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ปรัชญาการศึกษาของประเทศที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น เพ่ือการสร้างให้เยาวชนเป็นคนเก่ง คน
ดีและมีความสุข โดยความพยายามในการปฏิรูปการศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ หากแต่ขณะเดียวกับสิ่งที่ปรากฏ
เคียงคู่กับการสร้างคน คือ นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญเศรษฐกิจและวัตถุ ด้วยความพยายามสร้างทุกสิ่งเป็น
สินค้าท่ีสามารถซื้อขายได้ จนก่อเกิดความเสื่อมถอยของระบบคุณค่า ระบบวัฒนธรรม และระบบคุณธรรมจริยธรรมของสังคม น าไปสู่
ปัญหาสังคมในหลายด้านและส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ก าลังรับรู้เรียนรู้เพ่ือแสวงหา
แบบอย่างในการพัฒนาอัตลักษณ์ของตน ซึ่งเริ่มสับสนในระบบคุณค่าที่ปรากฏในสังคม 

ท่ามกลางสภาวการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดค าถามที่ท้าทายองค์กรทางสังคมถึงแนวทางการพัฒนาเยาวชนเพ่ือให้เติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณมีคุณธรรมจริยธรรม
ก ากับในการด าเนินชีวิต มีการผสมผสานในปรัชญาการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งในสังคม
อย่างเกื้อกูล ทั้งยังมีความปรารถนาจะเป็นผู้ที่ยกระดับปัญญาของตนอยู่เนืองนิจ อันเป็นลักษณะที่เรียกว่า “ยุวประชาเมธี” 

ด้วยความคาดหวังจากสังคมต่อองค์กรการศึกษาในการพัฒนาเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่ต้องการผ่านการใช้กลไกการศึกษา
ระบบต่างๆ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือการแสวงหา ตรวจสอบ และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาภายใต้กรอบคิด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ลักษณะดังกล่าวสอดประสานกับแนวคิดกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันที่เชื่อว่า  การมีส่วนร่วม
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ของบุคคลในการคิดค านึงวิเคราะห์อดีต เชื่อมโยงปัจจุบันและคาดหวังถึงอนาคต ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ ความรับผิดชอบ วางแผนงาน 
ปฏิบัติงานและสรุปประเมินผลร่วมกัน จะน าไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนากิจกรรมของกลุ่ม ดังนั้นจึงน าสู่ความสนใจในการปรับใช้
กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะยุวประชาเมธี 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเทคนิคการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะยุวประชาเมธี ด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน 
2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะยุวประชาเมธี ด้วยกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน 

 ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ประชากร 

นักเรียน - นักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ระดับ ปวช. .และ ปวส. จ านวนทั้งสิ้น 1,350 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียน - นักศึกษาแกนน ายุวประชาเมธีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่  จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาจากการ
คัดเลือกแบบก าหนดคุณลักษณะ 

 วธิีการวิจัย 

ส าหรับการรวบรวมข้อมูลได้เริ่มจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมในโครงการ การวิเคราะห์จาก
สมุดบันทึกความดี การสนทนากลุ่มและการสังเกตพฤติกรรม โดยเก็บรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทุกระยะของการศึกษาวิจัย ทั้งยังได้ท า
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอยู่ เสมอ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์  โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) จากนั้นจึงน าเอาข้อมูลที่ได้รับมาจัดหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา และตรวจวิเคราะห์กับแนวคิดทฤษฎีและกรอบ
ความคิดที่ก าหนดไว้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการศึกษา จากนั้นได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของการบรรยาย 
และสรุปเชิงวิเคราะห์ 

 ผลการวจิัย 

กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันที่น ามาปรับใช้ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามีลักษณะเป็นยุวประชาเมธี คือ มีทักษะการ
คิด การปฏิบัติ และมีความสุขเป็นคนดีของสังคมนั้น ต้องยึดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการและการมีส่วนร่วมสูงสุดในการคิด วิเคราะห์
วางแผน ปฏิบัติการและประเมินเพื่อพัฒนา ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือปลูกฝังด้วยความส านึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ และการ
ท างานโดยการช่วยเหลือยอมรับกันและกัน ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของวัยรุ่น ที่ต้องการการยอมรับ และการแสดงออก 

การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการสร้างอนาคตร่วมกัน ต้องมีการกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงสถานการณ์ของ
สังคม การเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันและสร้างความใฝ่ฝันต่ออนาคต การตระหนักถึงบทบาทของตนในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม พร้อม
ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาสังคมในอนาคต บนพื้นฐานความเป็นจริง การก าหนดแผนงาน และการปฏิบัติจริง รวมทั้งการสรุปผล
การปฏิบัติเพ่ือสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงเน้นวิธีการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ และ
สร้างสรรค์ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อยุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ที่จ าเป็นต้องมีการค้นคว้าวิเคราะห์เลือกเฟ้นข้อมูลข่าวสาร ด้วย
การคิดเป็นหรือคิดอย่างฉลาด เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้สามารถรู้จักจ าแนกเลือกฟังหรืออ่านในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งจะท า
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ให้เกิดปัญญารอบรู้ว่าสิ่งใดคือ คุณค่าแท้ คุณค่าเทียม สามารถน าไปใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งเมื่อกระท าบ่อยครั้งก็จะเกิดความรอบรู้
จากการท าหรือรู้ท า 

ขณะเดียวกันยังพบว่า กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะยุวประชาเมธีที่ดีจ าเป็นต้องมีการสร้างเงื่อนไขจูงใจเพ่ือเสริมแรงให้
นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น และพร้อมจะแสดงตนแก่ผู้อ่ืนด้วยความภาคภูมิใจในฐานะยุวประชาเมธี  ดังนั้นจึงมีการบูรณาการ
แนวคิดการปลูกฝังคุณธรรมด้วยการปรับพฤติกรรมและการปลูกฝังคุณธรรมด้วยการเรียนรู้ทางสังคม ด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ การแสดงความชื่นชมผลงาน การประชาสัมพันธ์ผลงานโดยสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นและสื่อสิ่งพิมพ์
ของสถานศึกษา รวมทั้งการสร้างเงื่อนไขด้วยการก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งก าหนดคนละ 6 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน และการส่งเอกสารบันทึกความดีคนละ 8 สัปดาห์ โดยมีการเซ็นรับทราบการท าความดีจากเพ่ือน ครูที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หรือการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการที่นักศึกษา
น าเสนอ การจัดเวทีสรุปบทเรียนเพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในสถานศึกษาอ่ืน การติดตามนิเทศผล
การด าเนินงานตามโครงการฯและการจัดมหกรรมการศึกษาเพ่ือน าเสนอผลงานสู่สาธารณชน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเข็มประดับ
ที่แสดงสถานภาพการเป็นยุวประชาเมธี การมอบโล่เกียรติยศ และการบันทึกเทปโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 

นอกจากนี้ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่คิด ใฝ่รู้ มีการปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดบอร์ดนิทรรศการเสริมสร้างความดี เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวกิจกรรมของกลุ่มยุวประชาเมธี 
การจัดรายการเสียงตามสายประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพ่ือเป็นการเชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษา ได้ช่วยกันท าความดีและประพฤติตน
ในทางท่ีเหมาะสมกับสถานะของตนเอง การตั้งชมรมฝึกพูดและกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่เปิดสอนดนตรี และงานหัตถศิลป์
ล้านนาแก่กลุ่มเพ่ือนในสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งท าให้นักศึกษาได้พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าให้แก่ตนเอง และมีความกล้า
แสดงออกในทางที่เหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการด าเนินกิจกรรมเหล่านี้ จะเป็นเพียง
พ้ืนฐาน เป็นการสืบผล ไม่ใช่การสานเหตุทั้งหมด หากแต่เป็นรูปแบบการใช้วัฒนธรรมย่อยของสถานศึกษาให้เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคน โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลให้นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวไปในคุณความดีตามวิถีแห่งไตรสิกขาท่ี
สถานศึกษาได้พยายามจัดวางระบบวัฒนธรรม ทีเ่อ้ือต่อการก้าวไปสู่การเป็นยุวประชาเมธี 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผลการวิจัยนี้พบว่ากระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันสามารถพัฒนาคุณลักษณะยุวประชาเมธี หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้แก่ผู้เรียนได้ดี โดยชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้จะต้องเน้นการมีส่วนร่วมแท้จริงของผู้เรียน พร้อมทั้งการบูรณาการสอดแทรกการ
พัฒนาคุณลักษณะนี้ในกิจกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยยังมีจุดด้อย เรื่องการวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม ดังนั้นหากมีการวัดประเมินผลก่อน เชื่อว่าจะท าให้รู้จุดเด่นจุดด้อยในศักยภาพแต่ละด้าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาตามศักยภาพบุคคล 

2. ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยการสอนสอดแทรกในทุกรายวิชาการ ซึ่ง
หากครูผู้สอนทุกคนตระหนักและด าเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นระบบยิ่งขึ้น 

3. สถานศึกษาและผู้บริหาร ควรได้มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ด้วยการนิเทศ แนะน า ให้
ขวัญก าลังใจ และจัดงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการจัดกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ที่ร่วมเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนอีกทางหนึ่ง 

4. การประเมินผลการพัฒนาพฤติกรรมยุวประชาเมธีของนักเรียนนักศึกษา แม้ว่าได้ใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นการมีส่วน
ร่วมโดยการให้นักเรียนนักศึกษาได้ประเมินตนเอง หรือกลุ่มเพ่ือน และให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนา
ตนเองผ่านกิจกรรมสมุดบันทึกความดี  
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5. หน่วยงานต้นสังกัดด้านอาชีวศึกษา ควรได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา โดย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทสังคม ไม่เน้นเพียงเนื้อหา แต่บูรณาการเชื่อมโยงให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม  

6. ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมย่อยของสถานศึกษามีความส าคัญต่อการเกื้อกูลให้นักเรียน
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวไปในคุณความดีตามวิถีแห่งไตรสิกขาเพ่ือเป็นยุวประชาเมธี  

 


