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    การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์ 1) เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและ
การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  2) เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  3)  เพือทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  4)  เพือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  เป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R&D) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  (mixed method research) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์เนือหาและการถอดบทเรียน 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความความตอ้งการในการจดัการความรู้
ของธนาคารความดี พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยกระบวนการจดัการความรู้คือการแสวงหาความรู้   การ
สร้างความรู้  การจดัเก็บความรู้ การวเิคราะห์และสกดัความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้  การประยกุตแ์ละปรับ
ความถูกตอ้ง2)การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย ซึงใชชื้อวา่ “RONGPLAKHAO Model”  ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบของการจดัการ
ความรู้และองคป์ระกอบร่วม และผ่านการรับรองรูปแบบ 3)ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดี พบวา่ จากการทีไดเ้รียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานไดน้าํมาสู่การวางแผนการดาํเนินงาน ในการเตรียมชุมชน
เป็นการประชุมชีแจงเพือการทําความเขา้ใจกับผูน้ําชุมชน รวมทังสร้างทีมและแกนนํา  ส่วนการอบรมเพือ
ยกระดบัการจดัการความรู้ พบวา่คะแนนความรู้หลงัการอบรมสูงกวา่คะแนนก่อนอบรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ทีระดบั .05 สาํหรับการจดัเวทีแลกเปลียนรู้ ไดส้ร้างความเขา้ใจทางดา้นมิติการจดัการความรู้และมิติของธนาคาร
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เป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ  มีความถูกตอ้งและ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม  และการถอดบทเรียนในครังนีเป็นการพิจารณากระบวนการ
ในการดาํเนินงาน โดยผา่นการเตรียมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดบัความรู้  การประชุมสัมมนา  และ
การจดัการความรู้ ตลอดจนการเรียนรู้ทีไดส้ร้างขึนเพือนาํไปสู่การมีความรู้ ทศันคติ และทกัษะในการจดักิจกรรม
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 p rocess 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.  
 

Department of Education Foundations                                            Graduate School, Silpakorn University  

Student's signature........................................                                                               Academic Year 2014 

Thesis Advisors' signature 1. ....................................  2. .....................................  3. .................................... 



 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เรือง “การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย” ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํอยา่งดียิง 
จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  รองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์  สังข์รักษา   
และผู ้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีรศักดิ  อุ่นอารมย์เลิศ  ผู เ้ ป็นอาจารย ์ทีป รึกษาและควบคุม
วิทยานิพนธ์ตงัแต่เริมต้นจนสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ ดร.ลุยง  วีระนาวิน  ประธานกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ และผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทัรพล ใจเยน็ ผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ รวมทงัใหค้วามกระจ่างในเชิงวชิาการ และแนะนาํแกไ้ขขอ้บกพร่องเพือความ
ถูกตอ้งและสมบูรณ์ 
       ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านทีไดก้รุณาตรวจสอบคุณภาพ
เครืองมือการวจิยัและประเมินรูปแบบการจดัการความรู้และให้ขอ้เสนอต่างๆ จนทาํให้รูปแบบการ
จดัการความรู้ธนาคารความดีมีความสมบูรณ์มากยงิขึน 
  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดี สมาชิกธนาคารความดีตาํบล
หวังม้และตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย และผูน้าํชุมชนและพีนอ้งชาวบา้นร่องปลาคา้ว
ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ทุกคนทีให้ความเมตตาและอาํนวยความสะดวกในการ
ทาํการศึกษาวจิยัเป็นอยา่งดี 
              ขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ทุกท่าน ขอบคุณคณะผูบ้ริหาร  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  ทีใหก้ารสนบัสนุนทุนและทุกดา้นแก่ผูว้จิยั  

 ขอกราบขอบพระคุณ  แม่  พ่อ  ญาติพีน้องครอบครัวมีอยู่ และครอบครัววรพงษ ์                 
ในการสนบัสนุนทุกดา้น  ขอขอบคุณกลัยาณมิตรทุกคนสําหรับไมตรีและความเอืออาทรทีไดรั้บ
ตลอดมา  
 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทคดัยอ่ภาษาไทย   ง  
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ   จ 
กิตติกรรมประกาศ   ฉ  
สารบญัตาราง   ฏ  
สารบญัแผนภูมิ    ฐ 
 
บทที 
 1 บทนาํ   1 
 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   1 
 คาํถามการวจิยั   8 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั   8 
 ขอบเขตของการวจิยั   9 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ                                                                                                          11 
 ประโยชน์ทีจะไดรั้บ   13 
 2 วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง   15 
 แนวคิดเกียวกบัการจดัการความรู้   15 
  ความหมายของการจดัการความรู้  16 
  รูปแบบและกระบวนการจดัการความรู้  19 
  พลงัของการจดัการความรู้  33 
   องคก์รแห่งการเรียนรู้                                                                                       36 
        แนวคิดเกียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                47
  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง                                                            48 
           ประเภทและระดบัของเศรษฐกิจพอเพียง 49 
           องคป์ระกอบของเศรษฐกิจพอเพียง     52 
           การขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง 53 
 

ช 



  ซ 
 

บทที                                                                                                                                      หน้า 
     
   แนวคิดเกียวกบัสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข                                                                     57 
  ความหมายของสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  57 
  องคป์ระกอบของสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  58 
  หลกัปรัชญาพืนฐานของการสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  59 
  แนวทางการพฒันาเพือสังคมอยูเ่ป็นสุข  62   

แนวคิดเกียวความเขม้แขง็ของชุมชน                                                                   65 
  ความหมายของชุมชน 66 
  แนวคิดเกียวกบัชุมชนเขม้แข็ง 67 
  องคป์ระกอบและลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ 74 
   การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน                                                            78
   ความหมายและความเขา้ใจเกียวกบัพลงัชุมชน                                                79
   ลกัษณะของชุมชนทีมีพลงัเขม้แขง็                                                       82 
  วธีิการดาํเนินการเสริมสร้างพลงั                                                                     83 

แนวคิดเกียวกบัการปฏิบติัทีดี                                                                                         89 
  ความหมายของวธีิการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ                                                     89 
  ความสาํคญัของการปฏิบติัทีเป็นเลิศ 94 
  ขนัตอนการดาํเนินงาน Best Practices 94 
  แนวคิดเกียวกบัการพฒันารูปแบบ                                                                                 95 
   ความหมายของรูปแบบ                                                                                    95 

 การพฒันารูปแบบ                                                                                  96 
 แนวคิดเกียวกบัถอดบทเรียน  100 
  ความหมายของการถอดบทเรียน                                                                      101 
  ขนัตอนการถอดบทเรียน  102 
 
 
 
 



  ฌ 
 

บทที                                                                                                                                      หน้า 
  
 บริบทของชุมชนทีศึกษา 106  
  สภาพทวัไปของจงัหวดัเชียงราย  106 
  บริบทชุมชน  อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  109    
 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง   118 

งานวจิยัภายในประเทศ  118 
งานวจิยัต่างประเทศ  126 

 กรอบแนวคิดการวจิยั   131 
 3  วธีิดาํเนินการวจิยั                                                                                                                132 
    ขนัตอนการดาํเนินการวจิยั  134 
  ขนัตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  134 
  ขนัตอนที 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบ                                                  141 
  ขนัตอนที 3 การทดลองใชรู้ปแบบ   146 
  ขนัตอนที 4 การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ   158 
4    ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  162 
             ผลบริบทของธนาคารความดี สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี 
             และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี    162 
  บริบทของธนาคารความดีตาํบลหวังม้  162   
  บริบทของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  179 
  การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี    205   
             ผลการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี                                                 233 
  การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี                                      233 
  การตรวจสอบโดยการรับรองรูปแบบการจดัการความรู้  247 
  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดี  277   
  
 
  
 



  ญ 
 

 บทท ี                                                                                                                             หน้า 
 ผลทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี                                            284                               
  การศึกษาดูงานธนาคารความดีทีประสบความสาํเร็จ    284 
  การจดัเตรียมชุมชน    288 
  การจดัอบรมเพือยกระดบัการจดัการความรู้  299 
  การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้  306 
  การประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะ  349 
 ผลการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดี    358 
  ผลการประเมินเชิงปริมาณ                                                                               358   
    ผลการปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี                                         376 
  การถอดบทเรียน                                                                                              371 
 5  สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ                                                                                     376 
 สรุปผลการวจิยั                                                                                                          377 
 อภิปรายผลการวิจยั                                                                                                   385 
 ขอ้เสนอแนะ  402 
รายการอา้งอิง  405 
ภาคผนวก  417 
  ภาคผนวก ก รายชือผูท้รงคุณวฒิุ 418 
  ภาคผนวก ข  เครืองมือในการวจิยั 420  
  ภาคผนวก ค  หนงัสือเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุประเมินผลงานวจิยั                                 444 
  ภาคผนวก ง รายชือผูใ้หข้อ้มูลหลกั                                                                            450 
  ภาคผนวก จ ภาพประกอบ                                                                                         452   
ประวติัผูว้ิจยั                                                                                                                               460 

 
 
 
 
 
 



  ฎ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท ี                                                                                                  หน้า 
 

       1           สรุปขนัตอนที 1  (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
 การจดัการความรู้ธนาคารความดี                                                               140 

       2           สรุปขนัตอนที 2(Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
                 การจดัการความรู้ธนาคารความดี                                                               146 

       3           สรุปขนัตอนที 3 (Research: R2) การทดลองใช ้(Implementation :I)         156 
4           สรุปขนัตอนที 4  (Development: D2)  เป็นการประเมินผลและปรับปรุง 
                           (Evaluation :E)                                                                                           161 

 5    สาเหตุ ลกัษณะ และวธีิการบริหารจดัการกบัปัญหาธนาคารความดีตาํบลหวังม้  177 
       6          สาเหตุ ลกัษณะ และวธีิการบริหารจดัการกบัปัญหาธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  189 
 7          ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ธนาคารความดี 
                     ภาพรวม                                                                                                      191 
 8          ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการความรู้ 
                         ธนาคารความดี                                                                                                     193 
 9           กิจกรรมในการกาํหนดความรู้     210 
 10          จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวฒิุ     248 
 11          ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  

                   ความถูกตอ้ง และความเป็นประโยชน์ของร่างรูปแบบการจดัการความรู้ 
        ภาพรวม                                                                                                      250 

       12          ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  
                   ความถูกตอ้ง และความเป็นประโยชน์ของร่างรูปแบบการจดัการความรู้ 
        รายขอ้                                                                                                          255 

 13          แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  277 
 14   รายชือคณะกรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว                  290 
 15   แสดงเมนูการทาํความดี                                                                                         293 
 16   แผนการดาํเนินกิจกรรมทาํความดีภายใตธ้นาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว           297 
  



  ฏ 
 

          
ตารางท ี                                                                                                  หน้า 
 
 17   การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม                                                   300 
 18       จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม    301 

        19             ค่าเฉลียและส่วนเบียงมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรมในภาพรวม    303 
         20            ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรมรายดา้น    304 
        21      ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรม 
                    ดา้นความรู้                                                                                                  306 
 22   สรุปการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ครังที 1     312 
 23   สรุปการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ครังที 2      319 
 24   รายงานสรุปผลการเจาะเลือดสารเคมีตกคา้งในเกษตรกรบา้นร่องปลาคา้ว    335 
 25         ผลการประเมินทกัษะการจดัการเรียนรู้ธนาคารความดีก่อนและหลงัทดลอง   346 
 26         ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
           ในภาพรวมและรายดา้น    359 
 27         ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
            ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้   360 
 28         ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
            ดา้นภาวะผูน้าํในการจดัการเรียนรู้   362 
 29         ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
            ดา้นวฒันธรรมเรืองการจดัการเรียนรู้  363 
 30          ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
            ดา้นกิจกรรมของธนาคารความดี   365 
 31          ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้  
            ดา้นการวดัผลการจดัการความรู้  366 
 
 
 
 



  ฐ 
 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท ี                                                                                                หน้า 
 

 1   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                    56 
 2             กรอบแนวคิดในการวจิยั   131 
 3             แสดงขนัตอนการดาํเนินการวิจยัและพฒันา (R&D)   133 
 4             การจดัการความรู้และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  232 
 5             รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข   245 
 6             กรอบแนวคิดของเมนูการทาํความดี   294 
       7            สรุปการจดัเวทีแลกเปลียนรู้  345 
 



 

1 

 

บทท ี  
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การพฒันากระแสหลกัตามระบบทุนนิยม มกัจะมุ่งเนน้การเจริญเติบโตเศรษฐกิจ
เป็นสําคญั ซึงให้ความสําคญัต่อมิติความเป็นธรรมทางสังคมน้อยมาก นอกจากนียุทธศาสตร์การ
พฒันาอาจจะให้ความสําคญักบัภาคอุตสาหกรรม ซึงเป็นผลทาํให้สภาพสังคมเปลียนแปลงไปตาม
วิถีทางของความทนัสมยั ให้ทุกคนมีชีวิตตามทีตอ้งการไปสู่ความเป็นคนทนัสมยั (Modern man) 
จากวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทีประเทศไทยกาํลงัเผชิญนีส่งผลกระทบร้ายแรงไปสู่ประชาชนเกือบ
ทุกระดบัของสังคมไทย (กรมการพฒันาชุมชน, 2542)  โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง 
ไดก้ลายเป็นปัจจยัดูดคนในชนบทให้อพยพยา้ยถินเขา้สู่เมือง เพือขายแรงงานส่งผลให้ชุมชนขาด
ศกัยภาพในการร่วมกนัทาํกิจกรรมกลุ่มและทาํให้เกิดการล่มสลายทางโครงสร้างวฒันธรรมของ
ชุมชน รวมทงัปัญหาสังคมเริมทวีความรุนแรงและมีจาํนวนมากขึนอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะ
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวิกฤตทางศีลธรรม หรือปัญหาสังคมอืนๆ ทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549:71) โดยพบวา่ทุกวนันีประเทศไทยมีอาชญากรรมในอตัราสูงมาก การปลน้ จี ลกัขโมยเกิดขึน
อย่างมากมาย การคดโกงหรือคอรัปชนัสาเหตุมาจากทงัปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ 
ความยอ่หยอ่นในศีลธรรมและคุณธรรม ความขาดแคลน รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ความอยาก
ได้ใคร่ดีความกลัวว่าจะน้อยหน้าคนอืนการแข่งขันในทางวตัถุ ความเคยชินและความคิดว่า
คอรัปชนัเป็นเรืองปกติ  และปรากฏการณ์ในสังคมยงัพบวา่คนไทยหมกมุ่นในอบายมุข  ปัจจุบนัคน
ไทยดืมเหลา้สูงสุดเป็นอนัดบั  1 ในเอเชีย และติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก  และมีแนวโนม้เพิมขึน
เรือยๆ ขณะทีประเทศอืนมีแนวโนม้ลดลง และยงัพบวา่คนไทยนิยมเล่นการพนนัและซือหวยอยา่ง
แพร่หลาย (ศูนยว์จิยัปัญหาสุรา, 2554) ซึงพฤติกรรมดงักล่าว เมือผนวกกบัความฟุ้งเฟ้อและค่านิยม
บริโภค ซึงแพร่หลายไปยงัทุกระดบั ไม่ว่าผูใ้หญ่หรือเด็ก เมืองหรือชนบท จึงนาํไปสู่ปัญหาต่างๆ
มากมาย อาทิ ปัญหาหนีสิน ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว และปัญหาอาชญากรรม   
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ประชาชนในสังคมไทยขณะนีกาํลงัเผชิญกบัวิกฤตทางศีลธรรม ซึงโดยเนือแทแ้ลว้ยงัเป็น
รากเหงา้ของวกิฤตต่างๆ อีกมากมายในปัจจุบนั อาทิ วกิฤตดา้นสิงแวดลอ้ม วกิฤตทางการเมือง และ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงช่องว่างทีกวา้งขึนระหว่างคนรวยกับคนจน และความขดัแยง้ที
รุนแรงขึนภายในชาติ นอกนนัวิกฤตศีลธรรมดงัทีกล่าวมายงัเป็นภาพสะทอ้นถึงความลม้เหลวของ
สถาบนัต่างๆ ซึงมีหน้าทีในการเสริมสร้างศีลธรรมในสังคมไทย อาทิ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน
และสถาบนัศาสนา กล่าวคือ ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกทีมีหนา้ทีให้การกล่อมเกลาทางศีลธรรมแก่
ผูค้นโดยเฉพาะในช่วงตน้ๆ ของชีวิต ในอดีตครอบครัวได้มีบทบาทอย่างสําคญัในการจรรโลง
ศีลธรรมในสังคม แต่ปัจจุบนัครอบครัวมีบทบาทลดนอ้ยถอยลงอยา่งเห็นไดช้ดั  สําหรับชุมชนเอง
ในอดีตครอบครัวถูกแวดล้อมด้วยชุมชน ชุมชนจึงมีความสําคญัรองลงมาจากครอบครัวในการ
กล่อมเกลาศีลธรรมแก่บุคคลตงัแต่เล็กจนโต การกล่อมเกลานนัอาจเกิดจากปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นใน
ชุมชน ซึงมกัเอาใจใส่ดูแลกนัในฐานะทีเป็นเครือญาติกนัหรือการนบัถือเสมือนญาติพีน้องกนัทงั
หมู่บา้น ประกอบกบัวถีิชีวิตทีตอ้งพึงพาอาศยักนัในชุมชน ซึงจากสภาพดงักล่าวไดเ้ปลียนไปอยา่ง
แทบจะสินเชิง ความผกูพนัแน่นแฟ้น ภายในชุมชนไดจ้างหายไปมาก เศรษฐกิจสมยัใหม่ทาํให้ผูค้น
พึงพาตลาดและปัจจยัภายนอกมากขึน  ผูค้นจึงเป็นอิสระจากชุมชนและใช้ชีวิตในลกัษณะต่างคน
ต่างอยู่มากขึน และประเพณีต่างๆ ก็มีผูค้นเขา้ร่วมน้อยลง เพราะไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตสมยัใหม่ 
จึงมีอิทธิพลต่อสํานึกศีลธรรมของผูค้นนอ้ยลงกล่าวอีกนยัหนึงกระแสการพฒันาให้ทนัสมยั ไดท้าํ
ให้ชุมชนอ่อนแอเป็นลําดับ ขณะเดียวกันบุคคลก็มีความเป็นปัจเจกชนมากขึน  โดยชุมชน             
ไม่สามารถควบคุมไดด้งัแต่ก่อน  นอกจากนนัสถาบนัศาสนาโดยเฉพาะวดั ทีมีบทบาทโดยตรงใน
การสร้างสาํนึกทางศีลธรรมของผูค้นในสังคม ไดถู้กแยกออกไปจากวถีิชีวติของผูค้นทวัไป บทบาท
ทางสั งคม ทีว ัด เ ค ย มี  ได้ ถู กหน่วย ง าน อืน ดึ ง เอ า ไปทํา  เ ช่ น  โรง เ รี ยน  โรงพย าบาล                           
กรมประชาสงเคราะห์ กรมการปกครอง ผูค้นมีความจาํเป็นเขา้วดันอ้ยลง อีกทงัวิถีชีวิตทีเร่งรัด ก็ทาํ
ใหมี้เวลานอ้ยลงทีจะมาวดั แมแ้ต่ในวนัสําคญัทางศาสนาก็ตาม และสถาบนัสุดทา้ยทีถือวา่เป็นการ
ให้การศึกษาโดยตรงแก่ประชาชน คือ โรงเรียนและสถาบนัการศึกษา ซึงพบวา่ไม่ไดช่้วยให้ระดบั
ศีลธรรมของผูค้นเพิมขึนเลย กลับลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด ทุกวนันีพืนทีเสียงได้รุกเข้าไปใน
โรงเรียนเพิมขึน ทาํใหน้กัเรียนจาํนวนไม่นอ้ยกลายเป็นเหยอื โดยทีครูแทบจะไม่สามารถปกป้องได ้

(พระไพศาล วสิาโล, 2551) 
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สถาบนัหรือกลไกทางสังคมทีมีหนา้ทีเสริมสร้างสํานึกทางศีลธรรมแก่ประชาชนโดยตรง
นนัประสบความลม้เหลวในการทาํหนา้ทีดงักล่าว สาเหตุสาํคญัเพราะมีความอ่อนแอเสือมลงภายใน
ตวัเอง อีกทงัยงัไม่สามารถเขา้ถึงจิตใจของประชาชนได ้ปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวา่สถานการณ์
บา้นเมืองค่อนขา้งเป็นทีน่าจบัตามองในสภาวะทีสังคมไทยมีการเปลียนแปลงไปอยา่งมากจากการ
เขา้สู่ระบบทุนนิยมและบริโภคนิยมไดท้าํให้แทบทุกอยา่งถูกตีค่าเป็นสินคา้ทีซือขายกนัไดด้ว้ยเงิน 
หรือให้ความสําคัญกับเงินตรานําหน้าจิตใจความรับรู้สิงทีถูกผิด  ศีลธรรม  และจริยธรรม               
ถูกละเลย  จนบางครังรู้สึกวา่เงิน สามารถซือความเป็นมนุษย ์ความเป็นคนหรือซือศกัดิศรีความเป็น
ไทยไปแลว้ (ณัฐฐพงศ์ ทองภกัดี, 2547)  สิงเหล่านีเกิดขึนในสังคมไทย แทบทุกหยอ่มหญา้ ไม่ว่า
ในสังคมเมืองหรือชนบท ระบบทุนนิยมไดเ้ริมสร้างปัญหาสังคมต่างๆ ซึงทวีความรุนแรงมากขึน 
ทงัปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ความยากจน ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนถึงปัญหา
อาชญากรรมการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ทีเกิดขึนในบา้นเมือง 

จากปรากฏการณ์ทีเกิดขึน ในรอบ 20 ปีเศษทีผา่นมา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมี
พระราชดาํรัสแนะนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แก่ประชาชนชาวไทย โดยแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที  9 ได้อัญเ ชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     
ตามพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มาเป็นปรัชญานาํทางในการพฒันาและบริหาร
ประเทศ โดยยดึหลกัทางสายกลาง เพือใหป้ระเทศรอดพน้จากวิกฤต สามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคง 
และนาํไปสู่การพฒันาทีสมดุล มีคุณภาพและยงัยืน ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์
เปลียนแปลงต่างๆ  ซึงการพฒันาทีตงัอยู่บนพืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท         
เป็นการคาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัทีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรม  โดยองคค์วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเสมือนรูปแบบ
การดาํเนินชีวติประจาํวนัและหลกัคิดสาํหรับการบริการงานหรือพฒันางานต่างๆ เพือนาํองคก์รและ
ชุมชนโดยรวมไปสู่ความยงัยืนและความเขม้แข็งในระยะยาว(เอก อนนัต์, 2550)  ซึงการพฒันาที
นาํไปสู่การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและองค์กรไดน้นั  จึงน่าจะเป็นการพฒันาทีทาํให้
ชุมชนมีพืนทีทางสังคมในการทํากิจกรรมสาธารณะมากทีสุดเพราะจะช่วยทาํให้เกิดระบบ
ความสัมพนัธ์หรือปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเพิมขึน จนชุมชนสามารถรวมกนัเป็นปึกแผน่ไดเ้พราะการ
ทาํกิจกรรมร่วมกนั (collective actions) ของสมาชิกชุมชนเป็นการรวมพลงัทีนาํไปสู่การพึงพาอาศยั
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ซึงกนัและกนัซึงเป็นทุนทางสังคมทีสามารถสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุ่มและองคก์รแลว้
ทาํให้เกิดผลออกสู่การทาํกิจกรรมสาธารณะ (ประเวศ วะสี, 2542 ; พชัรินทร์  สิรสุนทร, 2545 ;       
ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, 2547 ) 
 ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัชุมชนเริมมีความอ่อนแอลง  แต่ก็ยงัคงมีศกัยภาพทีจะสามารถนาํพาให ้    
ชุมชนพน้วิกฤตตามกระแสการพฒันาและการเปลียนแปลงทีเชียวกรากให้สังคมไทย ซึงประเด็น
สาํคญัทีทาํใหชุ้มชนฝ่าวกิฤตต่างๆไปได ้ก็คือ พลงัชุมชน โดยตอ้งเริมทีการเรียนรู้ และการเรียนรู้ที
สําคญัคือการเรียนรู้ตวัเอง ชาวบา้นตอ้งหันกลบัทบทวนรากฐานของตวัเองและชุมชน คน้หาเหตุ
แห่งทุกข์และปัญหาทีเกิดขึน คน้หาภูมิปัญญาเดิมทีมีอยู่ในตวัเองและคนอืนๆในชุมชนเดียวกนั 
(UNDP, 2546:6) ซึงพลงัชุมชน คนถือเป็นหวัใจสําคญัในการขบัเคลือนในชุมชน โดยเนน้ยาํให้คน
มีจิตสาธารณะ มีศีลธรรม มีจริยธรรม อนัเป็นรากฐานของการดาํเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ซึงมี
หลายชุมชนทีเมือมีการหนัหนา้มาร่วมมือกนั ปรากฏวา่สามารถลดปัญหาภายในชุมชนลงไปไดม้าก 
เช่น อบายมุข ไม่ว่าการพนันหรือการดืมเหล้าลดลง วยัรุ่นลดการมวัสุมและทะเลาะกันน้อยลง 
นอกจากนนัสภาพความเป็นอยูใ่นชุมชนก็ดีขึน เนืองจากมีการร่วมมือดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรสาธารณะ มีการพฒันาชุมชนร่วมกัน ซึงการทีชุมชนร่วมมือกันได้นันเกิดจากการมี     
ส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ซึงมีหลายลกัษณะ เช่น การทาํโครงการสัจจะสะสมทรัพย ์การทาํ
แผนชุมชน การอนุรักษ์ป่าชุมชน เป็นตน้ การได้ทาํงานร่วมกนัและเห็นผลสําเร็จไดไ้ม่อาจทาํได้
ด้วยตัวคนเดียว แต่เป็นการทําให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการร่วมมือกัน เกิดความไว้วางใจ            

การมีจิตสาธารณะทีอยูบ่นฐานของจริยธรรม ศีลธรรม  

ในการทีทาํให้คนมีศีลธรรมได้นันก็เพราะมีระบบเศรษฐกิจทีเกือกูลกัน หากต้องการ
ชีใหเ้ห็นวา่ศีลธรรมของบุคคลนนั นอกจากคุณธรรมภายในหรือจิตสํานึกแลว้ ยงัตอ้งอาศยัเงือนไข
ทางสังคมหรือสภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นองคป์ระกอบดว้ย หรือกล่าวอีกนยัหนึงคือ ตอ้งมีระบบ
หรือโครงสร้างทีเกือกูลศีลธรรมหรือส่งเสริมให้คนทาํดีได้ง่ายขึน ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็
สามารถพึงตนเองได ้เกิดการเปลียนแปลงกระบวนทศัน์ (paradigm shift) และเจตคติทีดีต่อชีวิต
และสังคม ตามกรอบแนวคิดและเป้าหมายของการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 10 (2550-2554) ทีมุ่งพัฒนาประเทศสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”     
(green and happiness society) ภายใตแ้นวปฏิบติัของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผา่นการพฒันาทุน 



5 

 

3 ประการ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและและสิงแวดลอ้ม 
มุ่งการสร้างความสุขให้เกิดขึนแก่คนและสังคมไทย (อาํพน  กิตติอาํพน, 2547) และแนวทางการ
พฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัที 10 ไดใ้ห้ความสําคญักบัการเมืองระดบัทอ้งถิน 
ซึงมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในระดบัรากหญา้ และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเขา้มี
บทบาท มีส่วนร่วมมากขึน เนน้การพึงตนเอง ช่วยเหลือเกือกูลกนั ควบคู่ไปกบัการพฒันาชุมชนใน
ภาพรวมทงัดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ทีอาศยัความเขม้แข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลงัเพือใหเ้มืองและชุมชนมีความสงบ สะอาด ปลอดภยั ประชาชนมี
คุณภาพชีวติทีดี และวถีิชีวติดีมีความสุข  เพือก่อใหเ้กิดเศรษฐกิจรากฐานทีเขม้แขง้และช่วยลดความ
ยากจนในชนบทและเมือง ซึงจากพฒันาใหมี้ความสมดุลยงัยืน จะตอ้งให้ความสําคญักบัเสริมสร้าง
ทุนทีมีอยู ่ทงัทีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทงันีการเสริมสร้าง
ทุนทางสังคมจะเป็นพืนฐานหลกัโดยตอ้งเริมจากการพฒันาคุณภาพของคนทีมีความรู้คู่คุณธรรม    
มีจิตสํานึกสาธารณะและรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง เพือนาํไปสู่การพฒันาชุมชนให้มีความเขม้แข็ง 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544) 

การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ถือเป็นยุทธศาสตร์ทีมีความสําคญั มุ่งเนน้แนวทาง
การพฒันาทียดึถือ “คน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันาและเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ทุกระดบั โดยการส่งเสริมกระบวนการชุมชน  เพือก่อให้เกิดพลงัของคนในชุมชน เกิดการร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบในการพฒันา แกไ้ขปัญหา ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถ
ดาํรงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทนัการเปลียนแปลง และมีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึงทีผ่านมา        
เ มือพิจารณาผลการว ัดความเข้มแข็งหมู่บ้านทัวประเทศ  ของศูนย์วิจัยความสุขชุมชน 
มหาวทิยาลยัอญัสัมชญั (2554) พบวา่คะแนนความเขม้แข็งของชุมชนของประเทศโดยรวมได ้74.0 
คะแนน หมายถึงว่าความเขม้แข็งของชุมชนเป็นทุนในการป้องกนัปัญหาต่างๆและสัมพนัธภาพที
เกิดขึนระหวา่งคน ครอบครัว และชุมชนอยูใ่นระดบัทีดี   

สําหรับแนวทางการพฒันาภาคเหนือนัน ปรากฏว่า ได้มีการกําหนดแนวทางในการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน เพือให้ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทในการ
พฒันาสถาบนัของตนเองและสังคมโดยส่วนรวม โดยเนน้กระบวนการพฒันาการเรียนรู้ของคนใน
ครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมการรวมตวัของชุมชน ตลอดจนการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
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(สินธ์ุ  สโรบล, 2549) ซึงความเข้มแข็งของชุมชนประกอบด้วยปัจจยัสําคัญสองประการ คือ      
ความพอเพียงในการดาํรงชีวิตของในชุมชน และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในชุมชน ซึง
นาํไปสู่การกาํหนดตวัชีวดัทีสามารถสะท้อนระดับความเข้มแข็งของชุมชนทงัในระดับบุคคล 
ครอบครัวและระดบัชุมชน นอกจากชุมชนเองยอ่มมีความสัมพนัธ์ทางสังคม  

จงัหวดัเชียงราย เป็นจงัหวดัหนึงทีมีความสําคญัในการขบัเคลือนการพฒันาคนให้มีความรู้ 
สามารถปรับตวั คิดเป็นทาํเป็น มีคุณภาพชีวติทีดี สืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  และสังคมมีความปลอดภัย   ซึงจังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ประเพณีและวฒันธรรมมี
เอกลกัษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจทีหลากหลาย โดยมีมูลค่าการผลิตรวม 35,190 ลา้นบาท 
ประชากรมีรายไดเ้ฉลีย 31,448 บาทต่อคนต่อปี เป็นลาํดบัที 14 ของภาคเหนือ และลาํดบัที 56 ของ
ประเทศ(รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานกังานสถิติแห่งชาติ, 2552) 
รายไดห้ลกัของจงัหวดัคือ ภาคการเกษตร เป็นพืนทีการพฒันาตามแนวเหนือ-ใต ้เชือมโยงถึงจีน
ตอนใต ้ โดยจงัหวดัเชียงรายมีลกัษณะสําคญัทีน่าสนใจคือมีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรือชาวบา้น
ทงัเด็กและผูใ้หญ่ ชาย หญิงในการเขา้วดัทาํกิจกรรมทางศาสนา การร่วมกิจกรรมในประเพณี
พืนบา้น เช่น ระบบการเลียงผี การดูแลรักษาป่า อนัเป็นรากฐานสําคญัในการเริมตน้การเสริมสร้าง
พลงัทางศีลธรรมระดบับุคคล แลว้เชือมโยงกบัการเสริมสร้างพลงัทางศีลธรรมระดบัสังคม เพือ
ผลกัดนัให้เกิดสภาพแวดลอ้มและระบบสังคมทีเกือกูลต่อวิถีชีวิต จิตสํานึก และความสัมพนัธ์ทีดี
งาม ดว้ยวธีินีจะเป็นส่วนช่วยใหส้ังคมไทยมีพลงัจนสามารถฝ่าพน้วกิฤตศีลธรรมไปไดใ้นทีสุด    

จากท่ามกลางสถานการณ์ทีเกิดขึนดังกล่าวจึงได้มีชุมชนในจังหวดัเชียงราย ทีเห็น
ความสําคญัของการส่งเสริมให้คนมีศีลธรรม ทาํความดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กบัผูที้กระทาํ
ความดีกบัการทีไดเ้ห็นความดีของตนเอง  เช่นเดียวกบัการทีคนทีทาํมาหากินอย่างสุจริตเพือให้
ไดม้าซึงเงินเพือใช้เป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิต   เมือทาํงานไดเ้งินมาก็เกิดความภาคภูมิใจในเงินที
ไดม้าจากนาํพกันาํแรงของตน  และเมือมีเงินเหลือก็นาํไปฝากธนาคารเกิดความอบอุ่นใจ  โดย
เล็งเห็นวา่ความดีทีมีอยูใ่นตวัของทุกคนในลกัษณะนามธรรมมาแปรเปลียนเป็นรูปธรรม สามารถ
สัมผสัได้  และได้เกิดแนวความคิดนํารูปแบบของธนาคาร มาเป็นต้นแบบในการดําเนินงาน
ของ  "ธนาคารความดี" ขึน โดยให้ผูที้ทาํความดีสามารถนาํความดีของตนมาฝากธนาคาร และ
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สามารถสะสมความดีได้  ซึงชุมชนทีกล่าวมาคือ ตาํบลหวังม้ และตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย  ไดมี้การจดัตงัธนาคารความดีขึน โดยเกิดขึนท่ามกลางความสับสนในการร่วมทาํดีทีผา่น
มา และการทาํดีต่อไปของคนในตาํบล ซึงในการจดัตงั  "ธนาคารความดี" " เป็นกระบวนการพฒันา
เพือขบัเคลือนคุณธรรมหรือความดี ให้คงอยูห่รือกลบัมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยูดี่มีสุขการ
จดัตงัธนาคารความดี  เพือพิสูจน์ความจริงให้ทุกคนไดเ้ห็นว่าความดีนนัมีจริง  ทาํดีแลว้ตอ้งได้
ดี  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือทีจะแสวงหาคาํตอบใหก้บัคนในชุมชนทีไม่มนัใจในเรืองนีไดมี้ความมนัใจ
อีกครังหนึงวา่  ความดีนนัมีจริง  สัมผสัได ้ และคนทีทาํความดีตอ้งไดรั้บสิงทีดีตอบแทน   

จากการดาํเนินงานของธนาคารความดีของทงัสองแห่งจึงสามารถเป็นช่องทางหนึงในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กบัคนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณงามความดีทีทรงคุณค่าในตวั
ของตนเอง รวมทงัเป็นช่องทางทีสามารถช่วยให้ปัญหาสังคมต่างๆ ทีสังคมไทยเผชิญอยูใ่นขณะนี
บรรเทาเบาบางลงไปได ้ ซึงแน่นอนวา่องคค์วามรู้ทีไดมี้การสังสมประสบการณ์ต่างๆ มากมายของ
ธนาคารความดีทงัสองแห่งตอ้งอาศยัองค์ความรู้อนัเป็นพลงัสําคญั ดว้ยการนาํคนในองค์กร ร่วม
เรียนรู้ และแลกเปลียนเรียนรู้กนัดว้ยวิธีการต่างๆ ทงัความรู้ทีอยู่ในตวับุคคล (Tacit knowledge) 
และความรู้ทีปรากฏชดัแจง้ (Explicit knowledge) โดยผา่นกระบวนการหนึงทีเรียกวา่กระบวนการ
จดัการความรู้ (Knowledge management) ซึงในปัจจุบนัถือวา่เป็นเรืองทีองคก์รทุกองคก์รทงัภาครัฐ
และภาคเอกชนต่างๆใหค้วามสาํคญั  
 การจดัการความรู้จึงเป็นเรืองสําคญั ทีกระตุน้ให้คนในองคก์รเขา้ถึงการจดัการความรู้ โดย
การให้คนในองค์กรเกิดการพฒันาความรู้ และสร้างความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ ในขณะเดียวกนัตวั
องคก์รก็ตอ้งจะตอ้งสร้างบรรยากาศให้เอือต่อการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้คนในองคก์รไดเ้พิมพูน
ความรู้  ซึงอาจกล่าวไดว้า่ สังคมทีประกอบไปดว้ยคนทีมีการพฒันาทงัสามดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
จิตใจและปัญญา อนัจะทาํให้ชุมชนนนัๆเกิดความเขม้แข็ง ซึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที 10  ในส่วนของยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ซึงไดมี้แผนการดาํเนินงานมุ่งเนน้พฒันาคนให้มีคุณธรรมนาํความรู้
เกิดภูมิคุม้กนัและเสริมสร้างคนไทยให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข โดยยกคุณภาพของคน
ไทยให้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้โดยการเพิมมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้โดยให้คนไทยสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และขยายต่อยอดองค์ความรู้มากขึน ดังนัน        
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การจดัการความรู้จึงตอ้งพฒันาทงัคน และองคก์ร ซึงทงัหมดนีจะสามารถนาํไปสู่การพฒันาสังคม
ต่อไปได ้(สาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549:11-12)   

ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษาสาขาวิชาพฒันศึกษา ทีเน้นการใช้การศึกษาเป็นเครืองมือในการ
พฒันาประเทศและเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มีความสนใจจะพฒันารูปแบบการ
จดัการความรู้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพึงพาตนเอง การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีการ
เรียนรู้ทีต่อเนืองและยกระดบัองคค์วามรู้ สร้างความเชือมนัในการพึงพาตนเอง ซึงการคน้หาความรู้
ความจริงในการวิจยัครังนีจะนาํไปสู่กลไกการเรียนรู้ทีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนและการจดัการ
ความรู้ของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

คําถามการวจัิย 

1. บริบทและสภาพการณ์ของการจดัการความรู้และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคาร    
ความดีเป็นอยา่งไร 

 2. รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี จงัหวดัเชียงราย ควรมีองค์ประกอบเป็น
อยา่งไร 

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็
เป็นสุขของชุมชนไทยเป็นอยา่งไร 

4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย เป็นอยา่งไร 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติัทีเป็นเลิศ
ของธนาคารความดี   

2.  เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย  

3.  เพือทดลองใช้รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชนไทย  
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4.  เพือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 ขอบเขตการวจัิย  

 การวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอบเขตการวจิยัออกเป็นดงันี 
 ขอบเขตด้านเนือหา ประกอบด้วย 

1. ทฤษฎีทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ ไดแ้ก่  

1.1 ทฤษฎีการจดัการความรู้ของ Wiig (1993)  มีแนวคิดเกียวกบักระบวนการ
จดัการความรู้  4 ขนัตอน คือ การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ การรวบรวมความรู้ และการใช้
ประโยชน์ความรู้ 

  1.2 ทฤษฎีการจดัการความรู้ของ Marquar (2002) ประกอบดว้ย 5 ขนัตอน คือ การ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์และการสกดัความรู้ และการ
ประยกุตแ์ละการใหข้อ้มูลถูกตอ้ง 

1.3ทฤษฎีการสร้างความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ไดแ้ก่ การสร้าง
ความรู้จากคนหนึงไปสู่อีกคนหนึงโดยการแลกเปลียนประสบการณ์ซึงกนัและกนัระหว่างบุคคล 
(Socialization) การสร้างความรู้โดยการถ่ายโอนจากตวับุคคลไปสู่ความรู้ชดัแจง้ (Externalization) 
การสร้างความรู้โดยการรวบรวมความรู้ทีชัดแจง้มาสร้างเป็นความรู้ทีชดัแจง้ใหม่ๆ หรือต่อยอด
ความรู้เดิม (Combination) การสร้างความรู้ชดัแจง้หรือความรู้จากการปฏิบติัมาสร้างเป็นความรู้ฝัง
ลึกในตวัผูป้ฏิบติั (Internalization) 
 ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
  สาํหรับประชากรในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง และแหล่งขอ้มูลในการศึกษา ประกอบดว้ย 

1.  ประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

      ผูว้จิยัไดก้าํหนดประชากร กลุ่มตวัอยา่งและผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัดงันี 

      1.1 ประชากร คือ สมาชิกธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม และตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 1,467 คน (ปี 2557) 
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     1.2  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ สมาชิกธนาคารความดีตาํบลหัวงม้และป่าหุ่ง จาํนวน 314 คน 
ผูว้ิจยัไดค้าํนวณกลุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนทีคาํนวณตามสูตรของ Yamane (1973: - ) ซึงเป็น
การวิจยัเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถามเพือสํารวจสภาพการณ์การจดัการความรู้และความ
ตอ้งการในการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

      1.3 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ 

 1.3.1  คณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม และป่าหุ่ง แห่งละ 5 คน รวม 
จาํนวน 10 คน 

1.3.2 ตวัแทนสมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง แห่งละ 3 คนจาํนวน 6 
คน  

 1.3.3 ผูน้าํชุมชนและคณะทาํงานในพืนทดลอง ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น นายกเทศมนตรี 
เจา้อาวาส และคณะกรรมการธนาคารความดี  จาํนวน 8 คน 

 1.3.4 สมาชิกธนาคารความดีในพืนทีทดลอง จาํนวน 64 คน เพืออบรมยกระดบั
ความรู้ในการจดัการความรู้ธนาคารความดี และประเมินผลรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความ
ดี 

      1.4  กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) เพือหาขอ้เสนอแนะ โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
ประกอบด้วย ผูน้ําชุมชน สมาชิกธนาคารความดี เจา้หน้าทีรัฐ (ครู และเจา้หน้าทีสาธารณสุข) 
ตวัแทนกลุ่มผูสู้งอาย ุสตรี และเยาวชน 

ขอบเขตด้านตัวแปร    
สาํหรับขอบตวัแปรทีศึกษาในครังนี ประกอบดว้ย 

 1.  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย  

  2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความรู้เกียวกบัการจดัการความรู้ ทกัษะการจดัการความรู้ และการ
จดัการความรู้ธนาคารความดี 
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ขอบเขตด้านพนืที 
     1. พืนทีในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัเจาะจงเลือกพืนที 2 แห่ง คือ ธนาคารความดีตาํบลหวังม้
และธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ซึงผูว้จิยัไดเ้ลือกธนาคารความดีทงัสอง
แห่งเนืองจากเป็นตน้แบบทีถือวา่ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนืองในรูปแบบ
ของธนาคารความดี 

     2. พืนทีทีใชใ้นการทดลองในการวิจยัครังนี คือ บา้นร่องปลาคา้ว ตาํบลนางแล  อาํเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงราย  ตามคุณสมบติัทีกาํหนด คือ เป็นชุมชนทีมีความเชือมนัและศรัทธาในการทาํ
ความดี และมีความยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวจิยั 

ขอบเขตด้านระเวลา 
การศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดก้าํหนดช่วงระยะเวลาทีใช้ในการศึกษา เริมตงัแต่มกราคม 2556-

เดือนสิงหาคม 2557 เป็นเวลา 1 ปี  8 เดือน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี หมายถึง กระบวนการหรือวธีิการต่างๆทีผูว้จิยั
ไดส้ร้างเพือใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้ของธนาคารความดี เพือใหส้มาชิกธนาคาร
ความดีสามารถเขา้ถึงความรู้และเกิดการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 ขนัตอน ดงันี 

  1.1 การแสวงหา หรือการได้มาซึงความรู้ (Knowledge acquisition) หมายถึง 
วิธีการหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ทังในภายในและภายนอกชุมชน เช่น การสืบค้นหาความรู้        
การเปิดรับขอ้มูลความรู้และสารสนเทศ 
  1.2 การสร้างความรู้ (Knowledge creation) หมายถึง กระบวนการทีทาํให้เกิด
ความรู้ ซึงประกอบดว้ย การแลกเปลียนความรู้ ระหว่างสมาชิก ทงัความรู้ชดัแจง้และความรู้ฝังลึก 
การสกดัความรู้เพือถ่ายโอนความรู้ฝังลึกของคนหนึงไปสู่อีกคนหนึง การรวบรวมความรู้อยา่งเป็น
ระบบ เป็นหมวดหมู่และการผนึกความรู้ ซึงเป็นการแสวงหาและเก็บรับเอาความรู้ชัดแจง้มาคิด 
วเิคราะห์และสังเคราะห์ จนเกิดเป็นความเขา้ใจลึกซึงกลายเป็นความรู้ฝังลึกในตวับุคคล 
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  1.3 การรวบรวมข้อมูล และการจดัเก็บความรู้ (Knowledge storage) หมายถึง      
การจดบนัทึก และจดัทาํฐานขอ้มูลความรู้ของธนาคารความดี เพือเก็บในรูปของเอกสาร หนงัสือ 
ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการปฏิบติังานในธนาคารความดี 

  1.4 การวิเคราะห์และการสกดัความรู้ (Knowledge analysis and data mining) 
หมายถึง การนาํเอาขอ้มูลความรู้และสารสนเทศ มาวเิคราะห์ คดักรองเพือคน้หาวา่ขอ้มูลความรู้ของ
ธนาคารความดีประเภทใดทีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ได ้

  1.5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge transfer and dissemination) 
หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ แก่สมาชิกภายในและภายนอกธนาคารความดี โดยรูปแบบต่างๆ เช่น 
การพดูคุย แลกเปลียน การจดับอร์ดเผยแพร่ขอ้มูล และการใหส้ัมภาษณ์แก่บุคคลภายนอก 

  1.6 การประยุกต์และการทําให้ข้อมูลถูกต้อง (Knowledge application and 

validation) หมายถึง การนําเอาข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากการทาํงานมาประยุกต์กับ         
ภูมิปัญญาเพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อธนาคารความดีมากขึน 

2. การจดัการความรู้ธนาคารความดี หมายถึง  กระบวนการทีดาํเนินการร่วมกนัขององคก์ร 
กลุ่มชุมชน มีการสร้างความรู้อย่างเหมาะสม ร่วมเรียนรู้จดัความรู้ให้อยู่ในรูปทีเกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัได ้จดัการให้สร้างความรู้และการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัสําเร็จผล ประเมินผลการปฏิบติั 
นําไปสู่การปรับตัวอย่างต่อเนือง  การจัดระบบการจัด เก็บความ รู้และการเข้า ถึงข้อมูล                      
มีการแลกเปลียนนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลทีบุคคลสามารถเขา้ถึงได้โดย
อาศยัช่องทางต่างๆ ทีองค์กรจดัเตรียมไว ้เพือนาํความรู้ทีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการพฒันางาน 
พฒันาคนและองคก์ร  

3. ธนาคารความดี หมายถึง สถาบนัทีรับฝากความดีแทนการรับฝากเงินของตาํบลหัวงม้
และบา้นเหมืองหลวง ตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน ภายใตห้ลกัการ "ทาํความดีสร้างค่าความเป็นคน     

ยามขดัสนเราให้แลกเป็นสิงของ" และ “ความดีไม่มีขาย อยากไดต้อ้งทาํเอง”  ซึงการสะสมความดี
โดยแลกเป็นสิงของ  

4. สังคมอยู่เยน็เป็นสุข  หมายถึง การเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกธนาคารความดีและการ
เขา้ร่วมของสมาชิกในชุมชนตามกิจกรรมทีอยูภ่ายใตข้องเมนูความดี ประกอบดว้ย  กิจกรรมศีล 5  

กิจกรรมวนัสําคญัทางพุทธศาสนา ร่วมฟืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถิน กิจกรรมการสมคัรสมานสามคัคี 
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กิจกรรมการเสียสละ กิจกรรมการดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม ซึงกิจกรรมทีดาํเนินการเหล่านีมีผล
ต่อคุณภาพชีวติทีดี รวมถึงการปลอดจากหนีสิน กินอิมนอนอุ่นและมีระบบความสัมพนัธ์อนัดี 

5. การปฏิบติัทีดี หมายถึง เทคนิคหรือวิธีการปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํไป
ปฏิบติัและประยกุตใ์ชง้านใหบ้รรลุผลได้ตามวตัถุประสงค ์ซึงส่งผลให้องคก์ร ประสบความสําเร็จ 
อนัเป็นการนาํความรู้ไปปฏิบติัจริงแลว้สรุปความรู้และประสบการณ์นนัๆ 

6. ความรู้เกียวกบัการจดัการความรู้  หมายถึง ขอ้มูลทีอยู่ในตวับุคคลซึงได้ผ่านการ
ฝึกอบรมเกียวกับการจดัการความรู้มีแสดงออกมาในลักษณะความจาํและความเข้าใจ โดยใช้
แบบทดสอบในการวดัความรู้ 

7. ทกัษะการจดัการความรู้  หมายถึง ความสามารถของทีมจดัการความรู้ในการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีตามขนัตอน ไดแ้ก่ การแสวงหา การสร้างความรู้ การรวบรวมขอ้มูล และการ
จดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์และการสกดัความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และการประยุกต์
และการทาํใหข้อ้มูลถูกตอ้ง โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการจดัการความรู้ 

8. การถอดบทเรียน หมายถึง กระบวนการการดึงความรู้ออกมาจากการปฏิบติังาน สกดั
ความรู้และประสบการณ์บนัทึกรายละเอียดขนัตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน ทงัสิงทีสําเร็จ
หรือลม้เหลวภายใตบ้ริบทเพือเป็นแนวทางในการพฒันางานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทงัสามารถ
เผยแพร่ใหผู้อื้นไดเ้รียนรู้ 

 
ประโยชน์ทจีะได้รับ 

. ไดข้อ้มูลบริบท สภาพการณ์ปัจจุบนัของการจดัการความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติั
ทีเป็นเลิศของธนาคารความดี เพือนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย และความสอดคลอ้งกบับริบท
ของชุมชน 

2. ไดรู้ปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างความอยูดี่มีสุขของชุมชน
อนัทาํใหค้นในชุมชนมี ไดเ้รียนรู้บทบาทหน้าทีของแต่ละคน และเกิดความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจ
กนั เป็นหมู่คณะ รวมทงัเป็นการกระตุน้ส่งเสริมใหค้นสนใจทาํความดีในหมู่บา้นมากขึน 
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3. ไดผ้ลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทยโดยมีกระบวนการและขันตอนทีเหมาะสมกับการเรียนรู้ รวมถึงทราบ
ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของชุมชน 

4.   เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นรูปแบบการ
จดัการความรู้ของพืนทีอืนๆได ้และสร้างความสันติสุข ความมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความอยู่
เยน็เป็นสุขของสังคม โดยนาํส่วนทีสามารถประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัไดไ้ปปรับใชใ้นการจดัการความรู้
และสร้างองคค์วามรู้ของตนเอง 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 
การวจิยัเรือง การพฒันาการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็

เป็นสุขของชุมชนไทย  ผูว้จิยัไดศึ้กษาจากเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี   
1. แนวคิดเกียวกบัการจดัการความรู้ 

2.   แนวคิดเกียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. แนวคิดเกียวกบัสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  
4.   แนวคิดเกียวความเขม้แขง็ของชุมชน 

5.   แนวคิดเกียวกบัการปฏิบติัทีดี 

6.   แนวคิดเกียวกบัการพฒันารูปแบบ 

7.   แนวคิดเกียวกบัการถอดบทเรียน 

8.   บริบทของชุมชนทีศึกษา 
9.   งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 
แนวคิดเกยีวกบัการจัดการความรู้ 

 ในปัจจุบนัการจดัการความรู้เป็นส่วนประกอบสาํคญัของการบริหารจดัการองคก์รเพือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทวัไป การจดัการความรู้ประกอบดว้ยการดาํเนินการขององค์กรใน
การทีจะกําหนด สร้าง  ทดแทนและกระจายความรู้สําหรับการนํามาใช้ใหม่ ซึงถือว่าเป็น
กระบวนการทงัการรับรู้และการเรียนรู้ ตน้กาํเนิดของการจดัการความรู้มาจากประเทศตะวนัตก 
ประมาณปี ค.ศ.1986 แต่ในฐานะทีประเทศไทยเป็นประเทศกาํลงัพฒันา และตอ้งการมีเสถียรภาพ
ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและดา้นอืนๆจึงไดมี้การนาํการจดัการความรู้มาใชใ้นประเทศ
ไทยเมือไม่นานมานีเอง แต่ประเทศไทยมีบริบทหรือสิงแวดลอ้มทีต่างกบัประเทศตะวนัตก ดงันนั 
จึงตอ้งมีความยืดหยุ่นสูงในการปฏิบติั จนเกิดการเคลือนกระแสการจดัการความรู้ในภาคส่วน
ต่างๆทงัภาค  ประชาสังคม ภาคราชการและภาคเอกชน (วิจารณ์  พานิช, 2551:3) ซึงกาํลงัอยูใ่น
กระแสสังคมทีเรียกวา่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้” (knowledge-based society and economy) 
สังคมดังกล่าวมีแนวคิดว่าความรู้เป็นเป็นทรัพยากรทีมีค่ายิง การพฒันาความรู้ใหม่ๆ เพือการ
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แข่งขนัและเสริมสร้างความเขม้แข็ง จึงเป็นฐานทีสําคญัอยา่งยิงของกระบวนการพฒันาประเทศ 
โดยฐานความรู้จะทาํใหส้ัดส่วนความรู้ทีอยูภ่ายในกบัภายนอกตวับุคคลเปลียนแปลงไป เนืองจาก
มีความจาํเป็นและความตอ้งการในการเปลียนแปลงความรู้ไม่ชัดแจง้ (tacit knowledge) ให้มี
สภาพกลายเป็นความรู้ที      ชดัแจง้ (explicit knowledge)   
 ดงันัน การจดัการความรู้จึงจดัเป็นนวตักรรมในการบริหารองค์กรสมยัใหม่ทีนับว่ามี
ประโยชน์ต่อการเพิมศกัยภาพในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร และเพิมสมรรถนะในการแข่งขนั
กบัองคก์รอืน อีกทงัช่วยใหอ้งคก์รนนัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนืองและยงัยืนในระยะยาว ซึงใน
เรืองแนวคิดทัวไปเกียวกับการจัดการความรู้นี ผูว้ิจ ัยจะนําแนวคิดของนักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศมาอธิบาย ดงันี 

1. ความหมายของการจัดการความรู้ 
 นักวิชาการประเทศไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการจดัการความรู้ไว้
หลากหลาย และแง่มุมต่างๆ ดงันี 

 บุญส่ง หาญพานิช (2546:42) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไวว้่า เป็น
กระบวนการทีองค์การยกระดบัความรู้ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู้ และการจดัการทรัพยากร
ความรู้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร โดยทีความรู้นนัจะตอ้งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบับุคคล
และเวลา มีการดาํเนินกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัความรู้ไดแ้ก่ การผลิตความรู้ การสร้างความรู้ และ
การเผยแพร่ความรู้ มีการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ ยกระดบัความรู้ ใช้ความรู้ร่วมกนั ในการ
แกปั้ญหา การวางแผนกลุยทธ์และการตดัสินใจรวมไปถึงมีการจดัการความรู้เกียวกบัฐานความรู้
ของทรัพยากรบุคคลในองคก์าร 

 พรธิดา  วิเชียรปัญญา (2547:32)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่หมายถึง  กระบวนการอย่างเป็น
ระบบเกียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระทาํ ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพือสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลทีบุคคลสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ทีองค์กรจดัเตรียมไว ้เพือนาํความรู้ทีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังาน ซึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้และในทีสุดความรู้ทีมีอยู่จะแพร่กระจาย
และไหลเวียนทวัทงัองค์กรอย่างสมดุล เป็นไปเพือเพิมความสามารถในการพฒันาผลผลิตและ
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องคก์ร ซึงทศันะดงักล่าวนีเป็นการเนน้ใหเ้ห็นวา่ การจดัการความรู้เกียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูล 
สารสนเทศ ความคิด การกระทาํ และประสบการณ์ของบุคคลเพือนํามาสร้างนวตักรรม แล้ว
จดัเก็บความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบเพือให้มีการแบ่งปันและถ่ายทอดไปยงับุคคลต่างๆในองคก์ร ซึง
จะช่วยยกระดบัขีดความสามารถทงัหมดขององคก์ร 
 วิจารณ์  พานิช (2548:3) กล่าวไวว้า่ การจดัความรู้เป็นกิจกรรมทีซบัซ้อนและกวา้งขวาง 
ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคาํสันๆได้ ตอ้งให้นิยามหลายขอ้ จึงจะครอบคลุมความหมาย ซึง
ไดแ้ก่ 

 1. การจดัการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจดัระบบ การจดัเก็บและการ
เขา้ถึงขอ้มูลเพือสร้างความรู้ เทคโนโลยีด้านขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเครืองมือช่วยเพิม
พลงัในการจดัการความรู้ แต่เทคโนโลยีดา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเองไม่ใช่การ
จดัการความรู้ 

 2. การจดัการความรู้เกียวข้องกบัการแบ่งปันความรู้ ถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู้ความ
พยายามในการจดัการความรู้จะไม่ประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคก์ร เกียวกบัวฒันธรรม 
พลวตัและวธีิปฏิบติั มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นดา้นวฒันธรรมและสังคม มีความสําคญัยิง
ต่อการจดัการความรู้ 

 3. การจดัการความรู้ตอ้งการผูท้รงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้าํทางในองคก์ร รวมทงัตอ้งการผูเ้ชียวชาญในสาขาใด
สาขาหนึงสําหรับช่วยแนะนาํวิธีประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ ดงันนักิจกรรมเกียวกบัคน ไดแ้ก่ 
การดึงดูดคนเก่งและดี การพฒันาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไวใ้นองคก์รถือเป็นส่วนหนึงของการจดัการความรู้ 

 4. การจดัการความรู้เป็นเรืองของการเพิมประสิทธิผลขององค์กร การจดัการความรู้
เกิดขึนเพราะมีความเชือวา่จะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จให้แก่ องคก์รการประเมิน 
“ตน้ทุนทางปัญญา” (intellectual capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ เป็น
ดชันีบอกวา่ องคก์ร มีการจดัการความรู้อยา่งไดผ้ลหรือไม่ 
 วรีวธุ  มาฆะศิรานนท ์(2542:77-78) ให้ความหมายวา่ การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ
บริหารรูปแบบใหม่ทีเน้นดา้นการพฒันากระบวนงานควบคู่ไปกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
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โดยทุกกระบวนงานจะสัมพนัธ์กับความคิดสร้างสรรค์ทีเป็นผลมาจากการขยายวงและการ
ประสานความรู้ รวมถึงการฉลาดคิดไปตลอดทวัทงัองคก์รอยู่ตลอดเวลา ซึงจากแนวคิดนี แสดง
นยัวา่ องคก์รทีมีการบริหารจดัการความรู้อยา่งเป็นระบบจะมีโอกาสพฒันาให้เป็นองคก์รทีเปียม
ไปดว้ยการทาํงานอยา่งฉลาดคิดและสร้างสรรคไ์ดใ้นทีสุด 

 คณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการพลเรือน (2550:34-35) หรือ ก.พ.ร. ไดใ้ห้คาํจาํกดั
ความของการจดัการความรู้ไวว้า่ หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ทีมีอยูใ่นส่วนราชการซึงกระจดั
กระจายอยูใ่นตวับุคคล หรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบเพือให้ทุกคนในองคก์รสามารถเขา้ถึง
ความรู้และพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทงัสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผล
ใหอ้งคก์รมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุด โดยไดแ้บ่งความรู้ทงั 2 ประเภท ดงันี 

1.  ความรู้เฉพาะตวั หรือความรู้ทีฝังอยู่ในคน (tacit knowledge) เป็นความรู้ทีได้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาํความเขา้ใจในสิงต่างๆ เป็น
ความรู้ทีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาํพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการ
ทาํงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวเิคราะห์ บางคนจึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

 2.  ความรู้ทวัไป หรือความรู้ชดัแจง้ (explicit knowledge) เป็นความรู้ทีสามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได ้โดยผา่นวิธีต่างๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือ ต่างๆและบางครัง
เรียกวา่ เป็นความรู้แบบรูปธรรม 

 Marquardt (2002:247) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่หมายถึง การเขา้ถึง การเก็บรักษา การ
ส่งผา่นการใชป้ระโยชน์ความรู้และประสบการณ์ทงัภายในและภายนอกองคก์รโดยองคก์รจะ
จดัเก็บความรู้ไวใ้นฐานขอ้มูลพิเศษ เรียกวา่ ฐานความรู้ (knowledge base)  
 Nanoka and Takeuchi (1995:57-59) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การสร้างสรรคค์วามรู้และ
นวตักรรมขององคก์รในรูปอุปไมย คาํขวญัหรือสัญลกัษณ์ รูปแบบการจดัการความรู้มีรากเหงา้อยู่
ในลกัษณะการสร้างสรรคค์วามรู้และการจดัการทีเกิดผลจากการปฏิบติั (holistic) ทุกอยา่งสัมพนัธ์
กนัอยา่งธรรมชาติ ความรู้ทีเรียบง่ายมีการยกระดบั เกิดความชดัเจนในรูปแบบญาณวิทยาเพือให้
ไดเ้ครืองมือทางวฒันธรรมและการดาํเนินงานใหม่ๆขององคก์ร 
 กล่าวโดยสรุป การจดัการความดี หมายถึง กระบวนการทีดาํเนินการร่วมกนัขององค์กร 
กลุ่มชุมชน มีการสร้างความรู้อย่างเหมาะสม ร่วมเรียนรู้จดัความรู้ให้อยู่ในรูปทีเกิดการเรียนรู้
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ร่วมกนัได ้จดัการให้สร้างความรู้และการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัสําเร็จผล ประเมินผลการปฏิบติั 
นําไปสู่การปรับตวัอย่างต่อเนือง การจดัระบบการจัดเก็บความรู้และการเข้าถึงข้อมูล มีการ
แลกเปลียนนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลทีบุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยั
ช่องทางต่างๆ ทีองค์กรจดัเตรียมไว ้เพือนาํความรู้ทีมีอยูไ่ปประยุกต์ใช้ในการพฒันางาน พฒันา
คนและองคก์ร 

2. รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ 
 บดินทร์  วจิารณ์ (2547:54) ไดอ้ธิบายขนัตอนของกระบวนการจดัการความรู้ (knowledge 

management process) ไว ้5 ประการ ดงันี 

 1.  define หมายถึง การกาํหนดชนิดของทุนทางปัญญา หรือองค์ความรู้ทีตอ้งการเพือ
ตอบสนองกลยุทธ์ขององค์กรหรือการปฏิบติังาน หรือการหาว่าองคค์วามรู้หลกัๆขององค์กรคือ
อะไร และเป็นองค์ความรู้ทีสามารถสร้างความแตกต่างเมือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัอย่างเห็นได้
ชดั 

 2.  create หมายถึง การสร้างทุนทางปัญญาหรือการคน้หาใชป้ระโยชน์จากสิงทีมีอยูแ่ลว้
ด้วยการส่งไปศึกษาเพิมเติม การสอนงานภายในองค์กร หรือหากเป็นองค์ความรู้ใหม่ อาจ
จาํเป็นต้องหาจากภายนอกองค์กร จากทีปรึกษา การเรียนรู้จากความสําเร็จของผูอื้น และการ
เทียบเคียง (benchmarking) 
 3.  capture หมายถึง การเสาะหา และจดัเก็บองค์ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบทงัองค์
ความรู้ทีอยู่ในรูปแบบสือต่างๆ (explicit knowledge) และในรูปแบบประสบการณ์ ( tacit 

knowledge) ให้เป็นทุนความรู้องค์กรซึงพร้อมต่อการยกระดบัความรู้และขยายความรู้ให้ทวัทงั
องคก์รไดโ้ดยง่ายต่อไป 

 4.  share หมายถึง การแบ่งปัน แลกเปลียน เผยแพร่ กระจายและถ่ายโอนความรู้ซึงมีหลาย
รูปแบบและหลายช่องทาง เช่น การจดัสัมมนาแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั 

 5. use หมายถึง การใชป้ระโยชน์ การนาํไปประยุกตใ์ช้งาน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิเกิดขึน 
และเกิดเป็นปัญญาปฏิบติั การขยายผลให้ระดบัความรู้และขีดความรู้ความสามารถในการแข่งขนั
ขององคก์รสูงขึน 
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 สาํหรับวจิารณ์  พานิช (2547:21-22)  สุกิจ  แดงมีแสง และ ยงยทุธ  อิมอุไร (2547:71-72) 
เสนอกระบวนการจดัการความรู้ มีขนัตอนสรุปได ้ดงันี 

 1.  การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช้ (define) เป็นการนาํความรู้มุ่งมนั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ารมากาํหนดความรู้ทีตอ้งการใชเ้พือให้การจดัการความรู้มี
จุดเนน้ และไม่สะเปะสะปะ 

 2.  การเสาะหาและยดึกุมความรู้ (capture) เป็นการพฒันาขีดความสามารถในการเสาะหา
และยดึกุมความรู้ทีกระจดักระจายหรือแฝงอยูต่าทีต่างๆมาใชป้ระโยชน์ดาํเนินการอยา่งสมาํเสมอ 
จนเกิดทกัษะและความชาํนาญในการเสาะหาและยึดกุมแหล่งความรู้ทีจะเสาะหา อาจจะมาจาก
ภายนอก หรือผูที้ทาํงานอยูด่ว้ยกนัในองคก์ารก็ได ้

 3.  การสร้างความรู้ (create) ในมุมมองเดิม ความรู้ตอ้งสร้างโดยผูรู้้ /ผูเ้ชียวชาญแต่ใน
มุมมองใหม่ ความรู้เกิดขึนทุกจุดของการทาํงาน โดยทุกคนทีทาํงานเป็นความรู้ทีฝังอยูใ่นสมอง 
อาจจะพูดออกมาไม่ได ้การสร้างความรู้อาจทาํไดท้งัก่อนลงมือทาํระหว่างการทาํงาน และสรุป
ประมวลประสบการณ์หลงัจากการทาํงาน ในการสร้างความรู้ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างใหม่ทงั 100 
เปอร์เซ็นต ์อาจเริมจาก 10-20 เปอร์เซ็นต ์ก็ได ้

 4.  การกลนักรอง (distil) ความรู้บางอย่างเป็นสิงลา้สมยั บางอย่างเป็นสิงทีไม่เหมาะสม
กบับริบทหรือสภาพแวดลอ้มสําหรับเรา จึงจาํเป็นตอ้งการกลนักรองเพือให้นาํความรู้ทีเหมาะสม
มาใช ้

 5.  การแลกเปลียนเรียนรู้ (share) การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงทีสําคญัทีสุด เพราะแต่ละ
คนมีมุมมองต่อความรู้ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลียน มิฉะนันจะเก็บอยู่ภายในตวัไม่มีการ
ยกระดบัความรู้ ถา้ขาดการแลกเปลียน ความรู้ทีมีอยู่จะเก่า ล้าสมยัอย่างรวดเร็ว ไม่งอกงาม ยิง
แลกเปลียนมากก็ยงิไม่ไดก้าํไรมาก การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงยากทีสุดคนไม่อยากแลกเปลียน
เพราะกลัวขาดทุน กลวัเสียเปรียบ ตอ้งสร้างเงือนไข และกติกาทีส่งเสริมการแลกเปลียน การ
แบ่งปันให้เกิดประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมแบ่งปันความรู้และไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรม
กกัตุนหรือปกปิดความรู้ 
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 6.  การประยุกต์ใช้ความรู้ (use) ทาํให้เกิดผลจากการใช้ความรู้เพือพฒันาผลิตภณัฑ์/
บริหาร พฒันากระบวนการทาํงาน พฒันาสมาชิกองค์การ และมีผลเชิงป้องกนัต่อขนัตอนการ
จดัการความรู้ ซึงตามทีกล่าวมาขา้งตน้นัน การใช้ความรู้ตอ้งเน้นทีการเอาความรู้มาใช้ในการ
ทาํงานให้มาก         ไม่ควรเริมดว้ยการหาความรู้มาใส่ไวใ้นคอมพิวเตอร์ซึงเสียงมากทีจะไม่เกิด
ประโยชน์และไม่คุม้ค่า 

สําหรับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546: 48) เสนอขันตอนหลักของ
กระบวนการจดัการความรู้เพือใชใ้นหน่วยงานราชการไว ้7 ขนัตอน ดงันี 

 1.  การค้นหาความรู้ (knowledge identification) เป็นการค้นหาว่าองค์การมีความรู้
อะไรบ้าง รูปแบบใด อยู่ทีใคร และความรู้อะไรทีองค์การจาํเป็นต้องมีทาํให้องค์การทราบว่า
ต้องการความรู้อะไร หรืการทาํแผนทีความรู้ (knowledge mapping) เพือหาว่าความรู้ใดมี
ความสําคญัสําหรับองค์การ แล้วจดัอนัดบัความสําคญัของความรู้เหล่านัน เพือให้องค์การวาง
ขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรให้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนทีความรู้ 
องค์กรจะทราบวา่มีความรู้ทีจาํเป็นตอ้งมีอยู่หรือไม่ ถา้มีแลว้องค์กรก็จะตอ้งหาวิธีการในการดึง
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ทีอาจอยู่กระจดักระจายไม่เป็นทีมารวมไวเ้พือจดัทาํเนือหาให้เหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ สําหรับความรู้ทีจาํเป็นตอ้งมีแต่ยงัไม่มีนัน องค์กรอาจสร้าง
ความรู้ดงักล่าวจากความรู้เดิมทีมีอยูก่็ไดห้รือนาํความรู้จากภายนอกองคก์รมาใช ้นอกจากนีองคก์ร
อาจจะตอ้งพิจารณากาํจดัความรู้ทีไม่จาํเป็นหรือลา้สมยัทิงไปเพือประหยดัทรัพยากรในการจดัเก็บ
ความรู้เหล่านนัหวัใจสําคญัของขนัตอนนี คือ การกาํหนดเนือหาของความรู้ทีตอ้งการและการดกั
จบัความรู้ดงักล่าวให้ได ้ปัจจยัสําคญัทีจะทาํให้ขนัตอนนีประสบความสําเร็จ คือ บรรยากาศและ
วฒันธรรมขององคก์รทีเอือใหบุ้คลากรกระตือรือร้นในการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัเพือใช้
ในการสร้างความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนีระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากร
สามารถแลกเปลียนเรียนรู้จากกนัได้รวดเร็วขึนและทาํให้การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จาก
ภายนอกทาํไดร้วดเร็วยงิขึน 
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 3.  การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) เมือมีเนือหาความรู้ที
ตอ้งการแลว้ องคก์ารตอ้งจดัความรู้ให้เป็นระบบเพือให้ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและนาํความรู้ดงักล่าว
ไปใชป้ระโยชน์ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบนนั หมายถึง การจดัทาํสารบญัและจดัเก็บความรู้
ประเภทต่างๆ เพือใหก้ารเก็บรวบรวม การคน้หา การนาํมาใชท้าํไดง่้ายและรวดเร็ว 

 การแบ่งชนิดหรือประเภทของความรู้นนัจะขึนอยูก่บัวา่ผูใ้ชน้าํไปใชอ้ยา่งไรและลกัษณะ
การทาํงานของบุคลากรในองคก์รเป็นแบบไหน โดยทวัไปการแบ่งประเภทความรู้จะแบ่งตามสิง
ต่อไปนี 

  3.1 ความชํานาญ หรือความเชียวชาญของบุคลากร (เช่น การจัดทาํทาํเนียบ
ผูเ้ชียวชาญ) 
  3.2 หวัขอ้/เรือง 

  3.3 หนา้ที/กระบวนการ 

  3.4 ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริการ กลุ่มตลาด หรือกลุ่มลูกคา้ 
 4.  การประมวลและกลนักรองความรู้ (knowledge codification and refinement) นอกจาก
การจดัทาํสารบญัความรู้อย่างเป็นระบบแล้ว องค์กรตอ้งประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและ
ภาษาทีเขา้ใจง่ายและใชไ้ดง่้ายซึงอาจทาํไดใ้นหลายลกัษณะ คือ 

  4.1  การจดัทาํหรือปรับปรุงแบบของเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทวัทงั
องคก์รจะช่วยทาํใหก้ารป้อนขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ การจดัเก็บ การคน้หา และการใชข้อ้มูลทาํ
ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 

  4.2  การใช้ “ภาษา” เดียวกนัทวัทงัองค์กรนันคือ องค์กรควรจดัทาํอภิธานศพัท์
ของคาํจาํกดัความ ความหมายของคาํต่างๆ ทีแต่ละหน่วยงานใช้ในการปฏิบติังานเพือให้มีความ
เขา้ใจตรงกนัซึงจะช่วยให้การป้อนขอ้มูล/ความรู้ การแบ่งประเภทและการจดัเก็บได้มาตรฐาน
เดียวกนั ทีสาํคญัตอ้งมีการปรับปรุงอภิธานศพัทใ์ห้ทนัสมยัตลอดเวลา รวมทงัตอ้งให้ผูใ้ชส้ามารถ
คน้หาและเปิดใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว 

  4.3  การเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเนือหาให้มีคุณภาพดีในแง่ต่างๆ เช่น 
ความครบถว้น เทียงตรง ทนัสมยั สอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ 
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 5.  การเขา้ถึงความรู้ (knowledge access) ความรู้ทีได้มานันจะไร้ค่าหากไม่ถูกนาํไป
เผยแพร่เพือให้ผูอื้นใช้ประโยชน์ได้ ดังนันองค์การจะต้องมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจาย
ความรู้ทงัความรู้ประเภทความรู้ทีชัดแจง้ (explicit knowledge) และความรู้ทีไม่ชัดแจง้ (tacit 

knowledge)  
 6.  การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (knowledge sharing) การจัดทําเอกสาร จัดทํา
ฐานความรู้ รวมทงัการทาํสมุดหน้าเหลืองโดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เขา้ถึง
ความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วขึน อยา่งไรก็ตาม วิธีการดงักล่าวใชไ้ดดี้สําหรับความรู้ประเภท explicit  
เท่านนั สาํหรับการแบ่งปันและเปลียนความรู้ประเภท tacit นนัจะตอ้งทาํดว้ยการพบประกนัตวัต่อ
ตวัหรือกลุ่มหรือที Nonaka เรียกวา่ Socialization 

 7.  การเรียนรู้ (learning) วตัถุประสงค์ทีสําคญัของการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้ของ
บุคลากรและนาํความรู้นันไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์การ 
ดงันนั การเรียนรู้จึงมีความสําคญัอยา่งยิง เพราะถึงแมอ้งคก์ารจะมีวิธีการในการกาํหนด รวบรวม
คดัเลือก ถ่ายทอด และแบ่งปันความรู้ทีดีเพียงใดก็ตามหากบุคลากรไม่ได้เรียนรู้และนาํไปใช้
ประโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัยพากรทีใช ้

 กานตสุ์ด  มาฆะศิรานนท ์(2546:157-159) ใหท้ศันะวา่การจดัการความรู้เป็นกระบวนการ
ทีประกอบด้วยหลายๆขนัตอน เพือให้การดาํเนินการจดัการความรู้ขององค์การสอดคล้องกับ
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และเป้าหมายขององคก์ารมี 5 ขนัตอน คือ 

 1.  การกาํหนดความรู้ เป็นการกาํหนด/ระบุวา่สิงใดทีตอ้งการให้บุคลากรในองค์การได้
เรียนรู้ โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น ชนิด และประเภทของงานทีตอ้งปฏิบติัเพือให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ 
นโยบาย พนัธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายต่างๆขององคก์ารโดยมีรูปแบบ ดงันี 

  1.1  การกาํหนดนโยบายในสิงทีองคก์ารตอ้งการเรียนรู้ 

  1.2  การประกาศนโยบายในการกาํหนดสิงทีองคก์ารตอ้งการเรียนรู้ 

  1.3  การหาความตอ้งการในสิงทีจะเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์าร 

  1.4  ทีมผูช้าํนาญการและนกัวเิคราะห์ความรู้พิจารณาดาํเนินการ 

  1.5  การประกาศและประชาสัมพนัธ์เกียวกบัองค์ความรู้ทีบุคลากรในองค์การ
จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ 
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 2.  การแสวงหาความรู้เป็นการรวบรวมความรู้จากทงัภายในและภายนอกองค์การเพือ
นาํมาพฒันาบุคลากรให้มีผลการปฏิบติัทีดีขึน อนัจะส่งผลให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร
ดว้ย โดยมีรูปแบบ ดงันี 

  2.1  การกาํหนดนโยบายในการแสวงหาความรู้ 

  2.2  การประกาศนโยบายในการกาํหนดสิงทีองคก์ารตอ้งการเรียนรู้ 

  2.3  การกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและลกัษณะงาน 

  2.4  เตรียมทีมผูช้าํนาญการและบุคลากรทีมีความชาํนาญเฉพาะทาง 

  2.5  เตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศ/สือโสตทศัน์ต่างๆ 

  2.6  ประเมินความพร้อม 

  2.7 การเปิดโอกาสให้มีการแสวงหาความรู้จากช่องทางต่างๆ ทงัภายในและ
ภายนอกองคก์ารเพือเป็นการสร้างความรู้ 

 3.  การสร้างความรู้ เป็นการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่อนัเกิดจากแรงผลกัดนั การหยงัรู้และ
ความเขา้ใจอย่างลึกทีเกิดขึนในแต่ละบุคคล ซึงทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ได้เองโดยมี
รูปแบบ ดงันี 

  3.1  การกาํหนดนโยบายในการสร้างความรู้และนวตักรรมต่างๆไวใ้นวิสัยทศัน์
องคก์าร 

  3.2 การประกาศนโยบายและประชาสัมพนัธ์ทวัทงัองค์การเพือให้บุคลากรเกิด
การสร้างความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ 

  3.3  จดักิจกรรมเพือใหบุ้คลากรเกิดความคิดทีสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ 

  3.4 รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ทวัทงัองคก์าร 

  3.5 วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ 
  3.6  ทดลองใชค้วามรู้ทีองคก์ารสร้างขึนมาให ้

  3.7  ประกาศเป็นองคก์ารความรู้และนวตักรรมใหม่ขององคก์าร 

 4.  การเก็บและการสืบคน้หาความรู้ เป็นการจดัการเก็บความรู้ในองคก์ารอยา่งเป็นระบบ
อาจจดัเก็บอยูใ่นรูปหมวดหมู่ต่างๆ โดยองคก์ารตอ้งทาํให้ง่ายต่อการสืบคน้เพือทีบุคลากรสามารถ
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เขา้มาสืบคน้เพือนาํไปประยุกต์ใช้งานไดอ้ย่างทนัเวลาและตรงตามความตอ้งการ โดยมีรูปแบบ 
ดงันี 

  4.1  การกาํหนดนโยบายในการเก็บและการสืบคน้ความรู้ในองคก์าร 

  4.2  การประกาศนโยบายและประชาสัมพนัธ์ทวัทงัองคก์ารเพือให้บุคลากรเก็บ
และสืบคน้ความรู้ 

  4.3  กาํหนดองคค์วามรู้ทีจะนาํมาจดัเก็บ 

  4.4  ทีมผูช้าํนาญการและนกัวเิคราะห์ความรู้ ประเมินความรู้เดิมทีองคก์ารมีอยู ่

  4.5  บูรณาการความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ 
  4.6  ทีมผูช้าํนาญการและนกัวิเคราะห์ความรู้ กลนักรอง ตรวจสอบและคดัเลือก
ความรู้ทีจะนาํมาจดัเก็บ 

  4.7  เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  4.8  จดัเก็บความรู้โดยจดัเก็บเป็นหมวดหมู่และทาํดชันีบอกเพือให้ง่ายต่อการ
สืบคน้ 

  4.9  ปรับปรุงและพฒันาองคค์วามรู้ใหใ้หม่อยูเ่สมอ/สือโสตทศัน์ต่างๆ 

 5.  การถ่ายโอนและการนาํความรู้ไปใช ้เป็นการกระจายความรู้และการถ่ายทอดไปดว้ย
ความรวดเร็วอย่างเหมาะสมทวัทงัองค์การ โดยอาศยักลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ทงัทีเป็นไปโดย
ตงัใจและไม่ตงัใจ โดยมีรูปแบบ ดงันี 

  5.1  กําหนดนโยบายทีจริงจัง และมุ่งมันเพือให้เกิดการถ่ายโอนและการนํา
ความรู้ไปใชใ้นองคก์าร 

  5.2  การประกาศนโยบายและประชาสัมพนัธ์ เพือกระตุน้ให้บุคลากรเกิดการถ่าย
โอนและการนาํความรู้ไปใช ้

  5.3  เตรียมทีมผูช้าํนาญการและบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง 

  5.4  เตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศและสือโสตทศัน์ต่างๆ 

  5.5  เลือกวธีิการทีจะถ่ายโอนความรู้ 

  5.6  การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเกิดการถ่ายโอนและการนาํความรู้ไปใช ้
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  5.7  ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรภายหลงัทีมีการถ่ายโอนความรู้ตาม
วาระ (1,3,6 เดือน)  
  5.8  เปิดโอกาสให้บุคลากรถ่ายโอนและการนาํความรู้ไปใช้เพือประโยชน์ของ
องคก์ารต่อไป 

  Marquardt (1996:27-30) เสนอวา่กระบวนการจดัการความรู้โดยมีองคป์ระกอบทงัหมด 
6 ขนัตอนดว้ยดนั ดงันี 

 1.  การแสวงหา หมายถึง การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทงัจากภายในและนอก
องคก์ร 

 2.  การสร้างความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่โดยกระบวนการทีแตกต่างกนัตงัแต่
นวตักรรมไปจนถึงงานวจิยัทียุง่ยาก 

 3. การจดัเก็บความรู้ หมายถึง การจดัทาํรหัส และจดัเก็บความรู้ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ เพือง่ายและสะดวกแก่การสืบคน้นาํมาใชใ้นเวลาและสถานทีตามทีตอ้งการ 

 4.  การวิเคราะห์และสกดัความรู้ หมายถึง การใชเ้ทคนิควิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ การปรับ
โครงสร้างความรู้ และการสกดัความรู้เพือใหอ้ยูใ่นสภาพและรูปแบบทีสามารถนาํออกมาใช ้

 5.  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ หมายถึง การถ่ายโอน และเผยแพร่ขอ้มูลความรู้และ
สารสนเทศตลอดทวัองค์กร ทงัโดยตงัใจและไม่ตงัใจ ซึงเป็นการสือสารโดยใช้เครืองมือ สือ
อิเล็กทรอนิกส์และบุคคล 

 6.  การประยุกต์และการปรับความถูกตอ้ง หมายถึง กระบวนการทีครอบคลุมถึงการนาํ
ความรู้ไปปรับใช ้และการประเมินความรู้โดยสมาชิกขององคก์ร เพือนาํไปสู่การปรับปรุงความรู้
ใหถู้กตอ้ง 

 ความเห็นของ มาควอดท ์(Marquardt,1996 :33)สรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ในองคก์รมี
กระบวนการทงัหมด 6 ขนัตอน ซึงแต่ละขนัตอนมีความสัมพนัธ์กนัและตอ้งนาํมาปฏิบติัจนครบ
ทุกขนัตอน องคก์รจึงจะสามารถขบัเคลือนการจดัการความรู้ใหเ้กิดขึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร 
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 ในส่วนของ Wiig (1997:39-43) ไดอ้ธิบายรูปแบบการจดัการความรู้ไวอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
โดยเห็นวา่การจดัการความรู้เป็นสิงทีจาํเป็นสําหรับองคก์รธุรกิจทีตอ้งมีเพือบรรลุความสําเร็จ ซึง
กระบวนการจดัการการความรู้มี 4 ขนัตอนสาํคญั ไดแ้ก่  
 1. การสร้างความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลทีไดม้าจากประสบการณ์ การศึกษา การ
ฝึกอบรม หนงัสือ สือ สารสนเทศ และบุคคลอืน 

 2.  การแสวงหาความรู้ หมายถึง การได้มาซึงความรู้จากบุคคล หรือจากเอกสารและ
หนงัสือต่างๆ 

 3.  การรวบรวมความรู้ หมายถึง ระบบการจดัระบบความรู้ ในรูปของฐานขอ้มูล เช่น 
อินทราเน็ตขององคก์ร หรือโดยกลุ่มบุคคลจากการระดมความคิด 

 4.  การใชป้ระโยชน์ความรู้ หมายถึง การนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํงานขององคก์ร 

 จากแนวคิดของ Wiig (1997:39-43) ในกระบวนการจดัการความรู จะเห็นว่ามีลกัษณะ
เป็นการจดัการความรู้อย่างครบถ้วน โดยเริมจากการสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้หรือการ
ไดม้าซึงความรู้ การรวบรวมความรู้ และการใชป้ระโยชน์ความรู้ กระบวนการจดัการความรู้ทงั 4 
ขนัตอนดงักล่าวมาเป็นรูปแบบทีองค์กรสมยัใหม่นิยมใช้ โดยเฉพาะตามแนวคิดของการสร้าง
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 นอกจากนี  Nanoka and Takeuchi (1995:57-59) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการสร้างความรู้
วา่ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ 

 1.  socialization คือ การสร้างความรู้จาก tacit knowledge ไปเป็น tacit knowledge โดย
การและเปลียนประสบการณ์ตรงระหว่างบุคคล เช่น การพูดคุยหรือในกระบวนการฝึกงาน (on-

the-job training) เป็นตน้ 

 2.  externalization คือการสร้างความรู้จาก tacit knowledge ไปเป็น explicit knowledge 
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การนาํ tacit knowledge ทีอยูใ่นตวัคน ออกมาเป็น 
Explicit knowledge เช่น การเขียนบทความ คู่มือตาํรา การบนัทึกเสียง ภาพ หรือวดีีโอ เป็นตน้ 
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 3.  combination คือ การสร้างความรู้จาก explicit knowledge ไปเป็น explicit knowledge 
โดยการรวบรวมความรู้ประเภท explicit มาสร้างเป็นความรู้ประเภท explicit เรืองใหม่ๆ หรือต่อ
ยอดความรู้เดิม เช่น การเขียนบทความ การทาํวทิยานิพนธ์ การทาํงานวจิยั เป็นตน้ 

 4.  internalization คือ การแบ่งปันและสร้างความรู้จาก explicit knowledge ไปสู่ tacit 

knowledge โดยมกัจะเกิดการนาํ explicit knowledge ทีไดเ้รียนรู้มาไปปฏิบติัจริง หรือลงมือทาํ 
(learning by doing) จนทาํให้เกิดเป็น tacit knowledge ขึนมาในตวับุคลากร เช่น การศึกษาคน้ควา้ 
ดว้ยการอ่าน การฟัง การทดสอบ และลงมือปฏิบติัจริง เป็นตน้ 

 จากแนวคิดของ Nanoka and Takeuchi (1995:57-59) ไดส้ะทอ้นให้เห็นวา การสร้าง
ความรู้เป็นผลมาจากกระบวนการทีจะตอ้งมีการผสมผสานกนัระหว่าง tacit knowledge กบั 
explicit knowledge จึงจะทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ทีสมบูรณ์ 

กระบวนการจัดการความรู้ของนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการความรู้คือ 
กระบวนการนาํความรู้ทีฝังในตวับุคคลและอยู่ภายนอกตวับุคคลมาปฏิบติังานต่างๆเพือเพิมพูน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้การจดัการความรู้เป็นเครืองมือการนําองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
Marquardt (1996:130) ผูเ้ชียวชาญดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นหวัใจ
สําคญัขององค์การแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 6 ขนัตอน ดงันี 
(วจิารณ์ พานิช,2547:23 และ วลิาวลัย ์มาคุม้, 2547:19) 
      1. การกาํหนดความรู้ 

      2. การแสวงหาความรู้ 

     3. การสร้างความรู้ 

     4. การจดัเก็บความรู้ 

     5. การแลกเปลียนความรู้ 

     6. การนาํความรู้ไปใช ้
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 กระบวนการจดัการความรู้ทงั 6 ขนัตอน มีสาระสาํคญั ดงันี 

 1. การกาํหนดความรู้ทีตอ้งการใช ้(knowledge identification) เป็นขนัตอนการนาํความรู้ที
มุ่งเน้น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ขององค์การมากาํหนดความรู้หรือระบุ
ความรู้ทีตอ้งการใช้เพือให้การจดัการความรู้มีจุดเน้น ไม่สะเปะสะปะ โดยอาศยับุคลากรทีมี
ความรู้ ความสามารถ และผูที้มีความคิดใหม่ๆ ทีจะสนบัสนุนความสําเร็จขององคก์าร ไดแ้ก่ นกั
ความรู้ (knowledge producer) มีหน้าทีสร้างความรู้ ผูป้ฏิบติังาน (knowledge holder) เป็นผูน้าํ
ความรู้ไปใชโ้ดยตรง และผูจ้ดัการความรู้ (knowledge organizer) เป็นผูที้มีหนา้ทีคลา้ยบรรณารักษ์
ห้องสมุด (Housel&Bell, 2001:14) การกาํหนดความรู้นีองค์การตอ้งออกแบบกลไกทีตอ้งการ
ความรู้นนัทงัภายในและภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายสิงทีองคก์ารตอ้งการเรียนรู้ 
การประกาศนโยบายนนั การหาความตอ้งการในสิงทีจะเรียนรู้ของบุคลากร มีผูช้าํนาญการและ
นกัวเิคราะห์ความรู้ดาํเนินการประกาศและประชาสัมพนัธ์องคค์วามรู้ทีบุคลากรในองคก์ารตอ้งรู้ 

 2. การแสวงหาความรู้ (knowledge acquisition) หรือเสาะหาและยึดกุมความรู้ (capture) 
เป็นขนัตอนการพฒันาขีดความสามารถในการเสาะหาและยึดกุมความรู้ทีอยู่กระจดักระจายหรือ
แฝงตามทีต่างๆมาใชป้ระโยชน์ดาํเนินการอยา่งสมาํเสมอ จนเกิดทกัษะและความชาํนาญในการ
เสาะหาและยึดกุมแหล่งความรู้ทีอาจมาจากภายนอกหรือผูที้ทํางานอยู่ด้วยกันในองค์การ             
(พรธิดา  วิเชียรปัญญา,2547:43-48 ;สรสิริ  วรวรรณ, 2548:44-48 ;พรทิพา  ดาํเนิน,2549:37-39 ;

กีรติ  ยศยงิยง, 2549:63-66) กล่าวได ้ดงันี 

  2.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายในองค์การ  ( internal 

collection of knowledge) ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรส่วนใหญ่ในองคก์ารกลายเป็น
ปัจจยัสาํคญัประการหนึงในการเพิมคุณค่าใหก้บัองคก์าร และการไดม้าซึงความรู้ต่างๆ จากภายใน
องคก์ารทาํไดโ้ดย 

          2.1.1  การให้ความรู้กบับุคลากร เช่น การสอนงาน ฝึกอบรม การประชุม 
สัมมนา การแสดงผลงาน ระบบพีเลียง เป็นตน้ 

          2.1.2  การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบติั 

          2.1.3 การดาํเนินการเปลียนแปลงในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ 
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  2.2  การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองค์การ (external 

collection of knowledge) เพือความเป็นผูน้าํในการแข่งขนัทางการตลาดภายใตส้ภาพแวดลอ้มที
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์การต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองภาพภายนอก เพือ
ปรับเปลียนสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์าร โดยอาศยั
ขอ้มูลสารสนเทศภายนอกองคก์ารดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น 

          2.1.1  การใชม้าตรฐานเปรียบเทียบกบัองคก์ารอืนๆ (benchmarking) 
          2.2.2  การจา้งทีปรึกษา 
          2.2.3  การเปิดรับข่าวสารจากสือต่างๆ เช่น สือสิงพิมพ ์อินเทอร์เน็ต วิทย ุ
โทรทศัน์ เป็นตน้ 

          2.2.4  การติดตามและตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยต่ีางๆ 

         2.2.5  การรวบรวมขอ้มูลจากผูรั้บบริการ คู่แข่ง 

         2.2.6  การจา้งบุคลากรใหม่ 
         2.2.7  การสร้างพนัธมิตร หรือความร่วมมือกบัองคก์ารอืนๆ รวมถึงการร่วม
ลงทุน 

 ดงันนั การแสวงหาความรู้ขององคก์ารจึงเป็นการใฝ่หาและนาํมาซึงความรู้ทีสามารถเพิม
คุณค่า สร้างสรรคพ์ฒันาองคก์าร ไดจ้ากแหล่งความรู้ทงัภายนอกและภายในองค์การ ไดจ้ากการ
สัมมนา พดูคุย ดูงาน หรือหาทีปรึกษา ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นและจดัเก็บในคลงัขอ้มูล (knowledge 

tank) ใหพ้นกังาน ไดพ้ดูคุยเพือส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ เขียนปัญหาหรือ
ขอ้เสนอแนะและเสนอวิธีแกปั้ญหา นาํความรู้ประเภท tacit knowledge มาเปิดเผย บนัทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรกลายเป็น explicit knowledge 

 3.  การสร้างความรู้ (knowledge creation) เป็นการสร้างสรรค์ความรู้ขึนมาใหม่ 
(generative) เกียวขอ้งกบัแรงผลกัดนั การหยงัรู้และความเขา้ใจอยา่งลึกซึงทีเกิดขึนในแต่ละบุคคล 
การสร้างความรู้ใหม่ควรอยูภ่ายใตห้น่วยงานหรือคนในองคก์าร ทุกคนสามารถเป็นผูส้ร้างความรู้
ในรูปแบบต่างๆ สามารถกาํหนดนโยบายในการสร้างความรู้และนวตักรรมต่างๆ ในวิสัยทศัน์ของ
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องคก์าร เช่น การประกาศนโยบายและประชาสัมพนัธ์ทวัทงัองคก์ารเพือให้บุคลากรเกิดการสร้าง
ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆจดักิจกรรมในการสร้างสรรคผ์ลงาน รวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ 
วเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ ทดลองใชค้วามรู้ทีสร้างขึน การประกาศเป็น
องคค์วามรู้และนวตักรรมใหม่ขององค์การ บุญดี  บุญญากิจ และคนอืนๆ (2549:55) กล่าวถึงการ
สร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนทีความรู้ทีมีอยู่ หรือ
ความรู้จากแหล่งภายนอกมารวบรวมให้สะดวกต่อการใชแ้ละกาํจดัความรู้ทีมีอยู ่หรือความรู้จาก
แหล่งภายนอกมารวบรวมให้สะดวกต่อการใช้และกาํจดัความรู้ทีลา้สมยัไม่จาํเป็นเพือประหยดั
ทรัพยากร การกาํหนดเนือหาของความรู้ทีตอ้งการและการดึงความรู้มาใชจึ้งเป็นหวัใจสําคญัของ
ขันตอนนี  บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยให้บุคลากร กระตือรือร้นในการ
แลกเปลียนเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การแลกเปลียน
เรียนรู้และการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทาํให้รวดเร็วขึน ซึง การสร้างความรู้ ความสามารถใน
มุมมองเดิมจะสร้างจากโดยผูรู้้/ผูเ้ชียวชาญ ส่วนในมุมมองใหม่ สร้างความรู้จากทุกจุดของการ
ทาํงานโดยทุกคนทีทาํงาน เป็นความรู้ทีฝังอยู่ในสมอง (tacit knowledge) ซึงอาจจะพูดออกมา
ไม่ได้ การสร้างความรู้อาจทําได้ทังก่อนลงมือทํา  ระหว่างการทํางาน  และสรุปประมวล
ประสบการณ์หลงัจากการทาํงาน ในการสร้างความรู้ไม่จาํเป็นตอ้งสร้างใหม่ทงั 100 เปอร์เซ็นต ์
อาจเริมจาก 10-20 เปอร์เซ็นต ์ก็ได ้

 4.  การจดัเก็บความรู้ (knowledge storage) เป็นขนัตอนการนาํความรู้ทีสร้างขึนมาหรือไม่
มา จดัเก็บความรู้ทีถูกกลันกรองและคดัเลือกต้องมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีห้องสมุดหรือมุมมองการอ่านให้กบับุคลากร เพือการคน้หาเขา้ถึงความรู้ ความรู้ที
เป็นความลบัด้านเทคโนโลยี หรือด้านเทคนิคทีเป็นกุญแจสําคญัในการดาํเนินงาน อาจตอ้งจด
สิทธิบตัรหรือลิขสิทธิ การจดัเก็บความรู้เป็นกระบวนการการใชเ้ทคนิคและการบนัทึกฐานขอ้มูล 
องคก์ารตอ้งเก็บรักษาความรู้ให้ดีทีสุด ตอ้งคาํนึงถึงโครงสร้างและการจดัเก็บความรู้ เป็นระบบที
สามารถคน้หาและส่งมอบไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง มีการจาํแนกรายการต่างๆ บนพืนฐานใน
การเรียนรู้ตอ้งอาศยัการจดัการในการส่งมอบให้กบัผูใ้ชไ้ดช้ดัเจน ถูกตอ้ง ทนัเวลา เหมาะสมกบั
ความตอ้งการ 
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 ในการจดัเก็บความรู้ องคก์ารตอ้งจดัเก็บความรู้อยา่เป็นระบบเพือง่ายต่อการสืบคน้นาํไป
ประยกุตใ์ชง้านไดท้นัเวลาตามตอ้งการ มีวธีิการ ดงันี (กานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท,์ 2546:157-159) 
        1. กาํหนดนโยบายในการเก็บและการสืบคน้ความรู้ในองคก์าร 

        2. ประกาศนโยบายและประชาสัมพนัธ์ทวัทงัองคก์ารเพือให้บุคลากรเก็บและสืบคน้
ความรู้ 

       3. กาํหนดความรู้ทีจะนาํมาจดัเก็บ 

       4. ทีมผูช้าํนาญการและนกัวิเคราะห์ความรู้ประเมินความรู้เดิมทีองค์การมีอยู่บูรณา
การความรู้เดิมเขา้กบัความรู้ใหม่ 
       5. ทีมผูช้าํนาญการและนักวิเคราะห์ กลนักรอง ตรวจสอบและคดัเลือกความรู้ทีจะ
นาํมาจดัเก็บ 

       6.  เตรียมบุคลากรและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

       7. จดัเก็บความรู้เป็นหมวดหมู่และทาํดชันีบอกเพือใหง่้ายต่อการสืบคน้ 

       8. ปรับปรุงและพฒันาองคค์วามรู้ สือ โสตทศัน์ต่างๆ ใหใ้หม่อยูเ่สมอ 

 ดงันนั องค์การตอ้งจดัเก็บความรู้ ซึงเป็นทรัพยสิ์นทีมีค่าไวใ้ห้ดีทีสุดขององค์การอย่าง
เป็นระบบ เพือง่ายต่อการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดถู้กตอ้งเชือถือไดต้รงตามตอ้งการผูใ้ช ้และ
ทนัเวลาต่อการเรียกใช ้

 5.  การแลกเปลียนเรียนรู้ (knowledge sharing) เป็นขนัตอนเป็นสิงสาํคญัทีสุดเพราะแต่ละ
คนมีมุมมองต่อความรู้ไม่เหมือนกันต้องมาแลกเปลียน มิฉะนันจะเก็บอยู่ภายในตวัไม่มีการ
ยกระดบัความรู้ ถ้าขาดการแลกเปลียน ความรู้ทีมีอยู่จะเก่าล้าสมยัอย่างรวดเร็วไม่งอกงาม ยิง
แลกเปลียนมากก็ยิงไม่ได้กาํหรมาก การแลกเปลียนเรียนรู้เป็นสิงทียากทีสุด คนไม่อยากและ
เปลียนเพราะกลัวขาดทุน กลัวเสียเปรียบ ต้องสร้างเงือนไข วฒันธรรมองค์การ และกติกาที
ส่งเสริมการแลกเปลียน การแบ่งปันให้เกิดประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมแบ่งปันความรู้ และไม่ให้
ผลประโยชน์แก่ผูมี้พฤติกรรมกกัตุนหรือปกปิดความรู้ องค์การอาจใช้วิธีการแลกเปลียนความรู้ 
ดงันี (พรธิดา วิเชียรปัญญา,2547:43-48; สรสิริ  วรวรรณ, 2548:44-48; พรทิพา  ดาํเนิน, 2549:37-

39; กีรติ  ยศยงิยง, 2549:63-66) เช่น การสือสารดว้ยการบนัทึก การรายงาน จดหมายข่าว ประกาศ 
การฝึกอบรม การประชุมภายใน การสรุปข่าวสาร การสือสารภายในองคก์ารดว้ยวีดีทศัน์ สิงพิมพ ์
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เครืองเสียง การเยียมชมงานต่างๆ ทีจดัเป็นกลุ่มตามความจาํเป็น การหมุนเวียนเปลียนงานและ
ระบบพีเลียง (mentoring) 
 ดงันนั การแลกเปลียนหรือการถ่ายโอนความรู้ คือ การนาํความรู้ทีสร้างหรือจดบนัทึกไว้
แล้วออกมาเผยแพร่ให้รับรู้ทวัไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสมอย่างเป็นทางการทวัองค์การ ทงั
ทางตรงและทางออ้ม ในรูปแบบต่างๆในการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั 

 6.  การนาํความรู้ไป (knowledge utilization) เป็นขนัตอนการขยายและการนาํความรู้ทีมา
จากการเก็บมาใช ้หรือนาํความรู้มาใชใ้หม่ เพือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารองคก์ารและเพือให้
บุคลากรนาํไปประยุกต์หรือใชค้วามรู้เพือเพิมทกัษะ ความสามารถแก่บุคลากรในการปฏิบติังาน 
การวางแผน การตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและการบริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Tannenbaum & 

Alliger, 2000:15-22) ตลอดจนนาํไปใช ้การวดัและการประเมินการทาํงาน รูปแบบการนาํความรู้
ไปใช้ ได้แก่ การให้คาํปรึกษา การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว สิงพิมพ์ วิทย ุ
โทรทศัน์ ภาพยนตร์ วารสาร ตาํรา รายงานการวิจยั ฯลฯ ของแต่ละบุคคลและองคก์าร รวมทงัการ
อาํนวยสะดวกในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลและการให้บริการสถานที เครืองมือและเจา้หนา้ทีทีชาํนาญ
แก่บุคคลผูใ้ช้บริการทงัในและนอกองค์การในการทาํกิจกรรมและการนาํความรู้ไปใช้ทงัเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 ดงันันการนาํความรู้ใช้ประโยชน์จะเกิดประสิทธิภาพเมือมีการเผยแพร่ ส่งมอบความรู้
อย่างเหมาะสมทัวถึงองค์การอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอาศัยเครืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือประโยชน์ในการพฒันา ความสามารถและทกัษะ
ของบุคลากร การเพิมประสิทธิภาพประสิทธิผล และการสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ 

3. พลงัของการจัดการความรู้ 
 การจดัการความรู้มีอานุภาพทงัสิบหรือพลงัทงัสิบทีคนทวัไปไม่ตระหนกั และไม่มีทกัษะ
ในการใชพ้ลงัเหล่านี อนัเนืองจากเราเคยชินกบั ความรู้ ในรูปแบบของปัญญาของผูรู้้ เราไม่ใส่ใจ 
หรือไม่ใหค้วามสาํคญัต่อปัญญาของผูป้ฏิบติั พลงัทียงิใหญ่สิบประการทีเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการ
จดัการความรู้ คือเป็นทงัพลงัสําหรับนาํมาใช้ในการดาํเนินการจดัการความรู้ และเป็นพลงัทีเกิด
จากการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 10 พลงัการจดัการความรู้ (วจิารณ์  พานิช, 2548:23-26) ไดแ้ก่ 
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 1.  พลงัปัญญาของผูป้ฏิบติั ผูที้ผ่านการประชุมปฏิบติัการเพือทาํความรู้จกัการจดัการ
ความรู้ จะเริมเห็นคุณค่าของ “ความรู้ทีมีอยู่ในผูท้าํงานหรือผูป้ฏิบติั” (tacit knowledge) ผูที้
ดาํเนินการจดัการความรู้จนมีประสบการณ์หรือความชาํนาญ จะซาบซึงในพลงัของความรู้ทีมีอยู่
ให้ผูป้ฏิบติั ความรู้เหล่านีไม่สามารถเสนอออกมาเป็นคาํพูดไดท้งัหมด ยิงเสนอออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ยงิออกมาไดน้อ้ย แต่เมือใดก็ตามทีถึงคราวปฏิบติั ผูมี้ความรู้เหล่านีจะกระทาํไดโ้ดย
ไม่ตอ้งใชค้วามพยายาม คือทาํให้ไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้จิตสํานึก พลงัปัญญาของผูป้ฏิบติัเหล่านี หาก
เสริมดว้ยความรู้เชิงทฤษฎี (explicit knowledge) ซึงมีอาํนาจอธิบายสูง ก็จะยิงทาํให้ พลงัปัญญา
ของผูป้ฏิบติัไดรั้บการยกระดบัขึนไปอีก เป็นการยกระดบัความรู้ขึนภายในตวัผูป้ฏิบติัเอง ยงิถา้ผู ้
ปฏิบติัหลายๆคนได้ร่วมกนัตีความ ความรู้เชิงทฤษฎีดงักล่าวบนฐานของประสบการณ์ในการ
ทาํงาน แลกเปลียนเรียนรู้ความรู้ ความเขา้ใจและความหมายต่อการปฏิบติังาน การยกระดบัความรู้
ก็จะยงิมากขึน ขอยาํวา่การยกระดบัความรู้เนน้ทีการยกระดบัภายในตวัผูป้ฏิบติั ไม่ใช่ในกระดาษ
หรือในตวันกัทฤษฎี 

 2.  พลงัทุนปัญญาทีมีอยู่ในองคก์ร ในชุมชน หรือในสังคม นีคือ ทรัพยส์มบติัทีซ่อนเร้น 
ทีเราไม่นึกถึง ไม่เห็นคุณค่า ก็เหมือนไม่มี ทุนปัญญาเหล่านีมีอยู่ในคน อยู่ในความสัมพนัธ์
ระหวา่งคน หรืออยู่ในวฒันธรรมประเพณี หรือวิธีปฏิบติังาน ความรู้แฝงเหล่านี หากมองจากมุม
หนึง จากเป้าหมายหนึง อาจถือไดว้่าเป็นความรู้ทีไม่เหมาะสม ล้าหลงัหรือก่อปัญหา แต่ถา้รู้จกั
นาํมาใชเ้พือบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึงอยา่งเหมาะสม รู้จกัใชผ้สมผสานกบัความรู้อืนก็อาจ
เกิดผลทียงิใหญ่ 

 3.  พลงัของความสาํเร็จ ความชืนชมยินดี ในความสําเร็จหรือผลงานเยียมมีความรู้ฝังอยูที่
เรียกวา่ ความรู้ฝังลึกหรือความรู้แฝง (tacit knowledge) หรือความรู้ของผูป้ฏิบติัการจดัการความรู้
เนน้ทีการเสาะหา (capture) ความรู้ทีตอ้งการ หรือเหมาะสมเพือการบรรลุเป้าหมาย มาประยุกตใ์ช้
ความรู้ทีตอ้งการดงักล่าวมีอยูที่ 2 ที คือ มีความอยูภ่ายในองคก์าร (ชุมชน) กบัมีอยูภ่ายนอกองคก์ร 
(ชุมชน) วิธีคน้หา ทาํโดย หาความสําเร็จ หรือผลงานเยียม ทีมีอยู่ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร แลว้ใช้พลงัของความชืนชมยินดี พลงัของการเห็นคุณค่า ดาํเนินการดูดซับ (สู่คน) และ
บนัทึกสู่กระดาษและอืนๆ จากความสาํเร็จหรือผลงานเยยีมเหล่านนั 
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 4.  พลงัของเรืองเล่า (storytelling) การเล่าเรืองราวแห่งความสาํเร็จก่อความรู้สึกเชิงบวก มี
ความหวงั ลบหรือลดความทอ้แทสิ้นหวงั วธีิการจดัการความรู้โดยนาํเอาความสําเร็จตามเป้าหมาย
ทีกาํหนดมาเล่า มีวธีิการเล่าทีถูกตอ้ง มีการสร้างบรรยากาศเชิงชืนชมยินดี มีการซกัถามดว้ยความ
อยากรู้และเห็นคุณค่า จะทาํให้มีความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) หลงัไหลออกมามากและมี
คุณภาพสูงอย่างไม่คิดวา่จะมีถึงขนาดนนั ยงิมีการจดบนัทึก และช่วยกนัตีความหรือทบทวนก็จะ
เกิดการยกระดบัความรู้ขึนโดยอตัโนมติั เรืองเล่าคือเครืองมือเชือมต่อความรู้ทีไดส้ร้างสมไวใ้น
อดีตทงัทีสร้างอยา่งรู้ตวัและไม่รู้ตวั สู่ปัจจุบนั เป็นเครืองมือ หรือสือหรือร่างทรงให้ ความรู้แฝงได้
ปรากฏตวั ทาํให้เราสามารถ ดูด จบั (capture) ความรู้เหล่านีได ้เรืองเล่ามีพลานุภาพเป็นรูปธรรม
ใหเ้ราคน้หานามธรรมได ้

 5.  พลงัของการเล่าเรืองสู่พืนทีเสมือนจริง เช่น เวบ็ไซต์ หรือ cyber space (blog) นีคือ   
พลานุภาพทีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เป็นสะพานเชือมความรู้ เป็นเครืองมือของการ
แลกเปลียนประสบการณ์ หรือความรู้ทีไดจ้ากการปฏิบติั 

 6.  พลงัของการจดบนัทึก หัวใจนักปราชญ์ทีสอนกนัมาแต่โบราณ คือ สุ จิ ปุ ลิ แต่คน
ไทยโดยทวัไปหย่อนด้านลิ –ลิขิต คือไม่ค่อยจดบนัทึก ไม่ได้ใช้พลังของการจดบนัทึกการจด
บนัทึกโดยเฉพาะอยา่งยิงการบนัทึกความรู้สึก หรือความคิด จากการผา่นประสบการณ์ต่างๆเป็น
การบนัทึก ความรู้ฝังลึก ยิงบนัทึก ความคิดจะยิงแตกฉาน ยิงคิดเก่งยิงขึน ยิงถ้าคิดแล้วนําไป
ทดลองปฏิบติั แลว้บนัทึกประสบการณ์จากการปฏิบติันัน ก็จะเกิดการสร้างความรู้ หมุนเวียน
เรือยไป      ไม่รู้จบ 

 7.  พลงัทวีคูณ (synergy) ในการดาํเนินการจดัการความรู้ ตอ้งมีทกัษะในการสร้างพลงั
ทวีคูณ (synergy) ขึนจากสิงทีเสมือนคู่ขดัแยง้ หรือขวัตรงกันข้าม เช่น ความรู้ภายใน ความรู้
ภายนอก (องคก์ร/ชุมชน), ความรู้ชดัแจง้-ความรู้ฝังลึก, ความรู้เชิงวฒันธรรม เชิงความเชือ ความรู้
เชิงวิทยาศาสตร์ เชิงวิชาการ, ความรู้เชิงภูมิปัญญาทอ้งถิน-ความรู้เชิงปัญญาสากล, ความรู้จุลภาค
เกียวกบังานทีหน้างานความรู้เชิงมหัพภาค  เกียวกบัระบบงานขององค์กรความรู้เพือประโยชน์
ขององคก์รความรู้เพือประโยชน์ของพนกังาน เป็นตน้ 

 8.  พลงัของการสกดัความรู้จากการปฏิบติั-ความสําเร็จ แลว้นาํไปสู่ปฏิบติัต่อเป็นวฏัจกัร
ไม่รู้จบ ตามปกติ เรามองผลสําเร็จหรือผลงานในลกัษณะของการมองชันเดียว  แต่การจดัการ
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ความรู้เนน้การมองเชิงซบัซ้อน มองหลายมิติ หลายมุม มองเห็นความซบัซ้อน เห็นความสัมพนัธ์ 
กระบวนระบบ (systems thinking) ดงันนัเราจึงมองจากความสําเร็จทะลุไปทีความรู้ทีซ่อนอยูใ่น
ขนัตอนของการสร้างความสําเร็จนนั เราจึงเสาะหา “ความสําเร็จเล็กๆ แต่ยงิใหญ่” ทีมีอยูม่ากมาย
ภายในองคก์ร (ชุมชน) ของเราและในองคก์ร (ชุมชน) อืน เอาดูดซบัความรู้สู่คน และสกดัความรู้
สู่กระดาษ เน้นทีความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) สําหรับนําไปใช้งานและสกัดความรู้จาก
ประสบการณ์การปฏิบติังาน เป็นวฎัจกัร ไม่รู้จบ เนน้ที วฎัจกัรไม่รู้จบ 

 9.  กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ มีผูรั้บผดิชอบ หรือ กลุ่มผูรั้บผิดชอบและมียุทธศาสตร์ 
ในการดาํเนินการอย่างมีระบบ และเป็นขนัตอน ยาํว่า ในการดาํเนินการจดัการความรู้ในองค์กร 
(ชุมชน/สังคม) ตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบและมียทุธศาสตร์ในการดาํเนินการ-พลานุภาพการ
จดัการ 

 10.  พลังของการรวมตัวกัน เองของความ รู้ชินส่วนเล็กๆ  เ ป็นความรู้ทียิงใหญ่                  
(self organization) อนัเป็นผลของความเป็นอิสระ ประเด็นทีตอ้งการเน้นในทีนี คือ ความเป็น
อิสระ เพือเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์นวตักรรมชินเล็กน้อยอย่าง ภายใตเ้ป้าหมายทียิงใหญ่ 
(common purpose/shared vision) ร่วมกนั แลว้ให้ความเป็นอิสระทีชินส่วนเหล่านนัจะประกอบ
กนัเอง และก่อผลทียงิใหญ่ การรวมตวัของความรู้เล็กๆ เป็นความรู้ทียิงใหญ่ในทาํนองเดียวกนักบั
ชินส่วนรถยนตป์ระกอบกนัเป็นรถยนต ์ถา้มีการดาํเนินการจดัการความรู้อยา่งถูกตอ้งจริงจงั ปัจจยั
ทงั 10 ประการนีจะยงิงอกงามและงดงาม 

สรุปไดว้า่ สังคม ชุมชน หรือองคก์รทีเห็นคุณค่า และรู้จกันาํพลงัสําคญัทีมีอยูใ่นผูป้ฏิบติั
มาสร้างคุณค่าและมูลค่า จะเคารพและให้เกียรติผูป้ฏิบติังานทุกระดับ เป็นพืนฐานของสังคม
สมานฉันท์ และเป็นพืนฐานของภราดรภาพ สังคมใด ชุมชนใด หรือองค์กรใดสร้างบรรยากาศ
เช่นนีได ้จะเกิดพลงัชุมชนทียงิใหญ่ นีคือ พลานุภาพของการจดัการความรู้  ซึงการจดัการความรู้ที
นาํไปสู่การปฏิบติัทีผ่านองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ในระดบั
พนืทีสามารถส่งผลต่ออนาคตของชุมชนต่อไปได ้
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องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เนืองจากการกระแสการเปลียนแปลงของโลกยุคปัจจุบนัทีเรียกว่า ยุคโลกาภิวตัน์ ทาํให้
เกิดการเปลียนแปลงในทุกๆดา้น องคก์รทงัภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตอ้งมีการปรับตวั 
ดงันนัจึงตอ้งมีการผสมผสานการเรียนรู้ เพือความเจริญเติบโตและความกา้วหนา้อยา่งมนัคง จึงจะ
ถือวา่องคก์รนนัประสบความสาํเร็จ โดยการใชก้ลยทุธ์คือการพฒันาไปสู่การเป็น “องคก์รแห่งการ
เรียนรู้” (learning organization) ซึงผูว้จิยัไดศึ้กษาองคก์รทีถือวา่เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ในพืนที
เพือสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินการเพือให้ชุมชนต่างๆ ทีอยู่ในพืนที
ใกลเ้คียงสามารถเขา้มาศึกษาดูงาน และนาํไปปฏิบติัเพือให้องค์กรหรือชุมชนของตนเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ไดใ้นอนาคตต่อไป 

1. ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 นักวิชาการด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ความหมายของคาํว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สามารถรวบรวมความหมายไดด้งันี 

 จาํเรียง  วยัวฒัน์ และ เบญจมาศ  อาํพนัธ์ุ (2540:11) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่า องค์กร
แห่งการเรียนรู้ วา่หมายถึง องคก์รทีมีการมุ่งเนน้ในการกระตุน้เร่งเร้า และจูงใจ ให้สมาชิกทุกคนมี
ความกระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา เพือขยายศกัยภาพของตนเองและ
ขององค์กร ในการทีจะลงมือปฏิบติัภารกิจนานปัการให้สําเร็จลุล่วง โดยอาศยัรูปแบบของการ
ทาํงานเป็นทีม และการเรียนรู้ร่วมกนั  
 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2544:83-84) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่องคก์รแห่งการเรียนรู้ วา่
เป็นการสร้างองค์การเพือให้พร้อมรับสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลง  โดยทีองค์การจะ
เปรียบเสมือนกบับุคคลทีมีความจาํและความสามารถทีจะเรียนรู้ได้ ปกติคนมีความจาํเป็นและ
ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง แต่องค์การเรียนรู้ตอ้งมีความจาํในดา้นความเป็นมาและ
พฒันาการขององค์การ ซึงจะถูกบนัทึกไวห้ลายรูปแบบ เช่น เอกสาร นโยบาย ขนัตอน รายงาน 
ฐานขอ้มูล และประกอบดว้ยสิงทีสาํคญัทีสุดคือทรัพยากรมนุษย ์
 วิโรจน์  สารรัตนะ และอัญชลี สารัตนะ  (2545:11) ได้ให้ความหมายไวว้่า องค์กรที
สมาชิกในองคก์รมีความตืนตวัและมีแรงบนัดาลใจทีจะพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งต่อเนือง มี
ความคิดริเริมทีจะสร้างสรรค์สิงแปลกๆใหม่ๆ ให้เกิดขึนกบัองค์การ มีความสัมพนัธ์เพือการ
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เรียนรู้ ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกขององคก์ารเอง โดยภาพรวมเป็นองคก์ารทีมุ่งแสวงหาความเป็นไป
ไดแ้ละโอกาสเพือพฒันา 
 เสนาะ  กลินงาม (2551 :99) ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง องค์กรทีมีการเรียนรู้และ
ปรับเปลียนตนเองอย่างต่อเนือง ทงัในระดบับุคคล กลุ่มบุคคล หรือทีมองค์การและในสังคมที
องคก์ารมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ยการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง โดยอาศยักระบวนการจดัการความรู้ในขนัตอน
ต่างๆไดแ้ก่ การกาํหนดความรู้ทีจาํเป็นต่อองคก์าร การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้ การแลกเปลียนความรู้และการนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์าร 
 Senge (1990: 239-269) ไดใ้ห้ความหมายวา่หมายถึง องคก์รทีสนบัสนุนและส่งเสริมให้
บุคคล และกลุ่มบุคคลในองคก์ารสามารถเรียนรู้ และสร้างความรู้เพือเพิมพูนอย่างต่อเนือง และ
อย่างมีสมรรถนะ อาศยัการทาํงานร่วมมือกนั เรียนรู้ร่วมกนั แลกเปลียนวิสัยทศัน์และความรู้
ร่วมกนัตลอดจน ร่วมกนัพฒันาความคิด และสรรสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
และอย่างมีวิจารณญาณ ทงันีเพือทาํให้เกิดการพฒันาความก้าวหน้าในการดาํเนินกิจกรรมของ
องคก์รไปสู่เป้าหมายร่วมกนัอยา่งมีสมรรถนะ  
 ในทศันะของGarvin(1993:125)ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ องคก์รแห่งการเรียนรู้เป็นองคก์รที
มีทกัษะในการสร้างสรรค ์การไดม้า การถ่ายทอดความรู้ และสมาชิกมีการปรับเปลียนพฤติกรรมที
สะท้อนถึงการเรียนรู้และความเข้าใจสิงใหม่ๆและการเพิมความสามารถขององค์การในการ
เปลียนแปลงหรือการปฏิรูปองคก์าร 
 ดงันนัจึงสรุปความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ไดว้า่ เป็นองคก์รทีมีบรรยากาศทีเอือ
ให้บุคคล กลุ่มหรือทีมในองค์กร ได้พฒันาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนือง สนับสนุน
ความคิดสร้างสรรค์ มีการแลกเปลียนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์  ร่วมกันแก้ไขปัญหาของ
องคก์ร ทงันีบุคลากรและองคก์รจะมีศกัยภาพในการเตรียมความพร้อม และปรับตวัให้เท่าทนัต่อ
กระแสความเปลียนแปลง รวมทงัสามารถนาํพาองคก์รใหอ้ยูร่อดและมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. ลกัษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ลกัษณะของการสร้างองค์กรการเรียนรู้ทีจะสนับสนุนให้มีการพฒันาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อยา่งต่อเนืองและยงัยนื ซึงมีผูศึ้กษาหลากหลายผูว้จิยัไดร้วบรวมไวด้งันี  
 องคก์รทีมีการเรียนรู้นนั Marquardt (1996:51-77) ไดร้ะบุลกัษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้
ไว ้11 ประการดงัต่อไป 
 1. มีโครงสร้างทีเหมาะสม (appropriate structure) ไม่มีสายบงัคบับญัชามากเกินไป             
มีลกัษณะกะทดัรัด ยืดหยุดคล่องตวั มีคาํพรรณนาหน้าทีความรับผิดอบของงานในตาํแหน่งทีมี
ความยืดหยุ่นเอือต่อการตังทีมงานได้ ซึงในอนาคตต้องใช้สมรรถนะ (competencies) แทน
รายละเอียดในการปฏิบติั (job description) 
 2.  มีวฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์กร (corporate learning culture) องค์กรการเรียนรู้
สมาชิกในองค์กรมีนิสัยใฝ่รู้มีการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ต่อกันฉันท์มิตร มีแรงจูงใจที
สร้างสรรคสิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ และไดรั้บการสนบัสนุนทงัการเงินและขวญักาํลงัใจจากผูบ้ริหาร 

 3.  มีการเพิมอาํนาจปฏิบติั (empowerment) องคก์รการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้สมาชิกทีมี
ความสามารถในการเรียนรู้ มีอิสระในการตดัสินใจ ลดความรู้สึกตอ้งพึงพาผูอื้นในการแกปั้ญหา 
ขยายความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองเพือเกิดผลงานสร้างสรรค์อย่างเต็มทีผลักความ
รับผดิชอบและตดัสินใจแกไ้ขปัญหาไปสู่ระดบัล่างใหม้ากทีสุด 

 4.  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (environmental scanning) องค์กรการเรียนรู้จะ
คาดคะเนการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนทีจะกระทบต่อสภาพแวดลอ้มองคก์ร ตอ้งไหวตวัให้ทนักบั
ความเปลียนแปลง แสดงท่วงทีในธุรกิจของตนให้มีนยัต่อสังคม เลือกเป้าหมายในสภาพแวดลอ้ม
ทีองคก์รมุ่งจะปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

 5.  มีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ (knowledge creation and transfer) ทุกคนมีหน้าที
สร้างนวตักรรมองคค์วามรู้ใหม่ๆ มิใช่เพียงหนา้ทีของการพฒันางานวิจยั หรือ การพฒันาแบบซาํ
เดิม     ในองคก์รการเรียนรู้นนัสมาชิกทุกคนมีบทบาทในการเสริมความรู้ เรียนรู้จากส่วนอืน ฝ่าย
อืน จากเครือข่ายสายสัมพนัธ์ติดต่อกันผ่านช่องทางการสือสารและเทคโนโลยีต่างๆ มีการ
แลกเปลียนข่าวสารระหวา่งกนั 
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 6.  มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (learning technology) องค์กรแห่งการเรียนรู้จะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบติังานในการเรียนรู้อย่างทวัถึง เพือให้มีการเก็บประมวลผล 
ถ่ายทอดสารสนเทศแก่กนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง สร้างเครือข่าย สร้างฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
มีการใช้ปัญญาในการประดิษฐ์ (artificial intelligence) เทียงเคียงกบัการทาํงานของสมองของ
มนุษย ์ทาํใหก้ารฝึกอบรมในอนาคตจะรวดเร็ว สันกระชบั เป็นทีน่าสนใจ ประยกุตใ์ชไ้ด ้

 7. มุ่งเน้นคุณภาพ (quality) โดยจะให้ความสําคญักบัการบริหารคุณภาพโดยรวมทวัทงั
องคก์รเน้นการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง ซึงมีผลให้องคก์รการเรียนรู้จะพฒันาคุณค่าในสายตาของ
ผูรั้บบริการโดยไม่มีคาํวา่ต่อรอง คุณภาพจะเป็นทียอมรับ 

 8.  ยาํเน้นการมีกลยุทธ์ (strategy) กระบวนการเรียนรู้ขององค์กรการเรียนรู้ จะเป็นไป
อย่างมีกลยุทธ์ทงัในด้านของการยกร่าง การดาํเนินการและการประเมิน ผูจ้ดัการบริหารจะเป็น
ผูท้าํหนา้ทีทดลองเกือหนุนมากกวา่จะเป็นผูก้าํหนดแนวทางปฏิบติัหรือคาํตอบไวใ้ห ้

 9.  มีบรรยากาศทีเกือหนุน (supportive atmosphere) มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ฏิบติังาน เพือให้ไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเต็มที เคารพศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์อดทน
ต่อความแตกต่าง ความหลากหลาย ใหค้วามเท่าเทียมเสมอภาค ใหค้วามเป็นอิสระสร้างบรรยากาศ
ทีเป็นประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกคนในองคก์ร 

 10.  มีการทาํงานเป็นทีมและทาํงานแบบมีเครือข่าย (teamwork and networking) การ
ทาํงานกนัเป็นทีมจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างใหเ้กิดระบบการทาํงานอยา่งเป็นเครือข่าย 
เกิดการแข่งขนันําไปสู่การสร้างพลังร่วม (synergy) ในองค์กร ซึงเป็นการสร้างความร่วมมือ
แกปั้ญหาอยา่งต่อเนืองในระยะยาว มีการริเริมสิงใหม่ๆ เพือสร้างการแข่งขนั และสร้างพนัธมิตร
ในการดาํเนินงาน 

 11.  มีวสิัยทศัน์ร่วมกนั (vision) ซึงจะเป็นแรงผลกัดนัให้การปฏิบติังานมุ่งเขา้สู่เป้าหมาย
อย่างมีจิตจาํนง อย่างผูกพนับนพืนฐานของค่านิยม ปรัชญา ความคิดความเชือทีคล้ายคลึงกัน 
ส่งผลใหมี้การร่วมกนัทาํกิจกรรมทีมีจุดหมายเดียวกนัในทีสุด 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541:335) ไดก้ล่าวถึง องคก์รแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
ลกัษณะต่างๆ ดงันี 

1. จะต้องมีการยอมรับร่วมกันในวิสัยทัศน์ (vision) ขององค์กร ซึงรวมถึงภารกิจ 
(mission) เป้าหมาย (goal) และวตัถุประสงค ์(objective) 

2.  บุคลากรจะตอ้งละทิงวธีิการคิดแบบเก่าและสร้างมาตรฐานในการทาํงานเพือแกปั้ญหา
หรือทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.  สมาชิกทุกคนจะตอ้งคิดถึงกระบวนการขององคก์ร ซึงรวมถึงกิจกรรมหนา้ที และการ
กระทาํร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้ม ซึงเป็นส่วนหนึงของการสร้างความสัมพนัธ์ร่วมกนั 

4.  บุคคลจะตอ้งมีการสือสารซึงกนัและกนัทุกฝ่ายทุกแผนก ไม่วา่เป็นการติดต่อขา้มกนั
ในแนวดิง หรือแนวระนาบโดยปราศจากความกลวัทีจะถูกลงโทษ 

สรัสวดี  ราชกุลชยั (2543:472) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะขององคก์รการเรียนรู้จะตอ้งมีลกัษณะ 
ดงันี 

1.  มีวสิัยทศัน์ทีทุกคนเห็นดว้ยและยอมรับ 

2.   พนักงานและสมาชิกในองค์กรเลิกใช้วิธีคิดแก้ปัญหา หรือการทาํงานและกิจวตัร
ประจาํวนัแบบเดิม 

3.  สมาชิกในองค์กรจะคิดถึงกระบวนการกิจกรรม หน้าทีขององค์กรและร่วมกัน
ดาํเนินการควบคู่ไปกบัสภาพแวดลอ้มในฐานะเป็นส่วนหนึงของระบบทีมีพฒันาการอยา่งต่อเนือง
ไปดว้ยกนั 

4.  มีการติดต่อสือสาร ทงัในแนวดิงและแนวนอน อยา่งกวา้งขวางโดยปราศจากการเกรง
กลวัการวพิากษว์จิารณ์หรือการลงโทษ 

สรุปได้ว่า ลกัษณะขององค์กรการเรียนรู้ประกอบด้วย กระบวนการของการเรียนรู้ใน
องค์กร มีการสร้างและแบ่งปันความรู้ มีการใช้เทคโนโลยีทีทนัสมยัช่วยในการสือสารสามารถ
ส่งผ่านขอ้มูลได้อย่างรวดเร็ว มีการสือสารทีดีทวัทงัองค์กร วฒันธรรมองค์กรทีทาํให้เกิดการ
เรียนรู้มีบรรยากาศทีเกือหนุน มีระบบประเมินผลการปฏิบติังานทีตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้มีวสิัยทศัน์ร่วมกนัเพือเกิดแรงผลกัดนันาํไปสู่เป้าหมาย ผูบ้ริหารเปิดโอกาส
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ให้บุคลากรในองค์กรแสดงความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล มีการสนับสนุนบุคลากรใน
องคก์รไดพ้ฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ความสามารถ 

3. เทคนิคในการพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัการเรียนรู้ของ

บุคคล ระดับการเรียนรู้ของกลุ่ม และระดบัการเรียนรู้ขององค์กร ซึงแต่ละระดบัการเรียนรู้มี
เทคนิค ดงัต่อไปนี (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัท,์ 2544: 63-70) 

1.  การเรียนรู้ระดบับุคคล 

    การเรียนรู้ระดบับุคคลมีความสาํคญัและเป็นขนัตอนทีบุคคลจะตอ้งมีการพฒันาตนเอง
ก่อนเป็นลาํดบัแรก การเรียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) เป็นทกัษะทีสําคญั โดยมี
องคป์ระกอบสาํคญั ดงันี 

   1. 1  ความตอ้งการการเรียนรู้ (learner needs) คือ สิงทีผูเ้รียนตอ้งการ และสามารถ
นาํไปใชเ้พือความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

   1.2   รูปแบบการเรียนรู้ (learning styles) คือ ลกัษณะของแต่ละบุคคลทีชอบและมี
อิทธิพลต่อการเรียนของพวกเขา ซึงมีรูปแบบวิธีคิดแตกต่างกนั และมีวิธีการแกปั้ญหาแตกต่างกนั
ไป 

   1.3   การฝึกอบรม (training) คือ การจดักิจกรรมการสอน การฝึกอบรมให้เหมาะกบั
ผูเ้รียน เพือเพิมขีดความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ 

    เทคนิคการเรียนรู้ระดบับุคคล ประกอบดว้ยเทคนิคต่างๆ มากมายทีจะสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ในระดบับุคคล ไดแ้ก่ 

    1. ความรู้ทีมีในตนเอง (self – knowledge) เป็นการพฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ของ
ตนเองโดยการศึกษาตนเองจากตนเองและผูอื้น โดยศึกษาตนเองแบ่ง แบ่งเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 
ประมาณความสามารถของตนเอง (abilities estimation)  2) ศึกษาว่าตนเองมีความรู้ และความ
เขา้ใจอะไรบา้น ถือวา่เป็นการตระหนกัรู้ดว้ยตนเอง (self-confidence) 3) ตอ้งรู้จกัตนเอง ตอ้งการ
อะไรในอนาคต เพือคน้หาบุคลิกภาพ (personality) และเอกลกัษณ์ (identity)  4) ระดบันีเป็นระดบั
สูงสุดของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (self-knowledge) เป็นการทาํความเขา้ใจตนเองอย่างลึกซึง รู้ว่า
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ตนทาํอะไรไดบ้า้ง รู้ความตอ้งการของตน ซึงเป็นเครืองชีนาํการเรียนรู้และพฒันาตนเอง สามารถ
กาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ เส้นทางการเรียนรู้ (learning Path) และวิธีการทีจะเรียนรู้ (method 

of learning) 
     2.  การเรียนรู้ทีจะเรียนรู้ (learning to learn) เป็นวิธีการทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการ

พฒันาศกัยภาพ (potential) ในการเรียนรู้ ตอ้งอาศยัเทคนิคของการศึกษาตนเองในการคน้หาจุด
แข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) ศึกษาวิธีการคิด (way of thinking) การใช้เหตุผลของ
ตนเอง (reasoning) ศึกษาวธีิการรับรู้และการตงัสมมติฐานของตนเองเกียวกบัสิงต่างๆ แลว้กาํหนด
วธีิการและแนวทางการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

    3.  การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (problem oriented learning) วิธีการเรียนรู้แบบนี
เป็นการเรียนรู้จากการแกปั้ญหาทีเกิดขึน ปัญหาจะเป็นตวักาํหนดวา่เราตอ้งเรียนรู้อะไรบา้งจึงจะ
แกปั้ญหานนัได ้ซึงรวมไปถึงวธีิการและบุคคลทีจะเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกัในการ
ทาํงาน โดยการเรียนรู้จะเกิดขึนในงาน (on-the-Job) กระบวนการเรียนรู้ (work process) จะ
เชือมโยงโดยตรงกบักระบวนการในการทาํงานสถานทีทาํงานจะเป็นทีจาํลองสถานการณ์การ
เรียนรู้ โดยเรียนรู้แบบเป็นวฎัจกัร (cyclic learning) 

       4.  การเรียนรู้แบบเป็นรูปธรรม (methodical) นอกจากการส่งเสริมการเรียนรู้ในขณะ
ทาํงาน (learning doing) หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงแลว้ องคก์รจะตอ้งส่งเสริมการ
เรียนรู้เป็นรูปธรรม (conscious learning) เช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน (classroom) การฝึกอบรม 
(training) การสัมมนา (seminars)  การเขา้หลกัสูตรการศึกษา (education course) หรือในรูปของ
คู่มือทีเป็นแบบแผน (instruction manual) ซึงสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ทงัในและนอกทีทาํงาน 
ทาํใหบุ้คคลสามารถกาํหนดรู้ไดว้า่ตนเองกาํลงัมีการเรียนรู้เรืองอะไร ดว้ยวิธีการอะไร และเมือไร 
เป็นการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

2.  ระดบัการเรียนรู้ของกลุ่ม 

      การเรียนรู้เป็นทีมมีปัจจยัสําคญั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในทีม สามารถสร้างไดโ้ดยการ
เปิดกวา้งทางความคิด (openness) ในมุมมอง (view) แนวคิด (ideas) สร้างคุณค่าของทีมให้อยู่
เหนือกวา่คุณค่าของบุคคล และสร้างทีมผสมผสานของสมาชิกโดยมีการแบ่งปันความรู้ให้กนัและ
กนัระหว่างบุคคลและทีม (collective) องค์กรควรสนับสนุนให้มีการพูดคุยถกเถียง (dialogue) 
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ซกัถาม (inquiry) อยา่งกวา้งขวาง เปิดโอกาสใหใ้ส่ความคิดเห็นของเขาลงไปในพนัธกิจ (mission) 
เป้าหมาย (goals) และกระบวนการทาํงาน (operation procedures) ขององค์กรเปิดโอกาสให้
พนกังานไดร่้วมกิจกรรมเป็นทีม 

     เทคนิคการเรียนรู้เป็นทีม (team learning) ประกอบด้วย วิธีการเรียนรู้โดยปฏิบติั 
(action learning) เป็นวิธีการสอนงานให้รู้ โดยผ่านการแก้ปัญหา และพฒันาแนวทางในการ
แกปั้ญหาและนาํสู่แนวทางการแกปั้ญหาใหม่ ดว้ยการศึกษาจากการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

     1. การปฏิบัติโดยการวิจัยค้นคว้า  (action research) ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพจะตอ้งมีการรวบรวมข้อมูล (collecting data) และวิเคราะห์ข้อมูล (analyzing) 
ร่วมกัน เป็นการค้นควา้หาความต้องการในการเปลียนแปลงโดยอาศัยปัญหาต่างๆ แล้วหา
ทางแกไ้ข 

     2.  การปฏิบติัจากผลการเรียนรู้ (action reflection learning) เป็นการให้คนเรียนรู้จาก
การทาํงาน การแกปั้ญหาร่วมกบัผูอื้น โดยมอบหมายงานทีทา้ทายให้ทาํมีส่วนร่วมในการพฒันา
องคก์ร เช่น มอบหมายงานโครงการใหท้าํ มีการประชุมปรึกษาหารือหรือสัมมนาร่วมกนั เป็นตน้ 

      3. การปฏิบติัตามหลกัวิทยาศาสตร์ (action science) เป็นเทคนิคทีไดจ้าก ขอ้มูลการ
ปฏิบติั โดยการคน้ควา้และปฏิบติัจากผลการเรียนรู้มาสร้างองคค์วามรู้เกียวกบัการทาํงานหรือการ
ปฏิบติัร่วมกนั พฒันาใหค้นทาํอยา่งทีคิดและพดูมีการสร้างเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาช่วย 

      4. วิธีการเรียนรู้ร่วมกนั (collaborative learning) เน้นการเรียนรู้เป็นทีมประกอบดว้ย
สมาชิกทีหลากหลายทังระดับตําแหน่งและหน้าทีงานทีรวมของคน  ความรู้ ความเข้าใจ 
บุคลิกลกัษณะ ค่านิยม และหนา้ทีงานต่างๆ ทงัสายงานหลกั (line) และสายงานสนบัสนุน (staff ) 
โดยใหค้วามเป็นอิสระในการร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาของทีม 

3.   ระดบัการเรียนรู้ขององคก์ร 

       การจดัการเรียนรู้ระดบัองคก์รเป็นการจดัใหส้มาชิกในองคก์รมีเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
สมาชิกในองคก์ร การทาํงานร่วมกนั การมีปฏิสัมพนัธ์กนัเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
หรือการผิดพลาดในการทาํงานทาํให้มีความเขา้ใจมีการแข่งขนัความรู้ เกิดเป็นกระบวนการการ
เรียนรู้ร่วมกนัในระดบัองคก์ร และสามารถขยายการเรียนรู้และการทาํงานเป็นลกัษณะเครือข่ายได้
ซึงจุดรวมของคนทีเขา้มาเชือมโยงเป็นเครือข่าย คือ การมีความคิดคลา้ยคลึงกนั มีความสนใจ หรือ
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ทาํงานในเรืองประเภทเดียวกนั มีการแลกเปลียนเรียนรู้ การติดต่อสือสารกนัเป็นระยะๆ รวมทงั
อาจมีการระดมพลงัร่วมกนัขององคก์รได ้ซึงเทคนิคการเรียนรู้ขององคก์ร (organization learning) 
นัน สามารถทาํได้โดยมีการกระจายอาํนาจ (decentralization) มีวฒันธรรม (culture) ทียืดหยุ่น 
และเอือต่อการเรียนรู้ ใช้กลยุทธ์ทีมุ่งต่อการเปลียนแปลง ให้ความสําคญักบัความสามารถของ
สมาชิกในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กร มีการลงทุนในการพฒันาคนเท่า
เทียบเท่าดา้นอืนๆ เทคนิคในการพฒันาองค์กร กิจกรรมทีควรนาํมาใชใ้นองค์กรเพือให้บุคลากร
ในองค์กรเรียนรู้ตลอดเวลาและอย่างต่อเนือง เพือส่งเสริมการพฒันาองค์กรการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
รวบรวมเทคนิค โดยมีรายละเอียดดงันี 

         1. เทคนิคมาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking)  เป็นการผลกัดนัองคก์รการเรียนรู้ 
โดยการเรียนรู้จากการปฏิบติั การเรียนรู้จากการปฏิบติัทีเป็นเลิศในแต่ละเรืองโดยองคก์รจะตอ้ง
ศึกษาเรียนรู้ เพือการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

        2. การสอนงาน (coaching) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรซึงมักจะกระทําได้โดย
ผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรงเป็นผู ้ให้คาํแนะนํา และสอนงานแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชา เพือพฒันาให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถทาํงานปัจจุบนัหรืองานทีไดรั้บมอบหมายต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และขนัตอนในการสอนงาน  
              3. การเป็นพีเลียง (mentoring) เป็นวิธีพฒันาการบุคลากร โดยทีผูมี้ตาํแหน่งสูงกว่า
หรืออายุงานมากกว่าในหน่วยงานให้คาํปรึกษาแนะนาํให้ความช่วยเหลือแก่รุ่นน้องหรือผูอ้ยู่ใน
ระดบัตาํเพือสอนให้มีความสามารถในการปฏิบติังานสูงขึน มีศกัยภาพสามารถเลือนตาํแหน่งอยู่
ในระดบัทีสูงขึนและมีประสิทธิภาพในการทาํงาน บทบาทหนา้ทีของการเป็นพีเลียง การคดัเลือก 
พีเลียงเลือกจากผู ้ทีมีระดับตาํแหน่งสูงกว่า มีประสบการณ์สูง ประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบติังานสมคัรใจทีจะเป็นพีเลียง  
        4.  แฟ้มงานเพือการพฒันา (portfolio) วิธีการเสริมสร้างการเรียนรู้ในองค์กรผูว้ิจยั
เห็นวา่ควรมีการทาํแฟ้มงานบนัทึกการปฏิบติังานเพือเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานแฟ้มงานจึง
เป็นสิงทีใชบ้นัทึกเกียวกบัประสบการณ์การเรียนรู้ ขนัตอนการดาํเนินงานรวมทงัผลงานทีสามารถ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน แฟ้มงานเป็นการเก็บ รวบรวม หลกัฐานอย่างต่อเนืองทีแสดงถึงความกา้วหน้า 
ความเชียวชาญของผูป้ฏิบติังาน ซึงบางครังอาจหมายถึงสิงต่างๆในอนาคตอีกดว้ย  
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          5. การเรียนการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็นการทาํบทเรียนสําหรับสอนแลว้ให้
ผูเ้รียนศึกษาจากบทเรียนผา่นคอมพิวเตอร์ได ้และใชส้าํหรับวเิคราะห์ผลการเรียนของผูเ้รียน 

           6. ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-learning center) ประโยชน์ของศูนยก์ารเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เป็นแหล่งทรัพยากรประกอบดว้ยสือการเรียนนานาชนิดทีจดัไวใ้ห้บุคลากรขององคก์ร
ไดใ้ชเ้วลา เพือการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ หรือเป็นการเรียนรู้เพือเพิมพนูทกัษะ และความเชียวชาญ
ในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง โดยเฉพาะเจา้หน้าทีคอยดูแลความเรียบร้อยอาํนวยความสะดวกให้
คาํแนะนาํ ช่วยเหลือผูที้จะใชบ้ริการ เช่น วิธีการใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ต่างๆ การคน้หาเอกสารวสัดุ
อุปกรณ์ทีมีอยูใ่นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

        7.  ศูนยก์ารเรียนรู้อย่างต่อเนือง (continuous learning centers) เป็นเครือข่ายการ
เรียนรู้ (learning network) โดยทีคนมาร่วมกันมาร่วมกันมาร่วมกันในลักษณะอาสาสมัคร 
(voluntary) โดยศูนยนี์จะเรียนรู้เกียวกบัเครืองมือ กระบวนการ หรือเทคนิคในการทาํงานใหม่ๆ 
สมาชิกแลกเปลียนข้อมูลหรือช่วยสอนคนอืนๆ ทงันีศูนยจ์ะต้องเริมจากผูน้ํา โดยผูน้ําจะต้อง
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและสิงอาํนวยความสะดวกทีเอือต่อการเรียนรู้ และความก้าวหน้าของ
บุคลากรบริหารงานภายใตจิ้ตสํานึกของการปรับปรุงอยา่งต่อเนือง ส่งเสริมและพฒันาระบบการ
สือสารขอ้มูลอย่างเปิดกวา้ง มีการไหลเวียนขอ้มูลอย่างเสรี กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัทุก
ระดบัทวัทงัองคก์รเพือประสานความตอ้งการของพนกังานและฝ่ายบริหารเขา้ดว้ยกนั 

4. ปัจจัยทส่ีงผลต่อการเกดิองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
วีระวฒัน์  ปันนิตามยั (2544: 98-105)  ไดก้ล่าวว่า ปัจจยับ่งชีความเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้เป็นการประเมินการเป็นองค์กรการเรียนนนัทาํไดย้าก ความรู้เป็นสิงนามธรรม เนืองจาก
ตอ้งประเมินในรูปของกระบวนการ (process) ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะผลลพัธ์ทีปรากฏออกมาบาง
องค์กรดูไดจ้ากงบประมาณทีใช้ในการพฒันาบุคลากรหรือเพิมขีดความสามารถดา้นตน้ทุนของ
ปัญหาผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีมีเกณฑ์บ่งชีความสําเร็จของกระบวนการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ซึงแมว้า่ยากแก่การชีวดัวา่ประสิทธิผลขององคก์รทีมีการเรียนรู้อยูที่ไหนแน่ ดงัทีทราบกนัแลว้วา่
เป้าหมายของ องค์กรการเรียนรู้ คือ การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคคล ( human 

performance) ทีจะส่งผลต่อการปฏิบติัด้านเศรษฐกิจ และการเงินขององค์กร (economic and 

financial performance) สู่ความเป็นเลิศในทีสุด ดงันนัหากจะประเมินเราก็สามารถดูไดจ้ากบุคคล
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กลุ่มคน และองคก์รการปฏิบติัหนา้ทีให้ผลงานไดดี้มากนอ้ยเพียงใด ให้ผลลพัธ์ใดบา้ง บรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ โดยมีปัจจยับ่งชี ดงันี 

1.  องคก์รการทาํงานบรรลุเป้าหมายทีตงัไวม้ากนอ้ยเพียงใด ความสําเร็จในทีนีควรจะวดั
ผลลพัธ์เป็นสําคญั อาจจะวดัจาก portfolio analysis การเติบโตของยอดกาํไรสุทธิ ยอดขายผลิต
ภาพทีเพิมขึนความคุม้ทุน เปอร์เซ็นตที์ครองส่วนแบ่งของตลาดในธุรกิจนนัๆ การมีส่วนช่วยเหลือ
บาํรุงสังคมขององคก์ร 

2.  คุณภาพและปริมาณนวตักรรม เป็นผลทีไดจ้ากการคน้พบ และการประดิษฐ์คิดคน้ที
ถือไดว้า่มีความเป็นเอกลกัษณ์ เป็นผูคิ้ดประดิษฐท์าํเป็นคนแรก แห่งแรก มีความเป็นประโยชน์ใน
ผลกระทบทีดีงามแก่สังคม สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลายอย่าง ทงันีไม่ควรนับ
ผลงานทีเป็นการลอกเลียนหรือปรับเปลียนจากของเดิมทีมีผูท้าํไวล่้วงหน้านีแล้ว ลิขสิทธิที           
จดทะเบียนไว ้

3.  รางวลัและเกียรติคุณทีองคก์รทีไดรั้บ ทีเป็นหลกัประกนัถึงความมีคุณภาพมีการพฒันา
อยา่งต่อเนืองไดม้าตรฐานจนเป็นทียอมรับ 

4.  ดชันีวดัคุณภาพในการทาํงานของบุคลากร หรือกลุ่มขององค์กรนันๆ ระดบัความ        
พึงพอใจกบังาน ระดบัความจงรักภกัดี ผกูพนัต่ออาชีพและต่อองคก์ร การมีสุขภาพกายสุขภาพใจ
ทีแขง้แรงและมีสุข ถือว่าเป็นดชันีชีวดัหนึง ระดบัความรักความภกัดี ความสามคัคี ความร่วมมือ    
การสร้างพลงังาน หรือจาํนวนครังความขดัแยง้กนัก็เป็นดชันีวดัไดอี้กอนัหนึง 

5.  ความเป็นผูน้าํขององค์กรต่อการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร ทีแสดงให้
เห็นเป็นรูปธรรม เช่น งบประมาณทีจดัสรรให้กบัความส่งเสริมการเรียนรู้ นโยบายเกียวกบัการ
พฒันาความรู้ และสมรรถนะของผูป้ฏิบติั จาํนวนชวัโมงทีบุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม และพฒันา         
การส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม ในลกัษณะกลุ่มอิสระ และระดบัของการเพิมอาํนาจปฏิบติัและ        
การตดัสินใจจากศูนยก์ลางไปสู่ระดบัล่างสุด ตลอดจนแนวบริหารทีมุ่งคาํนึงถึงคุณภาพต่างๆ  

ขอ้ตกลงเบืองตน้พืนฐาน 4 ประกอบของการผลกัดนัให้เกิดระบบการเรียนรู้ในองค์กร         
มีดงันี 
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1.  ผูน้นัไม่พึงขอผูอื้นเรียนรู้สิงใหม่ๆ หากตนเองไม่ไดเ้รียนรู้สิงใดเลย 

2.  การเรียนรู้เป็นการนาํตนเองออกนอกกรอบ แนวคิด แนวปฏิบติัดงัเดิม จึงตอ้งอาศยั
การรู้เห็นและความกลา้ในการตดัสินใจ 

3.  ความวติกกงัวลทีเกิดขึนจากการตอ้งเรียนรู้ สามารถลดทอนได ้หากวา่แบ่งปันเปิดเผย
กบักลุ่ม ทีมงานทีแสดงความรับผดิชอบ 

4.  กระบวนการเรียนรู้จะไม่เผยแพร่อย่างทัวถึงในองค์กร หากขาดกลุ่มทีจะช่วย
แปรเปลียนภาพใหม่เขา้ทดแทนสภาพดงัเดิม 

จากเทคนิคทีนําเสนอขา้งต้นเป็นส่วนหนึงในการนํามาใช้ในองค์กร เพือให้บุคคลใน
องค์กรมีการเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้อย่างต่อเนือง ดงันันผูบ้ริหารองค์กรตอ้งเลือกเทคนิค
วธีิการทีเหมาะสม เพือใหห้น่วยงานและบุคลากรในการทาํงานไดบ้รรลุเป้าหมาย 

แนวคิดเกยีวกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
             เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงมีพระราชดาํรัสชีแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  30 ปี  ตังแต่ก่อนเกิด
วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และในภายหลงัไดท้รงยาํแนวทางการแกไ้ขเพือให้รอดพน้และสามารถ
ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมนัคงและยงัยนืภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการเปลียนแปลงต่างๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาทีชีถึงแนวการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดบั  ตงัแต่ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ  ทงัในการพฒันาและบริหารประเทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพือให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์  
ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัทีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆอนัเกิดจากการเปลียนแปลงทงัภายนอกและ
ภายใน ทงันีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมดัระวงัอย่างยิงในการนํา
วชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและดาํเนินการทุกขนัตอนและขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง
พนืฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีของรัฐ  นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มี
ความสาํนึกในคุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริตและใหมี้ความรอบรู้ทีเหมาะสม  ดาํเนินชีวิตดว้ยความ
อดทนความเพียร  มีสติปัญญาและความรอบคอบ  เพือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
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เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวางทงัดา้นวตัถุ  สังคม  สิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี  (ประมวลและกลันกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว เรืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทงัพระราชดาํริอืนๆที
เกียวขอ้งโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นาํไปเผยแพร่ เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 
2542 เพือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนทัวไป:คณะอนุกรรมการขับเคลือน
เศรษฐกิจพอเพียง, 2550:3-5)   

1. ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง   
 เศรษฐกิจพอเพียง จากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และเอกสารงานวิจยั
ทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง สรุปความหมายไวด้งันี เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัทีดีในตวัพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิด
จากการเปลียนแปลงทงัภายนอกและภายใน ภายใตเ้งือนไขพืนฐาน ความรู้คู่คุณธรรม (กรมการ
พฒันาชุมชน, 2549: 68) พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดาํรัสให้ความหมาย
เศรษฐกิจพอเพียงไวว้่ามีความหมายกวา้งขวาง คือ คาํว่าพอก็เพียงพอ เพียงก็พอ ทาํอะไรตอ้ง
พอเพียง หมายความวา่ พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมากอาจมีมากมีหรูหราก็ได ้แต่ตอ้งไม่
เบียดเบียนคนอืน ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็พอเพียง ทาํอะไรก็เพียงพอ ปฏิบติัตน       
ก็พอเพียงความคิดก็เหมือนกัน (คณะกรรมการขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2548:ข) ซึงเป็น        
การดํารงชีวิตอยู่พอดีแล้วขยบัขยายให้มีมากขึนไปอีกก็ได้โดยถูกต้องชอบธรรมเป็นลําดับ                
(อุดมพร อมรธรรม, 2549:78) โดยมีการควบคุมการขยายตวัของความตอ้งการให้พอเหมาะพอดี
เป็นสําคญั เมือการผลิตมีปริมาณทีกวา่ความตอ้งการแลว้จึงนาํความเป็นอยู่ทีเหลือใช้ไปแจกจ่าย
ใหผู้ที้ขาดแคลนหรือดอ้ยกวา่เป็นการเอืออารีต่อชุมชน และนาํสะสมสําหรับอนาคตทีมีภูมิคุม้กนั
ทีดี (ภูเบศร์  สมุทรจกัร, 2549:84)  ลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นความพอเพียงสําหรับทุกคน         
ทุกครอบครัว แบบไม่ทอดทิงกนั ดว้ยจิตใจพอเพียง ทาํให้รักและเอืออาทรคนอืนได ้เพราะคนทีมี
จิตใจไม่รู้จกัพอย่อมรักคนอืนไม่เป็นและทาํลายมาก (ประเวศ วะสี, 2542:20)  ซึงการพยายาม
พงึตนเองช่วยตนเองใหม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้ให้พอมีพอกิน และพอใจในสิงทีไดรั้บมาโดยชอบ
ธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพือใหร้ายจ่ายไม่เกินรายรับ (อาํพล  เสนาณรงค,์ 2547) 
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 เมือกล่าวโดยสรุป ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง สรุปความหมายได้ว่า 
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันทีดีในตัว
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปลียนแปลงทงัภายนอกและภายใน ภายใต้
เงือนไขพืนฐาน ความรู้ คู่คุณธรรม 

2.  ประเภทและระดับของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 มีผูก้าํหนดประเภทของเศรษฐกิจพอเพียงออกไวต้ามลกัษณะการจบัตอ้งได ้ และตาม
ลกัษณะการจบัตอ้งได ้และตามระดบัพฤติกรรมแสดงออกของบุคคลไว ้2 ประการ คือ (พระธรรม
ปิฎก , 2545) 
 ประการแรก เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามลกัษณะการจบัตอ้งได ้แยกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งวตัถุวิสัย คือ ตอ้งมีกินมีใช ้มีปัจจยัสีเพียงพอ พอสมควรกบั
อตัภาพ ตรงกนั ตรงกนักบัการพึงตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจิตวิสัย 
คือ มีความรู้สึกเพียงพอ พอในความรู้สึก บางคนมีคนเป็นลา้นก็ไม่พอบางคนมีนิดเดียวก็พอเป็น
การพอเพียงทางจิตใจใชท้รัพยากรเพือดาํรงอยูเ่ท่านนั  
 ประการทีสอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียง ตามระดบัพฤติกรรมแสดงออกของบุคคล เป็นการ
จาํแนกเศรษฐกิจพอเพียงตามระดบัของผลทีแสดงออกจากพฤติกรรมของบุคคลซึงแยกออกได้
เป็น 3 ระดบั (สุเมธ ตนัติเวชกุล, 2541:81) ไดแ้ก่ เศรษฐกิจพอเพียงระดบัจิตสํานึก เกิดขึนจากการ
ทีสมาชิกชุมชนแต่ละคนตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี รู้สึกถึง     
ความพอเพียงในการดาํรงชีวิตอยา่งสมถะประกอบสัมมาอาชีพหาเลียงตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่    
อดอยาก ไม่โลภทีตกัตวง ไม่เบียดเบียนผูอื้นจนเกินความจาํเป็นคิดเผือแผแ่บ่งปันไปยงัสมาชิกคน
อืนๆ ในชุมชนดว้ย 

 

นอกจากนี สถาบนัไทยพฒัน์ ( 2550:11-12) ไดจ้าํแนกเศรษฐกิจพอเพียงไว ้3 ระดบั ดงันี  

1. เศรษฐกิจพอเพียงระดบัทีหนึง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืนฐาน ทีเนน้ความพอเพียง
ในระดบับุคคลและครอบครัว คือ การทีสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยูใ่นลกัษณะทีสามารถ
พึงพาตนเองได ้สามารถสนองความตอ้งการขนัพืนฐาน  เช่น ความตอ้งการในปัจจยัสีของตนเอง
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และครอบครัวได ้มีการช่วยเหลือเกือกลูซึงกนัและกนั มีความสามคัคีกลมเกลียว และมี             
ความพอเพียงในการดาํเนินชีวติดว้ยการประหยดัและการลดค่าใชจ่้ายทีไม่จาํเป็น จนสามารถ
ดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขทงัทางกายและใจ 

              2. เศรษฐกิจพอเพียงระดบัทีสอง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้ ทีเนน้ความพอเพียง
ในระดบักลุ่มหรือองคก์ร คือ เมือบุคคล/ครอบครัว มีความพอเพียงในระดบัทีหนึงแลว้ ก็จะรวม
พลงักนัในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ เพือร่วมกนัดาํเนินงานในดา้นต่างๆ ทงัดา้นการผลิต  การตลาด  
ความเป็นอยู ่สวสัดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานที
เกียวขอ้ง  ทงัหน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

              3. เศรษฐกิจพอเพียงระดบัทีสาม เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบกา้วหนา้  ทีเนน้ความพอเพียง
ในระดบัเครือข่าย คือ เมือกลุ่มหรือองคก์ร มีความพอเพียงในระดบัทีสองแลว้   ก็จะร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอกเพือการสร้างเครือข่าย มีการติดต่อร่วมมือกบัธนาคารและบริษทัต่างๆ ทงัใน
ดา้นการลงทุน   การผลิต   การตลาด    การจาํหน่าย และการบริหารจดัการ เพือการขยายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทีหลากหลาย ตลอดจนการพฒันาคุณภาพชีวิตทงัในดา้นสวสัดิการ การศึกษา สังคม
และศาสนา   ใหส้มประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย 
 อยา่งไรก็ตาม ระดบัความพอเพียงของสมาชิกของแต่ละคนนนัไม่เท่าเทียมกนั แต่สมาชิก
ทุกคนทีดาํเนินชีวิตตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเห็นสอดคล้องกนัในการยึดมนัในหลกัการ
สาํคญัคือ หลกัการใชชี้วติบนพืนฐานของการรู้จกัตนเอง รู้จกัพฒันาตนเองดา้นการทาํจิตใจให้ผอ่ง
ใสดว้ยความเจริญใจและมีความเยน็ใจอยู่เป็นประจาํอย่างต่อเนือง หลกัการคิดพึงพาตนเองและ
พึงพากันและกันในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เมือมีปัญหาจากการดําเนินชีวิตก็สามารถใช้
สติปัญญาไตร่ตรองหาสาเหตุของปัญหาและแก้ไขไปตามเหตุและปัจจยัดา้นความสามารถและ
ศกัยภาพทีชุมชนมีอยู่ดว้ยการปรึกษาหารือถอ้ยทีถอ้ยอาศยัช่วยเหลือซึงกนัและกนัในชุมชนก่อน
คิดพึงพาอาศยัผูอื้น และหลกัการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จกัลดกิเลสความตอ้งการของตนเองลง
เพือให้เหลือแรงกาํลงัและเวลาทีเพียงพอในการพฒันาคุณภาพชีวิตให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมให้
มากขึน (กรมการพฒันาชุมชน, 2549:56) 
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3.  องค์ประกอบของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เศรษฐกิจพอเพียงมีองคป์ระกอบจากคาํในความหมายและคุณลกัษณะของความพอเพียง
ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มีองคป์ระกอบเศรษฐกิจตามที พระธรรม
ปิฎก (2543) ได้กาํหนดไวว้่า เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย เศรษฐกิจพอเพียงทีเป็นวตัถุวิสัย         
มีปัจจยัสีสาํหรับบริโภคและใชเ้พียงพอกบัอตัภาพให้สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดลอ้มในชุมชนได ้กบัเศรษฐกิจพอเพียงทีเป็นจิตวิสัย มีความรู้สึกวา่เพียงพอเป็น
การพอเพียงทางจิตและความตอ้งการทีไม่โลภ ไม่ขวนขวายจนเกินกาํลงั ทงัทีเป็นวตัถุวิสัยและจิต
วิสัยตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบอีก 3 ด้าน (คณะอนุกรรมการขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, 
2547 ข : 15-16) ไดแ้ก่ 

 1.  ด้านความพอประมาณ  เป็นความพอดีไม่น้อยไม่มากเกินไปในทางการพูดจา การ
บริโภคทีไม่เกินความจาํเป็น การจดัการผลิต จดัการหน่วยการผลิต และการใชเ้ทคโนโลยี การผลิต
ทีเหมาะสมกบัทรัพยากรในชุมชนให้มีประสิทธิภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผูอื้น
และไม่ทาํลายสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมให้เสือมโทรม พร้อมกบัไม่สร้างภาระหนีสินทีเกิน
ความสามารถชาํระคืนได้  ซึงสุเมธ  ตนัติเวชกุล (2542:34) ได้กล่าวว่า ความพอประมาณ หรือ
ความพอดีนนั ประกอบดว้ยความพอดีดา้นจิตใจ คือการตงัสติ ตงัปัญญาโดยเริมทีตนเอง มีความ
เมตตา เอืออาทร และมีความเขา้ใจ โดยเฉพาะความพอดีทางดา้นสังคม คือการสร้างความพอดีใน
ทุกระดบัของสังคม โดยเริมจากครอบครัว ชุมชนและสังคม ส่วนความพอดีในทางดา้นเศรษฐกิจ 
คือตอ้งอยู่อย่างพอดี พอมี พอกิน ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย และในทางทีควรจะเป็นและสามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกระดับและทุกด้านของสังคม  ทงันีควรมีการนาํเนือแท้ของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ เพือให้เกิดการพฒันาทียงัยืนและ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง สติปัญญาและวถีิการดาํเนินชีวติของไทย 
 2.  ด้านความมีเหตุผล เป็นการตดัสินใจโดยใช้ศกัยภาพและมติของชุมชนทีมีอยู่เป็น
ขอ้มูลเบืองตน้ในการกาํหนดวสิัยทศัน์ทิศทางการพฒันาชุมชน การสร้างความสัมพนัธ์ของชุมชน 
การช่วยเหลือแบ่งปันกนั การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และการลดความตอ้งการ
และกิเลสของตนเองและชุมชน ทีพิจารณาจากศกัยภาพการพฒันาให้เห็นถึงผลของการกระทาํ
อยา่งรอบคอบในระดบัความพอเพียงของชุมชน  
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 3.  ดา้นการมีภูมิคุม้กนัทีดี หมายถึง การเตรียมพร้อมกบัผลกระทบและการเปลียนแปลง 
ด้วยการกระทาํทีไม่กระทบสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีการประกอบอาชีพและ
ดาํรงชีวติอยูใ่นชุมชนดว้ยความมนัคง รวมถึงการสืบทอดและพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรมอนั
เป็นเอกลกัษณ์ชุมชน  
 ทงันี ต้องมีเงือนไขสําคญั 2 ประการ ได้แก่ ความรู้ คือ มีความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมดัระวงัในการนาํความรู้ วิทยากรเทคโนโลยีมาใชใ้นการวางแผน การปฏิบติั  และ มีคุณธรรม 
คือ มีความตระหนกั มีความซือสัตย ์มีความอดทน มีความเพียร และใช้สติปัญญาในการดาํเนิน
ชีวติ 
 เมือกล่าวโดยสรุป  เศรษฐกิจพอเพียงจึงมีลักษณะองค์ประกอบสําคัญด้วยมีความ
พอประมาณในการผลิต การบริโภค การลดรายจ่ายทีไม่จาํเป็นและการเพิมรายไดจ้ากฐานการผลิต
ทีไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้นในการนาํทรัพยากรมาใช ้ความมีเหตุมีผลในการเอืออารีบุคคลอืน
หรือขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอืน มีเหตุมีผลในการผลิต การบริโภคและการสะสมทรัพย์
ตามความเหมาะสมกบัความพอดี มีการสร้างภูมิคุม้กนัทีดีสําหรับป้องกนัตนเองโดยการรวมกลุ่ม
ใหเ้กิดความเขม้แขง็ และประหยดัดว้ยการสะสมทรัพยที์พอประมาณเหมาะสม  พร้อมทงัมีความรู้
และ     มีคุณธรรมควบคู่กนัไปดว้ย 
4.  การขับเคลอืนเศรษฐกจิพอเพยีง 
 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะอนุกรรมการ
ขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง, 2550:25) ไดเ้สนอการสร้างขบวนการขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง
เพือสานต่อความคิดและเชือมโยงขยายผลทีเกิดจากการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
อย่างหลากหลาย รวมทงัเพือจุดประกายให้เกิดความรู้ความเขา้ใจทีถูกต้อง ซึงจะนําไปสู่การ
ยอมรับ และการนาํไปประยกุตใ์หเ้กิดผลในทางปฏิบติัในทุกภาคส่วนของสังคมอยา่งแทจ้ริง 

 การขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลกั เพือสร้างเครือข่ายเรียนรู้ ให้มีการนาํ   
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นกรอบแนวคิด เป็นแนวทางในการปฏิบติั ตลอดจนเป็นส่วนหนึง
ของวิถีชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วน โดยมีวตัถุประสงค์ของการขบัเคลือน เพือสร้างความรู้         
ความเขา้ใจทีถูกตอ้ง เกียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนทุกคนสามารถนาํหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ไดอ้ย่างเหมาะสม และปลูกฝังปรับเปลียนกระบวนทศัน์ในการ
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ดาํรงชีวิตให้อยูบ่นพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนาํไปสู่การปรับแนวทางพฒันาให้อยู่
บนพืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะอนุกรรมการขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียง (2550:26-29) ไดเ้สนอการระดมพลงัจาก
ทุกภาคส่วน โดยใหมี้การสร้างเครือข่ายดงัต่อไปนี 

 1.  เครือข่ายดา้นผูน้าํความคิด 

 2.  เครือข่ายดา้นประชาสังคม 

 3.  เครือข่ายดา้นสือมวลชนและประชาชน 

 4.  เครือข่ายดา้นสถาบนัการศึกษาและเยาวชน 

 5.  เครือข่ายดา้นองคก์รภาคธุรกิจเอกชน 

 6.  เครือข่ายดา้นองคก์รภาครัฐ 

 7.  เครือข่ายดา้นวชิาการ 

 8.  เครือข่ายดา้นสถาบนัการเมือง  

 ดงันัน  การขบัเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงนัน ถือเป็นการเสริมพลังให้ประเทศสามารถ
พฒันาไปไดอ้ย่างมนัคงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โดยให้ความสําคญักบัการสร้างฐานรากทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ ตลอดจน
สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปลียนแปลงต่างๆ ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั และนาํไปสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของประชาชน 

 โดยสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณาอยู ่5 ส่วน ดงันี 

 1.  กรอบแนวคิดเป็นปรัชญาทีชีแนะแนวทางการดาํรงอยู่ และปฏิบติัตนในทางทีควรจะ
เป็น โดยมีพืนฐานมาจากวถีิชีวติดงัเดิมของสังคมไทย สามารถนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และ
เป็นการมองโลกเชิงระบบทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวิกฤต 
เพือความมนัคงและความยงัยนืของการพฒันา 
 2.  คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนได้ในทุก
ระดบั โดยเนน้การปฏิบติังาน ทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขนัตอน 

 3.  คาํนิยาม ความพอเพียง จะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อมๆกนัดงันี 
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  3.1  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทีไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น เช่น การผลิตและการบริโภคทีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 

  3.2  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเกียวกบัระดบัของความพอเพียงนัน
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัทีเกียวขอ้งตลอดจนคาํนึงถึงผลทีคาดวา่จะ
เกิดขึนจากการกระทาํนนัๆอยา่งรอบคอบ 

  3.3  การมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลียนแปลงดา้นต่างๆ ทีจะเกิดขึนโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีคาดวา่
จะเกิดขึนในอนาคตทงัใกลแ้ละไกล 

 4.  เงือนไข การตดัสินใจ และการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียงนนัตอ้ง
อาศยัทงัความรู้ และคุณธรรมเป็นพืนฐาน กล่าวคือ 

  4.1  เงือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เกียวกบัวิชาการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง
อยา่งรอบคอบ ความรอบคอบทีจะนาํความรู้เหล่านนัมาพิจารณาให้เชือมโยงกนั เพือประกอบการ
วางแผน และความระมดัระวงัในขนัปฏิบติัการ 

  4.2  เงือนไขคุณธรรม ทีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํรงชีวติ 

 5.   แนวทางปฏิบัติ/ผลทีคาดว่าจะได้รับ  จากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพฒันาทีสมดุลและยงัยืน พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงในทุกด้าน ทงัด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี  ดงัแผนภูมิ 1 
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แผนภูมิ  1   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สามห่วง สองเงือนไข) 
ทีมา:   จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สาํนกังานสภาทีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

 “วารสารเศรษฐกจิและสังคม” 2548 : 41-47. 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นสังคมไดทุ้กระดบั  โดยเฉพาะพืนที
ทีผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยั ซึงไดมี้การเชือมโยงการดาํเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการ ภายใตแ้นวคิด 
คุณธรรม ความดี สร้างสังคม อยูดี่มีสุข เป็นกระบวนการพฒันาเพือขบัเคลือนคุณธรรมหรือความ
ดี ใหค้งอยูห่รือกลบัมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยูดี่มีสุข บนพืนฐานตามหลกัแนวพระราชดาํริ 

ความสมดุล/ความยงัยนื 

เศรษฐกิจ/สงัคม/การเมือง/วฒันธรรม 

 

ทางสายกลาง 

พอประมาณ 

มีเหตผุล มีภูมิคุม้กนั 

นาํไปสู่ 

ความรู้ คุณธรรม 
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เศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยเล็งเห็นวา่ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 

ประการ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการสร้างระบบภูมิคุม้กนัทีดี นนัเป็นหลกัการที
สามารถนาํมาใชเ้พือพฒันาคนไดอ้ยา่งดียงิและยงัเป็นหลกั ปรัชญาในการดาํเนินชีวิตให้มีความสุข
ไดอ้ย่างแทจ้ริง สามารถมีกินมีใช้อย่างเพียงพอ ไม่เบียดเบียนผูใ้ดและขณะเดียวกนัก็มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ย่างมนัคงและยงัยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และ
ความ เปลียนแปลงต่าง ๆ  

แนวคิดเกยีวกบัสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 อยูเ่ยน็เป็นสุข เป็นคาํทีสะทอ้นถึงสุขภาวะของคนในสังคมไทยทีมีมาแต่เดิมให้ความรู้สึก
ถึงสังคมทีสงบร่มเย็น ช่วยเหลือเกือกูลกนั แบ่งปัน เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและ
ชุมชน มีค่ามากกว่าเงิน จุดเปลียนเริมปรากฏอย่างต่อเนือง เมือเราเน้นการพฒันาประเทศตาม
กระแสของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมหลายฉบบั ไดส้ร้างค่านิยมให้เกิดขึนในหมู่คนไทยว่า
งานคือเงิน เงินคืองาน บนัดาลสุข ความสุขของคนในปัจจุบนั จึงผกูโยงอยูก่บัความมนัคงทางวตัถุ 
และความอยู่ดีกินดี ผลพวงของการพัฒนาเกือบครึงศตวรรษที “เอาเงินนําหน้า เอาปัญหา
ตามหลงั” ก่อผลกระทบโดยตรง นบัแต่ปัจเจกชนทีลุ่มหลงกบัความฟุ้งเฟ้อสะดวกสบาย เคยชิน
กบัการใช้เงินซือหาความสุขทุกรูปแบบ ครอบครัวขาดความอบอุ่น เพราะสมาชิกทุกคนต้อง
ทาํงานตวัเป็นเกลียวผลทีสังคมไดรั้บจึงเป็น “สังคมทีอยูร้่อน นอนทุกข”์ (เสรี  พงศพ์ิศ, 2549:1 ; 

ประเวศ วะสี, 2549:28)  
 ประเทศไทยจึงไดมี้การทบทวนการพฒันาใหม่โดยกาํหนดในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 ซึงเป็นกรอบยุทธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี มีวิสัยทศัน์
และเป้าประสงคที์มุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” (green and happiness society) โดยยึดแนว
ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาแบบบูรณาการทีเป็นองค์รวมมีคน
เป็นศูนยก์ลาง (สํานกัประเมินผลและเผยแพร่การพฒันาและสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549:1) 
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1.  ความหมายของสังคมอยู่เยน็เป็นสุข 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550:2) ได้ให้
ความหมายไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 10 วา่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข คือ การ
ทีคนมีคุณภาพชีวติทีดี ดาํรงชีวิตอยา่งมีดุลยภาพทงัจิต กาย ปัญญา ทีเชือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม 
และสิงแวดลอ้มอยา่งเป็นองคร์วมและสัมพนัธ์กนัไดถู้กตอ้งดีงาม นาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ
ระหวา่งคนกบัคน และระหวา่งคนกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 นอกจากนนั จากรายงานการศึกษาของ เสรี พงศพ์ิศ (2549) ยงัไดชี้ให้เห็นวา่ ความอยูเ่ป็น
สุขนนัไม่ไดห้มายความเพียงการไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ หากแต่หมายรวมถึงการสร้างความสมดุล การ
อยูร่่วมกบัขอ้จาํกดั ร่วมกบัโรคภยัไขเ้จ็บ ความพิการ ตลอดรวมถึงความไม่สมบูรณ์ต่างๆอีกดว้ย 
ทงันี ความอยูเ่ป็นสุข มีลกัษณะของความเป็นองคร์วมหรือความเป็นทงัหมด  
 อย่างไรก็ตามจากความหมายดงักล่าวจึงเห็นไดว้า่ ความอยู่เยน็เป็นสุขเป็นความสุขมวล
รวมของมนุษย์ทีมีความสัมพนัธ์กับสรรพสิงทีอยู่รอบตวั ซึงความหมายดงักล่าวจึงมีขอบเขต
กวา้งขวาง มีรูปแบบไม่แน่นอน ไม่มีความชดัเจน ขึนอยู่กบัสถานการณ์ทีเปลียนไป ตามความ
คิดเห็นของคนในชุมชน สาระหรือเนือหาความอยู่เยน็เป็นสุขจึงเกียวโยงทีเป็นความหมายและ
ลกัษณะของคุณภาพทีดีของประชาชน (quality of life) ความอยู่ดีมีสุข (we-being) ในชุมชน 
ชุมชนน่าอยู่ (livable Community) ความเขม้แข็ง(strengths) และการพึงตนเองของชุมชน (self-

reliance of community) ความหมายของความอยู่เย็นเป็นสุขจึงมีลกัษณะแตกต่างกนัมีความ
หลากหลายขึนกบัทศันะการรับรู้ ของระดบับุคคล สภาพของแต่ละทอ้งถิน (อมร  สุวรรณมิตร, 
2546:12-13) 

2.  องค์ประกอบของสังคมอยู่เยน็เป็นสุข 
 สังคมอยู่เยน็เป็นสุข นบัเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาสังคม ซึงความอยู่เยน็เป็นสุข 
(แบบไทย) หรือความสุข (แบบสากล) นับเป็นประเด็นสาธารณะทีซึงได้กลายเป็นกระแสที
ยงิใหญ่ทีมีการเคลือนไหวสอดรับกนัทวัโลก โดยพบวา่ หลกัสําคญัของการสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุข ก็คือ การพฒันาสังคมส่วนต่างๆ ไปพร้อมๆกนั ทงัสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม 
และสุขภาพปัญญา ซึงตอ้งมีการเชือมโยงกบัความมนัคงในดา้นต่างๆ ดว้ย การมีสิงแวดลอ้มทีดี 
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ผูค้นเห็นคุณค่าทางจิตใจ อนุรักษ์สืบสานศิลปวฒันธรรม มีสัมพนัธภาพทีดีในครอบครัวและ
ชุมชน สร้างสวสัดิการและหลกัประกนัในชีวิตควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจทีเน้นการสร้าง
รายไดแ้ละยกระดบัมาตรฐานการครองชีพ (สุทิพนัธ์ุ  บงสุนนัท์, 2548 ; กระทรวงมหาดไทย, 
2547; กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ทงันีปัจจยัพืนฐานร่วมทีสําคญัในการสร้างความอยู่เป็นสุข
ของสังคม ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัทีสําคญั 6 ประการ ดงันี (สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  
 1.  การมีสุขภาวะ ประกอบดว้ย สุขภาพดี  สุขภาพจิตดี และความสามารถในการเรียนรู้ที
คิดเป็นทาํเป็น 

 2.  เศรษฐกิจเป็นธรรมและเขม้แขง็ ประกอบดว้ย การมีสัมมนาชีพ เศรษฐกิจเขม้แข็ง และ
มีความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ 

 3.  ครอบครัวอบอุ่น ประกอบดว้ย บทบาทครอบครัวทีเหมาะสม และสัมพนัธภาพทีดีใน
ครอบครัว 

 4.  ชุมชนเขม้แข็ง ประกอบดว้ย ชุมชนพึงตนเองได ้ชุมชนเกือกูลกนั และการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 5.  สภาพแวดลอ้มดี มีระบบนิเวศทีสมดุล ประกอบดว้ย ปัจจยัพืนฐานในการดาํรงชีวิต มี
ความปลอดภยัในชีวติมีคุณภาพสิงแวดลอ้มทีดี และมีระบบนิเวศสมดุล 

 6.  สังคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย การมีจิตสํานึกประชาธิปไตย  และ
สังคมทีมีธรรมาภิบาลและความสมานฉนัทท์างสังคม    

3.  หลกัปรัชญาพนืฐานของการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 ในประเทศไทย ทิศทางหลกัในการสร้างสังคมหรือชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนันนัมีอยู ่3 
ทิศทางสาํคญั (ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม, 2549:24) คือ  

1. สังคมทีไม่ทอดทิงกนั เป็นสังคมทีคนในสังคมมองเห็นความทุกขแ์ละความสุขของคน
อืนร่วมกนั มีการช่วยเหลือเกือกูลและดูแลซึงกนัและกนั นนัคือ มีความเอืออาทรไม่นิงดูดายเมือ
เห็นผูอื้นเป็นทุกข์ อนัมีลกัษณะของการร่วมทุกขร่์วมสุขกนั ซึงอาจจะเห็นไดจ้ากการเกิดขึนของ
กองทุนสวสัดิการ และแนวทางอาสาสมคัรต่างๆ  สังคมทีเขม้แข็ง เป็นสังคมทีมีชุมชนทอ้งถินที
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เขม้แขง็ ภาคประชาสังคมทีเขม้แขง็ ตามลกัษณะภูมินิเวศน์ กลุ่มคนและประเด็น ซึงอาจจะเห็นได้
จากการงานทีเกียวเกียวขอ้ง เช่น การทาํงานเรืองเด็กและชุมชน 

2. สังคมคุณธรรม เป็นสังคมทีเป็นปึกแผ่น ร่มเย็นเป็นสุข โดยการใช้ศาสนธรรมเน้น
ความดี ความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมในสังคม มาร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํในชุมชน แมจ้ะมีความ
แตกต่างกนัของการนบัถือศาสนา แต่ก็เคารพคุณค่าระหว่างกนั มีความเขา้ใจกนัระหว่างศาสนา 
และหลีกหนีออกจากวตัถุนิยม  

3. สังคมประชาธิปไตย เป็นสังคมทีมีหวัใจสําคญัคือ การให้ทุกภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะในภาคประชาชนจะตอ้งมีส่วนอยา่งสําคญัในการกาํหนดกลไกต่างๆ ทางสังคม นนัคือ 
ประชาชนจะเป็นผูมี้บทบาทในเนือหาสาระอยา่งแทจ้ริงไม่ใช่เพียงแค่ตามรูปแบบหรือกฎหมาย 
 เมือกระแสโลกเริมให้ความสนใจกบัการพฒันาคนและผลกระทบการพฒันาทีจะนาํไปสู่
ความดีมีสุขของประชาชน จากประสบการณ์ของต่างประเทศตงัแต่ทศวรรษ 1960 องคก์รระหวา่ง
ประเทศต่างๆ ไดใ้หค้วามสนใจพฒันาตวัชีวดัทางสังคมหรือดชันีใหม่ๆ ทีจะมาอธิบายผลของการ
พฒันาแทน ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) และรายไดต่้อหวั
ประชากร เนืองจากไดต้ระหนกัว่าดชันีชีวดัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) แบบดงัเดิมไม่
เพียงพอในการวดัความสมดุลและความยงัยืนของการพฒันาได้ (สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550; พระไพศาล  วิสาโล, 2545 ; สดใส   ขนัติวรพงศ,์ 
2550) ซึงในปัจจุบันกระแสการพฒันาประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศอืนทัวโลกทีเริม
ปรับเปลียนกระบวนทศัน์การพฒันาจากการมุ่งเพือการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลกั
กลบัมาให้ความสําคญักบัการทาํให้คนมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขหรือมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ทงันี หลกั
ปรัชญาพืนฐานของการสร้างความอยู่เยน็เป็นสุข ประกอบดว้ยหลกัปรัชญาพืนฐานทีสําคญัใน 7 
ดา้น ดงันี 

 1.   ดา้นหลกัความเป็นองคร์วม คือ ความเป็นองคร์วมของสรรพสิงทีเชือมโยงสัมพนัธ์กนั 
เป็นรากฐานสําคญัทีจะนาํไปสู่ชีวิตและสังคมทีสมดุล ในระดบับุคคล หมายถึง การมีสุขภาพดี
แบบองค์รวม ทีให้ความสําคญัทงัร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ทงัหมดนีมีความสัมพนัธ์และ
กระทบซึงกนัและกนั โดยเฉพาะสุขภาพทางจิต ทางสังคม  และปัญญาทีจะนาํความสุขสู่ตนเอง
และสังคม ในระดบัสังคม หมายถึง การสร้างและพฒันาสังคมแบบองคร์วม ทีให้ความสําคญักบั
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การพฒันามิติทางสังคม วฒันธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกบัการพฒันาทางวตัถุ ทงันี ความเจริญทาง
วตัถุเปรียบเสมือนร่างกาย ความเจริญทางสังคม วฒันธรรมและศาสนา เปรียบเสมือนจิตใจ สังคม
และปัญญาของสังคม 

 2.  ดา้นหลกัความพอเพียง ทงันีเพราะความไม่รู้จกัพอของมนุษยจ์ะนาํไปสู่ความอยูร้่อน
นอนทุกข ์การกาํหนดระดบัทีพอเพียงของชีวิตประกอบดว้ยสองระดบั คือ ความพอเพียงในระดบั
บุคคล คือ การกาํหนดระดบัของปัจจยัทีพอดีของชีวิตเท่าทีจาํเป็นต่อการดาํรงและดาํเนินชีวิตได้
อย่างสะดวก มีความมนัคง ไม่ตอ้งเบียดเบียนผูอื้น ความพอเพียงในระดบัสังคม คือ การกาํหนด
ระดบัความเจริญของสังคมในระดบัพอดี ทีจะทาํให้สังคมมีความสะดวกมนัคง ปลอดภยั และทาํ
ให้คนในสังคมปราศจากความทุกขแ์ละมีความสุข ความยากจนในหลกัการขอ้นี คือ การกาํหนด
ระดบัความพอดี 

 3.  ดา้นหลกัการดุลยภาพของการพฒันา นนัคือ การพฒันาเศรษฐกิจจะตอ้งไม่ลาํหนา้การ
พฒันาทางสังคม และนาํไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม ทีลดช่องวา่ง ความแตกต่างและไปดว้ยกนั
อย่างมีดุลยภาพกบัความกา้วหน้าของมนุษย ์ทีมีศกัยภาพและอิสรภาพในการตดัสินใจและเลือก
บริโภค มีความคิดไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล ไม่ยดึติดกบัสิงเร้าจากการพฒันาเศรษฐกิจ ประกอบการ
สร้างความเขม้แข็งทางวฒันธรรมและศาสนา เพือถ่วงดุลกิเลสของมนุษยจ์ากความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

 4.  ดา้นหลกัการระบบคุณค่าดงัเดิมของสังคมไทย การทบทวนระบบคุณค่าดงัเดิมและวิถี
ชีวติในอดีตเพือนาํมาประยุกตใ์ชก้บัชีวิตในปัจจุบนั จะช่วยให้มีความอยูเ่ยน็เป็นสุขไดอ้ยา่งยงัยืน
ในอนาคต เช่น การเอือเฟือเผอืแผ ่เห็นอกเห็นใจกนั ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั การเคารพบุพการี ฯลฯ 

 5.  ดา้นหลกัการทางศาสนา หมายถึง การไม่ยดึติดตวัตนและวตัถุ ซึงเป็นอิสระจากกิเลสที
ไม่สินสุด นาํไปสู่ฉนัทะของความพอและการให ้ซึงเป็นรากฐานของความสงบสุขในจิตใจ 

 6.  ดา้นหลกัการวธีิคิด ไดแ้ก่ การคิดเชิงบวก สร้างสรรคแ์ละใชเ้หตุผล 

 7.  ดา้นหลกัการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม จะนาํไปสู่ความสมานฉนัทแ์ละ
สันติสุข เป็นการเสริมพลงัซึงกนัและกนัในการพฒันาประเทศ 
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความอยูเ่ยน็เป็นสุข  เป็นสภาวะทีคนคุณภาพชีวิตทีดี ดาํรงชีวิตอยา่ง
มีดุลยภาพทงัจิต กาย และปัญญา โดยมีความเชือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มอย่าง
เป็นองคร์วม เป็นความสมดุลระหวา่งวตัถุกบัจิตวิญญาณ เป็นสภาวะของการอยูอ่ยา่งมีคุณค่าและ
ความหมาย ซึงมิไดขึ้นอยู่กบัสิงทีเรามี หากขึนอยู่กบัสิงทีเราเป็น เพราะความอยู่เยน็เป็นสุข เกิด
จาก ขา้งใน ทีประสานกบั ขา้งนอก ระบบสังคมอยา่งสมดุล อยูด่ว้ยสัมพนัธภาพกบัสรรพสิงและ
กบัความจริงนนัเอง  
4.  แนวทางการพฒันาเพอืสังคมอยู่เป็นสุข 

จากการวจิยัของสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2545:13-17) ซึงไดศึ้กษาบทบาท
ของชุมชนต่อการศึกษาไดเ้สนอผลการวจิยัในประเด็น การพฒันาชุมชนในชนบทวา่องคก์รชุมชน
และเครือข่ายเรียนรู้มีบทบาทสําคญัในสังคมไทย โดยการสร้างระบบการพึงตนเองและระบบการ
พงึพาอาศยักนัและกนัตามกระบวนการทางภูมิปัญญาในสังคม ชุมชน ซึงไดส้ร้างระบบทีเกียวขอ้ง
กนั 10 ระบบ เรียกวา่ แนวทางการพฒันาเพือความอยูเ่ยน็เป็นสุข  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 1.  ระบบคุณค่า เป็นนามธรรมทีคอยกาํกบักิจกรรมหรือการดาํเนินกิจกรรมของระบบ
อืนๆ  โดยมีคนและการอยู่ร่วมกับชุมชนเป็นเป้าหมายสําคัญ ระบบคุณค่า  จะเน้นการจัด
ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน (สังคมหรือชุมชน) ความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ (การ
ผลิต การจดัการทรัพยากร และการเลือกใชเ้ทคโนโลยี) และคนกบัคุณธรรม (กายและจิต) ระบบ
คุณค่า จึงปรากฏอยู่ในกฎระเบียบต่างๆ ของสังคมในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการ
ถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน 

 2.  ระบบการเรียนรู้ เป็นแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบเป็นการเรียนรู้ทีต่อเชือมความรู้
ภูมิปัญญาของชุมชนเขา้กบัความรู้ทางสากล พฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทีสอดคลอ้งและรับใชชี้วิตและ
ชุมชนในปัจจุบนั กิจกรรมหรือระบบอืนๆ จึงตอ้งมีการเรียนรู้เฉพาะระบบหรือเฉพาะดา้น โดยมี
ภูมิปัญญาเป็นแกนกลาง เชือมร้อยความรู้ทุกส่วนเขา้ดว้ยกนัเป็นองคค์วามรู้ใหม่ของชุมชนไทย 

 3.  ระบบเกษตรกรรมยงัยนื คือการเกษตรทีคาํนึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติ
หลีกเลียงเทคนิค และวิธีการทางการเกษตร ทีส่งผลกระทบต่อวิถีธรรมชาติเกษตรกรรมยงัยืนใน
รูปธรรม จึงหมายถึงรวมเกษตรผสมผสาน วนเกษตร ไร่นา สวนผสม เกษตรธรรมชาติ พุทธ
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เกษตรกรรม ฯลฯ ทีเป้าหมายเพือการบริโภคและมีส่วนเกินเพือการแบ่งปันและแลกเปลียนทงัผา่น
ระบบการแลกเปลียนแบบวฒันธรรมชุมชนและแบบใหม่ 
 4.  ระบบทุนชุมชน ความคิดนีก่อตวัขึนจากปัญหาหนีสิน และการพึงพาสถาบนัทุนของ
ระบบใหญ่ คือการพึงตนเองดา้นทุน หรือหนึงคือ ระบบการสะสมทุนของชุมชนทีมีรูปแบบและ
วิธีการทางวฒันธรรมเขา้มามีบทบาท ทงัในด้านการระดม การบริหารจดัการ หลกัเกณฑ์และ
กฎระเบียบต่างๆ รากฐานความคิดถึงจึงแตกต่างจากการสะสมทุนของระบบทุนนิยมและมี
เป้าหมายเพือตอบสนองปัจจยัพืนฐานของสมาชิกในชุมชน 

 5.  ระบบธุรกิจชุมชน หรือการตลาดทีชุมชนตอ้งการ ซึงประกอบดว้ย การจดัการด้าน
การตลาดเพือเพิมมูลค่าของผลผลิตตนเอง การจดัการดา้นการตลาดเพือลดตน้ทุน สินคา้ อุปโภค 
บริโภค ทีชุมชนผลิตเองไม่ไดต้อ้งนาํเขา้มาจากภายนอกชุมชน และสุดทา้ยคือ การจดัการด้าน
ระบบการแลกเปลียนผลผลิตระหวา่งชุมชนต่อชุมชน และระหวา่งผูผ้ลิตระหวา่งชุมชนต่อชุมชน 
และระหวา่งผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค 

 6.  ระบบอุตสาหกรรมชุมชน เป็นระบบคู่กบัระบบธุรกิจชุมชน แต่มีพฒันาการต่อเนือง
จากกระบวนการพึงตนเองเดิมทีครอบครัวเป็นผูแ้ปรรูปเพือ เก็บถนอมผลผลิตของตนเองไว้
บริโภคในระยะยาว โดยมีเทคนิควิทยาการแปรรูปต่างๆ เช่น เครืองสีมือ การผลิตเครืองมือ 
เครืองใชพ้นืบา้นต่างๆ เป็นตน้ ศกัยภาพพืนฐานเดิมนีไม่ไดรั้บโอกาสในการพฒันาโดยชุมชนและ
เป็นของชุมชนเอง ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมชุมชนในความหมายนีจึงมี 3 แบบ คือ อุตสาหกรรม
ชุมชน      แปรรูปผลผลิตของตนเอง อุตสาหกรรมชุมชนผลิต ผลิตภณัฑ์จากทรัพยากรในทอ้งถิน
และอุตสาหกรรมชุมชนทีนาํวตัถุดิบภายนอกมาผลิตเพือตอบสนองการบริโภคและใช้สอยใน
ชุมชน 

 7.  ระบบสิงแวดลอ้ม นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมทีคาํนึงถึงผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อมแล้ว ระบบสิงแวดล้อมของชุมชนยงัครอบคลุมถึงดิน นํา ป่า อากาศ  การจดัการ         
ทางกายภาพของชุมชน เช่น ถนนหนทาง แหล่งนาํศูนยก์ลางชุมชน และสภาพแวดลอ้มทางสังคม
ทีเอือต่อการเจริญของชีวติดว้ย 

 8.  ระบบสวสัดิการชุมชน ความคิดแรกเริมของชุมชนคือ ชาวบา้นตอ้งมีสวสัดิการเหมือน
ขา้ราชการ เมือรัฐให้ไม่ไดชุ้มชนตอ้งดาํเนินการเอง จึงเกิดกองทุนสวสัดิการชุมชนทีนาํผลกาํไร
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กองทุนชุมชนต่างๆ มาจดัระบบเป็นค่าพยาบาล ค่าทาํศพ บาํนาญ ทุนการศึกษา ฯลฯ เมือสําเร็จ
แลว้พบวา่ เป้าหมายสาํคญัของระบบสวสัดิการชุมชน คือการสร้างหลกัประกนัความมนัคงในชีวิต
ร่วมกนั หลกัประกนัทีวา่นี อาจหมายรวมถึง การแกปั้ญหาทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือให ้ 
ผูไ้ม่มีทีดินทาํกินมีทีดินทาํกินเป็นของตนเองไดด้ว้ย 

 9.  ระบบการรักษาสุขภาพของชุมชน ตงัอยูบ่นฐานของความรู้ดา้นการแพทยที์เรียกรวม
วา่แพทยแ์ผนไทย ซึงไม่ไดเ้นน้ทีการรักษา แต่เนน้การดูแลสุขภาพทีเชือมโยงตงัแต่ภาวะร่างกาย
ของคน (ธาตุ) ฤดูกาล อาหารและยาสมุนไพร เกียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยงัยนื และระบบการรักษาสิงแวดลอ้ม 

 10.  ระบบการจดัการของชุมชน ในชุมชนหนึงๆ อาจจะไม่สามารถพฒันาระบบทงั 10 
ระบบขึนภายในชุมชนครบ แต่ชุมชนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งชุมชนเพือเสริม
ความเขม้แขง็ของชุมชนดว้ยกนัขึนมาทดแทนได ้
 นอกจากนันกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ (2550:13) กล่าวว่า 
สังคมไทยทีพึงปรารถนา คือ สังคมทีดีงานและอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั โดยมีหลกั 8 ประการ เพือให้
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั ดงันี 

 1.  การเป็นสังคมทีไม่ทอดทิงกนั เป็นสังคมทีมีนาํใจ ร่วมทุกขร่์วมสุข ไม่ทอดทิงกนั 

 2.  การมีเศรษฐกิจพอเพียง มีพออยูพ่อกินถว้นหนา้ พึงตนเองได ้มีความสมดุลและเติบโต
บนฐานทีแขง็แรงอยา่งมีดุลยภาพและความยงัยนื 

 3.  การใชท้รัพยากรอยา่งเป็นธรรมและยงัยนื มีการอนุรักษแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ใช้อย่างเป็นธรรมและยงัยืน การใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและยงัยืน เป็นปัจจยัสําคญัของ
เศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นธรรมทางสังคม 

 4.  การเคารพศกัดิศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั หากมีการเคารพ
ศกัดิศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั สังคมจะมีความสุข มีความชืนชมยินดี
ต่อกนั มีความร่วมมือกนัทาํความดี และมีพลงัสร้างสรรคม์หาศาล 

 5.  การมีความเป็นธรรมทางสังคม สร้างความสุข และการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุขรากฐาน
ของความเป็นธรรมทางสังคมอยู่ทีการเคารพศกัดิศรี และคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอยา่งเท่า
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เทียมกนั ความเป็นธรรมทางสังคม รวมถึงความเป็นธรรมทางกฎหมาย และความเป็นธรรมทาง
เศรษฐกิจดว้ย 

 6.  การมีสันติภาพ ความรุนแรงและสงครามทาํลายการอยู่ร่วมกนัด้วยความสุข สังคม 
ตอ้งมีสมรรถนะในการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี ทงัความขดัแยง้ภายใน และกบัภายนอก
ประเทศ เพือสันติภาวะของสังคม 

 7.  การพฒันาจิตใจ ทาํใหเ้กิดความสุข ความพอเพียง และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 

 8.  ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถินและประชาสังคม ถ้าปราศจากความเขม้แข็งของ
ชุมชนทอ้งถินและประชาสังคม ประชาธิปไตยและศีลธรรมในสังคม 

 โดยสรุปการทีใหพ้ฒันาเพือใหชุ้มชนอยูเ่ยน็เป็นสุข ทีเป็นปัจจยัความสําเร็จทีนาํไปสู่เป็น
ชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข อนัไดแ้ก่ การเสริมพลงัชุมชน การเสริมสร้างภาวะผูน้าํ การพฒันาและสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้ขบัเคลือน
ต่อไป 

แนวคิดเกยีวความเข้มแข็งของชุมชน 
 ชุมชนเป็นองค์กรทางสังคมองค์กรหนึง ทีมิใช่เป็นเพียงพืนทีทีคนมาติดต่อสัมพนัธ์กนั
เท่านนัแทจ้ริงแลว้การทีผูค้นมาติดต่อสัมพนัธ์กนั สร้างอุดมการณ์ ความเชือ กฎ กติกา ในการอยู่
ร่วมกนัทาํให้ความเป็นชุมชนเกิดขึนและดาํรงอยู ่โดยทีชุมชนมีประวติัศาสตร์ของการอยูร่่วมกนั
ของสมาชิกมาเป็นเวลานาน ปัจเจกบุคคล ซึงเป็นสมาชิกของชุมชนจึงเกิดและเติบโตมาในชุมชน 
ดงันันชุมชนจึงไม่เพียงพอแต่มีอิทธิพลต่อ อุดมการณ์ ความคิด ความเชือ และพฤติกรรมของ
สมาชิกแต่ชุมชนในฐานะเป็นองค์กรทางสังคม ยงัมีผลอย่างสําคัญต่อความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัและความสามารถในการจดัการกบัปัญหาร่วมกนัต่างๆ 
ของชุมชน ซึงจะถูกถ่ายทอดโดยผา่นกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึงดว้ย 
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1.  ความหมายของชุมชน 

นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของชุมชนไวห้ลากหลาย และแง่มุมต่างๆ ดงันี  

 จิตติ  มงคลชยัอรัญญา (2540:14) กล่าวถึงชุมชน โดยสรุปไวว้่า ชุมชนประกอบไปดว้ย
ระบบความสัมพนัธ์ของคน ความเชือ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบ
การเมือง ระบบการปกครอง โครงสร้างอาํนาจ รวมถึงระบบนิเวศวิทยา สิงแวดล้อม และ
เทคโนโลยดีา้นต่างๆ ซึงระบบเหล่านีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัหรือเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ มีความ
เชือมโยงทีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้

 ประเวศ  วะสี (2541:35-36) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนวา่ หมายถึง การทีคนจาํนวนหนึง
มีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีความเอืออาทรต่อกนั มีความพยายามทาํอะไรร่วมกนั มีการเรียนรู้ร่วมกนั
การกระทาํ ซึงรวมถึงการติดต่อสือสาร (communicate) กนั 

 ณฐัพงศ ์ จิตรนิรัตน์ (2544:5) ให้ความหมายเกียวกบัชุมชนส่วนใหญ่จะเนน้ไปทีลกัษณะ
ทีตงัทางภูมิศาสตร์ ขอบเขตเชิงพืนทีเป็นทีตงัของชุมชนทีชดัเจน มีกลุ่มคนทีอาศยัอยู่รวมกนั มี
การปฏิสัมพนัธ์ (interaction) กลายเป็นความผูกพนัและสร้างกิจกรรมเพือประโยชน์ในการ
ดาํรงชีวิตร่วมกนัขึน การเป็นชุมชนนัน ไม่ได้อยู่ทีลกัษณะทางกายภาพเพียงอย่างเดียว (อยู่ใน
อาณาบริเวณเดียวกัน) หรือขึนอยู่กับคนเท่านัน แต่ยงัอาจหมายถึง อุดมการณ์ อาํนาจ และ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมทีมีทงัความกลมกลืน (harmonious) เป็นหนึงเดียว (unity) มีความขดัแยง้
เคลือนไหว เปลียนแปลง และผลิตใหม่ได ้โดยนัยนีความเป็นชุมชน จึงมีไดห้ลายลกัษณะและ
หลายระดบั ตงัแต่ชุมชนในระดบั ครอบครัว ชุมชนระดบัหมู่บา้น ชุมชนระดบัเครือข่าย ชุมชน
วิชาการ ชุมชนกลางอากาศ หรือชุมชนโลก เป็นต้น หรืออีกความหมายหนึงของชุมชน คือ
หมายถึงกลุ่มทางสังคมทีอยู่อาศยัร่วมกนั ในอาณาบริเวณเดียวกนั เช่น ครอบครัว ละแวกบา้น 
หมู่บา้น ตาํบลหรือเรียก เป็นอยา่งอืน มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมีการติดต่อสือสารและเรียนรู้
ร่วมกนั มีความผกูพนัและเอืออาทรต่อกนั ภายใตบ้รรทดัฐานและวฒันธรรมเดียวกนั ร่วมมือและ
พงึพาอาศยักนัเพือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนั   

 จึงอาจกล่าวไดว้า่ ในระยะแรกชุมชนจึงมีความหมายใกลเ้คียงกบัคาํวา่ บา้นหรือหมู่บา้น
ในภาษาไทยทีมีมาก่อนหน้านนั ในฐานะเป็นหน่วยการปกครองทีมีขอบเขตแน่นอนภายใตก้าร
ควบคุมของรัฐและองค์กรทางสังคม  ซึงไม่ เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการใน
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ชีวิตประจาํวนัของสมาชิก แต่ยงัสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจดัการกบัปัญหาต่างๆทีมีอยู่
ร่วมกนัได้โดยทวัไปชุมชนจะประกอบไปด้วยครอบครัวหลายครอบครัวมารวมกนั ด้วยความ
จาํเป็นทีจะต้องพึงพากันในด้านต่างๆ เช่น การทาํมาหากิน การดูแลรักษาโรค สันทนาการ 
พิธีกรรม ความเชือ เป็นตน้ 

2.  แนวคิดเกยีวกบัชุมชนเข้มแข็ง 
 ชุมชนเขม้แข็งเป็นแนวคิดทีโดดเด่นขององค์กรพฒันาเอกชนในสายวฒันธรรมชุมชน
ก่อกาํเนิดจากการไดท้าํงานร่วมกบัชาวบา้น และจากความพยายามร่วมกนัทีจะแสวงหาการพฒันา
ในทิศทางใหม่ เพือตอบสนองความต้องการของชาวบ้านซึงได้ค้นพบว่า ในสังคมชนบทมี
วฒันธรรมในการแกปั้ญหา และจดัการการพฒันาทีมีพลงั ซึงรัฐไม่เคยให้ความสนใจมาก่อนนนัก็
คือ “ความเป็นชุมชน” หรือ “ศักยภาพของชุมชน” ในการพฒันาตนเองทงัในด้านภูมิปัญญา
ทอ้งถิน การช่วยเหลือเกือกูลกนั ถึงแมจ้ะถูกบนัทอนจากนโยบายการพฒันาของรัฐก็ตาม ทาํให้
เกิดการวพิากษค์วามลม้เหลวของนโยบายการพฒันาของรัฐในหมู่นกัคิดสายวฒันธรรมชุมชน แต่
ก็ยงัไม่ไดรั้บการขานรับจากรัฐและสาธารณะเท่าใดนัก กระทงัเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.
2540 จากความผิดพลาดของการพฒันาประเทศ ความอ่อนแอแผ่ขยายไปทัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย ทาํให้เกิดกระแสการหวนกลบัมาสนใจ “ชุมชน” และ “ความเขม้แข็งของชุมชน” 
กวา้งขวางมากขึน และถูกบรรจุอยู่ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 8 และ
ต่อเนืองมาถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัที 9 เป็นลาํดับ ซึงมุ่งเน้นความเข้มแข็งทีมาจากฐานรากเพือ
นาํไปสู่การพฒันาอยา่งแทจ้ริง (อมรา  จนัทรมานะ, 2548:27) 
 ความเขม้แข็งของชุมชนเป็นมโนทศัน์ทีมีความหมายในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทาง
สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง นิยามของความเขม้แข็งในแต่ละมิติก็มีการกาํหนดไว้
หลากหลายในหลายๆกรณี นิยามของความเขม้แข็งของชุมชนมาจากความคิดเชิงอุดมการณ์ ว่า
ชุมชนทีเขม้แข็งจะมีลกัษณะอย่างไรบา้งเช่น มีระบบเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน คนมีวิถีชีวิตที
ประหยดั อดออม ไม่ถูกลัทธิบริโภคนิยมครอบงํา หรือการทีชุมชนระบบการเกษตรแบบ
ผสมผสาน คือการมีผลิตทีมีความหลากหลาย เพือลดความเสียงในราคาสินคา้ในตลาด และเพือ
ความเขม้แข็งในการพึงตนเองในดา้นการบริโภค เป็นตน้ (อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยา
วงศ์, 2540:21) แนวคิดในลกัษณะนีมีแนวโน้มจะเกิดขึนจากการไดเ้ป็นประจกัษ์พยานของการที
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ชุมชน ตอ้งเผชิญกบัภาวะวกิฤตในเรืองต่างๆอนัเป็นผลมาจากการปรับเปลียนระบบเศรษฐกิจแบบ
พึงตนเองในอดีตไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมทีเน้นการผลิตเพือการคา้ อยา่งไรก็ตามถึงแม้
แนวคิดอุดมการณ์ ในเรืองความเขม้แขง็ทีกล่าวถึง จะมีส่วนถูกตอ้งและมีขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดง
ให้เห็นเป็นตวัอย่างหมู่มาก แต่เนืองจากชุมชนต่างๆของสังคมไทย ไดผ้่านระบบการปรับตวัต่อ
การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มาเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ทศวรรษ การปรับตวัต่อ
การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มาเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ทศวรรษ การปรับตวัที
เกิดขึนนีมีส่วนหล่อหลอม ให้คนในชุมชนมีโลกทศัน์ ค่านิยม และทศันะต่อการดาํรงอยู่ของ
ชุมชนทีแตกต่างกัน ดังนัน ในสภาพความเป็นจริง นิยามความเข้มแข็งของชุมชน จึงมีความ
หลากหลายไปตามบริบททีผา่นกระบวนการปรับตวัทีแตกต่างกนั 

 อุทยั ดุลยเกษม และอรศรี  งามวิทยาพงศ ์(2540:8-10) ไดน้าํเสนอแบบอุดมคติของชุมชน
เขม้แข็งในสังคมไทย โดยอาศยักรอบแนวคิดในเรืองความเป็นชุมชนดงักล่าวขา้งตน้ โดยมองว่า 
ลกัษณะของชุมชนทีเขม้แข็งซึงเป็นทีคาดหวงัและตอ้งการ คือ (1) ชุมชนทีมีสภาพรวมกนัเป็น
ปึกแผ่นแน่นแฟ้น ในทางกายภาพ รูปธรรม สมาชิกของชุมชนมีศกัยภาพทีจะร่วมมือกนัแก้ไข
ปัญหาของชุมชน รวมทงัมีอุดมการณ์ ค่านิยม ร่วมกนั ทาํให้สมาชิกรู้สึกตวัว่าเป็นส่วนหนึงของ
ชุมชน มีความผูกพนักบัชุมชน (2) ชุมชนมีศกัยภาพทีพึงตนเองได้ระดบัสูง โดยมีทุน แรงงาน
ทรัพยากร เพือยงัชีพพืนฐานของตนเอง หากมีการพึงพิงอาศยัภายนอก ชุมชนจะตอ้งมีอาํนาจใน
การจดัการ เลือกสรร และตดัสินใจ ในเรืองต่างๆ ได ้(3) ชุมชนสามารถควบคุมและจดัการปัญหา
ทีเกิดขึนไดด้ว้ยตวัเองเป็นส่วนใหญ่ โดยอาศยัอาํนาจ ความรู้ และองคก์รทางสังคมในชุมชน เป็น
กลไกในการแก้ปัญหา (4) ชุมชนต้องพฒันาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนือง โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ และสร้างภูมิปัญญาของตนเองในดา้นต่างๆ ขอ้เสนอแบบอุดมคติ ทงั 4 ขอ้ 
สะทอ้นการคาดหวงัว่าชุมชน จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจาํวนั และ
สามารถช่วยใหส้มาชิกของชุมชนมีศกัยภาพดงักล่าว เช่น มีความรักสามคัคี มีความสามารถทีสร้าง
สืบทอดภูมิปัญญา และสร้างสรรคภ์ูมิปัญญา ซึงเป็นการประยุกต์แนวคิดเรือง ความเป็นชุมชนมา
กาํหนดเป็นแบบอุดมคติอยา่งกวา้งๆสาํหรับชุมชนไทย 
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 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544:11-19) อธิบายวา่ ใน
ชุมชนทีมีระบบความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน มีความผูกพันกัน มีลักษณะการประกอบอาชีพที
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ สามารถสร้างธุรกิจภายในชุมชนโดยอาศัย
ทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์มากทีสุด เกิดการจดัตงักลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนบนพืนฐานของ
ความไวเ้นือเชือใจกนัและสามารถเชือมโยงกบัเศรษฐกิจภายนอกชุมชนไดเ้กิดเป็นความเขม้แข็ง
ขึนในชุมชน ซึงแท้ทีจริงแล้วการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนก็คือ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนได้คิด ตัดสินใจ เพือแก้ไขปัญหาและกระทาํการพฒันาได้ด้วยพลังของ
ประชาชนในชุมชน  (บุญนาค  ดีวกุล,2543:43)  ซึงในอดีตทีผ่านมานนัประชาชาชนในชุมชนมี
ความเขม้แข็งอยูแ่ลว้เพราะมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การเอืออาทร การช่วยเหลือซึง
กนัและกนัของประชาชนในชุมชน มีความเคารพ ศรัทธาในหลกัพุทธศาสนาดาํรงชีวิตแบบพออยู่
พอกิน มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทีดิน ป่าไม ้นาํและแร่ธาตุต่างๆ อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ซึง
แนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนนนัมีหลายแนวทาง ความเขม้แข็งของชุมชนจะมี
มากนอ้ยเพียงใด ยอ่มขึนอยูก่บัชุมชนนนัมีองคก์รชุมชนทีเขม้แขง้เพียงใด ทงันีองคก์รชุมชนทีมี
ความเขม้แข็งนนัจะตอ้งมีการเตรียมคนและชุมชนดว้ยการเสริมสร้างให้มีความเขม้แข็ง เพือเป็น
ฐานรอง รับก ารแก้ ปัญหาและก ารพัฒนาทังท างด้ าน เศรษฐ กิ จ  สั งคม  วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มพร้อมกนัทุกๆดา้น ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการกระตุน้และสร้าง
กระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วม รวมทงัการสร้างสภาพแวดลอ้มให้ชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนั
ทาํและมีการเรียนรู้ เพือช่วยเหลือกซึงกนัและกนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งยงัยืนในระยะยาว 
ทงันีมีกิจกรรมหลกัๆทีดาํเนินการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน สรุปไดด้งันี 

 กฤษฎา  บุญชัย (2542:28-29) ได้นําเสนอแนวการวิเคราะห์ถึงเงือนไข หรือปัจจัยที
กาํหนดความเขม้แขง็ของชุมชนตามทศันะของอุทยั  ดุลยเกษม (2540:33) ไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงันี 

 1.  โครงสร้างทางสังคมแบบแนวราบ หมายถึง สัมพนัธภาพทางอาํนาจในชุมชนทีเท่า
เทียมกนั อาํนาจในการเขา้ถึงทรัพยากร และโอกาสในชุมชนไม่แตกต่างกนัมากนัก ซึงปัจจยั
ดงักล่าวเกียวโยงกนักบัความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐกบัชุมชนเป็นสําคญั การแทรกแซงโดยรัฐใน
โครงสร้างแนวดิงส่งผลให้เกิดการปรับตวัทางโครงสร้างในชุมชนไปสู่แนวดิง ดงัเช่น ระบบ
อุปถมัภ ์ซึงเกิดขึนจากผูอุ้ปถมัภมี์โอกาสเขา้ถึงทรัพยากรของรัฐมากกวา่ 



70 

 

 2.  ระบบเศรษฐกิจแบบพึงตนเอง ทงัในดา้นการผลิต การบริโภค การตลาด การสะสม
และการกระจายส่วนเกิน เงือนไขสําคัญ คือชุมชนมีสิทธิ อาํนาจ ในการเข้าถึง และจัดการ
ทรัพยากรของตนเองหรือไม่เพียงใด ซึงในภาวะปัจจุบนัภายใตก้ระบวนทศัน์เร่งรัดพฒันาด้าน
อุตสาหกรรมได้ทาํลายระบบเศรษฐกิจแบบพึงตนเอง ของชุมชนไปเป็นจํานวนมากทําให้
เศรษฐกิจชุมชนตอ้งพึงพิงไกตลาด อนัเป็นเงือนไขของความอ่อนแอและความล่มสลายของชุมชน 

 3.  ค่านิยมจากศาสนธรรม หรืออุดมการณ์ในการในชีวิต ซึงเป็นทีทราบกนัดีว่า สังคม
ชนบทไม่วา่จะนบัถือผ ีพุทธ หรือศาสนาอืน ลว้นเนน้เรืองความสันดา สมถะ และความเคารพนบ
นอบต่อธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณ แต่อุดมการณ์ดังกล่าวถูกกระทบอย่างรุนแรงโดย
กระแสบริโภคนิยมและสินคา้นิยมในลทัธิในลทัธิทุนนิยมเสรี 

 4.  กระบวนการเรียนรู้เพือชีวิตกระบวนการเรียนรู้ของทอ้งถินการสืบสานภูมิปัญญา
ดงัเดิม เงือนไขสาํคญัคือชุมชนสามารถกาํหนดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองไดแ้ละเป็นการศึกษา
ทีไม่แยกออกไปจากชีวิตทางสังคมของชุมชน แต่ระบบการศึกษาของรัฐทีผ่านมาแยกการศึกษา
ออกจากชีวติ เก็บกด ปิดกนัภูมิปัญญาของชุมชน ส่งผลใหเ้กิดเป็นความอ่อนแอของชุมชน 

 5. กลุ่มผูน้าํตามธรรมชาติผูน้าํตามธรรมชาติในชุมชนเกิดขึนไดห้ลายเงือนไข จากการ
ปฏิบติัตนตามหลกัศีลธรรมของชุมชนหรือการเป็นผูต่้อสู้เพือชุมชนหรือการเป็นผูท้รงความรู้ใน
ดา้นต่างๆ ปัญหาทีผ่านก็คือกลไกของรัฐไดจ้ดัตงัผูน้าํทางการให้เป็นตวัแทนของรัฐ โดยไม่ได้
สนบัสนุนผูน้าํตามธรรมชาติทีมีอยู ่บางครังทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ขึนภายในชุมชน 

 6.  ระบบความสัมพนัธ์เชิงสังคมทีแน่นแฟ้น รูปธรรมได้แก่ การช่วยเหลือเกือกูลกัน
ภายในชุมชน ซึงสมาชิกภายในชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัใกลชิ้ดผ่านระบบครอบครัว เครือญาติ
โดยมี กฎเกณฑ์แบบแผนในดาํเนินชีวิตร่วมกนั ซึงชุมชนทีมีความแน่นแฟ้น จะสามารถมีพลงัใน
การจดัการ หรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งดี 

 7. กลไกทีเอือให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ การติดต่อสือสารทีต่อเนืองตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์ทีพบปะของชุมชน หรือกระบวนการถ่ายทอด แลกเปลียนขอ้มูล ข่าวสารผ่านสือ
พนืบา้นในรูปแบบต่างๆ อนัจะนาํไปสู่การปรับตวัของชุมชนรวดเร็วทนัสถานการณ์ 
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 จากเงือนไขทงั 7 ประการ ไดท้าํให้ภาพของความเขม้แข็งชุมชนชดัเจนมากยิงขึน โดยจะ
เห็นไดว้า่ ชุมชนจะเขม้แข็งหรือไม่นนั เงือนไข หรือตวัแปรมิใช่เพียงแค่ตวัชุมชน หรือชุมชนจะ
สามารถกาํหนด หรือสร้างความเขม้แข็งของตนเองไดแ้ต่อย่างเดียว หากแต่ทุกเงือนไข ตวัแปร
ล้วนเกียวโยงกันเป็นพลวตั ทังความสัมพนัธ์ทางโครงสร้างของอาํนาจรัฐ ระบบหรือกลไก
การตลาดหรือ แมแ้ต่ตวัแปรหรือเงือนไขอืนๆ ทีจะส่งผลต่อความเขม้แข็ง หรือความอ่อนแอของ
ชุมชน 

 พีรสุต  ศรีธวชั ณ อยธุยา (2541:21) ไดส้รุปความหมายของคาํวา่ ความเขม้แข็งของชุมชน 
หมายถึง การรวมตวัของคนและองคก์รต่างๆ ในชุมชนทีมีประชาชนและชุมชนเป็นแกนนาํโดยไม่
คาํนึงถึงการจดัตงัวา่จดัตงัจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนก็ตาม เพือร่วมกนัดาํเนินการ
และจดัการกิจกรรมอนัก่อให้เกิดการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนไวว้า่ดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม การศึกษาและดา้นต่างๆ อาจเป็นกิจกรรมทีผลิตใหม่หรือผลิตซาํ หากแต่เป็น
กิจกรรมทีเกิดขึนอยา่งต่อเนืองและจดัเป็นประจาํ 
 ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ (2542:62-63) ได้ให้ความหมายของความเขม้แข็งของชุมชนว่า 
หมายถึง ความสามารถของครอบครัว และกลุ่มองคก์รของประชาชนในชุมชน ทอ้งถิน ทีร่วมคิด 
ร่วมทาํ ร่วมแกปั้ญหาของตนเองไดม้ากทีสุด และทาํการพฒันาชุมชนของตนเองดว้ยตนเองตาม
ค่านิยม วธีิคิดเป้าหมายทีกาํหนดไวร่้วมกนั โดยใชค้วามรู้ เทคโนโลยีทีเหมาะสมกบัทอ้งถิน ทงันี 
โดยมีการร่วมมือและไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกทีเป็นภาครัฐ เอกชน และองคก์ร
พฒันาชุมชนเท่าทีจาํเป็น 

 ประเวศ  วะสี (2540:13) ได้ให้ความหมายของความเข้มแข็งของชุมชนว่า คือ การที
ประชาชนจาํนวนหนึงมีวตัถุประสงค์ มีอุดมการณ์ หรือมีความเชือในบางเรืองร่วมกัน มีการ
ติดต่อสือสารกนั หรือมีการร่วมกลุ่ม จะอยู่ห่างไกลกนัก็ได้ มีการเรียนรู้ในการกระทาํกิจกรรม
บางอยา่งร่วมกนั และมีการจดัการทีมีการรวมตวัของกลุ่มจนกลายเป็นชุมชน ก่อใหเ้กิดพลงัในการ
แก้ปัญหา และร่วมสร้างสรรค์สิงทีดีงาม ด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม สิงแวดล้อม 
การเมือง และสุขภาพในสังคมนนัๆ 
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 ศูนยว์ิจยันโยบายการศึกษา (2541:14) ได้ให้ความหมายของความเขม้แข็งของชุมชนว่า 
เป็นความผาสุกปรองดองของสมาชิกหรือความมนัคงยงัยืนทางเศรษฐกิจ ความอาทรในการสืบ
สานวฒันธรรมและวิถีชีวิต หรือความสามารถในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสิงแวดลอ้มใน
ชุมชนของตนเองได ้

 เสรี  พงศพ์ิศ (2548:15) กล่าวว่า ความเขม้แข็งของชุมชน หมายถึง การทีประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ ของเมือง หรือชนบทรวมตวักนัเป็น องคก์รชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและ
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของคนในชุมชน ถึงไดเ้กิดการเปลียนแปลง หรือการพฒันาทงัทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม และสิงแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนถึงมีผลกระทบสู่ภายนอก
ชุมชนทีดีขึนตามลาํดบั  
 เสน่ห์  จามริก (2543:31) ให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็งวา่ หมายถึง ชุมชนชนบททีมี
การพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะความเขม้แข็งของตนเองขึนให้ทดัเทียมกบัพลงัทา้ทายเศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรม จากกระแสโลกาภิวตัน์ 

 อานันท์  กาญจนพนัธ์ุ (2543:90) กล่าวว่า ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนทีสามารถ
ปรับตวัในการทีจะจดัการความสัมพนัธ์แบบใหม่ขึนมา เพราะระบบนิเวศและความสัมพนัธ์ทีมีอยู่
กบัภายนอกและภายใน ไม่ได้อยู่คงที ดงันันชุมชนใดสามารถพฒันาหรือสร้างสรรค์กฎเกณฑ์
ใหม่ๆ หรือระบบความรู้ใหม่ๆหรือการจดัองค์กรใหม่ เพือปรับตวัรับการเปลียนแปลงต่างๆ
เหล่านนัได ้โดยอาศยัการคาํนึงถึงการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์เคารพในศกัดิศรีคนอืนๆ 
พร้อมๆ กบัการให้อาํนาจต่างๆยอมรับในสิทธิความชอบธรรมของตวัเอง ความสามารถในการ
สะสมทุนทางสังคมหลายอย่างเข้าด้วยกัน แล้วคงทาํให้ทุนทางสังคมเหล่านีปรับตัวรับการ
เปลียนแปลงภายนอกและสภาพนิเวศทีตนเองอยูอ่ย่างเหมาะสม นาํไปสู่การเปลียนแปลงชุมชน
นนั ควบคุมชะตากรรมของตวัเองได ้น่าจะเป็นพลงัทีเรียกวา่ “ชุมชนเขม้แขง็” 

 ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ (2542:2) กล่าววา่ ชุมชนเขม้แขง็มีความหมายใน 3 มิติ คือ 

 1.  มิติทางเศรษฐกิจ ความเขม้แข็งของชุมชนอยู่ทีชุมชนมีความเป็นอยู่ทีพอเพียงเลียง
ตัวเองได้ โดยอาศัยหลักทางเศรษฐศาสตร์ คือ การได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 

advantage) และหลกัทางอุปสงคอุ์ปทาน เพือตอบคาํถามพืนฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนเองในแง่
วา่จะผลิตอะไร ผลิตอยา่งไร และจาํแนกแจกจ่ายใหก้บัใคร 
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 2.  มิติทางสังคม มองทีลกัษณะทางวฒันธรรมและการศึกษาทีไม่แตกสลายการคงอยูข่อง
สถาบนัดงัเดิมของชุมชน รวมทงัสายใยของวฒันธรรม คือ ความสมานฉนัท ์ความผกูพนัระหวา่ง
ครัวเรือน 

 3.  มิติทางการเมือง เป็นเรืองของความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ (power relation) ในการคบคา้
กนัระหว่างชุมชนกบัคนภายนอก ความเขม้แข็งจะเกิดขึนได้ต่อเมือชุมชนมีความสัมพนัธ์ทาง
อาํนาจทีเหมาะสม กล่าวคือ ตอ้งไม่เสียเปรียบหรือถูกกดขี มีอาํนาจถ่วงดุล (countervailing power) 
 ไพบูลย ์ วฒันศิริธรรม (2541:12) กล่าวถึงประชาคมตาํบลทีเขม้แข็ง โดยพืนฐานควรมี
ลกัษณะทีคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทาง/วธีิการทีจะนาํไปสู่สิงทีเขาใฝ่ฝัน ฐานของ
สังคมทีเขม้แข็ง หมายถึง ความเขม้แข็งในทุกดา้น ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม
สิงแวดลอ้ม การเมืองการปกครอง แมก้ระทงัเรืองศาสนา เรืองจริยธรรม คุณธรรม รวมทงัคุณภาพ
ของผูน้าํ คุณภาพของบุคคล คุณภาพของประชากร ทีมีการศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจในเรือง
ต่างๆ ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการพฒันาเป็นอยา่งดี 

อย่างไรก็ตาม จากทศันะต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยั จึงพอสรุปความหมายของ ความ
เขม้แขง็ของชุมชน วา่หมายถึง การทีประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกนึกคิด สามารถรวมตวักนัได ้
เพือร่วมคิด ร่วมปรึกษา ร่วมตดัสินใจและร่วมกระทาํในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชน ทงันี
โดยอาศยัการร่วมมือกบัผูน้าํชุมชน มีวฒันธรรมชุมชน มีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึน ซึงสิง
เหล่านีถือวา่เป็นระบบความสัมพนัธ์ต่อกนัภายในชุมชนทีอาศยัการมีวิถีชีวิตร่วมกนัมาตงัแต่อดีต 
นนัคือ การอาศยัอยู่เป็นหลกัแหล่ง ณ ทีเดียวกนั พูดภาษาเดียวกนั มีอิสระและจิตสํานึกในการ
ยอมรับและตดัสินใจร่วมกนั จึงถือวา่เป็นชุมชนเดียวกนั 
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3.  องค์ประกอบและลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง 
 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544:19-20) กล่าวว่า การ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของแต่ละชุมชนจะอาศยัอยู่บนพืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และใช้ทุนทางสังคมในการจดัการเพือเอาชนะปัญหาทีชุมชนตอ้งเผชิญ เมือชุมชนมี
ปัญหาก็จะรวมกลุ่มเพือระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชร่้วมกนั โดยในแต่ละชุมชนจะมีการพฒันา
ไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นสังคม มิติทางดา้น
วฒันธรรม และมิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไม่เท่ากนั หรืออาจจะพฒันาความ
เขม้แข็งไดเ้พียงบางมิติเท่านนั นอกจากนีเงือนไขและกระบวนการนาํไปสู่ความเขม้แข็งในแต่ละ
มิติก็มีความแตกต่างกนัไป 

 สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2541:13-19) ไดก้ล่าววา่ ชุมชนเขม้แข็งนนั มีลกัษณะ 4 ประการ 
คือ 

 1.  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) คนในชุมชนมีการตืนตวัตลอดเวลา
ไวต่อการรับรู้ ความเป็นไปของโลก ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทงัการเพิมพูนความรู้ที
จาํเป็นทางดา้นอาชีพ การเมือง การปกครอง อยา่งสมาํเสมอ ดว้ยการเรียนรู้จากการปฏิบติัร่วมกนั 
ซึงก่อใหเ้กิดปัญญาทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของชุมชนไดอ้ยา่งยงัยนื 

 2.  เป็นชุมชนทีรู้จกัจดัการตวัเอง (community management) ซึงประกอบไปดว้ยกิจกรรม
สําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดกระบวนการขององค์กรภายในชุมชน การลงมือ
ดาํเนินการตามแผน และการประเมินผล เพือรักษาความมนัคง หรือความเข้มแข็งและสร้าง
ความกา้วหนา้ใหก้บัชุมชน 

 3.  เป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (spirituality) คือ เป็นชุมชนทีสมาชิกมีจิตสํานึก มี จิต
วิญญาณ มีความผูกพนั เสียสละเพือชุมชน ซึงอาจหมายถึง ความภกัดี ความรัก ความหวงแหน 
ความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน โดยมีสิงยดึเหนียวจิตใจร่วมกนัในชุมชน 

 4. เป็นชุมชนทีมีสันติภาพ (peaceful) คือ เป็นชุมชนทีสมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ชุมชน มีความผูกพนั เสียสละเพือชุมชน มีทียึดเหนียวจิตใจร่วมกนั เป็นชุมชนทีมีความสงบสุข 
คนในชุมชนมีจิตใจทีเยอืกเยน็ มีคุณภาพ และมีคุณธรรม 
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 ทวีศกัดิ   นพเกสร (2542:20-21) กล่าวว่า ชุมชนเขม้แข็งได ้จะตอ้งมีลกัษณะของความ
เป็นประชาสังคมสูง โดยประชาสังคมจะมีส่วนในการถกัทอความเขม้แข็งให้เกิดมีขึนในชุมชน 
และประชาสังคมทีเขม้แขง็จะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบเหล่านี คือ 

 1.  จิตสาํนึกประชาสังคม (civic consciousness) คือ การสาํนึกวา่ตวัเป็นเจา้ของปัญหาของ
ชุมชน และมีเจตจาํนงทีจะเขา้ร่วมรับผิดชอบและร่วมแกไ้ขปัญหากบัฝ่ายต่างๆ ยอมรับในการ
รวมตวัและความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั ดว้ยมิตรภาพในการเรียนรู้ร่วมกนัหรือแกไ้ขปัญหาที
เผชิญอยู่ในความสําคญักับศกัยภาพของปัจเจกชนในชุมชน ยอมรับและเห็นคุณค่าของความ
แตกต่างหลากหลายของสมาชิกในชุมชนในการร่วมทาํงานดว้ยกนั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แกปั้ญหาชุมชนเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนึกความเป็นชุมชน 

 2. โครงสร้างพืนฐานสาธารณะและช่องทางสือสาร หมายถึง โครงสร้างพืนฐานทีเอือให้
ผูค้นมีโอกาสสือสารพูดคุยถึงปัญหาร่วมกนัไม่วา่จะเป็นการพูดทีเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
การให้มีเวทีประชาคม (civic forum) ในรูปแบบต่างๆจึงเป็นทีทีจะสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่
ประชาชน ในการร่วมกนัแก้ไขปัญหาของชุมชนและสาธารณะ โดยโครงสร้างพืนฐาน (civic  

infrastruction) นีแยกไดห้ลายระดบั พืนฐานทีสุด คือการดพบประของผูค้นเป็นบางครังบางคราว 
เช่น การพบปะกนักบัเพือนบา้นในวดั การพูดคุยถึงประเด็นสาธารณะต่างๆ ระดบัถดัมาคือการ
รวมตวักนัเป็นกลุ่มงานดา้นใดดา้นหนึงหรือเป็นองคก์ร เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย ์เป็นตน้ 
ระดบัสูงสุดคือองคก์รร่วม (umbrella organization) เป็นทีเชือมองคก์รสมาชิก และสมาชิกเขา้หา
กนัเป็นเครือข่ายชุมชน องค์กรต่างๆในประชาสังคมทีเขม้แข็ง การพบปะกนัในเวทีประชาคม 
ประชาชนมีโอกาสเขา้ร่วมในการพดูถึงปัญหาความเป็นอยูข่องชุมชนไม่เพียงในเวทีวงเล็กหากแต่
รวมไปถึงเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ดว้ย 

 3.  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและการตดัสินใจ การตดัสินใจในกิจกรรมสาธารณะ
จาํตอ้งดาํเนินการหลงักระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึงหมายถึง สิงซึงประชาชนเรียนรู้ซึงกนัและ
กนั ผ่านการแลกเปลียนขอ้มูล ความคิดกบัคนในชุมชนสาธารณะซึงกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่
ประชาชนเพียงรับฟังขอ้มูลและขอ้เสนอแนะเท่านนั ประชาชนจาํตอ้งพูดคุยถกเถียงแลกเปลียน
ขอ้มูลความคิดเห็นซึงกนัและกนั เพราะไม่มีใครมีประสบการณ์ทีเหมือนกนัในเรืองเดียวกนั ต่าง
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คนต่างมีประสบการณ์และมองสิงเดียวกนัและมองสิงเดียวกันจากมุมมองและการให้คุณค่าที
แตกต่างกนั ชุมชนทีมีประชาคมทีเขม้แขง็จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 4.  ภาวะการนาํและผูน้าํชุมชน ลกัษณะเด่นของชุมชนทีมีความเป็นประชาสังคม มิไดอ้ยู่
ทีจาํนวนและแหล่งทีอยู่ของผูน้าํ แต่อยู่ทีวิถีทางทีผูน้าํสัมพนัธ์กบัคนอืนผูน้ําตอ้งสร้างโอกาส
ใหแ้ก่ผูค้นทีเขา้มามีส่วนร่วม และริเริมสร้างสรรค ์ไม่ผกูขาดความคิด หรือการเป็นเจา้ของปัญหา
หรือเจา้ของชุมชน ชุมชนจะเต็มไปดว้ยภาวะการนาํจากผูค้นทีหลากหลายทีมีความสามารถต่างๆ 
กนั มีวิสัยทศัน์กา้วไกล มองปัญหาชุมชนอย่างเชือมโยงพร้อมทีจะแลกเปลียนเรียนรู้ขอ้มูลความ
คิดเห็นผูน้าํทีหลากหลายเหล่านีจะไม่ค่อยแตกต่างจากชาวบา้นคนอืน คือไม่มีชนชนัผูน้าํทีแยก
จากผูต้ามและคอยปกป้องฐานะของตนเอง รวมทงัการควบคุมการกระทาํของผูอื้นอยา่งเขม้งวด 
หากแต่ผูน้าํทีผนึกตวัเองเขา้กบัชุมชนอยา่งแนบแน่น และร่วมทาํประโยชน์เพือชุมชน 

 5.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัสถาบนั ชุมชนทีเป็นประชาสังคมมกัจะไม่พึงพาสถาบนั
ของรัฐเพียงอย่างเดียว ตรงกันข้ามชุมชนทีไม่เข้มแข็งมักจะไม่พึงพารัฐ ส่งผลให้รัฐมีภาระ
รับผิดชอบชุมชนทุกด้านไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกด้านนํามาซึงความไร้
ประสิทธิภาพในทีสุด ในประชาสังคมความสัมพนัธ์ของคนไม่ว่าจะเป็นในรูปขององค์กรหรือ
เครือข่ายทงัทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มกัเป็นความสัมพนัธ์ในแนวระนาบในชุมชนทีไม่
เป็นประชาสังคม เป็นความสัมพนัธ์ในแนวดิงหรือแบบอุปถัมภ์ ข้อมูลทีไหลผ่านช่องทาง
ความสัมพนัธ์ในแนวดิงมกัเชือถือได้น้อย และความสัมพนัธ์ในแนวดิงยงัมีส่วนก่อให้เกิดการ
ปกครองแบบมาเฟียทีทาํใหเ้ศรษฐกิจการเมืองเกิดความลา้หลงั 

 สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544:20-21) ไดก้ล่าวถึง
ลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็ หรือ ชุมชนทีเขม้แขง็อยา่งยงัยนื 8 ประการ คือ 

 1. สมาชิกของชุมชนมีความเชือมนัในศกัยภาพของตน และชุมชนทีจะแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง 

 2.  สมาชิกของชุมชนพร้อมทีจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนและชุมชน 

 3.  มีกระบวนการของชุมชนทีมีความเคลือนไหวอย่างต่อเนือง จนเป็นวิถีของชุมชนซึง
ขบัเคลือนโดยผูน้าํชุมชนในลกัษณะทีเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทงัมวลเขา้มามีส่วนร่วม มีความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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 4.  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน กาํหนดวิสัยทศัน์
ร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ดาํเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปั้ญหาและการพฒันาของ
ชุมชนผา่นกระบวนการของชุมชน 

 5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 

 6.  มีแผนของชุมชนทีประกอบดว้ยการพฒันาทุกๆดา้นของชุมชนทีมุ่งการพึงตนเองเอือ
ประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆคน และหวงัผลการพฒันาทียงัยนื 

 7. การพึงความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึงเพือให้ชุมชนสามารถพึงตนเองไดใ้น
ทีสุด ไม่ใช่การพึงพาตลอดไป 

 8. มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคี การพฒันา อาจเป็นหมู่บา้น/ชุมชนอืน ทอ้งถิน ภาค
ราชการ องค์กรเอกชน นกัธุรกิจ นกัวิชาการ และอืนๆ ในลกัษณะของการมีความสัมพนัธ์ทีเท่า
เทียมกนั 

 สรุป ลกัษณะชุมชนเขม้แขง็ หมายถึง (1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) 
คนในชุมชนมีการตืนตวัตลอดเวลา ไวต่อการรับรู้ ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกันซึง
ก่อให้เกิดปัญญาทีจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างยงัยืน (2) เป็นชุมชนทีรู้จกั
จดัการตวัเอง ซึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมสําคญั 4 ประการ คือ การวางแผน การจดักระบวนการ
ขององคก์รภายในชุมชน การลงมือดาํเนินการตามแผน และการประเมินผล เพือรักษาความมนัคง 
หรือความเขม้แขง็และสร้างความกา้วหนา้ให้กบัชุมชน (3) เป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (spirituality) 
คือ เป็นชุมชนทีสมาชิกมีจิตสาํนึก มีจิตวญิญาณ มีความผกูพนั เสียสละเพือชุมชน ซึงอาจหมายถึง 
ความภกัดี ความรัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน โดยมีสิงยึดเหนียวจิตใจร่วมกนั
ในชุมชน และ (4) เป็นชุมชนทีมีสันติภาพ (peaceful) คือ เป็นชุมชนทีสมาชิกมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของชุมชน มีความผูกพนั เสียสละเพือชุมชน มีทียึดเหนียวจิตใจร่วมกนั เป็นชุมชนทีมีความ
สงบสุข คนในชุมชนมีจิตใจทีเยือกเยน็ มีคุณภาพและมีคุณธรรม  ซึงจะเห็นไดว้่าองค์ประกอบ
สําคญัทีทาํให้ชุมชนเขม้แข็งทีกล่าวมานันสอดคลอ้งกบัหลกัการสําคญัในลาํดบัแรกๆ ของการ
พฒันาชุมชนหรือทาํนุบาํรุงชุมชนให้เจริญ (สายนัต์ ไพรชาญจิตร,2550:191-192) คือ การมีส่วน
ร่วมและกระบวนการเรียนรู้ ซึงเป็นหลกัการสากลทีนาํพาคน ชุมชน สังคม ไปสู่เป้าหมายทีเป็น
สุข 
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4.  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2545:5) กล่าวว่า การ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนหมายถึง 

 1. การทีชุมชนทอ้งถินมีระบบคุณค่า อุดมการณ์ ความเชือทีวางอยู่บนพืนฐานของการ
เคารพต่อธรรมชาติและมีการเอือเฟือต่อกนั 

 2. ภูมิปัญญาทอ้งถินและการเรียนรู้ทีชุมชนสร้างสรรคแ์ละสังสมมา 
 3. ผูน้าํทางปัญญาของชุมชนทีมีบทบาทในการสร้างเสริมความเขม้แขง็ 

 4. โครงสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมในแนวราบทีเอือต่อการช่วยเหลือเกือกลู 

 5. สถาบนัชุมชนคือ กฎ จารีต ประเพณี จิตสํานึกร่วมและองค์กรชุมชนทีควบคุมให้
ชุมชนดาํเนินไปตามระบบคุณค่าและความคิด 

6. ความหลากหลายทางวฒันธรรมในภาคประชาสังคมทีใหเ้ขา้มาหนุนเสริม 

ปาริชาติ  วลยัเสถียร, พระมหาสุทิตย ์อบอุ่น, สหทัยา วเิศษ, จนัทนา เบญจทรัยพ ์และชลา
กาญจน์ ฮาซับนารี (2543:191-192) กระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งหรือการเสริมสร้างชีวิต
สาธารณะ จะตอ้งอาศยั 4 ยทุธศาสตร์หลกั คือ 

1. การกาํหนดประเด็นปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดร่้วมกนัคิดปัญหาและร่วมแกปั้ญหาของตนเอง 

2. การสร้างทางเลือกให้กบัชุมชน โดยผ่านกระบวนการสนทนาแบบพินิจพิเคราะห์คือ
ต่างคนต่างเป็นพลเมืองกนั และมีกระบวนการตดัสินใจทีสามารถเชือมโยงกบัการปฏิบติั เห็น
เป้าหมายร่วม มีเวทีการสนทนา/แลกเปลียน การเรียนรู้ประสบการณ์ของผูอื้นและการรับทศันะ
ของผูอื้น โดยเริมมีการเปลียนแปลงทศันคติเดิมของตน รวมทงัสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นได ้

3. การดําเนินกิจกรรมแบบสาธารณะ เป็นการระดมพลังเห็นประโยชน์ร่วมและมี
เป้าหมายร่วม เป็นกิจกรรมทีมีการติดต่อประสานงานในระดบัหนึง 

4. การประเมินกิจกรรมโดยสาธารณะ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการประเมินผลกิจกรรมทีดาํเนินการในชุมชน โดยใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสินวา่ ผลจากกิจกรรม
นนัๆ เป็นประโยชน์ หรือมีคุณค่าทีแทจ้ริงต่อประชาชนในชุมชน 
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สรุปได้ว่าแนวคิดการสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง มีความสําคญัและจาํเป็นเร่งด่วน ซึงตอ้ง
อาศยัความรู้ความเขา้ใจ และการสร้างจิตสํานึกร่วมในการทาํงานของชุมชนร่วมกนั การสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นผลของกระบวนการพัฒนาทีใช้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการตดัสินใจและการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยใชร้ากฐานทางวฒันธรรมชุมชนในการ
เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็ง ผนวกกบัความรู้ความสามารถของชุมชน อาศยัภูมิปัญญาทอ้งถิน ทีรู้จกั
วเิคราะห์ศกัยภาพของตนเอง รู้จกัเก็บขอ้มูลชุมชนดว้ยตนเอง รู้จกัวางแผนและดาํเนินการตามแผน
นนัดว้ยตนเองเป็นกระบวนการทีอาศยัปัญญา อนัเป็นหนทางสู่การพฒันาตนเอง ชุมชนและสังคม
ต่อไป 
 โดยสถานการณ์การพฒันาในอดีตทีผ่านมา พบว่า ชุมชนจาํนวนมากในสังคมไทยขาด
ความเข้มแข็งเกิดภาวะไร้พลังอํานาจ (powerlessness) ในการจัดการกับชีวิตของตนเองอัน
เนืองจากการเขา้ไม่ถึงโอกาสทางสังคมต่างๆ ส่งผลให้กลายเป็นผูที้ถูกเรียกวา่ผูด้อ้ยโอกาสสาเหตุ
ของการพฒันาทีลม้เหลวก็เนืองมาจากว่า แนวคิดการพฒันาในอดีตทีมองว่านกัพฒันาเป็นผูที้มี
ความเชียวชาญ เป็นผูรู้้ดีในปัญหามีหน้าทีหาวิธีแก้ไขปัญหาและบอกให้ชุมชนทาํตาม ทาํให้
ชาวบา้นตอ้งพึงพิงการช่วยเหลือจากภายนอกตลอดเวลา เป็นการลดทอนพลงัของชุมชน เมือมีการ
ปรับเปลียนแนวคิดใหม่เกียวกบัการพฒันาทีให้ความสําคญักบัคนในชุมชนเป็นศูนยก์ลางจึงเน้น
การส่งเสริมพลงัหรือศกัยภาพของคนและชุมชนมากขึน 

5.  ความหมายและความเข้าใจเกยีวกบัพลงัชุมชน 
 ประเวศ วะสี (2543:12) ไดก้ล่าวถึงเรืองอาํนาจและพลงัทางสังคมว่ามี 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) 
พลงั “พลานุภาพ” หมายถึงพลงัอาํนาจซึงมาจากการใชก้าํลงั (สังคมทีใชพ้ลงัแบบนี เป็นสังคมใน
รูปแบบทีเก่าแก่ทีสุด มีมาตงัแต่อดีตจนกระทงัปัจจุบนั และมกัเป็นสังคมทีลา้หลงั (2) พลงั “ธนานุ
ภาพ” หมายถึงพลงัอาํนาจซึงไดม้าจากการใชอ้าํนาจซึงไดม้าจากการใชอ้าํนาจทางการเงิน และ (3) 
พลัง “สังคมานุภาพ” หมายถึงพลังทางสังคมหรือชุมชน พลังส่วนทีสามมีความสําคัญและ
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันาชุมชนและสอดคลอ้งกบัขอบเขตในการศึกษาครังนี ดงันนัผู ้
ศึกษาจึงหยบิยกความหมายของพลงัชนิดนีมาทาํความเขา้ใจ ภายใตค้าํจาํกดัความของประเวศ วะสี 
สรุปไดว้า่ 
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 พลงั “สังคมานุภาพ” หมายถึง พลงัทางสังคมหรือชุมชน บางทีเรียกว่า “ประชานุภาพ” 
พลงัชนิดนีเชือใน “อาํนาจของความรู้” ซึงเกิดจากการรวมตวักนั ร่วมคิดร่วมทาํ และการระดม
สมองเพือเขา้แกไ้ขปัญหาต่างๆ เป็นอาํนาจในลกัษณะของการประสานร่วมมือกนั เป็นพลงัอาํนาจ
ทีรวมตวักนัอยูใ่นพืนทีจริงทางภูมิศาสตร์หรือทาง cyber space ก็ได ้โดยผา่นสืออิเล็กทรอนิคส์ ที
ทาํใหเ้กิดการแลกเปลียนความคิดเห็นกนั พลงัเช่นนีจึงมาจากหลายแหล่งความคิด และมีอาํนาจใน
การแกไ้ขปัญหาทุกชนิด โดยไม่ตอ้งใช้ความรุนแรง รูปธรรมทางโครงสร้างของพลงั “สังคมานุ
ภาพ” จะเป็นไปในลกัษณะแนวนอน และร่วมประสานความร่วมมือก่อเกิดอาํนาจทีเป็นอาํนาจ
แบบผูห้ญิง ถือถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซึงกนัและกนั ไม่มีลกัษณะของความเป็นผูน้าํทีโดดเด่น  
 นอกจากนนัสายนัต์  ไพรชาญจิตร์ (2548:188) ให้ความหมายว่า พลงัชุมชน คือ อาการ
ของชุมชน ทีมีความรู้ ภูมิปัญญา สามารถกระทาํการในทางทีพึงตนเองไดทุ้กๆมิติ สมาชิกชุมชนมี
ความสมคัรสมานสามคัคีเอืออารีเกือกูลกันประดุจญาติ มีความสามารถในการจดัการระบบ
ความสัมพนัธ์ของสมาชิกและระบบนิเวศแวดลอ้มไดอ้ย่างสมดุลเป็นปกติสุขอย่างยาวนาน หรือ
กล่าวในเชิงอุดมคติวา่ เป็นวถีิชีวติการอยูร่่วมกนัแบบพอเหมาะ พอดี พอเพียง สมดุล มีคุณธรรม 

 ส่วนอานนท์  กาญจนพนัธ์ุ (2544:84) ก็กล่าวถึง พลงัชุมชนในแง่พลงัทางสังคมว่าเป็น
การชีให้คนอืนเห็นวา่เราสามารถดูแลตวัเองได ้เป็นพลงัทีเคลือนไหว (2546:112) มีองคป์ระกอบ
ดา้นอุดมการณ์หรือระบบองคค์วามรู้ และดา้นปฏิบติัหรือกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนมาบนฐาน
ของการต่อสู้กบัปัญหาภายในชุมชน ต่อสู้กบัความขดัแยง้ ซึงจะนาํมาสู่ปัญญาอนัใหม่ โดยอาจ
ออกมาในรูปของการสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ เงือนไขการเรียกร้องสิทธิ หรือระบบการจดัการแบบ
ใหม่ 
 เช่นเดียวกบัพฒันา  กิติอาสา (2546:83) ได้กล่าวไวว้่า พลงัชุมชนในแง่พลงัทางสังคม 
โดยกล่าวในบริบทอีสารว่า คือพลังงานชนิดหนึงทีแฝงอยู่ในปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน หรือ 
เครือข่ายชุมชน ปฏิบติัการอยูใ่นระดบัสังคมเพือแปรศกัยภาพ ตน้ทุน และทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยู่
ใหก้ลายเป็นพลงัสร้างสรรคแ์ละพฒันา พลงัทางสังคมเป็นผลสืบเนืองโดยตรงของการประยุกตใ์ช้
วธีิวิทยา อุดมคติสูงสุดของการเขา้ถึงพลงัทางสังคมอยูที่การสร้างเงือนไขการต่อรองให้เครืองมือ
ทางความคิด และพืนทีทางสังคมเพือใหส้มาชิกแต่ละคน กลุ่ม หรือเครือข่ายชุมชนมีโอกาสพฒันา
ตนเองอย่างสมศกัดิศรี ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ องค์ความรู้เกียวกบัทอ้งถิน ภูมิปัญญา
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พืนบา้น การพฒันาตามแนววฒันธรรมชุมชน การส่งเสริมและพฒันาสิทธิมนุษยชน พลงัของ
เครือข่ายองคก์รชุมชน เป็นตน้ 

 บุญเพรง  บา้นบางพูน (2547:41-51) ไดก้ล่าววา่ พลงัชุมชนหมายถึงความสามารถในการ
พึงพาตนเองของคนในชุมชน ความสามารถในการจดัการความสัมพนัธ์ของการอยู่ร่วมกนัทงั
ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย ์ความสามารถในการสร้างความร่วมมือและตดัสินใจ
ในการต่อสู้ปัญหาดว้ยตนเองของชุมชน ซึงเป็นสิงทีชาวบา้นสามารถพฒันาขึนมาจากการมองเห็น
คุณค่าทางประวติัศาสตร์ ค่านิยม และวฒันธรรมทีมีอยูร่่วมกนั 

 ศรีศกัร  วลัลิโภดม (2546:62) มองพลงัชุมชนในแง่พลงัทอ้งถินวา่อยูที่กลุ่มพลงั ซึงเป็น
สิงทีเกิดจากมนุษยที์อยู่เป็นกลุ่ม เป็นสัตว์สังคม ซึงก็คือชุมชนในทุกระดบั เป็นกลุ่มทีอยู่ตาม
ทอ้งถิน ตามพืนที หรือตามสภาพแวดลอ้มทีเป็นมาตุภูมิ 

 กนกรัตน์ ยศไกร (2548:124-140) อธิบายว่า พลงัชุมชน คือการรวมตวักันของปัจเจก
บุคคลมาเป็นกลุ่มและชุมชน เป็นความสามารถในการปรับตัวกับแรงปะทะของความรู้จาก
ภายนอกชุมชน เป็นความร่วมมือและความสามารถในการรวมตวักนัของคนทีสามารถทาํไดอ้ยา่ง
ต่อเนืองและสามารถหาภาคีร่วมทงัองค์กรภายในและนอกชุมชนมาสนับสนุนร่วมกัน โดย
ยกตวัอยา่งกรณีการรักษาคลองแสนแสบของชุมชนศาลาแดง และชุมชนมาลุลอิสลาม วา่สามารถ
สร้างพลงัเพือรักษาลาํคลองไดโ้ดยเกิดขึนจากการใช้ ความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิน หลกัคาํสอนทาง
ศาสนา การกาํหนดกติการ่วมกนั การทาํแผนรักษาคลองร่วมกนั บนฐานของการช่วยเหลือเกือกูล
และเอือเฟือระหวา่งมนุษยก์บัสิงมีชีวติอืนๆ 

สรุปไดว้า่ พลงัชุมชน หมายถึง การมีอยูข่องศกัยภาพและความสามารถของชุมชนทีทาํให้
ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหาและสร้างสรรคสิ์งต่างๆ เพือการดาํรงอยูไ่ดข้องชุมชนและตอ้งเป็นไป
อยา่งต่อเนืองและสอดคลอ้งกบัสภาพของชุมชน ทงับริบทสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม ทีอยูบ่น
ฐานคิดเดียวกนั ทงันีพลงัทีเกิดขึนในชุมชนจะเกิดขึนได้ง่ายหรือยากนนั ขึนอยู่กบัฐานทุนทาง
สังคมทีสาํคญัไดแ้ก่ฐานทรัพยากร เครือข่ายทางสังคม ระบบความรู้ และวฒันธรรมและความเชือ 
ฐานทุนทางสังคมเป็นตวักาํหนดพลงัอาํนาจชุมชน โดยพิจารณาจากวถีิชุมชนโดยรวม   
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6.  ลกัษณะของชุมชนทมีีพลงัเข้มแข็ง 
ชุมชนทีมีพลงัจะมีลกัษณะความเป็นชุมชนในภาคสาธารณะ เป็นสังคมของส่วนรวมซึง

ไม่ใช่การจดัการโดยภาครัฐหรือภาคทุนทีแสวงหาผลประโยชน์ และสามารถพิจารณาความเป็น
ชุมชนทีมีพลงัจากองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ (สัญญา  สัญญาววิฒัน์, 2546:31-32) 

1.  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นชุมชนทีตืนตวัอยูต่ลอดเวลา รู้
ข่าวคราวทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทงัการเพิมพูนความรู้บางดา้นที
จาํเป็น เช่น ดา้นอาชีพ ดา้นการเมือง การปกครอง ให้กบัชุมชนอยา่งครอบคลุมและลึก การเรียนรู้
ทีเนน้การเรียนจากการปฏิบติั การลงมือทาํการร่วมมือทาํเป็นกลุ่ม เป็นความรู้จริง ผลการเรียนรู้จะ
เป็นพลงัปัญญา 

2.   เป็นชุมชนทีมีและใช้วิ ธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  หรือรู้จักจัดการเอง 
(community management) ทงัการวางแผน การเตรียมการเพือการดาํเนินการตามแผน ลงมือ
ดาํเนินการตามแผน และการประเมินผล 

3.  เป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (spirituality) สะทอ้นออกมาในรูปแบบทีมีกลุ่มคนทีภกัดี
และอุทิศตนทาํงานเพือส่วนรวม รู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีผลประโยชน์ในปัจจุบนัหรือในอนาคต
ร่วมกนักบัชุมชน สิงทีทาํให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจ พร้อมทีจะเจริญเติบโตหรือเสือมสลายตามสภาพ
สิงแวดลอ้มและร่างกายได ้

4.  เป็นชุมชนทีมีสันติภาพ (peaceful) ผูค้นในชุมชนมีความสามคัคี มีความสุข มีคุณธรรม 
มีคุณภาพ สันติภาพ เป็นผลของหลายเหตุ เช่น คนในชุมชนมีความสุข มีความสมดุลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรองดองรู้จกัสามคัคี รู้จกัการจดัการชุมชน มีผูน้าํ คือ มีพลงัในการ
วางแผนเพือชุมชน 

นอกจากนี ยงัมีนกัวิชาการเสนอกรอบตวัชีวดัความเป็นชุมชนทีเขม้แข็งสําหรับองค์กร
ชุมชน ครอบคลุมใน 4 ประการ (อนุชาติ พวงสาํลี และ อรทยั อาจอาํ, 2541:10-13) ไดแ้ก่ 

1.  ภูมิปัญญา ระบบความเชือ ระบบความคิดของชุมชน ดูไดจ้ากการสืบทอดองคค์วามรู้ 
การพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ทีเหมาะสมกบัยคุสมยั 
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2.  การจดัการกลุ่ม/องคก์รชุมชน พิจารณาไดจ้ากวตัถุประสงคข์องการรวมกลุ่ม การมีกฎ 
กติกา จาํนวนและคุณภาพของสมาชิกทีเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ คุณภาพของกรรมการกลุ่มกิจกรรม
และกองทุนของกลุ่ม 

3.  กระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ วดัไดจ้ากการศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลียน
ความรู้และการขยายเครือข่ายความร่วมมือ ซึงจะสะท้อนภาพการยกระดบัภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ของชุมชน การเชือมโยงภูมิปัญญาระหวา่งชุมชน 

4.  ผลกระทบจากการดาํเนินงานขององค์กรชุมชนในดา้นต่างๆ โดยเน้นการวดัถึงผลที
เกิดขึนกบัชุมชนเป็นหลกัในดา้นต่างๆ อาทิ ดา้นเศรษฐกิจและอาชีพ ดา้นสังคมวฒันธรรม ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

กล่าวโดยสรุปไวว้า่ พลงัชุมชน เป็นพลงัชนิดทีเชือใน “อาํนาจของความรู้” ซึงเกิดจากการ
รวมตวักนั ร่วมคิดร่วมทาํ และการระดมสมองเพือเขา้แก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอาํนาจในลกัษณะ
ของการประสานร่วมมือ ชุมชนทีมีพลงัชุมชนทางปัญญาจะมีลกัษณะของการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทีเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบติั การลงมือทาํการร่วมมือทาํเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทาํ เพือ
แกปั้ญหาและพฒันาสู่สิงทีดีกวา่ ก่อเกิดความรู้จริง ผลการเรียนรู้จะเป็นพลงัปัญญาส่งผลให้ชุมชน
มีความสามารถและศกัยภาพทีชุมชนมีในการทีจะดาํเนินการสิงใดสิงหนึงไดด้ว้ยการตดัสินใจของ
ตนและมีส่วนร่วมเพือเปลียนแปลงและแก้ไขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในชุมชน บนพืนฐานของ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมอนัดี ถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั 

7. วธีิการดําเนินการเสริมสร้างพลงั 
  7.1 การสร้างพลงัในระดับบุคคล  

      พลังอาํนาจไม่ใช่ความสามารถทีมีมาแต่กาํเนิด แต่เป็นความสามารถทีพฒันาให้
เกิดขึนไดใ้นบุคคล กระบวนการทีทาํให้บุคคลพฒันาพลงัอาํนาจขึนมาไดเ้รียกวา่ การเสริมสร้าง
พลงั คือ การมุ่งพฒันาให้เกิดศกัยภาพหรือความสามารถ ความมีประสิทธิภาพความแกร่งในการ
ทาํกิจกรรม หรือในการดาํรงชีวิต ทีช่วยให้บุคคลไดพ้ฒันาขีดความสามารถในการควบคุมปัจจยั
ต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อชีวิต การทาํงาน ความสําเร็จและความเป็นอยูข่องตนเอง เป็นกระบวนการ
ส่งเสริมทีจะก่อให้เกิดความร่วมมือกนั ความเท่าเทียมกนั การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การ
ถ่ายเทอาํนาจใหเ้กิดความเสมอภาคกนั (สุคนธ์ ไข่แกว้, 2545:72) 
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 7.2  การสร้างพลงัในองค์กร 
        คาํว่า “การเสริมสร้างพลังในองค์การหรือในงาน เป็นคาํทีได้รับการกล่าวถึงใน
เอกสารและงานวิจยัต่างๆ ตงัแต่สมยักลางศตวรรษที 17 ซึงในระยะแรก คาํนีค่อนข้างจะสือ
ความหมายไปในทางลบ ทาํให้ผูที้ใช้คาํๆ นี อาจไดรั้บอนัตรายไดโ้ดยเฉพาะในสังคมเผด็จการ 
ต่อมาคาํนีได้รับการกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในสังคมปัจจุบนัในฐานะทีเป็นกลยุทธ์สําคญัอย่าง
หนึงในการพฒันาองคก์าร พฒันาคุณภาพการดาํเนินงานขององคก์าร และคุณภาพของุบคลากรใน
องคก์ารทุกลกัษณะ ตลอดจนเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาสังคมทีเนน้การพฒันามนุษยโ์ดยรวม และ
ในแต่ละดา้น การพฒันากลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มสตรี และการพฒันาวิชาชีพ จนแทบจะกล่าวไดว้่า
การเสริมสร้างพลงักลายเป็นแนวคิดทีทีทนัสมยัและเป็นแฟชนัทีทุกวงการจะตอ้งใหค้วามสาํคญั 

 นอกจากนีความนิยมในการใชก้ลวิธีการเสริมสร้างพลงันนัเป็นผลมาจากการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ การให้ความสําคญัการลดตน้ทุน เพิมประสิทธิภาพของการผลิต การรักษาและเพิมคุณภาพ
ของสินคา้และของการบริการ รวมทงัสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติความดึงตวั
ดา้นการเงิน และการขาดแคลนบุคลากรทีทีคุณภาพ รวมทงัแนวคิดของกระบวนการทางสังคมที
เปลียนไปในแนวทางทีใหค้วามสาํคญัต่อหลกัการและเป้าหมาย 4 เรือง ดงันี 

 1. สิทธิมนุษยชน (human right) 
 2. สันติภาพของโลก (peace) 
 3.  ความเท่าเทียมกนั (equity) 
 4.  การพฒันาทียงัยนื ดา้นกระบวนการของการมีส่วนร่วม (participative development) 
 ดังนันผู ้บ ริหารในองค์การต่างจึงจํา เ ป็นหรือถูกบังคับทางอ้อมให้เ ชือมันไว้ใจ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและตอ้งให้กลยุทธ์การบริหารจดัการ ดว้ยการมีทีมการจดัการดว้ยตนเอง (self-

managing teams) และบุคลากรทีตดัสินใจและปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง (self-directed individuals)  
ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งเลือกใช้กลยุทธ์การเสริมสร้างพลงัในงานแก่บุคลากรผูใ้ตบ้งับญัชาทงันี
เพือใหอ้งคก์ารของตนอยูร่อดได ้(สุคนธ์ ไข่แกว้, 2545:72) 
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 7.3  การเสริมสร้างพลงัในชุมชน  
        การเสริมพลงั (empowerment) เป็นกระบวนการทางสังคมทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคคล องคก์รและชุมชน ใหมี้ความเป็นตวัของตวัเอง สามารถควบคุมตนเอง ในการเลือกและ
กาํหนดอนาคตของชุมชนได้ การเสริมพลงัจึงเป็นกระบวนการทีบุคคลในสังคมมีส่วนเขา้ร่วม
กิจกรรมด้วยกัน เพือก่อให้เกิดการเปลียนแปลงของสังคมและสิงแวดล้อมในแนวทางทีพึง
ประสงคแ์ต่ไม่ใช่เป็นการเสริมพลงัทีจะไปบงัคบัหรือครอบงาํต่อคนอืนทีเคยกดขีต่อบุคคล กลุ่ม 
หรือชุมชนนนั (Wallerstein, 1992 อา้งถึงใน มนสั พฤกษสุ์นนัท ์,มนัทนา บวัวฒันา และ จินตนา 
ชุณหมุกดา, 2548:15) ซึงกระบวนการเสริมพลงัชุมชนเป็นหัวใจสําคญัของการพฒันาชุมชนจะ
ช่วยให้ชุมชนหลุดพน้จากอาํนาจครอบงาํในการพฒันาจากหน่วยงานภาครัฐทีมกัจะหยิบยืน ยดั
เยียดให้ไปสู่แก้ไขปัญหาชุมชนด้วยศกัยภาพของชุมชน ก่อเกิดความยงัยืนของการพฒันา ด้วย
กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชน จดัการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีคิดและการตดัสินใจได้ด้วย
ศกัยภาพของชุมชนอย่างเต็มกาํลงั เป็นกระบวนการขบัเคลือนเพือเปลียนแปลงทางสังคมเริมตน้
จากสิงทีชุมชนเป็น สิงทีชุมชนตอ้งการ (start where they are) และอาศยัการมีส่วนร่วมจากทุก
หน่วยยอ่ยของชุมชน เพือนาํไปสู่การมีความสามารถในการจดัการชุมชนอยา่งทีชุมชนมุ่งหวงัดว้ย
ตวัชุมชนเอง 

ซึงการประยุกต์การเสริมพลงัชุมชน มกัทาํคู่ไปกบัการกระตุน้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเรียนรู้ การมีความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน โดยใช้กิจกรรมหลกัคือ 1) การมี
ส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ร่วมกนั 3) การสะทอ้นความรู้สึก บทเรียนในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ด้วย
เหตุผลดว้ยผล 4) การทาํกิจกรรมกระบวนการสร้างพลงัอาํนาจให้เกิดในระดบัจิตวิทยา บุคคล 
กลุ่ม ชุมชนและองคก์ร (Israel and others, 1994 อา้งถึงใน ชฎาภรณ์ บุตรบุรี, 2550:16) 
 การเสริมพลงัชุมชนเป็นไปไดท้งัแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ แบบเป็นทางการ
คือ การทีชุมชนมีบทบาทและมีอาํนาจการตดัสินใจทีเป็นทียอมรับจากภาครัฐ แบบไม่เป็นทางการ 
คือ การทีชุมชนมีศกัยภาพในการติดสินใจอยา่งเป็นอิสระจากระบบหรือกระบวนการของภาครัฐ 

 ในการทาํงานทงัสองรูปแบบ พอสรุปได้ว่า ระดบัการมีพลงัอาํชุมชนสามารถเรียงจาก
นอ้ยไปมาก โดยดูลกัษณะกิจกรรมของชุมชนไดด้งันี 

 



86 

 

 1.  การมีขอ้มูลข่าวสาร ชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลเกียวกบัเรืองทีมีการตดัสินใจ 

 2. การปรึกษาหารือ ชุมชนได้รับเชิญให้แสดงความคิดเห็นต่อเรืองใดเรืองหนึงแต่
ความเห็นของชุมชนอาจจะมีหรือไม่มีผลต่อการตดัสินใจก็ได ้

 3.  การมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการ ชุมชนไดมี้การระบุหรือส่งตวัแทนให้เขา้ไปมีบทบาท
ในการตดัสินใจ 

 4. การมีอาํนาจตดัสินใจ ชุมชนมีสิทธิทีจะตดัสินใจเพือตนเองและมีวธีิการทีจะดาํเนินการ
ตามทีตดัสินใจ 

 การมีพลังชุมชนในรูปแบบทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะเกิดขึนได้ขึนอยู่กับ
ความสามารถในการรวมกลุ่มของชุมชนเองและชุมชนจะไม่สามารถมีอาํนาจแบบเป็นทางการถา้
ชุมชนไม่สามารถชีประเด็นทีน่าสนใจ หรือเกียวขอ้งกบัผูอื้นได ้ในขณะเดียวกนัชุมชนก็จะไม่
สามารถดาํเนินการใดๆ ได้ ถ้าสมาชิกในชุมชนไม่มีทกัษะในการรวมกลุ่มมีภาวะผูน้าํและการ
สือสารซึงกนัและกนั ดงันนัการสร้างพลงัอาํนาจในชุมชน จึงจาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
การฝึกทกัษะ การเรียนรูซึงจะสะทอ้นภาวะผูน้าํและการสือสารนนัเอง 

 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (2546:32-34,65,97) ไดร้วบรวมความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการพฒันาในหลายภาคส่วน ทงัราชการ ประชาสังคม นกัวิชาการ 
เจา้หนา้ทีองคก์รพฒันาเอกชน และตวัแทนชุมชนจากพืนทีต่างๆไดส้รุปความหมายของ การเสริม
พลงัชุมชนวา่ คือ ความสามารถของประชาชนทีจะทาํความเขา้ใจและควบคุมพลงัของตวัเอง พลงั
ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพือยกระดบัโอกาส และสถานการณ์ชีวิตให้ดีขึน โดยเป็นการ
ใช้อาํนาจของผูก้ระทาํ เป็นการฟืนฟูหรือทาํให้สิงทีสูญเสียไปแลว้กลบัคืนมาสู่สภาพเดิมอีกครัง 
ซึงพบว่า ภาคชุมชนและผูแ้ทนชุมชนให้คาํว่า การฟืนฟูพลงัของชุมชน ซึงมีนยัคือ สิทธิในการ
สร้างพลังหรือผู ้กระทําในการสร้างอํานาจนันอยู่ทีชุมชนเอง ทีเป็นไปตามความแตกต่าง
หลากหลาย การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และความเฉพาะของตวัเอง ทงัปัญหาสมรรถนะ
ทีจะเผชิญกับปัญหา ทีจะนําไปสู่การสร้างพลังของชุมชน และได้ข้อสรุปของชุมชนว่า การ
เสริมสร้างพลงัชุมชน เป็นการพฒันากระบวนการเรียนรูของชุมชนในสองส่วนคือ ส่วนแรก 
ชุมชนตอ้งรักษาหรือฟืนฟูองค์ความรู้ของชุมชนเอง รวมทงัมีความเชือมนัในคุณค่าของความรู้ที
ชุมชนสะสมมา ส่วนทีสองคือ ชุมชนตอ้งพฒันาศกัยภาพในการซึมซับและรับความรู้ใหม่จาก
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ภายนอกมาใช้ให้เหมาะสมและสร้างเป็นระบบความรู้ของตนเอง และได้สรุปออกมาว่าการ
เสริมสร้างพลังอาํนาจชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ทีมีขันตอนต่อเนือง โดยประกอบด้วย
ยทุธศาสตร์หลกัทีชุมชนเลือกนาํมาปฏิบติัในการสร้างพลงัอาํนาจชุมชน 3 ประการคือ 

 1.  เพือการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นการสร้างรากฐานเพือให้เกิดภาวะพึงตนเองขึนมา 
เป็นการฟืนฟูความมนัใจในตนเองของชุมชนเพือให้เกิดการเรียนรู้และนาํความรู้มาใช้ตลอดจน
ประยกุตสิ์งต่างๆใหเ้ขา้กบัการเปลียนแปลงอยา่งเหมาะสม 

 2. เพือต่อรองและร่วมมือกับรัฐหรือหน่วยงานภายนอก เป็นการทีชุมชนใช้การเจรจา
ต่อรองกบัรัฐรวมถึงกลุ่มอาํนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอืนๆ เพือให้เกิดการยอมรับให้ไดม้าซึง
ทรัพยากร และไดรั้บความร่วมมือ 

 3.  เพือต่อสู้ เ รียกร้อง  ต่อรองและพิทักษ์สิทธิ ชุมชน  เพือการฟันฝ่าอุปสรรคได ้
ขณะเดียวกนัชุมชนยงัตอ้งเรียนรู้วา่จาํเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากพนัธมิตรเพ่อเพิมนาํหนกั
เสียงจากชุมชนให้สามารถขยายพืนทีทางสังคมทีเป็นลักษณะของการสร้างเครือข่าย รวมทงั
พยายามเปลียนแปลงตนเองใหพ้น้จากภาวะไร้อาํนาจ 

 ในส่วนวิจารณ์  พานิช (2545:31-32) ได้กล่าวถึงการสร้างพลงัชุมชนในมิติสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนวา่ พลงัทีเกิดขึนนนัตอ้งเป็นการรวมตวักนัเอง หากเป็นการจดัตงัก็ควรเป็นการ
จดัตงัเพียงชวัขณะเดียวแต่ในทีสุดตอ้งใหก้ลายเป็นการรวมตวักนัเอง มีการทาํกระบวนการกลุ่ม มี
การประชุมและทาํกิจกรรมร่วมกนั เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เกิดผลสําเร็จได้รับการเปลียนแปลง
ร่วมกนั โดยคนทีอยูใ่นกลุ่มนนัมีจิตใจเอืออาทร เห็นคุณค่า เป็นห่วงเป็นใยซึงกนัและกนั ทีสําคญั
อีกอยา่งคือ มีการนาํความรู้หรือขอ้มูลมาใชซึ้งเป็นไปในทางทีเกียวขอ้งกบัชีวิต ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนนัน และกิจกรรมทีเกิดขึนก็ตอ้งเป็นสิงทีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรืองความ
เป็นอยู ่การทาํมาหากิน การดูแลรักษาทรัพยากร เป็นตน้ 

 เช่นเดียวกบั ศรีศกัร  วลัลิโภดม (2546:42) ทีมองว่า การกระตุน้พลงัทอ้งถินหรือพลัง
ชุมชนนนัตอ้งมาจากภายในโดยตรง 

สรุปไดว้่า  การเสริมสร้างพลงัชุมชน เป็นความสามารถของชุมชนในการดึงศกัยภาพที
เคยมีอยูใ่หก้ลบัคืนมา และพฒันาศกัยภาพนนัใหดี้ขึน โดยอยูบ่นฐานของการรับรู้และเขา้ใจปัญหา
แลว้นาํมาสู่การปฏิบติัการของชุมชน ซึงเกิดขึนตงัแต่ระดบัจิตใจความรู้และต่อมาเป็นการกระทาํ
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ต่างๆ โดยมีเงือนไขคือ ชุมชนเป็นทงัผูส้ร้างการกระทาํและผูที้ไดรั้บผลทีเกิดขึน โดยเป็นไปเพือ 
การแกปั้ญหาดว้ยตนเอง การสร้างการต่อรอง ร่วมมือกบัรัฐหรือหน่วยงานภายนอกหรือเพือการ
ต่อสู้ เรียกร้อง ต่อรอง หรือพิทกัษสิ์ทธิของชุมชน 
 นอกจากนนัในปัจจุบนักระแสการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ลว้นแต่เนน้การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง อีกทงัยงัส่งเสริมให้มีการผนึกกาํลงัร่วมกบัของภาคี
การพฒันา ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการพฒันา
สังคมทีบูรณาการ โดยเริมทีการทาํแผนชุมชนทุกตาํบลทวัประเทศเพือเป็นเครืองมือในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชน และชุมชนมีบทบาทในการขบัเคลือนการพฒันาโดยใชทุ้น
ทางสังคม วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถินเป็นฐานในการพฒันาชุมชนให้น่าอยูอ่ยา่งยงัยืน โดย
การเสริมสร้างพลงัชุมชน (community empowerment) ซึงเป็นระบบคุณค่าและเป็นกระบวนการ
ขบัเคลือนทางสังคมทีส่งเสริมใหบุ้คคลและชุมชนนาํศกัยภาพของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชน
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน การเสริมสร้างพลงัให้ชุมชนเป็นหวัใจสําคญัของการ
พฒันาชุมชนอยา่งต่อเนืองในการร่วมคิดร่วมทาํและพฒันาชุมชน เท่านียงัไม่พอยงัก่อให้เกิดพลงั
การจดัการและเกิดองคก์รชุมชนขึนโดยความสมคัรใจและมีการจดัการทีดี โดยสมาชิกชุมชนเป็น
ผูบ้ริหารจดัการกนัเอง ซึงเป็นเสมือนสัญญาประชาคมในการแสดงพลงัชุมชน อีกทงัยงัเป็นองคก์ร
ชุมชนเพือการพฒันาชุมชนทีต่อเนืองและยงัยนืต่อไป (พนสั  พฤกษสุ์นนัท,์ 2537:60) 
 ดงันนัชุมชนทีมีพลงั คือ ชุมชนทีทงับุคคลและองค์กรได้มีการใช้ทกัษะและทรัพยากร
ของตนเองและกลุ่มเพือตอบสนองความตอ้งการของสังคม มีความสามารถทีจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจและทาํให้เกิดการเปลียนแปลงในระดบักวา้ง ทาํให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึง
ทรัพยากรมีการระบุประเด็นปัญหาและหนทางแก้ไขเอง การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน มี
ความรู้สึกของการเป็นชุมชน บุคคลและการเมืองทีชดัเจน จนเกิดเป็นระบบการช่วยเหลือกนัอยา่ง
เป็นธรรมชาติจนมีการเปลียนแปลงทางสังคมอยา่งต่อเนืองยงัยนื 
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แนวคิดเกยีวกบัการปฏิบัติทีดี 
 จุดเริมต้นของการปฏิบัติทีดี (best practices) เริมต้นจากวงการแพทย์ เป็นวิธีการ
ปฏิบัติงานทีดี ไม่ว่าจะนําปฏิบัติทีไหน อย่างไร ซึงผลงานทีปฏิบัตินันได้นําไปสู่ผลสําเร็จ 
หน่วยงานจําเป็นต้องมีการแลกเปลียนวิธีการปฏิบัติงานทีดีกับหน่วยงานย่อย และมีการ
แลกเปลียนระหวา่งหน่วยงานต่างๆทงัภายในและภายนอก ผลสุดทา้ย คือ การนาํ  best practices 
นนัไปใชจ้นเป็นมาตรฐาน ตวัอยา่งโปรแกรมทีไดร้างวลั คือ โปรแกรมการเชิญชวนผูดู้แลผูป่้วยที
เป็นมะเร็งต่อมลูกหมายของกลุ่มแพทยเ์ฮนรีฟอร์ด โดยให้ผูป่้วยสามารถดูและตนเองไดที้บา้น
ร่วมกบัการรักษาทีศูนยก์ารรักษา โดยดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะ การวิจยั ผลของโปรแกรมพบวา่ 
ร้อยละ 90 ของผูป่้วยทีไดรั้บการวินิจฉยัส่วนใหญ่เป็นมะเร็งในระยะแรกเท่านนั ผูป่้วยมีความพึง
พอใจในการดูแลรักษาจากโปรแกรมดงักล่าวทีเป็นวิธการปฏิบติัทีดี (best practices) (ราศี  แกว้
นพรัตน์, 2548:3) 
 ดว้ยเหตุนีทงัภาครัฐและภาคเอกชน จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพือ
สร้างศกัยภาพทางการแข่งขนัและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปไดอ้ยา่งยงัยืน โดย
แนวทางหนึงทีสามารถช่วยให้การพฒันาดาํเนินไปได้เร็วขึน คือ การทาํ benchmarking และ
การศึกษาวิธีการทีเป็นเลิศ หรือขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในระยะแรกสถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติร่วมกบั คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยการสนับสนุนขององค์การเพิมผลผลิตแห่งเอเชีย  (Asian 

Productivity Organization :APO) และ National University of Singapore (NUS) ดาํเนินโครงการ
นําร่อง โครงการกรณีศึกษา best practices ขององค์กรชันนําในประเทศไทยขึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ (วสันต ์ นาวเนียว, 2550:72-73) 
 1. ศึกษาและสร้างองคค์วามรู้เกียวกบัแนวทางหรือวิธีการทีเป็นเลิศ ซึงทาํให้องคก์ารชนั
นาํประสบความสําเร็จ โดยใช้เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (National Quality Award Criteria) 
เป็นกรอบในการศึกษา 
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 2. นาํองค์ความรู้ทีไดน้นัไปเผยแพร่แก่สาธารณชน เพือให้องค์การต่างๆสามารถนาํไป
ประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรตามความเหมาะสม ในการสร้างฐานขอ้มูล 
best practices เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานสาํหรับการทาํ benchmarking ต่อไป 

 นอกจากนีสถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา กล่าววา่ วิธีปฏิบติัทีดี 
คือ วิธีการปฏิบติั กลยุทธ์ กิจกรรม ทีส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จและมีผลงานทีดีกว่า
องค์กรอืนๆ การศึกษาเพือค้นหาวิธีปฏิบัติทีดีนัน จะมุ่งเน้นทีวิธีการปฏิบัติจริงซึงเป็นการ
ตอบสนองสิงแวดลอ้มขององค์กรทีเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา องคค์วามรู้ทีใชใ้นการปฏิบติังาน
จะเป็นองคค์วามรู้หรือทกัษะเฉพาะตวั วิธีปฏิบติัทีดีกบักระบวนการทาํงาน (process) นนัแตกต่าง
กนั “กระบวนการ” จะเน้นการทาํงานทีเป็นระบบชัดเจน สามารถทาํซําได้หรือทาํเป็นกิจวตัร 

(routine) การมีกระบวนการทาํงานทีชดัเจนจะช่วยการบริหารจดัการไดอ้ยา่งดีถา้สภาพแวดลอ้ม
ขององค์การไม่เปลียนแปลงมากนัก องค์ความรู้ทีใช้ในการปฏิบติังานมีความชัดเจนสามารถ
บนัทึกได ้ซึงการมีกระบวนการทีชดัเจนนันบางครังก็อาจจะมีผลเสียเพราะเปลียนแปลงไดย้าก 
และในความเป็นจริงสภาพแวดลอ้มององคก์รมกัเปลียนแปลงอยูเ่สมอ องคก์รใดทีสะสมวิธีปฏิบติั
ทีดี (best practices) ไวเ้ป็นจาํนวนมาก็จะสามารถปรับตวัเองเขา้กบัสภาพเหล่านนัไดดี้ องค์กรที
ประสบความสําเร็จนนัจะเป็นองค์กรทีผสมผสาน “กระบวนการ” และ “วิธีปฏิบติั” เขา้ดว้ยกนั
อยา่งเหมาะสม การเนน้ที “วธีิปฏิบติั” มากเกินไปจะทาํให้มีวิธีปฏิบติัใหม่ๆ เกิดขึนมากมายจนไม่
สามารถทีจะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มทีและทําให้เกิดความสับสน  แต่ถ้าองค์กรนันเน้น 
“กระบวนการ” มากเกินไปก็จะไม่ทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการทีดีในการค้นหา “วิธี
ปฏิบติัทีดี” นนัจะตอ้งกระทาํภายใตก้ารมีกระบวนการทีชดัเจนขององค์กรนนัๆ เสมอ (สถาบนั
พฒันาครู คณาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา, 2548:1) 
 ราศี แกว้นพรัตน์ (2548:4) ไดก้ล่าวเพิมเติมวา่ การเกิดวิธีการปฏิบติังานทีเป็นเลิศเกิดขึน
ไดห้ลายทาง ดงันี 

 1. เกิดจากบุคคล ทีเรียนรู้หรือใช้ประสบการณ์จากการปฏิบติั การริเริมสร้างสรรค์ การ
แกปั้ญหาการทาํงาน การเสนอแนะวิธีการทาํงาน การรับรู้จากขอ้แนะนาํของผูบ้ริหาร วิทยากร 
เพือนร่วมงาน หน่วยงานอืนๆ และผูรั้บบริการ ทาํให้เกิดการสร้างสรรคว์ิธีการใหม่หรือวิธีการที
ดีกวา่ 
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 2. เกิดจากปัญหา อุปสรรคในการปฏิบติังานทีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความกดดนัของ
ผูรั้บบริการ การแข่งขนั การขบัเคลือนนโยบายขององค์กร ภาวะขอ้จาํกดัของทรัพยากร ภาวะ
วกิฤตทาํใหมี้การแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วธีิการทีดีกวา่ เพือใหไ้ดผ้ลสาํเร็จสูงสุด 

 3. เกิดจากการแรงขบัเคลือนการพฒันา การคน้หาวธีิการใหม่ การสร้างความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององคก์ร 

 นอกจากนี ยงัมีประเด็นทีสามารถวินิจฉัยหรือพิจารณาถึงคุณลักษณะของวิธีการ
ปฏิบติังานทีเป็นเลิศ (best practices) ไดหลากหลายวธีิการ ดงันี 

 1. พิจารณาจากเรืองทีเกียวขอ้งกบัภารกิจโดยตรงของหน่วยงานทีสนองต่อนโยบายการ
แกปั้ญหาเพือพฒันาประสิทธิภาพของหน่วยงาน เช่น 

  1.1  เป็นการลดขนัตอน ลดรอบระยะเวลาการทาํงาน 

  1.2  เป็นการลดทรัพยากร 

  1.3  เป็นการลดค่าใชจ่้าย 

  1.4 เป็นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระกอบการทาํงาน 

  1.5 เป็นวธีิการริเริมสร้างสรรคขึ์นมาใหม่ หรือประยกุตขึ์นใหม่ 
 2. พิจารณาตามกระบวนการของวงจรเดมมิง (Deming Circle) ทีประกอบด้วย PDCA 
ไดแ้ก่  
  2.1  การวางแผน (Plan) 
  2.2  การปฏิบติัตามแผน (Do) 
  2.3  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล (Check) 
  2.4  การปรับปรุงและพฒันา (Act) 
 บุญดี  บุญญากิจและคณะ (2547:26) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นเรืองสําคญัทีทาํให้เกิด
การเรียนรู้ และประยุกตใ์ช้ความรู้ รวมทงัเป็นการเปลียนความรู้ของคนไปเป็นความรู้ขององคก์ร 
การพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ ซึงจะตอ้งประกอบดว้ยทกัษะสําคญั 5 ประการ คือ (1) การ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (2) การทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ในอดีต (4) การเรียนรู้จากวิธีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ (best Practices) ของผูอื้น และ (5) การถ่ายทอด
ความรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทงัองคก์ร 
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 จะเห็นไดว้า่ วธีิการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ (best practices) เป็นผลงานทีนาํไปสู่ความสําเร็จ
เกิดขึนครังแรกในวงการแพทย์ ซึงเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานทีดีระหว่าง
หน่วยงานทงัภายในและภายนอก ทีเกิดขึนจากหลายทาง เช่น เกิดจากบุคคล ปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังาน เกิดจากการขบัเคลือนการพฒันา และเกิดจากการคน้หาวิธีการใหม่ๆ ทีนาํไป
เสริมสร้างการปฏิบติังาน เพือพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน 

1.  ความหมายของวธีิการปฏิบัติงานทเีป็นเลศิ 
 นกัการศึกษาและนกัวชิาการทงัต่างประเทศและในประเทศไทยต่างไดใ้ห้ความหมายของ
การปฏิบติัทีเป็นเลิศ (best practices) ไวด้งันี 

 สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2545:5) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ คือการปฏิบติัทีทาํให้องคก์ร
ประสบความสําเร็จหรืออาจกล่าวไดว้่า การปฏิบติัทีทาํให้องคก์รสู่ความเป็นเลิศ อนัทีจริงแลว้คาํ
วา่ดีทีสุด (best) ของคาํวา่ best practices นีเป็นคาํทีให้ความหมาย ในเชิงเทียบเคียงคือ ขึนอยู่กบั
สถานการณ์และเป้าหมายเป็นหลัก คาํว่าดีทีสุดอาจจะไม่ได้หมายถึงดีทีสุดจริงๆ ขององค์กร
ทงัหมดแต่อาจจะเฉพาะสําหรับองค์กรใดองค์กรหนึงเท่านัน เพราะแต่ละองค์กรมีวฒันธรรม 
วสิัยทศัน์ สภาพธุรกิจ และปัจจยัภายในองคก์รทีแตกต่างกนัไป  
 ไพโรจน์  ปิยะวงศว์ฒันา (2545:85) ไดใ้ห้ความหมายของ best practices ไวว้า่ องคก์รทีมี
การปฏิบติังานทีดีทีสุด 

 สําหรับวีระพจน์  ลือประสิทธิกุล (2545:27) ไดก้ล่าววา่ best practices เป็นวิธีการหรือ
แนวปฏิบติัทีทาํให้องคก์รหรือหน่วยงานทงัของภาครัฐและเอกชนประสบความสําเร็จ บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทงันี best practices ของแต่ละองคก์รอาจมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกนัขึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์วสิัยทศัน์ บริบทและภาระงานขององคก์รนนัๆ 

 นอกจากนนับูรชยั  ศิริมหาสาคร (2548:2) ไดก้ล่าวไวว้า่ วธีิการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ  (best 

practices) เป็นการทาํสิงใดสิงหนึงใหส้าํเร็จ ซึงเป็นผลมาจากการนาํความรู้ไปปฏิบติัจริง แลว้สรุป
ความรู้และประสบการณ์นนัๆ มาเป็นแนวปฏิบติัทีดีทีสุดของตนเอง ซึงเป็นความรู้ในตวัตน (tacit 

knowledge) ทีสามารถเผยแพร่ให้เป็นความรู้ทีปรากฏให้เห็นชดัแจง้ (explicit knowledge) ไดใ้น
รูปแบบต่างๆเพือใหผู้อื้นนาํไปทดลองปฏิบติัได ้
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 วิจารณ์  พานิช (2547:3) ไดก้ล่าววา่ วิธีการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ เป็นการทาํงานทีเกิดผล
งานในลกัษณะทีน่าภูมิใจ น่าชืนชม เกิดผลสัมฤทธิสูง ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง และควร
ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาวธีิการปฏิบติังานทีเป็นเลิศใหม่ๆขึนมาอยา่งต่อเนือง โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาเพือคดัเลือกวธีิการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ ดงันี 

 1.  เป็นการปฏิบติังานทีเกิดจากกลุ่มและมีเรืองราวของกระบวนการพฒันาทีผา่นขนัตอน
ต่างๆ จนประสบความสาํเร็จ 

 2. สามารถบอกเล่าเรืองราวเพือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวธีิคิด วธีิปรึกษาหารือ 

 3. สามารถดึงเอาความรู้ทีอยูใ่นตวัคน (tacit knowledge) มาเผยแพร่เป็นความรู้ทีปรากฏ
ให้เห็นชัดแจง้ (explicit knowledge) ได้ ซึงอาจใช้วิธีการประชุมเพือเสนอผลงาน การระดม
ความคิด การซักถามและชีประเด็นเพือยกระดบัความคิด การใช้คาํถาม การสร้างเงือนไข สร้าง
บรรยากาศเพือให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมนาํความรู้มาแลกเปลียนเรียนรู้ เกิดการเพิมพูนความรู้ของกลุ่ม 
และเกิดการแลกเปลียนเรียนรู้กนัอยา่งต่อเนือง 

 สถาบนัเพิมผลผลิตแห่งชาติ (2545:4) ได้กล่าวไวว้่า วิธีการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ (best 

practices) เป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบติัในเรืองต่างๆทีนําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ และบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้สามารถลดเวลาในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพองคก์ร และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

 สมพร  เพชรสงค ์(2548:36) กล่าววา่ วิธีการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ เป็นการทาํงานทีดีทีสุด
ในเรืองนันๆ ซึงอาจเป็นระบบบริหาร เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ ทีทาํให้ผลงานบรรลุเป้าหมาย
ระดบัสูงสุด 

 จากทีกล่าวมาทงัหมด สรุปไดว้่า วิธีการปฏิบติังานทีเป็นเลิศ (best practices) หมายถึง 
เทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปปฏิบติัและประยุกต์ใช้งานให้
บรรลุผลไดต้ามวตัถุประสงค ์ซึงส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์กร ประสบความสําเร็จ อนัเป็นการ
นาํความรู้ไปปฏิบติัจริงแลว้สรุปความรู้และประสบการณ์นนัๆ 
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2.  ความสําคัญของการปฏิบัติทเีป็นเลศิ 
 จากหลกัการทีวา่ “ถา้ไดน้าํความรู้ไปใช ้ความรู้นนัก็ยงิเพิมคุณค่า เพราะทาํให้เกิดการต่อ
ยอดความรู้ใหแ้ตกแขนงออกไปอยา่งกวา้งขวาง” ดงันนัเป้าหมายของการปฏิบติัทีเป็นเลิศก็เพือให้
องคก์รและคนในองคก์รมีแนวทางการปฏิบติัทีเป็นเลิศซึงเป็นการจดัการทีเป็นเลิศสามารถนาํไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายกรณี (บูรชยั  ศิริมหาสาคร,2548 :3-6) ดงันี  
 1. best practices กบัการจดัการความรู้ การจดัการความรู้จะบรรลุเป้าหมายได ้ตอ้งทาํ best 

practices ให้ปรากฏให้ชดัแจง้ เช่น เอกสารรายงานคู่มือการปฏิบติังาน เพือให้ผูอื้นไดน้าํไปใช้
พฒันางานแบบต่อยอดความรู้ และสามารถจดัเก็บ best practices นนัไวใ้นคลงัความรู้ขององคก์ร
ไม่ใหค้วามรู้นนัหายไปกบับุคคล เมือบุคคลนนัๆ ออกจากองคก์รไปแลว้ 

 2. best practices กบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้เป็นเรืองสําคญัทีทาํให้เกิด
การเรียนรู้ และประยุกตใ์ชค้วามรู้ รวมทงัแปลงความรู้ของคนไปเป็นความรู้ขององคก์ร การทีจะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นัน จะตอ้งมีทกัษะ 5 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การ
ทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การเรียนรู้จากวิธีปฏิบติัทีเป็น
เลิศของคนอืน และถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทวัทงัองคก์ร จะเห็นไดว้า่ best 

practices เป็นสิงทีสาํคญัเพราะเป็น 1 ใน 5 ของทกัษะในองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

3.  ขนัตอนการดําเนินงาน best practices 
 การพฒันาองคก์ร ไดน้าํแนวคิด best practices มาใช้เพือตอ้งการพฒันาและตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนและสังคม ซึงขนัตอนการดาํเนินงานของ best practices โดย สมพร  เพชร
สงค ์(2545 :38) ไดก้ล่าวถึงขนัตอนการดาํเนินงานของ best practices มีขอ้เสนอแนะไว ้ดงันี 

 ขนัตอนที 1  การวเิคราะห์ภารกิจทีแทจ้ริงของหน่วยงานนนัๆ 

 ขนัตอนที 2  การศึกษาวิเคราะห์สภาพของหน่วยงาน ซึงอาจดาํเนินการไดห้ลายวิธี เช่น 
ใชว้ธีิการสาํรวจ การระดมความคิด การใช ้SWOT เป็นตน้ 

 ขนัตอนที 3 การกําหนดภาพความสําเร็จในอนาคต จัดทํารูปแบบ (model) วิธีการ
ดาํเนินงาน 

 ขนัตอนที 4  การปฏิบติัตามแบบวิธีการ อาจจะเริมทดลองนาํร่องตรวจสอบ ประเมินผล
อยา่งต่อเนืองเป็นระยะ 



95 

 

 ขนัตอนที 5 ประเมินผลวิเคราะห์เปรียบเทียบในดา้นขนัตอน ระยะเวลา งบประมาณและ
ผลทีไดรั้บกบัวธีิการเดิม 

 ขนัตอนที 6 ปรับปรุง พฒันาและขยายผลการนาํไปใชใ้นหน่วยงานใหก้วา้งขวางยงิขึน 

 ขนัตอนที 7 การบนัทึก เขียนรายงานใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติั 

 นอกจากข้อเสนอ 7 ขนัตอนขา้งตน้แล้ว หน่วยงานสามารถจะดาํเนินการได้อีกหลาย
กระบวนการ เช่น ตามแนวทางวงจรของเดมมิง (Deming circle) ซึงประกอบดว้ย P: การวางแผน 
D:การปฏิบติั  C:ตรวจสอบประเมินผล และ A:การปรับปรุง พฒันา กาํหนดกิจกรรมใหม่ เป็นตน้ 
จะเห็นไดว้า่แนวคิดของ best practices เป็นกระบวนการดาํเนินงานทีเป็นระบบ ซึงการดาํเนินงาน
ตอ้งมีการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผดิชอบผลการดาํเนินงานทีเกิดขึน 

แนวคิดเกยีวกบัการพฒันารูปแบบ 
การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดี ผูว้ิจยันาํเสนอการพฒันารูปแบบ 

โดยมีนักวิชาการของประเทศไทยและต่างประเทศได้ให้ความหมายเกียวกับรูปแบบ ไว้
หลากหลาย ดงันี 
1.  ความหมายของรูปแบบ 
 อุทุมพร  จามรมาน (2541:22) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ คือ โครงสร้างของความ
เกียวขอ้งระหว่างหน่วยต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ ซึงมีมากกว่า 1 มิติ หลายตวัแปรและตวัแปร
ดงักล่าวต่างมีความเกียวขอ้งเชิงสัมพนัธ์หรือเหตุผลซึงกนัและกนั 

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546:965) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบ
วา่หมายถึง รูปทีกาํหนดขึนเป็นหลกั หรือเป็นแนวทางซึงเป็นทียอมรับหรือสิงทีแสดงให้เห็นว่า
เป็นสิงนนัๆ 
 Good (1973:79) ไดร้วบรวมความหมายของรูปแบบได ้4 ประการ คือ 

 1.  รูปแบบ คือ แบบอย่างของสิงหนึงทีสามารถนาํมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือ
ทาํซาํ 
 2.  รูปแบบ คือ ตวัอยา่งทีทาํใหเ้กิดการเลียนแบบ 

 3.  รูปแบบ คือ แผนภูมิทีใชเ้ป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึงทีใชเ้ป็นหลกัการหรือแนวคิด 
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 4.  รูปแบบ คือ ชุดของปัจจยัหรือตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กนัหรือเป็นองค์ประกอบที
สามารถรวมตวักนัและเขียนเป็นหลกัการ 

 Joyce and Weil (1986:1-2) ไดใ้ห้ความหมายของรูปแบบหมายถึง แผน (plan) หรือ แบบ 
(pattern) ซึงสามารถใช้เพือการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือ
เพือจดัสือการสอนซึงรวมถึงหนงัสือ ภาพยนตร์ และเทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
หลักสูตร แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการสอนทีช่วยให้นักเรียนบรรลุ
วตัถุประสงคต่์างๆ 
 Raj (1996:241) ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่รูปแบบ ไว ้2 ความหมาย ดงันี 

 1.  รูปแบบ คือ รูปยอ่ของความจริงของปรากฏการณ์ ซึงแสดงดว้ยขอ้ความจาํนวน หรือ
ภาพ โยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทาํให้เขา้ใจความจริงของปรากฏการณ์ไดดี้
ยงิขึน 

 2.  รูปแบบ คือ ตวัแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมทีกาํหนดเฉพาะ 

สรุปไดว้า่ รูปแบบหมายถึง โครงสร้าง โปรแกรม แบบจาํลอง หรือตวัแบบจาํลองสภาพ
ความเป็นจริงทีสร้างขึนจากการลดทอนเวลาและกิจกรรมพิจารณาวา่มีสิงใดบา้งทีจะตอ้งนาํมา
ศึกษาเพือใชแ้ทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึงโดยอธิบายความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบต่างๆของรูปแบบนนั 
2.  การสร้างรูปแบบ 
 การสร้างรูปแบบ โดยการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิด รูปแบบ และผลการวิจยัทีเกียวขอ้ง 
ซึงจะช่วยให้สามารถกาํหนดองค์ประกอบหรือตวัแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทงัลักษณะ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  หรือตัวแปรเหล่านัน  หรือลําดับก่อนหลังของแต่ละ
องคป์ระกอบในรูปแบบในการสร้างหรือพฒันารูปแบบนนั จะตอ้งใชห้ลกัของเหตุผลเป็นรากฐาน
สําคญัและการศึกษาคน้ควา้มากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบอย่างยิง ผูว้ิจยัอาจคิด
โครงสร้างของรูปแบบขึนมาก่อน แลว้ปรับปรุงโดยอาศยัขอ้สนเทศจากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี 
แนวความคิด รูปแบบ หรือผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง หรือทาํการศึกษาองค์ประกอบยอ่ยหรือตวัแปร
แต่ละตวั แล้วคดัเลือกองค์ประกอบหรือตวัแปรทีสําคญั ประกอบกันขึนเป็นโครงสร้างของ
รูปแบบ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2533:20) 
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 Boye (1966:23) ได้กล่าวว่า ในกระบวนการสร้างรูปแบบนัน มีการจาํแนกมโนทศัน์
ออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ มโนทศัน์เชิงทฤษฎี และมโนทศัน์การสังเกต ไดม้าจากการพิจารณา
องคป์ระกอบทีศึกษาโดยหลกัการเหตุผลเชิงตรรกะอนัอาจมีฐานมาจากทฤษฎีอืนหรือผลการวิจยั
อืนทีผูพ้ิจารณามิไดมี้ประสบการณ์ในการสังเกตโดยตรง ส่วนแนวคิดการสังเกตไดม้าจากการเก็บ
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยผูว้จิยัพิจารณาเอง 

 Keeves(1988:18) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกวา้งๆ เพือกํากับการสร้างรูปแบบไว้ 4 
ประการ ไดแ้ก่ รูปแบบควรประกอบขึนดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง(ของตวัแปร) มากกวา่
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามความเชือมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดา
ทวัไปนนัก็มีประโยชน์เฉพาะอยา่งยิงในการศึกษาวิจยัในช่วงตน้ของการพฒันารูปแบบ รูปแบบ
ควรใชเ้ป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลทีจะเกิดขึนจากการใชรู้ปแบบได ้สามารถตรวจสอบไดโ้ดย
การสังเกตและหาขอ้สนบัสนุนดว้ยขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือชีให้เห็นถึง
กลไกเชิงเหตุผลของเรืองทีศึกษา ดงันนันอกจากรูปแบบจะเป็นเครืองมือในการพยากรณ์ได ้ควร
ใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย และนอกจากคุณสมบติัต่างๆ ทีกล่าวมาแลว้ รูปแบบควรเป็น
เครืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่และการสร้างความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซึงเป็น
การขยายองคค์วามรู้ในเรืองทีเรากาํลงัศึกษาดว้ย 

 Joyce and Wiel (1986 : 359-364) ไดแ้บ่งวิธีการสร้างรูปแบบออกเป็นส่วนต่างๆ ไดเ้ป็น 
4 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที 1 อธิบายความสัมพนัธ์ของสิงต่างๆ ซึงทีมาของรูปแบบ ประกอบดว้ย เป้าหมาย
ของรูปแบบ ทฤษฎีและขอ้สมมติทีรองรับรูปแบบหลกัการ และมโนทศัน์สาํคญัทีเป็น พืนฐานของ
รูปแบบ 

ส่วนที 2  ลกัษณะรูปแบบ เป็นการอธิบายดว้ยรูปแบบซึงนาํเสนอเป็นเรืองๆ อยา่งละเอียด
และเนน้การปฏิบติัได ้แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ 

 1.  ขนัตอนของรูปแบบ เป็นรายละเอียดของรูปแบบนนัๆ วา่มีกีขนัตอน โดยจดั
เรียงลาํดบักิจกรรมทีจะสอนเป็นขนัๆ แต่ละรูปแบบมีจาํนวนขนัตอนไม่เท่ากนั 
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 2.  รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ เป็นการอธิบายบทบาทของผู ้นํา  ผู้เรียนรู้และ
ความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัในแต่ละรูปแบบ บทบาทของผูน้าํจะแตกต่างกนั เช่น ผูน้าํกิจกรรม ผู ้
อาํนวยความสะดวก ผูใ้หก้ารแนะนาํเป็นแหล่งขอ้มูล เป็นตน้ 

 3.  หลกัการแสดงการโตต้อบ เป็นการบอกถึงวิธีการแสดงออกของผูน้ําต่อผู ้
เรียนรู้ การตอบสนองต่อสิงทีผูเ้รียนรู้กระทาํ เช่น การปรับพฤติกรรมโดยการให้รางวลัหรือการ
พฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยการสร้างบรรยากาศทีเป็นอิสระ เป็นตน้ 

 4.  สิงสนบัสนุน เป็นการบอกถึงเงือนไขหรือสิงทีจาํเป็นต่อการใช้รูปแบบการ
สอนนนัๆ ใหเ้กิดผล เช่น รูปแบบการทดลองในห้องปฏิบติัการตอ้งใชผู้น้าํทีมีการฝึกฝนมาอยา่งดี
แลว้ เป็นตน้ 

ส่วนที 3  การนาํรูปแบบมาใช้ เป็นการแนะนาํให้ขอ้สังเกตในการนาํรูปแบบนนัไปใช ้
เช่น การใชเ้นือหาประเภทใดจึงจะเหมาะสม จะใชก้บัผูเ้รียนรู้ระดบัใด เป็นตน้ นอกจากนนัยงัให้
คาํแนะนาํอืนๆ เพือให้การใชรู้ปแบบนนัมีประสิทธิภาพมากทีสุด และส่วนที 4 ผลทีจะเกิดขึนกบั
ผูเ้รียนรู้ทงัทางตรงและทางออ้ม รูปแบบแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อผูเ้รียนรู้ทงัทางตรงและทางออ้ม 
โดยผลทางตรงเกิดจากกิจกรรมทีจัดตามลําดับขนัตอนของรูปแบบส่วนผลทางอ้อมเกิดจาก
สภาพแวดลอ้ม ซึงถือเป็นผลกระทบทีเกิดจากการสอนตามรูปแบบนนั เป็นสิงทีคาดคะเนไวว้า่จะ
เกิดแฝงไปกบัผล สามารถใชเ้ป็นสิงพิจารณาในการเลือกรูปแบบทีใชไ้ดด้ว้ย 

สรุปได้ว่า รูปแบบทีจะนําไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนัน รูปแบบต้องประกอบด้วย
ลกัษณะทีสําคญั คือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทาํนายผลได ้สามารถขยายความผล
ทาํนายไดก้วา้งขวางขึน และสามารถนาํไปสู่แนวคิดใหม่ๆ สําหรับการพฒันารูปแบบนนั ผูว้ิจยั
จะตอ้งศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบ นาํเอาขอ้มูลทีจดัเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เพือกาํหนดความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ กาํหนดโครงสร้างและขอ้เสนอของรูป
แบบอยา่งชดัเจน เพือนาํไปสู่ผลสรุปเพืออธิบายปรากฏการณ์ทีมุ่งหวงัของการวิจยั มีการทดสอบ
และปรับปรุงรูปแบบก่อนนาํรูปแบบไปใชง้านจริงและประเมินผลการนาํรูปแบบไปใชง้านจริง 
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3.  การพฒันารูปแบบ 
 Weil (1985:364)ไดก้าํหนดการพฒันารูปแบบไวส้องขนัตอน คือ การสร้างรูปแบบและ
การพัฒนารูปแบบ ซึง สมาน อัศวภูมิ ได้ศึกษาวิจัยเรืองการพฒันารูปแบบการบริหารการ
ประถมศึกษาระดบัจงัหวดัโดยมีการพฒันา ดงันี 

 1.  การศึกษาวิเคราะห์เกียวกบัหลกัการและขอ้มูลพืนฐานประกอบการสร้างรูปแบบดว้ย
การวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งและตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

 2.  การสร้างรูปแบบขันต้น ด้วยการจัดทาํร่างรูปแบบจากข้อมูลทีได้จากการศึกษา
วเิคราะห์เอกสารงานวจิยัและขอ้สรุปทีไดจ้ากผูท้รงคุณวฒิุ 

 3.  การประมวลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิเกียวกับรูปแบบ ด้วยการพฒันาความ
สอดคลอ้ง ความเหมาะสมของรูปแบบและความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 

 4.  การปรับปรุงแกไ้ขและการพฒันารูปแบบทีสมบูรณ์ 

นอกจากนนั การพฒันารูปแบบดว้ยการถอดบทเรียนเป็นสิงสําคญัและจาํเป็นมากต่อการ
กาํหนดทิศทางและการพฒันารูปแบบต่างๆ โดยองค์ประกอบการถอดบทเรียน ดุษฎี อายุวฒัน์ 
(2550:55) ไดเ้สนอแนวคิดวา่มีอยู ่4 ประการใหญ่ๆ ดงันี 

1.  เนือหาของกิจกรรมว่าเกียวขอ้งกบัปัญหาชุมชนในเรืองใด มีวตัถุประสงค์และผลที
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินกิจกรรมอย่างไรบ้าง  และผลจากการดําเนินงานนันบรรลุ
วตัถุประสงคน์นัๆ หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จาํกดัใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมนนัๆ 

2.  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีเขา้ร่วมกิจกรรมนนัๆ คือใครบา้ง มีผูส้นบัสนุนการดาํเนินงาน 
คือ ใครบ้าง และความหลากหลายของกลุ่มคนในมิติเรือง เพศ อายุ สถานภาพของกลุ่มคนมี
หรือไม่ เพือนาํผลการดาํเนินกิจกรรมนนัๆ ว่าทีผ่านมาผูเ้ขา้ร่วมยงัขาดกลุ่มใดและทาํไมจึงเป็น
เช่นนนั 

3.  ความสัมพนัธ์ของกลุ่มทีเขา้ร่วม หลงัดาํเนินกิจกรรมเปลียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 

4.  กิจกรรมทีดาํเนินไปนนั ไดรั้บผลผลิต ผลลพัธ์ ผลกระทบต่อชุมชนอยา่งไรบา้ง 

 สรุปไดว้า่ การพฒันารูปแบบของธนาคารความดี นนัตอ้งมีความครอบคลุมในหลายมิติ มี
องคป์ระกอบทีเหมาะสม โดยกระบวนการพฒันาเพือให้รูปแบบทีเหมาะสม การอธิบายนอกจาก
ใชห้ลกัการทฤษฎีมาสร้างเป็นรูปแบบแลว้ยงัตอ้งอาศยัรากฐานของชุมชนเป็นผูก้าํหนดตามบริบท
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หรือสภาพแวดล้อมภูมินิเวศของแต่ละชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิงชุมชนในภาคเหนือทีมีความ
แตกต่างไปจากชุมชนในภาคอืนๆ ทงันีจะตอ้งยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานสําคญัของ
การพฒันาเพือให้ชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งยงัยืนต่อไป ซึงจาํเป็นอยา่งยิงทีชุมชนตอ้งสร้างความ
เขม้แขง็ใหเ้กิดขึนในชุมชน อนัเป็นผลจากการเรียนรู้ของคนในชุมชนเอง 

แนวคิดเกยีวกบัการถอดบทเรียน 
 การเรียนรู้คือวตัถุประสงคที์สําคญัของการพฒันาบุคคลจะดาํรงสภาพอยูไ่ดย้ากหากไม่มี
การเรียนรู้ปรับเปลียนเช่นเดียวกับองค์กรจะเปลียนแปลงได้ก็ด้วยการบริหารจดัการความรู้ 
ปัจจุบันมีเครืองมือหลายประเภททีพัฒนาขึน หรือประยุกต์มาจากศาสตร์สาขาต่างๆ เพือ
พฒันาการเรียนรู้ในทุกขนัตอนของวงจรโครงการ ทงัเพือการจดัการในขนัตอนทีเรียกว่าตน้นาํ 
กลางนาํ และปลายนาํ กระบวนการเรียนรู้ทีกล่าวถึงกนัค่อนขา้งมากในวงการพฒันาในสังคม
ขณะนี คือการถอดบทเรียน (Lesson-Learned) ซึงเป็นการเรียนรู้เกียวกบัการปฏิบติัการทีปฏิบติัไป
แล้วเพือหาแนวทางรักษาจุดแข็งของการปฏิบติัการเอาไวศึ้กษาแนวทาง ทีเป็นนวตักรรมเพือ
ส่งเสริมให้มีการนาํแนวทางปฏิบติัการทีดีนนัไปประยุกต์ปฏิบติัอย่างต่อเนือง (เนาวรัตน์ พลาย
นอ้ย, 2546:2) 
 การถอดบทเรียน เป็นเครืองมือทีนาํมาประยุกต์ใช้ในโครงการพฒันา ทีช่วยสร้างการ
เรียนรู้ให้เกิดขึนในระหว่างการทาํงานของกลุ่มคนทาํงานเรืองใดเรืองหนึง โดยอยู่บนพืนฐาน
หลกัการทีสําคญั คือ “การเรียนรู้จากอดีตทงัทีสําเร็จและผิดพลาดเพือสร้างอนาคตทีดีกวา่” โดยมี
เป้าหมายเพือให้ไดข้อ้เสนอแนะเพือการพฒันา หรือปรับปรุงการทาํกิจกรรมในระยะต่อไปของ
โครงการใหดี้ขึนซึงมกัจะดาํเนินการเมือโครงการพฒันาไดด้าํเนินไปในระยะหนึง โดยมีความเชือ
พนืฐานในกระบวนการเรียนรู้ วา่ความรู้เกิดจากการใคร่ครวญ ครุ่นคิดและจากปฏิบติัการจริงและ
ผูรู้้ในโครงการพฒันาคือ ผูที้มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัการจริง ซึงการถอดบทเรียนมิใช่สิง
ใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ในโครงการพฒันา และเป็นเพียงหนึงในรูปแบบของการจดัการความรู้ 
เนืองจากความรู้ทุกลกัษณะย่อมมีพลวตัหรือการเปลียนแปลงอยู่เสมอ แมโ้ครงการทีออกแบบ
วางแผนไวอ้ยา่งดีในขนัตอนแรกแลว้ก็ยงัจะตอ้งมีการจดัการในขนัตอนของการดาํเนินการและใน
กระบวนการของโครงการไปโดยตลอด เนืองจากเงือนไขปัจจยัต่างๆในสังคมเปลียนแปลงไป 
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ดงันนัจึงตอ้งมีกลไกในการเรียนรู้ร่วมกนัและปรับตวัเพือหาแนวทางในการรักษาจุดแข็งของการ
ปฏิบติังาน และส่งเสริมให้ดียิงขึน และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน เพือพฒันาประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน สิงสาํคญัจึงอยูที่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั มากกวา่การวิพากษว์ิจารณ์เพราะกระบวนการ
ถอดบทเรียนมิใช่การประเมินผลการปฏิบติังาน 

1.  ความหมายของการถอดบทเรียน 
 การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การทาํงานทีผ่านมาในแง่มุม
ต่างๆ เพือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจยัทงัภายในและภายนอก ซึงทาํให้เกิดผลอย่างที
เป็นอยู่ในปัจจุบนัทงัทีสําเร็จหรือล้มเหลว หรืออาจกล่าวไวว้่าเราถอดบทเรียนก็เพือสืบคน้หา
ความรู้จากการปฏิบติังานโดยใชว้ิธีการสกดัความรู้และประสบการณ์ทีฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที
ไดร่้วมการปฏิบติังานพร้อมทงับนัทึกรายละเอียดขนัตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และ
ความรู้ใหม่ๆทีเกิดขึนระหว่างการปฏิบติังานทงัทีสําเร็จหรือล้มเหลวเพือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้

2.  รูปแบบการถอดบทเรียน 
 การถอดบทเรียนโดยทวัไปมี 2 รูปแบบ คือ 

 1.  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป็นการถอดบทเรียนทีเนน้เฉพาะกิจกรรมสําคญัของ
โครงการ และสามารถนาํผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนนัๆ ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
โครงการ ใหป้ระสานความสาํเร็จในอนาคต  
 2.  การถอดบทเรียนทงัโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทงัระบบ โดยเริมตงัแต่ความ
เป็นมาของโครงการ กระบวนการดาํเนินงาน และผลลพัธ์เมือสินสุดโครงการ 

 การถอดบทเรียนทงั 2 ลกัษณะ ตอ้งใชก้ารวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ดว้ย SWOT เพือ
ศึกษาปัจจยัและเงือนไขทีนาํไปสู่ผลของการดาํเนินโครงการ 
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3.  ขนัตอนการถอดบทเรียน 
 ขนัตอนการถอดบทเรียนมี 4 ขนัตอนหลกั ดงันี  
 1.  ขนัเตรียมการถอดบทเรียน 
       1.1 สร้างทีมงานถอดบทเรียนทีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง 
ประมาณ 3-6 คน พร้อมทงัทาํคาํสังแต่งตงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้กียวขอ้ง
ทราบ 

      1.2 เรียนรู้ทีมงานถอดบทเรียนโดยสร้างความสัมพนัธ์ทีดีใหเ้กิดขึนภายในทีมงาน เนน้
การเคารพซึงกนัและกนั ไวว้างใจซึงกนัและกนั และความเท่าเทียมกนั 

      1.3 วิเคราะห์โครงการ เพือให้ทีมงานมีความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละหวัขอ้ในโครงการ 
ไดแ้ก่ หลกัการและเหตุผลของโครงการ วตัถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ขนัตอนการ
ดาํเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการดาํเนินงานและงบประมาณ   
      1.4 กาํหนดบทบาทหนา้ทีของทีมงานถอดบทเรียน ซึงประกอบดว้ยดงันี 

            1. หัวหน้าทีมหรือผูเ้อือ เป็นผูที้ทาํให้การถอดบทเรียนดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน
และบรรลุเป้าหมายทีกาํหนด 

            2. ผู ้อ ํานวยกระบวนการ เป็นผู ้กระตุ้นให้ผู ้ร่วมถอดบทเรียนได้แลกเปลียน
ประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมทีไดป้ฏิบติั ดงันนั จึงตอ้งมีทกัษะในการตงัคาํถามที
กระตุน้ให้ผูร่้วมถอดบทเรียนได้วิเคราะห์สาเหตุของความสําเร็จและอุปสรรคทีเกิดขึนในการ
ปฏิบติังาน 

           3. ผูจ้ดบนัทึก เป็นผูจ้ดบนัทึกการแลกเปลียนเรียนรู้ ประสบการณ์ การอภิปรายของ
ผูร่้วมถอดบทเรียน พร้อมทงัเขียนเรียบเรียงเป็นเรืองราวให้น่าสนใจตงัแต่เริมต้นจนสินสุด
โครงการ 

           4. ผูป้ระสานการ เป็นผูช่้วยเหลือให้ทีมงานถอดบทเรียนมีความสะดวกในการ
ติดต่อระหวา่งสมาชิกทีมงานถอดบทเรียนเพือใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี รวมทงัประสาน 
ความร่วมมือจากบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งกบัการถอดบทเรียน 
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      1.5 จดัทาํแผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียนซึงประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ 
ดงันี 

            1.5.1 หวัขอ้กิจกรรมทีตอ้งการถอดบทเรียน 

            1.5.2 กาํหนดกลุ่มเป้าหมายทีเขา้ร่วมการถอดบทเรียน 

            1.5.3 เลือกวธีิการถอดบทเรียนทีใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

            1.5.4 กาํหนดขนัตอนในการถอดบทเรียนตามลาํดบัก่อนหลงั  
            1.5.5 กาํหนดประเด็นคาํถามทีมีความชดัเจน โดยเรียงลาํดบัตงัแต่เริมตน้จนกระทงั
สินสุด 

            1.5.6 กาํหนดผลลพัธ์ทีเกิดขึนหลงัจากการถอดบทเรียน พร้อมทงัจดัทาํเอกสารการ
ถอดบทเรียน 

      1.6 เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ควรเป็นเทคนิคทีช่วยให้ทีมงานถอดบทเรียนและผู ้
ร่วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหวา่งการทาํงานและไดบ้ทเรียนพฒันาวิธีการทาํงานให้ดีขึน 
เช่น เทคนิคการวเิคราะห์หลงัการปฏิบติั (After Action Review) 
      1.7 จดัทาํปฏิทินการถอดบทเรียน เพือวางแผนการดาํเนินงานการถอดบทเรียนของแต่
ละกิจกรรมตงัแต่เริมต้นจนสินสุดการดาํเนินงาน โดยหัวข้อทีควรปรากฏในปฏิทินการถอด
บทเรียนไดแ้ก่ ลาํดบัทีของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการดาํเนินงานแต่ละกิจกรรม 
ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมและวสัดุอุปกรณ์ทีตอ้งใชใ้นกิจกรรม 

 2. ขันดําเนินการถอดบทเรียน ทีมงานควรแจง้กาํหนดการ ระยะเวลาและสถานทีทีจะ
ดาํเนินการถอดบทเรียนใหก้ลุ่มเป้าหมายทีร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหนา้ ในขนันีประกอบดว้ย 2 
ขนัตอนยอ่ย คือ การถอดบทเรียน และการบนัทึกบทเรียน 

     2.1 การถอดบทเรียนมีขนัตอนทีสาํคญั 5 ขนัตอน 

            2.1.1 การสร้างบรรยากาศ เพือให้ผูเ้ขา้ร่วมการถอดบทเรียนมีความผอ่นคลายเป็น
กนัเอง ซึงอาจใชเ้พลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทงัผูอ้าํนวยกระบวนการควรชีแจงถึง
ความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร่้วมการถอดบทเรียน 
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            2.1.2 การกําหนดกติกาในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม  โดยกติกาควร
ครอบคลุมประเด็นทีสาํคญั ดงันี 

        1. เป้าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร มีวตัถุประสงคเ์พืออะไร 

        2. วิธีการถอดบทเรียนใช้วิธีอะไร เช่น ใช้การระดมความคิดเห็น เน้นการ
แลกเปลียนความคิดเห็น และไม่โตเ้ถียงหรือทะเลาะววิาท 

        3. หน้าทีของผูร่้วมถอดบทเรียนเป็นอย่างไร เช่น ทุกคนให้ข้อเสนอแนะ
ยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงงานใหดี้ขึน 

        4. ข้อพึงระวงัในการถอดบทเรียนควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่ตาํหนิ และไม่
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน 

            2.1.3 การจดักิจกรรมอุ่นเครือง ผูอ้าํนวยกระบวนการชีแจงให้ผูร่้วมถอดบทเรียน
เขา้ใจวตัถุประสงค์และวิธีดาํเนินกิจกรรมเพือให้สามารถทบทวนความทรงจาํจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมทีผา่นมา 
            2.1.4 การเขา้สู่ประเด็นสาํคญัของการถอดบทเรียน เป็นขนัตอนในการสกดัความรู้
จากผูร่้วมถอดบทเรียน โดยมีขนัตอนดงันี 

        1. การเล่าประสบการณ์จากวธีิการปฏิบติังานของผูร่้วมถอดบทเรียน 

        2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานทีกําหนดใน
แผนปฏิบติังานกบัวธีิการปฏิบติังานจริง 

        3. การวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานทีทาํไดเ้ป็นอยา่งดี 

        4. การใหข้อ้เสนอแนะวธีิการปฏิบติังานต่อไปใหดี้ขึน 

        5. การวเิคราะห์อุปสรรคทีเกิดขึนระหวา่งการปฏิบติังาน 

        6. การใหข้อ้เสนอแนะวธีิการป้องกนัไม่ใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

        7. ขอ้เสนอแนะในสิงทีควรทาํเพิมเติมในการปฏิบติังานทีผา่นมา  
        8. การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังานทีผา่นมา 
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ทงันีผูจ้ดบนัทึกตอ้งจดรายละเอียดของขอ้มูลทุกขนัตอน บนัทึกเสียง พร้อมทงัสังเกตบรรยากาศ
ในระหวา่งการถอดบทเรียนและจดบนัทึกไวป้ระกอบการจดัทาํรายงานการถอดบทเรียน 

       2.2 การบนัทึกบทเรียน ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ 

              2.2.1 การเตรียมตวัก่อนบนัทึกบทเรียน เป็นขนัตอนทีทีผูจ้ดบนัทึกควรเตรียม
ความพร้อมก่อนบนัทึกบทเรียนใน 4 ประเด็นคือ 1) ศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมทีจะ
ถอดบทเรียน 2) ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเกียวกับกรอบแนวคิด ขนัตอนการถอด
บทเรียน และประเด็นคาํถามทีใชใ้นการถอดบทเรียน 3) จดัเตรียมอุปกรณ์ในการบนัทึกการถอด
บทเรียน และ4) เตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกายจิตใจ 

             2.2.2 การบนัทึกขอ้มูลการถอดบทเรียน ขอ้มูลทีตอ้งจดบนัทึกระหว่างการถอด
บทเรียน คือ 1) ข้อมูลขนัตอนและวิธีการจดักิจกรรมถอดบทเรียน 2) ข้อมูลการเล่าเรือง การ
วเิคราะห์ และการอภิปรายของผูร่้วมถอดบทเรียน 3) ขอ้มูลบรรยากาศระหวา่งการถอดบทเรียน 

            2.2.3 การสรุปและรายงานการถอดบทเรียน ผูจ้ดบนัทึกตอ้งอ่านรายงานการถอด
บทเรียนให้ทีประชุมของผูร่้วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนไดรั้บทราบขอ้มูลทีจด
บนัทึกไวเ้พือให้มีการปรับแกแ้ละเพิมเติมให้ขอ้มูลมีความสมบูรณ์ยิงขึน โดยบทเรียนทีถอดได้
ตอ้งไดรั้บ การสรุปใหเ้ห็นอยา่งนอ้ย 2  ประเด็นคือ 

      1. อะไรคือสิงทีดีอยูแ่ลว้และควรทาํต่อไปเพือกลบัไปวางแผนพฒันา ลงมือทาํ
แลว้ตามดว้ยการวจิยัใหก้า้วหนา้ต่อเนืองเป็น D&R (Development and Research) 
      2. อะไรคือสิงทียงับกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุงอยา่งไร มีความรู้
พอทีจะปรับปรุงหรือไม่ ถา้ไม่ ควรทาํวิจยัเพือหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจยัแล้วพฒันาแบบ 
R&D (Research and Development) 
 3. ขนัเขียนรายงานการถอดบทเรียน ในขนัตอนนีควรแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี 
      3.1 ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมทีจะถอดบทเรียน วตัถุประสงค์ของการถอด
บทเรียน 

      3.2 การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดของขนัตอนต่างๆ ซึงไดแ้ก่ 
วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าที กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมายทีร่วมถอด
บทเรียน และปฏิทินการถอดบทเรียน 
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     3.3 เนือเรืองการดําเนินการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดในข้อ 2.1.4 ซึง
ครอบคลุม ประเด็น ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบติังานจริงของผูร่้วมถอดบทเรียน วิธีการ
ปฏิบติังานทีกาํหนดในแผนปฏิบติังาน เปรียบเทียบความแตกต่าง สิงทีทาํไดอ้ยา่งดีจากการปฏิบติั 
ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบติังาน 

 4. ขนัติดตามการนาํบทเรียนไปใชป้ระโยชน์  
     ในขนัตอนนีใหค้วามสาํคญักบัการนาํบทเรียนทีเรียนรู้จากการปฏิบติังานไปใชเ้พือให้

การปฏิบติังานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิงขึน ดงันนัหัวหน้าทีมหรือผูเ้อือ
ควรไดมี้การนิเทศกาํกบัติดตามการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองเป็นระยะๆเพือตรวจสอบวา่ไดมี้การ
นาํบทเรียนไปใชป้ระโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร (รัตนา  ดวงแกว้, 2548:33) 

จากทีกล่าวมา ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการการจดัการความรู้ชนิด
หนึงทีมีขนัตอนเพือนาํความรู้ทีไดน้นัมาลงมือปฏิบติัให้เห็นเป็นรูปธรรม และการถอดบทเรียน
ตอ้งมีเทคนิคการนาํความรู้ทีไดน้นัมาถ่ายทอดหรือนาํเสนอ การถอดบทเรียนเป็นเสมือนการดึงเอา
บางสิงบางอย่างออกมาจากบทเรียนทีมีอยู่ สิงทีจะได้จากการถอดบทเรียนอาจจะได้งานคือ
ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวแลว้ก่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนืต่อ        

 
บริบทของชุมชนทีศึกษา 

1.  สภาพทวัไปของจังหวดัเชียงราย 
1.1 ทีตัง  จงัหวดัเชียงรายตงัอยูเ่หนือสุดของประเทศไทย อยูร่ะหวา่งเส้นรุ้งที 19 องศา

เหนือ ถึง 20 องศา30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดา
ตะวนัออก อยูห่่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร   

1.2  อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต ้ติดต่อกบั จงัหวดัพะเยาและลาํปาง 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ประเทศสหภาพพม่าและจงัหวดัเชียงใหม่ 
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แนวเขตชายแดนติดต่อกบัประเทศพม่า ดา้นอาํเภอแม่จนั แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และเชียงแสน รวม
130 กิโลเมตร แยกเป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร แนวแม่นาํสาย 10 กิโลเมตร และแนวแม่นาํรวก 20

กิโลเมตร 

แนวเขตชายแดนติดต่อกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 180 

กิโลเมตรโดยเป็นแนวแม่นาํโขง 90 กิโลเมตร และแนวภูเขา 94 กิโลเมตร 

1.3 สภาพภูมิประเทศ  เชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North 

Continental Highland) มีพนืทีราบสูงเป็นหยอ่ม ๆ ในเขตอาํเภอแม่สรวย เวียงป่าเป้า และเชียงของ 

บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ 1,500- 2,000 เมตร จากระดบันาํทะเล บริเวณส่วนทีราบ
ตามลุ่มแม่นาํสําคญัในตอนกลางของพืนที ไดแ้ก่ อาํเภอพาน เมือง แม่จนั แม่สาย เชียงแสน และ
เชียงของ มีความสูงประมาณ 410 - 580 เมตร จากระดบันาํทะเล 

1.4  สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิ ในช่วงปี 2544 – 2548 จงัหวดัเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลีย
ตลอดปีอยูร่ะหวา่ง 33.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38.8 องศาเซลเซียส เมือวนัที 28 เมษายน 

2544 และวนัที 9 พฤษภาคม 2546  ฝน ปริมาณนาํฝนเฉลียปีละ 1,768 มิลลิเมตร มากทีสุดในปี 

2544 จาํนวน 2,287.60 มิลลิเมตร นอ้ยทีสุดในปี 2546 จาํนวน 1,404.10 มิลลิเมตร จาํนวนวนัทีมี
ฝนตกเฉลีย 143 วนัต่อปี  ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพนัธ์) จงัหวดัเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลีย
ประมาณ 15.0 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตาํสุด 8.0 องศาเซลเซียส เมือวนัที 28 มกราคม 2544 

1.5  การปกครองและการเมือง หน่วยการปกครอง จงัหวดัเชียงรายแบ่งหน่วยปกครอง
ออกเป็น 

- ส่วนราชการสังกดัส่วนภูมิภาค 27 หน่วยงาน 

- ส่วนราชการสังกดัส่วนกลาง หน่วยงาน 

- ส่วนราชการสังกดัส่วนทอ้งถินไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง 

เทศบาลนคร 1แห่ง เทศบาลตาํบล 25 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 120 แห่ง 

- อาํเภอ 16 อาํเภอ และกิงอาํเภอ 2 กิงอาํเภอ 124 ตาํบล 1,698 หมู่บา้น 

1.6   ประชากร ประชากร ณ ปี 2553 รวมทงัสิน 1,003,174 คน เป็นชาย 499,844 คน หญิง 

503,330 คน สําหรับอาํเภอทีมีประชากรมากทีสุด ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองมีจาํนวน 141,245 คน 

รองลงมา ไดแ้ก่ อาํเภอพานมีจาํนวน120,887 คน และอาํเภอเทิงมีจาํนวน 77,818 คน สําหรับ
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อาํเภอทีมีความหนาแน่นของประชากรมากทีสุดคือ อาํเภอแม่สาย 271.27 คน/ตร.กม. รองลงมา
ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง 185.98 คน/ตร.กม. และอาํเภอเวยีงชยั 172.93 คน/ตร.กม. 

1.7  สภาพเศรษฐกิจ ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัในปี 2553 จงัหวดัเชียงราย มีผลิตภณัฑ์
มวลรวม (GPP) 39,835 ลา้นบาท ประชากรมีรายไดเ้ฉลีย31,448 บาท ต่อคนต่อปี เป็นลาํดบัที 16 

ของภาคเหนือ และลาํดบัที 61 ของประเทศ รายไดห้ลกัของจงัหวดัเชียงรายคือ สาขาการเกษตร 

10,340 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.96) รองลงมาไดแ้ก่ สาขาการคา้ปลีกคา้ส่ง จาํนวน 10,278 

ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.80) และสาขาการศึกษา 2,798 ลา้นบาท(คิดเป็นร้อยละ 7.02) 

ตามลาํดบั 

1.8 การค้าชายแดน ในปี 2553 จงัหวดัเชียงรายมีการคา้กบัประเทศเพือนบา้น คือ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต)้ สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จุด
ผา่นแดนถาวร คือ ด่านศุลกากรอาํเภอแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรเชียงของ 

รวมทงัจุดผา่นแดนและจุดผอ่นปรนบริเวณชายแดน โดยมีมูลค่าการคา้รวมเพิมขึนจากปีก่อนร้อย
ละ 46.44 เป็น 10,804.05 ลา้นบาท มูลค่าการส่งออกเพิมขึนจากปีก่อนร้อยละ 69.86 เป็น 8,934.20 

ลา้นบาท แต่มูลค่าการนาํเขา้ลดลงจากปีก่อนร้อย ละ 11.17 เป็น 1,869.85 ลา้นบาท 

1.9  การเกษตรกรรม จงัหวดัเชียงรายมีพืนทีทงัหมดรวม 7,298,981 ไร่ แบ่งเป็นพืนทีป่า
ไม ้ 4,505,130.50 ไร่ พืนทีถือครองทางการเกษตร 2,584,165 ไร่ และพืนทีไม่ได้จาํแนก 

209,685.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.72 ,35.41 และ 2.87 ของพืนทีทงัหมดตามลาํดบัสําหรับพืนทีถือ
ครองทางการเกษตร แบ่งออกเป็นทีนา 1,463,010 ไร่ พืนทีปลูกพืชไร่ 753,033ไร่ พืนทีปลูกไม้
ผลไมย้นืตน้ 335,122 ไร่ พนืทีปลูกพืชผกัและไมด้อก 33,000 ไร่ 

1.10  การศึกษา จงัหวดัเชียงรายไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ ดา้นการพฒันาสังคม และ
ทรัพยากรมนุษย ์โดยใหจ้งัหวดัเชียงรายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาทีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล จึง
ไดมี้การส่งเสริมและจดัตงัสถานศึกษา  ตงัแต่ระดบัพืนฐาน ระดบัอุดมศึกษา เพือให้เยาวชนไดรั้บ
การศึกษาอยา่งครบถว้น รวมทงัสามารถใหบ้ริการแก่จงัหวดัใกลเ้คียงและประเทศเพือนบา้น  

1.11  วัฒนธรรมประเพณี จงัหวดัเชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ มีวฒันธรรมดงัเดิมทีต่อเนือง
มาเป็นเวลานาน และมีการติดต่อสัมพนัธ์ไมตรีกบัประเทศใกลเ้คียง เช่น พม่า และลาว มาชา้นาน 

ประกอบกบัพลเมืองทียา้ยถินฐานมาจากทีต่าง ๆ กนั จึงเป็นเหตุให้วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ที
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ปรากฏสืบทอดกนัมาเป็นลกัษณะผสมผสานกลมกลืนหรือประยกุตขึ์นใหม่ วฒันธรรมทางภาษาที
ใชสื้อสารกนัทวัไป คือ ภาษาคาํเมือง ส่วนวฒันธรรมทางดา้นวตัถุซึงแสดงออกในรูปของอาคาร 

วดัวาอาราม จะเป็นลกัษณะผสมผสานระหวา่งพม่ากบัลาวเวยีงจนัทน์มาเป็นศิลปะลา้นนา แต่ทีถือ
เป็นเอกลกัษณ์สําคญัของจงัหวดัเชียงราย คือ วฒันธรรมเชียงแสน โดยเฉพาะในเชิงช่างสกุลเชียง
แสน เช่น ศิลปะของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ หนึง สิงห์ สอง และสิงห์ สาม ทีมีรูปแบบเฉพาะ 

สาํหรับประเพณีของทอ้งถินทีสาํคญั  

1.12 การรวมกลุ่ม องค์กร เครือข่าย  มีการรวมกลุ่มของศรัทธาหรือชาวบา้นทงัเด็กและ
ผูใ้หญ่ ชาย หญิงในการทาํการเขา้วดัทาํกิจกรรมทางศาสนา การร่วมกิจกรรมในประเพณีพืนบา้น 

เช่น ระบบการเลียงผี การดูแลรักษาป่า ปัจจุบนัการรวมกลุ่มต่างไปจากเดิม มีการรวมกลุ่มเน้น
กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพยต่์าง ๆ รวมทงัการรวมตวักนัเพือทาํกิจกรรมของชุมชน โดยการ
สนบัสนุนจากหน่วยงาน/องคก์รต่าง ๆ ทาํให้สํานึกในการพึงพาตนเองนนันอ้ยลง เปลียนเป็นการ
พึงพาจากองคก์รรัฐมากขึน 

2.  บริบทชุมชน  อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
2.1  ประวตัิอาํเภอพาน 
       อาํเภอพานเดิมได้ปกครองตามระบอบพ่อเมือง มีทีทาํการตงัอยู่ทีบ้านฝังตืน (ใน

ปัจจุบนัคือ หมู่ที 8 ตาํบลม่วงคาํ) พ่อเมืองนีขึนตรงต่อเจา้ผูป้กครองนครลาํพูน ต่อมาเมือ ร.ศ.126 
(พ.ศ.2540) ทางราชการไดเ้ปลียนฐานะการปกครองจากระบอบพ่อเมืองขึนเป็นกิงอาํเภอ โดย
เรียกว่า “กิงอาํเภอเมือง” และต่อมาได้โอนกิงอาํเภอเมืองพานเขา้ไปอยู่กบัอาํเภอเมืองเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย ครังถึงปี ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ทางราชการไดโ้อนกิงอาํเภอเมืองพานขึนตรงต่อ
อาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ต่อมาถึง ร.ศ.131 (พ.ศ.2455) ทางราชการไดย้กฐานะกิงอาํเภอเมืองพาน 
เป็นอาํเภอเมืองพาน โดยยบุอาํเภอแม่ใจและอาํเภอเมืองเชียงรายบางส่วนใหขึ้นกบัอาํเภอพาน และ
ไดย้า้ยทีวา่การอาํเภอจากบา้นฝังตืนไปตงัทีตาํบลเมืองพานและต่อมาทางราชการไดส้ังให้เปลียน
ชือใหม่ จากอาํเภอเมืองพาน เป็น “อาํเภอพาน” เพราะชือเมืองนนัไปตรงกบัอาํเภอเมือง และก็ได้
ใชชื้ออาํเภอพานมาจนถึงทุกวนันี (สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอพาน ,2554)  
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2.2 ทตีงัและอาณาเขต 
       อาํเภอพานเป็นอาํเภอหนึงใน 16 อาํเภอ 2 กิงอาํเภอ เป็นอาํเภอทีอยูท่างทิศใตสุ้ดของ
จงัหวดัเชียงราย ห่างจากทีตงัจังหวดัเชียงราย ประมาณ 43 กิโลเมตร มีพืนทีประมาณ 1,023 
กิโลเมตร หรือประมาณ 639,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของจงัหวดัเชียงราย 

 ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอแม่ลาว  จงัหวดัเชียงราย 

 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชียงราย 

 ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอแม่ใจ  จงัหวดัพะเยา และ อาํเภอวงัเหนือ 

 จงัหวดัลาํปาง 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอแม่สรวย  จงัหวดัเชียงราย 

 เนือที ประมาณ 1,023 ตร.กม. โดยมีพืนทีทาํการเกษตร ดงันี 
  1. พืนทีผลิตขา้ว    จาํนวน 199,022   ไร่ 

  2. พืนทีผลิตขา้วโพด   จาํนวน      3,090   ไร่ 
  3. พืนทีผลิตลาํไย   จาํนวน     28,787   ไร่ 

  4. พืนทีผลิตส้มเขียวหวาน  จาํนวน          500   ไร่ 

  5. พืนทีผลิตลินจี    จาํนวน        2,657   ไร่ 

  6. พนืทีปลูกพืชผกัปลอดภยัจากสารพิษ จาํนวน            311  ไร่ 
 2.3 ลกัษณะภูมิประเทศ 
       สภาพพืนทีโดยทวัไปส่วนใหญ่เป็นราบลุ่มและเป็นพืนทีราบระหวา่งภูเขา มีเทือกเขา
สูงสลบัซบัซอ้น เป็นแนวยาวทงัสองทาง คือ ทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก เทือกเขาเหล่านีมี
ความสูงระหวา่ง 350-600 เมตร จากระดบันาํทะเลปานกลาง มีทีราบสําหรับทาํการเพาะปลูกไดดี้ 
มีลาํนาํทีสาํคญัไดแ้ก่ ลาํนาํแม่ส้าน ลาํนาํแม่ลาว ลาํนาํร่องธาน ลาํนาํแม่เยน็ ลาํนาํแม่คาวโตน ฯลฯ 
นอกจากนันยงัมีระบบคลองส่งนาํชลประทานแม่ลาว และยงัมีแหล่งเก็บกกันาํทีสําคญั ได้แก่ 
หนองฮ่าง หนองเวยีงหา้ว หนองบวกปลาคา้ว หนองควายหลวง ฯลฯ 
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 2.4 ลกัษณะภูมิอากาศ 
      มีอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลียประมาณ 24-27  องศาเซลเซียส มีปริมาณ
นาํฝนเฉลียทงัปีประมาณ 1,853 มิลลิเมตร ฝนตกชุกในฤดูฝน ฤดูหนาวไดรั้บอิทธิพลจากมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัพาเอาความหนาวเยน็มาให ้บางครังอากาศหนาวเยน็มาก อุณหภูมิตาํถึง 6 
องศาเซลเซียส ฤดูร้อนมีอากาศร้อน บางครังอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส 

 2.5 ประชากร 
       จาํนวนประชากร ทงัสินจาํนวน 131,851 คน แยกเป็นประชากรชายจาํนวน 65,178 
คน ประชากรหญิงจาํนวน 66,673 คน 

 2.6  การเมืองการปกครอง 

  การปกครองทอ้งทีแบ่งออกเป็น 15 ตาํบล 228 หมู่บา้น ดงันี 

1. สันมะเคด็ (San Makhet)   มี 19 หมู่บา้น  มีพนืที 94    ตร.กม. 
2. แม่ออ้ (Mae O)    มี 20 หมู่บา้น  มีพนืที 153  ตร.กม. 
3. ธารทอง (Than Thong)   มี 11 หมู่บา้น  มีพนืที 30    ตร.กม. 
4. สันติสุข (Santi Suk)  มี  9  หมู่บา้น มีพนืที 14    ตร.กม. 
5. ดอยงาม (Doi Ngam)  มี 14 หมู่บา้น  มีพนืที  15   ตร.กม. 
6.    หวังม้ (Hua Ngom)  มี 13  หมู่บา้น มีพนืที  53   ตร.กม. 
7.    เจริญเมือง (Charoen Mueang) มี 21 หมู่บา้น มีพนืที  51   ตร.กม. 
8.    ป่าหุ่ง (Pa Hung)   มี  17 หมู่บา้น      มีพนืที  210 ตร.กม. 
9.    ม่วงคาํ (Muang Knam)  มี  17 หมู่บา้น  มีพนืที   40   ตร.กม. 
10.  ทรายขาว (Sai Khao)  มี  17 หมู่บา้น มีพนืที    85  ตร.กม. 
11.  สันกลาง (San Klang)  มี 17  หมู่บา้น     มีพนืที    57  ตร.กม. 
12.  แม่เยน็ (Mae Yen)  มี 10 หมู่บา้น  มีพนืที   43   ตร.กม. 
13.  เมืองพาน (Mueang Phan) มี 24 หมู่บา้น มีพนืที   28   ตร.กม. 
14.  ทานตะวนั (Than Tawan)  มี 11 หมู่บา้น มีพนืที   75   ตร.กม. 
15.  เวยีงหา้ว (Wiang Hao)  มี  8  หมู่บา้น มีพนืที   75  ตร.กม. 
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2.7 ศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 98 นอกนันนับถือศาสนาอืน

ประมาณร้อยละ 2 

 2.8 อาชีพหลกั 
  1.  อาชีพเกษตรกรรม   ได้แก่  การทํานาข้าว  ปลูกข้าวโพด  ลําไย  ลินจี 
ส้มเขียวหวาน พืชผกัปลอดสารพิษ 

  2.   อาชีพปศุสัตว ์ ไดมี้การจดัตงัเป็นกลุ่มอนุรักษ์กระบือพืนเมืองตาํบลหัวง้ม 
จดัตงัเมือ 11 พ.ย. 2544 มีสมาชิกผูเ้ลียง 20 ราย ได้รับการสนับสนุนพนัธ์ุจากสถานีพนัธ์ุสัตว์
พะเยา ให้สมาชิก 14 ราย โดยไดย้ืมแม่กระบือเพือผลิตลูกรายละ 2 ตวั และสนบัสนุนพ่อพนัธ์ุ 1 
ตวั และโครงการโคกระบือเพือเกษตรกรรมตามพระราชดาํริแก่สมาชิก 20 รายๆละ 1 ตวั ปัจจุบนั
มีกระบือจาํนวน 128 ตวั สาํหรับมีไวเ้พือผลิตพนัธ์ุจาํหน่าย 

  3.  อาชีพประมง มีเกษตรกรผูเ้ลียงปลานิลไดร้วมตวัจดัตงัเป็นกลุ่มชมรมสหกรณ์
เพือดําเนินกิจการของกลุ่ม ตงัแต่การผลิตลูกปลา การจัดฟาร์ม การตลาด ตลอดจนแปรรูป
ออกจาํหน่ายทงัหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ ชมรมปลาทอง , ชมรมปลาสดห้าดาว, สหการประมง, 
สหกรณ์ประมงพาน จาํกดั, กลุ่มผูเ้ลียงปลา 2,000, กลุ่มปลานิลพฒันา, กลุ่มปลาเมืองพาน, กลุ่ม
ปลานิลเชียงราย, กลุ่ม ส.ลา้นนาฟาร์ม, กลุ่มเกษตรศรี, กลุ่มปลานิลทรินา มีสมาชิก 1,534 คน มี
ผลผลิตปลาเฉลีย 26.75 ตนั/วนั 

 2.9 อาชีพเสริม 
 อาชีพเสริมของประชากรในเขตอําเภอพาน  ได้แก่  ทําอุตสาหกรรมพืนบ้านและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผา้ จกัสาน ตีมีด 

 2.10 การศึกษา 
  1.  โรงเรียนระดบัประถมศึกษา   จาํนวน 85  แห่ง 

  2.  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา   จาํนวน   5   แห่ง 

  3.  โรงเรียนเอกชน    จาํนวน   6  แห่ง 

  4.  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเชียงราย จาํนวน   1 แห่ง 

  5.  ศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจงัหวดัเชียงราย จาํนน   1 แห่ง 
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  6.  ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนอาํเภอพาน  จาํนวน   1 แห่ง 
  7.  หอ้งสมุดประจาํอาํเภอ    จาํนวน   1 แห่ง 

  8.  โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั  จาํนวน   1 แห่ง 

 2.11  ด้านสาธารณสุข 
 สถานพยาบาลแผนปัจจุบนั เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
1 แห่ง สาํนกังานสาธารณสุข 1 แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์ชุมชน 20 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 7 แห่ง 
ทนัตกรรม 1 แห่ง 

 2.12 การท่องเทียว 
  1.   แหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ  
  1.1  นาํตกปูแกง เป็นนาํตกหินปูนขนาดใหญ่ทีสวยงามและมีชือเสียง มีทงัหมด 9 
ชนั ทุกชนัสามารถลงเล่นนาํได ้มีทางเดินไปถึงชนับนสุด บริเวณนาํตกมีถาํหลายแห่ง ภายในมีหิน
งอกหินยอ้ย 

  1.2  บ่อนาํร้อนห้วยทรายขาว เป็นบ่อนาํร้อนทีพุ่งออกจากใตดิ้น มีบ่อนาํอุ่นและ
นาํเยน็ มีสถานทีอาบนาํแร่ธรรมชาติ 

  1.3  ถาํผาโขง หรือถาํนาํลอด มีนาํไหลผา่นในถา้ตลอด ยาว 200 เมตร 

  1.4 ถาํผายาว มีหินงอกหินยอ้ยทีสวยงาม มีลกัษณะคลา้ยสัตว ์เปล่งประกายคลา้ย
กากเพชร 

  1.5 หนองถาํหนองผา เป็นหนองนาํมีหินกนักลาง มีถาํทะลุระหวา่งถาํหนองผา 
  2.  แหล่งโบราณสถาน 

  2.1  พระธาตุจอมแว ่

  2.2  พระธาตุสามดวง 

  2.3  วดัพระธาตุกาํพร้าววัทอง 

  2.4  ศาลพระจีกงหนาํพิงฮง 
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  2.12 ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ 
  อาํเภอพานมีพืนทีทงัหมด 639,375 ไร่ (1,023 ตร.กม.) มีพืนทีป่าไมร้วมทงัหมด 
233,125 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝังขวาป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจ (อุทยานแห่งชาติ
ดอยหลวง) จาํนวน 136,500 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหว้ยตน้ยางและป่าหว้ยแม่แกว้ จาํนวน 50,000 

ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม-แม่พุง จาํนวน 46,625 ไร่ พืนทีทาํการเกษตรประมาณ 203,105 

ไร่ พนืทีทาํปศุสัตว ์11,020 ไร่ ทีเหลือเป็นพืนทีทีไม่ไดจ้าํแนก 192,125 ไร่ 

 ระบบชลประทานแม่ลาว เป็นคลองส่งนําสายใหญ่ฝังขวา ส่งนาํสูงสุด 26.317 ลบ.ม./
วนิาที ส่งนาํใหก้บัพืนทีบางส่วนในเขต ต.ธารทอง, ทรายขาว, เจริญเมือง, สันติสุข, สันมะเค็ด, สัน
กลาง, ดอยงาม, ป่าหุ่ง, เมืองพาน, หัวง้ม, ม่วงคาํ, แม่เยน็, ทานตะวนั รวมพืนทีส่งนาํประมาณ 
112,311.02 ไร่ 

 ทีมา :  สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย (2554) 

3. ตําบลหัวง้ม อาํเภอพาน 
 3.1  ประวตัิความเป็นมาตําบลหัวง้ม อาํเภอพาน 

         ตาํบลหัวง้ม นับเป็นตาํบลทีเก่าแก่ตาํบลหนึงของอาํเภอพาน มีพืนที 61.2 ตาราง
กิโลเมตร เริมก่อตงั เมือ พ.ศ.2458 โดยมีพระยาใจ เชือเมืองพาน เป็นผูต้งัชือตาํบล โดยใช้ดอย
หวังม้หรือดอยลา้น เป็นสัญลกัษณ์ของการตงัชือตาํบล ตาํบลนีตงัพร้อมๆ กบัตาํบลแม่ใจ ตาํบลฝัง
ตืน ตาํบลป่าแดด ตาํบลแม่คาวโตน ขณะนีชือตาํบลต่างๆ บางตาํบลกลายเป็นชืออาํเภอไปแล้ว 
เช่น ตาํบลแม่ใจ เป็นอําเภอแม่ใจ ตาํบลป่าแดด เป็นอาํเภอป่าแดด ตําบลฝังตืน เป็นตาํบล
ทานตะวนัและตาํบลม่วงคาํ  
       สําหรับตาํบลหวังม้ ยงัเป็นตาํบลตามเดิม นบัว่าชือนีเป็นมงคลนามทีอยู่ยงเป็นอย่าง
มาก เมือสมยัก่อนเป็นตาํบลใหญ่ตาํบลหนึงซึงถูกแยกออกเป็นตาํบลอืนเมือสิบกวา่ปีและต่อมา ได้
ถูกแยกเป็นตาํบลดอยงามและตาํบลเวยีงหา้ว 

        ตาํบลหวังม้มีชือเป็นมงคล และยงัยนืมากเนืองจากมีความเกียวพนัทางประวติัศาสตร์ 
กล่าวคือ ใช้ชือภูเขาเป็นชือตาํบล เพราะภูเขาลูกนีสมยัโบราณ และปัจจุบนั มีชือเรียกต่างกนัตาม
ยคุสมยั อาทิเช่น  ดอยชมพู  เป็นชือระหวา่ง พ.ศ. 1300-1600  ดอยภูกามยาว เป็นชือระหวา่ง พ.ศ.
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1600 -2000  ดอยห้วงม้ เป็นชือระหวา่ง พ.ศ.2000-2450  และดอยงาม เป็นชือระหวา่ง พ.ศ.2450- 

ปัจจุบนั 

3.2  อาณาเขตตําบล 
ทิศเหนือ  ติดกบั  ตาํบลสันติสุข และ ตาํบลดอยงาม อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

ทิศใต ้  ติดกบั ตาํบลม่วงคาํ และ ตาํบลทานตะวนั อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

ทิศตะวนัออก ติดกบั ตาํบลเวยีงหา้ว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

ทิศตะวนัตก ติดกบั ตาํบลเมืองพาน อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 

3.3  สถานทีสําคัญของตําบล 
1. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ 

2. ศูนยโ์รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

3. วดั                       10         แห่ง 

4. โรงเรียน       3 โรงเรียน 

3.4  เขตการปกครอง 
หมู่ 1 บา้นป่างิว 

หมู่ 2  บา้นป่าคา 
หมู่ 3 บา้นบวกปลาคา้ว 

หมู่ 4 บา้นหนองฮ่าง 

หมู่ 5 บา้นสันปลาดุก 

หมู่ 6 บา้นป่าแดง 

หมู่ 7 บา้นสันหลวง 

หมู่ 8 บา้นบวกขอน 

หมู่ 9 บา้นดงเจริญ 

หมู่ 10 บา้นกู่สูง 

หมู่ 11 บา้นหว้ยตุม้ 

หมู่ 12 บา้นป่าข่า 
หมู่ 13 บา้นป่าส้าน 
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3.5 จํานวนประชากรและอาชีพ ตาํบลหัวงม้มีประชากรทงัสิน 1,885 ครัวเรือน จาํนวน 
5,914 คน เป็นชาย 2,924 คน หญิง 2,990 คน  และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํไร่ ทาํสวน ตลอดจนเลียงสัตว ์

3.6  วิสัยทัศน์การพัฒนา “ ตาํบลหัวง้ม เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บา้นน่าอยู่ เคียงคู่
วฒันธรรม” 

ทีมา : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  (2554) 
4. ตําบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน 
 ตาํบลป่าหุ่ง ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของอาํเภอพาน จงัหวงัเชียงราย ระยะห่างจากตวัอาํเภอ
ประมาณ 5 กิโลเมตรและอยูห่่างจากตวัจงัหวดัเชียงรายประมาณ 50 กิโลเมตรมีพืนทีทงัหมด 210 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนือทีประมาณ 121,350 ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงทีมี
สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ซึงเป็นเขตอุทยานดอยหลวง ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ทีราบ 20 
เปอร์เซ็นต ์ของพืนทีทงัหมด  
 4.1 ข้อมูลทวัไปของตําบลป่าหุ่ง 
        ตาํบลป่าหุ่ง มีประชากรรวมทงัสิน 10,911 คน โดยจาํแนกเป็นชาย 5,264 คน หญิง 
5,645 คน มีจาํนวนครัวเรือน 2,833 ครัวเรือน ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
โรงเรียนประถมศึกษา 8 แห่ง (หมู่ 1,2,4,6,8,14) โรงเรียนมธัยมศึกษา 1 แห่ง (หมู่ 4 โรงเรียนมธัยม
ทุ่งป่าแดด) มีวดั 14 วดั และมีสาํนกัสงฆ ์3 แห่ง มีโรงพยาบาลศูนยฯ์ 2  แห่ง  
  1. ด้านแหล่งนํา มีแม่นาํสายสําคญัไหลผ่าน จาํนวน 3 สาย คือ แม่นําวงั และ
แม่นาํแม่ส้าน แม่นาํแม่ปอน นอกจากนีจะมีลาํห้วยสาขาต่างๆ อีกเป็นจาํนวนมากและแหล่งนาํ ที
ก่อสร้างขึนอีกซึงกระจายอยู่ตามหมู่บา้นต่างๆ อีกเป็นจาํนวนมาก และแหล่งนําทีก่อสร้างขึน
กระจายตามหมู่บ้าน และทีสําคญัคืออ่างเก็บนําโครงการพฒันาลุ่มแม่นําลีตอนบนตามแนว
พระราชดาํริ 
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  2. ดา้นการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีถนนสายหลกั คือ 

  สายที 1 จากหมู่ที 3 – หมู่ที 4 – หมู่ที 9 – หมู่ที 11- หมู่ที 14 – หมู่ที 10 ระยะทาง 
8 กิโลเมตร 

  สายที 2 จากหมู่ที 11 – หมู่ที 13 – หมู่ที 6- หมู่ที 7 – หมู่ที 8  ระยะทาง 18 
กิโลเมตร 

  สายที 3  จากหมู่ที 1- หมู่ที 12 – หมู่ที 2 – หมู่ที 5 ระยะทาง 18 กิโลเมตร 

  3. ดา้นศกัยภาพและขอ้จาํกดัของตาํบล 

      ดา้นเศรษฐกิจ ตาํบลป่าหุ่งอยูไ่ม่ไกลจากอาํเภอพาน ซึงโรงงานไทยคอมมอส
ฟู้ ดส์ เป็นทีรองรับผลผลิตภาคเกษตรกรรมทีเกียวเนืองอุตสาหกรรม ทงัมีแนวโนม้ทีจะเป็นแหล่ง
ผลิตและส่งออกสินคา้เกษตรกรรมทีสําคญัหลายๆ อย่าง ซึงจะส่งผลเอืออาํนวยให้แนวโน้มการ
ผลิตภาคเกษตรกรรมและสินคา้หตัถกรรมเชิงพาณิชยเ์พิมมากขึน ประกอบกบัการมีสภาพดินฟ้า
อากาศทีเหมาะสมต่อการปลูกพืชผลหลายชนิดเชิงพาณิชยที์สําคญั เช่น ขา้วบาร์เลย ์ขา้วโพด ดอก
ดาวเรือง มนัฝรัง และลาํไย เป็นตน้ ส่วนขอ้จาํกดั ประชาชนส่วนใหญ่ยงัทาํการเกษตรแบบดงัเดิม 
ขาดแคลนการนาํเทคโนโลยีทีเหมาะสมมาใช้ โดยเฉพาะชาวไทยภูเขายงัมีการทาํการเกษตรตาม
ไหลเขาทีสูงทาํให้หนา้ดินเสือมเร็วเพราะถูกชะลา้งหรือพงัทลาย พืนทีเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีนาํ
ใช้ไม่เพียงพอตลอดปี การรวมกลุ่มในหมู่เกษตรยงัไม่เข้มแข็ง ตกอยู่ภายใต้การครอบงาํของ
นายทุน ขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละปัญหาทีสําคญัทีสุดคือ เกษตรส่วนใหญ่ไม่มีทีดินทาํกินเป็นของ
ตนเองทีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

  ดา้นสังคม การศึกษาและวฒันธรรม ตาํบลป่าหุ่งเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึงทีมี
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ทีควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นทีรู้จกั
โดยทวัไป มีความสงบเรียบร้อย มีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมทีเรียบง่าย ยึดมันในจารีต
ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถินมนัคง สาํหรับชุมชนแมว้ยงัคงนิยมนบัถือผอียา่งเคร่งครัด 

  ดา้นการเมืองการปกครอง ตาํบลป่าหุ่ง มีลกัษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมชนบทมี
การแข่งขนัหรือมีความขดัแยง้ในทางการเมืองน้อย ประชาชนยึดมนัในตวัผูน้ําท้องถินและผู ้
อาวโุสสูง การเปลียนแปลงผูน้าํทอ้งถินมีนอ้ย ประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมทางการเมือง
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ระดบัค่อนขา้งตาํ มีลกัษณะเป็นผูบ้ริการจากรัฐมากกว่าจะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ 
 ทีมา :  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหุ่ง  อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย (2554) 
 
งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
 1.  งานวจัิยภายในประเทศ 
 เนาวรัตน์  พลายน้อย  (2548) ได้ติดตามประเมินผลภายใน  และการถอดบทเรียน
กระบวนการจดัการความรู้เรือง การทาํนาขา้วในระบบการเกษตรกรรมยงัยืนของมูลนิธิขา้วขวญั 
จงัหวดัสุพรรณบุรี ชยันาท และพระนครศรีอยุธยา รวม 6 โครงการ ซึงพบวา่ นกัจดัการจดัความรู้ 
หรือคุณอาํนวย เป็นผูจ้ดัหลกัสูตรตามความตอ้งการของผูเ้รียน วิเคราะห์ความกา้วหนา้การเรียนรู้
ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ในระยะยาวนานโดยใช้หลกัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นผูใ้ห้กาํลงัใจสนบัสนุนผูเ้รียนจดัการเรียนรู้ภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม
และระหวา่งพืนที ทีกระตุน้การแสดงออกของผูเ้รียน ดาํเนินการให้มีการสะทอ้นผลการเรียนและ
ถอดบทเรียน สรุปผลการเรียนรู้บริหารจดัการในสิงทีจาํเป็น ตลอดจนเป็นผูท้าํหน้าทีสือสารกบั
ภาคีต่างๆ ปัญหาของคุณอาํนวยในโรงเรียนชาวนา คือ การเขา้ไปจดัการอย่างเบ็ดเตล็ด (ทาํให้
เสร็จแต่ไม่สาํเร็จ) การเป็นพระเอกเสียเอง ขา้ราชการมีเวลานอ้ย การเรียนการสอนเลยเป็นแบบสัง
การไม่สามารถและไม่ประสงค์จะดาํเนินงานทุกวนั มีภาระอืนของทางราชการ งบประมาณออก
ล่าช้าก็ทาํไม่ได ้อุปสรรคการเรียนรู้ทีสําคญั คือ ความเชือทีฝังใจในกลุ่มผูที้ยงัรีรอลงัเลแนวคิด
โรงเรียนชาวนาเป็นไปได ้ความตอ้งการเห็นผลเร็วทนัตาเห็น เพราะบางกิจกรรมไม่ไดก้ระทาํเอง
แต่จา้งคนอืน เช่น การฉีดยาฆ่าแมลง และนกัเรียนชาวนา บางส่วนยงักงัวลใจ ไม่กลา้แสดงออก 
ไม่กลา้ถาม ขาดการมีส่วนร่วม บางคนเขียนหนงัสือไม่คล่อง ตามเนือหาไม่ทนั วาดรูปไม่เก่ง จด
บนัทึกไม่ได ้บางพืนทีทีมีปัญหาทางกายภาพของพืนที เช่น ฝนแลง้ ขาดนาํ ทาํให้ขาดพืนทีแปลง
นาเพือการเรียนรู้โรงเรียนชาวนาเวทีแรก คือ การตงัโจทยปั์ญหา เวทีที 2 การตงัเป้าหมายหรือปัก
ธงร่วมกนั ระยะต่อมาคือ การเรียนรู้ร่วมกนัของนกัเรียนชาวนา สิงทีเนน้เป็นสําคญั คือ การจดัการ
ความรู้มูลนิธิขวญัขา้วจะร่วมเรียนรู้ ดว้ยกิจกรรมและวิธีการต่างๆ อนัเป็นการส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพือให้กา้วไปสู่เป้าหมายสูงสุดของนกัเรียนทุกคน นนัก็คือ การมีสุขภาวะทีดีและสามารถ
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พึงตนเองไดใ้นระยะยาว โดยตอ้งฝึกทกัษะการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ การสังเกต การจดบนัทึก การสรุป
บทเรียนในแต่ละครังของการเรียนรู้ การมีแผนผงัการจดัการเรียนรู้เรืองการทาํนาข้าวระบบ
เกษตรกรรมยงัยนื 

 ฉลาด  จนัทรสมบติั (2548) ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ขององค์กร
ชุมชน โดยจุดประสงคเ์พือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 8 องคก์ร ชุมชนในพืนทีกลุ่มเป้าหมาย 
2 หมู่บา้น ซึงผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการจดัการความรู้องค์กรชุมชนทีพฒันาประกอบดว้ย 
ขนัเตรียมชุมชน เช่น การสร้างแรงจูงใจ และสร้างจิตสาํนึก ในการทาํงานร่วมกนัของคนในชุมชน 
ขนัสร้างวิสัยทศัน์ ขนัจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพ ขนัการนาํแผนไปปฏิบติัและพฒันางาน และขนั
ประเมินผลสรุป  2) ผลการนาํรูปแบบการจดัการความรู้องค์กรชุมชนไปทดลองใช้กบัองค์กร
ชุมชนเป้าหมาย 8 องคก์ร เป็นเวลา 8 เดือน พบวา่ ทุกกลุ่มองคก์ร เกิดนกัจดัการความรู้ในชุมชน มี
การดาํเนินการจดัการความรู้ การตงัคาํถามและการปฏิบติั โดยการแกปั้ญหากระบวนการเรียนรู้ 
ซึงประกอบดว้ย การสร้างความรู้ การจาํแนกความรู้ การจดัเก็บ การนาํไปใช ้การแลกเปลียนและ
การประเมินผลความรู้ มีศูนยจ์ดัการความรู้ขององคก์รทีขบัเคลือนให้กลุ่มพึงตนเองไดแ้ลกเปลียน
เรียนรู้ทงับนเวทีจริงและเวทีเสมือน 3) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการดาํเนินการจดัการ
ความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 4) ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการจดัการความรู้องคก์ร 

 อนุรักษ์  ปัญญานุวฒัน์ (2549) ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เพือการพฒันาพืนทีสูงอยา่งยงัยืน โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษารวบรวม และ
สังเคราะห์องคค์วามรู้ของการพฒันาพืนทีสูงทีมีอยูใ่นโครงการหลวงเพือเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง และเพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้และการจดัการ
เรียนรู้ทีเหมาะสมบนพืนทีสูง ซึงผลการวิจยัสรุปไดว้า่ การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้และ
การจดัการเรียนรู้ทีเหมาะสมบนพืนทีสูง ควรประกอบดว้ยปัจจยัทีสัมพนัธ์กนัดงัต่อไปนี 

 1.  แหล่งขอ้มูลทีใช้ในการจดัการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนบนพืนทีสูงไม่ควรมี
ขอ้จาํกดั 

 2.  องคค์วามรู้ของการพฒันาพืนทีสูงในโครงการหลวง องคค์วามรู้ ในทีนี หมายถึง กลุ่ม
ของเนือหาและสาระความรู้ทีเกิดจากการดําเนินงานของโครงการหลวงจากการวิจัย การ
ปฏิบติังาน โดยทีผา่นการตรวจสอบรับรองจากโครงการหลวง สํานกัวิจยัและพฒันาพืนทีสูง ซึง
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สามารถจาํแนกได้ 4 กลุ่ม คือ (1) องค์ความรู้ดา้นอาชีพ ทีมีทงัในภาคการเกษตร และนอกภาค
การเกษตร (2) องค์ความรู้เกียวกบัสิงแวดลอ้ม ทีเน้นดา้นระบบนิเวศของ ป่า ดินและนาํ (3) องค์
ความรู้ด้านชุมชน โดยเน้นองค์ความรู้ทีโครงการหลวงนาํไปพฒันาส่งเสริมในชุมชน และ (4) 
องค์ความรู้ด้านวฒันธรรม โดยเฉพาะจารีต ประเพณี แนวปฏิบติัตามวิถีชีวิตของชนเผ่า หรือ
ชุมชนซึงเป็นทีตงัในเขตพืนที โครงการหลวงอนัแฝงไวด้ว้ยคติธรรม และภูมิปัญญาหรือปราชญ์
ชาวบา้นเป็นองคป์ระกอบและกลไกการถ่ายทอดทีสาํคญั 

 3.  เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงานหลกัและหน่วยงานเสริมทีเกียวขอ้งกับ
โครงการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพือการพฒันาพืนทีสูงอย่าง
ยงัยนื ไดแ้ก่ หน่วยงานในสังกดั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 4.  องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้และการเรียนรู้ของชุมชนบนพืนทีสูง มี 4 
องค์ประกอบ คือ (1) การสร้างสือการเรียนรู้จากองค์ความรู้จากโครงการหลวง (2) การกาํหนด
รูปแบบของแหล่งผลิตสือและเนือหาการเรียนรู้ (media and content production house) (3) 
กระบวนการจดัการความรู้และการจดัการเรียนรู้และ (4) องคป์ระกอบทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบผลิต
สือการเรียนรู้จากองคค์วามรู้โครงการหลวง 

 สุจินต ์ สิมารักษ ์(2549) ศึกษาเรือง การพฒันากลไกการจดัการความรู้เพือพฒันาทอ้งถิน
ระดบัตาํบล-อาํเภอ ผลการวิจยัสรุปวา่ “พลงัทอ้งถิน” ส่วนหนึงยงัคงเป็นศกัยภาพในทอ้งถิน และ
อีกส่วนหนึงเป็นพลงัทีเคลือนไหวอยูอ่ยา่งต่อเนือง ทีสามารถร้อยรัดชุมชนทอ้งถินเอาไวไ้ด ้ทาํให้
คนในชุมชนทอ้งถินนนัอยู่รอดและสามารถจดัการตวัเองได ้ประกอบด้วย 4 ฐานสําคญั คือ (1) 
ฐานทรัพยากร เป็นจุดเริมตน้ของการผลิตความรู้ สร้างระบบคุณค่าและความเชือ รวมไปถึงการ
สร้างเครือข่ายทางสังคม (2) เครือข่ายทางสังคม เป็นพลงัทียึดเหนียวชาวบา้นในชุมชนทอ้งถิน
เอาไวด้้วยกนัเป็นเครือข่าย เช่น การเป็นเครือญาติ การมีระบบความเชือ และการมีวฒันธรรม
ร่วมกนั เป็นตน้ ส่วนชุมชนทีเป็นคนอพยพมาจากพืนทีอืน จะเป็นเครือข่ายทีค่อนขา้งเป็นทางการ
ทีผูกโยงกบัผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และอาํนาจการปกครองท้องถิน (3) ระบบ
ความรู้ของทอ้งถินซึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (socialization: tacit to tacit) แบบไม่ได้
ตงัใจ แต่เป็นเพราะการไดรู้้ ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผสั แลว้ซึมซับเอาความรู้เหล่านนัไวใ้นตวัเอง 
จากนันก็จะใช้วิธีการเดียวกนัถ่ายทอด ไปสู่คนรุ่นต่อไป ซึงพบว่าการใช้วิธี Socialization เป็น
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วธีิการจดัการความรู้ทีทรงพลงัทีสุด และสอดคลอ้งกบัวถีิการดาํรงชีวติของชุมชนทอ้งถิน และ (4) 
ระบบคุณค่าและความเชือ เป็นเครืองร้อยรัดให้ชุมชนทอ้งถินดาํรงอยู่ได้ และทาํหน้าทีกาํกับ
ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนให้อยู่ในครรลอง โดยแสดงออกมาในรูปของวฒันธรรม 
ประเพณี ความเชือ และพิธีกรรม ต่างๆพลงัทอ้งถิน กลไกลการจดัการความรู้ทงั 4 ฐานล้วนมี
ความสัมพนัธ์เชือมโยงระหวา่งกนั จนบางครังไม่สามารถแยกไดช้ดัเจนว่าพลงัทอ้งถินนนัอยู่ใน
ฐานใด ความเข้มแข็งของพลังท้องถินในฐานหนึงก็มักจะส่งผลให้พลังท้องถินในฐานอืนๆ
เขม้แข็งดว้ยและหากพลงัทอ้งถินฐานใดฐานหนึงอ่อนแอ ก็จะส่งผลให้ฐานอืนๆ อ่อนแอตามไป
ดว้ย เช่นกนั 

กนกรัตน์ ยศไกร (2549) ได้ศึกษาเรือง พลังชุมชนและการบูรณาการเพือเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษาชุมชนพุทธ มุสลิม และอาข่าประเทศไทย โดยศึกษาสภาวการณ์เศรษฐกิจ
พอเพียงทีดํารงอยู่มานานในชุมชนท้องถินดังเดิมต่างกลุ่มวฒันธรรมของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจของคนในชุมชนประกอบด้วย ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ชาวบา้นกบัสิงทีเหนือธรรมชาติ ผา่นวฒันธรรมขา้วและขนบอืนๆ ส่วนความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจ
ระหวา่งหญิงชายพบวา่ ในขณะมุสลิมและชุมชนอาข่ามีลกัษณะชายเป็นใหญ่ ต่างกบัชุมชนพุทธที
ศึกษา มีลกัษณะทางสังคมระหว่างหญิงชายทงัในส่วนทีชายมีสถานภาพและบทบาทเหนือกว่า
หญิง ในทีหญิงมีสถานภาพและบทบาทเหนือกวา่ชาย และในส่วนทีหญิงและชายมีสถานภาพหรือ
บทบาทค่อนขา้งทดัเทียมกนั ในบริบททางสังคมและกาลเทศะทีต่างๆกนัไป 

 ส่วนลกัษณะของผูน้าํชุมชนทงัสามชุมชนแตกต่างกนั ผูน้าํชุมชนพุทธใช้วิธี ทาํให้ดู-อยู่
ใหเ้ห็น ผูน้าํชุมชนมุสลิมใชว้ิธีการเสียสละ และช่วยเหลือคนยากจน ในขณะทีผูน้าํชุมชนอาข่าได้
ใชว้ถีิวฒันธรรมดงัเดิม คือ ความขยนัมุมานะ บากบนัอดทน โดยการทาํใหเ้ป็นแบบอยา่งให้กบัชน
รุ่นหลงั นอกจากนนัไดพ้บว่าในแต่ละชุมชน เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจรัฐบาลทกัษิณ ตลอดเวลา ซึงพบว่าทงัสามชุมชนมี คุณลกัษณะของความ
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง  ทีมีจุดเด่นและจุดรองต่างกัน  โดยชุมชนอาข่ามีจุดเด่นเรืองความ
พอประมาณและมีเหตุผล ชุมชนมุสลิมมีจุดเด่นเรืองการมีคุณธรรมและมีความรู้ ส่วนชุมชนพุทธ
แม้พบว่ามีคุณธรรมอยู่ในระดบัปานกลางแต่ก็อาจพฒันาได้ เพราะชาวบ้านมีจิตสํานึกชุมชน
ร่วมกนัสูง นอกจากนนัชุมชนพุทธและชุมชนมุสลิมมีภูมิตา้นทานทางภายภาพอยู่ในระดบัปาน
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กลางถึงนอ้ย เนืองจากไดรั้บอิทธิพลจากกระแสทุนนิยมและผลกระทบจากลทัธิบริโภคนิยม แต่
ชุมชนอาข่ามี   ภูมิตา้นทานทางกายภาพมาก ทว่าภูมิตา้นทานต่อลทัธิบริโภคนิยมยงัน้อย แมว้่า
ระดบัคุณธรรมในจิตใจยงัมีสูงก็ตาม 

พรพิมล  หรรษาภิรมยโ์ชค (2550) ได้ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ พบวา่ รูปแบบการจดัการความรู้สําหรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบดว้ย 
7 ขนัตอน คือ 1) การกาํหนดความรู้ ไดแ้ก่ จดัตงัคณะทาํงาน จดัประชุมคณะทาํงาน สํารวจและ
รวบรวมความรู้ จดัลาํดบัความสาํคญัของความรู้และกาํหนดแหล่งความรู้ทีจาํเป็น  2) การแสวงหา
ความรู้จากภายในและภายนอก 3) การสร้างความรู้ ไดแ้ก่ กาํหนดทีมสร้างความรู้ ประชุมทีมสร้าง
ความรู้ และบูรณาการความรู้ไปใช้การพฒันาการปฏิบติังาน 4) การจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
ไดแ้ก่ กาํหนดโครงสร้างความรู้ และรวบรวมและจดัเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 5) การแลกเปลียน
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้และการจดัช่องทางการเผยแพร่ความรู้ 6) การนาํความรู้ไปใชใ้นการ
พัฒนาคน  งาน และหน่วยงาน  และ 7) การติดตามและประเมินผลทังในด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิตผละผลลัพธ์และองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้สําหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนรู้ ประกอบด้วย วิธีการเรียนรู้
จาํแนกตามระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับหน่วยงาน และทักษะการเรียนรู้ 2. 
หน่วยงาน ประกอบด้วยวิสัยทศัน์และเป้าหมาย วฒันธรรม กลยุทธ์ได้แก่ การเตรียมการและ
ปรับเปลียนพฤติกรรม การสือสาร กระบวนการและเครืองมือ และการยกย่องชนเชยและการให้
รางวลั และโครงสร้างองค์กร 3) คน ประกอบด้วยผูบ้ริหาร บุคลากร และผูบ้ริหาร และ 4) 
เทคโนโลยปีระกอบดว้ย ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และเทคโนโลยเีพือยกระดบัการเรียนรู้ 
 ธีระวฒัน์  เยียมแสง (2550)ได้ศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ของ
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจดัการความรู้
ของสํานกังานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประกอบดว้ย 11 กิจกรรม คือ (1) ทาํความ
เขา้ใจ ปรึกษาหารือ ขอความร่วมมือกบัผูอ้าํนวยการสํานกังานเขตพืนที (2) ศึกษาสภาพจดัการ
ความรู้ในสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 ก่อนพฒันารูปแบบ (3) ประชุมบุคลากร
ทาํความเขา้ใจการจดัการความรู้ (4) กาํหนดคณะกรรมการจดัการความรู้และกลุ่มจดัการความรู้ 6 

กลุ่มปฏิบติังาน (5) กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการจดัการความรู้ (6) 
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จดัทาํแผนปฏิบติัการจดัการความรู้แบบมีส่วนร่วม (7) ดาํเนินการจดัการความรู้เนน้ 5 กิจกรรม คือ 
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนาํความรู้ไปใช ้
(8) จดัตงัศูนยจ์ดัการความรู้สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา (9) ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการสร้างเวบ็ไซต์
แก่บุคลากรผูแ้ทนกลุ่มปฏิบติังาน และจดัทาํเวบ็ไซตศ์ูนยก์ารจดัการความรู้ และกลุ่มปฏิบติังานทุก
ลุ่ม (10) สรุปและรายงานผลการจดัการความรู้และ (11) เผยแพร่การจดัการจดัการความรู้ ในการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ไดใ้ชห้ลกัวธีิการทาํงานแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่มยอ่ยอ่ย การสร้าง
บรรยากาศแลกเปลียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ควบคู่กบัการพฒันางาน การสร้างเครือข่ายความรู้
กบัโลกภายนอก การประเมินผลและปรับปรุงระหวา่งการดาํเนินงาน และมีการดาํเนินการจดัการ
ความรู้ ตามขอ้ (7) (10) และ (11) อย่างต่อเนือง  นอกจากนนัผลการดาํเนินงานในการจดัการ
ความรู้ประกอบด้วยดังนี (1) มีคณะกรรมการจัดการความรู้ของสํานักงานเขตพืนที ได้นํา
กระบวนการจดัการความรู้สําคญั 5 กิจกรรมไปใช้ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
จดัเก็บความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการนาํความรู้ไปใช้ (2) ทุกกลุ่มปฏิบติังานจดัการความรู้มี
เวบ็ไซต์เฉพาะของกลุ่ม (3) ทุกกลุ่มปฏิบติังานมีองค์ความรู้เพือใช้ในการปฏิบติังาน (4) มีศูนย์
จดัการความรู้ของสํานกังานเขตพืนที เพือใช้เป็นเวทีแลกเปลียนความรู้เป็นแหลงรวบรวมองค์
ความรู้และขอ้มูลสารสนเทศเพือการพฒันางานและบุคลากร รวมทงับุคลากรทุกกลุ่มมีความพึง
พอใจในกระบวนการจัดการความรู้ ระดับมาก และบุคลากรทุกกลุ่มมีความคิดเห็นว่าการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ ระดบัมาก 

ธนัยพร  วณิชฤทธา (2550) ไดศึ้กษาเรือง พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ดา้นการจดัการ
ท่องเทียวเชิงนิเวศในชุมชน จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการจดัการความรู้
ในชุมชน มีส่วนประกอบทีสําคญั คือ ความรู้ คน และกระบวนการ ซึงหมายถึงความรู้ทีเกียวกบั
การจัดการ โดยมีคนเป็นกลไกสําคัญทีจะทาํให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ดังนัน 
กระบวนการจึงเป็นวิธีเชือมประสานคน ความรู้และกระบวนการเขา้ไวด้้วยกนั ซึงรูปแบบการ
จดัการความรู้มีความสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองปลาทู อย่างยิงและกระบวนการจดัการความรู้ใน
ชุมชนทีไดส้ามารถสังเคราะห์เป็นแบบจาํลองทีมีลกัษณะเป็นเกลียวของความรู้ทีเ ชือมต่อกนัเพือ
นาํไปใช้และพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จะมีการเพิมพูนความรู้มากยิงขึน ซึงทงัหมดนีเกิดขึน
ภายใตก้ระบวนการแลกเปลียนความรู้ผา่นการพดูคุยแต่สิงดีๆ ใหแ้ก่กนัและกนั 
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 สม  นาสอา้น (2551) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันารูปแบบอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่บา้นชนบท
อีสาน  ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนอยู่เยน็เป็นสุขในหมู่บา้นชนบทอีสานมี 6 องค์ประกอบหลกั 22  
องคป์ระกอบยอ่ย 107 ตวัชีวดั ประกอบดว้ยดา้นที 1 สิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติทีดี ดา้น
ที 2 สุขภาพดี ดา้นที 3 เศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ดา้นที 4 เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ที
เหมาะสม ดา้นที 5 สังคมวฒันธรรมดีมีคุณธรรม และดา้นที 6 การบริหารจดัการชุมชนทีเขม้แข็ง  
ซึงผลการประเมินชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุขโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และชุมชนในพืนทีตอนล่างมี
ความอยูเ่ป็นสุขโดยรวม และเป็นรายดา้นทุกกา้นมากว่าชุมชนในพืนทีตอนกลางและตอนเหนือ 
และชุมชนในพืนทีตอนกลางมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขดงักล่าวมากกวา่ชุมชนในพืนทีตอนเหนืออยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 รูปแบบและแนวทางการพฒันาชุมชนอยู่เยน็เป็นสุขทีเหมาะสม 
ตามองคป์ระกอบหลกัมี 21 แนวทาง 71 กิจกรรม หลกั โดยตวัแบบการพฒันาชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
โดยภาพรวมและ 6 องคป์ระกอบหลงัทงัองคป์ระกอบดา้นสิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติที
ดี ด้านสุขภาพดี ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ที
เหมาะสม ด้านสังคมวฒันธรรมดีมีคุณธรรมและด้านการบริหารจดัการชุมชนทีเข้มแข็ง 107 
ตวัชีวดั เหมาะสมทีจะนาํไปใช้เป็นตวัแบบในการพฒันาชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขในระดบัหมู่บา้น
ชนบทต่อไป 
 สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห  (2553) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของ
องคก์รอาชีพทอ้งถิน ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ องคก์รอาชีพทอ้งถินทงั 4 องคก์ร ทีเลือกมาศึกษา
ส่วนใหญ่มีองคค์วามรู้ดา้นกระบวนการผลิต ดา้นปัจจยัการผลิต (ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นประเภท
และแหล่งวตัถุดิบ ด้านแหล่งเงินทุน ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ) ด้านประชาสัมพันธ์ 
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ดา้นการบริหารการตลาดและผลิตภณัฑ์ ดา้นการบริการลูกคา้
และผูม้าติดต่อ โดยได้จดัทาํฐานขอ้มูลความรู้ไวใ้นรูปเอกสาร แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีการ
แสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การวิเคราะห์และสกดัความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 
การประยกุตแ์ละทาํความรู้ใหถู้กตอ้งกบังานโดยการแลกเปลียนความรู้กนัในระหวา่งทาํงาน ส่วน
การจดัเก็บความรู้พบว่า องค์กรอาชีพท้องถินทงั 4 องค์กร มีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ไวใ้นตวั
บุคคลเป็นส่วนใหญ่  และผลประเมินรูปแบบการจดัการความรู้หลงันาํไปทดลองใช้กบัองค์กร
อาชีพทอ้งถินทีเลือกเป็นตวัอย่างศึกษา  พบว่า รูปแบบการจดัการความรู้ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนนัน
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องค์กรอาชีพทอ้งถินสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง และกิจกรรมการจดัการความรู้ทีนาํไปทดลอง
ส่วนใหญ่สอดคล้องกบักิจกรรมการจดัการความรู้ทีองค์กรอาชีพทอ้งถินเคยทาํมาก่อน ดงันัน 
องคก์รอาชีพทอ้งถิน จึงไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมการจดัการความรู้ทีนาํไปทดลองใชเ้ป็นอยา่ง
มาก  
 ณัฐศรันย์  ชุมวรฐายี (2553)  ได้ศึกษาเรือง ปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองทีมีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชนจงัหวดัตราด พบวา่ ภาพรวมความเขม้แข็งของชุมชน
ในจงัหวดัตราด มีอยู่ในระดบัมาก เพือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 
ดา้นความมนัคงปลอดภยัของชุมชน ด้านการมีวิสัยทศัน์ของชุมชน ดา้นความรักและหวงแหน
ชุมชน และด้านความสามารถในการพึงตนเอง ส่วนปัจจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง มีความสัมพนัธ์กบัความเขม้แข็งของชุมชนในระดบัมาก และสามารถร่วมทาํนายความ
เขม้แข็งของชุมชนในจงัหวดัตราดโดยภาพรวมได้ ร้อยละ 71.70 เมือพิจารณาเป็นปัจจยัพบว่า 
ปัจจยัพืนฐานทางเศรษฐกิจสามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนในจงัหวดัตราด ได้ร้อยละ 
66.60 และปัจจยัพืนฐานทางการเมือง สามารถทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนในจงัหวดัตราด ได้
ร้อยละ 58.80 และพิจารณาตวัแปรยอ่ยพบวา่ ตวัแปรดา้นการจดัระเบียบสังคมของชุมชนในปัจจยั
ทางสังคม ค่าสัมประสิทธิการทาํนายความเขม้แข็งของชุมชนในภาพรวม มากทีสุด รองลงมาคือ 
ตวัแปรดน้การบูรณาการความรู้ในการผลิต และความเขม้แข็งของกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใน
ปัจจยัทางเศรษฐกิจตามลาํดบั 

 นิตยา  วงศ์ยศ (2553) ไดศึ้กษาเรือง การพฒันารูปแบบการดาํเนินการธนาคารเศรษฐกิจ
พอเพียง ในจงัหวดัลาํปาง พบวา่  กระบวนการแนวคิดการดาํเนินการธนาคารในระบบทุนนิยม มี
เป้าหมายหลกัเพือมุ่งสร้างกาํไรสูงสุด ส่วนระบบบุญนิยมเป็นแนวคิดในการทาํกิจกรรมทีหวงับุญ
ไม่ไดใ้ช้เงินเป็นหลกั เน้นการพฒันาดา้นจิตใจมากกว่าวตัถุ  ซึงรูปแบบการดาํเนินการธนาคาร
เศรษฐกิจพอเพียงทีได้พฒันาขึนนัน โดยการนาํแนวคิดระบบทุนนิยมผสานกบัระบบบุญนิยม 
ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นการปฏิบติัในระดบั
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน กล่าวคือ ใช้การออมเป็นเครืองมือ มีการสร้างเงือนไขให้คนปฏิบติั
จริงในเรืองเศรษฐกิจพอเพียงเชือมโยงกบัสิทธิพิเศษในการกูเ้งินโดยไม่มีดอกเบีย 
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 ผลการประเมินความเหมาะสมของธนาคารเศรษฐกิจพอเพียงระดบัชุมชน พบวา่ รูปแบบ
และวิธีการดาํเนินการภายหลงัการพฒันามีความเหมาะสม ประชาชนในชุมชนมีการปรับเปลียน
แนวคิด มีวนิยั ซือสัตย ์ไม่คิดโกง นอ้มนาํพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดาํรงชีวิตประจาํวนั มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บา้นทีเรียกว่าจิต
สาธารณะมากขึน ซึงการเปลียนแปลงเช่นนีชีให้เห็นว่ารูปแบบการดาํเนินการทีนาํแนวคิดระบบ  
ทุนนิยม ผสานรวมเขา้กบัระบบบุญนิยม โดยใชบุ้ญเป็นฐานเป็นเครืองมือในการพฒันา ก่อให้การ
พฒันาชุมชนและพฒันาคนให้ดีขึน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความเมตตา กรุณาและรู้จกัการให้
ซึงจะก่อใหเ้กิดสันติสุขขึนในชุมชน  
 จากผลการวจิยัของนกัวิชาการไทยทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นวา่มีความหลากหลายแนวคิด 
และกระบวนการศึกษาวิเคราะห์  นบัตงัแต่การวิจยัทีเนน้ความสําคญักบัการจดัการความรู้ในดา้น
การแลกเปลียนความรู้ การจดัการเรียนรู้ภายในกลุ่ม การจดัการความรู้โดยการสร้างแรงจูงใจ      
การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้โดยการสังเคราะห์ความรู้ การเน้นการสร้างความรู้เพือการ
พฒันาอย่างยืน การสร้างพลงัชุมชน รวมทงัการจดัทาํแผนกลยุทธ์และกระบวนการสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดการความรู้โดยอาศัยการเชือมประสานระหว่างคนกับความรู้และ
กระบวนการ การจดัการความรู้ซึงอาศยัฐานทรัพยากรเครือข่ายสังคม ระบบความรู้ของทอ้งถิน 
และระบบคุณค่าและความเชือของคนในทอ้งถิน 

2. งานวจัิยต่างประเทศ 
 เพือใหเ้นือหาของการรวบรวมวรรณกรรม และงานวจิยัทีเกียวขอ้งมีความสมบูรณ์มากขึน 
และเพือให้เห็นงานวิจยัในต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ซึงเป็นประเด็นหลกัของ
การวจิยัในครังนี ผูว้จิยัไดร้วบรวมงานวจิยัของนกัวจิยัต่างประเทศมานาํเสนอ ดงัต่อไปนี 

Epstein (2000)  ไดศึ้กษาเกียวกบัการแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ในองค์กร โดยวิจยัได้
นิยามความรู้ภายในและภายนอกบุคคล (tacit explicit knowledge) ในเทอมของรูปแบบและใน
เทอมของวธีิการสือสาร ผลของการวจิยัพบวา่อุปกรณ์การสือสารมีความสําคญัต่อการแพร่กระจาย
ความรู้ทีซับซ้อนมากกว่าความรู้ธรรมดาทวัไป ในการแบ่งปันแลกเปลียนประสบการณ์และ
ความรู้ทีซ่อนเร้นในตวับุคคลนนั การใชว้ิธีการติดต่อสือสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะให้ผล
ดีกวา่ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ความสัมพนัธ์แบบใกลชิ้ดจะมีบทบาทสําคญัมากต่อการ
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แพร่กระจายความรู้ การเป็นเพือนจะทาํให้การแลกเปลียนประสบการณ์หรือความรู้ทีซ่อนเร้นใน
บุคคลได้มากกว่าการขาดความสัมพนัธ์ของความเป็นเพือน นอกจากนี ผูว้ิจยัยงัพบว่า ความ
คลา้ยคลึงกนัทางสังคมของบุคคล ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัวา่มีผลต่อการเผยแพร่และการแบ่งปัน
แลกเปลียนความรู้ระหวา่งบุคคล ส่วนผูที้บุคลิกภาพเปิดเผยจะสือสารความรู้ทีซบัซ้อนและความรู้
ธรรมดาทวัไปไดดี้กวา่ผูที้ไม่บุคลิกภาพเปิดเผย 

 Osterloh and Frey (2000) ไดศึ้กษาเกียวกบัแรงจูงใจ ความรู้ การถ่ายโอนความรู้และ
รูปแบบขององค์กร ไดข้อ้สรุปว่า ลูกจา้งไดรั้บแรงจูงใจทงัจากภายในตวัเองและภายนอกตวัเอง 
แรงจูงใจภายในมีความสําคญัเมือความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ในกลุ่มทาํงานและระหวา่งกลุ่ม
ทาํงานถูกถ่ายโอนให้แก่กนัและกนั รูปแบบต่างๆ ขององค์กรช่วยให้เกิดแรงจูงใจประเภทต่างๆ 
และมีขีดความสามารถแตกต่างกันในการทีจะทาํให้เกิดการสร้างและถ่ายโอนความรู้ฝังลึก 
เนืองจากการสร้างความรู้และการถ่ายโอนความรู้มีความสําคญัต่อการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั
อยา่งยงัยืน ดงันนั องคก์รจึงจาํเป็นตอ้งคน้หาวา่แรงจูงใจประเภทใดทีจาํเป็นต่อการสร้างและถ่าย
โอนความรู้ฝังลึกทีตรงขา้มกนักบัความรู้ชดัแจง้ 

Szulanski (2000) ไดศึ้กษาเกียวกบักระบวนการถ่ายโอนความรู้ การวิเคราะห์การยึดติด
แบบเก่า ผลการศึกษาพบวา่ แมว้า่บ่อยครังทีการถ่ายโอนความรู้ภายในองคก์รจะมีการดาํเนินการ
อยา่งเอาจริงเอาจงั ใชเ้วลามาก มีความยุง่ยาก และเน้นทีการประหยดัค่าใช้จ่ายเมือสมาชิกองคก์ร
เริมยอมรับ ความยุ่งยากมกัจะมาจากการกาํหนดรูปแบบการถ่ายโอนความรู้มากกว่าจากตัว
กระบวนการถ่ายโอนความรู้เอง สิงสําคญัประการแรกทีสุดทีจะเขา้ถึงปัญหาความยุง่ยากทงัหมด
ในการวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายโอนความรู้ก็คือตอ้งเขา้ใจว่าการถ่ายโอนความรู้ไม่ใช่การกระทาํ
ตามรูปแบบทีกาํหนดไว ้แต่เป็นกระบวนการ โดยในการศึกษาไดก้าํหนดขนัของการถ่ายโอนและ
ปัจจยัซึงคาดวา่มีความสัมพนัธ์กบัความยุง่ยากในแต่ละขนัของการถ่ายโอนความรู้ การคาดคะเน
ทวัไปก็คือ ปัจจยัทีมีผลต่อโอกาสการถ่ายโอนความรู้จะช่วยใหค้าดการณ์ความยุง่ยากในขนัเริมตน้
ของการถ่ายโอนความรู้ได ้ขณะทีปัจจยัซึงมีผลต่อการถ่ายโอนความรู้คาดว่าน่าจะทาํให้การถ่าย
โอนความรู้เป็นไปไดย้ากยิงขึนในช่วงระยะเวลาหลงัจากนนัเครืองมือวดัความติดยึดกบัปัญหาถูก
พฒันาขึนใชส้าํหรับแต่ละขนัของการถ่ายโอนความรู้ เพือสํารวจพลงัของตวัแปรในแต่ละขนัตอน
ของการถ่ายโอนความรู้ ซึงในการศึกษาเรืองนีผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์แบบตดัขวางหรือแนวนอน             
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(cross-section analysis) โดยเก็บขอ้มูลปฐมภูมิของการถ่ายโอนความรู้ จาํนวน 122 ตวัอยา่ง จาก
โรงงานทงัหมด 8 แห่ง ทีนาํเอารูปแบบ (model) ไปใช้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การถ่ายโอน
ความรู้หลายขนัตอนยงัมีปัญหาทีฝังแน่นในองค์กรซึงยากจะแกไ้ข ซึงนบัว่าเป็นอุปสรรคสําคญั
ต่อกระบวนการสร้างความรู้ในองคก์ร 

 Cavusgil, Calantone and Zhao (2003) ไดศึ้กษาเกียวกบัการถ่ายโอนความรู้ฝังลึกและ
ความสามารถดา้นนวตักรรมขององคก์ร (firm) โดยในการวิจยัไดส้ํารวจจากองคก์รการผลิตสินคา้
และบริการเพือทดสอบผลของการถ่ายโอนความรู้ฝังลึกทีมีต่อความสามารถดา้นนวตักรรมของ
องคก์ร ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดชุดของสมมติฐานทีเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งความแน่นแฟ้น
ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รกบัการถ่ายโอนความรู้ ขอบเขตของการถ่ายโอนความรู้ฝังลึกกบั
ความสามารถด้านนวตักรรม และความสามารถด้านนวตักรรมกบัลกัษณะนวตักรรมซึงอยู่บน
พนืฐานของทฤษฎีความรู้ ทงันี จากการศึกษาพบวา่ ประสบการณ์จากความร่วมมือขององคก์รการ
ผลิตและขนาดขององค์กรทีมีต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งความแน่นแฟ้นดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องค์กรกบัขอบเขตของการถ่ายโอนความรู้มีบทบาทปานกลางต่อการถ่ายโอนความรู้ฝึงลึก และ
ความสามารถดา้นนวตักรรมขององคก์ร 

 Bartholomew (2005) ได้ศึกษาเกียวกับ การแบ่งปันความรู้ในองค์กรว่าจะประสบ
ความสําเร็จต่อเมือไดรั้บการสนบัสนุนจากวฒันธรรมองค์กรและรูปแบบนาํไปปฏิบติั เพราะใน
ความจริงแล้ว จะไม่มีใครสามารถบอกให้บุคลากรทีมีความรู้ขององค์กรแบ่งปันความรู้แก่
บุคลากรคนอืนๆ ไดค้วามรู้นนัจึงถูกเก็บไวเ้ฉยๆ โดยไม่ไดน้าํมาใช้ประโยชน์ ดงันนั องค์กรจึง
ต้องจดัให้มีกิจกรรมการจดัการความรู้ในองค์กรเพือให้บุคลากรได้เข้าใจถึงวฒันธรรม และ
แนวทางปฏิบติัเกียวกบัการจดัการความรู้ขององคก์ร 

 Bosua and Scheepers (2007) ไดศึ้กษาเกียวกบั การมุ่งสู่แบบจาํลองทีอธิบายการแบ่งปัน
ความรู้ในสภาพแวดลอ้มองค์กรทีซับซ้อน สรุปไดว้่า การแบ่งปันความรู้ทีมีประสิทธิผลจะเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในองคก์รทีเนน้ดา้นความรู้และเสนอวา่ประสิทธิผลของการ
แบ่งปันความรู้ถูกกาํหนดโดยวฒิุภาวะของเครือข่ายทางสังคมทงัทีเป็นรูปแบบและไม่เป็นรูปแบบ 
นอกจากนี ยงัเสนออีกวา่ กลไกอาํนวยความสะดวกภายในสังคมและเครือข่ายสังคมทีสร้างขนักบั
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กลไกซึงเชือมเครือข่ายเหล่านีเขา้ดว้ยกนัจะมีผลต่อประสิทธิภาพทงัหมดของการแบ่งปันความรู้
ในสภาพแวดลอ้มทีซบัซอ้น 

 Valenzuela, Schmitz and Palma (2008) ไดศึ้กษาเกียวกบั เกียวกบัการกาํหนดปัญหา 
กรณีศึกษาปัจจยัสําคญัของการจดัการความรู้ โดยในตอนแรกของการจดัการความรู้จะตอ้งเน้น
อธิบายให้เห็นถึงส่วนทีมีปัญหาขององคก์รเสียก่อน แลว้จึงนาํไปกาํหนดรูปแบบยุทธศาสตร์การ
จดัการความรู้ ส่วนหลกัการสํารวจปัญหานนัจะยึดตามบริบทหลกัของการคิดเชิงระบบเพือทีจะ
ช่วยให้มองเห็นภาพรวมทงัหมดขององคก์รอนัจะเป็นปัจจยัสําคญัทีใชก้าํหนดปัญหาและนาํไปสู่
การสร้างชุดของยุทธศาสตร์เพือการจดัการความรู้ นอกจากนี หลกัการสําคญัทีสุดจะถูกนาํมาใช้
เพือประเมินค่าของกระบวนการและภารกิจในการทีจะกาํหนดพืนทีของปัญหา หรือโอกาสที
กระบวนการจดัการความรู้จะเริมถูกนาํออกมาใช ้กลยุทธ์นีจะช่วยจดัการรวบรวมปัญหาทงัหมด
ขององค์กร และช่วยให้มีการจดัการทีเน้นเฉพาะกระบวนการซึงนําไปสู่ความรู้ทีสําคญัและ
สามารถจดัการได ้

 Zhu (2008) ไดศึ้กษาเกียวกบั ความรู้ การรู้ และผูรู้้ ซึงผลการวิจยัไดส้รุปไดว้่า ขอบเขต
การจดัการความรู้จะกาํหนดกรอบแนวคิด (conception) ของเราให้จาํกดัอยูเ่ฉพาะสิงทีเราเกียวขอ้ง
และเป็นประโยชน์ กระบวนการจดัการความรู้จึงเกียวกบัวา่เรา (ผูเ้รียนรู้) จะตอ้งจดัการอะไร (ตวั
ความรู้) และอย่างไร (การเรียนรู้) การกาํหนดขอบเขตอย่างจริงจงั จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จดัการความรู้สิงสําคญัในเชิงกลยุทธ์คือ ผูจ้ดัการหรือผูก้าํหนดนโยบายจะตอ้งทาํให้ขอบเขตการ
จดัการความรู้เป็นสิงทีเห็นไดช้ดั สือความหมายให้เขา้ใจได ้ปรับรูปแบบไดแ้ละสร้างขึนใหม่ได้
ก่อนทีจะริเริม และลงทุนในการจดัการความรู้ เมือนาํเอาปรัชญาขงจือมาอธิบายเสริมจะเห็นว่า 
ขอบเขตการจัดการความรู้เชิงบูรณาการจะประกอบด้วย คลังความรู้ ( knowledge asset) 
กระบวนการเรียนรู้ (knowing processes) และความเกียวขอ้งของผูเ้รียนรู้ (knower relations) ซึงได้
สรุปผลการวิจยัว่า การจดัการความรู้ในองค์กรจาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการในลกัษณะบูรณาการทงั
สามส่วน คือ ตวัความรู้ การเรียนรู้ และตวัผูเ้รียนรู้ไปพร้อมๆกนั 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์และปรับ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการการสร้างกรอบแนวคิดในการดาํเนินการวิจยั ซึงไดม้าจากรูปแบบ 
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การจดัการความรู้ของ Marquardt (2002) ผนวกเขา้กบัทฤษฎีการสร้างความรู้ หรือ SECI Model – 

Knowledge Conversion Process ของ Nonaka and Takeuchi (1995)  เชือมโยงไปสู่ขนัตอนการ
วิจยั 4 ขนัตอน คือ 1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน  2) การออกแบบและพฒันารูปแบบ    3) การ
ทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ และ 4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ 

เมือดาํเนินการตามขนัตอนการวิจยัทงั 4 ขนัตอนแลว้ จะทาํให้ไดใ้นการพฒันาการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย   ซึงสามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัไดต้ามแผนภูมิที 3 ดงันี 
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แผนภูมิ 2  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

รูปแบบการจดัการความรู้
ของธนาคารความด ี

การปฏิบติัทีดีของชุมชน
ทีจดัการความรู้ของ
ธนาคารความดี 

กระบวนการจดัการความรู้ 
1. การแสวงหา 
2. การสร้างความรู้ 

3. การรวบรวมขอ้มูลและการ
จดัการเก็บความรู้ 

4. การวเิคราะห์และสกดัความรู้ 

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ 

6. การประยกุตแ์ละการทาํให้
ขอ้มลูความรู้ถูกตอ้ง 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
1. แนวคิดการจดัการความรู้ 

2. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ 

   พอเพียง 
3. แนวคิดสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 

4. แนวคิดความเขม้แขง็ของ 

  ชุมชน 

5.แนวคิดการปฏิบติัทีดี 

6. แนวคิดการพฒันารูปแบบ 

การทดลองใช ้
สังคมอยู่เยน็
เป็นสุข 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทยไทย เป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R&D) โดยใชเ้ทคนิควิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยการศึกษาวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงมีวตัถุประสงค์
การวจิยั (1) เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติัทีเป็นเลิศ
ของธนาคารความดี  (2)  เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย (3)  เพือทดลองใช้รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และ(4)  เพือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
วจิยัตามลาํดบัตามขนัตอน ดงันี 
1. ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 

 ในการวจิยัครังนีแบ่งขนัตอนการวจิยัออกเป็น  4 ขนัตอนดงัต่อไปนี 

    ขนัตอนที 1  (Research: R1)  เป็นการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานในการพฒันา 
(Analysis :A) 
                  ขนัตอนที 2(Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and Development: 

D and D) 
 ขนัตอนที 3  (Research: R2) เป็นการทดลองใช ้(Implementation :I) 
 ขนัตอนที 4 (Development: D2)  เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation : E) 

 ซึงรายละเอียดแต่ละขนัตอน มีวธีิการดาํเนินการวิจยั ดงันี 
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แผนภูมิ 3  แสดงขนัตอนการดาํเนินการวจิยัและพฒันา (R&D) 

 

 

ขนัตอนดาํเนินการวจิยั กระบวนการ ผลทีไดรั้บ 

ขนัตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูล
พืนฐาน      (R1) 

วิเคราะห์ขอ้มลูพืนฐานของธนาคารความดี 

วิเคราะห์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบและทฤษฎีการจดัการความรู้ 

การศึกษาขอ้มลูทวัไปและบริบทชุมชน 

บริบทและสภาพการณ์ 

การจดัการความรู้ธนาคารความ
ดีและและการปฏิบติัทีเป็นเลิศ

ขนัตอนที 2   การออกแบบและ
พฒันารูปแบบ    (D2) 

สังเคราะห์รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีตาม
ทฤษฎีการจดัการความรู้ 

ร่างรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีตาม
ทฤษฎีการจดัการความรู้ ของ Marquardt  , Wiig และ  

Nonaka and Takeuchi 

1) การแสวงหา 

2) การสร้างความรู้ 

3) การรวบรวมขอ้มูลและการจดัการเก็บความรู้ 

4) การวเิคราะห์และสกดัความรู้ 

5) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 

6) การประยกุตแ์ละการทาํให้ขอ้มูลความรู้ถูกตอ้ง 

พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

รูปแบบการจดัการความรู้
ตามทฤษฎีการจดัการความรู้  
ทีผา่นการตรวจสอบจาก

ผูเ้ชียวชาญและมี
ประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ ์

ขนัตอนที 3 การทดลองใช้ 
              (R2) 

ขนัตอนที 4 การประเมินผลและ
ปรับปรุง      (D2) 

- ศึกษาดูงานธนาคารความดีทีประสบความสาํเร็จ  
- การจดัเตรียมชุมชน 

- จดัการอบรมยกระดบัความรู้ในการจดัการความรู้ 

-  ทกัษะการจดัการความรู้ในการจดัการความรู้ 
- การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน 

ั ป ั

-ยกระดบัความรู้เกียวกบัการจดัการ
ธนาคารความดี 

- พฒันาทกัษะการจดัการความรู้ 
- ไดผ้ลการประชุมสัมมนา 

ประเมินความพึงพอใจในการจดัการความรู้และ
ปรับปรุงรูปแบบ  และถอดบทเรียน 

ผลการวิจยัและพฒันาการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข

ของชุมชนไทย 

ศึกษาความตอ้งการของประชาชนเกียวกบัธนาคาร
ความดี

รับรองรูปแบบหามีความเหมาะสม  ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั  ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ 
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ขนัตอนในการดําเนินงานวจัิย 4 ขนัตอน มีดังนี 
ขนัตอนท ี1  (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน: การศึกษาขอ้มูลทวัไปและขอ้มูลพืนฐาน
ของธนาคารความดี 
      ในการศึกษาขอ้มูลทวัไปของธนาคารความดีไดใ้ชว้ธีิการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) โดยการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 วตัถุประสงค์ 
      เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี  ความต้องการใน        

การจดัการความรู้ และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี 
 วธีิดําเนินการ 

      1. ศึกษาขอ้มูลพืนฐานดา้นแนวคิดและทฤษฎี  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัการ
จดัการความรู้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบติัทีดี การพฒันารูปแบบและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง
กบัการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ภายในประเทศ ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้
องคก์รชุมชน  อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม (ฉลาด จนัทรสมบติั, 2550)  การพฒันารูปแบบ
การจดัการความรู้ขององค์กรอาชีพทอ้งถิน จงัหวดัเชียงใหม่ (สุภาวดี  เจริญเศรษฐมห, 2553) การ
พฒันารูปแบบการจดัการความรู้ในมหาวทิยาลยัราชภฎั  (เสนาะ กลินงาม, 2551) การพฒันารูปแบบ
การดาํเนินการธนาคารเศรษฐกิจพอเพียง ในจงัหวดัลาํปาง (นิตยา วงศ์ยศ, 2553)   การพฒันา
รูปแบบอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่บ้านชนบทอีสาน (สม นาสอ้าน, 2551) และ ในส่วนของงานวิจยั
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ Improved organizational performance by knowledge management (Bosua, R.  

and Scheepers, R. ,2007) เป็นการศึกษารูปแบบองคก์รทีไดรั้บการปรับปรุงโดยการจดัการความรู้ 
และนาํขอ้มูลมาจาํแนกและจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่เพือให้สามารถอธิบายถึงแนวทางในพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

2. ศึกษาบริบทและสภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการในการจดัการความรู้  
และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  ดว้ยการวิจยัเชิงสํารวจดว้ยแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์  รวมทงัการใช้การสนทนากลุ่ม เพือให้ไดข้อ้มูลและแนวทางในการจดัการความรู้ของ
ธนาคารความดี 
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                 3. สังเคราะห์ข้อมูลทวัไปเกียวกับสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดี ใน
ขนัตอนที 1 ทงัขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมทงัสามวิธี
คือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทาํให้ได้ผลการศึกษาขอ้มูลทวัไป
เกียวกบัสภาพการณ์จดัการจดัการความรู้ธนาคารความดี จากนนันาํมาสังเคราะห์รวมขอ้มูลทีไดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการทาํโครงร่าง
รูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

     ในการดาํเนินการเพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการในการ
จดัการความรู้  และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี ผูว้จิยัไดแ้จกแจงรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1.  ศึกษาบริบทของธนาคารความดี 
       1.1  ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคารความดี และสมาชิกธนาคารความดีตาํบล

หัวง้มและป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย   จาํนวน 16  คน แบ่งเป็นคณะกรรมการธนาคาร   
ความดีแห่งละ จาํนวน 5 คน และตวัแทนสมาชิกธนาคารความดีแห่งละ 3 คน     

       1.2   เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) โดยมีขนัตอนการสร้างเครืองมือและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือดงันี  

             1.2.1  การสร้างเครืองมือ ในการสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการวจิยัมีขนัตอนดงันี 

       1.   ศึกษาเอกสารและงานวจิยัเกียวกบัการจดัการความรู้ 

       2.   ศึกษาหลกัการสร้างแบบสัมภาษณ์และดาํเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

       3.  นาํแบบสัมภาษณ์ทีสร้างขึนเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

       4.  ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามขอ้เสนอของทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

       5.  นาํแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผูเ้ชียวชาญด้านการจดัการความรู้เพือพิจารณา
ความเทียงตรง (Content Validity) โดยมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00    

      6.  นําผลการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญและความครบถ้วนของรายการทีจะ
สัมภาษณ์และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ 

         1.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ซึงมี
การประสานงานผูใ้หข้อ้มูลเพือเก็บรวบรวมขอ้มูลตามวนัเวลาทีกาํหนด 
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                1.4  การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis)  

2.  สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และ ความต้องการในการจัดการความรู้
ธนาคารความดี  

ในการศึกษาสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดี และความตอ้งการในการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี ผูว้ิจยัแจกแจงรายละเอียดดงันี 

  2.1 ประชากร  คือ สมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้และตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย จาํนวน 1,467 คน (ปี 2557) 
               2.2  กลุ่มตวัอย่าง  สําหรับกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาสภาพสภาพการณ์การจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี และ ความตอ้งการในการจดัการความรู้ธนาคารความดี  คือ สมาชิกธนาคาร
ความดีตาํบลหัวงม้และป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  โดยผูว้ิจยัไดค้าํนวณกลุ่มตวัอย่างตาม
สัดส่วนทีคาํนวณตามสูตรของ Yamane (1973: - ) ทีระดบัความเชือมนั ร้อยละ  ดงัสูตร 

 จากสูตร  n = 
2N(e) 1

N  

  เมือ   n    =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

          N   =   จาํนวนของประชากรทงัหมด  
          e   =   ความคลาดเคลือนทียอมรับไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง  
     n =           1,467 

       1+ (1,467)(0.0025) 
      = 314 

 จากการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้าํนวน  314   คน และดาํเนินการเก็บขอ้มูล
จาํนวน 314 คน ตามทีคาํนวณได ้ 

2.3  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่ แบบสอบถามสภาพการณ์ในการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี และความตอ้งการในการจดัการความรู้ของธนาคารความดี แบ่งเป็น 2 ตอน 
ดงันี 
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           ตอนที 1     สภาพการณ์ในการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

            ตอนที 2  ความตอ้งการในการจดัการความรู้ธนาคารความดี  

       โดยตอนที 1 และตอนที 2  เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั  ซึง
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี 

   ค่าคะแนน ระดบัการปฏิบติั      
    5  สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการความรู้มากทีสุด 

    4  สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการความรู้มาก 

    3  สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการความรู้ปานกลาง 

    2  สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการความรู้นอ้ย 

    1  สภาพการณ์และความตอ้งการในการจดัการความรู้นอ้ยทีสุด 

    2.4  การสร้างเครืองมือ  
          1.  ศึกษาเอกสารการดาํเนินงานของธนาคารความดีตาํบลหัวงม้และป่าหุ่ง รวมทงั

งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ 

          2.  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามทีต้องการศึกษาและสร้างแบบสอบถาม
สภาพการณ์ในการจดัการความรู้ธนาคารความดีและความตอ้งการในการจดัการความรู้ธนาคารความ
ดี 

         3.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
         4.  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอต่อผูเ้ชียวชาญด้านการจดัการความรู้ธนาคาร

ความดี จาํนวน 3 ท่าน เพือประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) และนาํผลการ
ประเมินความเทียงตรงเชิงเนือหา ความชดัเจนของขอ้ความ ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ของเครืองมือการวิจยั โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item Objective Congruence: 

IOC) และพิจารณาเลือกรายการทีมีค่า IOC ตงัแต่ 0.50 - 1.00  ซึงได้ค่าดชันีความสอดคล้องอยู่
ระหวา่ง 0.67-1.00 พร้อมทงัแกไ้ข ปรับปรุงเกียวกบัขอ้คาํถามให้มีความชดัเจนและครอบคลุมกบั
ประเด็นสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดี  และ ความตอ้งการในการจดัการความรู้
ธนาคารความดี  ใหเ้รียบร้อยตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญ 
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  นําแบบสอบถามทีประกอบด้วยข้อคาํถามทีได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องไปสร้างแบบสอบถามแล้วนาํเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือพิจารณาและให้
คาํแนะนาํ            

      2.5  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยประสานความร่วมมือกบัคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลหวังม้
และป่าหุ่ง เพือดาํเนินการจดัเก็บใหส้มบูรณ์จนครบ จาํนวน 314 ชุด  

    2.6  การวิเคราะห์ขอ้มูล  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย (Mean) และ 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดังนี (Best, 

1981:179-187)  ดงันี 

 ค่าเฉลีย เกณฑก์ารแปลความหมาย  
 4.50 – 5.00 สภาพการณ์การจดัการความรู้ และความตอ้งการใน 

  การจดัการความรู้ธนาคารความดี อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 3.50 – 4.49  สภาพการณ์การจดัการความรู้ และความตอ้งการใน 

   การจดัการความรู้ธนาคารความดีอยูใ่นระดบัมาก  

 2.50 – 3.49  สภาพการณ์เกียวกบัการจดัการความรู้ และความตอ้งการใน 

   การจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.50 - 2.49  สภาพการณ์การจดัการความรู้ และความตอ้งการใน 

   การจดัการความรู้ธนาคารความดี อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1.00 – 1.49   สภาพการณ์การจดัการความรู้ และความตอ้งการใน 

   การจดัการความรู้ธนาคารความดี อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

3.  การจัดการความรู้และการปฏิบัติทเีป็นเลศิของธนาคารความดี   
      3.1  ผูใ้ห้ขอ้มูล สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นการจดัการความรู้และการปฏิบติัทีเป็น

เลิศของธนาคารความดี ประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง อาํเภอ
พาน จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 10  คน  และ ตวัแทนสมาชิกธนาคารความดีตาํบลหัวงม้และป่าหุ่ง  
จาํนวน  6  คน รวมทงัสิน 16 คน  โดยแบ่งผูใ้ห้ขอ้มูลในการสนทนากลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มตามพืนที 
ซึงจดักลุ่มสนทนากลุ่มๆ ละ 8 คน 
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      3.2  เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดใ้ช้การสนทนากลุ่ม(Focus Group) 
ตามประเด็นทีกาํหนด ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์
และสกดัความรู้ของธนาคารความดี การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ การประยุกตแ์ละปรับความถูกตอ้ง
ของความรู้ และ การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  

     3.3 การสร้างเครืองมือ ในการสร้างเครืองมือเพือใชใ้นการวจิยัมีขนัตอนดงันี 

 1.   ศึกษาเอกสารและงานวจิยัเกียวกบัการจดัการความรู้ 

 2.   ศึกษาหลกัการสนทนากลุ่มและกาํหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม 

 3.  นาํประเด็นการสนทนากลุ่มทีสร้างขึนเสนอต่อทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 4.  ปรับปรุงประเด็นการสนทนากลุ่มตามขอ้เสนอของทีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 5.  นาํประเด็นการสนทนากลุ่มเสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือพิจารณาความเทียงตรง 
(Content Validity) โดยไดค้่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00    

6.  นาํผลการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขใหค้รอบคลุมและครบถว้น 
      3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการในการสนทนากลุ่ม พร้อมกบัผูช่้วยวิจยั

เพือบนัทึกและจบัประเด็นใหค้รบตามทีกาํหนด 
            3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล   ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) จากผลการสนทนากลุ่ม 

 จากขนัตอนที 1   (Research: R1) การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน: การศึกษาขอ้มูลทวัไปและ
ขอ้มูลพืนฐานของธนาคารความดี สามารถสรุปเป็นขนัตอนไดด้งัตารางที  1 
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ตารางที  1    สรุปขนัตอนที 1   (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการ
        ความรู้ธนาคารความดี 

วตัถุประสงค์ วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้ 

1. เพือศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ 

ศึกษาเอกสาร เอกสาร ตาํรา หนงัสือ 
งานวิจยั ขอ้มูล
สารสนเทศทีเกียวขอ้ง 

การวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เนือหา 
(content analysis) และ
นาํเสนอแบบพรรณนา 

ขอ้มูลเกียวกบั
แนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจยัที
เกียวขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบการ
จดัการความรู้ 

2. เพือศึกษาบริบท 
สภาพการณ์การจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี 
และการปฏิบติัทีเป็นเลิศ
ของธนาคารความดีในการ
พฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย 

-สอบถามเกียวกบั
สภาพการณ์และความ
ตอ้งการการจดัการ
ความรู้ 

จาํนวน 314 คน  

-การสมัภาษณ์เชิงลึก
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

จาํนวน 15 คน 

- การสนทนากลุ่ม 
จาํนวน 16 คน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มๆ 8 

คน 

-คณะกรรมการธนาคาร
ความดี  

-สมาชิกธนาคารความดี 

-แบบสอบถาม 

- แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

-ค่าความถี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

-การวิเคราะห์เนือหา 

ขอ้มูลบริบท 
สภาพการณ์การ
จดัการความรู้ และ 
การปฏิบติัทีเป็น
เลิศของธนาคาร
ความดี 
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ขนัตอนท ี2  (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ 

ธนาคารความดี 

 ในขนัตอนนีได้ดาํเนินการจากขอ้มูลในขนัตอนที 1 โดยนาํผลจากการศึกษาบริบทของ
ธนาคารความดี สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการการจดัการความรู้ธนาคารความดี และ
การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  มาเป็นขอ้มูลเพือดาํเนินการร่างรูปแบบการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย โดยมีหลกัการ วตัถุประสงค ์
องค์ประกอบของการจดัการความรู้ และองค์ประกอบร่วม เป็นส่วนประกอบของการร่างรูปแบบ
การจดัการความรู้ธนาคารความดี 
 วัตถุประสงค์การวิจัย      เพือออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

     วธีิการดําเนินการ 
      1.  การวเิคราะห์และพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง

สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

      2. พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

      3.  ตรวจสอบและรับรองรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

       เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
       1. รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ

ชุมชนไทยไปใชใ้นการดาํเนินการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

       2.  เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบ
การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

       ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 
       1. การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็

เป็นสุขของชุมชนไทย พฒันาขึนโดยมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

 1.1  นาํขอ้มูลพืนฐานจากการศึกษาสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีที
ไดจ้ากขนัตอนที 1 มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เขา้กบัความรู้ความเขา้ใจในเรืองการจดัการความรู้ที
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ได้จากการทบทวนเอกสาร ตาํรา วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวข้องเพือนํามาร่างรูปแบบการ
จดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

       1.2  ร่างรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) กบับุคคลทีเกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้
ธนาคารความดี ประกอบด้วย ผูรู้้เกียวกับการจดัการความรู้ ผูน้ําชุมชนและแกนนําผูร่้วมก่อตงั
ธนาคารความดี ซึงผลการร่างรูปแบบมีองค์ประกอบการจดัการความรู้ ได้แก่ ความรับผิดชอบ  

จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ สร้างเครือข่ายในการทาํงาน หลกัธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาวะผูน้าํ กิจกรรมอยา่งต่อเนือง  ความรู้ องคร์วม ความตระหนกั  และโอกาสของการ
เรียนรู้  สําหรับปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม คณะทาํงาน และ
บรรยากาศของการแลกเปลียนเรียนรู้   จากนนันาํร่างรูปแบบทีสร้างขึนไปเสนอต่ออาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์  

           1.3  นาํร่างรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชนไทย เสนอต่อผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี ใน
การประเมินหาค่าความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั ความถูกต้อง  และ ความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

             2.  การตรวจสอบรูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขของชุมชนไทย 
 ในการตรวจสอบรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย มีดงันี 
 วิธีการดําเนินการ  นาํเครืองมือทีได้ไปใช้ให้ผูท้รงคุณวุฒิเพือตรวจสอบและรับรอง
รูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้ง และ ความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชุมชนไทย  
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  กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน จาํนวน 5 ท่าน ซึง
คดัเลือกจากบุคคลทีเป็นนกัวิชาการหรือผูที้มีความรู้ดา้นธนาคารความดี  และ เป็นนกัวิชาการดา้น
การจดัการความรู้  

     เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

 แบบประเมินเพือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้ง 
และ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย มีขนัตอนดงัต่อไปนี 

1.  ศึกษาเอกสารเกียวกบัประเมินและการออกแบบประเมินรับรองรูปแบบ และ
หลกัการสร้างแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้ง และ ความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

2.  สร้างแบบประเมิน เพือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยแบ่งแบบ
ประเมินออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

       ตอนที 1   ขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบแบบประเมิน ซึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
         ตอนที 2   ข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทีมีต่อรูปแบบการ
จดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ซึงมีลกัษณะคาํถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงันี 

     ระดบั  5   หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
               ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบัมากทีสุด 

     ระดบั  4   หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
               ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบัมาก 
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    ระดบั  3   หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
               ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบัปานกลาง 

     ระดบั  2   หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
               ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ย 

     ระดบั  1   หมายถึง   มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
               ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ยทีสุด 

             ตอนที 3  ขอ้เสนอแนะอืนๆ ทีมีต่อรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
  3.  การตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้งและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี 
เพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย โดยใชแ้บบประเมินกบัผูท้รงคุณวฒิุ 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลทีได้จากแบบประเมินเพือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1   การวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบสอบถาม เพืออธิบายลกัษณะของ
ผูต้อบแบบประเมินดว้ยค่าสถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนที 2   การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิทีมีต่อรูปแบบ
การจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย ด้วยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Means) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แลว้นาํค่าเฉลียมาแปล
ความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงันี (Best, 1981:179-187)  ดงันี 
  4.50 – 5.00  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   

   ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบัมากทีสุด 
  3.50 – 4.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   

   ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบัมาก 
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  2.50 – 3.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
   ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบัปานกลาง 

  1.50 - 2.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
   ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ย 

  1.00 – 1.49  มีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   
   ความถูกตอ้ง และ ความเป็นประโยชน์ในระดบันอ้ยทีสุด 

สาํหรับเกณฑก์ารประเมินผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็นไปไดท้าง
ปฏิบัติ ความถูกต้องและความเป็นประโยชน์ ให้อยู่ในระดับค่าเฉลียตงัแต่ 3.50 ขึนไป และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1.00  จึงถือวา่รูปแบบมีคุณภาพดีผา่นเกณฑ์ในการนาํรูปแบบไปทดลอง
ใชไ้ด ้

  ตอนที 3  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอืนๆ ทีมี
รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย เป็น
คาํถามปลายเปิด ดว้ยการวเิคราะห์เนือหา 
  จากขนัตอนที 2   (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี สามารถสรุปเป็นขนัตอนไดด้งัตารางที 2 
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ตารางที   2  สรุปขนัตอนที 2   (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี 

วตัถุประสงค์ วธิกีาร กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีได้ 

1. เพือออกแบบและพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย 

สนทนากลุ่ม (Focus 

group) 
ผูรู้้เกียวกบัการจดัการ
ความรู้ ผูน้าํชุมชนและ
แกนนาํผูร่้วมก่อตงั
ธนาคารความดี จาํนวน 
12 คน 

ร่างรูปแบบการ
จดัการความรู้ 

ร่างรูปแบบการจดัการ
ความรู้การจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสงัคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

2. การตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบ 

สอบถามเพือประเมิน
ความเหมาะสม ความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
ความถูกตอ้ง และ ความ
เป็นประโยชน์ของ
รูปแบบการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสงัคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย 

ผูท้รงคุณวุฒิ       
จาํนวน 5 คน 

-แบบประเมิน 

- ค่าเฉลีย ค่าร้อย
ละ  ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

-วิเคราะห์เนือหา 

รูปแบบการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสงัคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทยทีผา่นการ
ตรวจสอบและรับรอง 

 

ขนัตอนท ี3  (Research: R2) การทดลองใช ้(Implementation :I) 
 วตัถุประสงค์     เพือทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  

วธีิการดําเนินการ   นาํไปใชก้บัชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง จงัหวดั
เชียงราย    

พนืททีใีช้ในการทดลองในการวจัิย 
พืนทีทีใช้ในการทดลองในการวิจยัครังนี ได้แก่ ชุมชนบ้านร่องปลาคา้ว ตาํบลนางแล 

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย   ตามคุณสมบติัทีผูว้ิจยักาํหนด คือ เป็นชุมชนทีมีความศรัทธาในการ
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ประพฤติปฏิบติัในการทาํความดี ยึดถือหลกัตามพระพุทธศาสนามาอยา่งต่อเนืองและมีความยินดี
ร่วมมือในการวจิยั 

ขนัตอนการดําเนินการทดลอง 

เป็นการนาํรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทยไปทดลองใชก้บัชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว  ดงันี 

1. ศึกษาดูงานธนาคารความดีทปีระสบความสําเร็จ 
เครืองมือทใีช้  การศึกษาดูงาน และบนัทึกภาพ 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาดูงาน 
ผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรี เจา้อาวาส และตวัแทนประชาชนในชุมชนไปศึกษาดูงานพืนที

ประสบความสาํเร็จ คือธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง  อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  จาํนวน 
15 คน โดยคดัเลือกจากบุคคลทีผูน้าํชุมชนและตวัแทนชาวบา้นทีสนใจทีสามารถนาํองคค์วามรู้จาก
การศึกษาดูงานมาถ่ายทอดและร่วมเป็นแกนนาํในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง   

วธีิการดําเนินการ 
 1.  ประสานงานธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่งในการศึกษาดูงาน 

 2.  ประชุมเตรียมความพร้อมในการสร้างเขา้ใจเบืองตน้ในการศึกษาดูงานทีธนาคารความดี
ตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง 
 3.  ศึกษาดูงานในพืนทีเป้าหมายตามประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน กิจกรรม ปัญหา
อุปสรรคการดาํเนินงานของธนาคารความดีทงัสองแห่ง  
 4.  สรุปผลการศึกษาดูงานเพือนาํมาปรับใชใ้นพืนทีใหส้อดคลอ้งกบับริบทชุมชนบา้นร่อง
ปลาคา้ว 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนือหา (Content analysis) 
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2. การจัดเตรียมชุมชน 
    เครืองมือทใีช้  เป็นการประชุมชีแจง  
    กลุ่มเป้าหมายในการจัดเตรียมชุมชน 
    ผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรี เจา้อาวาส คณะผูศึ้กษาดูงาน และตวัแทนชาวบา้นในชุมชน

บา้นร่องปลาคา้ว ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  โดยพิจารณาจากคณะผูศึ้กษาดูงานเป็น
ตวัแทนชาวบา้นทีพร้อมจะเป็นแนวร่วมในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

 วธีิการดําเนินการ 
1. ทาํความเขา้ใจกบัผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรี เจา้อาวาส และประชาชนในชุมชนบา้น

ร่องปลาคา้ว ผูว้ิจยัประชุมชีแจงเกียวกับกรอบเงือนไขในการดาํเนินการวิจยัร่วมกนั โดยชีแจง
วตัถุประสงคข์องการทดลองใชรู้ปแบบการจดัความรู้ในพืนทีเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน ซึงผูว้ิจยัได้
อธิบายลกัษณะรูปแบบการจดัการความรู้ทีจะนาํไปทดลองใหท้ราบ 

2.   สร้างทีมและแกนนาํในการจดัตงัธนาคารความดี ผูว้จิยัดาํเนินงานในการลงพืนทีเพือทาํ
ความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคนิคการประชุมและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการผ่านผูน้าํ
ชุมชนและตวัแทนชาวบา้นเป็นหลัก ส่งผลให้เกิดความคุน้เคยและนาํสู่การเสาะคน้หาและสรรหา
คนทีจะเป็นแกนนาํในการทาํงานร่วม ซึงตอ้งทาํความเขา้ใจและวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูว้ิจยัและ
สมาชิกชุมชนเป้าหมาย ซึงระยะแรกส่วนใหญ่จะเป็นผูน้าํทีเป็นทางการของหมู่บา้นร่องปลาคา้ว 
ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกเทศบาล ผูน้าํกลุ่มในชุมชน  

3. สร้างความเขา้ใจกิจกรรมการจดัการความรู้ โดยใช้การประชุมเพือสร้างความเขา้ใจใน
บทบาทการทาํงานของทีมผูว้จิยัร่วมกบัสมาชิกชุมชนเป้าหมาย ซึงเป็นการกระตุน้ให้สมาชิกชุมชน
เป้าหมายไดมี้โอกาสเรียนรู้ร่วมกนัในการวางแผนและแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีสมาชิก
สนใจ 
 4. การก่อตงัธนาคารความดี และการกาํหนดกิจกรรมภายใตธ้นาคารความดีบา้นร่องปลา
คา้ว 

 5.  ดาํเนินกิจกรรมกิจกรรมภายใตธ้นาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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     3.  การจัดอบรมเพอืยกระดับความรู้ในการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพอืเสริมสร้าง
สังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดาํเนินการดงันี 

 เครืองมือทใีช้  เทปบนัทึกเสียง การประชุมกลุ่มยอ่ย เพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม  ประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคารความดี สมาชิกธนาคาร
ความดี ผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรีและเจา้อาวาส  จาํนวน 64 คน เป็นบุคคลทีเขา้ร่วมกิจกรรม
ภายใตธ้นาคารความดีมาอยา่งต่อเนือง 

วธีิดําเนินการ 
      1.  กาํหนดการจดัอบรมใหค้วามรู้ จาํนวน 1 วนั ใหก้บัผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี 

           1.1  กาํหนดหวัขอ้การจดัอบรมใหค้วามรู้ ประกอบดว้ย แนวคิดเกียวกบัการทาํความ
ดี  กิจกรรมการทาํความดี และกระบวนการดาํเนินงานธนาคารความดี   

           1.2  ทาํหนงัสือเชิญผูเ้กียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

    2.  จดัเตรียมเอกสาร กาํหนดวนัเวลา สถานที ผูเ้ขา้ร่วมอบรม ประสานและเชิญวิทยากร 
จดัเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ธนาคารความดี จดัอบรมในพืนทีชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว 

          2.1  ประสานงานสถานทีจดัอบรม  วดัเกตุมณีวราราม บา้นร่องปลาคา้ว  ตาํบลนาง
แล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

          2.2  จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม 

          2.3   การติดต่อวทิยากรในการอบรม 

          2.4   กาํหนดตารางการอบรม  
     3.  ประเมินผลการจดัอบรม  โดยการใชแ้บบทดสอบความรู้ทงัก่อนและหลงัการอบรม 

(pre-test และ post-test) แบบประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมและติดตามผลหลงัการอบรม
ในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ ดงันี 

         3.1  แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม ดาํเนินการดงันี 

   3.1.1  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบและหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

   3.1.2  สร้างแบบทดสอบให้สอดคลอ้งกบัประเด็นทีตอ้งการศึกษาเป็นแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ 4  ตวัเลือก จาํนวน  20  ขอ้ ใชท้ดสอบก่อนการอบรมและหลงัการอบรม  
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             3.1.3  นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
นาํเสนอผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (content validity)
โดยใชก้ารประเมินค่า 3 ระดบั คือ ขอ้รายการนนัมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเนือหาทีจะวดั  

 จากนนันาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item Objective 

Congruence) สาํหรับขอ้ทีใชไ้ดมี้ค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00  พร้อมทงัปรับปรุงแบบทดสอบตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ     

         3.2  แบบสอบถามเพือประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม ดาํเนินการ
ดงันี 

                3.2.1  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้
รับการอบรม 

    3.2.2  สร้างแบบสอบถามเกียวกบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมทีมีต่อ
การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ซึงมีลกัษณะ
คาํถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ทงันีแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

  ตอนที 1   ขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงมีลกัษณะคาํถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ตอนที 2   ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมการอบรมการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงันี 

            ระดบั 5 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากทีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากทีสุด 

  ระดบั 2 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 

  ตอนที 3  ขอ้เสนอแนะในการอบรมการจดัการความรู้ธนาคารความดี เพื อ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบคาํถามปลายเปิด 
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           3.2.3 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์และ
นาํเสนอผูเ้ชียวชาญ 3 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content validity)โดยใช้การ
ประเมินค่า 3 ระดบั คือ ขอ้รายการนนัมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเนือหาทีจะวดั  

 จากนนันาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item Objective 

Congruence) สําหรับขอ้ทีใช้ได้มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00  พร้อมทงัปรับปรุงแบบทดสอบตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

 การรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากแบบทดสอบความรู้ทงัก่อนและหลงัการอบรม (pre-test 

และ post-test) แบบสอบถามเพือประเมินความพึงพอใจในการอบรม ทงั 2 ชุด ดว้ยตนเอง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 2 ชุด ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการ

อบรม (Pre-test และ Post-test) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Means) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย 2 ค่าดว้ย t-test for dependent 

samples 
2.  แบบประเมินผลความพึงพอใจในการจดัอบรมการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ

เสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบ
แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ดว้ยค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และในส่วนของ
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีย (Means) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน      
(Standard deviation) แลว้นาํค่าเฉลียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงันี 

(Best, 1981:179-187)  
ค่าเฉลีย   เกณฑก์ารแปลความหมาย   
4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด 
3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยทีสุด 
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4. ประเมินทกัษะการจัดการความรู้ธนาคารความดี 
 เครืองมือทใีช้  แบบประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีก่อนและหลงัทดลอง
รูปแบบ 

กลุ่มเป้าหมาย  ทีมผูจ้ดัการความรู้ ประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคารความดี และผูน้าํ
ชุมชน จาํนวน 12 คน 

             ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 
 1.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามประเมิน 

     2.  สร้างแบบประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) โดยมีเกณฑ์ในการ
ใหค้วามหมาย ดงันี 

ระดบั 5 หมายถึง   มีทกัษะการจดัการความรู้มากทีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง   มีทกัษะการจดัการความรู้มาก 
  ระดบั 3 หมายถึง   มีทกัษะการจดัการความรู้ปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง   มีทกัษะการจดัการความรู้นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง   มีทกัษะการจดัการความรู้นอ้ยทีสุด  

   3.  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนนาํเสนอผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน เพือตรวจทาน
ความเทียงตรงของเนือหา(Content validity)โดยใชก้ารประเมินค่า 3 ระดบั ซึงหมายถึงขอ้รายการนนัมี
ความสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายและเนือหาทีจะวดั แล้วนาํขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคล้องของ
เครืองมือ (Index of Item Objective Congruence) สาํหรับขอ้ทีใชไ้ดมี้ค่า IOC เท่ากบั 0.67 -1.00    

      4.  นาํผลการพิจารณาจากผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน มาคาํนวณค่า IOC เป็นรายขอ้และ
คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าระหวา่ง 
0.67-1.00 พร้อมทงัปรับปรุงแบบทดสอบตามขอ้เสนอแนะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยไดใ้ช้แบบประเมิน ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี 
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      1.  เก็บรวบรวมแบบประเมินทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบประเมินโดยทาํการคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
เท่านนั 

     2.  นาํแบบประเมินทงัหมดทีไดม้าทาํการคดัเลือกแลว้มาจดัระเบียบขอ้มูลและทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลขนัตอนการประเมิน ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําค่าเฉลียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ์ในการให้
ความหมายดงันี (Best, 1981:179-187)  

ค่าเฉลีย   เกณฑก์ารแปลความหมาย   
4.50 – 5.00  มีทกัษะการจดัการความรู้ในระดบัมากทีสุด 
3.50 – 4.49  มีทกัษะการจดัการความรู้ในระดบัมาก 

2.50 – 3.49  มีทกัษะการจดัการความรู้ในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49  มีทกัษะการจดัการความรู้ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  มีทกัษะการจดัการความรู้ในระดบันอ้ยทีสุด 

5. การจัดเวทเีพอืแลกเปลยีนเรียนรู้ 
เครืองมือทใีช้  สนทนากลุ่มยอ่ยเพือการใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

กลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทีแลกเปลยีนเรียนรู้ 
กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร

ความดี เจา้อาวาส ผูน้าํชุมชน  และสมาชิกธนาคารความดี จาํนวน 22 คน พิจารณาจากบุคคลทีร่วม
กิจกรรมมาอยา่งต่อเนืองและมีความพร้อมในการเขา้ร่วมเวทีแลกเปลียนเรียนรู้   

วธีิดําเนินการ 
1. ทาํหนงัสือเชิญผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี 

2.  จดัเวทีเพือแลกเปลียนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบติั ในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว ตาํบลนาง
แล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย จดัเวทีจาํนวน 3 ครัง กาํหนดระยะเวลา เดือนละ 1 ครัง ครังละ 1 วนั 
โดยเนน้การจดัแบบไม่เป็นทางการแต่ให้ไดก้ารแลกเปลียนเรียนรู้และขอ้มูลทีสามารถนาํกลบัไป
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ปรับปรุงพฒันาการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย ดงันี 

     2.1  ครังที 1 เดือนที 1 จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นนาํเสนอภาพรวมของการ
จดัการความรู้ของธนาคารความดีทีได้จากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทงัการ
นาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย 

    2.2  ครังที 2 เดือนที 2  จัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการความรู้และ
แนวทางในการเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และติดตามผลการดาํเนินงานในรอบ
ที 1 การจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

    2.3  ครังที 3 เดือนที 3 จดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในประเด็นภาพรวมการจดัการความรู้
ของธนาคารความดี รวมถึงการติดตามผลการดาํเนินงานจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือ
นาํไปสู่การขบัเคลือนสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว 

3.  ประเมินผลการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ โดยใชก้ารบนัทึกเทป จดบนัทึกภาคสนาม และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ ใชก้ารบนัทึกเทป จดบนัทึก 

ภาคสนาม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

   การวเิคราะห์ข้อมูล 
    การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) และพรรณาความตาม

ประเด็นทีกาํหนดและการสรุปบทเรียนหลงักิจกรรม (After Action Review-AAR)  

6.  การประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เย็น
เป็นสุขของชุมชนไทย 
     เครืองมือทใีช้   เป็นการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 
เพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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    กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร
ความดี สมาชิกธนาคารความดี ผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรีและ เจา้อาวาส จาํนวน 34 คน พิจารณา
จากบุคคลทีร่วมกิจกรรมมาอยา่งต่อเนืองและพร้อมทีจะเขา้ร่วมการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะใน
การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

  วธีิการดําเนินการ 
 1.  ทาํหนงัสือเชิญผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี 

 2.  จดัประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 3. ประสานสถานทีจดัประชุม อาหาร เครืองดืมและสถานทีจดัประชุม 

 4.  กาํหนดประเด็นและเนือหาการในการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย โดยเชิญผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคาร
ความดี 

 5.  ระยะเวลาการดาํเนินการ 1 วนั ณ สถานทีจดัในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว 

 6.  จดัเตรียมเอกสาร จดัทาํเอกสารและประสานผูมี้ส่วนไดเ้สียทีเกียวขอ้งของธนาคารความ
ดี 

 7.  สรุปผลการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการสนทนากลุ่มเพือหาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้
ธนาคารความดี ดว้ยการบนัทึกเทป และการสนทนากลุ่ม  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพทีไดจ้ากการประชุมขอ้เสนอแนะ ดว้ยการวเิคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 

จากขนัตอนที 3   (Research: R2) การทดลองใช ้(Implementation : I) สามารถสรุปเป็น
ขนัตอนไดด้งัตารางที  3 
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ตารางที  3  สรุปขนัตอนที 3   (Research: R2) การทดลองใช ้(Implementation :I) 

วตัถุประสงค์ วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผลทีได้ 

1.ศึกษาดูงานธนาคาร
ความดีทีประสบ
ความสาํเร็จ 

- ศึกษาเรียนรู้ในการดู
งานพืนทีเป้าหมาย 

ผูน้าํชุมชน 
นายกเทศมนตรี เจา้
อาวาส และตวัแทน
ประชาชนบา้นร่อง
ปลาคา้ว 

การวิเคราะห์เนือหา  ความรู้และความเขา้ใจ
จากแหล่งเรียนรู้จริง 

2.การจดัเตรียมชุมชน - ประชุมชีแจง 

- การแลกเปลียน
ความคิดเห็น 

ผูน้าํชุมชน 
นายกเทศมนตรี เจา้
อาวาส และ
ประชาชนในชุมชน
บา้นร่องปลาคา้ว 

การวิเคราะห์เนือหา ไดมี้ความเขา้ใจตรงกนั
และการเขา้ร่วมดาํเนิน
กิจกรรมอยา่งต่อเนือง 

3.การจดัอบรมเพือ
ยกระดบัความรู้ในการ
จดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

- pre-test & post-test 

- ประเมินผลหลงัการ
อบรม 

ผูเ้ขา้รับการอบรม 
จาํนวน 64 คน 

- ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และ t-test for Dependent 

Sample 

- การวิเคราะห์เนือหา 

-ไดรั้บการอบรมให้
ความรู้การจดัการความรู้
ธนาคารความดี 

- ยกระดบัความรู้ของ
ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย 
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ตารางที  3  สรุปขนัตอนที 3   (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีได้ 

4.การประเมินทกัษะการ
จดัการความรู้ธนาคาร
ความดี 

ใชแ้บบประเมินทกัษะ
การจดัการความรู้ 

ทีมผูจ้ดัการความรู้ 
ประกอบดว้ย
คณะกรรมการ
ธนาคารความดีและ
ผูน้าํชุมชน 

ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 

ไดท้ราบทกัษะการ
จดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยู่
เป็นสุขของชุมชน 

5. การจดัเวทีเพือ
แลกเปลียนเรียนรู้ 

- การจดัเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้ (COPs)  

- สรุปบทเรียนหลงั
กิจกรรม (AAR) 

ผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคาร
ความดี ไดแ้ก่ 
คณะกรรมการ
ธนาคารความดี 
สมาชิกธนาคารความ
ดี ผูน้าํชุมชน 
นายกเทศมนตรี เจา้
อาวาส และประชาชน
ในชุมชน 

- การวิเคราะห์เนือหา 

- สรุปบทเรียนหลกั
กิจกรรม (AAR) 

ไดมี้การจดัเวที
แลกเปลียนรู้
ร่วมกนั 

 

6. การประชุมสมัมนา
ขอ้เสนอแนะในการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย 
 

- ประชุมสมัมนา
ขอ้เสนอ แนะในการ
จดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา 

จาํนวน  22  คน 

การวิเคราะห์เนือหา ไดข้อ้เสนอและ
แนะแนวทาง 
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ขนัตอนท ี4  (Development: D2)  เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation :E) 
วตัถุประสงค์   
เพือประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม

อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

ในการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ ผูว้ิจยัไดแ้จกแจงออกเป็น 2 ส่วน คือ ประเมินผล
เชิงปริมาณ และ ถอดบทเรียน ดงัรายละเอียดดงันี 

1.  ประเมินผลเชิงปริมาณ 
     เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
     เครืองมือทีใช้ในการวิจยั  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้กียวขอ้งทีมีต่อการ

จดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

   ประชากร 
    ประชากรทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคารความดี 

สมาชิกธนาคารความดี ผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรีและเจา้อาวาส  จาํนวน 64 คน ซึงเป็นบุคคลที
ผา่นเพือยกระดบัความรู้ในการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย และเป็นบุคคลทีเขา้ร่วมกิจกรรมภายใตธ้นาคารความดีมาอยา่งต่อเนือง 
                   ขนัตอนการสร้างเครืองมือ 
 1.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

     2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  มีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating scale) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3  ตอน ดงันี 

 ตอนที  1  ข้อมูลพืนฐานของผู ้ตอบสอบถาม  ซึงมีลักษณะคําถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)  

 ตอนที 2   ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ซึงมีลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงันี 
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ระดบั 5 หมายถึง   มีความพึงพอใจมากทีสุด 

  ระดบั 4 หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยทีสุด 

 ตอนที 3  ขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ซึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

   3.  นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนไปปรึกษาอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนาํเสนอ
ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน เพือตรวจทานความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity)โดยใชก้าร
ประเมินค่า 3 ระดบั ซึงหมายถึงขอ้รายการนนัมีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเนือหาทีจะวดั แลว้นาํ
ขอ้มูลมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเครืองมือ (Index of Item Objective Congruence) สําหรับขอ้
ทีใชไ้ดมี้ค่า IOC เท่ากบั 0.67 -1.00    

     4.  นาํผลการพิจารณาจากผูเ้ชียวชาญทงั 3 ท่าน มาคาํนวณค่า IOC เป็นรายขอ้และ
คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่า IOC ผา่นเกณฑที์กาํหนดไว ้โดยไดผ้ลค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าระหวา่ง 
0.67-1.00 พร้อมทงัปรับปรุงแบบทดสอบตามขอ้เสนอแนะ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยไดใ้ช้แบบสอบถาม ซึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี 

1.  ทาํหนังสือขอความร่วมมือกับประชาชนในการชุมชนบ้านร่องปลาค้าวในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

2.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยทาํการคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามทีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
เท่านนั 

3.  นําแบบสอบถามทงัหมดทีได้มาทาํการคดัเลือกแล้วมาจดัระเบียบขอ้มูลและทาํการ
วเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนัตอนการประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม แบ่งการ
วเิคราะห์ออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที 1  การวเิคราะห์ขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถม เพืออธิบายลกัษณะของผูต้อบ
แบบสอบถามดว้ยค่าสถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 ตอนที 2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดว้ยการวเิคราะห์ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้นาํค่าเฉลียมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการให้
ความหมายดงันี (Best, 1981:179-187)  

ค่าเฉลีย   เกณฑก์ารแปลความหมาย   
4.50 – 5.00  มีความพึงพอใจในระดบัมากทีสุด 
3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยทีสุด 

ตอนที 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับข้อเสนอแนะ เป็นคาํถามปลายเปิดจะใช้วิธีการ
วเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 

2. การถอดบทเรียน 
     เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

         ถอดบทเรียนจากกระบวนการดาํเนินการวิจยัในการประยุกตจ์ากการจดัเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้ การจดัการอบรม การสนทนากลุ่ม และการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
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   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1. ผู ้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลทีเป็นเนือหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต การจัดเวที

แลกเปลียนเรียนรู้ การอบรมและการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

   2.  ผูว้ิจยัตรวจสอบความครบถ้วนของเนือหา ประเด็น กิจกรรม การสังเกต การจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ การอบรมและการประชุมสัมมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชก้ระบวนการถอดบทเรียน แบบ After Action Review :AAR ถอดบทเรียนทีได ้สรุปผล

และเขียนรายงาน 

 จากขนัตอนที 4   (Development: D2)  เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation :E) 
สามารถสรุปเป็นขนัตอนไดด้งัตารางที 4 

ตารางที 4  สรุปขนัตอนที 4   (Development: D2)  เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation :E) 

 

วตัถุประสงค์ วธิีการ กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ/การ
วเิคราะห์ข้อมูล 

ผลทีได้ 

1. การประเมินผลรูปแบบ
การจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

การใชแ้บบสอบถาม  ผูเ้กียวขอ้ง จาํนวน 64 
คน 

ค่าความถี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์
เนือหา 

ไดท้ราบความพึง
พอใจของประชาชนที
มีต่อการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยู่
เป็นสุขของชุมชน 

2. ปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้าง
สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

ถอดบทเรียนสรุปจาก
ประเด็นกิจกรรม 

ผูเ้กียวขอ้งกบัการ
จดัการความรู้ธนาคาร
ความดี จาํนวน 22 คน 

สรุปบทเรียนหลงั
กิจกรรม (AAR) การ
จดัการความรู้ดว้ย
การวิเคราะห์เนือหา 

ไดท้ราบผลการถอด
บทเรียนการวิจยั 
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บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจยัเรืองนี โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั  คือ  (1)  เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  (2) เพือพฒันารูปแบบการ
จดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย   (3) เพือทดลองใช้
รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยและ (4) 
เพือประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย โดยแบ่งประเด็นในการรายงานผล ออกเป็น 4  ตอน คือ 

 ตอนที 1   บริบทของธนาคารความดี   สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี
และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี   
 ตอนที 2    ผลการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
 ตอนที 3   ผลทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 ตอนที 4  ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

ตอนที 1    บริบทของธนาคารความดี  สภาพการณ์การจัดการความรู้ของธนาคารความดีและการ
ปฏิบัติ ทเีป็นเลศิของธนาคารความดี   

1.  บริบทของธนาคารความดีตําบลหัวง้ม อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
       1.1    ความเป็นมาของธนาคารความดี  

          ก่อนการจดัตงัธนาคารความดี  

           ก่อนหนา้ทีจะมีการจดัตงัธนาคารความดีอยา่งเป็นทางการเมือ พ.ศ. 2550 นนั พบวา่
ชาวตาํบลหวังม้ไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมสาธารณะ การรวมตวัในงานประเพณีของชุมชน
นนัเป็นไปอยา่งกระท่อนกระแท่นทีเห็นไดช้ดัทีสุดก็คือ ในช่วงทีตาํบลตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมกบัส่วน
ราชการอืนๆ ก็มกัจะลม้เหลวในการขอความร่วมมือ และไม่ประสบผลสาํเร็จ ซึงภาพทีเด่นชดัทีสุด 



 
 

ก็คือขบวนแห่ในเทศกาลต่างๆ ทีไม่สามารถจดัหาผูค้นเขา้ร่วมขบวนไดเ้หมือนตาํบลอืนๆ การเขา้
ร่วมกิจกรรมในนามตาํบลหวังม้ในแต่ละครังมกัถูกขบัเคลือนจากกลุ่มคนเล็กๆ ในบา้นบวกขอนหมู่
ที 8 แทบทงัหมด เพราะชาวบา้นบวกขอนเป็นผูส้มถะ เรียบง่าย ไม่ชอบโตแ้ยง้ ไม่ชอบหกัหาญ
นาํใจผูค้น และทีสําคญัชาวบา้นบอกขอนมีลกัษณะเด่นทีชาวบา้นหมู่อืนๆ ไม่มี นนัก็คือ การรวม
พลงัอยา่งเป็นหนึงเดียวของคนในหมู่บา้น อีกทงับริบทของชุมชนตาํบลหวังม้ ยงัมีภาพของความ
แตกแยกในชุมชน องคก์รทอ้งถิน ทอ้งที และกลุ่มองคก์ารต่างๆ ไปคนละทิศละทาง ไม่ร่วมมือกนั
อยา่งจริงจงั ชาวบา้นในตาํบลเองก็มีความเห็นแก่ตวั การทะเลาะวิวาท การดืมสุรา การเล่นการพนนั
ทีค่อนขา้งมาก  

พระครูสุจิณกลัยาณธรรม เจา้คณะตาํบลหวังม้และเจา้อาวาสวดับวกขอน  ผูเ้ป็นแกนนาํ
ริเริมขบัเคลือนธนาคารความดี มองเห็นภาพของชุมชนทีมีความแตกแยกและขาดความร่วมมือ จึง
ไดเ้ขา้ประชุมกบัทางตาํบล ในการใชค้วามดีเป็นเครืองมือในการขบัเคลือนชุมชน แต่ทางทอ้งถินยงั
ไม่เห็นดว้ยเนืองจากพิจารณาว่าเป็นสิงทีมีความเป็นนามธรรม พระครูสุจิณกลัยาณธรรม จึงเริม
ดาํเนินการดว้ยตนเองในหมู่บา้นบวกขอนก่อน โดยตงัวา่หากชาวบา้นให้ความร่วมมือในดา้นต่างๆ 

ก็จะไดรั้บคะแนนความดี และสามารถถอนความดีออกมาไดเ้มือครบจาํนวนทีไดต้งัไว ้ ซึงพระครู
สุจิณกลัยาณธรรม ไดน้าํสังฆทานทีไดรั้บจากกิจนิมนตข์องท่านมาเป็นผลตอบแทนความดีให้แก่
ชาวบา้น  

พระครูสุจิณกลัยาณธรรม กบัการขบัเคลือนธนาคารความดีทีเป็นรูปธรรมในหมู่บา้นบวก
ขอนนนั ท่านจึงนาํเขา้ทีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกครัง ว่าประสงค์จะให้องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลเป็นผูบ้ริหารจัดการและขับเคลือนไปทัวทังตาํบล ในการประชุมครังนี
นายกเทศมนตรีให้ความสนใจและยอมรับในแนวคิดของพระครูสุจิณกลัยาณธรรม โดยองค์การ
บริหารส่วนตาํบลหวังม้ เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินแห่งหนึงในภาคเหนือทีมีความเขม้แข็งใน
การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ไดส้ร้างแนวทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ขึนมาใช้เอง ซึงไดน้้อมนาํแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหัวใจของการบริหารงานของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควบคู่ไปกบัการประยกุตเ์อาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ที 10 มาปรับใชใ้นดา้น “การพฒันาทีเนน้คนเป็นศูนยก์ลาง” โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมให้คนเป็นคนดีมี
คุณธรรม มีความรอบรู้ และใชชี้วติอยูอ่ยา่งพอเพียง  



 
 

ใน พ.ศ. 2550 ถือวา่เป็นปีมหามงคลของประเทศไทย เนืองในวโรกาสทีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวนัที 5 ธนัวาคม 2550 ทางองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลหัวงม้ จึงไดร่้วมกบัคณะสงฆ์ตาํบลหัวงม้ ผูน้าํชุมชน ส่วนราชการ และกลุ่มประชาชน 

ร่วมกนัดาํเนินงานตามโครงการต่างๆ ซึงเป็นการส่งเสริมให้คนทาํความดี โดยยึดหลกัการมี
ศีลธรรมจริยธรรมอนัดีงามตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ยึดมนัในวิถีปฏิบติัของศีลห้าและ
ธรรมห้า เชือและศรัทธาต่อวิถีความดีทีมีอยูใ่นตวัตนของแต่ละคน ตระหนกัในบทบาทและหนา้ที
ของตนเองในฐานะเป็นองค์ประกอบของชุมชน  เพือระดมพลงัสร้างสรรค์ให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกนั ซึงเรียกวิธีคิดหรือวิธีปฏิบติัแบบรวมๆ 

เหล่านนัวา่ “ความดี” ทงันีเพือเป็น “การทาํความดีถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ดว้ย
การดาํเนินงานตามโครงการต่างๆ ดงันี  

1. โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผูสู้งวยัทีขาดแคลน  

2. โครงการหนึงวนัหนึงบาทเพือเติมโอกาสใหแ้ก่ผูย้ากไร้  

3. โครงการลดการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอลต์าํบลหวังม้  

4. โครงการมรรคนายกนอ้ย  

5. โครงการก๋วยสลากเพือการศึกษา  
6. โครงการปลูกตน้ไมแ้ด่ผูว้ายชนม ์ 

7. โครงการกลุ่มสัมพนัธ์ผูสู้งอาย ุ 

โครงการดงักล่าวขา้งตน้นีไดเ้ริมดาํเนินการใน พ.ศ. 2550 ซึงทุกโครงการลว้นแต่เป็นการ
ส่งเสริมใหค้นทาํความดีบนพืนฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม ไดรั้บการตอบรับและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นถึงจิตใจอนัดีงามของคนในการทาํความดีเพือตนเอง เพือ
ครอบครัวและเพือชุมชน ใหทุ้กคนสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

จากการดาํเนินโครงการต่างๆ เพือส่งเสริมให้คนทาํดีนนั เนืองจากประชาชนในตาํบล
หวังม้ มีความแตกต่างทางดา้นสังคม การศึกษา อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ จึงทาํให้ชาวบา้น
หลายคนทีตงัมนัในการทาํความดี เมือพบกบัปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินชีวิตเกิดความทอ้แท้
กบัการทาํความดี จึงเกิดเป็นคาํถามขึนมามากมายเกียวกบัการทาํความดี ซึงเป็นนามธรรมจบัตอ้ง
ไม่ได ้อนัไดแ้ก่ ความดีคืออะไร ความดีมีจริงหรือไม่ และทาํความดีแลว้ไดอ้ะไร  



 
 

จากขอ้คาํถามของชาวบา้นทีมีความไม่มนัใจในการทาํความดี จึงกลายมาเป็นคาํถามของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ทีตอ้งหาคาํตอบของการทาํความดีให้กบัชาวบา้น จึงไดจ้ดัเวทีใน
การร่วมกนัคน้หาคาํตอบ คือเวทีประชาคมหมู่บา้นทงั 13 หมู่บา้นในตาํบลหวังม้ ตามโครงการ 

“องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้พบประชาชน ประจาํปี 2550” ซึงองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดจ้ดั
ขึนเป็นประจาํทุกปี โดยมีวาระสําคญัในการร่วมกนัคน้หาคาํตอบของการทาํความดี และร่วมกนั
คน้หาคุณธรรมความดี อนัไดแ้ก่ การสํารวจประเพณี วฒันธรรม และกิจกรรมทางสังคมทีดีงามอยู่
แลว้ในชุมชน  

เมือรวบรวมขอ้มูลทีไดผ้า่นการประชาคมในทุกหมู่บา้นของตาํบลหวังม้ พบวา่สาเหตุทีทาํ
ใหช้าวบา้นไม่มนัใจ สงสัยและตงัคาํถามเกียวกบัการทาํความดีนนั เนืองจากในชุมชนมีตน้ทุนทาง
สังคมเชิงลบค่อนขา้งมาก อนัไดแ้ก่ ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ความอ่อนแอทางศีลธรรม การ
แก่งแยง่ การแตกแยกในชุมชน การเห็นแก่ตวั การทะเลาะวิวาท ปัญหาดา้นอบายมุขทงัการดืม
แอลกอฮอล์ การเล่นการพนนั การมวัสุมเสพยาเสพติด รวมทงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูน้าํ
ชุมชน ไม่สมคัรสมานสามคัคีกนั ทาํให้ชาวบา้นไม่มีแบบอย่างทีดี (พระครูสุจิณกลัยาณธรรม, 

2555: สัมภาษณ์) แต่ในทางกลบักนัก็พบว่าคุณธรรมความดีในชุมชนตาํบลหัวงม้ทีเป็นทุนทาง
สังคมเชิงบวก ปรากฏให้เห็นเช่นกนั ตามโครงการต่างๆ ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดด้าํเนินงาน
ขึน อนัไดแ้ก่ โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผูสู้งวยัทีขาดแคลน โครงการหนึงวนั
หนึงบาทเพือเติมโอกาสให้แก่ผูย้ากไร้ โครงการลดการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ตาํบลหัวงม้ 

รวมถึงการมีการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ 

        การก่อตงัธนาคารความดี  

        จากการคน้หาคาํตอบของการทาํความดีผ่านการประชาคมหมู่บา้นของตาํบลหัวง้ม 

พบว่าในชุมชนมีทงัตน้ทุนทางสังคมเชิงลบและทุนทางสังคมเชิงบวก ทางองค์การบริหารส่วน
ตาํบลและคณะสงฆ์ตาํบลหัวง้มจึงมีมติว่าควรเร่งสร้างทุนทางสังคมเชิงบวกให้มีพลังมากกว่า
ตน้ทุนเชิงลบ เพือใหค้นในชุมชนไดเ้ชือมนัในการทาํความดีของตนเองอีกครัง จึงเป็นบทสรุปสู่การ
จดัตงัธนาคารความดีตาํบลหวังม้ เมือวนัที 28 ธนัวาคม 2550 โดยนาํเอากิจกรรมและโครงการต่างๆ 

ทีเกิดขึนในตาํบลหวังม้มาเชือมโยงเป็นกระบวนการพฒันาเพือขบัเคลือนคุณธรรมความดีให้คงอยู่
หรือกลบัมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข การจดัตงัธนาคารความดีตาํบลหวังม้ขึนมาเพือ



 
 

พิสูจน์ความจริงให้ทุกคนไดเ้ห็นว่า ความดีนนัมีอยู่จริง ทุกคนทีทาํความดีตามโครงการและ
หลกัเกณฑที์ทางธนาคารความดีกาํหนดไวส้ามารถนาํความดีของตนเองมาฝากได ้ทุกคนทีทาํความ
ดีตอ้งได้ดี และความดีจะไม่สูญหาย แต่กลบัผลิดอกออกผลไปเรือยๆ ซึงธนาคารความดีมี
จุดมุ่งหมายเพือทีจะเป็นคาํตอบให้กบัชาวบา้นทีไม่มนัใจในเรืองนี ไดมี้ความมนัใจอีกครังหนึงว่า
ความดีนนัมีจริง สัมผสัได ้และคนทีทาํดีตอ้งไดรั้บสิงทีดีตอบแทน การทาํความดีของทุกคนจะไม่
สูญเปล่าและไม่โดดเดียวกบัการทาํความดี เพราะสมาชิกของธนาคารความดีทุกคนจะมีแนวร่วมใน
การทาํความดี ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากทางธนาคารความดี สรุปแนวคิดทีใชใ้นการ
จดัตงัธนาคารความดี คือ เนน้ทุนทางสังคมทีมีอยู ่อนัไดแ้ก่  

1.  การบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

2. โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผูสู้งวยัทีขาดแคลน  

3. โครงการหนึงวนัหนึงบาทเพือเติมโอกาสใหผู้ย้ากไร้  

4. โครงการลดพืนทีและโอกาสการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล ์ 

ในการดาํเนินงานของธนาคารความดีตาํบลหวังม้ มีการขบัเคลือนแบบทวัทงัตาํบลโดยเนน้
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล คณะสงฆ์ โรงเรียนในตาํบลหวังม้ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล กาํนันผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 

ประธานกลุ่มต่างๆ ในตาํบล และสมาชิกของธนาคารความดี เพือใหทุ้กภาคส่วนเหล่านีเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการต่างๆ ของธนาคารความดี  

กระบวนการบริหารจดัการของธนาคารความความดีตาํบลหัวงม้  ประกอบดว้ยขนัตอน
ต่างๆ ดงันี 

   1. ช่วงการวางแผน   ไดมี้การดาํเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ ใน
โครงการต่างๆ เพือเป็นการทาํความดีถวายในหลวง จึงเกิดคาํถามของชาวบา้นทีแสดงถึงความ
สงสัยและความไม่มนัใจเกียวกบัการทาํความดี และไดจ้ดัประชาคมหมู่บา้นเพือคน้หาคาํตอบของ
การทาํความดีและคน้หาคุณธรรมความดีของชุมชน จากผลการประชาคมหมู่บา้นทางสังคมเชิงลบ
และทุนทางสังคมเชิงบวก ไดไ้ดมี้การจดัตงัธนาคารความดีเพือสร้างความมนัใจกบัชาวบา้น และได้
มีการจดัโครงสร้างคณะกรรมการและกรอบแนวคิดทีจะนาํมาใชเ้กณฑใ์นการฝากความดี 



 
 

     ช่วงการวางแผนนนัมีลกัษณะเด่นคือ การทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเห็นความสําคญั
ของคนในชุมชนและเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในตาํบล โดยทีมาของธนาคารความดีนนั
เริมมาจากคาํถามของชาวบา้นกลุ่มหนึงทีไดร่้วมดาํเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลเพือทาํความดีถวายในหลวง เป็นคาํถามทีแสดงถึงความสงสัยและไม่มนัใจเกียวกบัการ
ทาํความดีวา่จะไดดี้จริงหรือไม่ คนทียึดมนัในการทาํดีและเป็นคนดีอยูเ่สมอนนัเมือตอ้งพบเจอกบั
ปัญหาในการดาํเนินชีวิตจึงเกิดความทอ้แทแ้ละทอ้ถอย ทางองค์การบริหารส่วนตาํบลหวังม้เป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากทีสุด มีความใส่ใจต่อชุมชนไดต้ดัสินใจ
นาํคาํถามของชาวบา้นมาจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น เพือคน้หาคาํตอบของการทาํความดีและคน้หา
คุณธรรมความดีทีมีอยูใ่นชุมชน  

การจดัทาํประชาคมหมู่บา้นของทงั 13 หมู่บา้นในตาํบลหัวงม้นนัถือวา่เป็นการทาํ“วิจยั” 

ของชุมชน ทีมีหวัหนา้โครงการ คือ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล” เป็นกระบวนการศึกษาชุมชนทีมี
วตัถุประสงคช์ดัเจน คือ 1) เพือหาคาํตอบของความดีและการทาํความดี และ 2) เพือคน้หาคุณธรรม
และความดีทีปรากฏในชุมชน โดยมีแผนการดาํเนินงานและขอบเขตของเวลาชดัเจน  คือ ใน
ปีงบประมาณ 2550 ซึงการทาํประชาคมหมู่บา้นก่อใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลกบัภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนอยา่งเปิดกวา้งและเป็นระบบมากขึน จนพฒันาไปสู่เครือข่ายใน
ดา้นต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม  

จากการทาํวิจยัชุมชนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล เมือไดข้อ้มูลครบทุกชุมชนแลว้ จึง
วเิคราะห์ชุมชนแลว้คน้พบวา่ เหตุผลทีทาํให้ชาวบา้นเกิดความไม่มนัใจในการทาํความดีและทาํให้
องค์การบริหารส่วนตาํบลตอ้งหาคาํตอบให้ในครังนี เนืองมาจากผลพวงของทุนนิยมทีเขา้มามี
บทบาทในชุมชน ก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ความอ่อนแอทางดา้นศีลธรรมของชาวบา้น ทาํ
ใหเ้กิดการแก่งแยง่ชิงดี การเห็นแก่ตวั และการทะเลาะวิวาทในชุมชน รวมทงัในชุมชนมีตน้ทุนทาง
สังคมเชิงลบค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ การดืมสุรา การเล่นการพนนั การมวัสุมเสพยาเสพติด ยงิไปกวา่
นนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํชุมชน และคณะสงฆ ์ไม่มีความสมคัรสมานสามคัคีกนั ทาํให้
ชาวบ้านขาดแบบอย่างทีดีในการดาํเนินชีวิต ซึงข้อค้นพบเหล่านีก็คือ จุดอ่อนของชุมชน 

(weaknesses) ตามการวเิคราะห์แบบ SWOT Analysis  

ในอีกดา้นหนึงพบว่าคุณธรรมความดีในชุมชนตาํบลหัวงม้มีอยู่เช่นกนั ซึงถือวา่เป็นทุน
ทางสังคมเชิงบวกทีปรากฏใหเ้ห็นตามโครงการต่างๆ ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดาํเนินงานขึนมา



 
 

เพือทาํความดีถวายในหลวงนนัเอง โดยโครงการเหล่านีส่วนใหญ่แสดงถึง “การให้และการ
แบ่งปัน” อนัไดแ้ก่ โครงการร้อยคนร้อยดวงใจร้อยความห่วงใยแด่ผูสู้งวยัทีขาดแคลน โครงการ
หนึงวนัหนึงบาทเพือเติมโอกาสแก่ผูย้ากไร้ โครงการลดการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ โครง
การก๋วยสลากเพือการศึกษา เป็นตน้ นอกจากนนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ไดรั้บรางวลัการ
บริหารจดัการทีดีประจาํปี 2548 แสดงให้เห็นวา่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินแห่งนีมีการบริหาร
จดัการทียึดหลกัการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีความรับผิดชอบ และ
ไร้การทุจริตคอรัปชนั ซึงถือวา่เป็นทุนทางสังคมเชิงบวกทีชุมชนมีอยู ่ ถือเป็นจุดแข็ง (strengths) 

ตามการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis  และจากการทาํงานวิจยัชุมชนขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล คน้พบวา่ชุมชนมีทงัตน้ทุนทางสังคมเชิงลบและทุนทางสังคมเชิงบวก องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลไดป้รึกษากบัคณะสงฆ ์ผูน้าํชุมชน และหวัหนา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โดยมีมติวา่
ควรเร่งสร้างทุนทางสังคมเชิงบวกให้เป็นรูปธรรมและมีพลงัในการขบัเคลือนสังคมในอนาคต 

เพือให้คนในชุมชนไดม้นัใจในการทาํความดีอีกครังหนึง พระครูสุจิณกลัยาณธรรม จึงไดเ้สนอให้
จดัตงั “ธนาคารความดี” ของตาํบลขึนมาให้เป็นสถานทีทีเก็บรวบรวมความดีและแปลงความดี
เหล่านนัเป็นสิงของได ้ ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตดัสินใจจดัตงัธนาคารความดีขึน ตงัแต่วนัที 
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2.  ช่วงการดาํเนินงาน  การประชาสัมพนัธ์ถึงการดาํเนินงานของธนาคารความดี มี
การรับสมคัรสมาชิกธนาคารความดี  และการรับฝากและถอนความดี 

3.  ช่วงการติดตามประเมินผลและขยายผลการดําเนินงาน  ในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานผ่านเวทีประชาคมตําบลทุกวนัที 7 ทุกเดือน และได้ขยายผลการ
ดาํเนินงานไปยงัสถานศึกษาเพือสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงค์แก่เด็กวยัเรียน จนกระทงัขยายผล
การดาํเนินงานด้วยการเปิดสาขาย่อยในทุกหมู่บา้น รวมทงัการถอดบทเรียนของธนาคารความดี
      1.2   การบริหารจดัการของธนาคารความดีตาํบลหวังม้ 

            วธีิการบริหารจดัการของธนาคารความดีตาํบลหวังม้ เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในตาํบล เกิดจากชุมชน ไดแ้ก่ คณะสงฆ ์ส่วนราชการ คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โรงเรียน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ฝ่ายทอ้งที คือ ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์าร



 
 

บริหารส่วนตาํบล และประธานกลุ่มต่างๆ เพราะการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนนั จะช่วยให้เกิด
การกระจายข่าวภายในกลุ่ม เป็นผลดีต่อการขบัเคลือนของธนาคารความดี 

                         โดยผูบ้ริหารจดัการหลกั คือ องค์การบริหารส่วนตาํบล มีเจา้หนา้ทีประจาํธนาคาร
ความดีเป็นเจา้หน้าทีของทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเอง ทาํหนา้ทีในการคียข์อ้มูลการฝากถอน 
การทาํรายงานต่างๆ รวมถึงการให้ขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงานของธนาคารความดีให้แก่ผูที้เขา้มา
ศึกษาดูงาน นอกจากนนัในทุกหมู่บา้นมีสาขายอ่ยของธนาคารความดีและมีการบริหารจดัการของ
ตนเอง เจา้หน้าทีธนาคารความดีในสาขาย่อยจะไดรั้บการแต่งตงัโดยผูใ้หญ่บา้น บางหมู่บา้นให้
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหรือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลของหมู่บา้นเป็นเจา้หนา้ที สิทธิในการ
ดาํเนินการจึงเป็นของหมู่บา้นในการรับฝากและถอน และสาขายอ่ยของธนาคารความดีในสําหรับ
โรงเรียนมีการบริหารจดัการเป็นของตนเอง สามารถนาํหมวดหมู่การฝากความดีไปปรับใช ้

            รูปแบบการดําเนินงานของธนาคารความดีตาํบลหัวง้มนัน มาจากนโยบายการ
ส่งเสริมให้คนทาํความดี และสร้างความภาคภูมิใจให้กบัผูที้ทาํความดีกบัการทีไดเ้ห็นความดีของ
ตนเช่นเดียวกบัการทีคนทาํมาหากินอยา่งสุจริตเพือใหไ้ดม้าซึงเงินเพือใชเ้ป็นปัจจยัในการดาํรงชีวิต
เมือทาํงานไดเ้งินมาก็เกิดความภาคภูมิใจในเงินทีไดม้า และเมือมีเงินเหลือก็นาํไปฝากธนาคารเกิด
ดอกผล 

           ทางองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ จึงเกิดแนวคิดในการนาํรูปแบบของธนาคาร
พาณิชย์ทวัไปและกองทุนหมู่บา้นมาเป็นตน้แบบในการดาํเนินงานของธนาคารความดี เพือให้
ประชาชนเขา้ใจหลกัการต่างๆ ไดง่้าย รวมถึงทาํการตลาดแบบขายตรง ดว้ยการนาํเสนอเมนูความดี 
เป็นกิจกรรมเสริมทีใหส้มาชิกธนาคารทาํความดีเป็นระยะๆ 

          ทุนประเดิมในการจดัตงัธนาคารความดีตาํบลหวังม้ คือทุนทางสังคมทีชุมชนเคยมีอยู่
ในอดีตไดร่้วมกนัทาํโครงการต่างๆ โดยทุนทางสังคมทีนาํมาเป็นทุนประเดิมในการจดัตงัธนาคาร
ความดี ไดแ้ก่ การบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีขององค์การบริหารส่วนตาํบล โครงการร้อยดวงใจ
ร้อยความห่วงใยแด่ผูสู้งอายุทีขาดแคลน โครงการหนึงวนัหนึงบทเพิมเติมโอกาสแก่ผูย้ากไร้ และ
โครงการลดพืนทีและโอกาสดืมเครืองดืมแอลกอฮอล ์

 

 



 
 

     1.3  โครงสร้างการบริหารงานของธนาคารความดี  

             วิธีการบริหารจดัการของธนาคารความดีตาํบลหัวงม้ เป็นการบริหารจดัการโดย
องค์การบริหารส่วนตาํบล ซึงมีการจดัโครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานทีค่อนขา้งมีแบบแผน
และเป็นทางการ มีคณะกรรมการฯ ทงัหมด 10 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่มาจากฝ่ายบริหารและ
พนกังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลถึง 6 คน   โครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริหารงานธนาคารความดีเป็นแบบตามลาํดบัขนัของระบบราชการ ค่อนขา้งเป็นทางการ แต่
กรรมการทุกคนประสานการทาํงานดว้ยการเขา้ร่วมประชุมกนัอย่างสมาํเสมอ มีความรับผิดชอบ
และช่วยเหลือซึงกนัและกนั โดยมีการวางแผนการดาํเนินงานและแบ่งหนา้ทีความรับผิดชอบตาม
ความถนดั ความเหมาะสม ดงันี  

        1.  เจา้คณะจงัหวดัเชียงราย เป็นทีปรึกษาเกียวกบัการดาํเนินงานของธนาคารความดี
ทงัหมด  

       2.   เจา้คณะตาํบลหัวง้ม นายกเทศมนตรี และกาํนนัตาํบลหัวง้ม เป็นกรรมการ
อาํนวยการ เป็นคณะทาํงานทีประสานความร่วมมือและอาํนวยการดา้นต่างๆ ให้แก่คณะทาํงานของ
ธนาคารความดี  

     3.  รองนายกเทศมนตรี เป็นกรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายประชาสัมพนัธ์ โดยรับผิดชอบ
เกียวกบัการบริหารจดัการในดา้นต่างๆ และการประชาสัมพนัธ์ในชุมชน 

     4.  หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหัวง้ม เป็นฝ่ายบริหารงานเครือข่าย 

เนืองจากไดค้ดัเลือกใหเ้ป็นหมออนามยัดีเด่นประจาํปี 2549 มีผลงานดีเด่นทีทาํร่วมกบัชุมชน  

     5.  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เป็นฝ่ายสนบัสนุนทรัพยากร เนืองจากเป็นหวัหนา้
ฝ่ายพนกังาน มีบทบาทสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่ธนาคารความดี  

    6. นกัวชิาการศึกษา เป็นสมุห์บญัชี รับผดิชอบดา้นงานบญัชีรับ – จ่ายในการดาํเนินงาน 

รวมถึงบญัชีของสมาชิกธนาคารความดี  

   7. ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ เป็นเจา้หนา้ทีของธนาคารความดี มีหนา้ทีในการดูแลสํานกังาน
ธนาคาร การคียข์อ้มูลฝากถอน การทาํรายงาน และการใหข้อ้มูลแก่ผูที้เขา้มาศึกษาดูงาน  

ดงัรายนามคณะกรรมการดงันี 

พระราชสิทธินายก  เจา้คณะจงัหวดัเชียงราย  ทีปรึกษา 
พระครูสุจิณกลัยาณธรรม เจา้คณะตาํบลหวังม้  กรรมการอาํนวยการ 

นายวนิยั เครืองไชย  นายก อบต.หวังม้  กรรมการอาํนวยการ 



 
 

นายถวลัย ์ไชยปัญโญ  กาํนนัตาํบลหวังม้  กรรมการอาํนวยการ 

 นายพนัธ์ุดี พรหมเทศ  รองนายก อบต.หวังม้  กรรมการผูจ้ดัการ 

นายสมพงษ ์ชาํหา  หวัหนา้ รพสต.หวังม้  ฝ่ายบริหารเครือข่าย 

นางลาวลัย ์คาํแสนยศ  ปลดั อบต.หวังม้  ฝ่ายสนบัสนุนทรัพยากร 

นายรุ่งโรจน์ ใจเทียง  รองนายก อบต.หวังม้  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

นายอดิศร ลาดล า  นกัวชิาการศึกษา  สมุหบญัชี 

นางจิตติกาญจน์ เครืองไชย ผูช่้วยเจา้หนา้ทีธุรการ  เจา้หนา้ทีธนาคารความดี 

 1.4 วตัถุประสงคข์องธนาคารความดี  

เป้าหมายของธนาคารความดีตาํบลหวังม้ คือ เป็นการทาํความดีเพือสร้างค่าความ
เป็นคน ยามขดัสนใหแ้ลกเป็นสิงของได ้โดยวตัถุประสงคใ์นการจดัตงัธนาคารความดี ไดแ้ก่  

1. ใหส้มาชิกธนาคารความดีรู้วา่ความดีคืออะไร ตอ้งทาํดีอยา่งไร และจะนาํเอามา
ฝากไวที้ไหน  

2. เพือใหส้มาชิกธนาคารความดีตืนตวักบัการทาํดีอยูเ่สมอ ไม่ทอ้แทแ้ละทอ้ถอยที
จะยนืหยดัทาํความดีตลอดไป จนยดึเป็นบรรทดัฐานในการดาํเนินชีวิต  

3. เพือปลุกจิตสํานึกให้ผูค้นไดด้าํเนินชีวิตตามหลกัของศีลห้า  ธรรมห้า เพือสร้าง
สุขใหก้บัตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม  

4.  เพือยกยอ่ง เชิดชูคนดี สร้างกระบวนการเรียนรู้คุณค่าของการทาํดี และมนัใจ
ในการทาํดี  

             5.  เพือให้กระบวนการของธนาคารความดีช่วยขบัเคลือนกิจกรรมการพฒันาแบบ
บูรณาการของทุกภาคส่วนในตาํบลหัวงม้ และการแกไ้ขปัญหาทงัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
สุขภาพ ภายใตส้ังคมแห่งคุณธรรม  

     1.5  กระบวนการในการบริหารจดัการของธนาคารความดี 

            1. การแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน  ให้แก่ฝ่ายต่างๆ  โดยมีคณะกรรมการ
บริหารงานหลกั เพือให้กรรมการรับทราบและเขา้ใจถึงบทบาทหน้าทีของตนเองในการบริหาร
จดัการของธนาคารความดี 

           2.  การประชาสัมพนัธ์ เกียวกับการดําเนินงานของธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม 
เพือให้ประชาชนในตาํบลรับทราบ โดยช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ทางวิทยุชุมชน เสียง
ตามสายภายในหมู่บา้น การทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ การรับสมคัรสมาชิกเคลือนที การฝากความดี
เคลือนทีในหมู่บา้น รวมถึงการทาํเพลงธนาคารความดี (อดิศร  ลาดลาํ, 2555:สัมภาษณ์) 



 
 

            3.  การรับสมคัรสมาชิกและการเปิดบญัชีใหม่ มีการรับสมคัรสมาชิกทุกวนัทงัที
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาในทุกหมู่บา้น รวมถึงสาขาย่อยในโรงเรียนทงั 3 แห่ง เมือเปิด
ดาํเนินงานครังแรกมีคนสมคัรเป็นสมาชิกประมาณ 70 กวา่คน เนืองจากการประชาสัมพนัธ์ทาํให้
ยาก เพราะชาวบา้นบางคนไม่ค่อยเขา้ใจวา่จะเอาความดีมาฝากไดอ้ยา่งไร 

          4.  ผลตอบแทนโบนสัความดี คือ สิงของเครืองใชที้จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ความดี
ตอ้งกินได ้ใช้ได้ โดยสิงของต่างๆ ทีจะใช้คะแนนความดีมาแลกเปลียนนนัขึนอยู่กบัการกาํหนด
ของเจา้หนา้หนา้ทีธนาคารความดี เช่น กระปุกออกสินตอ้งมีคะแนน 50 ความดี เป็นตน้ โดยสิงของ
เครืองใช้ทีสมาชิกธนาคารความดี สามารถนาํคะแนนความดีของตนมาแลกเปลียน ไดแ้ก่ เครือง
เขียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบ้รรทดั  เครืองอุปโภคบริโภค เช่น ปลากระป๋อง กระดาษ
ชาํระ ยาสีฟัน สบู่ แป้ง กระปุกออมสิน ปินโต ชุดสังฆทาน ชุดยาสามญัประจาํบา้น หมอ้หุงขา้ว ผา้
บงัสุกุล ผา้ห่ม เป็นตน้   
          5.  ประเภทสมาชิก ประกอบดว้ย สมาชิกกลุ่มแรก คือ สมาชิกสามญั (นกัเรียน และ
ประชาชนทวัไป) สามารถฝากและถอนไดต้ามเงือนไขธนาคาร และสมาชิกกลุ่มทีสอง คือ สมาชิก
วิสามญั (กลุ่มผูน้าํชุมชน พระสงฆ ์พนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ขา้ราชการ และหน่วยงาน) 
สามารถฝากได ้แต่ถอนไม่ได ้

        6.  การฝากความดี สมาชิกสามารถฝากความดีได้ 2 แบบ คือ  แบบสัจจะและแบบ
สะสม การฝากแบบสัจจะ เป็นการฝากความดีประเภทการไม่เกียวขอ้งกบัอบายมุข และการเวน้จาก
การละเมิดศีลห้าตลอดไป (หมวดความดี 001-007) ใช้กับการฝากความดีประเภททีเจ้าหน้าที
ตรวจสอบไม่ได ้เช่น ตงัสัจจะวา่จะเลิกเหลา้ งดสูบบุหรี โดยผูฝ้ากความดีตอ้งการสร้างความเชือมนั
ในความซือสัตยด์ว้ยการฝากความดีแบบสัจจะ วิธีการคือผูฝ้ากความดีตอ้งนุ่งขาวห่มขาวและตงั
สัจจะอธิษฐานทีจะยึดมนัในการทาํความดีต่อหนา้องคพ์ระรัตนตรัย ซึงสามารถฝากไดที้สํานกังาน
ใหญ่ของธนาคารความดีไดเ้พียงแห่งเดียว 
 ส่วนการฝากความดีแบบสะสม คือ ความดีประเภทการเสียสละกาํลงักาย กาํลงัทรัพย ์การ
บริจาคโลหิต การมีส่วนร่วม (หมวดความดี 008-010) สามารถฝากไดก้บัเจา้หนา้ทีธนาคาร หรือผูที้
ไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดัทุกวดั ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในตาํบลหวังม้ 



 
 

 เอกสารทีตอ้งใชใ้นการฝากความดี คือ สมุดบญัชีธนาคารความดีเล่มสีเหลืองและใบฝาก
ความดีสีฟ้า โดยรายละเอียดทีตอ้งกรอกคือ เลขทีบญัชี วนัที ชือ-สกุล ความดีทีฝาก จาํนวนความดี 
และลงชือผูฝ้ากความดี 

         7.  การถอนความดี สมาชิกทีตอ้งการถอนความดีตอ้งมีคะแนนความดีสะสมอยา่งนอ้ย 
250 ความดี จึงสามารถถอนความดีได ้แต่ตอ้งเหลือคะแนนความดีไวใ้นบญัชีอยา่งนอ้ย 100 ความดี 
เอกสารทีตอ้งใช้ในการถอนความดี คือ ใบถอนความดีและสมุดธนาคารความดี ซึงเหตุผลในการ
ถอนความดีประกอบดว้ย 

  1.   ถอนความดี เนืองจากไม่สามารถทาํความดีไดต้ามทีฝากความดี หรือตงัใจทาํ
ความดีไว ้

  2.  ถอนความดี เพือแลกกบัสิงของ โดยสิงของแต่ละอยา่งจะมีมูลค่าของความดี
กาํกบั หากตอ้งการสิงใดตอ้งมีคะแนนความดีเพียงพอกบัของสิงของของชินนนั ซึงสิงของส่วน
ใหญ่จะเป็นสิงอุปโภคบริโภคทีจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต ทีมาจากการบริจาคของคณะสงฆ์ทงัใน
และนอกตาํบล รวมทงัผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาค 

 ในการถอนความดีของสมาชิก ไม่ไดก้าํหนดวา่เวลาในการเป็นสมาชิกมากีเดือน ค่อนขา้งมี
ความยดืหยุน่ เช่น บางครอบครัวจาํเป็นตอ้งใชชุ้ดนกัเรียน ก็ถอนความดีเพือแลกเป็นชุดนกัเรียนได้
เลยในวนันนั  หรือบางกรณีเช่น คนไขจิ้ตเวช ตอ้งการรถจกัรยาน ทางคณะกรรมการก็ลงคะแนน
ความดีใหก่้อนเพือเป็นกุศโลบายใหค้นไขไ้ปรับยาและกินยาตามกาํหนด เมือธนาคารความดีปฏิบติั
ดว้ยความจริงใจให้กบัสมาชิกยอ่มส่งผลให้สมาชิกรู้สึกดีเช่น ถือวา่เป็นเวทีทีพยายามสือสารสิงดีๆ 
ใหแ้ก่กนั และทาํใหทุ้กคนเชือมนัในการทาํความดี (สมพงษ ์ ซาํหา, 2555 :สัมภาษณ์) 
    1.6  กิจกรรม/เกณฑก์ารทาํความดีของชุมชน 

           ความดีทีชุมชนตาํบลหวังม้ไดย้ึดถือปฏิบติัและใชเ้ป็นเกณฑ์ในการรับฝากและถอน
ความดีมาจากการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารความดีในระดบัตาํบล ซึงได้ผล
สรุปวา่เป็น “พุทธธรรมนาํการพฒันา” ดว้ยการนาํกรอบของหลกัศีลห้าและธรรมห้า มากาํหนดเป็น
ผงับญัชีความดีทงัหมด 10 รหัส โดยมุ่งทีจะให้ศีลห้าคอยควบคุมทางกาย วาจา ใจ และหลกัของ
ธรรมห้ามาน้อมนําจิตใจในการทาํดีของทุกคน แล้วเปลียนความดีทีเป็นคุณค่าให้เป็นมูลค่าที
สามารถจบัตอ้งไดแ้ละกาํหนดเป็นค่าความดี สาเหตุทีนาํกรอบของศีลห้าและธรรมห้ามากาํหนด



 
 

เป็นผงัความดี เนืองจากเป็นสิงทีอยูใ่กลต้วัทีสุด ชาวบา้นเขา้ใจและเป็นวิถีปฏิบติัในการดาํรงชีวิต
อยูแ่ลว้ 

 การฝากความดีตามกรอบของศีลห้า คือ การฝากความดีจากการงดเวน้การฆ่าสัตว ์เวน้จาก
การลกัทรัพย ์เวน้จากการประพฤติผดิในกาม เวน้จากการพูดปด และเวน้จากการดืมสุราของมึนเมา 
เป็นการฝากความดีทีทางเจา้หนา้ทีของธนาคารไม่สามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบได ้เช่นเดียวกบัการ
ฝากความดีในกรอบของธรรมห้าในเรืองการละเวน้จากการเล่นพนนัและการให้อภยัผูอื้น การฝาก
ความดีประเภทนีจึงเป็นการฝากแบบ “สัจจะ”  โดยกาํหนดเป็นค่าความดีไว ้ดงันี 

รหสั 001  เวน้จากการฆ่าสัตว ์   มีค่าความดี 3  ความดี ต่อวนั 

รหสั 002  เวน้จากการลกัทรัพย ์   มีค่าความดี 3  ความดี ต่อวนั 

รหสั 003  เวน้จาการประพฤติผดิในกาม  มีค่าความดี 3  ความดี ต่อวนั 

รหสั 004  เวน้จากการพดูปด พดูจาส่อเสียด  มีค่าความดี 3  ความดี ต่อวนั 

รหสั 005  เวน้จากการเสพสิงมึนเมา  มีค่าความดี 5  ความดี ต่อวนั 

รหสั 006  เวน้จากการเล่นพนนัขนัต่อ  มีค่าความดี 4  ความดี ต่อวนั 

รหสั 007  การใหอ้ภยัผูอื้น   มีค่าความดี 3  ความดี ต่อวนั 

รหสั 008  การเสียสละแรงกาย   มีค่าความดี 15  ความดี ต่อวนั 

รหสั 009  การบริจาคทรัพย ์   มีค่าความดี 5  บาท ต่อ 1 ความดี 

รหสั 010  การบริจาคโลหิต   มีค่าความดี 1 ซีซี ต่อ 1 ความดี 

 โดยความดีประเภทการเวน้จากการละเมิดศีลหา้และการเลิกยุง่เกียวกบัอบายมุข (รหสั 001-
007) ตอ้งฝากโดยการตงัสัจจะอธิษฐานตงัมนัในการทาํความดีต่อหนา้พระรัตนตรัย ณ ทีทาํการของ
ธนาคารความดีสํานกังานใหญ่ ส่วนการฝากความดีประเภทการเสียสละแรงกาย การบริจาคทรัพย์
และบริจาคโลหิต เป็นการฝากแบบสะสม (รหัส 008-010) สามารถฝากได้กบัเจา้หน้าทีธนาคาร
สาขายอ่ยหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายจากธนาคารความดีไดเ้ลย 

 นอกจากหมวดหมู่ความดีขา้งตน้แลว้ หมวดความดีของสาขาย่อยในโรงเรียนต่างๆ อาจมี
ปลีกย่อย โดยทางธนาคารความดีให้สิทธิแก่โรงเรียนในการกําหนดเป็นหมวดความดีทีเป็น
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของโรงเรียน อนัได้แก่ ความซือสัตย์  การประหยดัอดออม ความ



 
 

รับผิดชอบต่อตนเองและผูอื้น ความสามคัคี การมีระเบียบวินยั พฤติกรรมจิตอาสา และการสร้าง
ชือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน  
 นอกจากความดีทงั 10 หมวดดงักล่าว ไดมี้กิจกรรมทีส่งเสริมการทาํความดีเพือตนเองและ
ชุมชนของตาํบลหวังม้ ซึงสามารถแบ่งออกเป็นเมนูความดีไดท้งัหมด 3 เมนูความดี ดงันี 

 1. เมนูความดีถวายในหลวง มีกิจกรรมและคะแนนความดีให้แก่สมาชิก ไดแ้ก่ การปลูก
ตน้ไมถ้วายในหลวง ตน้ละ 10 ความดี ลดการใชถุ้งพลาสติก วนัละ 1 ความดี  สวดมนตก่์อนนอน 
ครังละ 3 ความดี งดทานเนือสัตว ์กินเจ วนัละ 10 ความดี 

 2.  เมนูคนดีคิดดีทาํดีสุขภาพดี มีกิจกรรมและคะแนนความดีให้แก่สมาชิก ไดแ้ก่ คนดีไม่
พุง ลดพุง 1 นิว รับ 50 ความดี งดเหลา้ตลอดช่วงเขา้พรรษา รับ 300 ความดี ลดละเลิกบุหรีในช่วง
เขา้พรรษา รับ 500 ความดี การทาํดีเพือลูก ด้วยการเลียงลูกดว้ยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน รับ 300 
ความดี  
 3.  เมนูคนดีมีส่วนร่วมสร้างความโปร่งใสไร้ทุจริต เป็นเมนูความดีทีทางองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลหัวง้มนาํไปลงบนัทึกความร่วมมือ (MOU) กับสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในการกาํหนดมาตรการ
ป้องกนัการทุจริตของประเทศไทย โดยทางธนาคารความดีตาํบลหวังม้มีกิจกรรมและคะแนนความ
ดีให้สมาชิก ไดแ้ก่ ร่วมประชุมประชาคมของหมู่บา้น/ตาํบล รับฟังการประชุมสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล ได้ครังละ 15 ความดี  การร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ การฝึกอบรมสัมมนา งาน
ประเพณี ได้ครังละ 15 ความดี การร่วมเป็นคณะกรรมการ ได้คณะละ 30 ความดี และการร่วม
ตรวจสอบการดาํเนินงานจดัซือจดัจา้ง การแจง้เบาะแสข่าวสารการทุจริต ไดค้รังละ 50 ความดี 

    1.7  ทรัพยากรในการบริหารจดัการและการสนบัสนุนจากแหล่งทุน  ทรัพยากรในการ
บริหารจดัการของธนาคารความดีตาํบลหวังม้มาจากแหล่งภายในชุมชน ดงันี 

  1.7.1 องค์การบริหารส่วนตาํบล เป็นแหล่งสนบัสนุนหลกัแก่ธนาคารความดีใน
ดา้นต่างๆ ดงันี 

          1.  การสนบัสนุนดา้นสถานที เพือจดัทาํเป็นสาํนกังานของธนาคารความดี 

          2.  การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํงานเอกสาร 
ไดแ้ก่ สมุดธนาคารความดี ใบฝาก ใบถอน แผน่พบั ป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายไวนิล เป็นตน้ 



 
 

         3.  การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล เพือเป็นเจา้หน้าทีธุรการในการ
ดาํเนินงานของธนาคารความดี 

             1.7.2  พระสงฆ์และประชาชนในตาํบล บริจาคสิงของเครืองใช้ต่างๆ เพือใช้เป็น
ของขวญัในการถอนความดีแก่สมาชิกของธนาคาร 

            1.7.3  จากกองทุนหนึงว ันหนึงบาทเพื อ เ ติมโอกาสแก่ผู ้ย ากไ ร้  โดยทาง
คณะกรรมการของธนาคารความดีจะนาํเงินของกองทุนนีไปซือสิงของทียงัไม่มีให้แลกเปลียน แต่
สมาชิกของธนาคารความดีตอ้งการ เช่น รถจกัรยาน เป็นตน้ 

 นอกจากนันการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกชุมชนแก่ธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม 
ไดแ้ก่ 

   1.  การบริจาคเงินและสิงของจากคนทีมาศึกษาดูงานทีธนาคารความดี จากการไป
ออกสือการจดันิทรรศการต่างๆ 

  2.  ธนาคารออมสิน ไดบ้ริจาคสิงของเพือใชใ้นการแลกเปลียนความดี คือ กระปุก
ออมสิน 

  3.  สมาคมธนาคารกรุงไทย ไดเ้ขียนโปรแกรมธนาคารความดีเพือใช้ในการฝาก
ถอนเงินและทาํรายงาน และมอบเครืองพาสบุค๊ใหแ้ก่ธนาคารความดีตาํบลหวังม้ 

  1.8  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของธนาคารความดีตาํบลหวังม้   ในช่วงของ
การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของธนาคารความดี  ทาํให้ทราบถึงการดาํเนินงานที
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการทาํงาน และควรจะทาํอยา่งไรกบัอนาคต ซึง
สามารถแบ่งลกัษณะของปัญหาไดด้งัตารางที  5 

 

 

 

 

 



 
 

 ตารางที 5  สาเหตุ ลกัษณะ และวธีิการบริหารจดัการกบัปัญหาของธนาคารความดีตาํบลหวังม้  

สาเหตุของปัญหา ลกัษณะของปัญหา วธีิการจัดการกบัปัญหา 

1. ชาวบา้นและคณะ 

อนุกรรมการของ
ธนาคาร  

มีความไม่เขา้ใจถึงการ
ดาํเนินงานของธนาคารความดี  

การรณรงคส์ร้างความเขา้ใจกนั โดย
ใชสื้อต่างๆ และการดึงเขา้มามีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมของธนาคารความดี  

2. คนในชุมชนทีเสีย
ผลประโยชน์ ไดแ้ก่ 

พอ่คา้สุรา คนขาย
ลอตเตอรี เจา้มือการ
พนนั  

มีการต่อตา้นถึงการดาํเนินงาน
ของธนาคารความดีโดยมี
ประเด็นวา่เมือเอาความดีไปฝาก
หมดแลว้จะเหลือความดีอะไร  

ไม่ไดจ้ดัการกบัปัญหานี เนืองจาก
ถือวา่เป็นเรืองปกติของคนทีเสีย
ผลประโยชน์  

3. คณะทาํงาน  คณะทาํงานบางคนทีทาํงานเร็ว 

มีการผลกัดนักิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ของตาํบลอยา่งรวดเร็ว 

จนทาํใหค้ณะทาํงานคนอืนตาม
ไม่ทนั  

จากการถอดบทเรียน ใหค้นทาํงาน
แถวหนา้เดินชา้ลง และทาํความ
เขา้ใจแก่คณะทาํงานคนอืน มาร่วม
เรียนรู้ร่วมกนัอีกครัง  

4. คณะทาํงานชุดต่อไป  ยงัไม่มีคณะทาํงานทีจะมารับ
ช่วงต่อจากชุดปัจจุบนัและ
ค่อนขา้งเสียงวา่ปัจจยัแวดลอ้ม
ต่างๆ จะทาํใหพ้วกเขาเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตวั  

เร่งสร้างคณะทาํงาน/แกนนาํชุดใหม่
ใหห้ลากหลายและเขม้แขง็ ใหเ้ขา้
มาร่วมเรียนรู้งาน เพือจะไดมี้ความ
พร้อมต่อการสานต่อภารกิจของ
ธนาคารความดี  

 

 

 



 
 

ตารางที 5 สาเหตุ ลกัษณะ และวธีิการบริหารจดัการกบัปัญหาของธนาคารความดีตาํบลหวังม้   
               (ต่อ) 
สาเหตุของปัญหา ลกัษณะของปัญหา วธีิการจัดการกบัปัญหา 

5. กลุ่มสมาชิก
ธนาคารความดีทีไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

กลุ่มวยัรุ่นทีไปศึกษาต่อทีอืน ทาํใหข้าดการ
ติดต่อกบัชุมชน  

การแนะนาํสิงดีๆ ใหแ้ก่คน
กลุ่มนี เช่น การสร้างสือ
เรียนรู้ของชุมชน การจดั
เสวนาแลกเปลียนความรู้  

6. ระบบขอ้มูลของ
ทางธนาคาร  

ในอดีตไม่มีโปรแกรมบนัทึกขอ้มูลความดี ทาํ
ใหเ้มือสมุดบญัชีธนาคารหาย คะแนนความดี
ของสมาชิกบางคนอาจตกหล่นหรือหายไป 

นาํโปรแกรมธนาคารความ
ดีมาช่วยบนัทึกขอ้มูล
ทงัหมดของสมาชิก
ธนาคาร  

7. ชาวบา้นนอก
ตาํบล  

เกิดการเปรียบเทียบในระดบัพืนที ซึงเป็น
ผลกระทบจากกิจกรรมยอ่ยของธนาคารความดี 

คือ งานศพปลอดเหลา้ คนนอกพืนทีเมือมางาน
ศพเกิดความไม่เขา้ใจวา่ทาํไมถึงไม่มีการเลียง
เหลา้  

การชีแจงทาํความเขา้ใจแก่
คนภายนอกชุมชนทุกครัง
วา่เป็นการดาํเนินงานตาม
โครงการลดการบริโภค
เครืองดืมแอลกอฮอลต์าํบล
หวังม้  

 

 

 

 

 



 
 

         2.  ธนาคารความดีตําบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
                  2.1  ความเป็นมาของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  

      ระยะที 1: ก่อนการจดัตงัธนาคารความดี  

        ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งเป็นโครงการทีต่อยอดมาจากกิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุและ
ชาวบา้นของหมู่บา้นเหมืองหลวง ตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เริมดาํเนินการมาตงัแต่ ปี 
พ.ศ.2539  เป็นกิจกรรมของชุมชนทีเรียกวา่ “อุย้จูงแขนหลานเขา้วดั” ในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนามี
กิจกรรม เช่น ปริศนาธรรม สร้างขึนมาเพือใหเ้ด็กตอบคาํถาม โดยเด็กทีเขา้ร่วมตอบคาํถามจะไดรั้บ
เกียรติบตัรเป็นของรางวลั ถือวา่เป็นกุศโลบายให้เด็กเขา้วดัฟังธรรมทุกวนัพระ โดยกิจกรรมอุย้จูง
แขนหลานเขา้วดั มีความสาํคญั คือ 

  1.  ใหเ้ด็กไดนึ้กถึงหลกัคาํสอนต่างๆ ทางพุทธศาสนา 
2.  ใหเ้ด็กไดซึ้มซบัการทาํดี การปฏิบติัธรรม 

3.  สร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กตอบคาํถามเกียวกบัปริศนาธรรม   
  4.  การทดสอบใหเ้ด็กเขา้ใจในเรืองทีมาปฏิบติัธรรมอยา่งลึกซึง   
         ปี พ.ศ.2545-2547   เริมมีกิจกรรมภายนอกวดัมากขึน คือ กิจกรรมทีบา้น งานชุมชน 
งานสาธารณะ ไดเ้กิด “สมุดพกความดีของเด็ก” หรือสมุดบนัทึกความดี ซึงส่วนใหญ่จะบนัทึกทุก
วนัพระทีเด็กมาปฏิบติัธรรม โดยผูสู้งอายเุป็นคนเซ็นรับรองวา่เด็กไดม้าปฏิบติัธรรมจริง และเมือถึง
วนัออกพรรษามีการมอบเกียรติบตัรให้แก่เด็กทีทาํความดี รวมถึงวนัเด็กแห่งชาติ ทางผูใ้หญ่ใน
ชุมชนจะนาํสมุดพกความดีของเด็กมาดูว่าใครมาปฏิบติัธรรมทุกครังและมีการทาํความดีอย่าง
ต่อเนือง จะมอบทุนการศึกษาให ้โดยจดัร่วมกบักิจกรรมของหมู่บา้น และเริมบนัทึกความดีนอกวดั 
กล่าวคือ ถ้าเด็กช่วยเหลือพ่อแม่ทาํงานบา้นให้พ่อแม่เซ็นรับรองและบนัทึกความดี หรือไปร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน หรือช่วยครูทีโรงเรียนจะไดรั้บการบนัทึกความดี ซึงทุกๆวนัเด็กแห่งชาติมี
การใหร้างวลัเด็กทุกปี 

      ทางชุมชนไดด้าํเนินโครงการต่างๆ ขึนมาใน พ.ศ.2545-2547  เพิมเติมไดแ้ก่ โครงการ 
“บา้นจุ่มเมืองเยน็” หรือ บา้นร่มเยน็ คนเป็นสุข ทีสนบัสนุนโดยทางสํานกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยชุมชนได้นาํมาทาํเป็นกิจกรรม “อุย้สอนหลาน” มีการจดัทาํ
ข่วงผญา (ข่วงวฒันธรรม) หรือ โรงเรียนภูมิปัญญาพืนบา้นในช่วงปิดเทอม ดว้ยการนาํเด็กมาเขา้



 
 

ร่วมกิจกรรมเป็นช่วงๆ ซึงกิจกรรมทีจดัขึน ไดแ้ก่ การสอนเด็กทาํตุง  12 ราศีและตุงชยัหรือตุง
สามเหลียมสําหรับใส่สะตวงเพือสะเดาะเคราะห์  การทาํขา้วตอบดอกเทียนขีผึง  การทาํบายศรี       
สู่ขวญั และ การทาํซุ่มหมากพลู โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านีเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กๆใน
หมู่บา้น เมือเด็กทาํกิจกรรมแต่ละครังก็จะไดรั้บการบนัทึกความดี 

      ต่อมาในปี พ.ศ.2547-2550 ทางชุมชนไดจ้ดัทาํโครงการ “คุณธรรมชุมชน” ซึงต่อยอด
มาจากกิจกรรมของอุ้ยสอนหลาน มีการจดัเวทีการแสดงโดยให้หมู่บ้านหรือชุมชนอืนมาร่วม
แลกเปลียนภูมิปัญญาต่างๆ และพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้ซึงกนัและกนั รวมถึงศูนยคุ์ณธรรมชุมชน 
นอกจากนนัทางศูนยคุ์ณธรรมไดท้าํสวนคุณธรรมขึนภายในบริเวณวดัปิงเมือง ในสวนคุณธรรมมี
การนาํพิธีกรรมและความเชือทางพุทธศาสนามาจดัทาํเป็นรูปปันปริศนาธรรม ซึงเป็นกุศโลบายของ
ผูสู้งอายุทีจะสอนเด็กให้ไดเ้รียนรู้ในเรืองต่างๆ และเขา้ใจหลกัธรรมคาํสังสอนของพระพุทธเจา้ 
เช่น เรืองดอกบวัสีเหล่า สอนให้รู้จกัคนสีจาํพวก รูปปันคนแก่คนเจ็บและคนตาย อนัแสดงให้เห็น
ความเป็นจริงของชีวิตทีเราทุกคนไม่อาจหลีกเลียงได้ รูปปันฤาษี ซึงหมายถึง นักบวชทีเป็น
สัญลกัษณ์ของความสะอาด สวา่ง และสงบ รวมถึงในสวนคุณธรรมยงัมีรูปปันหมาเห่าชา้ง คนสีสะ
ลอ้ใหค้วายฟัง และสัตวต่์างๆตามนกัษตัร 12 ราศีพร้อมคาํทาํนายให้เด็กๆ ไดรู้้จกัลกัษณะนิสัยตาม
ราศีของตนเอง เพือเป็นการดึงดูดความสนใจ 

      ปี พ.ศ.2551 ชุมชนไดจ้ดัทาํ “กองทุนสวสัดิการชุมชน” โดยต่อยอดมาจากกิจกรรมของ
ชุมชนทีผา่นมา ให้สมาชิกมีการออมเงินวนัละบาท เพือนาํมาจดัทาํเป็นสวสัดิการตงัแต่เกิดแก่เจ็บ
ตาย จดัทาํทุนการศึกษาแก่เด็ก และการพฒันาอาชีพแก่กลุ่มสมาชิกของกองทุน ซึงในช่วงทีดาํเนิน
กิจกรรมของกองทุนสวสัดิการชุมชนนีมีการบนัทึกความดีอยา่งเขม้ขน้กวา่เดิม โดยทาํจนกระทงัถึง
ปี พ.ศ.2553 และใน พ.ศ.2552 ชุมชนไดส่้งเสริมการทาํความดีเพือในหลวง ตามแนวคิดทีวา่ “รักใน
หลวงห่วงลูกหลาน” 

     ระยะที 2: การก่อตงัธนาคารความดี  

      ใน พ.ศ.2553 คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนและศูนยส์ามวยัใฝ่คุณธรรม ได้
พยายามยกระดับกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนขึนมาเป็น “ธนาคารความดี” ในช่วงเริมแรกทาง
คณะกรรมการไดน้าํกลุ่มสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนทีไดด้าํเนินการขึนมาก่อนหนา้นีระดม
ความคิดเห็นกันใน 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มวยักลางคน และกลุ่มผู ้สูงอายุ ในการกําหนด



 
 

หลกัเกณฑใ์นการทาํความดี และนาํเสนอในทีประชุมและสรุปเป็นภาพรวม ไดข้อ้สรุปวา่มีหมวด
ความดี 6 หมวด เพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการรับฝากความดี โดยแนวคิดทีเป็นพืนฐานของความดีทงั 6 
หมวดขา้งตน้ ไดแ้ก่ 

 1.  แนวคิดวถีิพุทธ  มาจากการปฏิบติัธรรมของคนในชุมชนมาตงัแต่ ปี พ.ศ.2539 และการ
สืบสานวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน 

 2.  แนวคิดวถีิเศรษฐกิจพอเพียง มาจาการทาํความดีถวายในหลวง การประหยดัอดออมและ
การปฏิบติัตนอยูอ่ยา่งพอเพียงของคนในชุมชน เช่น กลุ่มจดัทาํขา้วกลอ้ง กลุ่มปลูกผกัปลอดสารเคมี 
กลุ่มทาํถ่านอดัแท่ง เป็นตน้ 

 3.  แนวคิดวิถีชีวิตและสุขภาพ มาจากกลุ่มวยักลางคนทีเสนอแนวคิดนีให้เป็นหนึงใน
หมวดหมู่ความดี เป็นแนวคิดเกียวกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคนในชุมชน เช่น การบาํเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ การพฒันาชุมชนบ้านวดัโรงเรียน เกิดเป็นกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น รวมถึงกลุ่มอาสาสมคัรพฒันา
ชุมชน 

        ในแนวคิดวิถีชีวิตและสุขภาพนีจะมีเรืองการส่งเสริมสุขภาพร่วมดว้ย เนืองจากชุมชน
ไดข้องบประมาณมาจากทางสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงดาํเนินกิจกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูใ้หทุ้นและงบประมาณ  การส่งเสริมสุขภาพ เป็นการส่งเสริมใน 
4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา (นิรันดร์ คาํแปง ,2555:สนทนากลุ่ม) 
       ธนาคารความดีของหมู่บา้นเหมืองหลวง ตาํบลป่าหุ่ง ไดด้าํเนินการอย่างเป็นทางการ
เมือวนัที 10 พฤษภาคม 2553 โดยเริมแรกไดเ้ปิดดาํเนินการแก่สมาชิกในหมู่บา้นก่อนและในระยะ
ต่อมาจึงขยายผลไปยงัชุมชนหมู่บา้นและโรงเรียนต่างๆ ภายในตาํบล จนกระทงัปัจจุบนัไดข้ยายการ
ดาํเนินการไปครอบคลุมทวัทงัตาํบลแล้ว โดยใช้ชือว่า “ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย” สํานักงานใหญ่ตงัอยู่ทีบริเวณหน้าวดัปิงเมือง บา้นเหมืองหลวง หมู่ที 9 ตาํบล
ป่าหุ่ง รวมถึงมีสาขายอ่ย 11 สาขาทงัในวดั หมู่บา้นและโรงเรียนภายในตาํบลป่าหุ่ง 

        การดาํเนินการของธนาคารความดีได้ต่อยอดกิจกรรมและโครงการของชุมชนมา 
ตงัแต่ พี พ.ศ.2539 มาสู่การจดัตงัธนาคารความดี โดยจดัเป็นหมวดหมู่ความดีให้เขา้ใจง่ายขึน ไม่ได้



 
 

เอามาจากชุมชนอืนแต่อย่างใด เป็นการดึงเอาศกัยภาพของคนในชุมชนออกมาเป็นตวัหนังสือ
และทาํเรืองทีเป็นนามธรรมใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม  

    2 .2  การบริหารจดัการของธนาคารความดี 

  ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง มีการบริหารจดัการโดยภาคประชาชน ซึงมีโครงสร้าง
คณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดี ดงันี 

  1.  โครงสร้างการบริหารงานของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง ไดแ้บ่งคณะทาํงาน
ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

        1.1  คณะทีปรึกษากิตติมศักดิ ได้แก่ นายอาํเภอพาน เจ้าคณะอาํเภอพาน 
หวัหนา้ส่วนราชการอาํเภอพาน ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอพาน ผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขา
พาน เจ้าคณะตาํบลป่าหุ่ง กํานันตาํบลป่าหุ่ง นายกเทศมนตรีป่าหุ่ง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทุก
โรงเรียนในตาํบลป่าหุ่ง ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลป่าหุ่ง และผูใ้หญ่บา้นทุก
หมู่บา้นในตาํบลป่าหุ่ง 

        1.2  คณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดี ไดแ้ก่ 

   พอ่หนานจนัทร์แกว้ อุปเสน  ประธานธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

   พอ่หนานศรีเมือง ใจสม  รองประธานธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

   นายนิรันดร์  แปงคาํ  ผูจ้ดัการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

                นางณฐัรัตน์  คาํมูล  เลขานุการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

                นางพรรณศิริ  ตาคาํ  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

                นายสุพจน์  คาํปาวรีะ กรรมการ 

  นางวไิล  รินคาํ  กรรมการ 

  นางสนธยา  อา้ยดี  กรรมการ 

  นางพิสุทธินีย ์  มาลี  กรรมการ 

   อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายตุาํบลป่าหุ่งและผูจ้ดัการธนาคารความดีสาขาทุกสาขา กรรมการ 

  1.3   คณะทาํงาน ประกอบดว้ย   กรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง ซึงมาจาก
ตวัแทนฝ่ายต่างๆ ในชุมชน มีทงัพระสงฆ ์ครูโรงเรียน และผูจ้ดัการธนาคารความดีสาขาต่างๆ และ  



 
 

เจา้หนา้ทีธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง ทงัหมด 6 คน มาจากเด็กในหมู่บา้น ดาํเนินการเกียวกบัการ
รับสมคัรสมาชิก การฝาก การถอนและการทาํรายงานของธนาคารความดี 

2.3 วตัถุประสงคข์องธนาคารความดี 

       วตัถุประสงคข์องธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งตงัแต่เริมดาํเนินการครังแรก ไดแ้ก่ 

  1.  เพือเสริมสร้างทาํความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว เนืองใน
วโรกาสมหามงคลทีทรงเจริญพระชนมายคุรอบ 84 พรรษา ในวนัที 5 ธนัวาคม 2554 

  2.  เพือส่งเสริมกนัทาํความดีให้เกิดความสามคัคี ความสุข และเพิมสิงทีดีๆ พืนที
ดีๆ ใหมี้มากขึนในหมู่บา้นและตาํบลป่าหุ่ง 

  3.  เพือนาํความดีมาสนบัสนุนการจดัสวสัดิการ จดัทรัพยากรให้ครอบคลุมทวัถึง
สมาชิกทุกหมู่บา้น ทุกโรงเรียนใหเ้ห็นธรรม 

  ในปัจจุบนัวตัถุประสงค์ของธนาคารความดี ไดป้รับเปลียนไปเพือเป็นกุศโลบาย
ในการทาํความดีสร้างค่าความเป็นคน โดยกุศโลบายธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง คือ การทาํความดี
เพือถวายเป็นพุทธบูชาและเพือถวายในหลวง และกุศโลบายของการทาํความดี ไดแ้ก่ 

   1.  การมีส่วนร่วมพฒันาสาธารณะ 

   2.  การเสียสละ จิตศรัทธา อาสาสมคัร 

   3.  การประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

   4.  การดาํเนินชีวติแบบวถีิเศรษฐกิจพอเพียง 

   5.  การสร้างเสริมสุขภาพ (กาย ใจ สังคม ปัญญา)  
   6.  การลดละเลิก บุหรี สุรา ยาเสพติด และอบายมุข 

    2.4 รูปแบบในการดาํเนินงานธนาคารความดี 

          รูปแบบของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งมีลกัษณะไม่เป็นทางการ มีรูปแบบคลา้ยๆ กบั
หลกัการทาํงานของธนาคารพาณิชยท์วัไป ทีทาํการฝากและถอนเงิน แต่ธนาคารความดีเปิดรับฝาก
ความดีใน 6 หมวด ให้แก่สมาชิกโดยมีดอกเบียเป็นข้าวของเครืองใช้ในชีวิตประจาํวนั กรณี
ชาวบา้นหรือสมาชิกธนาคารความดีนาํเงินมาร่วมบริจาคใหค้ณะกรรมการบริหารงานธนาคารความ
ดี ทางกรรมการจะนาํไปใชใ้นการบริหารจดัการดา้นต่างๆ และมีการประเมินค่าความดีให ้ 
 



 
 

 2.5  กระบวนการในการบริหารจดัการของธนาคารความดี 

  การดาํเนินงานของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง สามารถจาํแนกไดด้งันี 

  1.  การจดัตงัคณะทาํงาน และคณะกรรมการธนาคารความดี   คดัเลือกมาจาก
กรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชน พระสงฆ ์ครู ผูน้าํชุมชน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  2.  การกาํหนดเกณฑ์ในการฝากความดีของทางธนาคารความดี สมาชิกของศูนย์
สามวยัใฝ่คุณธรรมและกลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน ไดร้ะดมคน้หาความดีทีเป็นวิถีชีวิตประจาํวนั 
นาํเสนอต่อทีประชุมร่วมกนั เพือรวบรวมจดัทาํเป็นเกณฑใ์นการฝากความดีทงัหมด 6 หมวดความดี 

  3.  การประชาสัมพนัธ์  เชิญชวนคนในชุมชนสมคัรเป็นสมาชิกของธนาคารความ
ดี ให้รู้ถึงการดาํเนินงานของธนาคารความดี ทงัการบอกต่อ การทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ วิทยุชุมชน 
เสียงตามสาย และการรับสมคัรสมาชิกแบบเคลือนทีตามงานต่างๆของตาํบล 

  4.  การรับสมคัรสมาชิกธนาคารความดี ทางคณะกรรมการของธนาคารความดีจะมี
ใบสมคัรใหแ้ก่คนในชุมชนกรอกเพือเขา้ร่วมทาํความดี โดยรับสมคัรทุกวนั 

  5.  การจดัอบรมใหแ้ก่สมาชิกธนาคารความดี โดยจะจดัอบรมเมือมีสมาชิกครบ 50 
คนขึนไป หรือ 1 หมู่บา้นต่อ 1-2 รุ่น ต่อ 1 โรงเรียน ต่อ 1 รุ่น รวมทงัเมือเปิดสาขาใหม่จะมีการ
อบรมแก่สมาชิกทุกครัง ซึงรายละเอียดในการอบรมไดแ้ก่ การอบรมถึงความดี 6 หมวดทีใช้เป็น
เกณฑ์ในการรับฝากความดีอะไรบ้าง และสมาชิกตอ้งการเพิมความดีหมวดใดบา้ง หมวดละกี
คะแนน ในแต่ละสาขาจะใหค้ะแนนความดีในแต่ละหมวดแตกต่างกนัได ้ ทุกครังทีมีการอบรมจะมี
การเพิมหมวดความดี ไม่มีการตดัออก โดยเพิมให้เหมาะสมกบัธนาคารความดีของแต่ละสาขา แต่
ละหมู่บา้น/โรงเรียน รวมถึงเกณฑใ์นการฝาก การถอนความดี และการแบ่งปันประโยชน์ สมาชิกที
สมคัรเป็นสมาชิกและเขา้อบรมกบัทางธนาคารความดีจะไดค้ะแนนความดี 50 คะแนนทุกคน 

  6.  การอบรมคณะกรรมการและเจา้หน้าทีธนาคารสาขา ในการดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี มีการอบรมเพือให้รู้จกับทบาทหน้าทีของตนเอง เช่น บทบาทผูจ้ดัการตอ้งจดัการ
อะไรบา้ง คนรับรองความดีคือใคร และเจา้หน้าทีธนาคารทาํหน้าทีในการรับฝากและถอนความดี 
ดูแลสิงของ บนัทึกคะแนนความดี ทาํรายงานผลการปฏิบติังานส่งสาํนกัใหญ่ทุกเดือน เป็นตน้ 



 
 

  7.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการทาํความดี โดยผูสู้งอายุและเยาวชนร่วมกับ
กองทุนสวสัดิการชุมชนจดักิจกรรมทุกเดือน เพือให้สมาชิกของธนาคารความดีมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ นอกเหนือไปจากการทาํความดีตามปกติในชีวิตประจาํวนัและในวนัสําคญัทางพุทธ
ศาสนา 
  8.  การฝากความดี มีเอกสารทีใช้ 2 ประเภท คือ ใบฝากความดี (สีเหลือง) และ
สมุดธนาคารความดี (เล่มสีเหลือง) เพือใช้ในการลงรายละเอียดความดี รายการฝาก-ถอน และ
คะแนนความดีสะสม หลกัเกณฑ์ในการฝากความดี คือ มีคนเซ็นรับรองการทาํความดี ได้แก่ เจา้
อาวาส ผูใ้หญ่บ้าน และผูท้รงคุณวุฒิในหมู่บ้าน หรือผูย้ืนยนัการทาํความดีโดยประธานกลุ่ม
เครือข่ายต่างๆ ทางธนาคารความดี  เปิดรับฝากความดีทุกวนัเสาร์แรกและเสาร์ทีสามของเดือน เวลา 
9.00-12.00 น. ซึงรายละเอียดในการเขียนใบฝากความดี ไดแ้ก่ การกรอกเลขทีบญัชีความดี วนัที 
ชือ-สกุล ผูฝ้าก และความดีทีฝาก หลงัจากนนัเจา้หน้าทีตรวจสอบขอ้มูล ก่อนบนัทึกรหัสความดี
และคะแนนความดีแลว้คืนสมุดธนาคารใหแ้ก่สมาชิก 

  9.  การถอนความดี เอกสารทีใช้ 2 ประเภท คือ ใบถอนความดี (สีขาว) และสมุด
ธนาคารความดี (เล่มสีเหลือง) โดยหลกัเกณฑห์รือเงือนไขในการถอนความดี ไดแ้ก่ 

        9.1  มีคะแนนความดีสะสมเกิน 200 คะแนน 

       9.2   อายสุมาชิกธนาคารความดี ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

       9.3   ตอ้งเหลือคะแนนความดีในสมุดธนาคาร อยา่งนอ้ย 100 คะแนน 

        เมือสมาชิกมีความประสงค์ถอนความดีตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ คือ เลขทีบญัชี
ความดี วนัที ชือ-สกุลผูฝ้าก รายการสิงของทีขอถอนรับปันผล คะแนนความดีสะสมในปัจจุบนั
คะแนนความดีทีขอถอนและจาํนวนความดีทีคงเหลือในบญัชี 

      สิงของเครืองใช้ทีสมาชิกธนาคารความดี สามารถนาํคะแนนความดีของตนมาแลกใน
ยามทีขดัสนได้แก่ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สมุด ปากกา ไม้กวาดพืน กระติกนํา ผา้ห่ม 
กระปุกออมสิน วทิย ุพดัลม เตารีด เป็นตน้   

  10  ผลตอบแทนจากการทาํความดี นอกจากการถอนความดีเพือแลกเปลียนเป็น
ของใชใ้นชีวิตประจาํวนัแลว้ ความดีทีสมาชิกธนาคารไดท้าํสะสมไว ้จะใชเ้ป็นเกณฑ์หรือคะแนน
ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ จากธนาคารความดี 



 
 

หรือจากหมู่บา้น หรือจากหน่วยงานอืนๆ ภายนอก เช่น ผูย้ากไร้ ผูด้อ้ยโอกาส คนยากจนและคน
พิการ จะไดรั้บการช่วยเหลือและสงเคราะห์ 

      สาํหรับเด็กและเยาวชนทีทาํความดี มีคะแนนความดีสะสมฝากไวก้บัธนาคารความดี จะ
ได้รับผลตอบแทนเป็นทุนการศึกษาในวนัเด็กแห่งชาติของทุกๆปี และสามารถนาํเอาความดีที
สะสมไวใ้นสมุดธนาคารไปประกอบการยืนเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา หรือใชส้มคัรงานกบั
หน่วยงาน สถานประกอบการต่างๆ ได ้

     นอกจากนีทางธนาคารความดีมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผูท้าํความดีในทุกๆปี 
สมาชิกไดรั้บเป็นเกียรติบตัร เมือทาํความดีแลว้สะสมไวสู้งมาก จะมีการคดัเลือกจากสมาชิกทีมี
คะแนนความดีสะสมไวม้ากทีสุดตามลาํดบั มีโอกาสไดไ้ปทศันศึกษาในสถานทีต่างๆ ร่วมกบัทาง
คณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดีในโอกาสต่างๆ 

    2.6  กิจกรรม/เกณฑก์ารทาํความดีของชุมชน 

           ความดีของสมาชิกธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งทีไดย้ึดถือปฏิบติัและใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การรับฝากและถอนความดี จากการระดมความคิดเห็นตามกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึงมี
ทงัหมด 6 หมวด ดงันี 

  1.  หมวดการมีส่วนร่วมและความสามคัคี  มีค่าความดี 10 คะแนน   เช่น การร่วม
พฒันาวดั พฒันาหมู่บา้น ร่วมงานส่วนรวมของหมู่บา้น ร่วมงานบุญ งานปอย ขึนบา้นใหม่ งาน
แต่งงาน ร่วมงานศพภายในหมู่บา้น เป็นตน้ 

  2.  หมวดการเสียสละและจิตอาสา มีค่าความดี 10 คะแนน เช่น การเสียสละ
แรงกาย แรงทรัพย ์เพือส่วนร่วม มีจิตอาสา ไปเยียมผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ การแนะนาํให้ความรู้ 
การส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือและแบ่งปัน เป็นตน้ 

  3.  หมวดการปฏิบติัดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีค่าความดี 10 คะแนน เช่น การ
ประกอบพิธีกรรมตามวนัสําคญัทางพุทธศาสนาในวนัเขา้พรรษา วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา ฯลฯ 
หรือวนันักขตัฤกษ์ต่างๆ การร่วมฟืนฟูภูมิปัญญา วฒันธรรม ร่วมกิจกรรมพฒันากบักลุ่องค์กร 
เครือข่าย โรงเรียนและหน่วยงานอืนๆ เป็นตน้ 

  4.  หมวดการสร้างเสริมสุขภาพ มีค่าความดี 10 คะแนน เช่น การกินอาหารปลอด
สารเคมี กินขา้วกลอ้ง ออกกาํลงักายสมาํเสมอ ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลายทุกวนัศุกร์ มีการจดัการ



 
 

ขยะและสิงแวดลอ้มให้สะอาดสมาํเสมอ ไปตรวจสุขภาพและรับยาทีสถานบริการสาธารณสุข
ตามนดัทุกครัง เป็นตน้ 

  5.  หมวดการดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความดี 10 คะแนน 
เช่น การดาํเนินชีวิตประจาํวนัและร่วมทาํกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจพอพียง ไดแ้ก่ 
การตาํขา้ว โม่ขา้วกลอ้ง ทาํปุ๋ยหมกัชีวภาพ ปลูกผกัสวนครัวรัวกินได ้ปลูกและกินผกัปลอดสารเคมี
ภายในครัวเรือน มีการประหยดัอดออมอย่างน้อยวนัละหนึงบาท และร่วมงานพฒันากับกลุ่ม 
องคก์ร เครือข่าย โรงเรียน และหน่วยงานอืนๆ เป็นตน้ 

  6.  หมวดการละเวน้การดืมสุรา สูบบุหรี ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด มีค่า
ความดี 100-500 คะแนน เช่น การลดละเลิกสุรา บุหรีในช่วงเขา้พรรษา ยาเสพติด อบายมุขทุกชนิด
และตลอดไป เป็นตน้ 

     2.7  ทรัพยากรในการบริหารจดัการและการสนบัสนุนจากแหล่งทุน 

  ทรัพยากรในการบริหารของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งมาจากการบริจาคสิงของ
และเงินจากจิตศรัทธาของคนในชุมชน รวมทงัพระสงฆ์เป็นหลัก เพือใช้เป็นทรัยพากรในการ
บริหารจดัการดา้นต่างๆ ต่อไป เช่น การทาํสมุดธนาคารความดีสาํหรับสมาชิก การทาํใบฝากและใบ
ถอนความดี การทาํเอกสาร ทาํแผน่พบั ทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ  เครืองใชส้าํนกังาน และสิงของ
ทีให้สมาชิกนาํความดีมาแลก การไปศึกษาดูงาน การจดัอบรมแก่สมาชิกและเจา้หน้าทีธนาคาร
ความดีประจาํสาขา และการไปอบรมนอกสถานที เป็นตน้ 

              นอกจากนนัไดมี้การเชือมประสานกบักลุ่มองคก์รชุมชนในการเขา้ร่วมกบัธนาคาร
ความดี ไดแ้ก่ กลุ่มอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ (อผส.) กลุ่มอาสาสมคัรพฒันาสังคมประจาํหมู่บา้น 
(อพม.) กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน กลุ่ม
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมรมผูสู้งอายุ ชมรม
หมอเมือง กลุ่มอาชีพ กลุ่มพฒันาสตรี โดยกลุ่มเหล่านีจะเอือต่อกนั เช่น สมาชิกทีเขา้ร่วมเป็นกลุ่ม
กองทุนสวสัดิการชุมชน ในการเชิญชวนและชกัชวนเขา้สู่การเป็นสมาชิกธนาคารความดี เนืองจาก
การดาํเนินงานของกลุ่มเหล่านีมีความสอดคลอ้งกบัการทาํความดีใน 6 หมวด ทีทางธนาคารความดี
ไดก้าํหนดกฎเกณฑไ์ว ้ 
 



 
 

  การสนบัสนุนจากแหล่งทุนของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง ไดแ้ก่ 

1. การสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยทางธนาคารความดีไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลครังแรกเมือปีงบประมาณ 2554 ซึงไดรั้บเงิน
อุดหนุนปีละ 10,000 บาท ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหุ่งเรืองงบประมาณรายจ่าย 

เพือส่งเสริมการทาํความดี สร้างเสริมพลงัครอบครัวร่วมกนัทาํความดีและส่งเสริมการจดักิจกรรม
ดีๆ ในหมู่บา้นของตาํบลป่าหุ่ง โดยบรรจุในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ยุทธศาสตร์ที 3 

การพฒันาคุณภาพชีวติ แนวทางการพฒันาที 3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการรักษาความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น การป้องกนัปัญหายาเสพติด และการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  

2. การพึงพาทรัพยากรในการบริหารจดัการของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งจาก
แหล่งอืน ไดแ้ก่ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดรั้บทุนมาสนบัสนุน
การจดัอบรม การทาํกิจกรรม การจดัทาํเอกสารและป้ายประชาสัมพนัธ์  นอกจากนนัไดรั้บการ
สนบัสนุนจากภายนอก เนืองจากไดไ้ปนาํเสนอโครงการกองทุนสวสัดิการชุมชนในต่างตาํบล และ
ต่างอาํเภอ  

   2.8  ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  
          ในช่วงของการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกลุ่มคณะกรรมการ

ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง ทาํให้ทราบถึงผลการดาํเนินงาน ทงัจาํนวนสมาชิก จาํนวนความดี และ
จาํนวนการถอนความดีแลว้ ยงัทาํให้ทราบถึงจุดยืนของธนาคารความดีทีมีปัญหาและอุปสรรคใน
การทาํงานอยูบ่า้ง ซึงสามารถแสดงไดต้ามตารางที  6 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที  6  สาเหตุ ลกัษณะ และวธีิการบริหารจดัการกบัปัญหาของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  

สาเหตุของปัญหา ลกัษณะของปัญหา วธีิการบริหารจัดการกบัปัญหา 

1. กลุ่มคนใน
ชุมชน  

- เกิดความคึกคะนองของ
ชาวบา้น พยายามจะต่อตา้นวา่
จะตงัธนาคารความชวัขึนมา
แข่งกบัธนาคารความดีบา้ง  

- มกัไม่ดูทีเนือหาสาระของ
กลุ่มวา่ดาํเนินการเกียวกบั
อะไร มกัเขา้ร่วมกิจกรรมหรือ
เป็นสมาชิกของกลุ่มเพราะตวั
แกนนาํในการดาํเนินงาน  

- ไม่ไดจ้ดัการเพราะเป็นเรืองปกติธรรมดาที
จะเกิดขึนได ้ 

- สร้างผูน้าํทีคนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนบั
ถือ  

2. กรรมการโดย
ตาํแหน่ง  

ส่วนใหญ่กรรมการโดย
ตาํแหน่งนนัมกัไม่รู้ถึงบทบาท
หนา้ทีของตนเองวา่คืออะไร  

ขอความร่วมมือกบักรรมการเหล่านีให้
มาร่วมรับรู้ถึงการดาํเนินงานของธนาคาร
ความดีเพือป้องกนัปัญหาการต่อตา้นจาก
กรรมการกลุ่มนี  

3. การติดต่อ
ราชการ  

ธนาคารความดีทีขบัเคลือน
โดยภาคประชาชนนนัแต่เดิม
เกิดความล่าชา้ในการติดต่อ
ราชการบา้ง  

เกิดอาสาสมคัรทีช่วยในการประสานงานไป
ยงัหน่วยงานทีเกียวขอ้งโดยตรง  

4. เจา้หนา้ทีพฒันา
สังคมและความ
มนัคงของมนุษย์
จงัหวดัเชียงราย  

ในตอนแรกก็ไม่เชือวา่ธนาคาร
ความดีมีอยูจ่ริงและจะช่วย
พฒันาชุมชนไดอ้ยา่งไร  

เพิมช่องทางในการประชาสัมพนัธ์การ
ดาํเนินงานของธนาคารความดีใหแ้พร่หลาย 

เตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฯ ใน
การเป็นผูใ้หข้อ้มูลแก่คณะศึกษาดูงานทีจะ
เขา้มาศึกษาดูงานในพืนทีจริง  



 
 

2.   สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี 

        การดาํเนินการจดัการความรู้ของธนาคารความดี โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานดําเนินกิจกรรม มีส่วนร่วมเป็นการ
ประยุกตใ์ชห้ลกัขององคก์รแห่งการเรียนรู้ คือการนาํทกัษะในการคิดเชิงระบบ แบบแผนความคิด 
การมุ่งมนัสู่ความเลิศการเรียนรู้แบบนาํตนเองและเสวนาและหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั หลกัธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกตใ์ช ้อาทิ การศึกษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ การ
สร้างความพร้อมเพือรองรับการเปลียนแปลงการแกปั้ญหาทีจุดเล็กการดาํเนินกิจกรรมตามลาํดบั
ความยากง่ายโดยคาํนึงถึงวฒันธรรมของชุมชน การฝึกการคิดอยา่งเป็นระบบ การใชห้ลกัการมีส่วน
ร่วม การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม ความซือสัตย ์สุจริต จริงใจและความรู้รักสามคัคี  ซึงไดร่้วมกนัใน
ดาํเนินงานในหลกัการทีสําคญั ตามกระบวนการจดัการความรู้   ไดแ้ก่   การแสวงหา การสร้าง
ความรู้  การจดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกดัความรู้  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และ การ
ประยกุตแ์ละทาํความรู้ใหถู้กตอ้งกบังาน 
  โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาสภาพการณ์การจดัการความรู้ และความตอ้งการในการจดัการความรู้
ของธนาคารความดีตาํบลหัวงม้และตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงรายโดยใชแ้บบสอบถาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง  ดงัรายละเอียดผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  สภาพการณ์และความต้องการการจัดการความรู้ของธนาคารความดี 
   ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์หาค่าเฉลียและค่าส่วนเบียงมาตรฐาน ดงัตารางที  7  ดงันี 

ตารางที  7   ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

                  ภาพรวม 

                                       n  =  314 

 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

การแสวงหา 3.92 0.71 มาก 2 4.19 0.66 มาก 2 

การสร้างความรู้ 3.37 0.68 ปาน
กลาง 

3 4.16 0.61 มาก 4 

การจดัเก็บความรู้ 4.10 0.65 มาก 1 4.24 0.66 มาก 1 

การวเิคราะห์และสกดัความรู้ 3.26 0.65 ปาน
กลาง 

5 4.11 0.59 มาก 6 

การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ 

3.44 0.59 ปาน
กลาง 

4 4.15 0.59 มาก 5 

การประยกุตแ์ละทาํความรู้ให้
ถูกตอ้งกบังาน 

3.16 0.58 ปาน
กลาง 

6 4.18 0.60 มาก 3 

รวม 3.54 0.66 มาก  4.20 0.68 มาก - 

   

 

 



 
 

  จากตารางที  7   ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดีใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.54  , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็นรายขนัตอนพบว่า อนัดบั 1  
ขนัตอนการจดัเก็บความรู้ มีค่าเฉลียสูงสุด  ( =4.10, S.D = 0.65) และสามารถเรียงตามลาํดบั
สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี เป็นรายขนัตอนตามลาํดบัขนัตอน การปฏิบติัจริง
ไดคื้อ  อนัดบั 2  ขนัตอนการแสวงหา ( = 3.92, S.D = 0.71)  อนัดบั 3 การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ ( =3.28, S.D = 0.54) อนัดบั 4 การสร้างความรู้ ( = 3.37, S.D = 0.68)    อนัดบั 5 การ
วเิคราะห์และสกดัความรู้ ( = 3.26, S.D = 0.65) และอนัดบั 6 ขนัตอนการประยุกตแ์ละทาํความรู้
ใหถู้กตอ้งกบังาน ( =3.16, S.D = 0.58) 
  สําหรับผลการวิเคราะห์ความต้องการจัดการความรู้ของธนาคารความดี มีผลการ
ดาํเนินการ อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.20  , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็นรายขนัตอนพบวา่  อนัดบั 1  
ขนัตอนการจดัเก็บความรู้ มีค่าเฉลียสูงสุด  ( =4.24, S.D = 0.66) และสามารถเรียงตามลาํดบั
ความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดี เป็นรายขนัตอน ตามลาํดบัขนัตอนการปฏิบติั
จริงไดคื้อ  อนัดบั 2  ขนัตอนการแสวงหา ( = 4.19, S.D = 0.66)  อนัดบั 3 ขนัตอนการประยุกต์
และทาํความรู้ให้ถูกตอ้งกบังาน ( = 4.18, S.D = 0.60) อนัดบั 4 การสร้างความรู้ ( = 4.16,             

S.D = 0.61)    อนัดบั 5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ ( = 4.15, S.D = 0.59) และอนัดบั 6 การ
วเิคราะห์และสกดัความรู้( = 4.11, S.D = 0.59) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

การแสวงหา         

1.  การแสวงหาความรู้ของ
คณะทาํงานและสมาชิก
ธนาคารความดี 

3.32 0.56 ปาน
กลาง 

6 4.12 0.52 มาก 3 

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการแสวงหาความรู้ 

3.42 0.69 ปาน
กลาง 

4 4.02 0.62 มาก 5 

3. การเขา้รับการอบรม การ
สัมมนาและการดูงาน จาก
แหล่งขอ้มูล 

3.52 0.62 มาก 3 4.24 0.68 มาก 1 

4.การกาํหนดความรู้ตาม
ความตอ้งการของสมาชิก 

4.01 0.53 มาก 2 4.17 0.55 มาก 2 

5.การกาํหนดความรู้ทีจาํเป็น
ต่อการดาํเนินกิจกรรม
ธนาคารความดี 

4.18 0.67 มาก 1 4.03 0.532 มาก 4 

 

 

 

 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี  
                  (ต่อ) 
                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

6. การคิดคน้หาวธีิการใหม่ๆ 
ในการนาํมาใชใ้นการ ดาํเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี 

3.39 0.540 ปาน
กลาง 

5     

รวม 3.92 0.71 มาก - 4.19 0.664 มาก  

การสร้างความรู้         

1. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัสมาชิกไดรั้บรู้ 

3.91 0.53 มาก 1 4.21 0.57 มาก 1 

2. การถ่ายทอดความรู้จากผูมี้
ประสบการณ์สูงหรือ
ผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการดาํเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี 

3.87 0.66 มาก 2 4.04 0.69 มาก 5 

3. การสอนงานโดยการ
ปฏิบติัจริงในสิงทีตอ้งเรียนรู้
ใหก้บัสมาชิก 

3.34 0.672 ปาน
กลาง 

4 4.11 0.62 มาก 4 

4. การเห็นคุณค่าของความรู้ที
มีอยูใ่นตวัของสมาชิก 

3.39 0.55 ปาน
กลาง 

3 4.19 0.58 มาก 2 

 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

    (ต่อ) 
                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

การสร้างความรู้         

5. การนาํความรู้ทีเกิดจาก
ประสบการณ์ของสมาชิกนาํ
ใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม 

3.29 0.69 ปาน
กลาง 

5 4.17 0.65 มาก 3 

รวม 3.37 0.68 ปาน
กลาง 

- 4.16 0.61 มาก  

การจัดการเกบ็ความรู้         

1.  มีการเก็บรวบรวมความรู้
ต่างๆ ทีสมาชิกตอ้งการอยา่ง
เป็นระบบ 

4.01 0.62 มาก 3 4.21 0.65 มาก 3 

2. การนาํความรู้ทีจดัเก็บไว้
มาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.17 0.57 ปาน
กลาง 

4 4.13 0.55 มาก 4 

3. มีการเก็บในระบบของ
เอกสารและจดัเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

4.12 0.61 มาก 2 4.22 0.63 มาก 2 

 

 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี  

    (ต่อ) 
                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

4.การเขา้ถึงแหล่งความรู้ใน
ธนาคารความดี 

4.14 0.63 มาก 1 4.32 0.67 มาก 1 

รวม 4.10 0.65 มาก - 4.15 0.59 มาก  

การวเิคราะห์และสกดัความรู้         

1.  การแลกเปลียน
ประสบการณ์พร้อมนาํภูมิ
ปัญญาทีมีอยูด่งัเดิมมาปรับใช้
ในการดาํเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดี 

3.24 0.66 ปาน
กลาง 

2 4.01 0.62 มาก 3 

2. การนาํความรู้จากทีไป
ศึกษาดูงานหรือการศึกษา
เรียนรู้จากเอกสาร และสือ
ต่างๆ มาปรับใชก้าร
ดาํเนินงาน 

4.02 0.61 มาก 1 4.15 0.63 มาก 2 

 

 

 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี  

 (ต่อ) 
                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

3.  การนาํความรู้ดา้นต่างๆ 
ของธนาคารความดีรวมถึง
ปัญหาทีเกิดขึนในระหวา่ง
การดาํเนินงานมาปรึกษา 
หารือ วเิคราะห์ สังเคราะห์ 
และนาํขอ้สรุปทีไดม้าปรับใช้
เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 

3.17 0.59 ปาน
กลาง 

3 4.18 0.55 มาก 1 

รวม 3.26 0.65 ปาน
กลาง 

- 4.11 0.59 มาก  

การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ 

        

1. การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ใหก้บัสมาชิกและ
บุคคลภายนอก 

3.37 0.57 ปาน
กลาง 

3 4.13 0.55 มาก 3 

2. การแบ่งปันความรู้กบักลุ่ม
บุคคลทีสนใจมาศึกษาดูงาน
และสมาชิกภายนอกพืนที 

3.23 0.61 ปาน
กลาง 

5 4.14 0.60 มาก 2 

 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี  

    (ต่อ) 
                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

3. การประชุมปรึกษาหารือ 
แลกเปลียน และระดมความ
คิดเห็นร่วมกนัของสมาชิก 

3.51 0.63 มาก 2 4.09 0.61 มาก 4 

4.  จดับอร์ด นิทรรศการและ
สือรูปแบบต่างๆ ของ
กิจกรรมในการเผยแพร่
ความรู้ของธนาคารความดีให้
กลุ่มสมาชิกและบุคคลทวัไป 

4.01 0.51 มาก 1 4.18 0.53 มาก 1 

5. การมีส่วนร่วมในการ
แบ่งปันความรู้ของสมาชิก 

3.28 0.54 ปาน
กลาง 

4     

รวม 3.44 0.59 ปาน
กลาง 

- 4.15 0.59 มาก - 

การประยุกต์และทาํความรู้ให้
ถูกต้องกบังาน 

        

1.   กิจกรรมการแลกเปลียน
ความรู้ ในการเอาความรู้จาก
ประสบการณ์ มาผนวกกบัภูมิ
ปัญญาดงัเดิมประยกุตใ์ช ้ 

4.11 0.61 มาก 1 4.23 0.66 มาก 1 



 
 

ตารางที  8  ผลการวเิคราะห์สภาพการณ์และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

   (ต่อ) 
                  n  =  314 
 สภาพการณ์การจดัการความรู้ ความตอ้งการจดัการความรู้ 

 S.D. แปลผล ลาํดบั  S.D. แปลผล ลาํดบั 

2.  การมีส่วนร่วมในการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และนาํ
ขอ้สรุปมาปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 

3.07 0.52 ปาน
กลาง 

4 4.15 0.55 มาก 3 

3. การถอดบทเรียน การ
ดาํเนินกิจกรรมของธนาคาร
ความดีนาํมาปรับใชใ้นการ
พฒันา การดาํเนินงาน 

3.19 0.63 ปาน
กลาง 

2 4.17 0.67 มาก 2 

4.  การปรับปรุงความรู้ให้
ทนัสมยัและทนัเหตุการณ์
ปัจจุบนั 

3.09 0.541 ปาน
กลาง 

 

3 4.12 0.58 มาก 4 

รวม 3.16 0.58 ปาน
กลาง 

- 4.18 0.60 มาก - 

รวมทงัหมด 3.54 0.66 มาก - 4.20 0.68 มาก - 

 

 

 



 
 

  จากตารางที  8  ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์การจดัการความรู้และความตอ้งการ
ธนาคารความดีมีผลการดาํเนินการ อยูใ่นระดบัมาก ( =3.54  , S.D = 0.66)  เมือพิจารณาเป็นราย
ขนัตอนพบวา่ 
   ขนัตอนการจดัเก็บความรู้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 4 ขอ้ 
และ ปานกลาง 1 ขอ้ โดยสามารถเรียงลาํดบัสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีเป็นราย
ขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ ดงันี อนัดบั 1 การเขา้ถึงแหล่งความรู้ในธนาคารความดี        
( = 4.14, S.D = 0.63)   อนัดบั 2 มีการเก็บระบบของเอกสารและจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 
( =4.12, S.D = 0.61) อนัดบั 3 มีการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ทีสมาชิกตอ้งการอยา่งเป็นระบบ 
( =4.01,  S.D = 0.62) และ อนัดบั 4 การนาํความรู้ทีจดัเก็บไวม้าใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ( = 3.17,        

S.D = 0.57) 
    ขนัตอนการแสวงหา เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ และ       
ปานกลาง 3 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีเป็นราย
ข้อจากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อันดับ 1 การกาํหนดความรู้ทีจาํเป็นต่อการดําเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี ( =4.18, S.D = 0.67) อนัดบั 2 กาํหนดความรู้ตามความตอ้งการของ
สมาชิก ( =4.01, S.D = 0.53) อนัดบั 3 มีการเขา้รับการอบรม การสัมมนาและการดูงานจาก
แหล่งขอ้มูล ( =3.52, S.D = 0.62)  อนัดบั 4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแสวงหาความรู้ 
( = 3.42,           S.D = 0.69) อนัดบั 5 การคิดคน้หาวิธีการใหม่ๆในการนาํมาใชใ้นการดาํเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี ( = 3.39, S.D = 0.54) และอนัดบั 6 การแสวงหาความรู้ของคณะทาํงาน
และสมาชิกธนาคารความดี ( = 3.32, S.D = 0.56) 
  ขนัตอนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดบัมาก 2 ขอ้ และ ปานกลาง 3 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัสภาพการณ์การจดัการความรู้           
ธนาคาร   ความดีเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย คือ อนัดบั 1 จดับอร์ด นิทรรศการ
และสือรูปแบบต่างๆ ของกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ของธนาคารความดีให้กลุ่มสมาชิกและ
บุคคลทวัไป ( =4.01, S.D = 0.51)   อนัดบั 2 การประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลียน และระดม
ความคิดเห็นร่วมกนั      ของสมาชิก ( = 3.51, S.D = 0.63) อนัดบั 3 การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ให้กบัสมาชิกและบุคคลภายนอก ( =3.37, S.D = 0.57)  อนัดบั 4 การมีส่วนร่วมในการ



 
 

แบ่งปันความรู้ของสมาชิก ( = 3.28, S.D = 0.54)  และ อนัดบั 5 การแบ่งปันความรู้กบักลุ่ม
บุคคลทีสนใจมาศึกษาดูงานและสมาชิกภายนอกพืนที ( = 3.23, S.D = 0.61)  

ขนัตอนการสร้างความรู้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 2 ขอ้ และ 
ปานกลาง 4 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีเป็นราย
ขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย คือ อนัดบั 1 การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้กบัสมาชิกไดรั้บรู้    
( = 3.91, S.D = 0.53)   อนัดบั 2 การถ่ายทอดความรู้จากผูมี้ประสบการณ์สูงหรือผูเ้ชียวชาญ
เกียวกบัการดาํเนินกิจกรรมธนาคารความดี ( = 3.87, S.D = 0.66) อนัดบั 3 การเห็นคุณค่าของ
ความรู้ทีมีอยูใ่นตวัของสมาชิก ( =3.39, S.D = 0.55)  อนัดบั 4 การสอนงานโดยการปฏิบติัจริงใน
สิงทีตอ้งเรียนรู้ให้กับสมาชิก ( = 3.34, S.D = 0.67)   อนัดบั 5 การนาํความรู้ทีเกิดจาก
ประสบการณ์ของสมาชิกนาํไปใช้ในการดาํเนินกิจกรรม ( = 3.29, S.D = 0.69) และ อนัดบั 6 
การผสมผสานความรู้เก่าและความรู้ใหม่ 

ขนัตอนการวิเคราะห์และสกดัความรู้  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั
มาก 1 ขอ้ และ ปานกลาง 2 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัสภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย คือ อนัดบั 1 การนาํความรู้จากทีไปศึกษาดูงาน
หรือการศึกษาเรียนรู้จากเอสาร และสือต่างๆมาปรับใช้การดาํเนินงาน  ( = 4.02, S.D = 0.61)   
อนัดบั 2 การแลกเปลียนประสบการณ์พร้อมนาํภูมิปัญญาทีมีอยู่ดงัเดิมมาปรับใช้ในการดาํเนิน
กิจกรรมของธนาคารความดี ( = 4.02, S.D = 0.61)  และอนัดบั 3 การนาํความรู้ดา้นต่างๆของ
ธนาคารความดีรวมถึงปัญหาทีเกิดขึนในระหว่างการดําเนินงานมาปรึกษาหารือ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และนาํขอ้สรุปทีไดม้าปรับใชเ้หมาะสมกบัการดาํเนินงาน ( =3.17, S.D = 0.59)   

ขนัตอนการประยุกต์และทาํความรู้ให้ถูกต้องกับงาน  เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้ และ ปานกลาง 3 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัสภาพการณ์การ
จดัการความรู้ธนาคารความดีเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อนัดบั 1 กิจกรรม
การแลกเปลียนความรู้ ในการเอาความรู้จากประสบการณ์มาผนวกกบัภูมิปัญญาดงัเดิมประยุกตใ์ช ้ 
( = 4.11,S.D = 0.61)   อนัดบั 2การถอดบทเรียน การดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดีนาํมา
ปรับใช้ในการพฒันาการดาํเนินงาน ( = 3.19, S.D = 0.63)   อนัดบั 3 การปรับปรุงความรู้ให้



 
 

ทนัสมยัและทนัเหตุการณ์ ( =3.09, S.D = 0.54)  และอนัดบั 4 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และนาํขอ้สรุปมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัการดาํเนินงาน ( =3.07, S.D = 0.52)   
         สาํหรับผลการวเิคราะห์ความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดีมีผลการดาํเนินการ 
อยูใ่นระดบัมากในระดบัมาก ( = 4.20  , S.D = 0.66) เมือพิจารณาเป็นรายขนัตอนพบวา่ 
          ขนัตอนการจดัเก็บความรู้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทงัหมด 
4 ขอ้ โดยสามารถเรียงลาํดบัความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเป็นรายขอ้จาก
ค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย  คือ ดังนี อันดับ 1 มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพทีช่วยในการจดัเก็บความรู้ไดม้ากและทนัเวลา ( = 4.32, S.D = 0.67)   
อนัดบั 2 มีสมาชิกทีมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับผิดชอบประจาํ
เกียวกบัการพฒันาความรู้ดา้นธนาคารความดี ( =4.22, S.D = 0.63) อนัดบั 3 มีการจดัเก็บขอ้มูล
อย่างมีระบบและเป็นปัจจุบนัสามารถคน้หาไดง่้ายเมือตอ้งการใช้  ( =4.21, S.D = 0.65) และ 
อนัดบั 4 มีการบนัทึกประสบการณ์และความชาํนาญของสมาชิกเก็บไวใ้นสือต่างๆเพือนาํมาใชอี้ก
ในภายหลงั เช่น ครูภูมิปัญญาทอ้งถิน  ( = 4.13, S.D = 0.55) 
 ขนัตอนการแสวงหา เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทงัหมด 5  ขอ้ 
ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเป็นรายขอ้จาก
ค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อันดับ 1 มีการแสวงหา/ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ที
หลากหลายจากภายในธนาคารความดีและภายนอก เช่น สือสิงพิมพต่์างๆ อินเตอร์เนต ห้องสมุด  
การอบรม หรือการสัมมนา เป็นตน้( =4.24, S.D = 0.68)   อนัดบั 2 มีการแสวงหาความรู้จาก
บุคคลทีมีความรู้หรือผูเ้ชียวชาญด้านธนาคารความดีและการทาํความดี เช่น การพูดคุย สนทนา 
การศึกษาดูงาน เป็นตน้( =4.17, S.D = 0.55) อนัดบั 3 มีมีการพูดคุยแลกเปลียนความคิดเห็น
ภายในธนาคารความดีเป็นประจาํ ( =4.12, S.D = 0.52)  อนัดบั 4 มีการคิดคน้หาวิธีการใหม่ๆใน
การนาํมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมธนาคารความดี( = 4.03, S.D = 0.53) และอนัดบั 5 มีการศึกษา
ขอ้มูลใหม่ๆ เกียวกบัธนาคารความดีอยา่งต่อเนือง ( = 4.02, S.D = 0.62) 
  ขนัตอนการประยุกต์และทาํความรู้ให้ถูกตอ้งกับงาน เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มี
ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทงัหมด 4 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัความตอ้งการการจดัการความรู้
ของธนาคารความดีเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อนัดบั 1 มีการนาํความรู้ที



 
 

ได้มาปรับเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน( =4.23, S.D = 0.66)   อนัดบั 2 มีการสือสาร
ประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกในธนาคารความดีรับทราบเกียวกบัองคค์วามรู้ทีจดัเก็บและการเขา้ถึงองค์
ความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ( = 4.17, S.D = 0.67) อนัดบั 3 มีการใชป้ระโยชน์จากความรู้ทีมีอยู่
ในธนาคารความดีช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่างๆระหว่างการปฏิบติังาน ( =4.15, 

S.D = 0.55)  และ อนัดบั 4 มีการใช้องค์ความรู้สมยัใหม่พฒันาต่อยอดของธนาคารความดีอย่าง
ต่อเนือง( = 4.12,  S.D = 0.58)   

ขนัตอนการสร้างความรู้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทงัหมด 5 

ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเป็นรายขอ้จาก
ค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียนอ้ย คือ อนัดบั 1 สมาชิกในธนาคารความดีมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและแสวงหาความคิดใหม่ๆในการปฏิบติังาน( = 4.21, S.D = 0.57)   อนัดบั 2 มีการ
สนับสนุนเรืองการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช้ในการพัฒนาความรู้และนําเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใชใ้นการปฏิบติังานและเก็บขอ้มูล( = 4.19, S.D = 0.58) อนัดบั 3 มีการนาํความรู้ทีเกิด
จากประสบการณ์ของสมาชิกนาํใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม( =4.17, S.D = 0.65)  อนัดบั 4 มีการ
ส่งเสริมบรรยากาศในการดาํเนินงานเพือให้เกิดแรงกระตุน้ให้สมาชิกนาํความรู้ทีอยูใ่นตวัออกมา
เป็นความรู้ในลกัษณะการเอกสารและการสอนงาน( = 4.11, S.D = 0.62)   และอนัดบั 5 มีการนาํ
ความรู้ทีไดจ้ากแหล่งต่างๆมาพฒันาเป็นสิงใหม่ๆ ในการดาํเนินงาน( = 4.04, S.D = 0.69)  

ขนัตอนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีค่าเฉลียอยู่ใน
ระดบัมากทงัหมด 4 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อนัดบั 1 มีการแจง้สมาชิกของธนาคาร
ความดีเกียวกบักิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนในธนาคารความดีอย่างต่อเนือง ( = 4.18, S.D = 0.53)   
อนัดบั 2 มีการสร้างเครือข่ายความรู้ซึงกนัและกนัระหว่างสมาชิกหรืองานหน่วยงานภายนอกที
เกียวขอ้ง  ( = 4.12,       S.D = 0.60)   อนัดบั 3 มีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ดา้นธนาคารความดี
ผา่นทางสือต่างๆ เช่น อินเตอร์เนต สือสิงพิมพ ์เป็นตน้ ( =4.13, S.D = 0.55) และ อนัดบั 4 เป็น
คุณค่าของความรู้และทกัษะทีฝังในตวัสมาชิกแต่ละคนและสนบัสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะนนัๆไปยงัสมาชิกอืนๆ ( =4.09, S.D = 0.61) 



 
 

ขนัตอนการวเิคราะห์และสกดัความรู้ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบั
มาก  ทงัหมด 3 ขอ้ ดงันี โดยสามารถเรียงลาํดบัความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดี
เป็นรายขอ้จากค่าเฉลียมากไปหาค่าเฉลียน้อย คือ อนัดบั 1 มีการจดัประชุมเพือร่วมกนัวิเคราะห์ 
สังเคราะห์การดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง ( = 4.18, S.D = 0.55)   อนัดบั 2 มีการนาํความรู้ทีไดจ้าก
ประสบการณ์ทาํงาน การฝึกอบรม และการศึกษาดูงานมาใช้ในการปฏิบติังานเพือให้เป็นการนาํ
ความรู้มาปรับใชไ้ดเ้หมาะสม ( = 4.15, S.D = 0.63)   และอนัดบั 3 มีการแลกเปลียนความรู้
ระหว่างสมาชิกตามความจาํเป็นและความเหมาะสมของเวลา เพือสรุปปัญหาจากการทาํงาน และ
ร่วมปรึกษาหารือเพือหาวธีิการปรับและเลือกใชค้วามรู้ใหเ้หมาะสมกบังาน( =4.01, S.D = 0.62)   

ดงันนั สภาพการณ์และความตอ้งการการจดัการความรู้ธนาคารความดี ทีมีการดาํเนินการ
อยูใ่นปัจจุบนัเกียวกบัการใชป้ระโยชน์จากความรู้ทีมีอยูเ่พือช่วยในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและ
พฒันาการดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดี การปรับปรุงความรู้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั การ
นาํความรู้ทีกาํหนดไวไ้ปปฏิบติัให้บรรลุตามเป้าหมาย การประชุมเพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั
อย่างสมาํเสมอ การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่สมาชิก การนําขนัตอนการจดัการ
ความรู้มาใชใ้นการพฒันากิจกรรม การให้ความร่วมมือในการกาํหนดความรู้ของสมาชิก และการ
นาํความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ของสมาชิกมาใช ้ร่วมกบัรวบรวมขอ้มูล เป็นขนัตอนทีสําคญั ซึง
ในการจดัการความรู้มาดาํเนินการในขนัตอนเหล่านีเป็นสําคญั คือ การใชป้ระโยชน์จากความรู้ทีมี
อยู่ในสมาชิกเพือช่วยในการตดัสินใจ แก้ไขปัญหาและพฒันาการดาํเนินกิจกรรม การปรับปรุง
ความรู้ให้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั การประชุมกลุ่มเพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอย่างสมาํเสมอ 
การส่งเสริมใหส้มาชิกพฒันาความรู้ การนาํความรู้ทีกาํหนดไวไ้ปปฏิบติัให้บรรลุตามเป้าหมาย การ
กาํหนดความรู้ทีจาํเป็นการนาํขนัตอนการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาการดาํเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดี และการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ทีสมาชิกตอ้งการไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

 



 
 

         2.    การปฏิบัติทเีป็นเลิศของธนาคารความดี   
                 2.1  การจัดการความรู้ของธนาคารความดี 
      การดาํเนินงานใดๆ ในปัจจุบนัและอนาคต จาํเป็นตอ้งอาศยัการจดัการความรู้ เขา้มา
เป็นเครืองมือช่วยในการขบัเคลือน เนืองจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัภายในและภายนอก 
จะมีการปรับเปลียนเป็นพลวตัอยูเ่สมอ จึงจาํเป็นตอ้งมีการใชค้วามรู้เป็นฐานในการพฒันางาน การ
เตรียมรับกับการเปลียนแปลง การแก้ไขปัญหาทีพบในการปฏิบติังานหากต้องการให้ประสบ
ผลสําเร็จ ก็จาํเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้ เพือนาํไปสู่การใช้ความรู้ในการพฒันางาน และพฒันา
ผูค้นทีเกียวขอ้งกบัการทาํงาน รวมทงัพฒันาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ อนัจะทาํให้เกิดองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ทีมีความสุขตามมา  
 จากการสนทนากลุ่มของการจดัการความรู้ของธนาคารความดีตาํบลหัวงม้และป่าหุ่ง 
ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้มูลเกียวกบัการจดัการความรู้ของธนาคารความดี ทีประกอบดว้ยการแสวงหา
ความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกดัความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ และการประยกุตแ์ละทาํความรู้ในถูกตอ้งกบังาน  ดงัต่อไปนี 

    1.  การแสวงหาความรู้  การดาํเนินงานของธนาคารความดีมีแสวงหาความรู้การพดูคุย 

แลกเปลียนความรู้ร่วมกนั โดยผา่นคณะกรรมการและคณะทาํงาน และผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นมาให้
คาํแนะนาํ ทีสอดคลอ้งกบัความรู้ทีพึงไดต้ามประเด็นหรือกิจกรรมทีธนาคารความดีตอ้งดาํเนินการ
เพือให้คณะทาํงานและสมาชิกเขา้ใจร่วมกนั เพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องธนาคารความดีทีตงัไว ้
คือ 

  1.  สมาชิกธนาคารความดีรู้ว่าความดีคืออะไร ตอ้งทาํดีอย่างไร และจะนาํเอามา
ฝากไวที้ไหน 

  2.  สมาชิกธนาคารความดีตืนตวักบัการทาํดีอยูเ่สมอ ไม่ทอ้แทแ้ละทอ้ถอยทีจะยืน
หยดัทาํความดีตลอดไป จนยดึเป็นบรรทดัฐานในการดาํเนินชีวิต 

  3.  ปลูกจิตสํานึกให้ผูค้นไดด้าํเนินชีวิตตามหลกัของศีลห้า ธรรมห้า เพือสร้างสุข
ใหก้บัครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรอบ 



 
 

  4. ยกย่อง เชิดชูคนดี สร้างกระบวนการเรียนรู้คุณค่าของการทาํดี และมนัใจใน
การทาํดีของทุกภาคส่วนในตาํบล และการแกไ้ขปัญหาทงัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ภายใต้
สังคมแห่งคุณธรรม 

  5.  ส่งเสริมกนัทาํความดีให้เกิดความสามคัคี ความสุข และเพิมสิงทีดีๆ พืนทีดีๆ 
ใหมี้ในชุมชน 

  6. นําความดีมาสนับสนุนการจัดสวสัดิการ จัดทรัพยากรให้ครอบคลุมทัวถึง
สมาชิกทุกหมู่บา้น ทุกโรงเรียนใหเ้ป็นธรรม 

 โดยมีเป้าหมายของธนาคารความดี คือ “เป็นการทาํความดีเพือสร้างค่าความเป็นคน ยามขดั
สนใหแ้ลกเป็นสิงของได”้  
 จากวตัถุประสงคที์ไดก้ล่าวมาลว้นเป็นกุลโศบายของธนาคารความดี เพือใหเ้กิด 

1. การมีส่วนร่วมพฒันาจิตใจ-  พฒันาสาธารณะ  
2. การเสียสละ จิตศรัทธา  
3. มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. ดาํเนินชีวติแบบวถีิเศรษฐกิจพอเพียง  
5. การสร้างเสริมสุขภาพ (กาย ใจ สังคม ปัญญา)   
 เนืองจากการให้ความรู้เกียวกบัความดีนนัเป็นเรืองทีตอ้งอาศยับุคคลทีสมาชิกให้ความ

เคารพ ความศรัทธา แน่นอนว่าต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรมทีบงัเกิดขึนในตัวบุคคลทีให้การ
ถ่ายทอดความรู้  ส่วนความรู้ดา้นอืนๆ ทีเอือประโยชน์ต่อสมาชิกก็เป็นคดัสรรตามประเด็นต่างๆ  
รวมถึงการแสวงหาความรู้โดยการเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานจากสถานทีต่างๆ ทีเป็น
การเติมเตม็องคค์วามรู้ของคณะกรรมการและสมาชิก 

 ธนาคารความดีจึงมีการแสวงหาความรู้ทีเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน และสามารถนาํมา
ปรับประยุกตใ์ช้ในการดาํเนินงานของธนาคารความดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามวตัถุประสงค์ของธนาคารความดี   จึงเป็นการแสวงหาความรู้ทีส่งเสริมและสนับสนุนการ
พฒันาการดาํเนินงานของธนาคารความดีไดเ้ป็นอยา่งดีคือ  

โดยแบ่งการแสวงหาความรู้ใน 2  ส่วนใหญ่ๆ  คือ การแสวงหาความรู้ในการปฏิบติังาน
ของคณะทาํงาน และ การแสวงหาความรู้ของสมาชิกธนาคารความดี  ดงันี 



 
 

1.  การแสวงหาความรู้ในการปฏิบติังานของคณะทาํงานธนาคารความดี  ไดมี้ช่องทางใน
การแสวงหาความรู้ ดงันี 

 1.1 การแสวงหาความรู้ขอ้มูลในรูปของเอกสาร สือ หรือสารสนเทศ ทีเกียวขอ้ง
กบัการดาํเนินงาน อาทิเช่น กระบวนการรับสมคัร  การคิดและออกแบบสมุดสะสมความดี จดัทาํ
แบบฟอร์มสําหรับสมุดฝาก-ถอนความดี ขนัตอนและวิธีการรับการฝาก-ถอนความดี  และการ
บริหารจดัการภายในธนาคารความดี 

 1.2 การแสวงหาความรู้จากกระบวนการฝึกอบรม เพือพฒันาทกัษะโดยอาศัย
ผูเ้ชียวชาญใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํ โดยเฉพาะขนัตอนการฝาก-ถอนความดีทีตอ้งอาศยัการปรับ
ประยุกต์จากการในระบบเงินตรามาเป็นความดีแทน ซึงในการฝึกอบรมได้ร่วมมือกบัธนาคาร
พาณิชยที์มาช่วยใหค้าํปรึกษาในขนัตอนนี  นอกจากในการปฏิบติังานในลกัษณะงานสํานกังานแลว้
สิงทีตอ้งพฒันาความรู้ร่วมดว้ยเช่นเดียวกบัสมาชิกธนาคารความดีทวัไป คือ ความรู้เกียวกบัความดี
ทีสอดแทรกในกิจกรรมนนัๆ  อาทิเช่น ในเรืองการบริหารจดัการธนาคารความดี ให้รู้จกับทบาท
หน้าทีของตนเอง บทบาทผูจ้ดัการตอ้งการจดัอะไรบา้ง คนรับรองความดีคือใคร และเจา้หน้าที
ธนาคารความดีทาํหนา้ทีในการรับฝาก-ถอนความดี ดูแลสิงของ บนัทึกคะแนนความดี ทาํรายงาน
ผลการปฏิบติังานส่งสาํนกังานใหญ่ทุกเดือน เป็นตน้ 

 1.3 การแสวงหาความรู้จากการศึกษาดูงาน  การศึกษาเรียนรู้จากแหล่งขอ้มูลหรือ
สถานทีอืนๆ ทีเหมาะสมกบัภาระงานถือเป็นการเปิดโลกทศัน์ให้กบัคณะทาํงานโดยนาํมาปรับใช้
ให้เขา้กับวิถีการดาํเนินงานของธนาคารความดี โดยการศึกษาดูงานจะเน้นไปในเรืองของงาน
สาํนกังาน และการบริหารจดัการ  

2.  การแสวงหาความรู้ของสมาชิกธนาคารความดี  ไดมี้ช่องทางในการแสวงหาความรู้ 
ดงันี 
  2.1  การแสวงหาความรู้จากตัวบุคคลมาจัดเก็บไว้ให้เป็นระบบเพือนําไปใช้
ประโยชน์กบัธนาคารความดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์และ
ความตอ้งการ อาทิ ภูมิปัญญาเปรียบเสมือนเบา้หลอมของการความทาํดีทีแฝงอยู่ในตวับุคคล ที
สะทอ้นออกมาในลกัษณะการเชิดชู/และยกยอ่งคนดี อนัเป็นตน้แบบในการประพฤติปฏิบติัให้กบั
สมาชิกไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
 

  2.2 การแสวงหาความรู้จากการแลกเปลียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ ซึง
ความรู้จะแฝงอยู่ตวับุคคล เพียงแต่ตอ้งอาศยัเวทีหรือโอกาสในการแลกเปลียนเรียนรู้ และการ
ถ่ายทอดอยา่งถูกวธีิ 

2.3 การแสวงหาความรู้จากกระบวนการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมเป็นการให้
ความรู้และความเขา้ใจทีตรงกนัในการดาํเนินงานและกิจกรรมทีธนาคารความดีจดัขึนอยา่งต่อเนือง 

อาทิเช่น จะจดัอบรมเมือสมาชิกครบ 50 คนขึนไป หรือ 1 หมู่บา้นต่อ 1-2 รุ่น หรือ 1 โรงเรียน ต่อ 1 
รุ่น รวมทงัเมือเปิดสาขาใหม่ก็จะมีการอบรมแก่สมาชิกทุกครัง ซึงรายละเอียดในการอบรม ไดแ้ก่ 
การอบรมถึงเกณฑ์ในการทาํกิจกรรมทาํความดี ในทุกครังทีมีการอบรมจะมีการเพิมกิจกรรมทาํ
ความดี รวมถึงเกณฑก์ารฝาก-ถอนความดี และการแบ่งปันประโยชน์  

 2.4 การแสวงหาความรู้จากการศึกษาดูงาน  ในการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งขอ้มูล 
เป็นการพฒันาเพิมพนูความรู้จาํเป็นตอ้งเปิดมุมมอง แง่คิดต่างๆทีมีความหลากหลายทีสามารถนาํมา
พฒันาตนเองและทอ้งถินได ้

จากการทีธนาคารความดีไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีไดผ้า่น
กระบวนการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกียวกบัความดี หรือกิจกรรมทาํความดี มาอยา่งต่อเนืองรวมถึงการ
ได้นาํไปศึกษาดูงานในองค์กรและพืนทีต่างๆ เพือเปิดโลกทศัน์และมุมมองเกียวกบัการบริหาร
จดัการในลกัษณะองค์กรเพือนาํมาปรับใช้ในธนาคารความดีให้เหมาะสมกบับริบทของธนาคาร
ความดีและชุมชน 

สอดคลอ้งกบัการกล่าวของกรรมการธนาคารความดีตาํบลหว้งม้ทีวา่ 

“ช่วงทีเริมใหม่ๆ ไม่เข้าใจว่าจะทาํกันอย่างไร เพราะไม่เหมือนกับลักษณะงาน
สาํนักงานทัวๆไป จะฝาก-ถอนความดีจะทาํอย่างไร นึกไม่ออกเลย ดีทีว่าท่านพระ
ครูสุจิณกัลยาณธรรมคงเห็นปัญหาทีน่าจะเกิดขึน จึงได้มีการอบรมให้กับพวกเรา
โดยให้ทางเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลหัวง้มทีมีความเชียวชาญงาน
สํานักงานมาช่วยสอนโดยปรับประยุกต์ให้เข้าการกิจกรรมของธนาคารความดี  
เช่น ระบบการลงคะแนนความดีมีแบบฟอร์มทีชัดเจน เป็นต้น” ( พนัธ์ุดี  พรหม
เทศ, 2556) 



 
 

 นอกจากนนัในส่วนของคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งเกียวกบัศึกษาดูงานได้
เสริมวา่ 

“การศึกษาดูงานกถื็อเป็นส่วนสาํคัญทีทาํให้เราได้เห็นอะไรมากขึน ถึงแม้จะไม่ใช่
รูปแบบการทาํงานของธนาคารความดีก็ตาม แต่เราก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ 
อย่างน้อยๆก็ระบบการทํางานของสํานักงาน การจัดทํารายงาน ประเภทงาน
เอกสารทีเราต้องนาํมาใช้ในการเกบ็ข้อมลูอย่างต่อเนือง” (พรรณศิริ  ตาคาํ, 2556) 

  โดยการนาํความรู้ทีแสวงหามานนั ไดม้าดาํเนินการภายในธนาคารความดี อาทิ 

  1. สร้างความเขา้ใจทีถูกตอ้งในการดาํเนินงานและกิจกรรมของธนาคารความดี 
เพือป้องกนัปัญหาทีอาจขึนถา้ปราศจากความเขา้ใจทีตรงกนั โดยมีหลกัการและแนวคิดทีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัการปฏิบติั  
  2. ส่งเสริมใหเ้กิดการริเริมในการสร้างสังคมแลกเปลียนเรียนรู้และนาํสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของธนาคารความดี 

  3. เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลียนความเห็นและสร้างบรรยากาศของการ
แลกเปลียนเรียนรู้ภายในธนาคารความดี 

  4. ให้ตระหนกัถึงความสําคญัของหลกัการทาํงานร่วมกนั เห็นความสําคญัและคุณค่าของ           
ตวับุคคล 

  5. ให้มีการพฒันาและใช้ศกัยภาพของคณะทาํงานและสมาชิกธนาคารความดีได้
อยา่งเตม็ทีและมีประสิทธิภาพ  

  6. สร้างความรู้ใหม่หรือนาํความรู้ทีมีอยู่มาใช้ในการทาํงานให้เกิดผลสัมฤทธิทีมี
ประโยชน์ต่อธนาคารความดี 

  7. รวบรวมความรู้ภายในธนาคารความดีและนาํเขา้ความรู้จากภายนอกทีเกียวขอ้ง 
แลว้นาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมาชิกธนาคารความดีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้

  8. เป็นการเสาะหา รวบรวม จดัเก็บความรู้ทีมีอยู่ในตวับุคคลแต่ละคนทีเชียวชาญ
ในดา้นต่างๆ กนั 



 
 

  9. ทาํให้ธนาคารความดีมีความเขม้แข็งและมีจุดเด่นในการทีจะต่อสู้กบักระแส
การเปลียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั 

 ในการแสวงหาความรู้ทางธนาคารความดีได้กาํหนดความรู้ตามทีมีการระดมความ
คิดเห็นอยา่งต่อเนือง โดยพิจารณาความรู้ทีเหมาะสมกบักิจกรรมนนัๆ ซึงผูว้ิจยัไดแ้จกแจงตามราย
กิจกรรมทีได้กาํหนดความรู้ทีสมาชิกธนาคารความดีจาํเป็นต้องต้องรู้และเข้าใจก่อนทีจะร่วม
กิจกรรม ดงัต่อไปนี 

ตารางที  9  กิจกรรมในการกาํหนดความรู้ 

 กจิกรรม หัวข้อการให้ความรู้ 

1 โรงเรียนผูสู้งอาย ุ  ดาํเนินชีวติ ผูสู้งอายทีุมีคุณภาพ 

2 ร้อยคน ร้อยดวงใจ ร้อยความห่วงใย แด่ผูสู้งวยัทีขาดแคลน ทานและการเสียสละ 

3 1 วนั 1 บาท การออม การใหแ้ละการแบ่งปัน 

4 ลดการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ และ อบายมุข บุญ บาป และศีล 

5 มรรคนายกนอ้ย   คุณธรรม จริยธรรม 

6 จิตอาสา   จิตสาธารณะ (Public Awareness) 

7 คนดีไม่มีพุง/ ทาํดีเพือลูก เลียงลูกดว้ยนมแม่ การส่งเสริมและดูและสุขภาพ 

8 อุย้สอนหลาน ภูมิปัญญาพืนบา้น 

9 คุณธรรมชุมชน คุณธรรม จริยธรรม 

10 กองทุนสวสัดิการชุมชน การมีส่วนร่วม  จิตสาธารณะ 

  



 
 

จากการกาํหนดความรู้ในข้างต้นเป็นการชีช่องทางแสวงหาความรู้ให้กับสมาชิกได้
เพิมพูน เติมเต็ม ความรู้และเขา้ใจมากขึน ซึงความรู้หลายประเด็นได้แฝงอยู่ในตวับุคคลอยู่แล้ว
เพียงแต่เป็นการนาํความรู้ทีแฝงอยูอ่อกมาใหไ้ดป้ระจกัษใ์นลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมของธนาคาร
ความดี 
       2.  การสร้างความรู้ เป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบักระบวนการในสร้างความรู้จากความรู้
ทีได้จากการแสวงหาความรู้ รวมถึงวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ทีร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ใน
ลกัษณะการแลกเปลียนประสบการณ์จากการพบปะ พูดคุยสือสารระหว่างกัน การทาํกิจกรรม
ดว้ยกนัของสมาชิกธนาคารความดีดว้ยการสร้างความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง เป็นวิธีการสร้าง
ความรู้ทีเห็นไดช้ดัเจนและก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกธนาคารความดี ดงันี 

   2.1 การแลกเปลียนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกนัโดยตรงระหวา่งบุคคล ดว้ยการ
สร้างความรู้ ในลกัษณะการให้คาํแนะนาํ การสอนงานให้กบัคณะกรรมการ คณะทาํงานและ
สมาชิก  
  2.2 การแลกเปลียนความรู้ทีเป็นความเชียวชาญเฉพาะของแต่ละบุคคลไปยงั
คณะกรรมการ คณะทาํงานสมาชิกคนอืน โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในลกัษณะของ
สมุดฝากความดี ทีกล่าวมาในขา้งตน้ เพราะมีการอธิบายและชีแจงใหช้ดัเจนในเรืองการบนัทึก ทียึด
แนวปฏิบติัตามเมนู/หมวดความดีทีธนาคารกาํหนดไว ้ดงัภาพที  

 

 

 

 

  

ภาพที    สมุดฝากความดี 

 

  



 
 

  2.3 การนาํความรู้ของสมาชิกธนาคารความดีทีมีการเผยแพร่และสือสารกนัมา
ลงมือปฏิบติัเพือให้เกิดประสบการณ์ ด้วยการแบ่งปันและสร้างความรู้จากความรู้ชัดแจง้ไปสู่
ความรู้ฝังลึก ธนาคารความดีไดน้าํความรู้ทีชดัแจง้ต่างๆ เช่น รูปแบบการบริหารจดัการ การดาํเนิน
กิจกรรม การใช้เอกสาร/แบบฟอร์มการฝาก-ถอนความดี จนเกิดเป็นความรู้และประสบการณ์
เกิดขึนในตวัของสมาชิกเอง ซึงในอดีตการเขียนบนัทึกความดีในสมุดฝากความดี จะตอ้งคอยมี
คณะกรรมการคอยบอกหรือบางรายตอ้งเขียนให้ การดาํเนินกิจกรรมในอดีตตอ้งมีพีเลียงคอยสอน
งานแต่ในปัจจุบนักิจกรรมต่างๆ สามารถดาํเนินการเองไดอ้ยา่งราบรืน 

 ในการสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ในลักษณะการ
แลกเปลียนประสบการณ์จากการพบปะ พูดคุยสือสารระหว่างกนั ในแต่ช่วงเวลาโดยเฉพาะการ
ประชุมประจาํเดือนจะมีการนาํเสนอผลการปฏิบติังาน ปัญหาทีพบและแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
นนัๆ อยา่งต่อเนือง 
 จากการสะทอ้นของกรรมการธนาคารความดีหวังม้เกียวกบัการจดัสร้างความรู้ทีกล่าว
ไวว้า่ 

“การดาํเนินงานของธนาคารความดีได้มีการประชุมแลกเปลียนกันทุกเดือน 
เป็น  สิงทีดีทีเราจะรู้ว่าสิงทีทาํนันเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง และจะแก้ไข
ปัญหาอย่างไร เพราะงานทุกงานย่อมมีปัญหาทังนัน ยิงตอนเริมธนาคารความ
ดีใหม่ๆ มีปัญหาเยอะ กใ็ช้การพูดคุยแลกเปลียน ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขมันก็
ผ่านพ้นมาด้วยดีทุกครัง” (สมพงษ ์ ชาํหา, 2556) 

 ในส่วนกรรมการธนาคารความดีป่าหุ่งไดเ้สริมวา่ 

      “การได้แลกเปลียนร่วมกันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเราได้มากทีเดียว 
อย่างการได้เคยร่วมแลกเปลียนกับกรรมการธนาคารความดีหัวง้มเมือ
เริมแรกก่อตังธนาคารความดีเช่นกัน ก็เห็นในมุมมองทีแตกต่างกันไป แต่
สิงทีสําคัญคือการได้เรียนรู้ในสิงทีเรายังไม่รู้และสามารถนาํไปใช้ได้ใน
ชุมชนของเรา”   (นิรันดร์  แปงคาํ, 2556)  



 
 

 นอกจากนนัในการสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการเห็นจริงและปฏิบติัจริงเพือให้
คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีไดเ้รียนรู้และฝึกปฏิบติัจากสิงเกิดขึนในขณะนนั 

 สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลหวังม้ไวว้า่ 

  “ในการทีเราได้ปฏิบัติหรือทาํได้ทุกวันนีกอ็าศัยว่าได้เห็นของจริง ได้ปฏิบัติ
จริง   เรียนรู้ จริง ถ้าอาศัยเพียงให้คนอืนมาให้ข้อมูลหรือไปดูคนอืนเขาทาํกย็ัง
ไม่สามารถทาํได้เอง เพราะเราจะไม่รู้วิธีการหรือปัญหาทีเกิดขึนว่าคืออะไร
แล้วเราจะแก้ไขให้ถกูต้องอย่างไร” ( พนัธ์ุดี  พรหมเทศ, 2556) 

 ในส่วนคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งไดเ้สริมในประเด็นนีวา่ 

“การเรียนรู้ทีผ่านการทาํจริงย่อมทาํให้เรารู้กระบวนการทีชัดเจน ซึงธนาคาร
ความดีป่าหุ่งเองกไ็ด้ใช้วิธีการสอนคนให้เป็นทาํเป็นโดยผ่านสิงทีเรามีอยู่ใน
ชุมชน อาจจะยากในช่วงแรกแต่เมือเราได้ผ่านการทาํบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆ ก็
ไม่ใช่เป็นเรืองยากอีกต่อไป” (พรรณศิริ  ตาคาํ, 2556) 

           3. การจดัเก็บความรู้ เป็นการจดัเก็บหรือการบนัทึกขอ้มูลความรู้ไวใ้นสือต่างๆ เพือให้ง่าย
ต่อการนาํความรู้ไปใชใ้นโอกาสต่อไป  

โดยกระบวนการจดัเก็บความรู้ของธนาคารความดี แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี 

1.  การจดัเก็บความรู้ในรูปแบบการบนัทึกของคะแนนสะสมความดี  แต่เดิมยงัไม่มี
โปรแกรมบนัทึกขอ้มูลของธนาคารความดี เมือสมาชิกธนาคารความดีทาํสมุดบญัชีหาย ตอ้งมาไล่ดู
ในสมุดบนัทึกของเจา้หน้าทีธนาคาร จึงทาํให้ไม่รู้ว่าคะแนนความดีเหลือเท่าไหร่ ทาํให้คะแนน
ความดีของสมาชิกหายไป แต่ในปัจจุบนัไดมี้ระบบบนัทึกความดีแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือลดท่อน
ความยุ่งยากในการพกพาสมุดบญัชีธนาคาร ซึงบางครังก็ลืมพกติดตวั หรือไม่ก็ทาํหล่นหาย ซึงใช้
ระบบบนัทึกดว้ยเลขบตัรประจาํตวัประชาชนของแต่ละคน ซึงไดรั้บการฝึกทกัษะจากผูที้มีความรู้
เกียวกบัการจดัเอกสารและการใชค้อมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีจากหน่วยรัฐ ประกอบดว้ย องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาํบล  เจา้หนา้ทีจากทีว่าการอาํเภอ องค์การ



 
 

บริหารส่วนตาํบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาํบล และเจา้หนา้จากธนาคารพาณิชยใ์น
การสอนใชโ้ปรแกรมบนัทึกขอ้มูลความดี  ดงัตวัอยา่งการบนัทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.   การจดัเก็บความรู้ในรูปแบบของกิจกรรมของธนาคารความดี ได้มีการจัดเก็บใน
รูปแบบสือสิงพิมพ์ สือวีดีทศัน์ และเอกสาร โดยบนัทึกและรวบรวมไวใ้นลกัษณะแผ่นพบั และ
เอกสารสาํหรับเผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของธนาคารความดี ซึงบางกิจกรรมได้
บนัทึกไวเ้ป็นวดีีทศัน์ อาทิเช่น การรวบรวมองคค์วามรู้เกียวกบักิจกรรมข่วงวฒันธรรมทีมีการจดั 6 
ครังต่อปี หรือ 2 เดือน/ครัง  หรือเป็นความรู้เกียวกบัหมอเมือง โดยมีการสร้างองค์ความรู้เกียวกบั
หมอเมือง หมอ้สมุนไพร และพิธีสืบชะตา เป็นตน้  รวมทงัไดมี้การจดัทาํในลกัษณะ Power Point 

เพือสามารถนาํไปประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้กบัสมาชิกและบุคคลทวัไปได้เรียนรู้ผ่านสือและ
เอกสารต่างๆ  โดยในการจดัเก็บความรู้ของธนาคารความดีเป็นไปอยา่งมีระบบนนั ประกอบดว้ย  
  2.1  แกนนาํหรือคณะกรรมการของธนาคารความดี ตงัแต่การดาํเนินงานกลุ่มบุคคล
ทีช่วยขบัเคลือนตลอดมา คือคณะกรรมการ ซึงกระบวนการจดัเก็บความรู้นนัตอ้งอาศยัวิธีการและ
ทกัษะในการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ กลุ่มบุคคลเหล่านีไดน้าํความรู้ ความสามารถและหลกับริหาร
จดัการมาใชร่้วมกบัการเปิดโอกาสในการระดมความคิดเห็นมาอยา่งต่อเนือง 

  2.2  การแลกเปลียนและแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยอย่างน้อย
การแลกเปลียนเรียนรู้เกิดขึนเดือนละ 1 ครัง ในวนัที 7 และ 20 ของทุกเดือน จะช่วยทาํให้สมาชิกแต่
ละคนมีความสาํคญัและสามารถนาํความรู้ทีมีมาพฒันาธนาคารความดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล จึงทาํ
ให้สมาชิกธนาคารความดีมีการแลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั ไดเ้กิดความรู้จากการพูดคุย การ
สอนงาน เพือสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึกดว้ยการแลกเปลียนประสบการณ์
ตรงระหวา่งสมาชิก การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชดัแจง้ดว้ยการเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและรูปแบบสือ การสร้างความรู้จากความรู้ชดัแจง้ไปเป็นความรู้ชดัแจง้ดว้ย
การรวบรวมความรู้ประเภทชัดแจ้งมาสร้างเป็นความรู้ประเภทชัดแจง้เรืองใหม่ๆ หรือต่อยอด
ความรู้เดิม และการสร้างความรู้จากความชดัแจง้ไปสู่ความรู้ฝังลึกโดยมกัจะเกิดจากการนาํความรู้
ชดัแจง้ทีไดเ้รียนรู้มาไปปฏิบติัจริงหรือลงมือทาํ ซึงจะทาํใหส้มาชิกธนาคารความดีทีดาํเนินการหรือ
ปฏิบติัในเรืองนนัๆ จนเกิดเป็นองคค์วามรู้ ประสบการณ์และปัญญาในตวัของสมาชิกธนาคารความ
ดี 



 
 

 ในการจดัเก็บความรู้ของธนาคารความดีไดมี้การสะทอ้นจากกรรมการธนาคารความ
ดีทงัสองแห่งวา่ 

“ครังแรกในการบันทึกข้อมลูโดยเฉพาะการจัดเกบ็คะแนนความดียังใช้เฉพาะ
เขียนลงสมุดบันทึกคะแนนความดีเท่านัน แต่ปัจจุบันได้มีการสอนนาํระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้เพือสะดวกในการจัดการเก็บข้อมูล ถือว่าดีมากเพราะ
ประหยดัเวลาและมีความชัดเจนของฐานข้อมลู” (ลาวลัย ์ คาํแสนยศ  ,2556) 

“ตอนนีธนาคารความดีตาํบลหัวง้มมีสือประชาสัมพันธ์ทังเอกสาร แผ่นพับ 
VDO และเพลง ทาํให้คนรู้จักธนาคารความดีตาํบลหัวง้มมากขึน”  

 (รุ่งโรจน์  ใจเทียง  ,2556) 

 “ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งได้จัดกิจกรรมทีผ่านประสบการณ์จากผู้ เฒ่าผู้แก่ ใน    
ลักษณะคู่มือของภูมิปัญญาท้องถินในตาํบล ซึงเป็นกิจกรรมหนึงทีเราจะช่วยสืบ
สานคู่กับการทาํความดีของชุมชน” (วไิล  รินคาํ  ,2556) 

 4. การวเิคราะห์และสกดัความรู้ของธนาคารความดีใชก้ระบวนการในการพดูคุยปรึกษาหารือกนั 

ในการดาํเนินกิจกรรมจะใช้การแนะนาํและแลกเปลียนขอ้มูลความรู้ซึงกนัและกนัและนาํปัญหา
หรือข้อเสนอแนะมาปรึกษาหารือกัน เพือคิดหาแนวทางและช่องทางทีดีทีสุดในการให้ได้
ประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด นอกจากนันได้มีการนําเอาข้อมูลความรู้ทีได้มากลันกรอง แยกแยะ 
ตรวจสอบ เพือให้ไดข้อ้มูลความรู้ทีถูกตอ้งก่อนทีจะนาํไปปฏิบติัใช้ในธนาคารความดี  โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานทุกเดือนเพือฟังประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี ร่วมกบัการสอบถามความคิดเห็นจากการลงพืนทีในกิจกรรมในชุมชน เช่น วนั
สงกรานต ์วนัพฒันาทอ้งถิน หรือจากการประชุมประชาคมหมู่บา้น  จากการติดตามและประเมินผล
การดาํเนินงานของธนาคารความดีดว้ยการประชาคมตาํบลทุกวนัที  7 ของเดือน และวนัที 20 ของ
เดือน พบวา่ไดด้าํเนินกิจกรรมทีส่งเสริมให้สมาชิกทาํความดีเป็นระยะๆ โดยกิจกรรมเหล่านีขึนอยู่
กบัความเหมาะสมและความตอ้งการของคนในชุมชน ซึงอาจเปลียนไปเรือยๆ เรียกกิจกรรม
ส่งเสริมการทาํความดีนีวา่ “เมนูความดี/หมวดความดี”  อาทิ เช่น  การทาํดีถวายในหลวงและ เมนู
คนดีคิดดีทาํดีสุขภาพดีนนัเนน้ให้สมาชิกทาํความดีต่อตนเองและครอบครัวก่อน เพือให้มีสุขภาพ



 
 

กายทีแขง็แรงและสุขภาพใจทีบริสุทธิ พร้อมทีจะทาํความดีเพือชุมชนต่อไป โดยมีเมนูคนดีมีส่วน
ร่วมสร้างความโปร่งใสไร้ทุจริตเป็นการส่งเสริมใหค้นทาํความดีเพือชุมชนร่วมกนัสอดส่องป้องกนั
การทุจริตในชุมชน ซึงเป็นการสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนและสมาชิกของธนาคารความดีรู้สึก
เป็นเจา้ของชุมชน เกิดความรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง ซึงพยายามจดัวางเมนูความดีให้
ครอบคลุมและสัมพนัธ์กบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การศึกษา และสุขภาพให้มาก
ทีสุด เป็นตน้   

       โดยจะนําเอาข้อมูลความรู้ทีได้มากลันกรอง แยกแยะ ตรวจสอบเพือให้ได้ข้อมูล
ความรู้ทีถูกตอ้งและสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ ได้แก่  เมนูและหมวดทาํความดี  กิจกรรมของ
ธนาคารความดี ซึงกิจกรรมของธนาคารความดีจะมีความสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตทีดี มีภูมิคุม้กนัในตวัเอง มีคุณธรรม มีปัญญา มีความพอเพียง เป็น
ชุมชนทีเขม้แข็ง มีความอยู่เยน็เป็นสุข เป็นธรรม และยงัยืน  ซึงทุกเมนูและหมวดทาํความดี หรือ
กิจกรรมของธนาคารความดี เกิดจากการวิเคราะห์อย่างมีขันตอน ตงัแต่ความต้องการ จนถึง
กระบวนการและแนวทางการดาํเนินงาน 

 เนืองจากธนาคารความดีไดใ้ชก้ระบวนการวิเคราะห์และสกดัความรู้เขา้มาช่วยในการ
ดาํเนินการ เป็นการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลความรู้ การปรับโครงสร้างความรู้ และการสกดั
ความรู้เพือให้อยู่ในสภาพและรูปแบบทีสามารถนําออกมาใช้พฒันาธนาคารความดีตามความ
ตอ้งการของสมาชิก คณะกรรมการและคณะทาํงาน และเป็นการสร้างใหเ้กิดประโยชน์ขึนในชุมชน  
 ในการวิเคราะห์และสกดัความรู้ของธนาคารความดีไดมี้การร่วมการปรึกษาหารือและการพูดคุย
เกียวกบัของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีเกียวกบัการดาํเนินงานของธนาคารความดี ซึงก็ถือเป็นการ
ประเมินผลการดาํเนินงานในและช่วงเวลา เพือนาํสิงต่างทีไดร่้วมกนัพูดคุยมาปรับปรุงหรือแกไ้ขในสิงทีเป็น
ปัญหาหรือสร้างสิงทีควรจะเกิดขึนในธนาคารความดีต่อไป 
 ในประเด็นนีไดมี้การสะทอ้นในประเด็นนีดงัทีกรรมการธนาคารความดีไดก้ล่าววา่ 

 “ทางคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีได้มีการประชุมกันทุกเดือนคือ 
 วนัทาํประชาคมหมู่บ้าน จะพูดคุยเกียวกับการพัฒนาในชุมชนซึงประเดน็หนึงที  
     จะเป็นวาระหนึงคือ การดาํเนินงานของธนาคารความดี โดยจะพูดคุยเรืองของ 
   กิจกรรมธนาคารความดีว่าเป็นอย่างไร มีอะไรเพิมเติม หรือมีปัญหาของ 



 
 

      ดาํเนินงาน ซึงทีได้คณะกรรมการจะมาประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
    ทุกครัง”     (พนัธ์ุดี  พรหมเทศ  ,2556) 
 
นอกจานนักรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งไดเ้พิมเติมเกียวกบัประเด็นกนัได้
วา่ 

“สิงหนึง ทีทางกรรมการขาดไม่ไ ด้ คือการ ร่วมกันแลกเปลียนและ 
ปรึกษาหารือกันมาอย่างต่อเนืองตังแต่เริมก่อตังธนาคารความดีมาจนถึง
ปัจจุบัน อาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างเป็นเรืองธรรมดา เพราะต่างคนต่าง
จิตต่างใจ ซึงในการทาํงานเราต้องยอมรับความคิดเห็นซึงกันและกัน ผลของ
การระดมความคิดเห็นร่วมกันแต่ละครังล้วนทาํให้เราได้เห็นช่องทางในการ
ปฏิบัติอย่างไรให้มีผลดีต่อธนาคารความดีและชุมชนของเรา” (นิรันดร์      
แปงคาํ  ,2556) 

 5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ เป็นกระบวนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ ทงัให้
สมาชิกภายในและภายนอกไดเ้รียนรู้   ซึงการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ของธนาคารความดีเป็น
การสร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปันทีผูใ้ห้มีจิตใจทีพร้อมจะให้และผูรั้บขอ้มูลความรู้ก็เต็มใจและ
ตงัใจมารับขอ้มูลความรู้อยา่งเต็มใจ เป็นการช่วยเหลือเกือกูลแบ่งปัน ทุกคนก็จะเกิดการเรียนรู้และ
การแบ่งปันร่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยการดาํเนินงานของธนาคารความดีไดมี้วิธีการถ่ายโอนและ
เผยแพร่ความรู้ดงัต่อไปนี 
  5.1  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ภายในและภายนอกชุมชน ในลกัษณะสือหรือ
นวตักรรมเผยแพร่เชิงรุกทีหลากหลาย เป็นกระบวนการทีเกียวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทีมี
ประสิทธิภาพ เป็นการช่วยให้ชาวบา้นเกิดความรู้และความตระหนกัในเรืองธนาคารความดีอย่าง
หลากหลายในทุกเพศวยั ซึงไดมี้การผลิตสือในรูปแบบ 

    1. บทเพลงธนาคารความดี  โดยมีคํา ร้องทํานองทีเป็นภาษาถินเพือคง
เอกลกัษณ์ของความเป็นลา้นนา และเป็นการสร้างความเขา้ใจเกียวกบัธนาคารความดีทีสมาชิกและ
บุคคลทวัไปเขา้ถึงและฟังเขา้ใจไดง่้ายและรวดเร็ว  

 



 
 

            2. แผน่พบั วารสาร และป้ายประชาสัมพนัธ์  

              3. เวป็ไซตธ์นาคารความดี  คือ http:// muangluanggoodbank.wordpress.com  และ  
www.gnb.huangom.net 

           4. จดับูธประชาสัมพนัธ์ การออกงานนิทรรศการ การประชุมสัมมนาตามสถานที
ต่างๆ อาทิเช่น เวทีฟืนพลงัชุมชนทอ้งถินอภิวฒัน์ประเทศไทย ศูนยนิ์ทรรศการประชุมไบเทค เป็นตน้ 

             5. สือวทิย ุและโทรทศัน์ ไดมี้การออกรายการวทิย ุและ โทรทศัน์ ในหลาย
รายการทีมาจดัทาํเพือนาํไปเผยแพร่สู่สาธารณะชน อาทิ สือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์  ผูจ้ดัการ ข่าวสด        
รายการโทรทศัน์ไทยทีวช่ีอง   ไทยพีบีเอส  เป็นตน้ 
     5.2  การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ในลกัษณะการศึกษาดูงานของคณะบุคคล 
ส่วนใหญ่จะมีศึกษาเกียวกบักระบวนการทาํงานของธนาคารความดี ซึงในการเผยแพร่ความรู้ให้กบั
ประชาชนทวัไปรวมทงัคณะบุคคลตามหน่วยงานต่างๆทีตอ้งการมาศึกษาดูงาน และปัจจุบนัทาง
ธนาคารความดีกาํลงัดาํเนินงานทีจะเป็นองคก์รเรียนรู้ชุมชนสําหรับการศึกษาดูงานอยา่งเป็นระบบ
มากขึน เพราะทีผ่านมาในแต่ละสัปดาห์จะมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ทงัภายในจงัหวดัและ
ต่างจงัหวดัเขา้มาศึกษาเรียนรู้อยา่งต่อเนืองและเพิมขึนทุกปี โดยเฉพาะ ธนาคารเพือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ในทุกจงัหวดัของภาคเหนือมาศึกษาดูงานทีนี และให้สิทธิพิเศษแก่
สมาชิกธนาคารความดีทีถือสมุดธนาคารความดีเมือไปติดต่อทีธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร คือ ไม่ตอ้งรอคิวแบบลูกคา้ทวัไป สามารถต่อคิวทางด่วนในช่องของขา้ราชการไดเ้ลย 

การเผยแพร่ในรูปแบบนีเป็นนาํปรับใชใ้นการดาํเนินงานหน่วยงานหรือชุมชนต่อไป 

         5.3   การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ในลกัษณะการจดัเวทีจดัการความรู้ เพือถอด
บทเรียนเรืองธนาคารความดี โดยผา่นกิจกรรมมหกรรมความดีของธนาคารความดีทุกปี โดยให้แต่
ละหมู่บา้นหรือสถานศึกษาไดอ้อกร้านหรือจดัซุ้มแสดงผลงานเพือนาํเสนอภาพชีวิต หรือผลงาน
ของธนาคารความดีของหมู่บา้นนนัๆ  

นอกจากนนัทางคณะกรรมการบริหารงานธนาคารความดีได้อาศยัการลงพืนทีตามสาขา
ยอ่ยของธนาคารความดีในการฝาก-ถอนความดีและให้ความรู้ ความเขา้ใจหรือการประชาสัมพนัธ์
ใหก้บัสมาชิก โดยใชว้ิธีการจดักระเป๋าบรรจุเอกสารการฝากถอนและป้ายธนาคารความดีให้กบัทุก
สาขายอ่ย โดยผูใ้หญ่บา้นอาจมอบหมายให้ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน



 
 

ตาํบล ซึงการเชือมโยงกลุ่มเครือข่ายในการดาํเนินงานของธนาคารความดี ไดแ้ก่ โรงเรียน โดยให้
อาํนาจในการบริหารจดัการและการกาํหนดหมวดหมู่ความดีอย่างอิสระ รวมทงัการขยายไปที
หมู่บา้น ดว้ยการจดัชุดบริการธนาคารความดีเคลือนที  

ในการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ของธนาคารความดีทงัสองแห่งลว้นมีสือให้เห็นอย่าง
แพร่หลายในขณะนี สอดคลอ้งกบัการกล่าวของพระครูสุจิณกลัยาณธรรม ไวว้า่ 

“ธนาคารความดีหัวง้ม มีสือเผยแพร่ธนาคารความดีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะแผ่น
พับ วารสารทีทางองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวง้มจัดทาํให้ ป้ายประชาสัมพันธ์
ตามสถานทีต่างๆ เว๊ปไซด์ การจัดบูธ บทเพลง หรือการออกสือต่างๆ ทังรายการ
วิทยุ และรายการทีวี ตอนนีทัวทังประเทศน่าจะรู้จักธนาคารความดีตาํบลหัวง้
มเป็นอย่างดี ซึงเป็นสิงทีน่ายินดีทีสามารถนาํสิงดียืนให้กับสังคมเพือนาํไปใช้ให้
สังคมเราน่าอยู่ขึน”   ( พระครูสุจิณกลัยาณธรรม, 2556) 

นอกจากนนักรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งไดเ้สริมวา่ 

“สือทุกวันนีเป็นส่วนช่วยสําคัญทีทาํให้การทาํงานสามารถขับเคลือนได้รวดเร็ว
ขึน คนภายนอกหันมาสนใจอย่างต่อเนือง พร้อมทีจะนาํความรู้และวิธีการใน
รูปแบบนีไปปรับใช้ในชุมชนของตัวเอง พวกเราก็ภาคภูมิใจทีสามารถเป็น
แบบอย่างทีดีให้กับคนอืน”  (ศรีเมือง  ใจสน, 2556)  

 6. การประยุกตแ์ละปรับความถูกตอ้งของความรู้ เป็นการนาํเอาความรู้ทีสังสมมาจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ทีเป็นภูมิปัญญาเดิมของสมาชิกมาปรับใช้ในการดาํเนินกิจกรรมของ
ธนาคาร ภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบนั พฒันาจนเป็นเทคนิควิธีการทีเป็น
ลกัษณะของธนาคารความดี  ซึงองคค์วามรู้หรือขนัตอนวิธีการต่างๆ จึงตอ้งมีการประยุกตแ์ละปรับ
ความรู้ใหใ้ชไ้ดก้บักิจกรรมแต่ละกิจกรรม เช่น 

  6.1  การกาํหนดเป้าหมายของธนาคารความดี คือ “ เป็นการทาํความดีเพือสร้างค่า
ความเป็นคนยามขัดสนในแลกเป็นสิงของได้” จากเป้าหมายนี ได้ประชุมแลกเปลียนของ
คณะกรรมการและคณะทาํงาน ในการดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดีทีมุ่งเนน้กลุ่มเยาวชนนนั
ตอ้งมีการปรับให้เหมาะสมในการใช้กุศโลบายให้กลุ่มเยาวชนหันมาทาํความดีมากขึน โดยใช้



 
 

กิจกรรมมรรคนายกนอ้ย กิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมอุย้สอนหลาน ซึงจุดเด่นของกุศโลบายที
สอนใหค้นทาํความดีสาํหรับเยาวชนในการถือปฏิบติัมี 4 ประการ 

    1. ธนาคารความดีมีกระบวนการทีไม่ยุง่ยากและโดนใจเยาวชนรุ่นใหม่ 
      2. มีแรงจูงใจทีเหนือกวา่กระติก กระปุกออมสิน หรือเครืองบริโภคอืนๆ นนัคือ

การทาํความดีซึงมีคุณค่าทางดา้นจิตใจ 

          3. เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทาํใหเ้กิดพลงัความสามคัคีในชุมชน 

4. สามารถสร้างสิงแวดลอ้มทีเอือใหค้นทาํความดีมากยงิขึน 

   6.2  การกาํหนดเมนูความดี/หมวดความดี จากทีมีการกาํหนดจากประชุมประชาคม
หมู่บา้นในแต่ละเดือน พบว่า จะมีการเพิมเติมเมนูความดี/หมวดความดี และกิจกรรมของธนาคาร
ทุกเดือน แต่จะไม่มีการตัดออก ในการเพิมเมนูและกิจกรรมของธนาคารความดีนัน เพือให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ ณ ขณะนนั เช่น การบริจาคเลือดในช่วงวนัเฉลิมพระชนม์ การลดเหลา้
เขา้พรรษา การถือศีลกิจเจ การทาํลายยงุลายในช่วงระบาด  เป็นตน้ 

  6.3  การฝาก-ถอนความดี มีการปรับความรู้ให้สมาชิกรู้กระบวนการทีถูกตอ้ง ซึงเดิมที
ตอ้งใชบ้นัทึกเก็บไวเ้ฉพาะส่วนบุคคลเพียงฝ่ายเดียว ธนาคารไดน้าํระบบคอมพิวเตอร์ร่วมดว้ย แต่
เมือไดมี้จดัเก็บความดีโดยการใช ้เพือใหเ้กิดความถูกตอ้งของขอ้มูลชดัเจนขึน 

       6.4  การประยุกต์และปรับความถูกต้องของความรู้ สู่องค์กรภายนอก  คือการ
ดาํเนินงานของธนาคารความดีนนั สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงานหรือองคก์ารทงัภาครัฐ
และภาคเอกชนไดไ้ม่ยุง่ยาก โดยขอ้เสนอแนะวิธีการนาํธนาคารความดีไปประยุกตใ์ชใ้นหน่วยงาน
พอสังเขป ดงันี  องค์การภาครัฐทีมีการเลือนเงินเดือนขา้ราชการ หรือการให้บาํเหน็จความดี
ความชอบตอบแทนใหแ้ก่ขา้ราชการทีประพฤติตนอยูใ่นจรรยา มีระเบียบวินยั และปฏิบติัราชการมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของภาครัฐนนั ยงัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานทียงัไม่เหมาะสมมากนกั เช่น บางหน่วยงานใชก้ารประเมินแบบ 360 องศา (360-Degree 

Feedback) เป็นกระบวนการประเมินประสิทธิภาพในการทาํงานของพนกังานจากผูป้ระเมินหลายๆ 

แหล่ง เช่น หวัหนา้งาน เพือนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และตวัพนกังาน รวมทงัลูกคา้ทีติดต่อเป็น
ประจาํกบั พนกังานผูน้นั ในการนาํรูปแบบการดาํเนินงานของธนาคารความดีไปปรับใชก้บัองคก์าร
ภาครัฐเหล่านี ดว้ยการนาํคะแนนความดีตามหลกัการฝากความดีของธนาคารความดีมาเป็นตวั



 
 

พิจารณาผลการปฏิบติังานหรือความดีความชอบของพนกังาน  หรือองค์กรภาคเอกชนทีมีการ
พิจารณารางวลัโบนสัประจาํปีให้แก่พนกังาน นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบติังานดา้น
ต่างๆ และจาํนวนปีทีทาํงานแลว้ ก็จะเป็นผลดีต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก ทาํใหพ้นกังานลดการแข่งขนั
กนัและช่วยเหลือกนัในการทาํงานมากขึน คือการทาํกิจกรรมของธนาคารความดี  

ในการประยกุตแ์ละปรับความถูกตอ้งของความรู้ของธนาคารความดีไดพ้ยายามเสริมสร้าง
และปรับประยุกตใ์นการดาํเนินงานให้เหมาะสม  ถูกตอ้ง กบับุคคล กลุ่มหรือองค์กรโดยพิจารณา
ในสิงทีเป็นอยู ่

        ประเด็นนีไดมี้การสะทอ้นจากกรรมการธนาคารความดีตาํบลหวังม้ไดก้ล่าววา่ 

“การทาํความดีฟังดูแล้วหลายคนมองข้ามเพราะไม่มีตัวตน โดยเฉพาะกลุ่ม
พวกเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึงคณะกรรมการได้พิจารณาว่ากลุ่มเด็กและ
เยาวชนควรมีบทบาทสาํคัญในการขบัเคลือนในการดาํเนินงานจึงส่งเสริมให้
เด็กเยาวชนเข้ามาเรียนรู้เพิมขึนโดยพยายามเสริมสร้างกิจกรรมทีเหมาะสม
กับเดก็ๆ เช่น กิจกรรมมคันายกน้อย  กิจกรรมหมอน้อยอาสา เป็นต้น”  
(สมพงษ ์ ชาํหา, 2556) 

 สาํหรับมุมมองของกรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งไดส้ะทอ้นไวว้า่  

“องค์ความรู้ทีมีอยู่ย่อมมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ว แต่จะเอามาออกมาใช้ให้
ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ และเหมาะสมกับการทํางานนันย่อมต้องอาศัยการ
เรียนรู้ของแต่ละคน ซึงการดาํเนินงานของธนาคารความดีป่าหุ่งได้นาํวิธีการ
มาแลกเปลียน นาํบทเรียนทีได้จากสิงทีเกิดขึนมาปรับใช้ เช่น ระบบการ
จัด เก็บฐานข้อมูล ที ต้องมาปรับใ ช้ใ ห้ ทันกับยุค ปัจ จุบัน  เ ป็น ต้น ”                 
(ศรีเมือง ใจสม  ,2556) 

 

 

    



 
 

3.2  การปฏิบัติทเีป็นเลิศของธนาคารความดี  
         การศึกษาปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวม 
และวิเคราะห์จากบริบทของชุมชน วฒันธรรมชุมชนและกระบวนการบริหารจดัการของธนาคาร
ความดี ซึงจากการได้เรียนรู้ของธนาคารความดีตาํบลหัวง้มและป่าหุ่งนันมีลกัษณะเด่นทีสําคญั
ส่งผลใหเ้ป็นองคก์รทีมีการปฏิบติัเป็นเลิศ  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

     1.  การปฏิบติัทีเป็นเลิศในดา้นทุนทางสังคมของชุมชน  กิจกรรมของธนาคารความดีถือ
ได้ว่าเป็นการปฏิบัติทีเป็นเลิศของธนาคารความดี ซึงการบริหารจัดการของธนาคารได้มีการ
ดาํเนินการไดส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่ม เป็นกระบวนการบริหารจดัการทีสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดขึนกบัสมาชิกธนาคารความดี คือ การยึดถือกฎระเบียบเป็นแนวทางปฏิบติั 
ความไวว้างใจและการยอมรับซึงกันและกนั ซือสัตย์และเสียสละ ซึงการปฏิบติัทีเป็นเลิศของ
ธนาคารความดีต้องอาศัยทุนสังคมทีแฝงอยู่ในชุมชนเป็นสําคัญทีเป็นส่วนขับเคลือนในการ
ดาํเนินงาน และทุนสังคมทีสาํคญัทีอยูใ่นชุมชนทีส่งผลต่อการปฏิบติัเป็นเลิศ มีดงันี 

          1.1 ศาสนธรรม หรือหลกัธรรมในศาสนา เป็นเครืองชีแนะบุคคลให้มีความรัก ความ
ห่วงใย ความเอืออาทรต่อกนั และใช้หลกัการทางศาสนามาสร้างความเป็นปึกแผ่นของชุมชน เช่น 
ในพระพุทธศานาทีมุ่งสอนให้คนละเวน้ความชวั ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้น การทาํความดีดว้ย
การให้ทาน เสียสละ รักษาศีล และมีจิตใจทีสงบ มีความเมตตาต่อสรรพสิง ซึงสิงเหล่านี เป็นทุนที
สร้างความเป็นปึกแผน่ใหก้บัชุมชนได ้
          1.2 วฒันธรรมในชุมชน จากปรากฏการณ์ภายในชุมชนแสดงถึงการมีรากฐานที
มนัคงของทุนวฒันธรรมในชุมชนและผูค้นในชุมชนไดใ้ชเ้ป็นพืนฐานเพือเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับชุมชน การเรียนรู้และขบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา ค่านิยมทีดี ความเชือ จารีต
ประเพณี ซึงการปรับตวัของบุคคลและชุมชนให้ทนัต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ทีเปลียนแปลง
จากภายนอกชุมชน สามารถให้การดาํรงชีวิตอยู่อย่างมนัคง มีความเชือมนัและภาคภูมิใจในความ
เป็นชุมชนของตนเอง  
         1.3  ทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบุคคล ได้แก่ การนาํบุคคลทีเป็นผูน้าํปราชญ์
ทอ้งถิน พระสงฆ์ ผูท้รงคุณวุฒิ และผูน้าํโดยเฉพาะการทีผูน้าํทีชาวบา้นให้ความเคารพศรัทธาต่อ
ผูน้าํได้ นันส่งผลให้แกนนําสามารถผลักดันเรืองธนาคารความดีได้อย่างดีและรวดเร็ว ซึงผูน้ํา



 
 

ชุมชนเกิดจากสมาชิกในชุมชนเพือให้ได้บุคคลทีมีวิสัยทศัน์ร่วมกันและมีภาระจิตใจในการ
ส่งผา่นวิสัยทศัน์ ชุมชนสู่คนรุ่นต่อไปอยา่งมีพลงั โดยพิจารณาทีบุคลิกลกัษณะ ความสามารถและ
ลกัษณะชีวิตทีเหมาะสมมีจุดยืนและหลกัการทียึดในการตดัสินใจ ขณะเดียวกนัก็มีความเคารพให้
เกียรติรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน มีความสามารถในการบริหารจดัการในชุมชนได้
เป็นอยา่งดี 

นอกจากชุมชนทีสามารถเติบโตมาอยา่งต่อเนืองไดน้นั ไดมี้การวางแผนสร้างสมาชิก
ชุมชน ใหส้ามารถทาํงานเป็นทีมงานดา้นต่างๆ ทีมีประสิทธิภาพ 

      1.4  ความเอืออาทร  นบัวา่เป็นความสาํคญัอยา่งยงิทีคนในชุมชนจะมีความเอืออาทรต่อ
กนั ไวว้างใจซึงกนัและกนั ซึงความเอืออาทรนีเป็นพลงัทีสาํคญัยงิของทุนทางสังคม 
            1.5 การมีส่วนร่วมและความสามคัคี คนในชุมชนเกิดความตระหนกัในการทาํงานเพือ
ส่วนร่วม และเล็งเห็นประโยชน์สาธารณะ มีการทาํงานแบบมีส่วนร่วมมากขึนทงัในส่วนของการ
วางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์  ซึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็น
การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน เป็นหน้าทีทีคนในชุมชนแต่ละชุมชนตอ้งเขา้ไปเกียวขอ้ง
สัมพนัธ์ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ รวมถึงวางแนวทางให้เกิดโครงสร้างทางสังคมแบบแนวนอน สร้าง
ค่านิยมจากหลกัธรรมของศาสนา หรืออุดมการณ์ในการใช้ชีวิต ความเชือในเรืองกรรม การเคารพ
นอบนอ้มต่อธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวญิญาณทีเอือใหเ้กิดการจดัการทรัพยากรธรรมชาติทีมีประสิทธิภาพ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพือชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทอ้งถิน การสืบสานภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนุนหรือ
สร้างผูน้าํตามธรรมชาติให้เกิดมีในชุมชน รักษาระบบความสัมพนัธ์เชิงสังคมทีเคยมีในอดีตให้
ดาํรงอยูต่ลอดไป นอกจากนีคนในชุมชนยงัมีเป้าหมายร่วมกนัทีชดัเจนในการขบัเคลือนงานภายใต้
แผนการดาํเนินงานของธนาคารความดี เด็กและเยาวชนเข้ามีบทบาทในการร่วมกิจกรรมเพือ
ส่วนรวมมากขึน ดว้ยการเรียนรู้โดยใชภู้มิปัญญาของชุมชนเป็นฐาน ลว้นมาจากทุนทางสังคมของ
ชุมชน  
    โดยองค์ประกอบขา้งตน้มีความเกียวขอ้งเชือมโยงกบัทุนทางสังคมประเภทต่างๆ อาทิ 
ทุนทางปัญญา (Spiritual Capital) ทุนมนุษย ์(Human Capital) ทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital) 

กองทุนสาธารณะ (public fund) และพืนทีสาธารณะหรือพืนทีทางวฒันธรรม (Public space or 



 
 

cultural space) โดยสรุปทุนทางสังคม  มีกลไกทํางานทีนําไป สู่ความมันคงของชุมชน 
ประกอบดว้ย 2 ประการคือ  

  1.  การเกิดขึนของเครือข่ายทีมีบรรทดัฐานทีแขง็แรงทีใชเ้ป็นหลกัในการช่วยเหลือ
กนัโดยมีความไวว้างใจ (Trust) เป็นตวัอาํนวยให้กลไกนีดาํเนินไปโดยสะดวกกลายเป็นส่วนหนึง
ของรูปแบบการดาํรงชีวติทางสังคม (Social life) 
  2.  เครือข่าย ทีนาํไปสู่การประสานความร่วมมือ (Coordination) การสือสารและ
การกระจายขอ้มูลข่าวสารสู่ผูอื้นเป็นกระบวนการการสร้างความไวว้างใจกนัทีเอือต่อการร่วมมือ 
จนฝังเป็นส่วนหนึงของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 ดังนีจะเห็นได้ว่า สิงทีก่อเกิดขึนในชุมชนของตาํบลหัวง้มและตาํบลป่าหุ่งคือคุณค่า
ความสัมพนัธ์ทีก่อตวัหยงัรากลึกอยูชุ่มชนเป็นบรรทดัฐานทางสังคม (Norms) คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม เป็นความผูกพนัเป็นเครือญาติ มิตรสหาย ความเอืออาทรต่อกนั มีนาํใจต่อกนั การแบ่งปัน
ซึงกันและกัน และเป็นความสัมพนัธ์แนวราบเป็นใยข่ายทีเชือมต่อถึงกัน พึงพากันด้วยความ
ไวว้างใจซึงกนัและกนั ในอีกแง่หนึงอาจเรียกว่า ทรัพยากรทางศีลธรรม (Moral resource) เป็น
ทรัพยากรประเภทหนึงทีมีลกัษณะพิเศษ ทียงิใชย้งิเพิมไม่ลดลงอยา่งทรัพยากรอืนๆ  
            2.   การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดีในดา้นผลสัมฤทธิต่อความจุดมุ่งหมายของการ
จดัการความรู้และธนาคารความดี โดยธนาคารความดีมีเป้าหมายคือ “การทาํความดีเพือสร้างค่า
ความเป็นคน” โดยกระบวนการของธนาคารความดีช่วยขบัเคลือนกิจกรรมการพฒันาแบบบูรณา
การ และการแกไ้ขปัญหาทงัดา้นสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ภายใตส้ังคมแห่งคุณธรรม ซึง
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ ทีไดมี้การวิเคราะห์ สังเคราะห์จากนกัวิชาการต่างๆ  
คือ 

  2.1  เพือสร้างความเขา้ใจอนัดีต่องาน ต่อปัญหาและสามารถร่วมแกปั้ญหาให้ลุล่วง
ไปดว้ยดีไดอ้ยา่งมีหลกัการและแนวคิดทีเหมาะสม 

  2.2 เพือส่งเสริมให้เกิดการริเริมในการสร้างสังคมแลกเปลียนเรียนรู้และนาํสู่การบรรลุ
เป้าหมาย 

  2.3 เพือเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแลกเปลียนความเห็นและสร้างบรรยากาศของ
การแลกเปลียนเรียนรู้ในองคก์ร 



 
 

  2.4 เพือใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการทาํงาน เห็นความสาํคญัและคุณค่าของตวั
บุคคล 

        2.5 เพือใหมี้การพฒันาและใชศ้กัยภาพของบุคคลในการทาํงานไดอ้ยา่งเต็มทีและมี
ประสิทธิภาพ 

  2.6 เพือสร้างความรู้ใหม่หรือนาํความรู้ทีมีอยูม่าใชใ้นการทาํงานให้เกิดผลสัมฤทธิ
ทีมีประโยชน์ต่อองคก์รมากขึน 

  2.7 เพือรวบรวมความรู้ภายในองคก์รและนาํเขา้ความรู้จากภายนอกทีเกียวขอ้ง แลว้
นาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้

        2.8 เพือเป็นการเสาะหา รวบรวม จดัเก็บความรู้ทีมีอยู่ในตวับุคคลแต่ละคนที
เชียวชาญในดา้นต่างๆ กนั 

  2.9 เพือใหข้อ้มูลตอบสนองตรงตามเป้าหมายของผูรั้บบริการและตรงตามเป้าหมาย
ขององคก์รใหม้ากทีสุด 

       2.10 เพือการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัของบุคลากรในองค์กรทีทาํงานเกียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั 

      2.11 เพือให้มีการรวมกลุ่มกนัของบุคคลในองค์กรทีมุ่งเน้นความรู้และการเรียนรู้
ร่วมกนั 

      2.12  เพือนาํความรู้ทีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานในองคก์ร 

      2.13  เพือใหอ้งคก์รมีความเขม้แขง็และมีจุดเด่นในการทีจะแข่งขนักบัองคก์รอืน 

 จุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ขา้งตน้มีความหมายครอบคลุมตงัแต่จุดเริมตน้ของ
กระบวนการจดัการความรู้ได้เริมตน้จากความตอ้งการในการพฒันา ทีรวมกันเป็นกลุ่ม ชุมชน 
องค์กร เพราะจุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ ย่อมเป็นจุดมุ่งหมายทีกลุ่ม ชุมชน องค์กรนันๆ 
ตอ้งการจึงมีการนาํกระบวนการจดัการความรู้มาส่งเสริม สนบัสนุน เชือมโยงกลุ่ม ชุมชน องคก์ร 
องคก์ารเครือข่ายในเรืองการจดัการความรู้ทีเขามีอยู่หรือทีกาํลงัดาํเนินการอยูซึ่งมีประเด็นต่างๆ มี
วิธีการต่างๆ มากมาย หลากหลาย เพือพฒันางานให้สัมฤทธิผลมีประสิทธิภาพ พฒันาคนหรือ
สมาชิกในกลุ่ม ชุมชน องคก์ร และพฒันาฐานความรู้ของกลุ่ม ชุมชน องคก์ร  หรือหากให้คาํจาํกดั
ความว่าจุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้ คือ การทาํให้เกิดการเปลียนแปลงจากความรู้ทีฝังอยูใ่น



 
 

ตวัคนไปเป็นความรู้ทีชัดแจ้งให้มากทีสุด เพือให้เกิดความรู้ในกลุ่ม ชุมชน องค์กร เป็นการ
บริหารจดัการให้คนทีมีความรู้ฝังอยู่ในตวัถ่ายทอดออกมาสู่คนอืนๆ ทีตอ้งการความรู้นันๆ ด้วย
วธีิการใดๆ ก็ตาม เช่น เอกสารคู่มือ การสอนงานแบบเป็นพีเลียงประกบซึงเหมาะสําหรับงานทีตอ้ง
ใชค้วามชาํนาญ การสังเกตจากของจริงตอ้งประกบคู่ทาํงานกนัให้เป็นตวัตายตวัแทนก่อนทีพีเลียง
จะตอ้งอาํลาจากวงการไป หรือจะทาํในรูปแบบสือต่างๆ แต่ทีสําคญัจะตอ้งจดัการให้เป็นระบบที
สามารถเข้าถึงและนํามาใช้ได้อย่างสะดวก มีการแลกเปลียนประสบการณ์กัน เพือให้บรรลุ
เป้าหมายการทาํงาน (Right knowledge - Right people - Right time) และผลิผลออกมาเป็น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 4 ประการ คือ 1) ผลสัมฤทธิของงาน เกิดผลสําเร็จในงาน
ระดบัดีขึนและอาจจะไดน้วตักรรมของงานใหม่ๆ 2) บุคคลทาํงาน เกิดการพฒันา การเรียนรู้ เกิด
ความมนัใจตนเอง เกิดความเป็นชุมชน เป็นบุคคลเรียนรู้ 3) ความรู้ ของสมาชิกและขององค์กร
ไดรั้บการยกระดบั มีการสังสมและจดัระบบให้พร้อมในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 4) องคก์ร มีสภาพ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
 ในการดาํเนินงานของธนาคารความดีทีสามารถเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ไดน้นั ตอ้งอาศยั
โครงสร้างองค์กร ธนาคารความดีมีการเรียนรู้อย่างต่อเนืองทีเป็นระบบ มีโครงสร้างการบริหาร
จดัการทีชดัเจน มีกฎระเบียบ กติกาเป็นทีรับรู้ร่วมกนั แผนการดาํเนินงานทีชดัเจน ซึงสิงเหล่านนั
เกิดขึนเองโดยธรรมชาติ และกลไกการทาํงานร่วมกนัแบบลองผิดลองถูกจนได้รูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ทีเหมาะสม สมาชิกเริมตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสําคญัของการทาํงานในลกัษณะของ
องคก์ร จะช่วยใหส้มาชิกเกิดการแบ่งปันและมีความสัมพนัธ์ เตม็ไปดว้ยบรรยากาศของความผกูพนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิงดา้นจิตใจทีไดรั้บนาํหล่อเลียงและเติมเต็มกาํลงัใจอยูเ่สมอ นนัคือ การทาํความดี 
ทีสร้างความภาคภูมิใจของทุกคน นนัเป็นการทาํให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตทีดี โดยธนาคารความดีได้
แฝงมีวิถีปฏิบัติในลักษณะการดําเนินงานคือ  การพึงพาอาศัยกันและกันเพือทําให้บรรลุ
วตัถุประสงคที์ตงัไว ้ความรู้สึกเป็นเจา้ของ ความรู้สึกถึงความสัมพนัธ์แบบเป็นพีเป็นนอ้ง(Sense of 

being family)  และความยดึโยงรับผดิชอบต่อกนัอยา่งใกลชิ้ด 
 นอกจากนันในการจดัเรียนรู้ของธนาคารความดีนาํสู่การปฏิบติัทีเลิศ คือ การประเมิน
สภาพปัญหา จึงเกิดเวทีการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกทงัทีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
เพือสะทอ้นผลการดาํเนินงานถึงสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบทีเกิดขึนกบัการทาํงาน นาํไปสู่การ



 
 

กาํหนดทิศทางการพฒันางานอยา่งต่อเนืองจนเกิดแผนปฏิบติังานทีชดัเจน ซึงเมือมีการพฒันาตอ้ง
มีกระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ มีผู ้รับผิดชอบ หรือ กลุ่มผูรั้บผิดชอบและมียุทธศาสตร์ ในการ
ดาํเนินการอย่างมีระบบ และเป็นขนัตอนยาํว่า ในการดาํเนินการจดัการความรู้ในองค์กร (ชุมชน/
สังคม) ตอ้งมีการจดัการอย่างเป็นระบบและมียุทธศาสตร์ในการดาํเนินการ-พลานุภาพการจดัการ
รูปแบบการเรียนรู้ในการทาํงานในลกัษณะใหม่ๆ เช่น การระความคิดเห็นเกียวกบัการเลือกเมนู
ความดีเพือจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัการส่งเสริมการทาํความดี   ร่วมกบัทกัษะการคิดเชิง
วเิคราะห์ เกิดความคิดของผูน้าํระดบัชุมชนและแกนนาํชุมชน จึงไดร้ะดมความคิดหาวิธีการทีจะทาํ
ใหชุ้มชนสามารถพึงตนเอง และมุ่งเนน้การพฒันาเพือขบัเคลือนคุณธรรมหรือความดี ให้คงอยูห่รือ
กลบัมามีบทบาทในการสร้างสังคมอยูดี่มีสุข จึงนาํไปสู่การคน้หาศกัยภาพ ปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน โดยยึดภูมิปัญญาทอ้งถินของชุมชนเป็นกลไกในการขบัเคลือนงานอีกทางหนึง ซึงเป็น
อีกช่องทางหนึงทีชุมชนจะพึงตนเองได ้

      อย่างไรก็ตามในการจดัการความรู้ของธนาคารความดีไดด้าํเนินการโดยความสามารถ
การจดัการพฒันาธนาคารความดีเป็นองค์กรทีมีศกัยภาพในการบริหารจดัการ และมีอุดมการณ์
ร่วมกนัทีชดัเจน จึงทาํให้ธนาคารความดีมีพฒันาการในการเรียนรู้ทีเร็ว สังเกตไดจ้ากแผนปฏิบติั
งาน และผลการดาํเนินงานทีผ่านมาของธนาคารความดี สามารถสร้างชือเสียงให้เป็นทีรู้จกัของ
บุคคลทวัไป จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัหน่วยงาน บุคคลทงัภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั 

 3.  การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดีในดา้นรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีมีวิธีการทีเป็นเฉพาะ คือ เน้นการพฒันาต่อยอดในสิงทีมีอยู่แล้ว โดยมีการยกระดบัองค์
ความรู้ในส่วนทีสําคญัจาํเป็นทีธนาคารความดีขาดหายไปดว้ยเทคนิคทีหลากหลาย เช่น การลงมือ
ปฏิบติัจริง ประชุมทบทวน สะท้อนผลการดาํเนินงานทีผ่านมาเกียวกับการบริหารจดัการ  การ
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน แลว้สะทอ้นนาํมาสรุป ปรับปรุงแกไ้ข และถ่ายทอดขยายผลในสิงที
ประสบผลสาํเร็จ ซึงถือเป็นวธีิการจดัการดว้ยกลไกภายในธนาคารความดีและชุมชนเอง   

 โดยมีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทีสมาชิกและชุมชนสามารถดาํรงอยู่ไดอ้ย่าง
ต่อเนืองและมีพฒันาการทางบวกได้นนัองค์กรและชุมชนตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้เกิดขึน หาก
องค์กรหรือชุมชนปราศจากการเรียนรู้ทีต่อเนืองจะไม่สามารถรับมือกบัปัญหาใหม่ๆทีเกิดขึนได ้
เพราะปัญหาทีเกิดขึนยอ่มไม่มีสภาวะนิงอยูก่บัที แต่ปัญหาทุกปัญหามีลกัษณะพลวตัรทีเคลือนทีไป



 
 

เรือยๆ ซึงในการดาํเนินงานของธนาคารความดีไดมี้การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กบัสมาชิก 
หลากหลายแนวทาง อาทิ การเปลียนค่านิยมของสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเองโดยการจดัฝึกอบรมเพือประโยชน์แก่สมาชิกอยา่งต่อเนือง การสนบัสนุนให้สมาชิกศึกษาหา
ความรู้เพิมเติมจากสือหรือกิจกรรมของธนาคารความดี และการสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน  ซึง
ได้มีการรวบรวมและแนวทางปฏิบติัหรือวิธีการดาํเนินงานทีประสบความสําเร็จหรือสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นวิธีการทํางานเป็น
ประสบการณ์ทีเป็นแบบอย่างทีดี เป็นความรู้ทีอยู่ในตวับุคคล ถูกนาํมาสู่การสกดัมาเป็นความรู้ 
นาํมาจดัระบบความรู้ให้เห็นเป็นรูปธรรม ในลกัษณะไวใ้นฐานขอ้มูล โดยนาํระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์มาใช้และเผยแพร่ในเวป๊ไซด์ รวบรวมเก็บไวใ้นรูปของเอกสาร ไดมี้
การกระจายความรู้สู่บุคคลทวัไป ซึงจะเห็นได้ว่าการดาํเนินงานอนัสู่ความเป็นเลิศนนั สามารถ
ประสบความสาํเร็จไดโ้ดยอาศยัผูน้าํ ชาวบา้น และภาคีเครือข่าย ไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้
และพฒันาสู่ความเลิศในการจดัการความรู้ไดอ้ยา่งยงัยนื 

 4.  การปฏิบัติทีเป็นเลิศของธนาคารความดีในด้านความเข้มแข็งของชุมชน จากการ
รวบรวมและวิเคราะห์การดาํเนินงานของธนาคารความดีร่วมกบัการศึกษาชุมชน พบว่าชุมชนมี
ความเขม้แข็งทีสามารถยึดหยดัต่อกระแสการเปลียนแปลงทางสังคม ดงัสรุปความเขม้แข็งของ
ชุมชนไดด้งันี  

   4 .1  มีจิตสํานึกชุมชน (Community conscientiousness) หรือเป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ 
(Spirituality) คือ สมาชิกสํานึกว่าตนเองเป็นเจา้ของชุมชน มีความตงัใจทีจะเขา้ร่วมรับผิดชอบ
ปัญหาต่างๆ กบับุคคลอืนๆ อยา่งเท่าเทียมกนัและมิตรภาพ ยอมรับในศกัยภาพของกนัและกนั และ
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหวา่งสมาชิก มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของชุมชนร่วมกนั 
เป็นตน้  
   4.  มีจิตวิญญาณชุมชน (Community spirituality) คือ การทีสมาชิกมีความจงรักภกัดี 
เสียสละทาํงานเพือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิงยึดเหนียวร่วมกัน เช่น วดั เครือญาติ โรงเรียน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้ง หน่วยงานราชการ และภาคีเครือข่ายของชุมชน หรือ ความสัมพนัธ์ทาง
สังคมแบบต่างๆ ทาํให้ชุมชนมีจิตใจเหมือนเป็นสิงมีชีวิตอยา่งหนึง ความมีจิตวิญญาณชุมชนทาํให้
เกิดความปีติความสุขอยา่งลน้เหลือ และเกิดพลงัอยา่งมโหฬาร เป็นพลงัเยียวยา (Healing power) ที



 
 

ทาํให้คนและชุมชนมีความสุขจิตวิญญาณชุมชน เป็นสิงทีเกิดขึนต่อเนืองจากการมีจิตสํานึก
ชุมชน ซึงนอกจากจะทาํให้ชุมชนเข้มแข็งโดยตรงแล้ว ยงัเป็นพืนฐานสําคญัทีทาํให้เกิดความ
เขม้แขง็แก่ชุมชนในดา้นอืนๆ อีกดว้ย เพราะเป็นเสมือนการทาํให้สมาชิกในชุมชนมีจิตใจแข็งแกร่ง
มีความพร้อมทีจะรวมพลงักนัเพือพฒันาชุมชนของตนต่อไป 
   4.  เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community learning) คือ สมาชิกช่วยกนัเรียนรู้หรือเรียนรู้เป็น
กลุ่มมีความตืนตวัอยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทงัทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึงอยู่
นอกชุมชนและความรู้เกียวกบัชุมชนทีเป็นผลมาจากการปฏิบติั หรือประสบการณ์ทีไดรั้บร่วมกนั 

หรือเป็นกระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั ความรู้ทีเกิดขึนจึงเป็นการเรียนรู้ซึงกนัและ
กนัผา่นแลกเปลียนขอ้มูลความคิดร่วมกนั เพือนาํไปสู่การตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน การเป็นชุมชนเรียนรู้ทาํให้สมาชิกมีการเรียนรู้ร่วมกนั ซึงเป็นจุดเริมตน้ของการดาํเนินงาน
พฒันาชุมชนร่วมกนั เพราะผลจากการเรียนรู้จะนาํไปสู่การคิดหาวิธีการทีจดัร่วมกนัพฒันาชุมชน
ของตน 
   .4 มีองค์กรชุมชนเขม้แข็ง (Community organization) คือ ประชาชนรวมตวักนั
เหนียวแน่นดว้ยจิตสํานึกชุมชนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกาํลงักนัเพือช่วยกนัแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน ซึงเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกนัไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ 
   4.   มีการจดัการชุมชนทีดี (Community management) คือ สมาชิกของชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได้ วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและ
ประเมินผลการพฒันาชุมชนของตนเองไดท้าํใหอ้งคก์รชุมชนมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

   4.  มีเครือข่ายชุมชน (Community network) คือ มีกระบวนการเชือมโยงสมาชิกใน
กลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆ  เข้าด้วยกัน  ด้วยระบบการสือสารทีมีประสิทธิภาพและการ
ประชาสัมพนัธ์ดว้ยความสมานฉันท์ ทาํให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและ
องคก์รชุมชนต่างๆ ใหมี้พลงัเขม้แขง็ 

   4.  มีภาวะผูน้าํชุมชน (Community leadership) คือ ผูน้าํเป็นผูป้ระสานความคิด
ของสมาชิก ใหโ้อกาสสมาชิกไดแ้สดงความคิดเห็น ไม่ผกูขาดความเป็นหรือเป็นเจา้ของชุมชนเพียง
ผูเ้ดียว พร้อมทีจะเรียนรู้แลกเปลียนขอ้มูลและความคิดเห็นกบัผูอื้นผนึกตวัเองเขา้กบัชุมชนไดอ้ยา่ง



 
 

แนบแน่นและร่วมทาํประโยชน์เพือชุมชนโดยสรุปผูน้ําทีทาํให้ชุมชนเข้มแข็ง คือ ผูที้เชือม
ประสานแนวความคิดต่างๆ ของสมาชิกและองคก์รชุมชนเพือนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมนนัเอง 

   4.  เป็นชุมชนทีพึงตนเองได ้(Community self-reliance) คือ สมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ในชุมชนมีความเขม้แขง็พอทีจะช่วยเหลือหรือพึงตนเองได ้ทงัในทางเศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมและวฒันธรรม ทงัในยามปกติและประสบกบัภาวะวิกฤตต่างๆ อนัเป็นการพฒันา
แบบยงัยนืทีพึงประสงค ์

   4.  เป็นชุมชนสงบสุข (Peaceful community) ชุมชนเขม้แขง็เป็นผลสืบเนืองมาจากการ
พฒันาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข เมือคนมารวมกนัเป็นชุมชนและสร้างชุมชนให้
เขม้แขง็ได ้ก็ทาํใหค้นและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพฒันาชุมชน 
   4.  เป็นการพฒันาแบบยงัยนื (Sustainable development) ชุมชนเขม้แข็งมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทาํให้ชุมชนดาํรงอยู่และดาํรงต่อไปได้โดยไม่ล่มสลายอนัเป็นการพฒันา
แบบยงัยนืนนัเอง 
  จะเห็นไดว้่า ความสําคญัของการมีจิตสํานึกชุมชนทีบ่งบอกถึงความเป็นเจา้ของ มีส่วน
ร่วมในการดาํเนินการต่างๆ ในชุมชนเป็นลาํดบัแรก เพราะเมือคนปกติธรรมดาทวัไปมีความคิดว่า
ตนเป็นเจา้ของทรัพยห์รือมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในสิงใดๆ ก็ตามย่อมจะทาํให้เกิดการหวง
แหน รักษา พฒันา จนนาํไปสู่การมีจิตวิญญาณชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีองค์กรภายใน
ชุมชนทีเขม้แข็ง มีการจดัการชุมชนทีดี มีเครือข่ายชุมชน มีภาวะผูน้าํชุมชนเกิดขึน เป็นชุมชนที
พึงตนเองได้ เป็นชุมชนสงบสุข และเป็นการพฒันาชุมชนแบบยงัยืน จึงกล่าวไดว้่า ลกัษณะของ
ชุมชนเขม้แขง็เป็นลกัษณะทีเกิดไดจ้ากความร่วมมือ ร่วมใจ สามคัคี ปรองดองของคนในชุมชนเป็น
หลัก  และต้องอาศัย ปัจจัย ทุน  ทีครอบคลุมถึ ง ทุน เ งินตรา  ทุนควา ม รู้  ทุนบุคคล  ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทรัพยากรอืนๆ ทุนทางสังคม เป็นตน้ ทุนดงักล่าวเป็นปัจจยัพืนฐานทีจะ
เอือใหชุ้มชนทุกระดบัสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ปัจจยักระบวนการเรียนรู้-ความรู้ ชุมชนที
มีระบบการการถ่ายทอดความรู้ทงัเพือผลิตซาํและสร้างสรรค์ใหม่อยู่ภายในชุมชนอย่างต่อเนือง 
โดยมีทุนความรู้ของตนเองเป็นพืนฐาน และมีการจดัการความรู้ การแสวงหาความรู้ใหม่ เป็นตน้ จะ
เอือให้ชุมชนนันเกิดความเข้มแข็งขึนภายในได้  ปัจจยัการจดัการ การจดัการด้านต่างๆ ทีมี
ประสิทธิภาพ เช่น การจดัการทุน การจดักระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมจิตวิญญาณ โดยมีปัจจยั



 
 

ย่อย เช่น กลไกการจดัการ ได้แก่ ผูน้ํา กลุ่มผูน้ํา ระบบบริหารจดัการ โครงสร้างการจดัการ 
กฎระเบียบ เป็นตน้ ทีเหมาะสมจะเอือให้ปัจจยัอืนพฒันาส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง และ 

ปัจจยัด้านจิตวิญญาณ กลุ่มซึงมีระบบคุณค่า ความเชือ ค่านิยม ทีให้ความสําคญักับเรืองทางจิต
วญิญาณหรือศาสนธรรม เป็นตน้ ยอ่มเอือใหปั้จจยัการบริหารจดัการ ต่อ กระบวนการเรียนรู้ ดาํเนิน
ไปอย่างพึงพาอาศยักนั มีความเอืออาทร แบ่งปัน เอือเฟือต่อกนัได้ เกิดความสมานฉันท์ภายใน
ชุมชนมากกวา่การแก่งแยง่ชิงดีกนั และเมือคนในชุมชนรัก หวงแหน มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ
ต่างๆ ในชุมชนทีตนอยูอ่าศยัก็สามารถพฒันาชุมชนของตนไดต้ามสภาพ บริบทและองคป์ระกอบ
ต่างๆ ของชุมชนของตนได้โดยไม่ต้องมีลักษณะเหมือนหรือรูปแบบเดียวกับชุมชนอืนๆ ทีมี
ลกัษณะความเขม้แขง็เฉพาะอยูก่่อนแลว้  โดยสรุปดงัแผนภูมิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4  การจดัการความรู้และการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี 

 

 

 

 

การจดัการความรู้ธนาคาร
ความด ี

การปฏบิัตทิเีป็นเลศิของ
ธนาคารความด ี

การแสวงหา 
การสร้างความรู้ 

การจดัเก็บความรู้ 

การวเิคราะห์และสกดัความรู้ 

การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 

การประยกุตแ์ละปรับความถูกตอ้ง
ของความรู้ 

ทุนทาง
สงัคม ผลสมัฤทธิต่อ

จุดมุ่งหมาย KM รูปแบบการ
จดัการความรู้ ความเขม้แขง็

ของชุมชน 



 
 

ตอนท ี2    ผลการพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็ 
เป็นสุขของชุมชน 
 การวจิยัเรืองการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในครังนี ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและขอ้มูลเกียวกบับริบทของธนาคาร
ความดี และสภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี ทาํให้ไดข้อ้มูลเกียวกบัการจดัการ
ความรู้ของธนาคารความดีเพือนาํไปออกแบบและพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 

การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ 
       รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย ผูว้ิจยัพฒันาขึนโดยประยุกตใ์ชจ้ากแบบจาํลองการสร้างความรู้ “SECI Model – Knowledge 

Conversion Process” ตามแนวคิดของ Nonaka and Takeuchi (1995: 96-100) อธิบายไดด้งันี 

 1. Socialization คือ การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึก โดยการ
แลกเปลียนประสบการณ์ตรงระหวา่งบุคคล เช่น การพดูคุยหรือในกระบวนการฝึกงาน (On-the-job 

training) ดงันนั องคก์รสามารถสร้างความรู้ไดโ้ดยจดัเวทีแลกเปลียนความรู้กนั (Forum) มุมพกัผอ่น
ดืมกาแฟร่วมกนั การจดัตงัชุมชนปฏิบติัการ (Community of practice or community of interest) 

การพบปะกบัองคก์รอืนเพือทาํการเทียบเคียงทงักบัองคก์รภายนอกและภายใน 
 2. Externalization คือ การสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชดัแจง้ โดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น การนาํความรู้ฝังลึกทีอยู่ในตวัคนออกมาเป็นความรู้ชดัแจง้โดย
การเขียนบทความ คู่มือตาํรา การบนัทึกเสียง ภาพ หรือวีดีโอ เป็นตน้ ดงันนั องค์กรจึงควรสร้าง
ค่านิยมและส่งเสริมใหผู้รู้้ทีมีความสามารถถ่ายทอดไดอ้ยา่งเป็นระบบและจริงจงั 
 3. Combination คือ การสร้างความรู้จากความรู้ชดัแจง้ไปเป็นความรู้ชดัแจง้ โดยการ
รวบรวมความรู้ประเภทชดัแจง้ มาสร้างเป็นความรู้ประเภทชดัแจง้เรืองใหม่ๆ หรือต่อยอดความรู้
เดิม เช่น การเขียนบทความ การทาํวิทยานิพนธ์ การทาํงานวิจยั เป็นตน้  ซึงการทีองคก์รตอ้งเรียนรู้
สิงใหม่ๆ ให้ทนัต่อกระแสการเปลียนแปลง จาํเป็นตอ้งมีการศึกษาเรียนรู้จากความรู้ภายนอกและ
มกัประสบปัญหาวา่ แนวทางความคิดมีความหลากหลาย แมก้ระทงัเรืองเดียวกนัยงัมีความแตกต่าง



 
 

ในการสือสารและการสร้างความเข้าใจในองค์กรเป็นอย่างมาก บุคลากรทีสามารถเชือมโยง
ความรู้อนัหลากหลายดงักล่าวให้เป็นภาษาทีใช้สือสารในองค์กรไดดี้นนั จะช่วยสรุปองค์ความรู้
ใหม่ๆ ใหก้บัองคก์รและดาํเนินการสือสารและถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 4. Internalization คือ การแบ่งปันและสร้างความรู้จากความรู้ชดัแจง้ไปสู่ความรู้ฝังลึก
โดยมกัจะเกิดจากการนาํความรู้ชัดแจ้งทีได้เรียนรู้มาไปปฏิบติัจริงหรือลงมือทาํ (Learning by 

doing) ผูป้ฏิบติันนัจะเกิดการซึมซาบ ใหเ้กิดเป็นความรู้ ประสบการณ์และปัญญา เป็นประสบการณ์
ทีอยูใ่นสมองจนทาํใหเ้กิดเป็นความรู้ฝังลึกขึนมาในตวับุคลากร เช่น การศึกษาคน้ควา้ ดว้ยการอ่าน 
การฟัง การทดสอบและลงมือปฏิบติัจริง เป็นตน้ 

 จากแนวคิด SECI Model – Knowledge Conversion Process ของ Nonaka and Takeuchi 

ดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ การเกิดขึนของรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ทีสมบูรณ์แบบจะเกิดขึนได้
ก็ดว้ยกระบวนการสร้างความรู้ทีเป็นรูปแบบและกระบวนการผสมผสานกนัระหวา่งความรู้ฝังและ
ความรู้ชดัแจง้หรืออาจกล่าวไดว้่า วงจรในการสร้างความรู้ในองค์กรแบบ SECI Model นี เป็น
กระบวนการในการขยายฐานและความลึกขององค์ความรู้ให้เติบโตขึนอย่างไม่มีทีสินสุดทีเป็น
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเนืองและตลอดชีวติ 

 นอกจากนนัไดน้าํแนวคิดของ Marquardt (2002: 29-30) มาร่วมดว้ยซึงไดก้ล่าวเกียวกบั
ระบบย่อยของความรู้ในองค์กรการเรียนรู้ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ทีไดม้าและความรู้ทีสร้างขึน
ขององค์กรการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาร์ควอร์ดสามารถอธิบายได้ว่า ระบบการจดัการความรู้
ภายในองค์กรอย่างน้อยตอ้งมีขนัตอนการดาํเนินการทงัหมด 6 ขนัตอน จึงจะทาํให้องค์กรนนัๆ 
สามารถขับเคลือนการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้เกิดขึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาองคก์ร ซึงขนัตอนทงั 6 ขนัตอนดงักล่าวตอ้งมี
ความสัมพนัธ์และตอ้งนาํมาปฏิบติัหรือดาํเนินการให้ครบทุกขนัตอน ดงัคาํนิยามเฉพาะของแต่ละ
ขนัตอน ดงันี 

 1. การแสวงหาความรู้ (Acquisition) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ
ทงัจากภายในและภายนอกองคก์ร 

 2. การสร้างความรู้ (Creation) หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่โดยกระบวนการที
แตกต่างกนัตงัแต่นวตักรรมไปจนถึงงานวจิยัทียุง่ยาก 



 
 

 3. การจดัเก็บความรู้ (Storage) หมายถึง การจดัทาํรหสัและจดัเก็บความรู้ขององคก์ร
อยา่งเป็นระบบเพือง่ายและสะดวกแก่การสืบคน้ นาํมาใชใ้นเวลาและสถานทีตามทีตอ้งการ 

 4. การวิเคราะห์และสกดัความรู้ (Analysis and data mining) หมายถึง การใชเ้ทคนิควิเคราะห์ขอ้มูล
ความรู้ การปรับโครงสร้างความรู้ และการสกดัความรู้เพือใหอ้ยูใ่นสภาพและรูปแบบทีสามารถนาํออกมาใชไ้ด ้

 5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ (Transfer and dissemination) หมายถึง การถ่ายโอน
และการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้และสารสนเทศให้กระจายทวัทงัองคก์ร ทงัโดยตงัใจและไม่ตงัใจ ซึง
เป็นการสือสารโดยใชเ้ครืองมือ สืออิเล็กทรอนิกส์และบุคคล 

      6. การประยุกต์และการปรับความถูกตอ้ง (Application and validation) หมายถึง 
กระบวนการทีครอบคลุมถึงการนาํความรู้ไปปรับใชแ้ละการประเมินความรู้โดยสมาชิกขององคก์ร
เพือนาํไปสู่การปรับปรุงความรู้ใหถู้กตอ้ง 

  ผูว้ิจยัไดก้ารนาํแนวคิดของ Nonaka and Takeuchi และแนวคิดของ Marquardt ร่วมกบั
รูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบของ Arthur Anderson and The American Productivity 

and Quality Center (1996:65)  ซึงเป็นรูปแบบทีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ขององคก์าร กระบวนการจดัการความรู้ และปัจจยัทีทาํให้องคก์ารจดัการความรู้ 
มาเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบโดยผูว้ิจยันําแนวคิดต่างๆ จากการทบทวนวรรณกรรมที
เกียวขอ้งมาผสมผสานกบัขอ้มูลเชิงปริมาณและขอ้มูลเชิงคุณภาพ และการประชุมแลกเปลียนความ
คิดเห็น ซึงนาํไปสู่การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย  โดยผูว้ิจยั ใชชื้อว่า “RONGPLAKHAO Model” ซึงพฒันาตามหลกัการ 
และแนวคิด การออกแบบรูปแบบนาํมาประยุกตร่์วมกบักระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and 

Development) ซึงประกอบดว้ย ขนัตอนที 1 การวิจยั (Research:R1) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลพืนฐาน 
(Analysis: A) ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 

Development : D and D) ขนัตอนที 3 การวิจยั (Research:R2) เป็นการนาํไปใช ้(Implementaion: I) 
และขนัที 4 การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation: E)  สําหรับผลจากการ
วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระสําคญั งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ พบว่า แนวคิด
ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist Learning Theory) มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนรู้มีความสามารถใน
การเรียนรู้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยผูเ้รียนรู้รับผิดชอบ ลงมือปฏิบติัจริงและมีการทาํงาน



 
 

ร่วมกบัผูอื้น มีมนุษยสัมพนัธ์ กบับุคคลอืนๆ ดงันนัความรู้ทีไดจึ้งเกิดจากการทีผูเ้รียนรู้สร้างขึน
เองจากการทาํกิจกรรมภายใตก้ารกาํหนดร่วมกนัของผูเ้รียนรู้ ซึงผูเ้รียนรู้จะนาํความรู้ใหม่รวมกบั
ความรู้เดิม เกิดเป็นการขยายความรู้ หรือความรู้ใหม่ขึนเองทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่างๆได ้โดยมีกิจกรรมต่างๆผลกัดนัใหเ้กิดการเรียนรู้ 
 การนาํเสนอการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดี เพือเสริมสร้างสังคม
อยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย การตรวจสอบและรับรองรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความรู้
เพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 ส่วนท ี1  องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคม
อยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
 จากการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทยนัน ผูว้ิจยัได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัธนาคารความดี การ
ทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การจดัการอบรม
และการประชุมเชิงนโยบาย โดยรูปแบบการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค ์
องคป์ระกอบของการจดัการความรู้และองคป์ระกอบร่วม ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 1. หลกัการของรูปแบบการจดัการความรู้ คือ เพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชุมชนไทยจากการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

 2.  วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจดัการความรู้ คือ เพือพฒันาความสามารถในการ
จดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  
 3.  องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO Model”  องค์ประกอบใน
การร่างรูปแบบการจดัการความรู้ ไดมี้การดาํเนินการดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม(Focus group) โดย
เกณฑ์พิจารณาองค์ประกอบในการกาํหนดคือ   (1)  สิงทีสําคญั (2)  สิงทีจาํเป็น (3) สิงทีเป็น
ประโยชน์และ(4) สิงทีชุมชนมีอยู ่ 
 ในเบืองตน้ผูว้ิจยัได้ศึกษาองค์ประกอบการทาํงานเป็นทีม ของ Warny (1977) และ
Bergheart (1978)  มีองค์ประกอบไดแ้ก่ วตัถุประสงค์  การสร้างความร่วมมือ  หัวหน้าทีม/ผูน้าํ  



 
 

เครือข่าย/บุคคลภายนอก ความรับผิดชอบ บรรยากาศ ความรู้และความเข้าใจงาน ร่วมกับ
องคป์ระกอบทีมีการเสนอในวงสนทนากลุ่ม ทีพิจารณาว่าสามารถส่งผลให้ธนาคารความดีดาํเนิน
กิจกรรมไดอ้ยา่งราบรืนและบรรลุเป้าหมาย โดยมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี 

     3.1  R =  Responsibility  (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบของ
คณะทาํงานและสมาชิกของธนาคารความดีทีตอ้งรับผิดชอบต่อการดาํเนินงาน/กิจกรรม ดว้ยความ
ทุ่มเทและมุ่งมนัทีจะปฏิบติังานใหป้ระสบความสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนให้ได ้ผลลพัธ์สู่ชุมชน จากเวทีสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัองคป์ระกอบนี
ไดว้า่ 

“ในการทาํงานของเราในฐานะเป็นคณะทาํงานสิงทีจะทาํให้ธนาคารความดีสามารถ
ดาํเนินการไปได้นันอาจมีหลายสิงหลายอย่าง แต่สิงหนึงทีเราต้องเห็นความสําคัญให้
มากคือ ความรับผิดชอบ เพราะกิจกรรมทีเราจะนาํมาทดลองใช้ในชุมชนของเราถือเป็น
งานหนึงนอกเหนือจากงานประจาํของเรา ถ้าต่างคนต่างเกียงกัน ไม่สนใจ กไ็ม่สามารถ
ให้ธนาคารความดีดาํเนินต่อไปได้”  

        3.2  O = Objective  (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์) หมายถึง การมีจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค์ในการดาํเนินกิจกรรมในทิศทางเดียวกนั จากเวทีสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็น
เกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 
 “เป็นสิงสาํคัญมากทีเดียว เพราะถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไม่เป็นอันหนึงเดียวกัน  
 กไ็ม่สามารถทาํงานร่วมกันได้ ฉะนันเราต้องเข้าใจร่วมกันตังแต่ต้นว่าเรากาํลังทาํอะไร  
 คิดอะไร ผลจะเป็นอย่างไร และเราจะเดินไปข้างหน้าสู่จุดหมายของเราอย่างไร” 

 

 3.3  N = Networking  (สร้างเครือข่ายในการทาํงาน) หมายถึง การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในชุมชน ภายนอกชุมชนและองค์กร/หน่วยงานเพือสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั  

จากเวทีสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 
“คาํว่าเครือข่ายดูเหมือนจะเป็นเรืองใหญ่โต ไกลตัว  แต่ถ้าเรามองให้เป็นเรืองใกล้ตัวเราก็
มองว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงตามวิถีชีวิตของบ้านเรา แต่ละคนย่อมมีญาติพีน้อง เพือนฝูง  



 
 

กข็ยายออกไปสู่ภายนอกบ้าน นอกชุมชน แล้วขยายออกไปให้กว้างขวาง ยิงถ้ามีเครือข่าย
เยอะกันช่วยเหลือกันกเ็ป็นสิงทีทาํให้ธนาคารความดีมีมนัคงได้” 

“จากสิงทีได้พบเห็นของธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม เขาสร้างเครือข่ายมากมาย ไม่ว่าจะ
ภายในตาํบล ภายนอกตาํบล ตอนนีกข็ยายไปทัวประเทศกว่็าเพราะมีการมาดูงานกันบ่อยๆ 
จะเห็นว่าการทีเขามีเครือข่ายช่วยให้การทาํงานเป็นไปอย่างราบรืน องค์กรหรือหน่วยงาน
ต่างๆให้ความช่วยเหลือทังเงิน วสัดุ อุปกรณ์ พร้อมแรงศรัทธาทีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย” 

              3.4  G = Good governance (หลกัธรรมาภิบาล) หมายถึง คณะทาํงานของธนาคารความดีมี
นาํหลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม  หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วมหลักจิตสํานึกและความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ค่า นํามาบริหารจดัการและสามารถ
ก่อให้เ กิดความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของธนาคารความดีได้อย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ  จากเวทีสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 

“พูดกันมากในแวดวงการทาํงานขององค์กร ซึงเราสามารถเอามาใช้ได้เช่นถึงแม้ธนาคาร
ความดีอาจจะไม่ถึงขันเป็นรูปแบบองค์กรชัดเจนแต่กระบวนการของเรากไ็ม่ต่างเท่าไรนัก 
ความจริงหลักนีก็ครอบคลุมการทาํงานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะการมีคุณธรรมทีเราต้องยึดถืออยู่
แล้ว ความโปร่งใสถึงแม้เราไม่มีเงินมาเกียวข้องกถื็อเป็นสิงทีต้องทาํด้วยความบริสุทธิใจ” 

               3.5  P = People’ participation (การมีส่วนร่วมของประชาชน) หมายถึง ประชาชนใน
ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมตงัแต่การคิดร่วมกนั วางแผนร่วมกนั การตดัสินใจร่วมกนั 
การปฏิบติัร่วมกนั และการประเมินผลร่วมกนั ซึงเป็นองคป์ระกอบสําคญัทีทาํให้การจดัการความรู้
ประสบความสําเร็จ ทงันีตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมแก่สมาชิกในชุมชน โดยจุดเริมตน้ของการสร้าง
การมีส่วนร่วมลาํดบัแรกคือ การให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงประโยชน์และ
ความสําคญัของการจดัการความรู้ทีมีต่อชุมชน เพือให้การมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้เป็นไป
ดว้ยความสมคัรใจ ซึงจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการความรู้ในแต่ละขนัตอน 
ตงัแต่การแสดงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์และสกดัความรู้ การ
ประยกุตแ์ละทาํความรู้ใหถู้กตอ้งกบังาน และการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้   จากเวทีสนทนากลุ่ม
ไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 



 
 

 “การร่วมมือร่วมใจนีสาํคัญมากทีเดียว การทีมานังคุยกันในวนันีกเ็ป็นการบอกแล้วว่า
มีการร่วมอย่างไร เพราะการทีจะทาํงานให้สําเร็จได้ ทุกคนต้องเข้ามาร่วมกันอย่างจริงจัง 
ไม่ใช่ทาํงานกันเพียงไม่กีคน งานออกมากไ็ม่สําเร็จ อย่างทีเขาพูดกัน สองหัวดีกว่าหัวเดียว 
คงไม่ผิด” 

“ชุมชนร่องปลาค้าวมีการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับต้นๆของตาํบล ไม่ว่าจะทาํกิจกรรมอะไร
ส่วนใหญ่จะได้รับความมือจากชาวบ้าน แต่อาจจะมีบางคนทีร่วมไม่ได้ เช่น คนทาํงาน เดก็
ทีต้องไปเรียน ซึงเราก็ว่ากันไปตามเวลาและโอกาสของกิจกรรมหรืองานนันๆว่าทํา
อย่างไรให้ทุกคนได้ร่วมได้ทุกคน” 

               3.6  L = Leadership (ภาวะผูน้าํ)  หมายถึง ผูน้าํหรือแกนนาํของชุมชนคอยช่วยเหลือ 
อาํนวยความสะดวกให้กบัทุกคน เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการทาํงาน
หรือกิจรรม  จากเวทีสนทนากลุ่มไดส้ะทอ้นเกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 

“ชุมชนเรามีจุดแขง็ของผู้นาํไม่แพ้ทีอืนๆ เพราะบ้านเรามีผู้นาํดี ผู้นาํดีกท็าํให้ชุมชนดีไป  
ด้วย หลายสิง หลายอย่างทีเรามีทุกวันนีกต้็องยกความดีให้กับผู้นาํของบ้านเรา ถ้าบ้าน
ไหนชุมชนไหนมีผู้นาํทีเห็นประโยชน์ส่วนร่วมกจ็ะทาํให้ชุมชนเจริญไปด้วย” 

“การทาํงานแต่งานต้องมีกลุ่มคนทาํงาน ซึงการทาํงานจะไปในทิศทางไหนคงต้องอาศัย 
ผู้นาํช่วยชีช่องทาง คอยให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ต้องเรียกว่าต้องทุ่มทัง
แรงใจ แรงกายเพือส่วนรวมอย่างแท้จริง” 

                 3.7 A = Activity (กิจกรรมอยา่งต่อเนือง) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งทีไดมี้การ
ปฏิบติัร่วมกนัและอยูภ่ายใตเ้กณฑก์ารทาํความดีโดยผา่นกิจกรรมทีมีการพิจารณาและตกลงร่วมกนั
ในยดึถือปฏิบติัอยา่งต่อเนือง  จากเวทีสนทนากลุ่มไดส้ะทอ้นเกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 

“ธนาคารความดีทีจะทําขึนเราต้องเน้นกิจกรรมทีทุกคนร่วมได้ เราต้องคิดออกมาให้ 
เหมาะสมกับเราและชุมชนของเราด้วย และทีสําคัญกิจกรรมทีออกมาต้องทําอย่าง
สมาํเสมอไม่ใช่ ทาํแล้วก็ทิงไป คิดกิจกรรมใหม่เรือยไป มันก็ไม่ต่อเนือง มันก็ขาดตอน 
และกค็งไม่ได้ผลอะไร” 



 
 

 3.8  K = Knowledge  (ความรู้) หมายถึง ความรู้เกียวกบัการทาํความดี และความรู้
เกียวกบัการจดัการความรู้ สามารถนาํไปปฏิบติัใชเ้พือสามารถเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย  จากเวทีสนทนากลุ่มไดส้ะทอ้นเกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่     

“เราจะทาํอะไรไม่ได้เลย ถ้าเราไม่มีความรู้พอ  ฉะนันในเรืองความรู้ต้องมาก่อนแต่การที
เรารู้เราต้องรู้ให้จริง ไม่ใช่รู้แบบงูๆปลาๆ ทาํไปมนักผิ็ดหมด” 

“การจะนาํรูปแบบมาใช้ในชุมชนต้องให้ความรู้กับคนในชุมชนให้เข้าใจ อาจจะช้าหรือเร็ว
ขึนอยู่กับการรับข้อมลูของแต่ละคน บางคนจะเข้าใจเร็ว บางคนอาจช้า แต่กต้็องมีกระบวน
ให้คนมีความรู้เกียวกับเรืองทีเราทาํให้ได้ เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมทีเรา
กาํลังจะทาํ” 

3.9  H =  Holistic (องคร์วม) หมายถึง เชือมโยงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารความดีทีส่งผล
ต่อตนเองและส่วนรวม  รวมทงัเป็นการเชือมประสานกลุ่มคนทีมาร่วมทาํกิจกรรมทีมีความ
หลากหลายกลุ่ม และการเชือมประสานเครือข่าย และองคก์รต่างๆทีร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั 
เพือให้เกิดความต่อเนืองในการทาํงานควบคู่กนัไป   จากเวทีสนทนากลุ่มได้สะทอ้นเกียวกบั
องคป์ระกอบนีไดว้า่ 

“บ้านเรามีหลายกลุ่ม หลายกิจกรรมทีทาํอยู่แล้ว ถ้าเราสามารถให้ทุกกลุ่มทีมีอยู่ในชุมชน
เราได้มีการทาํงานร่วมกัน หลายกิจกรรมให้ไปแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมธนาคารความดี 
ทาํงานควบคู่กันไป ถ้าเป็นอย่างนันได้กไ็ม่ต้องนึกว่ามนัเป็นงานเพิมหรืองานใหม่” 

             3.10  A =  Awareness  (ความตระหนกั)  หมายถึง ความตระหนกัในหนา้ทีความรับผิดชอบ
ทีรับมอบหมายในฐานะคณะทาํงานธนาคารความดี และสมาชิกธนาคารทีตระหนกัต่อภารกิจทีตอ้ง
ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเพือมุ่งในเกิดความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน  จากเวทีสนทนากลุ่มไดส้ะทอ้น
เกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 

“จิตสาํนึก ความสนใจ และใส่ใจ ของทุกคนในหน้าทีความรับผิดชอบ จะทาํให้งานทีเราทาํ 
มีประสิทธิภาพ มีคุณค่า เพราะทุกวันนีคนไม่ค่อยให้ความสนใจเรืองนี ทาํไปตามหน้าที



 
 

ขาดความรัก ความใส่ใจในสิงทีตัวเองทาํ งานออกมาก็จะไม่ดีด้วย คือ มันออกมาจาก
จิตใจทีแสดงออกมา” 

              3.11  O = Opportunity of Learning  (โอกาสของการเรียนรู้)  หมายถึง  การเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ และ สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรียนรู้  จากเวทีสนทนากลุ่มได้สะท้อน
เกียวกบัองคป์ระกอบนีไดว้า่ 

“สิงทีสําคัญของการทีเราจะรู้มากน้อยแค่ไหน ต้องมีแหล่งเรียนรู้ และโอกาสทีหาความรู้ 
ไม่ว่าเราจะแสวงหามาเอง หรือจากคนหยิบยืนให้ ก็เป็นช่องทางหนึงทีเราจะเรียนรู้ไปกับ
สิงทีเรากาํลังทาํอยู่  

 4.  องคป์ระกอบร่วม  ซึงประกอบดว้ย  ปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  การ
แลกเปลียนเรียนรู้ ผลการจดัการความรู้ 

      4.1  ปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม คณะทาํงาน 
บรรยากาศของการแลกเปลียนเรียนรู้ 

     4.2  การแลกเปลียนเรียนรู้ ประกอบดว้ย  เวทีการแลกเปลียนเรียนรู้  การอบรม  การ
ประชุมสัมมนา 
       4.3  ผลการจดัการความรู้   ประกอบดว้ย  ชุมชนมีความเขา้ใจและตระหนกัและเห็น
คุณค่าของการทาํความดีชุมชนมีความภาคภูมิใจในการทาํความดีทีสามารถนาํไปสู่การเสริมสร้าง
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็และความสุข  และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 กระบวนการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของ      
ชุมชนไทย 

 สาํหรับรายละเอียดของกระบวนการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย มีดงันี 

1.  ขนัการแสวงหาความรู้  คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีมีการแสวงหาความรู้
ดว้ยการพูดคุย แลกเปลียนความรู้กบัสมาชิกด้วยกนัและจากสมาชิกทีมีความเชียวชาญกว่ามาให้
คาํแนะนาํ รวมถึงมีการแสวงหาความรู้โดยการเขา้รับการฝึกอบรม ดูงานจากธนาคารความดีตาํบล
หวังม้และป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย จากการทีไดเ้รียนรู้ผา่นการศึกษาดูงานสิงทีไดค้รังนีได้
นาํมาสู่การวางแผนการดาํเนินงานของคณะทาํงาน ไดแ้ก่ การจดัเตรียมชุมชน มีการประชุมชีแจง
ให้กบัชาวบา้นทีสนใจ โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้น และเสียงตามสาย, การ
จดัตงัธนาคารความดี และการจดัโครงสร้างคณะกรรมการและ ไดแ้ก่ การกาํหนดกรอบการทาํความ
ดี การประชาสัมพนัธ์ การรับสมคัรสมาชิก และการระดมทรัพยากรในการดาํเนินงาน เป็นต้น   
นอกจากนนัทางคณะกรรมการเป็นผูป้ระสานงานและแจง้ข่าวสารทุกครังทีมีกิจกรรมการฝึกอบรม
ต่างๆ จึงเป็นการเสาะแสวงหาความรู้ ใฝ่หาความรู้ที ซึงเป็นขนัตอนการพฒันาขีดความสามารถใน
การเสาะแสวงความรู้ทีมีอยู่อย่างกระจดักระจายหรือมีแฝงอยู่ตามแหล่งเรียนรู้มาใชป้ระโยชน์ใน
การดาํเนินการอย่างสมาํเสมอ จนเกิดทกัษะและความชาํนาญในการเสาะแสวงหาความรู้ทีอาจมา
จากภายนอกหรือสมาชิกดว้ยกนั  
 2.ขนัการสร้างความรู้ เกียวข้องกบักระบวนการในสร้างความรู้จากความรู้ทีได้จากการ
แสวงหาความรู้ รวมถึงวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ใหม่จากทกัษะและความชาํนาญของสมาชิก
ภายในธนาคารความดีและภายนอกทีร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ในลกัษณะการแลกเปลียนประสบการณ์
จากการพบปะ พูดคุยสือสารระหว่างกนั การดาํเนินงานดว้ยกนัของสมาชิกในกลุ่มดว้ยการสร้าง
ความรู้ด้วยการลงมือปฏิบติัจริง เป็นวิธีการสร้างความรู้ทีเห็นได้ชดัเจนและก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัของสมาชิกภายในธนาคารความดี 

 3. ขนัการจดัเก็บความรู้ เป็นการจดัเก็บหรือการบนัทึกขอ้มูลความรู้ไวใ้นสือต่างๆ เพือให้
ง่ายต่อการนาํความรู้ไปใช้ในโอกาสต่อไป ในการจดัเก็บความรู้ในเชิงวิชาการตามรูปแบบการ
จดัเก็บความรู้ทีนักวิชาการได้นาํเสนอไวไ้ม่มี แต่มีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ต่างๆ ทีเป็นเอกสาร



 
 

เกียวกับกิจกรรม การดาํเนินการของกลุ่มในการบริหารจดัการระบบการออมความดี ให้แก่
สมาชิกไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น การจดัเก็บขอ้มูลของสมาชิก การจดัเก็บขอ้มูลกิจกรรม 
และการฝากถอนความดี  โดยมีคณะทาํงานและอาสาสมคัรทีร่วมดาํเนินการในการจดัเก็บ ซึงปัจจยั
ทีเอือต่อการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ของธนาคารความดี  ประกอบด้วยดงันีภาวะผูน้าํ ในการจดัเก็บ
ขอ้มูลความรู้เป็นปัจจยัสําคญัประการแรกทีส่งเสริมและสนบัสนุนให้การจดัเก็บขอ้มูลความรู้ของ
สมาชิกเกิดขึนได ้ โดยทีคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีย่อมมีความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกนัในการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ทีเกียวกบักิจกรรมและขอ้มูลของธนาคารความดี 

 4. ขนัการวิเคราะห์และสกดัความรู้ของธนาคารความดีได้ใช้กระบวนการในการพูดคุย
ปรึกษาหารือกนัเพือหาขอ้สรุปในการดาํเนินกิจกรรม หรือเมือสมาชิกไดเ้ขา้รับการอบรม และได้
เขา้ร่วมประชุม ซึงได้นาํเอาขอ้มูลความรู้ทีได้มากลนักรอง แยกแยะ ตรวจสอบเพือให้ได้ขอ้มูล
ความรู้ทีถูกตอ้งและสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได้ ทุกกิจกรรมล้วนเกิดจากการวิเคราะห์อย่างมี
ขนัตอน ตงัแต่การเกิดขึนของปัญหาจนถึงกระบวนการและแนวทางในการแก้ไขจนกลายเป็น
วิธีการดาํเนินการทีไดผ้ลในปัจจุบนั เนืองจากธนาคารความดีไดใ้ชก้ระบวนการวิเคราะห์และสกดั
ความรู้เขา้มาช่วยในการดาํเนินการ เป็นการใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์ขอ้มูลความรู้ การปรับโครงสร้าง
ความรู้ และการสกดัความรู้เพือให้อยูใ่นสภาพและรูปแบบทีสามารถนาํออกมาใช้พฒันาธนาคาร
ความดีตามความตอ้งการของสมาชิก และคณะกรรมการ  เป็นการสร้างให้เกิดประโยชน์ขึนใน
ชุมชน 

 5. ขนัการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ เป็นกระบวนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ที
ธนาคารความดีมีทงัให้สมาชิกภายในธนาคารความดีไดเ้รียนรู้ดว้ยการจดัทาํบอร์ดนาํเสนอเนือหา
ขอ้มูลของธนาคารความดี รวมทงัเอกลกัษณ์ วฒันธรรม ความเป็นอยู่ การดาํเนินชีวิตของชุมชน 
เป็นตน้ รวมถึงมีการจดัให้มีการประชุมพูดคุยแบ่งปันความรู้กนัภายในกลุ่มสมาชิก เพราะปกติ
สมาชิกจะมีการแลกเปลียนความรู้กนัและกนั โดยใชก้ลไกระบบเครือข่ายของระบบประชุมหมู่บา้น
หรือกิจกรรมเฉพาะกิจทีเกิดขึนภายในชุมชน  ซึงเมือมีการดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดีไป
ขบัเคลือนในชุมชนก็เป็นการเปิดช่องทางในการเรียนรู้ให้กบับุคคลทีสนใจ โดยเฉพาะชาวบา้น
บางส่วนทียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมในการเป็นส่วนหนึงของธนาคารความดี และชุมชนใกล้เคียง  ซึงโดย
ส่วนใหญ่ตอ้งการทราบกระบวนการในการบริหารจดัการและการดาํเนินการต่างๆ ของธนาคาร



 
 

ความดี โดยจะมีการเตรียมขอ้มูลเพือนาํเสนอดว้ยพาวเวอร์พอยทแ์ละให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
นาํตอบคาํถามและนาํเสนอขอ้มูลแก่สนใจมาสอบถามเรียนรู้ โดยเฉพาะความรู้เกียวกบัการดาํเนิน
กิจกรรมของธนาคารความดี 

 6. ขนัการประยุกต์และปรับความถูกตอ้งของความรู้ เป็นการนาํเอาความรู้ทีสังสมมาจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ทีเป็นภูมิปัญญาเดิมของสมาชิกมาปรับใช้ในการดาํเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดี  พฒันาจนเป็นเทคนิควิธีการทีเป็นลักษณะเฉพาะของธนาคารความดี ซึงเป็น
กระบวนการในประยุกตแ์ละปรับความถูกตอ้งของความรู้กบักิจกรรมหรือการนาํความรู้ไปใช้ได้
อยา่งถูกตอ้ง ซึงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีตน้กาํเนิดแตกต่างกนั จึงตอ้งมีขนัตอนวิธีการทาํกิจกรรมที
แตกต่างกนั องคค์วามรู้หรือขนัตอนวิธีการต่างๆ จึงตอ้งมีการประยุกตแ์ละปรับความรู้ให้ใชไ้ดก้บั
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

 ในการดําเนินการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ธนาคารความดี  ได้อาศัย
องค์ประกอบของการจดัการความรู้มาควบคู่ในการดาํเนินงาน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 

จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์  สร้างเครือข่ายในการทาํงาน  หลกัธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาวะผูน้าํ กิจกรรมอยา่งต่อเนือง  ความรู้  องคร์วม  ความตระหนกั และโอกาสของการ
เรียนรู้ ของสมาชิกธนาคารความดี โดยมีปัจจยัทีสนบัสนุนในการจดัการความรู้ให้สามารถ ในการ
ขบัเคลือนได้อย่างเนือง ไดแ้ก่ทุนทางสังคมในชุมชน  คณะทาํงานทีก่อเกิดมาดว้ยความสมคัรใจ 
พร้อมทีจะเรียนรู้ร่วมกนั และ บรรยากาศการแลกเปลียนเรียนรู้ ซึงในการดาํเนินงานโดยผ่าน
กิจกรรมภายใตธ้นาคารความดีตอ้งมีการประเมินผลและการถอดบทเรียนจากเวทีการแลกเปลียน
เรียนรู้และการประชุมของสมาชิกธนาคารความดี เพือไดข้อ้สรุปของการผลการจดัการความรู้อนั
นาํไปสู่ ชุมชนมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของการทาํความดี   เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  เครือข่าย
การเรียนรู้  และการดาํเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5 รูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

หลกัการ: เพือเสริมสร้างสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยจากการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

วตัถุประสงค ์:  เพือพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสงัคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

รูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดเีพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
RONGPLAKHAO Model 

 
R =    Responsibility     (ความรับผิดชอบ) 
O =  Objective              (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค)์ 
 N =  Networking           (สร้างเครือข่ายในการทาํงาน) 
G = Good governance    (หลกัธรรมาภิบาล) 
P= People’ participation (การมีส่วนร่วมของประชาชน) 
L = Leadership               (ภาวะผูน้าํ)   
A= Activity                     (กิจกรรมอยา่งต่อเนือง) 
K = Knowledge               (ความรู้) 
H =   Holistic                  (องคร์วม) 
A =  Awareness              (ความตระหนกั)   
O = Opportunity of Learning    (โอกาสของการเรียนรู้ 

 

RONGPLAKHAO Model 

ประเมินผล 

ผลการจัดการความรู้ 
 

ชุมชนมีความเขา้ใจและเห็นคุณค่าของ
การทาํความดี 

  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 เครือข่ายการเรียนรู้ 

 การดาํเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ปัจจัยทีสนับสนุน 
การจัดการความรู้ 

 ทุนทางสังคม 

 คณะทาํงาน 

 บรรยากาศการแลกเปลียนเรียนรู้ 

ธนาคารความด ี

สังคมอยู่เยน็เป็นสุข 

 
KM

ถอดบทเรียน 



 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์เพือการใช้โมเดล พบว่า ธนาคารความดีมีศกัยภาพและความ
พร้อมในการพฒันาการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย แต่มีปัญหาในการจดัการความรู้ธนาคารความดีในด้านการบริหารจดัการทีตอ้งอาศยัความ
เขา้ใจในการจดัระบบโดยเฉพาะฐานขอ้มูลในการเก็บรวบรวมสะสมคะแนนความดี ซึงตอ้งการการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน นอกจากในสังคมปัจจุบนัความห่างเหินจากการทาํ
ความดีของคนในสังคมยงัมีจาํนวนมาก การทีจะคนในสังคมจะเขา้มาร่วมกิจกรรมหรือเขา้สู่การ
เป็นส่วนหนึงของธนาคารความดียอ่มเป็นเป็นเรืองค่อนขา้งยาก ซึงตอ้งอาศยัเวลาและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการขบัเคลือนธนาคารความดีอย่างจริงจงั  ดงันันธนาคารความดีจึงตอ้งปรับ
กระบวนการทศัน์ใหเ้หมาะสม การบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบ  การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่างๆ และการสร้างค่านิยมในการทาํความดีและเห็นคุณค่าของการทาํความดี อนัจะเชือมโยงไปสู่
แนวทางการส่งเสริมและพฒันาธนาคารความดีต่อไป 

 นอกจากนีในส่วนของเงือนไขการใช้รูปแบบ “RONGPLAKHAO” มีเงือนไขการใช้
รูปแบบ ดงัต่อไปนี 

 1. “RONGPLAKHAO Model” ทีได้เป็นเพียงแบบจาํลองเท่านนั ดงันันในการนาํไปใช้
เงือนไขสําคญัอีกประการหนึง นันคือ จะต้องจดัทาํเป็นแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการ เพือ
นาํไปสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรมทีชดัเจนรวมถึงกาํหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีในพืนที อนัจะส่งผลต่อเนืองสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนต่อไป 

 2. สภาพบริบทของพืนทีและวฒันธรรมทอ้งถิน กล่าวคือ ในการดาํเนินงานธนาคารความดี
ตอ้งพิจารณาบริบทของชุมชนและวฒันธรรมทอ้งถิน เพราะแต่ละพืนทียอ่มมีลกัษณะแตกต่างกนั 

ซึงตอ้งมีการปรับใหเ้ขา้กบัพืนทีใหเ้หมาะสมกบัพืนทีนนัๆ  
 3.  ความพร้อมของชุมชน ในการนาํรูปแบบธนาคารความดีไปใช้กบัชุมชนใดๆ จาํตอ้งมี
การเตรียมความพร้อมของชุมชนใหเ้ขา้ใจและยนิยอมพร้อมใจอยา่งถ่องแท ้เพราะในการดาํเนินงาน
ของธนาคารความดีนีเป็นการปฏิบติัทีไม่หวงัผลตอบแทนในลักษณะสิงของหรือทรัพยสิ์น ซึง
กิจกรรมบางกิจกรรมทีอยูภ่ายใตธ้นาคารความดีอาจมีผลกระทบต่อบุคคลทีเสียประโยชน์ได ้   
 

 



 
 

ส่วนท ี 2    การตรวจสอบโดยการรับรองรูปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพอื
เสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย 
 จากการยกร่างรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชนไทย  ผูว้ิจ ัยนําไปตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการใช้แบบสอบถามกับ
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน   5 คน เพือประเมินความเหมาะสม ประเมินความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
ประเมินความถูกตอ้งและ ประเมินความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 การนาํเสนอการตรวจสอบและรับรองรูปแบบ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และผลการตรวจสอบและ
รับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ประเมินความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั ประเมิน
ความถูกตอ้งและ ประเมินความเป็นประโยชน์ของร่างรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดงันี 

 2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงผูท้รงคุณวุฒิในการประเมิน
รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย จาํนวน 
5 คน โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงาน โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฏดัง
ตารางที  10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางที  10  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวุฒิ 

               (N=5) 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

เพศ  

        ชาย 

        หญิง 

 

3 

2 

 

60.00 

40.00 

อาย ุ

40-45 ปี 

46-50 ปี 

มากกวา่ 50 ปี 

 

1 

2 

2 

 

20.00 

40.00 

40.00 

ระดบัการศึกษา 
        ปริญญาโท 

        ปริญญาเอก 

 

2 

3 

 

40.00 

60.00 

ระยะเวลาการทาํงาน 

5-10  ปี 

11-15 ปี 

16-20 ปี 

 

1 

2 

2 

 

20.00 

40.00 

40.00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 จากตารางที 10  พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้รงคุณวุฒิ เป็นเพศชายทงัหมดจาํนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 40  สําหรับอายุอยูร่ะหวา่ง 41-45 ปี 46-50 ปี 

จาํนวนเท่ากนัคือ ประเภทละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมากกวา่ 50 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20  ส่วนระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาเอก จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60  และปริญญาโท 
จาํนวน 2 คนและ คิดเป็นร้อยละ 40  ระยะเวลาในการทาํงาน ระหว่าง 11-15 ปี และ 16-20 ปี 
จาํนวนเท่ากนัประเภทละ 2 คน รองลงมาคือ 5-10 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20  

 2.2  ผลการตรวจสอบโดยการรับรองรูปแบบจากการประเมินความเหมาะสม ประเมิน
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ประเมินความถูกต้องและ ประเมินความเป็นประโยชน์ ของร่าง
รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบสอบถามทีมีต่อรูปแบบของการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ซึงผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 คน 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึงผลการ
วเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางที  11 -  



 
 

ตารางที  11  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายดา้น     
                                                          (N=5)   

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

 แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

1. หลกัการรูปแบบ 5.00   

(0.00) 
มากทีสุด 4.70     

(0.23) 
มากทีสุด 4.80  

(0.14) 
มากทีสุด 5.00   

(0.00) 
มากทีสุด 4.88 

(0.19) 
มากทีสุด 

2. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ 5.00   
(0.00) 

มากทีสุด 5.00    
(0.00) 

มากทีสุด 5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 5.00   
(0.00) 

มากทีสุด 5.00  
(0.00) 

มากทีสุด 

3. องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้           

    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 

(0.12) 

มากทีสุด 
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ตารางที  11  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายดา้น(ต่อ)    
                                                          (N=5)   

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

 แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

    3.2 Objective            (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค)์ 5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 4.80    

(0.18) 

มากทีสุด 4.65  

(0.09) 

มากทีสุด 4.70   

(0.17) 

มากทีสุด 4.82  

(0.16) 

มากทีสุด 

    3.3  Networking         (สร้างเครือข่ายในการ
ทาํงาน) 

5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 

มากทีสุด 4.90  

(0.16) 

มากทีสุด 4.70   

(0.02) 

มากทีสุด 4.91  

(0.08) 

มากทีสุด 

    3.4  Good governance   (หลกัธรรมาภิบาล) 4.88  

(0.13) 

มากทีสุด 4.52    

(0.09) 

มากทีสุด 4.78  

(0.06) 

มากทีสุด 4.55   

(0.12) 

มากทีสุด 4.72  

(0.11) 

มากทีสุด 
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ตารางที  11  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ    
                    การจดัการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายดา้น (ต่อ)    
                                                          (N=5)   

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

 แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

    3.5  People’ participation (การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน) 

5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 4.87    

(0.15) 

มากทีสุด 4.60 

(0.05) 

มากทีสุด 4.85   

(0.18) 

มากทีสุด 4.79 

(0.14) 

มากทีสุด 

   3.6    Leadership        (ภาวะผูน้าํ)   5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 4.75    

(0.01) 

มากทีสุด 4.55 

(0.02) 

มากทีสุด 4.90   

(0.14) 

มากทีสุด 4.82 

(0.08) 

มากทีสุด 

   3.7   Activity              (กิจกรรมอยา่งต่อเนือง) 5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 4.52    

(0.03) 

มากทีสุด 4.82 

(0.09) 

มากทีสุด 4.85   

(0.12) 

มากทีสุด 4.81 

(0.11) 
มากทีสุด 
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ตารางที 11  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการ ความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายดา้น (ต่อ)    
                               (N=5) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

   3.8   Knowledge         (ความรู้)  5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 4.50      

(0.06) 

มากทีสุด 4.29 

(0.13) 

มาก 4.50 

(0.04) 

มากทีสุด 4.53 

(0.10) 

มากทีสุด 

   3.9  Holistic                (องคร์วม) 4.97   

(0.06) 

มากทีสุด 4.60      

(0.05) 

มากทีสุด 4.80 

(0.07) 

มากทีสุด 4.54 

(0.12) 

มากทีสุด 4.77 

(0.09) 

มากทีสุด 

   3.10 Awareness          (ความตระหนกั)   4.89   

(0.05) 

มากทีสุด 4.58      

(0.17) 

มากทีสุด 4.20 

(0.06) 

มาก 4.62 

(0.13) 

มากทีสุด 4.51 

(0.12) 

มากทีสุด 

  3.11 Opportunity of Learning  (โอกาสของการ
เรียนรู้) 

5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 4.65      

(0.09) 

มากทีสุด 4.55  

(0.04) 

มากทีสุด 4.48 

(0.08) 

มาก 4.62 

(0.07) 

มากทีสุด 
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ตารางที  11  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมและรายดา้น (ต่อ)    
                                                                 (N=5) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

    

(S.D) 
แปลผล       

(S.D) 
แปลผล   

(S.D) 
แปลผล   

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล 

4. องคป์ระกอบร่วม           

    4.1  การแลกเปลียนเรียนรู้ 5.00   
(0.00) 

มากทีสุด 5.00       

(0.00) 

มากทีสุด 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 

    4.2  ปัจจยัสนบัสนุนการจดัการความรู้ 5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 5.00      

(0.00) 

มากทีสุด 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 

    4.3  ผลการจดัการความรู้ 5.00   

(0.00) 

มากทีสุด 5.00      

(0.00) 

มากทีสุด 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 

5.  ภาพรวมของรูปแบบ 4.88  

(0.11) 

มากทีสุด 4.65      

(0.12) 

มากทีสุด 4.72  

(0.09) 

มากทีสุด 4.68  

(0.15) 

มากทีสุด 4.74 

(0.13) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้       
                                         (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  

(S.D) 
แปลผล     

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล 

R = Responsibility      (ความรับผิดชอบ)           

1. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 4.67  
(0.02) 

มากทีสุด 4.10    
(0.00) 

มาก 4.22  
(0.01) 

มาก 4.54 
(0.07) 

มากทีสุด 4.48  
(0.05) 

มาก 

2. มีความรับผิดชอบต่องานทีไดร้ับมอบหมาย 4.70  

(0.05) 

มากทีสุด 4.54     

(0.15) 

มากทีสุด 4.55  

(0.14) 

มากทีสุด 4.72  

(0.13) 

มากทีสุด 4.66  

(0.10) 

มากทีสุด 

3.มีความรับผิดชอบต่อภายในชุมชน 4.65 

(0.12) 

มากทีสุด 4.25(0.04) มาก 4.45(0.08) มาก 4.66(0.09) มากทีสุด 4.55(0.07) มากทีสุด 

4. มีความรับผิดชอบต่อภายนอกชุมชน 4.40 

(0.11) 

มาก 4.18    

(0.03) 

มาก 4.34 

(0.16) 

มาก 4.52 

(0.13) 

มากทีสุด 4.41 

(0.14) 

มาก 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้       
                                          (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  

(S.D) 
แปลผล     

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล 

รวม 4.83  

(0.14) 

มากทีสุด 4.27    

(0.06) 

มาก 4.44  

(0.17) 

มาก 4.56  

(0.16) 

มากทีสุด 4.52  

(0.15) 

มากทีสุด 

O = Objective  (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค)์           

1. การยดึหลกัปฏิบตัิศีล 5 ประกอบดว้ย เวน้จากการฆ่า
สตัว ์การลกัทรัพย ์การประพฤติผิดในกาม การพดูปด 
ส่อเสียดและการเสพสิงมึนเมา 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.68    

(0.12) 

มากทีสุด 4.56  

(0.14) 

มากทีสุด 4.74  

(0.04) 

มากทีสุด 4.62 

(0.08) 

มากทีสุด 

2.  การมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการดาํรงชีวิต  5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.72    

(0.10) 

มากทีสุด 4.64 

(0.07) 

มากทีสุด 4.55 

(0.12) 

มากทีสุด 4.68 

(0.09) 

มากทีสุด 

3.  การมีส่วนร่วมและ เป็นการแบ่งปันกบัเพือน มนุษย์
ดว้ย    จิตบริสุทธ์ 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.85    

(0.14) 

มากทีสุด 4.78  

(0.01) 

มากทีสุด 4.75 

(0.16) 

มากทีสุด 4.82 

(0.15) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                
                              (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

O = Objective  (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค)์           

4.  การร่วมดาํเนินกิจกรรมเพือให้ชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.55    

(0.09) 

มากทีสุด 4.50  

(0.05) 

มากทีสุด 4.62 

(0.11) 

มากทีสุด 4.59 

(0.08) 

มากทีสุด 

รวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.80    

(0.18) 

มากทีสุด 4.65 

(0.09) 

มากทีสุด 4.70 

(0.17) 

มากทีสุด 4.78 

(0.16) 

มากทีสุด 

N =  Networking          (สร้างเครือข่ายในการทาํงาน)           

1. การสร้างเครือข่ายร่วมเรียนรู้ภายในชุมชน 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 

มากทีสุด 4.98 

(0.03) 

มากทีสุด 4.80 

(0.04) 

มากทีสุด 4.99 

(0.02) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                
                              (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  

(S.D) 
แปลผล     

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล 

2. การสร้างเครือข่ายร่วมเรียนรู้กบัภาครัฐ/ภาคประชาชน 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 
มากทีสุด 4.76 

(0.10) 

มากทีสุด 4.75 

(0.12) 

มากทีสุด 4.88 

(0.08) 

มากทีสุด 

3. การสร้างเครือข่ายร่วมเรียนรู้กบัสถาบนัการศึกษา 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 
มากทีสุด 4.85  

(0.12) 

มากทีสุด 4.80 

(0.09) 

มากทีสุด 4.92 

(0.10) 

มากทีสุด 

4.การสร้างเครือข่ายร่วมเรียนรู้กบัธนาคารความดีแห่งอืน 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 
มากทีสุด 4.70 

(0.09) 

มากทีสุด 4.68 

(0.05) 

มากทีสุด 4.81 

(0.07) 

มากทีสุด 

5. การสร้างเครือข่ายร่วมเรียนรู้กบัชุมชนใกลเ้คียง 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 
มากทีสุด 4.80  

(0.07) 

มากทีสุด 4.70 

(0.09) 

มากทีสุด 4.91 

(0.08) 

มากทีสุด 

รวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 5.00    

(0.00) 
มากทีสุด 4.90 

(0.06) 

มากทีสุด 4.70 

(0.02) 

มากทีสุด 4.82 

(0.05) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ) 
                                         (N=5) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

G = Good governance         (หลกัธรรมาภิบาล)           

1. มีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบใน
การจดัการความรู้ของสมาชิกและคณะกรรมการ อยา่ง
ชดัเจนตามติหลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัิโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

4.70 

(0.04) 

มากทีสุด 4.40    

(0.03) 

มาก 4.60 

(0.01) 

มากทีสุด 4.65 

(0.05) 

มากทีสุด 4.59 

(0.02) 

มากทีสุด 

2. การดาํเนินงานยดึหลกัความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน
ตรงไปตรงมา 

4.40 

(0.01) 

มาก 4.30    

(0.13) 

มาก 4.45 

(0.08) 

มาก 4.48 

(0.14) 

มาก 4.42 

(0.07) 

มาก 

3. มีกระบวนการเขา้มามีส่วนร่วมของสมาชิกและ
คณะกรรมการอยา่งต่อเนือง 

4.20 

(0.04) 

มาก 4.25    

(0.05) 

มาก 4.36 

(0.06) 

มาก 4.28 

(0.02) 

มาก 4.29 

(0.03) 

มาก 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

     การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ) 
                                          (N=5) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

4. มีการสร้างจิตสาํนึกและความรับผิดชอบให้กบั
คณะกรรมการและสมาชิกในดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั 

4.80  

(0.02) 

มากทีสุด 4.78    

(0.18) 

มากทีสุด 4.70 

(0.12) 

มากทีสุด 4.67 

(0.01) 

มากทีสุด 4.72 

(0.14) 

มากทีสุด 

5. มีการดาํเนินงานทีคาํนึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดาํเนินงานภายใตธ้นาคารความดี 

4.78 

(0.12) 

มากทีสุด 4.60    

(0.05) 
มากทีสุด 4.68 

(0.08) 

มากทีสุด 4.56 

(0.02) 

มากทีสุด 4.59 

(0.09) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ) 
                 (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

G = Good governance         (หลกัธรรมาภิบาล)           

6. มีการเคารพและการยอมรับการตดัสินใจเสียงประชา
มิติดว้ยความเตม็ใจและบริสุทธิใจ 

4.80 

(0.05) 

มากทีสุด 4.45     

(0.17) 

มาก 4.82 

(0.16) 

มากทีสุด 4.50 

(0.12) 

มากทีสุด 4.58 

(0.15) 

มากทีสุด 

7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานของธนาคารความดี
อยา่งสมาํเสมอ 

4.40 

(0.14) 

มาก 4.55     

(0.11) 

มากทีสุด 4.60 

(0.12) 

มากทีสุด 4.30 

(0.09) 

มาก 4.47 

(0.10) 

มาก 

รวม 4.88 

(0.13) 

มากทีสุด 4.52    

(0.09) 

มากทีสุด 4.78 

(0.06) 

มากทีสุด 4.55 

(0.12) 

มากทีสุด 4.72 

(0.11) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ) 
                 (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

P= People’ participation  (การมีส่วนร่วมของประชาชน)           

1.  มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการจะดาํเนินงานที
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.32    

(0.02) 
มาก 4.40  

(0.10) 

มาก 4.52 

(0.11) 

มากทีสุด 4.50 

(0.06) 

มากทีสุด 

2.  มีการวางแผนร่วมกนัในการดาํเนินงานและการ
ปฏิบตัิทีชดัเจน 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.56    

(0.10) 
มากทีสุด 4.55 

(0.14) 

มากทีสุด 4.60 

(0.12) 

มากทีสุด 4.59 

(0.13) 

มากทีสุด 

3. มีการตดัสินใจร่วมกนัในการดาํเนินงานอยา่งมีเหตุผล
และถูกตอ้ง 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.75    

(0.15) 

มากทีสุด 4.65 

(0.17) 

มากทีสุด 4.74 

(0.12) 

มากทีสุด 4.69 

(0.14) 

มากทีสุด 

4. มีการปฏิบตัิงานร่วมกนัดว้ยความสามคัคีและเขา้ใจ 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.80     

(0.02) 

มากทีสุด 4.72 

(0.04) 

มากทีสุด 4.85 

(0.01) 

มากทีสุด 4.82 

(0.02) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ) 
                                          (N=5) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

P= People’ participation  (การมีส่วนร่วมของประชาชน)           

5.มีการประเมินผลการดาํเนินงานร่วมกนั 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.88    

(0.05) 

มากทีสุด 4.68  

(0.16) 

มากทีสุด 4.80 

(0.07) 

มากทีสุด 4.85 

(0.09) 

มากทีสุด 

รวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.85    

(0.15) 

มากทีสุด 4.60 

(0.05) 

มากทีสุด 4.85 

(0.18) 

มากทีสุด 4.79 

(0.16) 

มากทีสุด 

  L = Leadership        (ภาวะผูน้าํ)             

1. เป็นผูท้ีมีคุณธรรม จริยธรรม และน่าเชือถือในการเป็น
แบบอยา่งทีดี 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.58    

(0.08) 

มากทีสุด 4.46 

(0.01) 

มาก 4.80 

(0.03) 

มากทีสุด 4.66 

(0.04) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ) 
                                          (N=5) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

2. มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการจดัการความรู้ 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.75     

(0.00) 

มากทีสุด 4.67 

(0.04) 

มากทีสุด 4.74 

(0.07) 

มากทีสุด 4.69 

(0.05) 

มากทีสุด 

3. มีความเชือมนั และศรัทธาในการทาํความดี 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.52    

(0.16) 

มากทีสุด 4.72 

(0.08) 

มากทีสุด 4.68 

(0.12) 

มากทีสุด 4.70 

(0.14) 

มากทีสุด 

4. มีวิสยัทศัน์ เสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมโดยมิหวงั
สิงตอบแทน 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.65    

(0.15) 

มากทีสุด 4.46 

(0.03) 

มาก 4.62 

(0.07) 

มากทีสุด 4.60 

(0.09) 

มากทีสุด 

5. สามารถเชือมประสานความคิดของสมาชิกเพือนาํไปสู่
การปฏิบตัิไดเ้หมาะสม 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.45    

(0.05) 

มาก 4.52 

(0.09) 

มากทีสุด 4.55 

(0.14) 

มากทีสุด 4.62 

(0.08) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                  
                   (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

  L = Leadership        (ภาวะผูน้าํ)             

6. สามารถโนม้นา้วหรือชกัจูงให้คนในชุมชนเห็น
ความสาํคญัและคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม 

5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 4.50(0.02) มากทีสุด 4.68(0.13) มากทีสุด 4.58(0.05) มากทีสุด 4.69(0.10) มากทีสุด 

รวม 5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 4.75(0.01) มากทีสุด 4.55(0.02) มากทีสุด 4.90(0.14) มากทีสุด 4.82(0.08) มากทีสุด 

  A =  Activity              (กิจกรรมอยา่งต่อเนือง)           

1. มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผา่นบุคคล สือเอกสาร และ
เสียงตามสายหมู่บา้น 

5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 4.48(0.04) มากทีสุด 4.55(0.13) มากทีสุด 4.58(0.12) มากทีสุด 4.61(0.10) มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

     การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                
                         (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

2. มีการทาํกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิน
และ หลกัปฏิบตัิทางพทุธศาสนา อยา่งสมาํเสมอ 

5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 4.68    

(0.14) 

มากทีสุด 4.78 

(0.06) 

มากทีสุด 4.82 

(0.07) 

มากทีสุด 4.83 

(0.03) 

มากทีสุด 

3. มีการจดัประชุมแลกเปลียนเรียนรู้เกียวกบัการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองภายใตก้ารดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี 

5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 4.55    

(0.09) 

มากทีสุด 4.64 

(0.15) 

มากทีสุด 4.62 

(0.00) 

มากทีสุด 4.68 

(0.12) 

มากทีสุด 

4. มีการบนัทึกรวบรวมขอ้มูลในรูปแบบเอกสาร 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.62    

(0.06) 

มากทีสุด 4.52 

(0.05) 

มากทีสุด 4.67 

(0.15) 

มากทีสุด 4.59 

(0.12) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

      การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                        
                                        (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

A =  Activity              (กิจกรรมอยา่งต่อเนือง)           

5. มีอบรมเรียนรู้โดยผา่นผูม้ีประสบการณ์เกียวกบั
ธนาคารความดี 

5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 4.50     

(0.00) 

มากทีสุด 4.61 

(0.05) 

มากทีสุด 4.58 

(0.06) 

มากทีสุด 4.62 

(0.04) 

มากทีสุด 

รวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.52    

(0.03) 

มากทีสุด 4.82 

(0.09) 

มากทีสุด 4.85 

(0.12) 

มากทีสุด 4.79 

(0.10) 

มากทีสุด 

  K=  Knowledge         (ความรู้)           

1. มีความรู้เกียวกบัการจดัการความรู้ 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.69    

(0.08) 

มากทีสุด 4.25 

(0.01) 

มาก 4.52 

(0.03) 

มากทีสุด 4.69 

(0.09) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

     การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                  
                                        (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  

(S.D) 
แปลผล     

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล  

(S.D) 
แปลผล 

2. มีความรู้เกียวกบัธนาคารความดี 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.72    

(0.07) 

มากทีสุด 4.40 

(0.06) 

มาก 4.65 

(0.12) 

มากทีสุด 4.68 

(0.08) 

มากทีสุด 

3. มีความรู้เกียวกบัการบริหารจดัการ 5.00  

(0.00) 

มากทีสุด 4.34    

(0.09) 

มาก 4.38 

(0.07) 

มาก 4.44 

(0.01) 

มาก 4.45 

(0.05) 

มาก 

4. มีความรู้เกียวกบัการมีส่วนร่วม/จิตสาธารณะ 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.58    

(0.14) 

มากทีสุด 4.30 

(0.10) 

มาก 4.55 

(0.08) 

มากทีสุด 4.56 

(0.09) 

มากทีสุด 

5. มีความรู้เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม และการทาํ  
ความดี 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.62    

(0.06) 

มากทีสุด 4.20 

(0.09) 

มาก 4.60 

(0.04) 

มากทีสุด 4.68 

(0.05) 

มากทีสุด 

รวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.50    

(0.06) 

มากทีสุด 4.29 

(0.13) 

มาก 4.50 

(0.04) 

มากทีสุด 4.58 

(0.08) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

    การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)               
                                        (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

H = Holistic         (องคร์วม)           

1.  มีการเชือมประสานของกิจกรรม 4.88 

(0.01) 

มากทีสุด 4.77    

(0.06) 

มากทีสุด 4.68 

(0.05) 

มากทีสุด 4.74 

(0.09) 

มากทีสุด 4.76 

(0.07) 

มากทีสุด 

2. มีการเชือมประสานของเครือข่าย 4.72 

(0.07) 

มากทีสุด 4.55    

(0.03) 

มากทีสุด 4.62 

(0.04) 

มากทีสุด 4.36 

(0.08) 

มาก 4.52 

(0.05) 

มากทีสุด 

3. มีการเชือมประสานของหน่วยงาน/องคก์ร 4.52 

(0.08) 

มากทีสุด 4.68    

(0.08) 

มากทีสุด 4.73 

(0.05) 

มากทีสุด 4.50 

(0.01) 

มากทีสุด 4.59 

(0.06) 

มากทีสุด 

4. มีการเชือมประสานของกลุ่มคน 4.90 

(0.01) 

มากทีสุด 4.48    

(0.05) 

มากทีสุด 4.82 

(0.04) 

มากทีสุด 4.52 

(0.01) 

มากทีสุด 4.72 

(0.03) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

     การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                
                                        (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

รวม 4.97 

(0.06) 

มากทีสุด 4.60    

(0.05) 

มากทีสุด 4.80 

(0.07) 

มากทีสุด 4.54 

(0.02) 

มากทีสุด 4.72 

(0.04) 

มากทีสุด 

Awareness          (ความตระหนกั)             

1. มีความตระหนกัถึงการเรียนรู้ในหนา้ทีและความ
รับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน 

4.72 

(0.04) 

มากทีสุด 4.52    

(0.02) 

มากทีสุด 4.12 

(0.07) 

มาก 4.55 

(0.03) 

มากทีสุด 4.59  

(0.05) 

มากทีสุด 

2. มีความรัก หวงแหน ในการเป็นเจา้ของธนาคารความดี
ร่วมกนั 

4.84 

(0.04) 

มากทีสุด 4.62    

(0.13) 

มากทีสุด 4.27 

(0.08) 

มาก 4.58 

(0.15) 

มากทีสุด 4.62 

(0.12) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

     การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)          
                                        (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

Awareness          (ความตระหนกั)             

3. มีความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการทาํความดี 4.88 

(0.02) 

มากทีสุด 4.50    

(0.05) 

มากทีสุด 4.40 

(0.06) 

มาก 4.68 

(0.07) 

มากทีสุด 4.62 

(0.04) 

มากทีสุด 

4.  มีความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของตนเองทีเป็น
ส่วนหนึงในกระบวนการปฏิบตัิให้ชุมชนเป็นสุข 

4.62 

(0.08) 

มากทีสุด 4.46    

(0.13) 

มาก 4.33 

(0.02) 

มาก 4.46 

(0.08) 

มาก 4.42 

(0.10) 

มาก 

รวม 4.89 

(0.05) 

มากทีสุด 4.59    

(0.17) 

มากทีสุด 4.20 

(0.06) 

มาก 4.62 

(0.13) 

มากทีสุด 4.64 

(0.12) 

มากทีสุด 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

       การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)                
                                        (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล  แปลผล 

 (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  (S.D)  

O = Opportunity of Learning  (โอกาสของการเรียนรู้)           

1. มีการจดัสภาพแวดลอ้มในธนาคารความดีต่อการ
เรียนรู้ 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.47    

(0.07) 
มาก 4.20 

(0.05) 

มาก 4.32 

(0.02) 
มาก 4.44 

(0.03) 

มาก 

2. มีเครืองมือหรือสือทีกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้ 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.58    

(0.14) 
มากทีสุด 4.38 

(0.10) 

มาก 4.40 

(0.16) 

มาก 4.57 

(0.15) 

มากทีสุด 

3. มีกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้สมาชิกไดเ้ขา้มาเรียนรู้ 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.42    

(0.08) 

มาก 4.44 

(0.07) 

มาก 4.33 

(0.03) 

มาก 4.40 

(0.06) 

มาก 
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ตารางที  12  ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ของร่างรูปแบบ 

        การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยรายขอ้ (ต่อ)         
                           (N=5)  

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ ความถูกตอ้ง ความเป็นประโยชน์ รวม 

  
(S.D) 

แปลผล     
(S.D) 

แปลผล  
(S.D) 

แปลผล  
(S.D) 

แปลผล  

(S.D) 
แปลผล 

Awareness          (ความตระหนกั)             

4. คณะกรรมการมีความรู้ทีสามารถถ่ายทอดให้แก่
สมาชิกได ้

5.00 
(0.00) 

มากทีสุด 4.60    

(0.02) 

มากทีสุด 4.30 

(0.12) 

มาก 4.24 

(0.05) 

มาก 4.55 

(0.09) 

มากทีสุด 

5. มีการนาํความรู้มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัธนาคาร
ความดี 

5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.52    

(0.09) 

มากทีสุด 4.28 

(0.02) 

มาก 4.47 

(0.04) 

มาก 4.58 

(0.05) 

มากทีสุด 

รวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.65    

(0.09) 

มากทีสุด 4.35 

(0.04) 

มาก 4.48 

(0.08) 

มาก 4.52 

(0.05) 

มากทีสุด 

ภาพรวม 5.00 

(0.00) 

มากทีสุด 4.69    

(0.07) 

มากทีสุด 4.52 

(0.06) 

มากทีสุด 4.58 

(0.07) 

มากทีสุด 4.62 

(0.08) 

มากทีสุด 
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จากตารางที  12  พบว่า  ผลการตรวจสอบและรับรองรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทยโดยการประเมินความเหมาะสม          
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ทีสุด ทงั 4  ดา้น โดยมีผลการวจิยั ดงันี 

 ด้านความเหมาะสม  พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากทีสุด  (  =  4.88, S.D = 0.00) เมือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ทุกดา้นมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีสุด ซึงพบว่า มีค่าเฉลียเท่ากนัทงั  4 ด้าน คือ หลกัการรูปแบบ วตัถุประสงค์ของ
รูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการความรู้และองค์ประกอบร่วม (  =  5.00, S.D = 

0.00)  หากพิจารณารายดา้นขององค์ประกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO 

Model” พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค ์สร้างเครือข่ายในการทาํงาน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ภาวะผูน้ํา กิจกรรมอย่างต่อเนือง ความรู้ และโอกาสของการเรียนรู้         
(  =  5.00, S.D = 0.00)  รองลงมาคือ องคร์วม (  =  4.97, S.D = 0.06)  และ ค่าเฉลียตาํสุด คือ  
ความรับผดิชอบ (  =  4.83, S.D = 0.14)   
 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด  (  =  4.65, S.D = 0.00)  เมือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
ทุกดา้นมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทีสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย 
ดงันี   ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ และ องคป์ระกอบร่วม (  =  5.00, S.D 
= 0.00)  รองลงมาคือ  หลกัการรูปแบบ (  =  4.70, S.D = 0.43)  และ ค่าเฉลียตาํสุดคือ 
องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ (  =  4.69, S.D = 0.07)  หากพิจารณารายดา้นของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด อนัดบั 1 สร้างเครือข่ายในการทาํงาน(  =  5.00, S.D = 0.00)   อนัดบั 2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (  =  4.85, S.D = 0.15)  อนัดบั 3 จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค(์  =  4.80, S.D = 0.18)  
อนัดบั 4 ภาวะผูน้าํ (  =  4.75, S.D = 0.01)  อนัดบั 5 โอกาสของการเรียนรู้(  =  4.65, S.D = 

0.09)  อนัดบั 6 องคร์วม (  =  4.60, S.D = 0.05)  อนัดบั 7 กิจกรรมอยา่งต่อเนือง (  =  4.52, 
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S.D = 0.03)  อนัดบั 8 ความรู้ (  =  4.50, S.D = 0.06)  และ อนัดบั 9 ความรับผิดชอบ              
(  =  4.27, S.D = 0.06)   
 ด้านความถูกต้อง  พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัมาก
ทีสุด  (  =  4.72, S.D = 0.01)  เมือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ทุกดา้นมีความถูกตอ้งอยูใ่น
ระดบัมากทีสุด โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี   อนัดบั 1  มีค่าเฉลียเท่ากนั 2 ดา้น คือ 
วตัถุประสงคข์องรูปแบบ และ องคป์ระกอบร่วม (  =5.00, S.D = 0.00)  ส่วนอนัดบั 2 หลกัการ
รูปแบบ (  =  4.80, S.D = 0.14)  และ อนัดบั 3 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ (  
=  4.52,     S.D = 0.06)    หากพิจารณารายดา้นขององคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ 
“RONGPLAKHAO Model” พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด อนัดบั 1 สร้างเครือข่ายในการทาํงาน 
(  =  4.90, S.D = 0.16) อนัดบั 2 กิจกรรมต่อเนือง (  =  4.48, S.D = 0.09) อนัดบั 3 องคร์วม    
(  =  4.80, S.D = 0.07) อนัดบั 4 หลกัธรรมาภิบาล(  =  4.78, S.D = 0.06) อนัดบั 5 

จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค ์(  = 4.65, S.D = 0.09) อนัดบั 6 ภาวะผูน้าํ (  =  4.55, S.D = 0.02) 
อนัดบั 7 ความรับผิดชอบ (  =  4.44, S.D = 0.17) อนัดบั 8 โอกาสของการเรียนรู้ (  =  4.35, 

S.D = 0.04) อนัดบั 9 ความรู้ (  =  4.29, S.D = 0.13)  และ อนัดบั 10 ความตระหนกั (  =  4.20, 

S.D = 0.06) 
 ด้านความเป็นประโยชน์  พบว่า ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่ประเมินรูปแบบจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมากทีสุด(  =  4.68, S.D = 0.15)  เมือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ทุกดา้นมีความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากทีสุด โดยเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี   อนัดับ 1  มี
ค่าเฉลียเท่ากัน 3 ด้าน คือ หลักการรูปแบบ วตัถุประสงค์ของรูปแบบ และ องค์ประกอบร่วม       
(  =5.00, S.D = 0.00) หากพิจารณารายดา้นขององคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ 
“RONGPLAKHAO Model” พบวา่ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด อนัดบั 1 ภาวะผูน้าํ (  =  4.90, S.D = 

0.14)  อันดับ 2 มีค่าเฉลียเท่ากัน 2 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และ กิจกรรมอย่าง
ต่อเนือง (  =  4.85, S.D = 0.18,0.126) อนัดบั 3  มีค่าเฉลียเท่ากนั 2 ดา้น คือ จุดมุ่งหมาย/
จุดประสงค ์และ สร้างเครือข่ายในการทาํงาน  (  =  4.70, S.D = 0.17, 0.02) อนัดบั 4 ความ
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ตระหนกั (  =  4.62, S.D = 0.13)  อนัดบั 5 ความรับผิดชอบ (  =4.56, S.D = 0.16)  อนัดบั 6 
หลกัธรรมาภิบาล (  =  4.55, S.D = 0.12)   อนัดบั 7 องคร์วม (  =  4.54, S.D = 0.12)  อนัดบั 8 
ความรู้ (  =  4.50, S.D = 0.04)  และอนัดบั 9  โอกาสของการเรียนรู้ (  =  4.48, S.D = 0.08)   
 ดงันนั ผลการพฒันารูปแบบจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชนไทยและผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้ง
และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากทีสุดทงั 4 ด้าน จึงเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถ
นาํไปใชใ้นการทดลองต่อไป 
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ส่วนท ี3   แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของ 
              ชุมชนไทย (KM Action  Plan) 
 ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ดําเนินการโดยการจัดประชุมและยึด
ส่วนประกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทยเป็นหลัก คือ องค์ประกอบและขนัตอนการจดัการความรู้มาเป็นกรอบในการจดัทาํ
แผนปฏิบติัการ (KM Action Plan) ซึงมีขนัตอนและรายละเอียดดงัตารางที 13 

 

ตารางที   13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

    ชุมชนไทย (KM Action  Plan) 

วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

22 ก.พ.2557 

ณ ธนาคาร
ความดีหวังม้ 
และป่าหุ่ง   
อ.พาน         
จ.เชียงราย 

การศึกษาดูงาน 

 

เพือศึกษาธนาคาร
ความดีทีประสบ
ความสาํเร็จในการ
เป็นตน้แบบสู่การ
ปฏิบติัในชุมชน 

1. ประชุม วางแผน
และประสานงาน
ในการศึกษาดูงาน 

2. ศึกษาเรียนรู้
ธนาคารความดี
ตาํบลหวังม้และ
ป่าหุ่ง ผา่น
ประสบการณ์ใน
กระบวนการ
ทาํงานของ
คณะกรรมการ
ธนาคารความดี 

คณะผูร่้วมศึกษา
ดูงานไดศึ้กษา
เรียนรู้ ใหค้วาม
สนใจและร่วม
แลกเปลียน
แสดงความ
คิดเห็นร่วมกบั
คณะกรรมการ
ธนาคารความดี
ทงัสองแห่ง 
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ตารางที   13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

    ชุมชนไทย (KM Action  Plan) (ต่อ) 

วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

25 ก.พ.2557 

ณ วดัเกตุมณี 
วราราม ต.
นางแล อ.
เมือง จ.
เชียงราย 

 เพือหาขอ้สรุป
บทเรียนจาก
การศึกษาดูงาน
สาํหรับในการ
วางแผนดาํเนินงาน
ในพืนที 

ประชุมสรุป
บทเรียนและร่วม
แลกเปลียนความ
คิดเห็นจาก
การศึกษาดูงาน 

คณะผูร่้วมศึกษาดู
งานสะทอ้นและ
ร่วมกนั
แลกเปลียนความ
คิดเห็นและได้
ขอ้สรุปบทเรียน
นาํไปสู่การวาง
แผนการ
ดาํเนินงานการ
ก่อตงัธนาคาร
ความดี 

5 มี.ค.2557 

ณ วดัเกตุมณี 
วราราม 

การเตรียมชุมชน 

 

 เพือแนะนาํและ
สร้างความเขา้ใจ
เกียวกบัการ
ดาํเนินงานร่วมกบั
ชุมชน 

1. ประชุมชีแจง
ทาํความเขา้ใจกบั
ผูน้าํชุมชน 

ผูน้าํชุมชน และ
ประชาชนทีสนใจ
เขา้ร่วมประชุม
และแสดงความ
คิดเห็น 
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ตารางที 13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

   ชุมชนไทย (KM Action  Plan)   (ต่อ) 
วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

   2. สร้างทีมและ
แกนนาํในการ
จดัตงัธนาคาร
ความดี 

3.สร้างความเขา้ใจ
กิจกรรมการ
จดัการความรู้ 

 

22 มี.ค.2557 

ณ วดัเกตุมณี 
วราราม 

ก่อตงัธนาคาร
ความดี 

1. เพือก่อตงั
ธนาคารความดี
บา้นร่องปลาคา้ว 

2. เพือสร้างความ
เขา้ใจ ภารหนา้ที
ของธนาคาร
ความดีและ
บทบาทหนา้ที
ของคณะทาํงาน 

1. ประชุมชีแจง 
สร้างความเขา้ใจ
เพือก่อตงัธนาคาร
ความดี และ
วางแผนร่วมกนั
ในการกาํหนด 
กฎเกณฑ ์สาํหรับ
กิจกรรมของ
ธนาคารความดี 

2. ชีแจงบทบาท
หนา้ทีของ
คณะทาํงาน
เกียวกบัการ 

1.  เกิดธนาคาร
ความดีบา้นร่อง
ปลาคา้วทีมีการ
ดาํเนินงานโดย
คณะทาํงานและ
สมาชิกธนาคาร
ความดี 

2. ผูน้าํและผูร่้วม
ก่อตงัเขา้ใจ
บทบาทหนา้ทีใน
การดาํเนินงาน
ของตนเองและ
ธนาคารความดีใน 
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ตารางที 13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

   ชุมชนไทย (KM Action  Plan)   (ต่อ) 
 

วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

   ดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี 

เบืองตน้ 

25 เม.ย. 2557 อบรมการ
ยกระดบัความรู้ 

เพือส่งเสริมและ
สนบัสนุนสมาชิก
ธนาคารความดีมี
ความความรู้
เกียวกบัการจดัการ
ความรู้และการ
ดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี 

กิจกรรมฝึกอบรม
ยกระดบัความรู้
ใหก้บัสมาชิก
ธนาคารความดี 

ผูเ้ขา้รับร่วม
กิจกรรมฝึกอบรม
มีความรู้และเขา้ใจ
เกียวกบัการ
จดัการความรู้และ
การดาํเนินของ
ธนาคารความดี 

30 เม.ย. 2557 การจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ 
ครังที 1 

เพือแลกเปลียน
เรียนรู้เกียวกบัการ
จดัการความรู้
ธนาคารความดี
ในช่วงการ
ดาํเนินงาน 

จดัเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้เกียวกบั
ประเด็น
สถานการณ์การ
ทาํความดีของ 

1.เกิดเวที
แลกเปลียนเรียนรู้
ผา่นกระบวนการ
ดาํเนินงานของ
คณะ  
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ตารางที 13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

  ชุมชนไทย (KM Action  Plan)   (ต่อ) 
 

วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

  เดือนแรก ชุมชนและทุนทาง
สังคม และ
กระบวน การ
จดัการเรียนรู้ของ
ธนาคารความดี
บา้นร่องปลาคา้ว 

ทาํงานและ
สมาชิกธนาคาร
ความดี 

2. มีการสะทอ้น
ความคิดเห็นและ
แลกเปลียนดว้ย
ความสนใจและ
ตงัใจ 

28 พ.ค.2557 การจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ 
ครังที 2 

เพือแลกเปลียน
เรียนรู้เกียวกบั
การจดัการความรู้
ธนาคารความดี
ในช่วงการ
ดาํเนินงานเดือน
ที 2 

จดัเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้เกียวกบั
ประเด็นผลการ
ดาํเนินงานในช่วง
เดือนแรก และ
ปัญหาอุปสรรคใน
การดาํเนินงาน 
เพือนาํไปสู่การ
คน้หาแนวทาง
ปฏิบติัตาม
เป้าหมายที 

ผูน้าํชุมชน 
คณะกรรมการ
ความดีและ
ผูเ้ขา้ร่วมได้
แลกเปลียนขอ้มูล 
สร้างความรู้ความ
เขา้ใจคน้พบ
ปัญหาและคน้หา
จุดดี จุดดอ้ยที
เกิดขึนผา่นเรือง
เล่าจาก 
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ตารางที 13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

  ชุมชนไทย (KM Action  Plan)   (ต่อ) 
 

วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

   กาํหนด ประสบการณ์ทีได้
จากการปฏิบติัจริง 

1 ก.ค.2557 การจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ 
ครังที 3 

เพือแลกเปลียน
เรียนรู้เกียวกบัการ
จดัการความรู้
ธนาคารความดี
ในช่วงการ
ดาํเนินงานเดือนที 3 

 

จดัเวทีแลกเปลียน
เรียนรู้เกียวกบั
ประเด็นภาพรวม
ของการ
ดาํเนินงานการ
จดัการความรู้
ธนาคารความดี  
ผลการใชรู้ปแบบ
การจดัการความรู้ 
และทิศทางของ
ธนาคารความดีใน
อนาคต 

ผูน้าํชุมชน 
คณะกรรมการ
ความดีและ
ผูเ้ขา้ร่วมได้
สรุปผล รายงาน
ผลการดาํเนินงาน 
และกาํหนด
ทิศทางของ
ธนาคารความดีใน
อนาคต 
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ตารางที 13  แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ 

  ชุมชนไทย (KM Action  Plan)   (ต่อ) 
 
วนั/เวลา/
สถานที 

ขนัการดาํเนินการ วตัถุประสงค ์ กิจกรรมในการ
ดาํเนินการ 

ตวัชีวดั
ความสาํเร็จ 

25 ก.ค.2557 การ
ประชุมสัมมนา
ขอ้เสนอแนะใน
การจดัการความรู้
ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชน
ไทย 

 

 

เพือจดั
ประชุมสัมมนา
ขอ้เสนอแนะใน
การจดัการความรู้
ธนาคารความดี
เพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชน
ไทย 

 

จดัการประชุม 
สัมมนา ในการ
สะทอ้นภาพของ
ชุมชนบา้นร่อง
ปลาคา้วและ
ภาพรวมของการ
ดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี
บา้นร่องปลาคา้ว 

ผูเ้ขา้ร่วมได้
แลกเปลียนและ
สะทอ้นภาพของ
ชุมและธนาคาร
ความดีบา้นร่อง
ปลาคา้วดว้ยความ
สนใจและตงัใจ 
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ตอนท ี3  ผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข 
                ของชุมชน 

การทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ 

 ในการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้มีการดาํเนินการ  ไดแ้ก่ การศึกษาดูงานธนาคาร
ความดีทีประสบความสาํเร็จ  การจดัเตรียมชุมชน การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั  
การจดัอบรมเพือยกระดบัการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย และประชุมสัมมนาเพือการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย โดยแบ่งการนาํเสนอในแต่ละลกัษณะ ดงันี 

1.  การศึกษาดูงานธนาคารความดีทปีระสบความสําเร็จ   
     ในการศึกษาดูงาน ไดจ้ดัใหผู้น้าํชุมชนและแกนนาํร่วมแนวคิดการจดัตงัธนาคารความดี

บา้นร่องปลาคา้ว  จาํนวน 15 คน โดยไปศึกษาดูงานธนาคารความดีโดยกาํหนด 2 พืนเป้าหมายคือ 
ธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม และธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงรายซึงเป็น
ธนาคารความดีทีประสบความสําเร็จในการดาํเนินงานมาอยา่งต่อเนือง โดยทางคณะผูศึ้กษาดูงาน
ไดมี้การประชุมพูดคุยตกลงทาํกิจกรรมการศึกษาดูงาน เพือให้คณะผูศึ้กษาดูงานนาํความรู้ทีไดรั้บ
มาเผยแพร่ให้กับชุมชนได้รับรู้และสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ในพืนที  ซึงการศึกษาดูงาน
ธนาคารความดีทงัสอง 2 แห่ง มีการดาํเนินการดงันี 

 ช่วงแรก  การประชุมปรึกษาหารือ ไดมี้การประชุมปรึกษาหารือในการเขา้ไปศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริง เพราะจากการแค่เพียงพูดคุยกันยงัไม่เพียงพอกับข้อมูลทีทางชุมชนจะ
ดาํเนินการได ้ในเบืองตน้ได้มีการติดต่อประสานงานทางธนาคารความดีตาํบลหัวง้ม และตาํบล
ป่าหุ่ง โดยมีการมอบหมายให้ผูว้ิจยัเป็นผูป้ระสานเกียวกับเรืองวนัเวลาสถานทีพร้อมทังออก
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานผา่นทางธนาคารความดีทงัสองแห่ง  และจากการทีได้
มีการประสานงานจึงไดมี้การกาํหนดวนัไปศึกษาดูงานคือในวนัที  2   กุมภาพนัธ์  2557  ตงัแต่เวลา 
9.00-16.00 น. (ภาคเชา้ดูงานทีธนาคารความดีตาํบลหวังม้ และภาคบ่ายดูงานทีธนาคารความดีตาํบล
ป่าหุ่ง) 
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  ช่วงทีสอง  การเตรียมตวัในการศึกษาดูงาน ก่อนทีทางคณะผูศึ้กษาดูงานจะไปดูงานจาก
พืนทีตน้แบบ ไดมี้การประชุมซักซ้อมทาํความเขา้ใจเกียวกบัประเด็นและหวัขอ้ในสิงทีทางคณะฯ
จะไดไ้ปเก็บเกียวและเรียนรู้ไดช้ดัเจน ซึงสิงไดมี้การกาํหนดประเด็นไวเ้บืองตน้ดงันี  

1. กระบวนการดาํเนินงานตงัแต่เริมก่อตงัธนาคารความดีจนถึงปัจจุบนั 

2. การบริหารจดัการของธนาคารความดี  
3. กิจกรรมของธนาคารความดี  
4. บทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี 
5. ผลการดาํเนินงานของธนาคารความดี  
6. ปัญหา/อุปสรรคของการดาํเนินงานของธนาคารความดี 

 ช่วงทีสาม การศึกษาดูงาน ในวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2557 ช่วงเช้า ณ องค์การบริหารส่วน
ตาํบลหวังม้ คณะผูศึ้กษาดูงานไดเ้ขา้ไปเรียนรู้โดยผา่นการฟังการบรรยายจากพระครูสุจิณกลัยาณ
ธรรม เกียวกบัแนวคิดความดีและจุดเริมตน้ของการก่อตงัธนาคารความดี พร้อมดว้ยคณะกรรมการ
การธนาคารความดี ไดแ้ก่ นายพนัธ์ุดี  พรหมเทศ (บรรยายเรืองกระบวนการดาํเนินงานของธนาคาร
ความดีและปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน) ,นายสมพงษ ์ ชาํหา (บรรยายเรืองการบริหารจดัการ
ของธนาคารความดีและกิจกรรมของธนาคารความดี) ,นายอดิศร  ลาดลา (บรรยายเรืองบทบาท
หนา้ทีของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี) และนางจิติกาญจน์  เครืองไชย (บรรยายเรือง
ระบบฐานขอ้มูลของธนาคารความดี) ในช่วงสุดทา้ยของภาคบรรยายพระครูสุจิณกลัยาณธรรมได้
สรุปถึงผลการดาํเนินงานของธนาคารความดีทีผ่านมา กล่าวไวต้อนหนึงว่า “...ณ วันนี คนตาํบล
หัวง้มมีภาคภูมิใจในการเป็นคนหัวง้ม คนทัวไปรู้จักตาํบลหัวง้มมากขึนเพราะเราใช้การทาํความดี
มาขบัเคลือนการพัฒนาท้องถินของเรา” เมือบรรยายสินสุด ไดเ้ปิดเวทีการซกัถามของคณะผูศึ้กษาดู
งานส่วนใหญ่สนใจเกียวกบักระบวนการดาํเนินงานทีจะตอ้งเริมและดาํเนินการต่อไปอย่างไร ซึง
ไดรั้บคาํตอบจากคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลหัวงม้ไดอ้ยา่งชดัแจง้พร้อมให้ขอ้แนะนาํใน
การดาํเนินงานและยินดียิงถ้าทางพืนทีบา้นร่องปลาคา้วจะให้ทางธนาคารความดีตาํบลหัวงม้ได้
ช่วยเหลือสิงใด 

 เมือสินสุดภาคบรรยาย ทางคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลหัวงม้ไดน้าํคณะผูศึ้กษาดู
งานไปเรียนรู้หอ้งสาํนกังานธนาคารความดี อยูใ่นบริเวณองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ ซึงภายใน
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ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มการถอน -ฝากคะแนนความดี สิงของสําหรับแลก
คะแนนความดี และระบบการจัดทําฐานข้อมูลของธนาคารความดี ในขณะทีมีการดูงานใน
สาํนกังานฯนนัก็เริมมีสมาชิกธนาคารความดีสอบถามคะแนนความดี โดยในการตรวจสอบคะแนน
ความดีจะผ่านจากสมุดบนัทึกคะแนนความดีของสมาชิกธนาคารความดีก่อนแลว้ถึงจะตรวจสอบ
ผา่นระบบฐานขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัไดใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์เป็นฐานรวบรวมขอ้มูล
ของสมาชิกฯอีกช่องทางเพราะก่อนแรกๆ มีปัญหาคือสมาชิกฯทาํสมุดบนัทึกคะแนนความดีหายก็
ต้องเริมเก็บคะแนนความดีกันใหม่ จึงพยายามให้วิธีการทีจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ 
สะดวกและตรวจสอบง่าย  
 จากการศึกษาดูงานธนาคารความดีตาํบลหวังม้ในภาคเชา้ คณะผูศึ้กษาดูงานไดเ้ดินทางไปดู
งานต่อ ณ ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง โดยมีคณะกรรมการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งให้การตอน
รับเป็นอย่างดี นาํทีมโดย นายนิรันดร์ แปงคาํ (ผูจ้ดัการธนาคารความดี)  และ สําหรับการศึกษาดู
งานของธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่งมีลกัษณะเช่นเดียวกบัธนาคารความดีตาํบลหวังม้ คือ ช่วงแรก
ฟังการบรรยายตามประเด็นทีคณะผูศึ้กษาดูงานตอ้งการเรียนรู้ โดยมีการแบ่งการบรรยายออกเป็น
ประเด็นดงันี นายนิรันดร์ แปงคาํ (บรรยายเรืองการกระบวนการดาํเนินงานของธนาคารความดีและ
การบริหารจดัการของธนาคารความดี) นางณัฐรัตน์ คาํมูล (บรรยายเรืองกิจกรรมของธนาคารความ
ดีและบทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี) นางพรรณศิริ  ตาคาํ (บรรยาย
เรืองปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน) และนางวิไล  รินคาํ (บรรยายเรืองการประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ขอ้มูล) เมือฟังภาคบรรยายพร้อมกบัการซกัถามเรียบร้อยแลว้ ทางคณะกรรมการฯไดน้าํไป
เยียมชมสํานกังานธนาคารความดีทีตงัอยู่ทีอาคารอเนกประสงค์ชุมชน ภายในสํานกังานธนาคาร
ความดีป่าหุ่งจดัแบ่งเป็นสรรส่วนแต่จดัระบบยงัน้อยกวา่ธนาคารความดีหวังม้ มีการจดัแบ่งเป็นที
เก็บสิงของสาํหรับการแลกคะแนนความดี ป้ายประชาสัมพนัธ์ สาํหรับระบบการจดัเก็บขอ้มูลทีนียงั
ใช้การจดัเก็บในสมุดบนัทึกสะสมคะแนนเพราะยงัอยู่ในช่วงดาํเนินการในการจะใช้การจดัเก็บ
คะแนนความดีในระบบคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกบัธนาคารความดีหวังม้ 

    สรุปจากการศึกษาดูงานในพืนทีเป้าหมาย พบว่า  ตวัแทนทีไปศึกษาดูงานได้ฟังการ
บรรยายจากคณะกรรมการของธนาคารความดีทังสองแห่ง ประเด็นทีได้รับฟังการบรรยาย 
ประกอบดว้ยจุดเริมตน้ของการก่อตงัธนาคารความดี การดาํเนินงาน และปัญหาอุปสรรค  รวมทงั
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ไดเ้ห็นกระบวนการดาํเนินงาน คือ ฝากถอนความดีของสมาชิก และการแนะนาํในการจะเตรียม
ชุมชนในการก่อตงัธนาคารความดี ซึงในระหวา่งการฟังบรรยายและการไดพ้บเห็นสํานกังานของ
ธนาคารความดี คณะผูศึ้กษาดูงานไดมี้การซกัถามขอ้สงสัยต่างๆ ทีเกียวขอ้งเพือนาํมาปรับใชใ้นการ
ดาํเนินงานของชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว และสิงทีสาํคญัยงิจากการศึกษาดูงาน คือ แรงจูงใจทีตวัแทน
บา้นร่องปลาคา้วไดไ้ปสัมผสัในการทีจะนาํวิธีการมาใชใ้นชุมชน เพราะสิงทีเกิดขึนในตาํบลหวังม้
และป่าหุ่งนนัเป็นการบ่งบอกถึงความสาํเร็จของชุมชนในเรืองการพฒันาชุมชนทีเนน้การทาํความดี  
  ช่วงสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานและการวางแผนงาน  หลงัจากไดมี้การศึกษาดูงานทงั
สองแห่งคณะผูศึ้กษาดูงานทีนาํทีมโดยผูใ้หญ่บา้นและเจา้อาวาสวดัเกษมณีวราราม  พร้อมแกนนาํ
ชาวบา้นทีพร้อมจะร่วมกนัจดัตงัธนาคารความดีในชุมชน โดยจดัทีวดัเกษมณีวราราม ในวนัที25 
กุมภาพนัธ์ 2557  สรุปประเด็นสาระสาํคญัทีไดจ้ากการศึกษาดูงานไดด้งันี 

1. กระบวนการดาํเนินงาน  

    1.1  การวางแผน   
            1.1.1 การจดัประชาคมหมู่บา้น การต่อยอดกิจกรรมของชุมชนเรือยมา 

        และการจดัหมวดหมู่ความดีของชุมชนใหอ้อกมาเป็นตวัหนงัสือ  
            1.1.2 การจดัตงัธนาคารความดี โดยการจดัโครงสร้างคณะกรรมการ  

        การบริหารงาน  
            1.1.3  การกาํหนดกรอบในการฝากความดี โดยการระดมความคิดเห็น 

        เพือใชใ้นการกาํหนดกรอบฯ 

            1.1.4 การระดมทรัพยากรเพือใชใ้นการบริหารจดัการ 

      1.2 การดาํเนินงาน 
           1.2.1 การประชาสัมพนัธ์  
           1.2.2 การรับสมคัรสมาชิกธนาคารความดี  
           1.2.3 การจดัอบรมแก่สมาชิก คณะกรรมการ และเจา้หนา้ทีธนาคารความดี  

              1.2.4 การรับฝากและถอนความดี 
           1.2.5 การบริหารผลตอบแทนความดี  
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        1.3  การติดตาม ประเมินผลและขยายผล 

   1.3.1 การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 

   1.3.2 การขยายผลการดาํเนินงาน 

   1.3.3 การบริหารจดัการกบัปัญหา 
   1.3.4 การถอดบทเรียน 

     2. ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จ 

         2.1  ปัจจยัดา้นตวับุคคล ปัจจยัสิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการจดัทีดี 
         2.2   บริบทของชุมชน ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม ไดแ้ก่  

 ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ    ทุนทางวฒันธรรม (ประเพณีและโครงการ
ของชุมชนทีมีลกัษณะของการให้และ   การแบ่งปัน) และทุนในลกัษณะ
ของกองทุนสังคม 

   3. ผลต่อการพฒันาชุมชน 

          3.1  การพฒันาแบบองคร์วม 

         3.2  การพฒันาแบบบูรณาการ        
 จากการทีไดเ้รียนรู้ผา่นการศึกษาดูงานสิงทีไดค้รังนีไดน้าํมาสู่การวางแผนการดาํเนินงาน
ของคณะทาํงาน ไดแ้ก่ การจดัเตรียมชุมชน มีการประชุมชีแจงให้กบัชาวบา้นทีสนใจ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้น และเสียงตามสาย, การจดัตงัธนาคารความดี และการจดั
โครงสร้างคณะกรรมการและคณะทาํงาน  และการดาํเนินงานตามกระบวน ได้แก่ การกาํหนด
กรอบการทาํความดี การประชาสัมพนัธ์ การรับสมคัรสมาชิก และการระดมทรัพยากรในการ
ดาํเนินงาน เป็นตน้  
 2.  การจัดเตรียมชุมชน   

     ในการจดัเตรียมชุมชนนนัผูว้จิยัไดด้าํเนินการ มีรายละเอียด ดงันี 

     1.   การประชุมชีแจงเพือการทาํความเขา้ใจกบัผูน้าํชุมชน ในวนัที 5 มีนาคม 2557  ณ 
วดัเกษมณีวราราม ตาํบลนางแล อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย โดยไดเ้ขา้ไปทาํความเขา้ใจกบัผูน้าํ
ชุมชนซึงไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชนทีเป็นทางการ ประกอบดว้ย กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น 
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล และผูน้าํทีไม่เป็นทางการ ประกอบดว้ย เจา้อาวาสวดัเกษมณีวรา
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ราม ผูอ้าวุโสทีเป็นผูมี้ความรู้เกียวกบัพืนทีและเป็นบุคคลทีชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ โดยทาํ
ความเขา้ใจเกียวกบัการชีแจงรายละเอียดกบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรม การดาํเนินกิจกรรม การ
บนัทึกผล และการสรุปผลการทดลองใชรู้ปแบบกิจกรรมการจดัการความรู้  รวมทงัแนวคิดเกียวกบั
ธนาคารความดี การจดัการความรู้ และการทาํงานแบบมีส่วนร่วม  ซึงเมือได้รับฟังการชีแจง
รายละเอียดและเห็นชอบกบัการเป็นพืนทีในการทดลอง ไดมี้มติเป็นเอกฉันท์อนุญาตในดาํเนิน
กิจกรรม   

2.  การสร้างทีมและแกนนาํ  องคป์ระกอบนีมาจากแนวคิดการจดัความรู้ ถือเป็นกิจกรรมที
สาํคญั เพราะการจดัการความรู้ ตอ้งเรียนรู้เป็นทีมตอ้งมีแกนนาํทาํเป็นกิจกรรมตามประเด็นทีสนใจ 
ในดาํเนินการสร้างทีมงานโดยใชบ้ทเรียนจากการเล่าและถ่ายทอดผา่นผูริ้เริมก่อตงัธนาคารความดี
ตาํบลหัวงม้และตาํบลป่าหุ่ง  อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เพือนาํแนวทางมาปรับตามบริบทของ
พืนทีให้เหมาะสมกับกิจกรรมทีจะดาํเนินการในพืนที ซึงได้มีร่วมประชุมชีแจง พร้อมกับการ
ซักถามถึงรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีถือเป็นการสร้างความเขา้ใจในบทบาท
หน้าทีและการปฏิบติังานให้เขา้ใจตรงกนั โดยมีการจดัโครงสร้างในการบริหารจดัการธนาคาร
ความดี ซึงการวิเคราะห์จากลกัษณะของผูน้าํ ทงัผูน้าํทางความคิด ผูน้าํตามธรรมชาติและผูน้าํอยา่ง
เป็นทางการ ดงันี 
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        ตารางที   14   รายชือคณะกรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

รายชือคณะกรรมการธนาคาร 

ความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

ตาํแหน่ง ประเภทของผูน้าํ 

1. พระครูใบฎีกาสุบิน  โสภโณ  ทีปรึกษา ผูน้าํทางศาสนา 
2. นายจรัญ         เขือนเพชร  
 

ประธาน ผูน้าํอยา่งเป็นทางการ 

(ผูใ้หญ่บา้น) 
3. นายสวสัดิ  ยอดแกว้  
 

รองประธาน ผูน้าํตามธรรมชาติ 

(ผูอ้าวุโสบา้นร่องปลา
คา้ว) 

4.นายบุญทว ี อารีย ์  
 

กรรมการ ผูน้าํอยา่งเป็นทางการ 

(สมาชิกเทศบาลตาํบลนาง
แล) 

5. นางติม      จนัเลน เลขานุการ ผูน้าํทางความคิด 
(อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายุ
ประจาํหมู่บา้น) 

6. นางทศันีย ์ มูลจอ้ย ผูช่้วยเลขานุการ ผูน้าํทางความคิด (อาสา
สาธารณสุขประจาํ
หมู่บา้น) 

  

นอกจากนนัไดมี้อาสาสมคัรทีสนใจทาํงานดว้ยความสมคัรใจและเตม็ใจในการทาํ 
ประโยชน์ใหก้บัชุมชนถือเป็นคณะทาํงานทีปฏิบติังานตามภารงานทีไดร่้วมประชุมชีแจง  

      3. การก่อตงัธนาคารความดี ในการดาํเนินการจดัตงัธนาคารความดีนนัผูว้ิจยั และ
คณะกรรมการธนาคารความดี ดาํเนินการจดัตงัธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้วนนั มีการประชุมใน
วนัที 21 มีนาคม 2557  ณ วดัเกษมณีวราราม ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย สําหรับใน
การกาํหนดกฎเกณฑ ์มีรายละเอียดดงันี 
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               3.1   กาํหนดเกณฑกิ์จกรรมการทาํความดีและการฝากความดีของธนาคารความดี 
โดยช่วยกนัระดมคน้ความดีทีเป็นวิถีชีวิตประจาํวนั แลว้นาํเสนอต่อทีประชุมร่วมกนั เพือรวบรวม
จดัทาํเป็นเกณฑใ์นการฝากความดี  

   กิจกรรมนีผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบจากการประชุมแลกเปลียนคือ คนในชุมชนขาดการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของหมู่บา้น ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทาํมาหากินเพือสนองตอบต่อตณัหาและ
ความตอ้งการของตนเอง ซึงเป็นการบริโภคนิยมวตัถุ และสิงสําคญัคือขาดการส่งเสริมการทาํความ
ดี กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเห็นร่วมกนัว่าตอ้งการให้มีกิจกรรมทีส่งเสริมให้คนในชุมชนทาํ
ความดีกนัมากขึน  

การเน้นยาํให้มีกุศโลบายในการสะสมคะแนนความดีจากทาํกิจกรรมทาํความดี โดยมีการ
ประชุมแลกเปลียนของคณะทาํงานในการนาํมาปฏิบติัใช้ ตามหลกัพุทธศาสนา หลกัวิถีชีวิตและ
นอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมาเป็นแนวคิดการกาํหนดเมนู
การทาํความดีและการเกณฑ์คะแนนในการสะสมความดีทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัชุมชน โดย
ผลประชุมแลกเปลียนปรากฏดงันี 

   1.  เมนูของการทาํความดี  ประกอบดว้ย  12 ประเด็น ดงันี 
1.    การเวน้จากการฆ่าสัตว ์

.2   การเวน้จาการลกัทรัพย ์

.3  การเวน้จาการประพฤติผดิในกาม 

.4  การเวน้จากการพดูปด พดูจาส่อเสียด 

.5  การเวน้จาการเสพสิงของมึนเมา 

.6  การเวน้จากการเล่นการพนนั  

.7  การปฏิบติัดี มีคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การเขา้ร่วม
กิจกรรมวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา ร่วมฟืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถินและ วฒันธรรม เป็นตน้ 

.8   การสมคัรสมานสามคัคี ช่วยเหลือเกือกลูในชุมชนและการมี
ส่วนร่วมในงานสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น งานพฒันาหมู่บา้น พฒันาวดั งานปอย เป็นตน้ 

.9   การเสียสละ และจิตอาสา ไดแ้ก่ เสียสละแรงกาย แรงทรัพย ์
มีจิตอาสา ช่วยเหลือผูย้ากไร้ เป็นตน้ 
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.10 การดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนั และร่วมกิจกรรมทีสอดคล้องกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทาํปุ๋ย
หมกั ปลูกผกัสวนครัว การลดปริมาณการใชส้ารเคมี  การประหยดัอดออม เป็นตน้ 

.11  การส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่  รับประทานอาหารปลอด
สารพิษ ออกกาํลงักายสมาํเสมอ ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย ไปตรวจสุขภาพอยา่งสมาํเสมอ เป็น
ตน้ 

.12  อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม  ได้แก่ การฟืนฟู ดูแล 
รักษาพืนทีป่า เช่น การบวชป่า การปลูกป่าทดแทน เป็นตน้ 

.1   ออมเงิน ออมบุญ ได้แก่ การออมเงินวนัละ 1 บาท และ
รวบรวมเพือการเงินกองทุนสาํหรับกิจกรรมภายในชุมชน เช่น งานบุญ  ทุนนกัเรียน เป็นตน้  

 นอกจากนนั ไดมี้การร่วมกนักาํหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่กิจกรรม โดยพิจารณา
จากความยากง่ายของการกระทาํความดีในแต่ละกิจกรรมในการใหค้ะแนน ผลปรากฏดงัตารางที 15 
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ตารางที   15   แสดงเมนูการทาํความดี 

เมนูการทาํความดี ค่าความดี 

1. เวน้จากการฆ่าสัตว ์ 3  ความดี ต่อวนั 

2.  เวน้จากการลกัทรัพย ์ 3  ความดี ต่อวนั 

3.  เวน้จาการประพฤติผดิในกาม                          ศีล 5 3  ความดี ต่อวนั 

4.  เวน้จากการพดูปด พดูจาส่อเสียด 3  ความดี ต่อวนั 

5.  เวน้จากการเสพสิงมึนเมา 5  ความดี ต่อวนั 

6.  เวน้จากการเล่นพนนั 4  ความดี ต่อวนั 

7. การปฏิบติัดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 5 ความดี ต่อวนั 

8. การสมคัรสมานสามคัคี ช่วยเหลือเกือกูลในชุมชนและการ
มีส่วนร่วมในงานสาธารณกุศล 

10  ความดี ต่อวนั 

9. การเสียสละ (แรงกายและแรงทรัพย)์ 10  ความดี ต่อวนั 

10. การดาํเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 10  ความดี ต่อวนั 

11. การส่งเสริมสุขภาพ 5  ความดีต่อวนั 

12. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 10 ความดี ต่อวนั 

13.  ออมเงิน ออมบุญ 1 บาท ต่อ 5 ความดี 
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ในการระดมความคิดเห็นของคณะทาํงาน  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชาวบา้นใน
การตดัสินใจ ตงัแต่เริมแรก เป็นการร่วมตดัสินใจต่อเกณฑที์จะใชใ้นการรับฝากความดีของธนาคาร
ความดี โดยใหทุ้กคนมีโอกาสแสดงความเห็นถึงลกัษณะของสิงทีเรียกวา่ “ความดี” 

 จากการระดมความคิดเห็นของคณะทาํงานและนาํมาสรุปเป็นภาพรวม ได้ความดีทงั 12 
ประเด็น ทีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการฝากความดีนนั พบวา่มีแนวคิดทีเป็นพืนฐานของความดีทีมีหลกัคิด 3 
หลกัคิด คือ แนวคิดคิดวถีิพุทธ  แนวคิดวถีิเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดวถีิชีวติ ดงัแผนภูมิ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนภูมิ 6  กรอบแนวคิดของเมนูการทาํความดี 

 

 
วถีิพทุธ 

1.เวน้จากการฆ่าสตัว ์
2.เวน้จากการลกัทรัพย ์
3.เวน้จาการประพฤติผิดในกาม  
4.เวน้จากการพดูปด ส่อเสียด 

5.เวน้จากการเสพสิงมึนเมา 
6.เวน้จากการเล่นพนนั 

7.การปฏิบติัดี มีคุณธรรม               

วถีิเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การดาํเนินชีวติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ออมเงิน ออมบุญ 

วถีิชีวติ 

1. การสมคัรสมานสามคัคี 

2. การเสียสละ 
3. การส่งเสริมสุขภาพ 

4. อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
สิงแวดลอ้ม 

 
 

ธนาคารความดบ้ีานร่องปลาค้าว 

ฝาก ฝาก 
ฝาก 
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นอกจากนันทีประชุมได้ร่วมแลกเปลียนในเรือง เ กียวกับการออมเงินร่วมด้วย
นอกเหนือจากการออมบุญ โดยพิจารณาในการให้สมาชิกในชุมชนไดอ้อมเงินวนัละ 1 บาท เพือนาํ
เงินออมทีไดม้าจดัสวสัดิการใหก้บัชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว 

2. ระเบียบสมาชิกธนาคารความดี 

     .1 สมาชิกทุกคนตอ้งมีความพร้อมเพรียงกนัประชุม และพร้อมเพรียง
กนัเลิกและพร้อมเพรียงกนัทาํกิจกรรมของธนาคารความดี 

                    .2 สมาชิกทุกคนตอ้งคิดสิงดีๆ ทีจะทาํให้ธนาคารความดีพฒันาไป
ในทางทีดีขึน และร่วมกนัพิจารณา ยกเลิกระเบียบบางขอ้ทีคิดวา่สมควรยกเลิก 

                    .3 สมาชิกทุกคนตอ้งเชือฟัง เคารพนบัถือตามความอาวุโสของอาย ุ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 

                    .4 สมาชิกทุกคนตอ้งรู้ ตืน และเบิกบานในการทาํความดี 

                     .5 สมาชิกจะถอนความดีไดก้็ต่อเมือมีความดีฝากสะสมอย่างน้อย 
100 ความดีขึนไป และตอ้งเหลือความดีสะสมไวใ้นธนาคารอยา่งนอ้ย 50 ความดีต่อ 1 บญัชี 

   3.  การฝากความดี มีเอกสารทีใช้ 2 แบบ คือ ใบฝากความดี และสมุด
ธนาคารความดี เพือใช้ในการลงรายละเอียดความดี รายการฝาก -ถอน และคะแนนความดีสะสม 
หลกัเกณฑ์ในการฝากความดี ก็คือ ตอ้งมีคนเซ็นรับรองการทาํความดี ไดแ้ก่ เจา้อาวาส ผูใ้หญ่บา้น 
และผูท้รงคุณวุฒิในหมู่บา้น หรือมีผูย้ืนยนัการทาํความดีทีน่าเชือถือได ้ซึงรายละเอียดในการเขียน
ใบฝากความดี ไดแ้ก่ การกรอกเลขทีบญัชีความดี วนัที ชือ-นามสกุลผูฝ้ากและความดีทีฝาก โดยใน
การฝากคณะทาํงานธนาคารความดีจะตรวจสอบขอ้มูล ก่อนบนัทึกรหสัความดีและคะแนนความดี
ทีทาํลงในรายการ ซึงจะคืนสมุดธนาคารความดีใหส้มาชิกเก็บไว ้

   4.  การถอนความดี เอกสารทีใช้ 2  แบบ คือ  ใบถอนความดี และสมุด
ธนาคารความดี โดยมีหลกัเกณฑห์รือเงือนไขในการถอนความดี ดงันี 

        4.1  มีคะแนนความดีสะสมตงัแต่ 100  คะแนนขึนไป 
        4.2 ตอ้งเหลือคะแนนความดีในสมุดธนาคารความดี อย่างน้อย 50 
คะแนน 
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  เมือสมาชิกมีความประสงค์จะถอนความดีตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ คือ เลขที
บญัชีความดี วนัที ชือ-นามสกุลผูฝ้าก รายการสิงของทีจะขอถอนรับ  คะแนนความดีสะสมใน
ปัจจุบนั คะแนนความดีทีจะขอถอน และจาํนวนความดีทีคงเหลือในบญัชี 
  3.2   การประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้คนในชุมชนมาสมัครเป็นสมาชิกของ
ธนาคารความดี  ให้คนทวัไปรู้ถึงการดาํเนินงานของธนาคารความดี ทงัการบอกต่อ การทาํป้าย
ประชาสัมพนัธ์ วิทยุชุมชน และเสียงตามสาย ซึงการประชาสัมพนัธ์เป็นการให้ชาวบา้นเข้าใจ
หลักการทาํงานของธนาคารความดี เนืองจากในระยะแรกชาวบ้านไม่เข้าใจถึงการทาํงานของ
ธนาคารความดี คิดว่าน่าจะเป็นการรับฝากเงินทวัไป จึงตอ้งประชาสัมพนัธ์ทาํความเขา้ใจให้แก่
ชาวบ้านหลายๆครัง  และเพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย  จากเริมแรกการ
ประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก เริมมีการกระจายข่าวทางวทิยชุุมชน เสียงตามสายของหมู่บา้น เป็น
ตน้ 
  3.3  การรับสมคัรสมาชิกธนาคารความดี ทางคณะทาํงานธนาคารความดีของ
ธนาคารความดีมีใบสมคัรใหแ้ก่คนในชุมชนกรอกเพือเขา้ร่วมทาํความดี โดยรับสมคัรทุกวนั 

  3.4  จดัอบรมให้แก่สมาชิกธนาคารความดี ซึงมีรายละเอียดในการอบรม ได้แก่ 
การอบรมเกณฑ์ของกิจกรรมทาํความดีทงั 13 ประเด็น เกณฑ์การรับฝาก-ถอนความดี การแบ่งปัน
ประโยชน์ในรูปสวสัดิการชุมชน  
  3.5  การอบรมคณะกรรมการและคณะทาํงานของธนาคารความดี  ในเรืองบทบาท
หน้าทีของตนเอง ได้แก่ บทบาทผูจ้ดัการ คนรับรองความดี หน้าทีการรับฝาก-ถอนความดี ดูแล
สิงของทีแลกคะแนนความดี การบนัทึกคะแนนความดี และการทาํรายงานผลการปฏิบติังาน   เป็น
ตน้ 

  3.6  การระดมทุน/สิงของ เพือให้สมาชิกนาํมาแลกดว้ยคะแนนความดีสะสม ใน
การระดมทุน/สิงของนนัไดรั้บความร่วมมือจากพระสงฆว์ดัเกษมณีวราราม  และวดัเครือข่ายของวดั
เกษมณีวราราม โดยจากการมาทาํบุญของญาติโยมในช่วงกิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา  และจาก
การบิณฑบาตทงัภายในชุมชนและนอกชุมชน ในลกัษณะการดาํเนินกิจกรรมธนาคารความดีบา้น
ร่องปลาคา้ว ไดด้าํเนินการระหวา่งวนัที 7 – 10  เมษายน  2557 รวม  4  วนั  
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  3.7  ดาํเนินกิจกรรมภายใตธ้นาคารความดีบ้านร่องปลาค้าวโดยยึดเมนูการทาํ  
ความดี ทีเป็นกิจกรรมหลกัดงัตารางที  16 

ตารางที  16 แผนการดาํเนินกิจกรรมทาํความดีภายใตธ้นาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

 กจิกรรม ระยะเวลา 

1. การเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา ร่วมฟืนฟู 
ภูมิปัญญาทอ้งถินและ วฒันธรรม 

เมษายน – มิถุนายน 2557 

2.   การบริจาคเงิน สิงของใหก้บัผูย้ากไร้ เมษายน – มิถุนายน 2557 

3. งานพฒันาหมู่บา้น พฒันาวดั งานปอย ตานตอด   เมษายน – มิถุนายน 2557 

4. การทาํปุ๋ยหมกั ปลูกผกัสวนครัว การลดปริมาณการ 

ใชส้ารเคมี  การประหยดัอดออม 
เมษายน – มิถุนายน 2557 

5. รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ออกกาํลงักายสมาํเสมอ 

 ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย ไปตรวจสุขภาพอยา่ง 

 สมาํเสมอ 

เมษายน – มิถุนายน 2557 

6. การปลูกป่า และ บวชป่า เมษายน – มิถุนายน 2557 

7. ออมเงิน ออมบุญ เมษายน – มิถุนายน 2557 

 

 โดยภาพรวมในการจดัเตรียมชุมชนเพือเตรียมเป็นพืนทีทดลอง สรุปได้ว่าการเตรียม
จดัเตรียมชุมชนเป็น แนวทางเบืองตน้ในการระดมความคิดดว้ยการวิจยัปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม
ของการเตรียมกลุ่มพืนทีเป้าหมาย ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ คือ 1) ปัจจยันาํเขา้ 2) กระบวนการ 

3) ผลลพัธ์ ในแต่ละกระบวนการมีองคป์ระกอบต่างๆ ดงันี 
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  1 ปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ  
   1.1 วิสัยทศัน์ หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูน้าํและสมาชิก และกาํหนด
จุดหมายปลายทางเชือมโยงกบัภารกิจ เขา้ดว้ยกนัแลว้มุ่งสู่จุดหมายปลายทางทีตอ้งการ จุดหมาย
ปลายทางดงักล่าวตอ้งชดัเจน ทา้ทาย และมีความเป็นไปได ้ 
   1.2  พนัธกิจ หมายถึง ความประสงค ์หรือความมุ่งหมายพืนฐานทีจะดาํเนินการ
ในระยะยาว อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นขอบเขตในการดาํเนินงาน พนัธกิจทีดีจะสามารถแยกความ
แตกต่างและคุณค่าไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันนั พนัธกิจจะบ่งบอกวา่คืออะไร อะไรคือสิงทีชุมชนตอ้งการ 
จากการระดมความคิดปณิธานหรือพนัธกิจสรุปความคิดเห็นไว ้คือ 1) พฒันาคนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมอยูใ่นศีลในธรรม 2) พฒันาจิตใจใหผ้อ่งใสตามหลกัปฏิบติัของพระพุทธศาสนา 3) พฒันา
คนใหมี้สุขภาพอนามยัสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไข ้เนน้อนามยัส่วนบุคคลและอนามยัสิงแวดลอ้ม 

4) พฒันาทอ้งถินใหมี้ความน่าอยู ่และปลอดภยั 
    1.3  เป้าหมาย หมายถึง สิงทีเป็นตวักาํหนดความตอ้งการ จุดมุ่งหมาย ซึงเป็นสิงที
ตอ้งการทีจะไดรั้บเพือเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงาน และวางแผนการ
ทาํงานอยา่งเป็นรูปธรรม เพือใหส้ามารถประสบความสาํเร็จยงัจุดทีตงัใจไวไ้ดภ้ายในขอบเขตของ
เวลาทีกาํหนดไว ้จากการระดมความคิดเป้าหมาย คือ  การปลูกผงัในคนในชุมชนทาํความดี ภายใต้
แนวคิดวถีิพุทธ วถีิเศรษฐกิจพอเพียง และวถีิชีวติ 

  1.4  วตัถุประสงค์ หมายถึง สิงทีต้องการจะบรรลุด้วยความมุ่งมนัตงัใจ เพียร
พยายามและผลสําเร็จทีต้องการจะบรรลุภายในระยะเวลาทีกําหนด จากการระดมความคิด
วตัถุประสงค์ คือ การทาํความดีส่งเสริมความอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชน โดยยึดหลกัการมีศีลธรรม
จริยธรรมอนัดีงามตามหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  ยึดมนัในวิถีปฏิบติัของศีลห้าและธรรมห้า 
เชือและศรัทธาต่อวถีิความดีทีมีอยูใ่นตวัตนของแต่ละคน ตระหนกัในบทบาทและหนา้ทีของตนเอง
ในฐานะเป็นองค์ประกอบของชุมชน เพือระดมพลงัสร้างสรรค์ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
พฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกนั ซึงเรียกวิธีคิดหรือวิธีปฏิบติัแบบรวมๆ เหล่านนัวา่ 
“ความดี”  

 2. กระบวนการ  รูปแบบการจดัการความรู้ทีผูว้ิจยัสร้างขึน 8 ขนัตอน คือ 1) การเตรียม
กลุ่มพืนทีเป้าหมาย 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจดัเก็บความรู้ 5) การวิเคราะห์
และสกดัความรู้ 6) การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และ7) การประยกุตแ์ละการปรับความถูกตอ้ง  
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  3. ผลลพัธ์ คือ การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

3. การจัดอบรมเพอืยกระดับการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็  เป็นสุขของชุมชน 
     จากขอ้มูลเบืองตน้และความตอ้งการในแลกเปลียนเรียนรู้การจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในเบืองตน้  โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ประเด็น
หรือส่วนทีขาดหายและพิจารณาส่วนทีเพิมเติมจึงเห็นควรให้มีการจดัอบรมเพือพฒันาความรู้ให้กบั
ชุมชน จึงไดก้าํหนดหวัขอ้ในการจดัอบรม คือ การจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย โดยเชิญวิทยากร คือ พระครูสุจิณกลัยาณธรรม ผูก่้อตงัธนาคาร
ความดีตาํบลหวังม้ พร้อมทีมงาน ในวนัที 25  เมษายน  2557  เวลา 9.00-12.00 น. ณ วดัเกษมณีวรา
ราม ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

 สําหรับเครืองมือทีใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลความพึง
พอใจในการอบรม สาํหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบดว้ย คณะกรรมการธนาคารความดี 
สมาชิกธนาคารความดี ผูน้าํชุมชน นายกเทศมนตรี และเจา้อาวาส จาํนวน 64  คน ก่อนการอบรมได้
ให้ผูรั้บการอบรมจดัทาํแบบทดสอบก่อนการอบรม (pre-test) และหลงัเสร็จสินการอบรมให้ผูรั้บ
การอบรมจดัทาํแบบทดสอบหลงัการอบรม (post-test) และประเมินผลการอบรม รวมถึงมีการ
ติดตามและผลหลงัการอบรม 

 ในการนําเสนอการจัดการอบรมความรู้ ผู ้วิจ ัยได้แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการอบรม ดงันี 

 3.1  ผลการเปรียบเทยีบความรู้ก่อนและหลงัการอบรม 
         ผลการเปรียบเทียบความรู้ของผูเ้ขา้รับการอบรมก่อนและหลงัการอบรม จาํนวน 64 
คน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้ (ก่อนการอบรม-หลงัการอบรม) จาํนวน 1 ชุด จาํนวน 20 คะแนน 
ผูว้จิยัทดสอบโดยใชส้ถิติ dependent sample t-test ซึงผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางที  
17 
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ตารางที  17  การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการอบรมเกียวกบัการจดัการความรู้ของธนาคาร 

                   ความดี 

การทดสอบ จาํนวนผูเ้ขา้รับ
การอบรม 

คะแนนเตม็  S.D. t Sig 

ก่อนการอบรม 64 20 12.80 1.86 29.03* 0.000 

หลงัการอบรม 64 20 17.23 2.08 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

          จากตารางที  17  พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีคะแนนเฉลียก่อนการอบรมเท่ากบั 12.80 

และคะแนนเฉลียหลงัการอบรมเท่ากบั 17.23 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า 
คะแนนความรู้ห 

3.2   ผลการประเมินความพงึพอใจหลงัการอบรม 
        ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมโดยใชแ้บบสอบถาม ซึงผูว้ิจยัได้

แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม ดงันี 

      3.2.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบสอบถาม 

       การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นผูเ้ข้ารับการอบรม
จาํนวน 64 คน โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ โดยผูว้ิจยัวิเคราะห์โดย
ใช้ค่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซึงผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดัง
ตารางที 18 
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ตารางที  18  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

        (n=64) 
รายการ จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

                   ชาย 

                   หญิง 

 

31 

33 

 

48.44 

51.56 

อาย ุ

                  ตาํกวา่ 20  ปี 

                  21-30 ปี 

                  31-40  ปี 

                 41-50  ปี 

                 51-60  ปี 

                 61 ปีขึนไป 

 

7 

8 

10 

14 

13 

12 

 

10.94 

12.50 

15.62 

21.88 

20.31 

18.75 

ระดบัการศึกษา 
                ประถมศึกษา 
                มธัยมศึกษาตอนตน้ 

                มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
                อนุปริญญาตรี/ปวส. 
                 ปริญญาตรี 

                 สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

19 

22 

10 

2 

8 

3 

 

29.69 

34.38 

15.63 

3.13 

12.50 

4.67 

รายไดต่้อเดือน 

               นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 

               5,001-10,000 บาท 

               10,001-15,000 บาท 

               15,001-20,000 บาท 

               20,001 บาทขึนไป 

 

4 

28 

12 

11 

9 

 

6.25 

43.75 

18.76 

17.18 

14.06 
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ตารางที 18  จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
        (n=64) 

รายการ จาํนวน ร้อยละ 

อาชีพ 

             นกัเรียน 

             ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน 

             เกษตรกรรม 

             รับจา้ง 

             คา้ขาย 

 

4 

11 

29 

12 

8 

 

6.25 

17.18 

45.32 

18.75 

12.50 

  

จากตารางที   18  พบวา่  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 64 คน เป็นเพศ
หญิง จาํนวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.56  รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ  

48.44  ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 รองลงมามีอายุ 51-60 ปี 
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.31  และ มีอายุ 60 ปีขึนไป  จาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
ในส่วนการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.38 รองลงมามีการศึกษาระดบัประถมศึกษา จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.69 และ มีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63   ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 
5,001-10,000 บาท จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 43.76 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 
บาท จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ มีรายไดต่้อเดือน 15,001-20,000 บาท จาํนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.18  และในส่วนของอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาํนวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.31 รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้ง จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ 
ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.18  
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 3.2.2   ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
            การวเิคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นผูเ้ขา้รับการ
อบรม จาํนวน 64 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ซึงผลการวเิคราะห์ปรากฏรายละเอียดดงัตารางที 19 

 

ตารางที  19  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรมในภาพรวมและ 

                    รายดา้น 

          (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. ดา้นวทิยากร 4.33 0.31 มาก 3 

2.ดา้นสถานที/ระยะเวลา 4.28 0.35 มาก 4 

3. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 4.35 0.41 มาก 2 

4. ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ 4.36 0.38 มาก 1 

รวม 4.34 0.23 มาก - 

 

 จากตารางที  19 พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมในภาพรวมผู ้
เขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  =  4.34 , S.D = 0.23)  เมือพิจารณารายดา้น 
พบว่า ผูรั้บการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี 
อนัดนั 1 ดา้นการนาํความรู้ไปใช ้(  =  4.36 , S.D = 0.38)  อนัดบั 2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ (  
=  4.35,       S.D = 0.41)  อนัดบั 3 ดา้นวิทยากร (  =  4.33 , S.D = 0.31)  และ อนัดบั 4 ดา้น
สถานที/ระยะเวลา (  =  4.28 , S.D = 0.35)   
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ตารางที   20  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรมรายดา้น 

                               (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

ด้านวทิยากร     

1.ความรู้ความสามารถของวทิยากร 4.52 0.51 มากทีสุด 2 

2. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความชดัเจน 4.22 0.49 มาก 5 

3. การเชือมโยงเนือหาในการอบรม 4.32 0.42 มาก 4 

4. มีความครบถว้นของเนือหาในการอบรม 4.45 0.34 มาก 3 

5. การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4.58 0.57 มากทีสุด 1 

รวม 4.46 0.31 มาก - 

ด้านสถานที/ระยะเวลา     

6. สถานทีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.34 0.49 มาก 1 

7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 4.14 0.50 มาก 3 

8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.23 0.42 มาก 2 

รวม 4.21 0.44 มาก - 

ด้านการนําความรู้ไปใช้     

. สามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.45 0.57 มาก 2 

1 . มีความมนัใจและสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปใชไ้ด ้ 4.52 0.50 มากทีสุด 1 

1 . สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้ 4.41 0.41 มาก 3 

รวม 4.32 0.38 มาก - 

  

จากตารางที  20 พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัการอบรม
การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในรายดา้น โดย
มีขอ้มูลในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี 
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ด้านวิทยากร พบว่า ในภาพรวมผูเ้ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก       
( = 4.33 , S.D = 0.31)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมากทีสุด  2 ข้อ คือ อันดับ  1 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น            
(  =  4.58 , S.D = 0.57)  อนัดบั 2  ความรู้ความสามารถของวิทยากร (  =  4.52 , S.D = 0.51)  
ส่วนขอ้อืนๆ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี อนัดบั 3 

มีความครบถว้นของเนือหาในการอบรม      (  =  4.45 , S.D = 0.34)   อนัดบั 4 การเชือมโยง
เนือหาในการอบรม (  =  4.32, S.D = 0.42)  และอนัดบั 5 การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมี
ความชดัเจน (  =  4.22 , S.D = 0.49)   

ดา้นสถานที/ระยะเวลา พบวา่ ในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (  =  4.21 , S.D = 0.44)  เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ อนัดบั 1 สถานทีสะอาดและมีความ
เหมาะสม (  =  4.34 , S.D = 0.49)  อนัดบั 2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม              
(  =  4.23 , S.D = 0.42)  และอนัดบั 3 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ (  =  4.14 , 

S.D = 0.50)   
ดา้นการนาํความรู้ไปใช้ พบว่า ในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั

มาก (  =  4.32 , S.D = 0.38)  เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากทีสุด 1 ขอ้ คือ อนัดบั 1 มีความมนัใจและสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปใชไ้ด ้ ( =  4.5, 

S.D = 0.501)  ส่วนขอ้อืนๆ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย 
ดงันี อนัดบั 2  สามารถนาํความรู้ทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานได้ (  =  4.45 ,           

S.D = 0.57)   และ อนัดบั 3 สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้(  =  4.41 , S.D = 0.41)  
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ตารางที   21  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจหลงัการอบรม 

        ดา้นความรู้ความเขา้ใจ       

                                     (n=64) 
ด้านความรู้ความเข้าใจ  S.D. แปลผล 

ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองนีก่อนการอบรม 1.68 0.56 นอ้ย 
ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองนีหลงัการอบรม 4.28 0.42 มาก 

 

จากตารางที  21 พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมหลงัการอบรม   
การจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยดา้นความรู้ความ
เขา้ใจ  พบว่าในภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  =  3.51 ,             

S.D = 0.41) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและระดบั
นอ้ย  คือ ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองนีหลงัการอบรม (  =  4.28 , S.D = 0.42)  และความรู้    
ความเขา้ใจในเรืองนีก่อนการอบรม (  =  1.68 , S.D = 0.56) 

 

       4. การจัดเวทแีลกเปลยีนเรียนรู้  
การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในพืนทีชุมชนบ้านร่องปลาคา้ว ตาํบลนางแล อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 3 ครัง (เดือนละ 1 ครัง) เพือขบัเคลือนการดาํเนินกิจกรรมการจดัการความรู้
ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดงันี 

 การจัดเวทคีรังท ี1 เดือนท ี1   
การจัดเวทีแลกเปลียนเรียนครังที 1 ได้มีการจัดขึนในวนัที   30 เมษายน 2557 ณ              

วดัเกษมณีวราราม  เวลา 17.30 -20.00 น.โดยในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในครังนีคือ ประเด็น
นาํเสนอภาพรวมของการจดัการความรู้ธนาคารความดี ทีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ รวมทงัการนาํเสนอรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็
เป็นสุขของชุมชนไทยตน้แบบ เพือสร้างความเขา้ใจและกาํหนดเป้าหมายในการจดัการความรู้
ธนาคารความดี เป็นการร่วมวิเคราะห์ทบทวนตนเองของกลุ่มคุณกิจ คือ ผูน้ําชุมชน เกียวกับ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ และกาํหนดเป้าหมายทิศทางในการแกปั้ญหา ผลกัดนัให้เห็นความสําคญั
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ของข้อค้นพบจากงานวิจัย  โดยมีคุณอํานวยทําหน้าที เป็นสือกลางในการเชือมโยงคนกับ
กระบวนการโดยมีความคาดหวงัวา่กระบวนการจดัการความรู้จะเขา้มามีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี 

1. สถานการณ์การทาํความดีของชุมชนและทุนทางสังคมในชุมชน 
      บรรยากาศการพดูคุย ประธานชวนคุยเรืองสถานการณ์การทาํความดี จึงชวนคุณกิจช่วย
การเล่าสถานการณ์การทาํความดีของชุมชนเป็นอยา่งไร หลายคนเห็นปัจจุบนันีคนมองขา้มและไม่
เห็นคุณค่าของการทาํความดีกนั ผิดศีล ผิดธรรม กนัมากกวา่แต่อดีต  ดงัทีเจา้อาวาสวดัเกตุมณีวรา
รามกล่าววา่ 

“การเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่สนใจ คนห่างวัด
เหลือเกิน ก็จะมีแต่กลุ่มพ่ออุ้ย แม่อุ้ยซึงก็มาไม่ค่อยไหวกันแล้วเพราะ
สังขารไม่เอือ ทังทีวัดเป็นแหล่งกล่อมเกลาจิตใจคน คนห่างวัดก็เหมือน
ห่างการทาํความดี เมือคนไม่ทาํความดี ความชัวมันกค็รอบงาํจิตใจส่งผล
ต่อชุมชนสังคมทีมีปัญหาให้เห็นกันทุกวัน เพียงแต่บ้านเรายังไม่ถึงขันทาํ
ให้เกิดปัญหาในชุมชนก็ถือเป็นสิงทีดียังไม่ถึงขันวิกฤตเหมือนทีอืนๆ”
(พระครูใบฎีกาสุบิน โสภโณ,2557) 

 ขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีนางแลยงักล่าวไวว้่า กุศโลบายในการทาํความดีนันเป็น
แนวคิดทีดีในการนาํชุมชนใหเ้ป็นสังคมทีน่าอยู ่ดงัทีวา่ 

“แนวคิด ธนาคารความดีได้ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาทีเน้นในเรือง
ความดี และบุญ เป็นฐานในการพัฒนาโดยบูรณาการระบบบุญนิยม เข้า
มาภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยพืนฐานทุนทางสังคม 
ด้านประเพณี ความเชือ วัฒนธรรม ของคนในชุมชน กล่าวคือ มีการใช้
ระบบการออม ทีเรียกว่า ออมความดี หรือ ออมบุญ ซึงจะไม่มีเงินปันผล 
เหมือนการออมหุ้น ไม่มีผลตอบแทนในลักษณะของตัวเงิน เป็นการออม
ด้วยความสมัครใจ เพือมุ่งเน้นพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความสามารถโดย
ใช้การทาํความดีเป็นเครืองมือ กิจกรรมการทาํความดีนีได้ส่งผลต่อชุมชน
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ในการฟืนฟูความสัมพันธ์อันเกือกูลกัน ซึงในการทาํความดีทีชุมชนยึด
ปฏิบัติถือว่าเป็นการสร้างบุญ ให้เกิดขึน”( สุรินทร์ เขือนเพชร ,2557) 

 ระหวา่งการประชุม คุณอาํนวยไดเ้พิมเติมขอ้มูลเกียวกบัเรืองการจดัการความรู้ให้กบัคุณกิจ
เพือเป็นการปูพืนความเขา้ใจทีตรงกนัในดา้นขอ้มูลเชิงวิชาการวา่การจดัการความรู้เพือเสริมสร้าง
สังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทยคืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบา้ง ทุกคนร่วมกนัแลกเปลียน
เรียนรู้ คุณอาํนวยเป็นผูก้ระตุน้และให้ขอ้มูลต่างๆส่วนคุณกิจก็ไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้กนัในเรืองของ
ขอ้มูลและเรืองราวต่างๆ โดยมีคุณลิขิต เป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุม  
 จากการพูดคุย กลุ่มคุณกิจพบวา่ ชุมชนบา้นร่องปลาคา้วมีทุนทางสังคมทีสําคญัไดแ้ก่ ทุน
บุคคล ทุนวฒันธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ ซึงในการดาํเนินงานของธนาคารความดี โดย
คณะกรรมการหมู่บา้นไดส้ะทอ้นถึงการสิงสําคญัของการการจดัการความรู้ธนาคารความดีนนัตอ้ง
อาศยัความเชือมโยงของชุมชนทีเป็นปัจจยัสาํคญัคือทุนทางสังคมทีมีอยูใ่นชุมชน ดงัทีวา่  

“ธนาคารความดีบ้านของเราได้ใช้คุณค่าทางพุทธศาสนา ได้แก่ สัจจะ 
เสียสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือกัน ความรักสามัคคีกัน โดยในการ
ปฏิบัติได้ยึดโยงชุมชนด้วยทุนทางสังคมของชุมชน ประกอบด้วย ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึงชุมชนบ้านร่องปลาค้าว เป็นชุมชนชนบท ทีมี
ลักษณะการดาํรงชีวิตแบบพึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่ ค่อนข้างมาก โดย
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัคงประกอบอาชีพหลักทางด้านเกษตรกรรมอยู่ ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทังดิน นาํ ป่าไม้ มีผลต่อวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน โดยเฉพาะแหล่งนาํและป่าชุมชน ทีเป็นแหล่งหล่อเลียงคนใน
หมู่ บ้าน การจัดการความสัมพันธ์แบบระบบเหมืองฝายจึงยังคงมีให้เห็น 
ซึงแสดงถึงการสํานึกในคุณค่าของทรัพยากรและร่วมกันรักษา”(สวัสดิ  
ยอดแก้ว ,2557) 

นอกจากนนัไดมี้การเสริมเพิมเติมกบัประเด็นนีวา่ 
“ ความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการนับถือผีบรรพบุ รุษยังคง
ความสาํคัญแต่ไม่เข้มงวดเหมือนในอดีตทุนวฒันธรรม ทังในรูปแบบของ
ความร่วมมือ การช่วยเหลือซึงกันและกัน การพึงพาอาศัยกัน ความเอือ
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อาทร ความเชือ และข้อห้ามต่างๆ โดยมีกระบวนการสืบทอดให้ยืนยาว
ต่อไปชันลูกหลานของคนในชุมชน  บ้านร่องปลาค้าว เป็นชุมชนหนึงทีมี
ลักษณะของทุนทางสังคมดังกล่าว คือความร่วมมือของคนในชุมชน  
ก่อนทีจะให้คนอืนช่วยเราต้องช่วยตนเองก่อน อาศัยการเรียนรู้จากผู้ เฒ่าผู้
แก่เป็นแบบอย่างการดาํเนินชีวิต เราใช้ความสามัคคี ความเอืออาทร คน
ในชุมชนจะมีวิธีการแสดงออกทังทางตรงและทางอ้อมในการไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทีไม่เหมาะของคนในชุมชน รวมทัง การแก้ปัญญาของชุมชน
โดยการหันหน้าเข้าหากัน ให้ร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการ
พึงตนเองมากกว่ามาจากภายนอก เป็นวัฒนธรรมทีตกทอดจนถึงรุ่น
ปัจจุบัน”(แก้ว  กันทา,2557) 

ในด้านของตัวแทนกลุ่มสตรีได้เพิมเติมในส่วนของกลุ่มทีสามารถเป็นแรงขับเคลือนใน
การดาํเนินงานของชุมชนไว้ว่า 

“ ทุนในลักษณะของกลุ่มทางสังคม ชุมชนบ้านร่องปลาค้าวมีการจัดตัง
กลุ่ม อย่างเข้มข้น ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่ม
เดก็และเยาวชน กลุ่มศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาํหมู่บ้าน กลุ่มศูนย์สาม
วัยใฝ่คุณธรรม กลุ่มประชาคมหมู่ บ้าน กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่ม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมประจาํหมู่บ้าน ซึง
กลุ่มเหล่านีจะเชือมโยงกิจกรรมของกลุ่มและเอือประโยชน์ต่อกัน รวมถึง
มีการรวมกองทุนของชุมชนหลากหลายกองทุน ได้แก่ กองทุนหมู่ บ้าน 
กองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ซึงส่งผลดี
ต่อการดาํเนินงานของธนาคารความดีด้วย” (ฟองจันทร์  สงคราม,2557) 

นอกจากนันทางด้านตัวแทนของกลุ่มครูภูมิปัญญาท้องถินได้กล่าวเพิมเติมเกียวกับทุนที
สาํคัญทีมองข้ามไม่ได้คือ ทุนบุคคล โดยกล่าวว่า 

“ชุมชนบ้านร่องปลาค้าวมีผู้นาํทีมีส่วนสําคัญในการดาํเนินธนาคารความ
ดี ซึงผู้นาํทีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมในหมู่บ้านมาอย่างต่อเนือง อาทิเช่น แม่
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บัวแก้ว ยอดวุฒิ ผู้ มีความสามารถในด้าน ศาสนพิธี หรือพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนาในชุมชน รวมทังมีบทบาทเป็นทีปรึกษาในชุมชนแทบทุก
เรืองทีเกิดขึนในชุมชน    พ่อสวสัดิ  ยอดแก้ว เป็นผู้มีความสามารถในการ
ผันนําจากแหล่งนําหนองป่าเฮียมาใช้ในการเกษตรและเป็นการจุด
ประกายให้ชุมชน ได้มีโครงการประปาภูเขาเกิดขึนภายในชุมชน ถือว่า
เป็นผู้นาํทางปัญญาทีทาํประโยชน์ต่อชุมชน   พ่อบุญมี  ยอดลิลา เป็นผู้นาํ
ทางด้านความเชือ และการใช้คาถาอาคมในการรักษาผู้ป่วยในหมู่บ้านร่อง
ปลาค้าวและพืนทีใกล้เคียง เป็นบุคคลทีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมา
ยาวนาน”    (บุญปัน  สมประสงค์.,2557) 

2.  กระบวนการจดัการเรียนรู้ของธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 
      หลงัจากการพดูคุยจึงร่วมกนัหาวธีิการทีจะวางแผนงานกระบวนการจดัการความรู้อยา่ง
เป็นรูปธรรม ดงัทีผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการธนาคารความดี ตงัประเด็นวา่ 

“เราควรจัดการความรู้ธนาคารความดีอย่างไร ให้สามารถดาํเนินการได้
อย่างต่อเนืองและจะทาํให้ชุมชนเราได้เป็นชุมชนทีมองเห็นคุณค่าของ
การทําความดีอย่างไร  เพราะ ถ้า เ มือใดมีคนชนชืมว่า ชุมชนนี มี
กระบวนการพัฒนาชุมชนทีเน้นการใช้ความดีมาเป็นตัวขับเคลือนย่อม
แสดงให้เห็นว่าชุมชนนันเป็นชุมชนทีน่าอยู่และมีคนดีอยู่ ในชุมชน”   
(บุญทว ี อารีย ์,2557) 

 ในดา้นนายกองค์การบริหารตาํบลนางแลได้กล่าวเสริมว่า ตอ้งเริมตงัแต่บุคคลก่อนจาก
เรืองเล็กๆทีเราสามารถให้เกิดการเรียนรู้และกระทาํไดที้เกิดขึนในครอบครัวและขยายสู่ในชุมชน
ในภาพรวม ไดก้ล่าววา่ 

“การทาํความดีนันเป็นเรืองทีเหมือนจะเข้าใจกันง่ายๆ แต่ในวิธีการปฏิบัติ
นันเป็นสิงทีเข้าใจกัน ยากมิใช่น้อย เพราะเป็นเรืองทีไม่เหมือนกับการ
กิจกรรมอืนๆของงานพัฒนาทีค่อนข้างเห็นรูปธรรมชัดเจน แต่การทํา
ความดีนันต้องอาศัยการปฏิบัติทีออกมาจากจิตใจของคนเรา ฉะนันสิง
สําคัญคือครอบครัวต้องเป็นจุดเริมต้นถือปฏิบัติร่วมกัน เริมจากปัจเจก
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บุคคล ขยับมาเป็นครอบครัว และขยายสู่ชุมชน ซึงถ้าเป็นเช่นนีได้
แน่นอนว่าชุมชนของเรากมี็ทิศทางและแนวโน้มของการใช้ความดีมาเป็น
เครืองมือในการพัฒนาได้เป็นอย่างดี” (สุรินทร์  เขือนเพชร ,2557) 

 นอกจากนีแกนนาํสตรีได้ยงัไดก้ล่าวว่า กิจกรรมการทาํความดีของธนาคารความดีควรมี
การประชาสัมพนัธ์  กระจายข่าวในวงกวา้งรวมทงัหลกัการปฏิบติักิจกรรมการทาํความดีทีชดัเจน 
ดงัทีกล่าววา่ 

“ในการดาํเนินงานทีผ่านมาจะเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยหรืออยู่
วงค่อนข้างแคบเราควรมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างกว่านี ซึงอาจจะ
เป็นผลจากการทีเราประชุมชีแจงเฉพาะตัวแทนครอบครัว แกนนาํ ผู้นาํ
ชุมชน แต่บางกลุ่มคนอาจจะยังไม่ทราบก็อาจเป็นได้ ฉะนันสิงทีควร
ดาํเนินการคือการวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ทัวถึงและการเชิญชวน
การร่วมการทาํความดีผ่านธนาคารความดีของชุมชน” (จันทร์สวย  ติบ
แก้ว, 2557) 

 ในดา้นตวัแทนกลุ่มเยาวชนไดเ้สริมเพิมเติมไวว้า่ 
“การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมเข้ามาเรียนรู้เป็นสิงทีสําคัญ แต่สิง
ทีเป็นปัญหาคือเรืองเวลาทีจะทาํให้คนในชุมชนโดยรวมเข้ามาร่วมเรียนรู้
ได้อย่างไร หนูเสนอว่าเราต้องใช้วิธีการรุกเข้าไปถึงตัวคนในชุมชน ซึงก็
คงสอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ เพราะนันเป็นจุดเริมต้นทีจะทาํให้คน
ในชุมชนรู้และเข้าใจพร้อมจะเข้ามาเรียนรู้กับเรา” (ภัชติชล  นนทะการ 
,2557)  

 สรุปไดว้า่จากเวทีเรียนรู้ชุมชน ทาํใหผู้น้าํชุมชน ตวัแทนกลุ่มต่างๆ มีโอกาสพบปะทบทวน
แลกเปลียนความรู้สร้างความเขา้ใจทางดา้นมิติการจดัการความรู้และมิติของธนาคารความดีมากขึน 
พอใจกบัสถานการณ์ของธนาคารความดีในชุมชน มีความภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็นศูนยร์วม
การทาํกิจกรรมทีส่งเสริมให้คนทาํความดี ซึงตอ้งการให้ชุมชนเห็นคุณค่าความสําคญัของธนาคาร
ความดีเพือจะทาํให้ชุมชนเป็นชุมชนทีน่าอยูแ่ละเป็นสุข สะทอ้นให้เห็นว่าผูน้าํมีการตืนตวัและให้
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ความสาํคญัของการดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดี ซึงแสดงให้เห็นถึงจิตใจอนัดีงามของคนใน
การทาํความดีเพือตนเอง เพือครอบครัวและเพือชุมชน ใหทุ้กคนสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   

ตารางที 22   สรุปการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ครังที 1 

ประเด็น ผลการแลกเปลียนเรียนรู้ 

สถานการณ์การทาํความดีของชุมชน
และทุนทางสังคมในชุมชน 
 

- ปัจจุบนัไม่เห็นคุณค่าของการทาํความดี ผิดศีล ผดิ
ธรรม  
- การใชกุ้ศโลบายในการทาํความดีมาเป็นแนวคิดทีดีใน
การนาํชุมชนให้เป็นสังคมทีน่าอยู ่
-  ทุนทางสังคมทีสาํคญัไดแ้ก่ ทุนบุคคล ทุนวฒันธรรม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  ในการเสริมสร้างการ
ขบัเคลือนในการดาํเนินงาน 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของธนาคาร
ความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

- การเห็นคุณค่าของการทาํความดี 

- การทาํความดีจากปัจเจกบุคคล ยสู่ชุมชน 

-การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 

- การเปิดโอกาสในการเรียนรู้ 
 

 การจัดเวทคีรังท ี2  เดือนท ี2   
ในการจดัเวทีครังที 2  ไดด้าํเนินการจดัขึน ณ วดัเกษมณีวราราม ในวนัที 28 พฤษภาคม 

2557 เวลา 17.00-20.00 น.โดยการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้นีได้กาํหนดประเด็นคือ ผลการ
ดําเนินงานในช่วงเดือนแรก การดําเนินงานของธนาคารความดี และปัญหาอุปสรรคในการ
ดาํเนินงาน  เพือนาํไปสู่การคน้หาแนวทางปฏิบติัหรือสร้างองค์ความรู้ตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ 
โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี 

1.  ผลการดาํเนินงาน 
      การแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้าํชุมชน คณะกรรมการธนาคารความดี และผูเ้กียวขอ้ง
กบัธนาคารความดี ซึงในการประชุมครังนีทุกคนช่วยกนัพลดักนัฟังอย่างตงัใจ คุณกิจแต่ละคนได้
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เล่าถึงเรืองราวการจดัการความรู้ธนาคารความดี ความคาดหวงัของชุมชนต่อธนาคารความดี ทุกคน
พร้อมเปิดใจรับฟังเรืองราวของกนัและกนัส่งผลใหคุ้ณอาํนวยตอ้งออกแบบเนือหาการพูดคุยในช่วง
ต่อไปเพือให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน โดยคุณลิขิตไดบ้นัทึกเรืองราวไว ้เตรียมพร้อม
ทีจะไปจดัเก็บและบอกต่อแก่คุณกิจท่านอืนๆ  ดงัคาํกล่าวของคณะกรรมการธนาคารความดี ทีกล่าว
วา่ 

“รู้สึกดีใจทีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึงในการทาํงานให้กับชุมชน ช่วงแรกๆก็
ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีทีต้องทําถึงแม้จะเคยเข้าไปศึกษาดูงานที
ธนาคารความดีตาํบลหัวง้มและป่าหุ่งมาก็ตาม แต่ในการปฏิบัติจริงไม่
เหมือนอย่างทีเห็น ต้องเรียนรู้ เข้าใจในสิงทีเราทาํและต้องเข้าใจบุคคลอืน
ในการให้คาํแนะนาํหรือปรึกษาให้เข้าใจในสิงทีทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกัน
อย่างถกูต้อง ซึงเมือผ่านไประยะหนึงเริมเข้าใจ และสามารถดาํเนินการได้
อย่างราบรืน อาจมีบางสิงทีต้องเรียนรู้และแก้ไขกันไปตามแต่ประเด็น
หรือสถานการณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นเรืองการให้คาํแนะนาํทีชาวบ้านหลาย
คนต้องการข้อมูลเพิมเติมซึงนันกคื็อหน้าทีของพวกเรา”(ทัศนีย์  มูลจ้อย 
,2557) 

สําหรับบทบาทของคนในชุมชนเกียวกบัการจดัการความรู้ธนาคารความดีคือการทีชุมชน
ให้การยอมรับในเบืองตน้ และพร้อมทีจะเรียนรู้ร่วมกนัโดยการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทีอยู่
ภายใตธ้นาคารความดีซึงกิจกกรรมทงัหมดลว้นมาจากสิงทีคนในชุมชนร่วมกนัคิด  วางแผนร่วมกนั 
และยนิยอมพร้อมใจในร่วมปฏิบติัดว้ยความเตม็ใจในการใชรู้ปแบบธนาคารความดีมาขบัเคลือนใน
ชุมชน 

โดยเจา้อาวาสวดัเกษมณีวราราม ไดก้ล่าวถึงบทบาทของคนในชุมชนเกียวกบัการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดี ไวว้า่ 

“ทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเองทังนัน เพียงแต่มีมากมีน้อยกแ็ตกต่างกันไป 
ในการเข้ามีส่วนร่วมทีทาํประโยชน์ต่อชุมชนก็ถือเป็นการทาํความดีขัน
สูงมาก เพราะชุมชนนันเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ทีคอยคุ้มภัย ให้ความ
อบอุ่นและความสุขกับพวกเรา ซึงในการดาํเนินงานของธนาคารความดี
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สังเกตว่าชาวบ้านให้ความสําคัญ สนใจและกระตือรือร้นมากทีเดียว กับ
การมีกิจกรรมนีเข้ามาในชุมชน อาจจะเป็นเรืองแปลกใหม่ทีไม่เคยเห็นมา
ก่อน ก็ถือว่าโชคดีทีชุมชนได้มีโอกาสนาํรูปแบบธนาคารความดีมาใช้” 
(พระครูใบฎีกาสุบิน โสภโณ ,2557) 

     ประธานธนาคารความดีไดก้ล่าวถึงบทบาทในการดาํเนินงานวา่ในการปฏิบติังานทีถือ
เป็นลกัษณะจิตอาสาเพือชุมชนของตน ซึงสิงสําคญัคือตอ้งอาศยัความเชือมนั ความศรัทธา และ
ความมุ่งมนั ดงักล่าววา่ 

“การทาํงานของเราในฐานะเป็นแกนนาํของธนาคารความดีเป็นเรืองปกติ
ทีการทาํงานย่อมมีปัญหาแต่สิงหนึงทีเราต้องแก้ไขให้ได้คือ ความเข้าใจ
และความเป็นนาํหนึงใจเดียวกัน เพราะกระบวนการทาํงานในรูปแบบ
ธนาคารความดีเป็นเรืองทีพวกเราต้องทาํความเข้าใจ สร้างความศรัทธา
ของความดีก่อนทีให้คนอืนเข้าใจและตระหนักถึงความดีเช่นเดียวกับเรา 
แต่ถือว่าชุมชนของเรามีพร้อมและมีความสามัคคีในหมู่คณะอยู่แล้วทีทาํ
ให้การเริมต้นของธนาคารความดีไม่ยากเกินไป ทุกคนพร้อมทีร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนือง ซึงพวกเราเองหน้าทีสําคัญคือการทาํให้ชุมชนมีสิง
ดีๆให้เกิดขึน  และพวกเราก็พร้อมทีจะเรียนรู้ เพิมศักยภาพให้เต็ม
ความสามารถทีจะทาํให้ธนาคารความดีดาํเนินต่อไป”(จรัญ เขือนเพชร 
,2557) 

 นอกจากนีอาจารยใ์หญ่โรงเรียนบา้นป่ารวก ไดส้ะทอ้นถึงการดาํเนินงานของธนาคารความ
ดี ไวว้า่ 

“ยินดีทีได้เข้ามาร่วมประชุมและเห็นพัฒนาการของคนในชุมชนตังแต่
เริมใช้รูปแบบธนาคารความดีเห็นได้จากเกิดการเปลียนแปลงจิตใจของ
คนได้มาก ซึงเรืองจิตใจคนนีปกติเปลียนแปลงได้ยาก โดยเฉพาะจิตใจที
หยาบกระด้างให้เป็นจิตใจทีดีงามมีคุณธรรมนันยากยิง  เมือดาํเนินงาน
ธนาคารความดี ซึงถือว่าเป็นทังเครืองมือและวิธีการในการทาํงานอย่าง
หนึงทีช่วยเปลียนพฤติกรรมและจิตใจของคนให้ช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัว และชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตามสิงทีเรากังวลคือกลุ่มเด็ก 
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เยาวชนทีเป็นแกนกาํลังสําคัญของชุมชน เราอาจจะทาํแผนเชิงรุกไปที
โรงเรียนประสานกับสถาบันการศึกษาในการเข้าร่วม ถึงแม้ขณะนีจะมี
โรงเรียนในพืนทีนีเพียงโรงเรียนเดียวคือโรงเรียนบ้านนางแล แต่ก็ยังมี
โรงเรียนอืนๆทีน่าจะมีความพร้อมทีร่วมนาํรูปแบบธนาคารความดีไปใช้ 
เพราะเดก็ทุกคนกคื็อลูกหลานของคนในชุมชนทังนัน”  (พิสิฐ  กิจรักษ์ 
,2557) 

 นอกจากนีกลุ่มผูสู้งอายุ กล่าวว่า ชุมชนควรมีการฝึกหัดเยาวชนให้เขา้มาเรียนรู้และสอน
งาน ใหเ้ขา้มามีบทบาทในการกระบวนการทาํงาน ดงักล่าววา่ 

“เราควรฝึกเด็กเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในการดาํเนินงานของธนาคาร
ความดี ถึงแม้ขณะนีอาจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมบ้างแต่ควรให้
พวกเขาได้เข้ามามีบทบาทเตม็ตัวในฐานะกรรมการหรือคณะทาํงานของ
ธนาคารความดี”(บาน สุทธสม ,2557) 

2. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน 

     ปัญหาอุปสรรคทีพบของธนาคารความดีสิงทีสําคญัคือ ความเขา้ใจเกียวกับบทบาท
หนา้ทีของคณะกรรมการ โดยมีการสะทอ้นผา่นทางคณะกรรมการธนาคารความดีไดว้า่ 

“ช่วงแรกๆ ไม่เข้าใจว่าตัวเองจะต้องทําอะไร ถึงแม้จะเคยไปดูงานที
ธนาคารความดีตําบลหัวง้มและป่าหุ่งมาแล้ว แต่พอเราทําจริงๆ ก็งง 
เหมือนกัน ทีเป็นปัญหาคือ การให้คาํแนะนาํสมาชิกฯให้เข้าใจเกียวกับ
กิจกรรมการทาํความดี และการลงคะแนนความดีในสมุดว่าจะให้เขียน
อย่างไรเพราะบางกิจกรรมกไ็ม่รู้จะอยู่ในหมวดเมนูความดีอะไร” 
 (ติม จนัเลน ,2557) 
 

“ปัญหาของผมก็คล้ายกันคือ การทําความเข้าใจให้กับสมาชิกฯหรือ
ชาวบ้านทีเขาสนใจ ช่วงแรกๆ ก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไง ก็ใช้วิธีการ
ยกตัวอย่าง เช่น ทาํอะไรทีเรียกว่าความดี แล้วเราจะได้อะไรจากการทาํ
ความดี แต่ตอนนีไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะสมาชิกฯเข้าใจแล้ว ซึงสมาชิกฯ
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เองก็สามารถถ่ายทอดให้กับชาวบ้านคนอืนให้เข้าใจได้เหมือนกันแล้ว” 
(บุญทีว ี อารีย ์,2557) 

“การจัดระบบของธนาคารความดีของเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไรนัก 
เพราะเรายังใหม่ๆ กันอยู่  วัสดุอุปกรณ์ หรือแม้แต่สถานทียังไม่สะดวก
เท่าไรนัก ตอนนีเรากอ็าศัยวัดเป็นสํานักงานชัวคราวก่อน ถ้ามองในแง่ดีก็
คือ กิจกรรมเกิดขึนทีวัด คนเข้าวัดมากขึน วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมโดย
ปริยาย แต่ถ้ามองอีกมมุหนึงคือ ความสะดวกในการทาํงานอาจไม่สะดวก
เท่าทีควรคือ อุปกรณ์ต่างๆจะไปไว้ในวัดอาจจะไม่เป็นระเบียบ ซึงก็
พยายามให้มีการจัดระเบียบและปรับปรุงห้องทีพอจะเป็นสํานักงาน
ชัวคราวให้ดีขึน”  ( สวสัดิ  ยอดแกลว้ ,2557) 

                 ในดา้นการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัธนาคารความดีเพือให้คนในชุมชนไดรั้บทราบเพือให้
เข้าร่วมกิจกรรมยงัเป็นปัญหาในเรืองของการใช้สือและการเข้าถึงสือ ดังทีมีการสะท้อนจาก
กรรมการธนาคารความดีไวว้า่ 

“การประชาสัมพันธ์ยงัมีข้อจาํกัดเพราะอาจไม่ทัวถึง เช่น การใช้เสียงตาม
สาย บางบ้านกอ็าจไม่ได้ยิน หรือ การใช้วิธีการบอกกล่าว ซึงอาจจะอยู่ใน
แวดวงเพียงบางครอบครัว หรือญาติพีน้อง”  ( จรัญ  เขือนเพชร ,2557) 

 นอกจากนนักลุ่มตวัแทนทีเป็นสมาชิกธนาคารความดี ไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และ
กลุ่มผูสู้งอาย ุไดส้ะทอ้นสิงทีเกิดขึนจากการดาํเนินงานของธนาคารความดี ไวว้า่ 

“กรรมการยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีของตนเอง หรือยังไม่มีความมันใจ
ในสิงทีตัวเองทาํอยู่  แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริมต้นและเรียนรู้กันไป อะไรที
สามารถช่วยกันได้ก็พยายามช่วยเหลือกันไป ซึงเราก็เป็นส่วนหนึงของ
ธนาคารความดีเช่นกัน”  (ภชัติชล นนทะการ  ,2557) 
 
“วันเวลาทีสมาชิกฯจะเข้ามาพบคณะทาํงานหรือกรรมการเพือต้องการ
ข้อมลูเกียวกับกิจกรรมหรือการฝากคะแนนความดี ไม่ชัดเจนบางครังมาก็
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ไม่เจอ ควรจะกําหนดให้ชัดเจนว่าช่วงวันเวลาไหนเพือสะดวกกับ     
สมาชิกฯ”    ( อุทยั  อารีย ์,2557)  

3. ขอ้เสนอในการกาํหนดกิจกรรมการทาํความดีภายใตธ้นาคารความดีในการนาํไปใชใ้ห้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

  จากผลการดําเนินงานในรอบ 1 เดือนทีผ่านมาในเวทีได้ร่วมกันแลกเปลียนเกียวกับ
กิจกรรมการทาํความดี โดยมีการสะทอ้นเกียวกบัเรืองนีวา่ 

“ ความจริงกิจกรรมทีทาํอยู่กดี็อยู่แล้ว กค็รอบคลุมในสิงทีบ้านเราและตัว
เรามีอยู่   ความดีมันมีอยู่ ทุกที สุดแล้วแต่ว่าเราจะเอามาคิดว่าเป็นความดี
ทีมาใส่ให้ถูกหลักถูกเกณฑ์ทีเรากําหนดไว้ตังแต่ต้นเท่านันเอง” (สม  
จนัติบ ,2557) 

    ในดา้นตวัแทนคณะกรรมการธนาคารความดีร่องปลาคา้ว ไดใ้ห้มุมมองของการกาํหนด
กิจกรรมการทาํความดีไวว้า่ 

“จากสิงทีเราทาํมาเห็นว่าสมาชิกฯโดยส่วนใหญ่เข้าใจว่ากิจกรรมการทาํ
ความดีแต่ละกิจกรรมต้องมีอะไรบ้าง แต่สิงที เราอาจมองข้ามไปคือ 
กิจกรรมทีเรากาํหนดอาจขาดรายละเอียดทีชัดเจน เช่น การให้ข้าวแมว 
การรดนาํต้นไม้ หรือการกวาดบ้านถูบ้าน กิจกรรมประเภทอย่างนีกถื็อว่า
เป็นการทาํความดีเช่นกัน แต่เราจะบันทึกลงไปให้อยู่ในกิจกรรมใดใน
เมนูการทําความดีทีเรากําหนด  นีเป็นสิงทีเราควรพิจารณากันใน
รายละเอียดเลก็ๆน้อยๆด้วย”   ( ทศันีย ์ มูลจอ้ย ,2557) 

 เวทีประชุมจึงร่วมการแลกเปลียนเกียวกบักิจกรรมการทาํความดีทีมีอยู่นอกเหนือหรือการ
กาํหนดใหค้รอบคลุมใหกิ้จกรรมใหม้ากขึน ซึงในทีประชุมใหเ้พิมลงไปในรายละเอียดของกิจกรรม
การทาํความดี ตามทีไดมี้การเสนอของตวัแทนกลุ่มสตรีทีกล่าวไวว้า่ 

“ข้อเสนอว่า ควรใส่รายละเอียดหรือยกตัวอย่างลงไปในเมนูกิจกรรมการ
ทาํความดีด้วย เช่น การกวาดบ้านถูบ้านกใ็ห้อยู่ในหมวดเมนูการทาํความ
ดีคือการปฏิบัติดี หรือ การบริจาคเลือดกใ็ห้อยู่ในหมวดเมนูการทาํความดี 
การเสียสละ เป็นต้น ซึงน่าจะทาํให้สมาชิกฯ รู้และเข้าใจว่ากิจกรรมเพียง
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น้อยนิดทีเราอาจมองข้ามก็เป็นการทาํความดีเช่นกัน” (กิงแกว้  กาบสีลา  
,2557) 

 นอกจากนนัตวัแทนกลุ่มผูสู้งอายไุดเ้สนอเพิมเติมเกียวกบักิจกรรมทีควรบรรจุลงไปในเมนู
การทาํความดีเกียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถินซึงชุมชนบา้นร่องปลาคา้วมีภูมิปัญญาทอ้งถินหลากหลาย 
ไดแ้ก่ การฟ้อน การทาํบายศรี หมอเมือง  และการทาํตุง  เป็นตน้  ซึงทางตวัแทนกลุ่มผูสู้งอายุได้
เสนอไวว้า่ 

“ภูมิปัญญาท้องถินของเราก็มีมากมาย ผู้ เฒ่าผู้แก่ก็มีความรู้พร้อมทีจะ
ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน แต่ทุกวันนีถูกมองข้ามไปเสียแล้ว ถ้าเป็นแบบนี
ภูมิปัญญาต่างๆทีมีอยู่กค็งหายไปพร้อมกับคน น่าจะเพิมเติมให้มีกิจกรรม
เกียวกับภูมิปัญญาท้องถินเข้าไปจะอยู่ในหมวดเมนูการทาํความดีอะไรก็
ว่ากันไป อยู่ในการปฏิบัติดีก็ได้ เพราะสิงเหล่านีมันดีทังนัน” (บุญมี     
ยอดลิลา  ,2557) 

 ในประเดน็นีประธานธนาคารความดีไดก้ล่าวเพิมเติมพร้อมสรุปไวว้า่ 

“การกาํหนดเมนูกิจกรรมการทาํความดีตังแต่ต้นเราได้คาํนึงถึงบริบทของ
บ้านเราว่าเรามีอะไร และต้องทาํอย่างไร ซึงกถื็อว่าบางสิงบางอย่างเราอาจ
มองข้ามไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ ทางคณะกรรมการจะนาํไปปรับ
ต่อไป” ( จรัญ  เขือนเพชร  ,2557) 

 จากการสะท้อนมุมมองในประเด็นข้างต้น ประธานกรรมการได้สรุปในการเปิดเวที
แลกเปลียนครังนีไวว้า่ 

“ในการแลกเปลียนในครังนี ก็ถือว่าเราได้เปิดมุมมอง ยินดีทีทุกคนได้
ช่วยกันสะท้อนออกมาและทางคณะกรรมการและทีมงานจะนําไป
ปรับปรุงเพือจะทาํให้ชุมชนของเรามีแต่สิงดีๆเกิดขึน อาจจะไม่ใช่ในเร็ว
วนันีแต่เมือเราทาํดีกย่็อมได้ดีแน่นอน”  (จรัญ  เขือนเพชร ,2557) 

จากการแลกเปลียนในเวทีครังนีสรุปไดว้า่ ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการธนาคารความดี และ
ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปลียนขอ้มูล สร้างความรู้ความเขา้ใจคน้พบปัญหาและคน้หาจุดดีและจุดดอ้ยของ
ตนทีเกิดขึนออกมาไดใ้น เรืองเล่า จากประสบการณ์ทีไดจ้ากการปฏิบติัจริงและและกาํลงัเกิดขึนใน
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ชุมชน สะทอ้นให้เห็นวา่เวทีนีทาํให้ชุมชนไดเ้ปิดโอกาสการแลกเปลียนเรียนรู้อนัจะส่งผลให้เกิด
การพฒันาชุมชนต่อไป 

ตารางที  23   สรุปการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ครังที 2 

ประเด็น ผลการแลกเปลียนเรียนรู้ 

ผลการดาํเนินงาน - การใหค้าํแนะนาํหรือคาํปรึกษาทีเขา้ใจ 

- การเขา้มีส่วนร่วมทีทาํประโยชน์ต่อชุมชน 

- ความเขา้ใจและความเป็นนาํหนึงใจ 

- กลุ่มบุคคลกาํลงัสาํคญัเด็กและเยาวชน 
ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน - ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ทีของกรรมการ 

- ความเขา้ใจของสมาชิกธนาคารความดี 

- การจดัระบบของธนาคารความดี 

- การประชาสัมพนัธ์ 

- วนัเวลาและสถานทีดาํเนินกิจกรรม 
ขอ้เสนอในการกาํหนดกิจกรรมการทาํ
ความดีภายใตธ้นาคารความดีในการ
นาํไปใชใ้หเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั
บริบทชุมชน 

- การบรรจุรายละเอียดของกิจกรรมเดิม 

- การบรรจุกิจกรรมใหม่ 

 

การจัดเวทคีรังท ี3 เดือนท ี3   
ในการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ครังที 3 ไดด้าํเนินการจดัขึน ณ วดัเกษมณีวราราม ในวนัที 

1 กรกฎาคม  2557 เวลา 17.00-20.00 น. ในประเด็นภาพรวมของการดาํเนินการจดัการความรู้
ธนาคารดี และผลของการใช้รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย และทิศทางของธนาคารความดีในอนาคต รวมถึงการติดตามผลการ
ดาํเนินงานเพือนาํไปสู่การขบัเคลือนการดาํเนินงานต่อไป 
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 ผูน้าํชุมชนไดท้บทวนและประเมินสถานการณ์หลงัจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ในการนาํองค์
ความรู้ทีได้จากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้มาวิเคราะห์สรุป เพือนาํไปพฒันาศกัยภาพในการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีต่อไปในอนาคต ซึงจากการพูดคุยแลกเปลียนไดมี้การสะทอ้นความคิดเห็น
ดงันี 

1. การทบทวนปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน  
      ผูใ้หญ่บา้นในฐานะผูน้าํชุมชนคนสาํคญัไดส้ะทอ้นปัญหาอุปสรรคทีผา่นมาไวว้า่  

“เมือมองสิงทีเกิดขึน ผมเห็นว่าปัญหาความเข้าใจของชาวบ้าน ช่วงแรก
ในการเริมดาํเนินการของธนาคารความดีกคื็อ ปัญหาเรืองความเข้าใจของ
ชาวบ้าน เนืองจากความดีเป็นสิงทีเป็นนามธรรมแล้วนาํมาทําให้เป็น
รูปธรรม รวมทังมีการใช้คาํว่าธนาคาร ทาํให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นการรับ
ฝากเงิน ถ้าจะให้ชาวบ้านเข้าใจมากขึนเราควรแก้ไขปัญหา โดยการมี การ
รณรงค์สร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านหลายๆ ครัง โดยใช้สือต่างๆ เช่น 
เสียงตามสายหมู่บ้าน วิทยชุุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ การบอกกล่าว ฯลฯ 
จนทําให้ชาวบ้านเข้าใจถึงการทํางานของธนาคารความดี รวมทัง
คณะทํางานของธนาคารความดีทีต้องดึงเข้ามาฟังและทําความเข้าใจ
เกียวกับธนาคารความดีบ่อยๆ”  (จรัญ  เขือนเพชร  ,2557) 

  นอกจากนีการดาํเนินงานบางกิจกรรมทีอยูภ่ายใตข้องธนาคารความดีอาจมีผลกระทบกบั
บุคคลบางกลุ่มในพืนทีไดด้ว้ยเช่นกนั ดงัทีกลุ่มผูสู้งอายไุดส้ะทอ้นวา่  

“ การดาํเนินงานของธนาคารความดีเราเน้นเกียวกับการถือปฏิบัติในศีล 
ในธรรม ก็ย่อมส่งผลให้เกิดความความขัดแย้งในพืนทีบ้าง อย่างทีเรา
กาํลังส่งเสริมให้คนทาํความดี เช่น งดเหล้า งดเล่นการพนัน จะมีคนเสีย
ผลประโยชน์อยู่บ้าง คือ กลุ่มพ่อค้าสุรา คนขายลอตเตอรี หวยใต้ดิน และ
เจ้ามือการพนัน ก็จะต่อต้านว่าเมือเอาความดีไปฝากหมดแล้วเราจะเหลือ
ความดีอะไร ซึงถ้าเรามองว่าเป็นเรืองปกติของคนทีเสียผลประโยชน์ ก็
พยายามทาํให้ความขัดแย้งนีเป็นเพียงเรืองเล็กน้อยและฝ่าฟันมันไปให้
ได้”  (สุมิตร  สุทธสม ,2557) 
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 ในดา้นของคณะกรรมการธนาคารความดีไดมี้มุมมองเกียวกบัการดาํเนินงานทีจะสามารถ
ดาํเนินต่อไปไดน้นัตอ้งมีกลุ่มคนหรือบุคคลเขา้มาสานต่ออยา่งจริงจงั ดงัทีประธานธนาคารความดี
ไดก้ล่าววา่ 

“การดาํเนินงานในปัจจุบันของธนาคารความดีมีคณะทาํงานของธนาคาร
ความดีเป็นชุดทีเริมดาํเนินงานมาตังแต่เริมก่อตัง ซึงเมือวันเวลาผ่านไป
ต้องมีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดต่อ แต่สิงทีน่ากังวลคือ ผู้ ทีสืบทอดจะเข้าใจ
และทุ่มเทในการดําเนินการในรูปแบบของธนาคารความดีมากน้อย
เพียงใด เนืองจากมีปัจจัยหลายปัจจัยทีส่งผลต่อการบันทอดได้ง่ายขึน ไม่
ว่าในปัจจัยแวดล้อมในชุมชน ผลประโยชน์ ความเห็นแก่ตัว  และสภาพ
สังคมทีเปลียนแปลงไปตามกระแสทุนนิยมจะเข้ามามีผลต่อการ
ดาํเนินงานของคณะทาํงานในรุ่นต่อไป” (จรัญ  เขือนเพชร ,2557) 

  ในขณะเดียวกนั ทางกลุ่มผูน้าํสตรีมองวา่ ในปัจจุบนัควรทีจะให้ กลุ่มวยัรุ่นทีไปเรียนต่อที
อืนภายนอกชุมชน กลุ่มนีค่อนข้างขาดการติดต่อกับชุมชนหรือยา้ยทีอยู่เพือไปเรียนต่อ วิธีการ
จดัการกบักลุ่มนี คือ พยายามแนะนาํสิงทีดีๆ ให้ เช่น การสร้างสือการเรียนรู้ให้กลุ่มวยัรุ่นไดเ้รียนรู้
ในสิงทีชุมชนมีอยู ่รวมทงัการจดัเสวนาแลกเปลียนความรู้เกียวกบัเรืองในชุมชน เป็นตน้ 

 ส่วนคณะกรรมการธนาคารความดีไดเ้สริมเพิมเติมเกียวกบัระบบขอ้มูลของทางธนาคาร
ความดี  วา่  

“มีปัญหาสําคัญในการดาํเนินการอยู่ในช่วงของการทดลองใช้ระบบการ
ฝากถอน และรูปแบบของการบันทึกข้อมลูของสมดุฝาก-ถอนความดี จึงมี
ปัญหาในการจัดเกบ็ข้อมลู ซึงสมาชิกบางกรณีไม่นาํสมุดบัญชีธนาคารมา
ปรับ ก็จะไม่ทราบว่าคะแนนความดีมีจาํนวนเท่าไร ปัญหาทีเกิดขึนทาง
คณะทาํงานต้องหาทางออกด้วยการประสานงานให้ปรึกษาและเรียนรู้จาก
ธนาคารความดีตาํบลหัวง้มและธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง ซึงทังสอง
ธนาคารความดีทีเป็นพีเลียงมาโดยตลอดซึงกค็งหาวิธีการและสร้างความ
เข้าใจให้กับสมาชิกทีชัดเจน”  (สวสัดิ  ยอดแกว้, 2557) 

 นอกจากนนัไดมี้การเสริมของคณะกรรมการธนาคารความดี ไดส้ะทอ้นมาเช่นกนัวา่ 
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 “ในการดาํเนินงานของคณะทาํงาน จะมีปัญหาบ้างในส่วนแนวคิดของ
แต่ละคนมีความต่างกัน ส่งผลให้บางครังคณะกรรมการ คณะทาํงานบาง
คนมีความคิดลําหน้า เ กินไป  หรือขาดการปรึกษาหา รือกัน  ทํา
คณะกรรมการบางคนไม่สามารถทาํความเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่ตรงกับ
แนวคิดนันๆ ได้  โดยปัญหาทีเกิดขึนได้มีวิธีการจัดการ คือ ชีแจงและได้
สรุปให้เรืองการทํางานรวมทังแนวคิดให้สอดคล้องไปพร้อมกับการ
ทาํงานร่วมกัน และการกระจายงานให้ทัวถึงมากขึน”    (ติม จนัเลน 
,2557) 

 อยา่งไรก็ตามถึงแมก้ารดาํเนินงานทีผา่นมาตลอดระยะเวลา 3 เดือนจะพบปัญหาอุปสรรค
หลายประการแต่ทุกฝ่ายก็พยายามแกไ้ขใหผ้า่นพน้ไปไดต้ามศกัยภาพของชุมชน แต่สิงทีสําคญัไดมี้
การสะทอ้นจากกลุ่มผูสู้งอายุถึงการทีไดน้าํรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีมาใชใ้นพืนที 
ไวว้า่ 

“ธนาคารความดีได้ทาํให้ชุมชนของเรามีการเปลียนแปลงในระดับจิตใจ 
ธนาคารความดีเป็นทังเครืองมือและวิธีการอย่างหนึงทีช่วยเปลียนแปลง
พฤติกรรมและจิตใจของคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทีจะช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทาํให้สมาชิกของธนาคารความดีตระหนัก
ในบทบาทหน้าทีของตนเอง และมองถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน” ( อุ่นเรือน ยอดลิลา ,2557)  

ในดา้นผูน้าํสตรีไดเ้สริมในประเด็นนีวา่ 
“สิงทีนาํมาใช้กับชุมชนนี โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆทีเราได้ช่วยกันคิดซึง
ผ่านการดาํเนินงานของธนาคารความดี สิงทีเกิดขึนทําให้เราสามารถ
ควบคุมทางสังคมได้ อย่างเช่นหมวดหมู่ความดีของทางธนาคารช่วย
ควบคุมด้านการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาํวันของสมาชิกได้ในระดับ
หนึง ซึงธนาคารความดีมีลักษณะคล้ายๆ กับกฎหมายจารีตประเพณีอย่าง
หนึงทีมีลักษณะเชิญชวนมากกว่าเชิงบังคับ เพราะนิสัยคนเรายิงถ้าบังคับก็
ยิงไม่ทาํ”    ( จนัทร์  อารีย ์,2557) 
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นอกจากนันในส่วนของตัวแทนคณะกรรมการธนาคารความดีบ้านร่องปลาค้าวได้เสริมต่อ
ว่า 

“ทีเกิดขึนทีเห็นได้ชัดกคื็อการมีส่วนร่วม ธนาคารความดีก่อให้เกิดการ
ให้ความร่วมมือ การเคารพ การให้เกียรติ การให้การยอมรับ และการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อืน สมาชิกของธนาคารได้ทาํกิจกรรมร่วมกันอย่าง
ต่อเนือง ทาํให้เกิดความรัก ความเข้าใจและเห็นใจกันมากขึน และช่วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หมวดหมู่ความดีของธนาคารมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนเช่น การปลูกผกัปลอดสารพิษ กจ็ะก่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตทีดีขึน”    (บุญทว ี อารีย,์ 2557) 

2. ผลของการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุขของชุมชนไทย 

 ประเด็นทีสําคญัในแลกเปลียนในครังนี ไดมี้การสะทอ้นภาพของการนาํรูปแบบธนาคาร
ความดีมาดาํเนินการในชุมชนทีบ่งบอกถึงสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขทีเกิดขึนในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว 
ซึง สามารถเห็นปรากฏการณ์ทีเด่นชดัของชุมชนทีสะทอ้นออกมาในรูปของผลของกิจกรรมทีอยู่
ภายใตเ้กณฑก์ารทาํความดี โดยมีรายละเอียดดงันี      

    2.1  กิจกรรม  ศีล 5   

          จากการนาํรูปแบบธนาคารความดีมาใชพ้บวา่ เมือผา่นไป 3 เดือนชุมชนไม่มีการเล่น
การพนนั โดยจุดเริมตน้ใชว้ิธีการพูดคุยกนัและรับฟังเหตุผลของกนัและกนัฟังเหตุผลของกนัและ
กนัซึงมีเงือนไขจากการกาํหนดจากการทาํความดีทีมีการสะสมคะแนน  ตรงนีชุมชนพยายาม
ถ่ายทอดไปยงัชุมชนอืนดว้ย  อยา่งเช่นการเลียงสุราในงานศพ พยายามทาํความเขา้ใจให้กบัผูม้าร่วม
งานทีมาจากทีอืน วา่ชุมชนรณรงคไ์ม่ใหมี้การเลียงสุราในงานศพ โดยใหเ้หตุผลวา่งานศพเป็นงานที
สูญเสียและไม่มีการเตรียมตวัมาก่อน และเวลาเมาสุราบางคนเมาก็แสดงอาการไม่เหมาะสม ก่อนที
จะเกิดการยอมรับปฏิบติักนัทงัชุมชนในเรืองนีไดมี้ความพยายามเสนอถึงสองสามครังต่อทีประชุม
ใหญ่ จนในทีสุดก็ใช้เหตุผลหักลา้งกนั และผลพวงอย่างหนึงทีมีตามมาคือการไดรั้บความร่วมมือ
ดว้ยดี จากการขอไม่ใหมี้การดืมสุราในงานปอยหลวง (งานประเพณีประจาํปีของชุมชน)  
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    “ ปัจจุบันนีในงานศพของหมู่บ้านจะมีการปลอดอบายมขุ เช่น การพนัน  
การดืมเหล้า เดียวนีทุกคนสามารถปฏิบัติตามเมนูความดีทีช่วยกัน

กาํหนดในการทาํความดีทีให้ไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา วันพระ วันเข้าพรรณนา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา เป็น
ต้น ผู้ใหญ่กป็ฏิบัติตนเป็นตัวอย่างทีดีให้เดก็เห็น ตนเชือว่าหากทุกคนใน
ชุมชนสามารถปฏิบัติได้เช่นทุกวันนี ในอนาคตน่าจะเป็นชุมชนของเราที
ปลอดเหล้าได้ สําหรับในส่วนของการซือหวยเล่นหวยนัน ยังมีอยู่แต่ทุก
คนกพ็ยายามลดน้อยลง แต่ถึงกับเลิกเดด็ขาดนันคงยังไม่ได้” (จรัญ เขือน
เพชร, 2557) 

 

“ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนี เดก็ๆ ในหมู่บ้านกินเหล้า สูบบุหรี ติดยาเสพติด
กมี็ มาก แต่  ตอนนีลดลงไปมาก หลงเหลือบ้างไม่กีคน พวกทีเหลือกพ็วก
พ่อแม่ให้ท้ายจนเสียเกิน   เยียวยาแล้ว ซึงส่วนทีเดก็ในหมู่บ้านลดเลิก
อบายมขุกเ็พราะผู้ใหญ่ ไม่ทาํเป็นตัวอย่างให้เดก็เห็น ทุกวันนีทีมีได้มีการ
พูดคุยกันเมือเราได้ร่วมกิจกรรมกันทีให้มีการสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ของเดก็ในชุมชน ไม่ว่าจะลูกเราเองหรือลูกหลานคนในหมู่บ้าน ถ้าเห็น
เดก็ๆนังกินเหล้า หรือสูบบุหรีจะบอกกล่าวทันทีและแจ้งให้พ่อแม่ของ
เดก็รับรู้ และการทีเข้าสุ่มตรวจยาเสพติดของคณะทาํงานตามบ้านทีมีเดก็
และเยาวชนอยู่ กถื็อว่าลดอัตราการติดยาเสพติดได้มากทีเดียว เพราะถ้า
เจอกน็าํไปบาํบัด นีกถื็อว่าเป็นจุดเริมต้นทีดีทีจะทาํให้ชุมชนของเรา
ปลอดจากเหล้า ยา เสียที  กต้็องขอบคุณทีมีกิจกรรมเหล่านีมาให้ชุมชนที
เป็นการนาํหลักธรรมทีชุมชนอาจหลงลืมไปกระตุ้นด้วยการสะสมความ
ดี” ( บุญทว ี อารีย,์ 2557) 

                2.2  การปฏิบติัดี มีคุณธรรม และจริยธรรม สะทอ้นออกมาในเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสําคญั
ทางพุทธศาสนา ร่วมฟืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรม   พบวา่สมาชิกฯ ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใน
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วนัสําคญัทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนือง ไดแ้ก่ วนัพระ วนัเขา้พรรษา วนัวิสาขบูชา วนัสงกรานต ์ 
วนัสืบชะตาหมู่บา้น  เป็นตน้   

“เมือก่อนวนัศีล วนัสาํคัญทางศาสนา คนห่างวดัเหลือเกิน จะมีแต่กลุ่มพ่อ
อุ้ย แม่อุ้ยซึงกม็าไม่ค่อยไว้กันแล้วเพราะสังขารไม่เอือ ตังแต่มีกิจกรรมนี
ขึนมา ชาวบ้านทุกเพศทุกวัยหันเข้าวัดเข้าวา มาร่วมกันมากขึนกว่า
เมือก่อน ศาลาวัดไม่เงียบเหงาเหมือนเมือก่อน มีกิจกรรมให้ร่วมกันน่า
ปลืมใจ ยินดีทีวัดเป็นส่วนหนึงทีให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมทาํกิจกรรมกัน” 
(พระครูใบฎีกาสุบิน โสภโณ, 2557) 

 

“ดีใจทีคนเข้าวัดมาร่วมกิจกรรมเยอะ โดยเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา ถ้า
เป็นอย่างนีตลอดไปก็ดี เพราะศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจคนเรา การทํา
ความดีมนัไม่หนีไปไหนหรอกสักวนักต้็องย้อนกลับมาหาเราไม่ช้ากเ็ร็ว... 
วันสืบชะตาหมู่ บ้าน คนมากกว่าทุกปีเห็นแต่ละคนมาลงคะแนนความดี
กันทุกคน เขาคงภูมิใจทีสิงทีทาํถือเป็นความดีทีเราไม่เคยเห็น ทีทุกคน
มองข้ามมานาน”    (บุญมี  อินตะ๊นางแล, 2557) 

     นอกจากนี ภูมิปัญญาทอ้งถินทีเป็นความรู้ของชาวบา้นในชุมชน ซึงได้สังสมมาจาก
ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น รวมทงัความรู้ทีสังสมมาแต่สมยับรรพบุรุษ สืบ
ทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง ระหวา่งการสืบทอดมีการประยุกตแ์ละปรับเปลียนจนอาจ
เกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที
ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึงสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชาวบา้น ซึงชีวิตของชาวบา้นนันไม่ได้
แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ แต่ทุกอย่างมีความสัมพนัธ์กนั การทาํมาหากิน การอยูร่่วมกนัในชุมชน 

การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา วฒันธรรมประเพณี เป็นสิงทีแยกกนัไม่ออก โดยผูมี้ความรู้และ
ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ทีนาํความรู้มาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกธนาคารความดีในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว 

ไดแ้ก่  

1.  การฟ้อนรํา (แม่อนัพร ดวงสนิท) ไดฟื้นฟูวฒันธรรมทางการแสดง คือ การ
ฟ้อนรําแบบล้านนา เช่น การฟ้อนเล็บ โดยได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนทีเข้าร่วมกิจกรรมของ
ธนาคารความดีเพือนาํไปในงานต่างๆ เห็นได้จากการแสดงในงานปอยหลวงตามวดัวาอาราม 
หรืองานกาชาดของจงัหวดั เป็นตน้  
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2.  การทาํเครืองบายศรี (แม่แกว้ สงคาํ และ แม่คาํวนั กาบสีลา) มีการเผยแพร่
และถ่ายทอดให้กบัสมาชิกของธนาคารความดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพือเป็นการพฒันาเด็ก
ไดน้าํไปใชต่้อในอนาคตรวมทงัเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยูต่่อไป 

3.  การทอตุง (แม่หลา้  กนัทะสาร) ไดน้าํความรู้ความสามารถเกียวกบัการทอ
ตุง (ธง) เพือนาํมาใชใ้นงานพิธีใหญ่ และเป็นการสร้างรายไดเ้สริมใหก้บัเหล่าสมาชิกของธนาคาร
ความดี 

 กิจกรรมนีช่วงแรกยงัไม่มีคนสนใจมากนกัมีเพียง 12  คน แต่เมือผ่านไปประมาณ 1 เดือน 
สมาชิกธนาคารความดีให้ความสนใจมากขึน จนกระทงัก่อนสินสุดการทดลองรูปแบบฯ มีจาํนวน 
32  คน ซึงบุคคลเหล่านีสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัได ้เช่น การทอตุงไดน้าํไปประกอบอาชีพเสริม
เพิมรายไดจ้ากเดิมทีทาํนาอยา่งเดียว  การทาํบายศรีสามารถนาํไปใชใ้นพิธีกรรมสู่ขวญัภายในชุมชน
และชุมชนใกลเ้คียง  เด็กทีเป็นนกัเรียนนาํความรู้ทีไดจ้ากการฟ้อนรําไปแสดงตามงานต่างๆ เป็นตน้    
   สําหรับการฟืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถินและวฒันธรรม บา้นร่องปลาคา้วมีวฒันธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาทอ้งถินทีสาํคญัและมีคุณค่าต่อชุมชนมาอยา่งยาวนาน แต่เมือกาลเวลาไปผา่นไป ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน วฒันธรรม ประเพณีเริมสูญหายลงไปซึงนันเป็นสิงทีน่าเสียดาย ดังนันได้มีการ
ประชุมแลกเปลียนกนักบัคณะกรรมการและคณะทาํงาน จึงไดคิ้ดกิจกรรมทีจะเป็นส่วนช่วยในการ
ใหภู้มิปัญญาทอ้งถิน ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถินให้คงอยูต่่อไป ซึงในการดาํเนินกิจกรรมไดมี้การ
ฟืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถินโดยการสอนและอบรมให้กบัเด็กเยาวชนไดเ้รียนรู้ อาทิ   การฟ้อน  การทาํ
บายศรี  การทาํตุง  และไดมี้การจดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนทีไดร่้วมรับบริจาคเครืองไมใ้ชส้อยเก่าๆ 
ทีไม่ไดมี้การใชแ้ลว้มาสะสมไวใ้นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน นอกจากนนัไดมี้การบนัทึกเป็นขอ้มูลใน
รูปของมลัติมีเดียเกียวกบัครูภูมิปัญญาทอ้งถินทีถ่ายทอดผา่นเรืองราวสําหรับให้บุคคลสนใจเรียนรู้  
โดยไดกิ้จกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกไดเ้รียนรู้ทีเรียกวา่ “ สืบสานและส่งเสริม”   

กิจกรรมสืบสาน เป็นการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถินของชุมชน จดัทาํแหล่งเรียนรู้
โดยเป็นการรับบริจาคเครืองใช้ไมส้อยต่างๆ ทีเป็นของใช้เมืออดีตมารวบรวมไวใ้นห้องศูนยก์าร
เรียนรู้ ซึงก็มีผูร่้วมบริจาคกนั อาทิ ไซบงั  ขอ้ง ฝาจี ไมว้ี กาํหมุน โกงกาง กระบอกนาํ แอก กลอ้ง
ถอบ สะลอ้ เผือ เขียงซอยยาสูบ เป็นตน้ นอกจากนนัในกิจกรรมอุย้สอนหลาน ซึงกิจกรรมอุย้สอน
หลานเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและทาํให้เยาวชนและผูสู้งอายุมี
ความใกลชิ้ดกนั  
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ในกิจกรรมสืบสานทีนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถินมาเป็นกิจกรรมหนึงทีอยูภ่ายใตธ้นาคารความ
ดีไดก่้อใหเ้กิดการฟืนฟูภูมิปัญญาทีกาํลงัจะสูญหายใหฟื้นกลบัมาโดยการส่งต่อใหก้บัเยาวชนชุมชน
ไดมี้โอกาสสืบสานและสานต่อ ดงัคาํกล่าวของครูภูมิปัญญาทอ้งถินบา้นร่องปลาคา้ว ไวว้า่ 

“ ดีใจทีมีได้มีการฟืนฟูซอพืนบ้าน กลับมาอีกครังจะได้เป็นการสืบ
ประเพณีวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน เป็นการ
ต้อนแขกบ้านแขกเมืองและงานพิธีต่างๆในชุมชนได้ด้วย ถ้าเป็นไปได้
สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเด็กและเยาวชนได้เลย” (วรรณ  อารีย,์ 
2557) 

นอกจากนันไดมี้การสะทอ้นเกียวกบัการสืบสานภูมิปัญญาทีกาํลงัจะสูญหายแต่ไดรั้บ
การส่งเสริมขึนมาใหม่ ดงัคาํกล่าวของแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถินการฟ้อนเล็บ ไดก้ล่าววา่ 

“เป็นแม่ครูสอนฟ้อนเลบ็มานานแต่ช่วงหลังๆ คนรุ่นใหม่ไม่สนใจกันเลย 
ยังคิดอยู่ เหมือนกันว่าสักวันคงสูญหายไปแน่ หลังจากมีการกิจกรรมนี
และช่วยกันรณรงค์ทีทีมงานได้ช่วยกันอย่างจริงจังก็เห็นได้เลยว่าเด็กๆ
บ้านของเราหันมาให้ความสนใจกัน ถือว่าเป็นจุดเริมต้นทีดีว่าการฟ้อน
เลบ็ของบ้านเราจะคงอยู่ต่อไป หวงัว่ากิจกรรมเหล่านีจะคงอยู่ ต่อไปถึงแม้
ทีมนักวิจัยจะออกจากพืนทีแล้วกต็าม”   (อมัพร  ดวงสนิท, 2557) 

สําหรับแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นการทาํตุง ไดเ้สริมเพิมเติมเกียวกบัการกิจกรรมสืบ
สานภูมิปัญญาทอ้งถิน ไวว้า่ 

“ตอนนีบ้านเราได้มีการทาํตุงเพือไว้ใช้ในงานต่างๆ กันโดยไม่ต้องซือ
หาทีไหนแล้ว ได้ร่วมทาํกันเอง สอนกันเองนีแหละเป็นของทีเรามีอยู่แล้ว
ทาํไมให้เห็นคุณค่ามานาน ถ้าเป็นไปได้สามารถนาํออกไปขายให้กับ
ชุมชนอืนๆได้ด้วย บางทีเราอยู่ ในหมู่ บ้านจน  ลืมไปว่ามีอะไรอยู่ ใน
หมู่บ้านเรา นีถ้าไม่กิจกรรมของธนาคารความดีมาช่วยส่งเสริมให้เราได้รู้
และได้เรียนกัน เรากค็งหลงลืมกันไปและสุดท้ายกสู็ญหายไปเลย ต้องให้
คนภายนอกมาบอกถึงรู้ว่าเราสิงดีๆทีอยู่ในชุมชน” (จนัทร์ อารีย,์ 2557)  

 ในส่วนของตวัแทนเยาวชนทีได้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถินมาอย่าง
ต่อเนืองไดส้ะทอ้นมุมมองไวว้า่ 

“เมือก่อนไม่สนใจเลย เกียวกับภูมิปัญญาท้องถินของเราเพราะคิดว่าเป็น
ของคนเฒ่า คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราไม่สนใจจะเรียนรู้ จนกระทังได้รวม
กิจกรรมของธนาคารความดีนีแหละ ตอนแรกก็คิดว่าจะทาํความดีทาํกัน



328 

อย่างไร แต่พอเห็นกิจกรรมต่างๆ นีรึเขาเรียกว่าความดีเหมือนกัน ซึง
กิจกรรมทีได้ร่วมก็หลายอย่างทีเป็นสิงสะสมคะแนนความดีของเรา แต่
ภูมิปัญญาท้องถินกน่็าสนใจ ได้เข้าร่วมการทาํบายศรีของแม่ครูคาํวัน และ
แม่ครูแก้ว รู้สึกสนุกและไม่ยากอย่างทีคิดแถมนาํไปใช้ประโยชน์ได้อีก 
เช่น งานทีโรงเรียน งานในหมู่บ้าน” (ภชัติชล  นนทะการ,2557) 

     นอกจากการไดใ้ชก้ระบวนการถ่ายทอดโดยผา่นครูภูมิปัญญาทอ้งถินแลว้ กิจกรรมนีได้
มีการร่วมบริจาคสิงของ/อุปกรณ์/เครืองมือเครืองใชใ้นสมยัโบราณทีไม่ไดใ้ชใ้นปัจจุบนัแลว้นาํมา
ไวใ้นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพือให้คนสนใจไดเ้ขา้มาศึกษาเรียนรู้ผ่านสือทีเป็นของจริง โดยมีตวั
แทนทีร่วมบริจาคสิงของ ไดส้ะทอ้นไวว้า่ 

“ดีใจ ทีหมู่บ้านของเราได้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลุงกไ็ด้บริจาคเครืองใช้
ไม้สอยเก่าๆ ทีพอเก็บไว้บ้างให้เหมือนกัน คือ แอก กระบวยนาํ สะล้อ 
อย่างน้อยกเ็ป็นแหล่งทีคนในชุมชนได้แวะเวียนมาศึกษาหา ค ว า ม รู้ กั น 
บางสิงบางอย่างก็ไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน ลุงได้คะแนนความดีเพิม
ด้วยสิงทีบริจาคกเ็ป็นประโยชน์ต่อคนอืนๆด้วย” (อินศร สุทธสม, 2557) 

2.3  กิจกรรมการเสียสละ (แรงกายและแรงทรัพย)์ในกิจกรรมนีไดน้าํประเพณีตานตอดซึง 

ก็คือการไปช่วยเหลือคนอืนโดยไม่บอกล่วงหนา้ เป็นภูมิปัญญาความเชือของคนในชุมชนบา้นร่อง
ปลาคา้ว ซึงถือวา่คนทีไปร่วมทาํบุญจะไดบุ้ญมาก เนืองจากวิธีการในการตานตอด คือการจู่โจมไป
ช่วยเหลือโดยไม่บอกล่วงหนา้ ทาํให้คนทีไดรั้บการตานตอดตกใจจากเสียงประทดัก่อน จิตใจเกิด
ความบริสุทธิ แลว้จึงเกิดความดีใจ เมือให้พรแก่ผูม้าร่วมตานตอดจึงเป็นพรทีดีมีความบริสุทธิ ตรง
นีถือวา่เกิดอานิสงส์ของการทาํบุญค่อนขา้งมาก  แต่ชุมชนบา้นร่องปลาคา้วไดป้รับเปลียนรูปแบบ
จากเดิมโดยการจู่โจมมาเป็นการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้และมารับมอบพร้อมกนัเนืองจากพิจารณาวา่
การจู่โจมอาจก่อให้เกิดการตกใจหรือเป็นผลเสียต่อสภาพจิตใจต่อผูไ้ดรั้บมอบสิงของเพราะอาจมี
โรคภยัไขเ้จ็บเกียวกบัโรคทีสุ่มเสียง เช่น โรคหัวใจ เป็นตน้ ซึงในกิจกรรมนีมีผูที้ผา่นการพิจารณา
ของคณะทาํงานจาํนวนทงัหมด 13  คน ไดแ้ก่  แม่อุย้นาง  คาํแกว้  , แม่อุย้เสงียม  สุทธสม,  แม่
จนัทร์ศรี  จนัทาพลู , แม่อุย้มา  กนัทะสุข  ,พอ่อุย้หมืน  กนัติบ , แม่ทวน  อารียว์งค ์ พ่ออุย้เมา  อารีย ์

, แม่จนัทร์  พานแกว้  ,แม่อุย้ตุด  อารีย ์ ,  แม่แกว้  อินต๊ะนางแล , พ่ออุย้สม  สุทธสม   พ่ออุย้บุญมี  
ยอดลิลา และพ่ออุย้อา้ย  ยอดลิลา โดยสมาชิกธนาคารความดีไดร่้วมกนัในการดาํเนินกิจกรรมเริม
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ตงัแต่การร่วมบริจาคสิงของ เงิน การจดัเตรียมและการคดัสรรบุคคลทีจะเป็นผูไ้ดรั้บมอบสิงของ
สาํเร็จตามเจตนารมณ์ของสมาชิกธนาคารความดี 

“ยินดีทีเป็นส่วนหนึงทีช่วยเหลือกับผู้ ด้อยโอกาส  ผู้ เฒ่า ผู้แก่ น่าสงสาร 
วิธีการแบบนีดีนะเป็นการฟืนภูมิปัญญาของบ้านเรากลับคืนมาอีกด้วย” 
(อนุชา  มาทว,ี 2556) 
 

“การร่วมแรงร่วมใจคนละเลก็ละน้อยกส็ามารถช่วยคนอืนได้ นับเป็นสิง
ดีได้บุญได้กุศล การทาํความดีมันเห็นทันตาแบบนีเอง ทาํให้เราสุขใจ อิม
ใจ เห็นเขามีความสุขถึงแม้ไม่มากก็เป็นสิงทีดีๆทีเราควรช่วยกันทํา” 
(จนัทร์   อารีย,์ 2556) 

2.4   กิจกรรมการสมคัรสมานสามคัคี ช่วยเหลือเกือกูลในชุมชนและการมีส่วนร่วมในงาน     
สาธารณกุศล 

       1.  พัฒนาหมู่บ้าน  
         ในการพฒันาหมู่บา้นแต่ละครัง จะมีชาวบา้นให้ความร่วมมือ ซึงจะเห็นไดจ้ากการ
ทาํงานเกียวกบัการพฒันาในชุมชน เมือจะมีการทาํสิงใดสิงหนึงขึนมาเพือชุมชนแล้ว ทุกคนใน
ชุมชนจะร่วมมือกนั อาทิกิจกรรมทีผ่านมา ได้แก่ การทาํประปาภูเขาทีเราจะผนันําเข้ามาใช้ใน
ชุมชนและเมือไดม้าแลว้ก็ประสบปัญหานาํขุ่นเวลาทีฝนตกหนกั ต่างช่วยกนัแบกปูนไม่วา่หญิงหรือ
ชาย  ส่วนผูที้ไม่เขา้ร่วมทาํงานก็สนบัสนุนดา้นงบประมาณ หรืออาหารการกิน เป็นตน้ 

“พีมาร่วมขุดลอกคูคลองของหมู่ บ้านเรา ดีขึนเยอะเลย เมือก่อนทุกครัง
เมือฝนตกนาํไม่ไหลไม่ทัน นาํท่วมบ้านต้องใช้วิดนาํกัน เหตุแค่คลองบ้าน
เราตืนจากการไหลของดินมาทับถม กิจกรรมนีทาํให้เราหันมาช่วยกัน
อย่างจริงจังเสียที” (รัตนะ อารีย,์ 2557) 

“บ้านเราเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในวันพ่อแห่งชาติ กันเยอะขึน คง
เป็นเพราะการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการและสมาชิก
ธนาคารความดีทีทาํให้คนในชุมชนมาร่วมกันได้มากขนาดนี”  (ภาวิณี  
ยอดแกว้, 2557)  
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“ตังแต่มีการกาํหนดวันพัฒนาในหมู่บ้านทุกเดือน ทาํให้ชุมชนบ้านเรามี
สภาพทีดีขึน ภูมิทัศน์น่าดู ไม่มีหญ้ารกร้างเหมือนเมือก่อน ใช้ประโยชน์
จากทีดินให้คุ้มค่าด้วย ไม่ใช่ปลูกแต่หญ้า” (กลัยา เชียงมูล, 2557) 

2.  พัฒนาวดั   ในการร่วมพฒันาวดัไดมี้การกาํหนดวนัพฒันาในช่วงก่อนวนัพระหรือก่อน
วนัสําคัญทางพุทธศาสนา เพือเป็นการเตรียมพร้อมให้กับพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทําบุญ 
นอกจากนนัจะมีการนดัหมายในวนัพฒันาหมู่บา้นจะเป็นการพฒันาวดัทีมากเป็นพิเศษ เช่น ตดัหญา้ 
ตกแต่งตน้ไม ้ เป็นตน้ 

“เห็นญาติโยมมาช่วยปัดกวาดเช็ด ถ ูตัดหญ้า ตัดต้นไม้ให้ดูสะอาดตา ดู
แล้วร่มรืนถ้าเป็นอย่างนี ต่อไปวดักน่็าเข้า ไม่ใช่อะไรกห็น้าทีพระสงฆ์
ต้องคอยดูแลวดัฝ่ายเดียว ความจริงกถ็กูต้องทีพระสงฆ์ต้องคอยดูแล
พัฒนาวดั แต่ญาติโยมกถื็อเป็นส่วนสาํคัญในการประกอบกิจเหมือนกัน 
จะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึงในช่วยทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา ไม่ใช่มาแค่
ทาํบุญแล้วกก็ลับเหมือนเมือก่อน” (พระครูใบฎีกาสุบิน โสภโส, 2557) 

“เข้าร่วมพัฒนาวดัรู้สึกดี ได้บุญ ได้คะแนนความดี ได้ออกกาํลังกาย ที
ผ่านมาไม่ได้เข้ามาพัฒนาวดัเลยมาทาํบุญวนัพระหรือวันสาํคัญทาง
ศาสนาแล้วกก็ลับ คิดว่าเป็นหน้าทีของพระสงฆ์ไม่ใช่หน้าทีของฆราวาส 
แต่ได้เรียนรู้จากการทีเข้าร่วมกิจกรรมถ้าเราสามารถทาํอะไรทีดีๆให้กับ
ชุมชนได้ไม่ว่าวดั บ้าน หรือโรงเรียนกเ็ป็นการสร้างประโยชน์ได้ทังสิน
สิงทีสาํคัญความดีทีปรากฏเราเห็นชัดเจนมากคือทีใจของเราเอง สุขใจ
และอิมใจ มากกว่าสิงของทีมีให้เห็นตรงหน้า” (อาํนาจ  สุทธสม, 2557) 

 2.5   กิจกรรมการดาํเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมสุขภาพ 
          จากกิจกรรมทีส่งเสริมให้การลดสารเคมีส่งผลให้สุขภาพทีดีขึนไม่ต้องเสียงกับ

สารเคมี ร่วมกบัการออกกาํลงักายทีไดจ้ดัใหอ้อกกาํลงักายช่วงเยน็ๆ ประมาณ 2-3 ชวัโมง ผนวกกบั
ในการร่วมกิจกรรมไดร่้วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจึงได้มีการตรวจสุขภาพใน
เบืองต้นกนัอย่างต่อเนือง อาทิ วดัความดันโลหิต ตรวจสุขภาพขนัต้น เป็นต้น และช่วงดาํเนิน
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กิจกรรมไดร้ณรงคแ์ละส่งเสริมใหมี้การทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายอยา่งจริงจงั ปัญหาเรืองยุงลาย
ซึงช่วงเริมประสบปัญหาเรืองยุงลายเช่นกนั ก็เริมเบาบาง ลดลงเรือยๆ โดยการส่งเสริมสุขภาพ 
ไดแ้ก่ รับประทานอาหารปลอดสารพิษ ออกกาํลงักายสมาํเสมอ ทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลาย ไป
ตรวจสุขภาพอยา่งสมาํเสมอ        

       1.  การรับประทานอาหารปลอดสารพิษ คณะกรรมการได้ประสานกบัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพในการใหค้วามรู้เกียวกบัการรับประทานอาหารปลอดสารพิษให้กบัสมาชิกธนาคาร
ความดีและชาวบา้นทีสนใจ 

“ ตอนนีไม่ซือผักตามท้องตลาดแล้ว ถ้าจําเป็นต้องซือต้องแน่ใจว่าผัก
ปลอดสารพิษจริงๆ บางครังเราก็รู้ว่ามีโทษอย่างไรแต่ไม่ค่อยสนใจเอา
ความสะดวกเป็นสาํคัญ แต่เมือมีกิจกรรมนีเหมือนกับว่าเรามีข้อตกลงด้วย
ใจว่าจะทาํความดีโดยมีกิจกรรมทีต้องทาํร่วมกันจึงหันมาสนใจเรืองการ
กินให้ปลอดภัยมากขึนถือว่าดีต่อสุขภาพของเราและครอบครัวด้วย” 
(รัศมีแข  เครืองสาย, 2557) 
 
“หันมาทํากับข้าวทานเอง ทุกคนในบ้านเป็นสมาชิกธนาคารความดี 
นอกจากได้คะแนนความดีแล้ว สุขภาพทีดีของเรากต็ามมา เมือก่อนกรู้็แต่
เหมือนกันไม่มีแรงจูงใจหรือตัวกระตุ้นอยากทําเท่าไร ตอนนีเรามีสิง
กระตุ้นและอยากทาํมากขึนนันคือการทาํความดีทีไม่มีใครสามารถหยิบ
ยืนให้ใครได้นอกจากตัวเอง”( สิริกา อาจอ, 2557) 

 
       2.  การออกกาํลังกายสมาํเสมอ  
           จดัลานกีฬาสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพ ไดมี้การปรับปรุงลานกีฬาทีเดิมทีมี

สภาพทรุดโทรม ได้มีการระดมทุนและกาํลังคนมาช่วยกันปรับปรุงจนสามารถอยู่ในสภาพดี
สามารถเป็นลานกีฬาของชุมชน และมีการเขา้มาใช้ออกกาํลงักายกนัทุกช่วงเยน็ๆ อาทิ เช่น เด็กๆ 
จะมาเล่นฟุตบอลบา้ง บาสเกตบอลบา้ง เปตองสําหรับผูสู้งอายุ บางครังก็สถานทีฝึกซ้อมการฟ้อน
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เล็บใหก้บัเด็กๆในหมู่บา้นเพราะมีพืนทีค่อนขา้งกวา้ง และกาํลงัวางแผนจะมีรําวงยอ้นยุคทีจะสร้าง
ความสนุกสนานทีแฝงไปดว้ยการออกกาํลงักายทีเหมาะกบัทุกเพศทุกวยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

“อุ้ยมาเล่นเปตอง เกือบทุกเยน็สนุกดีได้ออกกาํลังแขน ขา สมองด้วย ช่วย
ให้คนแก่ไม่เหงาดีได้พอปะพูดคุยกัน เมือก่อนเจอเฉพาะไปร่วมงานใน
หมู่ บ้าน ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่ได้เจอะเจอกัน เพราะมันไม่มีกิจกรรมอะไรที
ต้องร่วมกัน คะแนนความดีอุ้ยก็เพิมทุกวันเลยนะ” (บุญยืน เขือนเพชร
,2557) 

“ผมมาเล่นบาสเกตบอลกับเพือนทุกวัน เมือก่อนต้องไปเล่นในหมู่ บ้าน
อืนหรือทีโรงเรียนต้องกลับบ้านคาํมืด ตอนนีรู้สึกดีทีหมู่ บ้านของเรามี
ลานกีฬาชุมชน บางครังผมกไ็ปเล่น เปตองกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยสนุกดี ถ้าความ
ดีทาํแบบนีกไ็ม่ยากทีจะทาํสาํหรับวยัรุ่นอย่างผมครับ” (ยทุธนนัท ์มาเยอะ
, 2557)   

                   3. การทาํลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  คณะกรรมการและตวัแทนสมาชิกธนาคารความดี
ไดช่้วยกนัรณรงค์และช่วยกนัทาํลายแหล่งเพาะพนัธ์ุยุงลายในหมู่บา้น รวมทงักระจายข่าวสารให้
สมาชิกธนาคารความดีรับทราบและปฏิบติัตามกิจกรรมทีกาํหนดไว ้

“ช่วงหน้าฝนปีทีแล้ว ยงุลายเยอะมากทังๆ ทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
   อสม. กร็ณรงค์กัน แต่กไ็ม่ค่อยสนใจกัน ไม่ว่างบ้าง ไม่รับรู้บ้าง แต่พอมี
กิจกรรมนีอาจจะเป็นเพราะทุกคนให้ความสนใจและส่งเสริมอย่างจริงจัง
ช่วยกันทาํลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย คณะกรรมการและตัวแทนสมาชิก
ธนาคารความดีเข้าทุกหลังคาเรือน ปัญหาเหมือนปีทีผ่านมาน้อยลงมาก” 

(ทศันีย ์มูลจอ้ย, 2557)  
 

“จากการสํารวจปีนี และจาํนวนของผู้ ป่วยลดลงมากเลย ต้องขอบคุณ
คณะทาํงานของธนาคารความดีทีสนใจและช่วยปัญหาเรืองนีอย่างเต็มที 
เพราะอาศัยเฉพาะกาํลังของเจ้าหน้าทีและอาสาสมัครของโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพฝ่ายเดียวคงยากทีจะแก้ไขได้ ชาวบ้านแต่ละคนกไ็ม่ค่อย
เข้าใจ จะให้ลงทุกหลังคาเรือนก็ไม่สามารถทําได้เพราะภาระงานที
โรงพยาบาลฯ ก็มีมาก ถ้าสามารถดําเนินกิจกรรมอย่างนีต่อไปคิดว่า
ปัญหาไข้เลือดออกคงลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในหมู่บ้านของเรา”  (วารุณี  
ปลดัคุณ, 2557) 

                    4. การตรวจสุขภาพอย่างสมาํเสมอ  คณะกรรมการไดร่้วมกบัโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพให้มีการตรวจสุขภาพประจาํเดือนให้กบัสมาชิกธนาคารความดีและชาวบา้น โดยมีการ
ให้บริการ วดัความดนัโลหิต การตรวจเบาหวาน การตรวจสุขภาพทวัไป การให้ความรู้เรืองดูแล
สุขภาพ และอาหารการกินทีถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ 

“ ทีผ่านๆมาไม่เคยตรวจสุขภาพเลย เจ็บไข้ได้ป่วยถึงไปโรงพยาบาลเอา
ยามากิน  รักษา ตามอาการ แต่พอได้เข้ามาตรวจสุขภาพทุกเดือน ทาํให้
เรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  ไม่จาํเป็นต้องเจ็บป่วยก่อนถึงไปหาหมอ 
เราดูแลตัวเองก่อนดีทีสุด ขอบคุณกิจกรรมนี  ทีทาํให้เรามีสุขภาพทีดี”  
(สิทธิพงษ ์ แกว้รากมุก,  2557)  
 
“ เป็นความดันโลหิตสูง มา 2 ปีแล้วแต่ไม่ค่อยไปหาหมอ ซือยามากินเอง 
รู้สึกว่าต้องไปต่อ คิว ขันตอนเยอะ ซือยากินเองดีกว่า แต่พอมีการตรวจ
สุขภาพในหมู่บ้านเริมเห็นว่าการซือยากินเองไม่ใช่การรักษาทีดี เพราะเรา
ไม่รู้ว่าอาการต่างๆทีตามมาเป็นอย่างไร ตอนนีมาตรวจสุขภาพทุกเดือน
เจ้าหน้าทีพยาบาลก็ให้คาํแนะนาํในการปฏิบัติตนดี ถ้ากิจกรรมของ
ธนาคารความดีสินสุดลงแล้วเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลฯ ไม่เข้ามาให้บริการ
ในหมู่บ้านแล้วกจ็ะเข้าไปตรวจทีโรงพยาบาลฯ เอง”  (สมโพธิ  นิยมไทย 
,2557) 
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.  การผสมผสานใช้สมนุไพรและแผนปัจจุบันในการดูแลสุขภาพ รักษาโรค 
    ในการดาํเนินกิจกรรมทีส่งเสริมใหมี้การสมุนไพรร่วมกบัการใชภู้มิปัญญาทอ้งถินทีมีอยู่

ในชุมชนเพือส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีสุขภาพและการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ดว้ยวธีิการใชส้มุนไพร
หรือการใชว้ธีิการรักษาแบบหมอเมือง  

“ เมือก่อนไม่มียาแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาโรค แต่จะใช้ภูมิปัญญา
ของชาวบ้านในการใช้สมนุไพรมาใช้ในการรักษา แต่ปัจจุบันคนเจบ็ป่วย
ด้วยโรคต่างๆ มากขึน เช่น เบาหวาน ไต มะเร็ง ความดันโลหิต ไม่เป็น
โรคติดต่อเกิดจากสารเคมี พฤติกรรมการกินของคน และการทีคนปัจจุบัน
ไม่ให้ความสาํคัญกับการออกกาํลังกาย การกินอาหารสาํเร็จรูป เช่น การ
กินผงปรุงรส อย่าง คนอร์ ผงชูรส มากเกินไป คนสมยัก่อนรู้วิธีการใช้ยา
สมนุไพร สมนุไพรทีมีอยู่ตามบ้านเรานีมีทังหมด 39 ชนิดทีสามารถรักษา
โรคได้ เวลาเจบ็ป่วยกใ็ช้สมนุไพรรักษา เช่น ย่านาง สามารถรักษา
โรคมะเร็งได้ มะแว้งขม ฟ้าทลายโจร เป็นต้น ถือว่าดีทีมีกิจกรรมนีถือเป็น
การส่งเสริมให้คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของสิงทีมีอยู่ในชุมชนฟืนกลับมาอีก
ครัง เพราะอย่างไรเสียสมนุไพรและการรักษาแบบพืนบ้านย่อมดีกว่าแผน
ปัจจุบัน” (นงลกัษณ์  จนัทร์แกว้, 2557) 

“การรักษาแบบพืนบ้าน ถ้าไม่ได้รับการฟืนฟูและอนุรักษ์มีแนวโน้มสูญ
หายแน่นอน เพราะคนสมยัใหม่สนใจกันน้อยเหลือเกิน ยิงไม่มีใคร
ช่วยกันส่งเสริมอีก รู้สึกดีทีมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทีช่วยให้การรักษา
แบบพืนบ้านยงัคงอยู่  เพราะบ้านเรากมี็ของดีเยอะไม่ว่าจะ การรักษาเป่า
นาํมนต์ การยาํข่าง การอบสมนุไพร เป็นการรักษาทีไม่เสียสตังค์ให้
มากมายเหมือนโรงพยาบาลด้วย” (ดวงดี  ปริม, 2557)  

6.  ดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ การดาํเนินชีวิตประจาํวนั และร่วม
กิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผกัสวนครัว การลดปริมาณการใช้
สารเคมี  การประหยดัอดออม พบวา่ ทุกครัวเรือนทีเขา้ร่วมโครงการจะมีการปลูกพืชผกัสวนครัวรัว
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กินได ้เพือเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย บางบา้นปลูก พริก มะเขือ ถวัฝักยาว มะเขือเทศ และหาก
เหลือก็จะนาํไปแบ่งปันใหข้า้งบา้น รวมทงัการทาํปุ๋ยหมกัใชเ้องเพือลดการใชส้ารเคมี  

“หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครอบครัวของตนเองได้มีการปลูกพืชผัก
สวนครัวกินเองทุกอย่าง อาทิ พริก มะเขือ ถัวฝักยาว ผักกาด และหากมี
เหลือก็จะนาํไปแบ่งปันให้ข้างบ้าน ไม่ต้องเสียสตังค์ไปซือ แล้วเป็นการ
สะสมคะแนนความดีอีกด้วย เป็นความภาคภูมิใจลึกๆ ทีเราทําความดี
ควบคู่กับการสุขภาพทีดี ค่าใช้จ่ายกน้็อยลง”  (นายศรีโพธิ  เชือเมืองพาน, 
2557) 

นอกจากนนั จากรายงานสรุปผลการเจาะเลือดหาสารเคมีตกคา้งในเกษตรกรบา้นร่องปลา
คา้ว ระหวา่งปี 2551-2557  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ตาํบลนางแล) 

ตารางที 24 รายงานสรุปผลการเจาะเลือดหาสารเคมีตกคา้งในเกษตรกรบา้นร่องปลาคา้ว 

ปี จาํนวน
เกษตรกรที

ไดรั้บการตรวจ 

สมาชิกของ
ธนาคาร
ความดี 

ผลการตรวจ 

  ปกติ ปลอดภยั มีความเสียง ไม่ปลอดภยั 

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  การประหยดัอดออมเป็นส่วนหนึงของการออมเงินวนัละ 1 บาท 
ซึงจะมีสมาชิกไดส่้วนใหญ่ไดมี้การประหยดัและอดออมในครัวเรือน 

“ในแต่ละวันจะหยอดกระปุกสําหรับเข้าเป็นส่วนหนึงของธนาคารความ
ดีวันละ 1 บาท  และอีกกระปุกหนึงจะหยอดเอาเก็บไว้ ก็เป็นความสุขที
เห็นจาํนวนเงินเพิมขึนเรือยๆ  เอาไว้ใช้ยามขัดสนหรือถ้ามากพอเอาไป
ฝากธนาคาร เมือก่อนมีเท่าไรกห็มดคิดว่าเกบ็   วันละบาทสองบาทจะได้
อะไร แต่ตอนนีความคิดเปลียนแล้วบาทหรือสองบาทเมือรวม  แล้วกเ็ป็น
ค่าเงินทังนัน”  (อาคม  แกว้เขียว , 2557) 
 

“ความรู้ทีได้จากการอบรมเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงในการให้เรา
ประหยดัอดออม กไ็ด้ ยินได้ฟังมาตลอด แต่ไม่เคยคิดนาํมาปฏิบัติเท่าไร
นัก อาจจะเรียกว่าไม่มีกฎเกณฑ์ของตัวเอง มากกว่า แต่พอเข้ามาเป็น
สมาชิกธนาคารความดีเราต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ทีเราได้ร่วมรับรู้และ
รับทราบ ถึงแม้ไม่ได้มีการบังคับแต่นันคือสิงทีเราเตม็ใจจะทาํ ซึง
นับตังแต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกรู้สึกประหยดัมากขึน อะไรทีควรซือ 
อะไรทีไม่ควรซือ พิจารณามากขึน ทาํให้เราไม่ฟุ้งเฟ้อด้วย เงินทองให้ไม่
รัวไหลไปไหน ครอบครัวกอ็ยู่อย่างพอเพียงตามอัตภาพไม่เป็นหนีเป็น
สินใครเท่านีกสุ็ขใจแล้ว”  (มณี  โวยแม, 2557) 

2.3  กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
       ชุมชนบา้นร่องปลาคา้วมีป่าไมแ้ละแหล่งนาํทีสําคญัคือป่าตน้นาํหนองป่าเฮ๊ยะ อนัเป็น

ป่าไมแ้ละแหล่งนาํทาํใหค้นในชุมชนสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งทวัถึง ในระหวา่งปี พ.ศ.2519 ถึง
ปี พ.ศ.2537 การตดัไม้ทาํลายป่าเป็นไปอย่างกวา้งขวางไม่เวน้แมแ้ต่ไม่เล็กๆ และทีสําคญัอีก
ประการหนึงคือ การทาํไร่เลือนลอย บางครอบครัวไดมี้การบุกรุกป่าทาํไร่เลือนลอยมากขึน ขยายวง
กวา้งออกไปโดยในอดีตชาวบา้นจะไดย้นิเสียง ขวาน และเลือยยนต ์ในขณะทีดา้นเจา้หนา้ทีป่าไมก้็
ออกมาตรวจจบักุม แต่ไม่หมดสิน เมือทรัพยากรทีสําคญัถูกทาํลายผลกระทบทีตามมาในปี พ.ศ.
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2537 เป็นปีทีแหง้แลง้มาก ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ชาวบา้นบางรายตอ้งยา้ย
ถินไปหาแหล่งทีอยู ่ทีทาํกินใหม่ ส่วนใหญ่อพยพไปทาํมาหากินตงัรกรากอยูน่อกพืนที ส่วนในฤดู
ฝนจะพบปัญหาอุทกภยัซาํเติม  

  จากเหตุการณ์ตงัแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปัจจุบนั เริมมีการดาํเนินงานเพือแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน
โดยหน่วยงานภาครัฐและชาวบา้น แต่ในการขบัเคลือนก็ยงัไม่มาตรการหรือวธีิการทีชดัเจนลกัษณะ
สาํคญัคือกิจกรรมทีจะทาํอยา่งไรใหผ้นืป่าทีเคยอุดมสมบูรณ์ กลบัคืนมาสู่ชุมชนดงัเดิมทีเคยเป็นมา 

จากการไดพู้ดคุยแลกเปลียน และปรึกษาหารือ โดยใชกิ้จกรรมของธนาคารความดีว่าดว้ย
ในส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมซึงได้กาํหนดไวใ้นเมนูความดี จึงได้ทาํให้เกิด
กิจกรรมในอนุรักษสิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติขึน โดยมีการจดัตงัคณะกรรมการป่าชุมชน
ให้เขา้มามีบทบาทในดูแลป่าชุมชนและกาํหนดพืนทีป่าชุมชน โดยมีผูใ้หญ่บา้น นายจรัญ เขือน
เพชร เป็นประธาน และมีตวัแทนจากชาวบา้นโดยใช้ความสมคัรใจของผูที้มีจิตอาสาเขา้มาสมคัร
เป็นกรรมการ จาํนวนทงัสิน 16 คน ซึงแบ่งหนา้ทีกนัทาํงานเป็น 4 ชุด ดงันี 

1. ชุดออกตรวจป่าชุมชน  จาํนวน 8 คน มีหน้าทีคอยรับข่าวสารทีแจง้มา และออกตรวจ
เดือนละ 2 ครัง ถา้มีเหตุการณ์รับแจง้ก็ออกปฏิบติัการทนัทีทงักลางวนัและกลางคืน 

2.  ชุดดูแลเขตป่า จาํนวน 4 คน จะจดัทาํเสาปูนเพือปักเป็นแนวเขตทีทาํกินทีติดกับป่า
ชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว เพือการแบ่งแยกทีชดัเจน 

3.  ชุดดูแลป่าในกลุ่มหาของป่า จาํนวน 4 คน คอยสอดส่องดูแลผูที้ลกัลอบหาของป่า และ
ส่งข่าวแจง้ชุดออกตรวจเพือออกปฏิบติัการณ์   

4.  ชุดผูสู้งอายุ จะนาํภูมิปัญญาพืนบา้นมาใช้ในการจดัการป่า เช่น การบวชป่า และการ
เลียงผขีนุนาํ อนัเป็นกุศโลบายในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติมายาวนานในเขตพืนทีภาคเหนือ 

จากนนัไดมี้การกาํหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ไดมี้การนาํแนวคิดใน
การอนุรักษป่์ามากาํหนดเป็นกฎเกณฑก์ารใชพ้นืทีป่าชุมชน ซึงในระเบียบป่าชุมชนกาํหนดไวว้า่ 

1.  อนุญาตใหต้ดัตน้ไมเ้พือใชใ้นการปลูกสร้าง สิงทีเป็นสาธารณะประโยชน์ หรือเพือปลูก
สร้างโรงเรียนแต่ตอ้งไดรั้บการพิจารณาจากคณะกรรมการ รักษาป่าชุมชนเสียก่อนทุกกรณี 

2.  ถา้คณะกรรมการป่าชุมชน อนุญาตให้ตดัตน้ไมไ้ด ้บุคคลทีทาํการตดัตน้ไมต้อ้งปลูก
ทดแทน 5 ตน้ ต่อ ตน้ไม ้1 ตน้ และตอ้งดูแลใหเ้ติบโตเป็นเวลา 3 ปี 
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3.  ในบริเวณป่าชุมชนสามารถเก็บของป่าได้ หาอาหาร หน่อไม ้เห็ดได้ สามารถนาํไป
จาํหน่ายไดเ้พือเป็นรายไดเ้สริมใหก้บัครอบครัว 

4.  หา้มนาํไมใ้นป่าไปขาย ไม่วา่จะเป็นยนืตน้ ไมเ้นือแขง็ ไมไ้ร่ ไมบ้ง แต่สามารถนาํไมล้ม้ 
ไมแ้หง้ มาทาํฟืนได ้

5.  ในบริเวณทีมีชาวบา้นจบัจองทาํไร่อยูแ่ลว้ ให้ทาํต่อไป แต่จะบุกเบิกอีกต่อไปไม่ได ้แต่
ให้ปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ไมส้ัก ไมป้ระดู่ หรือ ไม่มะค่า ในบริเวณไร่นนัดว้ยโดยคณะกรรมการป่า
ชุมชนเป็นกาํหนดวา่จะใหป้ลูกกีตน้ 

6.  สําหรับผูที้ทาํไร่อยูแ่ลว้ประสงคที์จะปลูกตน้ไมต้ามขอ้ 5 ทางคณะกรรมการป่าชุมชส
จะส่งเสริมโดยจดัสรรงบประมาณจากเทศบาลเป็นพนัธ์ุพืช ปุ๋ย หรือสิงของจาํเป็นในการทาํเกษตร
แบบวนเกษตร 

7.  คนภายนอกหมู่บา้นหา้มเขา้มาหาของป่าในเขตป่าชุมชน 

8. การใชไ้มไ้ผเ่ป็น 10 ตน้ ตอ้งขออนุญาตคณะกรรมการหมู่บา้น 

9. ห้ามจุดไฟเผาป่าเป็นอนัขาด ในการทาํไรจะตอ้งเผาตอ้งป้องกนัไม่ให้ไปลุกลาม และ
ทาํลายตน้ไมอื้นๆ 

10. หา้มตดัไมเ้ผาถ่านในป่าชุมชน 

11. หา้มล่าสัตวทุ์กชนิด 

โดยในการขบัเคลือนกิจกรรมทีสามารถนาํพาไปสู่การดาํเนินงานอยา่งเนืองและบรรลุผล
ไดน้นั มีบุคคลทีเกียวขอ้งทีลว้นเป็นเป็นส่วนหนึงของสมาชิกธนาคารความดีทงัสิน ประกอบดว้ย 

 ผู้สูงอายุในหมู่ บ้านร่องปลาค้าว  ซึงไดแ้ก่ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ เป็นผูมี้ประสบการณ์ของชีวิตไดพ้บ
เห็นความเป็นมาและความเปลียนของสังคม วฒันธรรม เขา้ใจลึกซึงถึงสภาพผืนทีป่าและการพึงพา
อาศยัป่าไมใ้นอดีตทีผ่านมา จึงมีบทบาทสําคญัในการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลงั ทีไม่มีโอกาสได้
เห็นภาพในอดีต เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของป่า ตน้นาํลาํธาร สัตวป่์า ตลอดจนสิงแวดลอ้มอืนๆ 
โดยจะเป็นผูถ่้ายทอด เล่าเรืองราวประสบการณ์ตงัแต่ในอดีตให้เยาวชนรุ่นหลงัไดรั้บฟัง เพือให้
เยาวชนไดเ้ห็นคุณค่าและตระหนกัถึงความสาํคญัของป่าแห่งนีใหค้งอยูต่่อไปชวัลูกชวัหลาน 

 ผู้ใหญ่บ้าน บทบาทสาํคญัทีนาํคณะกรรมการหมู่บา้น คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบา้น
ให้ตระหนกัถึงความสําคญัของป่าชุมชน ซึงจะเป็นผูมี้ส่วนผลกัดนัให้เกิด การกาํหนดพืนทีของป่า
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ชุมชน ทีมกัจะประสบปัญหาในการทีชาวบา้นบางคนได้เขา้ถือครองในการทาํไร่ ทาํสวน โดย
ผูใ้หญ่บ้านจะต้องเข้าไปเจรจาชีแจงเพือขอสงวนให้เป็นพืนทีป่าชุมชนของหมู่บ้านอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วมทีเราควรถือปฏิบติั นอกจากนนัหน้าทีในส่วนการเป็นแกนนาํและประสาน
เพือใหกิ้จกรรมไดด้าํเนินไปอยา่งราบรืนก็ถือเป็นหนา้ทีสาํคญัของผูใ้หญ่บา้นเช่นกนั 

คณะอาจารย์โรงเรียนประจาํหมู่ บ้าน บทบาทในการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เกียวกบั
สิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม ้และการประสานกล้าไมแ้ละพนัธ์ุพืช รวมทงัการสร้างความ
ตระหนกัและหวงแหนป่าไม ้ใหก้บักลุ่มเยาวชนและนกัเรียน 

โดย กิ จก รรมส ร้ า ง ค ว าม รั ก  หวงแหน  ตระหนัก ถึ ง คุณค่ า สิ ง แ วดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทีไดด้าํเนินการมีดงันี 

1.  เลียงผขีนุนาํ 
       การเลียงผีขุนนาํ คือการทาํพิธีสังเวยผีหรือเทวดาอารักษ์ผูเ้ป็นหัวหน้าของผีอารักษ์
ทงัหลายทีทาํหนา้ทีปกปักรักษาป่าไมอ้นัเป็นตน้นาํลาํธารเพือเป็นการขอบคุณเทวดาทีบนัดาลให้มี
นาํใชใ้นการเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเขตลุ่มนาํของลาํนาํนนั ๆและยงัเป็นการขอให้ผีประจาํขุนนาํ
บนัดาลให้ฝนตกและมีนาํจากขุนนาํหรือตน้นาํนนัลงมาสู่พืนราบไดผ้ีขุนนาํเป็นอารักษ์ประจาํตน้
นําแต่ละสายซึงสิงสถิตอยู่บนดอยสูงอนัเป็นต้นแม่นําทังหลายมักจะอยู่ตามใต้ต้นไม้ใหญ่ ๆ 
ชาวบา้นก็จะอญัเชิญมาสถิตอยูใ่นหอผีทีปลูกขึนอยา่งค่อนขา้งถาวรใตต้น้ไม ้เหล่านนั ผีขุนนาํทีอยู่
แม่นาํใดก็จะไดชื้อตามแม่นาํนนั 

 “ผี ” ทงัหลายทงัมวลทีเกียวขอ้งกบัวิถีชีวิต และวฒันธรรมของชุมชน สิงทีเกิดขึนเหนือ
นอกธรรมชาติทีไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ “ผี” จึงเป็นความเชือ ความศรัทธา
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง “มนุษย”์ กบั “ผ”ี   “ผ”ี จึงถูกมองวา่เป็นวญิญาณทีสิงสถิตอยู ่ณ ทีใดทีหนึง ผี
นนัมีอยู ่2 ประเภทคือ “ผีดี” และ “ผีร้าย” ซึงผีดี คือผีทีคอยดูแลปกป้องรักษาดูแลคนในครอบครัว
และชุมชนให้อยูดี่มีสุข ไดแ้ก่ “ผีปู่ ยา่” หรือบางบา้นเรียกวา่ ผดีีเป็นผีประจาํตระกูล “ผีบา้นผีเมือง” 

หรือ“ผเีสือบา้น” เป็นผดูีแลรักษาบา้นรักษาเมือง”ผีเสือวดั” ก็จะดูแลรักษาอารักษว์ดัวาอารม “ผีเสือ
นา” คือผรัีกษานา หรือ “ผเีหมือง” “ผฝีาย” “ผขีนุนาํ” เป็นตน้ ส่วน “ผีร้าย” ส่วน ผีร้าย นนั หมายถึง
ผทีีเร่ร่อนตามทีต่าง ๆ ตายแลว้ไม่ไดผุ้ดไม่ไดเ้กิด อาจทาํร้ายผูค้นให้เจ็บไขไ้ดป่้วยไดโ้ดยเฉพาะผูที้
ไดล่้วงเกินทงัทีโดยตงัใจและไม่ไดต้งัใจก็ตาม  ทงันีหากมีการล่วงเกินผีทงั 2 ประเภทแลว้จะตอ้ง
ไหวผ้หีรือเลียงผเีพือขอสูมาและใหอ้ภยั ในส่วนของการอนุรักษรั์กษาดิน นาํ ป่า  

“ผีขุนนาํ”  เป็น “ผี” ทีให้ความคุม้ครองปกป้อง “ลาํนาํ” ซึง ขุนนาํ มีสัญลกัษณ์ เช่น เป็น
พนืทีทีตน้ไมข้นาดใหญ่ มีลาํหว้ยหลายลาํห้วย เป็นบริเวณชุ่มนาํ(นาํบว้นออกฮู) ผีขุนนาํ เชือวา่เป็น
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อารักษป์ระจาํตน้นาํแต่ละสาย จะสิงสถิตอยู่บนดอยสูงอนัเป็นตน้กาํเนิดของแม่นาํทงัหลาย อาศยั
อยูต่ามตน้ไมใ้หญ่ ชาวบา้นจะปลูกหอผ ี(ศาล) อยูใ่ตต้น้ไมใ้หญ่เหล่านนัแลว้อญัเชิญผีขุนนาํมาสถิต
อยูใ่นหอผแีห่งนนั “ผขีนุนาํ” จึงเป็นผดูีแลแหล่งนาํเพือใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข 

 พิธีกรรมนีเป็นแสดงความขอบคุณผีขุนนําทีปกปักรักษาป่าไม้ทีเป็นต้นนําลาํธาร ให้
ชาวบา้นมีนาํเพือใช้ในการทาํ การเกษตร เช่น ทาํนา ทาํไร่และเป็นการเตรียมตวัเพือรับฤดูการทาํ
การเกษตร และร่วมมือกนัในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของการใช้นาํ ช่วยกนัขุดลอกเหมืองฝาย
จดัเตรียมอุปกรณ์ในการทาํการเกษตรให้พร้อมการเลียงผีเพือตอ้งการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของคนในชุมชนเพือมีจิตสาํนึกในการอนุรักษเ์พือให้ทรัพยากร
มีไวใ้ชถึ้งลูกหลานของตนเองและยงัเป็นการรักษาขนบประเพณีอนัดีงามหลงัจากทาํการเลียงผีสืบ
ทอดประเพณีทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงตามความเชือของคนในชุมชนมีการเปลียนแปลงไปในทาง
ทีค่อนขา้งดีชาวบา้นทีอยูอ่าศยัมีนาํเพียงพอต่อการบริโภคและการทาํการเกษตรตลอดในช่วงการ
ปลูกและผลิตผลทาการเกษตรจึงเห็นได้ชัดว่าการเลียงผีขุนนาํมีผลต่อทางด้านจิตใจของคนใน
ชุมชน 

 ประเพณีการเลียงผขีนุนาํ จึงเป็นเสมือนกุศโลบายทีชาญฉลาดอยา่งแยบยล มุ่งสอนให้ผูค้น
ในชุมชนไดอ้าศยัอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ใหมี้ความรัก ความสามคัคี รู้จกัแบ่งปัน และทีสาํคญั ให้มี
ความกตญั ูรู้คุณของแม่นาํ ทีหล่อเลียงชีวิตของผูค้นในชุมชน ซึงแหล่งนาํ หรือ แม่นาํในแต่ละ
แห่งนนัจะมีผีทีคอยคุม้ครองและคอยบนัดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้  เป็นการแสดงถึงการสํานึก
ในบุญคุณของแม่นาํ ซึงประชาชนไดอ้าศยัประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค ตลอดมา
เป็นเวลาชา้นาน  เป็นการขอขมาผีป่า ผีนาํ ทดแทนบุญคุณแม่นาํ ทาํให้มีนาํกิน นาํใช ้และเป็นการ
ปกป้องรักษานาํ ในการเลียงผจึีงเป็นสิงสาํคญัทีผกูพนักบัการดาํเนินชีวิตเป็นอยา่งยิง โดยเชือวา่การ
เ ลียงผีจะทําให้อยู่ เ ย็น เ ป็นสุข  ดิน  นํา  ป่า อุดมสมบูรณ์ จึง เ ป็นแนวทางในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และเป็นสิงทีคนในชุมชนตอ้งสืบต่อไปเพืออนุรักษต์นนาํของ
ชุมชนสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ให้กบัเยาชนและ คนรุ่นใหม่ทีเขา้มาสืบทอดประเพณีให้อยู่กบั
ชุมชน 

2.  บวชป่า   
       การบวชป่าเป็น “พิธีกรรม” ทางพระพุทธศาสนาเขา้มาเกียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัการ

รักษาป่า รักษานาํ เพือใหเ้ป็น “กุศโลบาย” ให้ชาวบา้นไดต้ระหนกัรับรู้ อนุรักษ ์และรักษาดินนาํป่า 
โดยมีการสร้างศาลเพียงตาสําหรับอญัเชิญรุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาตน้ไม ้แลว้ทาํพิธีไหวแ้ม่
พระธรณี ใหห้มากพลูตามธรรมเนียมทางเหนือ สาํหรับการบวชตน้ไม ้จะมีผา้เหลือง (สุดแลว้แต่วา่
จะบวชตน้ไมกี้ตน้”  ดว้ยสายสิญจน์ บาตรนาํมนตแ์ละส้มป่อยจากนนัโยงดา้ยสายสินจน์ตามตน้ไม้
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ในบริเวณป่า แลว้โยงมายงัสถานทีทาํพิธี ซึงจะมีพระพุทธรูปตงัเป็นประธานมีพระสงฆแ์ละอาจารย ์
(หมอเวทมนตร์) ทาํพิธีเชิญเทวดาอารักษ ์ผป่ีา ผเีขา ทาํพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ ์ให้รับรู้และให้มาอยู่
ในป่าไม ้ดูแลตน้ไม ้หากมีผูใ้ดมาตดัไม ้ทาํลายป่า ขอใหผู้น้นัมีอนัเป็นไปต่างๆ  

จากการทาํกิจกรรมทีอยู่ภายใตธ้นาคารความดีในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ 
การฟืนฟู ดูแล รักษาพืนทีป่า เช่น การจดัตงัคณะกรรมการป่าชุมชน การบวชป่า การเลียงผีขุนนาํ 
และการปลูกป่าทดแทนกิจกรรมการปลูกป่า มีความรู้สึกเป็นเจา้ของทรัพยากรเหล่านี สอดคลอ้งกบั
คาํกล่าวของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวา่ 

“เมือก่อนบริเวณหนองป่าเฮียมีต้นไม้อุดมสมบุรณ์มาก ต้นยาง 3 คนโอบ
กย็งัมี แต่ต้องถกูตัดไป ผมเองกต็ัดมาเยอะมาก ต้นไม้ทีว่าตัดยากผมตัดได้
หมด ถ้าเปรียบเทียบปริญญาก็ปริญญาเอกได้แล้ว ซึงกมี็หน่วยงานเข้ามา
ช่วยรณรงค์ให้อนุรักษ์แหล่งต้นนาํและป่าไม้ แต่ก็แค่รณรงค์ชาวบ้านยัง
ไม่ให้ความสําคัญมากนัก แต่เมือมีกิจกรรมนีเข้ามาชาวบ้านเริมหันมา
ช่วยกันดูแลและปลูกป่ามากขึน”  (สุมิตร  สุทธสม, 2557) 

นอกจากนนัการทีไดมี้กิจกรรมนีขึนพบว่าในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรร่วมกนัของ
คนในชุมชน ทาํให้ทุกคนเห็นถึงคุณค่าและความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติ การเขา้ร่วมใน
โครงการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ชาวบา้นได้ได้เกิดการ
เรียนรู้ทงัจากการสังเกตของตนเองและพูดคุยสนทนากบัผูอื้นว่า มีระบบของความสัมพนัธ์ทีตอ้ง
พึงพาอาศยักนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ การทาํลายธรรมชาติย่อมหมายถึงการทาํลายตวัมนุษย์
เอง จิตสํานึกนียอ่มมีความสําคญัเป็นอยา่งยิงต่อการดาํรงอยูข่องทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยงัยืน ซึง 
หมายถึงการดาํรงอยูข่องชุมชน ตวัอยา่ง ของชาวบา้นทีเคยแอบตดัตน้ไม ้และทิงขยะ หรือสิงปฏิกูล 
เมือเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฯ ก็สามารถเลิกการกระทาํดงักล่าวลง โดยมีไม่ผูใ้ดขอร้องหรือ
บงัคบั  

2.7   กิจกรรมออมเงิน ออมบุญ 
            ออมเงิน ออมบุญ โดยการหยอดเหรียญวนัละ 1 บาท เป็นการออมรายบุคคล เพือนาํเงิน
ส่วนนีมาเป็นสวสัดิการดา้นต่างๆ ให้กบัชุมชน ซึงจากการดาํเนินงานมาตลอด 3 เดือนมียอดของ
การออมเงินจาํนวน 7,920 บาท โดยไดน้าํเงินไปให้กบักิจกรรมของกลุ่มผูสู้งอายุ เช่น วนัผูสู้งอายุ
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ในงานปีใหม่เมือง ซึงได้พิจารณาร่วมกนัว่าถา้มีเงินออมเพิมขึนก็จะนาํไปจดัสรรสวสัดิการอืนๆ 
โดยจดัสรรในชุมชนเท่าทีสามารถดาํเนินการได ้เช่น การให้ทุนการศึกษา และ การส่งเสริมอาชีพ 
เป็นตน้   

“หนูได้ทุนการเรียนทีธนาคารความดีมอบให้ รู้สึกดีใจและจะพยายาม
ตังใจเรียนสมกับทีมอบทุนให้หนู” (สุกญัญา  แฝงฤทธิ, 2557) 

“ปีใหม่เมืองปีนี มีเงินมาช่วยจัดงานวันผู้สูงอาย ุเพราะทุกปีจะต้องเรียราย
กันเอง ได้รับจากหน่วยงานรัฐบ้างแต่กไ็ม่พอ ผู้ เฒ่าผู้แก่บ้านเรากม็ากขึน 
ได้เงินมาช่วยกถื็อว่าดีกับกลุ่มผู้สูงอายุ”  (บุญ มีสุทธสม, 2557) 

“ธนาคารความดีได้มอบเงินไว้ให้กลุ่มอาชีพแปรรูปสับปะรดไว้ในการ
บริหารจัดการภายในกลุ่ม รู้สึกขอบคุณทีได้มอบให้เพราะการดาํเนินงาน
ในกลุ่มต้องใช้เงินหมุนเวียน บางครังกต้็องรอเงินกว่าจะขายได้สมาชิก
กลุ่มกต้็องออกค่าใช้จ่ายเองก่อน ถ้ามีเงินมาสาํรองจะช่วยแบ่งเบาภาระได้
ดีทีเดียวถือแม้จะไม่มากไม่มายอะไรกต็าม” (จนัทนา สอนสุข,2557) 

 3. ภาพสะท้อนความอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนบ้านร่องปลาค้าว  
   จาก การดาํเนินงานตลอดครบ 3 เดือน พบว่า ชุมชนบา้นร่องปลาคา้วไดใ้ช้รูปแบบการ
จดัการความรู้ทีมีกิจกรรมทีนาํไปสู่ความอยูเ่ยน็ได ้ โดยแจกแจงเป็นประเด็น ดงันี 
      3.1  องคป์ระกอบการมีสุขภาวะ  คือ การดาํรงชีพของคนอยา่งมีสุขกาย ดาํเนินชีวิตโดย
ใช้ความรู้ในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพจิตใจทีดี ยึดมันในคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเป็นเหตุเป็นผล มีทกัษะในการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่า อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

                3.1.1  สมาชิกในชุมชนมีความรู้ในการสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายให้แขง้แรง 
ไม่เจ็บป่วย  คือ การทีคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบติัตามหลักโภชนาการ ไม่เป็น
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ มีโอกาสไดรั้บการรักษาจากแพทย ์พยาบาลอยา่งสะดวก 

              3.1.2  สมาชิกในชุมชน มีสุขภาพจิตทีดี ยึดมนัในคุณธรรม จริยธรรม เชือมนัใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ประชาชนในหมู่บ้านมีหลักยึดเหนียวในใจ ทงัหลักศาสนา 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วฒันธรรมและกติกาของหมู่บา้นเมือเกิดปัญหาสามารถแกไ้ข
ใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้

            3.1.3 สมาชิกในชุมชน มีทกัษะในการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่า อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติ
สุข สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ คือ คนในชุมชน มี
เป้าหมายในชีวติ เชือมนัในความสามารถของตน ไดรั้บการยอมรับจากคนรอบขา้ง ใชค้วามสามารถ
ในการปรับตวัเพือการเผชิญสถานการณ์ต่างๆทีเกิดขึนในชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
การคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล การตดัสินใจ “คิดเป็น ทาํเป็น”  
 3.2  ชุมชนมีการบริหารจดัการชุมชนดี 

           3.2.1 สมาชิกและกลุ่มองคก์รต่างๆในชุมชน มีความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งกนั ร่วมมือ 
ช่วยเหลือกนั เกือกูลและอยูร่่วมกนัสงบสุข คือ คนในชุมชนมีความสามคัคี มีความสัมพนัธ์ทีดีกบั
เพือนบา้นและคนอืนๆ ในชุมชน ไม่มีปัญหาความขดัแยง้ การมีส่วนร่วมกบัการทาํงานเพือการ
พฒันาชุมชน ให้การสนบัสนุนแรงกาย ความรู้ และอืนๆของประชาชนในการช่วยกนัคิด ตดัสินใจ
ในกิจกรรมใหส้าํเร็จ 

        3.2.2  ชุมชน มีระบบการสือสารและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนือง คือ 
ชุมชนมีการส่งข่าวสาร ความรู้ เพือเป็นการสร้างความเขา้ใจร่วมกนั ดว้ยรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุม
เป็นประจาํ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นตน้ 

        3.2.3  ชุมชน จดัให้มีกิจกรรมทีแสดงถึงการรักษาคุณค่า การถ่ายทอดและสืบทอด ภูมิ
ปัญญา ประเพณี วฒันธรรมต่อเนือง รวมถึงการนาํภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญาที
เป็นเอกลกัษณ์ มาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาหมู่บา้นได ้

 3.3  การมีสภาพแวดลอ้มทีดีมีระบบนิเวศทีสมดุล คือ ชุมชนมีทรัพยากรต่าง มีคุณภาพดี 
เช่น ป่าชุมชน มีการดูแลให้คงสภาพ เพือการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการดาํรงชีวิตของคนใน
ชุมชน/หมู่บา้น เพือการพึงตนเอง หรือช่วยแบ่งเบาภาระในการดาํเนินชีวิตให้มีความสะดวก สบาย 
ไร้กงัวล เช่น สามารถมีรายได ้สามารถใชป้ระโยชน์จากป่าในการลดรายจ่าย เป็นตน้ 

 3.4  ชุมชนมีธรรมภิบาลชุมชน มีระบบการบริหารจดัการทียึดหลกัความโปร่งใส คุม้ค่า 
เป็นธรรม รับผิดชอบ ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ยึดมนัในความถูกตอ้ง ให้โอกาสให้ประชาชนเขา้มี
ส่วนร่วมในการคิด ตดัสินใจ เมือผดิพลาดมีการยอมรับและรับผดิชอบแกไ้ขปรับปรุงไดท้นัท่วงที  



344 

ในการจดัเวทีครังนีพบวา่ กลุ่มคุณกิจหรือผูน้าํชุมชน และผูเ้กียวขอ้งไดส้รุปและรายงานผล
การดาํเนินงานเวทีเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข และในการพูดคุยครัง
นีสังเกตเห็นถึงความเคลือนไหวของกลุ่มคุณกิจมากขึน มีความกระตือรือร้นในเรืองต่างๆ มี
กระบวนการคิดทีเป็นระบบและมีความเขา้ใจเรืองการจดัการความรู้มากขึน เสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจและความตระหนกัใหก้บัคนในชุมชนและผูเ้กียวขอ้ง รวมทงัยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้กบั
ประชาชนในชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคารความดี 
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แผนภูมิ 7  สรุปการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 

 

เวทแีลกเปลยีน
เรียนรู้ 

ทบทวนปัญหา
อปสรรค ผลการใช้

รปแบบ

ความอยู่เยน็เป็นสุข
ของชมชน

ความเขา้ใจ 

ความขดัแยง้ 

การสืบทอดเจตนารมณ์ 

ระบบการทาํงาน 

มุมมองและแนวคิด 

กิจกรรม ศีล  

การปฏิบติัดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมการเสียสละ 

กิจกรรมการสมคัรสมานสามคัคี 

กิจกรรมดาํเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

สุขภาวะดี 

การบริหารจดัการชุมชนดี 
สภาพแวดลอ้มทีดีมีระบบนิเวศสมดุล 

ธรรมภิบาลชุมชน 
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5. การประเมินทกัษะการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย  

    สาํหรับผลการประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  ปรากฏดงัตารางที 25  

 

ตาราง 25 ผลการประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข  
  ของชุมชนไทยก่อนและหลงัการทดลองรูปแบบ  

                                                                                                                                    (n=12) 
รายการ ก่อนการทดลองรูปแบบ หลงัการทดลองรูปแบบ 

 S.D. แปล
ผล 

ลาํดบั  S.D. แปล
ผล 

ลาํดบั 

1. ทกัษะในการวางแผนปฏิบติัการ
จดัการความรู้  

2.42 0.51 นอ้ย 10 3.57 0.43 มาก 8 

2. ทักษะในการจัดตัง ทีมจัดการ
ความรู้ 

3.42 0.59 ปาน
กลาง 

1 3.86 0.49 มาก 2 

3. ทกัษะในการแสวงหา 3.29 0.46 ปาน
กลาง 

3 3.71 0.36 มาก 7 

4. ทกัษะการสร้างความรู้ 2.16 0.58 นอ้ย 13 3.82 0.62 มาก 4 

5. ทกัษะการจดัการเก็บความรู้ 3.05 0.36 ปาน
กลาง 

6 3.50 0.55 มาก 10 

6. ทกัษะการวเิคราะห์และสกดั
ความรู้ 

2.35 0.44 นอ้ย 11 2.92 0.52 ปาน
กลาง 

15 

7. ทกัษะการถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ 

2.11 0.41 นอ้ย 14 3.23 0.32 ปาน
กลาง 

13 

8. ทกัษะการประยกุตแ์ละทาํความรู้
ใหถู้กตอ้งกบังาน 

3.23 0.32 ปาน
กลาง 

4 3.55 0.40 มาก 9 
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ตาราง 25 ผลการประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 

  ของชุมชนไทยก่อนและหลงัการทดลองรูปแบบ (ต่อ) 
                                                                                                                                    (n=12) 

รายการ ก่อนการทดลองรูปแบบ หลงัการทดลองรูปแบบ 

 S.D. แปล
ผล 

ลาํดบั  S.D. แปล
ผล 

ลาํดบั 

9.ทกัษะในการออกแบบและพฒันาความรู้ 2.09 0.62 นอ้ย 15 3.17 0.57 ปาน
กลาง 

14 

10. ทกัษะในการสร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจดัการความรู้ 

3.19 0.40 ปาน
กลาง 

5 3.98 0.51 มาก 1 

11. ทกัษะในการดาํเนินกิจกรรมการ
แลกเปลียนความรู้ 

2.98 0.55 ปาน
กลาง 

7 3.84 0.44 มาก 3 

12. ทกัษะในการนาํแผนการจดัการความรู้
ไปปฏิบติั 

2.44 0.49 นอ้ย 9 3.76 0.32 มาก 5 

13. ทกัษะในการประเมินผลการดาํเนิน
กิจกรรม 

2.31 0.51 นอ้ย 12 3.44 0.38 ปาน
กลาง 

11 

14. ทกัษะในวเิคราะห์ปัญหาและการ
แกไ้ขปัญหา 

3.36 0.43 ปาน
กลาง 

2 3.75 0.50 มาก 6 

15. ทกัษะในการนาํผลการประเมิน
แผนปฏิบติัการจดัการความรู้ไปปรับปรุง
กระบวนการหรือกิจกรรมการจดัการ
ความรู้เพือพฒันาคนในชุมชน 

2.46 0.39 นอ้ย 8 3.42 0.31 ปาน
กลาง 

12 

รวม 3.02 0.52 ปาน
กลาง 

 3.72 0.48 มาก - 
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จากตารางที 25 พบว่า  ผลการประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทยก่อนการทดลองใชรู้ปแบบภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ( =  3.02, S.D = 0.52) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูป้ระเมินมีทกัษะการจดัการความรู้
ธนาคารความดีอยู่ในระดบัปานกลางและปานน้อย โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี 
อนัดบั 1 ทกัษะทกัษะในการจดัตงัทีมจดัการความรู้ ( =  3.42 , S.D = 0.59)   อนัดบั 2 ทกัษะใน
วิเคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา ( =  3.36, S.D = 0.43)   อนัดบั 3 ทกัษะในการดาํเนิน
กิจกรรมการแลกเปลียนความรู้ ( =  3.42 , S.D = 0.59)   อนัดบั 4 ทกัษะการสร้างความรู้ ( =  

3.23, S.D = 0.32)   อนัดบั 5 ทกัษะในการนาํแผนการจดัการความรู้ไปปฏิบติั ( =  3.19 , S.D = 

0.40)   อนัดบั 6 ทกัษะในวิเคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหา ( =  3.05 , S.D = 0.36)   อนัดบั 7 

ทกัษะในการดาํเนินกิจกรรมการแลกเปลียนความรู้ ( =  2.11, S.D = 0.41)   อนัดบั 8 ทกัษะใน
การนําผลการประเมินแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ไปปรับปรุงกระบวนการหรือกิจกรรมการ
จดัการความรู้เพือพฒันาคนในชุมชน ( =  2.46 , S.D = 0.39)   อนัดบั 9 ทกัษะในการนาํแผนการ
จดัการความรู้ไปปฏิบติั ( =  2.44 , S.D = 0.49)   อนัดบั 10 ทกัษะในการวางแผนปฏิบติัการ
จดัการความรู้ ( =  2.42 , S.D = 0.51)   อนัดบั 11 ทกัษะการวิเคราะห์และสกดัความรู้ ( =  

2.35 , S.D = 0.44)   อนัดบั 12 ทกัษะในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม ( =  2.31 , S.D = 

0.51)  อนัดบั 13 ทกัษะการสร้างความรู้ ( =  2.16, S.D = 0.58)   อนัดบั 14 ทกัษะการถ่ายโอน
และเผยแพร่ความรู้ ( =  2.11 , S.D = 0.41)   และอนัดบั 15 ทกัษะในการออกแบบและพฒันา
ความรู้ ( =  2.09 , S.D = 0.62)    

สําหรับผลการประเมินทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทยหลงัการทดลองใชรู้ปแบบภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =  3.72 , S.D = 

0.48)  เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูป้ระเมินมีทกัษะการจดัการความรู้ธนาคารความดีอยู่ในระดบั
มากและปานกลาง โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี อนัดบั 1 ทกัษะในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการจดัการความรู้( =  3.98, S.D = 0.51)  อนัดบั 2 ทกัษะในการจดัตงัทีม
จดัการความรู้ ( =  3.86, S.D = 0.49)  อนัดบั 3 ทกัษะในการดาํเนินกิจกรรมการแลกเปลียน
ความรู้ ( =  3.84, S.D = 0.44)  อนัดบั 4 ทกัษะการสร้างความรู้ ( =  3.82, S.D = 0.62)  อนัดบั 
5 ทกัษะในการนาํแผนการจดัการความรู้ไปปฏิบติั ( =  3.84, S.D = 0.44)   อนัดบั 5 ทกัษะในการ
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นาํแผนการจดัการความรู้ไปปฏิบติั(  =  3.84, S.D = 0.44)  อนัดบั 6  ทกัษะในวิเคราะห์ปัญหา
และการแกไ้ขปัญหา (  =  3.75, S.D = 0.50)  อนัดบั 7  ทกัษะในการแสวงหา ( =  3.71, S.D = 

0.36)  อนัดบั 8  ทกัษะในการวางแผนปฏิบติัการจดัการความรู้ ( =  3.57, S.D = 0.43)  อนัดบั 9 

ทกัษะการประยุกตแ์ละทาํความรู้ให้ถูกตอ้งกบังาน( =  3.55, S.D = 0.40)  อนัดบั 10  ทกัษะการ
จดัการเก็บความรู้ ( =  3.50, S.D = 0.55)  อนัดบั 11 ทกัษะในการประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม
( =  3.44, S.D = 0.38)  อนัดบั 12 ทกัษะในการนาํผลการประเมินแผนปฏิบติัการจดัการความรู้
ไปปรับปรุงกระบวนการหรือกิจกรรมการจดัการความรู้เพือพฒันาคนในชุมชน( =  3.42, S.D = 

0.31)  อนัดบั 13 ทกัษะการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้(  =  3.23, S.D = 0.32)  อนัดบั 14 ทกัษะ
ในการออกแบบและพฒันาความรู้ ( =  3.17, S.D = 0.57)  และ อนัดบั 15 ทกัษะการวิเคราะห์
และสกดัความรู้ ( =  2.92, S.D = 0.52)   

6.   การประชุมสัมมนาข้อเสนอแนะในการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้าง
สังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

จากการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย ดว้ย “RONGPLAKHAO Model” การจดัการความรู้ธนาคารความดี ไดก้าํหนดการ
ประชุมสัมมนา ในวนัที  25  กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นร่อง
ปลาคา้ว ตาํบลนางแล อาํเภอนางแล จงัหวดัเชียงราย เครืองมือทีใช้เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group Discussion) เพือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย รวมทงัหมด  22  คน  ผลการ
ประชุมสัมมนา พบวา่ ภาพรวมของการประชุมสัมมนา ทาํให้การวิจยัฉบบันีมีความสมบูรณ์ยิงขึน 
ซึงในการขบัเคลือนธนาคารความดี ยงัคงตอ้งใชค้วามเสียสละ ตงัใจและทุ่มเทซึงแนวทางทีเป็นไป
ได้ทีจะขับเคลือนอย่างต่อเนือง รวมถึงบทบาทของคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการ โดยผลการประชุมสัมมนา พบวา่ 

1. บริบททางสังคมของบา้นร่องปลาคา้ว  เนืองจากชุมชนทียงัมีวิถีชีวิตและความเป็นอยูที่
ยงัคงมีความเป็นชนบทอยูม่าก โดยบริบทเหล่านีเป็นปัจจยัเอืออยา่งหนึงให้การขบัเคลือนธนาคาร
ความดีเกิดขึนและดาํเนินการ จากเวทีการถอดบทเรียน ทางกลุ่มร่วมกนัสะทอ้นรายละเอียด
ดงัต่อไปนี  
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  1.1  วดั เป็นสถาบนัทียงัมีพลงัในการชีนาํสังคม และเป็นศูนยร์วมใจของคนในพืนที และ
มีบทบาทในการอบรมสังสอนประชาชนในพืนทีให้ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการทาํความดีตาม
หลกัพุทธศาสนา  

 1.2  โรงเรียน บทบาทของโรงเรียนในการขบัเคลือนธนาคารความดี เกิดขึนโดยการบูรณา
การงานธนาคารความดีเขา้กบักิจกรรมเดิมทีโรงเรียนดาํเนินการอยู่แลว้และก่อเกิดกิจกรรมใหม่ๆ 

ขึนในโรงเรียน และใชธ้นาคารความดีเป็นเครืองมือขดัเกลานกัเรียนในโรงเรียนให้เป็นเยาวชนทีดี  

มีความเอือเฟือ แบ่งปันและเสียสละต่อส่วนรวม  

  1.3  กลุ่มผูสู้งอายุ มีความเขม้แข็งเป็นทุนเดิมอยู่แลว้และเป็นกลุ่มแรกทีเขา้ร่วมเป็น
สมาชิกของธนาคารความดี โดยในปัจจุบนัธนาคารความดีมีสมาชิกทีเป็นผูสู้งอายุเป็นจาํนวน
มากกวา่กลุ่มอืนๆ  

  1.4  ผูน้าํชุมชน บทบาทของผูน้าํชุมชนเป็นบทบาททีสําคญัในการขบัเคลือนธนาคาร
ความดีใหป้ระสบผลสาํเร็จ โดยตอ้งเริมและทาํเป็นแบบอยา่งให้ลูกบา้นเห็น ลูกบา้นจะไดเ้กิดความ
ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของธนาคารความดีมากขึน  

2. จุดแขง็ของธนาคารความดี ทีทางกลุ่มร่วมกนัสะทอ้น มีหลายประเด็นทีน่าสนใจและ
เป็นสิงทีสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัคนในพนืที ดงันี  

   2.1  สร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัชุมชน เป็นประเด็นแรกทีทางกลุ่มสะทอ้นขึนมาวา่เกิดขึน
และเห็นไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรมหลงัจากเกิดธนาคารความดี คือภาพลกัษณ์ทีดีขึนของชุมชน และ
สร้างความภาคภูมิใจใหเ้กิดขึนกบัชาวบา้นในชุมชน  

 2.2 สร้างความสามคัคีในชุมชน ธนาคารความดีเป็นเสมือนเครืองมือเชือมร้อยให้ชาวบา้น
มีความสามคัคีกนัมากขึน สังเกตไดจ้ากความร่วมมือร่วมใจกนัเวลามีงานต่างๆ ในชุมชน  

2.3  เป็นจุดเริมตน้ของการพฒันาในทุกๆ ดา้น ทาํให้เกิดภาพของการบูรณาการการพฒันา
ดา้นต่างๆ ต่อยอดกิจกรรมและการพฒันาทีมีอยูเ่ดิม พร้อมทงัส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมและ
แนวทางการพฒันาใหม่ๆ ถือวา่เป็นจุดเริมตน้ของการพฒันาแบบองคร์วมของชุมชน  

2.4  เกิดการใหแ้บ่งปันและช่วยเหลือกนัมากขึน ทงัทางดา้นทุนทรัพย ์แรงกายและแรงใจ
อยา่งเป็นรูปธรรม  
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สอดรับกบัเสียงสะทอ้นจากกลุ่มเป้าหมาย กล่าววา่ 

“ธนาคารความดีช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ชาวบ้านทัวไป  โดย
เริมจากการทาํความดีเพือตนเองทาํให้ตนเองมีจิตใจทีผ่องใสมีสุขภาพที
แขง็แรงก่อน จากนันจึงมีแรงไปช่วยเหลือผู้ อืนและชุมชน ตรงนีเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ทาํให้คนไม่เห็นแก่ตัว เมือคนเป็นคนดี การ
พัฒนาในด้านอืนกจ็ะทาํได้ไม่ยาก เป็นพืนฐานของการพัฒนาด้านต่างๆ” 

(ลาวลัย ์ คาํแสนยศ, 2557)  

 

“การมีธนาคารความดี ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงจิตใจของคนได้มาก ซึง
เรืองจิตใจคนนีปกติเปลียนแปลงได้ยาก โดยเฉพาะจิตใจทีหยาบกระด้าง
ให้เป็นจิตใจทีดีงามมีคุณธรรมนันยากยิง เมือดาํเนินงานธนาคารความดี 
ซึงถือว่าเป็นทังเครืองมือและวิธีการในการทาํงานอย่างหนึงทีช่วยเปลียน
พฤติกรรมและจิตใจของคนให้ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ได้” (ณฐัรัตน์ คาํมูล, 2557)  

 

“ในความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีมองว่าธนาคารความดีจะช่วยพัฒนา
ชุมชนได้แน่นอน เนืองจากเป็นการพัฒนาคน ถ้าคนดี สังคมกจ็ะดี ไม่ต้อง
ไปหาคาํตอบอะไรมาก มันมีคาํตอบอยู่ในตัวแล้ว” (กฤษณะ แกว้ดี, 
2557)  

3. จุดอ่อนหรือขอ้จาํกดัทีคน้พบของธนาคารความดี นอกจากธนาคารความดีจะมีจุดแขง็
แลว้ ก็ยงัมีจุดอ่อนทีเป็นอุปสรรคในการขบัเคลือน ซึงทางกลุ่มช่วยกนัสะทอ้น พร้อมทงัเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขทีเป็นไปไดแ้ละน่าจะดาํเนินการใหเ้กิดขึน ดงันี  

       3.1  ปัญหาการขาดแคลนแกนนาํ ถือเป็นประเด็นหลกัทีถูกหยิบมาวิพากษม์ากทีสุด 

เพราะความเติบโตของธนาคารความดีแบบกา้วกระโดดนนั เกิดจากความมุ่งมนัและศกัยภาพของ
ผูน้าํชุมชนเพียงไม่กีคนเท่านนั ซึงความเป็นจริงในชุมชนกลบัยงัไม่สามารถสร้างเครือข่ายแกนนาํ
ไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะแกนนาํทีเป็นผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กลุ่มสตรี กลุ่มสมาชิกสภา
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องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หลายคนยงัไม่เขา้ใจในเนือหาและกระบวนการของธนาคารความดีอยา่ง
ถ่องแท ้ รวมถึงยงัขาดความตระหนักต่อบทบาทหน้าทีของตนทีมีต่อการนํากระบวนการของ
ธนาคารความดีไปเป็นเครืองมือในการสร้างสรรคชุ์มชน แนวทางการแกไ้ขเบืองตน้ คือ อบรมให้
ความรู้เรืองธนาคารความดีแก่กลุ่มผูน้าํให้เกิดความรู้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง หลงัจากนันอาจ
ประเมินสถานการณ์ในการขบัเคลือนเรืองธนาคารความดีอีกครัง  

        3.2  ขาดการขยายกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกไปยงัเยาวชน ซึงพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ผูสู้งอายุ แต่ในกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มทีไม่ไดเ้รียนหนงัสือนนั พบวา่ไม่มีกระบวนการเชิงรุก
หรือการสร้างพืนทีในเรืองธนาคารความดีอย่างชดัเจน ยกเวน้ในโรงเรียนในชุมชนเท่านันทีมี
กระบวนการขบัเคลือนเรืองนีอยา่งชดัเจนทงัในบริบทของโรงเรียนและการผกูโจทยเ์ชือมโยงไปสู่
การปฏิบติัจริง  

        3.3  ปัญหาการจดัหมวดหมู่เมนูความดี ประเด็นนีเป็นประเด็นทีผูกโยงกับ
กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จนเกิดความไม่เขา้ใจอย่างชัดแจง้และไม่สามารถนาํไป
ถ่ายทอดหรือสือสารเรืองราวธนาคารความดีกบัคนอืนๆ ได ้ โดยกลุ่มผูน้าํสตรีสะทอ้นภาพวา่ไม่มี
การนิยามความหมายหรืออธิบาย หรือให้จาํกดัความเกียวกบัแต่ละเมนูความดี ซึงรวมถึงการจดั
หมวดหมู่ทีดูเหมือนจะคลา้ยคลึง หรือซาํซ้อนกนั เพราะส่วนใหญ่กิจกรรมทีเกิดขึนลว้นแลว้แต่
เกียวขอ้งกบัประเด็นทางจิตอาสาทงัสิน จึงไม่รู้วา่จะรํากิจกรรมนนัๆ ไปจดัไวใ้นหมวดหมู่ใดบา้ง 

หรือแมแ้ต่กิจกรรมอืนๆ ทีเป็นกลไกช่วยใหช้าวบา้นไดท้าํความดีร่วมกนั พบปะสังสรรค์ ช่วยเหลือ
และอาทรกนัก็ยงัไม่ถูกบนัทึกเป็นเมนูความดี เช่น การรับหน้าทีแม่ครัวในงานประเพณี หรือ
เทศกาลต่างๆ เป็นตน้  

        3.4  ปัญหาการวเิคราะห์ขอ้มูลสู่แผนเชิงรุก การจดัเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลสู่การ
กาํหนดทิศทางของธนาคารความดีในรอบปี ก็ควรใชข้อ้มูลอนัเป็นปรากฏการณ์ความดีทีพบในเมนู
ความดีมาใช้เป็นฐานคิดเพือกาํหนดแผนหรือยุทธศาสตร์ทงัในภาพเชิงลึกลงไปในระดบัหมู่บา้น 

จากสภาพการณ์จริง ขณะนีมุ่งไปสู่การรวบรวมความดีให้ไดเ้ชิงจาํนวนหรือสถิติ แต่ยงัไม่มีการ
สังเคราะห์ให้เห็นเป็นปรากฏการณ์อยา่งทีควรจะเป็น เช่น ยงัไม่มีการสะทอ้นขอ้มูลวา่ความดีเรือง
อะไรทีพบวา่ชาวบา้นยึดถือปฏิบติัมากทีสุด หรือความดีในแต่ละเมนูนนั มีคนในกลุ่มวยัใดยึดถือ
ปฏิบติัมากทีสุด หรือแมแ้ต่การวิเคราะห์ว่าความดีในเมนูใดมีคนยึดถือปฏิบติัน้อยทีสุด ซึงสถิติ
เหล่านีเป็นเหมือนกระจกเงาทีฉายใหเ้ห็นภาพชีวติเป็นแบบแผนการดาํเนินชีวติของแต่ละคน  
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4. ทางออกของการแกไ้ขปัญหาและแนวทางการขบัเคลือนธนาคารความดี แนวทางในการ
ขบัเคลือนธนาคารความดี ยงัคงตอ้งใชค้วามเสียสละ ตงัใจและทุ่มเทต่อไป ซึงแนวทางทีเป็นไปได้
ทีจะขบัเคลือนอยา่งต่อเนือง รวมไปถึงบทบาทของแต่ละกลุ่มในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

     4.1  สร้างแกนนาํจากรุ่นสู่รุ่น จุดแข็งทีคน้พบทีทาํให้ธนาคารความดีขบัเคลือนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ถึงขนัเรียกวา่เป็นการเติบโตแบบกา้วกระโดด ลว้นมาจากทุนทางสังคมของชุมชน อาทิ 

เรืองประเพณีวฒันธรรม ความสามคัคี โดยเฉพาะการมีผูน้าํทีเขม้แข็งในหลายฝ่าย  ประกอบกบั
ชาวบา้นใหค้วามเคารพศรัทธาต่อผูน้าํ ส่งผลใหแ้กนนาํสามารถผลกัดนัเรืองธนาคารความดีไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แต่ก็พบวา่เป็นการขบัเคลือนในกลุ่มแกนนาํจาํนวนนอ้ยเท่านนั จึงมีขอ้เสนอแนะ ดงันี  

          1.  สร้างแกนนาํจากรุ่นสู่รุ่น หรือผูน้าํใหม่ๆ ให้ไดม้ากทีสุด โดยไม่ยึดติดอยูก่บักลุ่ม
แกนนาํในยุคบุกเบิก โดยเน้นกระบวนการเพือให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัใน
สถานะของตนเองทีมีต่อการเป็นเจา้ของร่วมหรือความรับผิดชอบต่อการขบัเคลือนธนาคารความดี
ร่วมกนั โดยไม่คิดวา่เป็นภารกิจของคนใดคนหนึง  

        2.  ปรับโครงสร้างคณะกรรมการดาํเนินงานใหห้ลากหลายภาคส่วน หลากหลาย
สถานะทางสังคม เช่น ควรมีผูแ้ทนของกลุ่มสตรี เยาวชน ปราชญช์าวบา้น สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล รวมถึงกลุ่มจิตอาสาในทอ้งถินใหเ้ขา้มามีส่วนเป็นคณะกรรมการ  

   4.2  ผลิตสือหรือกระบวนการทีเกียวกบัการเผยแพร่องคค์วามรู้ทีมีประสิทธิภาพ ยอ่มช่วย
ใหช้าวบา้นเกิดความรู้และความตระหนกัในเรืองธนาคารความดีอยา่งหลากหลายในทุกเพศวยั การ
ถอดบทเรียนครังนีไดส้ะทอ้นขอ้เสนอแนะทีน่าสนใจไว ้ดงันี  

         1.  เวทียกยอ่งคนดี หากคนดีไดรั้บการยกยอ่ง จะเกิดความภาคภูมิใจและมีพลงัใจการ
ทาํความดีต่อเนืองไป ทางสมาชิกเทศบาล จึงไดเ้สนอวา่ควรจะมีเวทียกยอ่งความดี อาจเป็นพืนที
หรือวาระพิเศษทีเหมาะสมในการประกาศความดีของบุคคลสู่สาธารณะ รูปแบบทีนาํเสนอคือ การ
ประกาศในเวทีสาธารณะทีทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไปลงพืนที การจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์
ขนาดใหญ่ติดในชุมชน และการทาํเกียรติบตัรเชิดชูความดีในงานศพของสมาชิกในวนัทีจากไป 

อาจทาํเป็นพวงหรีดหรือป้ายเชิดชูทีเห็นไดช้ดัเจน ถือวา่เป็นความภาคภูมิใจให้ลูกหลาน และเป็น
อนุสรณ์ใหก้บัผูจ้ากไป ใหค้นรุ่นหลงัรําลึกถึงคุณงามความดีทีไดบ้าํเพญ็มา  
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         2.  จดัทาํสือหลากหลายรูปแบบ ทงัทีเป็น โปสเตอร์ วีดีทศัน์ภาพรวมของการ
ดาํเนินงานธนาคารความดี วดีีทศัน์เกียวกบัการเชิดชูคนดีในชุมชน  

         3.  ใชร้ะบบเสียงตามของชุมชนเป็นกระบอกเสียงเชิงรุก  เช่น สัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้ง 

หรือสัมภาษณ์ผูไ้ดรั้บการเชิดชูเกียวกบักระบวนการของธนาคารความดี  

        4.  จดัเวทีเพือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์เรืองธนาคารความดีสัญจรลงสู่ชุมชน  

         5.  จดัเวทีการจดัการความรู้ เพือถอดบทเรียนเรืองธนาคารความดีอยา่งนอ้ยปีละครัง 

โดยใหชุ้มชนหรือแต่ละสถานศึกษาไดอ้อกร้านหรือจดัซุม้แสดงผลงานธนาคารความดีของชุมชน 
4.3  ขยายกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกไปยงักลุ่มเยาวชน ซึงกลุ่มเยาวชนมีความสําคญัต่อการตอบ

โจทยค์วามเขม้แข็งและยงัยืนของธนาคารความดีในชุมชนเป็นอย่างยิง ดงันันการขบัเคลือนให้
เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มทีดอ้ยโอกาสทางการศึกษาไดเ้ขา้มาสู่กระบวนการของธนาคารความดี จึง
เป็นโจทยที์ทา้ทายในการขบัเคลือน ซึงควรมีการสนบัสนุนการจดัตงักลุ่มเยาวชนให้เขม้แข็งเหมือน
กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผูสู้งอาย ุใหมี้แนวทางหรือโครงการต่างๆ รองรับใหเ้ยาวชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั
เฉพาะกลุ่ม และกิจกรรมทีทาํร่วมกบักลุ่มอืนๆ ในชุมชนอยา่งต่อเนืองและสมาํเสมอ ซึงอาจเป็น
กิจกรรมเนืองในจารีตประเพณีของชุมชน หรือกิจกรรมทีแยกส่วนอนัเกิดจากความคิดและความ
ตอ้งการของเยาวชนโดยตรง  

4.4  การจดัหมวดหมู่เมนูความดี ประเด็นดงักล่าวไดรั้บการสะทอ้นแนวทางการแกปั้ญหา
หรือขบัเคลือนเรืองธนาคารความดีอยูเ่พียงไม่กีประเด็น โดยมีสาระหรือประเด็นทีสาํคญั ดงันี  

      เสนอแนะให้มีการจดัเรียงหมวดหมู่เมนูความดีใหม่ มีคาํอธิบายหรือคาํจาํกดัความใน
เมนูต่างๆ อย่างชัดเจน และเมนูความดีทีปรากฏในฐานขอ้มูลนันก็ควรมีกระบวนการในเชิง
ประชาคมดว้ยเหมือนกนั ซึงจะช่วยให้มีการสังเคราะห์ปรากฏการณ์ของความดีในชุมชนอยา่งเป็น
ปัจจุบนั  

      1.  มีระบบยืดหยุน่ในเรืองเงือนไขของเวลาในการทาํความดี ซึงอาจไม่จาํเป็นตอ้งทาํ
เตม็เวลาทงัหมด แต่ควรยืดหยุน่ให้ทาํไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของเวลาเต็ม ซึงคะแนนความดีทีไดรั้บ
ก็ให้ไดรั้บเพียงครึงหนึงของคะแนนทงัหมดในเมนูความดีนนัๆ เพราะบางครังชาวบา้นก็มีภารกิจ
ซาํซอ้น ทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดเ้ตม็เวลาเสมอไป  
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          2. มีระบบการบนัทึกความดีแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือลดทอนความยุ่งยากในการ
พกพาสมุดบญัชีธนาคาร ซึงบางครังก็ลืมพกติดตวั หรือไม่ก็ทาํหล่นหาย ซึงอาจใชร้ะบบบนัทึกดว้ย
เลขบตัรประจาํตวัประชาชนของแต่ละคน หรือระบบอืนๆ ทีสามารถบนัทึกและสืบคน้ขอ้มูลได้
อยา่งทนัท่วงที  

    4.5  การวิเคราะห์ขอ้มูลสู่แผนเชิงรุก ประเด็นดงักล่าวนีถูกหยิบยกมาแลกเปลียนเรียนรู้
ในช่วงทา้ยของการถอดบทเรียน บนความคิดทีเชือในทาํนองเดียวกนัวา่ สถิติจากเมนูความดีของแต่
ละหมู่บา้น เป็นเหมือนกระจกเงาทีฉายให้เห็นภาพชีวิตในเชิงคตินิยมหรือครรลองอนัเป็นแบบ
แผนการดาํเนินชีวิตของผูค้นในสังคมนันๆ โดยมีการสะท้อนประเด็นหลกัในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนกลยทุธ์การขบัเคลือนธนาคารความดีในเรืองดงักล่าว  คือ  ควรนาํเอาสถิติความดีทีเกิดขึน
ในแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์จุดเด่นและจุดดอ้ย เพือกาํหนดเป็นแผนเชิงรุก ยกตวัอยา่งเช่น หากสถิติ
เมนูความดีเรืองอะไรทีโดดเด่นและพบมากทีสุด ก็อาจกาํหนดเป็นแผนงานหรือยุทธศาสตร์ให้
ชุมชน ไดข้บัเคลือนเรืองดงักล่าวสู่การเป็น อตัลกัษณ์ความดีประจาํของชุมชน หรือสถิติเมนูความดี
ในเรืองใดนอ้ยเป็นพิเศษ ก็อาจตอ้งปรับกระบวนยุทธ์ให้ชุมชน ไดเ้ร่งฟืนฟูเยียวยาหรือแกไ้ขปัญหา
ภาวะนนัอยา่งเป็นระบบโดยเร่งด่วน  

            5. ผลการเรียนรู้สู่การพฒันาชุมชน จากฐานแนวคิดของธนาคารความดีมีรูปแบบทีไม่เป็น
ทางการและมีลกัษณะคล้ายๆ กบักฎหมายจารีตประเพณีอย่างหนึง ทีมีลกัษณะไม่เชิงบงัคบัแต่มี
ลกัษณะเชิญชวนมากกว่า โดยใช้ในการควบคุมการประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัแก่สมาชิก
ธนาคารความดีได ้ซึงส่งผลให้เกิดความสุขใจจากภายในและเกิดความภาคภูมิใจในการทาํดี เมือ
การมองโลกในแง่ดีมากขึน ยอ่มตระหนกัในบทบาทหนา้ทีของตนเอง เกิดการเขา้ใจผูอื้น รู้จกัเอาใจ
เขามาใส่ใจเรามากขึน ในครอบครัวเกิดความเข้าใจและไวว้างใจกนัเพิมขึน ทาํให้ปัญหาความ
ขดัแยง้ การขาดการใส่ใจในครอบครัวลดลง  สมาชิกธนาคารความดีให้ความสําคญักบัการเขา้ร่วม
กิจกรรมชุมชนมากขึน รวมทงัเป็นการกระตุน้ให้คนทีไม่ให้ความร่วมมือกบัชุมชนไดเ้ห็นตวัอยา่ง
ของคนทีทาํงานเพือชุมชน สนใจเขา้ร่วมทาํกิจกรรมดว้ย ก่อใหเ้กิดความสามคัคี เอือเฟือเผือแผ ่การ
ช่วยเหลือ ส่งผลใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนืองต่อไป 
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    6. ทิศทางการดาํเนินงานของธนาคารความดีร่องปลาคา้ว 
      จากเวทีการแลกเปลียนไดมี้การร่วมกนัมองทิศทางของการดาํเนินงานของธนาคาร

ความดีต่อไปในอนาคต ไดข้อ้สรุปวา่ 
      ในการดาํเนินงานแมว้่าจะสินสุดลงแลว้ก็ตาม แต่สิงสําคญัให้การดาํเนินงานสามารถ

ขบัเคลือนและเป็นไปอย่างต่อเนืองได ้ ปัจจยัสําคญั คือ แกนนาํ ได้แก่ เจา้อาวาสวดัเกตุมณีราม  
ผูใ้หญ่บา้นร่องปลาคา้ว คณะกรรมการหมู่บา้น และคณะกรรมการธนาคารความดี  ทีไดร่้วมปฏิบติั
กนัมาอย่างต่อเนืองและเห็นคุณค่าของการดาํเนินงานของธนาคารความดี  ถึงแมใ้นการดาํเนิน
กิจกรรมจะเป็นในลกัษณะทีคงสภาพเดิมคือยงัไม่กิจกรรมหรือแนวคิดอะไรใหม่เพิมเติม ซึงคงตอ้ง
อาศยัการเรียนรู้และแรงกระตุน้ใหเ้กิดพลงัสร้างสรรค ์แต่นนัก็เป็นนิมิตหมายทีดีวา่กิจกรรมทีถือวา่
เป็นกิจกรรมทีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชนจะคงอยูต่่อไปได ้    

ปรากฏการณ์ทีเห็นเด่นชันคือการเพิมจาํนวนของสมาชิกธนาคารความดีถึงแม้จะเป็น
ลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม  ซึงจาํนวนของสมาชิกธนาคารความดีทีเพิมขึนนนัแสดงให้เห็นว่า
สมาชิกในชุมชนมีความสนใจและตืนตวัในการร่วมกิจกรรม  จากจาํนวนของสมาชิกธนาคารความ
ดีเป็นสิงบ่งบอกถึงการคงอยู่ของธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้วว่าจะคงอยู่ต่อไปหรือคงอยู่ได้
อย่างไร นันต้องอาศัยแรงศรัทธาของสมาชิกในชุมชนและการขับเคลือนของแกนนําในการ
เสริมแรงรุกทีตอ้งอาศยัระยะเวลาทีสามารถจะทาํให้ชุมชนทงัชุมชนให้การยอมรับและยินดีร่วม
กิจกรรมต่อไปได ้ 

อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดี มีจุดเชือมทีสําคญัคือ การ
สร้างการเรียนรู้ การช่วยเหลือซึงกนัและกนั การพึงพาตนเอง การรักษาและใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่น
ชุมชนใหเ้กิดประโยชน์มากทีสุด และเป็นการเกิดกระบวนการเรียนรู้ทีช่วยให้คนในชุมชนไดมี้การ
ปรับตวัในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ แนวร่วมใหม่อย่างต่อเนือง โดยมีการระดมความ
คิดเห็นและความร่วมมือทีจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพราะปัญหาทีประสบมี
ความสลบัซับซ้อนและเกียวขอ้งกบัปัญหาอืนๆดว้ย เช่นกนั เมือสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดก้็จะ
ส่งผลให้เกิดการพึงพาตนเองได้  ซึงการดาํเนินงานของธนาคารความดีนีพบว่ามีหลกัการและ
แนวทางทีสาํคญั คือ 
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 1.  ทาํจากสิงทีเป็นเป็นจริง ไม่ใช่ลอกเขามาทงัชุด โดยการนาํรูปแบบธนาคารความดีมา
ปรับใช้กับพืนทีให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เช่น ลักษณะของคนในชุมชน ผูน้ําชุมชน 
ทรัพยากรทีเอือต่อการดาํเนินงาน ความรู้ความเขา้ใจ เป็นตน้ ฉะนนัจึงไดเ้ริมจากจุดทีชุมชนหรือ
บา้นของเราเป็นอยา่งไร มีรากเหงา้ มีกลไกอยา่งไร แลว้จึงกาํหนดอนาคตต่อไปไปวา่บา้นเราจะเป็น
อยา่งไรดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถินของเราเอง และเพือประโยชน์ต่อคนในชุมชน 

 2.  เริมจากเล็กไปใหญ่  ทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมือนกบัตน้ไมที้แตกทีละ 2 ใบ ต่อไปก็
เติบโตเป็นพุม่ใหญ่ หากคิดจะดาํเนินการและผลกัดนัใหธ้นาคารความดีเกิดอยา่งรวดเร็วเกินไป โดย
ทีคนไม่พร้อม ไม่มีส่วนร่วม ไม่รู้สึกเป็นเจา้ของก็จะเหมือนการใส่ปุ๋ยมากเกินไป ตน้ไมอ้าจจะตาย
ไดเ้พราะเกินกาํลงั ไม่เกิดประโยชน์ทีดีต่อคนในชุมชน 

 3.  เป็นองค์รวมทุกอย่างเชือมโยงเขา้หากนั  กิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้เกิดการทาํ
ความความดีไดทุ้กเรือง ตงัแต่เกิดจนตาย กบัคนทุกเพศทุกวยั การสร้างความดีให้เกิดในรูปของ
กิจกรรมจะเริมจากเรืองใดก็ได ้โดยจดัสรรใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม เช่น   

     3.1 เชือมโยงกิจกรรมต่างๆ ตามเมนูความดีทีส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม เช่น การออก
กาํลงั เป็นการเชือมประสานกลุ่มคนทีมาร่วมทาํกิจกรรมกนั การดูแลสุขภาพ การฟังเทศน์ฟังธรรม 
หรือการประพฤติปฏิบติัตามหลกัพุทธศาสนา เป็นตน้  

    3.2  เชือมโยงคน 3 วยั คือ ผูสู้งอาย ุพอ่บา้น แม่บา้น เยาวชน ให้มีกิจกรรมร่วมกนั เพราะ
ทงัหมดคือมาจากคนๆเดียวกัน เพียงแต่ต่างเวลา โดยสร้างกิจกรรมร่วมกันสร้างเงือนไขการ
ช่วยเหลือเกือกลูเอืออาทรต่อกนั 

     3.3   เชือมโยงกลุ่มคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั  การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม  พฒันา
วดั พฒันาหมู่บา้น ทาํใหม้าทาํงานร่วมกนั พงึพาอาศยักนัได ้ร่วมมือร่วมใจกนั 

4.  ตอ้งเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ  คนในชุมชนทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมธนาคารความดี
ตอ้งเป็นทงัผูใ้ห้และผูรั้บเสมอ ไม่ใช่ฝ่ายหนึงหาให้อีกฝ่ายหนึงรอรับ ซึงเป็นความสัมพนัธ์ทีเท่า
เทียมกนั และมีศกัดิศรี เช่น การฝากคะแนนความดีทุกคนมีสิทธิไดรั้บคะแนนตามการกระทาํของ
ตน ขณะเดียวกนัก็สามารถให้บุคคลอืนทีตอ้งการยืมคะแนนไปใช้ก่อนได้ถ้าพิจารณาว่ามีความ
จาํเป็น หรือ การออมเงินก็นาํเงินบางส่วนไปใหก้บับุคคลทีดอ้ยโอกาสทีตอ้งการความช่วยเหลือ 
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 5.  ตอ้งทาํดว้ยความรักและอดทน  โดยจะตอ้งมีความศรัทธาเชือมนัว่าสามารถทาํไดต้าม
เงือนไขได้ เพราะการทาํความดีไม่สามารถบังคบักันได้ยิงความดีทีทาํไม่สามารถเปลียนเป็น
ทรัพยสิ์นทีมีค่าอะไร เพียงแต่สร้างความรู้สึกอิมใจ และภูมิใจของผูป้ฏิบติัเท่านัน ฉะนันจาํเป็น
อยา่งยงิทีตอ้งอดทนต่อสิงยวัยตุ่างๆ ทีอาจทาํใหจิ้ตใจคนเราสันคลอนหรือหวนัไหวได ้ 

ตอนท ี4  ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
                จากการดาํเนินการวิจยัโดยใช้ RONGPLAKHAO Model ในการจดัการความรู้ของ
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย ผูว้ิจยัได้ประเมินผลการ
ดาํเนินการจดัการความรู้ ด้วยการใช้เครืองมือเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในชุมชนบา้นร่องปลาคา้วทีมีต่อการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และเครืองมือเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียนของผูเ้กียวขอ้ง
กบัธนาคารความดี 

               ในการนําเสนอประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัได้แบ่งการ
นาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยผลการประเมินการจดัการความรู้ และผลการปรับปรุง
รูปแบบการจดัการความรู้ ดงันี 

 

ส่วนท ี1   ผลการประเมินการจัดการความรู้ของธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข 
                ของชุมชน 
                 ผลการประเมินการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข                
ของชุมชน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2  ตอน ประกอบดว้ยผลการประเมินเชิงปริมาณและ
ถอดบทเรียน  ดงันี 

  1.  ผลการประเมินเชิงปริมาณ  เป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี จาํนวน 64 คน และในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัได้แบ่งการนําเสนอออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
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ผูต้อบแบบสอบถาม และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนบา้นร่องปลาคา้วทีมี
ต่อการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดงันี 

     1.1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

            การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงเป็นผูเ้กียวขอ้งกับ
ธนาคารความดี จาํนวน 64 คน โดยจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ โดย
ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลไดใ้ชค้่าความถี (Frequency) และค่าร้อยละ Percentage) ซึงผลการวิเคราะห์
ปรากฏดงัตารางที  26 

ตารางที  26  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ในภาพรวม 

      และรายดา้น 

                 (n=64) 

รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 4.09 0.33 มาก 1 

2.ดา้นภาวะผูน้าํในการจดัการความรู้ 3.78 0.22 มาก 3 

3. ดา้นวฒันธรรมเรืองการจดัการความรู้ 3.96 0.31 มาก 2 

4. ดา้นกิจกรรมของธนาคารความดี 3.71 0.37 มาก 4 

5. ดา้นการวดัผลการจดัการความรู้ 3.64 0.47 มาก 5 

รวม 3.98 0.27 มาก - 

 จากตารางที  26  พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข ของชุมชนไทยในภาพรวม ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (  =  3.98 , S.D = 0.27)  เมือพิจารณารายดา้น พบวา่ ประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี อันดับ 1 ด้าน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ (  =  4.09, S.D = 0.33)  อนัดบั 2 ดา้นวฒันธรรมเรืองการการจดัการ
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ความรู้ (  = 3.96 ,S.D = 0.31)   อนัดบั 3 ดา้นภาวะผูน้าํในการจดัการความรู้ (  =  3.78 , S.D = 

0.22)  อนัดบั 4 ดา้นกิจกรรมของธนาคารความดี (  =  3.71 , S.D = 0.37)  และ อนัดบั 5 ดา้นการ
วดัผลการจดัการความรู้ (  =  3.64 , S.D = 0.27)   
 

ตารางที   27  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

       ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ 

                              (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. การดาํเนินงานของธนาคารความดีอยา่งเป็นระบบ
เพือหาจุดบกพร่องในเรืองความรู้และใชก้ระบวนการ
ทีเป็นขนัตอนชดัเจนในการแกไ้ขจุดบกพร่อง 

3.74 0.21 มาก 8 

2. มีการประชุมเพือแลกเปลียนเรียนรู้มีอยา่งสมาํเสมอ 3.73 0.37 มาก 9 

3. สมาชิกธนาคารความดีมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ 

4.06 0.36 มาก 3 

4. มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหกิ้จกรรมการจดัการ
ความรู้เกิดขึนอยา่งจริงจงัและต่อเนือง 

3.79 0.56 มาก 7 

5. ชุมชนมีแหล่งและฐานขอ้มูลความรู้ในการจดัเก็บ
ความรู้ 

3.93 0.39 มาก 6 
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ตารางที   27  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

                     ดา้นกระบวนการจดัการความรู้ (ต่อ) 
                                (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

6. มีการบนัทึกรวบรวมความรู้เกียวกบัธนาคารความดี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4.04 0.44 มาก 4 

7. การดาํเนินงานของธนาคารความดีมีการถ่ายทอด 

สอนงานไดเ้รียนรู้ทีเป็นระบบ 

3.98 0.31 มาก 5 

8. มีการถ่ายทอดความรู้เกียวกบัธนาคารความดีให้กบั
ผูส้นใจ 

4.14 0.46 มาก 1 

9. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ธนาคารความดีไปใชใ้น
การดาํเนินชีวติ 

4.08 0.34 มาก 2 

 4.09 0.33 มาก - 

 

 จากตารางที  27  พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย ด้านกระบวนการจัดการความรู้ใน
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  =  4.09 , S.D = 0.33) เมือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี อนัดบั 1 มีการถ่ายทอดความรู้เกียวกบัธนาคารความดีให้กบัผูส้นใจ 
(  =  4.14 , S.D = 0.46) อนัดบั 2 การใชป้ระโยชน์จากความรู้ธนาคารความดีไปใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิต (  =  4.08 , S.D = 0.34) อนัดบั 3 สมาชิกธนาคารความดีธนาคารความดีมีส่วนร่วมในการ
แสวงหาความคิดใหม่ๆ (  = 4.06, S.D = 0.36) อนัดบั 4 มีการบนัทึกรวบรวมความรู้เกียวกบั
ธนาคารความดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (  =  4.44 , S.D = 0.44) อนัดบั 5 การดาํเนินงานของ
ธนาคารความดีมีการถ่ายทอด สอนงานไดเ้รียนรู้ทีเป็นระบบ (  =  3.98 , S.D = 0.31)  อนัดบั 6 
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ชุมชนมีแหล่งและฐานขอ้มูลความรู้ในการจดัเก็บความรู้ (  = 3.93 , S.D = 0.39) อนัดบั 7 มีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนให้กิจกรรมการจดัการความรู้เกิดขึนอยา่งจริงจงัและต่อเนือง (  =  3.79 , S.D 
= 0.56) อนัดบั 8 การดาํเนินงานของธนาคารความดีอย่างเป็นระบบเพือหาจุดบกพร่องในเรือง
ความรู้และใชก้ระบวนการทีเป็นขนัตอนชดัเจนในการแกไ้ขจุดบกพร่อง(  =  3.74, S.D = 0.21) 
และ อนัดบั 9 มีการประชุมเพือแลกเปลียนเรียนรู้มีอยา่งสมาํเสมอ (  =  3.73 , S.D = 0.37) 

ตารางที  28  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

        ดา้นภาวะผูน้าํในการจดัการความรู้ 

                                (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. ผูน้าํชุมชนเห็นความสาํคญัใหก้ารสนบัสนุนในการ
สร้างระบบการจดัการความรู้ภายในชุมชน 

3.88 0.46 มาก 3 

2.  ผูน้าํชุมชนกาํหนดวธีิการในการจดัการความรู้
ร่วมกบัคณะทาํงานธนาคารความดี 

3.93 0.56 มาก 2 

3. ชุมชนเขา้ใจถึงศกัยภาพของชุมชนในการดาํเนินงาน
ของธนาคารความดี 

3.95 0.37 มาก 1 

4.ชุมชนสามารถปรับตวัใหรู้้เท่ากนัต่อสถานการณ์
สังคมในปัจจุบนัควบคู่กบัการทาํความดีมาประยกุตใ์ช้
ในการดาํเนินชีวิต 

3.83 0.26 มาก 4 

5. ชุมชนใหก้ารเรียนรู้ของธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็เพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

3.72 0.36 มาก 5 

 3.78 0.22 มาก - 
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 จากตารางที  28  พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดา้นภาวะผูน้าํในการจดัการความรู้ใน
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  =  3.78 , S.D = 0.22) เมือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี อนัดบั 1 ชุมชนเขา้ใจถึงศกัยภาพของชุมชนในการดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี  (  =  3.95 , S.D = 0.37) อนัดบั 2 ผูน้าํชุมชนกาํหนดวิธีการในการจดัการความรู้
ร่วมกบัคณะทาํงานธนาคารความดี (  =3.93 ,  S.D = 0.56) อนัดบั 3 ผูน้าํชุมชนเห็นความสําคญั
ให้การสนบัสนุนในการสร้างระบบการจดัการความรู้ภายในชุมชน (  =  3.88 , S.D = 0.46) 
อนัดบั 4 ชุมชนสามารถปรับตวัให้รู้เท่ากนัต่อสถานการณ์สังคมในปัจจุบนัควบคู่กบัการทาํความดี
มาประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวิต (  =  3.83 , S.D = 0.26) และ อนัดบั 5 ชุมชนให้การเรียนรู้ของ
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างให้ชุมชนเขม้แข็งเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่      (  =  3.72 , S.D = 

0.36) 

ตารางที  29  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

        ดา้นวฒันธรรมเรืองการจดัการความรู้ 

                                (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. การดาํเนินงานของธนาคารความดีใชก้ารเรียนรู้เพือ
เสริมสมรรถภาพ ของธนาคารความดีทีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็
เพือสร้างองค ์ความรู้ใหม่ๆ 

3.63 0.65 มาก 5 

2. การดาํเนินงานของธนาคารความดีมีการเรียนรู้จาก
ผลทีเกิดขึนแลว้นาํไปสู่การปรับปรุงการทาํงานใหดี้
ขึน 

3.94 0.57 มาก 1 

3. ธนาคารความดีมีบรรยากาศการเปิดเผยและ
ไวว้างใจ ซึงกนัและกนั 

3.78 0.46 มาก 3 
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ตารางที  29  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

        ดา้นวฒันธรรมเรืองการจดัการความรู้ 

                                (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

4. การแสดงความคิดเห็นร่วมกนัภายในกลุ่ม ระหวา่ง
กลุ่ม เกิดการยอมรับในความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

3.84 0.67 มาก 2 

5. ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของธนาคารความดีร่วมกนั 3.72 0.26 มาก 4 

 3.96 0.31 มาก - 

 

 จากตารางที  29  พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยดา้นวฒันธรรมเรืองการจดัการความรู้ใน
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  =  3.96 , S.D = 0.31) เมือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี อนัดับ 1การดาํเนินงานของธนาคารความดีมีการเรียนรู้จากผลที
เกิดขึนแลว้นาํไปสู่การปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึน   (  =  3.95 , S.D = 0.37)    อนัดบั 2 การ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนัภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม เกิดการยอมรับในความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์  (  =  3.93 , S.D = 0.56)   อนัดบั 3 ธนาคารความดีมีบรรยากาศการเปิดเผยและ
ไวว้างใจ ซึงกนัและกนั (  =  3.88 , S.D = 0.46)   อนัดบั 4 ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของธนาคารความดี
ร่วมกนั (  =  3.83 , S.D = 0.26)  และอนัดบั 5 การดาํเนินงานของธนาคารความดีใชก้ารเรียนรู้
เพือเสริมสมรรถภาพ ของธนาคารความดีทีมีอยูใ่ห้เขม้แข็งเพือสร้างองค ์ความรู้ใหม่ๆ (  =  3.72 

, S.D = 0.36) 
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ตารางที  30   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

          ดา้นกิจกรรมของธนาคารความดี 

                               (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1. ธนาคารความดีเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสาํคญัของชุมชน 3.61 0.32 มาก 3 

2. ธนาคารความดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การทาํงานร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3.52 0.38 มาก 5 

3. ธนาคารความดีดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนและ
หน่วยงานตามเทศกาลต่างๆของทอ้งถินอยา่ง
สมาํเสมอ 

3.67 0.49 มาก 2 

4. ธนาคารความดีเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบาํเพญ็ประโยชน์ พฒันาวดั 
หมู่บา้น  

3.72 0.57 มาก 1 

5. ธนาคารความดีเป็นศูนยร์วมการทาํกิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งต่อเนือง 

3.56 0.49 มาก 4 

 3.71 0.37 มาก - 

 

 จากตารางที  30  พบวา่  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (  =  3.71 , S.D = 0.37) เมือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปนอ้ย ดงันี อนัดบั 1 ธนาคาร
ความดีเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การบาํเพ็ญประโยชน์ พฒันาวดั 
หมู่บา้น   (  =  3.72, S.D = 0.57)    อนัดบั 2 ธนาคารความดีดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนและ
หน่วยงานตามเทศกาลต่างๆของทอ้งถินอย่างสมาํเสมอ  (  =  3.67, S.D = 0.49)   อนัดบั 3 

ธนาคารความดีเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสําคญัของชุมชน    (  =  3.61, S.D = 0.32)   อนัดบั 4 ธนาคาร
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ความดีเป็นศูนยร์วมการทาํกิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเนือง(  =3.56, S.D = 0.49)  และอนัดบั 5 

ธนาคารความดีเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสาํคญัของชุมชน(  =  3.61, S.D = 0.38) 
 

ตารางที   31  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

         ดา้นการวดัผลการจดัการความรู้       

                                       (n=64) 
รายการ  S.D. แปลผล ลาํดับ 

1.  กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นการส่งเสริมคนใน
ชุมชนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

3.67 0.41 มาก 5 

2.  กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยใหชุ้มชนตระหนกั
ถึงคุณค่าและความสาํคญัของการทาํความดี 

3.84 0.59 มาก 2 

3.  กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยใหค้นในชุมชนเขา้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเนือง 

3.75 0.63 มาก 3 

4. กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยใหชุ้มชนภาคภูมิใจ
ในการทาํความดีทีสามารถนาํชุมชนสู่ความอยูเ่ยน็เป็น
สุข 

3.86 0.61 มาก 1 

5. กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยเชือมโยงชุมชนดว้ย
ทุนทางสังคม โดยธนาคารความดีไดใ้ชคุ้ณค่าทางพุทธ
ศาสนา ไดแ้ก่ สัจจะ เสียสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือ
กนั และความรักสามคัคีกนั 

3.73 0.44 มาก 4 

 3.64 0.47 มาก - 
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 จากตารางที  31   พบว่า  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของ
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  =  3.64, S.D = 0.47) เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดงันี 
อนัดบั 1 กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยให้ชุมชนภาคภูมิใจในการทาํความดีทีสามารถนาํชุมชนสู่
ความอยูเ่ยน็เป็นสุข (  =  3.86, S.D = 0.61)   อนัดบั 2 กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยให้ชุมชน
ตระหนกัถึงคุณค่าและความสําคญัของการทาํความดี (  =  3.84, S.D = 0.59)   อนัดบั 3 กิจกรรม
การจดัการความรู้ช่วยให้คนในชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนือง (  =  

3.75, S.D = 0.63)   อนัดบั 4 กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยเชือมโยงชุมชนดว้ยทุนทางสังคม โดย
ธนาคารความดีไดใ้ชคุ้ณค่าทางพุทธศาสนา ไดแ้ก่ สัจจะ เสียสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือกนั และ
ความรักสามคัคีกนั (  =  3.73, S.D = 0.44)  และอนัดบั 5 กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นการ
ส่งเสริมคนในชุมชนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั (  =  3.67, S.D = 0.41) 

ส่วนท ี2   ผลการปรับปรุงรูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็น
สุขของชุมชนไทย     
  สําหรับผลการปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  จากการนาํรูปแบบ “RONGPLAKHAO Model” ไปทดลองไปใชโ้ดย
การขบัเคลือนการจดัการความรู้ในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว  และนาํรูปแบบสู่การประชุมสัมมนา ที
ประชุมเห็นวา่ภาพรวมของรูปแบบ “RONGPLAKHAO Model”    โดยผูว้จิยัไดป้ระเมินร่วมกบัการ
ประเมินเชิงปริมาณ ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตของผูว้ิจยัตลอดระยะเวลา 3  

เดือนทีมีการทดลองใช้รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดี  มีพฤติกรรม ความสนใจและความ
ตงัใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้เป็นอย่างไร ร่วมกบัการแสดงความคิดเห็น รวมถึงความ
เปลียนแปลงทีเกิดขึน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจดัการความรู้ของธนาคารความดี สรุปไดว้า่ 
สมาชิกของธนาคารความดีไดใ้หค้วามร่วมมืออยา่งเป็นกนัเอง ตงัแต่การเขา้ร่วมประชุมในกิจกรรม
การสร้างความเขา้ใจ ระดมความคิด ร่วมแสวงหาความรู้และศึกษาดูงาน การอบรม การเขา้ร่วม
ประชุม มีการแบ่งหน้าทีกนัในการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิก ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม  
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ร่วมประชุมเพือพิจารณา/ตรวจสอบความรู้ทีจะนาํไปถ่ายทอดผา่นกระบวนการทาํงานของธนาคาร
ความดี และจะขยายผลต่อใหท้วัทงัหมู่บา้น 

 อย่างไรก็ตาม แมว้่างานวิจยัจะดาํเนินการในระยะเวลาอนัสัน แต่พืนทีก็ดาํเนินการ
ต่อไป โดยร่วมกนัพฒันากิจกรรมการแผนงานใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถินทีนาํมาพฒันา
ชุมชนให้สามารถดาํรงอยูดี่มีสุขตามเจตจาํนงของชาวบา้นทีตอ้งการให้ชุมชนเป็นชุมชนทีมีความ
เขม้แขง็ทียนืหยดักบัสภาวการณ์ทีสังคมโลกเปลียนแปลงไปอยา่งไม่หยดุยงั ถา้ชุมชนไม่มีภูมิคุม้กนั
ทีดีเพียงพอย่อมเป็นภาวะเสียงทีชุมชนอาจประสบปัญหาสังคมทีถาโถมโดยปราศจากการ
กลนักรอง  ซึงการดาํเนินกิจกรรมโดยอาศยัธนาคารความดีซึงเป็นเสมือนเครืองมือเชือมร้อยให้
ชาวบา้นมีความสามคัคีกนัมากขึน สังเกตไดจ้ากความร่วมมือร่วมใจกนัเวลามีงานต่างๆในชุมชน 
อนัเป็นจุดเริมตน้ของการพฒันาในทุกๆดา้น ทาํให้เกิดภาพของการบูรณาการพฒันาดา้นต่างๆ ต่อ
ยอดกิจกรรมและพฒันาทีมีอยูเ่ดิม  นอกจากนนัไดเ้กิดการให้แบ่งปันและช่วยเหลือกนัมากขึน ทงั
ทางดา้นทุนทรัพย ์แรงกายและแรงใจอยา่งเป็นรูปธรรม อนัเป็นกุศโลบายให้ชาวบา้นไดน้าํคุณค่า
ของคนโดยเฉพาะความดีนาํสู่การบนัทึกเก็บไว ้เพราะโดยธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการให้บุคคลอืน
ไดจ้ดจาํและรับรู้ในสิงทีตนเองไดท้าํไว ้เมือเราไดท้าํดีเพือชุมชน/สังคมยอ่มจะมีคุณค่ามากขึน  
  นอกจากนีรูปแบบยงัทาํให้คนในชุมชนตระหนกัเห็นคุณค่าของการทาํความดี มีความรัก 
ความสามคัคีและคงไวใ้นวฒันธรรม/ภูมิปัญญาทอ้งถินของชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว ซึงเป็นการเปิด
โอกาสให้ชุมชนเกิดแลกเปลียนเรียนรู้ ทีผลการพฒันารูปแบบเป็นเช่นนีเนืองจากรูปแบบไดผ้่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิมาแล้วครังหนึง ซึงผูท้รงคุณวุฒิได้ประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบติั ความถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก
ทีสุด ทงั 4  ดา้น และยงัผา่นการนาํไปทดลองใชโ้ดยการขบัเคลือนการจดัการความรู้ในชุมชนบา้น
ร่องปลาคา้วเป็นเวลา 3 เดือน ซึงตรงกบัความตอ้งการของชุมชนและไดเ้กิดการพบปะแลกเปลียน
เรียนรู้ร่วมกนัมีกิจกรรมอยา่งร่วมกนั ไดท้บทวนตนเองคน้พบปัญหาคน้หาศกัยภาพของชุมชน โดย
มีเป้าหมายทีจะนาํรูปแบบธนาคารความดีมาใช้ในการขับเคลือนชุมชนเพือพฒันาชุมชนให้เป็น
สังคมอยูเ่ยน็สุขต่อไป  
 จากการประชุมสัมมนาการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย  ในประเด็นการปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
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สังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย  ทีประชุมเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบ “RONGPLAKHAO 

Model”    อยูใ่นเกณฑดี์ ครอบคลุมในทุกประเด็นดงันี 

1.  มีความเหมาะสมในการนาํรูปแบบมาใชใ้นพืนที ในการประชุมไดร่้วมกนัแลกเปลียน
เกียวกบัประเด็นได้ว่า รูปแบบนีได้นาํกิจกรรมทีอยู่ภายใตธ้นาคารดีซึงกิจกรรมต่างๆทีกาํหนด
ขึนมาลว้นเป็นสิงทีมีอยูใ่นตวับุคคลและชุมชนอยู่แลว้ จึงเป็นสิงทีไม่แปลกแยกหรือการฝืนปฏิบติั 
ขณะเดียวกนัรูปแบบนีก็ไม่มีความยุง่ยากหรือยากต่อความเขา้ใจหรือการนาํไปปฏิบติั เพียงแต่ตอ้ง
อาศยัเวลาในการขยายแนวคิดนีให้กบัชุมชนไดรั้บทราบ เขา้ใจ และการแนวร่วมในการดาํเนินการ
ต่อไป ในภาพรวมประเด็นนีผูร่้วมประชุมไดล้งความเห็นวา่มีความเหมาะสมสมบูรณ์ครบถว้น ดงั
คาํกล่าวของผูใ้หญ่บา้นร่องปลาคา้ว ไวว้า่ 

“โมเดลนีมีความเหมาะสม ไม่จาํเป็นต้องปรับปรุงเพิมเติมส่วนใดแล้ว 
เพราะกิจกรรม ต่างๆทีทาํกล้็วนสอดคล้องกับบริบทและสิงมีอยู่ในชุมชน
บ้านเรา ผมเห็นว่ามนัครอบคลุมทุกประเดน็สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว” 

2. มีความถูกตอ้ง ในการนาํรูปแบบมาใช้ในพืนที ในการประชุมได้ร่วมกนัแลกเปลียน
เกียวกบัประเด็นไดว้่า ตงัแต่กระบวนการเริมตน้จนกระทงัสินสุดลว้นมาจากการกลนักรองของ
ผูเ้กียวขอ้ง ผูมี้ความรู้ มีความสามารถ ในการคดัสรรพิจารณาอยา่งถ่องแทว้า่กิจกรรมทีนาํมาใชใ้น
ชุมชนตอ้งมีความถูกตอ้งทีเชือมนัไดต้ามหลกัการและหลกัปฏิบติัไดว้า่สามารถนาํปฏิบติัไดอ้ย่าง
ถูกวธีิ ถูกกระบวนการ ถูกคน และถูกพืนที ในภาพรวมประเด็นนีผูร่้วมประชุมไดล้งความเห็นวา่มี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้นดงัคาํกล่าวของ นายกเทศมนตรีตาํบลนางแล ไดส้ะทอ้นไวว้า่ 

“โมเดลนีได้ทาํให้เรารู้ว่าการนาํหลักคิดกับหลักปฏิบัติในชุมชน ถ้าทาํให้
เห็นเป็นรูปธรรมกย่็อมแสดงออกมาถึงศักยภาพของชุมชน ซึงแน่นอนว่า
ในการคิดอะไร ทาํอะไร ต้องมีหลักการพร้อมหลักปฏิบัติ แต่การทาํให้
หลักการและหลักปฏิบัติเดินควรคู่กันได้ไม่เป็นเรืองง่าย แต่การทีนํา
โมเดลนีมาใช้ได้สามารถพิสูจน์ว่าเป็นนาํมาใช้อย่างถกูวิธี ถูกหลักการ ถูก
คน ถูกชุมชนและถูกเวลา จากผลทีดําเนินการไปยังไม่เห็นว่าต้องมี
ปรับปรุงอะไรเกียวกับโมเดล  
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ขอชืนชมและยินดีทีชุมชนได้นาํรูปแบบนีมาทดลองใช้ต่อไปคงไม่ใช่
ทดลองแต่เป็นสิงทีพวกเราข้องขยบักันอย่างจริงจัง” 

3. เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  ในการนาํรูปแบบมาใช้ในพืนที ในการประชุมได้ร่วมกนั
แลกเปลียนเกียวกบัประเด็นไดว้า่ ความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัทีจะเรียนรู้ร่วมกนัทีมาจาก
แนวคิดอันจะนําไปสู่การปฏิบัติ ต้องพิจารณาว่าสิงทีนํามาใช้ในชุมชนนันสามารถปรับให้
สอดคล้องกบับริบทของชุมชนมากน้อยเพียงใด คนในชุมชนสามารถนาํมาปฏิบติัไดห้รือไม่ ซึง
รูปแบบนีชุมชนยอมรับมาตงัแต่ตน้ พร้อมทีเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนัและแน่นอนว่าชุมชนสามารถ
นาํไปปฏิบติัไดด้ว้ยความเตม็ใจ ในภาพรวมประเด็นนีผูร่้วมประชุมไดล้งความเห็นวา่มีความเป็นไป
ไดใ้นทางปฏิบติัสมบูรณ์ครบถว้นดงัคาํกล่าวของ กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว ได้
สะทอ้นไวว้า่ 

“ชุมชนเราพร้อมทีเรียนรู้กับสิงใหม่ๆ อยู่ เสมอ การทีเอารูปแบบนีมาให้
พวกเราได้ทาํกัน เป็นสิงทีพวกเราทาํได้อยู่แล้ว เต็มใจอย่างยิง เพราะถ้า
ทุกสิงทุกอย่างทีอยู่ในกิจกรรมล้วนเป็นสิงทีเราทาํได้ ปฏิบัติได้ กันทุกคน 
และเห็นว่ารูปแบบนีเป็นไปได้ในการปฏิบัติไม่เห็นว่าต้องปรับปรุงอะไร 
สอดคล้องกับชุมชนเราได้อย่างดี สมบูรณ์แล้ว”  (ติม จนัเลน, 2556) 

สอดคลอ้งกบัตวัแทนผูสู้งอายทีุกล่าวเสริมวา่ 
“รูปแบบทีเรานาํมาใช้ถือว่าดีแล้ว คนในชุมชนเข้าใจ ปฏิบัติได้ ทาํเป็น 
ครบถ้วนดีแล้ว หน้าทีของพวกเราต่อไปคือการขยายสมาชิกให้เพิมขึนเท่า
นันเอง” (สวสัดิ  สุทธสม  ,2556)  

4. มีความเป็นประโยชน์ ในการนํารูปแบบมาใช้ในพืนที ในการประชุมได้ร่วมกัน
แลกเปลียนเกียวกบัประเด็นไดว้่า การนาํรูปแบบมาใช้จาํเป็นตอ้งให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์ต่อ
ชุมชน ซึงเป็นการหยบิยนืสิงดีๆใหก้บัชุมชน โดยชุมชนร่องปลาคา้วไดเ้ห็นประโยชน์ทีเกิดจากการ
นาํรูปแบบนีไปปฏิบติัใชไ้ดอ้ยา่งดียิง อาทิ การทีคนเห็นคุณค่าของการทาํความดี การนาํหลกัธรรม
มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั การนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต ความเสียสละ ความ
รัก และความสามคัคี ไดเ้กิดขึนอย่างเห็นไดช้ดัในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว ในภาพรวมประเด็นนีผู ้
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ร่วมประชุมไดล้งความเห็นวา่ความเป็นประโยชน์มีความสมบูรณ์ครบถว้นดงัคาํกล่าวของ  พระครู
ใบฎีกาสุบิน สุบินโณ ไดส้ะทอ้นไวว้า่ 

 “รูปแบบนีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรามากทีเดียวเพราะชุมชนเรา
เน้นหลักธรรมในการดาํรงชีวิต เมือคนคิดดี ทาํดีกจ็ะส่งผลให้ชุมชนเราดี
ไปด้วย  และกิจกรรมต่างๆทีกาํหนดขึนมาทีอยู่ภายใต้ธนาคารความดีก็
ล้วนสมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ต้องปรับปรุงอะไรอีก” 

 สาํหรับตวัแทนกลุ่มสตรี ไดเ้สริมอีกวา่ 
“เรายินดีนาํรูปแบบนีมาใช้ในพืนทีบ้านร่องปลาค้าวด้วยความเตม็ใจ และ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรา สิงดีๆเหล่านีอยากให้เราทาํต่อไป และเห็นว่า
รูปแบบนีสมบูรณ์แล้ว ไม่เห็นต้องปรับปรุงอะไรหรือแก้ไขอะไรอีกแล้ว” 
(ทศันีย ์ มูลจอ้ย, 2556) 

 สรุปผลการปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย    ภายหลงัจากการนาํรูปแบบไปทดลองไปใช้โดยการขบัเคลือนการจดัการ
ความรู้ในชุมชนบา้นร่องปลาคา้วและนาํรูปแบบสู่เวทีประชุมขอเสนอเชิงนโยบาย ทีประชุมเห็นวา่
ภาพรวมของรูปแบบ “RONGPLAKHAO Model” อยูใ่นเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความ
เหมาะสม มีความถูกตอ้ง เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั และมีความเป็นประโยชน์ โดยรูปแบบมีความ
สมบูรณ์ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม 

 
การถอดบทเรียน 
 สาํหรับการผลการถอดบทเรียน เป็นการถอดบทเรียนสรุปผล ขอ้เสนอแนะและสิงทีได้
เรียนรู้จากการวิจัยในพืนทีจากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การอบรมและการประชุมสัมมนา ใน 5  

ประเด็น คือ การเตรียมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดบัความรู้  การประชุมสัมมนา  และ
การจดัการความรู้  ซึงผลการถอดบทเรียน พบว่า  ผลจากการเรียนรู้ ในครังนีเป็นการพิจารณา
กระบวนการของคณะทาํงาน คณะกรรมการทีมีส่วนร่วมกบัสมาชิกธนาคารความดีและบริบทใน
การดาํเนินงาน ตลอดจนการเรียนรู้ทีคณะทาํงานไดส้ร้างขึนเพือนาํไปสู่การมีความรู้ ทศันคติ และ
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ทกัษะในการจดักิจกรรมธนาคารความดีต่อไป โดยคณะทาํงานตอ้งเขา้ใจวา่ตอ้งทาํอะไร ทาํไมตอ้ง
ทาํ และเชือมโยงกบัชุมชนอยา่งไร ซึงวิธีการเรียนรู้ เป็นลกัษณะการเรียนรู้ทีเกิดขึนกบับุคคล โดย
สามารถจาํแนกตามคุณลกัษณะหรือเกณฑที์กาํหนดไว ้ ดงัต่อไปนี 

       1.  การพูดคุยระหวา่งสมาชิกธนาคารความดี เป็นการแลกเปลียนความรู้ของสมาชิกฯ 
โดยใชก้ารพดุูคุยระหวา่งกนัในรูปแบบไม่เป็นทางการ ในโอกาสทีปฏิบติังานในธนาคารความดี ใน
รูปกิจกรรมชุมชน เช่น งานบุญ งานพฒันาทอ้งถิน เป็นตน้ 

       2.  การเรียนรู้จากการปฏิบติั เป็นการพฒันาการเรียนรู้ของสมาชิกธนาคารความดี ทีได้
จากการปฏิบติังานหรือการได้ประสบการณ์จากการร่วมลงมือทาํงานดว้ยตนเอง ร่วมทงัในการ
เรียนรู้ในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือทีม เช่น การดาํเนินงานในลกัษณะโครงการ กิจกรรม โดย
สิงเหล่านีไดท้าํใหเ้กิดประสบการณ์ต่างๆ แก่สมาชิกธนาคารความดีทีปฏิบติังานร่วมกนั ไดแ้ก่ การ
เรียนรู้วธีิการทาํงานทีไดจ้ากเพือนสมาชิกซึงมีประสบการณ์แตกต่างกนัไป 
      3.  การฟังบรรยาย การเขา้ฝึกอบรมเกียวกบัดาํเนินงานในของธนาคารความดี ทีสมาชิก
ฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังาน  ความโดดเด่นในช่วงการดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี คือ การจดัอบรมให้แก่กลุ่มสมาชิกธนาคารความดีให้ทราบถึงหลกัเกณฑ์การ
ดาํเนินงานของธนาคารความดี การปฏิบติัตนของสมาชิกว่าสามารถฝากความดีอะไรได้บ้าง 

ผลตอบแทนความดีทีแต่ละคนจะไดรั้บคืออะไร เวลาสถานทีในการรับฝากและถอนความดี เป็นตน้ 

รวมถึงมีการอบรมให้แก่คณะกรรมการและคณะทาํในเรืองการบริหารจดัการธนาคารความดี ให้
กรรมการและคณะทาํทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าทีของตนเองวา่ตอ้งทาํอะไรและอยา่งไรบา้ง ซึง
ถือวา่ตรงกบัวิธีการพฒันาชุมชน คือ วิธีการให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education) ดว้ย
การให้ความรู้ ข่าวสาร ขอ้มูลทีจาํเป็นแก่คนในชุมชน ซึงเป็นการสร้างความเขา้ใจ ช่วยเพิมขีด
ความสามารถและความมนัใจในการดาํเนินงานใหก้บักลุ่มคนในชุมชน   

    4.  การประชุมกลุ่มสมาชิกธนาคารความดี อย่างไม่เป็นทางการ เป็นกิจกรรมการ
แลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกฯ โดยใช้รูปแบบการประชุมแต่มีบรรยากาศทีไม่เป็น
ทางการ และมีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 10-15 คน 

      5.  การแลกเปลียนเรียนรู้ของชุมชนนกัปฏิบติั (Community of practices) เป็นกิจกรรม
แลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกฯภายในธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว กบั ธนาคาร
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ความดีตําบลหัวง้มและตําบลป่าหุ่ง  โดยใช้รูปแบบการรวมกลุ่ม  และเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
ประสบการณ์ 

     6. การศึกษาดูงานจากองคก์รทีปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นเลิศ (Best Practice) เป็นการเรียนรู้
องค์กรโดยกิจกรรมให้กบัสมาชิกฯไปศึกษากบัองค์กรทีมีคดัสรรแลว้ เพือนาํความรู้ เทคนิค และ
วธีิการมาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

 โดยผูว้จิยัไดส้รุปผลการถอดบทเรียนในการจดัการความรู้ของธนาคารความดีบา้นร่องปลา
คา้ว ไดด้งันี   

1.  การศึกษาดูงาน  
    ผลการถอดบทเรียน พบวา่ คณะผูศึ้กษาดูงานไดด้าํเนินการโดยผา่นการพิจารณาร่วมกนั

ของผูน้าํและแกนนาํชุมชนเพือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทีประสบความสําเร็จของธนาคารความดีคือ
ตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง ซึงสิงทีไดเ้รียนรู้คือ กระบวนการ/วธีิการดาํเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ของธนาคารความดี โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของคณะกรรมการธนาคารความดีทงัสองแห่ง 
จากการศึกษาดูงานได้นําสู่แนวทางและจุดประกายทางความคิดของคณะผูศึ้กษาดูงานเพือนํา
แนวคิดไปจัดตังธนาคารความดีในชุมชน ซึงสิงสําคญัคือการวางแผนร่วมกันอย่างชัดเจนใน
กระบวนการดาํเนินงาน กระทงัไดแ้นวทางตงัแต่เตรียมชุมชนให้รับรู้และยอมรับแนวคิดการจดัตงั
ธนาคารความดี การสร้างแนวร่วมหรือทีมงาน และการขบัเคลือนตามกระบวนการของธนาคาร
ความดีทีสอดรับกบัวถีิชีวติชุมชน  

2. การเตรียมชุมชน  
     ผลการถอดบทเรียน พบว่า การวางแผนจากคณะทาํงานทีร่วมจดัตงัธนาคารความดีที
เชือมโยงมาจากคณะผูศึ้กษาดูงานได้เริมกระบวนการจดัเตรียมชุมชน โดยประชุมชีแจง สร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ และกระบวนการดาํเนินงานภายใตธ้นาคารความดีอยา่งละเอียดและชดัเจน เมือ
ไดข้อ้สรุปและไดรั้บความเห็นชอบจากชุมชน จึงมีการจดัตงัธนาคารความดีขึนภายใตที้มงานทีมี
การคดัสรรบุคคลภายในชุมชนทีชุมชนใหก้ารยอมรับและเป็นผูเ้หมาะสมในการเป็นคณะทาํงานได้
อย่างดี สิงทีเกิดขึนในการเตรียมชุมชนทีเห็นเด่นชดั คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ตงัแต่ส่วนร่วม
ในการวางแผน ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส่วนร่วมในการปฏิบติั และส่วนร่วมในการประเมินผล 
นอกจากนันสิงทีตอกยาํการเตรียมชุมชนอีกประการหนึง คือ ผูน้าํเป็นบุคคลสําคญัทีทาํให้การ
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เตรียมชุมชนดาํเนินไปอย่างราบรืน นนัแสดงให้เห็นว่าผูน้าํเป็นบุคคลทีชาวบา้นให้ความเคารพ 
เชือมนั ศรัทธา และเป็นแบบอยา่งทีดีต่อชุมชนมาอยา่งต่อเนือง 

3. การอบรมยกระดับความรู้การจัดการความรู้   
    ผลการถอดบทเรียน พบวา่ กระบวนการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 

เกียวกบัการจดัการความรู้ธนาคารความดี ในการฝึกอบรมไดรั้บความร่วมมือจากวทิยากรทีมีความรู้
ดา้นการจดัการความรู้และธนาคารความดีมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ซึงกระบวนการจดั
อบรมเนน้ใหผู้เ้ขา้ร่วมไดมี้ความรู้เพือนาํไปปรับใชใ้นการดาํเนินงานธนาคารความดี สิงทีเกิดขึนใน
เวทีการฝึกอบรม คือ  ความตงัใจ ความสนใจ และความกระตือรือร้นของผูเ้ขา้ร่วมทีพร้อมเรียนรู้
มุ่งหวงัทีจะนาํความรู้สู่การปฏิบติัและเกิดผลในการดาํเนินงานธนาคารความดี 

4. การประชุมสัมมนา 
     ผลการถอดบทเรียน พบว่า เวทีประชุมสัมมนาทีผ่านการสะทอ้นจากผูน้าํชุมชนและ
ผูเ้กียวขอ้งกบัธนาคารความดี ไดถ่้ายทอดผา่นประสบการณ์ในการทดลองรูปแบบการจดัการความรู้
ธนาคารความดีมาตลอดเวลา 3 เดือน สิงทีเกิดขึนคือการเปิดมุมมองของผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนา 
โดยสะทอ้นภาพของศกัยภาพชุมชนต่อในการดาํเนินงานธนาคารความดีและทิศทางของธนาคาร
ความดีบา้นร่องปลาคา้วทีจะกา้วต่อไปในอนาคต จากภาพสะทอ้นของการผูเ้ขา้ร่วมแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมนัในการขบัเคลือนการดาํเนินงานของธนาคารความดี แมอ้าจมีปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
และโอกาสของการดาํเนินงานในอนาคตทีตอ้งเผชิญต่อไป 

 5.  การจัดการความรู้ธนาคารความดี 
 ผลการถอดบทเรียน พบวา่ ในเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ ทาํให้ผูน้าํชุมชนและผูเ้กียวขอ้งมีการ
รวมกลุ่มเพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนับนพืนฐานของความรู้ การจดัการความรู้และธนาคารความดี 
ช่วยใหชุ้มชนเขา้ใจสถานการณ์ในชุมชน โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั ซึงมีภาวะ
ผูน้าํเป็นตวัขบัเคลือนเพือประสานมุมมองและความคิดทีแตกต่างกนัให้สามารถขบัเคลือนไปใน
ทิศทางเดียวกนัโดยคิดบนพืนฐานของความดี ผลการรวมกลุ่มทาํให้เกิดความสามคัคี เอืออาทรต่อ
กันตระหนักถึงคุณค่าการทาํความดี มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ เนืองจากการ
รวมกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนไดรั้บรู้แลกเปลียนขอ้มูลข่าวสารและไดรั้บความรู้เรือง
การจดัการความรู้ธนาคารความดีมากขึนมีกระบวนการคิดทีเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ ถอด



375 

บทเรียนได้ด้วยตนเอง ทาํให้ได้ฝึกกระบวนการทางความคิดบนพืนฐานองค์ความรู้ของชุมชน 
กระบวนการในการจดัการความรู้มีความตระหนกัในการทาํงานเพือส่วนรวมและเล็งเห็นประโยชน์
สาธารณะ มีการทํางานแบบมีส่วนร่วมมากขึนทังในส่วนของการวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วม
รับผดิชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยเฉพาะมีการประสานร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในพืนที 
องค์ปกครองส่วนทอ้งถิน ทีจะนําไปสู่การพฒันาชุมชนในด้านอืนๆต่อไป   นอกจากนีในเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ ทาํให้กลุ่มคุณกิจคือผูน้าํชุมชน คณะกรรมการธนาคารความดี และผูเ้กียวขอ้งมี
การรวมกลุ่มกนัเพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนับนพืนฐานของความรู้และธนาคารความดี ช่วยให้
ชุมชนเขา้ใจและพร้อมจะร่วมดาํเนินกิจกรรม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ควบคู่กบัการปฏิบติั ซึงมี
ภาวะผูน้าํเป็นตวัขบัเคลือนเพือประสานมุมมองและความคิดทีแตกต่างกนัให้สามารถขบัเคลือนไป
ในทิศทางเดียวกนั ส่งเสริมให้มีการจดัการความรู้ธนาคารความดีให้คุม้ค่าและประโยชน์สูงสุด ผล
การรวมกลุ่มทาํให้เกิดความสามคัคี เอืออาทรต่อกนั ตระหนกัถึงคุณค่าของความดี มีความกระตือ
ร้อร้นในการแสวงหาความรู้ เนืองจากการรวมกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับรู้
แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารและได้รับความรู้เรืองการจัดการความรู้ธนาคารความดีมากขึน มี
กระบวนการคิดทีเป็นระบบ สามารถคิด วิเคราะห์ ถอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง กระบวนการในการ
จดัการความรู้มีความตระหนกัในการทาํงานเพือส่วนรวมและเล็งเห็นประโยชน์สาธารณะ มีการ
ทาํงานแบบมีส่วนร่วมมากขึนทงัในส่วนของการวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ มีการเชือมโยงกับหน่วยงานอืนๆ เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน นอกจากนีไดเ้กิดบุคคลสําคญัในการเรียนรู้ คือมีนักจดัการความรู้ใน 4 
ฝ่าย  ได้แก่  ผู ้อ ํานวยความสะดวกหรือคุณอํานวย (Facilitator) ผู ้ปฏิบัติงานกลุ่มหรือคุณกิจ 
(Practitioner) ผูจ้ดบนัทึกหรือคุณลิขิต (Note taker) และ ผูป้ระสานงานหรือคุณประสาน (Network 

manager)ซึงเป็นผูน้าํทางธรรมชาติทีไดรั้บการยอมรับจากชุมชน จึงเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํ
อยา่งไม่เป็นทางการโดยบุคคลเหล่านีร่วมเป็นแกนนาํในการขบัเคลือนการจดัการความรู้ให้เกิดผล
สาํเร็จ และยงัคงขบัเคลือนการจดัการความรู้ในชุมชนอยา่งต่อเนืองต่อไป 
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บทท ี5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่

เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย เป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development: 

R&D) โดยใช้เทคนิควิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยการศึกษาวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึงมีวตัถุประสงค์
การวจิยั (1) เพือศึกษาบริบท สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติัทีเป็นเลิศ
ของธนาคารความดี  (2)  เพือพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย (3)  เพือศึกษาทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และ(4)  เพือประเมินรูปแบบการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิจยัใน 4 

ขนั ดงันี 

ขนัที 1  เป็นการศึกษาสภาพสภาพการณ์การจดัการความรู้และความตอ้งการในการจดัการ
ความรู้ธนาคารความดีโดยการใชแ้บบสอบถามสมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง อาํเภอ
พาน จงัหวดัเชียงราย จาํนวน 314 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นการจดัการความรู้และการ
ปฏิบติัทีเป็นเลิศของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั สําหรับในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย 
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เนือหา 

ขนัที 2  เป็นการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย เป็นการวิเคราะห์ สร้างรูปแบบและพฒันาเครืองมือทีใช้ในการรวบรวม
ขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งของเนือหา (Content Validity) โดยนาํมาเป็นแนวทางการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน การจดัการอบรม และการประชุมสัมมนา การรวบรวมขอ้มูลเชิง
คุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนือหา ส่วนการตรวจสอบรูปแบบใช้แบบสอบถามกับผูท้รงคุณวุฒิ 
จาํนวน 5 คน เพือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้งและความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบ สถิติทีใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
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ขนัที 3  เป็นการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ดาํเนินการดงันี 1) การศึกษาดูงาน 2) การเตรียมชุมชน 3) การอบรมเพือ
ยกระดบัการจดัการความรู้ เครืองมือทีใชเ้ป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผล
หลงัการอบรม ดาํเนินการอบรม 1 วนั  ประเมินผลความพึงพอใจหลงัการอบรมและวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  4)การจดัเวทีแลกเปลียนรู้  เครืองมือทีใช้
เป็นการจดัเวทีสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เนือหาและสรุปบทเรียนหลงัการจดั
กิจกรรม และ 5) การประชุมสัมมนา  เครืองมือทีใชเ้ป็นการสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
การวเิคราะห์เนือหา 

  ขนัที 4  เป็นการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  เครืองมือทีใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิกธนาคารความดีทีมีต่อการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทย โดยมีประชากรจาํนวน 64 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลียและ
ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ส่วนเครืองมือเชิงคุณภาพเป็นการถอดบทเรียน  

 

สรุปผลการวจัิย 
 การสรุปผลการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัตามวตัถุประสงค ์3 ประเด็น  
ประกอบดว้ย สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคาร
ความดี   การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย และการประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย ดงันี 

  1. สภาพการณ์การจดัการความรู้ธนาคารความดีและการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคาร
ความดี ดี พบวา่ สภาพการณ์การจดัการความรู้และความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดีมี
ผลการดาํเนินการ อยูใ่นระดบัมาก   
 2.   การจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

          2.1 การแสวงหาความรู้   คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดีมีแสวงหาความรู้
ไดมี้ช่องทางในการแสวงหาความรู้จากตวับุคคลมาจดัเก็บไวใ้ห้เป็นระบบเพือนาํไปใชป้ระโยชน์
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กบัธนาคารความดีจากการแลกเปลียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความรู้ ซึงความรู้จะแฝงอยู่ตวั
บุคคลจากกระบวนการฝึกอบรม และจากการศึกษาดูงาน  นอกจากนนัไดผ้่านช่องทางในรูปของ
เอกสาร สือ หรือสารสนเทศ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน  
     2.2  การสร้างความรู้ ในการดาํเนินงานของธนาคารความดีไดมี้กระบวนการใน
สร้างความรู้จากความรู้ทีได้จากการแสวงหาความรู้ รวมถึงวิธีการสร้างและพฒันาความรู้ทีร่วม
แลกเปลียนเรียนรู้ในลกัษณะการแลกเปลียนประสบการณ์จากการพบปะ พูดคุยสือสารระหวา่งกนั 
การทาํกิจกรรมดว้ยกนัของสมาชิกธนาคารความดีดว้ยการสร้างความรู้ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริง เป็น
วธีิการสร้างความรู้ทีเห็นไดช้ดัเจนและก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกธนาคารความดี 
    2.3 การจดัเก็บความรู้ เป็นการจดัเก็บหรือการบนัทึกขอ้มูลความรู้ไวใ้นสือต่างๆ 
เพือใหง่้ายต่อการนาํความรู้ไปใชโ้ดยกระบวนการจดัเก็บความรู้ของธนาคารความดี แบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ การบนัทึกของคะแนนสะสมความดีในสมุดบนัทึก  และการบนัทึกกิจกรรมของ
ธนาคารความดี ได้มีการจดัเก็บในรูปแบบสือสิงพิมพ์ สือวีดีทศัน์ และเอกสาร โดยบนัทึกและ
รวบรวมไวใ้นลกัษณะแผ่นพบั และเอกสารสําหรับเผยแพร่กิจกรรมและประชาสัมพนัธ์กิจกรรม
ของธนาคารความดี ซึงบางกิจกรรมไดบ้นัทึกไวเ้ป็นวีดีทศัน์ ซึงในการจดัเก็บความรู้ของธนาคาร
ความดีเป็นไปอยา่งมีระบบคือมีการแลกเปลียนและแบ่งปันความรู้ระหวา่งสมาชิกธนาคารความดี
ผา่นจากการพูดคุย การสอนงาน ในการสร้างความรู้จากความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชดัแจง้ดว้ยการ
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรและรูปแบบสือ ซึงจะทาํให้สมาชิกธนาคารความดีทีดาํเนินการ
หรือปฏิบติัในเรืองนนัๆ จนเกิดให้เกิดเป็นองค์ความรู้ ประสบการณ์และปัญญาในตวัของสมาชิก
ธนาคารความดี 

        2.4  การวิเคราะห์และสกัดความรู้ของธนาคารความดีใช้กระบวนการในการพูดคุย
ปรึกษาหารือกนัในการดาํเนินกิจกรรมจะใชก้ารแนะนาํและแลกเปลียนขอ้มูลความรู้ซึงกนัและกนั
และนาํปัญหาหรือขอ้เสนอแนะมาปรึกษาหารือกนั เพือคิดหาแนวทางและช่องทางทีดีทีสุดในการ
ใหไ้ดป้ระโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด นอกจากนนัไดมี้การนาํเอาขอ้มูลความรู้ทีไดม้ากลนักรอง แยกแยะ 
ตรวจสอบ เพือให้ไดข้อ้มูลความรู้ทีถูกตอ้งก่อนทีจะนาํไปปฏิบติัใช้ในธนาคารความดี  โดยมีการ
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานทุกเดือนเพือฟังประเด็นต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
ธนาคารความดี ร่วมกบัการสอบถามความคิดเห็นจากการลงพืนทีในกิจกรรมในชุมชน 
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       2.5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ เป็นกระบวนการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ ทงั
ให้สมาชิกภายในและภายนอกไดเ้รียนรู้   ซึงการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ของธนาคารความดี
เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการแบ่งปันทีผูใ้ห้มีจิตใจทีพร้อมจะให้และผูรั้บขอ้มูลความรู้ก็เต็มใจ
และตงัใจมารับขอ้มูลความรู้อยา่งเต็มใจ เป็นการช่วยเหลือเกือกูลแบ่งปัน ทุกคนก็จะเกิดการเรียนรู้
และการแบ่งปันร่วมกนัอยา่งมีความสุข โดยการดาํเนินงานของธนาคารความดีไดมี้วิธีการถ่ายโอน
และเผยแพร่ความรู้ในลกัษณะสือหรือนวตักรรมเผยแพร่เชิงรุกทีหลากหลาย เป็นกระบวนการที
เกียวกับการเผยแพร่องค์ความรู้ทีมีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยให้ชาวบา้นเกิดความรู้และความ
ตระหนกัในเรืองธนาคารความดีอยา่งหลากหลายในทุกเพศวยั ซึงไดมี้การผลิตสือในรูปแบบไดแ้ก่ 
บทเพลงธนาคารความดี  แผ่นพบั วารสาร ป้ายประชาสัมพนัธ์  เวป็ไซต์ธนาคารความดี  จดับูธ 
ประชาสัมพนัธ์ สือวทิย ุโทรทศัน์ และเผยแพร่ความรู้ในลกัษณะการศึกษาดูงานของคณะบุคคล 

       2.6 การประยุกตแ์ละปรับความถูกตอ้งของความรู้ เป็นการนาํเอาความรู้ทีสังสมมา
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ทีเป็นภูมิปัญญาเดิมของสมาชิกมาปรับใช้ในการดาํเนินกิจกรรม
ของธนาคาร ภายใตส้ถานการณ์และสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั พฒันาจนเป็นเทคนิควิธีการทีเป็น
ลกัษณะของธนาคารความดี  ซึงองคค์วามรู้หรือขนัตอนวิธีการต่างๆ จึงตอ้งมีการประยุกตแ์ละปรับ
ความรู้ให้ใช้ไดก้บักิจกรรมแต่ละกิจกรรมผ่านการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนั ไดแ้ก่ การกาํหนด
เป้าหมายของธนาคารความดี การกาํหนดเมนูความดี/หมวดความดี นอกจากนนัในการประยุกตแ์ละ
ปรับความถูกตอ้งของความรู้ สู่องคก์รภายนอก สามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัหน่วยงานได ้เช่น การ
นาํไปประยุกตใ์ชที้มีการเลือนเงินเดือนขา้ราชการ หรือการให้บาํเหน็จความดีความชอบตอบแทน
ให้แก่ขา้ราชการทีประพฤติตนอยูใ่นจรรยา มีระเบียบวินยั และปฏิบติัราชการมีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของภาครัฐ 
 3. การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  กิจกรรมของธนาคารความดีถือไดว้่าเป็น
การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี ซึงการบริหารจดัการของธนาคารไดมี้การดาํเนินการได้
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสมาชิกกลุ่ม เป็นกระบวนการบริหารจดัการทีสร้างความพึงพอใจ
ให้เกิดขึนกบัสมาชิกธนาคารความดี คือ การยึดถือกฎระเบียบเป็นแนวทางปฏิบติั ความไวว้างใจ
และการยอมรับซึงกนัและกนั ซือสัตยแ์ละเสียสละ ซึงการปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดีตอ้ง
อาศยัทุนสังคมทีแฝงอยูใ่นชุมชนเป็นสําคญัทีเป็นส่วนขบัเคลือนในการดาํเนินงาน และทุนสังคมที
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สําคญัทีอยู่ในชุมชนทีส่งผลต่อการปฏิบติัเป็นเลิศ ประกอบดว้ยศาสนธรรม หรือหลกัธรรมใน
ศาสนา วฒันธรรมในชุมชน ทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบุคคล ความเอืออาทร  การมีส่วนร่วม
และความสามคัคี  

2.   การพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

 รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน
ไทย  ซึงผูว้ิจ ัยใช้ชือว่า “RONGPLAKHAO Model”  ประกอบด้วย หลักการ วตัถุประสงค ์
องคป์ระกอบของการจดัการความรู้และองคป์ระกอบร่วม โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. หลกัการของรูปแบบการจดัการความรู้ คือ เพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชุมชนไทยจากการจดัการความรู้ธนาคารความดี 

 2. วตัถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการความรู้ คือ เพือพฒันาความสามารถในการ
จดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  
 3. องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” โดยมีองคป์ระกอบ
ยอ่ยดงันี 

     3.1  R =  Responsibility  (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบของ
คณะทาํงานและสมาชิกของธนาคารความดีทีตอ้งรับผิดชอบต่อการดาํเนินงาน/กิจกรรม ดว้ยความ
ทุ่มเทและมุ่งมนัทีจะปฏิบติังานใหป้ระสบความสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนใหไ้ด ้ผลลพัธ์สู่ชุมชน 
          3.2  O = Objective  (จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์) หมายถึง การมีจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมในทิศทางเดียวกนั 

     3.3  N = Networking  (สร้างเครือข่ายในการทาํงาน) หมายถึง การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือภายในชุมชน ภายนอกชุมชนและองคก์ร/หน่วยงานเพือสนบัสนุนช่วยเหลือซึงกนัและ
กนั 

    3.4  G = Good governance   (หลกัธรรมาภิบาล) หมายถึง คณะทาํงานของธนาคาร
ความดีมีนําหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส 
หลกัการมีส่วนร่วมหลกัจิตสํานึกและความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า นาํมาบริหารจดัการ
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และสามารถก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดีไดอ้ยา่งมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

   3.5  P = People’ participation(การมีส่วนร่วมของประชาชน) หมายถึง ประชาชนใน
ชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมตงัแต่การคิดร่วมกนั วางแผนร่วมกนั การตดัสินใจร่วมกนั 
การปฏิบติัร่วมกนั และการประเมินผลร่วมกนั 
  3.6  L = Leadership (ภาวะผูน้าํ)  หมายถึง ผูน้าํหรือแกนนาํของชุมชนคอยช่วยเหลือ 
อาํนวยความสะดวกให้กบัทุกคน เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการทาํงาน
หรือกิจรรม 
  3.7  A = Activity (กิจกรรมอยา่งต่อเนือง) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวขอ้งทีไดมี้การ
ปฏิบติัร่วมกนัและอยูภ่ายใตเ้กณฑก์ารทาํความดีโดยผา่นกิจกรรมทีมีการพิจารณาและตกลงร่วมกนั
ในยดึถือปฏิบติัอยา่งต่อเนือง 
      3.8  K = Knowledge  (ความรู้) หมายถึง ความรู้เกียวกบัการทาํความดี และความรู้
เกียวกบัการจดัการความรู้ สามารถนาํไปปฏิบติัใชเ้พือสามารถเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย 

    3.9  H =  Holistic (องคร์วม) หมายถึง เชือมโยงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารความดีที
ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม  รวมทงัเป็นการเชือมประสานกลุ่มคนทีมาร่วมทาํกิจกรรมทีมีความ
หลากหลายกลุ่ม และการเชือมประสานเครือข่าย และองคก์รต่างๆทีร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั 
เพือใหเ้กิดความต่อเนืองในการทาํงานควบคู่กนัไป  
  3.10  A = Awareness  (ความตระหนกั)  หมายถึง ความตระหนกัในหนา้ทีความ
รับผิดชอบทีรับมอบหมายในฐานะคณะทาํงานธนาคารความดี และสมาชิกธนาคารทีตระหนกัต่อ
ภารกิจทีตอ้งดาํเนินกิจกรรมร่วมกนัเพือมุ่งในเกิดความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชน 
    3.11  O = Opportunity of Learning  (โอกาสของการเรียนรู้)  หมายถึง  การเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ และ สภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนรู้ 
 4.  องคป์ระกอบร่วม  ซึงประกอบดว้ย  ปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  การ
แลกเปลียนเรียนรู้ ผลการจดัการความรู้ 
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      4.1  ปัจจยัทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  ประกอบดว้ย ทุนทางสังคม คณะทาํงาน 
บรรยากาศของการแลกเปลียนเรียนรู้ 

     4.2  การแลกเปลียนเรียนรู้ ประกอบดว้ย การศึกษาดูงาน การจดัเตรียมชุมชน เวทีการ
แลกเปลียนเรียนรู้  การอบรมยกระดบัความรู้  และการประชุมสัมมนา 
      4.3   ผลการจดัการความรู้   ประกอบดว้ย  ชุมชนมีความเขา้ใจและตระหนกัและเห็น
คุณค่าของการทาํความดีชุมชนมีความภาคภูมิใจในการทาํความดีทีสามารถนาํไปสู่การเสริมสร้าง
ชุมชนใหเ้ขม้แขง็และความสุข และ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 

3. ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชุมชนไทย   
 3.1  ผลการศึกษาดูงาน  จากการทีไดเ้รียนรู้ผา่นการศึกษาดูงานสิงทีไดน้าํมาสู่การวาง
แผนการดาํเนินงานของคณะทาํงาน ไดแ้ก่  การจดัเตรียมชุมชน  มีการประชุมชีแจงให้กบัชาวบา้นที
สนใจ โดยการประชาสัมพนัธ์ผ่านเวทีประชาคมหมู่บา้น และเสียงตามสาย , การจดัตงัธนาคาร
ความดี และการจดัโครงสร้างคณะกรรมการและคณะทาํงาน  และ การดาํเนินงานตามกระบวน 
ได้แก่ การกาํหนดกรอบการทาํความดี การประชาสัมพนัธ์ การรับสมคัรสมาชิก และการระดม
ทรัพยากรในการดาํเนินงาน 

 3.2  ผลการเตรียมชุมชน  มีการประชุมชีแจงเพือการทาํความเขา้ใจกบัผูน้าํชุมชน 
รวมทงัสร้างทีมและแกนนาํซึงองคป์ระกอบนีมาจากแนวคิดการจดัความรู้ ถือเป็นกิจกรรมทีสําคญั 
เพราะการจดัการความรู้ ตอ้งเรียนรู้เป็นทีม ตอ้งมีแกนนาํทาํเป็นกิจกรรมตามประเด็นทีสนใจ เพือ
นาํไปสู่การก่อตงัธนาคารความดี โดยเน้นยาํให้มีกุศโลบายในการสะสมคะแนนความดีจากทาํ
กิจกรรมทาํความดี โดยมีการประชุมแลกเปลียนของคณะทาํงานในการนาํมาปฏิบติัใช้ ตามหลกั
พุทธศาสนา หลกัวถีิชีวติและนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมา
เป็นแนวคิดการกาํหนดเมนูการทาํความดีและการเกณฑ์คะแนนในการสะสมความดีทีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัชุมชน  โดยภาพรวมในการจดัเตรียมชุมชนเพือเตรียมเป็นพืนทีทดลอง สรุปไดว้า่
การเตรียมจดัเตรียมชุมชนเป็นแนวทางเบืองตน้ในการระดมความคิดดว้ยการวิจยัปฏิบติัการอยา่งมี
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ส่วนร่วมของการเตรียมกลุ่มพืนทีเป้าหมาย ประกอบดว้ย 3 กระบวนการ คือ 1) ปัจจยันาํเขา้ 2) 

กระบวนการ 3) ผลลพัธ์ ในแต่ละกระบวนการ 
 3.3  ผลการอบรมเพือยกระดบัการจดัการความรู้  โดยผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ประเด็นหรือ
ส่วนทีขาดหายและพิจารณาส่วนทีเพิมเติมเห็นควรให้มีการจดัอบรมเพือพฒันาความรู้ให้กบัชุมชน 
จึงไดก้าํหนดหัวขอ้ในการจดัอบรม คือ การจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  โดยพบว่าคะแนนความรู้หลงัการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรม
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรมใน
ภาพรวมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 3.4 การจดัเวทีแลกเปลียนรู้  จากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ชุมชน ทาํให้ผูน้าํชุมชน ตวัแทน
กลุ่มต่างๆ มีโอกาสพบปะทบทวนแลกเปลียนความรู้สร้างความเขา้ใจทางดา้นมิติการจดัการความรู้
และมิติของธนาคารความดีมากขึน พอใจกบัสถานการณ์ของธนาคารความดีในชุมชน มีความ
ภาคภูมิใจทีมีธนาคารความดีเป็นศูนยร์วมการทาํกิจกรรมทีส่งเสริมให้คนทาํความดี ซึงตอ้งการให้
ชุมชนเห็นคุณค่าความสําคญัของธนาคารความดีเพือจะทาํให้ชุมชนเป็นชุมชนทีน่าอยูแ่ละเป็นสุข 
สะทอ้นให้เห็นว่าผูน้าํมีการตืนตวัและให้ความสําคญัของการดาํเนินกิจกรรมของธนาคารความดี 
ซึงแสดงให้เห็นถึงจิตใจอนัดีงามของคนในการทาํความดีเพือตนเอง  เพือครอบครัวและเพือชุมชน
ใหทุ้กคนสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

   3.5  การประชุมสัมมนาเพือการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย  ภาพรวมของการประชุมขอ้เสนอสรุป คือ บริบททางสังคมของบา้นร่อง
ปลาคา้วมีวิถีชีวิตและความเป็นอยูที่ยงัคงมีความเป็นชนบทอยูม่าก โดยบริบทเหล่านีเป็นปัจจยัเอือ
อยา่งหนึงให้การขบัเคลือนธนาคารความดีเกิดขึนและดาํเนินการ โดยมีจุดแข็งของธนาคารความดี
ไดส้ร้างภาพลกัษณ์ทีดีให้กบัชุมชน สร้างความสามคัคีในชุมชน เป็นจุดเริมตน้ของการพฒันาใน
ทุกๆ ดา้น เกิดการให้ แบ่งปันและช่วยเหลือกนัมากขึน สําหรับจุดอ่อนหรือขอ้จาํกดัทีคน้พบของ
ธนาคารความดี ปัญหาการขาดแคลนแกนนาํ ถือเป็นประเด็นหลกัทีถูกหยิบมาวิพากษ์มากทีสุด 

เพราะเกิดจากความมุ่งมนัและศกัยภาพของผูน้าํชุมชนเพียงไม่กีคนเท่านัน รวมทงัขาดการขยาย
กลุ่มเป้าหมายเชิงรุกไปยงัเยาวชน และปัญหาการจดัหมวดหมู่เมนูความดี ซึงไดมี้การเสนอทางออก
ในการแกไ้ขปัญหาและแนวทางการขบัเคลือนธนาคารความดี คือ สร้างแกนนาํจากรุ่นสู่รุ่นใหม่ 
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ผลิตสือหรือกระบวนการทีเกียวกบัการเผยแพร่องคค์วามรู้ทีมีประสิทธิภาพ ขยายกลุ่มเป้าหมายเชิง
รุกไปยงักลุ่มเยาวชน การจดัหมวดหมู่เมนูความดีใหช้ดัเจน และผลการเรียนรู้สู่การพฒันาชุมชน มา
จากฐานแนวคิดของธนาคารความดีมีรูปแบบทีไม่เป็นทางการและมีลกัษณะคลา้ยๆ กบักฎหมาย
จารีตประเพณีอย่างหนึง ทีมีลักษณะไม่เชิงบงัคบัแต่มีลักษณะเชิญชวนมากกว่า โดยใช้ในการ
ควบคุมการประพฤติปฏิบติัในชีวติประจาํวนัแก่สมาชิกธนาคารความดีได ้ซึงส่งผลให้เกิดความสุข
ใจจากภายในและเกิดความภาคภูมิใจในการทาํความดี 
4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 เป็นการตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยผู ้ทรงคุณวุฒิเพือประเมินความเหมาะสม 
ประเมินความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  ประเมินความถูกตอ้งและ ประเมินความเป็นประโยชน์ ของ
ร่างรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย และ
นาํไปสู่เวทีประชุมขอ้เสนอเชิงนโยบายของผูมี้ส่วนได้เสียรับรองรูปแบบ ซึงพบว่าผูท้รงคุณวุฒิ
ประเมินรูปแบบมีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  มีความถูกตอ้งและ มีความเป็น
ประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุด ทงั 4  ด้าน และเวทีประชุมผูมี้ส่วนได้เสียเห็นว่า
ภาพรวมของรูปแบบอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้
ในทางปฏิบติั  มีความถูกตอ้งและ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์
ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม ซึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี 

 ดา้นความเหมาะสม  พบวา่ รูปแบบจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก หากพิจารณารายดา้นของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ สร้างเครือข่ายในการทาํงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ภาวะผูน้าํ กิจกรรมอย่าง
ต่อเนือง ความรู้ และวฒันธรรมองคก์ร  
 ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  พบว่า  รูปแบบจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัอยู่ใน
ระดับมากทีสุด   หากพิจารณารายด้านขององค์ประกอบของรูปแบบการจัดการความรู้ 
“RONGPLAKHAO Model” พบวา่ ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ สร้างเครือข่ายในการทาํงาน 
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 ดา้นความถูกตอ้ง  พบวา่ รูปแบบจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความถูกต้องอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้านของ
องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบว่าดา้นทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ สร้างเครือข่ายในการทาํงาน 

 ดา้นความเป็นประโยชน์  พบวา่ รูปแบบจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมมีความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีสุด  หากพิจารณา
รายดา้นขององคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” พบวา่ดา้นทีมี
ค่าเฉลียสูงสุด คือ ภาวะผูน้าํ   

สําหรับการผลการถอดบทเรียน เป็นการถอดบทเรียนสรุปผล ขอ้เสนอแนะและสิงทีได้
เรียนรู้จากการวจิยัในพืนทีจากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การยกระดบัความรู้ผา่นกระบวนการฝึกอบรม
และการประชุมสัมมนา ใน 5  ประเด็น คือ การเตรียมชุมชน การศึกษาดูงาน การอบรมยกระดบั
ความรู้  การประชุมสัมมนา  และการจดัการความรู้  ซึงผลการถอดบทเรียน พบว่า  ผลจากการ
เรียนรู้ ในครังนีเป็นการพิจารณากระบวนการของคณะทาํงาน คณะกรรมการทีมีส่วนร่วมกับ
สมาชิกธนาคารความดีและบริบทในการดาํเนินงาน ตลอดจนการเรียนรู้ทีคณะทาํงานไดส้ ร้างขึน
เพือนาํไปสู่การมีความรู้ ทศันคติ และทกัษะทีคาดหวงัในการจดักิจกรรมธนาคารความดีต่อไป  

 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัและขอ้คน้พบดงัทีกล่าวมาในผลการวจิยันนั สาํหรับการวิจยัครังนี ผูว้ิจยั
ไดอ้ภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัใหค้รอบคลุม 3 ประเด็น ดงันี 

 

1.  สภาพการณ์การจัดการความรู้ธนาคารความดี และการปฏิบัติทเีป็นเลศิของธนาคารความดี 
       1.1 สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดีในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( =3.54 , S.D = 0.66)  โดยขนัตอนการจดัเก็บความรู้ มีค่าเฉลียสูงสุด( =4.10, S.D = 0.65) 
และเมือจดัลาํดบัความตอ้งการความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดีพบว่าขนัตอน
การจดัเก็บความรู้มีความต้องการสูงสุด ( =4.24, S.D = 0.66) จากการสังเคราะห์ พบว่า 
สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี ทีมีการดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนัเกียวกบัการใช้
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ประโยชน์จากความรู้ทีมีอยูเ่พือช่วยในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาและพฒันาการดาํเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดี การปรับปรุงความรู้ใหท้นัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั การนาํความรู้ทีกาํหนดไวไ้ปปฏิบติั
ใหบ้รรลุตามเป้าหมาย การประชุมเพือแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสมาํเสมอ การถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้แก่สมาชิก การนาํขนัตอนการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันากิจกรรม การ
ให้ความร่วมมือในการกาํหนดความรู้ของสมาชิก และการนาํความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ของ
สมาชิกมาใช ้ร่วมกบัรวบรวมขอ้มูล 
 จากผลการวิจยัดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าธนาคารความดีมีขอ้จาํกดัในการจดัเก็บความรู้ 
ซึงเป็นความจาํเป็นในลาํดบัแรก  เป็นเพราะวา่ระบบการจดัเก็บความรู้ยงัขาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีเหมาะสมและการเข้าถึง รวมทงัในการจดัเก็บความรู้อาจขาดอุปกรณ์ในการจดัเก็บความรู้ที
สามารถสร้างความรู้และความเขา้ใจไดง่้าย  ประกอบกบัคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารความดี
มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์เฉพาะของตนเองต่างคนต่างเก็บมีการสือสารหรือการอธิบายสู่กนั
ฟัง ซึงอาจจะส่งผลต่อความคลาดเคลือนของขอ้มูลทีไม่สามารถให้เขา้ใจตรงกนั สอดคล้องกบั
แนวคิดของสุวรรณ  เหรียญเสาวภาคย์ และคณะ (2548:21) และอนงค์  สระบวั (2552:67) ได้
จาํแนกความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือความรู้ทีฝังลึกในคน (Tacit knowledge) เป็นความรู้ทีฝังอยูใ่น
ตวัตนเกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่างๆ ความเชือ ค่านิยม หรือความคิด
สร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน อธิบายออกมายากแต่สามารถพฒันาและแบ่งปันได ้และความรู้ทีชดั
แจง้หรือความรู้เปิดเผย (Explicit knowledge) เป็นความรู้ทีมีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์สามารถ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบันิยามความหมายการจดัการความรู้ของ
ประเวศ วะสี (2550:47-48) ทีกล่าววา่ การจดัการความรู้ หมายถึงการจดัการให้มีการคน้พบความรู้ 
ความชาํนาญทีแฝงเร้นในตวัคนหาทางนาํออกมาแลกเปลียนเรียนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย
และมีประโยชน์เพิมขึนมีการต่อยอดให้งดงามและใช้ได้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงและ
กาลเทศะ และยงัสอดคล้องแนวคิดของ Marali  (2001:44-45) ทีพบว่าการเก็บความรู้เป็นการนาํ
ความรู้ทีฝังลึกในคน (Tacit knowledge) ทีไดจ้ากการสร้างความรู้ มาจดัเก็บในรูปแบบต่างๆ เพือให้
สะดวกต่อการใช้ การเก็บความรู้ในขนัตอนนีจะทาํให้ได้ความรู้ประเภทความรู้เปิดเผย (Explicit 

knowledge) ออกมา 
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           1.2  การปฏิบติัทีเป็นเลิศของธนาคารความดี  

        จากการวิจัยพบว่ามีการปฏิบัติเป็นเลิศในด้านทุนทางสังคมของชุมชน  ด้าน
ผลสัมฤทธิต่อความจุดมุ่งหมายของการจดัการความรู้และธนาคารความดี และด้านรูปแบบการ
จดัการความรู้ของธนาคารความดีมีวธีิการทีเป็นเฉพาะ  แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นวิธีการหรือกระบวนการ
ทีใชใ้นการปรับระบบการทาํงานของธนาคารความดี ดว้ยวิธีการหรือแนวทางปฏิบติัสําหรับทาํสิง
หนึงสิงใดใหส้าํเร็จและเป็นแนวทางทีดีทีสุด ซึงเป็นผลมาจากการนาํความรู้ไปปฏิบติัจริงแลว้สรุป
ความรู้และประสบการณ์นนัๆ ใหป้รากฏเป็นรูปแบบหรือกระบวนการทีมีความเชือมโยงสัมพนัธ์กนั
อยา่งเป็นระบบขึนอยูก่บัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละภาระหนา้ทีของธนาคารความดี  

2.   การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชุมชนไทย 
 จากผลการพฒันารูปแบบ ทาํให้ได้รูปแบบการจดัการความรู้ ทีผูว้ิจยั  ซึงผูว้ิจยัใช้ชือว่า 
“RONGPLAKHAO Model”  ประกอบดว้ย หลกัการ วตัถุประสงค์ องค์ประกอบของการจดัการ
ความรู้และองค์ประกอบร่วมจากสิงทีสนบัสนุนการจดัการความรู้  การแลกเปลียนเรียนรู้ และผล
การจัดการความรู้  ซึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ “RONGPLAKHAO Model” มี
องค์ประกอบย่อย 11 ประการคือ 1)  ความรับผิดชอบ( R =  Responsibility)  2) จุดมุ่งหมาย/
จุดประสงค ์(O = Objective)  3)  สร้างเครือข่ายในการทาํงาน (N = Networking)  4) หลกัธรรมาภิ
บาล (G = Good governance) 5)  การมีส่วนร่วมของประชาชน (P = People’ participation)            
6)  ภาวะผูน้าํ (L = Leadership)  7)  กิจกรรมอย่างต่อเนือง (A = Activity)  8) ความรู้                       
(K = Knowledge) 9)  องคร์วม (H =  Holistic)  10) ความตระหนกั (A =  Awareness) 11) โอกาส
ของการเรียนรู้ (O = Opportunity of Learning)   
  สําหรับการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้พฒันาขึน SECI Model – Knowledge 

Conversion Process” ตามแนวคิดของNonaka and Takeuchi (1995: 96-100) ร่วมแนวคิดของ
Marquardt (2002: 29-30) และรูปแบบการจดัการความรู้เชิงองคป์ระกอบของ Arthur Anderson and 

The American Productivity and Quality Center (1996:65) ซึงเป็นรูปแบบทีประกอบดว้ย
องค์ประกอบหลกั 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องค์ความรู้ขององค์การ กระบวนการจดัการความรู้ และ
ปัจจยัทีทาํใหอ้งคก์ารจดัการความรู้ 
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รูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

มีหลกัการ คือ เพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทยจากการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดี โดยมีวตัถุประสงค์ เพือพฒันาความสามารถในการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทย ซึงสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที 10 มีวิสัยทศัน์และเป้าประสงคที์มุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” (Green and  

happiness  society) โดยยึดแนวปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาแบบ
บูรณาการทีเป็นองคร์วมมีคนเป็นศูนยก์ลาง  และสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2550 : 1-3) ไดด้าํเนินการพฒันาดชันีชีวดัความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย 

โดย ยึดแนวคิดพืนฐานสําคญั 3 ประการ คือ (1) มีความสอดคลอ้งกบั “วิสัยทศัน์ประเทศไทย” ใน
แผนพฒันาฯ ฉบบัที 10 ทีมุ่งพฒันาประเทศไทยสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” (2) ยึดหลกัปฏิบติั
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ (3) ยึดแนวคิดในการพฒันาทีมีเป็นองคร์วมมีคนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา โดยมีหลกัการจดัทาํดชันีทีกาํหนดจากปัจจยัร่วมทีคนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับร่วมกนั และเห็นถึงความสําคญัยอมรับทีจะใชค้วามสุขเป็นค่านิยมร่วม โดยที การพฒันา
ดชันีชีวดัความอยู่เยน็เป็นสุข เป็นการสะทอ้นเป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันา  (Ends) และตอ้ง
พิจารณาเชือมโยงใหส้ะทอ้นถึงวธีิการ (Means) ต่าง ๆทีจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายความอยูเ่ยน็
เป็นสุขดว้ย โดยแบ่งดชันีชีวดัความอยูเ่ยน็เป็นสุขเป็น ระดบั ระดบัสังคมไทย ระดบัชุมชน และ
ระดบัครอบครัว / บุคคล รูปแบบความอยู่เป็นสุขของประเทศไทยไดรั้บแนวคิดหรืออิทธิพลจาก
แนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูภู่มิพลอดุลยเดช (ประเวศ วะสี. 

2549 : 22)ทีเนน้การพฒันาจากฐานของชุมชน จนถึงระดบัชาติให้รู้จกัการพฒันาทีคาํนึงถึง ความมี
เหตุผลความพอประมาณ และมีภูมิคุม้กนั โดยใช ้ความรู้ และคุณธรรมเป็นฐานของการพฒันา 
 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ “ RONGPLAKHAO Model”  ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 11 ประการคือ  ความรับผิดชอบ จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์)  สร้างเครือข่ายในการ
ทาํงาน  หลกัธรรมา    ภิบาล  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาวะผูน้าํ กิจกรรมอยา่งต่อเนือง  
ความรู้ องคร์วม ความตระหนกั และ โอกาสของการเรียนรู้  ซึงองคป์ระกอบของการจดัการความรู้
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบดินทร์  วิจารณ์ (2547:48-49) ทีกล่าวถึงองคป์ระกอบสําคญัของ
การจดัการความรู้จะเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่างๆดงันี 1)ภาวะผูน้าํ ในการกาํหนดทิศทาง ความ
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เชือและค่านิยมร่วมเพือก่อให้เกิดความมุ่งมนัร่วมกนัทงัองคก์ร และการประเมินผลลพัธ์ทีคาดหวงั
ไวแ้ละทีสําคญัคือการเป็นผูน้าํการเปลียนแปลง และการปฏิบติัให้เป็นแบบอย่าง 2) โครงสร้าง
องค์การทังในรูปแบบทีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือส่งเสริมการจัดการความรู้ 3) 
วฒันธรรมพฤติกรรมและการสือสาร ทีตอ้งกาํหนดและแสดงออกเป็นพฤติกรรมเป็นวฒันธรรมมุ่ง
สู่องคก์ารแห่งการเรียนรู้ โดยมีปัจจยัทีสาํคญัต่อการจดัการจดัการความรู้ก็คือ ความมุ่งมนัและความ
เชือร่วมกนัเพือมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ร่วมกนั 4) เทคโนโลยีและ
กระบวนการทีเอือต่อการจดัการองคค์วามรู้  5) การให้รางวลัและการยอมรับ เพือสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมทีพึงประสงค ์เพราะการทีผูเ้ชียวชาญในองคก์ารจะแบ่งปันหรือถ่ายโอนองคค์วามรู้ของ
ตนออกมา ควรเกิดจากความสมคัรใจเป็นหลกัและจะเป็นจริงไดต้อ้งมีแรงเกือหนุนและจูงใจเป็น
สําคญั 6) การวดัและประเมินผล หากไม่มีการวดัผลดาํเนินการเราจะไม่สามารถจดัการปรับปรุง
กระบวนการใหดี้ขึนได ้7) ความรู้ ทกัษะ และขีดความสามารถของทีมงานทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ความรู้ 8) การจดัการ หลกัจากทีผูน้าํไดก้าํหนดทิศทางและเลือกทาํสิงทีถูกตอ้งแลว้ ก็ตอ้งมีผูจ้ดัการ
ทีมีความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ และสามารถจัดการให้เกิดขึนจริงตามแผนงานได้และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภาวดี  เจริญเศรษฐมห (2553:269-275) ทีกล่าวว่า ปัจจยัแวดล้อมทีมี
อิทธิพลต่อการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย ปัจจยัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบายองค์กร วฒันธรรม
องค์กร เทคโนโลยี ปัจจยัภายนอกองค์กร ได้แก่ การส่งเสริมการจดัการความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก การเปลียนแปลงเทคโนโลยี คู่แข่ง และภาวะเศรษฐกิจ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ฉลาด จนัทรสมบติั  (2550 :264-265) ทีพบวา่  ปัจจยัแห่งความสําเร็จของการจดัการความรู้องคก์ร
ชุมชน ไดแ้ก่ การใชภ้าวะผูน้าํของผูว้ิจยั เป็นทงัผูเ้รียนรู้ ผูส้อนงาน ผูบ้ริหารจดัการจากภายนอก 

เป็นผูเ้สริมพลงั คนสําคญัในการจดัการความรู้องคก์รชุมชน  การเปิดโอกาสให้ผูร่้วมวิจยัไดมี้ส่วน
ร่วมตงัแต่เริมแรก คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบในการ
ดาํเนินการวจิยัเกิดบรรยากาศในการทาํงาน และการเรียนรู้ดว้ยวธีิปฏิบติั ปรับปรุงพฒันางาน การตงั
คาํถามใหม่และนาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 

 ส่วนองค์ประกอบร่วมของรูปแบบการจดัการความรู้ประกอบกอบดว้ยปัจจยัทีสนบัสนุน
การจดัการความรู้    การแลกเปลียนเรียนรู้ และผลการจดัการความรู้   ซึงการแลกเปลียนเรียนรู้ เป็น
การประสานความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั ซึงเป็นขนัตอนของการทดลองใช้
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รูปแบบดว้ยวธีิการจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การอบรมยกระดบัความรู้ และการประชุมสัมมนาโดย
นาํกระบวนการการจดัการความรู้เขา้มามีส่วนร่วมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัที
จะสนับสนุนการจดัการความรู้ให้การใช้รูปแบบการจัดการความรู้เกิดผลตามทีคาดหวงัอย่าง
รอบคอบ ซึงในแต่ละบริบทพืนทียอ่มมีสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมทีแตกต่างกนั และความรู้ในการ
จดัการความรู้ของผูเ้กียวขอ้งทีสามารถนาํความรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้ตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนั
เป็นทีมทีมีคนมาขบัเคลือนในการทาํงาน และบรรยากาศทีเอือต่อการแลกเปลียนเรียนรู้ คือมีความ
เป็นมิตร การไวว้างใจ ความเหตุผล และการยอมรับซึงกนัและกนั  
 นอกจากนนัรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข
ของชุมชนไทยจะประสบความสําเร็จสิงทีตอ้งคาํนึงถึงเงือนไขในการนาํไปใชที้สําคญัคือ จะตอ้งมี
การจดัทาํเป็นแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบติัการให้ชัดเจน เพือนาํไปสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรมที
ชดัเจน รวมถึงกาํหนดประเด็นรายละเอียดของกิจกรรมการจดัการความรู้ และสภาพบริบทของ
พนืทีทีตอ้งปรับประยกุตใ์หส้อดคลอ้งเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถินนนัๆ  

สําหรับการทดลองใช้รูปแบบการจดัการความรู้โดยการขบัเคลือนการจดัการความรู้ใน
ชุมชนบา้นร่องปลาคา้วเป็นเวลา 3 เดือน ดว้ยการศึกษาดูงาน การจดัเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ การ
อบรมยกระดบัความรู้ และการประชุมสัมมนา และการประเมินผลการดาํเนินการจดัการความรู้ โดย
พบวา่ สมาชิกธนาคารความดีมีประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือ
เสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข ของชุมชนในภาพรวม สมาชิกธนาคารความดีมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (  =  3.98 , S.D = 0.27) และจากประเมินผลโดยการถอดบทเรียนในการจดัเวที
แลกเปลียนเรียนรู้ พบวา่ ผูน้าํชุมชน และผูเ้กียวขอ้งมีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั เห็นคุณค่าของ
การทาํความดี มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เกิดบุคคลสําคญัในการเรียนรู้ มีความเขา้ใจเรือง
การจดัการความรู้และกระบวนการในการจดัการความรู้ การเขา้มามีส่วนร่วม มีเป้าหมายร่วมกนัคือ
ให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข รวมทงัยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของตนเองและชุมชน ส่วนการพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้โดยเวทีทีประชุมสัมมนาผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นวา่ ภาพรวมของรูปแบบอยูใ่น
เกณฑดี์ ครอบคลุม มีความเหมาะสม เป็นไปไดใ้นการปฏิบติัและสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม  
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จากผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนไทย  เป็นรูปแบบทีพบวา่มีความสาํเร็จบงัเกิดผลตามทีคาดหวงัไว ้โดยสิงที
เกิดขึนทีเห็นเด่นชดัคือ 

1. เกิดบุคคลสาํคญัในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) ผูป้ฏิบติังานกลุ่ม 

(Practitioner) ผูจ้ดบนัทึก (Note Taker)และผูป้ระสานงาน (Network Manager) สอดคลอ้งกบั 

Nonaka and Takeuchi (1995 : 20-25 ) การสร้างทีมจดัการเริมทีตวับุคคลเป็นหลกั สมาชิกใน
องคก์รเขา้ใจบทบาทหนา้ทีในการจดัการความรู้ คือ ผูจ้ดัการความรู้ตวัจริงเป็นเจา้หนา้ทีปฏิบติังาน
หลกั กลุ่มผูบ้ริหารระดบักลางเป็นพวกตีความ แปลงความรู้ให้เป็นความรู้ในกระดาษ กลุ่มผูบ้ริหาร
ความรู้ ทาํหนา้ทีกาํหนดเป้าหมาย สร้างบรรยากาศให้เอือต่อการแลกเปลียนและคอยสกดัความรู้ให้
เกิดมูลค่า สอดคลอ้งกบัวิจารณ์ พานิช (2548 : 23-48) บุคคลสําคญัในการจดัการความรู้ในองคก์ร 

ไดแ้ก่ คุณอาํนวยเป็นผูส่้งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนความรู้ในเชิงกิจกรรม ระบบและวฒันธรรม 

คุณกิจ เป็นผูป้ฏิบติังานกลุ่ม ถือเป็นนกัจดัการความรู้หรือผูด้าํเนินกิจกรรมประมาณร้อยละ 90 ของ
ทงัหมดคุณลิขิต เป็นผูจ้ดบนัทึกขอ้มูลในกิจกรรมการจดัการความรู้ เรืองเล่า สรุปความรู้ บนัทึกการ
ประชุม และคุณประสาน เป็นผูท้าํหนา้ทีประสานเครือข่ายการจดัการความรู้ระหวา่งกลุ่มองคก์ร 

2. เกิดการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบติัซึงมีทีมาของความรู้ไดจ้ากปัญหา การตงัคาํถาม การ
แกปั้ญหาดว้ยการปฏิบติัจริงจนเกิดองคค์วามรู้ทีเหมาะสม นาํไปสู่การจดัการความรู้ตามประเด็นที
สนใจประกอบดว้ย การสร้างความรู้ การจาํแนก การจดัเก็บ การนาํไปใช้ การแลกเปลียนความรู้
และการประเมินผล สอดคลอ้งกบั หลกัการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย
เดช(สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ . ม.ป.ป. : 

32)ทรงมีพระราชดาํริ ความวา่ รู้ รัก สามคัคี ซึงบุคคลและกลุ่มคนจะตอ้งรู้ รู้วา่การจะลงมือทาํสิงใด
นนั จะตอ้งรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจยัทงัหมด รู้ถึงปัญหาและรู้ถึงวิธีการแกปั้ญหา มีความรัก ทีจะตอ้ง
พิจารณาเขา้ไปทีลงมือปฏิบติัแกปั้ญหานนั ๆ และ ความสามคัคีทีจะปฏิบติัลงไปนนั ควรคาํนึงเสมอ
วา่เราจะทาํงานคนเดียวไม่ได ้ตอ้งทาํงานร่วมมือร่วมใจเป็นองคก์รเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลงัเขา้ไป
แกปั้ญหาให้ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี สอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2545 : 21) ทีกล่าววา่ การเรียนรู้ของ
บุคคลใดบุคคลหนึงไม่เพียงพอทีจะทาํให้เรืองนนัสําเร็จ เพราะคนอืน ๆ องค์กรและสถาบนัที
เกียวขอ้งไม่ไดเ้รียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัเท่านนัจะบงัเกิดผลสาํเร็จซึงตอ้งจดัการความรู้
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ผา่นการปฏิบติัเป็นชุดความรู้ของแต่ละกลุ่มองคก์ร และสอดคลอ้งกบั เนาวรัตน์ พลายนอ้ย (2546 

:2-5) ทีกล่าววา่ การจดบนัทึกหลงัการปฏิบติั (AAR) ถือเป็นการเรียนรู้ทีสําคญัในการสกดัแก่นของ
ความรู้ ขอ้คน้พบของบุคคลหรือองคก์รทีเหมาะสม 

 3. สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขทีเกิดขึนในชุมชนบา้นร่องปลาคา้ว ซึง สามารถเห็นปรากฏการณ์ที
เด่นชดัของชุมชนทีสะทอ้นออกมาในรูปของผลของกิจกรรมทีอยู่ภายใตเ้กณฑ์การทาํความดีและ    
กรอบแนวคิดของเมนูการทาํความดี คือ ปฏิบติัตามวถีิพุทธ (ศีล 5 และ การปฏิบติัดี มีคุณธรรม)  
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  (การดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง)  และวิถีชีวิต (การสมคัร
สมานสามคัคี การเสียสละ การส่งเสริมสุขภาพ  อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้มและออม
เงิน ออมบุญ) ซึงส่งผลใหเ้กิดความสุขใจจากภายในและเกิดความภาคภูมิใจในการทาํดี เมือการมอง
โลกในแง่ดีมากขึน ยอ่มตระหนกัในบทบาทหนา้ทีของตนเอง เกิดการเขา้ใจผูอื้น รู้จกัเอาใจเขามา
ใส่ใจเรามากขึน ในครอบครัวเกิดความเขา้ใจและไวว้างใจกนัเพิมขึน ทาํให้ปัญหาความขดัแยง้ การ
ขาดการใส่ใจในครอบครัวลดลง  สมาชิกธนาคารความดีให้ความสําคญักบัการเขา้ร่วมกิจกรรม
ชุมชนมากขึน รวมทงัเป็นการกระตุน้ให้คนทีไม่ให้ความร่วมมือกบัชุมชนไดเ้ห็นตวัอยา่งของคนที
ทาํงานเพือชุมชน สนใจเขา้ร่วมทาํกิจกรรมก่อให้เกิดความสามคัคี เอือเฟือเผือแผ่ การช่วยเหลือ 
ส่งผลใหชุ้มชนไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสม นาสอา้น (2551: 208-

209) ทีกล่าวว่า ความอยู่เยน็เป็นสุขมองในทุกมิติ ทงัในดา้นทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้มอนั
เกียวกบัดิน นาํ ป่า พืนทีทาํกินและสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อความอยูเ่ยน็เป็นสุขของคนในชุมชน 

ดา้นสุขภาพดีทีสะทอ้นให้เห็นการมีสุขภาพดีทงักาย ใจ การมีหลกัประกนัและสวสัดิการดา้น
สุขภาพ และการใชภู้มิปัญญาทางสุขภาพดา้นเศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็ง ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง ระบบ
เศรษฐกิจทีสมดุลในดา้นการประกอบอาชีพมีรายไดร้ายจ่ายทีสมดุล อนัมีฐานคิดคือเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง ในดา้นสังคม วฒันธรรมทีดีมีคุณธรรม สะทอ้นให้เห็นถึงคนในชุมชนอยู่ในสังคมที
ปลอดภยั สงบสุข รู้รักสามคัคี มีวฒันธรรมทีดีงาม คนในชุมชนมีความเอืออารีต่อกนั และ
ครอบครัวมีความอบอุ่น และในดา้นการบริหารจดัการชุมชนทีเขม้แข็ง สะทอ้นให้เห็นการทีชุมชน
ทีมีผูน้าํเขม้แขง็คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและมีความสามารถในการพึงตน  จาก
ผลการใชรู้ปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขนนั  สามารถแบ่งออกเป็น  
3 มิติ คือ มิติดา้นสังคม มิติดา้นเศรษฐกิจ และมิติดา้นสิงแวดลอ้ม  ดงันี 
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3.1  มิติดา้นสังคม  
         1.  ภูมิปัญญาท้องถิน จากผลการศึกษาพบว่าตัวบ่งชีทีสําคัญได้แก่ การ

จดัระบบกระบวนการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิน มีกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถิน  
ซึงกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นการเรียนรู้ทีอาศยัภูมิปัญญาเป็นฐานเดิม โดยมีการ
ประยุกต์ให้เหมาะสมมีการให้สมาชิกในชุมชนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ด้วยกนั รวมทงัการทีคนใน
ชุมชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทีเพียงพอต่อการนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัที เสรี พงศพ์ิศ (2549:17-20) 
ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้ของคนในชุมชนว่าเป็นการเรียนรู้เพือให้พวกเขาไดค้น้พบศกัยภาพทีแทจ้ริง
ของตนและพฒันาศกัยภาพดังกล่าวไปสู่การพึงตนเอง รู้รากเหง้า ความรู้ภูมิปัญญา ทรัพยากร
ทอ้งถิน รายรับ รายจ่าย สุขภาพ สิงแวดลอ้ม และทุนตนเอง  

    2. คุณธรรม จริยธรรม การพึงพาอาศยักนัและกนั ความเป็นเครือญาติ ความ
เอือเฟือเผือแผ ่และความเคารพศรัทธาต่อศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นกิจกรรมเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของชุมชนถือเป็นปัจจยัทางสังคมทีจะเป็นพืนฐานสาํคญัของจิตสํานึกหรือมโนธรรม ซึง
การศึกษานีมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยไ์ด้
กาํหนดแผนพฒันาดา้นสังคมในกรอบยุทธศาสตร์การพฒันา 3 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์สังคม
เขม้แข็ง ยุทธศาสตร์สังคมไทยไม่ทอดทิงกนั และยุทธศาสตร์สังคมมีคุณธรรม ในการขบัเคลือน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัจะตอ้งมีบูรณาการให้เชือมโยงกนั อยู่บนพืนฐานของศาสนา ภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมทอ้งถิน และผลการวิจยัไดส้อดคล้องกบังานวิจยัของ ศิริ  ฮามสุโพธิ (2546:76) ที
พบว่า ชุมชนพึงตนเองได้มีตัวบ่งชีทีสําคัญคือครัวเรือนทีเห็นว่าหมู่บ้านของตนเองยงัรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทีดีงามไว  ้โดยไม่ปฏิเสธการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางดา้นศาสนา และวฒันธรรมประเพณี (เช่น งานบุญ งานเทศกาล) อยา่งสมาํเสมอ  

   3.  การลด ละเลิก การใช้สารเคมี และอบายมุข งดเหลา้ในงานศพ วนัสําคญัใน
พระพุทธศาสนา เป็นการลดค่าใชจ่้าย การลดการใช้สารเคมีการทาํการเกษตรนอกจากจะมีการลด
ตน้ทุนแล้ว ยงัส่งผลต่อสุขภาพต่อตนเองและชุมชน รวมไปถึงระบบนิเวศน์ ส่วนการลดเหลา้ใน
งานศพ หรือวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนานัน เป็นการลดค่าใช้จ่ายทีฟุ่มเฟือย ทงัยงัส่งผลดีต่อ
ตนเองและชุมชน โทษของการดืมสุรานันมีมากมาย เช่น ทาํให้เกิดความประมาท ไม่สามารถ
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ควบคุมตนเองได ้ด้วยเหตุนีจึงเป็นสาเหตุสําคญัทีจะทาํให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย อีกทงับนัทอนต่อ
สุขภาพทาํใหร่้างกายทรุดโทรมเกิดโรคแทรกต่างๆได ้

                4.  สุขภาพ ตวับ่งชี คือ มีการแสวงหาความรู้ รวบรวมจดัเก็บความรู้ และมีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางสุขภาพแก่คนในชุมชน และมีการผสมผสานใชส้มุนไพรและแผนปัจจุบนัใน
การดูแลสุขภาพ รักษาโรค จึงนาํไปสู่สุขภาพทีดีของคนในชุมชน เพราะสุขภาพในภาวะปัจจุบนัมี
ขอบเขตและนิยามกวา้งมากกว่า คาํวา่ไม่เจ็บป่วยเท่านนั (พรทิพย ์สุประดิษฐ์ และคณะ, 2548:13)  
จากผลการวิจยัในครังนี คนในชุมชนให้ความสําคญักบัการไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดา้น
สุขภาพทีเพียงพอในการตดัสินใจเพือการดูแลแลสุขภาพตนเองและการได้รับบริการรวมทงัให้
สามารถเขา้ถึงสถานบริการสุขภาพไดอ้ย่างทวัถึง และสะดวกในการดา้นสุขภาพดี  การมีสุขภาพ
ของชุมชนนนัรากเหงา้ทีเป็นภูมิปัญญาเพือการดูแลสุขภาพ ทงัการแพทยแ์ผนไทย สมุนไพร รวมทงั
การใชผ้กัพืนบา้น เป็นประเด็นสําคญัทีกระทรวงสาธารณสุข (2549:47) ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาสุขภาพในปี 2550-2554 โดยใหก้ารบูรณาการแพทยแ์ผนไทย ดว้ยกระบวนการจดัการความรู้ 
โดยการใชส้มุนไพรพืนบา้น และมีกระบวนการรวบรวมภูมิปัญญาในชุมชน  

3.2  มิติดา้นเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจมีตวับ่งชีทีสําคญัคือ การมีรายไดพ้อเพียง การ
ปลูกผกัสวนครัวเพือลดรายจ่ายในครัวเรือน และประหยดัอดออม ซึงเป็นฐานสําคญัของระบบ
เศรษฐกิจฐานราก ผลการศึกษาครังนีสอดคล้องกับ แนวคิดเรืองเศรษฐกิจชุมชนในปัจจุบนั ที
พยายามผลกัดนัให้เกิดขึนในเชิงปฏิบติัจริงในระดบัชุมชนเพือให้ชุมชนนาํหลกัสําคญั 3 ประการ 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุม้กนัทีดีในตวั และมีสองเงือนไขคือ มีความรู้
และมีคุณธรรม มาประยุกต์กบัระบบเศรษฐกิจชุมชน  จากผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2548 :29) กล่าวถึงเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้ทฤษฏีฐานราก 
(Grounded Theory) อธิบายว่าความเขม้แข็งของชุมชนดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การอยูดี่กินดี การไม่
เป็นหนี และการทีชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอกบัการบริโภค  ดงัทีการดาํเนินงานทีอยูภ่ายใตธ้นาคาร
ความดีไดส้ะทอ้นออกมาในรูปกิจกรรมไดแ้ก่ การปลูกพืชผกัสวนครัว เป็นการลดรายจ่าย และเพิม
รายได้ให้กับครัวเรือน ดังที อาํพล เสนาณรงค์ (2542) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายถึง การพยายามพึงตนเอง ช่วยตนเองให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้ ให้พอมีพอกิน โดยเฉพาะ
อาหารและทีอยูอ่าศยั พยายามก่อหนีให้นอ้ยทีสุดและควรมีชีวิต ความเป็นอยูที่เรียบง่ายและพอใจ 
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ในสิงทีไดรั้บมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เพือให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ ซึงในการนอ้มนาํ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัภายใตกิ้จกรรมของธนาคารความดี 
ส่งผลใหชุ้มชนสามารถพึงตนเองได ้ดงัที เสรี  พงศพ์ิศ (2552) ไดก้ล่าววา่แนวทางสู่การสร้างชุมชน
พอเพียงนนั ชุมชนตอ้งพึงตนเองไดแ้ละมีความสุข  รวมทงัการออมซึงในกิจกรรมธนาคารความดี
ไดเ้น้นการออมบุญ เป็นการทาํให้คนรู้จกัการแบ่งปัน รู้จกัการให้ ทาํให้คนมีจิตใจเอือเฟือเผือแผ ่
ช่วยเหลือเกือกูลกัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทีดีในชีวิต อย่างกรณีการออมบุญ เพือนําไปเป็น
สวสัดิการด้านต่างๆ ในชุมชน ดงัทีภทัรพร  สิริกาญจน(2540) กล่าวว่า ระบบบุญนิยม สอนให้
มนุษยรู้์จกัเสียสละ ลดความเห็นแก่ตวั กลวับาปและเอือเฟือเกือกูลกนัเพือเป็นการขดัเกลา ลด ละ
กิเลส ตณัหาต่างๆ แมบุ้ญจะเป็นสิงทีมองไม่เห็นจบัตอ้งไม่ได ้แต่เป็นสิงทีทุกคนปรารถนาเพือจะ
นาํผลดีสู่ชุมชนใหเ้ขม้แขง็ต่อไปได ้

3.3  มิติดา้นสิงแวดลอ้ม จากผลการศึกษาชุมชนมีการดูแลคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
อนุรักษดู์แลรักษาสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ผา่นกิจกรรมการปลูกป่าและบวชป่า รวมทงั
การลดและเลิกใชส้ารเคมีในการทาํเกษตร ซึงสอดคลอ้งกบั วฑูิรย ์ ปัญญากุล (2547:143) ทีกล่าววา่
จากการทีคนในชุมชนให้ความสําคญักบัสิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ เนืองจากในปัจจุบนั
สิงแวดล้อมในชุมชนชนบท พบว่า มีปัญหาทีเกิดจากสารเคมีตกค้างในการเกษตร ผลกระทบ
ต่อเนืองจะส่งผลต่อการตกคา้งของสารเคมีในพืช อาหาร ทาํให้คนและสัตวไ์ดรั้บสารพิษตกคา้งเขา้
สู่ร่างกายจากสิงแวดล้อมทีอยู่อาศยัและถ่ายทอดสารพิษในระบบห่วงโซ่อาหาร (Food chains)  
ดงันนัคนในชุมชนตอ้งคืนธรรมชาติสู่ชุมชน และสอดคลอ้งกบั สาวิณี  รอดสิน (2554:138)  จาก
ผลสรุปการวิจยัวา่ การบ่มเพาะจิตสํานึกชุมชน เป็นอีกทางเลือกหนึงในกระแสโลกทีเปลียนแปลง
และหาเถือกเถา้เหล่าก่อเดียวกนัไดย้าก แต่การบ่มเพาะเมล็ดพนัธ์ุทีมีหัวใจรักษ์และรู้คุณค่าของ
ชุมชน เป็นหนทางแห่งการดาํรงความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งยงัยนื 
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3. การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชุมชนไทย 
 จากผลการวิจยัผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความ
ถูกตอ้งและ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม
อยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนไทยในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุดทงั 4 ด้าน และเมือพิจารณาใน
รายละเอียดขององค์ประกอบการจดัการความรู้รูปแบบ “RONGPLAKHAO” พบว่าในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุด  
 จากผลการประเมินรูปแบบผูท้รงคุณวุฒิทีเป็นเช่นนี เป็นเพราะว่าในกระบวนการพฒันา
รูปแบบการจดัการความรู้ ผูว้ิจยัได้ใช้กรอบแนวคิดมาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดและ
ผลการวิจยั รวมทงัการสัมภาษณ์ผูที้มีความเชียวชาญในการปฏิบติังานในด้านธนาคารความดี
โดยตรง ทาํให้ผลการประเมินมีความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้งและ 
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็น
สุขของชุมชนไทยในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกดา้น  ซึงเมือพิจารณารายละเอียดของรูปแบบ 
“RONGPLAKHAO” พบว่าในด้านความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยด้านทีมี
ค่าเฉลียสูงสุดเท่ากนัทงั 7 ดา้น คือ จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค ์สร้างเครือข่ายในการทาํงาน การมีส่วน
ร่วมของประชาชน ภาวะผูน้าํ กิจกรรมอยา่งต่อเนือง ความรู้ และโอกาสของการเรียนรู้(  =  5.00, 

S.D = 0.00) อาจเป็นเพราะวา่ ในกระบวนการทาํงานตอ้งอาศยัความเป็นหนึงใจเดียวกนัเริมตงัแต่
การมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั การมีแนวร่วมในการทาํกิจรรมร่วมกนั ซึงในการขบัเคลือนทีสามารถให้
ราบรืนไดต้อ้งอาศยัภาวะความเป็นผูน้าํทีสร้างให้เกิดกิจกรรมไดอ้ย่างต่อเนือง รวมถึงการเรียนรู้
และโอกาสการเรียนรู้ให้สมาชิกฯไดท้วัถึงและต่อเนือง  ส่วนทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือ ความรับผิดชอบ 
(  =  4.83,S.D = 0.14) อาจจะเป็นเพราะว่า การปฏิบติังานในธนาคารความดีตอ้งใชเ้วลาและ
ความทุ่มเทในการปฏิบติังานอย่างเต็มทีซึงในการดาํเนินงานของธนาคารความดีไม่ใช่เป็นงาน
ประจาํประกอบกบัความภาระหนา้ทีในการประกอบอาชีพเป็นงานหลกัจึงอาจไม่มีเวลาทีจะเขา้มา
รับผดิชอบในปฏิบติังานไดเ้ตม็ที  

การประเมินผลโดยถอดบทเรียนในการจัดเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ พบว่า ผู ้นําชุมชน 
คณะกรรมการธนาคารความดี สมาชิกธนาคารความดีและผูเ้กียวขอ้งมีการแลกเปลียนร่วมกนั เห็น
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คุณค่าความสําคญัของการทาํความดี มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ เกิดบุคคลสําคญัในการ
เรียนรู้ มีความเขา้ใจเรืองการจดัการความรู้และกระบวนการในการจดัการความรู้มากขึน รวมทงัยงั
เป็นการพฒันาศกัยภาพตนเองและชุมชนเกิดการพึงตนเอง อนัจะนาํไปสู่การเสริมสร้างความอยูเ่ยน็
เป็นสุขของชุมชนต่อไป ส่วนการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้โดยเวทีทีประชุมสัมมนาของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย เห็นวา่ภาพรวมอยูใ่นเกณฑดี์ ครอบคลุม มีความเหมาะสม เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
มีความถูกต้องและมีความเป็นประโยชน์ได้จริง โดยรูปแบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ต้อง
ปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม  

จากผลการขบัเคลือนการจดัการความรู้ทีเป็นเช่นนี เป็นเพราะวา่ ผูน้าํชุมชน ประชาชนและ
ผูเ้กียวขอ้งมีความตระหนกัในการทาํงานเพือส่วนรวมเล็งเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่าของความดี 
จึงเขา้มาทาํงานแบบมีส่วนร่วมมากขึนทงัในการวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นมิตร มีเหตุผล มีความเอือเฟือ เกือกูล และ
มีเป้าหมายร่วมกนัทีชดัเจน  ซึงจากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ของผูน้าํชุมชน ในทุกขนัตอนลว้นเป็นการ
แลกเปลียนรู้ทงัสิน เพราะทุกขนัตอนเกิดขึนจากการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง มีการลงมติร่วมกนั และ
เน้นพฒันาศกัยภาพคนในชุมชนเป็นสําคญั ทาํให้ผูน้าํชุมชนมีความเขา้ใจชุมชนและกระบวนการ
จดัการความรู้มากขึน สามารถคิดวิเคราะห์และถอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง ไดฝึ้กกระบวนการทาง
ความคิดบนพืนฐานองค์ความรู้ของทอ้งถิน สามารถนาํความดีทีอยู่ในตวับุคคลออกมาเพิมคุณค่า
ให้กบัตนเองและชุมชนได ้จึงเป็นการหมุนวนของกระบวนการจดัการความรู้ ทีผูน้าํชุมชนเกิดการ
ปรับตวัเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการยกระดบัความรู้ เพือหา
แนวทางนาํความรู้ทีฝังลึกทีอยู่ในตวัคนออกมา เกลียวความรู้จึงหมุนวนโดยการรวมตวัมาพบกนั 
และมีเป้าหมายในเรืองเดียวกนัในระดบัชุมชน 

ดงันนัเมือผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการจดัการความรู้เขา้ไปทดลองใชใ้นชุมชนจึงสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชนทีตอ้งการให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และเป็นชุมชนทีใช้ความดี
เป็นเครืองมือในการขบัเคลือนงานพฒันา โดยกลุ่มผูน้าํชุมชนมีความมุ่งมนัตงัใจจริงในการพฒันา
ชุมชนในทุกๆดา้นเพือยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูน้าํชุมชน 
ดงัว่า “ทางชุมชนของเรายินดีนาํรูปแบบนีมาใช้ในพืนทีบ้านร่องปลาค้าวด้วยความเต็มใจ สิงดีๆ
เหล่านีทีนักวิจัยได้หยิบยืนให้เราถือเป็นการสร้างอานิสงค์ให้เกิดขึนในชุมชนของเรา เพราะสิงทีเรา
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ขาดหายไปและลืมเลือนคือความเป็นคนดีทุกวันนีคนดีหายากซึงเป็นคนดีได้กต้็องทาํความดียุคนี
บ้านเมืองของเราวิกฤตในเรืองของคนดี การทีเลือกชุมชนเราเป็นพืนทีทดลองย่อมเป็นจุดเริมต้นทีดี
ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆในสังคมก็ตามและสักวันก็คงขยายต่อไปในวงกว้างออกไป” และเมือผูน้าํ
ชุมชนตระหนกัและเห็นคุณค่าของความดี จึงหนัมาให้ความสนใจและส่งเสริมกิจกรรมทีอยูภ่ายใต้
ธนาคารความดีทีได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกนั โดยให้ความสําคญัในการปฏิบติักิจกรรม
สําคญัทีครบคลุมใน วิถีพุทธ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิต จึงถือเป็นจุดเริมตน้ทีทาํให้ชุมชน
หันกลบัมามองตนเองจากภายใน ซึงเป็นพืนฐานทีดีและมีแนวโน้มจะนาํไปสู่ความเขม้แข็งของ
ชุมชน จึงนําไปสู่กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้ขึน โดยชุมชนได้ตงัคาํถามว่า “ควรจดัการจดั
ความรู้เหล่านีอย่างไร และควรมีกิจกรรมใดทีเกียวขอ้งกบัการทาํความดี” สะทอ้นให้เห็นว่าผูน้าํ
และแกนนํามีการตืนตวัในการนาํความดีมาประยุกต์ใช้ในชุมชน ให้ความสําคญักับการค้นหา
วิธีการแนวทางให้เป็นรูปธรรมเพิมมากขึน ให้ความสําคญักบัการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนและเวที
แลกเปลียนเรียนรู้เลือกทีจะมีกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และบริบทของชุมชน ดงัคาํกล่าวของ
คณะกรรมการธนาคารความดี ดงัวา่ “กิจกรรมการทาํดีทีช่วยกันคิดค้นขึนมาล้วนมาจากสิงทีเราเป็น 
เรามี เพียงแต่เราใช้กระบวนการให้มีแบบแผนตามทีทางนักวิจัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เราได้
เรียนรู้ สิงทีสําคัญเราได้นาํกิจกรรมของธนาคารความดีไปแปรเปลียนให้ชุมชนอยู่ ดี กินดี และ
ชุมชนสงบได้นันต้องทาํให้สมาชิกในชุมชนได้ตระหนัก เรียนรู้และปฏิบัติด้วยความตังใจและ
เข้าใจ” ซึงจากเวทีแลกเปลียนเรียนรู้ของผูน้าํชุมชน คณะกรรมการและผูเ้กียวขอ้งล้วนเป็นการ
แลกเปลียนเรียนรู้ทงัสิน เพราะทุกขนัตอนเกิดขึนจากการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง มีการลงมติร่วมกนั 
และเน้นพฒันาศกัยภาพของสมาชิกในชุมชนเป็นสําคญั ทาํให้ผูน้าํชุมชนมีความเขา้ใจชุมชนและ
กระบวนการจดัการความรู้มากขึน สามารถวิเคราะห์และถอดบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง มีการยกระดบั
ความรู้ เพือหาแนวทางนาํเอาความรู้ทีฝังลึกทีอยูใ่นตวัคนออกมา  

ดงันันในกระบวนการจดัการความรู้จึงควรให้ความสําคญัต่อการสร้างพืนทีก่อให้เกิด
กิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนือง ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Nonaka (อา้งถึงในยุวนุช ทินนะ
ลกัษณ์, 2549:225-229) ทีไดอ้ธิบายถึง พืนทีแลกเปลียนเรียนรู้ หรือ  ชุมชนนกัปฏิบติั คือการสร้าง
พืนทีแห่งการกาํเนิด เป็นพืนทีทีคนในชุมชนไดพ้บปะกนัและแสดงตนว่าเป็นผูห้นึงทีมีเป้าหมาย
ร่วมกบักลุ่ม และมีพืนทีแห่งการมีสุนทรียภาพ เป็นพืนทีแห่งการพูดคุย สนทนานาํความคิดทีแต่ละ
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คนมีอยู่ในตวัออกมา ทาํให้ผูอื้นได้รับรู้ เป็นตน้ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ กนกวรรณ  ชู
ชาญ (2552:บทคดัยอ่) ทีพบวา่ เวทีเรียนรู้เป็นเครืองมือในการกระตุน้ใหผู้น้าํชุมชนเกิดกระบวนการ
จดัการความรู้ทางทรัพยากรวฒันธรรมด้วยตนเอง ทาํให้เกิดการคน้พบกาํหนดเป้าหมาย พฒันา
ทกัษะและแรงจูงใจในการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ เครืองมือทีนาํมาใช้ในการศึกษาทีเอือต่อการ
จดัการความรู้ ไดแ้ก่ การสร้างพืนทีเรียนรู้ รวมถึงการรังสรรคบ์รรยากาศในการแลกเปลียนเรียนรู้  

นอกจากนีเวทีเรียนรู้ยงัทาํใหเ้กิดบุคคลสาํคญัในการจดัการความรู้ในชุมชนขึนตามแนวคิด
ของสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพือสังคม (สคส.) (วิจารณ์  พานิช, 2548:21-48) ไดแ้ก่ คุณ
อาํนวย เป็นผูส่้งเสริมให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ในเชิงกิจกรรมระบบและวฒันธรรม คุณกิจ เป็น
ผูป้ฏิบติังานในชุมชน ถือเป็นนักจดัการความรู้หรือผูด้าํเนินกิจกรรม ประมาณร้อยละ 90 ของ
ทงัหมด คุณลิขิต เป็นผูจ้ดบนัทึกขอ้มูลในกิจกรรมการจดัการความรู้ เรืองเล่า สรุปแก่นความรู้ 
บนัทึกการประชุม และคุณประสาน เป็นผูท้าํหนา้ทีประสานเครือข่ายการจดัการระหวา่งกลุ่ม ดงันนั 
เวทีเรียนรู้บา้นร่องปลาคา้ว ผูน้าํชุมชนจึงมีบทบาทเป็น “คุณกิจ” “คุณอาํนวย” “คุณลิขิต” และผูว้ิจยั
มีบทบาทเป็นคุณประสาน และคุณลิขิต จึงเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํอยา่งไม่เป็นทางการ เกิด
นกัจดัการความรู้ในชุมชนโดยบุคคลเหล่านีร่วมเป็นแกนนาํในการขบัเคลือนการจดัการความรู้ให้
เกิดผลสําเร็จ และยงัคงขบัเคลือนการจดัการความรู้ในชุมชนอย่างต่อเนือง แมว้่าผูว้ิจยัจะถอนตวั
ออกมาจากชุมชนไปแล้ว เนืองจากลุ่มบุคคลเหล่านีมีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการจดัการ
ความรู้ ผ่านการอบรมการจดัการความรู้ทีผูว้ิจยัได้จดัขึนในชุมชน โดยพบว่าผูน้าํชุมชนมีความ
เขา้ใจการจดัการความรู้ธนาคารความดีหลงัการอบรมมากขึน นอกจากนียงัได้ปฏิบติัจริงในการ
จดัการความรู้ร่วมกบัผูว้ิจยั สามารถจดัการทุนทางสังคมทีชุมชนมีและนาํความรู้ไปพฒันาต่อยอด
ในการพฒันาชุมชนต่อไป 
      จากการขบัเคลือนการจดัการความรู้ในชุมชนบ้านร่องปลาค้าว นอกจากทาํให้เกิดการ
แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัของผูที้มีความสนใจ ชุมชนเกิดความตระหนกัถึงคุณค่าของการการทาํ
ความดี ทีสามารถนาํสู่การพฒันาทอ้งถินส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไปในทิศทางทีดีขึน 
จึงเป็นขอ้มูลพืนฐานทีผูน้าํชุมชนและกรรมการหมู่บา้นสามารถนาํมาปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชนต่อไป ดงัคาํกล่าวของกรรมการหมู่บา้นเกียวกบัแผนพฒันาหมู่บา้น ดงัว่า 
“สิงทีเราได้ปฏิบัติมา กิจกรรมต่างๆล้วนเป็นจุดเริมต้นของแนวทางการพัฒนาในหมู่บ้านเป็นอย่างดี 
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เพราะทุกกิจกรรมครบคลุมกับงานพัฒนาหลายประเด็น อาทิเช่น  การพัฒนาหมู่บ้าน การน้อมนาํ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้  การดูแลสุขภาพ หรือแม้แต่การลดละเลิกอบายมุข กส่็งผล
ให้ชุมชนหลุดพ้นในสิงทีไม่ดีออกไปเหมือนกับเราสร้างภูมิคุ้มกันให้มีความแขง็แรงด้วยความดี
นันเอง” 
 ฉะนันจึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดความรู้ธนาคารความดีสามารถก่อให้เกิดการ
แลกเปลียนเรียนรู้ภายในชุมชน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ช่วยขบัเคลือนชุมชนให้มีการบริหาร
จดัการทีเป็นระบบ ส่งผลใหส้มาชิกในชุมชนมีความรู้เพิมมากขึน เขา้ใจกระบวนการจดัการความรู้ 
สามารถนาํกิจกรรมการทาํความดีมาใช้เป็นศกัยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอนัไปสู่การพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทิศทางทีดีขึน ดงันันเมือ
ชุมชนสามารถจดัการทุนทางสังคมทีชุมชนมีอยูไ่ด ้จึงเท่ากบัเป็นการทาํสิงทีเป็นนามธรรมคือความ
ดีให้แปรเปลียนเป็นรูปธรรมในลกัษณะของผลการทาํความดีคือชุมชนไดพ้ฒันาตนเองและพฒันา
ชุมชนพร้อมๆกนัในมิติดา้นสังคม มิติเศรษฐกิจ  และมิติดา้นทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม  ซึงลว้น
แล้วแต่ใช้กระบวนการแลกเปลียนเรียนรู้อย่างต่อเนือง สอดคล้องกับงานวิจยัของพงศ์ กูลนรา 
(2553:229) ทีพบว่า รูปแบบการจดัการความรู้ก่อให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ภายในกลุ่ม/ชุมชน 
เป็นกลไกสาํคญัทีช่วยขบัเคลือนกลุ่มใหมี้การบริหารจดัการกลุ่มทีเป็นระบบและยงัส่งผลให้สมาชิก
ในกลุ่มมีความรู้เพิมมากขึน ทงัดา้นเทคนิค วิธีการ การจดัการ รวมไปถึงประวติัศาสตร์ชุมชน ส่วน
กมลวรรณ  วรรณธนงั (2553:บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวไวว้า่ทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรทีชุมชนสร้างขึน 
โดยเกิดจากความสัมพนัธ์ทางสังคม ทุนทางสังคมไดเ้กือกูลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิด
การแสวงหาความรู้ การแลกเปลียนประสบการณ์ การเรียนรู้โดยการทดลองปฏิบติั และการ
ถ่ายทอดบทเรียนจากการดาํเนินงาน จนเกิดการวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที
เหมาะสมกบัชุมชน นาํไปสู่ความรู้ใหม่ทีก่อใหเ้กิดการพึงพากนัเองภายในชุมชน 

 สาํหรับการพฒันารูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็น
สุข ทีประชุมเห็นว่าภาพรวมของรูปแบบอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุมในทุกประเด็น มีความ
เหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั มีความถูกตอ้ง และมีความเป็นประโยชน์ โดยรูปแบบมี
ความสมบูรณ์ครบถว้นไม่ตอ้งปรับปรุงหรือแกไ้ขส่วนใดเพิมเติม ทีผลการพฒันารูปแบบเป็นเช่นนี
เพราะว่ารูปแบบได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูท้รงคุณวุฒิมาแลว้ครังหนึง ซึงผูป้ระเมิน
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ความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ความถูกตอ้ง และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบั
มากทีสุดทงั 4 ดา้น และยงัผา่นการนาํไปทดลองใช้โดยการขบัเคลือนการจดัการความรู้ในชุมชน
บา้นร่องปลาคา้วเป็นเวลา 3 เดือน ซึงตรงกบัความตอ้งการของชุมชนทีตอ้งการธนาคารความดีมา
ขบัเคลือนในงานพฒันาทอ้งถิน ทาํให้ผูน้ ําชุมชน ชาวบ้านและผูเ้กียวขอ้งได้เกิดการพบปะกัน 
แลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนัอย่างต่อเนือง ไดท้บทวนตนเองคน้พบปัญหา คน้หาศกัยภาพของชุมชน
หาจุดดีจุดดอ้ยทีเกิดขึนจากประสบการณ์ทีไดจ้ากการปฏิบติัจริงและกาํลงัเกิดขึนในชุมชน มีความ
ตระหนักถึงคุณค่าของการทาํความดี โดยมีเป้าหมายทีจะทําให้ธนาคารความดีมาใช้ในการ
ขบัเคลือนในการพฒันาชุมชนเพือให้เกิดความอยูเ่ป็นสุขในชุมชน ดงัคาํกล่าวของนายกเทศมนตรี 
ดงัว่า “การพัฒนาชุมชนท้องถินนัน มีเครืองมือมากมายทีจะนาํมาใช้ในชุมชน การทีเราได้เลือก
ธนาคารความดีมาเป็นเครืองมือในการพัฒนาท้องถินของเรา เพราะเล็งเห็นว่ากิจกรรมทีเกิดขึน
สามารถสอดรับและสนองตอบต่อชุมชนได้ทุกด้าน ซึงเป้าหมายทีสําคัญคือชาวบ้านมีความสุข ไร้
ความทุกข์หรือเรียกกันว่าอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข” นอกจากนนัไดส้อดคลอ้งกบัคาํกล่าวของพระครู
ใบฎีกาสุบิน โสภโณ เจา้อาวาสวดัเกตุมณีวราราม ดงัวา่ “รูปแบบทีนาํมาใช้นีได้ส่งผลให้ชาวบ้าน
ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนามากขึน วัด/พระสงฆ์มีหน้าทีสําคัญในการช่วยกล่อมเกลา
จิตใจคนเรา และถือว่าดีอย่างยิงเมือมีธนาคารความดีเป็นอีกแห่งหนึงทีจะสามารถช่วยให้ชาวบ้าน
ได้สร้างความดีเกิดขึนในชุมชน” และสอดคลอ้งกบัประธานธนาคารความดี “โดยภาพรวมแล้ว
โมเดลนีดีมากทีเดียว มีความครอบคลุม ทําให้ตัวเราได้พัฒนาตนเอง รวมทังชุมชนได้เข้าใจ
กระบวนการทาํงานทีเราไม่คุ้นเคย และไม่มีระบบมาก่อน ซึงสิงทีเราต้องดาํเนินการต่อไปคือการ
สานต่อด้วยพลังของชุมชนต่อไป” 
 นอกจากนีรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข เป็น
รูปแบบทีจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงจะนาํไปสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขไดช้ดัเจน 
ซึงรูปแบบการจดัการความรู้หรือ “RONGPLAKHAO Model”   ทีไดนี้เป็นเพียงแบบจาํลองเท่านนั
และเป็นส่วนหนึงของทางเลือกทีผูว้ิจยัตอ้งการนาํเสนอเกียวกบัรูปแบบการจดัการความรู้ธนาคาร
ความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ดังนันในการนํารูปแบบ (Model) ดังกล่าวไปปรับ
ประยุกต์ใช้กบัชุมชนอืนๆ จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งจดัทาํเป็นกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการ เพือ
นาํไปสู่การปฏิบติัทีเป็นรูปธรรมทีชดัเจนรวมทงัตอ้งพิจารณาดูเงือนไข องคป์ระกอบ หรือศกัยภาพ
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ด้านต่างๆของพืนทีนันๆ อย่างรอบคอบ ทงันีเนืองจากสภาพบริบทของพืนทีแต่ละพืนทีย่อมมี
เอกลกัษณ์เฉพาะแตกต่างกนัออกไป   

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะการวิจยัออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ยขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบาย ขอ้เสนอแนะทีไดจ้ากผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะเพือการวจิยัครังต่อไป ดงันี 

1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
    1.1  ควรมีการนํากิจกรรมธนาคารความดีในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของท้องถิน 
โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน โดยมีการดาํเนินงานฟืนฟูพฒันาและส่งเสริมให้เกิดการบูร
ณาการร่วมกนักบัสถาบนัในชุมชน เช่น วดั โรงเรียน และองคก์รภาคีเครือข่ายในชุมชน    
   1.2  ควรส่งเสริมให้ธนาคารความดี เป็นศูนยก์ารจดัการเรียนรู้ขึนในชุมชน เพือใช้เป็น
ศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ของสมาชิก ชุมชน และเครือข่ายอยา่งต่อเนือง และศูนยก์ารจดัการความรู้
ของธนาคารความดีทีถือเป็นกลไกขบัเคลือนให้ทีมงานจดัการความรู้ คณะกรรมการและสมาชิก
ธนาคารความดีได้มาแลกเปลียนเรียนรู้ในสิงทีตนเองค้นพบหรือได้สือสารแลกเปลียน รวมถึง
ขอ้สรุปทีไดจ้ากการสรุปบทเรียนและควรนาํบนัทึกหลงัการปฏิบติั มาสรุปเป็นองค์ความรู้ทีไดม้า
จากการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

2. ข้อเสนอแนะทไีด้จากผลการวจัิย 
     2.1 จากผลการศึกษาพบวา่ การนาํรูปแบบการจดัการความรู้ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนไปใช ้มีผล
ทาํให้ชุมชน สามารถพฒันาขึนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได ้(Community of practice: COP) โดย
การร่วมแลกเปลียน แบ่งปัน เรียนรู้ เพือให้ไดม้าซึงขุมความรู้ (Knowledge assets: KA)  ดงันนั
สําหรับสมาชิกธนาคารความดีหรือชุมชนทีนําไปทดลองใช้ ควรนําผลทีได้จากการปฏิบัติมา
แลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกร่วมกนั ทีมีถูกยกระดบัขึนเรือยๆ ผา่นการปฏิบติั นาํไปประยุกต์
และปรับใชต้ามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบับริบทชุมชน 
   2.2  จากผลการวจิยัพบวา่ การนาํรูปแบบการจดัการความรู้ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนไปใช ้มุ่งเนน้
การพฒันาคนให้มีคุณภาพ สามารถทีจะดาํเนินชีวิตไปได้อย่างสงบสุข และพฒันากระบวนการ
ขบัเคลือนความดีโดยนาํหลกัการทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นลกัษณะของคะแนนความดี  
ผลจากการดาํเนินการสามารถทาํให้คนมีความสุข มีการแลกเปลียนเรียนรู้ โดยไดรั้บค่าความดีเป็น
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สิงตอบแทนแลว้สามารถนาํมาแลกเป็นสิงของได ้ดงันนัในการนาํรูปแบบไปปรับใชค้วรมีการปรับ
กุศโลบายใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมและสร้างแรงจูงใจทีน่าสนใจกบัทุกกลุ่มคน 
  2.3  จากผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูน้าํในชุมชนเป็นกลุ่มทีมีความสําคญัต่อความสําเร็จของ
ธนาคารความดี เนืองจากผูน้าํชุมชนเป็นผูที้มีบทบาทและมีอาํนาจในการชกัชวนให้ลูกบา้นปฏิบติั
ตามได ้ หากผูน้าํชุมชนเขา้มามีบทบาทในส่วนของกรรมการย่อมทาํให้การดาํเนินงานและการ
ขบัเคลือนธนาคารความดีเป็นไปอยา่งราบรืนและมีความยงัยืน ดงันนัแนวทางทีควรดาํเนินการคือ 

การจดัอบรมเกียวกบัธนาคารความดีใหก้บักลุ่มผูน้าํชุมชนอยา่งต่อเนือง ทงักาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจทีตรงกนั เมือ
ชาวบา้นมีปัญหาสามารถมาสอบถามแลว้ไดรั้บคาํตอบทีถูกตอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

  2.4  จากผลการวิจยัพบว่า การธนาคารความดีบ้านร่องปลาคา้ว จะสามารถประสบ
ความสําเร็จไดต้อ้งปัจจยัหลายปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นตวับุคคลทีเป็นทุนมนุษยข์องชุมชน ปัจจยั
บริบทแวดลอ้มทีเป็นทุนทางสังคมของชุมชน รวมทงัปัจจยัดา้นความเชือและการบริหารจดัการทีดี 

เพราะฉะนนัการนาํธนาคารความดีไปปรับใชใ้นชุมชนอืนนนั ตอ้งคาํนึงวา่แต่ละชุมชนมีบริบททาง
สังคมทีแตกต่างกนั ดงันนัควรมีการระดมความคิดเห็นจากคนในชุมชนโดยเฉพาะประเด็นเรือง 

“กรอบในการฝากความดี” พยายามใหทุ้กกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้ากทีสุด แลว้จึงสรุปเป็น
หมวดหมู่ความดีของชุมชน เป็นการกระตุน้การมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนและสร้างความเป็น
เจา้ของร่วมกนั  
 2.5 จากผลการวิจยัพบว่า ปัญหาเกียวกบัเรืองการประชาสัมพนัธ์ทีไม่ทวัถึงและชดัเจน  
เนืองจากการประชาสัมพนัธ์เป็นกระบวนการทีมีความสําคญั เพราะการประชาสัมพนัธ์ถือว่าเป็น
หัวใจสําคญัของการพฒันา และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนดว้ย ดงันนัควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพและการเขา้ถึงของขอ้มูลเพือความเขา้ใจทีถูกตอ้งของทุกคน  

3. ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
   3.1 ควรมีการนาํรูปแบบการจดัการความรู้และแผนจดัการความรู้เพือพฒันากิจกรรม

ธนาคารความดีดว้ยการวิจยัปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม ทีผูว้ิจยัพฒันาขึนไปทดลองใช้กบัพืนทีอืน
เพือเป็นขอ้เปรียบเทียบทางการศึกษา จะทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลทีชดัเจนขึน 
   3.2  ควรมีการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรกิจกรรมในการพฒันาสมรรถนะให้แก่ผูน้าํ
ชุมชน นกัจดัการความรู้ทอ้งถิน ให้มีประสิทธิภาพในการจดัการความรู้ และเป็นผูอ้าํนวยความ
สะดวกในชุมชนใหเ้กิดการเรียนรู้สู่หมู่บา้นอยูดี่มีสุข 
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  3.3 ควรมีการขยายพืนทีอืนๆ ในการศึกษาทีมีลักษณะแตกต่างกัน  เช่น  บริบท 
สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมและกลุ่มคน หรืออืนๆ เพือเทียบเคียงผลของการจดัการความรู้ เพือให้ได้
ขอ้มูลและขอ้สรุปทีชดัเจนขึนทงันีจะสามารถนาํผลการวิจยัไปกาํหนดรูปแบบและแนวทางการ
พฒันาธนาคารความดีมีรูปแบบทีเหมาะสมยงิขึน 

 3.4  ควรมีการศึกษาตวัชีวดัผลการปฏิบติังานของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยู่
เยน็เป็นสุขของคนในชุมชนเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัครอบครัว ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน และระดบั
ตาํบล เนืองจากตวัชีวดัในแต่ละระดบัมีระดบัทีแตกต่างกนั โดยวิเคราะห์ให้เห็นความเชือมโยงของ
ตวัชีวดัทงั 3 ระดบั 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

1.  ผศ.ดร.วราภา    มหากาญจนกุล  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2.  อ.ดร.อเนกพล   เกือมา   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3.รศ.สมพงษ ์      บุญเลิศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
4. รศ.นิโลบล    นิมกิงรัตน์  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
5.  ผศ.ดร.รณิดา   ปิงเมือง   มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 
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ภาคผนวก   ข 

เครืองมอืในการวจิยั 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
เรือง 

การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ธนาคารความดีเพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ของชุมชนไทย 

 

คาํชีแจง 

แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของการวจิยัเพือการทาํดุษฎีนิพนธ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

พฒันารูปแบบของการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย ขอ้มูลทีได้
จะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อผูว้จิยัและเป็นองคค์วามรู้ของธนาคารความดี ขอ้มูลทีไดจ้ะเก็บเป็นความลบัและจะ
วเิคราะห์นาํเสนอโดยภาพรวมเท่านนั จะไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียใดๆ แก่ผูใ้หข้อ้มูล จึงขอใหท่้านตอบแบบสอบถาม
ตามสภาพความเป็นจริงและตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 

แบบสอบถามฉบบันี เป็นขอ้คาํถามเกียวกบัสภาพการณ์ทวัไปเกียวกบัการจดัการความรู้ 

ความตอ้งการในการจดัการความรู้ธนาคารความดี แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนที 2 สภาพการณ์ทวัไปของการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 
ตอนที 3 ความตอ้งการในการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 
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ตอนที 1    ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1.  เพศ    ชาย 
    หญิง 
 
2. อาย ุ    ตาํกวา่ 20  ปี 
    21-30 ปี 

    31-40  ปี 
    41-50  ปี 
     51-60  ปี 
                 61 ปีขึนไป                                              

3.  ระดบัการศึกษา  ประถมศึกษา  
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
 อนุปริญญา/ ปวส. 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี      

     
4.   รายไดต่้อเดือน  นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
    5,001-10,000 บาท 
    10,001-15,000 บาท 

    15,001-20,000 บาท 
    20,001 บาทขึนไป                         
4.  อาชีพ   นกัเรียน 

 ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน 
 เกษตรกรรม 
 รับจา้ง 

� คา้ขาย 
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ตอนที 2 สภาพการณ์ทวัไปของการจดัการความรู้และความตอ้งการในการจดัการความรู้ 
ธนาคารความดี 
 

สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดี 

ระดบัการปฏิบติั 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
1.  การแสวงหาความรู้ของคณะทาํงานและ
สมาชิกธนาคารความดี 

     

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการแสวงหา
ความรู้ 

     

3. การเขา้รับการอบรม การสมัมนาและการดู
งาน จากแหล่งขอ้มูล 

     

4.การกาํหนดความรู้ตามความตอ้งการของ
สมาชิก 

     

5.การกาํหนดความรู้ทีจาํเป็นต่อการดาํเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี 

     

6. การคิดคน้หาวธีิการใหม่ๆ ในการนาํมาใช้
ในการ ดาํเนินกิจกรรมธนาคารความดี 

     

7. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ใหก้บัสมาชิก
ไดรั้บรู้ 

     

8. การถ่ายทอดความรู้จากผูมี้ประสบการณ์
สูงหรือผูเ้ชียวชาญเกียวกบัการดาํเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี 

     

9. การสอนงานโดยการปฏิบติัจริงในสิงที
ตอ้งเรียนรู้ใหก้บัสมาชิก 

     

10. การเห็นคุณค่าของความรู้ทีมีอยูใ่นตวั
ของสมาชิก 

     

11.  การผสมผสานความรู้เก่าและความรู้
ใหม่ 
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สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคาร
ความดี 

ระดบัการปฏิบติั 
มากทีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
12. การนาํความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ของ
สมาชิกนาํใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม 

     

13.  มีการเก็บรวบรวมความรู้ต่างๆ ทีสมาชิก
ตอ้งการอยา่งเป็นระบบ 

     

14. การนาํความรู้ทีจดัเก็บไวม้าใชไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

15.การนาํความรู้ดา้นต่างๆ ของธนาคาร
ความดีรวมถึงปัญหาทีเกิดขึนในระหวา่งการ
ดาํเนินงานมาปรึกษาหารือ วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ และนาํขอ้สรุปทีไดม้าปรับใช้
เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน 

     

16. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ใหก้บั
สมาชิกและบุคคลภายนอก 

     

17. การแบ่งปันความรู้กบักลุ่มบุคคลทีสนใจ
มาศึกษาดูงานและสมาชิกภายนอกพืนที 

     

18. การประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลียน 
และระดมความคิดเห็นร่วมกนัของสมาชิก 

     

19.  จดับอร์ด นิทรรศการและสือรูปแบบ
ต่างๆ ของกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ของ
ธนาคารความดีใหก้ลุ่มสมาชิกและบุคคล
ทวัไป 

     

20. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ของ
สมาชิก 
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สภาพการณ์การจดัการความรู้ของธนาคารความดี ระดบัการปฏิบติั 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
21.   กิจกรรมการแลกเปลียนความรู้ ในการเอา
ความรู้จากประสบการณ์ มาผนวกกบัภูมิปัญญา
ดงัเดิมประยกุตใ์ช ้ 

     

22.  การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และนาํขอ้สรุปมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินงาน 

     

23. การถอดบทเรียน การดาํเนินกิจกรรมของ
ธนาคารความดีนาํมาปรับใชใ้นการพฒันา การ
ดาํเนินงาน 

     

24.  การปรับปรุงความรู้ใหท้นัสมยัและทนั
เหตุการณ์ปัจจุบนั 

     

 

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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ตอนที 3  ความตอ้งการจดัการความรู้ของธนาคารความดี 

ความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดี ระดบัการปฏิบติั 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

1.  มีการพดูคุยแลกเปลียนความคิดเห็นภายในธนาคารความ
ดีเป็นประจาํ 

     

2. มีการศึกษาขอ้มูลใหม่ๆ เกียวกบัธนาคารความดีอยา่ง
ต่อเนือง 

     

3. มีการแสวงหา/คน้หาความรู้จากแหล่งความรู้ทีหลากหลาย
จากภายในธนาคารความดีและภายนอก เช่น สือสิงพิมพ์
ต่างๆ อินเตอร์เนต หอ้งสมุด การอบรม หรือการสมัมนา 
เป็นตน้ 

     

4.มีการแสวงหาความรู้จากบุคคลทีมีความรู้หรือผูเ้ชียวชาญ
ดา้นธนาคารความดีและการทาํความดี เช่น การพดูคุย 
สนทนา การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

     

5.มีการคิดคน้หาวธีิการใหม่ๆในการนาํมาใชใ้นการดาํเนิน
กิจกรรมธนาคารความดี 

     

6. สมาชิกในธนาคารความดีมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและแสวงหาความคิดใหม่ๆในการปฏิบติังาน 

     

7. มีการนาํความรู้ทีไดจ้ากแหล่งต่างๆมาพฒันาเป็นสิงใหม่ๆ 
ในการดาํเนินงาน 

     

8. มีการส่งเสริมบรรยากาศในการดาํเนินงานเพือใหเ้กิดแรง
กระตุน้ใหส้มาชิกนาํความรู้ทีอยูใ่นตวัออกมาเป็นความรู้ใน
ลกัษณะการเอกสารและการสอนงาน 

     

9. มีการสนบัสนุนเรืองการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ
ใชใ้นการพฒันาความรู้และนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชใ้นการ
ปฏิบติังานและเก็บขอ้มูล 
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ความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดี ระดบัการปฏิบติั 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
10. มีการนาํความรู้ทีเกิดจากประสบการณ์ของสมาชิกนาํ
ใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม 

     

11. มีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั
สามารถคน้หาไดง่้ายเมือตอ้งการใช ้

     

12. มีการบนัทึกประสบการณ์ และความชาํนาญของ
สมาชิกเก็บไวใ้นสือต่างๆเพือนาํมาใชอี้กในภายหลงั เช่น 
ครูภูมิปัญญาทอ้งถิน 

     

13. มีสมาชิกทีมีความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และรับผิดชอบประจาํเกียวกบัการพฒันา
ความรู้ดา้นธนาคารความดี 

     

14. มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยทีี
มีประสิทธิภาพทีช่วยในการจดัเก็บความรู้ไดม้ากและ
ทนัเวลา 

     

15.  มีการแลกเปลียนความรู้ระหวา่งสมาชิกตามความ
จาํเป็นและความเหมาะสมของเวลา เพือสรุปปัญหาจาก
การทาํงาน และร่วมปรึกษาหารือเพือหาวธีิการปรับและ
เลือกใชค้วามรู้ใหเ้หมาะสมกบังาน 

     

16. มีการนาํความรู้ทีไดจ้ากประสบการณ์ทาํงาน การ
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงานมาใชใ้นการปฏิบติังาน
เพือใหเ้ป็นการนาํความรู้มาปรับใชไ้ดเ้หมาะสม 

     

17.  มีการจดัประชุมเพือร่วมกนัวเิคราะห์ สงัเคราะห์การ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

     

18. มีการเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ดา้นธนาคารความดีผา่น
ทางสือต่างๆ เช่น อินเตอร์เนต สือสิงพิมพ ์เป็นตน้ 

     

19. มีการสร้างเครือข่ายความรู้ซึงกนัและกนัระหวา่ง
สมาชิกหรืองานหน่วยงานภายนอกทีเกียวขอ้ง 
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ความตอ้งการการจดัการความรู้ของธนาคารความดี ระดบัการปฏิบติั 

มากทีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

20. เป็นคุณค่าของความรู้และทกัษะทีฝังในตวัสมาชิกแต่
ละคนและสนบัสนุนใหมี้การถ่ายทอดความรู้และทกัษะ
นนัๆไปยงัสมาชิกอืนๆ 

     

21. มีการแจง้สมาชิกของธนาคารความดีเกียวกบักิจกรรม
ต่างๆทีเกิดขึนในธนาคารความดีอยา่งต่อเนือง 

     

22. มีการนาํความรู้ทีไดม้าปรับเป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงาน 

     

23.  มีการใชป้ระโยชน์จากความรู้ทีมีอยูใ่นธนาคารความ
ดีช่วยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่างๆระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 

     

24. มีการสือสารประชาสัมพนัธ์ใหส้มาชิกในธนาคาร
ความดีรับทราบเกียวกบัองคค์วามรู้ทีจดัเก็บและการเขา้ถึง
องคค์วามรู้จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

     

25.  มีการใชอ้งคค์วามรู้สมยัใหม่พฒันาต่อยอดของ
ธนาคารความดีอยา่งต่อเนือง 

     

 

ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณทใีห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจในการจัดอบรมการจัดการความรู้ธนาคารความดี 
เพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

 
คําชีแจง 
1.   แบบประเมินฉบบันีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจดัอบรมการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
2.   ขอใหท้่านตอบตามความเป็นจริง 
3.   คาํตอบของท่านจะเป็นความลบัและไม่เกิดผลเสียหายกบัตวัท่านแต่ประการใด 
4.    แบบประเมินฉบบันีแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี 
ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนที 2 ประเมินความพึงพอใจในการจดัอบรมการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง 
 สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
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คําชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง   หรือช่องขอ้ความทีตรงกบัความจริงหรือความ
คิดเห็นของท่านมากทีสุด  
ตอนที 1    ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ    ชาย 
    หญิง 
 

2. อาย ุ    ตาํกวา่ 20  ปี 

    21-30 ปี 
    31-40  ปี 
    41-50  ปี 
     51-60  ปี 
                  61 ปีขึนไป                                               

3.  ระดบัการศึกษา   ประถมศึกษา  
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
 อนุปริญญา/ ปวส. 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี         

     
4.   รายไดต้่อเดือน   นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
    5,001-10,000 บาท 
    10,001-15,000 บาท 

    15,001-20,000 บาท 
    20,001 บาทขึนไป                         

4.  อาชีพ    นกัเรียน 
 ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน 
 เกษตรกรรม 
 รับจา้ง 
 คา้ขาย 
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ตอนที 2     ประเมินความพึงพอใจในการจดัอบรมการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง 
     สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 

รายการประเมนิ ระดบัความพงึพอใจ 
มากทีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอ้ย นอ้ย

ทีสุด 
ด้านวทิยากร      
1.ความรู้ความสามารถของวทิยากร      
2. การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความชดัเจน      
3. การเชือมโยงเนือหาในการอบรม      
4. มีความครบถว้นของเนือหาในการอบรม      
5. การเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น 

     

ด้านสถานท/ีระยะเวลา      
6. สถานทีสะอาดและมีความเหมาะสม      
7. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์      
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      
ด้านความรู้ความเข้าใจ      
10. ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองนีก่อนการอบรม      
11. ความรู้ ความเขา้ใจในเรืองนีหลงัการอบรม      
ด้านการนําความรู้ไปใช้      
12. สามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

     

13. มีความมนัใจและสามารถนาํความรู้ทีไดรั้บไป
ใชไ้ด ้

     

14. สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้      
 

ขอ้เสนอเพิมเติม ...................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  

แบบทดสอบเกยีวกบัการทาํความดแีละการจดัการความรู้ 
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คาํชีแจง  ใหท่้านเลือกคาํตอบทีถูกตอ้งทีสุดเพียง 1 ขอ้ 
 
1.  หากจะทาํความดีเราควรปฏิบติัตามหลกัธรรมใด 
 ก.  เบญจศีล 
 ข. บุญกิริยาวตัถุ 
 ค. อริยะสจั 4 
 ง. ไตรสิกขา 
 
2.  “ทาํดีไดดี้มีทีไหน ทาํชวัไดดี้มีถมไป” เป็นคาํพดูทีถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร 
 ก. ถูกตอ้ง เพราะคนชวับางคนก็ไดดี้ 
 ข. ถูกตอ้ง เพราะวา่คนดีมกัไม่ไดรั้บผลตอบแทนทีดี 
 ค. ผิด เพราะทาํความดีตอ้งไดรั้บผลดี 
 ง. ผิด เพราะความดียอ่มไม่สูญสินแห่งความดี 
 
3.  ทาํความดีมีผลเหมือนหรือแตกต่างกบัการทาํความชวัอยา่งไร 
 ก. เหมือนกนั เพราะทงัสองอยา่งต่างไม่มีการเบียดเบียนใคร 
 ข. เหมือนกนั เพราะปฏิบติัเหมือนกนั 
 ค. ต่างกนั เพราะปฏิบติัแตกต่างกนั 
 ง. ต่างกนั เพราะทาํความดีเป็นบุญ แต่การทาํความชวัไม่เป็นบุญ 
 
4.  ขอ้ใดเป็นการทาํความดีทางใจ 
 ก. นอ้งพดูแต่สิงไม่มีประโยชน ์
 ข. นิดเมตตากรุณาต่อคนและสตัว ์
 ค. นิมไม่คิดร้ายต่อผูอื้น 
 ง. นุ่นตงัใจทาํการงานบา้น 
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5. ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของการทาํความดีต่อตวัเอง 
 ก. ลุงสุขตงัใจไม่โมโหหรือโกรธใคร 
 ข. นอ้งม่อนมีสมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 
 ค. ป้าแสงไม่กระทาํการรบกวนคนขา้งบา้น 
 ง. นา้ใจช่วยพฒันาวดัทุกวนัพระ 
 
6.  พฤติกรรมใดทีไม่ควรกระทาํ 
 ก. เสียสละความสุขส่วนตนเพือใหส้งัคมมีความสุข 
 ข. ใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผลในการตดัสินใจ 
 ค. ใหอ้ภยัและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้อยา่งสนัติวธีิ 
 ง. ไม่หลงมวัเมาไปกบัอบายมุข 
 
7.  ขอ้ใดไม่ใช่ กิจกรรมการทาํความดีภายใตธ้นาคารความดี 
 ก. การฟืนฟภููมิปัญญาทอ้งถินในชุมชน 
 ข. การปลูกผกัสวนครัวปลอดสารพิษ 
 ค. การไปทาํบุญทีวดัทุกวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา  
 ง. การเลียงเหลา้/สุราในงานบุญประจาํหรือบา้น 
 
8.  “การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชน” จดัอยูใ่นหมวดเมนูกิจกรรมทาํความดีภายใตธ้นาคารความดีขอ้ใด 
 ก. การสมคัรสมานสามคัคี 
 ข. การเสียสละ 
 ค. การปฏิบติัดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 ง. การดาํเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
9.  สิงใดทีสาํคญัในการดาํเนินงานธนาคารความดีใหบ้รรลเุป้าหมาย 
 ก.    ความสามคัคี 
 ข.     ความเอือเฟือ อารีต่อกนั 
 ค.      ความไวเ้นือเชือใจต่อกนั 
 ง.      ถูกทุกขอ้ 
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10.    บุคคลทีมีบทบาทในการขบัเคลือนการดาํเนินงานของธนาคารความดีคือใคร 
 ก. ผูน้าํชุมชน 
 ข. คณะกรรมการธนาคารความดี 
 ค. สมาชิกธนาคารความดี 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
11.  ถา้พดูถึงการจดัการความรู้ ท่านคิดวา่คาํพดูใดถูกตอ้งทีสุด 
 ก. เป็นกระบวนการทีส่งเสริมเฉพาะตวับุคคล 
 ข. มีกระบวนการประกอบดว้ยรวบรวม ประมวล นาํไปใช ้จดัเก็บ ประยกุต ์
 ค. สามารถนาํไปใชใ้นทุกขนัตอนของการทาํงาน 
 ง. เป็นแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
 
12.  ขอ้ใดเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการจดัการความรู้ ตรงกบัขอ้ใด 
 ก. คน  
 ข. งานหรือกิจกรรม 
 ค. ความรู้ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
13.  ขอ้ใด ไม่ใช่ ปัจจยัเอือทีทาํใหก้ารจดัการความรู้ประสบความสาํเร็จ 
 ก. การมีทิศทางและกลยทุธ์ทีชดัเจนขององคก์ร 
 ข. การมีบุคลากรทีมีความสามารถ 
 ค. การมีโครงสร้างพืนฐาน 
 ง. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 
 
14.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัของการจดัการความรู้ 
 ก. คนร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ 
 ข. คนทีมีพืนฐานคลา้ยๆกนั มาร่วมกนัคิดเป็นกลุ่ม 
 ค. มีการทดลอง เรียนรู้ ลองผิดลองถูก 
 ง. จะเกิดเมือมีความตอ้งการใชเ้ท่านนั 
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15. เป้าหมายของการจดัการความรู้ คือขอ้ใด 
 ก. พฒันางาน 
 ข. พฒันาคน 
 ค. พฒันาศกัยภาพองคก์ร 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
16. ตวัอยา่งของชุมชนนกัปฏิบติัทีดีทีสุดคือ 
 ก. สภากาแฟ 
 ข. ทีมฟตุบอล 
 ค. วงเหลา้ 
 ง. ชมรมคนเล่นอินเตอร์เน็ต 
 
17. ขอ้ใด ไม่ใช่ ลกัษณะการเล่าเรืองทีดี 
 ก. เรืองเล่าเป็นเรืองจริง 
 ข. เรืองเล่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตนเอง 
 ค. มีลีลาการเล่าทีทาํใหเ้กิดพลงัการขบัเคลือน 
 ง. เรืองทีเล่า ครบจบภายในเวลาประมาณ 2-3 นาที 
 
18.  กระบวนการใดทีเป็นทีเป็นการใชค้วามรู้เกิดประโยชน์กบัองคก์รมากทีสุด 
 ก. การแบ่งปันและแลกเปลียนเรียนรู้ 
 ข. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
 ค. การเขา้ถึงความรู้ 
 ง. การเรียนรู้ 
 
19.    ขอ้ใดถูกตอ้งมากทีสุด 
 ก. การจดัการความรู้หากไม่ทาํ จะไม่รู้ 
 ข. การจดัการความรู้คือการจดัการของผูเ้ชียวชาญ 
 ค. การจดัการความรู้ถือเป็นเป้าหมายของการทาํงาน 
 ง. การจดัการความรู้คือการจดัการความรู้ทีมีในเอกสาร ตาํรา มาจดัใหเ้ป็นระบบ 
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20  ขอ้ใดเป็นปัญหาทีทาํใหก้ารจดัการความรู้ไม่กา้วหนา้เท่าทีควร 
 ก. หวงวชิา ไม่อยากบอกใหค้นอืนรู้ในสิงทีตนรู้ กลวัตวัเองหมดคุณคา่ 
 ข. ผูน้าํไม่เห็นความสาํคญัของการจดัการความรู้ 
 ค. ผูป้ฏิบติัเห็นวา่ทุกวนังานประจาํก็ยุง่อยูแ่ลว้จะเอาเวลาใดมาร่วมกิจกรรมอืนๆ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
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แบบสอบถามประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการความรู้ของธนาคารความดี 
เพอืเสริมสร้างสังคมอยู่เยน็เป็นสุข ของชุมชนไทย 

 
คําชีแจง 
1.   แบบประเมินฉบบันีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจดัอบรมการจดัการความรู้
ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขของชุมชนไทย 
2.   ขอใหท้่านตอบตามความเป็นจริง 
3.   คาํตอบของท่านจะเป็นความลบัและไม่เกิดผลเสียหายกบัตวัท่านแต่ประการใด 
4.    แบบประเมินฉบบันีแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี 
ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ตอนที 2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคาร ความดีเพือเสริมสร้างสังคม 
               อยูเ่ยน็เป็นสุข ของชุมชนไทย 
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คาํชีแจง กรุณาทาํเครืองหมาย  ลงในช่อง   หรือช่องขอ้ความทีตรงกบัความจริงหรือความคิดเห็น 

                  ของท่านมากทีสุด  

ตอนที 1    ขอ้มูลส่วนบุคคล 

1.  เพศ    ชาย 
    หญิง 
2. อาย ุ    ตาํกวา่ 20  ปี 

    21-30 ปี 
    31-40  ปี 
    41-50  ปี 
     51-60  ปี 
                  61 ปีขึนไป                                               

3.  ระดบัการศึกษา   ประถมศึกษา  
 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 
 อนุปริญญา/ ปวส. 
 ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี         

4.   รายไดต้่อเดือน   นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 
    5,001-10,000 บาท 
    10,001-15,000 บาท 

    15,001-20,000 บาท 
    20,001 บาทขึนไป                         
4.  อาชีพ    นกัเรียน 

 ขา้ราชการ/พนกังานส่วนทอ้งถิน 
 เกษตรกรรม 
 รับจา้ง 
 คา้ขาย 

 



439 

 
ตอนที 2  ประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการความรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสังคม 
               อยูเ่ยน็เป็นสุข ของชุมชนไทย 
 

รายการประเมนิ ระดบัประเมนิ 
มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

  ด้านกระบวนการจดัการความรู้ 
1. การดาํเนินงานของธนาคารความดีอยา่งเป็นระบบเพือ
หาจุดบกพร่องในเรืองความรู้และใชก้ระบวนการทีเป็น
ขนัตอนชดัเจนในการแกไ้ขจุดบกพร่อง 

     

2. มีการประชุมเพือแลกเปลียนเรียนรู้มีอยา่งสมาํเสมอ      
3. สมาชิกธนาคารความดีมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความคิดใหม่ ๆ 

     

4. มีการส่งเสริมสนบัสนุนใหกิ้จกรรมการจดัการความรู้
เกิดขึนอยา่งจริงจงัและต่อเนือง 

     

5. ชุมชนมีแหล่งและฐานขอ้มูลความรู้ในการจดัเก็บ
ความรู้ 

     

6. มีการบนัทึกรวบรวมความรู้เกียวกบัธนาคารความดี
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

7. การดาํเนินงานของธนาคารความดีมีการถ่ายทอด สอน
งานไดเ้รียนรู้ทีเป็นระบบ 

     

8. มีการถ่ายทอดความรู้เกียวกบัธนาคารความดีใหก้บั
ผูส้นใจ 

     

9. การใชป้ระโยชน์จากความรู้ธนาคารความดีไปใชใ้น
การดาํเนินชีวติ 

     

ด้านภาวะผู้นําในการจดัการความรู้ 
10. ผูน้าํชุมชนเห็นความสาํคญัใหก้ารสนบัสนุนในการ
สร้างระบบการจดัการความรู้ภายในชุมชน 
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รายการประเมนิ ระดบัประเมนิ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

11.  ผูน้าํชุมชนกาํหนดวธีิการในการจดัการความรู้
ร่วมกบัคณะทาํงานธนาคารความดี 

     

12. ชุมชนเขา้ใจถึงศกัยภาพของชุมชนในการดาํเนินงาน
ของธนาคารความดี 

     

14. ชุมชนใหก้ารเรียนรู้ของธนาคารความดีเพือเสริมสร้าง
ใหชุ้มชนเขม้แขง็เพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

     

ด้านวฒันธรรมเรืองการจดัการความรู้ 
15. การดาํเนินงานของธนาคารความดีใชก้ารเรียนรู้เพือ
เสริมสมรรถภาพ ของธนาคารความดีทีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็
เพือสร้างองค ์ความรู้ใหม่ๆ 

     

16. การดาํเนินงานของธนาคารความดีมีการเรียนรู้จากผล
ทีเกิดขึนแลว้นาํไปสู่การปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึน 

     

17. ธนาคารความดีมีบรรยากาศการเปิดเผยและไวว้างใจ 
ซึงกนัและกนั 

     

18. การแสดงความคิดเห็นร่วมกนัภายในกลุ่ม ระหวา่ง
กลุ่ม เกิดการยอมรับในความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

     

19. ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของธนาคารความดีร่วมกนั      
 ด้านกจิกรรมของธนาคารความดี 
20. ธนาคารความดีเป็นแหล่งเรียนรู้ทีสาํคญัของชุมชน 

     

21. ธนาคารความดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การทาํงานร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

     

22. ธนาคารความดีดาํเนินกิจกรรมร่วมกบัชุมชนและ
หน่วยงานตามเทศกาลต่างๆของทอ้งถินอยา่งสมาํเสมอ 

     



441 

รายการประเมนิ ระดบัประเมนิ 

มาก
ทีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ทีสุด 

23. ธนาคารความดีเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การบาํเพญ็ประโยชน์ พฒันาวดั 
หมู่บา้น  

     

24. ธนาคารความดีเป็นศูนยร์วมการทาํกิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งตอ่เนือง 

     

ด้านการวดัผลการจดัการความรู้ 

1.  กิจกรรมการจดัการความรู้เป็นการส่งเสริมคนใน
ชุมชนไดแ้ลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั 

     

2.  กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยใหชุ้มชนตระหนกัถึง
คุณค่าและความสาํคญัของการทาํความดี 

     

3.  กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยใหค้นในชุมชนเขา้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเนือง 

     

4. กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยใหชุ้มชนภาคภูมิใจใน
การทาํความดีทีสามารถนาํชุมชนสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข 

     

5. กิจกรรมการจดัการความรู้ช่วยเชือมโยงชุมชนดว้ยทุน
ทางสงัคม โดยธนาคารความดีไดใ้ชคุ้ณค่าทางพทุธ
ศาสนา ไดแ้ก่ สจัจะ เสียสละ ความเอืออาทร ช่วยเหลือ
กนั และความรักสามคัคีกนั 
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ขอ้เสนอเพิมเติม  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบพระคุณทใีห้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์  
บริบทของธนาคารความด ี

 

1.  ความเป็นมาของธนาคารความดี 
1.1 ประวติัความเป็นมาของธนาคารความดี 

 - ก่อนการจดัตงัธนาคารความดี 

 - การก่อตงัธนาคารความดี 

1.2  บริบทชุมชน/ ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

2. โครงสร้างการบริหารงานของธนาคารความดี 
 2.1  คณะกรรมการของธนาคารความดี 
  2.1   บทบาทหนา้ทีของคณะกรรมการธนาคารความดี 
3. วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานธนาคารความดี 
4. กระบวนการในการบริหารจดัการของธนาคารความดี  

4.1 การแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
4.2 การประชาสัมพนัธ์ 
4.3  การรับสมคัรสมาชิก 
4.4  ผลตอบแทนโบนสัความดี 
4.5 การฝากความดี 

  5. กิจกรรม/เกณฑก์ารทาํความดี 
 5.1  เมนูความดี 
 5.2   หมวดความดี 
 6. ทรัพยากรในการบริหารจดัการและการสนบัสนุนจากแหล่งทุน   
 6.1  ทรัพยากรทีนาํมาใชใ้นการบริหารจดัการ 

6.2  แหล่งสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
 6.7  แหล่งสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
 6.8  แหล่งสนบัสนุนจากเครือข่ายธนาคารความดี 
 7. ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของธนาคารความดี 

 7.1 สาเหตุของปัญหาการดาํเนินงานของธนาคารความดี 
 7.2  ลกัษณะของปัญหาของธนาคารความดี/วธีิการจดัการกบัปัญหาของธนาคารความดี 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิผลงานวจิยั 
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ภาคผนวก ง 

รายชือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
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รายชือผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 

1. พระครูสุจิณ  กลัยาณธรรม กรรมการอาํนวยการธนาคารความดีหวังม้ 
2. นายพนัธ์ุดี   พรหมเทศ  กรรมการผูจ้ดัการธนาคารความดีหวังม้ 
3. นายสมพงษ ์  ชาํหา   กรรมาการฝ่ายบริหารเครือข่ายธนาคารความดีหวังม้ 
4. นางลาวลัย ์  คาํแสนยศ  กรรรมการฝ่ายสนบัสนุนทรัพยากรธนาคารความดี 
5. นายอดิศร   ลาดล า   กรรมการฝ่ายบญัชีธนาคารความดีหวังม้ 

6. พอ่หนานจนัทร์แกว้ อุปเสน  ประธานธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

7. นายนิรันดร์  แปงคาํ  ผูจ้ดัการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 
8 นางณฐัรัตน์  คาํมูล  เลขานุการธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

9. นางพรรณศิริ  ตาคาํ  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  
10.นายสุพจน์  คาํปาวรีะ  กรรมการ 
11. นางแกว้   ยาวชิยั  สมาชิกธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง  

12. นางวนัดี   ใจสม  สมาชิกธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

13. นางอนุตรา   แสนเหลา สมาชิกธนาคารความดีตาํบลป่าหุ่ง 

14. นางยพุิน   ใจยา  สมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้ 

15. นางอาํพนั   เชือนวลจนัทร์ สมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้ 

16. นายทอน   จนัทิมา  สมาชิกธนาคารความดีตาํบลหวังม้ 

17. นายจรัญ    เขือนเพชร ผูใ้หญ่บา้นร่องปลาคา้ว 
18. นายสุรินทร์  เขือนเพชร นายกเทศมนตรีตาํบลนางแล 
19. พระครูใบฎีกาสุบิน  โสภโณ  กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 
20 นางติม    จนัเลน  กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว  

21 นางทศันีย ์   มูลจอ้ย  กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

22.นายนายสวสัดิ    ยอดแกว้  กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

23. นายบุญทว ี   อารีย ์   กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 

24. นางแกว้  กนัทา  กรรมการธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 
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ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบ 
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การศึกษาดูงานธนาคารความดีตาํบลหวังม้และป่าหุ่ง 
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ประชุมชีแจงและก่อตงัธนาคารความดีบา้นร่องปลาคา้ว 
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ประชุมสมัมนาขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ธนาคารความดีเพือเสริมสร้างสงัคมอยูเ่ยน็เป็น 

สุขของชุมชนไทย 
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เวทีสนทนสนกลุ่มแลกเปลียนเรียนรู้ 
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กิจกรรมภายใตธ้นาคารความดี  
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กิจกรรมภายใตธ้นาคารความดี  
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กิจกรรมภายใตธ้นาคารความดี 
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