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คำานำา

 การพัฒนาในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ผล 
กระทบทีต่ามมาตอ่วถีิชวีติทีเ่ปลีย่นไปของคนในปจัจุบัน เน้นไปทีก่ารแสวงหาเงินวตัถุ และ
การบริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยมากขึ้นๆ ทำาให้การเห็นคุณค่าของการมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคลและชุมชนมีน้อยลง  
  คูม่อืการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมของชมุชน จึงไดจั้ดทำาขึน้เพือ่สรา้งให้เกิดการ
เรียนรู้และแรงบันดาลใจการทำาความดี สร้างการช่วยเหลือ เกื้อกูลพึ่งพากันและกันของ
คนในชุมชน และนำาไปสู่การขยายผลในชุมชน
 กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำาคัญ ได้แก่
การสรา้งความเขา้ใจการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมและคน้หากลุม่เปา้หมาย การวเิคราะห์
คุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติการตามแผนความดี และการติดตามสนับสนุนกิจกรรม 
 ขอขอบคุณมูลนิธิ/สถาบันมั่นพัฒนาและชาวบ้านหมู่บ้านโคกล่าม และ          
แสงอร่าม ตำาบลกุดหมากไฟ อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ที่สนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติจริงร่วมกบัชุมชนมาตลอดสองปี (พ.ศ.2558-2560) จนพัฒนา
เปน็คูม่อืการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมของชมุชน เพือ่ขยายผลสูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ แวดวงวชิาการ 
และพัฒนาชุมชน จะได้นำาไปประยุกต์ใช้การเรียนการสอนและการพัฒนาต่อๆ ไป                                                   
  
     ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 และสำานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม

 เมษายน 2560
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การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน

1. ความเป็นมาและความสำาคัญ
 การพัฒนาในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ เช่น 
การสร้างถนน  การสร้างอาคาร/โรงเรือนต่างๆ การจัดการเรื่องระบบน้ำาเพื่อการเกษตร  
การพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในเชิง
การสร้างความสะดวกสบาย ในเชงิการสร้างรายได ้สง่ผลให้คนมรีายไดเ้พิม่ เกิดการสรา้ง
งานสร้างอาชีพในชุมชน 
 ผลกระทบทีต่ามมาจากการทีมุ่ง่เน้นพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นเศรษฐกิจ 
น่ันคือผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน ทั้งในระดับชุมชน และระดับ
ปัจเจก เช่น ในระดับชุมชน การมีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนลด
ลง ด้วยเหตุว่าติดภาระงานส่วนตัว หรือต้องประกอบอาชีพ ทำามาหากิน จึงไม่สามารถ
มาเข้าร่วมได้ หรือคนที่มาเข้าร่วมจะเป็นคนเดิมๆ ในระดับปัจเจก การช่วยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันลดน้อยลง อาจเรียกได้ว่า “อยู่แบบตัวใครตัวมัน” ภาพรวมของชุมชนเน้น
ไปที่การแสวงหาเงิน วัตถุ และการบริโภคสิ่งฟุ่มเฟือยมากขึ้นๆ ทำาให้การเห็นคุณค่าของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและชุมชนมีน้อยลง 
 ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการนำาคุณธรรม จริยธรรม มาให้ความหมายในเชิงการทำาความดีที่เป็นรูป
ธรรม อนัประกอบไปดว้ย การทำาความดตีอ่ตนเอง ตอ่ผู้อืน่ ตอ่ชมุชน หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และคิดวางแผนดำาเนินการให้เกิดกิจกรรมความดี
อยา่งเปน็รูปธรรม โดยอาจไดร้บังบประมาณบางสว่นจากหน่วยงานภายนอก แสดงถึงการ
พึ่งตนเองของชุมชนกับการพึ่งพาภายนอกทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนตามความจำาเป็น
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2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพื่อสร้างให้เกิดการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในการทำาความดี
 2.2 เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ เกื้อกูลพึ่งพากันและของคนในชุมชน
 2.3 เพื่อให้เกิดการขยายผลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในชุมชน

3. นิยามเชิงปฏิบัติการ
 คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดีทั้งความประพฤติ และจิตใจ รู้จักไตร่ตรอง
ว่าอะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนเกิดจิตสำานึกที่ดี  
ได้แก่ การรู้จักบริการที่ดี (Service Mind) รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น (Help Mind) รู้จักพัฒนา
ผู้อื่นให้พึ่งตนเองได้ (Development Mind) และ รู้จักทำาเพื่อคนที่ยากลำาบาก เดือดร้อน 
ยากจน และไร้ซึ่งอำานาจ (Poorest Mind) เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ ความ
รับผิดชอบชั่วดีในแต่ละบุคคล
 จริยธรรม คือ แบบแผนการประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรม การ
ทำาดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นลักษณะการแสดงออกทางร่างกาย ทางการประพฤติ
ปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนคุณธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 แผนความดี คอื การวางแผนและการปฏบัิตติามความดใีนระดบัปจัเจกบคุคล ให้
ดำาเนินการต่อตนเอง และต่อผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เอารัดเอาเปรียบ และใน
ระดบัชมุชน/หน่วยงาน ทีร่่วมกันกันขบัเคลือ่น นำาไปปฏบิตัเิพือ่พฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
โดยระบุประเด็นความดี กิจกรรมที่จะทำา เป้าหมาย ระยะเวลาให้ชัดเจน

4. กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิค แผนภาพ
  กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 5 กระบวนการ คือ 
การสรา้งความเขา้ใจการพฒันาคณุธรรม จริยธรรมและคน้หากลุม่เปา้หมาย การวเิคราะห์
คุณธรรม จริยธรรมของปัจเจกบุคคลและชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาแผน



9

ชวีติและแผนชมุชนในการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม” การปฏบิตักิารตามแผนความด ีและ
การติดตามสนับสนุนกิจกรรม โดยมีรายละเอียดกระบวนการ ขั้นตอนและเทคนิคดังนี้ 

 4.1 การสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค้นหา
กลุ่มเป้าหมาย 
  4.1.1 การประชุมกลุ่มอธิบายและแลกเปลี่ยน แนวคิด ความหมาย
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และชักชวนกลุ่มผู้นำาชุมชนโดยอธิบายถึงความสำาคัญใน
การพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม และการจัดทำาแผนความดทีีจ่ะนำาไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเปน็  
รูปธรรม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำาชุมชนที่มีตำาแหน่งเป็นทางการ ประธานและกรรมการ
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และเอกชนในพื้นที่
  เทคนิคสำาคัญ คือ การประชุมกลุ่ม โดยมีกล่าวถึงความสำาคัญในการ
พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม แลว้จึงให้ทางชมุชนแลกเปลีย่นความหมาย และกิจกรรมดา้น
คุณธรรม จริยธรรมของชุมชนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำาบุญ ตักบาตร เข้าวัด 
ฟังธรรม เป็นต้น ทางโครงการฯ จึงชักชวนให้ทำาความดีที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเกิดจากสิ่ง
ที่ทำาอยู่แล้ว หรือคิดขึ้นมาใหม่ เช่น การปลูกและรับประทานผักปลอดสารพิษ การปลูก
ป่าในชุมชน เป็นต้น 
  4.1.2 ผู้นำาชุมชนค้นหาชาวบ้านที่สนใจอยากทำาความดีและอยาก
พฒันาเปลีย่นแปลงตนเองให้ดขีึน้ ผู้นำาชมุชนจะดำาเนินการในการชกัชวนกลุม่เปา้หมายมา   
สร้างความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
  เทคนิคสำาคัญ ประกอบด้วย 
   1) การประชาสัมพันธ์และการชักชวนคนเข้าร่วมแบบปากต่อปากโดย
ผู้นำาชุมชน และผู้ใหญ่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวชุมชน เพื่อสร้างการ
รับรู้เบื้องต้นให้กับชาวบ้าน จากน้ันเชื้อเชิญกลุ่มชาวบ้าน โดยมีคัดเลือกจากคนที่สนใจ
ก่อน และคัดเลือกคนที่เป็นกลุ่มแกนนำาในชุมชน จำานวน 50 ราย
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  2) หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยดำาเนิน
การประสานงานผู้เข้าร่วมโดยลงพื้นที่แจ้งตามบ้าน และแจ้งในที่ประชุมกลุ่มต่างๆ

รูปภาพที่ 1  การสร้างความเข้าใจการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค้นหากลุ่มเป้าหมาย

 4.2 การวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมของปัจเจกบุคคลและชุมชน

  4.2.1 ผู้นำาชุมชน หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน อบต. และเทศบาล สัมภาษณ์รายบุคคล โดยมีการนำารายชื่อที่รวบรวม มานัด
หมายรายบคุคลเพือ่ลงพืน้ทีส่มัภาษณ์ วเิคราะห์คณุธรรม จรยิธรรมของปจัเจกบคุคลและ
ชมุชน สมัภาษณเ์ชงิลกึถึงประสบการณ์การมคีณุธรรม จริยธรรม และประวตักิารทำาความ
ดี และมีการนัดหมายกำาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชน
ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม” เพื่อนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ แจ้งรายละเอียด
กิจกรรม ประสานงานผู้เข้าร่วม
  เทคนิคสำาคัญ คือ ใช้แนวคำาสัมภาษณ์เก่ียวกับประวัติการทำาความดี
ของปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ได้ใช้คำาว่า “ความดี” แทนความหมาย “คุณธรรม-จริยธรรม” ซึ่ง
แบ่งเป็นความดี 3 ระดับ ได้แก่ ความดีต่อตนเอง ความดีต่อครอบครัว ญาติ หรือผู้อื่น 
และความดีต่อชุมชนหรือสังคม รวมถึงความภาคภูมิใจในชีวิต ซึ่งกระบวนการนี้เน้นการ
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สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยลงไปหาที่บ้านของกลุ่มเป้าหมาย เร่ิมจากการพูดคุย
ทั่วไป แล้วจึงสอบถามตามประเด็น

รูปภาพที่ 2 การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติการทำาความดีของปัจเจกบุคคล

  4.2.2 หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวบรวม
ข้อมูลเพื่อนำามาประมวลผล สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวม ประมวลผล และสังเคราะห์
ขอ้มลูเก่ียวกับคณุธรรม จริยธรรมรายปจัเจกบคุคลของตวัแทนกลุม่/กองทนุหรอืชาวบา้น 
พร้อมจะนำาไปสู่การพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
  เทคนิคสำาคญั คอื การประมวลผลจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เก่ียว
กับประวัติการทำาความดีของปัจเจกบุคคล โดยแยกเป็นความดี 3 ระดับ ได้แก่ ความดี
ต่อตนเอง ความดีต่อครอบครัว ญาติ หรือผู้อื่น และความดีต่อชุมชนหรือสังคม
 4.3 การอบรมเชิงปฏิบัติ “การพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม” เพื่อสร้างความเข้าใจ/ความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม ของชาว
บ้าน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำาแผนไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  4.3.1 สร้างความเข้าใจ/ความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม” เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในความหมายของคุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมที่
ปฏิบัติได้จริง คือ การทำาความดี ทั้งต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น ต่อชุมชนหรือหน่วยงานและต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   - แจกบัตรคำาให้ผู้เข้าร่วมอบรมเขียนความหมายหรือความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง
   - นำาบัตรคำาที่เขียนแล้วมาติดบนต้นไม้ความดี
   - ดู VDO ตัวอย่างการทำาความดีของบุคคล ชุมชน และ
สังคม
   - ประมวลผลและสรุปความหมายหรือความเข้าใจเก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรม 
  ใช้สื่อต่างๆ เช่น วีดีโอเรื่องสั้น ยกตัวอย่างเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ของตัวอย่างบุคคล โดยเน้นความหลากหลาย เช่น
   - ครูติ๋ว สุธาสินี น้อยอินทร์ ผู้ก่อตั้ง “มูลนิธิสุธาสินี        
น้อยอนิทร์ เพือ่เด็กและเยาวชน” และสรา้งบา้นโฮมฮกัขึน้ทีจั่งหวดัยโสธร ชว่ยเหลอืเดก็ๆ 
ด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤติต่างๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเชื้อเอดส์ เด็ก
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเด็กถูกทำาร้ายทุบตี 
   - ร้อยตำารวจตรี วิชัย สุริยุทธ หรือที่รู้จักกันในนาม ดาบวิชัย 
จากการที่เขาเป็นผู้ปลูกต้นไม้มากกว่าสองล้านต้นในอำาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ   
    - ธนาคารความดีหนองสาหร่าย อำาเภอพนมทวน จังหวัด  
กาจนบุรี ให้โอกาสผู้ที่จะเข้าถึงแหล่งทุนได้จะต้องมีความดี เพื่อที่จะปลดหนี้นอกระบบให้
แก่คนหนองสาหร่ายให้หมดไป
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รูปภาพที่ 3 สร้างความเข้าใจ/ความหมาย “คุณธรรม จริยธรรม”

  1) การบรรยายและแลกเปลี่ยนเร่ือง “วิถีพอเพียงสู่ชีวิตคุณธรรม 
จริยธรรม” โดยวิทยากรผู้มีความรู้  ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม 
จริยธรรม และซกัถามแลกเปลีย่น และให้ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ตวัอยา่งวทิยากรผู้มคีวาม
รู้ ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม เช่น คุณมาร์ติน วีลเลอร์  
บ้านคำาปลาหลาย อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านา
คำา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ่อคำาเดื่อง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน อ. แคนดง จ.บุรีรัมย์  
เป็นต้น
  2) นำาเสนอผลการวเิคราะห์คณุธรรม จริยธรรม รายปจัเจกบคุคล เลอืก
ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมออกมาเล่าประสบการณ์การมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อชุมชน/สังคม รวมถึงนำาเสนอการประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมรายปัจเจกและชุมชน
  3) พัฒนาแผนชีวิตในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม จับคู่ 2 คน แลก
เปลี่ยน สัมภาษณ์และบันทึกการทำาความดี เขียนแผนการทำาความดี 1 เรื่อง โดยมีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
  - ประเด็นความดีของตัวเองคืออะไร? (ความดีต่อตัวเองความดีต่อ

ครอบครัว ความดีต่อผู้อื่น ความดีต่อสิ่งแวดล้อม และความดีต่อชุมชน)
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  - จะทำากิจกรรมความดีอะไรบ้าง มีวิธีการทำาอย่างไรบ้าง?
  - จะทำาความดีกับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?
  - สัญญาว่าจะทำาความดีจริงด้วยวิธีอะไร?
  - นำาเสนอผลการวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรมรายปัจเจกบุคคล
  หมายเหตุ การเลือกทำาแผนความดี โดยคำานึงถึงกิจกรรมที่ทำาอยู่แล้วเพื่อการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด
  4) พัฒนาแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม แบ่งกลุ่มตาม
หมู่บ้าน ระดมความคิดเห็นว่าจะเลือกทำาความดีต่อชุมชน 1 เร่ือง คือเรื่องอะไร ทำา
อย่างไร จัดทำาแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหัวข้อ ได้แก่
  - ประเด็นความดีคืออะไร? (ความดีต่อสิ่งแวดล้อม และความดีต่อ
ชุมชน)
  - จะทำากิจกรรมความดีอะไรบ้าง? มีวิธีการทำาอย่างไรบ้าง?
  - จะทำาความดีกับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?
  - สัญญาว่าจะทำาความดีจริงด้วยวิธีอะไร?
  - นำาเสนอแผนการทำาความดีของชุมชนแลกเปลี่ยน และแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม

รูปภาพที่ 4 การพัฒนาแผนชีวิต แผนชุมชน/หน่วยงาน ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
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  5) ขั้นสรุปบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำาแผนความดี 
โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น มีประเด็นการแลกเปลี่ยนดังนี้ 
  - สิ่งที่คาดหวังในการอบรมฯ มีอะไรบ้าง? 
  - สิ่งที่เกิดขึ้นจริง อะไรคือสิ่งที่บรรลุตามความคาดหวัง? และอะไรคือ
สิ่งที่ยังไม่บรรลุ?
  - ปัจจัยที่ให้ประสบผลสำาเร็จตามความคาดหวัง และปัญหาอุปสรรค
  - ข้อเสนอแนะหรือแนวทางพัฒนา หรือทางเลือกที่ทำาให้ดีขึ้น ทำา
อย่างไร? 
 โดยตัวอย่างแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของชาว
บ้านโคกล่าม แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ จ.อุดรธานี ประกอบด้วย ความดีต่อตัวเอง ความ
ดตีอ่ครอบครัว ความดตีอ่ผู้อืน่ ความดตีอ่สิง่แวดลอ้ม และความดตีอ่ชมุชนหรือหน่วยงาน 
ซึ่งมีตัวอย่างดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงตัวอย่างแผนชีวิตและแผนชุมชนในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
นายบาล สหมอดี
ประเด็นความดี ความดีต่อตนเอง และความดีต่อผู้อื่น 

กิจกรรมความดี วิธีการทำาความดี กลุ่มเป้าหมาย

(ทำากับใคร)

สถานที่

(ทำาที่ไหน)

ระยะเวลา

(ทำาเมื่อไหร่)
ปลูกพืชผัก
สมุนไพร

- จัดสรรพื้นที่รอบๆ 
บ้าน ทำาเป็นสวนผัก

- ปลูกผักที่เป็นสมุนไพร 

ได้แก่ ข่า ตะไคร้ พริก 

มะนาว มะเขือ เป็นต้น

- ตนเอง
- ครอบครัว

(ขยายผลอีก 5 

ครัวเรือน)

- บ้าน - เริ่มเดือน
มิถุนายน

ดูแลสุขภาพคนใน

ชุมชน

- ร้องเพลงหมอลำาให้ผู้

ป่วยเบาหวานและผู้ป่วย

ความดันฟัง เพื่อผ่อน

คลายความเครียด

- ผู้ป่วยโรคเบา

หวาน และโรค

ความดันโลหิต

- โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุข

ภาพตำาบลกุด

หมากไฟ

- เดือนละ 

1 ครั้ง เมื่อ 

รพ.สต. จัด

กิจกรรมตรวจ

สุขภาพประจำา

เดือน
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นางสมจิต สุทธิวงศ ์
ประเด็นความดีของตัวเอง ความดีต่อตนเอง ความดีต่อผู้อื่น ทำาความดีต่อชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมความดี วิธีการทำาความดี กลุ่มเป้าหมาย

(ทำากับใคร)

สถานที่

(ทำาที่ไหน)

ระยะเวลา

(ทำาเมื่อไหร่)
ทำาสวนครัวปลอด
สารพิษ

- ปลูกผักโดยไม่ใช้สาร
เคมี

- ตนเอง
- ครอบครัว

- สวนในบ้าน - ทำาทุกวัน 
เดือนมิถุนายน

ออกกำาลังกาย - เต้นแอโรบิค

- เล่นแบตมินตัน

- เปิดเพลงและฟ้อนรำา

- ตนเอง - บ้าน - อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 

3 วัน
แนะนำาลูกหลาน
ให้รู้จักแบ่งปันแก่

เพื่อนบ้าน

- เป็นแบบอย่างที่ดีให้
ลูกหลาน

- สอนด้วยคำาสอนที่
สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 
เช่น การช่วยเหลือพึ่งพา

กัน การรู้จักแบ่งปันข้าว

ปลาอาหาร เป็นต้น

- ครอบครัว - บ้าน ทุกวัน

ดูแลความสะอาด

ในหมู่บ้าน

- เก็บขยะในหมู่บ้าน

- กวาดถนนในหมู่บ้าน

- ชักชวนเพื่อนบ้านมา
ช่วยกันทำาความสะอาด

หมู่บ้าน

- ครอบครัว

- คนในชุมชน

- หมู่บ้านโคก

ล่าม

เดือนละ 1 

ครั้ง

ดูและสุขภาพ
คนในหมู่บ้าน

- ตรวจหาลูกน้ำายุงลาย
เพื่อป้องกันไข้เลือดออก

- คนในชุมชน - หมู่บ้านโคก
ล่าม

ทุกสัปดาห์
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ด.ญ.พัชริดา สวยรูป
ประเด็นความดีของตัวเอง ความดีต่อผู้อื่น ทำาความดีต่อโรงเรียน 
และสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมความดี วิธีการทำาความดี กลุ่มเป้าหมาย

(ทำากับใคร)

สถานที่

(ทำาที่ไหน)

ระยะเวลา

(ทำาเมื่อไหร่)
- เก็บขยะบริเวณ
โรงเรียน

- ช่วยพ่อแม่

ทำางานบ้าน

เก็บขยะบริเวณโรงเรียน
ตอนเช้า ตอนเย็นและ

เวลาว่างช่วยพ่อแม่

ทำางานบ้าน ช่วยพี่กวาด

บ้าน ถูบ้าน

ทำากับเพื่อนๆ 
และพี่

ที่โรงเรียนและ
ที่บ้าน

ทำาทุกวัน ตอน
เช้าและเวลา

ว่าง 

กิจกรรมความดี วิธีการทำาความดี กลุ่มเป้าหมาย

(ทำากับใคร)

สถานที่

(ทำาที่ไหน)

ระยะเวลา

(ทำาเมื่อไหร่)
รวมเงิน 1. เก็บเงินคนละ 100 

บาท ใช้สำาหรับซื้อน้ำามัน
เติมรถไถและเมล็ดพันธุ์

พืช

สมจิต/สุกัญญา 
/คำาภา

ชุมชนบ้านโคก
ล่าม

เริ่ม 28 
พฤษภาคม 
2558

เตรียมดิน 2. ไถกลบ/ปรับปรุงหน้า

ดิน/เตรียมแปลง

พ่อสมชายและ

คณะ

ที่นาพ่อสมชาย 28 พฤษภาคม 

2558
ซื้อเมล็ดพันธุ์/ลง

เมล็ด

3. ช่วยกันลงเมล็ดพันธุ์

พืช ได้แก่ ถั่วฝักยาว 

โหรพา ตะไคร้

ตัวแทนชาว

บ้าน 13 คน

ที่นาพ่อสมชาย ภายในระยะ

เวลา 3 เดือน

การดูแล 4. การรดน้ำา
5. การใส่ปุ๋ย (ปุ๋ยหมัก

ชีวภาพของชุมชน)

แม่คำาภาและ
คณะ

ที่นาพ่อสมชาย ภายในระยะ
เวลา 3 เดือน

แผนชุมชน : กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านโคกล่าม (ความดีต่อสิ่งแวดล้อม, และความ
ดีต่อชุมชน)
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 4.4 การปฏิบัติการตามแผนความดี
  1) การปฏิบัติการตามแผนความดีระดับปัจเจกบุคคล ได้มีการดำาเนิน
การตามแผนความดีที่ตนเองได้เสนอไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ดำาเนินการได้เลย เน่ืองจากมีการ
ดำาเนินการอยู่ หรือต่อยอดจากกิจกรรมที่มีอยู่ เช่น การปลูกผัก การปลูกมะนาว การ
ออกกำาลังกาย เป็นต้น
  2) การปฏิบัติการตามแผนความดีระดับชุมชน โดยกลุ่มกิจกรรมความ
ดี ได้มีการเตรียมการต่างๆก่อนการดำาเนินงาน โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าว  
นำาเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน มีวาระและมติที่ชัดเจนว่าจะดำาเนินอย่างไร? เมื่อไหร่? โดยการ
ระดมทรพัยากรในชมุชน ไมไ่ดข้อทนุสนับสนุนจากหน่วยงานใดๆ จากน้ันคณะทำางานแผน
ความดีระดับชุมชน ทำาการนัดหมายคนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมความดี ได้แก่ การ
ทำาความสะอาดชุมชน การปรับปรุงแปลงปลูกผักรวม เป็นต้น 
 4.5 การติดตามสนับสนุนกิจกรรม โดยหน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ และ
ผู้นำาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนความดี รวมถึงการให้ข้อ
เสนอแนะ ต่อยอดขยายผลกิจกรรม ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่กับคณะทำางาน กลุ่มเป้าหมายลงมือปฏิบัติและร่วมถ่ายภาพกิจกรรมให้เห็นถึง
กิจกรรมที่ตนเองได้ทำาตามแผนความดีที่พัฒนาไว้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังปฏิบัติตามแผนความดี เทคนิคสำาคัญ คือ ใช้แนวคำาสัมภาษณ์เกี่ยว
กับการขับเคลื่อนแผนความดี ได้แก่ สิ่งที่ดำาเนินการไปแล้วคืออะไร? ทำาแล้วผลที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างไร?  สิ่งไหนยังไม่ได้ทำา? จะขยายผลหรือต่อยอดอย่างไร? 
 ทั้งนี้สามารถสรุปกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของชุมชน ได้ดังนี้
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กระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของชุมชน

1
2

3
4 5

การสร้างความเข้าใจการพัฒนา
คุณธรรมฯ และค้นหากลุ่มเป้าหมาย

- ประชุมแลกเปลี่ยนความเข้าใจกับชุมชน
- ค้นหากลุ่มเป้าหมาย จากคนที่สนใจ และเสียงตามสาย

การติดตามสนับสนุน
ต่อยอดขยายผล

กิจกรรม

การวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม
- สัมภาษณ์เชิงลึกถึงประสบการณ์การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และประวัติการทำาความดี ความภูมิใจ

- สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง เช่น ลงไปหาที่บ้าน

- สรุป/ประมวลผล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชน
ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม”

- สรุปความหมายหรือความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม โดนวิทยากร 
 การใช้สื่อต่างๆ เพื่อยกตัวอย่าง
- นำาเสนอผลการวิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม รายปัจเจกบุคคล

- พฒันาแผนความดรีะดบัปจัเจกและชมุชน (แผนความดีด้านใด วธีิการ กลุม่เปา้หมาย ระยะเวลา)
- นำาเสนอ แลกเปลี่ยน และสรุปบทเรียน

การปฏิบัติการตาม
แผนความดี

(ปัจเจกและชุมชน)
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5. บทบาทการมีส่วนร่วม
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง ผู้นำาชุมชน 
และ หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวบ้าน รวมถึงอาจมีทีม
ทำางานจากภายนอก โดยในแต่ละภาคส่วนมีบทบาทหน้าที่การดำาเนินงาน ดังนี้ 
 5.1 ผู้นำาชุมชน และหน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน   
มีบทบาท คือ 
 - ร่วมแลกเปลี่ยน การดำาเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน สร้าง
ความเข้าใจร่วมกันเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมคือความดีที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 - การประชาสัมพันธ์ ชักชวน ประสานงานผู้เข้าร่วมในชุมชน  
 - ลงพื้นที่สัมภาษณ์รายบุคคล และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาประมวลผล
 - การเป็นผู้ดำาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนชีวิตและแผนชุมชน
ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
 - ปฏิบัติแผนความดีทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนด้วย
 - การติดตามประเมินผล สรุปบทเรียนการดำาเนินงาน
 5.2 ชาวบา้น มีบทบาท ในการให้ขอ้มูลถึงประสบการณก์ารมคีณุธรรม จริยธรรม  
การเขา้รว่มการพฒันาศกัยภาพเพือ่พฒันาแผนชวีติ และแผนชมุชนในการสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และนำาแผนสู่การปฏิบัติ 
 หมายเหตุ : กรณีที่ผู้นำาชุมชน และ หน่วยงานที่ทำางานพัฒนาในพื้นที่ทั้งภาค
รัฐ อบต. เทศบาล และเอกชน ไม่มั่นใจ สามารถประสานงานให้ทีมทำางานภายนอก เช่น 
สำานักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยมีบทบาทออกแบบกิจกรรม สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูล
และวิเคราะห์วิเคราะห์คุณธรรม จริยธรรม รายปัจเจกบุคคล  เอื้ออำานวยให้เกิดการแลก
เปลีย่นระดมความคดิเห็น การอบรมพฒันาศกัยภาพดา้นตา่งๆ การตดิตามสนับสนุน รว่ม
แลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในการทำากิจกรรมความดี
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6. ตัวอย่างการปฏิบัติตามแผนความดีแต่ละด้าน 
 แผนความดีรายปัจเจกบุคคลและแผนความดีที่จะทำาร่วมกันในชุมชน ประกอบ
ด้วยประเด็นสำาคัญ 4 เร่ือง ได้แก่ การทำาความดีต่อตนเอง การทำาความดีต่อเพื่อน
บ้าน การทำาความดีต่อชุมชน การทำาความดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคนในชุมชนโคกล่ามและ      
แสงอร่าม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ร่วมกันจัดทำาแผนความดี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  การทำาความดตีอ่ตนเอง ชาวบา้นสว่นใหญม่แีผนทำาความดตีอ่ตนเองโดยเน้นการ
ดแูลสขุภาวะของตนเองเพือ่ให้เกิดความสมดลุ ทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สงัคม  อนั
จะนำาไปสู่การคิดดี ทำาดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
โดย การดูแลร่างกายของตนเองโดยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
สำาหรบัผู้ปว่ยโรคเบาหวาน การไปพบแพทยต์ามนัด และการออกกำาลงักายเพือ่ให้รา่งกาย
แขง็แรง ตวัอยา่งเชน่ นายบาล สหมอด ีความดตีอ่ตนเอง ไดป้ลกูพชืผักสมนุไพร จัดสรร
พื้นที่รอบๆ บ้าน ทำาเป็นสวนผัก ปลูกผักที่เป็นสมุนไพร ได้แก่ ข่า ตะไคร้ พริก มะนาว 
มะเขือ เป็นต้น ด้านความดีต่อผู้อื่น และชุมชน ได้ดูแลสุขภาพคนในชุมชน โดยร้องเพลง
หมอลำาให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันฟัง เพื่อผ่อนคลายความเครียด และกำาจัด
ลูกน้ำายุงลาย

  รูปภาพที่ 5 นายบาล  สหมอดี ปลูกพืชผักสมุนไพร และเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อกำาจัดลูกน้ำายุงลาย 
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  การทำาความดีต่อครอบครัว เพื่อนบ้านหรือผู้อื่น ชาวบ้านส่วนใหญ่มีแผน
ทำาความดีที่ทำาอย่างสม่ำาเสมอตามวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นอีสาน ที่มีความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ช่วยเหลือพึ่งพากัน โดย การดูแลเพื่อนบ้านโดยการแบ่งปันอาหารหรือช่วยดูแล
สุขภาพเมื่อยามเจ็บป่วย การปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมี และนำามาประกอบอาหาร 
ร่วมกันบริโภคในครัวเรือน และแบ่งปันสู่เพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น นายลำาทูน พันธ์พรม 
ทำาความดตีอ่ผู้อืน่ โดยดแูลจัดระบบน้ำาประปาในชมุชน และนางตุน่ เผ่าหอม ปลกูมะละกอ                                         
ฮอนแลนด์แบ่งปันแก่เพื่อนบ้าน ปลูกมะละกอเพิ่ม 30 ต้นและขยายผลการปลูกมะละกอ
สู่เพื่อนบ้าน 3-4 ครัวเรือน เป็นต้น

รูปภาพที่ 6 นายลำาทูน พันธ์พรม ทำาความดีต่อผู้อื่น โดยดูแลจัดระบบน้ำาประปาในชุมชน

รูปภาพที่ 7 นางตุ่น เผ่าหอม ปลูกมะละกอฮอนแลนด์แบ่งปันแก่เพื่อนบ้าน
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 การทำาความดีต่อชุมชน ชาวบ้านทุกคนมีแผนทำาความดีให้ชุมชนที่แสดงออก
ถึงการมจิีตอาสาเพือ่สว่นรวม ไมม่กีารเอารัดเอาเปรยีบผู้อืน่ โดยการปฏบิตังิานตามแผน
ความดีของชมุชนทีร่่วมกันคดิอยา่งสามคัค ี มคีวามรว่มมอืร่วมใจทีจ่ะพฒันาหมูบ่า้น เพือ่
ให้เกิดความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่ดี ยกตัวอย่างเช่น แผนชุมชน : การทำาความสะอาดวัด
และร่วมงานลงอุโบสถ โดย ทำาความสะอาดบริเวณวัด กำาจัดลูกน้ำายุงลาย ช่วยกันจัด
สถานที่งานบุญที่วัด และถวายน้ำาปานะแก่พระสงฆ์ เป็นต้น

รูปภาพที่ 8 แผนชุมชน : การทำาความสะอาดวัดและร่วมงานลงอุโบสถ

 การทำาความดีต่อโรงเรียน โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆ ได้แก่ 
ครอบครัวคุณธรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มสี 4 กลุ่มทำากิจกรรมในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน 
เช่น การทำาความสะอาด ทำาปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษ ฯลฯ โครงการธุรกิจ
คุณธรรม เช่น ไข่ไก่คุณธรรม การแปรรูปไข่ไก่ เป็นต้น กิจกรรมโครงงานคุณธรรม คัด
แยกขยะในโรงเรียน
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รูปภาพที่ 9 กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

   การทำาความดีต่อส่ิงแวดล้อม มีการทำากิจกรรมเพือ่สว่นรวมในการปลกูผักปลอด
สารพิษที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพของคนในชุมชน ต้องการเห็นคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี ได้
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นการทำาการผลิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อผู้บริโภค
อย่างแท้จริง นอกจากน้ันยังมีแผนความดีของชุมชนที่จะลงมือปฏิบัติในอนาคตด้านการ
ดูแลรักษาป่าชุมชน การเก็บขยะ การปลูกต้นไม้/พืชสมุนไพร การทำาความสะอาดชุมชน 
เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรุ่นลูกหลานอีกด้วย 

รูปภาพที่ 10 แผนชุมชนการปลูกผักปลอดสารพิษที่มุ่งเน้นในด้านสุขภาพของคนในชุมชน
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รูปภาพที่ 11 แผนชุมชนการทำาความสะอาดชุมชน

7. สิ่งที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
 7.1 ระดับปัจเจก พบว่า
  - ชาวบ้านที่เข้าร่วมการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม มีความเข้าใจ  
สนใจอยากพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และลงมือปฏิบัติจริง            
  - การทำาแผนความดี มีการให้วิเคราะห์ตนเอง และวิถีชีวิตที่เป็นอยู่
และมีการต่อยอดกิจกรรมความดีจากสิ่งที่มีอยู่ ทำาให้สามารถดำาเนินการได้เลย จากการ
ทำาความเขา้ใจในดา้นคณุธรรม จรยิธรรมอยา่งง่ายน้ีจึงนำาไปสูก่ารแลกเปลีย่นประสบการณ์
การทำาความดีที่ตนเองเกิดความประทับใจ และการทำาความดีในชีวิตประจำาวันที่ตนเอง
ปฏบิตัอิยูอ่ยา่งสม่ำาเสมอ จึงทำาให้ผู้เขา้รว่มอบรมเกิดการเรยีนรู้จากประสบการณท์ีใ่กลต้วั 
เกิดการทบทวนกิจกรรมหรอืการทำาความดทีีต่นเองทำาอยูใ่นชว่งชวีติน้ี จงึนำามาพฒันาเปน็
แผนความดีของตนเอง  
 7.2 ระดับชุมชน พบว่า 
  - การมสีว่นรว่มในระดบัความสนใจทีจ่ะตอ้งการทำากิจกรรมความดรีว่ม
กัน โดยรว่มกันวเิคราะห์จากพืน้ฐานหรือปัญหาในชมุชน ระดบัการคดิและวางแผนรว่มกัน 
โดยออกแบบกิจกรรมความดรีะดบัชมุชน และแบ่งบทบาทการดำาเนินงาน  และระดบัการ

รับประโยชน์ร่วมกัน จากกิจกรรมที่ทำา
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  - มีการสร้างแรงบันดาลใจ  มเีป้าหมายในการตอ้งการแก้ปญัหาชมุชน
  - การใช้ทุนทางชุมชนในการดำาเนินงาน วัฒนธรรม วิถีชาวบ้าน  เช่น 
การปลูกผักรวม การถวายน้ำาปานะงานบุญ การทำาความสะอาดวัด หมู่บ้าน เป็นต้น
  - มีการระดมทรัพยากรและเครื่องมือของแต่ละครัวเรือนมาร่วมทำา
กิจกรรม โดยไม่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากภายนอก
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