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บทคัดย่อ
บทความวิจยั เรื่อง การศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัว
ฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนหัวฝายและ
การก่อเกิดโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย 2) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายต่อการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชนวัดหัวฝายตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ 3) ศึกษาผลสาเร็จของ
การเป็ นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา พบว่า บริบทของชุมชนด้านวิถชี วี ติ มีลกั ษณะเกื้อกูลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เจ้าคณะตาบลหัวฝายมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนและพืน้ ทีโ่ ดยมีโรงเรียนผูส้ งู อายุเป็ นแกนหลักในการจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชนมีลกั ษณะความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็ง การพัฒนาชุมชนส่วน
หนึ่งนัน้ ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกเช่น งบประมาณ บุคลากร เป็ นต้น ด้านกระบวนการ
บริห ารจัด การโรงเรีย นผู้สูง อายุว ดั หัว ฝายต่ อ การสร้า งความเข้ม แข็ง ชุม ชนนัน้ พบว่า มีก ารวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบเห็นได้จากแผนผังความคิดโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย มีการกาหนดโครงสร้างโดย
แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็ น คณะกรรมการทีป่ รึกษาและสนับสนุ น คณะกรรมการนักเรียน และ
คณะครูผสู้ อน ซึง่ ขับเคลื่อนด้วยทีมงาน 3 ส่วน คือ ทีมนา ทีมทา และทีมร่วม โดยมีการประชุมติดตามอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลการดาเนินงานและหาแนวทางแก้ไข ส่วนผลสาเร็จของการเป็ นชุมชนเข้มแข็งที่เกิด
จากกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สงู อายุวดั หัวฝาย พบว่า ผู้นาได้รบั การยอมรับจากสมาชิกภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างเป็ นวงกว้าง มีการวางแผนและกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นระบบ
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ชัดเจน การทากิจกรรมของชุมชนเน้นการมีสว่ นร่วม เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงาน มีกจิ กรรมทีเ่ น้นการ
พึง่ ตนเอง และได้รบั รางวัลในระดับประเทศ
คาสาคัญ: โรงเรียนผูส้ งู อายุ, ความเข้มแข็ง, ชุมชน

ABSTRACT
Research article on the study of the elderly school at Hua Fai Temple with the
strengthening of Hua Fai community in San Klang Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province
intended to 1) Study the context of Hua Fai community and the formation of the elderly school at
Hua Fai Temple. 2) Study the process of managing the elderly school, Hua Fai Temple on
community strengthening, Hua Fai Temple, San Klang Sub-district, Phan District, Chiang Rai
Province. And 3) Study the success of being a strong community in Hua Fai community, San Klang
Sub-district, Phan District, Chiang Rai Province by using qualitative research.
The study indicated that The context of community life style is complementary to helping
each other. Hua Fai Sub-district the primate plays an important role in the development of people
and areas.By the elderly school as the core of organizing activities for the elderly Community
members have strong social relationships. Part of community development is supported by external
agencies such as budget, personnel, etc. In the process of managing the school, the elderly, Hua
Hua Fai temple to strengthen the community, found that there was a systematic operation plan. We
can be seen from the conceptual map of the elderly school, Hua Fai Temple.T he structure is clearly
defined by dividing the duties by dividing into Advisory and Support Committee, student committee
and teachers which is driven by a team of 3 parts: the team that leads the team and the team Do
and team Co, coordinate the team together with continuous follow-up meetings to evaluate the
performance and find solutions. As for the success of being a strong community caused by the
management process of the elderly school, Hua Fai Temple found that leaders are widely
recognized by members within the community and outside the community. There is a clear plan and
direction for community development. Community activities focusing on participation, learning source
for field trips, study visits, There are activities that focus on self-reliance until being awarded at the
national level .
Keywords: Senior School, Strength, Community.

บทนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประการหนึ่ง
ที่สาคัญคือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ษย์โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญด้วยการยกระดับ
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คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มกี ารจัด
ทรัพยากรร่วมกันให้มขี นาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชวี ติ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็ นพลังร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาและ
พร้อมรับผลประโยชน์ จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ
1
สนับสนุ นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนา
ระดับประเทศต้องอาศัยรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชน/ท้องถิ่นจึงจะเกิดผลสาเร็จได้ ชุมชนเข้มแข็งจึงเป็ น
แนวคิดทีม่ กี ารกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในการอธิบายลักษณะของชุมชน ทีเ่ น้นการพึง่ พาตนเองในด้านการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการอาศัยทุนเดิมของชุมชนอย่างภูมปิ ั ญญาเป็ นกลไกในการ
ขับเคลื่อน เพื่อนาไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนัน้ ๆ ซึ่งแตกต่ างกันไปตามสภาพบริบทของ
พืน้ ที่ ปรากฏให้เห็นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การรักษาวัฒนธรรม
การจัดการปั ญหาร่วมกันของชุมชน เป็ นต้น
แนวคิดชุมชนเข้มแข็งจึงเป็ นประเด็นทีม่ กี ารหยิบยกขึน้ มาเพื่ออธิบายลักษณะของชุมชน ซึง่ ในหลัก
ทางวิชาการก็ได้มกี ารอธิบายความหมายของชุมชนเข้มไว้อย่างหลากหลาย นิยามความหมายชุมชนเข้มแข็ง
ว่า ความสามารถของครอบครัว กลุ่ ม องค์ก รของประชาชนในชุ ม ชนท้อ งถิ่น ที่ไ ด้ร่ว มคิด ร่ว มท า ร่ว ม
แก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยตนเองมากทีส่ ดุ ตามค่านิยม วิธคี ดิ และเป้ าหมายทีก่ าหนดร่ว มกัน
โดยใช้ค วามรู้เ ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น ทัง้ นี้ อาจมีการร่วมมือหรือการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
2
ภายนอกที่เป็ นภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาชุมชนเท่าที่จาเป็ น และ โกวิทย์ พวงงาม ได้แสดงทัศนะ
เกีย่ วกับชุมชนเข้มแข็งในมิตกิ ารพัฒนาชุมชนว่า มนุ ษย์แต่ละบุคคลย่อมมีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาตนเองได้
ถ้ามีโอกาส การพัฒนาชุมชนจึงต้องพัฒนาบุคคลให้มคี วามคิด มีความสามารถทีเ่ พิม่ ขึน้ บนหลักพืน้ ฐานของ
ความเสมอภาคในการดารงชีวติ โดยใช้วธิ กี ารให้การศึกษาและการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
ปรัชญาทางการเมืองการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย โดยเฉพาะหลักการปกครองตนเองและการกระจาย
อานาจ (Decentralization) ให้กบั ชุมชนท้องถิน่ ซึง่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิดการมีสว่ นร่วมโดยให้ความสาคัญ
กับคนอันเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่ามากที่สุดในชุมชน ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาชุมชนให้
พึง่ ตนเองได้
เห็นได้ว่า แนวคิดชุมชนเข้ม แข็งข้างต้นนัน้ มุ่งให้ความสาคัญกับคนในฐานะที่เป็ นทรัพยากรที่ม ี
คุณค่ามากทีส่ ดุ ในชุมชน ตัง้ แต่ในระดับปั จเจก สูห่ น่วยทางสังคมทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ โดยการรวมตัวของคนเป็ น
ระดับครอบครัว กลุ่มองค์กร ตามลาดับ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่ใช้วธิ กี ารให้การศึ กษาเพื่อสร้างองค์
ความรูแ้ ละเพิม่ ขีดความสามารถในพัฒนาชุมชนให้พง่ึ ตนเองได้ ดัวยเหตุน้ีเอง ชุมชนที่มคี วามเข้มแข็งหรือ
เป็ นชุมชนทีม่ กี ารจัดการตนเอง (Community Management) จึงมีความเชื่อมันในศั
่ กยภาพทีจ่ ะแก้ไขปั ญหา
และพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของตนเองและชุมชน โดยมี กระบวนการของชุมชนที่เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการขับเคลื่อนโดยผู้นาควบคู่กบั การเปิ ดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการ
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12.
(กรุงเทพมหานคร: สานักนายกรัฐมนตรี, 2560), หน้า 11-12
2
โกวิทย์ พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่ น, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์จากัด, 2553),
หน้า 217

66

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

พัฒนาร่วมกัน ชุมชนที่มคี วามเข้มแข็งจึงมีภูมคิ ุ้มกันในการป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึน้ กับชุมชนได้ ต่างจาก
ชุมชนทีข่ าดในสิง่ เหล่านี้ซง่ึ มักจะประสบปั ญหาความขัดแย้งกันเองโดยเฉพาะความขัดแย้งทางความคิดทีแ่ บ่ง
ออกเป็ นกลุ่มก๊กต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นประเด็นเรื่องของทรัพยากร (ที่ดนิ ป่ าไม้ น้ า) การเมือง สังคม การสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งจึงเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะก้าวข้ามปั ญหาดังกล่าวได้
ชุมชนหัวฝายเป็ นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อันเป็ น
ปั จจัยเกื้อหนุ นสาคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน กล่าวคือ เป็ นชุมชนที่มกี ารสร้างจิตสานึกถึง
ความเป็ น เจ้า ของในชุ ม ชน ผ่ า นกระบวนการในการให้ก ารศึก ษาซึ่ง นับ ได้ว่า เป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้
(Learning Community) โดยการขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย วัดหัวฝายตัง้ อยูเ่ ลขที่ 91 บ้านหัว
ฝายหมู่ท่ี 9 ต าบลสัน กลาง อ าเภอพาน จัง หวัด เชีย งราย สัง กัด คณะสงฆ์ม หานิ ก าย โดยมีท่า นพระครู
ปิ ยวรรณพิพฒ
ั น์ ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาส ในส่วนบทบาทของ “โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย” นัน้ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยได้รบั การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางและศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปั จจุบนั มีนกั เรียนจานวนทัง้ หมด 170 คน
(ชาย 15 คน/หญิง 155 คน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูส้ งู อายุพฒ
ั นาตนเองให้เป็ นคนทันสมัย ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ สามารถดึงศักยภาพของตนเองไปช่วยชุมชนเพื่อช่วยฝึ กหัดเด็กหรือผู้ท่สี นใจในชุมชนให้ได้ม ี
โอกาสได้เรียนรู้ส ืบ ทอดทักษะวัฒ นธรรมจากคนรุ่น หนึ่ งไปสู่ค นอีกรุ่น รวมถึง ใช้ชีวิต ที่เ หลือ อยู่อย่างไม่
3
ประมาท การเข้าวัด ทาบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา
โรงเรียนผูส้ ูงอายุวดั หัวฝายจึงเป็ นศูนย์กลางสาคัญในการพลักดันกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา
ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และนามาซึง่ การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนจนได้รบั รางวัลในทางพุทธศาสนาดังเช่น รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 วัดส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาวัด ระดับจังหวัด, โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองจังหวัดเชียงราย 2 ปี ตดิ ต่อกัน, รางวัลเกียรติบตั รในการนาเสนอนิทรรศการหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
นอกจากนี้ในส่วนตัวของท่านพระครูปิยวรรณพิพฒ
ั น์เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย เจ้าคณะตาบลสันกลาง เขต 2 ยัง
ได้รบั รางวัลในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอีกหลากหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็ น รางวัลแทนคุณแผ่นดิน ,
รางวัลคนไทยใจอาษา, รางวัลผูท้ าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาและทีส่ าคัญ
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารีรางวัล “เสมาธรรมจักร ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา”, รางวัลพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินดั ดามาตุ รางวัล “เสาอโศก ผูน้ าศีลธรรม” ดังภาพ

3

โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย, บ้านหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภเอพาน จังหวัดเชียงราย สืบค้นเมือ่ วันที่ 9 มิถุนายน
2561 จากเว็บไซต์ http://huafaiseniorsschool.com/)
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ภาพประกอบที่ 1: ป้ ายประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอีกหลากหลายกิจกรรม จากข้อมูลและ
ความน่ า สนใจของพื้น ที่ คณะผู้วิจ ัย จึง ต้อ งการศึก ษาบริบ ทของชุ ม ชนหัว ฝายเพื่อ วิเ คราะห์ภูม ิห ลัง ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีม ีผ ลต่อการก่อเกิดโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝาย และกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน
ผู้สูงอายุวดั หัวฝายที่นาไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงผลสาเร็จของการเป็ นชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาบริบทของชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
2. เพือ่ ศึกษากระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายต่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
วัดหัวฝายตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. เพือ่ ศึกษาผลสาเร็จของการเป็ นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูม ิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (field approach)
การสนทนากลุ่ม (Focus groups discussion) ควบคู่ไปกับการใช้วธิ สี งั เกตแบบไม่มสี ว่ นร่วมจากกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูล
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง (documentary
research) เช่น ตารา บทความ และงานวิจยั ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับประเด็นวิสาหกิจชุมชน หลักการบริหาร
จัดการ การมีส่ว นร่วม และข้อมูลของกลุ่ม อาชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จัง หวัด
เชียงราย
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ
นาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมไปถึงการดาเนินการโรงเรียนผูส้ งู อายุ
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คณะผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแบบสัมภาษณ์ จากนัน้ นาไป
ทดสอบความเที่ยงตรง และนาเครื่องมือดังกล่าวมาปรับอีกครัง้ หนึ่ง ในประเด็นเกี่ยวกับบริบทของชุมชนหัว
ฝายและกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายต่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชนวัดหัวฝาย
ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
3. การสนทนากลุ่ม (Focus groups discussion) การสนทนากลุ่ม เป็ นอีกหนึ่งวิธที ค่ี ณะผูว้ จิ ยั
นามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผูว้ จิ ยั จะดาเนินการสนทนากลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
4. การสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม (Non-participant Observation) คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสังเกตแบบไม่
มีส่วนร่วม เป็ นการสังเกตอยู่วงนอก ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือร่วมกระทาในเหตุการณ์ หรือกิจกรรม ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นการสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้าง (Unstructured Observation) เป็ นการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกโดยธรรมชาติโดยพืน้ ฐานทางสังคม โดยทาการสังเกตการณ์ดาเนินการโรงเรียน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้แก่ผอู้ านวยการโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย คณะกรรมการ ครูผสู้ อน คณะสงฆ์
นักเรียนโรงเรียนผูส้ งู อายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ าชุมชนและประชาชนใน
ท้องถิน่ ซึง่ เป็ นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องและร่วมดาเนินการโรงเรียนผูส้ งู อายุหวั ฝาย อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ดังนัน้ จึงเป็ นผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลหลักสาคัญ (key information) ต่อการดาเนินการวิจยั
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
นาเอาประเด็นทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ มาจัดหมวดหมู่คาตอบที่
ผู้ให้ขอ้ มูลตอบคล้ายคลึงและแตกต่างกัน จากนัน้ นามาเรียบเรียงเพื่อนาเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของ
ความเรียงเชิงพรรณนา โดยยกตัวอย่างคาสัมภาษณ์และบทสนทนากลุ่มมาประกอบเป็ นหลักฐานโดยเรียบ
เรียงผลการศึกษาตามคาถามการวิจยั และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
กรอบแนวความคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้กาหนดกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั ดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบที่ 2: กรอบแนวความคิดในการวิจยั

ผลการวิ จยั
บริบทของชุมชนหัวฝายเป็ นพืน้ ทีช่ นบททีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
สันกลาง ตาบลสัน กลาง อ าเภอพาน จัง หวัดเชีย งราย วิถีชีวิต ของคนในพื้นที่ม ีล กั ษณะเกื้อกูลให้ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านระบบเครือญาติตามแบบวิถขี องชาวชนบท ผูน้ าในชุมชนมีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาพืน้ ที่ โดยเฉพาะพระครูปิยวรรณพิพฒ
ั น์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย ทีเ่ ป็ นทัง้ ผูน้ าทางความคิดและผูน้ าทาง
จิตวิญญาณ โดยมีวดั เป็ นศูนย์กลางในการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรมให้กบั ผูส้ งู อายุได้มโี อกาสมาพบปะแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัว
ฝายขึน้ เพื่อใช้เป็ นสถานทีห่ ลักสาคัญในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสทางด้านศึกษาและเป็ น
แหล่งถ่ายทอดทางภูมปิ ั ญญาซึง่ เป็ นแนวทางสาคัญต่ อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ โดยเฉพาะการทาให้ผสู้ งู อายุ
ในชุมชนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าสาหรับสมาชิกในครอบครัว ในชุมชนท้องถิน่ มากกว่าการเป็ นภาระ
ทัง้ นี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบททัวไปของบ้
่
านหัวฝายเห็นได้วา่ โดยพืน้ ฐานสมาชิกในชุมชนมีลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านระบบเครือญาติเช่น การเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อมาช่วยงานส่วนรวม
การมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจต่อความต้องการและประเด็นปั ญหาของชุมชน การเคารพและยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง การเสาะแสวงหาแนวทางการพึง่ ตนเอง เป็ นต้น ประเด็นทีน่ ่ าสนใจอีกประการคือ
ผู้สูง อายุ ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจที่ท ัน ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน เนื่ อ งจากได้ร ับ การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้จ าก
นั ก วิช าการในสถาบัน อุ ด มศึก ษาโดยเน้ น การพัฒ นาทัก ษะอาชีพ จากมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชีย งราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่ วยงานอื่น เช่น โรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานีตารวจภูธร งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน 20 เชียงราย สานักคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดเชียงราย เป็ นต้น ซึ่ง
ความรู้ท่ไี ด้รบั ถูกถ่ายทอดไปสู่ระดับครอบครัวโดยลาดับทาให้การสื่อสารของสมาชิกในครอบครัวมีความ
เข้าใจตรวจกันแม้จะมีช่วงอายุท่แี ตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผูส้ งู อายุสามารถใช้เทคโนโลยีได้เช่น ใช้มอื ถือ
เล่น Facebook Line ขณะเดียวกันเด็กมีความเข้าใจเรือ่ งภูมปิ ั ญญาซึง่ เป็ นรากเหง้าของตนเองนามาสูก่ จิ กรรม
ทีเ่ รียกว่า“หลานสอนอุย้ - อุย้ สอนหลาน” โดยมีการสร้างพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความรูด้ งั กล่าวเรียกว่า “ข่วงผญ๋า”
กล่าวได้วา่ โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายนับเป็ นจุดเชื่อมโยงสาคัญทีท่ าให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
สมาชิกในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ (ดังทีก่ ล่าวไปแล้วในบทที่ 4) และยังมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดี
ร่วมกันเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ม ีโอกาสทากิจกรรมร่วมกัน จึงทาให้ลกั ษณะความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เด่นชัดของสมาชิกในชุมชนคือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเหนียวแน่ น เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรม นอกจากทา
ให้คนในชุมชนได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั แล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้แก่ชุมชน ชุมชนพึง่ ตนเองได้โดยมี
โรงเรียนผูส้ งู อายุเป็ นแกนหลักในการเชื่อมโยง ดังวิสยั ทัศน์ของหมูบ่ า้ นหัวฝายทีว่ า่ “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการ
เรียนรู้ มุง่ สูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูเรือ่ งวัฒนธรรม ร่วมต่อต้านยาเสพติด นาชีวติ แจ่มใส พ้นภัยไขเลือดออก”
ซึง่ ตอกยา้ ให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมชุมชนหัวฝายได้อย่างเด่นชัด
กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผูส้ ูงอายุวดั หัวฝายต่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชนวัดหัวฝาย
ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ด้านการวางแผน การดาเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายนั ้นมีการวางแผนไว้อย่างเป็ น
ระบบ เห็นได้จากแผนผังความคิดโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย ดังนี้
ที่มาของการตัง้ โรงเรียน โดยมีการวิเคราะห์ตงั ้ แต่ท่มี าและความสาคัญของปั ญหาก่อนการก่อตัง้
โรงเรีย นผู้สูง อายุ เริ่ม ต้น จากปั ญ หาที่ผู้สูง อายุใ นชุ ม ชนเกิด ความรู้ส ึก ว่า ตนเองเป็ น ภาระของลูก หลาน
เนื่องจากไม่สามารถทางานหาเงินได้เหมือนดังเช่นวัยแรงงานในอดีตด้วยพละกาลังสภาพร่างกายที่ถดถอย
อีกทัง้ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารก็ไม่ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงเกิดปั ญหาความไม่เข้าใจในการสือ่ สารกับคนใน
ครอบครัวโดยเฉพาะระหว่างผูส้ งู อายุกบั เด็ก ดังนัน้ การจัดตัง้ สถานทีเ่ พื่อเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นรูปแบบโรงเรียน
ผู้สูงอายุจึงถูกจัดตัง้ ขึ้นภายใต้เป้ าหมายที่สาคัญคือ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมสี ุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งและมี
สุข ภาพจิต ใจที่ดี อัน น าไปสู่ก ารเกิด ความรู้ส ึก ว่า ตนเองมีคุ ณ ค่ า สามารถสร้า งประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ชุ ม ชนได้
โดยเฉพาะการถ่ายทอดเรื่องขององค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ั ญญาให้กบั คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็ นการรักษาภูมปิ ั ญญามิให้
สูญหายไปจากท้องถิน่ และยังเป็ นแหล่งเรียนรูท้ บ่ี ่มเพาะภูมปิ ั ญญาโดยปราชญ์ชาวบ้าน
ทรัพยากรหลักทีใ่ ช้ในการบริหารจัดการประกอบด้วย 1) บุคลากร (Man) ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายให้มปี ระสิทธิภาพนาโดย ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ผู้สูงอายุวดั หัวฝาย ในฐานะแกนนาที่เป็ นผู้รเิ ริม่ งานของโรงเรียนผู้สูงอายุ และถือเป็ น “หัวใจ” ของการ
ขับเคลื่อนงาน ครูผสู้ อน คณะกรรมการทีป่ รึกษาและสนับสนุน (คณะสงฆ์ตาบลสันกลาง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสันกลาง กานันตาบลสันกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านใน
ตาบลสันกลาง หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง) นอกจากนัน้
ยัง มีบุ ค ลากรจากสถาบันการศึก ษาในจัง หวัดเชีย งรายที่ให้การสนับ สนุ น โดยมหาวิท ยาลัย แม่ฟ้า หลวง
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โรงเรียนในตาบลสันกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2) งบประมาณ (Money) ที่ใช้ในการ
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ดาเนินงานได้รบั การสนับสนุ นจาก องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลางโดยสนับสนุ นงบประมาณด้านการ
พัฒนาศักยภาพของผูส้ งู อายุในโรงเรียนจานวน 50,000 บาทต่อปี และการสนับสนุ นจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (ค.ส.ช.) ด้านสุขภาพประมาณ 50,000-60,000 บาทต่อปี ซึ่งในทางปฏิบตั นิ ัน้ งบประมาณที่ได้รบั
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติได้ ซึ่งทางคณะกรรมการได้มกี าร
วางแผนรองรับด้วยการขอความร่วมมือหรือความอนุ เคราะห์บุคลากรจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตามภารกิจ
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย 3) วัสดุ (Material) ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายนัน้ ได้รบั การ
สนับสนุ นจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริษทั โตโยต้าเชียงราย
จากัด องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง เป็ นต้น สิง่ สนับสนุ นการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ในการดาเนินกิจกรรมนัน้ ถือว่ามี
ความพร้อม ตัง้ แต่ตวั อาคารทีเ่ ป็ นสถานทีต่ งั ้ สาคัญรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่ เพียงพอต่อการใช้งาน และ
4) วิธปี ฏิบตั งิ าน (Method) โรงเรียนผูส้ งู อายุโดยคณะกรรมการนัน้ เน้นในเรื่องการมีสว่ นร่วมของนักเรียน
ตัง้ แต่ กระบวนการคิด การกาหนดกิจกรรม และการตัดสินใจ นอกจากนัน้ ยังเน้นการทางานเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานภายนอกทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลในช่วงเวลาทีผ่ ่านมานัน้ โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย
ได้สร้างภาคีเครือข่ายกับกลุ่มและหน่วยงานต่างๆ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็ น 2 ด้านคือ การบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ด้านการจัดทาหลักสูตรของโรงเรียนผู้สู งอายุวดั หัวฝายนัน้ ได้ม ีการวางแผนและพัฒ นากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็ นระบบ โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ภูมปิ ั ญญา
ท้องถิน่ ความเชื่อความศรัทธา และสภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยในปั จจุบนั เพื่อให้สอดคล้องในการ
จัดทาและวางแผนหลักสูตรของศูนย์การเรียนรูผ้ สู้ งู อายุ (โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย) ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ระยะแรก การบริหารจัดการหลักสูตรนัน้ ได้กาหนดกรอบเนื้อหาของหลักสูตรโดยแบ่ง
ออกเป็ น 9 รายวิชา ผนวกกับการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพสาหรับนักเรียนผู้สูง อายุโดย
คานึงถึงวิธกี ารสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ (Active Learning) และมีการกาหนดเวลาการเข้าเรียนรวมถึงการ
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามศักยภาพหรือความสามารถของผูเ้ รียน ส่วนการวัดและประเมินผล (Evaluation) แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน คือ การวัดและประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน การวัดและประเมินจากชิน้ งานของผูเ้ รียน
การวัดและประเมินจากพฤติกรรมของผูเ้ รียน ระยะที่สอง ปั จจุบนั ปี (ปี พ.ศ. 2561) ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตร
โดยได้รบั การสนับสนุ นจากนักวิชาการทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชียงรายในการช่ว ยจัดทาหลักสูต รซึ่งมีก ารถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างครูกบั นัก เรียน นับเป็ น
หลักสูตรกลางหรือหลักสูตรต้นแบบซึง่ จะนาไปใช้กบั โรงเรียนผูส้ งู อายุทงั ้ 126 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ขณะที่
คณะผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลหลักสูตรดังกล่าวยังอยูใ่ นขัน้ ตอนของกระบวนการในการจัดทา การนาไปใช้นนั ้
จะพิจารณาโดยให้ความสาคัญกับบทริบทของพื้นที่ซ่ึงเป็ นที่ตงั ้ ของโรงเรียนผู้สูงอายุเป็ นหลักซึ่งมีบริบท
แตกต่างกัน แต่ทว่ามีการวางหลักกระบวนวิชาโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็ น 3 ส่วน (50:30:20) คือ วิชาชีวติ ร้อย
ละ 50 วิชาชีพร้อยละ 30 และวิชาการร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามในหลายพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีบริบททัง้ ทางด้านกายภาพ
และชีว ภาพแตกต่ า งกัน ดัง นัน้ อาจจะมีก ารปรับ เปลี่ย นรายละเอีย ดของการเรีย นเพื่อ ให้ส อดคล้อ งและ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ยกตัวอย่าง โรงเรียนผู้สูงอายุท่ตี งั ้ อยู่ในเขตเมืองกับเขตชนบท ย่อมมีความ
แตกต่างทัง้ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม ในกระบวนรายวิชาทีต่ อ้ ง
เน้ นมากที่สุดคือ วิชาชีวิต เนื่ องจาก เป้ าหมายหรือจุดประสงค์สาคัญคือ นักเรีย นที่ม าเรียนในโรงเรีย น
ผู้สูงอายุนัน้ ต้องมีความสุขในการเรียน สนุ กสนานกับการเรียน ไม่เกิดความรู้สกึ เครียดหรือเกิดความเบื่อ
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หน่ าย หากเน้นด้านวิชาการมากเกินไปนักเรียนจะเกิดความเครียดและไม่อยากมาเรียน เพราะมาแล้วมีแต่
การมานัง่ ฟั งบรรยายโดยไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย ด้วยการที่ครูหรือวิทยากร
พิเศษใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจยากหรือการใช้ศพั ท์ทางวิชาการ ทาให้นักเรียนเกิดความรูส้ กึ เครียดและเกิดความเบื่อ
หน่ายเพราะไม่เข้าใจในเนื้อหาทีค่ รูตอ้ งการจะถ่ายทอดหรือ
ด้ านการจัดองค์การ ในการดาเนินการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายได้มกี ารแบ่ง
โครงสร้างคณะทางานทีม่ หี น้าทีช่ ดั เจน ได้แก่ คณะกรรมการทีป่ รึกษาและสนับสนุ น คณะกรรมการนักเรียน
ผู้สูง อายุ รวมถึง อาจารย์ผู้ส อนแบบเต็ม เวลา คณะกรรมการดัง กล่ า วประกอบด้ว ย พระ นั ก วิช าการ
นักการเมืองระดับท้องถิน่ ข้าราชการประจาในระดับท้องถิน่ และอีกส่วนหนึ่งเป็ นบุคลากรทางการศึกษาทีม่ า
ทางานด้วยจิตอาสา
ด้านการนาและสังการ
่
ประกอบด้วย ทีมนา ซึ่งจัดอยู่ในโครงสร้างบริหารประมาณ 15 คน เป็ น
คณะที่มบี ทบาทหลักในการทางานเต็มรูปแบบด้วยจิตอาสา กล่าวคือ มาทางานทุกวันอังคารซึ่งเป็ นวันที่
โรงเรียนเปิ ด (โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายเปิ ดเรียนทุกวันอังคาร) โดยมีผูอ้ านวยการโรงเรียนผูส้ ู งอายุวดั หัว
ฝาย เป็ นหัวหน้าทีม ทีมทา ได้แก่ นักเรียนทุกคนของโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย ทีม่ คี วามมุง่ มันและตั
่
ง้ ใจใน
การเรียน ดังที่ พระครูปิยวรรณพิพฒ
ั น์ กล่าวไว้อย่างน่ าสนใจว่า “มาต้องมาด้วยใจต้องมาด้วยเจตนา มาแล้ว
ให้ความสุขกับตัวเอง มาแล้วได้สร้างประโยชน์ ใ ห้ชุมชน มาเสริมรายได้ให้กบั ตัวเอง ก็จะมีสามตัวหลักๆ”
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นักเรียนต้องสมัครใจที่จะเข้าเรียนมิใช่มาเรียนเพราะมีสงิ่ ของจูงใจหรือมีผลประโยชน์
แลกเปลีย่ น ดังที่ พบเห็นในโรงเรียนผูส้ งู อายุบางแห่งทีจ่ ดั ตัง้ และใช้งบประมาณเป็ นตัวนาหลัก ตัง้ แต่การจ้าง
ผูส้ อน การเลีย้ งอาหารกลางวัน การแจกเสือ้ ผ้าหรือสิง่ ของต่างๆ เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้นกั เรียนมาเรียน ซึง่ เป็ น
วิธกี ารทีไ่ ม่มคี วามยังยื
่ น ส่วนใหญ่เป็ นโรงเรียนผูส้ งู อายุทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ตามภารกิจมิใช่เกิดจากความต้องการของ
ผูเ้ รียนที่แท้จริง ทีมร่วม คือ หน่ วยงานสนับสนุ น เช่น สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) อาเภอพาน องค์การบริหารส่วนตาบลสันกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ
ในส่วนของครูจติ อาสาทัง้ หมด และหน่ วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สถานีตารวจ โรงพยาบาลพาน กาลัง
หลักสาคัญคือ จิตอาสาทีม่ าช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียน โดยคณะกรรมการโรงเรียนผูส้ งู อายุมองว่าความยังยื
่ น
จะเกิดขึน้ ได้เพราะตัวนักเรียนโดยที่ทมี นากับทีมทาต้องให้ความร่วมมือกันซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันหาก
ทีมนาไม่สนใจทีมทาเอาแต่ใจตัวเอง ไม่รบั ฟั งความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่มนั จึงไม่สามารถขับเคลื่ อนหรือ
พัฒนาต่อไปข้างหน้าได้
ด้านการควบคุม การดาเนินงานของโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายนัน้ ในขัน้ ตอนการติดตามควบคุม
จะปรากฏในรูปแบบของการประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ เพื่อร่วมกันออกแบบ
และกาหนดลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานเป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
ไว้หรือไม่ กิจกรรมตามแผนที่จดั ขึน้ นัน้ มีความน่ าสนใจสาหรับผูเ้ รียนหรือไม่ โดยคณะครูผูส้ อนจะใช้วธิ กี าร
สังเกตและสอบถามจากนักเรียนโดยตรง หากกิจกรรมตามแผนทีจ่ ดั ขึน้ นัน้ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียนจะต้องมีการปรับแผนทันที เนื่องจากในประเด็นนี้มผี ลต่ออัตราการคงอยูข่ องนักเรียน
ผลสาเร็จของการเป็ นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ที่
เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายต่อการสร้างความเข้มแข็งชุมชนวัดหัวฝาย
ตาบลสันกลาง คือ ผู้นาได้รบั การยอมรับ จากสมาชิกภายในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างเป็ นวงกว้าง
นอกจากบทบาทในการบริห ารจัด การโรงเรีย นผู้สูงอายุแล้วยังมีบทบาทในตาแหน่ ง อื่นๆ อีกมากมายที่
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เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การได้รบั ความไว้วางใจให้ดารงตาแหน่ งสาคัญต่างๆนัน้ แสดงให้เห็นถึงการเป็ น
บุคคลผูท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถ อีกทัง้ ยังได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในการบรรยายให้ความรูท้ งั ้ ในระดับจังหวัด
และระดับประเทศ โดยเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วมและการทางานแบบบูรณการกับหน่ วยงานอื่นๆ มีทศิ
ทางการพัฒนาชุมชนอย่างเป็ นระบบชัดเจน ด้วยจัดทาธรรมนู ญสุขภาพตาบลสันกลาง อาเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เพื่อแก้ไขปั ญหาด้านสังคม โดยเป็ นเจตจานงที่เกิดขึ้นร่วมกันของคนในชุมชนๆ การมีส่วนร่วม
สมาชิกในชุมชนมีขดี ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาของตนเอง มีความพร้อมเพรียงกัน ความกลม
เกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบตั งิ านให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์
ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด
ปรากฏให้เห็นผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี งานเทศกาล ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากสมาชิกใน
ชุมชนเป็ นอย่างดี เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สงู อายุวดั หัวฝายนอกจากเป็ นโรงเรียน
ต้นแบบให้กบั โรงเรียนผูส้ งู อายุทงั ้ 126 แห่ง ในจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นการศึกษาดูงาน
ของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ในและต่างจังหวัด มีกจิ กรรมที่เน้นการพึ่งตนเอง ในการจัดกระบวนการเรียนรูข้ อง
โรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายนัน้ มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การจัดการศึกษาที่เน้ นกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้ นในการ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์สาคัญคือให้คนในชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ โดย
อาศัยทุนทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนทีเ่ ห็นได้ชดั เจนมากทีส่ ดุ คือเรื่องของการปลูกสมุนไพร เพื่อนามาทาเป็ นลูก
ประคบและน้ามันนวดโดยจัดจาหน่ายทัง้ ภายในและต่างประเทศ และการได้รบั รางวัล โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัว
ฝาย ในฐานะทีเป็ นศูนย์กลางสาคัญในการพลักดันกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นและ
นามาซึง่ การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนจนได้รบั รางวัลต่างๆ มากมาย

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนหั ว ฝายในด้ า นเศรษฐกิ จ และสัง คมพบว่ า เป็ นพื้ น ที่ ท่ี ม ี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นบั เป็ นต้นทุนของชุมชนทัง้ ด้านระบบชลประทาน สภาพอากาศ และลักษณะ
ของดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชหลากหลายชนิดรวมถึงการทาประมง ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทัง้ ปี
ปั ญหาการการอพยพออกนอกพืน้ ที่เพื่อหางานทาจึงไม่มมี ากนักส่วนวิถชี วี ติ ของสมาชิกในชุมชนมีลกั ษณะ
เกื้อกูลให้ความช่วยเหลือกันอย่างเหนียวแน่ นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประเพณี การเข้าร่วมประชุมใน
วาระโอกาสสาคัญ ซึ่งจัดขึน้ ในชุมชนด้ว ยความเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อมาช่วยงานส่วนรวม ประกอบกับการ
มีผู้นาที่มวี สิ ยั ทัศน์ ในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์และส่งเสริมให้มสี ่วนร่วมทาประโยชน์ ให้สงั คม
ชุมชนจึงมีขดี ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาและพึง่ พาตนเองได้ ดังวิสยั ทัศน์ของหมู่บา้ นหัวฝายทีว่ ่า
“ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการเรียนรู้ มุ่งสูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูเรื่องวัฒนธรรม ร่วมต่อต้านยาเสพติด นาชีวติ
แจ่มใส พ้นภัยไขเลือดออก” ซึ่งตอกย้าให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ของชุมชนหัวฝายได้อย่างเด่นชัด ทัง้ นี้
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องคณะผู้วจิ ยั พบว่า บริบทของชุมชนหัวฝายดังกล่าวมีลกั ษณะของชุมชน
เข้มแข็งหลายประการ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคาว่า “ชุมชนเข้มแข็ง” ตามที่คณะอนุ กรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งได้ให้ไว้ คือ สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันในศั
่ กยภาพของตนและชุมชนทีจ่ ะแก้ไข
ปั ญหาและพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องตนเองและมีความพร้อมทีจ่ ะร่วมกันจัดการกับปั ญหาของตนและชุมชน
ทีม่ าของการจัดตัง้ โรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝายเริม่ ต้น 2 ปั จจัยสาคัญ 1) ปั จจัยภายนอก ผลพวงจาก
ยุ ค โลกาภิ ว ัฒ น์ ท าให้ ส ภาพของครอบครัว ในสัง คมไทยที่ แ ปรเปลี่ ย นไปจากอดี ต โดยคนหลายรุ่ น
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(Generation) ทีม่ คี วามคิดต่างกันอยูใ่ นครอบครัวเดียวกัน อัตราการเกิดลดลงประกอบกับความเจริญก้าวหน้า
ทางการแพทย์ทาให้ผสู้ งู อายุมอี ายุยนื ยาวขึน้ 2) ปั จจัยภายใน ผูส้ งู อายุในชุมชนเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ น
ภาระของลูกหลาน เนื่องจากไม่สามารถทางานหาเงินได้เหมือนดังเช่นวัยแรงงานในอดีตด้วยพละกาลังสภาพ
ร่างกายทีถ่ ดถอย อีกทัง้ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารก็ไม่ทนั กับสถานการณ์ปัจจุบนั จึงเกิดปั ญหาความไม่เข้าใจใน
การสื่อสารกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะระหว่างผู้สูงอายุกบั เด็ก การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุ
มองเห็นคุณค่าและความสาคัญของตนเองโดยการตัง้ รับกับปั ญหาดังทีก่ ว่ างมาจึงเป็ นเรื่องสาคัญสาหรับการ
ก้าวเข้าสู่การเป็ นสังคมผู้สงู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) กล่าวคือ องค์การสหประชาชาติ (United
Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผูส้ งู อายุ (Older person) หมายถึง ประชากรทัง้ เพศชายและหญิงทีม่ อี ายุมากกว่า
60 ปี ขน้ึ ไปและได้แบ่งระดับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ เป็ น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับแรก การก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศทีม่ ปี ระชากร
อายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ ประเทศหรือมีประชากรอายุตงั ้ แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ
7 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ กาลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ระดับทีส่ อง สังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศทีม่ ปี ระชากร
อายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศหรือมีประชากรอายุตงั ้ แต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ
14 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
ระดับที่สาม สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่ม ี
ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ เข้าสู่สงั คม
4
ผูส้ งู อายุอย่างเต็มที่
ทัง้ นี้ ประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปเกิน
กว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ ประเทศ ซึ่งจัดอยู่ในระดับการก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ (ระดับที่แรก) จาก
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นสังคมผูส้ งู อายุ
โดยสมบูรณ์ (ระดับทีส่ อง) เนื่องจากผูส้ ูงอายุในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ ปี ละ 5 แสนคน ดังนัน้ จะมีผสู้ งู อายุ 1 คน
5
ในประชากรทุกๆ 5 คน
กระบวนการบริห ารจัด การโรงเรีย นผู้สูง อายุ ว ัด หัว ฝายมีก ารวางแผนไว้อ ย่ า งเป็ นระบบตาม
กระบวนการในการบริหารจัดการซึง่ มีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญอยู่ 4 ขัน้ ตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ
6
การนา และการควบคุม ด้านการวางแผนมีการกาหนดผังความคิดโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย โดยเฉพาะ
การจัดกระบวนการเรียนรูท้ ่มี กี ารถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากนักวิชาการ วิทยากรจิตอาสาภายนอก ที่ทางาน
บูรณาการร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงรายโดยเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งความรู้ท่ี
ผูส้ งู อายุได้รบั ถูกถ่ายทอดไปสูร่ ะดับครอบครัวโดยลาดับทาให้เกิดการผสานภูมปิ ั ญญาเข้ากับความรูส้ มัยใหม่
นับเป็ นการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน เนื่องจากการจัดการศึกษาของชุมชนทาให้สมาชิกในชุมชนสามารถ
ได้รบั การสือ่ สาร การถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อ ค่านิยม นวัตกรรม และวิธกี ารแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ ซึง่ เป็ น
4

กรมกิจการผูส้ งู อายุ, คู่มือโรงเรียนผูส้ งู อายุ, (กรุงเทพมหานคร: กรมกิจการผูส้ งู อายุ, 2559), หน้า 2
ไทยรัฐออนไลน์, (19 มีนาคม 2557), “ไทยจ่อเข้าสังคมผูส้ งู อายุ'เต็มตัวปี 68 ล่าสุดกว่า 1 ล้านคนนอนติ ด
เตียง” สืบค้นเมือ่ 10 กรกฎาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/ content/410946.
6
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2544)
5
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7

กลไกสาคัญของการพัฒ นาชุ ม ชน ในส่ว นของทรัพ ยากรหลัก ที่ใ ช้ในการบริหารจัด การ ด้านทรัพ ยากร
บุคลากร (Man) นาโดย พระครูปิยวรรณพิพฒ
ั น์ (ผูอ้ านวยการโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย) เป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาท
ส าคัญ ตัง้ แต่ ก ารก่ อ ตัง้ และขับ เคลื่อ นการบริห ารจัด การโรงเรีย นผู้สูง อายุ ท ัง้ องคาพยพ โดยการชี้แ นะ
ช่วยเหลือให้กลุม่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ จัดได้วา่ เป็ นผูน้ าแบบเป็ นทางการ (Formal Leaders) ตามรูปแบบของ
8
ผูน้ าที่ สัมฤทธิ ์ กางเพ็ง ได้แบ่งไว้ กล่าวคือ ผูน้ าแบบเป็ นทางการ คือ ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ อย่างเป็ นทางการให้ดารงตาแหน่ งหัวหน้าหรือให้มอี านาจหน้าที่ในการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามกฎระเบียบขององค์การ นอกจากนัน้ ยังมีบุคลากรที่มาจากผู้มคี วามรูค้ วามเชี่ย วชาญด้านต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องเช่น ด้านการศึกษา พัฒนาชุมชน สาธารณสุข พัฒนาอาชีพ เป็ นต้น เข้ามาช่วยด้วยจิตอาสาภายใต้
ภารกิจที่มเี ป้ าหมายเดียวกัน ด้านงบประมาณ (Money) และวัสดุอุปกรณ์ (Material) ได้รบั สนับสนุ นจาก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนงบประมาณนัน้ ยังไม่เพียงพอซึ่งเป็ นปั ญหาเหมือนกับหลายพืน้ ที่ เช่นเดียวกับ
9
งานวิจยั ของ ภูมศิ กั ดิ ์ สนามชัยสกุลและคณะ เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผูส้ งู อายุ ตาบลบ้านติ้ว
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทีส่ ง่ ผลให้โรงเรียนประสบความสาเร็จคือ มีครูท่ี
เกษียณราชการที่ม ีจิตอาสามีค วามสามารถเฉพาะตัวมาช่วยปฏิบตั ิงานอย่างเข้ม แข็ง เสียสละ โดยไม่ม ี
ค่าตอบแทนใดๆ มีการจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ นักเรียนมีความสุข สนุ กสนาน และมีความสามัคคีร่วมมือ
ในการทากิจกรรมดี ให้นักเรียนนาอาหารมารับประทานร่วมกัน แบ่งปั นกันทาให้เกิดความรักใคร่ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้โรงเรียนเป็ นศูนย์กลางในการสืบสานวัฒนธรรมและ
ถ่ายทอดภูมปิ ั ญญา ส่วนการพัฒนาโรงเรียนยังมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณ อาคารสถานทีค่ บั แคบ จึงมีการ
จัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนและศักยภาพผูส้ งู อายุโดยการคัดเลือกนักเรี ยนทีม่ ศี กั ยภาพและมีความสามารถมา
ช่วยงาน วิธปี ฏิบตั งิ าน (Method) เน้นในเรื่องการมีสว่ นร่วมของนักเรียนตัง้ แต่ กระบวนการคิด การกาหนด
กิจกรรม และการตัดสินใจ นอกจากนัน้ ยังเน้นการทางานเชิงบูรณาการกับหน่ วยงานภายนอกทัง้ หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ กาหนดกรอบเนื้อหาของหลักสูตรโดยแบ่งออกเป็ น 9 รายวิชา
ผนวกกับการจัดกิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นด้านการส่งเสริมอาชีพสาหรับนักเรียนผูส้ งู อายุโดยคานึงถึงวิธกี ารสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ (Active Learning) และมีการกาหนดเวลาการเข้าเรียนรวมถึงการแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ศักยภาพหรือความสามารถของผู้เรียน ส่วนการวัดและประเมินผล (Evaluation) แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
การวัดและประเมินจากผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียน การวัดและประเมินจากชิน้ งานของผูเ้ รียน การวัดและประเมิน
จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน ปั จจุบนั ปี (ปี พ.ศ. 2561) ได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรโดยแบ่งสัดส่วนออกเป็ น 3 ส่วน
(50:30:20) คือ วิชาชีวติ ร้อยละ 50 วิชาชีพร้อยละ 30 และวิชาการร้อยละ 20 หลักการข้างต้นทาให้ผเู้ รียนเกิด
ความสนใจในการเรียนซึง่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ของผูเ้ รียนด้านการจัดองค์การ ในการดาเนินการบริหารจัดการ
โรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายได้มกี ารแบ่งโครงสร้างคณะทางานที่มหี น้ าที่ชดั เจน รวมถึงการนาและสังการ
่
7

โสภณ โสภโณ, พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม: ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาสังคมของเจา
คณะแขวงในกรุงเทพมหานครกับเจาคณะตาบลในตางจังหวัด, วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต , (สาขาศาสนา
เปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), หน้า 15
8
สัมฤทธิ ์ กางเพ็ง, ภาวะผูน้ าแบบบริ การ: แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั , (มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์, 2557).
9
ภูมศิ กั ดิ ์ สนามชัยสกุลและคณะ, รูปแบบการบริ หารจัดการโรงเรียนผู้สงู อายุ ตาบลบ้านติ้ ว อาเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ , (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2557).
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ประกอบด้วย ทีมนา ทีมทา และทีมร่วม ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดโรงเรียนผูส้ งู อายุทเ่ี น้นการดาเนินงาน
โรงเรียนผูส้ งู อายุแบบมีส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้าง” ซึ่งทาให้การทางานไม่ซ้าซ้อ น
ตามหลักของการแบ่งงานกันทา (Division of work or specialization) คือ การแบ่งแยกงานกันทาตามความ
ถนัด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของบุคลากรในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวคิดของหลักการ
10
บริหารจัดการที่ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู้บริหาร นอกจากนัน้ ยังมีก ารควบคุม ในรูปแบบของการ
ประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายนับเป็ นการ
11
บริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ได้สรุปไว้ ดังนี้ มีบุคคล
ตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปร่วมมือกันทากิจกรรมด้วยการรู้จกั ใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้ช่วยกันกาหนดขึน้ โดยทุกคนรับรูแ้ ละเห็นด้วยตรงกัน และ
12
เป็ นไปตามวงจรคุณภาพ ตามแนวคิดของ เอดวอร์ด เดมมิง่ จากกระบวนการจัดการดังกล่าวมาจะเห็นได้วา่
การจัดกระบวนการเรีย นรูโ้ ดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุวดั หัวฝายเป็ นแกนหลักในการบ่มเพาะความรู้ ความเชื่อ
ค่านิยม นวัตกรรม และวิธกี ารแก้ไขปั ญหาต่างๆ ให้กบั นักเรียนถูกส่งต่อไปยังสมาชิกในชุมชนเพื่อใช้เป็ น
กลไกสาคัญในการพัฒนาชุมชน ดังภาพ

ภาพประกอบที่ 3: การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยมีโรงเรียนผูส้ งู อายุวดั หัวฝาย
10

Wood, John C. and Wood Micheal C. Henri Fayol: Critical Evaluations in Business and Management.
Volume 2, (New York: Routledge, 2002), pp. 50-59.
11
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, หลักการบริ หารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์, 2534), หน้า 3
12
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์และคณะ, กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมกมลการพิมพ์,
2546). หน้า 77-80
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วิชาการหลายท่านได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจ อาทิ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
13
สังคมแห่งชาติ ซึ่งสามารถสรุปได้ 4 ประการคือ 1) เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) 2)
เป็ นชุมชนทีม่ กี ารจัดการตนเอง (Community Management) 3) เป็ นชุมชนทีม่ จี ติ วิญญาณ (Spirituality) 4)
เป็ นชุมชนที่มสี นั ติภาพ (Peaceful)
และ 5) มีกิจกรรมที่มกี ารเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (Continuous
Activities) เมื่อนามาพิจารณากับผลสาเร็จของการเป็ นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนหัวฝาย ตาบลสันกลาง อาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย พบว่ามีประเด็นร่วมหลายประการ กล่าวคือ ชุมชนบ้านหัวฝายมีลกั ษณะเป็ นชุมชนแห่ง
การเรีย นรู้โดยมีโรงเรียนผู้สูง อายุวดั หัว ฝายเป็ น แกนหลักและยังเป็ นแหล่ง ศึกษาดูงานให้ก ับหน่ วยงาน
ภายนอก มีผนู้ าได้รบั การยอมรับและศรัทธาจากสมาชิกในชุมชนประกอบกับการมีกระบวนการจัดการทีเ่ ป็ น
ระบบชัดเจนโดยเฉพาะทิศทางการพัฒนาชุมชนภายใต้ธรรมนูญตาบล มีการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการพึง่ ตนเอง
โดยการสนับสนุ นจากหน่ วยงานภายนอกและทีมวิทยากรจิตอาสา สมาชิกในชุมชนมีขดี ความสามารถในการ
จัดการกับปั ญหาของตนเองเห็นได้จากการได้รบั รางวัลด้านการทางานแบบมีสว่ นร่วมของชุมชน

ข้อเสนอแนะการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนผูส้ งู อายุใน
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทีม่ คี วามสนใจโดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถนาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการจัดทาแผน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยมุง่ เน้นในประเด็นเรือ่ งของการศึกษา
3. ผู้นาชุมชนสามารถนาเอาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒ นาชุม ชนของตนเองใน
บทบาทของการเป็ นผูน้ าเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งและยังยื
่ นต่อไป

ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการบริหารของโรงเรียนผูส้ งู อายุทป่ี ระสบความสาเร็จใน
ด้านการบริหารจัดการเพือ่ รวบรวมเป็ นชุดข้อมูลเกีย่ วกับเทคนิคการบริหาร
2. ควรมีการศึกษาบทบาทของผูน้ าต่อการบริหารจัดการโรงเรียนผูส้ งู อายุ
3. ควรมีการศึกษาในมิตดิ า้ นปั จจัยการมีสว่ นร่วมของสมาชิกในชุมชนทีม่ ตี ่อโรงเรียนผูส้ งู อายุ
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