทุกครัง ซึ งรายละเอียดในการอบรม ได้แก่
การอบรมถึ งเกณฑ์ในการทํากิจกรรมทําความดี ในทุกครั งทีมีการอบรมจะมี การเพิมกิจกรรมทํา
ความดี รวมถึงเกณฑ์การฝาก-ถอนความดี และการแบ่งปั นประโยชน์
2.4 การแสวงหาความรู ้จากการศึกษาดูงาน ในการศึกษาเรี ยนรู ้ จากแหล่งข้อมูล
เป็ นการพัฒนาเพิมพูนความรู ้จาํ เป็ นต้องเปิ ดมุมมอง แง่คิดต่างๆทีมีความหลากหลายทีสามารถนํามา
พัฒนาตนเองและท้องถินได้
จากการทีธนาคารความดีได้เปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีได้ผา่ น
กระบวนการฝึ กอบรมให้ความรู ้เกียวกับความดี หรื อกิจกรรมทําความดี มาอย่างต่อเนืองรวมถึงการ
ได้นาํ ไปศึกษาดูงานในองค์กรและพืนที ต่างๆ เพือเปิ ดโลกทัศน์และมุมมองเกี ยวกับการบริ หาร
จัดการในลักษณะองค์กรเพือนํามาปรับใช้ในธนาคารความดี ให้เหมาะสมกับบริ บทของธนาคาร
ความดีและชุมชน
สอดคล้องกับการกล่าวของกรรมการธนาคารความดีตาํ บลห้วง้มทีว่า
“ช่ วงที เริ มใหม่ ๆ ไม่ เข้ าใจว่ าจะทํากันอย่ างไร เพราะไม่ เหมื อนกับลักษณะงาน
สํานักงานทัวๆไป จะฝาก-ถอนความดีจะทําอย่ างไร นึกไม่ ออกเลย ดีทีว่ าท่ านพระ
ครู สุจิณกัลยาณธรรมคงเห็นปั ญหาที น่ าจะเกิดขึน จึ งได้ มีการอบรมให้ กับพวกเรา
โดยให้ ทางเจ้ า หน้ า ที องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลหั ว ง้ ม ที มี ค วามเชี ยวชาญงาน
สํานักงานมาช่ วยสอนโดยปรั บประยุกต์ ให้ เข้ าการกิ จกรรมของธนาคารความดี
เช่ น ระบบการลงคะแนนความดีมีแบบฟอร์ มที ชั ดเจน เป็ นต้ น ” ( พันธุ์ดี พรหม
เทศ, 2556)

นอกจากนันในส่ วนของคณะกรรมการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ งเกียวกับศึกษาดูงานได้
เสริ มว่า
“การศึกษาดูงานก็ถือเป็ นส่ วนสําคัญทีทําให้ เราได้ เห็นอะไรมากขึน ถึงแม้ จะไม่ ใช่
รู ปแบบการทํางานของธนาคารความดี ก็ตาม แต่ เราก็สามารถปรั บประยุกต์ ใช้ ได้
อย่ า งน้ อยๆก็ร ะบบการทํา งานของสํา นั ก งาน การจั ด ทํา รายงาน ประเภทงาน
เอกสารทีเราต้ องนํามาใช้ ในการเก็บข้ อมูลอย่ างต่ อเนือง” (พรรณศิริ ตาคํา, 2556)
โดยการนําความรู้ทีแสวงหามานัน ได้มาดําเนินการภายในธนาคารความดี อาทิ
1. สร้ างความเข้าใจที ถูกต้องในการดําเนิ นงานและกิ จกรรมของธนาคารความดี
เพือป้ องกันปัญหาทีอาจขึนถ้าปราศจากความเข้าใจทีตรงกัน โดยมีหลักการและแนวคิดทีเหมาะสม
และสอดคล้องกับการปฏิบตั ิ
2. ส่ งเสริ มให้เกิดการริ เริ มในการสร้างสังคมแลกเปลียนเรี ยนรู ้และนําสู่ การบรรลุเป้ าหมาย
ของธนาคารความดี
3. เปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลียนความเห็นและสร้างบรรยากาศของการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ภายในธนาคารความดี
4. ให้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทํางานร่ วมกัน เห็นความสําคัญและคุณค่าของ
ตัวบุคคล
5. ให้มีการพัฒนาและใช้ศกั ยภาพของคณะทํางานและสมาชิ กธนาคารความดีได้
อย่างเต็มทีและมีประสิ ทธิภาพ
6. สร้างความรู ้ใหม่หรื อนําความรู ้ ทีมีอยู่มาใช้ในการทํางานให้เกิ ดผลสัมฤทธิ ทีมี
ประโยชน์ต่อธนาคารความดี
7. รวบรวมความรู ้ภายในธนาคารความดีและนําเข้าความรู ้จากภายนอกทีเกียวข้อง
แล้วนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสมาชิกธนาคารความดีทุกคนสามารถเข้าถึงได้
8. เป็ นการเสาะหา รวบรวม จัดเก็บความรู ้ ทีมีอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคนทีเชี ยวชาญ
ในด้านต่างๆ กัน

9. ทําให้ธนาคารความดีมีความเข้มแข็งและมีจุดเด่นในการทีจะต่อสู ้กบั กระแส
การเปลียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั
ในการแสวงหาความรู ้ ทางธนาคารความดี ไ ด้ก าํ หนดความรู ้ ตามที มีก ารระดมความ
คิดเห็นอย่างต่อเนือง โดยพิจารณาความรู ้ทีเหมาะสมกับกิจกรรมนันๆ ซึ งผูว้ ิจยั ได้แจกแจงตามราย
กิ จกรรมที ได้ก าํ หนดความรู ้ ที สมาชิ ก ธนาคารความดี จาํ เป็ นต้องต้องรู ้ แ ละเข้า ใจก่ อนที จะร่ ว ม
กิจกรรม ดังต่อไปนี
ตารางที 9 กิจกรรมในการกําหนดความรู ้
กิจกรรม

หัวข้ อการให้ ความรู้

1

โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ

ดําเนินชีวติ ผูส้ ู งอายุทีมีคุณภาพ

2

ร้อยคน ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใย แด่ผสู ้ ู งวัยทีขาดแคลน

ทานและการเสี ยสละ

3

1 วัน 1 บาท

การออม การให้และการแบ่งปั น

4

ลดการบริ โภคเครื องดืมแอลกอฮอล์ และ อบายมุข

บุญ บาป และศีล

5

มรรคนายกน้อย

คุณธรรม จริ ยธรรม

6

จิตอาสา

จิตสาธารณะ (Public Awareness)

7

คนดีไม่มีพุง/ ทําดีเพือลูก เลียงลูกด้วยนมแม่

การส่ งเสริ มและดูและสุ ขภาพ

8

อุย้ สอนหลาน

ภูมิปัญญาพืนบ้าน

9

คุณธรรมชุมชน

คุณธรรม จริ ยธรรม

10 กองทุนสวัสดิการชุมชน

การมีส่วนร่ วม จิตสาธารณะ

จากการกําหนดความรู ้ ใ นข้า งต้นเป็ นการชี ช่ อ งทางแสวงหาความรู ้ ใ ห้ก ับ สมาชิ ก ได้
เพิมพูน เติมเต็ม ความรู ้ และเข้าใจมากขึน ซึ งความรู ้ หลายประเด็นได้แฝงอยู่ในตัวบุ คคลอยู่แล้ว
เพียงแต่เป็ นการนําความรู ้ทีแฝงอยูอ่ อกมาให้ได้ประจักษ์ในลักษณะการดําเนินกิจกรรมของธนาคาร
ความดี
2. การสร้างความรู ้ เป็ นกระบวนการทีเกียวข้องกับกระบวนการในสร้างความรู ้จากความรู ้
ที ได้จ ากการแสวงหาความรู้ รวมถึ ง วิธี ก ารสร้ า งและพัฒ นาความรู ้ ที ร่ ว มแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ใ น
ลักษณะการแลกเปลี ยนประสบการณ์ จากการพบปะ พูดคุ ยสื อสารระหว่า งกัน การทํากิ จกรรม
ด้วยกันของสมาชิ กธนาคารความดี ดว้ ยการสร้างความรู ้ ดว้ ยการลงมือปฏิ บตั ิจริ ง เป็ นวิธีการสร้ าง
ความรู้ทีเห็นได้ชดั เจนและก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิกธนาคารความดี ดังนี
2.1 การแลกเปลียนประสบการณ์และเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยตรงระหว่างบุคคล ด้วยการ
สร้ างความรู้ ในลักษณะการให้คาํ แนะนํา การสอนงานให้กบั คณะกรรมการ คณะทํางานและ
สมาชิก
2.2 การแลกเปลี ยนความรู ้ ที เป็ นความเชี ยวชาญเฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คลไปยัง
คณะกรรมการ คณะทํางานสมาชิกคนอืน โดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในลักษณะของ
สมุดฝากความดี ทีกล่าวมาในข้างต้น เพราะมีการอธิ บายและชีแจงให้ชดั เจนในเรื องการบันทึก ทียึด
แนวปฏิบตั ิตามเมนู/หมวดความดีทีธนาคารกําหนดไว้ ดังภาพที

ภาพที สมุดฝากความดี

2.3 การนําความรู้ของสมาชิ กธนาคารความดีทีมีการเผยแพร่ และสื อสารกันมา
ลงมื อปฏิ บตั ิเพือให้เกิ ดประสบการณ์ ด้วยการแบ่งปั นและสร้ างความรู ้ จากความรู ้ ชัดแจ้งไปสู่
ความรู้ฝังลึก ธนาคารความดีได้นาํ ความรู ้ทีชัดแจ้งต่างๆ เช่น รู ปแบบการบริ หารจัดการ การดําเนิ น
กิ จ กรรม การใช้เอกสาร/แบบฟอร์ มการฝาก-ถอนความดี จนเกิ ดเป็ นความรู ้ และประสบการณ์
เกิ ดขึนในตัวของสมาชิ กเอง ซึ งในอดีตการเขี ยนบันทึ กความดี ในสมุ ดฝากความดี จะต้องคอยมี
คณะกรรมการคอยบอกหรื อบางรายต้องเขียนให้ การดําเนิ นกิจกรรมในอดี ตต้องมีพีเลี ยงคอยสอน
งานแต่ในปั จจุบนั กิจกรรมต่างๆ สามารถดําเนินการเองได้อย่างราบรื น
ในการสร้ า งความรู ้ โ ดยผ่ า นกระบวนการร่ ว มแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ใ นลัก ษณะการ
แลกเปลี ยนประสบการณ์ จากการพบปะ พูดคุ ยสื อสารระหว่างกัน ในแต่ช่วงเวลาโดยเฉพาะการ
ประชุมประจําเดือนจะมีการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาทีพบและแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
นันๆ อย่างต่อเนือง
จากการสะท้อนของกรรมการธนาคารความดี หวั ง้มเกียวกับการจัดสร้างความรู ้ทีกล่าว
ไว้วา่
“การดําเนิ นงานของธนาคารความดี ได้ มีการประชุ มแลกเปลี ยนกันทุกเดื อน
เป็ น สิ งทีดีทีเราจะรู้ ว่าสิ งทีทํานันเป็ นอย่ างไร มีปัญหาอะไรบ้ าง และจะแก้ ไข
ปั ญหาอย่ างไร เพราะงานทุกงานย่ อมมีปัญหาทังนัน ยิงตอนเริ มธนาคารความ
ดีใหม่ ๆ มีปัญหาเยอะ ก็ใช้ การพูดคุยแลกเปลียน ช่ วยกันคิ ดช่ วยกันแก้ ไขมันก็
ผ่ านพ้ นมาด้ วยดีทุกครั ง” (สมพงษ์ ชําหา, 2556)
ในส่ วนกรรมการธนาคารความดีป่าหุ่งได้เสริ มว่า
“การได้ แลกเปลี ยนร่ วมกั นเป็ นการเปิ ดโลกทั ศน์ ใ ห้ กั บ เราได้ ม ากที เดี ย ว
อย่ า งการได้ เคยร่ วมแลกเปลี ยนกั บ กรรมการธนาคารความดี หั ว ง้ ม เมื อ
เริ มแรกก่ อตังธนาคารความดี เช่ นกัน ก็เห็นในมุมมองที แตกต่ างกันไป แต่
สิ งที สําคัญคื อการได้ เรี ย นรู้ ในสิ งที เรายังไม่ ร้ ู และสามารถนําไปใช้ ได้ ใ น
ชุมชนของเรา” (นิรันดร์ แปงคํา, 2556)

นอกจากนันในการสร้ างความรู ้โดยผ่านกระบวนการเห็นจริ งและปฏิ บตั ิจริ งเพือให้
คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีได้เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิจากสิ งเกิดขึนในขณะนัน
สอดคล้องกับคํากล่าวของคณะกรรมการธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มไว้วา่
“ในการที เราได้ ปฏิ บัติหรื อทําได้ ทุกวันนีก็อาศัยว่ าได้ เห็นของจริ ง ได้ ปฏิ บัติ
จริ ง เรี ยนรู้ จริ ง ถ้ าอาศัยเพียงให้ คนอื นมาให้ ข้อมูลหรื อไปดูคนอื นเขาทําก็ยัง
ไม่ สามารถทําได้ เอง เพราะเราจะไม่ ร้ ู วิ ธีการหรื อปั ญหาที เกิ ดขึ นว่ าคื ออะไร
แล้ วเราจะแก้ ไขให้ ถกู ต้ องอย่ างไร” ( พันธุ์ดี พรหมเทศ, 2556)
ในส่ วนคณะกรรมการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งได้เสริ มในประเด็นนีว่า
“การเรี ยนรู้ ที ผ่ านการทําจริ งย่ อมทําให้ เรารู้ กระบวนการที ชัดเจน ซึ งธนาคาร
ความดี ป่าหุ่ งเองก็ได้ ใช้ วิธีการสอนคนให้ เป็ นทําเป็ นโดยผ่ านสิ งที เรามีอยู่ใน
ชุ มชน อาจจะยากในช่ วงแรกแต่ เมื อเราได้ ผ่านการทําบ่ อยๆเรี ย นรู้ บ่ อยๆ ก็
ไม่ ใช่ เป็ นเรื องยากอีกต่ อไป” (พรรณศิริ ตาคํา, 2556)
3. การจัดเก็บความรู้ เป็ นการจัดเก็บหรื อการบันทึกข้อมูลความรู ้ไว้ในสื อต่างๆ เพือให้ง่าย
ต่อการนําความรู ้ไปใช้ในโอกาสต่อไป
โดยกระบวนการจัดเก็บความรู ้ของธนาคารความดี แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ดังนี
1. การจัดเก็บ ความรู้ ใ นรู ป แบบการบันทึ ก ของคะแนนสะสมความดี แต่ เดิ ม ยังไม่ มี
โปรแกรมบันทึกข้อมูลของธนาคารความดี เมือสมาชิกธนาคารความดีทาํ สมุดบัญชี หาย ต้องมาไล่ดู
ในสมุดบันทึกของเจ้าหน้าทีธนาคาร จึ งทําให้ไม่รู้ว่าคะแนนความดี เหลื อเท่าไหร่ ทําให้คะแนน
ความดีของสมาชิกหายไป แต่ในปั จจุบนั ได้มีระบบบันทึกความดีแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพือลดท่อน
ความยุ่งยากในการพกพาสมุดบัญชีธนาคาร ซึ งบางครังก็ลืมพกติดตัว หรื อไม่ก็ทาํ หล่นหาย ซึ งใช้
ระบบบันทึกด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนของแต่ละคน ซึ งได้รับการฝึ กทักษะจากผูท้ ีมีความรู ้
เกียวกับการจัดเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เจ้าหน้าทีจากหน่วยรัฐ ประกอบด้วย องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุ มชนตําบล เจ้าหน้าทีจากทีว่าการอําเภอ องค์การ

บริ หารส่ วนตําบล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุ มชนตําบล และเจ้าหน้าจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
การสอนใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลความดี ดังตัวอย่างการบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. การจัด เก็ บ ความรู ้ ใ นรู ป แบบของกิ จ กรรมของธนาคารความดี ได้มี ก ารจัดเก็ บ ใน
รู ปแบบสื อสิ งพิมพ์ สื อวีดีทศั น์ และเอกสาร โดยบันทึกและรวบรวมไว้ในลักษณะแผ่นพับ และ
เอกสารสําหรับเผยแพร่ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของธนาคารความดี ซึ งบางกิจกรรมได้
บันทึกไว้เป็ นวีดีทศั น์ อาทิเช่น การรวบรวมองค์ความรู ้เกียวกับกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมทีมีการจัด 6
ครังต่อปี หรื อ 2 เดือน/ครัง หรื อเป็ นความรู ้เกี ยวกับหมอเมือง โดยมีการสร้ างองค์ความรู ้เกียวกับ
หมอเมือง หม้อสมุนไพร และพิธีสืบชะตา เป็ นต้น รวมทังได้มีการจัดทําในลักษณะ Power Point
เพือสามารถนําไปประโยชน์ต่อการเผยแพร่ ให้กบั สมาชิ กและบุคคลทัวไปได้เรี ยนรู ้ ผ่านสื อและ
เอกสารต่างๆ โดยในการจัดเก็บความรู ้ของธนาคารความดีเป็ นไปอย่างมีระบบนัน ประกอบด้วย
2.1 แกนนําหรื อคณะกรรมการของธนาคารความดี ตังแต่การดําเนิ นงานกลุ่มบุคคล
ทีช่วยขับเคลือนตลอดมา คือคณะกรรมการ ซึ งกระบวนการจัดเก็บความรู ้นนต้
ั องอาศัยวิธีการและ
ทักษะในการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ กลุ่มบุคคลเหล่านี ได้นาํ ความรู ้ ความสามารถและหลักบริ หาร
จัดการมาใช้ร่วมกับการเปิ ดโอกาสในการระดมความคิดเห็นมาอย่างต่อเนือง
2.2 การแลกเปลี ยนและแบ่งปั นความรู ้ระหว่างสมาชิ กภายในกลุ่ ม โดยอย่างน้อย
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้เกิดขึนเดือนละ 1 ครัง ในวันที 7 และ 20 ของทุกเดือน จะช่วยทําให้สมาชิกแต่
ละคนมีความสําคัญและสามารถนําความรู้ทีมีมาพัฒนาธนาคารความดีได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล จึงทํา
ให้สมาชิกธนาคารความดีมีการแลกเปลี ยนความรู ้ซึงกันและกัน ได้เกิดความรู ้จากการพูดคุ ย การ
สอนงาน เพือสร้างความรู้ จากความรู้ฝังลึกไปเป็ นความรู้ฝังลึกด้วยการแลกเปลียนประสบการณ์
ตรงระหว่างสมาชิ ก การสร้างความรู ้จากความรู ้ฝังลึกไปเป็ นความรู ้ชดั แจ้งด้วยการเผยแพร่ ออกมา
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและรู ปแบบสื อ การสร้างความรู้จากความรู้ชดั แจ้งไปเป็ นความรู้ชดั แจ้งด้วย
การรวบรวมความรู ้ ป ระเภทชัดแจ้งมาสร้ างเป็ นความรู ้ ประเภทชัดแจ้งเรื องใหม่ ๆ หรื อต่ อยอด
ความรู้เดิม และการสร้างความรู้จากความชัดแจ้ง ไปสู่ ความรู ้ ฝังลึ กโดยมักจะเกิ ดจากการนําความรู ้
ชัดแจ้งทีได้เรี ยนรู้มาไปปฏิบตั ิจริ งหรื อลงมือทํา ซึงจะทําให้สมาชิกธนาคารความดีทีดําเนินการหรื อ
ปฏิบตั ิในเรื องนันๆ จนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ ประสบการณ์และปั ญญาในตัวของสมาชิกธนาคารความ
ดี

ในการจัดเก็บความรู ้ของธนาคารความดีได้มีการสะท้อนจากกรรมการธนาคารความ
ดีทงสองแห่
ั
งว่า
“ครั งแรกในการบันทึกข้ อมูลโดยเฉพาะการจัดเก็บคะแนนความดียังใช้ เฉพาะ
เขียนลงสมุดบันทึ กคะแนนความดี เท่ านัน แต่ ปัจจุบันได้ มีการสอนนําระบบ
คอมพิ ว เตอร์ มาใช้ เพื อสะดวกในการจั ด การเก็บ ข้ อ มูล ถื อ ว่ า ดี ม ากเพราะ
ประหยัดเวลาและมีความชัดเจนของฐานข้ อมูล” (ลาวัลย์ คําแสนยศ ,2556)
“ตอนนี ธนาคารความดี ตาํ บลหั วง้ ม มี สื อประชาสั ม พั นธ์ ทั งเอกสาร แผ่ นพั บ
VDO และเพลง ทําให้ คนรู้ จักธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ มมากขึน”
(รุ่ งโรจน์ ใจเทียง ,2556)
“ธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งได้ จัดกิจกรรมที ผ่ านประสบการณ์ จากผู้เฒ่ าผู้แก่ ใน
ลักษณะคู่มือของภูมิปัญญาท้ องถินในตําบล ซึ งเป็ นกิจกรรมหนึงที เราจะช่ วยสื บ
สานคู่กับการทําความดีของชุมชน” (วิไล ริ นคํา ,2556)
4. การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ของธนาคารความดีใช้กระบวนการในการพูดคุยปรึ กษาหารื อกัน
ในการดําเนิ นกิจกรรมจะใช้การแนะนําและแลกเปลี ยนข้อมูลความรู ้ ซึงกันและกันและนําปั ญหา
หรื อ ข้อ เสนอแนะมาปรึ ก ษาหารื อ กัน เพื อคิ ด หาแนวทางและช่ อ งทางที ดี ที สุ ด ในการให้ ไ ด้
ประโยชน์ต่อชุ มชนสู ง สุ ด นอกจากนันได้มีก ารนําเอาข้อมู ลความรู ้ ทีได้ม ากลันกรอง แยกแยะ
ตรวจสอบ เพือให้ได้ขอ้ มู ลความรู้ทีถูกต้องก่อนทีจะนําไปปฏิบตั ิใช้ในธนาคารความดี โดยมีการ
ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นงานทุกเดื อนเพือฟั งประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นงานของ
ธนาคารความดี ร่ วมกับการสอบถามความคิดเห็ นจากการลงพืนทีในกิ จกรรมในชุ มชน เช่ น วัน
สงกรานต์ วันพัฒนาท้องถิน หรื อจากการประชุมประชาคมหมู่บา้ น จากการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของธนาคารความดีดว้ ยการประชาคมตําบลทุกวันที 7 ของเดือน และวันที 20 ของ
เดือน พบว่าได้ดาํ เนินกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้สมาชิ กทําความดีเป็ นระยะๆ โดยกิจกรรมเหล่านี ขึนอยู่
กับความเหมาะสมและความต้องการของคนในชุ มชน ซึ งอาจเปลี ยนไปเรื อยๆ เรี ยกกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการทําความดีนีว่า “เมนูความดี/หมวดความดี ” อาทิ เช่น การทําดีถวายในหลวงและ เมนู
คนดีคิดดี ทาํ ดีสุขภาพดีนนเน้
ั นให้สมาชิ กทําความดีต่อตนเองและครอบครัวก่อน เพือให้มีสุขภาพ

กายทีแข็งแรงและสุ ขภาพใจทีบริ สุทธิ พร้อมทีจะทําความดีเพือชุมชนต่อไป โดยมีเมนูคนดีมีส่วน
ร่ วมสร้างความโปร่ งใสไร้ทุจริ ตเป็ นการส่ งเสริ มให้คนทําความดีเพือชุมชนร่ วมกันสอดส่ องป้ องกัน
การทุจริ ตในชุ มชน ซึ งเป็ นการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุ มชนและสมาชิกของธนาคารความดีรู้สึก
เป็ นเจ้าของชุ มชน เกิดความรักและหวงแหนชุ มชนของตนเอง ซึ งพยายามจัดวางเมนูความดีให้
ครอบคลุมและสัมพันธ์กบั โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสุ ขภาพให้มาก
ทีสุ ด เป็ นต้น
โดยจะนํา เอาข้อมู ล ความรู ้ ที ได้ม ากลันกรอง แยกแยะ ตรวจสอบเพือให้ไ ด้ข ้อมู ล
ความรู้ ทีถูกต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เมนู และหมวดทําความดี กิ จกรรมของ
ธนาคารความดี ซึ งกิจกรรมของธนาคารความดี จะมี ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุ มชน
นําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชี วิตทีดี มีภูมิคุม้ กันในตัวเอง มีคุณธรรม มีปัญญา มีความพอเพียง เป็ น
ชุมชนทีเข้มแข็ง มีความอยู่เย็นเป็ นสุ ข เป็ นธรรม และยังยืน ซึ งทุกเมนูและหมวดทําความดี หรื อ
กิ จ กรรมของธนาคารความดี เกิ ด จากการวิ เคราะห์ อย่า งมี ข ันตอน ตังแต่ ค วามต้อ งการ จนถึ ง
กระบวนการและแนวทางการดําเนินงาน
เนื องจากธนาคารความดี ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และสกัดความรู ้เข้ามาช่ วยในการ
ดําเนิ นการ เป็ นการใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ การปรับโครงสร้ างความรู ้ และการสกัด
ความรู้ เพื อให้อยู่ในสภาพและรู ป แบบที สามารถนําออกมาใช้พ ฒ
ั นาธนาคารความดี ต ามความ
ต้องการของสมาชิก คณะกรรมการและคณะทํางาน และเป็ นการสร้างให้เกิดประโยชน์ขึนในชุมชน
ในการวิเคราะห์ และสกัดความรู ้ของธนาคารความดี ได้มีการร่ วมการปรึ กษาหารื อและการพูดคุ ย
เกียวกับของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี เกียวกับการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ซึ งก็ถือเป็ นการ
ประเมินผลการดําเนิ นงานในและช่วงเวลา เพือนําสิ งต่างทีได้ร่วมกันพูดคุ ยมาปรับปรุ งหรื อแก้ไขในสิ งทีเป็ น
ปั ญหาหรื อสร้างสิ งทีควรจะเกิดขึนในธนาคารความดีต่อไป
ในประเด็นนีได้มีการสะท้อนในประเด็นนีดังทีกรรมการธนาคารความดีได้กล่าวว่า
“ทางคณะกรรมการและสมาชิ กธนาคารความดีได้ มีการประชุมกันทุกเดือนคือ
วันทําประชาคมหมู่บ้าน จะพูดคุยเกียวกับการพัฒนาในชุมชนซึ งประเด็นหนึงที
จะเป็ นวาระหนึงคือ การดําเนินงานของธนาคารความดี โดยจะพูดคุยเรื องของ
กิจกรรมธนาคารความดีว่าเป็ นอย่ างไร มีอะไรเพิมเติม หรื อมีปัญหาของ

ดําเนินงาน ซึ งทีได้ คณะกรรมการจะมาประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกัน
ทุกครั ง” (พันธุ์ดี พรหมเทศ ,2556)
นอกจานันกรรมการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ งได้เพิมเติมเกียวกับประเด็นกันได้
ว่า
“สิ งหนึ งที ทางกรรมการขาดไม่ ได้ คื อการร่ วมกั น แลกเปลี ยนและ
ปรึ กษาหารื อกั น มาอย่ า งต่ อ เนื องตั งแต่ เ ริ มก่ อ ตั งธนาคารความดี ม าจนถึ ง
ปั จจุบัน อาจมีความคิ ดเห็นไม่ ตรงกันบ้ างเป็ นเรื องธรรมดา เพราะต่ างคนต่ าง
จิ ตต่ างใจ ซึ งในการทํางานเราต้ องยอมรั บความคิ ดเห็นซึ งกันและกัน ผลของ
การระดมความคิ ดเห็นร่ วมกันแต่ ละครั งล้ วนทําให้ เราได้ เห็นช่ องทางในการ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งไรให้ มี ผ ลดี ต่ อ ธนาคารความดี แ ละชุ ม ชนของเรา” (นิ รั น ดร์
แปงคํา ,2556)
5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นกระบวนการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ ทังให้
สมาชิกภายในและภายนอกได้เรี ยนรู้ ซึ งการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ของธนาคารความดีเป็ น
การสร้างบรรยากาศแห่ งการแบ่งปั นทีผูใ้ ห้มีจิตใจทีพร้อมจะให้และผูร้ ับข้อมูลความรู ้ก็เต็มใจและ
ตังใจมารับข้อมูลความรู ้อย่างเต็มใจ เป็ นการช่วยเหลือเกือกูลแบ่งปั น ทุกคนก็จะเกิดการเรี ยนรู ้และ
การแบ่งปั นร่ วมกันอย่างมีความสุ ข โดยการดําเนินงานของธนาคารความดีได้มีวิธีการถ่ายโอนและ
เผยแพร่ ความรู ้ดงั ต่อไปนี
5.1 การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ภายในและภายนอกชุ มชน ในลักษณะสื อหรื อ
นวัต กรรมเผยแพร่ เ ชิ ง รุ ก ที หลากหลาย เป็ นกระบวนการที เกี ยวกับ การเผยแพร่ องค์ค วามรู ้ ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการช่วยให้ชาวบ้านเกิดความรู ้และความตระหนักในเรื องธนาคารความดี อย่าง
หลากหลายในทุกเพศวัย ซึงได้มีการผลิตสื อในรู ปแบบ
1. บทเพลงธนาคารความดี โดยมี ค ํา ร้ อ งทํา นองที เป็ นภาษาถิ นเพื อคง
เอกลักษณ์ของความเป็ นล้านนา และเป็ นการสร้างความเข้าใจเกียวกับธนาคารความดีทีสมาชิ กและ
บุคคลทัวไปเข้าถึงและฟังเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ ว

2. แผ่นพับ วารสาร และป้ ายประชาสัมพันธ์
3. เว็ปไซต์ธนาคารความดี คือ http:// muangluanggoodbank.wordpress.com และ
www.gnb.huangom.net
4. จัดบูธประชาสัมพันธ์ การออกงานนิทรรศการ การประชุมสัมมนาตามสถานที
ต่างๆ อาทิเช่น เวทีฟืนพลังชุมชนท้องถินอภิวฒั น์ประเทศไทย ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทค เป็ นต้น
5. สื อวิทยุ และโทรทัศน์ ได้มีการออกรายการวิทยุ และ โทรทัศน์ ในหลาย
รายการทีมาจัดทําเพือนําไปเผยแพร่ สู่ สาธารณะชน อาทิ สื อหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ผูจ้ ดั การ ข่าวสด
รายการโทรทัศน์ไทยทีวชี ่อง ไทยพีบีเอส เป็ นต้น
5.2 การถ่ า ยโอนและเผยแพร่ ความรู ้ ใ นลักษณะการศึกษาดูงานของคณะบุคคล
ส่ วนใหญ่จะมีศึกษาเกียวกับกระบวนการทํางานของธนาคารความดี ซึ งในการเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั
ประชาชนทัวไปรวมทังคณะบุคคลตามหน่ วยงานต่างๆทีต้องการมาศึกษาดูงาน และปั จจุบนั ทาง
ธนาคารความดีกาํ ลังดําเนินงานทีจะเป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ชุมชนสําหรับการศึกษาดูงานอย่างเป็ นระบบ
มากขึน เพราะทีผ่านมาในแต่ละสัปดาห์จะมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทังภายในจังหวัดและ
ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องและเพิมขึนทุกปี โดยเฉพาะ ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) ในทุกจังหวัดของภาคเหนื อมาศึก ษาดู งานที นี และให้สิ ทธิ พิเศษแก่
สมาชิกธนาคารความดีทีถือสมุดธนาคารความดีเมือไปติดต่อทีธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร คือ ไม่ตอ้ งรอคิวแบบลูกค้าทัวไป สามารถต่อคิวทางด่วนในช่องของข้าราชการได้เลย
การเผยแพร่ ในรู ปแบบนีเป็ นนําปรับใช้ในการดําเนินงานหน่วยงานหรื อชุมชนต่อไป
5.3 การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ในลักษณะการจัดเวทีจดั การความรู ้ เพือถอด
บทเรี ยนเรื องธนาคารความดี โดยผ่านกิจกรรมมหกรรมความดีของธนาคารความดีทุกปี โดยให้แต่
ละหมู่บา้ นหรื อสถานศึกษาได้ออกร้านหรื อจัดซุ ้มแสดงผลงานเพือนําเสนอภาพชี วิต หรื อผลงาน
ของธนาคารความดีของหมู่บา้ นนันๆ
นอกจากนันทางคณะกรรมการบริ หารงานธนาคารความดี ได้อาศัยการลงพืนที ตามสาขา
ย่อยของธนาคารความดีในการฝาก-ถอนความดีและให้ความรู้ ความเข้าใจหรื อการประชาสัมพันธ์
ให้กบั สมาชิก โดยใช้วิธีการจัดกระเป๋ าบรรจุเอกสารการฝากถอนและป้ ายธนาคารความดีให้กบั ทุก
สาขาย่อย โดยผูใ้ หญ่บา้ นอาจมอบหมายให้ผชู ้ ่ วยผูใ้ หญ่บา้ นหรื อสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน

ตําบล ซึ งการเชือมโยงกลุ่มเครื อข่ายในการดําเนินงานของธนาคารความดี ได้แก่ โรงเรี ยน โดยให้
อํานาจในการบริ หารจัดการและการกําหนดหมวดหมู่ความดี อย่า งอิ สระ รวมทังการขยายไปที
หมู่บา้ น ด้วยการจัดชุดบริ การธนาคารความดีเคลือนที
ในการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ ของธนาคารความดี ทงสองแห่
ั
งล้วนมีสือให้เห็ นอย่าง
แพร่ หลายในขณะนี สอดคล้องกับการกล่าวของพระครู สุจิณกัลยาณธรรม ไว้วา่
“ธนาคารความดี หัวง้ ม มีสือเผยแพร่ ธนาคารความดี หลายช่ องทาง ไม่ ว่าจะแผ่ น
พับ วารสารที ทางองค์ การบริ หารส่ วนตําบลหั วง้ มจัดทําให้ ป้ ายประชาสั มพันธ์
ตามสถานที ต่ างๆ เว๊ ปไซด์ การจัดบูธ บทเพลง หรื อการออกสื อต่ างๆ ทังรายการ
วิ ทยุ และรายการที วี ตอนนี ทั วทั งประเทศน่ า จะรู้ จักธนาคารความดี ตาํ บลหั วง้
มเป็ นอย่ างดี ซึ งเป็ นสิ งที น่ ายินดีทีสามารถนําสิ งดี ยืนให้ กับสั งคมเพื อนําไปใช้ ให้
สังคมเราน่ าอยู่ขึน” ( พระครู สุจิณกัลยาณธรรม, 2556)
นอกจากนันกรรมการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งได้เสริ มว่า
“สื อทุกวันนี เป็ นส่ วนช่ วยสําคัญที ทําให้ การทํางานสามารถขับเคลื อนได้ รวดเร็ ว
ขึ น คนภายนอกหั น มาสนใจอย่ า งต่ อเนื อง พร้ อมที จะนําความรู้ และวิ ธี ก ารใน
รู ป แบบนี ไปปรั บ ใช้ ในชุ ม ชนของตั ว เอง พวกเราก็ภ าคภู มิ ใ จที สามารถเป็ น
แบบอย่ างทีดีให้ กับคนอืน” (ศรี เมือง ใจสน, 2556)
6. การประยุกต์และปรับความถูกต้องของความรู ้ เป็ นการนําเอาความรู ้ ทีสังสมมาจาก
การเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ทีเป็ นภูมิปัญญาเดิมของสมาชิ กมาปรับใช้ในการดําเนิ นกิจกรรมของ
ธนาคาร ภายใต้ส ถานการณ์ และสภาพแวดล้อ มในปั จจุ บ นั พัฒนาจนเป็ นเทคนิ ควิธี ก ารที เป็ น
ลักษณะของธนาคารความดี ซึ งองค์ความรู ้หรื อขันตอนวิธีการต่างๆ จึงต้องมีการประยุกต์และปรับ
ความรู้ให้ใช้ได้กบั กิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น
6.1 การกําหนดเป้ าหมายของธนาคารความดี คือ “ เป็ นการทําความดี เพือสร้างค่า
ความเป็ นคนยามขัด สนในแลกเป็ นสิ งของได้” จากเป้ าหมายนี ได้ป ระชุ ม แลกเปลี ยนของ
คณะกรรมการและคณะทํางาน ในการดําเนิ นกิจกรรมของธนาคารความดีทีมุ่งเน้นกลุ่มเยาวชนนัน
ต้องมีการปรั บให้เหมาะสมในการใช้กุศโลบายให้กลุ่ มเยาวชนหันมาทําความดี มากขึน โดยใช้

กิจกรรมมรรคนายกน้อย กิจกรรมจิตอาสา หรื อกิจกรรมอุย้ สอนหลาน ซึ งจุดเด่นของกุศโลบายที
สอนให้คนทําความดีสาํ หรับเยาวชนในการถือปฏิบตั ิมี 4 ประการ
1. ธนาคารความดีมีกระบวนการทีไม่ยงุ่ ยากและโดนใจเยาวชนรุ่ นใหม่
2. มีแรงจูงใจทีเหนื อกว่ากระติก กระปุกออมสิ น หรื อเครื องบริ โภคอืนๆ นันคือ
การทําความดีซึงมีคุณค่าทางด้านจิตใจ
3. เป็ นการสร้างการมีส่วนร่ วมทําให้เกิดพลังความสามัคคีในชุมชน
4. สามารถสร้างสิ งแวดล้อมทีเอือให้คนทําความดีมากยิงขึน
6.2 การกําหนดเมนูความดี/หมวดความดี จากทีมีการกําหนดจากประชุ มประชาคม
หมู่บา้ นในแต่ละเดื อน พบว่า จะมีการเพิมเติมเมนูความดี /หมวดความดี และกิจกรรมของธนาคาร
ทุ ก เดื อ น แต่ จ ะไม่ มี ก ารตัด ออก ในการเพิ มเมนู แ ละกิ จ กรรมของธนาคารความดี นัน เพื อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนัน เช่ น การบริ จาคเลื อดในช่ วงวันเฉลิ มพระชนม์ การลดเหล้า
เข้าพรรษา การถือศีลกิจเจ การทําลายยุงลายในช่วงระบาด เป็ นต้น
6.3 การฝาก-ถอนความดี มีการปรับความรู้ให้สมาชิกรู้กระบวนการทีถูกต้อง ซึ งเดิมที
ต้องใช้บนั ทึกเก็บไว้เฉพาะส่ วนบุคคลเพียงฝ่ ายเดียว ธนาคารได้นาํ ระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมด้วย แต่
เมือได้มีจดั เก็บความดีโดยการใช้ เพือให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลชัดเจนขึน
6.4 การประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ความถู ก ต้อ งของความรู ้ สู่ อ งค์ ก รภายนอก คื อ การ
ดําเนิ นงานของธนาคารความดีนนั สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั หน่ วยงานหรื อองค์การทังภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ไม่ยงุ่ ยาก โดยข้อเสนอแนะวิธีการนําธนาคารความดีไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
พอสังเขป ดังนี

องค์การภาครัฐทีมีการเลือนเงินเดือนข้าราชการ หรื อการให้บาํ เหน็จความดี

ความชอบตอบแทนให้แก่ขา้ ราชการทีประพฤติตนอยูใ่ นจรรยา มีระเบียบวินยั และปฏิบตั ิราชการมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ ต่อภารกิจของภาครัฐนัน ยังมีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานทียังไม่เหมาะสมมากนัก เช่น บางหน่วยงานใช้การประเมินแบบ 360 องศา (360-Degree
Feedback) เป็ นกระบวนการประเมินประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานจากผูป้ ระเมินหลายๆ
แหล่ง เช่น หัวหน้างาน เพือนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และตัวพนักงาน รวมทังลูกค้าทีติดต่อเป็ น
ประจํากับ พนักงานผูน้ นั ในการนํารู ปแบบการดําเนินงานของธนาคารความดีไปปรับใช้กบั องค์การ
ภาครัฐเหล่านี ด้วยการนําคะแนนความดีตามหลักการฝากความดีของธนาคารความดีมาเป็ นตัว

พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานหรื อความดีความชอบของพนักงาน หรื อองค์กรภาคเอกชนทีมีการ
พิจารณารางวัลโบนัสประจําปี ให้แก่พนักงาน นอกเหนื อจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้าน
ต่างๆ และจํานวนปี ทีทํางานแล้ว ก็จะเป็ นผลดีต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก ทําให้พนักงานลดการแข่งขัน
กันและช่วยเหลือกันในการทํางานมากขึน คือการทํากิจกรรมของธนาคารความดี
ในการประยุกต์และปรับความถูกต้องของความรู้ ของธนาคารความดีได้พยายามเสริ มสร้าง
และปรับประยุกต์ในการดําเนินงานให้เหมาะสม ถูกต้อง กับบุคคล กลุ่มหรื อองค์กรโดยพิจารณา
ในสิ งทีเป็ นอยู่
ประเด็นนีได้มีการสะท้อนจากกรรมการธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มได้กล่าวว่า
“การทําความดีฟังดูแล้ วหลายคนมองข้ ามเพราะไม่ มีตัวตน โดยเฉพาะกลุ่ม
พวกเด็กๆเยาวชนคนรุ่ นใหม่ ซึ งคณะกรรมการได้ พิจารณาว่ ากลุ่มเด็กและ
เยาวชนควรมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือนในการดําเนินงานจึ งส่ งเสริ มให้
เด็กเยาวชนเข้ ามาเรี ยนรู้ เพิ มขึนโดยพยายามเสริ มสร้ างกิ จกรรมที เหมาะสม
กับเด็กๆ เช่ น กิจกรรมมัคนายกน้ อย กิจกรรมหมอน้ อยอาสา เป็ นต้ น”
(สมพงษ์ ชําหา, 2556)
สําหรับมุมมองของกรรมการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่งได้สะท้อนไว้วา่
“องค์ ความรู้ ทีมีอยู่ย่อมมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ ว แต่ จะเอามาออกมาใช้ ให้
ถูก ต้ อง ถูก กาลเทศะ และเหมาะสมกั บ การทํางานนั นย่ อมต้ องอาศั ย การ
เรี ยนรู้ ของแต่ ละคน ซึ งการดําเนินงานของธนาคารความดีป่าหุ่ งได้ นาํ วิธีการ
มาแลกเปลี ยน นํา บทเรี ยนที ได้ จากสิ งที เกิ ดขึ นมาปรั บใช้ เช่ น ระบบการ
จั ด เก็ บ ฐานข้ อมู ล ที ต้ อง มาปรั บใช้ ให้ ทั น กั บ ยุ ค ปั จจุ บั น เป็ นต้ น ”
(ศรี เมือง ใจสม ,2556)

3.2 การปฏิบัติทเป็ี นเลิศของธนาคารความดี
การศึกษาปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ งผูว้ ิจยั ได้รวบรวม
และวิเคราะห์จากบริ บทของชุ มชน วัฒนธรรมชุ มชนและกระบวนการบริ หารจัดการของธนาคาร
ความดี ซึ งจากการได้เรี ยนรู ้ ของธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ งนันมีลกั ษณะเด่ นที สําคัญ
ส่ งผลให้เป็ นองค์กรทีมีการปฏิบตั ิเป็ นเลิศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศในด้านทุนทางสังคมของชุมชน กิจกรรมของธนาคารความดีถือ
ได้ว่า เป็ นการปฏิ บ ัติที เป็ นเลิ ศ ของธนาคารความดี ซึ งการบริ หารจัด การของธนาคารได้มี ก าร
ดําเนิ นการได้สอดคล้องกับความคาดหวังของสมาชิ กกลุ่ม เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการทีสร้ าง
ความพึงพอใจให้เกิ ดขึนกับสมาชิ กธนาคารความดี คือ การยึดถื อกฎระเบียบเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ความไว้วางใจและการยอมรั บ ซึ งกัน และกัน ซื อสั ตย์และเสี ยสละ ซึ งการปฏิ บ ตั ิที เป็ นเลิ ศของ
ธนาคารความดี ต้อ งอาศัย ทุ น สั ง คมที แฝงอยู่ใ นชุ ม ชนเป็ นสํา คัญ ที เป็ นส่ ว นขับ เคลื อนในการ
ดําเนินงาน และทุนสังคมทีสําคัญทีอยูใ่ นชุมชนทีส่ งผลต่อการปฏิบตั ิเป็ นเลิศ มีดงั นี
1.1 ศาสนธรรม หรื อหลักธรรมในศาสนา เป็ นเครื องชี แนะบุคคลให้มีความรัก ความ
ห่ วงใย ความเอืออาทรต่อกัน และใช้หลักการทางศาสนามาสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของชุ มชน เช่ น
ในพระพุทธศานาทีมุ่งสอนให้คนละเว้นความชัว ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน การทําความดีดว้ ย
การให้ทาน เสี ยสละ รักษาศีล และมีจิตใจทีสงบ มีความเมตตาต่อสรรพสิ ง ซึ งสิ งเหล่านี เป็ นทุนที
สร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้กบั ชุมชนได้
1.2 วัฒนธรรมในชุ มชน จากปรากฏการณ์ ภายในชุ มชนแสดงถึ งการมีรากฐานที
มันคงของทุนวัฒนธรรมในชุมชนและผูค้ นในชุ มชนได้ใช้เป็ นพืนฐานเพือเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้ก ับ ชุ ม ชน การเรี ย นรู ้ แ ละขบวนการถ่ า ยทอดความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญา ค่ า นิ ย มที ดี ความเชื อ จารี ต
ประเพณี ซึ งการปรับตัวของบุคคลและชุ มชนให้ทนั ต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ ทีเปลี ยนแปลง
จากภายนอกชุ มชน สามารถให้การดํารงชี วิตอยู่อย่างมันคง มีความเชื อมันและภาคภูมิใจในความ
เป็ นชุมชนของตนเอง
1.3

ทรัพยากรบุคคลและเครื อข่ายบุคคล ได้แก่ การนําบุคคลที เป็ นผูน้ าํ ปราชญ์

ท้องถิ น พระสงฆ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ และผูน้ าํ โดยเฉพาะการทีผูน้ าํ ทีชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาต่อ
ผูน้ าํ ได้ นันส่ งผลให้แกนนําสามารถผลักดันเรื องธนาคารความดี ได้อย่างดี และรวดเร็ ว ซึ งผูน้ ํา

ชุ มชนเกิ ด จากสมาชิ ก ในชุ ม ชนเพือให้ไ ด้บุ ค คลที มี วิสัย ทัศ น์ ร่ว มกัน และมี ภาระจิ ตใจในการ
ส่ งผ่านวิสัยทัศน์ ชุมชนสู่ คนรุ่ นต่อไปอย่างมีพลัง โดยพิจารณาทีบุคลิกลักษณะ ความสามารถและ
ลักษณะชีวิตทีเหมาะสมมีจุดยืนและหลักการทียึดในการตัดสิ นใจ ขณะเดียวกันก็มีความเคารพให้
เกียรติรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิ กในชุ มชน มีความสามารถในการบริ หารจัดการในชุ มชนได้
เป็ นอย่างดี
นอกจากชุมชนทีสามารถเติบโตมาอย่างต่อเนืองได้นนั ได้มีการวางแผนสร้างสมาชิก
ชุมชน ให้สามารถทํางานเป็ นทีมงานด้านต่างๆ ทีมีประสิ ทธิภาพ
1.4 ความเอืออาทร นับว่าเป็ นความสําคัญอย่างยิงทีคนในชุมชนจะมีความเอืออาทรต่อ
กัน ไว้วางใจซึ งกันและกัน ซึ งความเอืออาทรนีเป็ นพลังทีสําคัญยิงของทุนทางสังคม
1.5 การมีส่วนร่ วมและความสามัคคี คนในชุ มชนเกิดความตระหนักในการทํางานเพือ
ส่ วนร่ วม และเล็งเห็ นประโยชน์สาธารณะ มีการทํางานแบบมีส่วนร่ วมมากขึนทังในส่ วนของการ
วางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมรับผลประโยชน์ ซึ งการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนเป็ น
การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็ นหน้าที ที คนในชุ มชนแต่ละชุ มชนต้องเข้าไปเกี ยวข้อง
สัมพันธ์ ร่ วมคิ ด ร่ วมตัดสิ นใจ รวมถึ งวางแนวทางให้เกิ ดโครงสร้ างทางสังคมแบบแนวนอน สร้ า ง
ค่านิ ยมจากหลักธรรมของศาสนา หรื ออุดมการณ์ในการใช้ชีวิต ความเชื อในเรื องกรรม การเคารพ
นอบน้อมต่อธรรมชาติในฐานะเป็ นจิตวิญญาณทีเอือให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทีมีประสิ ทธิ ภาพ สร้าง
กระบวนการเรี ยนรู้ เพือชี วิต กระบวนการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ น การสื บสานภูมิปัญญา ส่ งเสริ ม สนับสนุ นหรื อ
สร้ างผูน้ าํ ตามธรรมชาติให้เกิ ดมี ในชุ มชน รั กษาระบบความสัมพันธ์ เชิ งสังคมที เคยมี ในอดี ตให้
ดํารงอยูต่ ลอดไป นอกจากนีคนในชุ มชนยังมีเป้ าหมายร่ วมกันทีชัดเจนในการขับเคลือนงานภายใต้
แผนการดําเนิ น งานของธนาคารความดี เด็ก และเยาวชนเข้า มี บ ทบาทในการร่ ว มกิ จกรรมเพื อ
ส่ วนรวมมากขึน ด้วยการเรี ยนรู ้โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนเป็ นฐาน ล้วนมาจากทุนทางสังคมของ
ชุมชน
โดยองค์ประกอบข้างต้นมีความเกี ยวข้องเชื อมโยงกับทุนทางสังคมประเภทต่างๆ อาทิ
ทุนทางปั ญญา (Spiritual Capital) ทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
กองทุนสาธารณะ (public fund) และพืนทีสาธารณะหรื อพืนทีทางวัฒนธรรม (Public space or

space) โดยสรุ ป ทุ น ทางสั ง คม มี ก ลไกทํา งานที นํา ไปสู่ ค วามมันคงของชุ ม ชน

cultural

ประกอบด้วย 2 ประการคือ
1. การเกิดขึนของเครื อข่ายทีมีบรรทัดฐานทีแข็งแรงทีใช้เป็ นหลักในการช่วยเหลือ
กันโดยมีความไว้วางใจ (Trust) เป็ นตัวอํานวยให้กลไกนีดําเนิ นไปโดยสะดวกกลายเป็ นส่ วนหนึ ง
ของรู ปแบบการดํารงชีวติ ทางสังคม (Social life)
2. เครื อข่าย ทีนําไปสู่ การประสานความร่ วมมือ (Coordination) การสื อสารและ
การกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ ผอู ้ ืนเป็ นกระบวนการการสร้างความไว้วางใจกันทีเอือต่อการร่ วมมือ
จนฝังเป็ นส่ วนหนึงของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ดัง นี จะเห็ น ได้ว่ า สิ งที ก่ อ เกิ ด ขึ นในชุ ม ชนของตํา บลหัว ง้ม และตํา บลป่ าหุ่ ง คื อ คุ ณ ค่ า
ความสัมพันธ์ทีก่อตัวหยังรากลึกอยูช่ ุ มชนเป็ นบรรทัดฐานทางสังคม (Norms) คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิ ยม เป็ นความผูกพันเป็ นเครื อญาติ มิตรสหาย ความเอืออาทรต่อกัน มีนาใจต่
ํ อกัน การแบ่งปั น
ซึ งกัน และกัน และเป็ นความสัม พันธ์ แนวราบเป็ นใยข่ า ยที เชื อมต่อถึ ง กัน พึงพากันด้ว ยความ
ไว้วางใจซึ งกันและกัน ในอี กแง่หนึ งอาจเรี ยกว่า ทรัพยากรทางศีลธรรม (Moral resource) เป็ น
ทรัพยากรประเภทหนึงทีมีลกั ษณะพิเศษ ทียิงใช้ยงเพิ
ิ มไม่ลดลงอย่างทรัพยากรอืนๆ
2. การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดีในด้านผลสัมฤทธิ ต่อความจุดมุ่งหมายของการ
จัดการความรู้และธนาคารความดี โดยธนาคารความดีมีเป้ าหมายคือ “การทําความดี เพือสร้างค่า
ความเป็ นคน” โดยกระบวนการของธนาคารความดี ช่วยขับเคลือนกิ จกรรมการพัฒนาแบบบูรณา
การ และการแก้ไขปั ญหาทังด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุ ขภาพ ภายใต้สังคมแห่ งคุ ณธรรม ซึ ง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการจัดการความรู ้ ทีได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากนักวิชาการต่างๆ
คือ
2.1 เพือสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ต่อปั ญหาและสามารถร่ วมแก้ปัญหาให้ลุล่วง
ไปด้วยดีได้อย่างมีหลักการและแนวคิดทีเหมาะสม
2.2 เพือส่ งเสริ มให้เกิดการริ เริ มในการสร้ างสังคมแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้และนําสู่ การบรรลุ
เป้ าหมาย
2.3 เพือเปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลียนความเห็นและสร้างบรรยากาศของ
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ในองค์กร

2.4 เพือให้ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการทํางาน เห็นความสําคัญและคุณค่าของตัว
บุคคล
2.5 เพือให้มีการพัฒนาและใช้ศกั ยภาพของบุคคลในการทํางานได้อย่างเต็มทีและมี
ประสิ ทธิภาพ
2.6 เพือสร้างความรู ้ใหม่หรื อนําความรู ้ทีมีอยูม่ าใช้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ
ทีมีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึน
2.7 เพือรวบรวมความรู้ภายในองค์กรและนําเข้าความรู ้จากภายนอกทีเกียวข้อง แล้ว
นํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและทุกคนสามารถเข้าถึงได้
2.8 เพือเป็ นการเสาะหา รวบรวม จัดเก็บความรู ้ ทีมีอยู่ใ นตัวบุ คคลแต่ละคนที
เชียวชาญในด้านต่างๆ กัน
2.9 เพือให้ขอ้ มูลตอบสนองตรงตามเป้ าหมายของผูร้ ับบริ การและตรงตามเป้ าหมาย
ขององค์กรให้มากทีสุ ด
2.10 เพื อการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรที ทํา งานเกี ยวข้อง
สัมพันธ์กนั
2.11 เพือให้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลในองค์กรทีมุ่งเน้นความรู ้ และการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน
2.12 เพือนําความรู้ทีได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
2.13 เพือให้องค์กรมีความเข้มแข็งและมีจุดเด่นในการทีจะแข่งขันกับองค์กรอืน
จุดมุ่งหมายของการจัดการความรู ้ ขา้ งต้นมีความหมายครอบคลุ มตังแต่จุดเริ มต้นของ
กระบวนการจัดการความรู ้ ได้เริ มต้นจากความต้องการในการพัฒนา ที รวมกันเป็ นกลุ่ ม ชุ มชน
องค์กร เพราะจุดมุ่งหมายของการจัดการความรู ้ ย่อมเป็ นจุดมุ่งหมายทีกลุ่ ม ชุ มชน องค์กรนันๆ
ต้องการจึงมีการนํากระบวนการจัดการความรู ้มาส่ งเสริ ม สนับสนุ น เชื อมโยงกลุ่ม ชุ มชน องค์กร
องค์การเครื อข่ายในเรื องการจัดการความรู ้ทีเขามีอยู่หรื อทีกําลังดําเนิ นการอยูซ่ ึ งมีประเด็นต่างๆ มี
วิธี การต่ างๆ มากมาย หลากหลาย เพือพัฒนางานให้สัม ฤทธิ ผลมีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาคนหรื อ
สมาชิ กในกลุ่ม ชุ มชน องค์กร และพัฒนาฐานความรู ้ของกลุ่ม ชุ มชน องค์กร หรื อหากให้คาํ จํากัด
ความว่าจุดมุ่งหมายของการจัดการความรู ้ คือ การทําให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงจากความรู ้ทีฝังอยูใ่ น

ตัวคนไปเป็ นความรู ้ ที ชัดแจ้ง ให้ม ากที สุ ด เพื อให้เกิ ด ความรู ้ ใ นกลุ่ ม ชุ ม ชน องค์ก ร เป็ นการ
บริ หารจัดการให้คนทีมีความรู ้ ฝังอยู่ในตัวถ่ายทอดออกมาสู่ คนอื นๆ ที ต้องการความรู ้ นันๆ ด้วย
วิธีการใดๆ ก็ตาม เช่น เอกสารคู่มือ การสอนงานแบบเป็ นพีเลียงประกบซึ งเหมาะสําหรับงานทีต้อง
ใช้ความชํานาญ การสังเกตจากของจริ งต้องประกบคู่ทาํ งานกันให้เป็ นตัวตายตัวแทนก่อนทีพีเลียง
จะต้องอําลาจากวงการไป หรื อจะทําในรู ปแบบสื อต่างๆ แต่ทีสําคัญจะต้องจัดการให้เป็ นระบบที
สามารถเข้า ถึ ง และนํา มาใช้ไ ด้อ ย่า งสะดวก มี ก ารแลกเปลี ยนประสบการณ์ ก ัน เพื อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายการทํางาน (Right knowledge - Right people - Right time) และผลิผลออกมาเป็ น
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์กร 4 ประการ คือ 1) ผลสัมฤทธิ ของงาน เกิดผลสําเร็ จในงาน
ระดับดีขึนและอาจจะได้นวัตกรรมของงานใหม่ๆ 2) บุคคลทํางาน เกิดการพัฒนา การเรี ยนรู ้ เกิ ด
ความมันใจตนเอง เกิดความเป็ นชุ มชน เป็ นบุคคลเรี ยนรู ้ 3) ความรู้ ของสมาชิ กและขององค์กร
ได้รับการยกระดับ มีการสังสมและจัดระบบให้พร้อมในการนําไปใช้ประโยชน์ 4) องค์กร มีสภาพ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
ในการดําเนินงานของธนาคารความดีทีสามารถเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ได้นนั ต้องอาศัย
โครงสร้ างองค์กร ธนาคารความดี มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องที เป็ นระบบ มี โครงสร้ างการบริ หาร
จัดการทีชัดเจน มีกฎระเบียบ กติกาเป็ นทีรับรู ้ ร่วมกัน แผนการดําเนิ นงานทีชัดเจน ซึ งสิ งเหล่านัน
เกิ ดขึ นเองโดยธรรมชาติ และกลไกการทํางานร่ วมกันแบบลองผิดลองถู กจนได้รูป แบบวิธีการ
เรี ยนรู ้ ทีเหมาะสม สมาชิ กเริ มตระหนักและเล็งเห็นถึ งความสําคัญของการทํางานในลักษณะของ
องค์กร จะช่วยให้สมาชิกเกิดการแบ่งปันและมีความสัมพันธ์ เต็มไปด้วยบรรยากาศของความผูกพัน
โดยเฉพาะอย่างยิงด้านจิตใจทีได้รับนําหล่อเลียงและเติมเต็มกําลังใจอยูเ่ สมอ นันคือ การทําความดี
ทีสร้างความภาคภูมิใจของทุกคน นันเป็ นการทําให้ชุมชนมีคุณภาพชี วิตทีดี โดยธนาคารความดีได้
แฝงมี วิ ถี ป ฏิ บ ัติ ใ นลัก ษณะการดํา เนิ น งานคื อ การพึ งพาอาศัย กัน และกั น เพื อทํา ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทีตังไว้ ความรู้สึกเป็ นเจ้าของ ความรู้สึกถึงความสัมพันธ์แบบเป็ นพีเป็ นน้อง(Sense of
being family) และความยึดโยงรับผิดชอบต่อกันอย่างใกล้ชิด
นอกจากนันในการจัดเรี ยนรู ้ ของธนาคารความดี นาํ สู่ ก ารปฏิ บตั ิ ที เลิ ศ คื อ การประเมิ น
สภาพปั ญหา จึงเกิดเวทีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิกทังทีเป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
เพือสะท้อนผลการดําเนินงานถึงสภาพปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบทีเกิดขึนกับการทํางาน นําไปสู่ การ

กําหนดทิศทางการพัฒนางานอย่างต่อเนืองจนเกิดแผนปฏิบตั ิงานทีชัดเจน ซึ งเมือมีการพัฒนาต้อง
มีกระบวนการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ มีผู้รับผิดชอบ หรื อ กลุ่ มผูร้ ับผิดชอบและมี ยุทธศาสตร์ ในการ
ดําเนิ นการอย่างมีระบบ และเป็ นขันตอนยําว่า ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ในองค์กร (ชุ มชน/
สังคม) ต้องมีการจัดการอย่างเป็ นระบบและมียุทธศาสตร์ ในการดําเนิ นการ-พลานุภาพการจัดการ
รู ปแบบการเรี ยนรู้ ในการทํางานในลักษณะใหม่ๆ เช่ น การระความคิดเห็ นเกียวกับการเลื อกเมนู
ความดี เพือจัดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับการส่ งเสริ มการทําความดี

ร่ วมกับทักษะการคิดเชิ ง

วิเคราะห์ เกิดความคิดของผูน้ าํ ระดับชุมชนและแกนนําชุ มชน จึงได้ระดมความคิดหาวิธีการทีจะทํา
ให้ชุมชนสามารถพึงตนเอง และมุ่งเน้นการพัฒนาเพือขับเคลือนคุณธรรมหรื อความดี ให้คงอยูห่ รื อ
กลับมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยูด่ ีมีสุข จึงนําไปสู่ การค้นหาศักยภาพ ปั ญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยยึดภูมิปัญญาท้องถินของชุ มชนเป็ นกลไกในการขับเคลือนงานอีกทางหนึง ซึ งเป็ น
อีกช่องทางหนึงทีชุมชนจะพึงตนเองได้
อย่างไรก็ตามในการจัดการความรู ้ ของธนาคารความดี ได้ดาํ เนิ นการโดยความสามารถ
การจัดการพัฒนาธนาคารความดี เป็ นองค์กรทีมี ศกั ยภาพในการบริ หารจัดการ และมีอุดมการณ์
ร่ วมกันทีชัดเจน จึงทําให้ธนาคารความดี มีพฒั นาการในการเรี ยนรู ้ ทีเร็ ว สังเกตได้จากแผนปฏิ บตั ิ
งาน และผลการดําเนิ นงานทีผ่านมาของธนาคารความดี สามารถสร้ างชื อเสี ยงให้เป็ นทีรู ้ จกั ของ
บุคคลทัวไป จนสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้กบั หน่วยงาน บุคคลทังภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
3. การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี ในด้านรู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคาร
ความดี มีวิธีก ารทีเป็ นเฉพาะ คื อ เน้นการพัฒนาต่อยอดในสิ งที มีอยู่แล้ว โดยมี การยกระดับองค์
ความรู ้ในส่ วนทีสําคัญจําเป็ นทีธนาคารความดีขาดหายไปด้วยเทคนิ คทีหลากหลาย เช่น การลงมือ
ปฏิ บตั ิ จริ ง ประชุ ม ทบทวน สะท้อนผลการดําเนิ นงานที ผ่านมาเกี ยวกับการบริ หารจัดการ การ
ฝึ กอบรม และการศึกษาดูงาน แล้วสะท้อนนํามาสรุ ป ปรับปรุ งแก้ไข และถ่ายทอดขยายผลในสิ งที
ประสบผลสําเร็ จ ซึงถือเป็ นวิธีการจัดการด้วยกลไกภายในธนาคารความดีและชุมชนเอง
โดยมีการส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีสมาชิ กและชุ มชนสามารถดํารงอยู่ได้อย่าง
ต่อเนื องและมีพฒั นาการทางบวกได้นนองค์
ั
กรและชุ มชนต้องมี กระบวนการเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ น หาก
องค์กรหรื อชุ มชนปราศจากการเรี ยนรู ้ ทีต่อเนื องจะไม่สามารถรั บมือกับปั ญหาใหม่ๆทีเกิ ดขึนได้
เพราะปัญหาทีเกิดขึนย่อมไม่มีสภาวะนิงอยูก่ บั ที แต่ปัญหาทุกปั ญหามีลกั ษณะพลวัตรทีเคลือนทีไป

เรื อยๆ ซึงในการดําเนินงานของธนาคารความดีได้มีการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิ ก
หลากหลายแนวทาง อาทิ การเปลียนค่านิ ยมของสมาชิ กให้เห็ นคุ ณค่าของการแสวงหาความรู ้ ดว้ ย
ตนเองโดยการจัดฝึ กอบรมเพือประโยชน์แก่สมาชิกอย่างต่อเนื อง การสนับสนุ นให้สมาชิ กศึกษาหา
ความรู้เพิมเติมจากสื อหรื อกิจกรรมของธนาคารความดี และการสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุ มชน ซึ ง
ได้มี การรวบรวมและแนวทางปฏิ บ ตั ิ หรื อวิธี การดําเนิ นงานทีประสบความสําเร็ จหรื อสามารถ
ดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาหรื อตอบสนองความต้อ งการของประชาชนเป็ นวิ ธี ก ารทํา งานเป็ น
ประสบการณ์ ทีเป็ นแบบอย่างที ดี เป็ นความรู ้ ทีอยู่ในตัวบุ คคล ถูกนํามาสู่ การสกัดมาเป็ นความรู ้
นํามาจัดระบบความรู้ ให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม ในลักษณะไว้ในฐานข้อมูล โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ มาใช้และเผยแพร่ ในเว๊ปไซด์ รวบรวมเก็บไว้ในรู ปของเอกสาร ได้มี
การกระจายความรู ้ สู่บุคคลทัวไป ซึ งจะเห็ นได้ว่าการดําเนิ นงานอันสู่ ความเป็ นเลิ ศนัน สามารถ
ประสบความสําเร็ จได้โดยอาศัยผูน้ าํ ชาวบ้าน และภาคีเครื อข่าย ไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
และพัฒนาสู่ ความเลิศในการจัดการความรู ้ได้อย่างยังยืน
4. การปฏิ บ ัติ ที เป็ นเลิ ศ ของธนาคารความดี ใ นด้า นความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน จากการ
รวบรวมและวิเคราะห์ การดําเนิ นงานของธนาคารความดี ร่วมกับการศึกษาชุ มชน พบว่าชุ มชนมี
ความเข้มแข็งที สามารถยึดหยัดต่อกระแสการเปลี ยนแปลงทางสังคม ดังสรุ ปความเข้มแข็งของ
ชุมชนได้ดงั นี
4 .1 มีจิตสํานึกชุมชน (Community conscientiousness) หรื อเป็ นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ
(Spirituality) คื อ สมาชิ กสํานึ กว่าตนเองเป็ นเจ้าของชุ มชน มี ความตังใจที จะเข้าร่ วมรับผิดชอบ
ปั ญหาต่างๆ กับบุคคลอืนๆ อย่างเท่าเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกัน และ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิ ก มีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของชุ มชนร่ วมกัน
เป็ นต้น
4. มีจิตวิญญาณชุ มชน (Community spirituality) คือ การที สมาชิกมีความจงรักภักดี
เสี ย สละทํางานเพือชุ ม ชน หวงแหนชุ ม ชน มี สิ งยึดเหนี ยวร่ ว มกัน เช่ น วัด เครื อญาติ โรงเรี ย น
องค์กรปกครองส่ วนท้อง หน่วยงานราชการ และภาคีเครื อข่ายของชุ มชน หรื อ ความสัมพันธ์ทาง
สังคมแบบต่างๆ ทําให้ชุมชนมีจิตใจเหมือนเป็ นสิ งมีชีวิตอย่างหนึง ความมีจิตวิญญาณชุ มชนทําให้
เกิดความปี ติความสุ ขอย่างล้นเหลือ และเกิดพลังอย่างมโหฬาร เป็ นพลังเยียวยา (Healing power) ที

ทํา ให้ค นและชุ มชนมี ค วามสุ ข จิตวิญญาณชุ ม ชน เป็ นสิ งที เกิ ดขึ นต่ อเนื องจากการมี จิตสํา นึ ก
ชุ ม ชน ซึ งนอกจากจะทํา ให้ชุ มชนเข้ม แข็งโดยตรงแล้ว ยังเป็ นพื นฐานสํา คัญที ทํา ให้เกิ ดความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนในด้านอืนๆ อีกด้วย เพราะเป็ นเสมือนการทําให้สมาชิ กในชุมชนมีจิตใจแข็งแกร่ ง
มีความพร้อมทีจะรวมพลังกันเพือพัฒนาชุมชนของตนต่อไป
4. เป็ นชุมชนเรี ยนรู้ (Community learning) คือ สมาชิ กช่วยกันเรี ยนรู ้หรื อเรี ยนรู้เป็ น
กลุ่มมี ความตืนตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทังทางเศรษฐกิ จ สังคม การเมื อง ซึ งอยู่
นอกชุ มชนและความรู้เกียวกับชุมชนทีเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิ หรื อประสบการณ์ทีได้รับร่ วมกัน
หรื อเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้และการตัดสิ นใจร่ วมกัน ความรู ้ ทีเกิดขึนจึงเป็ นการเรี ยนรู ้ ซึงกันและ
กันผ่านแลกเปลียนข้อมูลความคิดร่ วมกัน เพือนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน การเป็ นชุ มชนเรี ยนรู ้ทาํ ให้สมาชิ กมีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ งเป็ นจุดเริ มต้นของการดําเนินงาน
พัฒนาชุ มชนร่ วมกัน เพราะผลจากการเรี ยนรู ้จะนําไปสู่ การคิดหาวิธีการทีจัดร่ วมกันพัฒนาชุ มชน
ของตน
.4 มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง (Community organization) คือ ประชาชนรวมตัวกัน
เหนี ยวแน่ นด้วยจิตสํานึ กชุ มชนและจิตวิญญาณชุ มชน ผนึ กกําลังกันเพือช่ วยกันแก้ไขปั ญหาของ
ชุมชน ซึ งเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ร่วมกันไม่ใช่ต่างคนต่างทํา
4. มีการจัดการชุ มชนทีดี (Community management) คือ สมาชิ กของชุ มชนมี
ความสามารถในการจัด การตนเองและชุ ม ชนได้ วางแผน จัด กระบวนการ ดํา เนิ น งานและ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ทาํ ให้องค์กรชุมชนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
4. มีเครื อข่ายชุมชน (Community network) คือ มีกระบวนการเชือมโยงสมาชิกใน
กลุ่ ม และองค์ ก รชุ ม ชนต่ า งๆ เข้า ด้ ว ยกัน ด้ ว ยระบบการสื อสารที มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและการ
ประชาสัมพันธ์ ดว้ ยความสมานฉันท์ ทําให้เกิดการรวมจิ ตสํานึ กและจิตวิญญาณของสมาชิ กและ
องค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีพลังเข้มแข็ง
4. มีภาวะผูน้ าํ ชุ มชน (Community leadership) คือ ผูน้ าํ เป็ นผูป้ ระสานความคิด
ของสมาชิก ให้โอกาสสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น ไม่ผกู ขาดความเป็ นหรื อเป็ นเจ้าของชุ มชนเพียง
ผูเ้ ดียว พร้อมทีจะเรี ยนรู ้แลกเปลียนข้อมูลและความคิดเห็นกับผูอ้ ืนผนึ กตัวเองเข้ากับชุ มชนได้อย่าง

แนบแน่ น และร่ ว มทําประโยชน์เพื อชุ ม ชนโดยสรุ ป ผูน้ ํา ที ทํา ให้ ชุ มชนเข้ม แข็ง คื อ ผูท้ ี เชื อม
ประสานแนวความคิดต่างๆ ของสมาชิกและองค์กรชุมชนเพือนําไปปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสมนันเอง
4. เป็ นชุมชนทีพึงตนเองได้ (Community self-reliance) คือ สมาชิ กและองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนมีความเข้มแข็งพอทีจะช่วยเหลือหรื อพึงตนเองได้ ทังในทางเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรม ทังในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ อันเป็ นการพัฒนา
แบบยังยืนทีพึงประสงค์
4. เป็ นชุมชนสงบสุ ข (Peaceful community) ชุมชนเข้มแข็งเป็ นผลสื บเนืองมาจากการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุ ข เมือคนมารวมกันเป็ นชุ มชนและสร้ างชุ มชนให้
เข้มแข็งได้ ก็ทาํ ให้คนและชุมชนมีความสงบสุ ข บรรลุเป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน
4. เป็ นการพัฒนาแบบยังยืน (Sustainable development) ชุมชนเข้มแข็งมีลกั ษณะ
ดังกล่ าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ชุมชนดํารงอยู่และดํารงต่อไปได้โดยไม่ล่มสลายอันเป็ นการพัฒนา
แบบยังยืนนันเอง
จะเห็ นได้ว่า ความสําคัญของการมีจิตสํานึ กชุ มชนทีบ่งบอกถึ งความเป็ นเจ้าของ มีส่วน
ร่ วมในการดําเนิ นการต่างๆ ในชุมชนเป็ นลําดับแรก เพราะเมือคนปกติธรรมดาทัวไปมีความคิดว่า
ตนเป็ นเจ้าของทรัพย์หรื อมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบในสิ งใดๆ ก็ตามย่อมจะทําให้เกิ ดการหวง
แหน รักษา พัฒนา จนนําไปสู่ การมีจิตวิญญาณชุ มชน เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ มี องค์กรภายใน
ชุ มชนทีเข้มแข็ง มี การจัดการชุ มชนที ดี มีเครื อข่ายชุ มชน มีภาวะผูน้ าํ ชุ มชนเกิ ดขึ น เป็ นชุ มชนที
พึงตนเองได้ เป็ นชุ มชนสงบสุ ข และเป็ นการพัฒนาชุ มชนแบบยังยืน จึงกล่าวได้ว่า ลักษณะของ
ชุมชนเข้มแข็งเป็ นลักษณะทีเกิดได้จากความร่ วมมือ ร่ วมใจ สามัคคี ปรองดองของคนในชุมชนเป็ น
หลั ก และต้ อ งอาศั ย ปั จจั ย ทุ น ที ครอบคลุ มถึ งทุ น เงิ นตรา ทุ น ควา มรู้ ทุ น บุ ค คล ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทรัพยากรอืนๆ ทุนทางสังคม เป็ นต้น ทุนดังกล่าวเป็ นปั จจัยพืนฐานทีจะ
เอือให้ชุมชนทุกระดับสามารถดําเนินการได้อย่างเข้มแข็ง ปั จจัยกระบวนการเรี ยนรู ้-ความรู้ ชุมชนที
มีระบบการการถ่ายทอดความรู ้ ทงเพื
ั อผลิ ตซําและสร้ างสรรค์ใหม่อยู่ภายในชุ มชนอย่างต่อเนื อง
โดยมีทุนความรู ้ของตนเองเป็ นพืนฐาน และมีการจัดการความรู ้ การแสวงหาความรู ้ใหม่ เป็ นต้น จะ
เอื อให้ชุ ม ชนนันเกิ ดความเข้ม แข็ง ขึ นภายในได้

ปั จจัย การจัด การ การจัดการด้านต่ า งๆ ที มี

ประสิ ทธิ ภาพ เช่น การจัดการทุน การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มจิตวิญญาณ โดยมีปัจจัย

ย่อย เช่ น กลไกการจัด การ ได้แก่ ผูน้ ํา กลุ่ ม ผูน้ ํา ระบบบริ หารจัด การ โครงสร้ า งการจัด การ
กฎระเบียบ เป็ นต้น ทีเหมาะสมจะเอือให้ปัจจัยอืนพัฒนาส่ งเสริ มให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ
ปั จจัย ด้านจิตวิญญาณ กลุ่ มซึ งมีระบบคุ ณค่ า ความเชื อ ค่านิ ยม ที ให้ความสํา คัญกับเรื องทางจิ ต
วิญญาณหรื อศาสนธรรม เป็ นต้น ย่อมเอือให้ปัจจัยการบริ หารจัดการ ต่อ กระบวนการเรี ยนรู ้ ดําเนิ น
ไปอย่างพึงพาอาศัย กัน มี ความเอื ออาทร แบ่งปั น เอื อเฟื อต่อกันได้ เกิ ดความสมานฉันท์ภายใน
ชุมชนมากกว่าการแก่งแย่งชิ งดีกนั และเมือคนในชุ มชนรัก หวงแหน มีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
ต่างๆ ในชุ มชนทีตนอยูอ่ าศัยก็สามารถพัฒนาชุ มชนของตนได้ตามสภาพ บริ บทและองค์ประกอบ
ต่ า งๆ ของชุ ม ชนของตนได้โ ดยไม่ ต้อ งมี ล ัก ษณะเหมื อนหรื อ รู ป แบบเดี ย วกับ ชุ ม ชนอื นๆ ที มี
ลักษณะความเข้มแข็งเฉพาะอยูก่ ่อนแล้ว โดยสรุ ปดังแผนภูมิ

การแสวงหา
การสร้างความรู ้
การจัดเก็บความรู ้
การจัดการความรู้ ธนาคาร
ความดี

การวิเคราะห์และสกัดความรู ้
การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้
การประยุกต์และปรับความถูกต้อง
ของความรู ้

การปฏิบัตทิ เป็ี นเลิศของ
ธนาคารความดี

ทุนทาง
ผลสัมฤทธิต่อ

สังคม

จุดมุ่งหมาย KM

รู ปแบบการ
จัดการความรู ้

ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนภูมิ 4 การจัดการความรู้และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี

ตอนที 2 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุ มชน
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในครังนี ได้จากการศึกษาเอกสารและข้อมูลเกียวกับบริ บทของธนาคาร
ความดี และสภาพการณ์ การจัดการความรู ้ ของธนาคารความดี ทําให้ได้ขอ้ มูลเกี ยวกับการจัดการ
ความรู้ ของธนาคารความดี เพือนําไปออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ของธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
รู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน
ไทย ผูว้ ิจยั พัฒนาขึนโดยประยุกต์ใช้จากแบบจําลองการสร้ างความรู้ “SECI Model – Knowledge
Conversion Process” ตามแนวคิดของ Nonaka and Takeuchi (1995: 96-100) อธิ บายได้ดงั นี
1. Socialization คือ การสร้ างความรู้ จากความรู้ ฝังลึ กไปเป็ นความรู้ ฝังลึ ก โดยการ
แลกเปลียนประสบการณ์ตรงระหว่างบุคคล เช่น การพูดคุยหรื อในกระบวนการฝึ กงาน (On-the-job
training) ดังนัน องค์กรสามารถสร้างความรู้ได้โดยจัดเวทีแลกเปลียนความรู ้กนั (Forum) มุมพักผ่อน
ดืมกาแฟร่ วมกัน การจัดตังชุ มชนปฏิบตั ิการ (Community of practice or community of interest)
การพบปะกับองค์กรอืนเพือทําการเทียบเคียงทังกับองค์กรภายนอกและภายใน
2. Externalization คือ การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกไปเป็ นความรู ้ชดั แจ้ง โดยเผยแพร่
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่ น การนําความรู ้ ฝังลึ กทีอยู่ในตัวคนออกมาเป็ นความรู ้ ชดั แจ้งโดย
การเขี ยนบทความ คู่มือตํารา การบันทึ กเสี ยง ภาพ หรื อวีดีโอ เป็ นต้น ดังนัน องค์กรจึงควรสร้ าง
ค่านิยมและส่ งเสริ มให้ผรู้ ู ้ทีมีความสามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็ นระบบและจริ งจัง
3. Combination คือ การสร้างความรู้จากความรู้ชดั แจ้งไปเป็ นความรู้ชดั แจ้ง โดยการ
รวบรวมความรู ้ประเภทชัดแจ้ง มาสร้างเป็ นความรู ้ประเภทชัดแจ้งเรื องใหม่ๆ หรื อต่อยอดความรู ้
เดิม เช่น การเขียนบทความ การทําวิทยานิ พนธ์ การทํางานวิจยั เป็ นต้น ซึ งการทีองค์กรต้องเรี ยนรู ้
สิ งใหม่ๆ ให้ทนั ต่อกระแสการเปลียนแปลง จําเป็ นต้องมีการศึกษาเรี ยนรู ้จากความรู ้ภายนอกและ
มักประสบปัญหาว่า แนวทางความคิดมีความหลากหลาย แม้กระทังเรื องเดียวกันยังมีความแตกต่าง

ในการสื อสารและการสร้ า งความเข้าใจในองค์ก รเป็ นอย่างมาก บุ คลากรที สามารถเชื อมโยง
ความรู ้ อนั หลากหลายดังกล่าวให้เป็ นภาษาทีใช้สือสารในองค์กรได้ดีนนั จะช่ วยสรุ ปองค์ความรู ้
ใหม่ๆ ให้กบั องค์กรและดําเนินการสื อสารและถ่ายทอดความรู ้ดงั กล่าวให้กบั องค์กรได้เป็ นอย่างดี
4. Internalization คือ การแบ่งปั นและสร้างความรู ้จากความรู ้ชดั แจ้งไปสู่ ความรู ้ฝังลึก
โดยมักจะเกิ ดจากการนําความรู ้ ชัดแจ้งทีได้เรี ยนรู ้ มาไปปฏิ บตั ิจริ ง หรื อลงมื อทํา (Learning by
doing) ผูป้ ฏิบตั ินนจะเกิ
ั
ดการซึ มซาบ ให้เกิดเป็ นความรู ้ ประสบการณ์และปัญญา เป็ นประสบการณ์
ทีอยูใ่ นสมองจนทําให้เกิดเป็ นความรู ้ฝังลึกขึนมาในตัวบุคลากร เช่น การศึกษาค้นคว้า ด้วยการอ่าน
การฟัง การทดสอบและลงมือปฏิบตั ิจริ ง เป็ นต้น
จากแนวคิด SECI Model – Knowledge Conversion Process ของ Nonaka and Takeuchi
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเกิดขึนของรู ปแบบและกระบวนการเรี ยนรู ้ทีสมบูรณ์แบบจะเกิดขึนได้
ก็ดว้ ยกระบวนการสร้างความรู้ทีเป็ นรู ปแบบและกระบวนการผสมผสานกันระหว่างความรู ้ฝังและ
ความรู ้ ชดั แจ้งหรื ออาจกล่าวได้ว่า วงจรในการสร้ างความรู ้ ในองค์กรแบบ SECI Model นี เป็ น
กระบวนการในการขยายฐานและความลึ กขององค์ความรู ้ ให้เติ บโตขึนอย่างไม่มีทีสิ นสุ ดที เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนืองและตลอดชีวติ
นอกจากนันได้นาํ แนวคิดของ Marquardt (2002: 29-30) มาร่ วมด้วยซึ งได้กล่าวเกียวกับ
ระบบย่อยของความรู้ในองค์กรการเรี ยนรู ้ ซึงจําเป็ นต้องอาศัยความรู ้ ทีได้มาและความรู ้ทีสร้างขึน
ขององค์กรการเรี ยนรู ้ ตามแนวคิดของมาร์ ควอร์ ดสามารถอธิ บายได้ว่า ระบบการจัดการความรู ้
ภายในองค์กรอย่างน้อยต้องมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นการทังหมด 6 ขันตอน จึ งจะทําให้องค์กรนันๆ
สามารถขับ เคลื อนการจัด การความรู ้ ภ ายในองค์ ก รให้ เ กิ ด ขึ นได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลและเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาองค์กร ซึ งขันตอนทัง 6 ขันตอนดังกล่าวต้องมี
ความสัมพันธ์และต้องนํามาปฏิ บตั ิหรื อดําเนิ นการให้ครบทุกขันตอน ดังคํานิ ยามเฉพาะของแต่ละ
ขันตอน ดังนี
1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ
ทังจากภายในและภายนอกองค์กร
2. การสร้ า งความรู้ (Creation) หมายถึ ง การสร้ า งความรู ้ ใ หม่ โดยกระบวนการที
แตกต่างกันตังแต่นวัตกรรมไปจนถึงงานวิจยั ทียุง่ ยาก

3. การจัดเก็บความรู ้ (Storage) หมายถึง การจัดทํารหัสและจัดเก็บความรู ้ขององค์กร
อย่างเป็ นระบบเพือง่ายและสะดวกแก่การสื บค้น นํามาใช้ในเวลาและสถานทีตามทีต้องการ
4. การวิเคราะห์และสกัดความรู ้ (Analysis and data mining) หมายถึง การใช้เทคนิควิเคราะห์ขอ้ มูล
ความรู้ การปรับโครงสร้างความรู ้ และการสกัดความรู ้เพือให้อยูใ่ นสภาพและรู ปแบบทีสามารถนําออกมาใช้ได้
5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ (Transfer and dissemination) หมายถึง การถ่ายโอน
และการเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้และสารสนเทศให้กระจายทัวทังองค์กร ทังโดยตังใจและไม่ตงใจ
ั ซึ ง
เป็ นการสื อสารโดยใช้เครื องมือ สื ออิเล็กทรอนิกส์และบุคคล
6. การประยุกต์และการปรับความถูกต้อง (Application and validation) หมายถึ ง
กระบวนการทีครอบคลุมถึงการนําความรู้ไปปรับใช้และการประเมินความรู้โดยสมาชิกขององค์กร
เพือนําไปสู่ การปรับปรุ งความรู ้ให้ถูกต้อง
ผูว้ ิจยั ได้การนําแนวคิดของ Nonaka and Takeuchi และแนวคิดของ Marquardt ร่ วมกับ
รู ปแบบการจัดการความรู้เชิงองค์ประกอบของ Arthur Anderson and The American Productivity
and Quality Center (1996:65) ซึ งเป็ นรู ปแบบทีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ความรู ้ขององค์การ กระบวนการจัดการความรู ้ และปั จจัยทีทําให้องค์การจัดการความรู้
มาเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบโดยผูว้ ิจยั นําแนวคิ ดต่ า งๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที
เกียวข้องมาผสมผสานกับข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และการประชุ มแลกเปลียนความ
คิดเห็น ซึ งนําไปสู่ การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุ มชนไทย โดยผูว้ ิจยั ใช้ชือว่า “RONGPLAKHAO Model” ซึ งพัฒนาตามหลักการ
และแนวคิด การออกแบบรู ปแบบนํามาประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) ซึ งประกอบด้วย ขันตอนที 1 การวิจยั (Research:R1) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐาน
(Analysis: A) ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D and D) ขันตอนที 3 การวิจยั (Research:R2) เป็ นการนําไปใช้ (Implementaion: I)
และขันที 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation: E) สําหรับผลจากการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระสําคัญ งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ พบว่า แนวคิด
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนรู ้มีความสามารถใน
การเรี ยนรู ้ ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนรู ้ รับผิดชอบ ลงมื อปฏิ บตั ิจริ งและมีก ารทํางาน

ร่ วมกับผูอ้ ืน มีมนุ ษยสัมพันธ์ กับบุคคลอืนๆ ดังนันความรู ้ทีได้จึงเกิดจากการทีผูเ้ รี ยนรู ้สร้างขึน
เองจากการทํากิจกรรมภายใต้การกําหนดร่ วมกันของผูเ้ รี ยนรู ้ ซึ งผูเ้ รี ยนรู ้จะนําความรู ้ใหม่รวมกับ
ความรู ้ เ ดิ ม เกิ ด เป็ นการขยายความรู ้ หรื อ ความรู ้ ใ หม่ ขึ นเองที สามารถนํา ไปประยุ ก ต์ใ ช้ ก ับ
สถานการณ์ต่างๆได้ โดยมีกิจกรรมต่างๆผลักดันให้เกิดการเรี ยนรู ้
การนําเสนอการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 3 ส่ วน
ประกอบด้วย องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย การตรวจสอบและรับรองรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความรู้
เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย และแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
ส่ วนที 1 องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคม
อยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
จากการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุ มชนไทยนัน ผูว้ ิจยั ได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ ขอ้ มูลที เกี ยวข้องกับธนาคารความดี การ
ทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้อง การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การจัดการอบรม
และการประชุ มเชิ งนโยบาย โดยรู ปแบบการจัดการความรู้ ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์
องค์ประกอบของการจัดการความรู ้และองค์ประกอบร่ วม ซึ งมีรายละเอียด ดังนี
1. หลักการของรู ปแบบการจัดการความรู้ คือ เพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทยจากการจัดการความรู้ธนาคารความดี
2. วัตถุ ป ระสงค์ข องรู ปแบบการจัดการความรู้ คื อ เพือพัฒนาความสามารถในการ
จัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
3. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” องค์ประกอบใน
การร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ได้มีการดําเนิ นการด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม(Focus group) โดย
เกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบในการกําหนดคือ

(1) สิ งทีสําคัญ (2) สิ งทีจําเป็ น (3) สิ งทีเป็ น

ประโยชน์และ(4) สิ งทีชุมชนมีอยู่
ในเบืองต้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษาองค์ประกอบการทํางานเป็ นที ม ของ Warny (1977) และ
Bergheart (1978) มี องค์ประกอบได้แก่ วัตถุ ประสงค์ การสร้ างความร่ วมมือ หัวหน้าที ม/ผูน้ าํ

เครื อ ข่ า ย/บุ ค คลภายนอก ความรั บ ผิดชอบ บรรยากาศ ความรู ้ แ ละความเข้า ใจงาน ร่ ว มกับ
องค์ประกอบทีมีการเสนอในวงสนทนากลุ่ม ทีพิจารณาว่าสามารถส่ งผลให้ธนาคารความดีดาํ เนิ น
กิจกรรมได้อย่างราบรื นและบรรลุเป้ าหมาย โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี
3.1 R =

Responsibility

(ความรับผิดชอบ) หมายถึ ง ความรับผิดชอบของ

คณะทํางานและสมาชิกของธนาคารความดีทีต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน/กิจกรรม ด้วยความ
ทุ่มเทและมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทังความรับผิดชอบ
ต่อชุ มชนให้ได้ ผลลัพธ์สู่ ชุมชน จากเวทีสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบนี
ได้วา่
“ในการทํางานของเราในฐานะเป็ นคณะทํา งานสิ งที จะทําให้ ธนาคารความดี สามารถ
ดําเนิ นการไปได้ นันอาจมีหลายสิ งหลายอย่ าง แต่ สิงหนึ งที เราต้ องเห็นความสําคัญให้
มากคือ ความรั บผิดชอบ เพราะกิจกรรมที เราจะนํามาทดลองใช้ ในชุมชนของเราถือเป็ น
งานหนึงนอกเหนือจากงานประจําของเรา ถ้ าต่ างคนต่ างเกียงกัน ไม่ สนใจ ก็ไ ม่ สามารถ
ให้ ธนาคารความดีดาํ เนินต่ อไปได้ ”
3.2 O = Objective

(จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์) หมายถึ ง การมีจุดมุ่งหมายหรื อ

จุดประสงค์ในการดําเนิ นกิ จกรรมในทิศทางเดี ยวกัน จากเวทีสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็ น
เกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“เป็ นสิ งสําคัญมากทีเดียว เพราะถ้ าเราไม่ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่ เป็ นอันหนึงเดียวกัน
ก็ไม่ สามารถทํางานร่ วมกันได้ ฉะนันเราต้ องเข้ าใจร่ วมกันตังแต่ ต้นว่ าเรากําลังทําอะไร
คิดอะไร ผลจะเป็ นอย่ างไร และเราจะเดินไปข้ างหน้ าสู่จุดหมายของเราอย่ างไร”
3.3 N = Networking (สร้างเครื อข่ายในการทํางาน) หมายถึง การสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือภายในชุมชน ภายนอกชุ มชนและองค์กร/หน่วยงานเพือสนับสนุ นช่วยเหลื อซึ งกันและกัน
จากเวทีสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“คําว่ าเครื อข่ ายดูเหมือนจะเป็ นเรื องใหญ่ โต ไกลตัว แต่ ถ้าเรามองให้ เป็ นเรื องใกล้ ตัวเราก็
มองว่ าเป็ นบ้ านใกล้ เรื อนเคี ยงตามวิถีชีวิตของบ้ านเรา แต่ ละคนย่ อมมีญาติพีน้ อง เพือนฝูง

ก็ขยายออกไปสู่ภายนอกบ้ าน นอกชุมชน แล้ วขยายออกไปให้ กว้ างขวาง ยิงถ้ ามีเครื อข่ าย
เยอะกันช่ วยเหลือกันก็เป็ นสิ งทีทําให้ ธนาคารความดีมีมนคงได้
ั
”
“จากสิ งที ได้ พบเห็นของธนาคารความดี ตาํ บลหั วง้ ม เขาสร้ างเครื อข่ ายมากมาย ไม่ ว่าจะ
ภายในตําบล ภายนอกตําบล ตอนนีก็ขยายไปทัวประเทศก็ว่าเพราะมีการมาดูงานกันบ่ อยๆ
จะเห็นว่ าการที เขามีเครื อข่ ายช่ วยให้ การทํางานเป็ นไปอย่ างราบรื น องค์ กรหรื อหน่ วยงาน
ต่ างๆให้ ความช่ วยเหลือทังเงิน วัสดุ อุปกรณ์ พร้ อมแรงศรั ทธาทีเข้ ามาอย่ างไม่ ขาดสาย”
3.4 G = Good governance (หลักธรรมาภิบาล) หมายถึง คณะทํางานของธนาคารความดีมี
นําหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วน
ร่ ว มหลัก จิ ตสํา นึ กและความรั บ ผิดชอบ และหลัก ความคุ ม้ ค่ า นํา มาบริ หารจัดการและสามารถ
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ วมมื อ ในการดํา เนิ น กิ จ กรรมของธนาคารความดี ไ ด้ อ ย่ า งมี ร ะบบและมี
ประสิ ทธิภาพ จากเวทีสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“พูดกันมากในแวดวงการทํางานขององค์ กร ซึ งเราสามารถเอามาใช้ ได้ เช่ น ถึงแม้ ธนาคาร
ความดีอาจจะไม่ ถึงขันเป็ นรู ปแบบองค์ กรชัดเจนแต่ กระบวนการของเราก็ไม่ ต่างเท่ าไรนัก
ความจริ งหลักนี ก็ครอบคลุมการทํางานอยู่แล้ ว ไม่ ว่าจะการมีคุณธรรมที เราต้ องยึดถืออยู่
แล้ ว ความโปร่ งใสถึงแม้ เราไม่ มีเงินมาเกียวข้ องก็ถือเป็ นสิ งทีต้ องทําด้ วยความบริ สุทธิ ใจ”
3.5 P = People’ participation (การมีส่วนร่ วมของประชาชน) หมายถึง ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมตังแต่การคิดร่ วมกัน วางแผนร่ วมกัน การตัดสิ นใจร่ วมกัน
การปฏิบตั ิร่วมกัน และการประเมินผลร่ วมกัน ซึ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญทีทําให้การจัดการความรู้
ประสบความสําเร็ จ ทังนี ต้องสร้างการมีส่วนร่ วมแก่สมาชิ กในชุ มชน โดยจุดเริ มต้นของการสร้ าง
การมีส่วนร่ วมลําดับแรกคือ การให้สมาชิ กในชุ มชนได้มีส่วนร่ วมในการรั บรู ้ ถึงประโยชน์และ
ความสําคัญของการจัดการความรู ้ทีมีต่อชุ มชน เพือให้การมีส่วนร่ วมในการจัดการความรู้เป็ นไป
ด้วยความสมัครใจ ซึ งจะสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการความรู ้ในแต่ละขันตอน
ตังแต่การแสดงหาความรู ้ การสร้ างความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การวิเคราะห์ และสกัดความรู ้ การ
ประยุกต์และทําความรู ้ให้ถูกต้องกับงาน และการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ จากเวทีสนทนากลุ่ม
ได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่

“การร่ วมมือร่ วมใจนีสําคัญมากทีเดียว การทีมานังคุยกันในวันนีก็เป็ นการบอกแล้ วว่ า
มีการร่ วมอย่ างไร เพราะการที จะทํางานให้ สําเร็ จได้ ทุกคนต้ องเข้ ามาร่ วมกันอย่ างจริ งจัง
ไม่ ใช่ ทาํ งานกันเพียงไม่ กีคน งานออกมาก็ไม่ สําเร็ จ อย่ างที เขาพูดกัน สองหั วดีกว่ าหั วเดียว
คงไม่ ผิด”
“ชุมชนร่ องปลาค้ าวมีการมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับต้ นๆของตําบล ไม่ ว่าจะทํากิจกรรมอะไร
ส่ วนใหญ่ จะได้ รับความมือจากชาวบ้ าน แต่ อาจจะมีบางคนที ร่ วมไม่ ได้ เช่ น คนทํางาน เด็ก
ที ต้ อ งไปเรี ยน ซึ งเราก็ว่ า กั น ไปตามเวลาและโอกาสของกิ จกรรมหรื องานนั นๆว่ า ทํา
อย่ างไรให้ ทุกคนได้ ร่วมได้ ทุกคน”
3.6 L = Leadership (ภาวะผูน้ าํ ) หมายถึง ผูน้ าํ หรื อแกนนําของชุมชนคอยช่วยเหลื อ
อํานวยความสะดวกให้กบั ทุกคน เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิดความร่ วมมือในการทํางาน
หรื อกิจรรม จากเวทีสนทนากลุ่มได้สะท้อนเกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“ชุมชนเรามีจุดแข็งของผู้นาํ ไม่ แพ้ ทีอืนๆ เพราะบ้ านเรามีผ้ นู าํ ดี ผู้นาํ ดีกท็ าํ ให้ ชุมชนดีไป
ด้ วย หลายสิ ง หลายอย่ างที เรามีทุกวันนีก็ต้องยกความดีให้ กับผู้นาํ ของบ้ านเรา ถ้ าบ้ าน
ไหนชุมชนไหนมีผ้ นู าํ ทีเห็นประโยชน์ ส่วนร่ วมก็จะทําให้ ชุมชนเจริ ญไปด้ วย”
“การทํางานแต่ งานต้ องมีกลุ่มคนทํางาน ซึ งการทํางานจะไปในทิ ศทางไหนคงต้ องอาศัย
ผู้นาํ ช่ วยชี ช่ องทาง คอยให้ คําแนะนํา ช่ วยเหลื อด้ วยความเต็ม ใจ ต้ องเรี ยกว่ า ต้ องทุ่มทั ง
แรงใจ แรงกายเพือส่ วนรวมอย่ างแท้ จริ ง”
3.7 A = Activity (กิจกรรมอย่างต่อเนื อง) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องทีได้มีการ
ปฏิบตั ิร่วมกันและอยูภ่ ายใต้เกณฑ์การทําความดีโดยผ่านกิจกรรมทีมีการพิจารณาและตกลงร่ วมกัน
ในยึดถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง จากเวทีสนทนากลุ่มได้สะท้อนเกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“ธนาคารความดี ทีจะทํา ขึ นเราต้ องเน้ นกิ จกรรมที ทุ ก คนร่ วมได้ เราต้ อ งคิ ด ออกมาให้
เหมาะสมกั บ เราและชุ ม ชนของเราด้ ว ย และที สํ า คั ญ กิ จ กรรมที ออกมาต้ อ งทํา อย่ า ง
สมําเสมอไม่ ใช่ ทําแล้ วก็ทิงไป คิ ดกิ จกรรมใหม่ เรื อยไป มันก็ไม่ ต่อเนื อง มันก็ขาดตอน
และก็คงไม่ ได้ ผลอะไร”

3.8 K = Knowledge (ความรู้) หมายถึง ความรู ้เกียวกับการทําความดี และความรู ้
เกียวกับการจัดการความรู ้ สามารถนําไปปฏิบตั ิใช้เพือสามารถเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย จากเวทีสนทนากลุ่มได้สะท้อนเกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“เราจะทําอะไรไม่ ได้ เลย ถ้ าเราไม่ มีความรู้ พอ ฉะนันในเรื องความรู้ ต้องมาก่ อนแต่ การที
เรารู้ เราต้ องรู้ ให้ จริ ง ไม่ ใช่ ร้ ู แบบงูๆปลาๆ ทําไปมันก็ผิดหมด”
“การจะนํารู ปแบบมาใช้ ในชุมชนต้ องให้ ความรู้ กับคนในชุมชนให้ เข้ าใจ อาจจะช้ าหรื อเร็ ว
ขึนอยู่กับการรั บข้ อมูลของแต่ ละคน บางคนจะเข้ าใจเร็ ว บางคนอาจช้ า แต่ กต็ ้ องมีกระบวน
ให้ คนมีความรู้ เกียวกับเรื องที เราทําให้ ได้ เพราะทุกคนเป็ นส่ วนหนึงของกิจกรรมทีเรา
กําลังจะทํา”
3.9 H = Holistic (องค์รวม) หมายถึง เชือมโยงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารความดีทีส่ งผล
ต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม รวมทังเป็ นการเชื อมประสานกลุ่ ม คนที มาร่ ว มทํา กิ จ กรรมที มี ค วาม
หลากหลายกลุ่ม และการเชื อมประสานเครื อข่าย และองค์กรต่างๆทีร่ วมกันดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน
เพือให้เกิ ดความต่อเนื องในการทํางานควบคู่กนั ไป

จากเวที สนทนากลุ่ มได้สะท้อนเกี ยวกับ

องค์ประกอบนีได้วา่
“บ้ านเรามีหลายกลุ่ม หลายกิ จกรรมที ทําอยู่แล้ ว ถ้ าเราสามารถให้ ทุกกลุ่มที มีอยู่ในชุ มชน
เราได้ มีการทํางานร่ วมกัน หลายกิจกรรมให้ ไปแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมธนาคารความดี
ทํางานควบคู่กันไป ถ้ าเป็ นอย่ างนันได้ กไ็ ม่ ต้องนึกว่ ามันเป็ นงานเพิมหรื องานใหม่ ”
3.10 A = Awareness (ความตระหนัก) หมายถึง ความตระหนักในหน้าทีความรับผิดชอบ
ทีรับมอบหมายในฐานะคณะทํางานธนาคารความดี และสมาชิ กธนาคารทีตระหนักต่อภารกิจทีต้อง
ดําเนินกิจกรรมร่ วมกันเพือมุ่งในเกิดความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชน จากเวทีสนทนากลุ่มได้สะท้อน
เกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“จิตสํานึก ความสนใจ และใส่ ใจ ของทุกคนในหน้ าทีความรั บผิดชอบ จะทําให้ งานที เราทํา
มีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณค่ า เพราะทุกวันนี คนไม่ ค่อยให้ ความสนใจเรื องนี ทําไปตามหน้ าที

ขาดความรั ก ความใส่ ใจในสิ งที ตัวเองทํา งานออกมาก็จะไม่ ดีด้วย คื อ มันออกมาจาก
จิตใจทีแสดงออกมา”
3.11 O = Opportunity of Learning (โอกาสของการเรี ยนรู้) หมายถึง การเสริ มสร้าง
โอกาสในการเรี ย นรู ้ และ สภาพแวดล้อมที เอื อต่อการเรี ย นรู ้ จากเวที ส นทนากลุ่ ม ได้ส ะท้อน
เกียวกับองค์ประกอบนีได้วา่
“สิ งที สําคัญของการที เราจะรู้ มากน้ อยแค่ ไหน ต้ องมีแหล่ งเรี ยนรู้ และโอกาสที หาความรู้
ไม่ ว่าเราจะแสวงหามาเอง หรื อจากคนหยิบยืนให้ ก็เป็ นช่ องทางหนึงที เราจะเรี ยนรู้ ไปกับ
สิ งทีเรากําลังทําอยู่
4. องค์ประกอบร่ วม ซึ งประกอบด้วย ปั จจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู ้ การ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ผลการจัดการความรู้
4.1 ปัจจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ทุนทางสังคม คณะทํางาน
บรรยากาศของการแลกเปลียนเรี ยนรู้
4.2 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ ประกอบด้วย เวทีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ การอบรม การ
ประชุมสัมมนา
4.3 ผลการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักและเห็ น
คุณค่าของการทําความดีชุมชนมีความภาคภูมิใจในการทําความดีทีสามารถนําไปสู่ การเสริ มสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งและความสุ ข และเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้

กระบวนการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุ มชนไทย
สําหรับรายละเอียดของกระบวนการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย มีดงั นี
1. ขันการแสวงหาความรู้ คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีมีการแสวงหาความรู้
ด้วยการพูดคุ ย แลกเปลี ยนความรู้ กบั สมาชิ กด้วยกันและจากสมาชิ กทีมีความเชี ยวชาญกว่ามาให้
คําแนะนํา รวมถึงมีการแสวงหาความรู้โดยการเข้ารับการฝึ กอบรม ดูงานจากธนาคารความดีตาํ บล
หัวง้มและป่ าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จากการทีได้เรี ยนรู ้ผา่ นการศึกษาดูงานสิ งทีได้ครังนีได้
นํามาสู่ การวางแผนการดําเนิ นงานของคณะทํางาน ได้แก่ การจัดเตรี ยมชุ มชน มีการประชุ มชีแจง
ให้กบั ชาวบ้านทีสนใจ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้ น และเสี ยงตามสาย, การ
จัดตังธนาคารความดี และการจัดโครงสร้างคณะกรรมการและ ได้แก่ การกําหนดกรอบการทําความ
ดี การประชาสัมพันธ์ การรั บสมัค รสมาชิ ก และการระดมทรั พยากรในการดําเนิ นงาน เป็ นต้น
นอกจากนันทางคณะกรรมการเป็ นผูป้ ระสานงานและแจ้งข่าวสารทุกครังทีมีกิจกรรมการฝึ กอบรม
ต่างๆ จึงเป็ นการเสาะแสวงหาความรู ้ ใฝ่ หาความรู ้ที ซึ งเป็ นขันตอนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การเสาะแสวงความรู้ ทีมีอยู่อย่างกระจัดกระจายหรื อมีแฝงอยู่ตามแหล่งเรี ยนรู ้มาใช้ประโยชน์ใน
การดําเนิ นการอย่างสมําเสมอ จนเกิดทักษะและความชํานาญในการเสาะแสวงหาความรู ้ ทีอาจมา
จากภายนอกหรื อสมาชิกด้วยกัน
2.ขันการสร้ างความรู้ เกี ยวข้องกับกระบวนการในสร้ างความรู ้ จากความรู ้ ทีได้จากการ
แสวงหาความรู้ รวมถึงวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ใหม่จากทักษะและความชํานาญของสมาชิ ก
ภายในธนาคารความดีและภายนอกทีร่ วมแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในลักษณะการแลกเปลียนประสบการณ์
จากการพบปะ พูดคุยสื อสารระหว่างกัน การดําเนิ นงานด้วยกันของสมาชิ กในกลุ่มด้วยการสร้ าง
ความรู ้ด้วยการลงมื อปฏิ บตั ิจริ ง เป็ นวิธีการสร้างความรู ้ ทีเห็ นได้ชดั เจนและก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู้
ร่ วมกันของสมาชิกภายในธนาคารความดี
3. ขันการจัดเก็บความรู ้ เป็ นการจัดเก็บหรื อการบันทึกข้อมูลความรู ้ไว้ในสื อต่างๆ เพือให้
ง่ายต่อการนําความรู ้ไปใช้ในโอกาสต่อไป ในการจัดเก็บความรู ้ในเชิ งวิชาการตามรู ปแบบการ
จัดเก็บความรู้ ทีนักวิชาการได้นาํ เสนอไว้ไม่มี แต่มีการจัดเก็บข้อมูล ความรู ้ ต่างๆ ที เป็ นเอกสาร

เกี ยวกับ กิ จ กรรม การดํา เนิ นการของกลุ่ ม ในการบริ หารจัด การระบบการออมความดี ให้แ ก่
สมาชิกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น การจัดเก็บข้อมูลของสมาชิ ก การจัดเก็บข้อมูลกิ จกรรม
และการฝากถอนความดี โดยมีคณะทํางานและอาสาสมัครทีร่ วมดําเนิ นการในการจัดเก็บ ซึ งปั จจัย
ทีเอือต่อการจัดเก็บข้อมูลความรู ้ของธนาคารความดี ประกอบด้วยดังนี ภาวะผูน้ าํ ในการจัดเก็บ
ข้อมูลความรู ้เป็ นปั จจัยสําคัญประการแรกทีส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้การจัดเก็บข้อมูลความรู ้ของ
สมาชิ กเกิดขึนได้ โดยทีคณะกรรมการและสมาชิ กธนาคารความดี ย่อมมีความเห็ นไปในทิศทาง
เดียวกันในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทีเกียวกับกิจกรรมและข้อมูลของธนาคารความดี
4. ขันการวิเคราะห์และสกัดความรู ้ ของธนาคารความดี ได้ใช้กระบวนการในการพูดคุ ย
ปรึ กษาหารื อกันเพือหาข้อสรุ ปในการดําเนิ นกิ จกรรม หรื อเมือสมาชิ กได้เข้ารับการอบรม และได้
เข้าร่ วมประชุ ม ซึ งได้นาํ เอาข้อมูลความรู ้ ทีได้มากลันกรอง แยกแยะ ตรวจสอบเพือให้ได้ขอ้ มูล
ความรู ้ ทีถู กต้องและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทุ กกิ จกรรมล้วนเกิ ดจากการวิเคราะห์ อย่างมี
ขันตอน ตังแต่ การเกิ ดขึ นของปั ญหาจนถึ ง กระบวนการและแนวทางในการแก้ไ ขจนกลายเป็ น
วิธีการดําเนิ นการทีได้ผลในปั จจุบนั เนื องจากธนาคารความดีได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และสกัด
ความรู้เข้ามาช่วยในการดําเนินการ เป็ นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้ มูลความรู ้ การปรับโครงสร้าง
ความรู ้ และการสกัดความรู ้เพือให้อยูใ่ นสภาพและรู ปแบบทีสามารถนําออกมาใช้พฒั นาธนาคาร
ความดี ตามความต้องการของสมาชิ ก และคณะกรรมการ เป็ นการสร้ างให้เกิ ดประโยชน์ขึนใน
ชุมชน
5. ขันการถ่ ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นกระบวนการถ่ ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ ที
ธนาคารความดีมีทงให้
ั สมาชิ กภายในธนาคารความดีได้เรี ยนรู ้ ดว้ ยการจัดทําบอร์ ดนําเสนอเนื อหา
ข้อมูลของธนาคารความดี รวมทังเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ การดําเนิ นชี วิตของชุ มชน
เป็ นต้น รวมถึ งมี การจัดให้มีการประชุ มพูดคุ ยแบ่งปั นความรู ้ กนั ภายในกลุ่ มสมาชิ ก เพราะปกติ
สมาชิกจะมีการแลกเปลียนความรู ้กนั และกัน โดยใช้กลไกระบบเครื อข่ายของระบบประชุ มหมู่บา้ น
หรื อกิจกรรมเฉพาะกิจทีเกิดขึนภายในชุ มชน ซึ งเมือมีการดําเนิ นกิจกรรมของธนาคารความดี ไป
ขับเคลื อนในชุ มชนก็เป็ นการเปิ ดช่ องทางในการเรี ยนรู ้ ให้กบั บุ คคลที สนใจ โดยเฉพาะชาวบ้าน
บางส่ วนที ยังไม่ได้เข้าร่ วมในการเป็ นส่ วนหนึ งของธนาคารความดี และชุ มชนใกล้เคียง ซึ งโดย
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการทราบกระบวนการในการบริ หารจัดการและการดําเนิ นการต่างๆ ของธนาคาร

ความดี โดยจะมีการเตรี ยมข้อมูลเพือนําเสนอด้วยพาวเวอร์ พอยท์และให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการ
นําตอบคําถามและนําเสนอข้อมูลแก่สนใจมาสอบถามเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะความรู ้เกียวกับการดําเนิ น
กิจกรรมของธนาคารความดี
6. ขันการประยุกต์และปรับความถูกต้องของความรู ้ เป็ นการนําเอาความรู ้ทีสังสมมาจาก
การเรี ยนรู ้และประสบการณ์ ทีเป็ นภูมิปัญญาเดิ มของสมาชิกมาปรับใช้ในการดําเนิ นกิ จกรรมของ
ธนาคารความดี พัฒนาจนเป็ นเทคนิ ควิธี ก ารที เป็ นลักษณะเฉพาะของธนาคารความดี ซึ งเป็ น
กระบวนการในประยุกต์และปรับความถูกต้องของความรู ้กบั กิจกรรมหรื อการนําความรู ้ไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง ซึ งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีตน้ กําเนิดแตกต่างกัน จึงต้องมีขนตอนวิ
ั
ธีการทํากิจกรรมที
แตกต่างกัน องค์ความรู ้หรื อขันตอนวิธีการต่างๆ จึงต้องมีการประยุกต์และปรับความรู ้ให้ใช้ได้กบั
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ในการดํา เนิ น การโดยใช้ ก ระบวนการจัด การความรู้ ธ นาคารความดี ได้ อ าศัย
องค์ประกอบของการจัดการความรู ้ ม าควบคู่ใ นการดําเนิ นงาน ประกอบด้วย ความรั บ ผิดชอบ
จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ภาวะผูน้ าํ กิจกรรมอย่างต่อเนือง ความรู ้ องค์รวม ความตระหนัก และโอกาสของการ
เรี ยนรู้ ของสมาชิกธนาคารความดี โดยมีปัจจัยทีสนับสนุนในการจัดการความรู้ให้สามารถ ในการ
ขับเคลื อนได้อย่างเนื อง ได้แก่ทุนทางสังคมในชุ มชน คณะทํางานทีก่อเกิ ดมาด้วยความสมัครใจ
พร้ อมที จะเรี ย นรู้ ร่ว มกัน และ บรรยากาศการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ซึ งในการดํา เนิ น งานโดยผ่า น
กิจกรรมภายใต้ธนาคารความดี ตอ้ งมีการประเมินผลและการถอดบทเรี ยนจากเวทีการแลกเปลี ยน
เรี ยนรู้และการประชุ มของสมาชิ กธนาคารความดี เพือได้ขอ้ สรุ ปของการผลการจัดการความรู้อนั
นําไปสู่ ชุ มชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการทําความดี เป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ เครื อข่าย
การเรี ยนรู้ และการดําเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รู ปแบบการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
หลักการ: เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของชุมชนไทยจากการจัดการความรู ้ธนาคารความดี
วัตถุประสงค์ : เพือพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุขของชุมชนไทย
RONGPLAKHAO Model

KM

ผลการจัดการความรู้
xชุมชนมีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของ

ปัจจัยทีสนับสนุน
การจัดการความรู้

การทําความดี

x ทุนทางสังคม

x เป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้

x คณะทํางาน

x เครื อข่ายการเรี ยนรู ้

x บรรยากาศการแลกเปลียนเรี ยนรู ้

องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
RONGPLAKHAO Model
R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)

x การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ

O = Objective

(จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์)

N = Networking

(สร้างเครื อข่ายในการทํางาน)

G = Good governance (หลักธรรมาภิบาล)

พอเพียง

P= People’ participation (การมีส่วนร่ วมของประชาชน)

ประเมินผล
ธนาคารความดี

สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข

ถอดบทเรี ยน

L = Leadership

(ภาวะผูน้ าํ )

A= Activity

(กิจกรรมอย่างต่อเนือง)

K = Knowledge

(ความรู ้)

H = Holistic

(องค์รวม)

A = Awareness

(ความตระหนัก)

O = Opportunity of Learning (โอกาสของการเรี ยนรู ้

แผนภูมิ 5 รู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย

การวิเคราะห์ สถานการณ์ เพือการใช้ โมเดล พบว่า ธนาคารความดี มีศกั ยภาพและความ
พร้อมในการพัฒนาการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน
ไทย แต่มีปัญหาในการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี ในด้านการบริ หารจัดการที ต้องอาศัยความ
เข้าใจในการจัดระบบโดยเฉพาะฐานข้อมูลในการเก็บรวบรวมสะสมคะแนนความดี ซึ งต้องการการ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครัฐหรื อเอกชน นอกจากในสังคมปั จจุ บ นั ความห่ างเหิ นจากการทํา
ความดี ของคนในสังคมยังมีจาํ นวนมาก การทีจะคนในสังคมจะเข้ามาร่ วมกิ จกรรมหรื อเข้าสู่ การ
เป็ นส่ วนหนึงของธนาคารความดียอ่ มเป็ นเป็ นเรื องค่อนข้างยาก ซึ งต้องอาศัยเวลาและความร่ วมมือ
ของทุ กภาคส่ วนในการขับเคลือนธนาคารความดีอย่างจริ งจัง ดังนันธนาคารความดี จึงต้องปรั บ
กระบวนการทัศน์ให้เหมาะสม การบริ หารจัดการให้เป็ นระบบ การสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ และการสร้างค่านิ ยมในการทําความดีและเห็นคุ ณค่าของการทําความดี อันจะเชื อมโยงไปสู่
แนวทางการส่ งเสริ มและพัฒนาธนาคารความดีต่อไป
นอกจากนี ในส่ ว นของเงื อนไขการใช้ รู ป แบบ “RONGPLAKHAO” มี เ งื อนไขการใช้
รู ปแบบ ดังต่อไปนี
1. “RONGPLAKHAO Model” ที ได้เป็ นเพียงแบบจําลองเท่านัน ดังนันในการนําไปใช้
เงื อนไขสํา คัญ อี ก ประการหนึ ง นันคื อ จะต้องจัดทําเป็ นแผนกลยุท ธ์ และแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร เพื อ
นําไปสู่ การปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจนรวมถึงกําหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดีในพืนที อันจะส่ งผลต่อเนืองสู่ สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนต่อไป
2. สภาพบริ บทของพืนทีและวัฒนธรรมท้องถิน กล่าวคือ ในการดําเนิ นงานธนาคารความดี
ต้องพิจารณาบริ บทของชุ มชนและวัฒนธรรมท้องถิ น เพราะแต่ละพืนทีย่อมมีลกั ษณะแตกต่างกัน
ซึ งต้องมีการปรับให้เข้ากับพืนทีให้เหมาะสมกับพืนทีนันๆ
3. ความพร้อมของชุ มชน ในการนํารู ปแบบธนาคารความดี ไปใช้กบั ชุ มชนใดๆ จําต้องมี
การเตรี ยมความพร้อมของชุมชนให้เข้าใจและยินยอมพร้อมใจอย่างถ่องแท้ เพราะในการดําเนิ นงาน
ของธนาคารความดี นีเป็ นการปฏิ บ ตั ิ ที ไม่หวังผลตอบแทนในลักษณะสิ งของหรื อทรั พ ย์สิน ซึ ง
กิจกรรมบางกิจกรรมทีอยูภ่ ายใต้ธนาคารความดีอาจมีผลกระทบต่อบุคคลทีเสี ยประโยชน์ได้

ส่ วนที 2 การตรวจสอบโดยการรับรองรู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
จากการยกร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ข ของชุ ม ชนไทย

ผูว้ ิ จ ัย นํา ไปตรวจสอบและรั บ รองรู ป แบบโดยการใช้แ บบสอบถามกับ

ผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน

5 คน เพือประเมินความเหมาะสม ประเมินความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

ประเมินความถูกต้องและ ประเมินความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
การนําเสนอการตรวจสอบและรับรองรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 2 ส่ วน
ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม และผลการตรวจสอบและ
รับรองรู ปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ประเมินความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ประเมิน
ความถูกต้องและ ประเมินความเป็ นประโยชน์ของร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ดังนี
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งผูท้ รงคุณวุฒิในการประเมิน
รู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย จํานวน
5 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ค่ าความถี (Frequency) และค่า ร้ อยละ (Percentage) ซึ งผลการวิเคราะห์ ปรากฏดัง
ตารางที 10

ตารางที 10 จํานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ รงคุณวุฒิ
(N=5)
ข้อมูลส่ วนบุคคล

จํานวน

ร้อยละ

ชาย

3

60.00

หญิง

2

40.00

40-45 ปี

1

20.00

46-50 ปี

2

40.00

มากกว่า 50 ปี

2

40.00

ปริ ญญาโท

2

40.00

ปริ ญญาเอก

3

60.00

5-10 ปี

1

20.00

11-15 ปี

2

40.00

16-20 ปี

2

40.00

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

ระยะเวลาการทํางาน

จากตารางที 10 พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นเพศชายทังหมดจํานวน 3
คน คิดเป็ นร้อยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 40 สําหรับอายุอยูร่ ะหว่าง 41-45 ปี 46-50 ปี
จํานวนเท่ากันคือ ประเภทละ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 และมากกว่า 50 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 20 ส่ วนระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 และปริ ญญาโท
จํานวน 2 คนและ คิดเป็ นร้อยละ 40 ระยะเวลาในการทํางาน ระหว่าง 11-15 ปี และ 16-20 ปี
จํานวนเท่ากันประเภทละ 2 คน รองลงมาคือ 5-10 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
2.2 ผลการตรวจสอบโดยการรั บรองรู ปแบบจากการประเมิ นความเหมาะสม ประเมิ น
ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิ บัติ ประเมินความถูก ต้ องและ ประเมิ นความเป็ นประโยชน์ ของร่ า ง
รู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของผูต้ อบสอบถามทีมีต่อรู ปแบบของการจัดการความรู ้
ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ซึ งผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 คน
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ งผลการ
วิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที 11 -

ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายด้าน
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
1. หลักการรู ปแบบ

5.00

5.00

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.00)
2. วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.70

(0.00)

5.00

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.23)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

4.80

(0.00)

5.00

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

ความเป็ นประโยชน์

5.00

(0.00)

5.00

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

รวม

4.88

มากทีสุด

(0.19)
มากทีสุด

(0.00)

5.00

มากทีสุด

(0.00)

3. องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้
3.1 Responsibility

(ความรับผิดชอบ)

4.83
(0.14)

มากทีสุด

4.27
(0.06)

มาก

4.44
(0.17)

มาก

4.56
(0.16)

มากทีสุด

4.53

มากทีสุด

(0.12)
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ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายด้าน(ต่ อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
3.2 Objective

(จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์)

5.00

(สร้างเครื อข่ายในการ

ทํางาน)
3.4 Good governance (หลักธรรมาภิบาล)

5.00

มากทีสุด

(0.13)

แปลผล

4.80

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

4.52
(0.09)

&

แปลผล

4.65

มากทีสุด

4.90

มากทีสุด

4.78
(0.06)

&

แปลผล

4.70

มากทีสุด

4.70

มากทีสุด

4.55
(0.12)

&

แปลผล

4.82

มากทีสุด

(0.16)
มากทีสุด

(0.02)
มากทีสุด

รวม

(S.D)

(0.17)

(0.16)
มากทีสุด

ความเป็ นประโยชน์

(S.D)

(0.09)

(0.00)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

(S.D)

(0.18)

(0.00)
4.88

&
(S.D)

(0.00)
3.3 Networking

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.91

มากทีสุด

(0.08)
มากทีสุด

4.72

มากทีสุด

(0.11)
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ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในภาพรวมและรายด้าน (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
3.5 People’ participation (การมีส่วนร่ วมของ

(ภาวะผูน้ าํ )

5.00

มากทีสุด

(กิจกรรมอย่างต่อเนื อง)

5.00
(0.00)

แปลผล

4.87

มากทีสุด

4.75

มากทีสุด

4.52
(0.03)

&

แปลผล

4.60

มากทีสุด

4.55

มากทีสุด

4.82
(0.09)

&

แปลผล

4.85

มากทีสุด

4.90

มากทีสุด

4.85
(0.12)

&

แปลผล

4.79

มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

รวม

(S.D)

(0.18)

(0.02)
มากทีสุด

ความเป็ นประโยชน์

(S.D)

(0.05)

(0.01)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

(S.D)

(0.15)

(0.00)
3.7 Activity

&
(S.D)

(0.00)

ประชาชน)
3.6 Leadership

5.00

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.82

มากทีสุด

(0.08)
มากทีสุด

4.81

มากทีสุด

(0.11)
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ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการ ความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายด้าน (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
3.8 Knowledge

(ความรู้)

5.00

(องค์รวม)

4.97

มากทีสุด

(ความตระหนัก)

4.89

มากทีสุด

เรี ยนรู้)

5.00
(0.00)

4.50

4.60

มากทีสุด

4.58

มากทีสุด

4.65
(0.09)

&

แปลผล

4.29

มากทีสุด

4.80

มาก

4.20

มากทีสุด

4.55
(0.04)

แปลผล

4.50

4.54

มาก

4.62

มากทีสุด

4.48
(0.08)

&

แปลผล

4.53

มากทีสุด

(0.10)
มากทีสุด

4.77

มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

(0.13)
มากทีสุด

รวม

(S.D)

(0.12)

(0.06)
มากทีสุด

&

(0.04)

(0.07)
มากทีสุด

ความเป็ นประโยชน์

(S.D)

(0.13)

(0.17)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

(S.D)

(0.05)

(0.05)
3.11 Opportunity of Learning (โอกาสของการ

แปลผล

(0.06)

(0.06)
3.10 Awareness

&
(S.D)

(0.00)
3.9 Holistic

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.51

มากทีสุด

(0.12)
มาก

4.62

มากทีสุด

(0.07)
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ตารางที 11 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายด้าน (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

ความถูกต้อง

ความเป็ นประโยชน์

รวม

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

5.00

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

4. องค์ประกอบร่ วม
4.1 การแลกเปลียนเรี ยนรู้

(0.00)
4.2 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการความรู้

5.00

(0.00)
มากทีสุด

(0.00)
4.3 ผลการจัดการความรู้

5.00

4.88
(0.11)

มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

(0.00)
5. ภาพรวมของรู ปแบบ

5.00

(0.00)

5.00

4.65
(0.12)

มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

5.00

(0.00)

5.00

4.72
(0.09)

มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

5.00

(0.00)

5.00

4.68
(0.15)

มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

5.00

5.00

มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

4.74

มากทีสุด

(0.13)

254

ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ
(N=5)
รายการ

R = Responsibility

ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

ความถูกต้อง

ความเป็ นประโยชน์

รวม

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

4.67

มากทีสุด

4.10

มาก

4.22

มาก

4.54

มากทีสุด

4.48

มาก

(ความรับผิดชอบ)

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

(0.02)
2. มีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย

4.70

(0.00)
มากทีสุด

(0.05)
3.มีความรับผิดชอบต่อภายในชุมชน

4.65

4.54

(0.01)
มากทีสุด

(0.15)

4.55

(0.07)
มากทีสุด

(0.14)

4.72

(0.05)
มากทีสุด

(0.13)

มากทีสุด

4.25(0.04)

มาก

4.45(0.08)

มาก

มาก

4.18

มาก

4.34

มาก

4.66

มากทีสุด

(0.10)

4.66(0.09) มากทีสุด

4.55(0.07)

มากทีสุด

4.41

มาก

(0.12)
4. มีความรับผิดชอบต่อภายนอกชุมชน

4.40
(0.11)

(0.03)

(0.16)

4.52
(0.13)

มากทีสุด

(0.14)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ
(N=5)
รายการ

รวม

ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

ความถูกต้อง

ความเป็ นประโยชน์

รวม

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

4.83

มากทีสุด

4.27

มาก

4.44

มาก

4.56

มากทีสุด

4.52

มากทีสุด

(0.14)

(0.06)

(0.17)

(0.16)

(0.15)

O = Objective (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์)
1. การยึดหลักปฏิบตั ิศีล 5 ประกอบด้วย เว้นจากการฆ่า

5.00

สัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดปด

(0.00)

มากทีสุด

4.68

มากทีสุด

(0.12)

4.56

มากทีสุด

(0.14)

4.74

มากทีสุด

(0.04)

4.62

มากทีสุด

(0.08)

ส่อเสี ยดและการเสพสิ งมึนเมา
2. การมีคุณธรรม และจริ ยธรรม ในการดํารงชีวิต

5.00

มากทีสุด

(0.00)
3. การมีส่วนร่ วมและ เป็ นการแบ่งปั นกับเพือน มนุษย์

5.00

ด้วย จิตบริ สุทธ์

(0.00)

4.72

มากทีสุด

(0.10)
มากทีสุด

4.85
(0.14)

4.64

มากทีสุด

(0.07)
มากทีสุด

4.78
(0.01)

4.55

มากทีสุด

(0.12)
มากทีสุด

4.75
(0.16)

4.68

มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

4.82

มากทีสุด

(0.15)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

O = Objective (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์)
4. การร่ วมดําเนิ นกิจกรรมเพือให้ชุมชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข

5.00

มากทีสุด

(0.00)
รวม

5.00

มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

(0.00)
N = Networking

4.55

4.80

4.50

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

(0.18)

4.65

4.62

มากทีสุด

(0.11)
มากทีสุด

(0.09)

4.70

4.59

มากทีสุด

(0.08)
มากทีสุด

(0.17)

4.78

มากทีสุด

(0.16)

(สร้างเครื อข่ายในการทํางาน)

1. การสร้างเครื อข่ายร่ วมเรี ยนรู ้ภายในชุมชน

5.00
(0.00)

มากทีสุด

5.00
(0.00)

มากทีสุด

4.98
(0.03)

มากทีสุด

4.80
(0.04)

มากทีสุด

4.99

มากทีสุด

(0.02)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

2. การสร้างเครื อข่ายร่ วมเรี ยนรู ้กบั ภาครัฐ/ภาคประชาชน

ความเหมาะสม

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

5.00

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

4.76

มากทีสุด

4.75

มากทีสุด

4.88

มากทีสุด

5.00

(0.00)
มากทีสุด

5.00

5.00

5.00
(0.00)

5.00

(0.10)
มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

5.00

มากทีสุด

5.00
(0.00)

มากทีสุด

4.70

มากทีสุด

4.80

มากทีสุด

4.90
(0.06)

มากทีสุด

4.68

มากทีสุด

4.70

มากทีสุด

4.70
(0.02)

มากทีสุด

4.81

มากทีสุด

(0.07)
มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

4.92
(0.10)

(0.05)

(0.07)
มากทีสุด

4.80

(0.08)

(0.09)

(0.09)

(0.00)
มากทีสุด

4.85

(0.12)

(0.12)

(0.00)

(0.00)
รวม

รวม

&
(S.D)

(0.00)
5. การสร้างเครื อข่ายร่ วมเรี ยนรู ้กบั ชุมชนใกล้เคียง

ความเป็ นประโยชน์

แปลผล

(0.00)
4.การสร้างเครื อข่ายร่ วมเรี ยนรู ้กบั ธนาคารความดีแห่งอืน

ความถูกต้อง

&
(S.D)

(0.00)
3. การสร้างเครื อข่ายร่ วมเรี ยนรู ้กบั สถาบันการศึกษา

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.91

มากทีสุด

(0.08)
มากทีสุด

4.82

มากทีสุด

(0.05)

258

ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
G = Good governance

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

(หลักธรรมาภิบาล)

1. มีการกําหนดบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบใน

4.70

การจัดการความรู ้ของสมาชิกและคณะกรรมการ อย่าง

(0.04)

มากทีสุด

4.40

มาก

(0.03)

4.60

มากทีสุด

(0.01)

4.65

มากทีสุด

(0.05)

4.59

มากทีสุด

(0.02)

ชัดเจนตามติหลักเกณฑ์และคุณสมบัติโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
2. การดําเนินงานยึดหลักความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน

4.40

ตรงไปตรงมา

(0.01)

3. มีกระบวนการเข้ามามีส่วนร่ วมของสมาชิ กและ

4.20

คณะกรรมการอย่างต่อเนื อง

(0.04)

มาก

4.30

มาก

(0.13)
มาก

4.25
(0.05)

4.45

มาก

(0.08)
มาก

4.36
(0.06)

4.48

มาก

(0.14)
มาก

4.28
(0.02)

4.42

มาก

(0.07)
มาก

4.29

มาก

(0.03)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
4. มีการสร้างจิตสํานึ กและความรับผิดชอบให้กบั

4.80

คณะกรรมการและสมาชิ กในดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน

(0.02)

5. มีการดําเนินงานทีคํานึงถึงประสิ ทธิภาพและ

4.78

ประสิ ทธิผลการดําเนินงานภายใต้ธนาคารความดี

(0.12)

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

4.78

4.60
(0.05)

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.18)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

4.70

4.68
(0.08)

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.12)
มากทีสุด

ความเป็ นประโยชน์

4.67

4.56
(0.02)

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.01)
มากทีสุด

รวม

4.72

มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

4.59

มากทีสุด

(0.09)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
G = Good governance

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

(หลักธรรมาภิบาล)

6. มีการเคารพและการยอมรับการตัดสิ นใจเสี ยงประชา

4.80

มิติดว้ ยความเต็มใจและบริ สุทธิใจ

(0.05)

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานของธนาคารความดี

4.40

อย่างสมําเสมอ

(0.14)
รวม

4.88
(0.13)

มากทีสุด

4.45

มาก

(0.17)
มาก

4.55

4.52
(0.09)

มากทีสุด

(0.16)
มากทีสุด

(0.11)
มากทีสุด

4.82

4.60

4.78
(0.06)

มากทีสุด

(0.12)
มากทีสุด

(0.12)
มากทีสุด

4.50

4.30

4.55
(0.12)

มากทีสุด

(0.15)
มาก

(0.09)
มากทีสุด

4.58

4.47

มาก

(0.10)
มากทีสุด

4.72

มากทีสุด

(0.11)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

P= People’ participation (การมีส่วนร่ วมของประชาชน)
1. มีการแสดงความคิดเห็นร่ วมกันในการจะดําเนิ นงานที

5.00

เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน

(0.00)

2. มีการวางแผนร่ วมกันในการดําเนินงานและการ

5.00

ปฏิบตั ิทีชัดเจน

(0.00)

3. มีการตัดสิ นใจร่ วมกันในการดําเนินงานอย่างมีเหตุผล

5.00

และถูกต้อง

(0.00)

4. มีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันด้วยความสามัคคีและเข้าใจ

5.00
(0.00)

มากทีสุด

4.32

มาก

(0.02)
มากทีสุด

4.56

4.75

มากทีสุด

4.80
(0.02)

4.55

มากทีสุด

4.65

มากทีสุด

4.72
(0.04)

มากทีสุด

4.60

มากทีสุด

4.74

มากทีสุด

4.85
(0.01)

มากทีสุด

4.59

มากทีสุด

(0.13)
มากทีสุด

(0.12)
มากทีสุด

4.50
(0.06)

(0.12)

(0.17)
มากทีสุด

4.52
(0.11)

(0.14)

(0.15)
มากทีสุด

มาก

(0.10)

(0.10)
มากทีสุด

4.40

4.69

มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

4.82

มากทีสุด

(0.02)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

P= People’ participation (การมีส่วนร่ วมของประชาชน)
5.มีการประเมินผลการดําเนินงานร่ วมกัน

5.00

มากทีสุด

(0.00)
รวม

5.00

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

(0.00)
L = Leadership

4.88

4.85

4.68

มากทีสุด

(0.16)
มากทีสุด

(0.15)

4.60

4.80

มากทีสุด

(0.07)
มากทีสุด

(0.05)

4.85

4.85

มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

(0.18)

4.79

มากทีสุด

(0.16)

(ภาวะผูน้ าํ )

1. เป็ นผูท้ ีมีคุณธรรม จริ ยธรรม และน่าเชือถือในการเป็ น

5.00

แบบอย่างทีดี

(0.00)

มากทีสุด

4.58
(0.08)

มากทีสุด

4.46
(0.01)

มาก

4.80
(0.03)

มากทีสุด

4.66

มากทีสุด

(0.04)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื องการจัดการความรู้

5.00

5.00

มากทีสุด

5.00

สิ งตอบแทน

(0.00)

5. สามารถเชื อมประสานความคิดของสมาชิกเพือนําไปสู่

5.00

การปฏิบตั ิได้เหมาะสม

(0.00)

แปลผล

4.75

มากทีสุด

4.52

มากทีสุด

4.65

มากทีสุด

4.45
(0.05)

แปลผล

4.67

4.72

มากทีสุด

4.46

มากทีสุด

4.52
(0.09)

&

แปลผล

4.74

มากทีสุด

4.68

มากทีสุด

4.62

มากทีสุด

4.55
(0.14)

แปลผล

4.69

มากทีสุด

4.70

มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

(0.07)
มากทีสุด

&

(0.05)

(0.12)
มาก

รวม

(S.D)

(0.07)

(0.03)
มาก

ความเป็ นประโยชน์

(S.D)

(0.08)

(0.15)
มากทีสุด

&

(0.04)

(0.16)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

(S.D)

(0.00)

(0.00)
4. มีวิสยั ทัศน์ เสี ยสละต่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมิหวัง

&
(S.D)

(0.00)
3. มีความเชือมัน และศรัทธาในการทําความดี

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.60

มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

4.62

มากทีสุด

(0.08)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
L = Leadership

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

(ภาวะผูน้ าํ )

6. สามารถโน้มน้าวหรื อชักจูงให้คนในชุมชนเห็น

5.00

ความสําคัญและคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม

(0.00)

รวม

5.00

มากทีสุด

4.50(0.02)

มากทีสุด

4.68(0.13) มากทีสุด

4.58(0.05) มากทีสุด

4.69(0.10)

มากทีสุด

มากทีสุด

4.75(0.01)

มากทีสุด

4.55(0.02)

มากทีสุด

4.90(0.14) มากทีสุด

4.82(0.08)

มากทีสุด

มากทีสุด

4.48(0.04)

มากทีสุด

4.55(0.13) มากทีสุด

4.58(0.12) มากทีสุด

4.61(0.10)

มากทีสุด

(0.00)
A = Activity

(กิจกรรมอย่างต่อเนือง)

1. มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู ้ผา่ นบุคคล สื อเอกสาร และ

5.00

เสี ยงตามสายหมู่บา้ น

(0.00)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
2. มีการทํากิจกรรมทีสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน

5.00

และ หลักปฏิบตั ิทางพุทธศาสนา อย่างสมําเสมอ

(0.00)

3. มีการจัดประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู ้เกียวกับการ

5.00

ดําเนินงานอย่างต่อเนื องภายใต้การดําเนินงานของ

(0.00)

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

4.68

4.55

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

ความถูกต้อง

4.78

(0.09)

4.64

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.06)
มากทีสุด

ความเป็ นประโยชน์

4.82

(0.15)

4.62

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.07)
มากทีสุด

รวม

4.83

มากทีสุด

(0.03)
มากทีสุด

(0.00)

4.68

มากทีสุด

(0.12)

ธนาคารความดี
4. มีการบันทึกรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบเอกสาร

5.00
(0.00)

มากทีสุด

4.62
(0.06)

มากทีสุด

4.52
(0.05)

มากทีสุด

4.67
(0.15)

มากทีสุด

4.59

มากทีสุด

(0.12)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
A = Activity

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

(กิจกรรมอย่างต่อเนื อง)

5. มีอบรมเรี ยนรู ้โดยผ่านผูม้ ีประสบการณ์เกียวกับ

5.00

ธนาคารความดี

(0.00)
รวม

5.00

มากทีสุด

4.50

มากทีสุด

(0.00)
มากทีสุด

(0.00)
K= Knowledge

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.52

4.61

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

(0.03)

4.82

4.58

มากทีสุด

(0.06)
มากทีสุด

(0.09)

4.85

4.62

มากทีสุด

(0.04)
มากทีสุด

(0.12)

4.79

มากทีสุด

(0.10)

(ความรู้)

1. มีความรู ้เกียวกับการจัดการความรู ้

5.00
(0.00)

มากทีสุด

4.69
(0.08)

มากทีสุด

4.25
(0.01)

มาก

4.52
(0.03)

มากทีสุด

4.69

มากทีสุด

(0.09)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

2. มีความรู้เกียวกับธนาคารความดี

ความเหมาะสม

รวม

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

5.00

มากทีสุด

4.72

มากทีสุด

4.40

มาก

4.65

มากทีสุด

4.68

มากทีสุด

5.00

(0.07)
มากทีสุด

5.00

5. มีความรู ้เกียวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และการทํา

5.00

ความดี

(0.00)
5.00
(0.00)

4.34

(0.06)
มาก

(0.09)
มากทีสุด

(0.00)

รวม

ความเป็ นประโยชน์

แปลผล

(0.00)
4. มีความรู ้เกียวกับการมีส่วนร่ วม/จิตสาธารณะ

ความถูกต้อง

&
(S.D)

(0.00)
3. มีความรู ้เกียวกับการบริ หารจัดการ

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.58

4.62

มากทีสุด

4.50
(0.06)

4.30

มากทีสุ ด

4.20

มาก

4.29
(0.13)

มาก

4.55

มาก

4.60

มากทีสุด

4.50
(0.04)

มาก

4.56

มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

(0.04)
มาก

4.45
(0.05)

(0.08)

(0.09)
มากทีสุด

4.44

(0.08)

(0.01)

(0.10)

(0.06)
มากทีสุด

มาก

(0.07)

(0.14)
มากทีสุด

4.38

(0.12)

4.68

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

4.58

มากทีสุด

(0.08)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
H = Holistic

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

(องค์รวม)

1. มีการเชื อมประสานของกิจกรรม

4.88

มากทีสุด

(0.01)
2. มีการเชือมประสานของเครื อข่าย

4.72

4.52

มากทีสุด

4.90
(0.01)

4.55

มากทีสุด

4.68

มากทีสุด

4.48
(0.05)

มากทีสุด

4.62

มากทีสุด

4.73

มากทีสุด

4.82
(0.04)

มากทีสุด

4.36

มากทีสุด

4.50

มาก

4.52
(0.01)

มากทีสุด

4.52

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

(0.01)
มากทีสุด

4.76
(0.07)

(0.08)

(0.05)
มากทีสุด

4.74
(0.09)

(0.04)

(0.08)
มากทีสุด

4.68
(0.05)

(0.03)

(0.08)
4. มีการเชือมประสานของกลุ่มคน

มากทีสุด

(0.06)

(0.07)
3. มีการเชือมประสานของหน่วยงาน/องค์กร

4.77

4.59

มากทีสุด

(0.06)
มากทีสุด

4.72

มากทีสุด

(0.03)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
รวม

4.97

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.06)
Awareness

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

4.60

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.05)

4.80

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.07)

4.54

รวม

&

แปลผล

(S.D)
มากทีสุด

(0.02)

4.72

มากทีสุด

(0.04)

(ความตระหนัก)

1. มีความตระหนักถึงการเรี ยนรู้ในหน้าทีและความ

4.72

รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน

(0.04)

2. มีความรัก หวงแหน ในการเป็ นเจ้าของธนาคารความดี

4.84

ร่ วมกัน

(0.04)

มากทีสุด

4.52

มากทีสุด

(0.02)
มากทีสุด

4.62
(0.13)

4.12

มาก

(0.07)
มากทีสุด

4.27
(0.08)

4.55

มากทีสุด

(0.03)
มาก

4.58
(0.15)

4.59

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

4.62

มากทีสุด

(0.12)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)
Awareness

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

(ความตระหนัก)

3. มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทําความดี

4.88

มากทีสุด

(0.02)
4. มีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเองทีเป็ น

4.62

ส่วนหนึงในกระบวนการปฏิบตั ิให้ชุมชนเป็ นสุข

(0.08)

รวม

4.89
(0.05)

4.50

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

4.46

4.59
(0.17)

มาก

(0.06)
มาก

(0.13)
มากทีสุด

4.40

4.33

4.20
(0.06)

มากทีสุด

(0.07)
มาก

(0.02)
มากทีสุด

4.68

4.46

4.62
(0.13)

มากทีสุด

(0.04)
มาก

(0.08)
มาก

4.62

4.42

มาก

(0.10)
มากทีสุด

4.64

มากทีสุด

(0.12)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&

แปลผล

(S.D)

ความถูกต้อง

&

แปลผล

(S.D)

ความเป็ นประโยชน์

&

แปลผล

(S.D)

รวม

&

แปลผล

(S.D)

O = Opportunity of Learning (โอกาสของการเรี ยนรู้)
1. มีการจัดสภาพแวดล้อมในธนาคารความดีต่อการ

5.00

เรี ยนรู้

(0.00)

2. มีเครื องมือหรื อสื อทีกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้

5.00

มากทีสุด

5.00
(0.00)

มาก

(0.07)
มากทีสุด

(0.00)
3. มีกิจกรรมทีเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กได้เข้ามาเรี ยนรู้

4.47

4.58

4.42
(0.08)

มาก

(0.05)
มากทีสุด

(0.14)
มากทีสุด

4.20

4.38

4.44
(0.07)

มาก

(0.02)
มาก

(0.10)
มาก

4.32

4.40

4.33
(0.03)

มาก

(0.03)
มาก

(0.16)
มาก

4.44

4.57

มากทีสุด

(0.15)
มาก

4.40

มาก

(0.06)
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ตารางที 12 ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ของร่ างรู ปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยรายข้อ (ต่อ)
(N=5)
รายการ

ความเหมาะสม

ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

4. คณะกรรมการมีความรู้ทีสามารถถ่ายทอดให้แก่

5.00

มากทีสุด

4.60

สมาชิกได้

(0.00)

5. มีการนําความรู ้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธนาคาร

5.00

ความดี

(0.00)

Awareness

แปลผล

ความถูกต้อง

ความเป็ นประโยชน์

รวม

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

&
(S.D)

แปลผล

4.30

มาก

4.24

มาก

4.55

มากทีสุด

(ความตระหนัก)

รวม

5.00

(0.02)
มากทีสุด

5.00
(0.00)

4.52

(0.12)
มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

(0.00)
ภาพรวม

มากทีสุด

4.65

4.69
(0.07)

มาก

(0.02)
มากทีสุด

(0.09)
มากทีสุด

4.28

(0.05)

4.35

4.52
(0.06)

มาก

(0.04)
มาก

(0.04)
มากทีสุด

4.47

(0.09)

4.48

4.58
(0.07)

มากทีสุด

(0.05)
มาก

(0.08)
มากทีสุด

4.58

4.52

มากทีสุด

(0.05)
มากทีสุด

4.62

มากทีสุ ด

(0.08)
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จากตารางที 12 พบว่า ผลการตรวจสอบและรับรองรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคาร
ความดี เ พื อเสริ ม สร้ า งสั ง คมอยู่เ ย็น เป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทยโดยการประเมิ น ความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด ทัง 4 ด้าน โดยมีผลการวิจยั ดังนี
ด้ านความเหมาะสม พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรู ปแบบจัดการความรู ้ธนาคาร
ความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด ( & = 4.88, S.D = 0.00) เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที สุ ด ซึ งพบว่า มี ค่า เฉลี ยเท่ากันทัง 4 ด้าน คือ หลักการรู ปแบบ วัตถุ ประสงค์ของ
รู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้และองค์ประกอบร่ วม ( & = 5.00, S.D =
0.00) หากพิจารณารายด้านขององค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO
Model” พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ภาวะผูน้ ํา กิ จ กรรมอย่า งต่ อ เนื อง ความรู ้ และโอกาสของการเรี ย นรู ้
( & = 5.00, S.D = 0.00) รองลงมาคือ องค์รวม ( & = 4.97, S.D = 0.06) และ ค่าเฉลียตําสุ ด คือ
ความรับผิดชอบ ( & = 4.83, S.D = 0.14)
ด้ านความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติ พบว่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรู ปแบบจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเป็ นไป
ได้ในทางปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( & = 4.65, S.D = 0.00) เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
ทุกด้านมีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ดังนี ด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ และ องค์ประกอบร่ วม ( & = 5.00, S.D
= 0.00) รองลงมาคือ หลักการรู ปแบบ ( & =

4.70, S.D = 0.43) และ ค่าเฉลี ยตําสุ ดคือ

องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ ( & = 4.69, S.D = 0.07) หากพิจารณารายด้านของ
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่า ด้านที มีค่าเฉลี ย
สู งสุ ด อันดับ 1 สร้างเครื อข่ายในการทํางาน( & = 5.00, S.D = 0.00) อันดับ 2 การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ( & = 4.85, S.D = 0.15) อันดับ 3 จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์( & = 4.80, S.D = 0.18)
อันดับ 4 ภาวะผูน้ าํ ( & = 4.75, S.D = 0.01) อันดับ 5 โอกาสของการเรี ยนรู้ ( & = 4.65, S.D =
0.09) อันดับ 6 องค์รวม ( & = 4.60, S.D = 0.05) อันดับ 7 กิจกรรมอย่างต่อเนือง ( & = 4.52,
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S.D = 0.03) อันดับ 8 ความรู้ ( & =

4.50, S.D = 0.06) และ อันดับ 9 ความรับผิดชอบ

( & = 4.27, S.D = 0.06)
ด้ านความถู กต้ อง พบว่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิส่วนใหญ่ประเมิ นรู ปแบบจัดการความรู ้ ธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในภาพรวมมีความถูกต้องอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด ( & = 4.72, S.D = 0.01) เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกด้านมีความถูกต้องอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 มีค่าเฉลี ยเท่ากัน 2 ด้าน คือ
วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ และ องค์ประกอบร่ วม ( & =5.00, S.D = 0.00) ส่ วนอันดับ 2 หลักการ
รู ปแบบ ( & = 4.80, S.D = 0.14) และ อันดับ 3 องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ ( &
= 4.52,

S.D = 0.06) หากพิจารณารายด้านขององค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้

“RONGPLAKHAO Model” พบว่าด้านที มีค่าเฉลี ยสู งสุ ด อันดับ 1 สร้ างเครื อข่ายในการทํางาน
( & = 4.90, S.D = 0.16) อันดับ 2 กิจกรรมต่อเนือง ( & = 4.48, S.D = 0.09) อันดับ 3 องค์รวม
(& =

4.80, S.D = 0.07) อันดับ 4 หลักธรรมาภิบาล( & =

4.78, S.D = 0.06) อันดับ 5

จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ ( & = 4.65, S.D = 0.09) อันดับ 6 ภาวะผูน้ าํ ( & = 4.55, S.D = 0.02)
อันดับ 7 ความรับผิดชอบ ( & = 4.44, S.D = 0.17) อันดับ 8 โอกาสของการเรี ยนรู้ ( & = 4.35,
S.D = 0.04) อันดับ 9 ความรู้ ( & = 4.29, S.D = 0.13) และ อันดับ 10 ความตระหนัก ( & = 4.20,
S.D = 0.06)
ด้ านความเป็ นประโยชน์ พบว่า ผูท้ รงคุ ณวุฒิส่วนใหญ่ประเมิ นรู ปแบบจัดการความรู ้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเป็ นประโยชน์
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด( & = 4.68, S.D = 0.15) เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกด้านมีความ
เป็ นประโยชน์ อยู่ใ นระดับ มากที สุ ด โดยเรี ย งลําดับ ค่ าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 มี
ค่ าเฉลี ยเท่ า กัน 3 ด้า น คื อ หลัก การรู ป แบบ วัตถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบ และ องค์ป ระกอบร่ ว ม
( & =5.00, S.D = 0.00) หากพิจารณารายด้านขององค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้
“RONGPLAKHAO Model” พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด อันดับ 1 ภาวะผูน้ าํ ( & = 4.90, S.D =
0.14) อันดับ 2 มี ค่ า เฉลี ยเท่ า กัน 2 ด้า น คื อ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน และ กิ จกรรมอย่า ง
ต่อเนื อง ( & =

4.85, S.D = 0.18,0.126) อันดับ 3 มี ค่าเฉลี ยเท่ากัน 2 ด้าน คื อ จุ ดมุ่งหมาย/

จุดประสงค์ และ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน ( & = 4.70, S.D = 0.17, 0.02) อันดับ 4 ความ
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ตระหนัก ( & = 4.62, S.D = 0.13) อันดับ 5 ความรับผิดชอบ ( & =4.56, S.D = 0.16) อันดับ 6
หลักธรรมาภิบาล ( & = 4.55, S.D = 0.12) อันดับ 7 องค์รวม ( & = 4.54, S.D = 0.12) อันดับ 8
ความรู้ ( & = 4.50, S.D = 0.04) และอันดับ 9 โอกาสของการเรี ยนรู้ ( & = 4.48, S.D = 0.08)
ดังนัน ผลการพัฒนารู ปแบบจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ขของชุ มชนไทยและผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง
และความเป็ นประโยชน์ อยู่ใ นระดับมากที สุ ดทัง 4 ด้า น จึ ง เห็ นได้ว่ารู ปแบบดัง กล่ าวสามารถ
นําไปใช้ในการทดลองต่อไป
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ส่ วนที 3 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุ มชนไทย (KM Action Plan)
ในการพัฒ นาแผนปฏิ บ ัติ ก ารจัด การความรู้ ดํา เนิ น การโดยการจัด ประชุ ม และยึ ด
ส่ วนประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุ มชนไทยเป็ นหลัก คื อ องค์ป ระกอบและขันตอนการจัดการความรู ้ มาเป็ นกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการ (KM Action Plan) ซึ งมีขนตอนและรายละเอี
ั
ยดดังตารางที 13
ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที
22 ก.พ.2557 การศึกษาดูงาน
ณ ธนาคาร
ความดีหวั ง้ม
และป่ าหุ่ง
อ.พาน
จ.เชียงราย

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ

เพือศึกษาธนาคาร

1. ประชุม วางแผน คณะผูร้ ่ วมศึกษา

ความดีทีประสบ

และประสานงาน

ดูงานได้ศึกษา

ความสําเร็ จในการ ในการศึกษาดูงาน

เรี ยนรู้ ให้ความ

เป็ นต้นแบบสู่ การ

สนใจและร่ วม

ปฏิบตั ิในชุมชน

2. ศึกษาเรี ยนรู้
ธนาคารความดี
ตําบลหัวง้มและ
ป่ าหุ่ง ผ่าน
ประสบการณ์ใน
กระบวนการ
ทํางานของ
คณะกรรมการ
ธนาคารความดี

แลกเปลียน
แสดงความ
คิดเห็นร่ วมกับ
คณะกรรมการ
ธนาคารความดี
ทังสองแห่ง
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ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan) (ต่อ)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที
25 ก.พ.2557
ณ วัดเกตุมณี
วราราม ต.
นางแล อ.
เมือง จ.
เชียงราย

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ
คณะผูร้ ่ วมศึกษาดู

เพือหาข้อสรุ ป

ประชุมสรุ ป

บทเรี ยนจาก

บทเรี ยนและร่ วม งานสะท้อนและ

การศึกษาดูงาน

แลกเปลียนความ ร่ วมกัน

สําหรับในการ

คิดเห็นจาก

แลกเปลียนความ

วางแผนดําเนินงาน การศึกษาดูงาน

คิดเห็นและได้

ในพืนที

ข้อสรุ ปบทเรี ยน
นําไปสู่ การวาง
แผนการ
ดําเนินงานการ
ก่อตังธนาคาร
ความดี

5 มี.ค.2557
ณ วัดเกตุมณี
วราราม

การเตรี ยมชุมชน

เพือแนะนําและ

1. ประชุมชีแจง

ผูน้ าํ ชุมชน และ

สร้างความเข้าใจ

ทําความเข้าใจกับ ประชาชนทีสนใจ

เกียวกับการ

ผูน้ าํ ชุมชน

เข้าร่ วมประชุม

ดําเนินงานร่ วมกับ

และแสดงความ

ชุมชน

คิดเห็น
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ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan) (ต่อ)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ

2. สร้างทีมและ
แกนนําในการ
จัดตังธนาคาร
ความดี
3.สร้างความเข้าใจ
กิจกรรมการ
จัดการความรู้
22 มี.ค.2557 ก่อตังธนาคาร
ณ วัดเกตุมณี
วราราม

ความดี

1. เพือก่อตัง

1. ประชุมชีแจง

1. เกิดธนาคาร

ธนาคารความดี

สร้างความเข้าใจ

ความดีบา้ นร่ อง

บ้านร่ องปลาค้าว เพือก่อตังธนาคาร ปลาค้าวทีมีการ
2. เพือสร้างความ
เข้าใจ ภารหน้าที
ของธนาคาร
ความดีและ
บทบาทหน้าที
ของคณะทํางาน

ความดี และ

ดําเนินงานโดย

วางแผนร่ วมกัน

คณะทํางานและ

ในการกําหนด

สมาชิกธนาคาร

กฎเกณฑ์ สําหรับ ความดี
กิจกรรมของ
ธนาคารความดี

2. ผูน้ าํ และผูร้ ่ วม
ก่อตังเข้าใจ

2. ชีแจงบทบาท

บทบาทหน้าทีใน

หน้าทีของ

การดําเนินงาน

คณะทํางาน

ของตนเองและ

เกียวกับการ

ธนาคารความดีใน
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ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan) (ต่อ)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ

ดําเนินงานของ

เบืองต้น

ธนาคารความดี
25 เม.ย. 2557 อบรมการ
ยกระดับความรู้

เพือส่ งเสริ มและ

กิจกรรมฝึ กอบรม ผูเ้ ข้ารับร่ วม

สนับสนุนสมาชิก

ยกระดับความรู้

กิจกรรมฝึ กอบรม

ธนาคารความดีมี

ให้กบั สมาชิก

มีความรู้และเข้าใจ

ความความรู้

ธนาคารความดี

เกียวกับการ

เกียวกับการจัดการ

จัดการความรู้และ

ความรู้และการ

การดําเนินของ

ดําเนินงานของ

ธนาคารความดี

ธนาคารความดี
30 เม.ย. 2557 การจัดเวที

เพือแลกเปลียน

จัดเวทีแลกเปลียน 1.เกิดเวที

แลกเปลียนเรี ยนรู้ เรี ยนรู ้เกียวกับการ เรี ยนรู ้เกียวกับ

แลกเปลียนเรี ยนรู้

ครังที 1

จัดการความรู้

ประเด็น

ผ่านกระบวนการ

ธนาคารความดี

สถานการณ์การ

ดําเนินงานของ

ในช่วงการ

ทําความดีของ

คณะ

ดําเนินงาน
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ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan) (ต่อ)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที
เดือนแรก

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ

ชุมชนและทุนทาง ทํางานและ
สังคม และ

สมาชิกธนาคาร

กระบวน การ

ความดี

จัดการเรี ยนรู้ของ
ธนาคารความดี
บ้านร่ องปลาค้าว

2. มีการสะท้อน
ความคิดเห็นและ
แลกเปลียนด้วย
ความสนใจและ
ตังใจ

28 พ.ค.2557 การจัดเวที

เพือแลกเปลียน

แลกเปลียนเรี ยนรู้ เรี ยนรู ้เกียวกับ
ครังที 2

จัดเวทีแลกเปลียน ผูน้ าํ ชุมชน
เรี ยนรู ้เกียวกับ

การจัดการความรู้ ประเด็นผลการ

คณะกรรมการ
ความดีและ

ธนาคารความดี

ดําเนินงานในช่วง ผูเ้ ข้าร่ วมได้

ในช่วงการ

เดือนแรก และ

ดําเนินงานเดือน

ปัญหาอุปสรรคใน สร้างความรู้ความ

ที 2

การดําเนินงาน

เข้าใจค้นพบ

เพือนําไปสู่ การ

ปัญหาและค้นหา

ค้นหาแนวทาง

จุดดี จุดด้อยที

ปฏิบตั ิตาม

เกิดขึนผ่านเรื อง

เป้ าหมายที

เล่าจาก

แลกเปลียนข้อมูล
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ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan) (ต่อ)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ

กําหนด

ประสบการณ์ทีได้
จากการปฏิบตั ิจริ ง

1 ก.ค.2557

การจัดเวที

เพือแลกเปลียน

จัดเวทีแลกเปลียน ผูน้ าํ ชุมชน

แลกเปลียนเรี ยนรู้ เรี ยนรู ้เกียวกับการ

เรี ยนรู ้เกียวกับ

คณะกรรมการ

ครังที 3

จัดการความรู้

ประเด็นภาพรวม

ความดีและ

ธนาคารความดี

ของการ

ผูเ้ ข้าร่ วมได้

ในช่วงการ

ดําเนินงานการ

สรุ ปผล รายงาน

ดําเนินงานเดือนที 3

จัดการความรู้

ผลการดําเนินงาน

ธนาคารความดี

และกําหนด

ผลการใช้รูปแบบ ทิศทางของ
การจัดการความรู้ ธนาคารความดีใน
และทิศทางของ
ธนาคารความดีใน
อนาคต

อนาคต
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ตารางที 13 แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย (KM Action Plan) (ต่อ)
วัน/เวลา/

ขันการดําเนินการ

วัตถุประสงค์

สถานที
25 ก.ค.2557

กิจกรรมในการ

ตัวชีวัด

ดําเนินการ

ความสําเร็ จ

การ

เพือจัด

จัดการประชุม

ผูเ้ ข้าร่ วมได้

ประชุมสัมมนา

ประชุมสัมมนา

สัมมนา ในการ

แลกเปลียนและ

ข้อเสนอแนะใน

ข้อเสนอแนะใน

สะท้อนภาพของ

สะท้อนภาพของ

การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ชุมชนบ้านร่ อง

ชุมและธนาคาร

ธนาคารความดี

ธนาคารความดี

ปลาค้าวและ

ความดีบา้ นร่ อง

เพือเสริ มสร้าง

เพือเสริ มสร้าง

ภาพรวมของการ

ปลาค้าวด้วยความ

สังคมอยูเ่ ย็นเป็ น

สังคมอยูเ่ ย็นเป็ น ดําเนินงานของ

สุ ขของชุมชน

สุ ขของชุมชน

ธนาคารความดี

ไทย

ไทย

บ้านร่ องปลาค้าว

สนใจและตังใจ
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ตอนที 3 ผลทดลองใช้ รูปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุ มชน
การทดลองใช้ รูปแบบการจัดการความรู้
ในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้มีการดําเนินการ ได้แก่ การศึกษาดูงานธนาคาร
ความดีทีประสบความสําเร็ จ การจัดเตรี ยมชุมชน การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ของชุมชนนักปฏิบตั ิ
การจัดอบรมเพือยกระดับการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพื อเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย และประชุมสัมมนาเพือการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย โดยแบ่งการนําเสนอในแต่ละลักษณะ ดังนี
1. การศึกษาดูงานธนาคารความดีทประสบความสํ
ี
าเร็จ
ในการศึกษาดูงาน ได้จดั ให้ผนู ้ าํ ชุมชนและแกนนําร่ วมแนวคิดการจัดตังธนาคารความดี
บ้านร่ องปลาค้าว จํานวน 15 คน โดยไปศึกษาดูงานธนาคารความดีโดยกําหนด 2 พืนเป้ าหมายคือ
ธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้ม และธนาคารความดี ตาํ บลป่ าหุ่ ง อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงรายซึ งเป็ น
ธนาคารความดีทีประสบความสําเร็ จในการดําเนิ นงานมาอย่างต่อเนื อง โดยทางคณะผูศ้ ึกษาดูงาน
ได้มีการประชุมพูดคุยตกลงทํากิจกรรมการศึกษาดูงาน เพือให้คณะผูศ้ ึกษาดูงานนําความรู ้ ทีได้รับ
มาเผยแพร่ ใ ห้ก ับ ชุ มชนได้รับ รู ้ แ ละสามารถนํา มาปรั บประยุกต์ใ ช้ในพืนที ซึ งการศึ ก ษาดู ง าน
ธนาคารความดีทงสอง
ั
2 แห่ง มีการดําเนินการดังนี
ช่วงแรก การประชุมปรึ กษาหารื อ ได้มีการประชุ มปรึ กษาหารื อในการเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้
จากแหล่ ง เรี ย นรู้ จ ริ ง เพราะจากการแค่ เ พี ย งพูด คุ ย กัน ยัง ไม่ เ พี ย งพอกับ ข้อ มู ล ที ทางชุ ม ชนจะ
ดําเนิ นการได้ ในเบืองต้นได้มีการติดต่อประสานงานทางธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้ม และตําบล
ป่ าหุ่ ง โดยมี ก ารมอบหมายให้ผูว้ ิจยั เป็ นผูป้ ระสานเกี ยวกับเรื องวัน เวลาสถานที พร้ อมทังออก
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานผ่านทางธนาคารความดีทงสองแห่
ั
ง และจากการทีได้
มีการประสานงานจึงได้มีการกําหนดวันไปศึกษาดูงานคือในวันที 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตังแต่เวลา
9.00-16.00 น. (ภาคเช้าดูงานทีธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม และภาคบ่ายดูงานทีธนาคารความดีตาํ บล
ป่ าหุ่ง)
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ช่วงทีสอง การเตรี ยมตัวในการศึกษาดูงาน ก่อนทีทางคณะผูศ้ ึกษาดูงานจะไปดูงานจาก
พืนทีต้นแบบ ได้มีการประชุ มซักซ้อมทําความเข้าใจเกียวกับประเด็นและหัวข้อในสิ งทีทางคณะฯ
จะได้ไปเก็บเกียวและเรี ยนรู ้ได้ชดั เจน ซึ งสิ งได้มีการกําหนดประเด็นไว้เบืองต้นดังนี
1. กระบวนการดําเนินงานตังแต่เริ มก่อตังธนาคารความดีจนถึงปัจจุบนั
2. การบริ หารจัดการของธนาคารความดี
3. กิจกรรมของธนาคารความดี
4. บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี
5. ผลการดําเนินงานของธนาคารความดี
6. ปัญหา/อุปสรรคของการดําเนินงานของธนาคารความดี
ช่วงทีสาม การศึกษาดูงาน ในวันที 22 กุมภาพันธ์ 2557 ช่ วงเช้า ณ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลหัวง้ม คณะผูศ้ ึกษาดูงานได้เข้าไปเรี ยนรู ้โดยผ่านการฟั งการบรรยายจากพระครู สุจิณกัลยาณ
ธรรม เกียวกับแนวคิดความดีและจุดเริ มต้นของการก่อตังธนาคารความดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
การธนาคารความดี ได้แก่ นายพันธุ์ดี พรหมเทศ (บรรยายเรื องกระบวนการดําเนิ นงานของธนาคาร
ความดีและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน) ,นายสมพงษ์ ชําหา (บรรยายเรื องการบริ หารจัดการ
ของธนาคารความดี และกิ จกรรมของธนาคารความดี ) ,นายอดิ ศร ลาดลา (บรรยายเรื องบทบาท
หน้าทีของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี) และนางจิติกาญจน์ เครื องไชย (บรรยายเรื อง
ระบบฐานข้อมูลของธนาคารความดี) ในช่วงสุ ดท้ายของภาคบรรยายพระครู สุจิณกัลยาณธรรมได้
สรุ ปถึงผลการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ทีผ่านมา กล่าวไว้ตอนหนึ งว่า “...ณ วันนี คนตําบล
หั วง้ มมีภาคภูมิใจในการเป็ นคนหั วง้ ม คนทัวไปรู้ จักตําบลหั วง้ มมากขึนเพราะเราใช้ การทําความดี
มาขับเคลือนการพัฒนาท้ องถินของเรา” เมือบรรยายสิ นสุ ด ได้เปิ ดเวทีการซักถามของคณะผูศ้ ึกษาดู
งานส่ วนใหญ่สนใจเกี ยวกับกระบวนการดําเนิ นงานทีจะต้องเริ มและดําเนิ นการต่อไปอย่างไร ซึ ง
ได้รับคําตอบจากคณะกรรมการธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มได้อย่างชัดแจ้งพร้ อมให้ขอ้ แนะนําใน
การดําเนิ นงานและยินดียิงถ้าทางพืนที บ้านร่ องปลาค้าวจะให้ทางธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มได้
ช่วยเหลือสิ งใด
เมือสิ นสุ ดภาคบรรยาย ทางคณะกรรมการธนาคารความดี ตาํ บลหัวง้มได้นาํ คณะผูศ้ ึกษาดู
งานไปเรี ยนรู ้หอ้ งสํานักงานธนาคารความดี อยูใ่ นบริ เวณองค์การบริ หารส่ วนตําบลหัวง้ม ซึ งภายใน
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ประกอบด้วย ป้ ายประชาสัม พันธ์ แบบฟอร์ มการถอน-ฝากคะแนนความดี สิ งของสําหรั บแลก
คะแนนความดี และระบบการจัด ทํา ฐานข้อ มู ล ของธนาคารความดี ในขณะที มี ก ารดู ง านใน
สํานักงานฯนันก็เริ มมีสมาชิกธนาคารความดีสอบถามคะแนนความดี โดยในการตรวจสอบคะแนน
ความดีจะผ่านจากสมุดบันทึกคะแนนความดีของสมาชิ กธนาคารความดี ก่อนแล้วถึ งจะตรวจสอบ
ผ่านระบบฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นฐานรวบรวมข้อมูล
ของสมาชิ กฯอีกช่องทางเพราะก่อนแรกๆ มีปัญหาคือสมาชิกฯทําสมุดบันทึกคะแนนความดีหายก็
ต้องเริ มเก็บ คะแนนความดี ก ันใหม่ จึ ง พยายามให้วิธี ก ารที จะเก็ บรวบรวมข้อ มู ล ให้เ ป็ นระบบ
สะดวกและตรวจสอบง่าย
จากการศึกษาดูงานธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มในภาคเช้า คณะผูศ้ ึกษาดูงานได้เดินทางไปดู
งานต่อ ณ ธนาคารความดี ตาํ บลป่ าหุ่ง โดยมีคณะกรรมการธนาคารความดี ตาํ บลป่ าหุ่ งให้การตอน
รับเป็ นอย่างดี นําทีมโดย นายนิ รันดร์ แปงคํา (ผูจ้ ดั การธนาคารความดี ) และ สําหรับการศึกษาดู
งานของธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ งมีลกั ษณะเช่นเดียวกับธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม คือ ช่วงแรก
ฟั งการบรรยายตามประเด็นทีคณะผูศ้ ึกษาดูงานต้องการเรี ยนรู ้ โดยมีการแบ่งการบรรยายออกเป็ น
ประเด็นดังนี นายนิรันดร์ แปงคํา (บรรยายเรื องการกระบวนการดําเนิ นงานของธนาคารความดีและ
การบริ หารจัดการของธนาคารความดี) นางณัฐรัตน์ คํามูล (บรรยายเรื องกิจกรรมของธนาคารความ
ดีและบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี) นางพรรณศิริ ตาคํา (บรรยาย
เรื องปั ญหาอุปสรรคในการดําเนิ นงาน) และนางวิไล ริ นคํา (บรรยายเรื องการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ ขอ้ มูล) เมือฟังภาคบรรยายพร้อมกับการซักถามเรี ยบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการฯได้นาํ ไป
เยียมชมสํานักงานธนาคารความดีทีตังอยู่ทีอาคารอเนกประสงค์ชุมชน ภายในสํานักงานธนาคาร
ความดีป่าหุ่ งจัดแบ่งเป็ นสรรส่ วนแต่จดั ระบบยังน้อยกว่าธนาคารความดีหวั ง้ม มีการจัดแบ่งเป็ นที
เก็บสิ งของสําหรับการแลกคะแนนความดี ป้ ายประชาสัมพันธ์ สําหรับระบบการจัดเก็บข้อมูลทีนี ยัง
ใช้การจัดเก็บในสมุ ดบันทึกสะสมคะแนนเพราะยังอยู่ในช่ วงดําเนิ นการในการจะใช้การจัดเก็บ
คะแนนความดีในระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับธนาคารความดีหวั ง้ม
สรุ ปจากการศึ ก ษาดู งานในพืนที เป้ าหมาย พบว่า ตัวแทนที ไปศึ ก ษาดู งานได้ฟั งการ
บรรยายจากคณะกรรมการของธนาคารความดี ท ังสองแห่ ง ประเด็ น ที ได้รั บ ฟั ง การบรรยาย
ประกอบด้วยจุดเริ มต้นของการก่อตังธนาคารความดี การดําเนิ นงาน และปั ญหาอุปสรรค รวมทัง

287
ได้เห็นกระบวนการดําเนิ นงาน คือ ฝากถอนความดีของสมาชิ ก และการแนะนําในการจะเตรี ยม
ชุมชนในการก่อตังธนาคารความดี ซึ งในระหว่างการฟั งบรรยายและการได้พบเห็ นสํานักงานของ
ธนาคารความดี คณะผูศ้ ึกษาดูงานได้มีการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ทีเกียวข้องเพือนํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินงานของชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว และสิ งทีสําคัญยิงจากการศึกษาดูงาน คือ แรงจูงใจทีตัวแทน
บ้านร่ องปลาค้าวได้ไปสัมผัสในการทีจะนําวิธีการมาใช้ในชุ มชน เพราะสิ งทีเกิดขึนในตําบลหัวง้ม
และป่ าหุ่งนันเป็ นการบ่งบอกถึงความสําเร็ จของชุมชนในเรื องการพัฒนาชุมชนทีเน้นการทําความดี
ช่วงสรุ ปบทเรี ยนจากการศึกษาดูงานและการวางแผนงาน หลังจากได้มีการศึกษาดูงานทัง
สองแห่ งคณะผูศ้ ึกษาดูงานทีนําทีมโดยผูใ้ หญ่บา้ นและเจ้าอาวาสวัดเกษมณี วราราม พร้อมแกนนํา
ชาวบ้านทีพร้ อมจะร่ วมกันจัดตังธนาคารความดี ในชุ มชน โดยจัดทีวัดเกษมณี วราราม ในวันที 25
กุมภาพันธ์ 2557 สรุ ปประเด็นสาระสําคัญทีได้จากการศึกษาดูงานได้ดงั นี
1. กระบวนการดําเนินงาน
1.1 การวางแผน
1.1.1 การจัดประชาคมหมู่บา้ น การต่อยอดกิจกรรมของชุมชนเรื อยมา
และการจัดหมวดหมู่ความดีของชุมชนให้ออกมาเป็ นตัวหนังสื อ
1.1.2 การจัดตังธนาคารความดี โดยการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ
การบริ หารงาน
1.1.3 การกําหนดกรอบในการฝากความดี โดยการระดมความคิดเห็น
เพือใช้ในการกําหนดกรอบฯ
1.1.4 การระดมทรัพยากรเพือใช้ในการบริ หารจัดการ
1.2 การดําเนินงาน
1.2.1 การประชาสัมพันธ์
1.2.2 การรับสมัครสมาชิกธนาคารความดี
1.2.3 การจัดอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีธนาคารความดี
1.2.4 การรับฝากและถอนความดี
1.2.5 การบริ หารผลตอบแทนความดี
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1.3 การติดตาม ประเมินผลและขยายผล
1.3.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
1.3.2 การขยายผลการดําเนินงาน
1.3.3 การบริ หารจัดการกับปัญหา
1.3.4 การถอดบทเรี ยน
2. ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จ
2.1 ปั จจัยด้านตัวบุคคล ปัจจัยสิ งแวดล้อม การบริ หารจัดการจัดทีดี
2.2 บริ บทของชุมชน ประกอบด้วย ทุนทางสังคม ได้แก่
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม (ประเพณี และโครงการ
ของชุ มชนทีมีลกั ษณะของการให้และ การแบ่งปั น) และทุนในลักษณะ
ของกองทุนสังคม
3. ผลต่อการพัฒนาชุมชน
3.1 การพัฒนาแบบองค์รวม
3.2 การพัฒนาแบบบูรณาการ
จากการทีได้เรี ยนรู ้ผา่ นการศึกษาดูงานสิ งทีได้ครังนีได้นาํ มาสู่ การวางแผนการดําเนิ นงาน
ของคณะทํางาน ได้แก่ การจัดเตรี ยมชุ มชน มีการประชุ มชี แจงให้กบั ชาวบ้านที สนใจ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นเวทีประชาคมหมู่บา้ น และเสี ยงตามสาย, การจัดตังธนาคารความดี และการจัด
โครงสร้ างคณะกรรมการและคณะทํางาน และการดํา เนิ นงานตามกระบวน ได้แก่ การกําหนด
กรอบการทําความดี การประชาสัม พันธ์ การรับ สมัค รสมาชิ ก และการระดมทรัพ ยากรในการ
ดําเนินงาน เป็ นต้น
2. การจัดเตรียมชุ มชน
ในการจัดเตรี ยมชุมชนนันผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ มีรายละเอียด ดังนี
1. การประชุ มชี แจงเพือการทําความเข้าใจกับผูน้ าํ ชุ มชน ในวันที 5 มีนาคม 2557 ณ
วัดเกษมณี วราราม ตําบลนางแล อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย โดยได้เข้าไปทําความเข้าใจกับผูน้ าํ
ชุมชนซึ งได้แก่ ผูน้ าํ ชุ มชนทีเป็ นทางการ ประกอบด้วย กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการหมู่บา้ น
สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบล และผูน้ าํ ทีไม่เป็ นทางการ ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดเกษมณี วรา
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ราม ผูอ้ าวุโสทีเป็ นผูม้ ีความรู ้เกียวกับพืนทีและเป็ นบุคคลทีชาวบ้านให้ความเคารพนับถื อ โดยทํา
ความเข้าใจเกี ยวกับการชี แจงรายละเอี ยดกับวัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรม การดําเนิ นกิ จกรรม การ
บันทึกผล และการสรุ ปผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการจัดการความรู ้ รวมทังแนวคิดเกียวกับ
ธนาคารความดี การจัด การความรู ้ และการทํา งานแบบมี ส่ วนร่ ว ม ซึ งเมื อได้รับ ฟั ง การชี แจง
รายละเอี ยดและเห็ นชอบกับการเป็ นพืนที ในการทดลอง ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ ญาตในดําเนิ น
กิจกรรม
2. การสร้างทีมและแกนนํา องค์ประกอบนีมาจากแนวคิดการจัดความรู ้ ถือเป็ นกิจกรรมที
สําคัญ เพราะการจัดการความรู ้ ต้องเรี ยนรู ้เป็ นทีมต้องมีแกนนําทําเป็ นกิจกรรมตามประเด็นทีสนใจ
ในดําเนิ นการสร้างทีมงานโดยใช้บทเรี ยนจากการเล่าและถ่ายทอดผ่านผูร้ ิ เริ มก่อตังธนาคารความดี
ตําบลหัวง้มและตําบลป่ าหุ่ ง อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย เพือนําแนวทางมาปรับตามบริ บทของ
พืนที ให้เ หมาะสมกับ กิ จกรรมที จะดําเนิ นการในพืนที ซึ งได้มี ร่ว มประชุ ม ชี แจง พร้ อมกับ การ
ซักถามถึ งรู ปแบบการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี ถือเป็ นการสร้ างความเข้าใจในบทบาท
หน้าทีและการปฏิบตั ิงานให้ เข้าใจตรงกัน โดยมีการจัดโครงสร้ างในการบริ หารจัดการธนาคาร
ความดี ซึ งการวิเคราะห์จากลักษณะของผูน้ าํ ทังผูน้ าํ ทางความคิด ผูน้ าํ ตามธรรมชาติและผูน้ าํ อย่าง
เป็ นทางการ ดังนี
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ตารางที 14 รายชือคณะกรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
รายชือคณะกรรมการธนาคาร

ตําแหน่ง

ประเภทของผูน้ าํ

ความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
1. พระครู ใบฎีกาสุ บิน โสภโณ

ทีปรึ กษา

ผูน้ าํ ทางศาสนา

2. นายจรัญ

ประธาน

ผูน้ าํ อย่างเป็ นทางการ

เขือนเพชร

(ผูใ้ หญ่บา้ น)
3. นายสวัสดิ ยอดแก้ว

รองประธาน

ผูน้ าํ ตามธรรมชาติ
(ผูอ้ าวุโสบ้านร่ องปลา
ค้าว)

4.นายบุญทวี อารี ย ์

กรรมการ

ผูน้ าํ อย่างเป็ นทางการ
(สมาชิกเทศบาลตําบลนาง
แล)

5. นางติม

จันเลน

เลขานุการ

ผูน้ าํ ทางความคิด
(อาสาสมัครดูแลผูส้ ู งอายุ
ประจําหมู่บา้ น)

6. นางทัศนีย ์ มูลจ้อย

ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผูน้ าํ ทางความคิด (อาสา
สาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น)

นอกจากนันได้มีอาสาสมัครทีสนใจทํางานด้วยความสมัครใจและเต็มใจในการทํา
ประโยชน์ให้กบั ชุมชนถือเป็ นคณะทํางานทีปฏิบตั ิงานตามภารงานทีได้ร่วมประชุมชีแจง
3. การก่อตังธนาคารความดี ในการดําเนิ นการจัดตังธนาคารความดี นนผู
ั ว้ ิจยั และ
คณะกรรมการธนาคารความดี ดําเนินการจัดตังธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าวนัน มีการประชุ มใน
วันที 21 มีนาคม 2557 ณ วัดเกษมณี วราราม ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สําหรับใน
การกําหนดกฎเกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี
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3.1 กําหนดเกณฑ์กิจกรรมการทําความดีและการฝากความดีของธนาคารความดี
โดยช่วยกันระดมค้นความดีทีเป็ นวิถีชีวิตประจําวัน แล้วนําเสนอต่อทีประชุ มร่ วมกัน เพือรวบรวม
จัดทําเป็ นเกณฑ์ในการฝากความดี
กิจกรรมนี ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ ค้นพบจากการประชุ มแลกเปลี ยนคือ คนในชุ มชนขาดการมีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมของหมู่บา้ น ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทํามาหากิ นเพือสนองตอบต่อตัณหาและ
ความต้องการของตนเอง ซึ งเป็ นการบริ โภคนิ ยมวัตถุ และสิ งสําคัญคือขาดการส่ งเสริ มการทําความ
ดี กลุ่ มผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มมีความเห็ นร่ วมกันว่าต้องการให้มีกิจกรรมที ส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนทํา
ความดีกนั มากขึน
การเน้นยําให้มีกุศโลบายในการสะสมคะแนนความดีจากทํากิจกรรมทําความดี โดยมีการ
ประชุ มแลกเปลียนของคณะทํางานในการนํามาปฏิบตั ิใช้ ตามหลักพุทธศาสนา หลักวิถีชีวิตและ
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาเป็ นแนวคิดการกําหนดเมนู
การทําความดีและการเกณฑ์คะแนนในการสะสมความดีทีเหมาะสมและสอดคล้องกับชุ มชน โดย
ผลประชุมแลกเปลียนปรากฏดังนี
1. เมนูของการทําความดี ประกอบด้วย 12 ประเด็น ดังนี
1. การเว้นจากการฆ่าสัตว์
.2 การเว้นจาการลักทรัพย์
.3 การเว้นจาการประพฤติผดิ ในกาม
.4 การเว้นจากการพูดปด พูดจาส่ อเสี ยด
.5 การเว้นจาการเสพสิ งของมึนเมา
.6 การเว้นจากการเล่นการพนัน
.7 การปฏิ บตั ิ ดี มี คุณธรรม และจริ ย ธรรม ได้แก่ การเข้าร่ วม
กิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ร่ วมฟื นฟูภูมิปัญญาท้องถินและ วัฒนธรรม เป็ นต้น
.8 การสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูลในชุมชนและการมี
ส่ วนร่ วมในงานสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น งานพัฒนาหมู่บา้ น พัฒนาวัด งานปอย เป็ นต้น
.9 การเสี ยสละ และจิตอาสา ได้แก่ เสี ยสละแรงกาย แรงทรัพย์
มีจิตอาสา ช่วยเหลือผูย้ ากไร้ เป็ นต้น
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.10 การดําเนิ นชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การ
ดําเนิ นชี วิตประจําวัน และร่ วมกิจกรรมทีสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง เช่ น การทําปุ๋ ย
หมัก ปลูกผักสวนครัว การลดปริ มาณการใช้สารเคมี การประหยัดอดออม เป็ นต้น
.11 การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ได้แ ก่ รั บ ประทานอาหารปลอด
สารพิษ ออกกําลังกายสมําเสมอ ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไปตรวจสุ ขภาพอย่างสมําเสมอ เป็ น
ต้น
.12 อนุ รักษ์ทรั พยากรและสิ งแวดล้อม ได้แก่ การฟื นฟู ดู แล
รักษาพืนทีป่ า เช่น การบวชป่ า การปลูกป่ าทดแทน เป็ นต้น
.1 ออมเงิ น ออมบุ ญ ได้แก่ การออมเงิ นวัน ละ 1 บาท และ
รวบรวมเพือการเงินกองทุนสําหรับกิจกรรมภายในชุมชน เช่น งานบุญ ทุนนักเรี ยน เป็ นต้น
นอกจากนัน ได้มีการร่ วมกันกําหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่กิจกรรม โดยพิจารณา
จากความยากง่ายของการกระทําความดีในแต่ละกิจกรรมในการให้คะแนน ผลปรากฏดังตารางที 15
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ตารางที 15 แสดงเมนูการทําความดี
เมนูการทําความดี

ค่าความดี

1. เว้นจากการฆ่าสัตว์

3 ความดี ต่อวัน

2. เว้นจากการลักทรัพย์

3 ความดี ต่อวัน

3. เว้นจาการประพฤติผดิ ในกาม

ศีล 5

3 ความดี ต่อวัน

4. เว้นจากการพูดปด พูดจาส่ อเสี ยด

3 ความดี ต่อวัน

5. เว้นจากการเสพสิ งมึนเมา

5 ความดี ต่อวัน

6. เว้นจากการเล่นพนัน

4 ความดี ต่อวัน

7. การปฏิบตั ิดี มีคุณธรรม และจริ ยธรรม

5 ความดี ต่อวัน

8. การสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูลในชุมชนและการ 10 ความดี ต่อวัน
มีส่วนร่ วมในงานสาธารณกุศล
9. การเสี ยสละ (แรงกายและแรงทรัพย์)

10 ความดี ต่อวัน

10. การดําเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

10 ความดี ต่อวัน

11. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ

5 ความดีต่อวัน

12. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม

10 ความดี ต่อวัน

13. ออมเงิน ออมบุญ

1 บาท ต่อ 5 ความดี
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ในการระดมความคิดเห็นของคณะทํางาน แสดงให้เห็ นถึงการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านใน
การตัดสิ นใจ ตังแต่เริ มแรก เป็ นการร่ วมตัดสิ นใจต่อเกณฑ์ทีจะใช้ในการรับฝากความดีของธนาคาร
ความดี โดยให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความเห็นถึงลักษณะของสิ งทีเรี ยกว่า “ความดี”
จากการระดมความคิดเห็ นของคณะทํางานและนํามาสรุ ปเป็ นภาพรวม ได้ความดี ทงั 12
ประเด็น ทีใช้เป็ นเกณฑ์ในการฝากความดีนนั พบว่ามีแนวคิดทีเป็ นพืนฐานของความดีทีมีหลักคิด 3
หลักคิด คือ แนวคิดคิดวิถีพุทธ แนวคิดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดวิถีชีวติ ดังแผนภูมิ 6

วิถีพทุ ธ

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

วิถีชีวติ

1.เว้นจากการฆ่าสัตว์

1. การดําเนินชีวติ ตาม

1. การสมัครสมานสามัคคี

2.เว้นจากการลักทรัพย์

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. การเสี ยสละ

3.เว้นจาการประพฤติผิดในกาม

2. ออมเงิน ออมบุญ

3. การส่งเสริ มสุขภาพ

4.เว้นจากการพูดปด ส่อเสี ยด

4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

5.เว้นจากการเสพสิ งมึนเมา

สิ งแวดล้อม

6.เว้นจากการเล่นพนัน
7.การปฏิบตั ิดี มีคุณธรรม

ฝาก

ฝาก

ธนาคารความดีบ้านร่ องปลาค้ าว

แผนภูมิ 6 กรอบแนวคิดของเมนูการทําความดี

ฝาก
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นอกจากนั นที ประชุ ม ได้ ร่ วมแลกเปลี ยนในเรื องเกี ยวกั บ การออมเงิ น ร่ วมด้ ว ย
นอกเหนือจากการออมบุญ โดยพิจารณาในการให้สมาชิกในชุมชนได้ออมเงินวันละ 1 บาท เพือนํา
เงินออมทีได้มาจัดสวัสดิการให้กบั ชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว
2. ระเบียบสมาชิกธนาคารความดี
.1 สมาชิกทุกคนต้องมีความพร้อมเพรี ยงกันประชุ ม และพร้อมเพรี ยง
กันเลิกและพร้อมเพรี ยงกันทํากิจกรรมของธนาคารความดี
.2 สมาชิ กทุกคนต้องคิดสิ งดี ๆ ทีจะทําให้ธนาคารความดี พฒั นาไป
ในทางทีดีขึน และร่ วมกันพิจารณา ยกเลิกระเบียบบางข้อทีคิดว่าสมควรยกเลิก
.3 สมาชิ กทุกคนต้องเชื อฟั ง เคารพนับถือตามความอาวุโสของอายุ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน
.4 สมาชิกทุกคนต้องรู้ ตืน และเบิกบานในการทําความดี
.5 สมาชิ กจะถอนความดี ได้ก็ต่อเมือมีความดีฝากสะสมอย่างน้อย
100 ความดีขึนไป และต้องเหลือความดีสะสมไว้ในธนาคารอย่างน้อย 50 ความดีต่อ 1 บัญชี
3. การฝากความดี มี เอกสารที ใช้ 2 แบบ คื อ ใบฝากความดี และสมุ ด
ธนาคารความดี เพือใช้ในการลงรายละเอียดความดี รายการฝาก-ถอน และคะแนนความดี สะสม
หลักเกณฑ์ในการฝากความดี ก็คือ ต้องมีคนเซ็นรับรองการทําความดี ได้แก่ เจ้าอาวาส ผูใ้ หญ่บา้ น
และผูท้ รงคุณวุฒิในหมู่บา้ น หรื อมีผยู ้ ืนยันการทําความดีทีน่าเชื อถือได้ ซึ งรายละเอียดในการเขียน
ใบฝากความดี ได้แก่ การกรอกเลขทีบัญชีความดี วันที ชื อ-นามสกุลผูฝ้ ากและความดีทีฝาก โดยใน
การฝากคณะทํางานธนาคารความดีจะตรวจสอบข้อมูล ก่อนบันทึกรหัสความดีและคะแนนความดี
ทีทําลงในรายการ ซึ งจะคืนสมุดธนาคารความดีให้สมาชิกเก็บไว้
4. การถอนความดี เอกสารทีใช้ 2 แบบ คือ ใบถอนความดี และสมุด
ธนาคารความดี โดยมีหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขในการถอนความดี ดังนี
4.1 มีคะแนนความดีสะสมตังแต่ 100 คะแนนขึนไป
4.2 ต้องเหลื อคะแนนความดี ในสมุ ดธนาคารความดี อย่างน้อย 50
คะแนน
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เมือสมาชิ กมีความประสงค์จะถอนความดี ตอ้ งกรอกรายละเอียดต่างๆ คือ เลขที
บัญชี ความดี วันที ชื อ-นามสกุล ผูฝ้ าก รายการสิ งของทีจะขอถอนรั บ คะแนนความดี สะสมใน
ปัจจุบนั คะแนนความดีทีจะขอถอน และจํานวนความดีทีคงเหลือในบัญชี
3.2 การประชาสั ม พัน ธ์ เชิ ญ ชวนให้ ค นในชุ ม ชนมาสมัค รเป็ นสมาชิ ก ของ
ธนาคารความดี ให้คนทัวไปรู ้ ถึงการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ทังการบอกต่อ การทําป้ าย
ประชาสัมพันธ์ วิทยุชุม ชน และเสี ยงตามสาย ซึ งการประชาสัม พันธ์ เป็ นการให้ชาวบ้า นเข้าใจ
หลัก การทํางานของธนาคารความดี เนื องจากในระยะแรกชาวบ้านไม่ เข้าใจถึ งการทํางานของ
ธนาคารความดี คิดว่าน่าจะเป็ นการรั บฝากเงิ นทัวไป จึ งต้องประชาสัมพันธ์ทาํ ความเข้าใจให้แก่
ชาวบ้า นหลายๆครั ง และเพิ มช่ อ งทางการประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ห ลากหลาย จากเริ มแรกการ
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก เริ มมีการกระจายข่าวทางวิทยุชุมชน เสี ยงตามสายของหมู่บา้ น เป็ น
ต้น
3.3 การรั บ สมัค รสมาชิ กธนาคารความดี ทางคณะทํางานธนาคารความดี ข อง
ธนาคารความดีมีใบสมัครให้แก่คนในชุมชนกรอกเพือเข้าร่ วมทําความดี โดยรับสมัครทุกวัน
3.4 จัดอบรมให้แก่ สมาชิ กธนาคารความดี ซึ งมีรายละเอี ยดในการอบรม ได้แก่
การอบรมเกณฑ์ของกิ จกรรมทําความดีทงั 13 ประเด็น เกณฑ์การรับฝาก-ถอนความดี การแบ่งปั น
ประโยชน์ในรู ปสวัสดิการชุมชน
3.5 การอบรมคณะกรรมการและคณะทํางานของธนาคารความดี ในเรื องบทบาท
หน้าทีของตนเอง ได้แก่ บทบาทผูจ้ ดั การ คนรั บรองความดี หน้าที การรั บฝาก-ถอนความดี ดูแล
สิ งของทีแลกคะแนนความดี การบันทึกคะแนนความดี และการทํารายงานผลการปฏิบตั ิงาน เป็ น
ต้น
3.6 การระดมทุน/สิ งของ เพือให้สมาชิ กนํามาแลกด้วยคะแนนความดี สะสม ใน
การระดมทุน/สิ งของนันได้รับความร่ วมมือจากพระสงฆ์วดั เกษมณี วราราม และวัดเครื อข่ายของวัด
เกษมณี วราราม โดยจากการมาทําบุญของญาติโยมในช่ วงกิ จกรรมวันสําคัญทางศาสนา และจาก
การบิณฑบาตทังภายในชุมชนและนอกชุ มชน ในลักษณะการดําเนิ นกิจกรรมธนาคารความดี บา้ น
ร่ องปลาค้าว ได้ดาํ เนินการระหว่างวันที 7 – 10 เมษายน 2557 รวม 4 วัน
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3.7 ดําเนิ นกิ จกรรมภายใต้ธ นาคารความดี บ ้านร่ องปลาค้า วโดยยึดเมนู ก ารทํา
ความดี ทีเป็ นกิจกรรมหลักดังตารางที 16
ตารางที 16 แผนการดําเนิ นกิจกรรมทําความดีภายใต้ธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
กิจกรรม
1.

การเข้าร่ วมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา ร่ วมฟื นฟู

ระยะเวลา
เมษายน – มิถุนายน 2557

ภูมิปัญญาท้องถินและ วัฒนธรรม
2.

การบริ จาคเงิน สิ งของให้กบั ผูย้ ากไร้

เมษายน – มิถุนายน 2557

3.

งานพัฒนาหมู่บา้ น พัฒนาวัด งานปอย ตานตอด

เมษายน – มิถุนายน 2557

4.

การทําปุ๋ ยหมัก ปลูกผักสวนครัว การลดปริ มาณการ

เมษายน – มิถุนายน 2557

ใช้สารเคมี การประหยัดอดออม
5.

รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ออกกําลังกายสมําเสมอ

เมษายน – มิถุนายน 2557

ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย ไปตรวจสุ ขภาพอย่าง
สมําเสมอ
6.

การปลูกป่ า และ บวชป่ า

เมษายน – มิถุนายน 2557

7.

ออมเงิน ออมบุญ

เมษายน – มิถุนายน 2557

โดยภาพรวมในการจัด เตรี ย มชุ ม ชนเพื อเตรี ย มเป็ นพื นที ทดลอง สรุ ป ได้ว่า การเตรี ย ม
จัดเตรี ยมชุ มชนเป็ น แนวทางเบืองต้นในการระดมความคิดด้วยการวิจยั ปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม
ของการเตรี ยมกลุ่มพืนทีเป้ าหมาย ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) ปั จจัยนําเข้า 2) กระบวนการ
3) ผลลัพธ์ ในแต่ละกระบวนการมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี
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1 ปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1.1 วิสัยทัศน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูน้ าํ และสมาชิ ก และกําหนด
จุดหมายปลายทางเชื อมโยงกับภารกิ จ เข้าด้วยกันแล้วมุ่งสู่ จุดหมายปลายทางทีต้องการ จุดหมาย
ปลายทางดังกล่าวต้องชัดเจน ท้าทาย และมีความเป็ นไปได้
1.2 พันธกิจ หมายถึง ความประสงค์ หรื อความมุ่งหมายพืนฐานทีจะดําเนิ นการ
ในระยะยาว อาจจะกล่า วได้ว่า เป็ นขอบเขตในการดําเนิ นงาน พันธกิ จที ดี จะสามารถแยกความ
แตกต่างและคุณค่าได้อย่างชัดเจน ดังนัน พันธกิจจะบ่งบอกว่าคืออะไร อะไรคือสิ งทีชุ มชนต้องการ
จากการระดมความคิด ปณิ ธานหรื อพันธกิ จสรุ ปความคิดเห็นไว้ คือ 1) พัฒนาคนให้มีคุณธรรม
จริ ยธรรมอยูใ่ นศีลในธรรม 2) พัฒนาจิตใจให้ผอ่ งใสตามหลักปฏิบตั ิของพระพุทธศาสนา 3) พัฒนา
คนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้ เน้นอนามัยส่ วนบุคคลและอนามัยสิ งแวดล้อม
4) พัฒนาท้องถินให้มีความน่าอยู่ และปลอดภัย
1.3 เป้ าหมาย หมายถึง สิ งทีเป็ นตัวกําหนดความต้องการ จุดมุ่งหมาย ซึ งเป็ นสิ งที
ต้องการทีจะได้รับเพือเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน และวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็ นรู ปธรรม เพือให้สามารถประสบความสําเร็ จยังจุดทีตังใจไว้ได้ภายในขอบเขตของ
เวลาทีกําหนดไว้ จากการระดมความคิดเป้ าหมาย คือ การปลูกผังในคนในชุมชนทําความดี ภายใต้
แนวคิดวิถีพุทธ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวติ
1.4 วัตถุ ป ระสงค์ หมายถึ ง สิ งที ต้องการจะบรรลุ ด้วยความมุ่ ง มันตังใจ เพี ย ร
พยายามและผลสํา เร็ จ ที ต้อ งการจะบรรลุ ภ ายในระยะเวลาที กํา หนด จากการระดมความคิ ด
วัตถุประสงค์ คือ การทําความดีส่งเสริ มความอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน โดยยึดหลักการมีศีลธรรม
จริ ยธรรมอันดีงามตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ยึดมันในวิถีปฏิบตั ิของศีลห้าและธรรมห้า
เชือและศรัทธาต่อวิถีความดีทีมีอยูใ่ นตัวตนของแต่ละคน ตระหนักในบทบาทและหน้าทีของตนเอง
ในฐานะเป็ นองค์ประกอบของชุ มชน เพือระดมพลังสร้ างสรรค์ให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาชุ มชนแบบมีส่วนร่ วมในทิศทางเดียวกัน ซึ งเรี ยกวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิแบบรวมๆ เหล่านันว่า
“ความดี”
2. กระบวนการ รู ปแบบการจัดการความรู ้ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน 8 ขันตอน คือ 1) การเตรี ยม
กลุ่มพืนทีเป้ าหมาย 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจัดเก็บความรู้ 5) การวิเคราะห์
และสกัดความรู ้ 6) การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ และ7) การประยุกต์และการปรับความถูกต้อง
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3. ผลลัพธ์ คือ การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
3. การจัดอบรมเพือยกระดับการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสั งคมอยู่
เย็น เป็ นสุ ขของชุ มชน
จากข้อมูลเบืองต้นและความต้องการในแลกเปลียนเรี ยนรู ้การจัดการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยในเบืองต้น โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ประเด็น
หรื อส่ วนทีขาดหายและพิจารณาส่ วนทีเพิมเติมจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพือพัฒนาความรู ้ให้กบั
ชุมชน จึงได้กาํ หนดหัวข้อในการจัดอบรม คือ การจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย โดยเชิญวิทยากร คือ พระครู สุจิณกัลยาณธรรม ผูก้ ่อตังธนาคาร
ความดีตาํ บลหัวง้ม พร้อมทีมงาน ในวันที 25 เมษายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ วัดเกษมณี วรา
ราม ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สําหรับเครื องมือทีใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินผลความพึง
พอใจในการอบรม สําหรับกลุ่มเป้ าหมายในการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคารความดี
สมาชิกธนาคารความดี ผูน้ าํ ชุมชน นายกเทศมนตรี และเจ้าอาวาส จํานวน 64 คน ก่อนการอบรมได้
ให้ผรู้ ับการอบรมจัดทําแบบทดสอบก่อนการอบรม (pre-test) และหลังเสร็ จสิ นการอบรมให้ผรู ้ ับ
การอบรมจัดทําแบบทดสอบหลังการอบรม (post-test) และประเมินผลการอบรม รวมถึ งมี การ
ติดตามและผลหลังการอบรม
ในการนํา เสนอการจัด การอบรมความรู ้ ผู ้วิ จ ัย ได้แ บ่ ง การนํา เสนอออกเป็ น 2 ส่ ว น
ประกอบด้วย ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนและหลังการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการอบรม ดังนี
3.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลังการอบรม
ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนและหลังการอบรม จํานวน 64
คน โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้ (ก่อนการอบรม-หลังการอบรม) จํานวน 1 ชุด จํานวน 20 คะแนน
ผูว้ จิ ยั ทดสอบโดยใช้สถิติ dependent sample t-test ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที
17
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ตารางที 17 การเปรี ยบเทียบความรู ้ก่อนและหลังการอบรมเกียวกับการจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดี
การทดสอบ

จํานวนผูเ้ ข้ารับ

คะแนนเต็ม

&

S.D.

t

Sig

29.03*

0.000

การอบรม
ก่อนการอบรม

64

20

12.80

1.86

หลังการอบรม

64

20

17.23

2.08

* มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
จากตารางที 17 พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลียก่อนการอบรมเท่ากับ 12.80
และคะแนนเฉลียหลังการอบรมเท่ากับ 17.23 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า
คะแนนความรู้ห
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม ซึ งผูว้ ิจยั ได้
แบ่ ง การนํา เสนอออกเป็ น 2 ส่ ว น ประกอบด้วย ผลการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม ดังนี
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบสอบถาม
การวิเคราะห์ ข ้อมูล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งเป็ นผูเ้ ข้า รั บ การอบรม
จํานวน 64 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ โดยผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดย
ใช้ค่าความถี (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) ซึ งผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดัง
ตารางที 18
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ตารางที 18 จํานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
(n=64)
รายการ

จํานวน

ร้อยละ

ชาย

31

48.44

หญิง

33

51.56

ตํากว่า 20 ปี

7

10.94

21-30 ปี

8

12.50

31-40 ปี

10

15.62

41-50 ปี

14

21.88

51-60 ปี

13

20.31

61 ปี ขึนไป

12

18.75

ประถมศึกษา

19

29.69

มัธยมศึกษาตอนต้น

22

34.38

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

10

15.63

อนุปริ ญญาตรี /ปวส.

2

3.13

ปริ ญญาตรี

8

12.50

สู งกว่าปริ ญญาตรี

3

4.67

น้อยกว่า 5,000 บาท

4

6.25

5,001-10,000 บาท

28

43.75

10,001-15,000 บาท

12

18.76

15,001-20,000 บาท

11

17.18

20,001 บาทขึนไป

9

14.06

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้ต่อเดือน
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ตารางที 18 จํานวนและร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
(n=64)
รายการ

จํานวน

ร้อยละ

นักเรี ยน

4

6.25

ข้าราชการ/พนักงานส่ วนท้องถิน

11

17.18

เกษตรกรรม

29

45.32

รับจ้าง

12

18.75

ค้าขาย

8

12.50

อาชีพ

จากตารางที 18 พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จํานวน 64 คน เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.56 รองลงมาเป็ นเพศชาย จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ
48.44 ส่ วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.88 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี
จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.31 และ มีอายุ 60 ปี ขึนไป จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75
ในส่ วนการศึกษาส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.38 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.69 และ มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.63 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
5,001-10,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.76 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000
บาท จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 และ มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 11 คน
คิดเป็ นร้อยละ 17.18 และในส่ วนของอาชี พส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรม จํานวน 29 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 45.31 รองลงมาประกอบอาชี พรับจ้าง จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.75 และ
ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานส่ วนท้องถิน จํานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.18
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3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม
การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งเป็ นผูเ้ ข้ารับการ
อบรม จํานวน 64 คน ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี ย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที 19
ตารางที 19 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลังการอบรมในภาพรวมและ
รายด้าน
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

1. ด้านวิทยากร

4.33

0.31

มาก

3

2.ด้านสถานที/ระยะเวลา

4.28

0.35

มาก

4

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ

4.35

0.41

มาก

2

4. ด้านการนําความรู้ไปใช้

4.36

0.38

มาก

1

4.34

0.23

มาก

-

รวม

จากตารางที 19 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมในภาพรวมผู ้
เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( & = 4.34 , S.D = 0.23) เมือพิจารณารายด้าน
พบว่า ผูร้ ับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี
อันดัน 1 ด้านการนําความรู้ไปใช้ ( & = 4.36 , S.D = 0.38) อันดับ 2 ด้านความรู้ความเข้าใจ ( &
= 4.35,

S.D = 0.41) อันดับ 3 ด้านวิทยากร ( & = 4.33 , S.D = 0.31) และ อันดับ 4 ด้าน

สถานที/ระยะเวลา ( & = 4.28 , S.D = 0.35)
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ตารางที 20 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลังการอบรมรายด้าน
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

1.ความรู้ความสามารถของวิทยากร

4.52

0.51

มากทีสุ ด

2

2. การถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรมีความชัดเจน

4.22

0.49

มาก

5

3. การเชือมโยงเนือหาในการอบรม

4.32

0.42

มาก

4

4. มีความครบถ้วนของเนื อหาในการอบรม

4.45

0.34

มาก

3

5. การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น 4.58

0.57

มากทีสุ ด

1

4.46

0.31

มาก

-

6. สถานทีสะอาดและมีความเหมาะสม

4.34

0.49

มาก

1

7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

4.14

0.50

มาก

3

8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

4.23

0.42

มาก

2

4.21

0.44

มาก

-

4.45

0.57

มาก

2

1 . มีความมันใจและสามารถนําความรู ้ทีได้รับไปใช้ได้

4.52

0.50

มากทีสุ ด

1

1 . สามารถนําความรู ้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้

4.41

0.41

มาก

3

4.32

0.38

มาก

-

ด้ านวิทยากร

รวม
ด้ านสถานที/ระยะเวลา

รวม
ด้ านการนําความรู้ไปใช้
. สามารถนําความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้

รวม

จากตารางที 20 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังการอบรม
การจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในรายด้าน โดย
มีขอ้ มูลในแต่ละด้านดังต่อไปนี

305
ด้า นวิท ยากร พบว่า ในภาพรวมผูเ้ ข้า รั บการอบรมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก
( & = 4.33 , S.D = 0.31) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับ มากที สุ ด 2 ข้อ คื อ อัน ดับ 1 การเปิ ดโอกาสให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น
( & = 4.58 , S.D = 0.57) อันดับ 2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร ( & = 4.52 , S.D = 0.51)
ส่ วนข้ออืนๆ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 3
มีความครบถ้วนของเนือหาในการอบรม

( & = 4.45 , S.D = 0.34) อันดับ 4 การเชือมโยง

เนือหาในการอบรม ( & = 4.32, S.D = 0.42) และอันดับ 5 การถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรมี
ความชัดเจน ( & = 4.22 , S.D = 0.49)
ด้านสถานที/ระยะเวลา พบว่า ในภาพรวมผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก ( & = 4.21 , S.D = 0.44) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย คื อ อันดับ 1 สถานทีสะอาดและมีความ
เหมาะสม ( & =

4.34 , S.D = 0.49) อันดับ 2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

( & = 4.23 , S.D = 0.42) และอันดับ 3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ( & = 4.14 ,
S.D = 0.50)
ด้านการนําความรู้ไปใช้ พบว่า ในภาพรวมผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( & = 4.32 , S.D = 0.38) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด 1 ข้อ คือ อันดับ 1 มีความมันใจและสามารถนําความรู ้ทีได้รับไปใช้ได้ ( & = 4.5,
S.D = 0.501) ส่ วนข้ออืนๆ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย
ดังนี อันดับ 2 สามารถนําความรู้ ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิงานได้ ( & =

4.45 ,

S.D = 0.57) และ อันดับ 3 สามารถนําความรู ้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้ ( & = 4.41 , S.D = 0.41)
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ตารางที 21 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลังการอบรม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
(n=64)
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ

&

S.D.

แปลผล

ความรู้ ความเข้าใจในเรื องนีก่อนการอบรม

1.68

0.56

น้อย

ความรู้ ความเข้าใจในเรื องนีหลังการอบรม

4.28

0.42

มาก

จากตารางที 21 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังการอบรม
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทยด้านความรู้ความ
เข้าใจ

พบว่าในภาพรวมผูเ้ ข้ารับการอบรมมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( & =

3.51 ,

S.D = 0.41) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากและระดับ
น้อย คือ ความรู ้ ความเข้าใจในเรื องนี หลังการอบรม ( & = 4.28 , S.D = 0.42) และความรู้
ความเข้าใจในเรื องนีก่อนการอบรม ( & = 1.68 , S.D = 0.56)
4. การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้
การจัดเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ในพื นที ชุ ม ชนบ้านร่ องปลาค้า ว ตําบลนางแล อํา เภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 ครัง (เดือนละ 1 ครัง) เพือขับเคลือนการดําเนิ นกิจกรรมการจัดการความรู ้
ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ดังนี
การจัดเวทีครังที 1 เดือนที 1
การจัด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นครั งที 1 ได้มี ก ารจัด ขึ นในวัน ที 30

เมษายน 2557 ณ

วัดเกษมณี วราราม เวลา 17.30 -20.00 น.โดยในการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในครังนี คือ ประเด็น
นําเสนอภาพรวมของการจัดการความรู ้ธนาคารความดี ทีได้จากการเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ รวมทังการนําเสนอรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุ มชนไทยต้นแบบ เพือสร้ างความเข้าใจและกําหนดเป้ าหมายในการจัดการความรู ้
ธนาคารความดี เป็ นการร่ ว มวิเคราะห์ ท บทวนตนเองของกลุ่ ม คุ ณ กิ จ คื อ ผูน้ ํา ชุ ม ชน เกี ยวกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และกําหนดเป้ าหมายทิศทางในการแก้ปัญหา ผลักดันให้เห็นความสําคัญ

307
ของข้อ ค้น พบจากงานวิ จ ัย โดยมี คุ ณ อํา นวยทํา หน้ า ที เป็ นสื อกลางในการเชื อมโยงคนกั บ
กระบวนการโดยมีความคาดหวังว่ากระบวนการจัดการความรู ้จะเข้ามามีส่วนช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน โดยมีสาระสําคัญดังนี
1. สถานการณ์การทําความดีของชุมชนและทุนทางสังคมในชุ มชน
บรรยากาศการพูดคุย ประธานชวนคุยเรื องสถานการณ์การทําความดี จึงชวนคุณกิจช่วย
การเล่าสถานการณ์การทําความดีของชุ มชนเป็ นอย่างไร หลายคนเห็นปั จจุบนั นี คนมองข้ามและไม่
เห็นคุณค่าของการทําความดี กนั ผิดศีล ผิดธรรม กันมากกว่าแต่อดีต ดังทีเจ้าอาวาสวัดเกตุมณี วรา
รามกล่าวว่า
“การเข้ า วัด ฟั ง ธรรมรั ก ษาศี ล ปั จ จุ บั น คนรุ่ นใหม่ ไ ม่ ส นใจ คนห่ างวัด
เหลื อเกิ น ก็จะมี แต่ ก ลุ่มพ่ ออุ้ ย แม่ อ้ ุย ซึ งก็มาไม่ ค่อยไหวกั นแล้ วเพราะ
สั งขารไม่ เอื อ ทังที วัดเป็ นแหล่ งกล่ อมเกลาจิ ตใจคน คนห่ างวัดก็เหมือน
ห่ างการทําความดี เมือคนไม่ ทาํ ความดี ความชัวมั นก็ครอบงําจิ ตใจส่ งผล
ต่ อชุมชนสังคมทีมีปัญหาให้ เห็นกันทุกวัน เพียงแต่ บ้านเรายังไม่ ถึงขันทํา
ให้ เกิ ดปั ญหาในชุ มชนก็ถือเป็ นสิ งที ดี ยังไม่ ถึงขันวิ กฤตเหมื อนที อื นๆ”
(พระครู ใบฎีกาสุบิน โสภโณ,2557)
ขณะเดี ย วกันนายกเทศมนตรี น างแลยัง กล่ า วไว้ว่า กุ ศ โลบายในการทํา ความดี นันเป็ น
แนวคิดทีดีในการนําชุมชนให้เป็ นสังคมทีน่าอยู่ ดังทีว่า
“แนวคิด ธนาคารความดีได้ ใช้ หลักธรรมในทางพุทธศาสนาที เน้ นในเรื อง
ความดี และบุญ เป็ นฐานในการพัฒนาโดยบูรณาการระบบบุญนิ ยม เข้ า
มาภายใต้ แนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยพืนฐานทุนทางสั งคม
ด้ านประเพณี ความเชื อ วัฒนธรรม ของคนในชุ มชน กล่ าวคื อ มีการใช้
ระบบการออม ที เรี ยกว่ า ออมความดี หรื อ ออมบุญ ซึ งจะไม่ มีเงิ นปั นผล
เหมือนการออมหุ้ น ไม่ มีผลตอบแทนในลักษณะของตัวเงิน เป็ นการออม
ด้ วยความสมัครใจ เพือมุ่งเน้ นพัฒนาคนให้ เป็ นคนดี มีความสามารถโดย
ใช้ การทําความดีเป็ นเครื องมือ กิจกรรมการทําความดีนีได้ ส่งผลต่ อชุมชน
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ในการฟื นฟูความสั มพันธ์ อันเกื อกูลกัน ซึ งในการทําความดี ทีชุ มชนยึ ด
ปฏิ บัติถือว่ าเป็ นการสร้ างบุญ ให้ เกิดขึน”( สุรินทร์ เขือนเพชร ,2557)
ระหว่างการประชุม คุณอํานวยได้เพิมเติมข้อมูลเกียวกับเรื องการจัดการความรู ้ให้กบั คุณกิจ
เพือเป็ นการปูพืนความเข้าใจทีตรงกันในด้านข้อมูลเชิงวิชาการว่าการจัดการความรู ้เพือเสริ มสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทุ กคนร่ วมกันแลกเปลี ยน
เรี ยนรู ้ คุณอํานวยเป็ นผูก้ ระตุน้ และให้ขอ้ มูลต่างๆส่ วนคุณกิจก็ได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้กนั ในเรื องของ
ข้อมูลและเรื องราวต่างๆ โดยมีคุณลิขิต เป็ นผูจ้ ดบันทึกการประชุม
จากการพูดคุย กลุ่มคุณกิจพบว่า ชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าวมีทุนทางสังคมทีสําคัญได้แก่ ทุน
บุคคล ทุนวัฒนธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ งในการดําเนิ นงานของธนาคารความดี โดย
คณะกรรมการหมู่บา้ นได้สะท้อนถึงการสิ งสําคัญของการการจัดการความรู ้ธนาคารความดีนนต้
ั อง
อาศัยความเชือมโยงของชุมชนทีเป็ นปั จจัยสําคัญคือทุนทางสังคมทีมีอยูใ่ นชุมชน ดังทีว่า
“ธนาคารความดี บ้านของเราได้ ใช้ คุณค่ าทางพุ ทธศาสนา ได้ แก่ สั จจะ
เสี ยสละ ความเอื ออาทร ช่ วยเหลื อกั น ความรั ก สามัคคี กั น โดยในการ
ปฏิ บัติได้ ยึดโยงชุมชนด้ วยทุนทางสังคมของชุมชน ประกอบด้ วย ทุนทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ซึ งชุ ม ชนบ้ า นร่ องปลาค้ า ว เป็ นชุ มชนชนบท ที มี
ลักษณะการดํารงชี วิตแบบพึงพาทรั พยากรธรรมชาติอยู่ค่อนข้ างมาก โดย
ชาวบ้ านส่ วนใหญ่ ยงั คงประกอบอาชี พหลักทางด้ านเกษตรกรรมอยู่ ความ
อุดมสมบูรณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติทังดิน นํา ป่ าไม้ มีผลต่ อวิถีชีวิตของ
ชาวบ้ าน โดยเฉพาะแหล่ งนําและป่ าชุ มชน ที เป็ นแหล่ งหล่ อเลี ยงคนใน
หมู่บ้าน การจัดการความสั มพันธ์ แบบระบบเหมืองฝายจึ งยังคงมีให้ เห็น
ซึ งแสดงถึงการสํานึ กในคุณค่ าของทรั พยากรและร่ วมกันรั กษา”(สวัสดิ
ยอดแก้ ว ,2557)
นอกจากนันได้มีการเสริ มเพิมเติมกับประเด็นนีว่า
“ ความสั มพั น ธ์ แบบเครื อญาติ แ ละการนั บ ถื อ ผี บ รรพบุ รุ ษยั ง คง
ความสําคัญแต่ ไม่ เข้ มงวดเหมือนในอดีตทุนวัฒนธรรม ทังในรู ปแบบของ
ความร่ วมมื อ การช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน การพึ งพาอาศั ยกัน ความเอื อ
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อาทร ความเชื อ และข้ อห้ ามต่ างๆ โดยมีกระบวนการสื บทอดให้ ยืนยาว
ต่ อไปชันลูกหลานของคนในชุมชน บ้ านร่ องปลาค้ าว เป็ นชุมชนหนึงที มี
ลัก ษณะของทุ นทางสั ง คมดั ง กล่ า ว คื อ ความร่ วมมื อ ของคนในชุ ม ชน
ก่ อนทีจะให้ คนอืนช่ วยเราต้ องช่ วยตนเองก่ อน อาศัยการเรี ยนรู้ จากผู้เฒ่ าผู้
แก่ เป็ นแบบอย่ างการดําเนิ นชี วิต เราใช้ ความสามัคคี ความเอื ออาทร คน
ในชุมชนจะมีวิธีการแสดงออกทังทางตรงและทางอ้ อมในการไม่ ยอมรั บ
พฤติกรรมที ไม่ เหมาะของคนในชุมชน รวมทัง การแก้ ปัญญาของชุมชน
โดยการหันหน้ าเข้ าหากัน ให้ ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่ างๆ โดยเน้ นการ
พึ งตนเองมากกว่ า มาจากภายนอก เป็ นวัฒ นธรรมที ตกทอดจนถึ ง รุ่ น
ปั จจุบัน”(แก้ ว กันทา,2557)
ในด้ านของตัวแทนกลุ่มสตรี ได้ เพิ มเติ มในส่ วนของกลุ่มที สามารถเป็ นแรงขับเคลื อนใน
การดําเนินงานของชุมชนไว้ ว่า
“ ทุนในลักษณะของกลุ่มทางสั งคม ชุ มชนบ้ านร่ องปลาค้ าวมีการจัดตัง
กลุ่ม อย่ างเข้ มข้ น ได้ แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน กลุ่ม
เด็กและเยาวชน กลุ่มศูนย์ สงเคราะห์ ราษฎรประจําหมู่บ้าน กลุ่มศูนย์ สาม
วัยใฝ่ คุณธรรม กลุ่มประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มอาสาพัฒนาชุ มชน กลุ่ม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสั งคมประจําหมู่บ้าน ซึ ง
กลุ่มเหล่ านีจะเชื อมโยงกิจกรรมของกลุ่มและเอื อประโยชน์ ต่อกัน รวมถึง
มีการรวมกองทุนของชุ มชนหลากหลายกองทุน ได้ แก่ กองทุนหมู่บ้าน
กองทุนกองทุนสวัสดิ การชุ มชน กองทุนฌาปนกิ จสงเคราะห์ ซึงส่ งผลดี
ต่ อการดําเนินงานของธนาคารความดีด้วย” (ฟองจันทร์ สงคราม,2557)
นอกจากนันทางด้ านตัวแทนของกลุ่มครู ภูมิปัญญาท้ องถินได้ กล่ าวเพิ มเติ มเกี ยวกับทุนที
สําคัญทีมองข้ ามไม่ ได้ คือ ทุนบุคคล โดยกล่ าวว่ า
“ชุมชนบ้ านร่ องปลาค้ าวมีผ้ นู าํ ที มีส่วนสําคัญในการดําเนินธนาคารความ
ดี ซึ งผู้นาํ ที มีอิทธิ พลต่ อกิ จกรรมในหมู่บ้านมาอย่ างต่ อเนื อง อาทิ เช่ น แม่
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บัวแก้ ว ยอดวุฒิ ผู้มี ค วามสามารถในด้ าน ศาสนพิ ธี หรื อพิ ธี กรรมทาง
พุทธศาสนาในชุ มชน รวมทังมี บทบาทเป็ นที ปรึ กษาในชุ มชนแทบทุ ก
เรื องทีเกิดขึนในชุมชน พ่ อสวัสดิ ยอดแก้ ว เป็ นผู้มีความสามารถในการ
ผั น นําจากแหล่ ง นําหนองป่ าเฮี ยมาใช้ ในการเกษตรและเป็ นการจุ ด
ประกายให้ ชุมชน ได้ มีโครงการประปาภูเขาเกิ ดขึนภายในชุ มชน ถือว่ า
เป็ นผู้นาํ ทางปั ญญาทีทําประโยชน์ ต่อชุมชน พ่ อบุญมี ยอดลิลา เป็ นผู้นาํ
ทางด้ านความเชื อ และการใช้ คาถาอาคมในการรั กษาผู้ป่วยในหมู่บ้านร่ อง
ปลาค้ าวและพืนที ใกล้ เคี ยง เป็ นบุคคลที ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือมา
ยาวนาน” (บุญปั น สมประสงค์ .,2557)
2. กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
หลังจากการพูดคุยจึงร่ วมกันหาวิธีการทีจะวางแผนงานกระบวนการจัดการความรู ้อย่าง
เป็ นรู ปธรรม ดังทีผูใ้ หญ่บา้ นและคณะกรรมการธนาคารความดี ตังประเด็นว่า
“เราควรจัดการความรู้ ธนาคารความดี อย่ างไร ให้ สามารถดําเนิ นการได้
อย่ างต่ อเนื องและจะทําให้ ชุมชนเราได้ เป็ นชุ มชนที มองเห็ นคุณค่ าของ
การทํ า ความดี อ ย่ างไร เพราะถ้ าเมื อใดมี ค นชนชื มว่ าชุ มชนนี มี
กระบวนการพัฒนาชุ มชนที เน้ นการใช้ ความดี มาเป็ นตัวขับเคลื อนย่ อม
แสดงให้ เห็ น ว่ า ชุ ม ชนนันเป็ นชุ ม ชนที น่ า อยู่แ ละมี ค นดี อ ยู่ใ นชุ ม ชน”
(บุญทวี อารี ย ์ ,2557)
ในด้านนายกองค์การบริ หารตําบลนางแลได้กล่ าวเสริ มว่า ต้องเริ มตังแต่บุคคลก่ อนจาก
เรื องเล็กๆทีเราสามารถให้เกิดการเรี ยนรู ้และกระทําได้ทีเกิ ดขึนในครอบครัวและขยายสู่ ในชุ มชน
ในภาพรวม ได้กล่าวว่า
“การทําความดีนันเป็ นเรื องทีเหมือนจะเข้ าใจกันง่ ายๆ แต่ ในวิธีการปฏิ บัติ
นันเป็ นสิ งที เข้ าใจกัน ยากมิ ใช่ น้อย เพราะเป็ นเรื องที ไม่ เหมื อนกับการ
กิ จกรรมอื นๆของงานพั ฒนาที ค่ อนข้ า งเห็ นรู ปธรรมชั ดเจน แต่ การทํา
ความดี นันต้ องอาศัยการปฏิ บัติทีออกมาจากจิ ตใจของคนเรา ฉะนันสิ ง
สําคัญคื อครอบครั วต้ องเป็ นจุ ดเริ มต้ นถื อปฏิ บัติร่วมกัน เริ มจากปั จเจก
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บุ ค คล ขยั บ มาเป็ นครอบครั ว และขยายสู่ ชุ ม ชน ซึ งถ้ า เป็ นเช่ นนี ได้
แน่ นอนว่ าชุมชนของเราก็มีทิศทางและแนวโน้ มของการใช้ ความดีมาเป็ น
เครื องมือในการพัฒนาได้ เป็ นอย่ างดี” (สุรินทร์ เขือนเพชร ,2557)
นอกจากนี แกนนําสตรี ได้ยงั ได้กล่าวว่า กิ จกรรมการทําความดี ของธนาคารความดีควรมี
การประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวในวงกว้างรวมทังหลักการปฏิบตั ิกิจกรรมการทําความดีทีชัดเจน
ดังทีกล่าวว่า
“ในการดําเนินงานที ผ่ านมาจะเห็นว่ าการประชาสั มพันธ์ ยังมีน้อยหรื ออยู่
วงค่ อนข้ างแคบเราควรมีการประชาสั มพันธ์ ในวงกว้ างกว่ านี ซึ งอาจจะ
เป็ นผลจากการที เราประชุ ม ชี แจงเฉพาะตัวแทนครอบครั ว แกนนํา ผู้นาํ
ชุ ม ชน แต่ บ างกลุ่มคนอาจจะยัง ไม่ ท ราบก็อาจเป็ นได้ ฉะนันสิ งที ควร
ดําเนิ นการคื อการวางแผนการประชาสั มพันธ์ ให้ ทัวถึงและการเชิ ญชวน
การร่ วมการทําความดี ผ่านธนาคารความดี ของชุ มชน” (จันทร์ สวย ติ บ
แก้ ว, 2557)
ในด้านตัวแทนกลุ่มเยาวชนได้เสริ มเพิมเติมไว้วา่
“การเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ ร่วมเข้ ามาเรี ยนรู้ เป็ นสิ งที สําคัญ แต่ สิง
ทีเป็ นปั ญหาคือเรื องเวลาที จะทําให้ คนในชุมชนโดยรวมเข้ ามาร่ วมเรี ยนรู้
ได้ อย่ างไร หนูเสนอว่ าเราต้ องใช้ วิธีการรุ กเข้ าไปถึงตัวคนในชุมชน ซึ งก็
คงสอดคล้ องกับการประชาสัมพันธ์ เพราะนันเป็ นจุดเริ มต้ นที จะทําให้ คน
ในชุ มชนรู้ และเข้ าใจพร้ อมจะเข้ ามาเรี ยนรู้ กับเรา” (ภัชติ ชล นนทะการ
,2557)
สรุ ปได้วา่ จากเวทีเรี ยนรู ้ชุมชน ทําให้ผนู ้ าํ ชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ มีโอกาสพบปะทบทวน
แลกเปลียนความรู้สร้างความเข้าใจทางด้านมิติการจัดการความรู ้และมิติของธนาคารความดีมากขึน
พอใจกับสถานการณ์ของธนาคารความดีในชุมชน มีความภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็ นศูนย์รวม
การทํากิจกรรมทีส่ งเสริ มให้คนทําความดี ซึ งต้องการให้ชุมชนเห็นคุณค่าความสําคัญของธนาคาร
ความดีเพือจะทําให้ชุมชนเป็ นชุมชนทีน่าอยูแ่ ละเป็ นสุ ข สะท้อนให้เห็นว่าผูน้ าํ มีการตืนตัวและให้
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ความสําคัญของการดําเนินกิจกรรมของธนาคารความดี ซึ งแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันดีงามของคนใน
การทําความดีเพือตนเอง เพือครอบครัวและเพือชุมชน ให้ทุกคนสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ตารางที 22 สรุ ปการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ครังที 1
ประเด็น

ผลการแลกเปลียนเรี ยนรู้

สถานการณ์ ก ารทํา ความดี ข องชุ ม ชน - ปัจจุบนั ไม่เห็นคุณค่าของการทําความดี ผิดศีล ผิด
และทุนทางสังคมในชุมชน

ธรรม
- การใช้กุศโลบายในการทําความดีมาเป็ นแนวคิดทีดีใน
การนําชุมชนให้เป็ นสังคมทีน่าอยู่
- ทุนทางสังคมทีสําคัญได้แก่ ทุนบุคคล ทุนวัฒนธรรม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ในการเสริ มสร้างการ
ขับเคลือนในการดําเนินงาน

กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของธนาคาร - การเห็นคุณค่าของการทําความดี
ความดีบา้ นร่ องปลาค้าว

- การทําความดีจากปั จเจกบุคคล ยสู่ ชุมชน
-การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- การเปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้

การจัดเวทีครังที 2 เดือนที 2
ในการจัดเวทีครังที 2 ได้ดาํ เนิ นการจัดขึ น ณ วัดเกษมณี วราราม ในวันที 28 พฤษภาคม
2557 เวลา 17.00-20.00 น.โดยการจัดเวที แ ลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ นีได้ก าํ หนดประเด็ นคื อ ผลการ
ดํา เนิ น งานในช่ ว งเดื อ นแรก การดํา เนิ น งานของธนาคารความดี และปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ดําเนิ นงาน เพือนําไปสู่ การค้นหาแนวทางปฏิ บตั ิหรื อสร้ างองค์ความรู ้ตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้
โดยสรุ ปสาระสําคัญดังนี
1. ผลการดําเนินงาน
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างผูน้ าํ ชุมชน คณะกรรมการธนาคารความดี และผูเ้ กียวข้อง
กับธนาคารความดี ซึ งในการประชุมครังนีทุกคนช่วยกันพลัดกันฟั งอย่างตังใจ คุณกิจแต่ละคนได้
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เล่าถึงเรื องราวการจัดการความรู้ธนาคารความดี ความคาดหวังของชุ มชนต่อธนาคารความดี ทุกคน
พร้อมเปิ ดใจรับฟังเรื องราวของกันและกันส่ งผลให้คุณอํานวยต้องออกแบบเนื อหาการพูดคุยในช่วง
ต่อไปเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการดําเนินงาน โดยคุณลิขิตได้บนั ทึกเรื องราวไว้ เตรี ยมพร้อม
ทีจะไปจัดเก็บและบอกต่อแก่คุณกิจท่านอืนๆ ดังคํากล่าวของคณะกรรมการธนาคารความดี ทีกล่าว
ว่า
“รู้ สึกดีใจทีได้ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึงในการทํางานให้ กับชุมชน ช่ วงแรกๆก็
ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจบทบาทหน้ า ที ที ต้ อ งทํา ถึ ง แม้ จ ะเคยเข้ า ไปศึ ก ษาดู ง านที
ธนาคารความดี ตาํ บลหั วง้ มและป่ าหุ่ งมาก็ตาม แต่ ในการปฏิ บัติจริ งไม่
เหมือนอย่ างทีเห็น ต้ องเรี ยนรู้ เข้ าใจในสิ งทีเราทําและต้ องเข้ าใจบุคคลอื น
ในการให้ คาํ แนะนําหรื อปรึ กษาให้ เข้ าใจในสิ งที ทุกคนต้ องปฏิ บัติร่วมกัน
อย่ างถูกต้ อง ซึ งเมือผ่ านไประยะหนึงเริ มเข้ าใจ และสามารถดําเนินการได้
อย่ างราบรื น อาจมี บางสิ งที ต้ องเรี ยนรู้ และแก้ ไขกัน ไปตามแต่ ประเด็น
หรื อสถานการณ์ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นเรื องการให้ คาํ แนะนําที ชาวบ้ านหลาย
คนต้ องการข้ อมูลเพิ มเติ มซึ งนันก็คือหน้ าที ของพวกเรา”(ทัศนี ย์ มูลจ้ อย
,2557)
สําหรับบทบาทของคนในชุมชนเกียวกับการจัดการความรู ้ธนาคารความดีคือการทีชุ มชน
ให้การยอมรับในเบืองต้น และพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยการเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทีอยู่
ภายใต้ธนาคารความดีซึงกิจกกรรมทังหมดล้วนมาจากสิ งทีคนในชุมชนร่ วมกันคิด วางแผนร่ วมกัน
และยินยอมพร้อมใจในร่ วมปฏิบตั ิดว้ ยความเต็มใจในการใช้รูปแบบธนาคารความดีมาขับเคลือนใน
ชุมชน
โดยเจ้าอาวาสวัดเกษมณี วราราม ได้กล่าวถึงบทบาทของคนในชุ มชนเกียวกับการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดี ไว้วา่
“ทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเองทังนัน เพี ยงแต่ มีมากมีน้อยก็แตกต่ างกันไป
ในการเข้ ามีส่วนร่ วมที ทําประโยชน์ ต่อชุ มชนก็ถือเป็ นการทําความดี ขัน
สูงมาก เพราะชุมชนนันเปรี ยบเสมือนบ้ านหลังใหญ่ ทีคอยคุ้มภัย ให้ ความ
อบอุ่นและความสุ ขกับพวกเรา ซึ งในการดําเนิ นงานของธนาคารความดี
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สั งเกตว่ าชาวบ้ านให้ ความสําคัญ สนใจและกระตื อรื อร้ นมากที เดียว กับ
การมีกิจกรรมนีเข้ ามาในชุมชน อาจจะเป็ นเรื องแปลกใหม่ ทีไม่ เคยเห็นมา
ก่ อน ก็ถือว่ าโชคดี ทีชุ มชนได้ มีโอกาสนํารู ปแบบธนาคารความดี มาใช้ ”
(พระครู ใบฎีกาสุบิน โสภโณ ,2557)
ประธานธนาคารความดี ได้กล่าวถึงบทบาทในการดําเนิ นงานว่าในการปฏิบตั ิงานทีถื อ
เป็ นลักษณะจิตอาสาเพือชุ มชนของตน ซึ งสิ งสําคัญคือต้องอาศัยความเชื อมัน ความศรั ทธา และ
ความมุ่งมัน ดังกล่าวว่า
“การทํางานของเราในฐานะเป็ นแกนนําของธนาคารความดีเป็ นเรื องปกติ
ที การทํางานย่ อมมีปัญหาแต่ สิงหนึงที เราต้ องแก้ ไขให้ ได้ คือ ความเข้ าใจ
และความเป็ นนําหนึ งใจเดี ยวกัน เพราะกระบวนการทํางานในรู ปแบบ
ธนาคารความดี เป็ นเรื องที พวกเราต้ องทําความเข้ าใจ สร้ างความศรั ทธา
ของความดี ก่อนที ให้ คนอื นเข้ าใจและตระหนักถึงความดีเช่ นเดี ยวกับเรา
แต่ ถือว่ าชุมชนของเรามีพร้ อมและมีความสามัคคี ในหมู่คณะอยู่แล้ วที ทํา
ให้ การเริ มต้ น ของธนาคารความดี ไ ม่ ย ากเกิ น ไป ทุ ก คนพร้ อมที ร่ วม
กิจกรรมอย่ างต่ อเนือง ซึ งพวกเราเองหน้ าที สําคัญคื อการทําให้ ชุมชนมีสิง
ดี ๆ ให้ เกิ ด ขึ น และพวกเราก็ พ ร้ อมที จะเรี ยนรู้ เพิ มศั ก ยภาพให้ เต็ ม
ความสามารถที จะทําให้ ธนาคารความดี ดาํ เนิ นต่ อไป”(จรั ญ เขือนเพชร
,2557)
นอกจากนีอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนบ้านป่ ารวก ได้สะท้อนถึงการดําเนินงานของธนาคารความ
ดี ไว้วา่
“ยินดี ทีได้ เข้ ามาร่ วมประชุ มและเห็ นพัฒนาการของคนในชุ มชนตังแต่
เริ มใช้ รูปแบบธนาคารความดี เห็ นได้ จากเกิ ดการเปลี ยนแปลงจิ ตใจของ
คนได้ มาก ซึ งเรื องจิ ตใจคนนีปกติเปลียนแปลงได้ ยาก โดยเฉพาะจิ ตใจที
หยาบกระด้ างให้ เป็ นจิ ตใจที ดี งามมีคุณธรรมนันยากยิง เมือดําเนิ นงาน
ธนาคารความดี ซึ งถือว่ าเป็ นทังเครื องมือและวิธีการในการทํางานอย่ าง
หนึ งที ช่ วยเปลี ยนพฤติ ก รรมและจิ ต ใจของคนให้ ช่ วยเหลื อ ตนเอง
ครอบครั ว และชุ มชนได้ แต่ อย่ างไรก็ตามสิ งที เรากั ง วลคื อกลุ่มเด็ก
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เยาวชนที เป็ นแกนกําลังสําคัญของชุ มชน เราอาจจะทําแผนเชิ งรุ กไปที
โรงเรี ยนประสานกับสถาบันการศึ กษาในการเข้ าร่ วม ถึงแม้ ขณะนี จะมี
โรงเรี ยนในพื นที นี เพี ยงโรงเรี ยนเดี ยวคื อโรงเรี ยนบ้ านนางแล แต่ ก็ยังมี
โรงเรี ยนอื นๆที น่ าจะมีความพร้ อมที ร่ วมนํารู ปแบบธนาคารความดีไปใช้
เพราะเด็กทุกคนก็คือลูกหลานของคนในชุ มชนทังนัน” (พิสิฐ กิจรั กษ์
,2557)
นอกจากนี กลุ่มผูส้ ู งอายุ กล่าวว่า ชุ มชนควรมีการฝึ กหัดเยาวชนให้เข้ามาเรี ยนรู้ และสอน
งาน ให้เข้ามามีบทบาทในการกระบวนการทํางาน ดังกล่าวว่า
“เราควรฝึ กเด็กเยาวชนให้ เข้ ามามีบทบาทในการดําเนินงานของธนาคาร
ความดี ถึงแม้ ขณะนีอาจจะเข้ ามาร่ วมกิจกรรมบางกิจกรรมบ้ างแต่ ควรให้
พวกเขาได้ เข้ ามามีบทบาทเต็มตัวในฐานะกรรมการหรื อคณะทํางานของ
ธนาคารความดี”(บาน สุทธสม ,2557)
2. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปั ญหาอุปสรรคที พบของธนาคารความดี สิงที สําคัญคื อ ความเข้าใจเกี ยวกับบทบาท
หน้าทีของคณะกรรมการ โดยมีการสะท้อนผ่านทางคณะกรรมการธนาคารความดีได้วา่
“ช่ ว งแรกๆ ไม่ เข้ าใจว่ า ตัวเองจะต้ องทํา อะไร ถึ ง แม้ จะเคยไปดู ง านที
ธนาคารความดี ต ํา บลหั ว ง้ ม และป่ าหุ่ งมาแล้ ว แต่ พ อเราทํา จริ งๆ ก็ง ง
เหมือนกัน ที เป็ นปั ญหาคื อ การให้ คาํ แนะนําสมาชิ กฯให้ เข้ าใจเกี ยวกับ
กิ จกรรมการทําความดี และการลงคะแนนความดี ในสมุดว่ าจะให้ เขี ยน
อย่ างไรเพราะบางกิจกรรมก็ไม่ ร้ ู จะอยู่ในหมวดเมนูความดีอะไร”
(ติม จันเลน ,2557)
“ปั ญ หาของผมก็ค ล้ า ยกั น คื อ การทํา ความเข้ า ใจให้ กั บ สมาชิ ก ฯหรื อ
ชาวบ้ า นที เขาสนใจ ช่ วงแรกๆ ก็ไ ม่ ร้ ู จะอธิ บ ายอย่ า งไง ก็ใ ช้ วิ ธี ก าร
ยกตัวอย่ าง เช่ น ทําอะไรที เรี ยกว่ าความดี แล้ วเราจะได้ อะไรจากการทํา
ความดี แต่ ตอนนีไม่ เป็ นปั ญหาแล้ วเพราะสมาชิ กฯเข้ าใจแล้ ว ซึ งสมาชิ กฯ
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เองก็สามารถถ่ ายทอดให้ กับชาวบ้ านคนอื นให้ เข้ าใจได้ เหมือนกันแล้ ว ”
(บุญทีวี อารี ย ์ ,2557)
“การจัดระบบของธนาคารความดี ของเรายังไม่ เป็ นรู ปเป็ นร่ างเท่ าไรนัก
เพราะเรายังใหม่ ๆ กันอยู่ วัสดุอุปกรณ์ หรื อแม้ แต่ สถานที ยังไม่ สะดวก
เท่ าไรนัก ตอนนีเราก็อาศัยวัดเป็ นสํานักงานชัวคราวก่ อน ถ้ ามองในแง่ ดีก็
คื อ กิ จกรรมเกิ ดขึนที วัด คนเข้ าวัดมากขึน วัดเป็ นศูนย์ รวมกิ จกรรมโดย
ปริ ยาย แต่ ถ้ามองอีกมุมหนึงคือ ความสะดวกในการทํางานอาจไม่ สะดวก
เท่ า ที ควรคื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆจะไปไว้ ใ นวัดอาจจะไม่ เป็ นระเบี ย บ ซึ งก็
พยายามให้ มี ก ารจั ด ระเบี ย บและปรั บ ปรุ ง ห้ องที พอจะเป็ นสํา นัก งาน
ชัวคราวให้ ดีขึน” ( สวัสดิ ยอดแกล้ว ,2557)
ในด้านการประชาสัมพันธ์เกียวกับธนาคารความดีเพือให้คนในชุ มชนได้รับทราบเพือให้
เข้า ร่ วมกิ จกรรมยัง เป็ นปั ญ หาในเรื องของการใช้สื อและการเข้า ถึ ง สื อ ดัง ที มี ก ารสะท้อ นจาก
กรรมการธนาคารความดีไว้วา่
“การประชาสัมพันธ์ ยงั มีข้อจํากัดเพราะอาจไม่ ทัวถึง เช่ น การใช้ เสี ยงตาม
สาย บางบ้ านก็อาจไม่ ได้ ยิน หรื อ การใช้ วิธีการบอกกล่ าว ซึ งอาจจะอยู่ใน
แวดวงเพียงบางครอบครั ว หรื อญาติพีน้ อง” ( จรัญ เขือนเพชร ,2557)
นอกจากนันกลุ่มตัวแทนทีเป็ นสมาชิ กธนาคารความดี ได้แก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และ
กลุ่มผูส้ ู งอายุ ได้สะท้อนสิ งทีเกิดขึนจากการดําเนินงานของธนาคารความดี ไว้วา่
“กรรมการยังไม่ เข้ าใจบทบาทหน้ าที ของตนเอง หรื อยังไม่ มีความมันใจ
ในสิ งที ตัวเองทําอยู่ แต่ ก็ถือว่ าเป็ นจุ ดเริ มต้ น และเรี ยนรู้ กันไป อะไรที
สามารถช่ วยกันได้ ก็พยายามช่ วยเหลื อกันไป ซึ งเราก็เป็ นส่ วนหนึ งของ
ธนาคารความดีเช่ นกัน” (ภัชติชล นนทะการ ,2557)
“วันเวลาที สมาชิ กฯจะเข้ ามาพบคณะทํางานหรื อกรรมการเพื อต้ องการ
ข้ อมูลเกียวกับกิจกรรมหรื อการฝากคะแนนความดี ไม่ ชัดเจนบางครั งมาก็
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ไม่ เ จอ ควรจะกํา หนดให้ ชั ด เจนว่ า ช่ วงวั น เวลาไหนเพื อสะดวกกั บ
สมาชิ กฯ” ( อุทยั อารี ย ์ ,2557)
3. ข้อเสนอในการกําหนดกิจกรรมการทําความดี ภายใต้ธนาคารความดีในการนําไปใช้ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริ บทชุมชน
จากผลการดําเนิ นงานในรอบ 1 เดื อนที ผ่า นมาในเวที ไ ด้ร่ว มกัน แลกเปลี ยนเกี ยวกับ
กิจกรรมการทําความดี โดยมีการสะท้อนเกียวกับเรื องนีว่า
“ ความจริ งกิจกรรมทีทําอยู่กด็ ีอยู่แล้ ว ก็ครอบคลุมในสิ งที บ้ านเราและตัว
เรามีอยู่ ความดี มันมีอยู่ทุกที สุ ดแล้ วแต่ ว่าเราจะเอามาคิ ดว่ าเป็ นความดี
ที มาใส่ ให้ ถูกหลั ก ถูก เกณฑ์ ที เรากํา หนดไว้ ตังแต่ ต้ นเท่ า นั นเอง” (สม
จันติบ ,2557)
ในด้านตัวแทนคณะกรรมการธนาคารความดีร่องปลาค้าว ได้ให้มุมมองของการกําหนด
กิจกรรมการทําความดีไว้วา่
“จากสิ งที เราทํามาเห็นว่ าสมาชิ กฯโดยส่ วนใหญ่ เข้ าใจว่ ากิจกรรมการทํา
ความดี แ ต่ ล ะกิ จ กรรมต้ อ งมี อ ะไรบ้ า ง แต่ สิ งที เราอาจมองข้ า มไปคื อ
กิ จกรรมที เรากําหนดอาจขาดรายละเอี ยดที ชั ดเจน เช่ น การให้ ข้าวแมว
การรดนําต้ นไม้ หรื อการกวาดบ้ านถูบ้าน กิจกรรมประเภทอย่ างนีก็ถือว่ า
เป็ นการทําความดี เช่ นกัน แต่ เราจะบันทึ กลงไปให้ อยู่ในกิ จกรรมใดใน
เมนู ก ารทํา ความดี ที เรากํา หนด นี เป็ นสิ งที เราควรพิ จ ารณากั น ใน
รายละเอียดเล็กๆน้ อยๆด้ วย” ( ทัศนีย ์ มูลจ้อย ,2557)
เวทีประชุมจึงร่ วมการแลกเปลียนเกียวกับกิจกรรมการทําความดีทีมีอยู่นอกเหนื อหรื อการ
กําหนดให้ครอบคลุมให้กิจกรรมให้มากขึน ซึ งในทีประชุมให้เพิมลงไปในรายละเอียดของกิจกรรม
การทําความดี ตามทีได้มีการเสนอของตัวแทนกลุ่มสตรี ทีกล่าวไว้วา่
“ข้ อเสนอว่ า ควรใส่ รายละเอี ยดหรื อยกตัวอย่ างลงไปในเมนูกิจกรรมการ
ทําความดีด้วย เช่ น การกวาดบ้ านถูบ้านก็ให้ อยู่ในหมวดเมนูการทําความ
ดีคือการปฏิ บัติดี หรื อ การบริ จาคเลือดก็ให้ อยู่ในหมวดเมนูการทําความดี
การเสี ยสละ เป็ นต้ น ซึ งน่ าจะทําให้ สมาชิ กฯ รู้ และเข้ าใจว่ ากิจกรรมเพียง
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น้ อยนิดที เราอาจมองข้ ามก็เป็ นการทําความดีเช่ นกัน ” (กิ งแก้ว กาบสี ลา
,2557)
นอกจากนันตัวแทนกลุ่มผูส้ ู งอายุได้เสนอเพิมเติมเกียวกับกิจกรรมทีควรบรรจุลงไปในเมนู
การทําความดี เกียวกับภูมิปัญญาท้องถินซึ งชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าวมีภูมิปัญญาท้องถินหลากหลาย
ได้แก่ การฟ้ อน การทําบายศรี หมอเมือง และการทําตุง เป็ นต้น ซึ งทางตัวแทนกลุ่มผูส้ ู งอายุได้
เสนอไว้วา่
“ภูมิปั ญญาท้ องถิ นของเราก็มีม ากมาย ผู้เฒ่ า ผู้แก่ ก็มีความรู้ พร้ อมที จะ
ถ่ ายทอดให้ กับลูกหลาน แต่ ทุกวันนีถูกมองข้ ามไปเสี ยแล้ ว ถ้ าเป็ นแบบนี
ภูมิปัญญาต่ างๆทีมีอยู่กค็ งหายไปพร้ อมกับคน น่ าจะเพิมเติมให้ มีกิจกรรม
เกียวกับภูมิปัญญาท้ องถินเข้ าไปจะอยู่ในหมวดเมนูการทําความดี อะไรก็
ว่ ากันไป อยู่ในการปฏิ บัติดีก็ได้ เพราะสิ งเหล่ านี มันดี ทังนัน” (บุญมี
ยอดลิลา ,2557)
ในประเด็นนีประธานธนาคารความดีได้กล่าวเพิมเติมพร้อมสรุ ปไว้วา่
“การกําหนดเมนูกิจกรรมการทําความดีตังแต่ ต้นเราได้ คาํ นึงถึงบริ บทของ
บ้ านเราว่ าเรามีอะไร และต้ องทําอย่ างไร ซึ งก็ถือว่ าบางสิ งบางอย่ างเราอาจ
มองข้ ามไปในรายละเอี ยดเล็กๆน้ อยๆ ทางคณะกรรมการจะนําไปปรั บ
ต่ อไป” ( จรัญ เขือนเพชร ,2557)
จากการสะท้อนมุ ม มองในประเด็ น ข้า งต้น ประธานกรรมการได้ส รุ ป ในการเปิ ดเวที
แลกเปลียนครังนีไว้วา่
“ในการแลกเปลี ยนในครั งนี ก็ถือว่ าเราได้ เปิ ดมุมมอง ยิ นดี ทีทุกคนได้
ช่ วยกั น สะท้ อ นออกมาและทางคณะกรรมการและที ม งานจะนํา ไป
ปรั บปรุ งเพือจะทําให้ ชุม ชนของเรามีแต่ สิงดีๆเกิ ดขึน อาจจะไม่ ใช่ ในเร็ ว
วันนีแต่ เมือเราทําดีกย็ ่ อมได้ ดีแน่ นอน” (จรัญ เขือนเพชร ,2557)
จากการแลกเปลียนในเวทีครังนี สรุ ปได้วา่ ผูน้ าํ ชุ มชน คณะกรรมการธนาคารความดี และ
ผูเ้ ข้าร่ วมได้แลกเปลียนข้อมูล สร้างความรู ้ความเข้าใจค้นพบปั ญหาและค้นหาจุดดีและจุดด้อยของ
ตนทีเกิดขึนออกมาได้ใน เรื องเล่า จากประสบการณ์ทีได้จากการปฏิบตั ิจริ งและและกําลังเกิดขึนใน
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ชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าเวทีนีทําให้ชุมชนได้เปิ ดโอกาสการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้อนั จะส่ งผลให้เกิ ด
การพัฒนาชุมชนต่อไป
ตารางที 23 สรุ ปการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ครังที 2
ประเด็น
ผลการดําเนินงาน

ผลการแลกเปลียนเรี ยนรู้
- การให้คาํ แนะนําหรื อคําปรึ กษาทีเข้าใจ
- การเข้ามีส่วนร่ วมทีทําประโยชน์ต่อชุมชน
- ความเข้าใจและความเป็ นนําหนึงใจ
- กลุ่มบุคคลกําลังสําคัญเด็กและเยาวชน

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

- ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของกรรมการ
- ความเข้าใจของสมาชิกธนาคารความดี
- การจัดระบบของธนาคารความดี
- การประชาสัมพันธ์
- วันเวลาและสถานทีดําเนิ นกิจกรรม

ข้อเสนอในการกําหนดกิจกรรมการทํา - การบรรจุรายละเอียดของกิจกรรมเดิม
ความดีภายใต้ธนาคารความดีในการ

- การบรรจุกิจกรรมใหม่

นําไปใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
บริ บทชุมชน

การจัดเวทีครังที 3 เดือนที 3
ในการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ครังที 3 ได้ดาํ เนินการจัดขึน ณ วัดเกษมณี วราราม ในวันที
1 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.00-20.00 น. ในประเด็นภาพรวมของการดําเนิ นการจัดการความรู้
ธนาคารดี และผลของการใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทย และทิ ศ ทางของธนาคารความดี ใ นอนาคต รวมถึ ง การติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานเพือนําไปสู่ การขับเคลือนการดําเนินงานต่อไป
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ผูน้ าํ ชุมชนได้ทบทวนและประเมินสถานการณ์หลังจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการนําองค์
ความรู้ ที ได้จากเวทีแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ มาวิเคราะห์ สรุ ป เพื อนํา ไปพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ความรู ้ธนาคารความดีต่อไปในอนาคต ซึ งจากการพูดคุยแลกเปลียนได้มีการสะท้อนความคิดเห็ น
ดังนี
1. การทบทวนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ผูใ้ หญ่บา้ นในฐานะผูน้ าํ ชุมชนคนสําคัญได้สะท้อนปั ญหาอุปสรรคทีผ่านมาไว้วา่
“เมือมองสิ งที เกิ ดขึน ผมเห็นว่ าปั ญหาความเข้ าใจของชาวบ้ าน ช่ วงแรก
ในการเริ มดําเนินการของธนาคารความดีกค็ ื อ ปั ญหาเรื องความเข้ าใจของ
ชาวบ้ า น เนื องจากความดี เป็ นสิ งที เป็ นนามธรรมแล้ วนํา มาทํา ให้ เป็ น
รู ปธรรม รวมทังมีการใช้ คาํ ว่ าธนาคาร ทําให้ ชาวบ้ านเข้ าใจว่ าเป็ นการรั บ
ฝากเงิน ถ้ าจะให้ ชาวบ้ านเข้ าใจมากขึนเราควรแก้ ไขปั ญหา โดยการมี การ
รณรงค์ สร้ างความเข้ าใจให้ แก่ ชาวบ้ านหลายๆ ครั ง โดยใช้ สือต่ างๆ เช่ น
เสี ยงตามสายหมู่บ้าน วิทยุชุมชน ป้ ายประชาสั มพันธ์ การบอกกล่ าว ฯลฯ
จนทํา ให้ ชาวบ้ า นเข้ า ใจถึ ง การทํา งานของธนาคารความดี รวมทั ง
คณะทํา งานของธนาคารความดี ที ต้ องดึ ง เข้ า มาฟั ง และทํา ความเข้ า ใจ
เกียวกับธนาคารความดีบ่อยๆ” (จรัญ เขือนเพชร ,2557)
นอกจากนีการดําเนิ นงานบางกิจกรรมทีอยูภ่ ายใต้ของธนาคารความดีอาจมีผลกระทบกับ
บุคคลบางกลุ่มในพืนทีได้ดว้ ยเช่นกัน ดังทีกลุ่มผูส้ ู งอายุได้สะท้อนว่า
“ การดําเนินงานของธนาคารความดี เราเน้ นเกี ยวกับการถือปฏิ บัติในศี ล
ในธรรม ก็ย่ อมส่ งผลให้ เกิ ดความความขัดแย้ ง ในพื นที บ้ าง อย่ างที เรา
กําลังส่ งเสริ มให้ คนทําความดี เช่ น งดเหล้ า งดเล่ นการพนัน จะมีคนเสี ย
ผลประโยชน์ อยู่บ้าง คื อ กลุ่มพ่ อค้ าสุ รา คนขายลอตเตอรี หวยใต้ ดิน และ
เจ้ ามือการพนัน ก็จะต่ อต้ านว่ าเมือเอาความดี ไปฝากหมดแล้ วเราจะเหลื อ
ความดี อะไร ซึ งถ้ าเรามองว่ าเป็ นเรื องปกติ ของคนที เสี ยผลประโยชน์ ก็
พยายามทําให้ ความขัดแย้ งนี เป็ นเพี ยงเรื องเล็กน้ อยและฝ่ าฟั นมันไปให้
ได้ ” (สุ มิตร สุ ทธสม ,2557)
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ในด้านของคณะกรรมการธนาคารความดีได้มีมุมมองเกียวกับการดําเนิ นงานทีจะสามารถ
ดําเนินต่อไปได้นนต้
ั องมีกลุ่มคนหรื อบุคคลเข้ามาสานต่ออย่างจริ งจัง ดังทีประธานธนาคารความดี
ได้กล่าวว่า
“การดําเนินงานในปั จจุบันของธนาคารความดีมีคณะทํางานของธนาคาร
ความดี เป็ นชุ ดที เริ มดําเนิ นงานมาตังแต่ เริ มก่ อตัง ซึ งเมือวันเวลาผ่ านไป
ต้ องมีคนรุ่ นใหม่ มาสื บทอดต่ อ แต่ สิงที น่ ากังวลคื อ ผู้ทีสื บทอดจะเข้ าใจ
และทุ่ ม เทในการดํา เนิ น การในรู ป แบบของธนาคารความดี ม ากน้ อ ย
เพียงใด เนืองจากมีปัจจัยหลายปั จจัยที ส่ งผลต่ อการบั นทอดได้ ง่ายขึน ไม่
ว่ าในปั จจัยแวดล้ อมในชุมชน ผลประโยชน์ ความเห็นแก่ ตัว และสภาพ
สั ง คมที เปลี ยนแปลงไปตามกระแสทุ น นิ ย มจะเข้ า มามี ผ ลต่ อการ
ดําเนินงานของคณะทํางานในรุ่ นต่ อไป” (จรัญ เขือนเพชร ,2557)
ในขณะเดียวกัน ทางกลุ่มผูน้ าํ สตรี มองว่า ในปัจจุบนั ควรทีจะให้ กลุ่มวัยรุ่ นทีไปเรี ยนต่อที
อืนภายนอกชุ มชน กลุ่ มนี ค่อนข้างขาดการติ ดต่อกับชุ มชนหรื อย้า ยที อยู่เพื อไปเรี ย นต่ อ วิธี การ
จัดการกับกลุ่มนี คือ พยายามแนะนําสิ งทีดีๆ ให้ เช่น การสร้างสื อการเรี ยนรู ้ให้กลุ่มวัยรุ่ นได้เรี ยนรู ้
ในสิ งทีชุมชนมีอยู่ รวมทังการจัดเสวนาแลกเปลียนความรู ้เกียวกับเรื องในชุมชน เป็ นต้น
ส่ วนคณะกรรมการธนาคารความดีได้เสริ มเพิมเติมเกี ยวกับระบบข้อมูลของทางธนาคาร
ความดี ว่า
“มีปัญหาสําคัญในการดําเนินการอยู่ในช่ วงของการทดลองใช้ ระบบการ
ฝากถอน และรู ปแบบของการบันทึกข้ อมูลของสมุดฝาก-ถอนความดี จึ งมี
ปั ญหาในการจัดเก็บข้ อมูล ซึ งสมาชิ กบางกรณี ไม่ นาํ สมุดบัญชี ธนาคารมา
ปรั บ ก็จะไม่ ทราบว่ าคะแนนความดี มีจาํ นวนเท่ าไร ปั ญหาที เกิ ดขึนทาง
คณะทํางานต้ องหาทางออกด้ วยการประสานงานให้ ปรึ กษาและเรี ยนรู้ จาก
ธนาคารความดี ตาํ บลหั วง้ มและธนาคารความดี ตาํ บลป่ าหุ่ ง ซึ งทังสอง
ธนาคารความดีทีเป็ นพีเลียงมาโดยตลอดซึ งก็คงหาวิธีการและสร้ างความ
เข้ าใจให้ กับสมาชิ กทีชัดเจน” (สวัสดิ ยอดแก้ว, 2557)
นอกจากนันได้มีการเสริ มของคณะกรรมการธนาคารความดี ได้สะท้อนมาเช่นกันว่า
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“ในการดําเนิ นงานของคณะทํางาน จะมีปัญหาบ้ างในส่ วนแนวคิ ดของ
แต่ ละคนมีความต่ างกั น ส่ งผลให้ บางครั งคณะกรรมการ คณะทํางานบาง
คนมี ค วามคิ ดลํ าหน้ าเกิ นไป หรื อขาดการปรึ กษาหารื อกั น ทํ า
คณะกรรมการบางคนไม่ สามารถทําความเข้ าใจและปฏิ บัติได้ ไม่ ตรงกับ
แนวคิ ดนันๆ ได้ โดยปั ญหาที เกิดขึนได้ มีวิธีการจัดการ คื อ ชี แจงและได้
สรุ ปให้ เรื องการทํา งานรวมทั งแนวคิ ด ให้ สอดคล้ อ งไปพร้ อมกั บ การ
ทํางานร่ วมกัน และการกระจายงานให้ ทัวถึงมากขึน”

(ติม จันเลน

,2557)
อย่างไรก็ตามถึงแม้การดําเนิ นงานทีผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 เดือนจะพบปั ญหาอุปสรรค
หลายประการแต่ทุกฝ่ ายก็พยายามแก้ไขให้ผา่ นพ้นไปได้ตามศักยภาพของชุมชน แต่สิงทีสําคัญได้มี
การสะท้อนจากกลุ่มผูส้ ู งอายุถึงการทีได้นาํ รู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีมาใช้ในพืนที
ไว้วา่
“ธนาคารความดีได้ ทาํ ให้ ชุมชนของเรามีการเปลียนแปลงในระดับจิ ตใจ
ธนาคารความดีเป็ นทังเครื องมือและวิธีการอย่ างหนึงที ช่ วยเปลียนแปลง
พฤติกรรมและจิ ตใจของคนให้ มีคุณ ธรรมจริ ยธรรม พร้ อมที จะช่ วยเหลือ
ตนเอง ครอบครั วและชุมชน ทําให้ สมาชิ กของธนาคารความดีตระหนัก
ในบทบาทหน้ าที ของตนเอง และมองถึงประโยชน์ ของส่ วนรวมมากกว่ า
ส่ วนตน” ( อุ่นเรื อน ยอดลิลา ,2557)
ในด้านผูน้ าํ สตรี ได้เสริ มในประเด็นนีว่า
“สิ งที นํามาใช้ กับชุมชนนี โดยเฉพาะกิ จกรรมต่ างๆที เราได้ ช่วยกันคิ ดซึ ง
ผ่ า นการดําเนิ นงานของธนาคารความดี สิ งที เกิ ดขึ นทํา ให้ เราสามารถ
ควบคุ ม ทางสั ง คมได้ อย่ า งเช่ นหมวดหมู่ความดี ข องทางธนาคารช่ ว ย
ควบคุมด้ านการประพฤติปฏิ บัติในชี วิตประจําวันของสมาชิ กได้ ในระดับ
หนึง ซึ งธนาคารความดีมีลักษณะคล้ ายๆ กับกฎหมายจารี ตประเพณี อย่ าง
หนึงทีมีลักษณะเชิ ญชวนมากกว่ าเชิ งบังคับ เพราะนิสัยคนเรายิงถ้ าบังคับก็
ยิงไม่ ทาํ ” ( จันทร์ อารี ย ์ ,2557)
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นอกจากนันในส่ วนของตัวแทนคณะกรรมการธนาคารความดีบ้านร่ องปลาค้ าวได้ เสริ มต่ อ
ว่ า
“ทีเกิดขึนทีเห็นได้ ชัดก็คือการมีส่วนร่ วม ธนาคารความดีก่อให้ เกิดการ
ให้ ความร่ วมมือ การเคารพ การให้ เกียรติ การให้ การยอมรั บ และการรั บ
ฟั งความคิดเห็นของผู้อืน สมาชิ กของธนาคารได้ ทาํ กิจกรรมร่ วมกันอย่ าง
ต่ อเนือง ทําให้ เกิดความรั ก ความเข้ าใจและเห็นใจกันมากขึน และช่ วยการ
พัฒนาคุณภาพชี วิต หมวดหมู่ความดีของธนาคารมีความสอดคล้ องกับวิถี
ชี วิตของคนในชุมชนเช่ น การปลูกผักปลอดสารพิษ ก็จะก่ อให้ เกิด
คุณภาพชี วิตทีดีขึน” (บุญทวี อารี ย,์ 2557)
2. ผลของการใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ขของชุมชนไทย
ประเด็นทีสําคัญในแลกเปลียนในครังนี ได้มีการสะท้อนภาพของการนํารู ปแบบธนาคาร
ความดีมาดําเนินการในชุ มชนทีบ่งบอกถึงสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขทีเกิดขึนในชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าว
ซึ ง สามารถเห็นปรากฏการณ์ทีเด่นชัดของชุ มชนทีสะท้อนออกมาในรู ปของผลของกิ จกรรมทีอยู่
ภายใต้เกณฑ์การทําความดี โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1 กิจกรรม ศีล 5
จากการนํารู ปแบบธนาคารความดีมาใช้พบว่า เมือผ่านไป 3 เดือนชุมชนไม่มีการเล่น
การพนัน โดยจุดเริ มต้นใช้วิธีการพูดคุยกันและรับฟั งเหตุผลของกันและกันฟั งเหตุผลของกันและ
กันซึ งมี เงื อนไขจากการกําหนดจากการทํา ความดี ที มี ก ารสะสมคะแนน ตรงนี ชุ ม ชนพยายาม
ถ่ายทอดไปยังชุมชนอืนด้วย อย่างเช่นการเลียงสุ ราในงานศพ พยายามทําความเข้าใจให้กบั ผูม้ าร่ วม
งานทีมาจากทีอืน ว่าชุมชนรณรงค์ไม่ให้มีการเลียงสุ ราในงานศพ โดยให้เหตุผลว่างานศพเป็ นงานที
สู ญเสี ยและไม่มีการเตรี ยมตัวมาก่อน และเวลาเมาสุ ราบางคนเมาก็แสดงอาการไม่เหมาะสม ก่อนที
จะเกิดการยอมรับปฏิบตั ิกนั ทังชุมชนในเรื องนี ได้มีความพยายามเสนอถึงสองสามครังต่อทีประชุ ม
ใหญ่ จนในทีสุ ดก็ใช้เหตุผลหักล้างกัน และผลพวงอย่างหนึ งทีมีตามมาคือการได้รับความร่ วมมือ
ด้วยดี จากการขอไม่ให้มีการดืมสุ ราในงานปอยหลวง (งานประเพณี ประจําปี ของชุมชน)
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“ ปั จจุบันนีในงานศพของหมู่บ้านจะมีการปลอดอบายมุข เช่ น การพนัน
การดื มเหล้ า เดี ยวนี ทุ ก คนสามารถปฏิ บั ติ ต ามเมนู ค วามดี ที ช่ วยกั น
กําหนดในการทําความดี ทีให้ ไว้ อย่ างเคร่ งครั ดโดยเฉพาะวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันพระ วันเข้ าพรรณนา วั นอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็ น
ต้ น ผู้ใหญ่ กป็ ฏิ บัติตนเป็ นตัวอย่ างที ดี ให้ เด็กเห็น ตนเชื อว่ าหากทุกคนใน
ชุมชนสามารถปฏิ บัติได้ เช่ นทุกวันนี ในอนาคตน่ าจะเป็ นชุมชนของเราที
ปลอดเหล้ าได้ สําหรั บในส่ วนของการซื อหวยเล่ นหวยนัน ยังมีอยู่แต่ ทุก
คนก็พยายามลดน้ อยลง แต่ ถึงกับเลิกเด็ดขาดนันคงยังไม่ ได้ ” (จรัญ เขือน
เพชร, 2557)
“ก่ อนเข้ าร่ วมกิจกรรมนี เด็กๆ ในหมู่บ้านกินเหล้ า สูบบุหรี ติดยาเสพติด
ก็มี มาก แต่ ตอนนีลดลงไปมาก หลงเหลือบ้ างไม่ กีคน พวกทีเหลือก็พวก
พ่ อแม่ ให้ ท้ายจนเสี ยเกิน เยียวยาแล้ ว ซึ งส่ วนทีเด็กในหมู่บ้านลดเลิก
อบายมุขก็เพราะผู้ใหญ่ ไม่ ทาํ เป็ นตัวอย่ างให้ เด็กเห็น ทุกวันนีทีมีได้ มีการ
พูดคุยกันเมือเราได้ ร่วมกิจกรรมกันทีให้ มีการสอดส่ องดูแลพฤติกรรม
ของเด็กในชุมชน ไม่ ว่าจะลูกเราเองหรื อลูกหลานคนในหมู่บ้าน ถ้ าเห็น
เด็กๆนังกินเหล้ า หรื อสูบบุหรี จะบอกกล่ าวทันทีและแจ้ งให้ พ่อแม่ ของ
เด็กรั บรู้ และการทีเข้ าสุ่มตรวจยาเสพติดของคณะทํางานตามบ้ านทีมีเด็ก
และเยาวชนอยู่ ก็ถือว่ าลดอัตราการติดยาเสพติดได้ มากที เดียว เพราะถ้ า
เจอก็นาํ ไปบําบัด นีก็ถือว่ าเป็ นจุดเริ มต้ นทีดีทีจะทําให้ ชุมชนของเรา
ปลอดจากเหล้ า ยา เสี ยที ก็ต้องขอบคุณทีมีกิจกรรมเหล่ านีมาให้ ชุมชนที
เป็ นการนําหลักธรรมทีชุมชนอาจหลงลืมไปกระตุ้นด้ วยการสะสมความ
ดี” ( บุญทวี อารี ย,์ 2557)
2.2 การปฏิบตั ิดี มีคุณธรรม และจริ ยธรรม สะท้อนออกมาในเข้าร่ วมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา ร่ วมฟื นฟูภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรม พบว่าสมาชิ กฯ ได้เข้าร่ วมกิจกรรมใน
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วันสําคัญทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื อง ได้แก่ วันพระ วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์
วันสื บชะตาหมู่บา้ น เป็ นต้น
“เมือก่ อนวันศีล วันสําคัญทางศาสนา คนห่ างวัดเหลือเกิน จะมีแต่ กลุ่มพ่ อ
อุ้ย แม่ อ้ ุยซึ งก็มาไม่ ค่อยไว้ กันแล้ วเพราะสั งขารไม่ เอื อ ตังแต่ มีกิจกรรมนี
ขึ นมา ชาวบ้ า นทุ ก เพศทุ ก วัย หั น เข้ า วัด เข้ า วา มาร่ วมกั น มากขึ นกว่ า
เมื อก่ อน ศาลาวัดไม่ เงี ยบเหงาเหมือนเมือก่ อน มี กิจกรรมให้ ร่วมกันน่ า
ปลื มใจ ยินดี ทีวัดเป็ นส่ วนหนึ งที ให้ ชาวบ้ านเข้ ามาร่ วมทํากิ จกรรมกัน ”
(พระครู ใบฎีกาสุ บิน โสภโณ, 2557)
“ดีใจที คนเข้ าวัดมาร่ วมกิจกรรมเยอะ โดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา ถ้ า
เป็ นอย่ างนี ตลอดไปก็ดี เพราะศาสนาช่ วยขัดเกลาจิ ตใจคนเรา การทํา
ความดีมนั ไม่ หนีไปไหนหรอกสักวันก็ต้องย้ อนกลับมาหาเราไม่ ช้าก็เร็ ว...
วันสื บชะตาหมู่บ้าน คนมากกว่ าทุกปี เห็นแต่ ละคนมาลงคะแนนความดี
กันทุกคน เขาคงภูมิใจที สิ งที ทําถื อเป็ นความดี ทีเราไม่ เคยเห็ น ที ทุกคน
มองข้ ามมานาน” (บุญมี อินต๊ะนางแล, 2557)
นอกจากนี ภู มิปั ญญาท้องถิ นทีเป็ นความรู ้ ข องชาวบ้านในชุ ม ชน ซึ งได้สังสมมาจาก
ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทังความรู ้ทีสังสมมาแต่สมัยบรรพบุรุษ สื บ
ทอดจากคนรุ่ นหนึงไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ ง ระหว่างการสื บทอดมีการประยุกต์และปรับเปลียนจนอาจ
เกิดเป็ นความรู ้ใหม่ตามสภาพการณ์ ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ งแวดล้อม ภูมิปัญญาเป็ นความรู้ที
ประกอบไปด้วยคุ ณธรรมซึ งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ งชี วิตของชาวบ้านนันไม่ไ ด้
แบ่งแยกออกเป็ นส่ วนๆ แต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กนั การทํามาหากิน การอยูร่ ่ วมกันในชุ มชน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี เป็ นสิ งทีแยกกันไม่ออก โดยผูม้ ีความรู้และ
ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ทีนําความรู ้มาถ่ายทอดให้กบั สมาชิกธนาคารความดีในชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว
ได้แก่
1. การฟ้ อนรํา (แม่อนั พร ดวงสนิท) ได้ฟืนฟูวฒั นธรรมทางการแสดง คือ การ
ฟ้ อนรํ า แบบล้านนา เช่ น การฟ้ อนเล็ บ โดยได้ถ่ ายทอดให้ก ับเยาวชนที เข้า ร่ วมกิ จกรรมของ
ธนาคารความดี เพือนําไปในงานต่างๆ เห็นได้จากการแสดงในงานปอยหลวงตามวัดวาอาราม
หรื องานกาชาดของจังหวัด เป็ นต้น
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2. การทําเครื องบายศรี (แม่แก้ว สงคํา และ แม่คาํ วัน กาบสี ลา) มีการเผยแพร่
และถ่ายทอดให้กบั สมาชิ กของธนาคารความดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพือเป็ นการพัฒนาเด็ก
ได้นาํ ไปใช้ต่อในอนาคตรวมทังเป็ นการสื บทอดภูมิปัญญาให้คงอยูต่ ่อไป
3. การทอตุง (แม่หล้า กันทะสาร) ได้นาํ ความรู ้ความสามารถเกียวกับการทอ
ตุง (ธง) เพือนํามาใช้ในงานพิธีใหญ่ และเป็ นการสร้างรายได้เสริ มให้กบั เหล่าสมาชิ กของธนาคาร
ความดี
กิจกรรมนี ช่วงแรกยังไม่มีคนสนใจมากนักมีเพียง 12 คน แต่เมือผ่านไปประมาณ 1 เดือน
สมาชิกธนาคารความดีให้ความสนใจมากขึน จนกระทังก่อนสิ นสุ ดการทดลองรู ปแบบฯ มีจาํ นวน
32 คน ซึ งบุคคลเหล่านีสามารถนําความรู ้ไปปฏิบตั ิได้ เช่น การทอตุงได้นาํ ไปประกอบอาชีพเสริ ม
เพิมรายได้จากเดิมทีทํานาอย่างเดียว การทําบายศรี สามารถนําไปใช้ในพิธีกรรมสู่ ขวัญภายในชุมชน
และชุมชนใกล้เคียง เด็กทีเป็ นนักเรี ยนนําความรู ้ทีได้จากการฟ้ อนรําไปแสดงตามงานต่างๆ เป็ นต้น
สําหรับการฟื นฟูภูมิปัญญาท้องถินและวัฒนธรรม บ้านร่ องปลาค้าวมีวฒั นธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถินทีสําคัญและมีคุณค่าต่อชุ มชนมาอย่างยาวนาน แต่เมือกาลเวลาไปผ่านไป ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ น วัฒนธรรม ประเพณี เริ มสู ญหายลงไปซึ งนันเป็ นสิ งที น่ า เสี ย ดาย ดังนันได้มี การ
ประชุมแลกเปลียนกันกับคณะกรรมการและคณะทํางาน จึงได้คิดกิจกรรมทีจะเป็ นส่ วนช่วยในการ
ให้ภูมิปัญญาท้องถิน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถินให้คงอยูต่ ่อไป ซึ งในการดําเนิ นกิจกรรมได้มีการ
ฟื นฟูภูมิปัญญาท้องถินโดยการสอนและอบรมให้กบั เด็กเยาวชนได้เรี ยนรู ้ อาทิ การฟ้ อน การทํา
บายศรี การทําตุง และได้มีการจัดทําศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนทีได้ร่วมรับบริ จาคเครื องไม้ใช้สอยเก่าๆ
ทีไม่ได้มีการใช้แล้วมาสะสมไว้ในศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน นอกจากนันได้มีการบันทึกเป็ นข้อมูลใน
รู ปของมัลติมีเดียเกียวกับครู ภูมิปัญญาท้องถินทีถ่ายทอดผ่านเรื องราวสําหรับให้บุคคลสนใจเรี ยนรู ้
โดยได้กิจกรรมส่ งเสริ มให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้ทีเรี ยกว่า “ สื บสานและส่ งเสริ ม”
กิจกรรมสื บสาน เป็ นการรวบรวมความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ นของชุ มชน จัดทําแหล่งเรี ยนรู้
โดยเป็ นการรับบริ จาคเครื องใช้ไม้สอยต่างๆ ทีเป็ นของใช้เมืออดีตมารวบรวมไว้ในห้องศูนย์การ
เรี ยนรู ้ ซึ งก็มีผรู ้ ่ วมบริ จาคกัน อาทิ ไซบัง ข้อง ฝาจี ไม้วี กําหมุน โกงกาง กระบอกนํา แอก กล้อง
ถอบ สะล้อ เผือ เขียงซอยยาสู บ เป็ นต้น นอกจากนันในกิจกรรมอุย้ สอนหลาน ซึ งกิจกรรมอุย้ สอน
หลานเป็ นการเสริ มสร้างให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในชุ มชนและทําให้เยาวชนและผูส้ ู งอายุมี
ความใกล้ชิดกัน
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ในกิจกรรมสื บสานทีนําเอาภูมิปัญญาท้องถินมาเป็ นกิจกรรมหนึ งทีอยูภ่ ายใต้ธนาคารความ
ดีได้ก่อให้เกิดการฟื นฟูภูมิปัญญาทีกําลังจะสู ญหายให้ฟืนกลับมาโดยการส่ งต่อให้กบั เยาวชนชุ มชน
ได้มีโอกาสสื บสานและสานต่อ ดังคํากล่าวของครู ภูมิปัญญาท้องถินบ้านร่ องปลาค้าว ไว้วา่
“ ดี ใจที มี ไ ด้ มี การฟื นฟูซ อพื นบ้ า น กลับ มาอี กครั งจะได้ เป็ นการสื บ
ประเพณี วัฒนธรรมให้ กับคนรุ่ นใหม่ ๆ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน เป็ นการ
ต้ อนแขกบ้ านแขกเมื องและงานพิ ธีต่างๆในชุ มชนได้ ด้วย ถ้ าเป็ นไปได้
สามารถสร้ างรายได้ เสริ มให้ กับเด็กและเยาวชนได้ เลย” (วรรณ อารี ย,์
2557)
นอกจากนันได้มีการสะท้อนเกี ยวกับการสื บสานภูมิปัญญาทีกําลังจะสู ญหายแต่ได้รับ
การส่ งเสริ มขึนมาใหม่ ดังคํากล่าวของแม่ครู ภูมิปัญญาท้องถินการฟ้ อนเล็บ ได้กล่าวว่า
“เป็ นแม่ ครู สอนฟ้ อนเล็บมานานแต่ ช่วงหลังๆ คนรุ่ นใหม่ ไม่ สนใจกันเลย
ยังคิ ดอยู่เหมื อนกันว่ าสั กวันคงสู ญหายไปแน่ หลังจากมี การกิ จกรรมนี
และช่ วยกันรณรงค์ ทีที มงานได้ ช่วยกันอย่ างจริ งจังก็เห็ นได้ เลยว่ าเด็กๆ
บ้ านของเราหั นมาให้ ความสนใจกัน ถือว่ าเป็ นจุดเริ มต้ นที ดี ว่าการฟ้ อน
เล็บของบ้ านเราจะคงอยู่ต่อไป หวังว่ ากิจกรรมเหล่ านีจะคงอยู่ต่อไปถึงแม้
ทีมนักวิจัยจะออกจากพืนทีแล้ วก็ตาม” (อัมพร ดวงสนิท, 2557)
สําหรับแม่ครู ภูมิปัญญาท้องถิ นด้านการทําตุง ได้เสริ มเพิมเติมเกียวกับการกิ จกรรมสื บ
สานภูมิปัญญาท้องถิน ไว้วา่
“ตอนนี บ้ านเราได้ มีการทําตุงเพื อไว้ ใช้ ในงานต่ างๆ กันโดยไม่ ต้องซื อ
หาทีไหนแล้ ว ได้ ร่วมทํากันเอง สอนกันเองนีแหละเป็ นของที เรามีอยู่แล้ ว
ทํา ไมให้ เห็ นคุณค่ ามานาน ถ้ าเป็ นไปได้ สามารถนํา ออกไปขายให้ กั บ
ชุ ม ชนอื นๆได้ ด้ว ย บางที เ ราอยู่ใ นหมู่บ้ า นจน ลื ม ไปว่ า มี อ ะไรอยู่ใ น
หมู่บ้านเรา นีถ้ าไม่ กิจกรรมของธนาคารความดีมาช่ วยส่ งเสริ มให้ เราได้ ร้ ู
และได้ เรี ยนกัน เราก็คงหลงลืมกันไปและสุ ดท้ ายก็สูญหายไปเลย ต้ องให้
คนภายนอกมาบอกถึงรู้ ว่าเราสิ งดีๆทีอยู่ในชุมชน” (จันทร์ อารี ย,์ 2557)
ในส่ ว นของตัวแทนเยาวชนที ได้เข้าร่ วมกิ จกรรมการสื บสานภู มิปัญญาท้องถิ นมาอย่า ง
ต่อเนืองได้สะท้อนมุมมองไว้วา่
“เมือก่ อนไม่ สนใจเลย เกียวกับภูมิปัญญาท้ องถินของเราเพราะคิ ดว่ าเป็ น
ของคนเฒ่ า คนรุ่ นใหม่ อย่ างพวกเราไม่ สนใจจะเรี ยนรู้ จนกระทังได้ รวม
กิจกรรมของธนาคารความดีนีแหละ ตอนแรกก็คิดว่ าจะทําความดี ทาํ กัน
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อย่ า งไร แต่ พอเห็ นกิ จกรรมต่ า งๆ นี รึ เขาเรี ย กว่ า ความดี เหมื อนกั น ซึ ง
กิ จกรรมที ได้ ร่วมก็หลายอย่ างที เป็ นสิ งสะสมคะแนนความดี ของเรา แต่
ภูมิปัญญาท้ องถินก็น่าสนใจ ได้ เข้ าร่ วมการทําบายศรี ของแม่ ครู คาํ วัน และ
แม่ ครู แก้ ว รู้ สึ กสนุกและไม่ ยากอย่ างที คิ ดแถมนําไปใช้ ประโยชน์ ไ ด้ อีก
เช่ น งานทีโรงเรี ยน งานในหมู่บ้าน” (ภัชติชล นนทะการ,2557)
นอกจากการได้ใช้กระบวนการถ่ายทอดโดยผ่านครู ภูมิปัญญาท้องถินแล้ว กิจกรรมนีได้
มีการร่ วมบริ จาคสิ งของ/อุปกรณ์ /เครื องมือเครื องใช้ในสมัยโบราณทีไม่ได้ใช้ในปั จจุบนั แล้วนํามา
ไว้ในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเพือให้คนสนใจได้เข้ามาศึ กษาเรี ยนรู ้ ผ่านสื อที เป็ นของจริ ง โดยมี ตวั
แทนทีร่ วมบริ จาคสิ งของ ได้สะท้อนไว้วา่
“ดีใจ ทีหมู่บ้านของเราได้ มีศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน ลุงก็ได้ บริ จาคเครื องใช้
ไม้ สอยเก่ าๆ ที พอเก็บไว้ บ้างให้ เหมือนกัน คื อ แอก กระบวยนํา สะล้ อ
อย่ างน้ อยก็เป็ นแหล่ งทีคนในชุมชนได้ แวะเวียนมาศึกษาหา ค ว า ม รู้ กั น
บางสิ งบางอย่ างก็ไม่ มีให้ เห็ นแล้ วในปั จจุบัน ลุงได้ คะแนนความดี เพิ ม
ด้ วยสิ งทีบริ จาคก็เป็ นประโยชน์ ต่อคนอืนๆด้ วย” (อินศร สุ ทธสม, 2557)
2.3 กิจกรรมการเสี ยสละ (แรงกายและแรงทรัพย์)ในกิจกรรมนี ได้นาํ ประเพณี ตานตอดซึ ง
ก็คือการไปช่วยเหลือคนอืนโดยไม่บอกล่วงหน้า เป็ นภูมิปัญญาความเชื อของคนในชุ มชนบ้านร่ อง
ปลาค้าว ซึ งถือว่าคนทีไปร่ วมทําบุญจะได้บุญมาก เนืองจากวิธีการในการตานตอด คือการจู่โจมไป
ช่วยเหลือโดยไม่บอกล่วงหน้า ทําให้คนทีได้รับการตานตอดตกใจจากเสี ยงประทัดก่อน จิตใจเกิด
ความบริ สุทธิ แล้วจึงเกิดความดีใจ เมือให้พรแก่ผมู ้ าร่ วมตานตอดจึงเป็ นพรทีดีมีความบริ สุทธิ ตรง
นีถือว่าเกิดอานิ สงส์ ของการทําบุญค่อนข้างมาก แต่ชุมชนบ้านร่ องปลาค้าวได้ปรับเปลียนรู ปแบบ
จากเดิมโดยการจู่โจมมาเป็ นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมารับมอบพร้อมกันเนืองจากพิจารณาว่า
การจู่โจมอาจก่อให้เกิดการตกใจหรื อเป็ นผลเสี ยต่อสภาพจิตใจต่อผูไ้ ด้รับมอบสิ งของเพราะอาจมี
โรคภัยไข้เจ็บเกี ยวกับโรคทีสุ่ มเสี ยง เช่น โรคหัวใจ เป็ นต้น ซึ งในกิจกรรมนีมีผทู ้ ีผ่านการพิจารณา
ของคณะทํางานจํานวนทังหมด 13 คน ได้แก่ แม่อุย้ นาง คําแก้ว , แม่อุย้ เสงียม สุ ทธสม, แม่
จันทร์ ศรี จันทาพูล , แม่อุย้ มา กันทะสุ ข ,พ่ออุย้ หมืน กันติบ , แม่ทวน อารี ยว์ งค์ พ่ออุย้ เมา อารี ย ์
, แม่จนั ทร์ พานแก้ว ,แม่อุย้ ตุด อารี ย ์ , แม่แก้ว อินต๊ะนางแล , พ่ออุย้ สม สุ ทธสม พ่ออุย้ บุญมี
ยอดลิลา และพ่ออุย้ อ้าย ยอดลิลา โดยสมาชิ กธนาคารความดีได้ร่วมกันในการดําเนิ นกิจกรรมเริ ม
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ตังแต่การร่ วมบริ จาคสิ งของ เงิ น การจัดเตรี ยมและการคัดสรรบุคคลทีจะเป็ นผูไ้ ด้รับมอบสิ งของ
สําเร็ จตามเจตนารมณ์ของสมาชิกธนาคารความดี
“ยินดี ทีเป็ นส่ วนหนึ งที ช่ วยเหลื อกับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เฒ่ า ผู้แก่ น่ าสงสาร
วิธีการแบบนี ดี นะเป็ นการฟื นภูมิปัญญาของบ้ านเรากลับคื นมาอี กด้ วย”
(อนุชา มาทวี, 2556)

“การร่ วมแรงร่ วมใจคนละเล็กละน้ อยก็สามารถช่ วยคนอื นได้ นับเป็ นสิ ง
ดีได้ บุญได้ กุศล การทําความดีมันเห็นทันตาแบบนีเอง ทําให้ เราสุ ขใจ อิ ม
ใจ เห็ นเขามี ความสุ ขถึ งแม้ ไ ม่ ม ากก็เป็ นสิ งที ดี ๆ ที เราควรช่ วยกั นทํา ”
(จันทร์ อารี ย,์ 2556)
2.4 กิจกรรมการสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกือกูลในชุมชนและการมีส่วนร่ วมในงาน
สาธารณกุศล
1. พัฒนาหมู่บ้าน
ในการพัฒนาหมู่บา้ นแต่ละครัง จะมีชาวบ้านให้ความร่ วมมื อ ซึ งจะเห็ นได้จากการ
ทํางานเกี ยวกับการพัฒนาในชุ มชน เมือจะมีการทําสิ งใดสิ งหนึ งขึนมาเพือชุ มชนแล้ว ทุกคนใน
ชุ มชนจะร่ วมมื อกัน อาทิ กิจกรรมที ผ่า นมา ได้แก่ การทําประปาภูเขาที เราจะผันนําเข้ามาใช้ใ น
ชุมชนและเมือได้มาแล้วก็ประสบปั ญหานําขุ่นเวลาทีฝนตกหนัก ต่างช่วยกันแบกปูนไม่วา่ หญิงหรื อ
ชาย ส่ วนผูท้ ีไม่เข้าร่ วมทํางานก็สนับสนุนด้านงบประมาณ หรื ออาหารการกิน เป็ นต้น
“พี มาร่ วมขุดลอกคูคลองของหมู่บ้านเรา ดี ขึนเยอะเลย เมื อก่ อนทุกครั ง
เมือฝนตกนําไม่ ไหลไม่ ทัน นําท่ วมบ้ านต้ องใช้ วิดนํากัน เหตุแค่ คลองบ้ า น
เราตื นจากการไหลของดิ นมาทับถม กิ จกรรมนี ทําให้ เราหั นมาช่ วยกั น
อย่ างจริ งจังเสี ยที ” (รัตนะ อารี ย,์ 2557)
“บ้ านเราเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในวันพ่ อแห่ งชาติ กันเยอะขึน คง
เป็ นเพราะการรณรงค์ และประชาสั มพันธ์ ของคณะกรรมการและสมาชิ ก
ธนาคารความดี ทีทําให้ คนในชุ มชนมาร่ วมกันได้ มากขนาดนี ” (ภาวิณี
ยอดแก้ว, 2557)
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“ตังแต่ มีการกําหนดวันพัฒนาในหมู่บ้านทุกเดื อน ทําให้ ชุมชนบ้ านเรามี
สภาพที ดี ขึน ภูมิทัศน์ น่าดู ไม่ มีหญ้ ารกร้ างเหมือนเมือก่ อน ใช้ ประโยชน์
จากทีดินให้ ค้ ุมค่ าด้ วย ไม่ ใช่ ปลูกแต่ หญ้ า” (กัลยา เชียงมูล, 2557)
2. พัฒนาวัด ในการร่ วมพัฒนาวัดได้มีการกําหนดวันพัฒนาในช่วงก่อนวันพระหรื อก่อน
วัน สํ า คัญ ทางพุ ท ธศาสนา เพื อเป็ นการเตรี ยมพร้ อ มให้ ก ับ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ม าร่ ว มทํา บุ ญ
นอกจากนันจะมีการนัดหมายในวันพัฒนาหมู่บา้ นจะเป็ นการพัฒนาวัดทีมากเป็ นพิเศษ เช่น ตัดหญ้า
ตกแต่งต้นไม้ เป็ นต้น
“เห็นญาติโยมมาช่ วยปั ดกวาดเช็ด ถู ตัดหญ้ า ตัดต้ นไม้ ให้ ดูสะอาดตา ดู
แล้ วร่ มรื นถ้ าเป็ นอย่ างนี ต่ อไปวัดก็น่าเข้ า ไม่ ใช่ อะไรก็หน้ าทีพระสงฆ์
ต้ องคอยดูแลวัดฝ่ ายเดียว ความจริ งก็ถกู ต้ องทีพระสงฆ์ ต้องคอยดูแล
พัฒนาวัด แต่ ญาติโยมก็ถือเป็ นส่ วนสําคัญในการประกอบกิจเหมือนกัน
จะได้ ร้ ู สึกว่ าเป็ นส่ วนหนึงในช่ วยทํานุบาํ รุ งพระพุทธศาสนา ไม่ ใช่ มาแค่
ทําบุญแล้ วก็กลับเหมือนเมือก่ อน” (พระครู ใบฎีกาสุ บิน โสภโส, 2557)
“เข้ าร่ วมพัฒนาวัดรู้ สึกดี ได้ บุญ ได้ คะแนนความดี ได้ ออกกําลังกาย ที
ผ่ านมาไม่ ได้ เข้ ามาพัฒนาวัดเลยมาทําบุญวันพระหรื อวันสําคัญทาง
ศาสนาแล้ วก็กลับ คิดว่ าเป็ นหน้ าทีของพระสงฆ์ ไม่ ใช่ หน้ าทีของฆราวาส
แต่ ได้ เรี ยนรู้ จากการที เข้ าร่ วมกิจกรรมถ้ าเราสามารถทําอะไรทีดีๆให้ กับ
ชุมชนได้ ไม่ ว่าวัด บ้ าน หรื อโรงเรี ยนก็เป็ นการสร้ างประโยชน์ ได้ ทังสิ น
สิ งทีสําคัญความดีทีปรากฏเราเห็นชัดเจนมากคื อทีใจของเราเอง สุขใจ
และอิมใจ มากกว่ าสิ งของทีมีให้ เห็นตรงหน้ า” (อํานาจ สุ ทธสม, 2557)
2.5 กิจกรรมการดําเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
จากกิ จกรรมที ส่ ง เสริ ม ให้ก ารลดสารเคมี ส่ งผลให้สุ ข ภาพที ดี ขึ นไม่ ต้องเสี ยงกับ
สารเคมี ร่ วมกับการออกกําลังกายทีได้จดั ให้ออกกําลังกายช่วงเย็นๆ ประมาณ 2-3 ชัวโมง ผนวกกับ
ในการร่ วมกิ จกรรมได้ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นจึงได้มีการตรวจสุ ขภาพใน
เบื องต้นกันอย่างต่ อเนื อง อาทิ วัดความดัน โลหิ ต ตรวจสุ ขภาพขันต้น เป็ นต้น และช่ ว งดําเนิ น
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กิจกรรมได้รณรงค์และส่ งเสริ มให้มีการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริ งจัง ปั ญหาเรื องยุงลาย
ซึ งช่ วงเริ มประสบปั ญหาเรื องยุงลายเช่ นกัน ก็เริ มเบาบาง ลดลงเรื อยๆ โดยการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ได้แก่ รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ออกกําลังกายสมําเสมอ ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไป
ตรวจสุ ขภาพอย่างสมําเสมอ
1. การรั บประทานอาหารปลอดสารพิ ษ คณะกรรมการได้ประสานกับโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพในการให้ความรู้เกียวกับการรับประทานอาหารปลอดสารพิษให้กบั สมาชิ กธนาคาร
ความดีและชาวบ้านทีสนใจ
“ ตอนนี ไม่ ซื อผักตามท้ องตลาดแล้ ว ถ้ าจําเป็ นต้ องซื อต้ องแน่ ใจว่ าผัก
ปลอดสารพิ ษจริ งๆ บางครั งเราก็ร้ ู ว่ ามี โทษอย่ างไรแต่ ไม่ ค่อยสนใจเอา
ความสะดวกเป็ นสําคัญ แต่ เมือมีกิจกรรมนีเหมือนกับว่ าเรามีข้อตกลงด้ วย
ใจว่ าจะทําความดีโดยมีกิจกรรมที ต้ องทําร่ วมกันจึ งหั นมาสนใจเรื องการ
กิ นให้ ปลอดภัย มากขึ นถื อว่ า ดี ต่อ สุ ข ภาพของเราและครอบครั ว ด้ ว ย”
(รัศมีแข เครื องสาย, 2557)
“หั น มาทํา กั บ ข้ า วทานเอง ทุ ก คนในบ้ า นเป็ นสมาชิ ก ธนาคารความดี
นอกจากได้ คะแนนความดีแล้ ว สุขภาพทีดีของเราก็ตามมา เมือก่ อนก็ร้ ู แต่
เหมื อนกั นไม่ มี แ รงจู งใจหรื อตัว กระตุ้น อยากทําเท่ า ไร ตอนนี เรามี สิ ง
กระตุ้นและอยากทํามากขึนนันคื อการทําความดี ทีไม่ มีใครสามารถหยิบ
ยืนให้ ใครได้ นอกจากตัวเอง”( สิ ริกา อาจอ, 2557)
2. การออกกําลังกายสมําเสมอ
จัดลานกีฬาสร้ างความสั มพันธ์ ส่งเสริ มสุ ขภาพ ได้มีการปรับปรุ งลานกีฬาทีเดิมทีมี
สภาพทรุ ด โทรม ได้มี ก ารระดมทุ น และกํา ลัง คนมาช่ ว ยกัน ปรั บ ปรุ ง จนสามารถอยู่ใ นสภาพดี
สามารถเป็ นลานกี ฬาของชุ มชน และมีการเข้ามาใช้ออกกําลังกายกันทุกช่วงเย็นๆ อาทิ เช่น เด็กๆ
จะมาเล่นฟุตบอลบ้าง บาสเกตบอลบ้าง เปตองสําหรับผูส้ ู งอายุ บางครังก็สถานทีฝึ กซ้อมการฟ้ อน
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เล็บให้กบั เด็กๆในหมู่บา้ นเพราะมีพืนทีค่อนข้างกว้าง และกําลังวางแผนจะมีรําวงย้อนยุคทีจะสร้าง
ความสนุกสนานทีแฝงไปด้วยการออกกําลังกายทีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยได้เป็ นอย่างดี
“อุ้ยมาเล่ นเปตอง เกือบทุกเย็นสนุกดีได้ ออกกําลังแขน ขา สมองด้ วย ช่ วย
ให้ คนแก่ ไม่ เหงาดี ได้ พอปะพูดคุยกัน เมื อก่ อนเจอเฉพาะไปร่ วมงานใน
หมู่บ้าน ถ้ าไม่ ได้ ไปก็ไม่ ได้ เจอะเจอกัน เพราะมันไม่ มีกิจกรรมอะไรที
ต้ องร่ วมกัน คะแนนความดี อ้ ุยก็เพิ มทุกวันเลยนะ” (บุญยืน เขือนเพชร
,2557)
“ผมมาเล่ นบาสเกตบอลกับเพื อนทุกวัน เมื อก่ อนต้ องไปเล่ นในหมู่บ้าน
อื นหรื อที โรงเรี ย นต้ องกลับบ้ านคํามื ด ตอนนี รู้ สึ กดี ทีหมู่บ้านของเรามี
ลานกีฬาชุมชน บางครั งผมก็ไปเล่ น เปตองกับพ่ ออุ้ยแม่ อ้ ุยสนุกดี ถ้ าความ
ดีทาํ แบบนีก็ไม่ ยากทีจะทําสําหรั บวัยรุ่ นอย่ างผมครั บ” (ยุทธนันท์ มาเยอะ
, 2557)
3. การทําลายแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลาย คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิกธนาคารความดี
ได้ช่วยกันรณรงค์และช่วยกันทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บา้ น รวมทังกระจายข่าวสารให้
สมาชิกธนาคารความดีรับทราบและปฏิบตั ิตามกิจกรรมทีกําหนดไว้
“ช่ วงหน้ าฝนปี ทีแล้ ว ยุงลายเยอะมากทังๆ ทีโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพ
อสม. ก็รณรงค์ กัน แต่ กไ็ ม่ ค่อยสนใจกัน ไม่ ว่างบ้ าง ไม่ รับรู้ บ้ าง แต่ พอมี
กิจกรรมนีอาจจะเป็ นเพราะทุกคนให้ ความสนใจและส่ งเสริ มอย่ างจริ งจัง
ช่ วยกันทําลายแหล่ งเพาะพันธุ์ ยุงลาย คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิ ก
ธนาคารความดีเข้ าทุกหลังคาเรื อน ปั ญหาเหมือนปี ที ผ่ านมาน้ อยลงมาก”
(ทัศนีย ์ มูลจ้อย, 2557)
“จากการสํารวจปี นี และจํานวนของผู้ป่ วยลดลงมากเลย ต้ องขอบคุ ณ
คณะทํางานของธนาคารความดี ทีสนใจและช่ วยปั ญหาเรื องนี อย่ างเต็มที
เพราะอาศัยเฉพาะกําลังของเจ้ าหน้ าที และอาสาสมัครของโรงพยาบาล
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ส่ งเสริ มสุ ขภาพฝ่ ายเดียวคงยากที จะแก้ ไขได้ ชาวบ้ านแต่ ละคนก็ไม่ ค่อย
เข้ า ใจ จะให้ ลงทุ ก หลั ง คาเรื อนก็ไ ม่ ส ามารถทํา ได้ เ พราะภาระงานที
โรงพยาบาลฯ ก็มีม าก ถ้ า สามารถดํา เนิ น กิ จ กรรมอย่ า งนี ต่ อ ไปคิ ด ว่ า
ปั ญหาไข้ เลือดออกคงลดน้ อยลงหรื อไม่ มีเลยในหมู่บ้านของเรา” (วารุ ณี
ปลัดคุณ, 2557)
4. การตรวจสุ ขภาพอย่ างสมําเสมอ

คณะกรรมการได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่ งเสริ ม

สุ ขภาพให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําเดื อนให้กบั สมาชิ กธนาคารความดี และชาวบ้าน โดยมี การ
ให้บริ การ วัดความดันโลหิ ต การตรวจเบาหวาน การตรวจสุ ขภาพทัวไป การให้ความรู ้เรื องดูแล
สุ ขภาพ และอาหารการกินทีถูกสุ ขลักษณะ เป็ นต้น
“ ที ผ่ านๆมาไม่ เคยตรวจสุ ขภาพเลย เจ็บไข้ ได้ ป่วยถึงไปโรงพยาบาลเอา
ยามากิ น รั กษา ตามอาการ แต่ พอได้ เข้ ามาตรวจสุ ขภาพทุกเดื อน ทําให้
เรารู้ ว่าเราต้ องปฏิ บัติตัวอย่ างไร ไม่ จาํ เป็ นต้ องเจ็บป่ วยก่ อนถึงไปหาหมอ
เราดูแลตัวเองก่ อนดีทีสุด ขอบคุณกิจกรรมนี ทีทําให้ เรามีสุขภาพทีดี ”
(สิ ทธิพงษ์ แก้วรากมุก, 2557)
“ เป็ นความดันโลหิ ตสู ง มา 2 ปี แล้ วแต่ ไม่ ค่อยไปหาหมอ ซื อยามากินเอง
รู้ สึ กว่ าต้ องไปต่ อ คิ ว ขันตอนเยอะ ซื อยากิ นเองดี กว่ า แต่ พอมี การตรวจ
สุขภาพในหมู่บ้านเริ มเห็นว่ าการซื อยากินเองไม่ ใช่ การรั กษาที ดี เพราะเรา
ไม่ ร้ ู ว่ าอาการต่ างๆที ตามมาเป็ นอย่ างไร ตอนนี มาตรวจสุ ขภาพทุกเดื อน
เจ้ าหน้ า ที พยาบาลก็ให้ คํา แนะนํา ในการปฏิ บั ติตนดี ถ้ า กิ จกรรมของ
ธนาคารความดีสินสุ ดลงแล้ วเจ้ าหน้ าที โรงพยาบาลฯ ไม่ เข้ ามาให้ บริ การ
ในหมู่บ้านแล้ วก็จะเข้ าไปตรวจที โรงพยาบาลฯ เอง” (สมโพธิ นิ ยมไทย
,2557)
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. การผสมผสานใช้ สมุนไพรและแผนปั จจุบันในการดูแลสุขภาพ รั กษาโรค
ในการดําเนินกิจกรรมทีส่ งเสริ มให้มีการสมุนไพรร่ วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถินทีมีอยู่
ในชุมชนเพือส่ งเสริ มให้คนในชุมชนมีสุขภาพและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยวิธีการใช้สมุนไพร
หรื อการใช้วธิ ีการรักษาแบบหมอเมือง
“ เมือก่ อนไม่ มียาแพทย์ แผนปั จจุบันในการรั กษาโรค แต่ จะใช้ ภูมิปัญญา
ของชาวบ้ านในการใช้ สมุนไพรมาใช้ ในการรั กษา แต่ ปัจจุบันคนเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคต่ างๆ มากขึน เช่ น เบาหวาน ไต มะเร็ ง ความดันโลหิ ต ไม่ เป็ น
โรคติดต่ อเกิดจากสารเคมี พฤติกรรมการกินของคน และการทีคนปั จจุบัน
ไม่ ให้ ความสําคัญกับการออกกําลังกาย การกินอาหารสําเร็ จรู ป เช่ น การ
กินผงปรุ งรส อย่ าง คนอร์ ผงชูรส มากเกินไป คนสมัยก่ อนรู้ วิธีการใช้ ยา
สมุนไพร สมุนไพรทีมีอยู่ตามบ้ านเรานีมีทังหมด 39 ชนิดทีสามารถรั กษา
โรคได้ เวลาเจ็บป่ วยก็ใช้ สมุนไพรรั กษา เช่ น ย่ านาง สามารถรั กษา
โรคมะเร็ งได้ มะแว้ งขม ฟ้ าทลายโจร เป็ นต้ น ถือว่ าดีทีมีกิจกรรมนีถือเป็ น
การส่ งเสริ มให้ คนรุ่ นหลังเห็นคุณค่ าของสิ งทีมีอยู่ในชุมชนฟื นกลับมาอีก
ครั ง เพราะอย่ างไรเสี ยสมุนไพรและการรั กษาแบบพืนบ้ านย่ อมดีกว่ าแผน
ปั จจุบัน” (นงลักษณ์ จันทร์ แก้ว, 2557)
“การรั กษาแบบพืนบ้ าน ถ้ าไม่ ได้ รับการฟื นฟูและอนุรักษ์ มีแนวโน้ มสูญ
หายแน่ นอน เพราะคนสมัยใหม่ สนใจกันน้ อยเหลือเกิน ยิงไม่ มีใคร
ช่ วยกันส่ งเสริ มอีก รู้ สึกดีทีมีการส่ งเสริ มให้ มีกิจกรรมทีช่ วยให้ การรั กษา
แบบพืนบ้ านยังคงอยู่ เพราะบ้ านเราก็มีของดีเยอะไม่ ว่าจะ การรั กษาเป่ า
นํามนต์ การยําข่ าง การอบสมุนไพร เป็ นการรั กษาทีไม่ เสี ยสตังค์ ให้
มากมายเหมือนโรงพยาบาลด้ วย” (ดวงดี ปริ ม, 2557)
6. ดําเนิ นชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพี ยง ได้แก่ การดําเนิ นชี วิตประจําวัน และร่ วม
กิจกรรมที สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่ น ปลู กผักสวนครัว การลดปริ มาณการใช้
สารเคมี การประหยัดอดออม พบว่า ทุกครัวเรื อนทีเข้าร่ วมโครงการจะมีการปลูกพืชผักสวนครัวรัว
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กิ นได้ เพือเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่าย บางบ้านปลู ก พริ ก มะเขื อ ถัวฝั กยาว มะเขื อเทศ และหาก
เหลือก็จะนําไปแบ่งปันให้ขา้ งบ้าน รวมทังการทําปุ๋ ยหมักใช้เองเพือลดการใช้สารเคมี
“หลังจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมในครอบครั วของตนเองได้ มีการปลูกพืช ผัก
สวนครั วกิ นเองทุกอย่ าง อาทิ พริ ก มะเขือ ถัวฝั กยาว ผักกาด และหากมี
เหลือก็จะนําไปแบ่ งปั นให้ ข้างบ้ าน ไม่ ต้องเสี ยสตังค์ ไปซื อ แล้ วเป็ นการ
สะสมคะแนนความดี อีก ด้ วย เป็ นความภาคภูมิ ใจลึ ก ๆ ที เราทําความดี
ควบคู่กับการสุขภาพทีดี ค่ าใช้ จ่ายก็น้อยลง” (นายศรี โพธิ เชื อเมืองพาน,
2557)
นอกจากนัน จากรายงานสรุ ปผลการเจาะเลื อดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกรบ้านร่ องปลา
ค้าว ระหว่างปี 2551-2557 (โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชน ตําบลนางแล)
ตารางที 24 รายงานสรุ ปผลการเจาะเลือดหาสารเคมีตกค้างในเกษตรกรบ้านร่ องปลาค้าว
ปี

จํานวน

สมาชิกของ

เกษตรกรที

ธนาคาร

ได้รับการตรวจ

ความดี

ผลการตรวจ

ปกติ

ปลอดภัย

มีความเสี ยง

ไม่ปลอดภัย

2551

28

21

0

5

12

11

2552

31

21

1

8

14

8

2553

38

21

1

9

22

6

2554

33

21

0

2

11

17

2555

30

21

0

5

17

8

2556

34

21

1

5

19

9

2557

37

21

1

18

10

8
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7. การประหยัดอดออม การประหยัดอดออมเป็ นส่ วนหนึ งของการออมเงินวันละ 1 บาท
ซึ งจะมีสมาชิกได้ส่วนใหญ่ได้มีการประหยัดและอดออมในครัวเรื อน
“ในแต่ ละวันจะหยอดกระปุกสําหรั บเข้ าเป็ นส่ วนหนึงของธนาคารความ
ดีวันละ 1 บาท และอี กกระปุกหนึ งจะหยอดเอาเก็บไว้ ก็เป็ นความสุ ขที
เห็นจํานวนเงิ นเพิ มขึ นเรื อยๆ เอาไว้ ใช้ ยามขัดสนหรื อถ้ ามากพอเอาไป
ฝากธนาคาร เมือก่ อนมีเท่ าไรก็หมดคิ ดว่ าเก็บ วันละบาทสองบาทจะได้
อะไร แต่ ตอนนีความคิดเปลียนแล้ วบาทหรื อสองบาทเมือรวม แล้ วก็เป็ น
ค่ าเงินทังนัน” (อาคม แก้วเขียว , 2557)
“ความรู้ ทีได้ จากการอบรมเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในการให้ เรา
ประหยัดอดออม ก็ได้ ยินได้ ฟังมาตลอด แต่ ไม่ เคยคิดนํามาปฏิ บัติเท่ าไร
นัก อาจจะเรี ยกว่ าไม่ มีกฎเกณฑ์ ของตัวเอง มากกว่ า แต่ พอเข้ ามาเป็ น
สมาชิ กธนาคารความดีเราต้ องปฏิ บัติตามเกณฑ์ ทีเราได้ ร่วมรั บรู้ และ
รั บทราบ ถึงแม้ ไม่ ได้ มีการบังคับแต่ นันคือสิ งที เราเต็มใจจะทํา ซึ ง
นับตังแต่ การเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กรู้ สึกประหยัดมากขึน อะไรทีควรซื อ
อะไรทีไม่ ควรซื อ พิจารณามากขึน ทําให้ เราไม่ ฟุ้งเฟ้ อด้ วย เงินทองให้ ไม่
รั วไหลไปไหน ครอบครั วก็อยู่อย่ างพอเพียงตามอัตภาพไม่ เป็ นหนีเป็ น
สิ นใครเท่ านีก็สุขใจแล้ ว” (มณี โวยแม, 2557)
2.3 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
ชุมชนบ้านร่ องปลาค้าวมีป่าไม้และแหล่งนําทีสําคัญคือป่ าต้นนําหนองป่ าเฮ๊ยะ อันเป็ น
ป่ าไม้และแหล่งนําทําให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทัวถึง ในระหว่างปี พ.ศ.2519 ถึง
ปี พ.ศ.2537 การตัดไม้ทาํ ลายป่ าเป็ นไปอย่างกว้างขวางไม่เว้นแม้แต่ไม่ เล็กๆ และที สํา คัญอี ก
ประการหนึงคือ การทําไร่ เลือนลอย บางครอบครัวได้มีการบุกรุ กป่ าทําไร่ เลือนลอยมากขึน ขยายวง
กว้างออกไปโดยในอดีตชาวบ้านจะได้ยนิ เสี ยง ขวาน และเลือยยนต์ ในขณะทีด้านเจ้าหน้าทีป่ าไม้ก็
ออกมาตรวจจับกุม แต่ไม่หมดสิ น เมือทรัพยากรทีสําคัญถูกทําลายผลกระทบทีตามมาในปี พ.ศ.
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2537 เป็ นปี ทีแห้งแล้งมาก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชี พ ชาวบ้านบางรายต้องย้าย
ถินไปหาแหล่งทีอยู่ ทีทํากินใหม่ ส่ วนใหญ่อพยพไปทํามาหากินตังรกรากอยูน่ อกพืนที ส่ วนในฤดู
ฝนจะพบปัญหาอุทกภัยซําเติม
จากเหตุการณ์ตงแต่
ั ปี พ.ศ.2537 ถึงปั จจุบนั เริ มมีการดําเนินงานเพือแก้ไขปัญหาทีเกิดขึน
โดยหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้าน แต่ในการขับเคลือนก็ยงั ไม่มาตรการหรื อวิธีการทีชัดเจนลักษณะ
สําคัญคือกิจกรรมทีจะทําอย่างไรให้ผนื ป่ าทีเคยอุดมสมบูรณ์ กลับคืนมาสู่ ชุมชนดังเดิมทีเคยเป็ นมา
จากการได้พูดคุยแลกเปลียน และปรึ กษาหารื อ โดยใช้กิจกรรมของธนาคารความดีว่าด้วย
ในส่ วนอนุ รักษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อมซึ งได้ก าํ หนดไว้ในเมนู ค วามดี จึ งได้ทาํ ให้เกิ ด
กิจกรรมในอนุรักษ์สิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขึน โดยมีการจัดตังคณะกรรมการป่ าชุ มชน
ให้เข้ามามี บทบาทในดูแลป่ าชุ มชนและกําหนดพืนที ป่ าชุ มชน โดยมีผูใ้ หญ่บา้ น นายจรั ญ เขื อน
เพชร เป็ นประธาน และมีตวั แทนจากชาวบ้านโดยใช้ความสมัครใจของผูท้ ีมีจิตอาสาเข้ามาสมัคร
เป็ นกรรมการ จํานวนทังสิ น 16 คน ซึ งแบ่งหน้าทีกันทํางานเป็ น 4 ชุด ดังนี
1. ชุ ดออกตรวจป่ าชุ มชน จํานวน 8 คน มีหน้าทีคอยรับข่าวสารทีแจ้งมา และออกตรวจ
ั
นและกลางคืน
เดือนละ 2 ครัง ถ้ามีเหตุการณ์รับแจ้งก็ออกปฏิบตั ิการทันทีทงกลางวั
2. ชุ ดดูแลเขตป่ า จํานวน 4 คน จะจัดทําเสาปูนเพือปั ก เป็ นแนวเขตที ทํากิ นที ติ ดกับป่ า
ชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว เพือการแบ่งแยกทีชัดเจน
3. ชุดดูแลป่ าในกลุ่มหาของป่ า จํานวน 4 คน คอยสอดส่ องดูแลผูท้ ีลักลอบหาของป่ า และ
ส่ งข่าวแจ้งชุดออกตรวจเพือออกปฏิบตั ิการณ์
4. ชุ ดผูส้ ู งอายุ จะนําภูมิปัญญาพืนบ้านมาใช้ในการจัดการป่ า เช่ น การบวชป่ า และการ
เลียงผีขนุ นํา อันเป็ นกุศโลบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมายาวนานในเขตพืนทีภาคเหนือ
จากนันได้มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่ าชุ มชน ได้มีการนําแนวคิดใน
การอนุรักษ์ป่ามากําหนดเป็ นกฎเกณฑ์การใช้พนที
ื ป่ าชุมชน ซึ งในระเบียบป่ าชุมชนกําหนดไว้วา่
1. อนุญาตให้ตดั ต้นไม้เพือใช้ในการปลูกสร้าง สิ งทีเป็ นสาธารณะประโยชน์ หรื อเพือปลูก
สร้างโรงเรี ยนแต่ตอ้ งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ รักษาป่ าชุมชนเสี ยก่อนทุกกรณี
2. ถ้าคณะกรรมการป่ าชุ มชน อนุ ญาตให้ตดั ต้นไม้ได้ บุคคลทีทําการตัดต้นไม้ตอ้ งปลูก
ทดแทน 5 ต้น ต่อ ต้นไม้ 1 ต้น และต้องดูแลให้เติบโตเป็ นเวลา 3 ปี
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3. ในบริ เวณป่ าชุ มชนสามารถเก็บของป่ าได้ หาอาหาร หน่ อไม้ เห็ ดได้ สามารถนําไป
จําหน่ายได้เพือเป็ นรายได้เสริ มให้กบั ครอบครัว
4. ห้ามนําไม้ในป่ าไปขาย ไม่วา่ จะเป็ นยืนต้น ไม้เนือแข็ง ไม้ไร่ ไม้บง แต่สามารถนําไม้ลม้
ไม้แห้ง มาทําฟื นได้
5. ในบริ เวณทีมีชาวบ้านจับจองทําไร่ อยูแ่ ล้ว ให้ทาํ ต่อไป แต่จะบุกเบิกอีกต่อไปไม่ได้ แต่
ให้ปลูกไม้ยืนต้น เช่ น ไม้สัก ไม้ประดู่ หรื อ ไม่มะค่า ในบริ เวณไร่ นนด้
ั วยโดยคณะกรรมการป่ า
ชุมชนเป็ นกําหนดว่าจะให้ปลูกกีต้น
6. สําหรับผูท้ ีทําไร่ อยูแ่ ล้วประสงค์ทีจะปลูกต้นไม้ตามข้อ 5 ทางคณะกรรมการป่ าชุ มชส
จะส่ งเสริ มโดยจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลเป็ นพันธุ์พืช ปุ๋ ย หรื อสิ งของจําเป็ นในการทําเกษตร
แบบวนเกษตร
7. คนภายนอกหมู่บา้ นห้ามเข้ามาหาของป่ าในเขตป่ าชุมชน
8. การใช้ไม้ไผ่เป็ น 10 ต้น ต้องขออนุญาตคณะกรรมการหมู่บา้ น
9. ห้ามจุดไฟเผาป่ าเป็ นอันขาด ในการทําไรจะต้องเผาต้องป้ องกันไม่ให้ไปลุ กลาม และ
ทําลายต้นไม้อืนๆ
10. ห้ามตัดไม้เผาถ่านในป่ าชุมชน
11. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิด
โดยในการขับเคลือนกิจกรรมทีสามารถนําพาไปสู่ การดําเนิ นงานอย่างเนื องและบรรลุผล
ได้นนั มีบุคคลทีเกียวข้องทีล้วนเป็ นเป็ นส่ วนหนึงของสมาชิกธนาคารความดีทงสิ
ั น ประกอบด้วย
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านร่ องปลาค้ าว ซึ งได้แก่ผูเ้ ฒ่า ผูแ้ ก่ เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ของชี วิตได้พบ
เห็นความเป็ นมาและความเปลียนของสังคม วัฒนธรรม เข้าใจลึกซึ งถึงสภาพผืนทีป่ าและการพึงพา
อาศัยป่ าไม้ในอดี ตทีผ่านมา จึงมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝั งให้เยาวชนรุ่ นหลัง ทีไม่มีโอกาสได้
เห็ นภาพในอดีต เช่ น ความอุดมสมบูรณ์ของป่ า ต้นนําลําธาร สัตว์ป่า ตลอดจนสิ งแวดล้อมอื นๆ
โดยจะเป็ นผูถ้ ่ายทอด เล่าเรื องราวประสบการณ์ ตงแต่
ั ในอดี ตให้เยาวชนรุ่ นหลังได้รับฟั ง เพือให้
เยาวชนได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของป่ าแห่งนีให้คงอยูต่ ่อไปชัวลูกชัวหลาน
ผู้ใหญ่ บ้าน บทบาทสําคัญทีนําคณะกรรมการหมู่บา้ น คณะกรรมการป่ าชุมชนและชาวบ้าน
ให้ตระหนักถึงความสําคัญของป่ าชุ มชน ซึ งจะเป็ นผูม้ ีส่วนผลักดันให้เกิด การกําหนดพืนทีของป่ า
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ชุ มชน ทีมัก จะประสบปั ญหาในการทีชาวบ้านบางคนได้ เข้าถื อครองในการทํา ไร่ ทําสวน โดย
ผูใ้ หญ่ บ ้า นจะต้อ งเข้า ไปเจรจาชี แจงเพื อขอสงวนให้ เ ป็ นพื นที ป่ าชุ ม ชนของหมู่ บ ้า นอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อส่ วนร่ วมทีเราควรถือปฏิบตั ิ นอกจากนันหน้าทีในส่ วนการเป็ นแกนนําและประสาน
เพือให้กิจกรรมได้ดาํ เนินไปอย่างราบรื นก็ถือเป็ นหน้าทีสําคัญของผูใ้ หญ่บา้ นเช่นกัน
คณะอาจารย์ โรงเรี ยนประจําหมู่บ้าน บทบาทในการให้ความรู ้ ทางด้านวิชาการ เกี ยวกับ
สิ งแวดล้อมและการอนุ รักษ์ป่าไม้ และการประสานกล้าไม้และพันธุ์ พืช รวมทังการสร้ างความ
ตระหนักและหวงแหนป่ าไม้ ให้กบั กลุ่มเยาวชนและนักเรี ยน
โด ย กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง ค ว า ม รั ก ห ว ง แ ห น ต ร ะ ห นั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า สิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติทีได้ดาํ เนินการมีดงั นี
1. เลียงผีขนุ นํา
การเลี ยงผีขุนนํา คื อการทําพิ ธีสังเวยผีหรื อเทวดาอารั กษ์ผูเ้ ป็ นหัวหน้า ของผีอารัก ษ์
ทังหลายทีทําหน้าทีปกปั กรักษาป่ าไม้อนั เป็ นต้นนําลําธารเพือเป็ นการขอบคุณเทวดาทีบันดาลให้มี
นําใช้ในการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเขตลุ่มนําของลํานํานัน ๆและยังเป็ นการขอให้ผีประจําขุนนํา
ํ
นนําหรื อต้นนํานันลงมาสู่ พืนราบได้ผีขุนนําเป็ นอารักษ์ประจําต้น
บันดาลให้ฝนตกและมีนาจากขุ
นําแต่ ล ะสายซึ งสิ ง สถิ ตอยู่บ นดอยสู ง อัน เป็ นต้น แม่ นําทังหลายมัก จะอยู่ต ามใต้ต้น ไม้ใ หญ่ ๆ
ชาวบ้านก็จะอัญเชิญมาสถิตอยูใ่ นหอผีทีปลูกขึนอย่างค่อนข้างถาวรใต้ตน้ ไม้ เหล่านัน ผีขุนนําทีอยู่
แม่นาใดก็
ํ จะได้ชือตามแม่นานั
ํ น
“ผี ” ทังหลายทังมวลทีเกี ยวข้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุ มชน สิ งทีเกิดขึนเหนื อ
นอกธรรมชาติทีไม่ สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ “ผี” จึงเป็ นความเชื อ ความศรัทธา
ความสัมพันธ์ระหว่าง “มนุษย์” กับ “ผี” “ผี” จึงถูกมองว่าเป็ นวิญญาณทีสิ งสถิตอยู่ ณ ทีใดทีหนึง ผี
นันมีอยู่ 2 ประเภทคือ “ผีดี” และ “ผีร้าย” ซึ งผีดี คือผีทีคอยดูแลปกป้ องรักษาดูแลคนในครอบครัว
และชุ มชนให้อยูด่ ีมีสุข ได้แก่ “ผีปู่ย่า” หรื อบางบ้านเรี ยกว่า ผีดีเป็ นผีประจําตระกูล “ผีบา้ นผีเมือง”
หรื อ“ผีเสื อบ้าน” เป็ นผีดูแลรักษาบ้านรักษาเมือง”ผีเสื อวัด” ก็จะดูแลรักษาอารักษ์วดั วาอารม “ผีเสื อ
นา” คือผีรักษานา หรื อ “ผีเหมือง” “ผีฝาย” “ผีขนุ นํา” เป็ นต้น ส่ วน “ผีร้าย” ส่ วน ผีร้าย นัน หมายถึง
ผีทีเร่ ร่อนตามทีต่าง ๆ ตายแล้วไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด อาจทําร้ายผูค้ นให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้โดยเฉพาะผูท้ ี
ได้ล่วงเกินทังทีโดยตังใจและไม่ได้ตงใจก็
ั ตาม ทังนี หากมีการล่วงเกิ นผีทงั 2 ประเภทแล้วจะต้อง
ไหว้ผหี รื อเลียงผีเพือขอสู มาและให้อภัย ในส่ วนของการอนุรักษ์รักษาดิน นํา ป่ า
“ผีขุนนํา” เป็ น “ผี” ทีให้ความคุม้ ครองปกป้ อง “ลํานํา” ซึ ง ขุนนํา มีสัญลักษณ์ เช่น เป็ น
พืนทีทีต้นไม้ขนาดใหญ่ มีลาํ ห้วยหลายลําห้วย เป็ นบริ เวณชุ่มนํา(นําบ้วนออกฮู) ผีขุนนํา เชื อว่าเป็ น
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อารักษ์ประจําต้นนําแต่ละสาย จะสิ งสถิตอยู่บนดอยสู งอันเป็ นต้นกําเนิ ดของแม่นาทั
ํ งหลาย อาศัย
อยูต่ ามต้นไม้ใหญ่ ชาวบ้านจะปลูกหอผี (ศาล) อยูใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่เหล่านันแล้วอัญเชิ ญผีขุนนํามาสถิต
อยูใ่ นหอผีแห่งนัน “ผีขนุ นํา” จึงเป็ นผีดูแลแหล่งนําเพือให้เกิดความร่ มเย็นเป็ นสุ ข
พิ ธี ก รรมนี เป็ นแสดงความขอบคุ ณ ผี ขุน นําที ปกปั ก รั ก ษาป่ าไม้ที เป็ นต้น นําลํา ธาร ให้
ชาวบ้านมีนาเพื
ํ อใช้ในการทํา การเกษตร เช่น ทํานา ทําไร่ และเป็ นการเตรี ยมตัวเพือรับฤดูการทํา
การเกษตร และร่ วมมือกันในการปฏิ บตั ิ ตามกฎเกณฑ์ของการใช้นาํ ช่ วยกันขุดลอกเหมื องฝาย
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการทําการเกษตรให้พร้อมการเลียงผีเพือต้องการปลูกจิตสํานึกในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมของคนในชุมชนเพือมีจิตสํานึกในการอนุ รักษ์เพือให้ทรัพยากร
มีไว้ใช้ถึงลูกหลานของตนเองและยังเป็ นการรักษาขนบประเพณี อนั ดีงามหลังจากทําการเลียงผีสืบ
ทอดประเพณี ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงตามความเชื อของคนในชุ มชนมีการเปลียนแปลงไปในทาง
ทีค่อนข้างดีชาวบ้านทีอยูอ่ าศัยมีนาเพี
ํ ยงพอต่อการบริ โภคและการทําการเกษตรตลอดในช่ วงการ
ปลูก และผลิ ตผลทาการเกษตรจึ งเห็ นได้ชัดว่าการเลี ยงผีขุนนํามีผลต่อทางด้านจิตใจของคนใน
ชุมชน
ประเพณี การเลียงผีขนุ นํา จึงเป็ นเสมือนกุศโลบายทีชาญฉลาดอย่างแยบยล มุ่งสอนให้ผคู ้ น
ในชุมชนได้อาศัยอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ให้มีความรัก ความสามัคคี รู ้จกั แบ่งปั น และทีสําคัญ ให้มี
ความกตัญ ูรู้คุณของแม่นาํ ทีหล่ อเลี ยงชี วิตของผูค้ นในชุ มชน ซึ งแหล่งนํา หรื อ แม่นาในแต่
ํ
ละ
แห่งนันจะมีผีทีคอยคุม้ ครองและคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ เป็ นการแสดงถึ งการสํานึ ก
ในบุญคุณของแม่นาํ ซึ งประชาชนได้อาศัยประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริ โภค ตลอดมา
เป็ นเวลาช้านาน เป็ นการขอขมาผีป่า ผีนาํ ทดแทนบุญคุณแม่นาํ ทําให้มีนากิ
ํ น นําใช้ และเป็ นการ
ปกป้ องรักษานํา ในการเลียงผีจึงเป็ นสิ งสําคัญทีผูกพันกับการดําเนินชี วิตเป็ นอย่างยิง โดยเชื อว่าการ
เลี ยงผี จ ะทํ า ให้ อ ยู่ เ ย็ น เป็ นสุ ข ดิ น นํ า ป่ าอุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง เป็ นแนวทางในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม และเป็ นสิ งทีคนในชุมชนต้องสื บต่อไปเพืออนุ รักษ์ตนนําของ
ชุ มชนสร้ างจิตสํานึ กการอนุ รักษ์ให้กบั เยาชนและ คนรุ่ นใหม่ทีเข้ามาสื บทอดประเพณี ให้อยู่กบั
ชุมชน
2. บวชป่ า
การบวชป่ าเป็ น “พิธีกรรม” ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี ยวข้องและสัมพันธ์กบั การ
รักษาป่ า รักษานํา เพือให้เป็ น “กุศโลบาย” ให้ชาวบ้านได้ตระหนักรับรู ้ อนุ รักษ์ และรักษาดินนําป่ า
โดยมีการสร้างศาลเพียงตาสําหรับอัญเชิ ญรุ กขเทวดามาคอยปกปั กรักษาต้นไม้ แล้วทําพิธีไหว้แม่
พระธรณี ให้หมากพลูตามธรรมเนียมทางเหนือ สําหรับการบวชต้นไม้ จะมีผา้ เหลือง (สุ ดแล้วแต่วา่
จะบวชต้นไม้กีต้น” ด้วยสายสิ ญจน์ บาตรนํามนต์และส้มป่ อยจากนันโยงด้ายสายสิ นจน์ตามต้นไม้
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ในบริ เวณป่ า แล้วโยงมายังสถานทีทําพิธี ซึ งจะมีพระพุทธรู ปตังเป็ นประธานมีพระสงฆ์และอาจารย์
(หมอเวทมนตร์ ) ทําพิธีเชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า ผีเขา ทําพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ์ ให้รับรู ้และให้มาอยู่
ในป่ าไม้ ดูแลต้นไม้ หากมีผใู้ ดมาตัดไม้ ทําลายป่ า ขอให้ผนู ้ นมี
ั อนั เป็ นไปต่างๆ
จากการทํากิ จกรรมที อยู่ภายใต้ธนาคารความดี ในด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ได้แก่
การฟื นฟู ดูแล รักษาพืนทีป่ า เช่น การจัดตังคณะกรรมการป่ าชุมชน การบวชป่ า การเลี ยงผีขุนนํา
และการปลูกป่ าทดแทนกิจกรรมการปลูกป่ า มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของทรัพยากรเหล่านี สอดคล้องกับ
คํากล่าวของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมว่า
“เมือก่ อนบริ เวณหนองป่ าเฮี ยมีต้นไม้ อุดมสมบุรณ์ มาก ต้ นยาง 3 คนโอบ
ก็ยงั มี แต่ ต้องถูกตัดไป ผมเองก็ตัดมาเยอะมาก ต้ นไม้ ทีว่ าตัดยากผมตัดได้
หมด ถ้ าเปรี ยบเที ยบปริ ญญาก็ปริ ญญาเอกได้ แล้ ว ซึ งก็มีหน่ วยงานเข้ ามา
ช่ วยรณรงค์ ให้ อนุรักษ์ แหล่ งต้ นนําและป่ าไม้ แต่ ก็แค่ รณรงค์ ชาวบ้ านยัง
ไม่ ให้ ความสํา คัญมากนัก แต่ เมื อมี กิจกรรมนี เข้ า มาชาวบ้ านเริ มหั นมา
ช่ วยกันดูแลและปลูกป่ ามากขึน” (สุ มิตร สุ ทธสม, 2557)
นอกจากนันการทีได้มีกิจกรรมนี ขึนพบว่าในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรร่ วมกันของ
คนในชุ มชน ทําให้ทุกคนเห็ นถึ งคุ ณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าร่ วมใน
โครงการ โดยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนได้ส ร้ างจิตสํานึ ก ในการอนุ รัก ษ์ ชาวบ้านได้ได้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ทงจากการสั
ั
งเกตของตนเองและพูดคุยสนทนากับผูอ้ ืนว่า มีระบบของความสัมพันธ์ทีต้อง
พึงพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ การทําลายธรรมชาติย่อมหมายถึงการทําลายตัวมนุ ษย์
เอง จิตสํานึกนีย่อมมีความสําคัญเป็ นอย่างยิงต่อการดํารงอยูข่ องทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน ซึ ง
หมายถึงการดํารงอยูข่ องชุมชน ตัวอย่าง ของชาวบ้านทีเคยแอบตัดต้นไม้ และทิงขยะ หรื อสิ งปฏิกูล
เมื อเกิ ดจิ ตสํานึ ก ในการอนุ รักษ์ฯ ก็สามารถเลิ ก การกระทําดังกล่ าวลง โดยมีไ ม่ผูใ้ ดขอร้ องหรื อ
บังคับ
2.7 กิจกรรมออมเงิน ออมบุญ
ออมเงิน ออมบุญ โดยการหยอดเหรี ยญวันละ 1 บาท เป็ นการออมรายบุคคล เพือนําเงิน
ส่ วนนี มาเป็ นสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กบั ชุ มชน ซึ งจากการดําเนิ นงานมาตลอด 3 เดือนมียอดของ
การออมเงินจํานวน 7,920 บาท โดยได้นาํ เงินไปให้กบั กิ จกรรมของกลุ่มผูส้ ู งอายุ เช่น วันผูส้ ู งอายุ
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ในงานปี ใหม่เมือง ซึ งได้พิจารณาร่ วมกันว่าถ้ามีเงิ นออมเพิมขึนก็จะนําไปจัดสรรสวัสดิ การอืนๆ
โดยจัดสรรในชุมชนเท่าทีสามารถดําเนิ นการได้ เช่น การให้ทุนการศึกษา และ การส่ งเสริ มอาชี พ
เป็ นต้น
“หนูได้ ทุนการเรี ยนทีธนาคารความดีมอบให้ รู้ สึกดีใจและจะพยายาม
ตังใจเรี ยนสมกับทีมอบทุนให้ หนู” (สุ กญั ญา แฝงฤทธิ , 2557)
“ปี ใหม่ เมืองปี นี มีเงินมาช่ วยจัดงานวันผู้สูงอายุ เพราะทุกปี จะต้ องเรี ยราย
กันเอง ได้ รับจากหน่ วยงานรั ฐบ้ างแต่ กไ็ ม่ พอ ผู้เฒ่ าผู้แก่ บ้านเราก็มากขึน
ได้ เงินมาช่ วยก็ถือว่ าดีกับกลุ่มผู้สูงอายุ” (บุญ มีสุทธสม, 2557)
“ธนาคารความดีได้ มอบเงินไว้ ให้ กลุ่มอาชี พแปรรู ปสับปะรดไว้ ในการ
บริ หารจัดการภายในกลุ่ม รู้ สึกขอบคุณทีได้ มอบให้ เพราะการดําเนินงาน
ในกลุ่มต้ องใช้ เงินหมุนเวียน บางครั งก็ต้องรอเงินกว่ าจะขายได้ สมาชิ ก
กลุ่มก็ต้องออกค่ าใช้ จ่ายเองก่ อน ถ้ ามีเงินมาสํารองจะช่ วยแบ่ งเบาภาระได้
ดีทีเดียวถือแม้ จะไม่ มากไม่ มายอะไรก็ตาม” (จันทนา สอนสุ ข,2557)
3. ภาพสะท้อนความอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนบ้ านร่ องปลาค้ าว
จาก การดําเนินงานตลอดครบ 3 เดือน พบว่า ชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าวได้ใช้รูปแบบการ
จัดการความรู ้ทีมีกิจกรรมทีนําไปสู่ ความอยูเ่ ย็นได้ โดยแจกแจงเป็ นประเด็น ดังนี
3.1 องค์ประกอบการมีสุขภาวะ คือ การดํารงชี พของคนอย่างมีสุขกาย ดําเนินชีวิตโดย
ใช้ค วามรู ้ ใ นการรั ก ษาร่ า งกายให้ แ ข็ง แรงไม่ เ จ็ บ ป่ วย มี สุ ข ภาพจิ ต ใจที ดี ยึ ด มันในคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม มีความเป็ นเหตุเป็ นผล มีทกั ษะในการใช้ชีวติ อย่างมีคุณค่า อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
3.1.1 สมาชิกในชุมชนมีความรู้ในการสร้างและรักษาสุ ขภาพร่ างกายให้แข้งแรง
ไม่เจ็บ ป่ วย คื อ การที คนในชุ มชนมี ความรู ้ ค วามเข้าใจและปฏิ บตั ิ ตามหลักโภชนาการ ไม่ เป็ น
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์ พยาบาลอย่างสะดวก
3.1.2 สมาชิกในชุ มชน มีสุขภาพจิตทีดี ยึดมันในคุณธรรม จริ ยธรรม เชื อมันใน
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง คื อ ประชาชนในหมู่ บ ้านมี หลัก ยึดเหนี ยวในใจ ทังหลัก ศาสนา
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วัฒนธรรมและกติกาของหมู่บา้ นเมือเกิดปั ญหาสามารถแก้ไข
ให้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้
3.1.3 สมาชิกในชุมชน มีทกั ษะในการใช้ชีวติ อย่างมีคุณค่า อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ
สุ ข สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุ มชนได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ คนในชุมชน มี
เป้ าหมายในชีวติ เชือมันในความสามารถของตน ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ใช้ความสามารถ
ในการปรับตัวเพือการเผชิญสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึนในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การตัดสิ นใจ “คิดเป็ น ทําเป็ น”
3.2 ชุมชนมีการบริ หารจัดการชุมชนดี
3.2.1 สมาชิ กและกลุ่มองค์กรต่างๆในชุ มชน มีความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกัน ร่ วมมือ
ช่วยเหลื อกัน เกือกูลและอยูร่ ่ วมกันสงบสุ ข คือ คนในชุ มชนมีความสามัคคี มีความสัมพันธ์ทีดีกบั
เพือนบ้านและคนอืนๆ ในชุ มชน ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง การมี ส่วนร่ วมกับการทํางานเพือการ
พัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุ นแรงกาย ความรู ้ และอืนๆของประชาชนในการช่วยกันคิด ตัดสิ นใจ
ในกิจกรรมให้สาํ เร็ จ
3.2.2 ชุมชน มีระบบการสื อสารและกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชนอย่างต่อเนื อง คือ
ชุมชนมีการส่ งข่าวสาร ความรู ้ เพือเป็ นการสร้างความเข้าใจร่ วมกัน ด้วยรู ปแบบต่างๆ เช่น ประชุ ม
เป็ นประจํา หอกระจายข่าว เสี ยงตามสาย เป็ นต้น
3.2.3 ชุมชน จัดให้มีกิจกรรมทีแสดงถึงการรักษาคุณค่า การถ่ายทอดและสื บทอด ภูมิ
ปั ญญา ประเพณี วัฒนธรรมต่อเนือง รวมถึ งการนําภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที
เป็ นเอกลักษณ์ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บา้ นได้
3.3 การมีสภาพแวดล้อมทีดีมีระบบนิเวศทีสมดุล คือ ชุ มชนมีทรัพยากรต่าง มีคุณภาพดี
เช่ น ป่ าชุ ม ชน มี ก ารดู แลให้ค งสภาพ เพื อการใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกันในการดํารงชี วิต ของคนใน
ชุมชน/หมู่บา้ น เพือการพึงตนเอง หรื อช่วยแบ่งเบาภาระในการดําเนิ นชี วิตให้มีความสะดวก สบาย
ไร้กงั วล เช่น สามารถมีรายได้ สามารถใช้ประโยชน์จากป่ าในการลดรายจ่าย เป็ นต้น
3.4 ชุ มชนมีธรรมภิบาลชุ มชน มีระบบการบริ หารจัดการทียึดหลักความโปร่ งใส คุ ม้ ค่า
เป็ นธรรม รับผิดชอบ ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ยึดมันในความถู กต้อง ให้โอกาสให้ประชาชนเข้ามี
ส่ วนร่ วมในการคิด ตัดสิ นใจ เมือผิดพลาดมีการยอมรับและรับผิดชอบแก้ไขปรับปรุ งได้ทนั ท่วงที
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ในการจัดเวทีครังนีพบว่า กลุ่มคุณกิจหรื อผูน้ าํ ชุมชน และผูเ้ กียวข้องได้สรุ ปและรายงานผล
การดําเนินงานเวทีเรี ยนรู ้ต่างๆ ร่ วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข และในการพูดคุยครัง
นี สั ง เกตเห็ น ถึ ง ความเคลื อนไหวของกลุ่ ม คุ ณ กิ จมากขึ น มี ค วามกระตื อรื อร้ นในเรื องต่า งๆ มี
กระบวนการคิดทีเป็ นระบบและมีความเข้าใจเรื องการจัดการความรู ้มากขึน เสริ มสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจและความตระหนักให้กบั คนในชุมชนและผูเ้ กียวข้อง รวมทังยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้กบั
ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมของธนาคารความดี
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ความเข้าใจ
ความขัดแย้ง

กิจกรรม ศีล

การสื บทอดเจตนารมณ์

การปฏิบตั ิดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม

ระบบการทํางาน

กิจกรรมการเสี ยสละ

มุมมองและแนวคิด

กิจกรรมการสมัครสมานสามัคคี
กิจกรรมดําเนิ นชี วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทบทวนปัญหา
อปสรรค

ผลการใช้
รปแบบ
เวทีแลกเปลียน
เรียนรู้

ความอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชมชน

สุขภาวะดี
การบริ หารจัดการชุมชนดี
สภาพแวดล้อมทีดีมีระบบนิเวศสมดุล
ธรรมภิบาลชุมชน

แผนภูมิ 7 สรุ ปการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้
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5. การประเมินทักษะการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุ มชนไทย
สําหรับผลการประเมินทักษะการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ปรากฏดังตารางที 25
ตาราง 25 ผลการประเมินทักษะการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทยก่อนและหลังการทดลองรู ปแบบ
(n=12)
รายการ

ก่อนการทดลองรู ปแบบ
&

S.D. แปล ลําดับ
ผล

1. ทักษะในการวางแผนปฏิ บ ตั ิ ก าร 2.42 0.51 น้อย

หลังการทดลองรู ปแบบ
&

S.D. แปล ลําดับ
ผล

10

3.57 0.43 มาก

8

1

3.86 0.49 มาก

2

3

3.71 0.36 มาก

7

จัดการความรู้
2. ทั ก ษะในการจั ด ตั งที ม จั ด การ 3.42 0.59 ปาน
ความรู้
3. ทักษะในการแสวงหา

กลาง
3.29 0.46 ปาน
กลาง

4. ทักษะการสร้างความรู้

2.16 0.58 น้อย

13

3.82 0.62 มาก

4

5. ทักษะการจัดการเก็บความรู ้

3.05 0.36 ปาน

6

3.50 0.55 มาก

10

11

2.92 0.52 ปาน

15

กลาง
6. ทักษะการวิเคราะห์และสกัด

2.35 0.44 น้อย

ความรู้
7. ทักษะการถ่ายโอนและเผยแพร่

กลาง
2.11 0.41 น้อย

14

ความรู้
8. ทักษะการประยุกต์และทําความรู้
ให้ถูกต้องกับงาน

3.23 0.32 ปาน

13

กลาง
3.23 0.32 ปาน
กลาง

4

3.55 0.40 มาก

9
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ตาราง 25 ผลการประเมินทักษะการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทยก่อนและหลังการทดลองรู ปแบบ (ต่อ)
(n=12)
รายการ

ก่อนการทดลองรู ปแบบ
&

S.D.

แปล

หลังการทดลองรู ปแบบ

ลําดับ

&

S.D.

ผล
9.ทักษะในการออกแบบและพัฒนาความรู ้

2.09

0.62

น้อย

แปล

ลําดับ

ผล
15

3.17

0.57

ปาน

14

กลาง
10. ทักษะในการสร้างการมีส่วนร่ วมใน

3.19

0.40

กิจกรรมการจัดการความรู ้
11. ทักษะในการดําเนินกิจกรรมการ

ปาน

5

3.98

0.51

มาก

1

7

3.84

0.44

มาก

3

กลาง
2.98

0.55

แลกเปลียนความรู ้

ปาน
กลาง

12. ทักษะในการนําแผนการจัดการความรู ้

2.44

0.49

น้อย

9

3.76

0.32

มาก

5

2.31

0.51

น้อย

12

3.44

0.38

ปาน

11

ไปปฏิบตั ิ
13. ทักษะในการประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม

กลาง

14. ทักษะในวิเคราะห์ปัญหาและการ

3.36

0.43

แก้ไขปั ญหา

ปาน

2

3.75

0.50

มาก

6

8

3.42

0.31

ปาน

12

กลาง

15. ทักษะในการนําผลการประเมิน

2.46

0.39

น้อย

แผนปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ไปปรับปรุ ง

กลาง

กระบวนการหรื อกิจกรรมการจัดการ
ความรู ้เพือพัฒนาคนในชุมชน
รวม

3.02

0.52

ปาน
กลาง

3.72

0.48

มาก

-
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จากตารางที 25 พบว่า ผลการประเมิ นทัก ษะการจัด การความรู ้ ธ นาคารความดี เพื อ
เสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยก่อนการทดลองใช้รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( & = 3.02, S.D = 0.52) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูป้ ระเมินมีทกั ษะการจัดการความรู้
ธนาคารความดีอยู่ในระดับปานกลางและปานน้อย โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี
อันดับ 1 ทักษะทักษะในการจัดตังทีมจัดการความรู ้ ( & = 3.42 , S.D = 0.59) อันดับ 2 ทักษะใน
วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปั ญหา ( & = 3.36, S.D = 0.43) อันดับ 3 ทักษะในการดําเนิ น
กิจกรรมการแลกเปลียนความรู ้ ( & = 3.42 , S.D = 0.59) อันดับ 4 ทักษะการสร้างความรู้ ( & =
3.23, S.D = 0.32) อันดับ 5 ทักษะในการนําแผนการจัดการความรู้ไปปฏิ บตั ิ ( & = 3.19 , S.D =
0.40) อันดับ 6 ทักษะในวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปั ญหา ( & = 3.05 , S.D = 0.36) อันดับ 7
ทักษะในการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลียนความรู ้ ( & = 2.11, S.D = 0.41) อันดับ 8 ทักษะใน
การนําผลการประเมิน แผนปฏิ บตั ิ การจัดการความรู ้ ไ ปปรั บปรุ ง กระบวนการหรื อกิ จกรรมการ
จัดการความรู้เพือพัฒนาคนในชุมชน ( & = 2.46 , S.D = 0.39) อันดับ 9 ทักษะในการนําแผนการ
จัดการความรู้ไปปฏิบตั ิ ( & = 2.44 , S.D = 0.49) อันดับ 10 ทักษะในการวางแผนปฏิบตั ิการ
จัดการความรู้ ( & = 2.42 , S.D = 0.51) อันดับ 11 ทักษะการวิเคราะห์และสกัดความรู ้ ( & =
2.35 , S.D = 0.44) อันดับ 12 ทักษะในการประเมินผลการดําเนินกิจกรรม ( & = 2.31 , S.D =
0.51) อันดับ 13 ทักษะการสร้างความรู้ ( & = 2.16, S.D = 0.58) อันดับ 14 ทักษะการถ่ายโอน
และเผยแพร่ ความรู ้ ( & = 2.11 , S.D = 0.41) และอันดับ 15 ทักษะในการออกแบบและพัฒนา
ความรู้ ( & = 2.09 , S.D = 0.62)
สําหรับผลการประเมินทักษะการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุ มชนไทยหลังการทดลองใช้รูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( & = 3.72 , S.D =
0.48) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูป้ ระเมินมีทกั ษะการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี อยู่ในระดับ
มากและปานกลาง โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 ทักษะในการสร้างการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมการจัดการความรู ้( & = 3.98, S.D = 0.51) อันดับ 2 ทักษะในการจัดตังทีม
จัดการความรู้ ( & = 3.86, S.D = 0.49) อันดับ 3 ทักษะในการดําเนิ นกิ จกรรมการแลกเปลี ยน
ความรู้ ( & = 3.84, S.D = 0.44) อันดับ 4 ทักษะการสร้างความรู้ ( & = 3.82, S.D = 0.62) อันดับ
5 ทักษะในการนําแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบตั ิ ( & = 3.84, S.D = 0.44) อันดับ 5 ทักษะในการ
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นําแผนการจัดการความรู้ไปปฏิบตั ิ ( & = 3.84, S.D = 0.44) อันดับ 6 ทักษะในวิเคราะห์ปัญหา
และการแก้ไขปั ญหา ( & = 3.75, S.D = 0.50) อันดับ 7 ทักษะในการแสวงหา ( & = 3.71, S.D =
0.36) อันดับ 8 ทักษะในการวางแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้ ( & = 3.57, S.D = 0.43) อันดับ 9
ทักษะการประยุกต์และทําความรู ้ให้ถูกต้องกับงาน( & = 3.55, S.D = 0.40) อันดับ 10 ทักษะการ
จัดการเก็บความรู ้ ( & = 3.50, S.D = 0.55) อันดับ 11 ทักษะในการประเมินผลการดําเนิ นกิจกรรม
( & = 3.44, S.D = 0.38) อันดับ 12 ทักษะในการนําผลการประเมินแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้
ไปปรับปรุ งกระบวนการหรื อกิจกรรมการจัดการความรู ้เพือพัฒนาคนในชุ มชน( & = 3.42, S.D =
0.31) อันดับ 13 ทักษะการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้( & = 3.23, S.D = 0.32) อันดับ 14 ทักษะ
ในการออกแบบและพัฒนาความรู้ ( & = 3.17, S.D = 0.57) และ อันดับ 15 ทักษะการวิเคราะห์
และสกัดความรู ้ ( & = 2.92, S.D = 0.52)
6. การประชุ มสั มมนาข้ อเสนอแนะในการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ าง
สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
จากการใช้รูปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย ด้วย “RONGPLAKHAO Model” การจัดการความรู ้ธนาคารความดี ได้กาํ หนดการ
ประชุมสัมมนา ในวันที 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านร่ อง
ปลาค้าว ตําบลนางแล อําเภอนางแล จังหวัดเชี ยงราย เครื องมื อทีใช้เป็ นการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group Discussion) เพือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมาย รวมทังหมด 22 คน ผลการ
ประชุ มสัมมนา พบว่า ภาพรวมของการประชุ มสัมมนา ทําให้การวิจยั ฉบับนีมีความสมบูรณ์ยิงขึน
ซึงในการขับเคลือนธนาคารความดี ยังคงต้องใช้ความเสี ยสละ ตังใจและทุ่มเทซึ งแนวทางทีเป็ นไป
ได้ที จะขับ เคลื อนอย่า งต่ อ เนื อง รวมถึ ง บทบาทของคนในชุ ม ชนสามารถมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินการ โดยผลการประชุมสัมมนา พบว่า
1. บริ บททางสังคมของบ้านร่ องปลาค้าว เนืองจากชุ มชนทียังมีวิถีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี
ยังคงมีความเป็ นชนบทอยูม่ าก โดยบริ บทเหล่านี เป็ นปั จจัยเอืออย่างหนึงให้การขับเคลือนธนาคาร
ความดี เกิ ดขึนและดําเนิ นการ จากเวทีการถอดบทเรี ยน ทางกลุ่มร่ วมกันสะท้อนรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี
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1.1 วัด เป็ นสถาบันทียังมีพลังในการชี นําสังคม และเป็ นศูนย์รวมใจของคนในพืนที และ
มีบทบาทในการอบรมสังสอนประชาชนในพืนทีให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทําความดีตาม
หลักพุทธศาสนา
1.2 โรงเรี ยน บทบาทของโรงเรี ยนในการขับเคลือนธนาคารความดี เกิดขึนโดยการบูรณา
การงานธนาคารความดีเข้ากับกิจกรรมเดิมทีโรงเรี ยนดําเนิ นการอยู่แล้วและก่อเกิ ดกิจกรรมใหม่ๆ
ขึนในโรงเรี ยน และใช้ธนาคารความดีเป็ นเครื องมือขัดเกลานักเรี ยนในโรงเรี ยนให้เป็ นเยาวชนทีดี
มีความเอือเฟื อ แบ่งปันและเสี ยสละต่อส่ วนรวม
1.3

กลุ่มผูส้ ู งอายุ มีความเข้มแข็งเป็ นทุนเดิ มอยู่แล้วและเป็ นกลุ่มแรกที เข้าร่ วมเป็ น

สมาชิ กของธนาคารความดี โดยในปั จจุบนั ธนาคารความดี มีสมาชิ กทีเป็ นผูส้ ู งอายุเป็ นจํานวน
มากกว่ากลุ่มอืนๆ
1.4 ผูน้ าํ ชุ มชน บทบาทของผูน้ าํ ชุ มชนเป็ นบทบาททีสําคัญในการขับเคลือนธนาคาร
ความดีให้ประสบผลสําเร็ จ โดยต้องเริ มและทําเป็ นแบบอย่างให้ลูกบ้านเห็น ลูกบ้านจะได้เกิดความ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของธนาคารความดีมากขึน
2. จุดแข็งของธนาคารความดี ทีทางกลุ่มร่ วมกันสะท้อน มีหลายประเด็นทีน่าสนใจและ
เป็ นสิ งทีสร้างความภาคภูมิใจให้กบั คนในพืนที ดังนี
2.1 สร้างภาพลักษณ์ทีดีให้กบั ชุมชน เป็ นประเด็นแรกทีทางกลุ่มสะท้อนขึนมาว่าเกิดขึน
และเห็นได้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมหลังจากเกิดธนาคารความดี คือภาพลักษณ์ทีดี ขึนของชุ มชน และ
สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึนกับชาวบ้านในชุมชน
2.2 สร้างความสามัคคีในชุมชน ธนาคารความดีเป็ นเสมือนเครื องมือเชือมร้อยให้ชาวบ้าน
มีความสามัคคีกนั มากขึน สังเกตได้จากความร่ วมมือร่ วมใจกันเวลามีงานต่างๆ ในชุมชน
2.3 เป็ นจุดเริ มต้นของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทําให้เกิดภาพของการบูรณาการการพัฒนา
ด้านต่างๆ ต่อยอดกิจกรรมและการพัฒนาทีมีอยูเ่ ดิม พร้อมทังส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรมและ
แนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ถือว่าเป็ นจุดเริ มต้นของการพัฒนาแบบองค์รวมของชุมชน
2.4 เกิดการให้แบ่งปั นและช่วยเหลือกันมากขึน ทังทางด้านทุนทรัพย์ แรงกายและแรงใจ
อย่างเป็ นรู ปธรรม
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สอดรับกับเสี ยงสะท้อนจากกลุ่มเป้ าหมาย กล่าวว่า
“ธนาคารความดีช่วยปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมให้ แก่ ชาวบ้ านทัวไป โดย
เริ มจากการทําความดี เพื อตนเองทําให้ ตนเองมีจิ ตใจที ผ่ องใสมีสุขภาพที
แข็งแรงก่ อน จากนันจึ งมีแรงไปช่ วยเหลือผู้อืนและชุมชน ตรงนีเป็ นการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของคน ทําให้ คนไม่ เห็นแก่ ตัว เมือคนเป็ นคนดี การ
พัฒนาในด้ านอื นก็จะทําได้ ไม่ ยาก เป็ นพืนฐานของการพัฒนาด้ านต่ างๆ”
(ลาวัลย์ คําแสนยศ, 2557)
“การมีธนาคารความดี ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงจิ ตใจของคนได้ มาก ซึ ง
เรื องจิ ตใจคนนีปกติเปลียนแปลงได้ ยาก โดยเฉพาะจิ ตใจที หยาบกระด้ าง
ให้ เป็ นจิ ตใจที ดีงามมีคุณธรรมนันยากยิง เมือดําเนิ นงานธนาคารความดี
ซึ งถือว่ าเป็ นทังเครื องมือและวิธีการในการทํางานอย่ างหนึงที ช่ วยเปลียน
พฤติ กรรมและจิ ตใจของคนให้ ช่วยเหลื อตนเอง ครอบครั ว และชุ มชน
ได้ ” (ณัฐรัตน์ คํามูล, 2557)
“ในความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี มองว่ าธนาคารความดีจะช่ วยพัฒนา
ชุมชนได้ แน่ นอน เนืองจากเป็ นการพัฒนาคน ถ้ าคนดี สังคมก็จะดี ไม่ ต้อง
ไปหาคําตอบอะไรมาก มันมีคาํ ตอบอยู่ในตัวแล้ ว ” (กฤษณะ แก้วดี ,
2557)
3. จุดอ่อนหรื อข้อจํากัดทีค้นพบของธนาคารความดี นอกจากธนาคารความดีจะมีจุดแข็ง
แล้ว ก็ยงั มีจุดอ่อนทีเป็ นอุปสรรคในการขับเคลือน ซึ งทางกลุ่มช่วยกันสะท้อน พร้อมทังเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขทีเป็ นไปได้และน่าจะดําเนินการให้เกิดขึน ดังนี
3.1 ปั ญหาการขาดแคลนแกนนํา ถือเป็ นประเด็นหลักทีถูกหยิบมาวิพากษ์มากทีสุ ด
เพราะความเติบโตของธนาคารความดีแบบก้าวกระโดดนัน เกิดจากความมุ่งมันและศักยภาพของ
ผูน้ าํ ชุมชนเพียงไม่กีคนเท่านัน ซึ งความเป็ นจริ งในชุ มชนกลับยังไม่สามารถสร้างเครื อข่ายแกนนํา
ได้หลากหลาย โดยเฉพาะแกนนําทีเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กลุ่มสตรี กลุ่มสมาชิ กสภา
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องค์การบริ หารส่ วนตําบล หลายคนยังไม่เข้าใจในเนือหาและกระบวนการของธนาคารความดีอย่าง
ถ่ องแท้ รวมถึ ง ยังขาดความตระหนักต่อบทบาทหน้าที ของตนที มี ต่อการนํากระบวนการของ
ธนาคารความดีไปเป็ นเครื องมือในการสร้างสรรค์ชุมชน แนวทางการแก้ไขเบืองต้น คือ อบรมให้
ความรู ้ เรื องธนาคารความดี แก่กลุ่ มผูน้ าํ ให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง หลังจากนันอาจ
ประเมินสถานการณ์ในการขับเคลือนเรื องธนาคารความดีอีกครัง
3.2 ขาดการขยายกลุ่มเป้ าหมายเชิ งรุ กไปยังเยาวชน ซึ งพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ แต่ในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มทีไม่ได้เรี ยนหนังสื อนัน พบว่าไม่มีกระบวนการเชิ งรุ ก
หรื อการสร้ างพืนทีในเรื องธนาคารความดี อย่างชัดเจน ยกเว้นในโรงเรี ยนในชุ มชนเท่านันที มี
กระบวนการขับเคลือนเรื องนีอย่างชัดเจนทังในบริ บทของโรงเรี ยนและการผูกโจทย์เชื อมโยงไปสู่
การปฏิบตั ิจริ ง
3.3

ปั ญ หาการจัด หมวดหมู่ เ มนู ค วามดี

ประเด็ น นี เป็ นประเด็ นที ผูก โยงกับ

กระบวนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จนเกิ ดความไม่เข้าใจอย่างชัดแจ้งและไม่ สามารถนําไป
ถ่ายทอดหรื อสื อสารเรื องราวธนาคารความดีกบั คนอืนๆ ได้ โดยกลุ่มผูน้ าํ สตรี สะท้อนภาพว่าไม่มี
การนิยามความหมายหรื ออธิ บาย หรื อให้จาํ กัดความเกี ยวกับแต่ละเมนู ความดี ซึ งรวมถึงการจัด
หมวดหมู่ทีดูเหมือนจะคล้ายคลึง หรื อซําซ้อนกัน เพราะส่ วนใหญ่กิจกรรมทีเกิดขึนล้วนแล้วแต่
เกียวข้องกับประเด็นทางจิตอาสาทังสิ น จึงไม่รู้วา่ จะรํากิจกรรมนันๆ ไปจัดไว้ในหมวดหมู่ใดบ้าง
หรื อแม้แต่กิจกรรมอืนๆ ทีเป็ นกลไกช่วยให้ชาวบ้านได้ทาํ ความดีร่วมกัน พบปะสังสรรค์ ช่วยเหลือ
และอาทรกันก็ยงั ไม่ถูกบันทึกเป็ นเมนูความดี เช่น การรับหน้าทีแม่ครัวในงานประเพณี หรื อ
เทศกาลต่างๆ เป็ นต้น
3.4 ปั ญหาการวิเคราะห์ขอ้ มูลสู่ แผนเชิงรุ ก การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลสู่ การ
กําหนดทิศทางของธนาคารความดีในรอบปี ก็ควรใช้ขอ้ มูลอันเป็ นปรากฏการณ์ความดีทีพบในเมนู
ความดีมาใช้เป็ นฐานคิดเพือกําหนดแผนหรื อยุทธศาสตร์ ทงในภาพเชิ
ั
งลึ กลงไปในระดับหมู่บา้ น
จากสภาพการณ์ จริ ง ขณะนี มุ่งไปสู่ การรวบรวมความดี ให้ได้เชิงจํานวนหรื อสถิ ติ แต่ยงั ไม่มีการ
สังเคราะห์ให้เห็นเป็ นปรากฏการณ์อย่างทีควรจะเป็ น เช่น ยังไม่มีการสะท้อนข้อมูลว่าความดีเรื อง
อะไรทีพบว่าชาวบ้านยึดถือปฏิบตั ิมากทีสุ ด หรื อความดีในแต่ละเมนูนนั มีคนในกลุ่มวัยใดยึดถือ
ปฏิบตั ิมากทีสุ ด หรื อแม้แต่การวิเคราะห์ว่าความดี ในเมนู ใดมีคนยึดถื อปฏิ บตั ิน้อยทีสุ ด ซึ งสถิติ
เหล่านีเป็ นเหมือนกระจกเงาทีฉายให้เห็นภาพชีวติ เป็ นแบบแผนการดําเนิ นชีวติ ของแต่ละคน
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4. ทางออกของการแก้ไขปัญหาและแนวทางการขับเคลือนธนาคารความดี แนวทางในการ
ขับเคลือนธนาคารความดี ยังคงต้องใช้ความเสี ยสละ ตังใจและทุ่มเทต่อไป ซึ งแนวทางทีเป็ นไปได้
ทีจะขับเคลือนอย่างต่อเนื อง รวมไปถึ งบทบาทของแต่ละกลุ่มในชุมชนสามารถมีส่วนร่ วมในการ
ดําเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี
4.1 สร้างแกนนําจากรุ่ นสู่ รุ่น จุดแข็งทีค้นพบทีทําให้ธนาคารความดีขบั เคลือนได้อย่าง
รวดเร็ ว ถึงขันเรี ยกว่าเป็ นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ล้วนมาจากทุนทางสังคมของชุมชน อาทิ
เรื องประเพณี วฒั นธรรม ความสามัคคี โดยเฉพาะการมีผนู้ าํ ทีเข้มแข็งในหลายฝ่ าย ประกอบกับ
ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาต่อผูน้ าํ ส่ งผลให้แกนนําสามารถผลักดันเรื องธนาคารความดีได้อย่าง
รวดเร็ ว แต่ก็พบว่าเป็ นการขับเคลือนในกลุ่มแกนนําจํานวนน้อยเท่านัน จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี
1. สร้างแกนนําจากรุ่ นสู่ รุ่น หรื อผูน้ าํ ใหม่ๆ ให้ได้มากทีสุ ด โดยไม่ยึดติดอยูก่ บั กลุ่ม
แกนนําในยุคบุกเบิก โดยเน้นกระบวนการเพือให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักใน
สถานะของตนเองทีมีต่อการเป็ นเจ้าของร่ วมหรื อความรับผิดชอบต่อการขับเคลือนธนาคารความดี
ร่ วมกัน โดยไม่คิดว่าเป็ นภารกิจของคนใดคนหนึง
2. ปรับโครงสร้างคณะกรรมการดําเนิ นงานให้หลากหลายภาคส่ วน หลากหลาย
สถานะทางสังคม เช่น ควรมีผแู ้ ทนของกลุ่มสตรี เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล รวมถึงกลุ่มจิตอาสาในท้องถินให้เข้ามามีส่วนเป็ นคณะกรรมการ
4.2 ผลิตสื อหรื อกระบวนการทีเกียวกับการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อมช่วย
ให้ชาวบ้านเกิดความรู้และความตระหนักในเรื องธนาคารความดีอย่างหลากหลายในทุกเพศวัย การ
ถอดบทเรี ยนครังนีได้สะท้อนข้อเสนอแนะทีน่าสนใจไว้ ดังนี
1. เวทียกย่องคนดี หากคนดีได้รับการยกย่อง จะเกิดความภาคภูมิใจและมีพลังใจการ
ทําความดีต่อเนืองไป ทางสมาชิ กเทศบาล จึงได้เสนอว่าควรจะมีเวทียกย่องความดี อาจเป็ นพืนที
หรื อวาระพิเศษทีเหมาะสมในการประกาศความดีของบุคคลสู่ สาธารณะ รู ปแบบทีนําเสนอคือ การ
ประกาศในเวทีสาธารณะทีทางองค์การบริ หารส่ วนตําบลไปลงพืนที การจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์
ขนาดใหญ่ติดในชุ มชน และการทําเกียรติบตั รเชิดชู ความดี ในงานศพของสมาชิ กในวันทีจากไป
อาจทําเป็ นพวงหรี ดหรื อป้ ายเชิดชูทีเห็นได้ชดั เจน ถือว่าเป็ นความภาคภูมิใจให้ลูกหลาน และเป็ น
อนุสรณ์ให้กบั ผูจ้ ากไป ให้คนรุ่ นหลังรําลึกถึงคุณงามความดีทีได้บาํ เพ็ญมา
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2. จัดทําสื อหลากหลายรู ปแบบ ทังทีเป็ น โปสเตอร์ วีดีทศั น์ภาพรวมของการ
ดําเนินงานธนาคารความดี วีดีทศั น์เกียวกับการเชิดชูคนดีในชุมชน
3. ใช้ระบบเสี ยงตามของชุ มชนเป็ นกระบอกเสี ยงเชิงรุ ก เช่น สัมภาษณ์ผเู ้ กียวข้อง
หรื อสัมภาษณ์ผไู ้ ด้รับการเชิดชูเกียวกับกระบวนการของธนาคารความดี
4. จัดเวทีเพือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื องธนาคารความดีสัญจรลงสู่ ชุมชน
5. จัดเวทีการจัดการความรู้ เพือถอดบทเรี ยนเรื องธนาคารความดีอย่างน้อยปี ละครัง
โดยให้ชุมชนหรื อแต่ละสถานศึกษาได้ออกร้านหรื อจัดซุ ม้ แสดงผลงานธนาคารความดีของชุมชน
4.3 ขยายกลุ่มเป้ าหมายเชิงรุ กไปยังกลุ่มเยาวชน ซึ งกลุ่มเยาวชนมีความสําคัญต่อการตอบ
โจทย์ความเข้มแข็งและยังยืนของธนาคารความดี ในชุ มชนเป็ นอย่างยิง ดังนันการขับเคลื อนให้
เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มทีด้อยโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาสู่ กระบวนการของธนาคารความดี จึง
เป็ นโจทย์ทีท้าทายในการขับเคลือน ซึงควรมีการสนับสนุนการจัดตังกลุ่มเยาวชนให้เข้มแข็งเหมือน
กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มผูส้ ู งอายุ ให้มีแนวทางหรื อโครงการต่างๆ รองรับให้เยาวชนได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน
เฉพาะกลุ่ม และกิจกรรมทีทําร่ วมกับกลุ่มอืนๆ ในชุ มชนอย่างต่อเนื องและสมําเสมอ ซึ งอาจเป็ น
กิจกรรมเนื องในจารี ตประเพณี ของชุ มชน หรื อกิจกรรมทีแยกส่ วนอันเกิดจากความคิดและความ
ต้องการของเยาวชนโดยตรง
4.4 การจัดหมวดหมู่เมนูความดี ประเด็นดังกล่าวได้รับการสะท้อนแนวทางการแก้ปัญหา
หรื อขับเคลือนเรื องธนาคารความดีอยูเ่ พียงไม่กีประเด็น โดยมีสาระหรื อประเด็นทีสําคัญ ดังนี
เสนอแนะให้มีการจัดเรี ยงหมวดหมู่เมนูความดีใหม่ มีคาํ อธิ บายหรื อคําจํากัดความใน
เมนู ต่างๆ อย่างชัดเจน และเมนู ความดี ทีปรากฏในฐานข้อมูลนันก็ควรมี กระบวนการในเชิ ง
ประชาคมด้วยเหมือนกัน ซึ งจะช่วยให้มีการสังเคราะห์ปรากฏการณ์ของความดีในชุมชนอย่างเป็ น
ปัจจุบนั
1. มีระบบยืดหยุน่ ในเรื องเงือนไขของเวลาในการทําความดี ซึ งอาจไม่จาํ เป็ นต้องทํา
เต็มเวลาทังหมด แต่ควรยืดหยุน่ ให้ทาํ ได้ไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของเวลาเต็ม ซึ งคะแนนความดีทีได้รับ
ก็ให้ได้รับเพียงครึ งหนึ งของคะแนนทังหมดในเมนูความดีนนๆ
ั เพราะบางครังชาวบ้านก็มีภารกิ จ
ซําซ้อน ทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้เต็มเวลาเสมอไป
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2. มีระบบการบันทึกความดีแบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพือลดทอนความยุ่งยากในการ
พกพาสมุดบัญชีธนาคาร ซึ งบางครังก็ลืมพกติดตัว หรื อไม่ก็ทาํ หล่นหาย ซึ งอาจใช้ระบบบันทึกด้วย
เลขบัตรประจําตัวประชาชนของแต่ละคน หรื อระบบอืนๆ ทีสามารถบันทึกและสื บค้นข้อมูลได้
อย่างทันท่วงที
4.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสู่ แผนเชิ งรุ ก ประเด็นดังกล่าวนี ถูกหยิบยกมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้
ในช่วงท้ายของการถอดบทเรี ยน บนความคิดทีเชือในทํานองเดียวกันว่า สถิติจากเมนูความดีของแต่
ละหมู่บา้ น เป็ นเหมือนกระจกเงาทีฉายให้เห็นภาพชี วิตในเชิ งคตินิยมหรื อครรลองอันเป็ นแบบ
แผนการดําเนิ นชี วิตของผูค้ นในสัง คมนันๆ โดยมี การสะท้อนประเด็นหลัก ในการแก้ปั ญหา
ตลอดจนกลยุทธ์การขับเคลือนธนาคารความดีในเรื องดังกล่าว คือ ควรนําเอาสถิติความดีทีเกิดขึน
ในแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย เพือกําหนดเป็ นแผนเชิ งรุ ก ยกตัวอย่างเช่น หากสถิติ
เมนูความดี เรื องอะไรทีโดดเด่นและพบมากที สุ ด ก็อาจกําหนดเป็ นแผนงานหรื อยุทธศาสตร์ ให้
ชุมชน ได้ขบั เคลือนเรื องดังกล่าวสู่ การเป็ น อัตลักษณ์ความดีประจําของชุ มชน หรื อสถิติเมนูความดี
ในเรื องใดน้อยเป็ นพิเศษ ก็อาจต้องปรับกระบวนยุทธ์ให้ชุมชน ได้เร่ งฟื นฟูเยียวยาหรื อแก้ไขปั ญหา
ภาวะนันอย่างเป็ นระบบโดยเร่ งด่วน
5. ผลการเรี ยนรู้ สู่ การพัฒนาชุ มชน จากฐานแนวคิดของธนาคารความดี มีรูปแบบทีไม่เป็ น
ทางการและมีลกั ษณะคล้ายๆ กับกฎหมายจารี ตประเพณี อย่างหนึ ง ทีมี ลกั ษณะไม่เชิ งบังคับแต่มี
ลักษณะเชิ ญชวนมากกว่า โดยใช้ในการควบคุ มการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในชี วิตประจําวันแก่สมาชิ ก
ธนาคารความดีได้ ซึ งส่ งผลให้เกิดความสุ ขใจจากภายในและเกิดความภาคภูมิใจในการทําดี เมื อ
การมองโลกในแง่ดีมากขึน ย่อมตระหนักในบทบาทหน้าทีของตนเอง เกิดการเข้าใจผูอ้ ืน รู ้จกั เอาใจ
เขามาใส่ ใจเรามากขึ น ในครอบครั วเกิ ดความเข้าใจและไว้วางใจกันเพิมขึน ทําให้ปัญหาความ
ขัดแย้ง การขาดการใส่ ใจในครอบครัวลดลง สมาชิ กธนาคารความดีให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วม
กิจกรรมชุ มชนมากขึน รวมทังเป็ นการกระตุน้ ให้คนทีไม่ให้ความร่ วมมือกับชุ มชนได้เห็นตัวอย่าง
ของคนทีทํางานเพือชุมชน สนใจเข้าร่ วมทํากิจกรรมด้วย ก่อให้เกิดความสามัคคี เอือเฟื อเผือแผ่ การ
ช่วยเหลือ ส่ งผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืองต่อไป
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6. ทิศทางการดําเนินงานของธนาคารความดีร่องปลาค้าว
จากเวทีการแลกเปลียนได้มีการร่ วมกันมองทิศทางของการดําเนินงานของธนาคาร
ความดีต่อไปในอนาคต ได้ขอ้ สรุ ปว่า
ในการดําเนิ นงานแม้ว่าจะสิ นสุ ดลงแล้วก็ตาม แต่สิงสําคัญให้การดําเนิ นงานสามารถ
ขับเคลื อนและเป็ นไปอย่างต่อเนื องได้ ปั จจัยสําคัญ คื อ แกนนํา ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดเกตุ มณี ราม
ผูใ้ หญ่บา้ นร่ องปลาค้าว คณะกรรมการหมู่บา้ น และคณะกรรมการธนาคารความดี ทีได้ร่วมปฏิบตั ิ
กันมาอย่างต่อเนื องและเห็ นคุ ณค่าของการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ถึ งแม้ในการดํา เนิ น
กิจกรรมจะเป็ นในลักษณะทีคงสภาพเดิมคือยังไม่กิจกรรมหรื อแนวคิดอะไรใหม่เพิมเติม ซึ งคงต้อง
อาศัยการเรี ยนรู้และแรงกระตุน้ ให้เกิดพลังสร้างสรรค์ แต่นนก็
ั เป็ นนิ มิตหมายทีดีวา่ กิจกรรมทีถือว่า
เป็ นกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชนจะคงอยูต่ ่อไปได้
ปรากฏการณ์ ที เห็ นเด่ นชันคื อการเพิมจํา นวนของสมาชิ ก ธนาคารความดี ถึ ง แม้จะเป็ น
ลักษณะค่อยเป็ นค่อยไปก็ตาม ซึ งจํานวนของสมาชิ กธนาคารความดี ทีเพิมขึนนันแสดงให้เห็นว่า
สมาชิกในชุมชนมีความสนใจและตืนตัวในการร่ วมกิจกรรม จากจํานวนของสมาชิ กธนาคารความ
ดี เป็ นสิ งบ่งบอกถึ งการคงอยู่ของธนาคารความดี บา้ นร่ องปลาค้าวว่าจะคงอยู่ต่อไปหรื อคงอยู่ได้
อย่า งไร นันต้องอาศัย แรงศรั ท ธาของสมาชิ ก ในชุ ม ชนและการขับ เคลื อนของแกนนํา ในการ
เสริ มแรงรุ กทีต้องอาศัยระยะเวลาที สามารถจะทําให้ชุมชนทังชุ มชนให้การยอมรับและยินดี ร่วม
กิจกรรมต่อไปได้
อาจกล่ าวได้ว่ารู ปแบบการจัดการความรู ้ ของธนาคารความดี มี จุดเชื อมที สําคัญคื อ การ
สร้างการเรี ยนรู้ การช่วยเหลือซึ งกันและกัน การพึงพาตนเอง การรักษาและใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ น
ชุมชนให้เกิดประโยชน์มากทีสุ ด และเป็ นการเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ทีช่วยให้คนในชุ มชนได้มีการ
ปรับตัวในการแสวงหาความรู้ ใหม่ วิธีการใหม่ แนวร่ วมใหม่อย่างต่อเนื อง โดยมีการระดมความ
คิดเห็ นและความร่ วมมือทีจะนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะปั ญหาทีประสบมี
ความสลับซับซ้อนและเกียวข้องกับปั ญหาอืนๆด้วย เช่ นกัน เมือสามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆได้ก็จะ
ส่ งผลให้เกิ ดการพึงพาตนเองได้ ซึ งการดําเนิ นงานของธนาคารความดี นีพบว่ามีหลักการและ
แนวทางทีสําคัญ คือ
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1. ทําจากสิ งทีเป็ นเป็ นจริ ง ไม่ใช่ลอกเขามาทังชุ ด โดยการนํารู ปแบบธนาคารความดี มา
ปรั บ ใช้ก ับ พื นที ให้ เ หมาะสมกับ บริ บ ทของชุ ม ชน เช่ น ลัก ษณะของคนในชุ ม ชน ผูน้ ํา ชุ ม ชน
ทรัพยากรทีเอือต่อการดําเนิ นงาน ความรู ้ความเข้าใจ เป็ นต้น ฉะนันจึงได้เริ มจากจุดทีชุ มชนหรื อ
บ้านของเราเป็ นอย่างไร มีรากเหง้า มีกลไกอย่างไร แล้วจึงกําหนดอนาคตต่อไปไปว่าบ้านเราจะเป็ น
อย่างไรด้วยภูมิปัญญาท้องถินของเราเอง และเพือประโยชน์ต่อคนในชุมชน
2. เริ มจากเล็กไปใหญ่ ทําแบบค่อยเป็ นค่อยไป เหมือนกับต้นไม้ทีแตกทีละ 2 ใบ ต่อไปก็
เติบโตเป็ นพุม่ ใหญ่ หากคิดจะดําเนินการและผลักดันให้ธนาคารความดีเกิดอย่างรวดเร็ วเกินไป โดย
ทีคนไม่พร้อม ไม่มีส่วนร่ วม ไม่รู้สึกเป็ นเจ้าของก็จะเหมือนการใส่ ปุ๋ยมากเกินไป ต้นไม้อาจจะตาย
ได้เพราะเกินกําลัง ไม่เกิดประโยชน์ทีดีต่อคนในชุมชน
3. เป็ นองค์รวมทุกอย่างเชื อมโยงเข้าหากัน กิ จกรรมทุ กอย่างสามารถก่ อให้เกิ ดการทํา
ความความดี ได้ทุกเรื อง ตังแต่เกิดจนตาย กับคนทุ กเพศทุกวัย การสร้ างความดี ให้เกิดในรู ปของ
กิจกรรมจะเริ มจากเรื องใดก็ได้ โดยจัดสรรให้เห็นเป็ นรู ปธรรม เช่น
3.1 เชือมโยงกิจกรรมต่างๆ ตามเมนูความดีทีส่ งผลต่อตนเองและส่ วนรวม เช่น การออก
กําลัง เป็ นการเชือมประสานกลุ่มคนทีมาร่ วมทํากิจกรรมกัน การดูแลสุ ขภาพ การฟังเทศน์ฟังธรรม
หรื อการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักพุทธศาสนา เป็ นต้น
3.2 เชือมโยงคน 3 วัย คือ ผูส้ ู งอายุ พ่อบ้าน แม่บา้ น เยาวชน ให้มีกิจกรรมร่ วมกัน เพราะ
ทังหมดคื อ มาจากคนๆเดี ย วกัน เพี ย งแต่ ต่ างเวลา โดยสร้ า งกิ จกรรมร่ ว มกันสร้ างเงื อนไขการ
ช่วยเหลือเกือกูลเอืออาทรต่อกัน
3.3 เชื อมโยงกลุ่มคนในชุ มชนเข้าด้วยกัน การบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวม พัฒนา
วัด พัฒนาหมู่บา้ น ทําให้มาทํางานร่ วมกัน พึงพาอาศัยกันได้ ร่ วมมือร่ วมใจกัน
4. ต้องเป็ นผูใ้ ห้และผูร้ ับ คนในชุ มชนทีเกี ยวข้องกับการดําเนิ นกิจกรรมธนาคารความดี
ต้องเป็ นทังผูใ้ ห้และผูร้ ับเสมอ ไม่ใช่ ฝ่ายหนึ งหาให้อีกฝ่ ายหนึ งรอรั บ ซึ งเป็ นความสัมพันธ์ทีเท่า
เทียมกัน และมีศกั ดิศรี เช่น การฝากคะแนนความดีทุกคนมีสิทธิ ได้รับคะแนนตามการกระทําของ
ตน ขณะเดี ยวกันก็สามารถให้บุคคลอื นทีต้องการยืมคะแนนไปใช้ก่อนได้ถ้าพิจารณาว่ามี ความ
จําเป็ น หรื อ การออมเงินก็นาํ เงินบางส่ วนไปให้กบั บุคคลทีด้อยโอกาสทีต้องการความช่วยเหลือ
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5. ต้องทําด้วยความรักและอดทน โดยจะต้องมีความศรัทธาเชื อมันว่าสามารถทําได้ตาม
เงื อนไขได้ เพราะการทํา ความดี ไ ม่ส ามารถบัง คับ กันได้ยิงความดี ที ทํา ไม่ ส ามารถเปลี ยนเป็ น
ทรั พย์สินที มี ค่าอะไร เพียงแต่สร้ างความรู ้ สึกอิมใจ และภูมิใจของผูป้ ฏิ บตั ิเท่านัน ฉะนันจําเป็ น
อย่างยิงทีต้องอดทนต่อสิ งยัวยุต่างๆ ทีอาจทําให้จิตใจคนเราสันคลอนหรื อหวันไหวได้
ตอนที 4 ผลการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ าง
สั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
จากการดําเนิ นการวิจยั โดยใช้ RONGPLAKHAO Model ในการจัดการความรู้ ของ
ธนาคารความดี เ พือเสริ ม สร้ า งสั ง คมอยู่เย็น เป็ นสุ ขของชุ ม ชนไทย ผูว้ ิจยั ได้ป ระเมิ นผลการ
ดําเนิ นการจัดการความรู้ ด้วยการใช้เครื องมื อเชิ งปริ มาณเป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าวทีมี ต่อการจัดการความรู ้ ของธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย และเครื องมือเชิงคุ ณภาพเป็ นการถอดบทเรี ยนของผูเ้ กี ยวข้อง
กับธนาคารความดี
ในการนํา เสนอประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการจัด การความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่ ง การ
นําเสนอออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วยผลการประเมิ นการจัด การความรู ้ และผลการปรั บ ปรุ ง
รู ปแบบการจัดการความรู ้ ดังนี

ส่ วนที 1 ผลการประเมินการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุ มชน
ผลการประเมินการจัดการความรู้ ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชน ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้วยผลการประเมินเชิงปริ มาณและ
ถอดบทเรี ยน ดังนี
1. ผลการประเมินเชิ งปริมาณ เป็ นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ กียวข้องกับธนาคารความดี จํานวน 64 คน และในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจยั ได้แบ่ง การนําเสนอออกเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลส่ วนบุ คคลของ
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ผูต้ อบแบบสอบถาม และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนบ้านร่ องปลาค้าวทีมี
ต่อการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ดังนี
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งเป็ นผูเ้ กี ยวข้องกับ
ธนาคารความดี จํานวน 64 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชี พ โดย
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้ใช้ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ Percentage) ซึ งผลการวิเคราะห์
ปรากฏดังตารางที 26
ตารางที 26 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ในภาพรวม
และรายด้าน
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

1. ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนรู้

4.09

0.33

มาก

1

2.ด้านภาวะผูน้ าํ ในการจัดการความรู้

3.78

0.22

มาก

3

3. ด้านวัฒนธรรมเรื องการจัดการความรู้

3.96

0.31

มาก

2

4. ด้านกิจกรรมของธนาคารความดี

3.71

0.37

มาก

4

5. ด้านการวัดผลการจัดการความรู้

3.64

0.47

มาก

5

3.98

0.27

มาก

-

รวม

จากตารางที 26 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ของชุ มชนไทยในภาพรวม ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( & = 3.98 , S.D = 0.27) เมือพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความ
พึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มากทุ ก ด้า น โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี ยจากมากไปน้อ ย ดัง นี อัน ดับ 1 ด้า น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ( & = 4.09, S.D = 0.33) อันดับ 2 ด้านวัฒนธรรมเรื องการการจัดการ
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ความรู้ ( & = 3.96 ,S.D = 0.31) อันดับ 3 ด้านภาวะผูน้ าํ ในการจัดการความรู้ ( & = 3.78 , S.D =
0.22) อันดับ 4 ด้านกิจกรรมของธนาคารความดี ( & = 3.71 , S.D = 0.37) และ อันดับ 5 ด้านการ
วัดผลการจัดการความรู้ ( & = 3.64 , S.D = 0.27)
ตารางที 27 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านกระบวนการจัดการความรู้
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

3.74

0.21

มาก

8

2. มีการประชุมเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้มีอย่างสมําเสมอ

3.73

0.37

มาก

9

3. สมาชิกธนาคารความดีมีส่วนร่ วมในการแสวงหา

4.06

0.36

มาก

3

3.79

0.56

มาก

7

3.93

0.39

มาก

6

1. การดําเนินงานของธนาคารความดี อย่างเป็ นระบบ
เพือหาจุดบกพร่ องในเรื องความรู ้และใช้กระบวนการ
ทีเป็ นขันตอนชัดเจนในการแก้ไขจุดบกพร่ อง

ความคิดใหม่ ๆ
4. มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้กิจกรรมการจัดการ
ความรู้เกิดขึนอย่างจริ งจังและต่อเนื อง
5. ชุมชนมีแหล่งและฐานข้อมูลความรู ้ในการจัดเก็บ
ความรู้
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ตารางที 27 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (ต่อ)
(n=64)
รายการ

&

6. มีการบันทึกรวบรวมความรู ้เกียวกับธนาคารความดี 4.04

S.D.

แปลผล

ลําดับ

0.44

มาก

4

0.31

มาก

5

0.46

มาก

1

0.34

มาก

2

0.33

มาก

-

เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. การดําเนิ นงานของธนาคารความดี มีการถ่ายทอด 3.98
สอนงานได้เรี ยนรู้ทีเป็ นระบบ
8. มีการถ่ายทอดความรู ้เกี ยวกับธนาคารความดีให้กบั 4.14
ผูส้ นใจ
9. การใช้ประโยชน์จากความรู้ธนาคารความดีไปใช้ใน 4.08
การดําเนินชีวติ
4.09

จากตารางที 27 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดี เพื อเสริ มสร้ า งสั ง คมอยู่เย็น เป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทย ด้า นกระบวนการจัด การความรู้ ใ น
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( & = 4.09 , S.D = 0.33) เมือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 มีการถ่ายทอดความรู ้เกียวกับธนาคารความดีให้กบั ผูส้ นใจ
( & = 4.14 , S.D = 0.46) อันดับ 2 การใช้ประโยชน์จากความรู้ธนาคารความดีไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิต ( & = 4.08 , S.D = 0.34) อันดับ 3 สมาชิ กธนาคารความดีธนาคารความดีมีส่วนร่ วมในการ
แสวงหาความคิดใหม่ๆ ( & = 4.06, S.D = 0.36) อันดับ 4 มีการบันทึกรวบรวมความรู ้เกี ยวกับ
ธนาคารความดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ( & = 4.44 , S.D = 0.44) อันดับ 5 การดําเนิ นงานของ
ธนาคารความดีมีการถ่ายทอด สอนงานได้เรี ยนรู ้ทีเป็ นระบบ ( & = 3.98 , S.D = 0.31) อันดับ 6
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ชุมชนมีแหล่งและฐานข้อมูลความรู ้ในการจัดเก็บความรู ้ ( & = 3.93 , S.D = 0.39) อันดับ 7 มีการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้กิจกรรมการจัดการความรู ้เกิดขึนอย่างจริ งจังและต่อเนื อง ( & = 3.79 , S.D
= 0.56) อันดับ 8 การดําเนิ นงานของธนาคารความดี อย่างเป็ นระบบเพือหาจุดบกพร่ องในเรื อง
ความรู ้และใช้กระบวนการทีเป็ นขันตอนชัดเจนในการแก้ไขจุดบกพร่ อง( & = 3.74, S.D = 0.21)
และ อันดับ 9 มีการประชุมเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้มีอย่างสมําเสมอ ( & = 3.73 , S.D = 0.37)
ตารางที 28 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านภาวะผูน้ าํ ในการจัดการความรู้
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

1. ผูน้ าํ ชุมชนเห็นความสําคัญให้การสนับสนุนในการ

3.88

0.46

มาก

3

3.93

0.56

มาก

2

3.95

0.37

มาก

1

3.83

0.26

มาก

4

3.72

0.36

มาก

5

3.78

0.22

มาก

-

สร้างระบบการจัดการความรู้ภายในชุมชน
2. ผูน้ าํ ชุมชนกําหนดวิธีการในการจัดการความรู ้
ร่ วมกับคณะทํางานธนาคารความดี
3. ชุมชนเข้าใจถึงศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงาน
ของธนาคารความดี
4.ชุมชนสามารถปรับตัวให้รู้เท่ากันต่อสถานการณ์
สังคมในปั จจุบนั ควบคู่กบั การทําความดีมาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินชีวิต
5. ชุมชนให้การเรี ยนรู้ของธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่
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จากตารางที 28 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ด้านภาวะผูน้ าํ ในการจัดการความรู้ ใน
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( & = 3.78 , S.D = 0.22) เมือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 ชุ มชนเข้าใจถึ งศักยภาพของชุ มชนในการดําเนิ นงานของ
ธนาคารความดี ( & = 3.95 , S.D = 0.37) อันดับ 2 ผูน้ าํ ชุมชนกําหนดวิธีการในการจัดการความรู ้
ร่ วมกับคณะทํางานธนาคารความดี ( & =3.93 , S.D = 0.56) อันดับ 3 ผูน้ าํ ชุมชนเห็นความสําคัญ
ให้การสนับสนุนในการสร้างระบบการจัดการความรู้ภายในชุมชน ( & = 3.88 , S.D = 0.46)
อันดับ 4 ชุ มชนสามารถปรับตัวให้รู้เท่ากันต่อสถานการณ์สังคมในปั จจุบนั ควบคู่กบั การทําความดี
มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต ( & = 3.83 , S.D = 0.26) และ อันดับ 5 ชุมชนให้การเรี ยนรู้ของ
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่

( & = 3.72 , S.D =

0.36)
ตารางที 29 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านวัฒนธรรมเรื องการจัดการความรู้
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

1. การดําเนินงานของธนาคารความดีใช้การเรี ยนรู้เพือ

3.63

0.65

มาก

5

3.94

0.57

มาก

1

3.78

0.46

มาก

3

เสริ มสมรรถภาพ ของธนาคารความดีทีมีอยูใ่ ห้เข้มแข็ง
เพือสร้างองค์ ความรู ้ใหม่ๆ
2. การดําเนินงานของธนาคารความดีมีการเรี ยนรู้จาก
ผลทีเกิดขึนแล้วนําไปสู่ การปรับปรุ งการทํางานให้ดี
ขึน
3. ธนาคารความดีมีบรรยากาศการเปิ ดเผยและ
ไว้วางใจ ซึ งกันและกัน
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ตารางที 29 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านวัฒนธรรมเรื องการจัดการความรู้
(n=64)
รายการ

S.D.

แปลผล

ลําดับ

0.67

มาก

2

3.72

0.26

มาก

4

3.96

0.31

มาก

-

&

4. การแสดงความคิดเห็นร่ วมกันภายในกลุ่ม ระหว่าง 3.84
กลุ่ ม เกิ ด การยอมรั บ ในความรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์
5. ชุมชนรู้สึกเป็ นเจ้าของธนาคารความดีร่วมกัน

จากตารางที 29 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยด้านวัฒนธรรมเรื องการจัดการความรู้ใน
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( & = 3.96 , S.D = 0.31) เมือ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับ
ค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดัง นี อันดับ 1การดําเนิ นงานของธนาคารความดี มี ก ารเรี ยนรู้ จากผลที
เกิดขึนแล้วนําไปสู่ การปรับปรุ งการทํางานให้ดีขึน ( & = 3.95 , S.D = 0.37) อันดับ 2 การ
แสดงความคิดเห็ นร่ วมกันภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม เกิ ดการยอมรับในความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ( & = 3.93 , S.D = 0.56) อันดับ 3 ธนาคารความดี มีบรรยากาศการเปิ ดเผยและ
ไว้วางใจ ซึ งกันและกัน ( & = 3.88 , S.D = 0.46) อันดับ 4 ชุมชนรู้สึกเป็ นเจ้าของธนาคารความดี
ร่ วมกัน ( & = 3.83 , S.D = 0.26) และอันดับ 5 การดําเนินงานของธนาคารความดี ใช้การเรี ยนรู้
เพือเสริ มสมรรถภาพ ของธนาคารความดีทีมีอยูใ่ ห้เข้มแข็งเพือสร้างองค์ ความรู ้ใหม่ๆ ( & = 3.72
, S.D = 0.36)
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ตารางที 30 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านกิจกรรมของธนาคารความดี
(n=64)
รายการ

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

1. ธนาคารความดีเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีสําคัญของชุมชน

3.61

0.32

มาก

3

2. ธนาคารความดีมีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือใน

3.52

0.38

มาก

5

3.67

0.49

มาก

2

3.72

0.57

มาก

1

3.56

0.49

มาก

4

3.71

0.37

มาก

-

การทํางานร่ วมกับชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง
3. ธนาคารความดีดาํ เนินกิจกรรมร่ วมกับชุมชนและ
หน่วยงานตามเทศกาลต่างๆของท้องถินอย่าง
สมําเสมอ
4. ธนาคารความดีเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาวัด
หมู่บา้ น
5. ธนาคารความดีเป็ นศูนย์รวมการทํากิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนือง

จากตารางที 30 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก ( & = 3.71 , S.D = 0.37) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 ธนาคาร
ความดี เปิ ดโอกาสให้ ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมต่ า งๆ เช่ น การบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาวัด
หมู่บา้ น ( & = 3.72, S.D = 0.57) อันดับ 2 ธนาคารความดีดาํ เนิ นกิจกรรมร่ วมกับชุ มชนและ
หน่วยงานตามเทศกาลต่างๆของท้องถินอย่างสมําเสมอ ( & = 3.67, S.D = 0.49) อันดับ 3
ธนาคารความดีเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีสําคัญของชุ มชน ( & = 3.61, S.D = 0.32) อันดับ 4 ธนาคาร
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ความดีเป็ นศูนย์รวมการทํากิจกรรมของชุ มชนอย่างต่อเนื อง( & =3.56, S.D = 0.49) และอันดับ 5
ธนาคารความดีเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีสําคัญของชุมชน( & = 3.61, S.D = 0.38)
ตารางที 31 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการวัดผลการจัดการความรู้
(n=64)
รายการ
1. กิจกรรมการจัดการความรู ้เป็ นการส่ งเสริ มคนใน

&

S.D.

แปลผล

ลําดับ

3.67

0.41

มาก

5

3.84

0.59

มาก

2

3.75

0.63

มาก

3

3.86

0.61

มาก

1

3.73

0.44

มาก

4

3.64

0.47

มาก

-

ชุมชนได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้ชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความสําคัญของการทําความดี
3. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้คนในชุมชนเข้ามี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื อง
4. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้ชุมชนภาคภูมิใจ
ในการทําความดีทีสามารถนําชุมชนสู่ ความอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ข
5. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยเชือมโยงชุมชนด้วย
ทุนทางสังคม โดยธนาคารความดีได้ใช้คุณค่าทางพุทธ
ศาสนา ได้แก่ สัจจะ เสี ยสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือ
กัน และความรักสามัคคีกนั
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จากตารางที 31

พบว่า ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่ อการจัดการความรู ้ ของ

ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( & =

3.64, S.D = 0.47) เมือพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปน้อย ดังนี
อันดับ 1 กิจกรรมการจัดการความรู ้ ช่วยให้ชุมชนภาคภูมิใจในการทําความดี ทีสามารถนําชุ มชนสู่
ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ( & = 3.86, S.D = 0.61) อันดับ 2 กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้ชุมชน
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของการทําความดี ( & = 3.84, S.D = 0.59) อันดับ 3 กิจกรรม
การจัดการความรู้ ช่วยให้คนในชุ มชนเข้ามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ มชนอย่างต่อเนื อง ( & =
3.75, S.D = 0.63) อันดับ 4 กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยเชือมโยงชุมชนด้วยทุนทางสังคม โดย
ธนาคารความดีได้ใช้คุณค่าทางพุทธศาสนา ได้แก่ สัจจะ เสี ยสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือกัน และ
ความรักสามัคคีกนั ( & = 3.73, S.D = 0.44) และอันดับ 5 กิจกรรมการจัดการความรู ้เป็ นการ
ส่ งเสริ มคนในชุมชนได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ( & = 3.67, S.D = 0.41)
ส่ วนที 2 ผลการปรับปรุ งรูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ น
สุ ขของชุ มชนไทย
สําหรับผลการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย จากการนํารู ปแบบ “RONGPLAKHAO Model” ไปทดลองไปใช้โดย
การขับเคลือนการจัดการความรู ้ในชุมชนบ้านร่ องปลาค้าว และนํารู ปแบบสู่ การประชุมสัมมนา ที
ประชุมเห็นว่าภาพรวมของรู ปแบบ “RONGPLAKHAO Model” โดยผูว้ จิ ยั ได้ประเมินร่ วมกับการ
ประเมินเชิ งปริ ม าณ ด้วยการสัง เกตแบบมี ส่วนร่ วม เป็ นการสังเกตของผูว้ ิจยั ตลอดระยะเวลา 3
เดือนทีมีการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี มีพฤติกรรม ความสนใจและความ
ตังใจในการเข้าร่ วมกิ จกรรมการจัดการความรู้เป็ นอย่างไร ร่ วมกับการแสดงความคิดเห็ น รวมถึงความ
เปลียนแปลงทีเกิดขึน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี สรุ ปได้วา่
สมาชิกของธนาคารความดีได้ให้ความร่ วมมืออย่างเป็ นกันเอง ตังแต่การเข้าร่ วมประชุ มในกิจกรรม
การสร้างความเข้าใจ ระดมความคิด ร่ วมแสวงหาความรู ้ และศึ กษาดูงาน การอบรม การเข้าร่ วม
ประชุ ม มีการแบ่งหน้าทีกันในการถ่ายทอดความรู ้ให้สมาชิ ก ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
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ร่ วมประชุมเพือพิจารณา/ตรวจสอบความรู ้ทีจะนําไปถ่ายทอดผ่านกระบวนการทํางานของธนาคาร
ความดี และจะขยายผลต่อให้ทวทั
ั งหมู่บา้ น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่างานวิจยั จะดําเนิ นการในระยะเวลาอันสัน แต่ พืนที ก็ ดาํ เนิ นการ
ต่อไป โดยร่ วมกันพัฒนากิจกรรมการแผนงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถินทีนํามาพัฒนา
ชุมชนให้สามารถดํารงอยูด่ ี มีสุขตามเจตจํานงของชาวบ้านทีต้องการให้ชุมชนเป็ นชุ มชนทีมีความ
เข้มแข็งทียืนหยัดกับสภาวการณ์ทีสังคมโลกเปลียนแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง ถ้าชุมชนไม่มีภูมิคุม้ กัน
ที ดี เ พี ย งพอย่อ มเป็ นภาวะเสี ยงที ชุ ม ชนอาจประสบปั ญ หาสั ง คมที ถาโถมโดยปราศจากการ
กลันกรอง ซึ งการดําเนิ นกิ จกรรมโดยอาศัยธนาคารความดี ซึงเป็ นเสมือนเครื องมือเชื อมร้ อยให้
ชาวบ้านมีความสามัคคีกนั มากขึน สังเกตได้จากความร่ วมมือร่ วมใจกันเวลามีงานต่างๆในชุ มชน
อันเป็ นจุดเริ มต้นของการพัฒนาในทุกๆด้าน ทําให้เกิดภาพของการบูรณาการพัฒนาด้านต่างๆ ต่อ
ยอดกิจกรรมและพัฒนาทีมีอยูเ่ ดิ ม นอกจากนันได้เกิดการให้แบ่งปั นและช่วยเหลื อกันมากขึน ทัง
ทางด้านทุนทรัพย์ แรงกายและแรงใจอย่างเป็ นรู ปธรรม อันเป็ นกุศโลบายให้ชาวบ้านได้นาํ คุณค่า
ของคนโดยเฉพาะความดีนาํ สู่ การบันทึกเก็บไว้ เพราะโดยธรรมชาติของมนุ ษย์ตอ้ งการให้บุคคลอืน
ได้จดจําและรับรู้ในสิ งทีตนเองได้ทาํ ไว้ เมือเราได้ทาํ ดีเพือชุมชน/สังคมย่อมจะมีคุณค่ามากขึน
นอกจากนี รู ปแบบยังทําให้คนในชุ มชนตระหนักเห็ นคุณค่าของการทําความดี มีความรัก
ความสามัคคีและคงไว้ในวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถินของชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าว ซึ งเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนเกิดแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทีผลการพัฒนารู ปแบบเป็ นเช่ นนี เนื องจากรู ปแบบได้ผ่าน
การตรวจสอบและรั บ รองจากผูท้ รงคุ ณวุ ฒิ ม าแล้ว ครั งหนึ ง ซึ งผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ป ระเมิ น ความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ความถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
ทีสุ ด ทัง 4 ด้าน และยังผ่านการนําไปทดลองใช้โดยการขับเคลือนการจัดการความรู้ในชุมชนบ้าน
ร่ องปลาค้าวเป็ นเวลา 3 เดือน ซึ งตรงกับความต้องการของชุ มชนและได้เกิดการพบปะแลกเปลียน
เรี ยนรู ้ร่วมกันมีกิจกรรมอย่างร่ วมกัน ได้ทบทวนตนเองค้นพบปั ญหาค้นหาศักยภาพของชุ มชน โดย
มีเป้ าหมายทีจะนํารู ปแบบธนาคารความดี มาใช้ในการขับเคลือนชุ มชนเพือพัฒนาชุ มชนให้เป็ น
สังคมอยูเ่ ย็นสุ ขต่อไป
จากการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย ในประเด็นการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
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สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทย ที ประชุ มเห็ นว่าภาพรวมของรู ป แบบ “RONGPLAKHAO
Model” อยูใ่ นเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็นดังนี
1. มีความเหมาะสมในการนํารู ปแบบมาใช้ในพืนที ในการประชุ มได้ร่วมกันแลกเปลียน
เกี ยวกับ ประเด็ นได้ว่า รู ปแบบนี ได้นาํ กิ จกรรมทีอยู่ภายใต้ธนาคารดี ซึ งกิ จกรรมต่างๆที กําหนด
ขึนมาล้วนเป็ นสิ งทีมีอยูใ่ นตัวบุคคลและชุ มชนอยู่แล้ว จึงเป็ นสิ งทีไม่แปลกแยกหรื อการฝื นปฏิบตั ิ
ขณะเดียวกันรู ปแบบนี ก็ไม่มีความยุง่ ยากหรื อยากต่อความเข้าใจหรื อการนําไปปฏิบตั ิ เพียงแต่ตอ้ ง
อาศัยเวลาในการขยายแนวคิดนีให้กบั ชุมชนได้รับทราบ เข้าใจ และการแนวร่ วมในการดําเนินการ
ต่อไป ในภาพรวมประเด็นนีผูร้ ่ วมประชุมได้ลงความเห็นว่ามีความเหมาะสมสมบูรณ์ครบถ้วน ดัง
คํากล่าวของผูใ้ หญ่บา้ นร่ องปลาค้าว ไว้วา่
“โมเดลนีมีความเหมาะสม ไม่ จาํ เป็ นต้ องปรั บปรุ งเพิมเติมส่ วนใดแล้ ว
เพราะกิจกรรม ต่ างๆทีทําก็ล้วนสอดคล้ องกับบริ บทและสิ งมีอยู่ในชุมชน
บ้ านเรา ผมเห็นว่ ามันครอบคลุมทุกประเด็นสมบูรณ์ ครบถ้ วนแล้ ว”
2. มีความถูกต้อง ในการนํารู ปแบบมาใช้ในพืนที ในการประชุ มได้ร่วมกันแลกเปลี ยน
เกียวกับประเด็นได้ว่า ตังแต่กระบวนการเริ มต้นจนกระทังสิ นสุ ดล้วนมาจากการกลันกรองของ
ผูเ้ กียวข้อง ผูม้ ีความรู ้ มีความสามารถ ในการคัดสรรพิจารณาอย่างถ่องแท้วา่ กิจกรรมทีนํามาใช้ใน
ชุมชนต้องมีความถูกต้องทีเชื อมันได้ตามหลักการและหลักปฏิบตั ิได้วา่ สามารถนําปฏิบตั ิได้อย่าง
ถูกวิธี ถูกกระบวนการ ถูกคน และถูกพืนที ในภาพรวมประเด็นนี ผูร้ ่ วมประชุ มได้ลงความเห็นว่ามี
ความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนดังคํากล่าวของ นายกเทศมนตรี ตาํ บลนางแล ได้สะท้อนไว้วา่
“โมเดลนีได้ ทาํ ให้ เรารู้ ว่าการนําหลักคิ ดกับหลักปฏิ บัติในชุมชน ถ้ าทําให้
เห็นเป็ นรู ปธรรมก็ย่อมแสดงออกมาถึงศักยภาพของชุมชน ซึ งแน่ นอนว่ า
ในการคิ ดอะไร ทําอะไร ต้ องมี หลักการพร้ อมหลักปฏิ บัติ แต่ ก ารทําให้
หลัก การและหลั ก ปฏิ บั ติเ ดิ น ควรคู่ กั น ได้ ไ ม่ เป็ นเรื องง่ า ย แต่ ก ารที นํา
โมเดลนีมาใช้ ได้ สามารถพิสูจน์ ว่าเป็ นนํามาใช้ อย่ างถูกวิธี ถูกหลักการ ถูก
คน ถูก ชุ ม ชนและถูก เวลา จากผลที ดํา เนิ น การไปยั ง ไม่ เ ห็ น ว่ า ต้ อ งมี
ปรั บปรุ งอะไรเกียวกับโมเดล
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ขอชื นชมและยิ นดี ทีชุ มชนได้ นาํ รู ป แบบนี มาทดลองใช้ ต่อไปคงไม่ ใ ช่
ทดลองแต่ เป็ นสิ งทีพวกเราข้ องขยับกันอย่ างจริ งจัง”
3. เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ในการนํารู ปแบบมาใช้ในพืนที ในการประชุ มได้ร่วมกัน
แลกเปลียนเกียวกับประเด็นได้วา่ ความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักทีจะเรี ยนรู ้ร่วมกันทีมาจาก
แนวคิ ด อัน จะนํา ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ ต้อ งพิ จ ารณาว่า สิ งที นํา มาใช้ใ นชุ ม ชนนันสามารถปรั บ ให้
สอดคล้องกับบริ บทของชุ มชนมากน้อยเพียงใด คนในชุ มชนสามารถนํามาปฏิ บตั ิได้หรื อไม่ ซึ ง
รู ปแบบนี ชุ มชนยอมรั บมาตังแต่ตน้ พร้ อมทีเรี ยนรู ้ไปพร้ อมๆ กันและแน่ นอนว่าชุ มชนสามารถ
นําไปปฏิบตั ิได้ดว้ ยความเต็มใจ ในภาพรวมประเด็นนีผูร้ ่ วมประชุมได้ลงความเห็นว่ามีความเป็ นไป
ได้ในทางปฏิ บตั ิสมบูรณ์ ครบถ้วนดังคํากล่าวของ กรรมการธนาคารความดี บา้ นร่ องปลาค้าว ได้
สะท้อนไว้วา่
“ชุ มชนเราพร้ อมที เรี ยนรู้ กับสิ งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การที เอารู ปแบบนี มาให้
พวกเราได้ ทาํ กัน เป็ นสิ งที พวกเราทําได้ อยู่แล้ ว เต็มใจอย่ างยิง เพราะถ้ า
ทุกสิ งทุกอย่ างทีอยู่ในกิจกรรมล้ วนเป็ นสิ งทีเราทําได้ ปฏิ บัติได้ กันทุกคน
และเห็นว่ ารู ปแบบนีเป็ นไปได้ ในการปฏิ บัติไม่ เห็นว่ าต้ องปรั บปรุ งอะไร
สอดคล้ องกับชุมชนเราได้ อย่ างดี สมบูรณ์ แล้ ว” (ติม จันเลน, 2556)
สอดคล้องกับตัวแทนผูส้ ู งอายุทีกล่าวเสริ มว่า
“รู ปแบบที เรานํามาใช้ ถือว่ าดี แล้ ว คนในชุ มชนเข้ าใจ ปฏิ บัติได้ ทําเป็ น
ครบถ้ วนดีแล้ ว หน้ าทีของพวกเราต่ อไปคือการขยายสมาชิ กให้ เพิมขึนเท่ า
นันเอง” (สวัสดิ สุทธสม ,2556)
4. มี ความเป็ นประโยชน์ ในการนํา รู ป แบบมาใช้ ใ นพื นที ในการประชุ ม ได้ร่ว มกัน
แลกเปลียนเกียวกับประเด็นได้ว่า การนํารู ปแบบมาใช้จาํ เป็ นต้องให้เกิ ดคุณค่าหรื อประโยชน์ต่อ
ชุมชน ซึ งเป็ นการหยิบยืนสิ งดีๆให้กบั ชุมชน โดยชุมชนร่ องปลาค้าวได้เห็นประโยชน์ทีเกิดจากการ
นํารู ปแบบนี ไปปฏิบตั ิใช้ได้อย่างดียิง อาทิ การทีคนเห็นคุณค่าของการทําความดี การนําหลักธรรม
มาใช้ในชี วิตประจําวัน การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชี วิต ความเสี ยสละ ความ
รัก และความสามัคคี ได้เกิดขึนอย่างเห็นได้ชดั ในชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าว ในภาพรวมประเด็นนี ผู ้
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ร่ วมประชุมได้ลงความเห็นว่าความเป็ นประโยชน์มีความสมบูรณ์ครบถ้วนดังคํากล่าวของ พระครู
ใบฎีกาสุ บิน สุ บินโณ ได้สะท้อนไว้วา่
“รู ปแบบนี เป็ นประโยชน์ ต่อชุ มชนของเรามากที เดี ย วเพราะชุ ม ชนเรา
เน้ นหลักธรรมในการดํารงชี วิต เมือคนคิ ดดี ทําดีกจ็ ะส่ งผลให้ ชุมชนเราดี
ไปด้ วย และกิ จกรรมต่ างๆที กําหนดขึนมาที อยู่ภายใต้ ธนาคารความดี ก็
ล้ วนสมบูรณ์ ครบถ้ วน ไม่ ต้องปรั บปรุ งอะไรอีก”
สําหรับตัวแทนกลุ่มสตรี ได้เสริ มอีกว่า
“เรายินดีนาํ รู ปแบบนีมาใช้ ในพืนที บ้ านร่ องปลาค้ าวด้ วยความเต็มใจ และ
เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนเรา สิ งดีๆเหล่ านีอยากให้ เราทําต่ อไป และเห็นว่ า
รู ปแบบนีสมบูรณ์ แล้ ว ไม่ เห็นต้ องปรั บปรุ งอะไรหรื อแก้ ไขอะไรอีกแล้ ว”
(ทัศนีย ์ มูลจ้อย, 2556)
สรุ ปผลการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย ภายหลังจากการนํารู ปแบบไปทดลองไปใช้โดยการขับเคลือนการจัดการ
ความรู้ในชุมชนบ้านร่ องปลาค้าวและนํารู ปแบบสู่ เวทีประชุ มขอเสนอเชิ งนโยบาย ทีประชุมเห็นว่า
ภาพรวมของรู ปแบบ “RONGPLAKHAO Model” อยูใ่ นเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความ
เหมาะสม มีความถูกต้อง เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และมีความเป็ นประโยชน์ โดยรู ปแบบมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนไม่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่ วนใดเพิมเติม
การถอดบทเรียน
สําหรับการผลการถอดบทเรี ยน เป็ นการถอดบทเรี ยนสรุ ปผล ข้อเสนอแนะและสิ งทีได้
เรี ย นรู ้ จ ากการวิจ ัย ในพื นที จากเวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ การอบรมและการประชุ ม สั ม มนา ใน 5
ประเด็น คือ การเตรี ยมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดับความรู้ การประชุมสั มมนา และ
การจัดการความรู้ ซึ งผลการถอดบทเรี ยน พบว่า ผลจากการเรี ย นรู ้ ในครั งนี เป็ นการพิ จารณา
กระบวนการของคณะทํางาน คณะกรรมการทีมีส่วนร่ วมกับสมาชิกธนาคารความดี และบริ บทใน
การดําเนิ นงาน ตลอดจนการเรี ยนรู ้ทีคณะทํางานได้สร้างขึนเพือนําไปสู่ การมีความรู ้ ทัศนคติ และ
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ทักษะในการจัดกิจกรรมธนาคารความดีต่อไป โดยคณะทํางานต้องเข้าใจว่าต้องทําอะไร ทําไมต้อง
ทํา และเชื อมโยงกับชุ มชนอย่างไร ซึ งวิธีการเรี ยนรู ้ เป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้ ทีเกิดขึนกับบุคคล โดย
สามารถจําแนกตามคุณลักษณะหรื อเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ดังต่อไปนี
1. การพูดคุยระหว่างสมาชิ กธนาคารความดี เป็ นการแลกเปลียนความรู ้ของสมาชิ กฯ
โดยใช้การพูดุคุยระหว่างกันในรู ปแบบไม่เป็ นทางการ ในโอกาสทีปฏิบตั ิงานในธนาคารความดี ใน
รู ปกิจกรรมชุมชน เช่น งานบุญ งานพัฒนาท้องถิน เป็ นต้น
2. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ เป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของสมาชิกธนาคารความดี ทีได้
จากการปฏิ บตั ิงานหรื อการได้ประสบการณ์ จากการร่ วมลงมื อทํางานด้วยตนเอง ร่ วมทังในการ
เรี ยนรู ้ในการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม หรื อทีม เช่น การดําเนินงานในลักษณะโครงการ กิจกรรม โดย
สิ งเหล่านีได้ทาํ ให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ แก่สมาชิกธนาคารความดีทีปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ได้แก่ การ
เรี ยนรู ้วธิ ี การทํางานทีได้จากเพือนสมาชิกซึงมีประสบการณ์แตกต่างกันไป
3. การฟังบรรยาย การเข้าฝึ กอบรมเกียวกับดําเนิ นงานในของธนาคารความดี ทีสมาชิ ก
ฯ จําเป็ นต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบตั ิงาน ความโดดเด่นในช่วงการดําเนินงานของ
ธนาคารความดี คือ การจัดอบรมให้แก่ กลุ่มสมาชิ กธนาคารความดี ให้ทราบถึ งหลักเกณฑ์การ
ดํา เนิ นงานของธนาคารความดี การปฏิ บตั ิ ตนของสมาชิ ก ว่า สามารถฝากความดี อะไรได้บ ้า ง
ผลตอบแทนความดีทีแต่ละคนจะได้รับคืออะไร เวลาสถานทีในการรับฝากและถอนความดี เป็ นต้น
รวมถึงมีการอบรมให้แก่คณะกรรมการและคณะทําในเรื องการบริ หารจัดการธนาคารความดี ให้
กรรมการและคณะทําทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าทีของตนเองว่าต้องทําอะไรและอย่างไรบ้าง ซึ ง
ถือว่าตรงกับวิธีการพัฒนาชุ มชน คือ วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education) ด้วย
การให้ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลทีจําเป็ นแก่คนในชุ มชน ซึ งเป็ นการสร้างความเข้าใจ ช่วยเพิมขีด
ความสามารถและความมันใจในการดําเนินงานให้กบั กลุ่มคนในชุมชน
4.

การประชุ มกลุ่ มสมาชิ กธนาคารความดี อย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นกิ จกรรมการ

แลกเปลี ยนประสบการณ์ ระหว่างสมาชิ ก ฯ โดยใช้รูป แบบการประชุ ม แต่มี บรรยากาศทีไม่ เป็ น
ทางการ และมีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 10-15 คน
5. การแลกเปลียนเรี ยนรู้ของชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of practices) เป็ นกิจกรรม
แลกเปลี ยนประสบการณ์ ระหว่างสมาชิ กฯภายในธนาคารความดี บา้ นร่ องปลาค้าว กับ ธนาคาร
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ความดี ต ํา บลหั ว ง้ ม และตํา บลป่ าหุ่ ง โดยใช้ รู ปแบบการรวมกลุ่ ม และเรี ยนรู ้ ร่ ว มกัน ผ่ า น
ประสบการณ์
6. การศึกษาดูงานจากองค์กรทีปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นเลิศ (Best Practice) เป็ นการเรี ยนรู้
องค์กรโดยกิจกรรมให้กบั สมาชิ กฯไปศึกษากับองค์กรทีมีคดั สรรแล้ว เพือนําความรู ้ เทคนิ ค และ
วิธีการมาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการถอดบทเรี ยนในการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีบา้ นร่ องปลา
ค้าว ได้ดงั นี
1. การศึกษาดูงาน
ผลการถอดบทเรี ยน พบว่า คณะผูศ้ ึกษาดูงานได้ดาํ เนิ นการโดยผ่านการพิจารณาร่ วมกัน
ของผูน้ าํ และแกนนําชุ มชนเพือไปศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ ทีประสบความสําเร็ จของธนาคารความดี คือ
ตําบลหัวง้มและป่ าหุ่ง ซึ งสิ งทีได้เรี ยนรู ้คือ กระบวนการ/วิธีการดําเนินงานตลอดจนปั ญหาอุปสรรค
ของธนาคารความดี โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของคณะกรรมการธนาคารความดีทงสองแห่
ั
ง
จากการศึ ก ษาดู ง านได้นํา สู่ แนวทางและจุ ด ประกายทางความคิ ดของคณะผูศ้ ึ ก ษาดู งานเพื อนํา
แนวคิ ดไปจัดตังธนาคารความดี ใ นชุ ม ชน ซึ งสิ งสํา คัญ คื อ การวางแผนร่ ว มกันอย่า งชัดเจนใน
กระบวนการดําเนินงาน กระทังได้แนวทางตังแต่เตรี ยมชุ มชนให้รับรู ้และยอมรับแนวคิดการจัดตัง
ธนาคารความดี การสร้ างแนวร่ วมหรื อทีมงาน และการขับเคลื อนตามกระบวนการของธนาคาร
ความดีทีสอดรับกับวิถีชีวติ ชุมชน
2. การเตรียมชุ มชน
ผลการถอดบทเรี ยน พบว่า การวางแผนจากคณะทํางานที ร่ วมจัดตังธนาคารความดี ที
เชื อมโยงมาจากคณะผูศ้ ึ ก ษาดู ง านได้เริ มกระบวนการจัดเตรี ย มชุ มชน โดยประชุ ม ชี แจง สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการดําเนิ นงานภายใต้ธนาคารความดีอย่างละเอียดและชัดเจน เมือ
ได้ขอ้ สรุ ปและได้รับความเห็นชอบจากชุ มชน จึงมีการจัดตังธนาคารความดี ขึนภายใต้ทีมงานทีมี
การคัดสรรบุคคลภายในชุมชนทีชุมชนให้การยอมรับและเป็ นผูเ้ หมาะสมในการเป็ นคณะทํางานได้
อย่างดี สิ งทีเกิดขึนในการเตรี ยมชุ มชนทีเห็ นเด่นชัด คือ การมีส่วนร่ วมของชุ มชน ตังแต่ส่วนร่ วม
ในการวางแผน ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ส่ วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ และส่ วนร่ วมในการประเมินผล
นอกจากนันสิ งทีตอกยําการเตรี ยมชุ มชนอีก ประการหนึ ง คื อ ผูน้ าํ เป็ นบุ คคลสําคัญที ทําให้ก าร

374
เตรี ยมชุ มชนดําเนิ นไปอย่างราบรื น นันแสดงให้เห็ นว่าผูน้ าํ เป็ นบุคคลที ชาวบ้านให้ความเคารพ
เชือมัน ศรัทธา และเป็ นแบบอย่างทีดีต่อชุมชนมาอย่างต่อเนือง
3. การอบรมยกระดับความรู้ การจัดการความรู้
ผลการถอดบทเรี ยน พบว่า กระบวนการฝึ กอบรมเพือเสริ มสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกียวกับการจัดการความรู ้ธนาคารความดี ในการฝึ กอบรมได้รับความร่ วมมือจากวิทยากรทีมีความรู ้
ด้านการจัดการความรู้และธนาคารความดีมาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ ซึ งกระบวนการจัด
อบรมเน้นให้ผเู้ ข้าร่ วมได้มีความรู ้เพือนําไปปรับใช้ในการดําเนินงานธนาคารความดี สิ งทีเกิดขึนใน
เวทีการฝึ กอบรม คือ ความตังใจ ความสนใจ และความกระตือรื อร้นของผูเ้ ข้าร่ วมทีพร้อมเรี ยนรู ้
มุ่งหวังทีจะนําความรู ้สู่ การปฏิบตั ิและเกิดผลในการดําเนินงานธนาคารความดี
4. การประชุ มสั มมนา
ผลการถอดบทเรี ยน พบว่า เวที ประชุ มสัมมนาที ผ่านการสะท้อนจากผูน้ าํ ชุ มชนและ
ผูเ้ กียวข้องกับธนาคารความดี ได้ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ในการทดลองรู ปแบบการจัดการความรู ้
ธนาคารความดีมาตลอดเวลา 3 เดื อน สิ งทีเกิ ดขึนคือการเปิ ดมุมมองของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสัมมนา
โดยสะท้อนภาพของศักยภาพชุ มชนต่อในการดําเนิ นงานธนาคารความดี และทิศทางของธนาคาร
ความดีบา้ นร่ องปลาค้าวทีจะก้าวต่อไปในอนาคต จากภาพสะท้อนของการผูเ้ ข้าร่ วมแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมันในการขับเคลือนการดําเนิ นงานของธนาคารความดี แม้อาจมีปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
และโอกาสของการดําเนินงานในอนาคตทีต้องเผชิญต่อไป
5. การจัดการความรู้ ธนาคารความดี
ผลการถอดบทเรี ยน พบว่า ในเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ทําให้ผนู ้ าํ ชุมชนและผูเ้ กียวข้องมีการ
รวมกลุ่มเพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกันบนพืนฐานของความรู ้ การจัดการความรู ้และธนาคารความดี
ช่วยให้ชุมชนเข้าใจสถานการณ์ในชุมชน โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การปฏิบตั ิ ซึ งมีภาวะ
ผูน้ าํ เป็ นตัวขับเคลือนเพือประสานมุ มมองและความคิดทีแตกต่างกันให้สามารถขับเคลื อนไปใน
ทิศทางเดี ยวกันโดยคิดบนพืนฐานของความดี ผลการรวมกลุ่มทําให้เกิดความสามัคคี เอืออาทรต่อ
กันตระหนัก ถึ ง คุ ณค่า การทํา ความดี มี ค วามกระตื อรื อร้ น ในการแสวงหาความรู ้ เนื องจากการ
รวมกลุ่มเป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนในชุ มชนได้รับรู ้แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและได้รับความรู ้เรื อง
การจัดการความรู ้ธนาคารความดีมากขึนมีกระบวนการคิดทีเป็ นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ ถอด
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บทเรี ยนได้ด้วยตนเอง ทํา ให้ได้ฝึกกระบวนการทางความคิ ดบนพื นฐานองค์ความรู ้ ข องชุ ม ชน
กระบวนการในการจัดการความรู้มีความตระหนักในการทํางานเพือส่ วนรวมและเล็งเห็นประโยชน์
สาธารณะ มี ก ารทํา งานแบบมี ส่ ว นร่ ว มมากขึ นทังในส่ ว นของการวางแผน ร่ ว มปฏิ บ ัติ ร่ ว ม
รับผิดชอบ และร่ วมรับผลประโยชน์ โดยเฉพาะมีการประสานร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาในพืนที
องค์ปกครองส่ วนท้องถิ น ที จะนํา ไปสู่ ก ารพัฒนาชุ มชนในด้านอื นๆต่อไป นอกจากนี ในเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ทําให้กลุ่มคุณกิจคือผูน้ าํ ชุ มชน คณะกรรมการธนาคารความดี และผูเ้ กียวข้องมี
การรวมกลุ่มกันเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ร่วมกันบนพืนฐานของความรู ้และธนาคารความดี ช่ วยให้
ชุมชนเข้าใจและพร้ อมจะร่ วมดําเนิ นกิจกรรม โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั การปฏิ บตั ิ ซึ งมี
ภาวะผูน้ าํ เป็ นตัวขับเคลือนเพือประสานมุมมองและความคิดทีแตกต่างกันให้สามารถขับเคลือนไป
ในทิศทางเดียวกัน ส่ งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้ธนาคารความดีให้คุม้ ค่าและประโยชน์สูงสุ ด ผล
การรวมกลุ่มทําให้เกิดความสามัคคี เอืออาทรต่อกัน ตระหนักถึงคุณค่าของความดี มีความกระตือ
ร้ อร้ นในการแสวงหาความรู ้ เนื องจากการรวมกลุ่ ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ค นในชุ ม ชนได้รับ รู ้
แลกเปลี ยนข้อ มู ล ข่ า วสารและได้รั บ ความรู ้ เ รื องการจัด การความรู ้ ธ นาคารความดี ม ากขึ น มี
กระบวนการคิดทีเป็ นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ ถอดบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง กระบวนการในการ
จัดการความรู ้ มีความตระหนักในการทํางานเพือส่ วนรวมและเล็งเห็นประโยชน์สาธารณะ มีการ
ทํางานแบบมีส่วนร่ วมมากขึนทังในส่ วนของการวางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมรับ
ผลประโยชน์ มี ก ารเชื อมโยงกับ หน่ ว ยงานอื นๆ เป็ นเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ระหว่า งชุ ม ชนกับ
หน่ วยงานภาครัฐ/เอกชน นอกจากนี ได้เกิ ดบุคคลสําคัญในการเรี ยนรู ้ คือมีนักจัดการความรู ้ใน 4
ฝ่ าย ได้แ ก่ ผู้อ ํา นวยความสะดวกหรื อคุ ณ อํา นวย (Facilitator) ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านกลุ่ ม หรื อคุ ณ กิ จ
(Practitioner) ผูจ้ ดบันทึกหรื อคุณลิขิต (Note taker) และ ผูป้ ระสานงานหรื อคุณประสาน (Network
manager)ซึงเป็ นผูน้ าํ ทางธรรมชาติทีได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ
อย่างไม่เป็ นทางการโดยบุคคลเหล่านี ร่ วมเป็ นแกนนําในการขับเคลือนการจัดการความรู ้ให้เกิดผล
สําเร็ จ และยังคงขับเคลือนการจัดการความรู ้ในชุมชนอย่างต่อเนื องต่อไป

บทที 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย เป็ นการวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา (Research and Development:
R&D) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยการศึกษาวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ งมีวตั ถุประสงค์
การวิจยั (1) เพือศึกษาบริ บท สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ
ของธนาคารความดี (2) เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย (3) เพือศึกษาทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือ
เสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย และ(4)

เพือประเมินรู ปแบบการจัดการความรู้

ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย และผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ใน 4
ขัน ดังนี
ขันที 1 เป็ นการศึกษาสภาพสภาพการณ์การจัดการความรู้และความต้องการในการจัดการ
ความรู้ธนาคารความดีโดยการใช้แบบสอบถามสมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ ง อําเภอ
พาน จังหวัดเชี ยงราย จํานวน 314 คน และสัมภาษณ์เชิ งลึ กในประเด็นการจัดการความรู้ และการ
ปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก สําหรับในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนือหา
ขันที 2 เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุ มชนไทย เป็ นการวิเคราะห์ สร้ างรู ปแบบและพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของเนื อหา (Content Validity) โดยนํามาเป็ นแนวทางการจัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ การศึกษาดูงาน การจัดการอบรม และการประชุมสัมมนา การรวบรวมข้อมูลเชิง
คุ ณภาพ เป็ นการวิเคราะห์ เนื อหา ส่ วนการตรวจสอบรู ป แบบใช้แบบสอบถามกับผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จํานวน 5 คน เพือประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้องและความเป็ น
ประโยชน์ของรู ปแบบ สถิติทีใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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ขันที 3 เป็ นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ดําเนิ นการดังนี 1) การศึกษาดูงาน 2) การเตรี ยมชุมชน 3) การอบรมเพือ
ยกระดับการจัดการความรู้ เครื องมือทีใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินผล
หลังการอบรม ดําเนินการอบรม 1 วัน ประเมินผลความพึงพอใจหลังการอบรมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิ ติ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 4)การจัดเวทีแลกเปลียนรู้ เครื องมือทีใช้
เป็ นการจัดเวทีสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เนื อหาและสรุ ปบทเรี ยนหลังการจัด
กิจกรรม และ 5) การประชุ มสัมมนา เครื องมือทีใช้เป็ นการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การวิเคราะห์เนือหา
ขันที 4 เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดี เพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิ กธนาคารความดี ทีมีต่อการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทย โดยมีประชากรจํานวน 64 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลียและ
ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ส่ วนเครื องมือเชิงคุณภาพเป็ นการถอดบทเรี ยน
สรุ ปผลการวิจัย
การสรุ ปผลการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น
ประกอบด้วย สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคาร
ความดี การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย และการประเมินรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย ดังนี
1. สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคาร
ความดี ดี พบว่า สภาพการณ์การจัดการความรู ้และความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี มี
ผลการดําเนินการ อยูใ่ นระดับมาก
2. การจัดการความรู้ของธนาคารความดี
2.1 การแสวงหาความรู้ คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีมี แสวงหาความรู้
ได้มีช่องทางในการแสวงหาความรู ้จากตัวบุคคลมาจัดเก็บไว้ให้เป็ นระบบเพือนําไปใช้ประโยชน์
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กับธนาคารความดี จากการแลกเปลียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู ้ ซึ งความรู ้จะแฝงอยู่ตวั
บุคคลจากกระบวนการฝึ กอบรม และจากการศึกษาดูงาน นอกจากนันได้ผ่านช่ องทางในรู ปของ
เอกสาร สื อ หรื อสารสนเทศ ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน
2.2 การสร้างความรู้ ในการดําเนินงานของธนาคารความดีได้มีกระบวนการใน
สร้ างความรู ้ จากความรู ้ ทีได้จากการแสวงหาความรู ้ รวมถึ งวิธีการสร้างและพัฒนาความรู ้ ทีร่ วม
แลกเปลียนเรี ยนรู้ในลักษณะการแลกเปลียนประสบการณ์จากการพบปะ พูดคุยสื อสารระหว่างกัน
การทํากิจกรรมด้วยกันของสมาชิกธนาคารความดีดว้ ยการสร้างความรู้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เป็ น
วิธีการสร้างความรู ้ทีเห็นได้ชดั เจนและก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันของสมาชิกธนาคารความดี
2.3 การจัดเก็บความรู ้ เป็ นการจัดเก็บหรื อการบันทึกข้อมูลความรู ้ไว้ในสื อต่างๆ
เพือให้ง่ายต่อการนําความรู ้ไปใช้โดยกระบวนการจัดเก็บความรู ้ของธนาคารความดี แบ่งออกเป็ น 2
รู ปแบบ ได้แก่ การบันทึกของคะแนนสะสมความดี ในสมุดบันทึก และการบันทึ กกิ จกรรมของ
ธนาคารความดี ได้มีการจัดเก็บในรู ปแบบสื อสิ งพิมพ์ สื อวีดีทศั น์ และเอกสาร โดยบันทึ กและ
รวบรวมไว้ในลักษณะแผ่นพับ และเอกสารสําหรับเผยแพร่ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของธนาคารความดี ซึ งบางกิจกรรมได้บนั ทึกไว้เป็ นวีดีทศั น์ ซึ งในการจัดเก็บความรู ้ของธนาคาร
ความดีเป็ นไปอย่างมีระบบคือมีการแลกเปลี ยนและแบ่งปั นความรู ้ระหว่างสมาชิกธนาคารความดี
ผ่านจากการพูดคุย การสอนงาน ในการสร้างความรู ้จากความรู้ฝังลึกไปเป็ นความรู้ชดั แจ้งด้วยการ
เผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและรู ปแบบสื อ ซึ งจะทําให้สมาชิ กธนาคารความดีทีดําเนินการ
หรื อปฏิบตั ิในเรื องนันๆ จนเกิ ดให้เกิ ดเป็ นองค์ความรู ้ ประสบการณ์ และปั ญญาในตัวของสมาชิ ก
ธนาคารความดี
2.4 การวิ เ คราะห์ และสกัดความรู ้ ของธนาคารความดี ใช้ กระบวนการในการพู ดคุ ย
ปรึ กษาหารื อกันในการดําเนิ นกิ จกรรมจะใช้การแนะนําและแลกเปลี ยนข้อมูลความรู ้ ซึงกันและกัน
และนําปั ญหาหรื อข้อเสนอแนะมาปรึ กษาหารื อกัน เพือคิดหาแนวทางและช่องทางทีดี ทีสุ ดในการ
ให้ได้ประโยชน์ต่อชุมชนสู งสุ ด นอกจากนันได้มีการนําเอาข้อมูลความรู ้ทีได้มากลันกรอง แยกแยะ
ตรวจสอบ เพือให้ได้ขอ้ มูลความรู้ทีถูกต้องก่อนทีจะนําไปปฏิบตั ิใช้ในธนาคารความดี โดยมีการ
ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นงานทุกเดื อนเพือฟั งประเด็นต่างๆ ทีเกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของ
ธนาคารความดี ร่ วมกับการสอบถามความคิดเห็นจากการลงพืนทีในกิจกรรมในชุมชน

379
2.5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ เป็ นกระบวนการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ ทัง
ให้สมาชิกภายในและภายนอกได้เรี ยนรู้

ซึ งการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ของธนาคารความดี

เป็ นการสร้ างบรรยากาศแห่ งการแบ่งปั นทีผูใ้ ห้มีจิตใจทีพร้อมจะให้และผูร้ ับข้อมูลความรู ้ก็เต็มใจ
และตังใจมารับข้อมูลความรู ้อย่างเต็มใจ เป็ นการช่วยเหลือเกือกูลแบ่งปั น ทุกคนก็จะเกิดการเรี ยนรู ้
และการแบ่งปั นร่ วมกันอย่างมีความสุ ข โดยการดําเนิ นงานของธนาคารความดีได้มีวิธีการถ่ายโอน
และเผยแพร่ ความรู ้ ในลักษณะสื อหรื อนวัตกรรมเผยแพร่ เชิ งรุ กทีหลากหลาย เป็ นกระบวนการที
เกี ยวกับการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ทีมี ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการช่ วยให้ช าวบ้านเกิ ดความรู ้ และความ
ตระหนักในเรื องธนาคารความดีอย่างหลากหลายในทุกเพศวัย ซึ งได้มีการผลิตสื อในรู ปแบบได้แก่
บทเพลงธนาคารความดี แผ่นพับ วารสาร ป้ ายประชาสัมพันธ์ เว็ปไซต์ธนาคารความดี จัดบูธ
ประชาสัมพันธ์ สื อวิทยุ โทรทัศน์ และเผยแพร่ ความรู ้ในลักษณะการศึกษาดูงานของคณะบุคคล
2.6 การประยุกต์และปรับความถูกต้องของความรู ้ เป็ นการนําเอาความรู ้ทีสังสมมา
จากการเรี ยนรู้และประสบการณ์ทีเป็ นภูมิปัญญาเดิ มของสมาชิ กมาปรับใช้ในการดําเนิ นกิ จกรรม
ของธนาคาร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั พัฒนาจนเป็ นเทคนิ ควิธีการทีเป็ น
ลักษณะของธนาคารความดี ซึ งองค์ความรู ้หรื อขันตอนวิธีการต่างๆ จึงต้องมีการประยุกต์และปรับ
ความรู ้ให้ใช้ได้กบั กิจกรรมแต่ละกิจกรรมผ่านการประชุ มปรึ กษาหารื อร่ วมกัน ได้แก่ การกําหนด
เป้ าหมายของธนาคารความดี การกําหนดเมนูความดี/หมวดความดี นอกจากนันในการประยุกต์และ
ปรับความถูกต้องของความรู้ สู่ องค์กรภายนอก สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั หน่วยงานได้ เช่น การ
นําไปประยุกต์ใช้ทีมีการเลือนเงินเดือนข้าราชการ หรื อการให้บาํ เหน็จความดีความชอบตอบแทน
ให้แก่ขา้ ราชการทีประพฤติตนอยูใ่ นจรรยา มีระเบียบวินยั และปฏิบตั ิราชการมีประสิ ทธิ ภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของภาครัฐ
3. การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี กิจกรรมของธนาคารความดี ถือได้ว่าเป็ น
การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี ซึ งการบริ หารจัดการของธนาคารได้มีการดําเนิ นการได้
สอดคล้องกับความคาดหวังของสมาชิ กกลุ่ม เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการทีสร้างความพึงพอใจ
ให้เกิดขึนกับสมาชิ กธนาคารความดี คือ การยึดถือกฎระเบียบเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ความไว้วางใจ
และการยอมรับซึ งกันและกัน ซื อสัตย์และเสี ยสละ ซึ งการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดีตอ้ ง
อาศัยทุนสังคมทีแฝงอยูใ่ นชุ มชนเป็ นสําคัญทีเป็ นส่ วนขับเคลือนในการดําเนินงาน และทุนสังคมที
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สําคัญทีอยู่ในชุ มชนทีส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิเป็ นเลิ ศ ประกอบด้วยศาสนธรรม หรื อหลักธรรมใน
ศาสนา วัฒนธรรมในชุ มชน ทรัพยากรบุคคลและเครื อข่ายบุคคล ความเอืออาทร การมีส่วนร่ วม
และความสามัคคี
2.

การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ

ชุมชนไทย
รู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชน
ไทย ซึ งผูว้ ิ จ ัย ใช้ ชื อว่ า “RONGPLAKHAO

Model” ประกอบด้ว ย หลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์

องค์ประกอบของการจัดการความรู ้และองค์ประกอบร่ วม โดยมีรายละเอียดดังนี
1. หลักการของรู ปแบบการจัดการความรู้ คือ เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทยจากการจัดการความรู้ธนาคารความดี
2. วัตถุ ป ระสงค์ข องรู ป แบบการจัดการความรู้ คื อ เพื อพัฒนาความสามารถในการ
จัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
3. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” โดยมีองค์ประกอบ
ย่อยดังนี
3.1 R =

Responsibility

(ความรับผิดชอบ) หมายถึ ง ความรับผิดชอบของ

คณะทํางานและสมาชิกของธนาคารความดีทีต้องรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน/กิจกรรม ด้วยความ
ทุ่มเทและมุ่งมันทีจะปฏิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทังความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนให้ได้ ผลลัพธ์สู่ ชุมชน
3.2 O = Objective

(จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์) หมายถึ ง การมีจุดมุ่งหมายหรื อ

จุดประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมในทิศทางเดียวกัน
3.3 N = Networking (สร้างเครื อข่ายในการทํางาน) หมายถึง การสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือภายในชุมชน ภายนอกชุมชนและองค์กร/หน่วยงานเพือสนับสนุ นช่วยเหลือซึ งกันและ
กัน
3.4 G = Good governance (หลักธรรมาภิบาล) หมายถึง คณะทํางานของธนาคาร
ความดี มี นําหลัก ธรรมาภิ บ าล ประกอบด้วย หลัก นิ ติธ รรม หลัก คุ ณธรรม หลัก ความโปร่ ง ใส
หลักการมีส่วนร่ วมหลักจิตสํานึ กและความรั บผิดชอบ และหลักความคุ ม้ ค่า นํามาบริ หารจัดการ
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และสามารถก่อให้เกิดความร่ วมมือในการดําเนินกิจกรรมของธนาคารความดีได้อย่างมีระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ
3.5 P = People’ participation(การมีส่วนร่ วมของประชาชน) หมายถึง ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมตังแต่การคิดร่ วมกัน วางแผนร่ วมกัน การตัดสิ นใจร่ วมกัน
การปฏิบตั ิร่วมกัน และการประเมินผลร่ วมกัน
3.6 L = Leadership (ภาวะผูน้ าํ ) หมายถึง ผูน้ าํ หรื อแกนนําของชุ มชนคอยช่วยเหลือ
อํานวยความสะดวกให้กบั ทุกคน เป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือในการทํางาน
หรื อกิจรรม
3.7 A = Activity (กิจกรรมอย่างต่อเนือง) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวข้องทีได้มีการ
ปฏิบตั ิร่วมกันและอยูภ่ ายใต้เกณฑ์การทําความดีโดยผ่านกิจกรรมทีมีการพิจารณาและตกลงร่ วมกัน
ในยึดถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง
3.8 K = Knowledge (ความรู้) หมายถึง ความรู ้เกียวกับการทําความดี และความรู ้
เกียวกับการจัดการความรู้ สามารถนําไปปฏิบตั ิใช้เพือสามารถเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย
3.9 H = Holistic (องค์รวม) หมายถึง เชื อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารความดี ที
ส่ งผลต่อตนเองและส่ วนรวม รวมทังเป็ นการเชื อมประสานกลุ่มคนทีมาร่ วมทํากิจกรรมทีมีความ
หลากหลายกลุ่ม และการเชื อมประสานเครื อข่าย และองค์กรต่างๆทีร่ วมกันดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน
เพือให้เกิดความต่อเนืองในการทํางานควบคู่กนั ไป
3.10 A = Awareness (ความตระหนัก) หมายถึง ความตระหนักในหน้าทีความ
รับผิดชอบทีรับมอบหมายในฐานะคณะทํางานธนาคารความดี และสมาชิ กธนาคารทีตระหนักต่อ
ภารกิจทีต้องดําเนินกิจกรรมร่ วมกันเพือมุ่งในเกิดความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชน
3.11 O = Opportunity of Learning (โอกาสของการเรี ยนรู้) หมายถึง การเสริ มสร้าง
โอกาสในการเรี ยนรู ้ และ สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้
4. องค์ประกอบร่ วม ซึงประกอบด้วย ปัจจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู้ การ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ผลการจัดการความรู้
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4.1 ปัจจัยทีสนับสนุนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ทุนทางสังคม คณะทํางาน
บรรยากาศของการแลกเปลียนเรี ยนรู้
4.2 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ ประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การจัดเตรี ยมชุมชน เวทีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ การอบรมยกระดับความรู้ และการประชุมสัมมนา
4.3 ผลการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักและเห็น
คุณค่าของการทําความดีชุมชนมีความภาคภูมิใจในการทําความดีทีสามารถนําไปสู่ การเสริ มสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งและความสุ ข และ เป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชุมชนไทย
3.1 ผลการศึกษาดูงาน จากการทีได้เรี ยนรู ้ผา่ นการศึกษาดูงานสิ งทีได้นาํ มาสู่ การวาง
แผนการดําเนินงานของคณะทํางาน ได้แก่ การจัดเตรี ยมชุมชน มีการประชุมชีแจงให้กบั ชาวบ้านที
สนใจ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้ น และเสี ยงตามสาย , การจัดตังธนาคาร
ความดี และการจัดโครงสร้างคณะกรรมการและคณะทํางาน และ การดําเนิ นงานตามกระบวน
ได้แก่ การกําหนดกรอบการทําความดี การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิ ก และการระดม
ทรัพยากรในการดําเนินงาน
3.2

ผลการเตรี ยมชุ มชน มี การประชุ มชี แจงเพือการทําความเข้าใจกับผูน้ าํ ชุ มชน

รวมทังสร้างทีมและแกนนําซึ งองค์ประกอบนีมาจากแนวคิดการจัดความรู ้ ถือเป็ นกิจกรรมทีสําคัญ
เพราะการจัดการความรู้ ต้องเรี ยนรู้ เป็ นทีม ต้องมีแกนนําทําเป็ นกิจกรรมตามประเด็นทีสนใจ เพือ
นําไปสู่ การก่อตังธนาคารความดี โดยเน้นยําให้มีกุศโลบายในการสะสมคะแนนความดี จากทํา
กิ จกรรมทําความดี โดยมีการประชุ มแลกเปลี ยนของคณะทํางานในการนํามาปฏิ บตั ิใช้ ตามหลัก
พุทธศาสนา หลักวิถีชีวติ และน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มา
เป็ นแนวคิ ดการกําหนดเมนูการทําความดี และการเกณฑ์คะแนนในการสะสมความดี ทีเหมาะสม
และสอดคล้องกับชุมชน โดยภาพรวมในการจัดเตรี ยมชุมชนเพือเตรี ยมเป็ นพืนทีทดลอง สรุ ปได้วา่
การเตรี ยมจัดเตรี ยมชุมชนเป็ นแนวทางเบืองต้นในการระดมความคิดด้วยการวิจยั ปฏิบตั ิการอย่างมี
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ส่ วนร่ วมของการเตรี ยมกลุ่มพืนทีเป้ าหมาย ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) ปั จจัยนําเข้า 2)
กระบวนการ 3) ผลลัพธ์ ในแต่ละกระบวนการ
3.3 ผลการอบรมเพือยกระดับการจัดการความรู้ โดยผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ประเด็นหรื อ
ส่ วนทีขาดหายและพิจารณาส่ วนทีเพิมเติมเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพือพัฒนาความรู ้ให้กบั ชุ มชน
จึงได้กาํ หนดหัวข้อในการจัดอบรม คือ การจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย โดยพบว่าคะแนนความรู ้หลังการอบรมสู งกว่าคะแนนก่ อนอบรม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมใน
ภาพรวมผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3.4 การจัดเวทีแลกเปลียนรู้ จากเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ชุมชน ทําให้ผนู้ าํ ชุมชน ตัวแทน
กลุ่มต่างๆ มีโอกาสพบปะทบทวนแลกเปลียนความรู ้สร้างความเข้าใจทางด้านมิติการจัดการความรู้
และมิ ติข องธนาคารความดี ม ากขึน พอใจกับ สถานการณ์ ของธนาคารความดี ใ นชุ ม ชน มี ความ
ภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็ นศูนย์รวมการทํากิจกรรมทีส่ งเสริ มให้คนทําความดี ซึ งต้องการให้
ชุมชนเห็นคุณค่าความสําคัญของธนาคารความดีเพือจะทําให้ชุมชนเป็ นชุ มชนทีน่ าอยูแ่ ละเป็ นสุ ข
สะท้อนให้เห็นว่าผูน้ าํ มีการตืนตัวและให้ความสําคัญของการดําเนิ นกิจกรรมของธนาคารความดี
ซึ งแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันดีงามของคนในการทําความดีเพือตนเอง เพือครอบครัวและเพือชุมชน
ให้ทุกคนสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
3.5 การประชุมสัมมนาเพือการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย ภาพรวมของการประชุมข้อเสนอสรุ ป คือ บริ บททางสังคมของบ้านร่ อง
ปลาค้าวมีวิถีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ียังคงมีความเป็ นชนบทอยูม่ าก โดยบริ บทเหล่านีเป็ นปั จจัยเอือ
อย่างหนึ งให้การขับเคลือนธนาคารความดี เกิดขึนและดําเนิ นการ โดยมีจุดแข็งของธนาคารความดี
ได้สร้ างภาพลักษณ์ทีดี ให้กบั ชุ มชน สร้างความสามัคคีในชุ มชน เป็ นจุดเริ มต้นของการพัฒนาใน
ทุกๆ ด้าน เกิดการให้ แบ่งปั นและช่ วยเหลือกันมากขึน สําหรับจุดอ่อนหรื อข้อจํากัดทีค้นพบของ
ธนาคารความดี ปั ญหาการขาดแคลนแกนนํา ถื อเป็ นประเด็นหลักทีถูกหยิบมาวิพากษ์มากทีสุ ด
เพราะเกิ ดจากความมุ่งมันและศักยภาพของผูน้ าํ ชุ มชนเพียงไม่กีคนเท่านัน รวมทังขาดการขยาย
กลุ่มเป้ าหมายเชิงรุ กไปยังเยาวชน และปั ญหาการจัดหมวดหมู่เมนูความดี ซึ งได้มีการเสนอทางออก
ในการแก้ไขปั ญหาและแนวทางการขับเคลือนธนาคารความดี คือ สร้ างแกนนําจากรุ่ นสู่ รุ่นใหม่
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ผลิตสื อหรื อกระบวนการทีเกียวกับการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ขยายกลุ่มเป้ าหมายเชิ ง
รุ กไปยังกลุ่มเยาวชน การจัดหมวดหมู่เมนูความดีให้ชดั เจน และผลการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาชุ มชน มา
จากฐานแนวคิดของธนาคารความดี มีรูปแบบทีไม่เป็ นทางการและมีลกั ษณะคล้ายๆ กับกฎหมาย
จารี ตประเพณี อย่า งหนึ ง ที มี ล ักษณะไม่ เชิ ง บัง คับ แต่มี ล ัก ษณะเชิ ญชวนมากกว่า โดยใช้ในการ
ควบคุมการประพฤติปฏิบตั ิในชีวติ ประจําวันแก่สมาชิ กธนาคารความดีได้ ซึ งส่ งผลให้เกิดความสุ ข
ใจจากภายในและเกิดความภาคภูมิใจในการทําความดี
4. ผลการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
เป็ นการตรวจสอบและรั บ รองรู ป แบบโดยผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื อประเมิ น ความเหมาะสม
ประเมินความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ประเมินความถูกต้องและ ประเมินความเป็ นประโยชน์ ของ
ร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย และ
นําไปสู่ เวทีประชุ มข้อเสนอเชิ งนโยบายของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยรับรองรู ปแบบ ซึ งพบว่าผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ประเมินรู ปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ มีความถูกต้องและ มีความเป็ น
ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที สุ ด ทัง 4 ด้าน และเวทีประชุ ม ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยเห็ นว่า
ภาพรวมของรู ปแบบอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสม มีความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ มีความถูกต้องและ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้จริ ง โดยรู ปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนไม่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่ วนใดเพิมเติม ซึ งสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี
ด้านความเหมาะสม พบว่า รู ปแบบจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก หากพิจารณารายด้านของ
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่า ด้านที มีค่าเฉลี ย
สู งสุ ด คื อ สร้ า งเครื อข่า ยในการทํางาน การมี ส่วนร่ วมของประชาชน ภาวะผูน้ าํ กิ จกรรมอย่า ง
ต่อเนือง ความรู ้ และวัฒนธรรมองค์กร
ด้า นความเป็ นไปได้ใ นทางปฏิ บ ัติ พบว่า รู ป แบบจัด การความรู้ ธ นาคารความดี เ พื อ
เสริ มสร้ างสัง คมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในภาพรวมมี ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บ ตั ิ อยู่ใ น
ระดั บ มากที สุ ด หากพิ จ ารณารายด้ า นขององค์ ป ระกอบของรู ปแบบการจัด การความรู้
“RONGPLAKHAO Model” พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด คือ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน
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ด้านความถูกต้อง พบว่า รู ปแบบจัดการความรู ้ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทยในภาพรวมมี ค วามถู ก ต้อ งอยู่ ใ นระดับ มาก หากพิ จ ารณารายด้า นของ
องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่าด้านทีมี ค่าเฉลี ย
สู งสุ ด คือ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน
ด้านความเป็ นประโยชน์ พบว่า รู ปแบบจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยในภาพรวมมีความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด หากพิจารณา
รายด้านขององค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่าด้านทีมี
ค่าเฉลียสู งสุ ด คือ ภาวะผูน้ าํ
สําหรับการผลการถอดบทเรี ยน เป็ นการถอดบทเรี ยนสรุ ปผล ข้อเสนอแนะและสิ งที ได้
เรี ยนรู ้จากการวิจยั ในพืนทีจากเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ การยกระดับความรู ้ผา่ นกระบวนการฝึ กอบรม
และการประชุ มสัมมนา ใน 5 ประเด็น คือ การเตรี ยมชุ มชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดับ
ความรู ้ การประชุ มสัมมนา และการจัดการความรู ้ ซึ งผลการถอดบทเรี ยน พบว่า ผลจากการ
เรี ย นรู ้ ในครั งนี เป็ นการพิจารณากระบวนการของคณะทํา งาน คณะกรรมการที มี ส่ วนร่ ว มกับ
สมาชิกธนาคารความดีและบริ บทในการดําเนิ นงาน ตลอดจนการเรี ยนรู้ทีคณะทํางานได้ส ร้างขึน
เพือนําไปสู่ การมีความรู ้ ทัศนคติ และทักษะทีคาดหวังในการจัดกิจกรรมธนาคารความดีต่อไป
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั และข้อค้นพบดังทีกล่าวมาในผลการวิจยั นัน สําหรับการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั
ได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้ครอบคลุม 3 ประเด็น ดังนี
1. สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบัติทเป็ี นเลิศของธนาคารความดี
1.1 สภาพการณ์ การจัดการความรู้ ของธนาคารความดี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( & =3.54 , S.D = 0.66) โดยขันตอนการจัดเก็บความรู ้ มีค่าเฉลียสู งสุ ด( & =4.10, S.D = 0.65)
และเมือจัดลําดับความต้องการความต้องการการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี พบว่าขันตอน
การจัดเก็ บ ความรู ้ มีค วามต้องการสู ง สุ ด ( & =4.24, S.D = 0.66) จากการสั งเคราะห์ พบว่า
สภาพการณ์การจัดการความรู้ของธนาคารความดี ทีมีการดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั เกี ยวกับการใช้
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ประโยชน์จากความรู้ทีมีอยูเ่ พือช่วยในการตัดสิ นใจ แก้ไขปั ญหาและพัฒนาการดําเนิ นกิจกรรมของ
ธนาคารความดี การปรับปรุ งความรู ้ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั การนําความรู ้ทีกําหนดไว้ไปปฏิบตั ิ
ให้บรรลุตามเป้ าหมาย การประชุมเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างสมําเสมอ การถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ให้แก่สมาชิ ก การนําขันตอนการจัดการความรู ้มาใช้ในการพัฒนากิจกรรม การ
ให้ความร่ วมมือในการกําหนดความรู ้ ของสมาชิ ก และการนําความรู ้ ทีเกิ ดจากประสบการณ์ ของ
สมาชิกมาใช้ ร่ วมกับรวบรวมข้อมูล
จากผลการวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าธนาคารความดีมีขอ้ จํากัดในการจัดเก็บความรู ้
ซึ งเป็ นความจําเป็ นในลําดับแรก เป็ นเพราะว่าระบบการจัดเก็บความรู ้ยงั ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที เหมาะสมและการเข้า ถึ ง รวมทังในการจัดเก็บ ความรู ้ อาจขาดอุ ปกรณ์ ใ นการจัดเก็ บ ความรู ้ ที
สามารถสร้างความรู ้และความเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับคณะกรรมการและสมาชิ กธนาคารความดี
มีความรู ้ทกั ษะและประสบการณ์เฉพาะของตนเองต่างคนต่างเก็บมีการสื อสารหรื อการอธิ บายสู่ กนั
ฟั ง ซึ งอาจจะส่ งผลต่อความคลาดเคลื อนของข้อมูลที ไม่สามารถให้เข้าใจตรงกัน สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของสุ วรรณ เหรี ย ญเสาวภาคย์ และคณะ (2548:21) และอนงค์ สระบัว (2552:67) ได้
จําแนกความรู้ออกเป็ น 2 ประเภท คือความรู้ทีฝังลึกในคน (Tacit knowledge) เป็ นความรู ้ทีฝังอยูใ่ น
ตัว ตนเกิ ด จากประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ห รื อ พรสวรรค์ต่ า งๆ ความเชื อ ค่ า นิ ย ม หรื อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน อธิ บายออกมายากแต่สามารถพัฒนาและแบ่งปั นได้ และความรู ้ทีชัด
แจ้งหรื อความรู้เปิ ดเผย (Explicit knowledge) เป็ นความรู้ทีมีการบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์สามารถ
ถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบต่างๆ นอกจากนียังสอดคล้องกับนิ ยามความหมายการจัดการความรู ้ของ
ประเวศ วะสี (2550:47-48) ทีกล่าวว่า การจัดการความรู ้ หมายถึงการจัดการให้มีการค้นพบความรู ้
ความชํานาญทีแฝงเร้ นในตัวคนหาทางนําออกมาแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย
และมี ประโยชน์เพิมขึ นมี การต่อยอดให้งดงามและใช้ไ ด้เหมาะสมกับ สภาพความเป็ นจริ งและ
กาลเทศะ และยังสอดคล้องแนวคิดของ Marali (2001:44-45) ทีพบว่าการเก็บความรู ้เป็ นการนํา
ความรู้ทีฝังลึกในคน (Tacit knowledge) ทีได้จากการสร้างความรู ้ มาจัดเก็บในรู ปแบบต่างๆ เพือให้
สะดวกต่อการใช้ การเก็บความรู้ในขันตอนนี จะทําให้ได้ความรู ้ประเภทความรู ้เปิ ดเผย (Explicit
knowledge) ออกมา
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1.2 การปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศของธนาคารความดี
จากการวิ จ ัย พบว่า มี ก ารปฏิ บ ัติ เ ป็ นเลิ ศ ในด้า นทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชน ด้า น
ผลสัมฤทธิ ต่อความจุดมุ่งหมายของการจัดการความรู ้ และธนาคารความดี และด้านรู ปแบบการ
จัดการความรู้ของธนาคารความดีมีวธิ ีการทีเป็ นเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าเป็ นวิธีการหรื อกระบวนการ
ทีใช้ในการปรับระบบการทํางานของธนาคารความดี ด้วยวิธีการหรื อแนวทางปฏิบตั ิสําหรับทําสิ ง
หนึงสิ งใดให้สาํ เร็ จและเป็ นแนวทางทีดีทีสุ ด ซึ งเป็ นผลมาจากการนําความรู ้ไปปฏิบตั ิจริ งแล้วสรุ ป
ความรู้และประสบการณ์นนๆ
ั ให้ปรากฏเป็ นรู ปแบบหรื อกระบวนการทีมีความเชือมโยงสัมพันธ์กนั
อย่างเป็ นระบบขึนอยูก่ บั วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และภาระหน้าทีของธนาคารความดี
2.

การพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ

ชุ มชนไทย
จากผลการพัฒนารู ปแบบ ทําให้ไ ด้รูปแบบการจัดการความรู้ ทีผูว้ ิจยั ซึ งผูว้ ิจยั ใช้ชือว่า
“RONGPLAKHAO Model” ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบของการจัดการ
ความรู ้และองค์ประกอบร่ วมจากสิ งทีสนับสนุนการจัดการความรู ้ การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และผล
การจัด การความรู้ ซึ งองค์ ป ระกอบของการจัด การความรู้ “RONGPLAKHAO
องค์ประกอบย่อย 11 ประการคือ 1) ความรับผิดชอบ( R =

Model” มี

Responsibility) 2) จุดมุ่งหมาย/

จุดประสงค์ (O = Objective) 3) สร้างเครื อข่ายในการทํางาน (N = Networking) 4) หลักธรรมาภิ
บาล (G = Good governance) 5) การมีส่วนร่ วมของประชาชน (P = People’ participation)
6)

ภาวะผูน้ าํ (L = Leadership) 7) กิ จกรรมอย่างต่อเนื อง (A = Activity) 8) ความรู้

(K = Knowledge) 9) องค์รวม (H = Holistic) 10) ความตระหนัก (A = Awareness) 11) โอกาส
ของการเรี ยนรู้ (O = Opportunity of Learning)
สําหรั บการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ พฒั นาขึน SECI Model – Knowledge
Conversion Process” ตามแนวคิดของNonaka and Takeuchi (1995: 96-100) ร่ วมแนวคิดของ
Marquardt (2002: 29-30) และรู ปแบบการจัดการความรู้เชิงองค์ประกอบของ Arthur Anderson and
The American Productivity and Quality Center (1996:65) ซึ งเป็ นรู ปแบบทีประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู ้ขององค์การ กระบวนการจัดการความรู ้ และ
ปัจจัยทีทําให้องค์การจัดการความรู้
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รู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
มีหลักการ คือ เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทยจากการจัดการความรู้ ธนาคาร
ความดี โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพือพัฒนาความสามารถในการจัดการความรู้ ธนาคารความดี เพื อ
เสริ มสร้ างสัง คมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย ซึ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติ ฉบับที 10 มีวิสัยทัศน์และเป้ าประสงค์ทีมุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน” (Green and
happiness society) โดยยึดแนวปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบ
บูรณาการทีเป็ นองค์รวมมีคนเป็ นศูนย์กลาง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ งชาติ (2550 : 1-3) ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาดัชนี ชีวัดความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันในสังคมไทย
โดย ยึดแนวคิดพืนฐานสําคัญ 3 ประการ คือ (1) มีความสอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย” ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 ทีมุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน” (2) ยึดหลักปฏิบตั ิ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ยึดแนวคิดในการพัฒนาทีมีเป็ นองค์รวมมีคนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา โดยมีหลักการจัดทําดัชนี ทีกําหนดจากปั จจัยร่ วมทีคนส่ วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับร่ วมกัน และเห็นถึงความสําคัญยอมรับทีจะใช้ความสุ ขเป็ นค่านิ ยมร่ วม โดยที การพัฒนา
ดัชนี ชีวัดความอยู่เย็นเป็ นสุ ข เป็ นการสะท้อนเป้ าหมายสุ ดท้ายของการพัฒนา (Ends) และต้อง
พิจารณาเชือมโยงให้สะท้อนถึงวิธีการ (Means) ต่าง ๆทีจะส่ งผลต่อการบรรลุเป้ าหมายความอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขด้วย โดยแบ่งดัชนี ชีวัดความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขเป็ น ระดับ ระดับสังคมไทย ระดับชุมชน และ
ระดับครอบครัว / บุคคล รู ปแบบความอยู่เป็ นสุ ขของประเทศไทยได้รับแนวคิดหรื ออิทธิ พลจาก
แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดช (ประเวศ วะสี .
2549 : 22)ทีเน้นการพัฒนาจากฐานของชุมชน จนถึงระดับชาติให้รู้จกั การพัฒนาทีคํานึงถึง ความมี
เหตุผลความพอประมาณ และมีภูมิคุม้ กัน โดยใช้ ความรู้ และคุณธรรมเป็ นฐานของการพัฒนา
องค์ป ระกอบของการจัด การความรู้ “ RONGPLAKHAO Model” ประกอบด้ว ย
องค์ประกอบ 11 ประการคือ ความรับผิดชอบ จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์) สร้างเครื อข่ายในการ
ทํางาน หลักธรรมา ภิบาล การมีส่วนร่ วมของประชาชน ภาวะผูน้ าํ กิ จกรรมอย่างต่อเนื อง
ความรู้ องค์รวม ความตระหนัก และ โอกาสของการเรี ยนรู้ ซึ งองค์ประกอบของการจัดการความรู้
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของบดินทร์ วิจารณ์ (2547:48-49) ทีกล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญของ
การจัดการความรู ้จะเกียวข้องกับองค์ประกอบต่างๆดังนี 1)ภาวะผูน้ าํ ในการกําหนดทิศทาง ความ
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เชือและค่านิยมร่ วมเพือก่อให้เกิดความมุ่งมันร่ วมกันทังองค์กร และการประเมินผลลัพธ์ทีคาดหวัง
ไว้และทีสําคัญคือการเป็ นผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง และการปฏิ บตั ิให้เป็ นแบบอย่าง 2) โครงสร้ า ง
องค์ ก ารทังในรู ป แบบที เป็ นทางการและไม่ เ ป็ นทางการ เพื อส่ ง เสริ มการจัด การความรู ้ 3)
วัฒนธรรมพฤติกรรมและการสื อสาร ทีต้องกําหนดและแสดงออกเป็ นพฤติกรรมเป็ นวัฒนธรรมมุ่ง
สู่ องค์การแห่งการเรี ยนรู้ โดยมีปัจจัยทีสําคัญต่อการจัดการจัดการความรู ้ก็คือ ความมุ่งมันและความ
เชื อร่ วมกันเพือมุ่งสู่ องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้และการแบ่งปั นองค์ความรู ้ ร่วมกัน 4) เทคโนโลยีและ
กระบวนการทีเอือต่อการจัดการองค์ความรู ้ 5) การให้รางวัลและการยอมรับ เพือสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ เพราะการทีผูเ้ ชี ยวชาญในองค์การจะแบ่งปั นหรื อถ่ายโอนองค์ความรู ้ของ
ตนออกมา ควรเกิดจากความสมัครใจเป็ นหลักและจะเป็ นจริ งได้ตอ้ งมีแรงเกือหนุ นและจูงใจเป็ น
สําคัญ 6) การวัดและประเมินผล หากไม่มีการวัดผลดําเนิ นการเราจะไม่สามารถจัดการปรับปรุ ง
กระบวนการให้ดีขึนได้ 7) ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของทีมงานทีเกียวข้องกับการจัดการ
ความรู้ 8) การจัดการ หลักจากทีผูน้ าํ ได้กาํ หนดทิศทางและเลือกทําสิ งทีถูกต้องแล้ว ก็ตอ้ งมีผจู ้ ดั การ
ที มี ค วามรู ้ ใ นการจัด การองค์ค วามรู ้ และสามารถจัด การให้ เ กิ ด ขึ นจริ ง ตามแผนงานได้แ ละ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาวดี เจริ ญเศรษฐมห (2553:269-275) ที กล่าวว่า ปั จจัยแวดล้อมที มี
อิทธิ พลต่อการจัดการความรู ้ ประกอบด้วย ปั จจัยภายในองค์กร ได้แก่ นโยบายองค์กร วัฒนธรรม
องค์ก ร เทคโนโลยี ปั จจัย ภายนอกองค์ก ร ได้แก่ การส่ ง เสริ ม การจัดการความรู ้ จ ากหน่ ว ยงาน
ภายนอก การเปลียนแปลงเทคโนโลยี คู่แข่ง และภาวะเศรษฐกิ จ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฉลาด จันทรสมบัติ (2550 :264-265) ทีพบว่า ปั จจัยแห่ งความสําเร็ จของการจัดการความรู ้องค์กร
ชุมชน ได้แก่ การใช้ภาวะผูน้ าํ ของผูว้ ิจยั เป็ นทังผูเ้ รี ยนรู ้ ผูส้ อนงาน ผูบ้ ริ หารจัดการจากภายนอก
เป็ นผูเ้ สริ มพลัง คนสําคัญในการจัดการความรู ้องค์กรชุมชน การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมวิจยั ได้มีส่วน
ร่ วมตังแต่เริ มแรก คือ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบตั ิ ร่ วมตรวจสอบ และร่ วมรับผิดชอบในการ
ดําเนินการวิจยั เกิดบรรยากาศในการทํางาน และการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีปฏิบตั ิ ปรับปรุ งพัฒนางาน การตัง
คําถามใหม่และนําไปปฏิบตั ิให้บรรลุเป้ าหมาย
ส่ วนองค์ประกอบร่ วมของรู ปแบบการจัดการความรู ้ประกอบกอบด้วยปั จจัยทีสนับสนุ น
การจัดการความรู้ การแลกเปลียนเรี ยนรู้ และผลการจัดการความรู้ ซึ งการแลกเปลียนเรี ยนรู้ เป็ น
การประสานความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน ซึ งเป็ นขันตอนของการทดลองใช้
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รู ปแบบด้วยวิธีการจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ การอบรมยกระดับความรู้ และการประชุมสัมมนาโดย
นํากระบวนการการจัดการความรู ้เข้ามามีส่วนร่ วมให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยต้องคํานึ งถึงปั จจัยที
จะสนับ สนุ น การจัดการความรู้ ใ ห้ก ารใช้รูป แบบการจัด การความรู ้ เกิ ด ผลตามที คาดหวังอย่า ง
รอบคอบ ซึ งในแต่ละบริ บทพืนทีย่อมมีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมทีแตกต่างกัน และความรู ้ในการ
จัดการความรู ้ของผูเ้ กี ยวข้องทีสามารถนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องอาศัยการทํางานร่ วมกัน
เป็ นทีมทีมีคนมาขับเคลือนในการทํางาน และบรรยากาศทีเอือต่อการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ คือมีความ
เป็ นมิตร การไว้วางใจ ความเหตุผล และการยอมรับซึงกันและกัน
นอกจากนันรู ปแบบการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุมชนไทยจะประสบความสําเร็ จสิ งทีต้องคํานึ งถึงเงือนไขในการนําไปใช้ทีสําคัญคือ จะต้องมี
การจัดทําเป็ นแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิ บตั ิการให้ชัดเจน เพือนําไปสู่ การปฏิ บตั ิทีเป็ นรู ปธรรมที
ชัดเจน รวมถึ งกําหนดประเด็นรายละเอี ยดของกิ จกรรมการจัดการความรู ้ และสภาพบริ บทของ
พืนทีทีต้องปรับประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริ บทของท้องถินนันๆ
สําหรับการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ โดยการขับเคลื อนการจัดการความรู้ ใน
ชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าวเป็ นเวลา 3 เดื อน ด้วยการศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ การ
อบรมยกระดับความรู้ และการประชุมสัมมนา และการประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู้ โดย
พบว่า สมาชิกธนาคารความดีมีประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีเพือ
เสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ของชุมชนในภาพรวม สมาชิกธนาคารความดีมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก ( & = 3.98 , S.D = 0.27) และจากประเมินผลโดยการถอดบทเรี ยนในการจัดเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ พบว่า ผูน้ าํ ชุมชน และผูเ้ กียวข้องมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน เห็ นคุณค่าของ
การทําความดี มีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ เกิดบุคคลสําคัญในการเรี ยนรู ้ มีความเข้าใจเรื อง
การจัดการความรู้และกระบวนการในการจัดการความรู ้ การเข้ามามีส่วนร่ วม มีเป้ าหมายร่ วมกันคือ
ให้ชุมชนอยู่เย็นเป็ นสุ ข รวมทังยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุ มชน ส่ วนการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู ้โดยเวทีทีประชุมสัมมนาผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นว่า ภาพรวมของรู ปแบบอยูใ่ น
เกณฑ์ดี ครอบคลุม มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
โดยรู ปแบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่ วนใดเพิมเติม
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จากผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนไทย เป็ นรู ปแบบทีพบว่ามีความสําเร็ จบังเกิดผลตามทีคาดหวังไว้ โดยสิ งที
เกิดขึนทีเห็นเด่นชัดคือ
1. เกิดบุคคลสําคัญในการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ผูป้ ฏิบตั ิงานกลุ่ม
(Practitioner) ผูจ้ ดบันทึก (Note Taker)และผูป้ ระสานงาน (Network Manager) สอดคล้องกับ
Nonaka and Takeuchi (1995 : 20-25 ) การสร้างทีมจัดการเริ มทีตัวบุคคลเป็ นหลัก สมาชิกใน
องค์กรเข้าใจบทบาทหน้าทีในการจัดการความรู้ คือ ผูจ้ ดั การความรู้ตวั จริ งเป็ นเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงาน
หลัก กลุ่มผูบ้ ริ หารระดับกลางเป็ นพวกตีความ แปลงความรู้ให้เป็ นความรู้ในกระดาษ กลุ่มผูบ้ ริ หาร
ความรู้ ทําหน้าทีกําหนดเป้ าหมาย สร้างบรรยากาศให้เอือต่อการแลกเปลียนและคอยสกัดความรู ้ให้
เกิดมูลค่า สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2548 : 23-48) บุคคลสําคัญในการจัดการความรู้ในองค์กร
ได้แก่ คุณอํานวยเป็ นผูส้ ่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้ในเชิ งกิจกรรม ระบบและวัฒนธรรม
คุณกิจ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานกลุ่ม ถือเป็ นนักจัดการความรู ้หรื อผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมประมาณร้อยละ 90 ของ
ทังหมดคุณลิขิต เป็ นผูจ้ ดบันทึกข้อมูลในกิจกรรมการจัดการความรู ้ เรื องเล่า สรุ ปความรู้ บันทึกการ
ประชุม และคุณประสาน เป็ นผูท้ าํ หน้าทีประสานเครื อข่ายการจัดการความรู ้ระหว่างกลุ่มองค์กร
2. เกิ ดการเรี ยนรู ้ควบคู่การปฏิบตั ิซึงมีทีมาของความรู ้ได้จากปั ญหา การตังคําถาม การ
แก้ปัญหาด้วยการปฏิบตั ิจริ งจนเกิดองค์ความรู ้ทีเหมาะสม นําไปสู่ การจัดการความรู ้ตามประเด็นที
สนใจประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจําแนก การจัดเก็บ การนําไปใช้ การแลกเปลียนความรู้
และการประเมินผล สอดคล้องกับ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดช(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ . ม.ป.ป. :
32)ทรงมีพระราชดําริ ความว่า รู้ รัก สามัคคี ซึ งบุคคลและกลุ่มคนจะต้องรู ้ รู้วา่ การจะลงมือทําสิ งใด
นัน จะต้องรู ้เสี ยก่อน รู ้ถึงปั จจัยทังหมด รู ้ถึงปั ญหาและรู ้ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ทีจะต้อง
พิจารณาเข้าไปทีลงมือปฏิบตั ิแก้ปัญหานัน ๆ และ ความสามัคคีทีจะปฏิบตั ิลงไปนัน ควรคํานึงเสมอ
ว่าเราจะทํางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทํางานร่ วมมือร่ วมใจเป็ นองค์กรเป็ นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไป
แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2545 : 21) ทีกล่าวว่า การเรี ยนรู้ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ งไม่เพียงพอทีจะทําให้เรื องนันสําเร็ จ เพราะคนอืน ๆ องค์กรและสถาบันที
เกียวข้องไม่ได้เรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั ิเท่านันจะบังเกิดผลสําเร็ จซึ งต้องจัดการความรู ้
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ผ่านการปฏิบตั ิเป็ นชุ ดความรู ้ของแต่ละกลุ่มองค์กร และสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ พลายน้อย (2546
:2-5) ทีกล่าวว่า การจดบันทึกหลังการปฏิบตั ิ (AAR) ถือเป็ นการเรี ยนรู ้ทีสําคัญในการสกัดแก่นของ
ความรู้ ข้อค้นพบของบุคคลหรื อองค์กรทีเหมาะสม
3. สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขทีเกิดขึนในชุ มชนบ้านร่ องปลาค้าว ซึ ง สามารถเห็ นปรากฏการณ์ ที
เด่นชัดของชุ มชนทีสะท้อนออกมาในรู ปของผลของกิจกรรมทีอยู่ภายใต้เกณฑ์การทําความดี และ
กรอบแนวคิดของเมนูการทําความดี คือ ปฏิบตั ิตามวิถีพุทธ (ศีล 5 และ การปฏิบตั ิดี มีคุณธรรม)
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (การดําเนิ นชี วิตตามแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง) และวิถีชีวิต (การสมัคร
สมานสามัคคี การเสี ยสละ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมและออม
เงิน ออมบุญ) ซึ งส่ งผลให้เกิดความสุ ขใจจากภายในและเกิดความภาคภูมิใจในการทําดี เมือการมอง
โลกในแง่ดีมากขึน ย่อมตระหนักในบทบาทหน้าทีของตนเอง เกิดการเข้าใจผูอ้ ืน รู ้จกั เอาใจเขามา
ใส่ ใจเรามากขึน ในครอบครัวเกิดความเข้าใจและไว้วางใจกันเพิมขึน ทําให้ปัญหาความขัดแย้ง การ
ขาดการใส่ ใจในครอบครัวลดลง สมาชิ กธนาคารความดี ให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมกิ จกรรม
ชุมชนมากขึน รวมทังเป็ นการกระตุน้ ให้คนทีไม่ให้ความร่ วมมือกับชุ มชนได้เห็นตัวอย่างของคนที
ทํางานเพือชุ มชน สนใจเข้าร่ วมทํากิ จกรรมก่ อให้เกิ ดความสามัคคี เอื อเฟื อเผือแผ่ การช่ วยเหลื อ
ส่ งผลให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของสม นาสอ้าน (2551: 208209) ทีกล่าวว่า ความอยู่เย็นเป็ นสุ ขมองในทุกมิ ติ ทังในด้านทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมอัน
เกี ยวกับดิน นํา ป่ า พืนทีทํากินและสภาพแวดล้อมทีเอือต่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของคนในชุ มชน
ด้านสุ ขภาพดี ทีสะท้อนให้เห็นการมีสุขภาพดี ทงกาย
ั
ใจ การมีหลักประกันและสวัสดิการด้าน
สุ ขภาพ และการใช้ภูมิปัญญาทางสุ ขภาพด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ได้สะท้อนให้เห็นถึง ระบบ
เศรษฐกิจทีสมดุลในด้านการประกอบอาชี พมีรายได้รายจ่ายทีสมดุล อันมีฐานคิดคือเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ในด้านสังคม วัฒนธรรมทีดีมีคุณธรรม สะท้อนให้เห็นถึ งคนในชุ มชนอยู่ในสังคมที
ปลอดภัย สงบสุ ข รู้ รักสามัคคี มีวฒั นธรรมทีดีงาม คนในชุ มชนมีความเอืออารี ต่อกัน และ
ครอบครัวมีความอบอุ่น และในด้านการบริ หารจัดการชุมชนทีเข้มแข็ง สะท้อนให้เห็นการทีชุมชน
ทีมีผนู ้ าํ เข้มแข็งคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและมีความสามารถในการพึงตน จาก
ผลการใช้รูปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีสู่สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขนัน สามารถแบ่งออกเป็ น
3 มิติ คือ มิติดา้ นสังคม มิติดา้ นเศรษฐกิจ และมิติดา้ นสิ งแวดล้อม ดังนี
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3.1 มิติดา้ นสังคม
1. ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น จากผลการศึ ก ษาพบว่า ตัว บ่ ง ชี ที สํ า คัญ ได้แ ก่ การ
จัดระบบกระบวนการเรี ยนรู ้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ น มีกิจกรรมสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ น
ซึ งกระบวนการเรี ยนรู้ ของคนในชุ มชนเป็ นการเรี ยนรู้ ทีอาศัยภูมิปั ญญาเป็ นฐานเดิ ม โดยมีก าร
ประยุกต์ให้เหมาะสมมีการให้สมาชิ กในชุ มชนได้แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ด้วยกัน รวมทังการที คนใน
ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารทีเพียงพอต่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังที เสรี พงศ์พิศ (2549:17-20)
ได้กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนว่าเป็ นการเรี ยนรู ้เพือให้พวกเขาได้คน้ พบศักยภาพทีแท้จริ ง
ของตนและพัฒนาศัก ยภาพดัง กล่า วไปสู่ การพึงตนเอง รู ้ รากเหง้า ความรู ้ ภูมิ ปัญญา ทรั พ ยากร
ท้องถิน รายรับ รายจ่าย สุ ขภาพ สิ งแวดล้อม และทุนตนเอง
2. คุ ณธรรม จริ ยธรรม การพึงพาอาศัยกันและกัน ความเป็ นเครื อญาติ ความ
เอือเฟื อเผือแผ่ และความเคารพศรัทธาต่อศาสนามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของชุมชนถือเป็ นปัจจัยทางสังคมทีจะเป็ นพืนฐานสําคัญของจิตสํานึ กหรื อมโนธรรม ซึ ง
การศึกษานี มีความสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ได้
กําหนดแผนพัฒนาด้านสังคมในกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ สังคม
เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ สังคมไทยไม่ทอดทิงกัน และยุทธศาสตร์ สังคมมีคุณธรรม ในการขับเคลื อน
ยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิ บตั ิจะต้องมี บูรณาการให้เชื อมโยงกัน อยู่บนพืนฐานของศาสนา ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิน และผลการวิจยั ได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิ ริ ฮามสุ โพธิ (2546:76) ที
พบว่า ชุ ม ชนพึ งตนเองได้มี ต ัว บ่ ง ชี ที สํา คัญ คื อ ครั ว เรื อ นที เห็ น ว่า หมู่ บ ้า นของตนเองยัง รั ก ษา
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ที ดี ง ามไว้ โดยไม่ ป ฏิ เ สธการยอมรั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ การเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี (เช่น งานบุญ งานเทศกาล) อย่างสมําเสมอ
3. การลด ละเลิก การใช้สารเคมี และอบายมุข งดเหล้าในงานศพ วันสําคัญใน
พระพุทธศาสนา เป็ นการลดค่าใช้จ่าย การลดการใช้สารเคมีการทําการเกษตรนอกจากจะมีการลด
ต้นทุนแล้ว ยังส่ งผลต่อสุ ขภาพต่อตนเองและชุ มชน รวมไปถึ งระบบนิ เวศน์ ส่ วนการลดเหล้าใน
งานศพ หรื อวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานัน เป็ นการลดค่าใช้จ่ายที ฟุ่ มเฟื อย ทังยังส่ งผลดี ต่อ
ตนเองและชุ ม ชน โทษของการดื มสุ รานันมี ม ากมาย เช่ น ทํา ให้เกิ ด ความประมาท ไม่ สามารถ
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ควบคุ มตนเองได้ ด้วยเหตุ นีจึงเป็ นสาเหตุ สําคัญทีจะทําให้เกิ ดอุ บตั ิเหตุ ได้ง่าย อีกทังบันทอนต่อ
สุ ขภาพทําให้ร่างกายทรุ ดโทรมเกิดโรคแทรกต่างๆได้
4. สุ ขภาพ ตัวบ่งชี คือ มี การแสวงหาความรู ้ รวบรวมจัดเก็บความรู ้ และมีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางสุ ขภาพแก่คนในชุมชน และมีการผสมผสานใช้สมุนไพรและแผนปั จจุบนั ใน
การดูแลสุ ขภาพ รักษาโรค จึงนําไปสู่ สุขภาพทีดีของคนในชุ มชน เพราะสุ ขภาพในภาวะปั จจุบนั มี
ขอบเขตและนิ ยามกว้างมากกว่า คําว่าไม่เจ็บป่ วยเท่านัน (พรทิพย์ สุ ประดิษฐ์ และคณะ, 2548:13)
จากผลการวิจยั ในครั งนี คนในชุ มชนให้ความสําคัญกับการได้รับรู ้และเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารด้าน
สุ ขภาพทีเพียงพอในการตัดสิ นใจเพือการดูแลแลสุ ขภาพตนเองและการได้รับบริ การรวมทังให้
สามารถเข้าถึงสถานบริ การสุ ขภาพได้อย่างทัวถึ ง และสะดวกในการด้านสุ ขภาพดี การมีสุขภาพ
ของชุมชนนันรากเหง้าทีเป็ นภูมิปัญญาเพือการดูแลสุ ขภาพ ทังการแพทย์แผนไทย สมุนไพร รวมทัง
การใช้ผกั พืนบ้าน เป็ นประเด็นสําคัญทีกระทรวงสาธารณสุ ข (2549:47) ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาสุ ขภาพในปี 2550-2554 โดยให้การบูรณาการแพทย์แผนไทย ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
โดยการใช้สมุนไพรพืนบ้าน และมีกระบวนการรวบรวมภูมิปัญญาในชุมชน
3.2 มิติดา้ นเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจมีตวั บ่งชีทีสําคัญคือ การมีรายได้พอเพียง การ
ปลูกผักสวนครั วเพื อลดรายจ่ ายในครั วเรื อน และประหยัดอดออม ซึ งเป็ นฐานสําคัญของระบบ
เศรษฐกิ จฐานราก ผลการศึ ก ษาครั งนี สอดคล้องกับ แนวคิ ดเรื องเศรษฐกิ จชุ มชนในปั จจุ บ นั ที
พยายามผลักดันให้เกิ ดขึนในเชิ งปฏิบตั ิจริ งในระดับชุ มชนเพือให้ชุมชนนําหลักสําคัญ 3 ประการ
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้ กันทีดีในตัว และมีสองเงือนไขคือ มีความรู ้
และมีคุณธรรม มาประยุกต์กบั ระบบเศรษฐกิ จชุ มชน จากผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2548 :29) กล่ า วถึ ง เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนโดยใช้ท ฤษฏี ฐ านราก
(Grounded Theory) อธิ บายว่าความเข้มแข็งของชุ มชนด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การอยูด่ ี กินดี การไม่
เป็ นหนี และการทีชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอกับการบริ โภค ดังทีการดําเนินงานทีอยูภ่ ายใต้ธนาคาร
ความดีได้สะท้อนออกมาในรู ปกิจกรรมได้แก่ การปลูกพืชผักสวนครัว เป็ นการลดรายจ่าย และเพิม
รายได้ใ ห้ก ับ ครั วเรื อน ดัง ที อําพล เสนาณรงค์ (2542) ได้ใ ห้ความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
หมายถึ ง การพยายามพึงตนเอง ช่ วยตนเองให้มากที สุ ดเท่าทีจะทําได้ ให้พอมีพอกิ น โดยเฉพาะ
อาหารและทีอยูอ่ าศัย พยายามก่อหนี ให้นอ้ ยทีสุ ดและควรมีชีวิต ความเป็ นอยูท่ ีเรี ยบง่ายและพอใจ
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ในสิ งทีได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้ อ ฟุ่ มเฟื อย เพือให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ ซึ งในการน้อมนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวันภายใต้กิจกรรมของธนาคารความดี
ส่ งผลให้ชุมชนสามารถพึงตนเองได้ ดังที เสรี พงศ์พิศ (2552) ได้กล่าวว่าแนวทางสู่ การสร้างชุมชน
พอเพียงนัน ชุ มชนต้องพึงตนเองได้และมีความสุ ข รวมทังการออมซึ งในกิจกรรมธนาคารความดี
ได้เน้นการออมบุ ญ เป็ นการทําให้คนรู ้ จกั การแบ่งปั น รู ้ จกั การให้ ทําให้คนมีจิตใจเอือเฟื อเผือแผ่
ช่ ว ยเหลื อเกื อกู ล กัน เป็ นการสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ที ดี ใ นชี วิต อย่า งกรณี ก ารออมบุ ญ เพื อนํา ไปเป็ น
สวัสดิ ก ารด้านต่างๆ ในชุ มชน ดังที ภัทรพร สิ ริกาญจน(2540) กล่ าวว่า ระบบบุ ญนิ ยม สอนให้
มนุ ษย์รู้จกั เสี ยสละ ลดความเห็นแก่ตวั กลัวบาปและเอือเฟื อเกือกูลกันเพือเป็ นการขัดเกลา ลด ละ
กิเลส ตัณหาต่างๆ แม้บุญจะเป็ นสิ งทีมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่เป็ นสิ งทีทุกคนปรารถนาเพือจะ
นําผลดีสู่ชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปได้
3.3 มิ ติดา้ นสิ งแวดล้อม จากผลการศึกษาชุ มชนมีการดูแลคุ ณภาพสิ งแวดล้อม
อนุรักษ์ดูแลรักษาสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมการปลูกป่ าและบวชป่ า รวมทัง
การลดและเลิกใช้สารเคมีในการทําเกษตร ซึงสอดคล้องกับ วิฑูรย์ ปั ญญากุล (2547:143) ทีกล่าวว่า
จากการทีคนในชุมชนให้ความสําคัญกับสิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื องจากในปั จจุบนั
สิ งแวดล้อมในชุ ม ชนชนบท พบว่า มี ปั ญหาที เกิ ดจากสารเคมี ต กค้า งในการเกษตร ผลกระทบ
ต่อเนืองจะส่ งผลต่อการตกค้างของสารเคมีในพืช อาหาร ทําให้คนและสัตว์ได้รับสารพิษตกค้างเข้า
สู่ ร่างกายจากสิ งแวดล้อมทีอยู่อาศัยและถ่ายทอดสารพิษในระบบห่ วงโซ่ อาหาร (Food chains)
ดังนันคนในชุ มชนต้องคืนธรรมชาติสู่ชุมชน และสอดคล้องกับ สาวิณี รอดสิ น (2554:138) จาก
ผลสรุ ปการวิจยั ว่า การบ่มเพาะจิตสํานึ กชุมชน เป็ นอีกทางเลือกหนึงในกระแสโลกทีเปลียนแปลง
และหาเถื อกเถ้าเหล่าก่อเดี ยวกันได้ยาก แต่การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ทีมี หัวใจรักษ์และรู ้ คุณค่าของ
ชุมชน เป็ นหนทางแห่งการดํารงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยังยืน
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3. การประเมินรู ปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของ
ชุ มชนไทย
จากผลการวิจยั ผูท้ รงคุ ณวุฒิประเมิน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความ
ถูกต้องและ ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยู่เ ย็น เป็ นสุ ข ของชุ ม ชนไทยในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด ทัง 4 ด้า น และเมื อพิ จารณาใน
รายละเอียดขององค์ประกอบการจัดการความรู้รูปแบบ “RONGPLAKHAO” พบว่าในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
จากผลการประเมินรู ปแบบผูท้ รงคุ ณวุฒิทีเป็ นเช่ นนี เป็ นเพราะว่าในกระบวนการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิดมาจากการวิเคราะห์ สัง เคราะห์แนวคิดและ
ผลการวิจยั รวมทังการสั ม ภาษณ์ ผูท้ ี มี ความเชี ยวชาญในการปฏิ บ ตั ิ งานในด้า นธนาคารความดี
โดยตรง ทําให้ผลการประเมินมี ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ ความถูกต้องและ
ความเป็ นประโยชน์ของรู ปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยู่เย็นเป็ น
สุ ขของชุมชนไทยในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดทุกด้าน ซึ งเมือพิจารณารายละเอียดของรู ปแบบ
“RONGPLAKHAO” พบว่า ในด้า นความเหมาะสมภาพรวมอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด โดยด้า นที มี
ค่าเฉลียสู งสุ ดเท่ากันทัง 7 ด้าน คือ จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ สร้างเครื อข่ายในการทํางาน การมีส่วน
ร่ วมของประชาชน ภาวะผูน้ าํ กิจกรรมอย่างต่อเนือง ความรู ้ และโอกาสของการเรี ยนรู ้( & = 5.00,
S.D = 0.00) อาจเป็ นเพราะว่า ในกระบวนการทํางานต้องอาศัยความเป็ นหนึงใจเดียวกันเริ มตังแต่
การมีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน การมีแนวร่ วมในการทํากิจรรมร่ วมกัน ซึ งในการขับเคลือนทีสามารถให้
ราบรื นได้ตอ้ งอาศัยภาวะความเป็ นผูน้ าํ ทีสร้ างให้เกิดกิ จกรรมได้อย่างต่อเนื อง รวมถึ งการเรี ยนรู ้
และโอกาสการเรี ยนรู ้ให้สมาชิกฯได้ทวถึ
ั งและต่อเนือง ส่ วนทีมีค่าเฉลียตําสุ ดคือ ความรับผิดชอบ
( & = 4.83,S.D = 0.14) อาจจะเป็ นเพราะว่า การปฏิ บตั ิงานในธนาคารความดี ตอ้ งใช้เวลาและ
ความทุ่มเทในการปฏิ บตั ิง านอย่างเต็มที ซึ งในการดําเนิ นงานของธนาคารความดี ไม่ใ ช่ เป็ นงาน
ประจําประกอบกับความภาระหน้าทีในการประกอบอาชี พเป็ นงานหลักจึงอาจไม่มีเวลาทีจะเข้ามา
รับผิดชอบในปฏิบตั ิงานได้เต็มที
การประเมิ น ผลโดยถอดบทเรี ย นในการจัด เวที แ ลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ พบว่ า ผู ้นํา ชุ ม ชน
คณะกรรมการธนาคารความดี สมาชิ กธนาคารความดีและผูเ้ กียวข้องมีการแลกเปลียนร่ วมกัน เห็ น
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คุ ณค่าความสําคัญของการทําความดี มี การสร้ างเครื อข่าย ความร่ วมมื อ เกิ ดบุ คคลสําคัญในการ
เรี ยนรู ้ มีความเข้าใจเรื องการจัดการความรู ้และกระบวนการในการจัดการความรู ้มากขึน รวมทังยัง
เป็ นการพัฒนาศักยภาพตนเองและชุมชนเกิดการพึงตนเอง อันจะนําไปสู่ การเสริ มสร้างความอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขของชุมชนต่อไป ส่ วนการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้โดยเวทีทีประชุมสัมมนาของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย เห็นว่าภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดี ครอบคลุม มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
มี ค วามถู ก ต้องและมี ค วามเป็ นประโยชน์ไ ด้จ ริ ง โดยรู ป แบบมี ค วามสมบูร ณ์ ค รบถ้ว นไม่ ต้อ ง
ปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่ วนใดเพิมเติม
จากผลการขับเคลือนการจัดการความรู ้ทีเป็ นเช่นนี เป็ นเพราะว่า ผูน้ าํ ชุ มชน ประชาชนและ
ผูเ้ กียวข้องมีความตระหนักในการทํางานเพือส่ วนรวมเล็งเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของความดี
จึงเข้ามาทํางานแบบมีส่วนร่ วมมากขึนทังในการวางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมรับ
ผลประโยชน์ โดยการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างเป็ นมิตร มีเหตุผล มีความเอือเฟื อ เกือกูล และ
มีเป้ าหมายร่ วมกันทีชัดเจน ซึงจากเวทีแลกเปลียนเรี ยนรู ้ของผูน้ าํ ชุมชน ในทุกขันตอนล้วนเป็ นการ
แลกเปลียนรู ้ทงสิ
ั น เพราะทุกขันตอนเกิดขึนจากการปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง มีการลงมติร่วมกัน และ
เน้นพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเป็ นสําคัญ ทําให้ผนู้ าํ ชุ มชนมีความเข้าใจชุมชนและกระบวนการ
จัดการความรู ้มากขึน สามารถคิดวิเคราะห์และถอดบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง ได้ฝึกกระบวนการทาง
ความคิดบนพืนฐานองค์ความรู ้ของท้องถิน สามารถนําความดี ทีอยู่ในตัวบุคคลออกมาเพิมคุ ณค่า
ให้กบั ตนเองและชุมชนได้ จึงเป็ นการหมุนวนของกระบวนการจัดการความรู ้ ทีผูน้ าํ ชุ มชนเกิดการ
ปรั บตัวเปลี ยนแปลงอย่างต่อเนื อง มี การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ร่วมกัน มี การยกระดับความรู ้ เพือหา
แนวทางนําความรู ้ ทีฝังลึ กทีอยู่ในตัวคนออกมา เกลี ยวความรู ้ จึงหมุนวนโดยการรวมตัวมาพบกัน
และมีเป้ าหมายในเรื องเดียวกันในระดับชุมชน
ดังนันเมือผูว้ ิจยั ได้นาํ รู ปแบบการจัดการความรู ้เข้าไปทดลองใช้ในชุมชนจึงสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุ มชนทีต้องการให้ชุมชนเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ และเป็ นชุ มชนทีใช้ความดี
เป็ นเครื องมือในการขับเคลือนงานพัฒนา โดยกลุ่มผูน้ าํ ชุ มชนมีความมุ่งมันตังใจจริ งในการพัฒนา
ชุมชนในทุกๆด้านเพือยกระดับคุณภาพชี วิตของคนในชุมชน สอดคล้องกับคํากล่าวของผูน้ าํ ชุ มชน
ดังว่า “ทางชุ มชนของเรายิ นดี นาํ รู ปแบบนี มาใช้ ในพื นที บ้ านร่ องปลาค้ าวด้ วยความเต็มใจ สิ งดี ๆ
เหล่ านีทีนักวิจัยได้ หยิบยืนให้ เราถือเป็ นการสร้ างอานิสงค์ ให้ เกิดขึนในชุมชนของเรา เพราะสิ งที เรา
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ขาดหายไปและลื มเลื อนคื อความเป็ นคนดี ทุกวันนี คนดี หายากซึ งเป็ นคนดีได้ กต็ ้ องทําความดี ยุคนี
บ้ านเมืองของเราวิกฤตในเรื องของคนดี การทีเลือกชุมชนเราเป็ นพืนที ทดลองย่ อมเป็ นจุดเริ มต้ นที ดี
ถึงแม้ จะเป็ นจุดเล็กๆในสั งคมก็ตามและสั กวันก็คงขยายต่ อไปในวงกว้ างออกไป” และเมือผูน้ าํ
ชุมชนตระหนักและเห็นคุณค่าของความดี จึงหันมาให้ความสนใจและส่ งเสริ มกิจกรรมทีอยูภ่ ายใต้
ธนาคารความดี ที ได้มีก ารระดมความคิ ดเห็ นร่ วมกัน โดยให้ความสําคัญในการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรม
สําคัญทีครบคลุมใน วิถีพุทธ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิต จึงถือเป็ นจุดเริ มต้นทีทําให้ชุมชน
หันกลับมามองตนเองจากภายใน ซึ งเป็ นพืนฐานทีดี และมีแนวโน้มจะนําไปสู่ ความเข้มแข็งของ
ชุ ม ชน จึ งนํา ไปสู่ ก ระบวนการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ขึน โดยชุ มชนได้ตงคํ
ั า ถามว่า “ควรจัดการจัด
ความรู ้เหล่านี อย่างไร และควรมีกิจกรรมใดทีเกียวข้องกับการทําความดี ” สะท้อนให้เห็ นว่าผูน้ าํ
และแกนนํา มีก ารตื นตัวในการนํา ความดี ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นชุ ม ชน ให้ค วามสํา คัญกับ การค้นหา
วิธีการแนวทางให้เป็ นรู ปธรรมเพิมมากขึน ให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้อย่างมีแบบแผนและเวที
แลกเปลียนเรี ยนรู้เลือกทีจะมีกิจกรรมทีสอดคล้องกับวิถีชีวิต และบริ บทของชุ มชน ดังคํากล่าวของ
คณะกรรมการธนาคารความดี ดังว่า “กิจกรรมการทําดีทีช่ วยกันคิดค้ นขึนมาล้ วนมาจากสิ งที เราเป็ น
เรามี เพียงแต่ เราใช้ กระบวนการให้ มีแบบแผนตามที ทางนักวิจัยได้ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เราได้
เรี ยนรู้ สิ งที สํา คัญเราได้ นาํ กิ จกรรมของธนาคารความดี ไ ปแปรเปลี ยนให้ ชุ มชนอยู่ดี กิ นดี และ
ชุ มชนสงบได้ นันต้ องทําให้ สมาชิ กในชุ มชนได้ ตระหนัก เรี ยนรู้ และปฏิ บัติด้วยความตังใจและ
เข้ าใจ” ซึ งจากเวทีแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ของผูน้ าํ ชุ มชน คณะกรรมการและผูเ้ กี ยวข้องล้วนเป็ นการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ทงสิ
ั น เพราะทุกขันตอนเกิดขึนจากการปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง มีการลงมติร่วมกัน
และเน้นพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชนเป็ นสําคัญ ทําให้ผนู้ าํ ชุมชนมีความเข้าใจชุ มชนและ
กระบวนการจัดการความรู ้มากขึน สามารถวิเคราะห์และถอดบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง มีการยกระดับ
ความรู้ เพือหาแนวทางนําเอาความรู ้ทีฝังลึกทีอยูใ่ นตัวคนออกมา
ดัง นันในกระบวนการจัดการความรู ้ จึง ควรให้ค วามสํา คัญต่ อการสร้ า งพืนที ก่ อให้เกิ ด
กิ จกรรมในชุ มชนอย่างต่อเนื อง ซึ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ Nonaka (อ้างถึ งในยุวนุ ช ทินนะ
ลักษณ์, 2549:225-229) ทีได้อธิ บายถึง พืนทีแลกเปลียนเรี ยนรู้ หรื อ ชุมชนนักปฏิบตั ิ คือการสร้าง
พืนทีแห่ งการกําเนิ ด เป็ นพืนทีทีคนในชุ มชนได้พบปะกันและแสดงตนว่าเป็ นผูห้ นึ งทีมีเป้ าหมาย
ร่ วมกับกลุ่ม และมีพืนทีแห่งการมีสุนทรี ยภาพ เป็ นพืนทีแห่งการพูดคุย สนทนานําความคิดทีแต่ละ
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คนมีอยู่ในตัวออกมา ทําให้ผูอ้ ืนได้รับรู ้ เป็ นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ ชู
ชาญ (2552:บทคัดย่อ) ทีพบว่า เวทีเรี ยนรู ้เป็ นเครื องมือในการกระตุน้ ให้ผนู ้ าํ ชุ มชนเกิดกระบวนการ
จัดการความรู ้ ทางทรั พยากรวัฒนธรรมด้วยตนเอง ทําให้เกิ ดการค้นพบกําหนดเป้ าหมาย พัฒนา
ทักษะและแรงจูงใจในการต่อยอดองค์ความรู ้ใหม่ เครื องมือที นํามาใช้ในการศึ กษาที เอือต่อการ
จัดการความรู ้ ได้แก่ การสร้างพืนทีเรี ยนรู้ รวมถึงการรังสรรค์บรรยากาศในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
นอกจากนีเวทีเรี ยนรู ้ยงั ทําให้เกิดบุคคลสําคัญในการจัดการความรู ้ในชุ มชนขึนตามแนวคิด
ของสถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพือสังคม (สคส.) (วิจารณ์ พานิ ช, 2548:21-48) ได้แก่ คุ ณ
อํานวย เป็ นผูส้ ่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในเชิ งกิจกรรมระบบและวัฒนธรรม คุณกิจ เป็ น
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในชุ ม ชน ถื อเป็ นนักจัด การความรู ้ หรื อผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรม ประมาณร้ อยละ 90 ของ
ทังหมด คุ ณลิ ขิต เป็ นผูจ้ ดบันทึ ก ข้อมูลในกิ จกรรมการจัดการความรู ้ เรื องเล่ า สรุ ป แก่ นความรู ้
บันทึกการประชุม และคุณประสาน เป็ นผูท้ าํ หน้าทีประสานเครื อข่ายการจัดการระหว่างกลุ่ม ดังนัน
เวทีเรี ยนรู ้บา้ นร่ องปลาค้าว ผูน้ าํ ชุมชนจึงมีบทบาทเป็ น “คุณกิจ” “คุณอํานวย” “คุณลิขิต” และผูว้ ิจยั
มีบทบาทเป็ นคุณประสาน และคุณลิขิต จึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ อย่างไม่เป็ นทางการ เกิด
นักจัดการความรู้ในชุมชนโดยบุคคลเหล่านี ร่ วมเป็ นแกนนําในการขับเคลือนการจัดการความรู ้ให้
เกิ ดผลสําเร็ จ และยังคงขับเคลือนการจัดการความรู ้ในชุ มชนอย่างต่อเนื อง แม้ว่าผูว้ ิจยั จะถอนตัว
ออกมาจากชุ มชนไปแล้ว เนื องจากลุ่มบุคคลเหล่ านี มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการ
ความรู ้ ผ่านการอบรมการจัดการความรู ้ ทีผูว้ ิจยั ได้จดั ขึ นในชุ มชน โดยพบว่าผูน้ าํ ชุ มชนมีความ
เข้าใจการจัดการความรู ้ ธนาคารความดี หลังการอบรมมากขึ น นอกจากนี ยังได้ปฏิ บตั ิจริ งในการ
จัดการความรู้ ร่วมกับผูว้ ิจยั สามารถจัดการทุนทางสังคมทีชุมชนมีและนําความรู ้ไปพัฒนาต่อยอด
ในการพัฒนาชุมชนต่อไป
จากการขับ เคลื อนการจัดการความรู ้ ใ นชุ ม ชนบ้า นร่ องปลาค้าว นอกจากทํา ให้เกิ ดการ
แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ร่วมกันของผูท้ ีมีความสนใจ ชุ มชนเกิ ดความตระหนักถึ งคุณค่าของการการทํา
ความดี ทีสามารถนําสู่ การพัฒนาท้องถินส่ งผลให้คุณภาพชี วิตของคนในชุ มชนไปในทิศทางทีดีขึน
จึงเป็ นข้อมูลพืนฐานทีผูน้ าํ ชุ มชนและกรรมการหมู่บา้ นสามารถนํามาปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุ มชนต่อไป ดังคํากล่าวของกรรมการหมู่บา้ นเกียวกับแผนพัฒนาหมู่บา้ น ดังว่า
“สิ งทีเราได้ ปฏิ บัติมา กิจกรรมต่ างๆล้ วนเป็ นจุดเริ มต้ นของแนวทางการพัฒนาในหมู่บ้านเป็ นอย่ างดี
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เพราะทุกกิ จกรรมครบคลุมกับงานพัฒนาหลายประเด็น อาทิ เช่ น การพัฒนาหมู่บ้าน การน้ อมนํา
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ การดูแลสุ ขภาพ หรื อแม้ แต่ การลดละเลิกอบายมุข ก็ส่งผล
ให้ ชุมชนหลุดพ้ นในสิ งที ไม่ ดีออกไปเหมือนกับเราสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ มีความแข็งแรงด้ วยความดี
นันเอง”
ฉะนันจึ ง อาจกล่ า วได้ว่า รู ป แบบการจัด ความรู ้ ธ นาคารความดี ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การ
แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ภายในชุ มชน เป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ช่ วยขับเคลื อนชุ มชนให้มีการบริ หาร
จัดการทีเป็ นระบบ ส่ งผลให้สมาชิกในชุ มชนมีความรู ้เพิมมากขึน เข้าใจกระบวนการจัดการความรู ้
สามารถนํากิจกรรมการทําความดี มาใช้เป็ นศักยภาพของชุ มชนในการแก้ไขปั ญหาของชุ มชน มี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของชุ มชนอันไปสู่ การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ทิศทางที ดี ขึน ดังนันเมื อ
ชุมชนสามารถจัดการทุนทางสังคมทีชุมชนมีอยูไ่ ด้ จึงเท่ากับเป็ นการทําสิ งทีเป็ นนามธรรมคือความ
ดีให้แปรเปลียนเป็ นรู ปธรรมในลักษณะของผลการทําความดีคือชุมชนได้พฒั นาตนเองและพัฒนา
ชุ มชนพร้อมๆกันในมิติดา้ นสังคม มิ ติเศรษฐกิ จ และมิ ติดา้ นทรัพยากรและสิ งแวดล้อม ซึ งล้วน
แล้วแต่ใ ช้ก ระบวนการแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ อย่างต่อเนื อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงศ์ กูลนรา
(2553:229) ทีพบว่า รู ปแบบการจัดการความรู ้ ก่อให้เกิ ดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ภายในกลุ่ม/ชุ มชน
เป็ นกลไกสําคัญทีช่วยขับเคลือนกลุ่มให้มีการบริ หารจัดการกลุ่มทีเป็ นระบบและยังส่ งผลให้สมาชิ ก
ในกลุ่มมีความรู ้เพิมมากขึน ทังด้านเทคนิ ค วิธีการ การจัดการ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ ชุมชน ส่ วน
กมลวรรณ วรรณธนัง (2553:บทคัดย่อ) ได้กล่าวไว้วา่ ทุนทางสังคมเป็ นทรัพยากรทีชุ มชนสร้างขึน
โดยเกิ ดจากความสัมพันธ์ทางสังคม ทุนทางสังคมได้เกื อกูลให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ก่อให้เกิ ด
การแสวงหาความรู้ การแลกเปลี ยนประสบการณ์ การเรี ย นรู้ โ ดยการทดลองปฏิ บ ตั ิ และการ
ถ่ายทอดบทเรี ยนจากการดําเนินงาน จนเกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู ้เดิมและความรู ้ใหม่ที
เหมาะสมกับชุมชน นําไปสู่ ความรู ้ใหม่ทีก่อให้เกิดการพึงพากันเองภายในชุมชน
สําหรับการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุ ข ที ประชุ มเห็ นว่าภาพรวมของรู ปแบบอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุ มในทุ กประเด็ น มี ความ
เหมาะสม มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ มีค วามถูกต้อง และมีความเป็ นประโยชน์ โดยรู ปแบบมี
ความสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ตอ้ งปรับปรุ งหรื อแก้ไขส่ วนใดเพิมเติม ทีผลการพัฒนารู ปแบบเป็ นเช่นนี
เพราะว่ารู ปแบบได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูท้ รงคุ ณวุฒิมาแล้วครั งหนึ ง ซึ งผูป้ ระเมิ น
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ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ ความถูกต้อง และความเป็ นประโยชน์ อยู่ในระดับ
มากทีสุ ดทัง 4 ด้าน และยังผ่านการนําไปทดลองใช้โดยการขับเคลื อนการจัดการความรู ้ในชุ มชน
บ้านร่ องปลาค้าวเป็ นเวลา 3 เดือน ซึ งตรงกับความต้องการของชุ มชนทีต้องการธนาคารความดีมา
ขับ เคลื อนในงานพัฒนาท้องถิ น ทํา ให้ผูน้ ําชุ มชน ชาวบ้านและผูเ้ กี ยวข้องได้เกิ ดการพบปะกัน
แลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื อง ได้ทบทวนตนเองค้นพบปั ญหา ค้นหาศักยภาพของชุ มชน
หาจุดดีจุดด้อยทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีได้จากการปฏิบตั ิจริ งและกําลังเกิดขึนในชุมชน มีความ
ตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการทํา ความดี โดยมี เ ป้ าหมายที จะทํา ให้ธ นาคารความดี ม าใช้ใ นการ
ขับเคลื อนในการพัฒนาชุมชนเพือให้เกิดความอยูเ่ ป็ นสุ ขในชุมชน ดังคํากล่าวของนายกเทศมนตรี
ดังว่า “การพัฒนาชุ มชนท้ องถิ นนัน มี เครื องมือมากมายที จะนํามาใช้ ในชุ มชน การที เราได้ เลื อก
ธนาคารความดี มาเป็ นเครื องมื อในการพัฒนาท้ องถิ นของเรา เพราะเล็งเห็ นว่ ากิ จกรรมที เกิ ดขึ น
สามารถสอดรั บและสนองตอบต่ อชุ มชนได้ ทุกด้ าน ซึ งเป้ าหมายที สําคัญคื อชาวบ้ านมีความสุ ข ไร้
ความทุกข์ หรื อเรี ยกกันว่ าอยู่อย่ างร่ มเย็นเป็ นสุ ข ” นอกจากนันได้สอดคล้องกับคํากล่าวของพระครู
ใบฎีกาสุ บิน โสภโณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมณี วราราม ดังว่า “รู ปแบบที นํามาใช้ นีได้ ส่งผลให้ ชาวบ้ าน
ได้ ยึดถือปฏิ บัติตามหลักพระพุทธศาสนามากขึน วัด/พระสงฆ์ มีหน้ าที สําคัญในการช่ วยกล่ อมเกลา
จิ ตใจคนเรา และถือว่ าดีอย่ างยิงเมือมีธนาคารความดี เป็ นอี กแห่ งหนึงที จะสามารถช่ วยให้ ชาวบ้ าน
ได้ สร้ างความดี เกิ ดขึนในชุ มชน” และสอดคล้องกับประธานธนาคารความดี “โดยภาพรวมแล้ ว
โมเดลนี ดี ม ากที เ ดี ย ว มี ค วามครอบคลุ ม ทํา ให้ ตั ว เราได้ พั ฒ นาตนเอง รวมทั งชุ ม ชนได้ เ ข้ า ใจ
กระบวนการทํางานที เราไม่ ค้ ุนเคย และไม่ มีระบบมาก่ อน ซึ งสิ งที เราต้ องดําเนิ นการต่ อไปคื อการ
สานต่ อด้ วยพลังของชุมชนต่ อไป”
นอกจากนีรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เป็ น
รู ปแบบทีจําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนจึงจะนําไปสู่ สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขได้ชดั เจน
ซึ งรู ปแบบการจัดการความรู้หรื อ “RONGPLAKHAO Model” ทีได้นีเป็ นเพียงแบบจําลองเท่านัน
และเป็ นส่ วนหนึ งของทางเลื อกทีผูว้ ิจยั ต้องการนําเสนอเกียวกับรู ปแบบการจัดการความรู ้ธนาคาร
ความดี เพื อเสริ ม สร้ า งสั ง คมอยู่เย็นเป็ นสุ ข ดัง นันในการนํา รู ป แบบ (Model) ดัง กล่ า วไปปรั บ
ประยุกต์ใช้กบั ชุ มชนอืนๆ จึงจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องจัดทําเป็ นกลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิการ เพือ
นําไปสู่ การปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจนรวมทังต้องพิจารณาดูเงือนไข องค์ประกอบ หรื อศักยภาพ

402
ด้า นต่า งๆของพืนที นันๆ อย่างรอบคอบ ทังนี เนื องจากสภาพบริ บ ทของพืนที แต่ ละพืนที ย่อมมี
เอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกันออกไป
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชิ ง
นโยบาย ข้อเสนอแนะทีได้จากผลการวิจยั และข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 ควรมี ก ารนํา กิ จ กรรมธนาคารความดี ใ นแผนยุ ท ธศาสตร์ พ ัฒ นาของท้อ งถิ น
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน โดยมีการดําเนินงานฟื นฟูพฒั นาและส่ งเสริ มให้เกิดการบูร
ณาการร่ วมกันกับสถาบันในชุมชน เช่น วัด โรงเรี ยน และองค์กรภาคีเครื อข่ายในชุมชน
1.2 ควรส่ งเสริ มให้ธนาคารความดี เป็ นศูนย์การจัดการเรี ยนรู ้ขึนในชุ มชน เพือใช้เป็ น
ศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ของสมาชิ ก ชุ มชน และเครื อข่ายอย่างต่อเนื อง และศูนย์การจัดการความรู ้
ของธนาคารความดีทีถือเป็ นกลไกขับเคลือนให้ทีมงานจัดการความรู้ คณะกรรมการและสมาชิ ก
ธนาคารความดี ไ ด้มาแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ ในสิ งที ตนเองค้นพบหรื อได้สื อสารแลกเปลี ยน รวมถึ ง
ข้อสรุ ปทีได้จากการสรุ ปบทเรี ยนและควรนําบันทึกหลังการปฏิบตั ิ มาสรุ ปเป็ นองค์ความรู้ ทีได้มา
จากการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
2. ข้ อเสนอแนะทีได้ จากผลการวิจัย
2.1 จากผลการศึกษาพบว่า การนํารู ปแบบการจัดการความรู ้ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนไปใช้ มีผล
ทําให้ชุมชน สามารถพัฒนาขึนเป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ได้ (Community of practice: COP) โดย
การร่ วมแลกเปลี ยน แบ่งปั น เรี ยนรู ้ เพือให้ได้มาซึ งขุมความรู ้ (Knowledge assets: KA) ดังนัน
สํา หรั บ สมาชิ ก ธนาคารความดี ห รื อ ชุ มชนที นํา ไปทดลองใช้ ควรนํา ผลที ได้จากการปฏิ บ ัติม า
แลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างสมาชิ กร่ วมกัน ทีมีถูกยกระดับขึนเรื อยๆ ผ่านการปฏิบตั ิ นําไปประยุกต์
และปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทีหลากหลายให้สอดคล้องกับบริ บทชุมชน
2.2 จากผลการวิจยั พบว่า การนํารู ปแบบการจัดการความรู ้ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนไปใช้ มุ่งเน้น
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถที จะดําเนิ นชี วิตไปได้อย่างสงบสุ ข และพัฒนากระบวนการ
ขับเคลือนความดีโดยนําหลักการทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในลักษณะของคะแนนความดี
ผลจากการดําเนินการสามารถทําให้คนมีความสุ ข มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยได้รับค่าความดีเป็ น
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สิ งตอบแทนแล้วสามารถนํามาแลกเป็ นสิ งของได้ ดังนันในการนํารู ปแบบไปปรับใช้ควรมีการปรับ
กุศโลบายให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสร้างแรงจูงใจทีน่าสนใจกับทุกกลุ่มคน
2.3 จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูน้ าํ ในชุ มชนเป็ นกลุ่มทีมีความสําคัญต่อความสําเร็ จของ
ธนาคารความดี เนืองจากผูน้ าํ ชุมชนเป็ นผูท้ ีมีบทบาทและมีอาํ นาจในการชักชวนให้ลูกบ้านปฏิบตั ิ
ตามได้ หากผูน้ าํ ชุ มชนเข้ามามีบทบาทในส่ วนของกรรมการย่อมทําให้การดําเนิ นงานและการ
ขับเคลือนธนาคารความดีเป็ นไปอย่างราบรื นและมีความยังยืน ดังนันแนวทางทีควรดําเนิ นการคือ
การจัดอบรมเกียวกับธนาคารความดีให้กบั กลุ่มผูน้ าํ ชุมชนอย่างต่อเนื อง ทังกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น และสมาชิ กองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน เพือให้มีความรู ้ความเข้าใจทีตรงกัน เมือ
ชาวบ้านมีปัญหาสามารถมาสอบถามแล้วได้รับคําตอบทีถูกต้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
2.4 จากผลการวิจยั พบว่า การธนาคารความดี บ ้านร่ องปลาค้าว จะสามารถประสบ
ความสําเร็ จได้ตอ้ งปั จจัยหลายปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านตัวบุคคลทีเป็ นทุนมนุ ษย์ของชุ มชน ปั จจัย
บริ บทแวดล้อมทีเป็ นทุนทางสังคมของชุมชน รวมทังปั จจัยด้านความเชือและการบริ หารจัดการทีดี
เพราะฉะนันการนําธนาคารความดีไปปรับใช้ในชุมชนอืนนัน ต้องคํานึ งว่าแต่ละชุ มชนมีบริ บททาง
สังคมทีแตกต่างกัน ดังนันควรมีการระดมความคิดเห็ นจากคนในชุ มชนโดยเฉพาะประเด็นเรื อง
“กรอบในการฝากความดี” พยายามให้ทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มากทีสุ ด แล้วจึงสรุ ปเป็ น
หมวดหมู่ความดีของชุ มชน เป็ นการกระตุ น้ การมีส่วนร่ วมจากคนในชุ มชนและสร้ างความเป็ น
เจ้าของร่ วมกัน
2.5 จากผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาเกี ยวกับเรื องการประชาสัมพันธ์ ทีไม่ทวถึ
ั งและชัดเจน
เนืองจากการประชาสัมพันธ์เป็ นกระบวนการทีมีความสําคัญ เพราะการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็ น
หัวใจสําคัญของการพัฒนา และส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วมของคนในชุ มชนด้วย ดังนันควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ทีมีประสิ ทธิภาพและการเข้าถึงของข้อมูลเพือความเข้าใจทีถูกต้องของทุกคน
3. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
3.1 ควรมีการนํารู ปแบบการจัดการความรู ้ และแผนจัดการความรู ้เพือพัฒนากิ จกรรม
ธนาคารความดีดว้ ยการวิจยั ปฏิ บตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนไปทดลองใช้กบั พืนทีอืน
เพือเป็ นข้อเปรี ยบเทียบทางการศึกษา จะทําให้ได้รับข้อมูลทีชัดเจนขึน
3.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาหลักสู ตรกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ ผนู ้ าํ
ชุมชน นักจัดการความรู ้ ทอ้ งถิน ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความรู้ และเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกในชุมชนให้เกิดการเรี ยนรู ้สู่ หมู่บา้ นอยูด่ ีมีสุข
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3.3 ควรมี ก ารขยายพื นที อื นๆ ในการศึ ก ษาที มี ล ัก ษณะแตกต่ า งกัน เช่ น บริ บ ท
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและกลุ่มคน หรื ออืนๆ เพือเทียบเคียงผลของการจัดการความรู ้ เพือให้ได้
ข้อมูลและข้อสรุ ปที ชัดเจนขึนทังนี จะสามารถนําผลการวิจยั ไปกําหนดรู ปแบบและแนวทางการ
พัฒนาธนาคารความดีมีรูปแบบทีเหมาะสมยิงขึน
3.4 ควรมีการศึกษาตัวชี วัดผลการปฏิ บตั ิงานของธนาคารความดี เพือเสริ มสร้ างสังคมอยู่
เย็นเป็ นสุ ขของคนในชุ มชนเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับครอบครัว ระดับหมู่บา้ น/ชุ มชน และระดับ
ตําบล เนืองจากตัวชีวัดในแต่ละระดับมีระดับทีแตกต่างกัน โดยวิเคราะห์ให้เห็นความเชื อมโยงของ
ตัวชีวัดทัง 3 ระดับ
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ
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รายชื อผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผศ.ดร.วราภา

มหากาญจนกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. อ.ดร.อเนกพล

เกือมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.รศ.สมพงษ์

บุญเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. รศ.นิโลบล

นิมกิงรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ผศ.ดร.รณิ ดา

ปิ งเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
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เครืองมือในการวิจยั
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรือง
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข
ของชุ มชนไทย
คําชีแจง
แบบสอบถามนีเป็ นส่วนหนึงของการวิจยั เพือการทําดุษฎีนิพนธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ
พัฒนารู ปแบบของการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของชุมชนไทย ข้อมูลทีได้
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อผูว้ จิ ยั และเป็ นองค์ความรู ้ของธนาคารความดี ข้อมูลทีได้จะเก็บเป็ นความลับและจะ
วิเคราะห์นาํ เสนอโดยภาพรวมเท่านัน จะไม่ก่อให้เกิดผลเสี ยใดๆ แก่ผใู ้ ห้ขอ้ มูล จึงขอให้ท่านตอบแบบสอบถาม
ตามสภาพความเป็ นจริ งและตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด
แบบสอบถามฉบับนี เป็ นข้อคําถามเกียวกับสภาพการณ์ทวไปเกี
ั
ยวกับการจัดการความรู ้
ความต้องการในการจัดการความรู ้ธนาคารความดี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที 2 สภาพการณ์ทวไปของการจั
ั
ดการความรู ้ของธนาคารความดี
ตอนที 3 ความต้องการในการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี
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ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ

2. อายุ

ชาย
หญิง
ตํากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึนไป

3. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

4. รายได้ต่อเดือน

น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท

4. อาชีพ

15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึนไป
นักเรี ยน
ข้าราชการ/พนักงานส่ วนท้องถิน
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย

423
ตอนที 2 สภาพการณ์ทวไปของการจั
ั
ดการความรู ้และความต้องการในการจัดการความรู ้
ธนาคารความดี
สภาพการณ์การจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดี

ระดับการปฏิบตั ิ
มากทีสุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด

1. การแสวงหาความรู ้ของคณะทํางานและ
สมาชิกธนาคารความดี
2. การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการแสวงหา
ความรู ้
3. การเข้ารับการอบรม การสัมมนาและการดู
งาน จากแหล่งข้อมูล
4.การกําหนดความรู ้ตามความต้องการของ
สมาชิก
5.การกําหนดความรู ้ทีจําเป็ นต่อการดําเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี
6. การคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการนํามาใช้
ในการ ดําเนินกิจกรรมธนาคารความดี
7. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กบั สมาชิก
ได้รับรู ้
8. การถ่ายทอดความรู ้จากผูม้ ีประสบการณ์
สูงหรื อผูเ้ ชียวชาญเกียวกับการดําเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี
9. การสอนงานโดยการปฏิบตั ิจริ งในสิ งที
ต้องเรี ยนรู ้ให้กบั สมาชิก
10. การเห็นคุณค่าของความรู ้ทีมีอยูใ่ นตัว
ของสมาชิก
11. การผสมผสานความรู ้เก่าและความรู ้
ใหม่
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สภาพการณ์การจัดการความรู ้ของธนาคาร
ความดี

ระดับการปฏิบตั ิ
มากทีสุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด

12. การนําความรู ้ทีเกิดจากประสบการณ์ของ
สมาชิกนําใช้ในการดําเนินกิจกรรม
13. มีการเก็บรวบรวมความรู ้ต่างๆ ทีสมาชิก
ต้องการอย่างเป็ นระบบ
14. การนําความรู ้ทีจัดเก็บไว้มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
15.การนําความรู ้ดา้ นต่างๆ ของธนาคาร
ความดีรวมถึงปั ญหาทีเกิดขึนในระหว่างการ
ดําเนินงานมาปรึ กษาหารื อ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และนําข้อสรุ ปทีได้มาปรับใช้
เหมาะสมกับการดําเนินงาน
16. การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั
สมาชิกและบุคคลภายนอก
17. การแบ่งปันความรู ้กบั กลุ่มบุคคลทีสนใจ
มาศึกษาดูงานและสมาชิกภายนอกพืนที
18. การประชุมปรึ กษาหารื อ แลกเปลียน
และระดมความคิดเห็นร่ วมกันของสมาชิก
19. จัดบอร์ด นิทรรศการและสื อรู ปแบบ
ต่างๆ ของกิจกรรมในการเผยแพร่ ความรู ้ของ
ธนาคารความดีให้กลุ่มสมาชิกและบุคคล
ทัวไป
20. การมีส่วนร่ วมในการแบ่งปันความรู ้ของ
สมาชิก

425
สภาพการณ์การจัดการความรู้ของธนาคารความดี

ระดับการปฏิบตั ิ
มากทีสุ ด มาก ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีสุ ด

21. กิจกรรมการแลกเปลียนความรู ้ ในการเอา
ความรู้จากประสบการณ์ มาผนวกกับภูมิปัญญา
ดังเดิมประยุกต์ใช้
22. การมีส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และนําข้อสรุ ปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน
23. การถอดบทเรี ยน การดําเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดีนาํ มาปรับใช้ในการพัฒนา การ
ดําเนินงาน
24. การปรับปรุ งความรู้ให้ทนั สมัยและทัน
เหตุการณ์ปัจจุบนั

ข้อเสนอแนะเพิมเติม
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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ตอนที 3 ความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี
ความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี

ระดับการปฏิบตั ิ
มาก
ทีสุด

1. มีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็นภายในธนาคารความ
ดีเป็ นประจํา
2. มีการศึกษาข้อมูลใหม่ๆ เกียวกับธนาคารความดีอย่าง
ต่อเนือง
3. มีการแสวงหา/ค้นหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ทีหลากหลาย
จากภายในธนาคารความดีและภายนอก เช่น สื อสิ งพิมพ์
ต่างๆ อินเตอร์เนต ห้องสมุด การอบรม หรื อการสัมมนา
เป็ นต้น
4.มีการแสวงหาความรู ้จากบุคคลทีมีความรู ้หรื อผูเ้ ชียวชาญ
ด้านธนาคารความดีและการทําความดี

เช่น

การพูดคุย

สนทนา การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
5.มีการคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆในการนํามาใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี
6. สมาชิกในธนาคารความดีมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นและแสวงหาความคิดใหม่ๆในการปฏิบตั ิงาน
7. มีการนําความรู ้ทีได้จากแหล่งต่างๆมาพัฒนาเป็ นสิ งใหม่ๆ
ในการดําเนินงาน
8. มีการส่งเสริ มบรรยากาศในการดําเนินงานเพือให้เกิดแรง
กระตุน้ ให้สมาชิกนําความรู ้ทีอยูใ่ นตัวออกมาเป็ นความรู ้ใน
ลักษณะการเอกสารและการสอนงาน
9. มีการสนับสนุนเรื องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
ใช้ในการพัฒนาความรู ้และนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานและเก็บข้อมูล

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด
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ความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี

ระดับการปฏิบตั ิ
มากทีสุด

มาก

ปาน
กลาง

10. มีการนําความรู ้ทีเกิดจากประสบการณ์ของสมาชิกนํา
ใช้ในการดําเนินกิจกรรม
11. มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและเป็ นปัจจุบนั
สามารถค้นหาได้ง่ายเมือต้องการใช้
12. มีการบันทึกประสบการณ์ และความชํานาญของ
สมาชิกเก็บไว้ในสื อต่างๆเพือนํามาใช้อีกในภายหลัง เช่น
ครู ภูมิปัญญาท้องถิน
13. มีสมาชิกทีมีความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรับผิดชอบประจําเกียวกับการพัฒนา
ความรู ้ดา้ นธนาคารความดี
14. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีที
มีประสิ ทธิภาพทีช่วยในการจัดเก็บความรู ้ได้มากและ
ทันเวลา
15. มีการแลกเปลียนความรู ้ระหว่างสมาชิกตามความ
จําเป็ นและความเหมาะสมของเวลา เพือสรุ ปปั ญหาจาก
การทํางาน และร่ วมปรึ กษาหารื อเพือหาวิธีการปรับและ
เลือกใช้ความรู ้ให้เหมาะสมกับงาน
16. มีการนําความรู ้ทีได้จากประสบการณ์ทาํ งาน การ
ฝึ กอบรม และการศึกษาดูงานมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
เพือให้เป็ นการนําความรู ้มาปรับใช้ได้เหมาะสม
17. มีการจัดประชุมเพือร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์การ
ดําเนินงานอย่างต่อเนือง
18. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลความรู ้ดา้ นธนาคารความดีผา่ น
ทางสื อต่างๆ เช่น อินเตอร์เนต สื อสิ งพิมพ์ เป็ นต้น
19. มีการสร้างเครื อข่ายความรู ้ซึงกันและกันระหว่าง
สมาชิกหรื องานหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้อง

น้อย

น้อย
ทีสุด
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ความต้องการการจัดการความรู ้ของธนาคารความดี

ระดับการปฏิบตั ิ
มากทีสุด

มาก

ปาน

น้อย

กลาง

น้อย
ทีสุด

20. เป็ นคุณค่าของความรู ้และทักษะทีฝังในตัวสมาชิกแต่
ละคนและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู ้และทักษะ
นันๆไปยังสมาชิกอืนๆ
21. มีการแจ้งสมาชิกของธนาคารความดีเกียวกับกิจกรรม
ต่างๆทีเกิดขึนในธนาคารความดีอย่างต่อเนือง
22. มีการนําความรู ้ทีได้มาปรับเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงาน
23. มีการใช้ประโยชน์จากความรู ้ทีมีอยูใ่ นธนาคารความ
ดีช่วยในการตัดสิ นใจและแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
24. มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในธนาคาร
ความดีรับทราบเกียวกับองค์ความรู ้ทีจัดเก็บและการเข้าถึง
องค์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ
25. มีการใช้องค์ความรู ้สมัยใหม่พฒั นาต่อยอดของ
ธนาคารความดีอย่างต่อเนือง

ข้อเสนอแนะเพิมเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทีให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้ ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชุ มชนไทย
คําชีแจง
1. แบบประเมินฉบับนีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
2. ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริ ง
3. คําตอบของท่านจะเป็ นความลับและไม่เกิดผลเสี ยหายกับตัวท่านแต่ประการใด
4. แบบประเมินฉบับนีแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที 2 ประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
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คําชีแจง กรุ ณาทําเครื องหมาย 3 ลงในช่อง
คิดเห็นของท่านมากทีสุ ด

หรื อช่องข้อความทีตรงกับความจริ งหรื อความ

ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ

ชาย
หญิง

2. อายุ

ตํากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึนไป

3. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี

4. รายได้ต่อเดือน

น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึนไป

4. อาชีพ

นักเรี ยน
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
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ตอนที 2 ประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
รายการประเมิน

ระดับความพึงพอใจ
มากทีสุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด

ด้ านวิทยากร
1.ความรู ้ความสามารถของวิทยากร
2. การถ่ายทอดความรู ้ของวิทยากรมีความชัดเจน
3. การเชือมโยงเนือหาในการอบรม
4. มีความครบถ้วนของเนือหาในการอบรม
5. การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น
ด้ านสถานที/ระยะเวลา
6. สถานทีสะอาดและมีความเหมาะสม
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
10. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื องนีก่อนการอบรม
11. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื องนีหลังการอบรม
ด้ านการนําความรู้ ไปใช้
12. สามารถนําความรู ้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้
13. มีความมันใจและสามารถนําความรู ้ทีได้รับไป
ใช้ได้
14. สามารถนําความรู ้ไปเผยแพร่ /ถ่ายทอดได้
ข้อเสนอเพิมเติม ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
แบบทดสอบเกียวกับการทําความดีและการจัดการความรู้
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คําชีแจง ให้ท่านเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดเพียง 1 ข้อ
1. หากจะทําความดีเราควรปฏิบตั ิตามหลักธรรมใด
ก.

เบญจศีล

ข.

บุญกิริยาวัตถุ

ค.

อริ ยะสัจ 4

ง.

ไตรสิ กขา

2. “ทําดีได้ดีมีทีไหน ทําชัวได้ดีมีถมไป” เป็ นคําพูดทีถูกต้องหรื อไม่ อย่างไร
ก.

ถูกต้อง เพราะคนชัวบางคนก็ได้ดี

ข.

ถูกต้อง เพราะว่าคนดีมกั ไม่ได้รับผลตอบแทนทีดี

ค.

ผิด เพราะทําความดีตอ้ งได้รับผลดี

ง.

ผิด เพราะความดียอ่ มไม่สูญสิ นแห่งความดี

3. ทําความดีมีผลเหมือนหรื อแตกต่างกับการทําความชัวอย่างไร
ก.

เหมือนกัน เพราะทังสองอย่างต่างไม่มีการเบียดเบียนใคร

ข.

เหมือนกัน เพราะปฏิบตั ิเหมือนกัน

ค.

ต่างกัน เพราะปฏิบตั ิแตกต่างกัน

ง.

ต่างกัน เพราะทําความดีเป็ นบุญ แต่การทําความชัวไม่เป็ นบุญ

4. ข้อใดเป็ นการทําความดีทางใจ
ก.

น้องพูดแต่สิงไม่มีประโยชน์

ข.

นิดเมตตากรุ ณาต่อคนและสัตว์

ค.

นิมไม่คิดร้ายต่อผูอ้ ืน

ง.

นุ่นตังใจทําการงานบ้าน
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5. ข้อใดเป็ นตัวอย่างของการทําความดีต่อตัวเอง
ก.

ลุงสุขตังใจไม่โมโหหรื อโกรธใคร

ข.

น้องม่อนมีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่

ค.

ป้ าแสงไม่กระทําการรบกวนคนข้างบ้าน

ง.

น้าใจช่วยพัฒนาวัดทุกวันพระ

6. พฤติกรรมใดทีไม่ควรกระทํา
ก.

เสี ยสละความสุขส่วนตนเพือให้สงั คมมีความสุข

ข.

ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสิ นใจ

ค.

ให้อภัยและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสันติวธิ ี

ง.

ไม่หลงมัวเมาไปกับอบายมุข

7. ข้อใดไม่ใช่ กิจกรรมการทําความดีภายใต้ธนาคารความดี
ก.

การฟื นฟูภูมิปัญญาท้องถินในชุมชน

ข.

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ

ค.

การไปทําบุญทีวัดทุกวันพระหรื อวันสําคัญทางศาสนา

ง.

การเลียงเหล้า/สุราในงานบุญประจําหรื อบ้าน

8. “การบําเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน” จัดอยูใ่ นหมวดเมนูกิจกรรมทําความดีภายใต้ธนาคารความดีขอ้ ใด
ก.

การสมัครสมานสามัคคี

ข.

การเสี ยสละ

ค.

การปฏิบตั ิดี มีคุณธรรม และจริ ยธรรม

ง.

การดําเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

9. สิ งใดทีสําคัญในการดําเนินงานธนาคารความดีให้บรรลุเป้ าหมาย
ก.

ความสามัคคี

ข.

ความเอือเฟื อ อารี ต่อกัน

ค.

ความไว้เนือเชือใจต่อกัน

ง.

ถูกทุกข้อ
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10. บุคคลทีมีบทบาทในการขับเคลือนการดําเนินงานของธนาคารความดีคือใคร
ก.

ผูน้ าํ ชุมชน

ข.

คณะกรรมการธนาคารความดี

ค.

สมาชิกธนาคารความดี

ง.

ถูกทุกข้อ

11. ถ้าพูดถึงการจัดการความรู ้ ท่านคิดว่าคําพูดใดถูกต้องทีสุด
ก.

เป็ นกระบวนการทีส่งเสริ มเฉพาะตัวบุคคล

ข.

มีกระบวนการประกอบด้วยรวบรวม ประมวล นําไปใช้ จัดเก็บ ประยุกต์

ค.

สามารถนําไปใช้ในทุกขันตอนของการทํางาน

ง.

เป็ นแนวทางการบริ หารภาครัฐแนวใหม่

12. ข้อใดเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู ้ ตรงกับข้อใด
ก.

คน

ข.

งานหรื อกิจกรรม

ค.

ความรู ้

ง.

ถูกทุกข้อ

13. ข้อใด ไม่ใช่ ปั จจัยเอือทีทําให้การจัดการความรู ้ประสบความสําเร็ จ
ก.

การมีทิศทางและกลยุทธ์ทีชัดเจนขององค์กร

ข.

การมีบุคลากรทีมีความสามารถ

ค.

การมีโครงสร้างพืนฐาน

ง.

ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร

14. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการความรู ้
ก.

คนร่ วมกันด้วยความสมัครใจ

ข.

คนทีมีพนฐานคล้
ื
ายๆกัน มาร่ วมกันคิดเป็ นกลุ่ม

ค.

มีการทดลอง เรี ยนรู ้ ลองผิดลองถูก

ง.

จะเกิดเมือมีความต้องการใช้เท่านัน
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15. เป้ าหมายของการจัดการความรู ้ คือข้อใด
ก.

พัฒนางาน

ข.
ค.
ง.

พัฒนาคน
พัฒนาศักยภาพองค์กร
ถูกทุกข้อ

16. ตัวอย่างของชุมชนนักปฏิบตั ิทีดีทีสุดคือ
ก.

สภากาแฟ

ข.

ทีมฟุตบอล

ค.

วงเหล้า

ง.

ชมรมคนเล่นอินเตอร์เน็ต

17. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการเล่าเรื องทีดี
ก.

เรื องเล่าเป็ นเรื องจริ ง

ข.

เรื องเล่าสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง

ค.

มีลีลาการเล่าทีทําให้เกิดพลังการขับเคลือน

ง.

เรื องทีเล่า ครบจบภายในเวลาประมาณ 2-3 นาที

18. กระบวนการใดทีเป็ นทีเป็ นการใช้ความรู ้เกิดประโยชน์กบั องค์กรมากทีสุด
ก.

การแบ่งปั นและแลกเปลียนเรี ยนรู ้

ข.

การสร้างและแสวงหาความรู ้

ค.

การเข้าถึงความรู ้

ง.

การเรี ยนรู ้

19. ข้อใดถูกต้องมากทีสุด
ก.

การจัดการความรู ้หากไม่ทาํ จะไม่รู้

ข.

การจัดการความรู ้คือการจัดการของผูเ้ ชียวชาญ

ค.

การจัดการความรู ้ถือเป็ นเป้ าหมายของการทํางาน

ง.

การจัดการความรู ้คือการจัดการความรู ้ทีมีในเอกสาร ตํารา มาจัดให้เป็ นระบบ
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20 ข้อใดเป็ นปัญหาทีทําให้การจัดการความรู ้ไม่กา้ วหน้าเท่าทีควร
ก.

หวงวิชา ไม่อยากบอกให้คนอืนรู ้ในสิ งทีตนรู ้ กลัวตัวเองหมดคุณค่า

ข.

ผูน้ าํ ไม่เห็นความสําคัญของการจัดการความรู ้

ค.

ผูป้ ฏิบตั ิเห็นว่าทุกวันงานประจําก็ยงุ่ อยูแ่ ล้วจะเอาเวลาใดมาร่ วมกิจกรรมอืนๆ

ง.

ถูกทุกข้อ
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แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่ อการจัดการความรู้ ของธนาคารความดี
เพือเสริมสร้ างสั งคมอยู่เย็นเป็ นสุ ข ของชุ มชนไทย
คําชีแจง
1. แบบประเมินฉบับนีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชุมชนไทย
2. ขอให้ท่านตอบตามความเป็ นจริ ง
3. คําตอบของท่านจะเป็ นความลับและไม่เกิดผลเสี ยหายกับตัวท่านแต่ประการใด
4. แบบประเมินฉบับนีแบ่งเป็ น 2 ตอนดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ตอนที 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคาร ความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ของชุมชนไทย
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คําชีแจง

กรุ ณาทําเครื องหมาย 3 ลงในช่อง

หรื อช่องข้อความทีตรงกับความจริ งหรื อความคิดเห็น

ของท่านมากทีสุด
ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ

ชาย

2. อายุ

หญิง
ตํากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึนไป

3. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี

4. รายได้ต่อเดือน

สูงกว่าปริ ญญาตรี
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึนไป

4. อาชีพ

นักเรี ยน
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิน
เกษตรกรรม
รับจ้าง
ค้าขาย
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ตอนที 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการความรู ้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคม
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ของชุมชนไทย
รายการประเมิน

ระดับประเมิน
มาก
ทีสุด

ด้ านกระบวนการจัดการความรู้
1. การดําเนินงานของธนาคารความดีอย่างเป็ นระบบเพือ
หาจุดบกพร่ องในเรื องความรู ้และใช้กระบวนการทีเป็ น
ขันตอนชัดเจนในการแก้ไขจุดบกพร่ อง
2. มีการประชุมเพือแลกเปลียนเรี ยนรู ้มีอย่างสมําเสมอ
3. สมาชิกธนาคารความดีมีส่วนร่ วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ
4. มีการส่งเสริ มสนับสนุนให้กิจกรรมการจัดการความรู ้
เกิดขึนอย่างจริ งจังและต่อเนือง
5. ชุมชนมีแหล่งและฐานข้อมูลความรู ้ในการจัดเก็บ
ความรู ้
6. มีการบันทึกรวบรวมความรู ้เกียวกับธนาคารความดี
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. การดําเนินงานของธนาคารความดีมีการถ่ายทอด สอน
งานได้เรี ยนรู ้ทีเป็ นระบบ
8. มีการถ่ายทอดความรู ้เกียวกับธนาคารความดีให้กบั
ผูส้ นใจ
9. การใช้ประโยชน์จากความรู ้ธนาคารความดีไปใช้ใน
การดําเนินชีวติ
ด้ านภาวะผู้นําในการจัดการความรู้
10. ผูน้ าํ ชุมชนเห็นความสําคัญให้การสนับสนุนในการ
สร้างระบบการจัดการความรู ้ภายในชุมชน

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด
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รายการประเมิน

ระดับประเมิน
มาก
ทีสุด

11. ผูน้ าํ ชุมชนกําหนดวิธีการในการจัดการความรู ้
ร่ วมกับคณะทํางานธนาคารความดี
12. ชุมชนเข้าใจถึงศักยภาพของชุมชนในการดําเนินงาน
ของธนาคารความดี
14. ชุมชนให้การเรี ยนรู ้ของธนาคารความดีเพือเสริ มสร้าง
ให้ชุมชนเข้มแข็งเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่
ด้ านวัฒนธรรมเรืองการจัดการความรู้
15. การดําเนินงานของธนาคารความดีใช้การเรี ยนรู ้เพือ
เสริ มสมรรถภาพ ของธนาคารความดีทีมีอยูใ่ ห้เข้มแข็ง
เพือสร้างองค์ ความรู ้ใหม่ๆ
16. การดําเนินงานของธนาคารความดีมีการเรี ยนรู ้จากผล
ทีเกิดขึนแล้วนําไปสู่การปรับปรุ งการทํางานให้ดีขึน
17. ธนาคารความดีมีบรรยากาศการเปิ ดเผยและไว้วางใจ
ซึงกันและกัน
18. การแสดงความคิดเห็นร่ วมกันภายในกลุ่ม ระหว่าง
กลุ่ม เกิดการยอมรับในความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์
19. ชุมชนรู ้สึกเป็ นเจ้าของธนาคารความดีร่วมกัน
ด้ านกิจกรรมของธนาคารความดี
20. ธนาคารความดีเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทีสําคัญของชุมชน
21. ธนาคารความดีมีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือใน
การทํางานร่ วมกับชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้อง
22. ธนาคารความดีดาํ เนินกิจกรรมร่ วมกับชุมชนและ
หน่วยงานตามเทศกาลต่างๆของท้องถินอย่างสมําเสมอ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด
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รายการประเมิน

ระดับประเมิน
มาก
ทีสุด

23. ธนาคารความดีเปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาวัด
หมู่บา้ น
24. ธนาคารความดีเป็ นศูนย์รวมการทํากิจกรรมของ
ชุมชนอย่างต่อเนือง
ด้ านการวัดผลการจัดการความรู้
1. กิจกรรมการจัดการความรู ้เป็ นการส่งเสริ มคนใน
ชุมชนได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้ชุมชนตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของการทําความดี
3. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้คนในชุมชนเข้ามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือง
4. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยให้ชุมชนภาคภูมิใจใน
การทําความดีทีสามารถนําชุมชนสู่ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
5. กิจกรรมการจัดการความรู ้ช่วยเชือมโยงชุมชนด้วยทุน
ทางสังคม โดยธนาคารความดีได้ใช้คุณค่าทางพุทธ
ศาสนา ได้แก่ สัจจะ เสี ยสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือ
กัน และความรักสามัคคีกนั

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีสุด
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ข้อเสนอเพิมเติม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบพระคุณทีให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสัมภาษณ์
บริบทของธนาคารความดี

1. ความเป็ นมาของธนาคารความดี
1.1 ประวัติความเป็ นมาของธนาคารความดี

- ก่อนการจัดตังธนาคารความดี
- การก่อตังธนาคารความดี
1.2

บริ บทชุมชน/ ประวัติความเป็ นมาของชุมชน

2. โครงสร้างการบริ หารงานของธนาคารความดี
2.1 คณะกรรมการของธนาคารความดี
2.1 บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการธนาคารความดี
3. วัตถุประสงค์ในการดําเนินงานธนาคารความดี
4. กระบวนการในการบริ หารจัดการของธนาคารความดี
4.1 การแบ่งโครงสร้างการบริ หารงาน
4.2 การประชาสัมพันธ์
4.3 การรับสมัครสมาชิก
4.4 ผลตอบแทนโบนัสความดี
4.5 การฝากความดี
5. กิจกรรม/เกณฑ์การทําความดี
5.1 เมนูความดี
5.2 หมวดความดี
6. ทรัพยากรในการบริ หารจัดการและการสนับสนุนจากแหล่งทุน
6.1 ทรัพยากรทีนํามาใช้ในการบริ หารจัดการ
6.2 แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
6.7 แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน
6.8 แหล่งสนับสนุนจากเครื อข่ายธนาคารความดี
7. ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานของธนาคารความดี

7.1 สาเหตุของปั ญหาการดําเนินงานของธนาคารความดี
7.2 ลักษณะของปัญหาของธนาคารความดี/วิธีการจัดการกับปั ญหาของธนาคารความดี
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ภาคผนวก ค
หนังสือเชิญเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจยั
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ภาคผนวก ง
รายชือผู้ให้ ข้อมูลหลัก

451
รายชือผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1. พระครู สุจิณ

กัลยาณธรรม

กรรมการอํานวยการธนาคารความดีหวั ง้ม

2. นายพันธุ์ดี
3. นายสมพงษ์
4. นางลาวัลย์

พรหมเทศ
ชําหา
คําแสนยศ

กรรมการผูจ้ ดั การธนาคารความดีหวั ง้ม
กรรมาการฝ่ ายบริ หารเครื อข่ายธนาคารความดีหวั ง้ม
กรรรมการฝ่ ายสนับสนุนทรัพยากรธนาคารความดี

5. นายอดิศร

ลาดล า

กรรมการฝ่ ายบัญชีธนาคารความดีหวั ง้ม

6. พ่อหนานจันทร์ แก้ว

อุปเสน

ประธานธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

7. นายนิ รันดร์

แปงคํา

ผูจ้ ดั การธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

8 นางณัฐรัตน์

คํามูล

เลขานุการธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

9. นางพรรณศิริ

ตาคํา

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

10.นายสุ พจน์

คําปาวีระ

กรรมการ

11. นางแก้ว

ยาวิชยั

สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

12. นางวันดี

ใจสม

สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

13. นางอนุตรา

แสนเหลา

สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลป่ าหุ่ง

14. นางยุพิน

ใจยา

สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม

15. นางอําพัน

เชือนวลจันทร์

สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม

16. นายทอน

จันทิมา

สมาชิกธนาคารความดีตาํ บลหัวง้ม

17. นายจรัญ

เขือนเพชร

ผูใ้ หญ่บา้ นร่ องปลาค้าว

18. นายสุ รินทร์

เขือนเพชร

นายกเทศมนตรี ตาํ บลนางแล

19. พระครู ใบฎีกาสุ บิน

โสภโณ

กรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว

20 นางติม

จันเลน

กรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว

21 นางทัศนี ย ์

มูลจ้อย

กรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว

22.นายนายสวัสดิ

ยอดแก้ว

กรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว

23. นายบุญทวี

อารี ย ์

กรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว

24. นางแก้ว

กันทา

กรรมการธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
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ภาคผนวก จ
ภาพประกอบ

453

การศึกษาดูงานธนาคารความดีตาํ บลหัวง้มและป่ าหุ่ง

454

ประชุมชีแจงและก่อตังธนาคารความดีบา้ นร่ องปลาค้าว
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ประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู ้ธนาคารความดีเพือเสริ มสร้างสังคมอยูเ่ ย็นเป็ น
สุขของชุมชนไทย
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เวทีสนทนสนกลุ่มแลกเปลียนเรี ยนรู ้
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กิจกรรมภายใต้ธนาคารความดี
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กิจกรรมภายใต้ธนาคารความดี
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กิจกรรมภายใต้ธนาคารความดี
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ-สกุล

นางสาวเบญจมาศ เมืองเกษม

ทีอยู่

99 หมู่ 8 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทีทํางาน

สํานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

E-mail
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