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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว
บทคัดย่อ

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิต 

สีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวที่มีวิถีชีวิต 

สีเขียวหรือครอบครัวสีเขียว เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับครอบครัวสีเขียว 

ที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 5 ครอบครัว และ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยและครอบครัว

ทดลอง จ�านวน 3 ครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) รวมระยะเวลาที่อยู่ใน

กระบวนการทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ข้อมลูพืน้ฐานของครอบครัวสเีขียว ประกอบด้วย (1) พืน้ฐานของครอบครัว ได้แก่ สมาชกิครอบครัว

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สมาชิกสามารถจัดการพื้นที่ในบ้านให้ใช้ประโยชน์ได้ และสมาชิกมีพื้นความรู้ ความสนใจบางอย่าง

ที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติตามวิถีชีวิตสีเขียวได้ (2) แรงจูงใจในการมีวิถีชีวิตสีเขียวมาจากปัญหาสุขภาพ ความตระหนักใน 

สิ่งแวดล้อมของโลก และความสนใจในเกษตรกรรม (3) เนื้อหาของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ แบ่งได้เป็น การปฏิบัติต่อตนเองและ
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ผู้อื่น และการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล (4) การเรียนรู้ของครอบครัวในการมีวิถีชีวิตสีเขียวเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของ

สมาชิกในครอบครัว (5) สขุภาวะของครอบครัว ส่วนใหญ่ดข้ึีนจากเดมิทัง้ทางกาย จติใจ และสงัคม และ (6) กระบวนการเรียนรู้ 

ของครอบครัวมี 9 ขั้นตอน อาทิ การเริ่มต้นจากแรงจูงใจด้านปัญหาสุขภาพ การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การลงมือท�า 

ในครอบครัว การเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคจากแหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัว 

2) กระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมตามหลกัวถิชีีวติสเีขียวเพือ่เสริมสร้างสขุภาวะของครอบครัว ประกอบด้วย 8 ข้ันตอน 

ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกครอบครัว การระบุปัญหาและ

ความต้องการที่จะแก้ไขสุขภาวะของครอบครัว การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลองใช้ในชีวิตประจ�าวัน การหาความรู้ 

เพิม่เตมิ การทดลองใช้ในชีวิตประจ�าวันซ�า้ การประเมนิผลด้วยตนเอง และองค์ประกอบของกระบวนการม ี4 องค์ประกอบหลกั 

ได้แก่ บริบทเฉพาะของครอบครัว กิจกรรมการเรียนรู้ ทัศนคติหรือลักษณะทางความคิด ต้นทุนหรือสิ่งสนับสนุน 

ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของครอบครัว วิถีชีวิตสีเขียว สุขภาวะของครอบครัว



22 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Development of Participatory Learning Process Based on 

Green Living Principles for Enhancing Family Well-Being

Abstract
This article is part of a qualitative research entitled “DEVELOPMENT OF A PARTICIPATORY LEARNING PROCESS 

BASED ON GREEN LIVING TO ENHANCE WELL-BEING OF FAMILIES”, which aims to 1) identify and analyze components  

of green family by using in-depth interviews and non-participant observations to collect data from 5 green 

families living in Bangkok Metropolitan Region 2) develop participatory learning process based on green living to  

enhance well-being of families by conducting a participatory research, using Participatory Learning : PL, with  

3 participated families over the period of 6 months.

The results shown that 

1) The fundamental details of green families were (1) Family Background ; healthy relationship between  

family members, efficient household space management, general knowledge or personal interests that can 

be used to support green living lifestyle ; (2) Motivation ; health problems, acknowledgement of environmental 

problems, interestedness in agricultural ; (3) Green lifestyle practicing ; treatment of self and others, balanced 

environmental treatment ; (4) Green lifestyle learning ; joint learning of family members ; (5) Family overall health  

status ; improvement in physical, mental and social health ; and (6) Family learning process consisted of 9 stages 

(e.g., motivation caused by health problem ; knowledge gathering ; activities practicing ; further knowledge  

seeking from learning centers or from family member’s experiences when facing obstacles, and etc.

2) A learning process based on green living to enhance well-being of families consist of 8 stages as follows ;

 - Learning from others’ experiences

 - Exchanging experiences between family members

 - Identifying family problems and acknowledging needs to improve family health

 - Designing learning activities

 - Experimenting in daily life

 - Pursuing further knowledge

 - Re-experimenting in daily life

 - Self-evaluations

 The components of this learning process are family context, learning activities, attitude or viewpoint and 

fund or resources. 

Keywords : Participatory Learning Process, Family Learning Process, Green Living , Family Well-Being
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บทน�า
ความส�าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ในปัจจุบันปัญหาหน่ึงที่เกิดข้ึนกับสถาบันครอบครัว

โดยเฉพาะครอบครัวคนเมือง น่ันคือปัญหาที่ครอบครัวไทย

ก�าลงัอยูใ่นภาวะขาดสขุภาวะในทกุมติ ิทางกาย จติใจ สงัคม 

และสติปัญญา ดังปรากฏเป็นข้อมูลสถิติต่างๆ ในรอบ 10 ปี 

ที่ผ่านมา อาทิ โครงการสุขภาพคนไทย (2556) ได้รวบรวม

สถิติช่วงตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาว่ามีอัตราผู้ป่วยโรคความดัน

โลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึ่งเป็นสถิติผู้ป่วยใน สูงถึง 

1,187 คน , 936 คน และ 849 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน 

ตามล�าดบั โรคเหล่าน้ีมต้ีนตอหลกัจากพฤตกิรรมทางสขุภาพ

ในด้านต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมและ

ป้องกันที่เพียงพอ คนไทยมีความสุขมากขึ้น ในปี 2552 เมื่อ

เทียบกับ ปี 2551 ยกเว้นในกรุงเทพมหานคร และเมื่อถึง ปี  

2554 แม้สขุภาพกายของคนไทยจะดข้ึีนหลายด้าน แต่สขุภาพจติ 

กลบัเป็นปัญหาทีเ่พิม่ข้ึน ซึง่ความผดิปกตทิางจติและอารมณ์ 

รวมทั้งอาการเครียดหรือความแปรปรวนทางจิตใจของ 

คนไทยมีเพิ่มสูงข้ึนในรอบ 10 ปี (โครงการสุขภาพคนไทย, 

2556) ปัญหาสุขภาวะอีกมิติหนึ่ง คือ สุขภาวะทางสังคมนั้น 

อาจสะท้อนได้จากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ดังที่

พบว่าดัชนีครอบครัวอบอุ่นที่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

อีกทั้งมีทิศทางที่แย่ลง โดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าที่ของ 

ครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ให้การดูแลผู้สูงอายุ และ

การหาเลี้ยงครอบครัวของสมาชิกวัยแรงงาน และจากการ

ศึกษาดัชนีช้ีวัดสุขภาวะครอบครัวใน พ.ศ. 2552 พบว่า 

ครอบครัวไทยจ�านวนมากละเลยการปฏิบัติสิ่งดีๆ ที่ช่วย

เสริมสร้างสมัพนัธภาพทีด่ใีห้เกดิขึน้ในครอบครัว เช่น การใช้ 

วาจาที่ไพเราะต่อกัน การกล่าวค�าขอโทษหรือขอบคุณคนใน

ครอบครัว การแสดงความรักต่อกันด้วยการโอบกอดหรือ

สัมผัสเป็นประจ�า กิจกรรมส�าหรับทุกคนในครอบครัวเป็นสิ่ง 

ทีถ่กูละเลยเป็นอย่างมาก เพราะมไีม่ถงึคร่ึงของครอบครัวไทย 

ที่ใช ้เวลาในการมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 

เป็นประจ�า (โครงการสุขภาพคนไทย, 2554) เหล่านี้เป็นเพียง

ตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ครอบครัวขาด 

สุขภาวะในทุกด้าน 

การวิ จัยที่ผ ่านมาพบว ่ามีหลากหลายวิธีในการ 

สร้างเสริมสุขภาวะทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน (อภิญญา  

ตนัตทิววีงศ์, 2554) ทัง้ทางด้านกาย จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ 

หรือสติปัญญา หากแต่ยังไม่พบการศึกษาการสร้างสุขภาวะ

ส�าหรับครอบครัวโดยตรง ซึง่อนัทีจ่ริงแล้วครอบครัวเป็นหน่วย

สถาบันสังคมที่ส�าคัญมาก ปัญหาตลอดจนการแก้ปัญหา 

น่าจะได้เร่ิมท�าที่ครอบครัว ดังที่ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ  

นายแพทย์ประเวศ วะส ีกล่าวถงึความส�าคญัของครอบครัวไว้

ว่า “ครอบครัวเป็นองค์กร เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม เรื่อง

ครอบครัวเป็นเร่ืองส�าคัญเพราะเป็นสังคมพื้นฐานที่สุดของ

มนุษย์ มนุษย์ทุกคนอยู่ในสถาบันครอบครัว ถ้าครอบครัว

อบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็งเป็นฐานทุกๆ ด้าน เป็นฐานทั้งทาง 

เศรษฐกิจ สังคม เป็นภูมิคุ้มกันทุกเรื่อง อายุจะยืนขึ้น โรคภัย

ไข้เจ็บน้อยลง สังคมมีการอยู่ร่วมกันด้วยดี ฉะนั้น ครอบครัว

จึงเป็นเร่ืองส�าคัญที่สุด เป็นสถาบันที่ส�าคัญที่สุดของมนุษย์

เลยทีเดียว” 

การวิจัยน้ีสนใจที่จะใช้อีกวิถีทางหน่ึงมาใช้ในการ

สร้างเสริมสุขภาวะของครอบครัวในลักษณะองค์รวม คือ ทั้ง 

ในด้านกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ “วิถีชีวิต 

สเีขียว” (Green Living) ซึง่เป็นวิถกีารปฏิบติัในชีวติประจ�าวนั 

ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการพึง่ตนเองและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม

ที่ส่งผลดีต่อผู้กระท�าทั้งในด้านสุขภาพ จิตใจ ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัวและยงัส่งผลดต่ีอโลกด้วย (สปุรียา ห้องแซง, 2554  

และ ภัทรพร อภิชิต, 2552) ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า  

การอยู่อาศัยในพื้นที่สีเขียวซ่ึงเป็นการปฏิบัติอย่างหน่ึงใน 

วิถีชีวิตสีเขียวน้ีมีผลต่อการลดอัตราการเกิดโรคและยังลด

ความกงัวล ความรุนแรงของโรคทางจติและอาการห่อเหีย่วได้ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมต�่า (J 

Mass and et. al, 2009) นอกจากการปฏบิตัทิางกายแล้ว Green 

Living ยังรวมไปถึงการปฏิบัติทางจิตใจด้วย หรืออาจกล่าว 

ได้ว่า Green Living เป็นเรื่องของทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ  
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ส�ำหรับในส่วนของทำงจติใจน้ันมงีำนวจิยัในต่ำงประเทศกล่ำว

ไว้ว่ำ นอกจำกผูบ้ริโภคทีใ่ช้ชีวติแบบวถิชีีวิตสเีขียวหรือ Green 

Living จะเป็นผู้ที่มีกำรกระท�ำที่นึกถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มำกกว่ำควำมพอใจของตนเองแล้ว ผูม้วิีถชีีวติสเีขียวจะหมำยถงึ 

ผูท้ีใ่ช้ชีวติอย่ำงมคีณุธรรม จริยธรรม หรืออย่ำงน้อยทีส่ดุกเ็ป็น

ผู้ที่ “มีเหตุผล” (Moisander and Pesonen, 2002) 

“วถิชีีวติสเีขียว” นัน้ ยงัคงเป็นเพยีงควำมนยิมทีค่่อนข้ำง 

เป็นนำมธรรมอยู่มำก ถึงแม้จะมีกำรรวมกลุ่มเป็นสมำชิก 

วถิชีีวติเขียวต่ำงๆ แต่คงยงัเป็นกลุม่จ�ำกดั ไม่แพร่หลำยมำกนัก  

ประกอบกับไม่มีองค์ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรในกำรอ้ำงอิง

ค้นคว้ำ หรือน�ำไปพัฒนำต่อยอดเพิ่มคุณค่ำในเชิงวิชำกำรได้  

รวมทัง้กำรศกึษำทีม่อียูก่ย็งัไม่พบประเดน็ทีว่่ำ ทีม่ำหรือวธีิกำร 

ไปสู่วิถีชีวิตสีเขียว หรือวิถีกำรเรียนรู้น้ันเป็นอย่ำงไร ตำมที่ 

Moisander and Pesonen (2002) ระบุว่ำ ส�ำหรับงำนวิจัยที่ 

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตสีเขียวน้ันมีออกมำในลักษณะที่ว่ำผู ้ม ี

วิถีชีวิตสีเขียวน้ันมีกำรปฏิบัติอย่ำงไร เลือกซ้ือหรือใช้ชีวิต 

อย่ำงไร แต่ยังไม่มีงำนวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ำผู้คนพวกน้ีมี

หนทำง วิธีกำร และควำมเป็นมำอย่ำงไร 

กำรวิจัยเร่ืองน้ีจึงสนใจที่จะท�ำกำรศึกษำในเร่ืองของ

กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัวเพือ่สร้ำงสขุภำวะ

ของครอบครัวภำยใต้ควำมเช่ือที่ว่ำวิถีชีวิตสีเขียวจะสำมำรถ

น�ำไปสูก่ำรมสีขุภำวะของครอบครวัในมติต่ิำงๆ ได้ ตำมเหตผุล

และหลักฐำนที่ได้เสนอไว้ข้ำงต้นแล้ว โดยเลือกที่จะศึกษำกับ 

ครอบครัวคนเมือง เน่ืองจำกผลกำรส�ำรวจในด้ำนสุขภำวะ 

ทีเ่สนอไว้เบือ้งต้นน้ัน หลำยประกำรช้ีชัดว่ำคนเมอืงมคีวำมสขุ

น้อยกว่ำคนในพืน้ทีอ่ืน่ๆ อกีทัง้ปัญหำสขุภำวะของครอบครัว

ก็มีมำกกว่ำด้วยเช่นเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ศกึษำและวิเครำะห์ข้อมลูพืน้ฐำนของครอบครัว

ที่มีวิถีชีวิตสีเขียวจำกกรณีศึกษำที่ดี 

2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ

ครอบครัวตำมหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ำงสุขภำวะของ

ครอบครัว

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎีที่ใช ้ในกำรวิจัยน้ี ประกอบด้วย  

1) แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว 2) แนวคิดเกี่ยวกับสุขภำวะ  

3) แนวคิดเก่ียวกับครอบครัว 4) แนวคิดกำรเรียนรู้แบบมี 

ส่วนร่วม ซึ่งในที่นี้ขอน�ำเสนอเนื้อหำโดยสังเขป ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว 

เน่ืองจำกวิถีชีวิตสีเขียว หรือ Green Living น้ันใน

ปัจจุบันยังไม่มีองค์ควำมรู้ในลักษณะที่เป็นงำนวิชำกำรอย่ำง

ชัดเจนหรืองำนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง แต่มีกำรน�ำเสนอ

เร่ืองน้ีผ่ำนข้อเขียนบทควำมข่ำวสำรคดอียูม่ำกพอสมควรผ่ำน 

สือ่ต่ำงๆ ผูว้จิยัจึงได้ท�ำกำรวเิครำะห์สงัเครำะห์เน้ือหำทีเ่ก่ียวกบั 

วิถีชีวิตสีเขียวจำกเอกสำรบำงส่วนเพื่อน�ำมำใช้เป็นแนวคิด

เบือ้งต้นในกำรวจิยัน้ี โดยทีท่�ำกำรวเิครำะห์สงัเครำะห์มำจำก 

เอกสำร และสื่อต่ำงๆ ทั้งสิ้น 30 ชิ้น ร่วมกับกำรศึกษำข้อมูล

ของครอบครัวทีม่กีำรด�ำเนินชีวติแบบวถีิชีวติสเีขียวหรือเรียก

ได้ว่ำ Green Family บำงส่วนที่มีกำรน�ำเสนอในงำนเทศกำล 

(Fair) ที่มีกำรรวมตัวกันของกลุ่มสมำชิก Green Living 

รวมทั้งกำรสัมภำษณ์พูดคุยกับสมำชิกของครอบครัวสีเขียว

โดยตรง 2 ครอบครัว ผลกำรสงัเครำะห์เน้ือหำเกีย่วกบัวถิชีีวติ 

สีเขียวสรุปมำเป็นเน้ือหำของวิถีชีวิตสีเขียว (Green Living)  

ที่ใช้ในกำรวิจัยนี้ ได้ดังนี้ 

ความหมายของวิถีชีวิตสีเขียว (Green Living) โดย

ทั่วไป หมำยถึงกำรใช้ชีวิตที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรตัดสินใจ

โดยพิจำรณำถึงผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวิถีชีวิต 

ทีบ่ริโภคหรือมกีำรใช้เฉพำะสิง่ทีต้่องกำรจรงิๆ จำกทรัพยำกร

ของโลกเป็นกำรปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวันที่ครอบคลุมกำรใช้

พลังงำนทุกอย่ำงของชีวิตอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำมำกที่สุด 

เป็นหนทำงหรือแนวทำงของชีวิตที่ย่ังยืน คือวิถีชีวิตที่บุคคล

รวมถึงสังคมพยำยำมที่จะลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ 
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บคุคลทีม่ลีกัษณะกำรอยูอ่ำศยัอย่ำงยัง่ยนืมกัจะพยำยำมทีจ่ะ

ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์โดยกำรเปลี่ยนวิธีกำร

ขนส่งกำรใช้พลงังำนและอำหำรเพือ่ด�ำเนินชีวิตของตนเองใน

รูปแบบทีมี่ควำมสอดคล้องกบักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืในสมดลุ

ของธรรมชำตแิละกำรพึง่พำควำมสมัพนัธ์กบัระบบนเิวศและ

วงจรธรรมชำติของโลก 

หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว 

1. เป็นวิถีชีวิตที่ปัจเจกบุคคลด�ำเนินชีวิตอย่ำงมีควำม

สมดลุ กล่ำวคอื สำมำรถด�ำรงชีวิตอยูอ่ย่ำงปกต ิพ่ึงตนเองได้

ในระดับหน่ึง แต่ไม่ขัดแย้งหรือแปลกแยกจำกคนทั่วไปหรือ

สังคมโดยทั่วไป ไม่สุดโต่ง

2. เป็นวิถีชีวิตที่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

มีควำมสมดุล คือ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูก

ท�ำลำยโดยมนุษย์ผูใ้ช้ และในขณะเดยีวกันทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมก็ไม่ท�ำลำยหรือเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย

ต่อมนุษย์ 

3. เป็นวถิชีวีติทีปั่จเจกบคุคลและสิง่แวดล้อมอยูร่่วมกนั 

อย่ำงสมดุล คือ เมื่อปัจเจกบุคคลอยู่อย่ำงมีควำมสมดุล

แล้ว ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมสมดุลแล้ว 

ทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสมดุล

หลักปฏิบัติของวิถีชีวิตสีเขียว

1. กำรเรียนรู้ของผู ้ปฏิบัติ คือ กำรที่บุคคลจะมี 

วิถีชีวิตสีเขียวได้น้ันต้องผ่ำนกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ตั้งแต่เร่ิมต้น 

จนกระทัง่วถีิชีวิตสเีขียวกลำยเป็นวิถชีีวติประจ�ำวนัจริงๆ ของ

บุคคล ทั้งน้ี จุดส�ำคัญของกำรเรียนรู้ก็คือกำรเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมจำกเดมิมำเป็นพฤตกิรรมทีป่ฏบิตัติำมหลกัวถิชีวีติ

สีเขียวนั่นเอง 

2. สร้ำงสรรค์ชีวิตและสงัคม คือ ด�ำเนินชีวิตไปในทำง

สร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม 

3. รักษำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ คือ ใน 

กำรด�ำเนินชีวิต กิจกรรมหรือสิ่งที่ปฏิบัติน้ันไม่ท�ำลำย 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ แต่มิได้หมำยควำมว่ำ 

จะไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเลย แต่เป็นกำรใช้อย่ำงประหยัด

และคุ้มค่ำมำกที่สุด และกำรปฏิบัติน้ันไม่เป็นกำรท�ำลำย 

สิง่แวดล้อมหรือทิง้ผลเสยีระยะยำวทีแ่ก้ไขยำกไว้กบัสิง่แวดล้อม 

4. มีควำมยั่งยืน คือ กำรปฏิบัติน้ันสำมำรถปฏิบัติ 

ต่อเน่ืองโดยเห็นผลดี เป็นกำรปฏิบัติที่เป็นวิถีชีวิตจริงได้  

ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมชั่วครั้งชั่วครำว 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ

“สุขภำวะ” เป็นส่วนขยำยควำมต่อมำจำก “สุขภำพ” 

หรือคือควำมหมำยที่แท้จริงของสุขภำพน่ันเอง ควำมหมำย

โดยรวมของสขุภำวะ (Well Being) อนัทีใ่ช้กนัอย่ำงกว้ำงขวำง 

คอื สขุภำพทีส่มบรูณ์ ทัง้ทำงกำย ทำงใจ ทำงสงัคม และทำง

จิตวิญญำณ (อภิญญำ ตันทวีวงศ์, 2554)

ส�ำนักงำนกองทนุสนบัสนุนกำรสร้ำงเสริมสขุภำพ หรือ 

สสส. (โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครศรีธรรมรำช, 2551) กล่ำวถึงสุขภำวะแต่ละมิติ ไว้ดังนี้ 

สุขภำวะทำงกำย คือ ไม่ขำดแคลนวัตถุปัจจัย  

ไม่เป็นโรค มีร่ำงกำยแข็งแรง ปลอดภัย ในชีวิตทรัพย์สิน  

มีสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมกับสุขภำวะทำงกำย 

สุขภำวะทำงจิต คือ มีสุขภำพจิตดี เข้มแข็ง มีจิต

พร้อมในกำรด�ำเนินชีวิต มีสมำธิหลุดพ้นควำมครอบง�ำจำก

กิเลส 

สุขภำวะทำงสังคม หมำยถึง สุขภำวะที่เกิดจำกกำร

อยู่ร่วมกันด้วยดีของกลุ่มคนในขนำดและลักษณะต่ำงๆ เช่น

ในครอบครัว ในชุมชน ในสถำนทีท่�ำงำน ในสงัคมขนำดใหญ่

หรือประเทศ และกำรอยู่ร่วมกันด้วยดีทั้งโลก 

สขุภำพทำงปัญญำ หมำยควำมว่ำ ควำมรู้ทัว่ รู้เท่ำทนั  

และควำมเข้ำใจอย่ำงแยกได้ในเหตุผลแห่งควำมดีควำมช่ัว  

ควำมมีประโยชน์และควำมมีโทษ ซึ่งน�ำไปสู่ควำมมีจิตใจ 

อนัดงีำม และเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ (พระรำชบญัญตัสิขุภำพแห่งชำติ  

พ.ศ. 2550) 



26 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส�าหรับการวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้ความหมายของสุขภาวะ

ของครอบครัว ที่ครอบคลุมมิติของสุขภาวะทางกาย ทาง

จติใจ และทางสงัคม ว่าหมายถงึ สภาพทีบ่คุคลในครอบครัว

มีสุขภาพกาย จิตใจ สังคมที่สมบูรณ์โดยเห็นได้จากร่างกาย 

ทีแ่ข็งแรง จติใจทีเ่บกิบาน มองโลกและชวีติในด้านบวก และ

สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี 

ส่วนในมิติของสุขภาวะทางสติปัญญานั้น ในการวิจัยน้ีมิได้

มุ่งเน้นในการวัดหรือประเมินโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ

การวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว 

ในบทความน้ีน�าเสนอเฉพาะในส่วนของการเรียนรู้ของ

ครอบครัว ผู้วิจัยได้รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่พบ

ประเด็นการเรียนรู้ของครอบครัว ดังนี้ 

ควำมหมำยของกำรเรียนรู้ของครอบครัว หมายถึง 

ความสามารถของพ่อแม่และลูกในการคิดวิเคราะห์ปัญหา  

สาเหตุ หาทางเลือกของการแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือก 

ทางเลือกในการแก้ปัญหาและทักษะในการจัดการกับปัญหา 

ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทัน (อุทุมพร อินทจักร์, 2553) 

นอกจากนี้ อุทุมพร อินทจักร์ (2553) ยังได้วิเคราะห์

องค์ประกอบของการเรียนรู้ของครอบครัวว่าประกอบด้วย 

1. แรงจูงใจ (Motive) ของพ่อแม่ ซึ่งแรงจูงใจเป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญของการเรียนรู้ เพราะเป็นตัวจักรส�าคัญ

ของพฤติกรรมของพ่อแม่ 

2. สิ่งจูงใจ (Incentive) นักจิตวิทยาเช่ือว่าสิ่งจูงใจ 

จะเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของการเรียนรู้ เพราะสิ่งจูงใจเป็น 

สิ่งที่จะลดความเครียดและน�าไปสู่ความพอใจ 

3. อปุสรรค (A barrier or block) ต่างๆ จะท�าให้พ่อแม่ 

พยายามท�าซ�้าๆ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อจะ

ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปสู่เป้าหมายให้ได้ 

4. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมเป็นส่วนหน่ึงที่จะ

ท�าให้ทราบว่าพ่อแม่เกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ช้าหรือ

เร็วอย่างไร 

ลักษณะกำรเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในครอบครัว (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) 

1. การเรียนรู้อย่างเป็นทางสายกลาง เร่ิมจากความ

สนใจใคร่รู ้ที่พัฒนาข้ึนมาจากภายในตัวเด็กประสานกับ

ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการของผู้ใหญ่ ท�าให้เกิด

สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กระตุ้นเร้าท้าทายให้

เด็กค้นหา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กมีเสรีภาพในการแสดง

ความต้องการ เพื่อน�าไปสู่การค้นพบความถนัดความสนใจ

ของตัวเด็ก 

2. การเรียนรู ้อย่างเป็นระบบของการบูรณาการ 

สัมพันธ์เชื่อมโยงสาระความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน สร้างความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง “การรู้” กับ “การเป็น” ให้

มากที่สุด 

3. การเรียนรู้จากการได้ลงมอืสมัผสัจริง ฝึกฝนปฏบิตัิ

ให้เกิดประสบการณ์จริง จากความจริงในสถานที่จริง จาก

การได้ใกล้ชิดธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

นอกจากเพื่อให้ได้รู้เห็นอย่างเป็นจริงแล้วยังช่วยหนุนสร้าง

ความรักและความสุขในการเรียนรู้ด้วย

4. การเรียนรู้จากการฝึกฝนทักษะการคิด ให้คิดได้  

คิดเป็น คิดแยบคาย คิดตรงตามความเป็นจริง ซึ่งในทาง 

พทุธศาสนาเรยีกว่าโยนิโสมนสกิาร ด้วยการฝึกฝนวธิคีดิ เช่น  

คิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัย คิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ  

คิดแบบอริยสัจ คิดแบบต้ังค�าถามแล้วหาค�าตอบ คิดแบบ 

อรรถสัมพันธ์หรือคิดอย่างเชื่อมโยง เป็นต้น 

5. การเรียนรู้จากการพัฒนาสติและสมาธิ ด้วย 

การฝึกฝนทั้งในลักษณะการท�างาน ท�ากิจกรรมที่มีความ

สม�่าเสมอเป็นจังหวะแบบแผน อาทิ งานหัตถกรรมหรืองาน

ศิลปะแขนงต่างๆ และการฝึกปฏิบัติภาวนาตามหลักปฏิบัติ

ในพระพุทธศาสนา 

6. การเรียนรู้ด้วยตนเองและโดยกลุ่ม ให้เกิดความ

เพยีรพยายามทีจ่ะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเคารพและสามารถ

เรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนได้ มีความเช่ือม่ันในตนเองอย่าง

เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
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หน้าที่ของตนพร้อมกับการช่วยเหลือคนอื่นๆ เพื่อให้งานของ

กลุ่มประสบความส�าเร็จ 

7. เรียนรู ้ด ้วยตนเองตามธรรมชาติจากวิถีชีวิต 

ประจ�าวัน การเล่น การทดลอง การประดิษฐ์สร้างสรรค์  

การแก้ปัญหา การท�าการงานต่างๆ

8. เรียนรู้ด้วยการค้นคว้าจากหนังสือ จากสื่อทางการ

ศกึษาต่างๆ โดยเร่ิมต้นจากความสนใจใคร่รู้ของเดก็ จากการ

คิดตั้งค�าถามแล้วร่วมกันค้นหาค�าตอบ

9. เรียนรู้จากการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับบุคคลต่างๆ การฟังบรรยาย อภิปราย การชม

นิทรรศการ การแสดง

10. เรียนรู้จากการทัศนศึกษา ทั้งในชุมชนท้องถิ่น ใน

ต่างภูมิภาคต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน 

11. เรียนรู้จากการจัดกระบวนการให้ได้สัมผัสจริง 

ในสถานที่จริง โดยมีผู ้ช�านาญการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ 

12. เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในกิจกรรม/โครงงาน

ร่วมกับเครือข่าย

13. ไม่มเีนือ้หาหลกัสตูรตายตวั เรยีนตามความสนใจ 

ตามสภาพจริงของชีวติ หากจะมกีเ็ป็นเพยีงกรอบหรือแนวทาง

ให้ลูกได้เลือกเรียนรู้ในแต่ละวัน 

14. เรียนรู้ผ่านการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ทั้งในส่วนที่

เป็นหน้าที่ต่อตนเองและหน้าที่ต่อผู้อื่น 

15. เรียนรู้ผ่านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ศึกษา 

สงัเกต คดิวเิคราะห์ เชือ่มโยงจากสิง่แวดล้อมรอบตวั ปรึกษา 

ซักถาม ทดลองลงมือปฏิบัติ 

16. เรียนรู้ผ่านการละเล่นต่างๆ ทั้งคนเดียวและเล่น

ร่วมกับเพื่อนๆ รอบบ้าน รวมถึงการเล่นกีฬา ดนตรี และ

การท�างานอดิเรกต่างๆ

17. เรียนรู้ผ่านโครงงานของครอบครัว ซึ่งด�าเนินตาม

วถิชีีวิตและตามฤดกูาล เช่น โครงงานด้านทีอ่ยูอ่าศยั ต่อเตมิ 

ซ่อมแซม บ้านและอุปกรณ์ต่างๆ โครงงานแปรรูปอาหาร ผัก 

ผลไม้ สมุนไพร โครงงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม แยกขยะ

ในบ้าน ลดปริมาณถุงพลาสติก โครงงานทัศนศึกษา ตาม

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในครอบครัว (บุญศิริ มีส�าราญ,

2544)

1. พ่อแม่ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็น “ผู้สอน” แต่จะต้องท�า

หน้าที่เป็น “ผู้จัดการ” 

2. แม่จะใช้วิธีอ่านหนังสือให้ลูกฟังบ่อยๆ โดยเฉพาะ

ตอนก่อนนอน 

3. ส่งเสริมให้ลูกรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการ

สังเกตและการอ่านหนังสือ 

4. การที่ลูกอ่านหนังสือได้อย่างแตกฉานมีส่วนช่วยให้

เกิดการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากการอ่าน 

5. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพ่อแม่และลูก 

เพราะในบางเร่ืองลูกอาจท�าการศึกษาและเข้าใจได้อย่าง 

ลึกซึ้งมากกว่าพ่อแม่ 

6. แม่เป็นผู้เสนอการเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ๆ และให้

ลูกเป็นผู้ตัดสินใจเลือกตามความสนใจใฝ่รู้ของตน 

7. การทดลองและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจะท�าให้

เด็กๆ เกิดความเข้าใจและจดจ�าสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้เป็น

อย่างดี

8. การให้อิสระในการคิดและการตัดสินใจเป็นวิธีที่ท�า

ให้ลูกๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์จริง 

9. การเรียนรู ้ในสิ่งที่ใกล้ตัวและเป็นวิถีชีวิตจริง 

จะท�าให้เกิดความเข้าใจและจดจ�าได้ 

10. ใช้วิธีการหลอกล่อและดึงความสนใจของเด็กจาก

สิ่งแวดล้อมรอบข้าง

11. ให้ลูกๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วย

วิธีการที่เป็นธรรมชาติ 

12. การเรียนแบบปุจฉาวิสัชนาเพื่อให้ลูกๆ ได้รู้จัก

การตั้งค�าถาม 

13. การลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะ

ท�าให้เกิดความเข้าใจและจดจ�าในสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้ลูกๆ ค้นพบในสิ่งที่

ตนชอบและพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 
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14. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นการฝึกลูกๆ ให้

รู้จกัความรับผดิชอบและสะสมความรู้ด้วยตนเอง อย่างทีเ่รียก

ว่า สันทิฏฐิโก 

15. รูปแบบการเรียนรู้ในอนาคตจะต้องใช้วิธีการ 

ที่เรียกว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

ส�าหรับการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ในครอบครัว

แสดงให้เหน็ถึงการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ แต่โดยภาพรวม

จะเห็นได้ว่า ประสบการณ์และวิถีชีวิตประจ�าวันเป็นแหล่ง

เรียนรู้ที่ส�าคัญ และการเรียนรู้ของครอบครัวมีลักษณะของ

การแลกเปลี่ยน คิด ร่วมมือ และยอมรับซึ่งกันและกันของ

สมาชิกในครอบครัว 

แนวคิดกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ควำมหมำยของกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

Pretty and others (1995) ได้ให้ความหมายว่า การ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนา

ตนเองของผูเ้รียนผ่านประสบการณ์และความรู้เดมิทีม่ ีและมี

ความรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้

ให้ผู้เรียนเปิดใจและแสดงความคิดเห็น และเอื้ออ�านวยให ้

เกดิการสร้างความรู้มากกว่าการถ่ายทอดจากผูเ้รียนเป็นฝ่าย

กระท�า และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องอย่างไม่สิ้นสุด

UNESCO (2001) ให้ความหมายการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน

การสอน การเรียนรู้ไม่ใช่เพียงการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียง

อย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การเรียนรู้ทีผู่เ้รียนสามารถเข้าถงึประสบการณ์และการเรียนรู้ 

จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ครูท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก 

กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ได้

แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคน  

ผูเ้รียนสามารถเจรจาถึงความคาดหวงัทีต้่องการและหนทางที่

จะได้ตามที่คาดหวัง รวมทั้งเป้าประสงค์ ความรู้ ทักษะ และ

ทัศนคติ หรือวิธีการเรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องการใช้ รวมทั้ง

การประเมินด้วยว่าได้เรียนรู้อะไร

สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2541) ให้ความหมาย

ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการเรียนรู้เต็มร้อย 

เปอร์เซ็นต์ของเวลาของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้จัดการให้เกิด

การเรียนรู้ให้เต็มร้อย ศูนย์กลางของการเรียนรู้จึงอยู่ที่ผู้เรียน 

มิใช่ผู้สอน โดยเด็กแต่ละคนจะมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วม 

ก็คือการที่เด็กเอาจิตใจเข้าร่วมท�าให้ตัวเองเกิดการเรียนรู ้

ในสิ่งที่ครูอยากจะให้รู้ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

สรุปว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหมายถึง การเรียนรู ้

ของบุคคลเพื่อพัฒนาตนเองโดยมีลักษณะการเรียนรู้เป็น 

กระบวนการทีอ่าศยัประสบการณ์เดมิของตนเองน�ามาแลกเปลีย่น 

เรียนรู้กับบุคคลอื่นๆ ในกลุ่มในลักษณะร่วมกันวิเคราะห์

วิพากษ์ จนน�ามาซ่ึงความคิดรวบยอด และหากพิจารณา 

ในแง่ของการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะเน้น 

ที่บทบาทของผู ้ เ รียนในการร ่วมกันแสดงความคิดเห็น  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน 

ไปเป็นผู้อ�านวยความสะดวก กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เรียน 

หลักกำรของกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

UNESCO (2001) กล่าวถงึหลกัการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม 

น้ันผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเรียน 

การสอน ไม่เป็นฝ่ายรับข้อมลูจากผูส้อนเพยีงอย่างเดยีว ผูส้อน 

มีบทบาทเป็นผู้อ�านวยความสะดวกและกระตุ้นให้ผู ้เรียน 

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ให้ค�าแนะน�า อธิบาย สาธิต 

และสรุปการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเจรจาถึงความคาดหวัง 

ในการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรือ 

วิธีการเรียนการสอนที่ต้องการใช้หรือการประเมินผลการ

เรียนรู้

Pretty and others (1995) กล่าวว่าหลกัการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วมน้ันจะก�าหนดวิธีการและระบบของกระบวนการ

เรียนรู้ที่มีส่วนร่วมของทั้งผู้เรียน ผู้สอน และคนในพื้นที่ มี

มุมมองที่หลากหลาย ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้เรียน
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ทุกคนมีควำมส�ำคัญ มีกระบวนกำรเรียนรู้ของกลุ่มผ่ำนกำร

วเิครำะห์และกำรมปีฏิสมัพนัธ์ของกลุม่ มบีริบทเฉพำะเจำะจง

ทีส่ำมำรถปรับเปลีย่นให้เหมำะสมในแต่ละเงือ่นไข โดยผูเ้รียน

เป็นผู้ประดิษฐ์วิธีใหม่ๆ เงื่อนไขและชื่อ ท�ำให้ผู้เรียนมีควำม

รู้สึกเป็นเจ้ำของ ผู้สอนมีบทบำทในกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้กจิกรรมกำรเรียนรู้และช่วยปรับสถำนกำรณ์

ของผู้เรียน เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่น�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง 

ทั้งมุมมองและควำมพร้อมในกำรลงมือปฏิบัติ 

อุดม เชยกีวงศ์ (2545) กล่ำวถึงหลักกำรเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม มำจำกควำมเช่ือว่ำกำรเรียนรู้ของคนเรำเป็น 

กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี

ครูช่วยจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดกำร

สร้ำงควำมรู้มำกกว่ำกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกครูสู ่ผู ้เรียน 

กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้จึงต้องอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ 

ผูเ้รียน เป็นกำรเรียนรู้ทีผู่เ้รียนเป็นฝ่ำยกระท�ำ อนัจะท�ำให้เกดิ 

กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรกระท�ำใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ือง กำร

เรียนรู้ในลักษณะน้ีจึงย�้ำถึงลักษณะทำงสังคมของกำรเรียนรู้ 

ที่เกิดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนด้วยกันเอง และ

ระหว่ำงผู้เรียนกับครูท�ำให้เกิดกำรขยำยผลของเครือข่ำย 

ควำมรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง โดยอำศัยกำร

แสดงออกในลักษณะต่ำงๆ เป็นเคร่ืองมือในกำรแลกเปลี่ยน 

วเิครำะห์ และสงัเครำะห์ควำมรู้ สรุปเป็นหลกักำรเรยีนรู้แบบ

มีส่วนร่วม 5 ประกำร ดังนี้

1. กำรเรียนคอืกิจกรรมทีท่�ำให้เกดิกำรเรียนรู้ใหม่ๆ ที่

ท้ำทำยอย่ำงต่อเน่ือง เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงของ 

ผู้เรียน (Active Learning)

2 . กิจกรรมกำรเ รียนเป ็นกำร เ รียน รู ้ที่ อำศัย

ประสบกำรณ์เดิมของผู้เรียน

3. มีกำรสื่อสำรหลำยทำง เช่น กำรพูด หรือกำรเขียน 

เป็นเครื่องมือในกำรแลกเปลี่ยนกำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์

ควำมรู้ 

4. มปีฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงผูเ้รียนด้วยกนัเองและระหว่ำง

ผู้เรียนกับครู

5. ปฏิสัมพันธ์ที่มีท�ำให้เกิดกำรขยำยผลของเครือข่ำย

ควำมรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง

จำกหลักกำรดังกล่ำวน�ำมำอธิบำยในลักษณะของ

องค์ประกอบและข้ันตอนของกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้ 

โดย วัฒนำพร ระงับทุกข์ (2544) กล่ำวถึงองค์ประกอบกำร

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่ำประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญ  

4 ประกำร คือ 

1. ประสบกำรณ์ (Experience) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอน

กระตุ้นให้ผู้เรียนน�ำประสบกำรณ์เดิมของตนออกมำใช้ใน

กำรเรียนและแบ่งปันประสบกำรณ์ของตนกับเพื่อนๆ ที่อำจ

มีประสบกำรณ์คล้ำยคลึงหรือแตกต่ำงกัน

2. กำรสะท้อนควำมคิดและอภิปรำย (Reflect and 

Discussion) เป็นข้ันตอนที่ผู ้เรียนได้มีโอกำสแสดงควำม 

คดิเหน็ ควำมรู้สกึแลกเปลีย่นกบัสมำชิกในกลุม่ ผูส้อนจะเป็น 

ผู้ก�ำหนดประเด็น วิเครำะห์ วิจำรณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง 

ควำมคดิ ผูอ้ืน่ทีต่่ำงไปจำกตนเอง ซึง่จะช่วยให้เกดิกำรเรียนรู้ 

ทีก่ว้ำงขวำงข้ึน ผลจำกกำรสะท้อนควำมคดิเหน็หรืออภิปรำย

ท�ำให้ได้ข้อสรุปทีห่ลำกหลำยและได้เรียนรู้กำรท�ำงำนเป็นทมี

3. ควำมเข้ำใจและเกิดควำมคิดรวบยอด (Under- 

standing and Conceptualization) เป็นข้ันตอนกำร 

สร้ำงควำมเข้ำใจและน�ำไปสู ่กำรเกิดควำมคิดรวบยอด  

อำจจะเกิดข้ึนโดยผู้เรียนเป็นฝ่ำยริเร่ิมและครูช่วยเติมให้

สมบรูณ์ หรือครูอำจน�ำทำงแล้วผูเ้รียนสำนต่อจนควำมคดิน้ัน

สมบูรณ์เป็นควำมคิดรวบยอด

4. กำรทดลองหรือประยุกต์แนวคิด (Experiment or 

Application) เป็นข้ันตอนทีใ่ห้ผูเ้รียนน�ำเอำกำรเรียนรู้ทีเ่กิดข้ึน 

ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ จนเกิด

เป็นแนวทำงปฏิบัติของผู้เรียนเอง

สรุปได้ว่ำ หลักกำรพื้นฐำนของกำรเรียนรู้แบบม ี

ส่วนร่วม คอื กำรทีผู่เ้รียนซึง่มลีกัษณะเป็นกลุม่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ในกิจกรรมหรืองำนโดยผ่ำนกระบวนกำรของกำรเรียนรู้เชิง 

ประสบกำรณ์ ได้แก่ กำรน�ำประสบกำรณ์ส ่วนตัวมำ 

แลกเปลีย่นกบัสมำชิกในกลุม่ กำรร่วมกนัสะท้อนคดิอภิปรำย 
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ในประสบการณ์น้ันๆ ร่วมกนั จนน�าไปสูก่ารสรุปเป็นความคดิ

รวบยอด และความคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้หรือทดลองใช้ใน

ชีวิตต่อไป ซึ่งจากหลักการนี้ผู้เรียนหรือสมาชิกกลุ่มก็จะเกิด

การเรียนรู้จากการที่ตนเองได้มีส่วนร่วมกับคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม

ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คิด วิพากษ์ วิจารณ์ เข้าใจ

และเห็นคุณค่าทั้งของตนเองและผู้อื่น 

กระบวนกำรของกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ส�าหรับกระบวนการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

มีนักวชิาการและองค์กรกล่าวถึงไว้หลายท่าน ซึง่มรีายละเอยีด 

แตกต่างกันไปและมีข้ันตอนที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้ว

ก็ยังคงมีลักษณะของการอธิบายที่แตกย่อยออกมาจาก 

องค์ประกอบหลกั 2 องค์ประกอบของการเรยีนรู้แบบมส่ีวนร่วม 

คอื การเรียนรู้เชงิประสบการณ์และการเรียนรู้โดยกระบวนการ

กลุม่น่ันเอง โดยเพิม่เตมิในส่วนของรายละเอยีดทีจ่ะเข้าใจใน

ตัวผู้เรียนหรือสมาชิกกลุ่ม การจัดสภาพแวดล้อม ตลอดจน 

วิธีการเทคนิคเข้ามา และสรุปออกมาเป็นกระบวนการ 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น 

UNESCO (2001) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม เป็นขั้นตอน 6 ขั้น คือ

1. ผู้เรียนเปรียบเทียบประสบการณ์กับผู้อื่นจะท�าให้

ค้นพบว่าแต่ละคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน

2. พัฒนาวิธีการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นกับ 

ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

3. เข้าใจผู ้ เรียนแต่ละคนถึงความแตกต่างของ

ประสบการณ์และความรู้เดิม

4. ให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วมในการเรียนการสอน ใช้เคร่ืองมอื 

ในการสอนหลากหลายเพือ่สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนได้มีส่วน

ร่วมทุกคนแทนที่การใช้การบรรยายและเน้นการลงมือปฏิบัติ

5. สร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจิตใจให้มี

ความสะดวกสบายในการเรียนรู้

6. ประเมินผลการเรียนรู้ทุกข้ันตอนทั้งจากตัวผู้เรียน 

และผู้อื่นประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

Bruce (2007) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แบบม ี

ส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. เริ่มต้นจากการน�าประสบการณ์ของผู้เรียน การตั้ง

ประเดน็ปัญหา ด้วยการต้ังกลุม่ของผูเ้รียนเองและเลอืกหวัข้อ

ส�าหรับการท�ากิจกรรม

2. จัดตั้งความสัมพันธ์บนฐานของการสนทนา โดยมี

แนวทางสมัพนัธ์กบัการด�าเนินชีวติจริง โดยเร่ิมต้นจากความรู้ 

และความเชี่ยวชาญของผู้เรียน 

3. ผู ้ เ รียนพัฒนาขอบเขตการอภิปรายและการ

วิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ของผู้เรียนเอง

4. มีการสื่อสารที่หลากหลายและมีกิจกรรมที่สนุก  

น่าสนใจ เน้นการปฏิบัติกระบวนการกลุ่ม

Pretty (1997) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้แบบม ี

ส่วนร่วมในลกัษณะหลกัปฏิบติัทีค่วรจะเป็น (ไม่มลีกัษณะของ 

ขั้นตอน) ว่ากระบวนการควรเป็นดังนี้ 

1. สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ที่ผู ้ เรียนได้มีส่วน

เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม

2. ใช้สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหลายรูปแบบ 

3. ใช้การสือ่สารสองทางอย่างมส่ีวนร่วมและมกีารป้อน

ข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียน

4. แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค้นพบความสามารถ

ของตนเอง และเน้นการลงมือปฏิบัติ

5. ผูเ้รียนได้สร้างการเรียนรู้ในรูปแบบของตนเองอย่าง

เป็นธรรมชาติ 

อุดม เชยกีวงศ์ (2545) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วมในลกัษณะหลกัการจดักระบวนการ 5 ประการ 

คือ 

1. เน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนอย่างมคีวามสขุ สอดคล้องกับ

ธรรมชาติของผู้เรียน โดยได้เรียนในสิ่งที่ตนชอบ สนใจ และ

ถนัด เมือ่ผูเ้รียนท�าส�าเร็จกจ็ะเกดิก�าลงัใจในการทีจ่ะก้าวต่อไป 

ข้างหน้า อยากคิดท�าสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ท�าให้มีเจตคติ

มองโลกในแง่ดี
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2. ต้องให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง

เป็นการเน้นผู้เรียนได้เรียนโดยปฏิบัติจริง ถ้าปฏิบัติจริง ถ้า

ปฏิบัติได้ส�าเร็จเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และการที ่

ผู ้เรียนค้นพบความสามารถของตนเองท�าให้รู ้จักตนเอง 

มากขึ้น เห็นคุณค่าของตนเองซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ

3. เน้นให้ผู ้เรียนเรียนสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง 

โดยความรู้ต้องสัมพันธ์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนในแต่ละ

ชุมชน การเรียนสิ่งที่มีความหมายเป็นการตอบสนองความ

สนใจ ความต้องการ/ปัญหาของผู้เรียน

4. มีกิจกรรมและสื่อหลากหลายประกอบการเรียนรู้

5. มีการประเมินผลการเรียนรู้ทุกข้ันตอน โดยการ

ประเมิน 2 ทาง คือ ผู้อื่นประเมินและตัวเองประเมิน เนื้อหา

ที่จะประเมินตัวเองเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนว่าผู้เรียน

สามารถน�าไปใช้ในชีวติประจ�าได้ไม่จ�ากัดเน้ือหา และสามารถ

น�าไปประยุกต์และบูรณาการได้

สรุปว่า กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดย

เฉพาะที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้ันเน้นไปที่การ

จัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู ้เรียนมีความสุข 

สามารถดงึประสบการณ์ของตนเองออกมาแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

กับสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม เห็นคุณค่าของประสบการณ์ทั้ง

ของตนเองและผูอ้ืน่ กล้าแสดงออกซึง่ความคดิเหน็ ตลอดจน

สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนรู้ไปใช้กบัชีวิตของตนเอง 

ได้ ส่วนฝ่ายผู้สอนน้ันต้องมีส่วนร่วมในลักษณะผู้สนับสนุน  

ผู้อ�านวยความสะดวก กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว  

รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมด้วยการสื่อสารหรือวิธีการ เทคนิค 

ที่หลากหลาย โดยล�าดับข้ันตอนของกระบวนการน้ันมักยึด 

ตามวงจรการเรียนรู้ 4 ข้ันของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

และเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้เข้าไป 

ส�าหรับงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ตามองค์ประกอบ

หลักของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การสะท้อนคดิอภปิราย การสรุปความคดิ และ 

การน�าไปทดลองใช้ 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวทิยาลยัมหดิล (2556 อ้างถงึใน ศนูย์ข่าวการศกึษาไทย,

2556) ศึกษาสถานการณ์สุขภาวะครอบครัวไทยปี 2555 จาก

ทั่วประเทศ พบว่าครอบครัวของไทยยังมีปัญหาที่น่าเป็นห่วง

เร่ืองการบริโภคหรือเกีย่วข้อง กับอบายมขุ ทัง้สรุา หวยใต้ดนิ 

และการพนนั โดยเร่ืองการบริโภคคอื ดืม่สรุา จากผลส�ารวจปี 

2554 และ 2555 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร้อยละ 61.3 และ

ร้อยละ 61 พบว่าครอบครัวไทยมบีคุคลในครอบครัวทีด่ืม่สรุา

เป็นประจ�า ช้ีให้เหน็ว่าการดืม่สุราของคนไทยยังไม่มแีนวโน้ม

จะลดลง แม้หลายหน่วยงานพยายามจะรณรงค์หลายรูปแบบ 

การซือ้หวยใต้ดนิรวมถงึสลากกนิแบ่งรัฐบาลและการพนัน ใน

ปี 2554 พบว่ามีการเล่นการพนันเพิ่มมากขึ้น ในปี 2554 มี 

ร้อยละ 26.7 แต่ในปี 2555 ที่ผ่านมา ผลส�ารวจเพิ่มเป็น 

ร้อยละ 40.1 ขณะทีห่น้ีสนิ พบว่า ครอบครัวไทยเร่ิมมกีารต่ืนตวั 

กับเรื่องการเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้น โดยปี 2554 จากร้อยละ 

61.3 ของปีที่ผ่านมา เพิ่มเป็นร้อยละ 81.6 ถือว่าการตื่นตัว 

มแีนวโน้มทีด่ข้ึีน ด้านความรุนแรงในครอบครัวพบว่า แนวโน้ม 

มรีะดบัความรุนแรงเพิม่สงูข้ึน มกีารทบุตกีนั จากปี 2554 ทีม่ ี

ผลการส�ารวจร้อยละ 13.8 ในปี 2555 ที่ผ่านมาเพิ่มสูงกว่า 

เท่าตัวเป็นร้อยละ 30.8 ซึง่จากการศกึษาคร้ังน้ีพบว่า ครอบครัว 

ไทย 1 ใน 3 ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนการทอดทิ้ง 

ผู้สูงอายุให้อยู่ตามล�าพัง ในปี 2554 มีผลส�ารวจร้อยละ 21.4  

แต่ในปีทีผ่่านมาตัวเลขขยบัสงูข้ึน โดยเพิม่เป็นร้อยละ 53.1 ซึง่

ถอืว่าเป็นประเดน็ทีน่่าเป็นห่วง เพราะในสงัคมไทยในอนาคต

ข้างหน้าจะเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ และประเด็นการนอกใจ 

คู่สมรส ในปี 2554 พบว่ามีคู่รักในสังคมนอกใจร้อยละ 12.6 

แต่ปีที่ผ่านมาขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33 ชี้ให้เห็นภาพรวม

ทิศทางของครอบครัวไทยว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นครอบครัวที่

เปราะบางเมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านๆ มา เน่ืองจากพฤติกรรมเสีย่ง

ทัง้หลาย ทัง้การดืม่สรุา การข้องเก่ียวกบัอบายมขุ มแีนวโน้ม

ตัวเลขเพิ่มมากข้ึน จนเรียกว่ากลายเป็นพฤติกรรมปกติของ 

ครอบครัวไทยไปแล้ว นอกจากนี้ เรื่องของครอบครัวไทย 
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ยังเน้นพุ่งเป้ำไปที่เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืนที่มีรำกฐำนมำจำกกำรท�ำงำนหนักและอดออม แต่

เป็นลักษณะเศรษฐกิจแบบหยิบฉวยได้ง่ำย น่ันคือกำรสร้ำง

รำยได้ด้วยหนี้สิน เห็นได้ชัดว่ำวงจรหนี้สินของคนไทยมีเพิ่ม

สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

J. Mass et al. (2009) น�ำเสนอบทควำมเร่ือง Morbidity 

is related to a green living environment ซึ่งมำจำกกำร

วิจัยเกี่ยวกับกำรเป็นโรคและกำรอำศัยในพื้นที่สีเขียว มีที่มำ

จำกกำรรณรงค์พยำยำมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง พบว่ำ  

กำรอยู ่อำศัยในพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงหน่ึง 

ในวิถีชีวิตสีเขียว มีผลต่อกำรลดอัตรำกำรเกิดโรคในหลำย

กลุม่โรค ทัง้หมด 24 กลุม่ และยงัลดควำมกงัวล ควำมรุนแรง 

ของโรคทำงจิตและอำกำรห่อเหี่ยวได้โดยเฉพำะในกลุ่มเด็ก 

ที่มีสถำนะทำงเศรษฐกิจสังคมต�่ำ

Moisander and Pesonen (2002) ท�ำกำรวิจัย เรื่อง 

Narratives of sustainable ways of living : constructing 

the self and the other as a green consumer ซึ่งเป็นงำน

วิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้บริโภควิถีกรีนหรือวิถีชีวิตสีเขียว 

ส่วนหน่ึงในงำนวิจัยพบว่ำนอกจำกกำรปฏิบัติทำงกำยแล้ว 

Green living ยังรวมไปถึงกำรปฏิบัติทำงจิตใจด้วย หรืออำจ 

กล่ำวได้ว่ำ Green living เป็นเร่ืองของทั้งกำย ใจ และ 

จิตวิญญำณ นอกจำกผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตแบบ green living  

จะเป็นผูท้ีม่กีำรกระท�ำทีนึ่กถงึสงัคมและสิง่แวดล้อมมำกกว่ำ

ควำมพอใจของตนเองแล้ว ผู้มีชีวิต green จะหมำยถึงผู้ที่

ใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม หรืออย่ำงน้อยที่สุดก็เป็น 

ผู้ที่ “มีเหตุผล” นอกจำกนั้น ในงำนนี้ยังระบุว่ำส�ำหรับงำน

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตสีเขียวนั้น มีออกมำในลักษณะที่ว่ำ

ผูบ้ริโภคแบบวถิกีรีนหรือวถิชีีวติสเีขียวน้ันมกีำรปฏิบตัอิย่ำงไร 

เลือกซื้อหรือใช้ชีวิตอย่ำงไร แต่ยังไม่มีงำนวิจัยที่แสดงให้เห็น

ว่ำผู้คนพวกน้ีมีหนทำง วิธีกำร และควำมเป็นมำอย่ำงไรใน

กำรมีวิถีชีวิตสีเขียว

Lorenzen (2012) ท�ำกำรวิจัยเรื่อง “Going Green : 

The Process of Lifestyle Change” ซึง่เป็นกำรศึกษำเกีย่วกับ

กระบวนกำรเปลีย่นแปลงเป็นวถิชีีวติสเีขียวของกลุม่ตวัอย่ำงที่

ใช้ชีวิตตำมแนวทำงสีเขียวจ�ำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ Voluntary 

Simplifiers : ผูท้ีล่ดกำรบรโิภควตัถตุ่ำงๆ และลดสิง่ไม่จ�ำเป็น

ในชีวิต โดยงำนวจัิยน้ีมุง่ไปทีค่นทีล่ดกำรบริโภคลงด้วยเหตผุล

ทำงสิง่แวดล้อม Religious Environmentalist : นักสิง่แวดล้อม 

ที่มีแรงขับจำกควำมเช่ือทำงศำสนำ คือเช่ือว่ำกำรดูแล 

สิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึง่ของหน้ำทีต่ำมศำสนำของตน มกีำร

ตีควำมทำงศำสนำแบบอิงสิ่งแวดล้อมเพ่ือน�ำไปสู่กำรลดกำร

บริโภค และ Green Home Owners : เจ้ำของบ้ำนสีเขียว 

โดยหมำยรวมถึงคนที่สร้ำงหรือปรับปรุงบ้ำนของตนให้ใช้

ทรัพยำกรได้คุ้มค่ำและลดผลกระทบไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและ

สุขภำพของมนุษย์ โดยกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสำมกลุ่ม มีกิจกรรม

ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติตำมแนวทำงสีเขียว เช่น ซื้อของ

น้อยลงและยดือำยสุิง่ทีม่อียูแ่ล้วออกไป มกีำรรีไซเคลิกระป๋อง 

พลำสติก แก้ว หนังสือพิมพ์ ใช้ถุงผ้ำ ใช้หลอดประหยัดไฟ 

ไม่ใช้กระดำษช�ำระในครัว ปรับอุณหภูมิบ้ำนให้พอดี อำบน�้ำ 

สั้นลง เลี่ยงกำรใช้เคร่ืองปรับอำกำศ ถ้ำมีเคร่ืองล้ำงจำน 

ก็จะล้ำงทีละมำกๆ ใช้กำรตำกผ้ำแทนกำรอบผ้ำ ปลูกผัก 

กินเอง ซื้ออำหำรจำกแหล่งออแกนิกส์ ใช้ทิชชูรีไซเคิล ติดหัว

ประหยัดน�้ำที่ก๊อก ขี่จักรยำนไปท�ำงำน เป็นต้น ในงำนวิจัยนี้

ยงัได้น�ำเสนอปัจจัยทีเ่ป็นตัวหลอมรวมและสนับสนุนกจิกรรม

ตำมแบบวิถีชีวิตสีเขียว ได้แก่ ควำมเชื่อมโยง (Coherence) 

คอืมองว่ำสิง่แวดล้อมเกีย่วข้องและเช่ือมโยงทกุสิง่เข้ำด้วยกนั 

เช่น กลุ่มตัวอย่ำงที่นับถือศำสนำอิสลำมมองว่ำสิ่งแวดล้อม

เป็นหนึง่เดยีวกับโลกซ่ึงสอดคล้องกบัวถิขีองชำวมุสลมิ ควำม

ไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ (Deliberation) คือ กำรใช้ชีวิตตำม

วถิสีเีขียวอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมต้ังใจและควำมมุง่ม่ันเพรำะ

เป็นเส้นทำงที่ยำกล�ำบำกและมีควำมไม่แน่นอนสูง เช่น ต้อง

ใช้ควำมต้ังใจดูแลอย่ำงมำกกว่ำจะได้ผักสักหน่ึงต้นที่ปลูกไว้

กินเอง และกำรเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป (Gradual 

Transformation) วิถีชีวิตสีเขียวถูกจัดว่ำเป็นกระบวนกำรที่

อำศัยเวลำซึ่งเป็นเร่ืองยำกที่จะบอกว่ำจุดผลิกผัน (Tipping 

Point) หรือจดุเปลีย่นอยูต่รงไหน กล่ำวคอื เรำอำจระบวุนิำที
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ทีไ่ด้ตดัสนิใจจะเปลีย่นวถิชีีวติได้ เช่น หลงัการไปฝึกสมาธิ แต่

การปฏบิตัติามวิถทีีเ่ลอืกน้ันเป็นข้ันตอนทีด่�าเนินไปอย่างช้าๆ 

งานวิจัยยงัน�าเสนอกลไกในการจดัการกบัวถิชีีวิตสเีขียวทีเ่รียก

ว่า Bricolage อีกด้วย โดยตามความหมายแล้ว Bricolage 

คือแผนการชั่วคราวหรือวิธีการแบบ Do It Yourself (DIY) ที่

มีขึ้นเพื่อสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอะไรบางอย่าง ซึ่ง

ในทีน้ี่คอืวถิชีีวติ โดยอาศัยการหยบิจบัทรัพยากรทีม่อียูใ่นมอื

โดยคนที่ไม่ใช่มืออาชีพในลักษณะท�าไปเรียนรู้ไป ส่วนการ 

Bricolage ในวถิสีเีขียวหมายถงึ การน�าของหรือกจิกรรมจาก

วิถชีีวติแบบเก่ามารวมเข้ากบัของใหม่โดยองิความสมัพันธ์ต่อ

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแบบแผนชีวิตให้ตอบสนองเป้าหมาย

ใหม่ โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นวิถีชีวิตสีเขียวนั้นเป็น

ลักษณะของการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการลงมือท�า 

Su (2010) ศึกษาเรื่อง “The non-instrumental vision 

of the learning society” ได้กล่าวว่า เครือข่ายการเรียนรู้ใน

สังคม (Learning Network) จะช่วยให้สมาชิกเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยท�าหน้าที่เป็นแหล่งความรู้และสร้างโอกาส

การเรียนรู้โดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แทนที่จะมองว่า 

"ผูเ้รียนจะเรียนอะไรด"ี แต่ควรต้ังค�าถามว่า “ผูเ้รียนอยากเจอ

กับคนแบบไหนหรือของสิ่งใดในการจะเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง”

Lee (2014) กล่าวไว้ในงานวิจัยเร่ือง “Lifelong 

learning and learning to learn : An enabler of new voices 

for the new times” ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวติเกดิข้ึนเพราะแรง

ขับในตวับคุคลทีต้่องการเรียนรู้หาทกัษะใดก็ตามให้อยูร่อดใน

ยุคสมัยปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายส่วนบุคคลของ

ตนเอง แรงขับของคนที่ต้องการจะเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วย

สร้างความเท่าเทียมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

และจะช่วยสร้างให้บุคคลน้ันกลายเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น

และกลายเป็นฟันเฟืองที่ดีในการขับเคลื่อนสังคม

วิธีด�าเนินการวิจัย 
วิธีด�ำเนินกำรวิจัย แบ่งตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัย  

ได้ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 ศึกษำและวิเครำะห์

ข้อมลูพืน้ฐำนของครอบครัวทีม่วีถิชีีวติสเีขียวจำกกรณศีกึษำทีด่ี

วิธีการวิจัยเพื่อหาค�าตอบในวัตถุประสงค์น้ี ใช้การ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาในภาคสนาม เก็บข้อมูลจาก

ครอบครัวสีเขียวที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี จ�านวน 5 ครอบครัว 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา มีรายละเอียด ดังนี้ 

การคัดเลือกครอบครัวสีเขียวที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี ใช้

เทคนิค Snow Ball Technique ในการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล และ

คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ผู้วิจัย กล่าวคือ ต้อง

เป็นครอบครัวทีม่คีณุสมบติัตรงตามดชันีช้ีวดัหรือเกณฑ์ความ

เป็นครอบครัวสีเขียวที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดขึ้นในการวิจัยนี้ ได้แก่ 

ต้องเป็นครอบครัวที่มีการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิต 

สเีขียวอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างกไ็ด้ โดยทีต้่องปฏิบตัิ

แบบนั้นเหมือนกันทั้งครอบครัว (คือสมาชิกครอบครัวทุกคน

ต้องปฏิบัติ) และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหรือมีวิถีชีวิตสี

เขียว จะต้องมกีารปฏบิตักิจิกรรมตามหลกัวถีิชีวติสเีขียวเป็น 

ประจ�าต่อเน่ืองสม�า่เสมอจนกลายเป็น “วถิชีีวิต” จริงๆ อย่าง

ปกติของครอบครัว อย่างน้อย 3 ปี ต่อเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน  

และหรือเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมหรือกลุ่มหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เป็นครอบครัวที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และมีความยินดีให้ข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพื้นที่ศึกษายังที่อยู่อาศัย

ของแต่ละครอบครัวกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

กับสมาชิกครอบครัวทุกคนไม่เพียงแต่ตัวแทนหรือหัวหน้า

ครอบครัว ร่วมกบัการสงัเกตทัง้แบบมส่ีวนร่วม เพือ่เป็นข้อมลู

สนับสนุนการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง คือ ก�าหนดประเด็นที่ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้า
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แต่ไม่ระบุเป็นค�าถามที่ตายตัว โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ 

แบ่งตามประเด็นที่สนใจศึกษา ได้แก่ ส่วนข้อมูลพื้นฐานของ

ครอบครัว เน้ือหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวปฏิบัติ 

การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวในการม ี

วถิชีีวติสเีขียวและสขุภาวะของครอบครัว แบบสงัเกต ก�าหนด

ประเด็นที่จะสังเกตประกอบกับการสัมภาษณ์ตามหลักการ

ของวิถีชีวิตสีเขียวที่ใช้ในการวิจัยนี้ ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์และ

แบบสังเกตที่ใช้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

5 ท่าน 

การวเิคราะห์ข้อมลู ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัเชิง

คณุภาพทัง้การวเิคราะห์ข้อมลูไปพร้อมกับการเกบ็ข้อมลูและ

หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จ โดยการวิเคราะห์เน้ือหาแบบอุปนัย 

(Analytic Induction) ร่วมกับการวิเคราะห์โดยการจ�าแนก 

ข้อมูล (Typological Analytic) เพื่อการตีความในข้อมูล 

รายละเอยีดต่างๆ และสร้างข้อสรุปของข้อมลูพืน้ฐานครอบครัว 

สีเขียว การเรียนรู้ของครอบครัวสีเขียว เน้ือหาสาระของ 

วิถีชีวิตสีเขียว และกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัว

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2) พัฒนำกระบวนกำร

เรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมตำมหลกัวถิชีีวิตสเีขียวเพือ่เสริมสร้ำงสขุ

ภำวะของครอบครัว

วิธีการวิจัยเพื่อหาค�าตอบในวัตถุประสงค์น้ี ใช้การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Learning : PL) ระหว่างผู้วิจัยและครอบครัว

ทดลอง 3 ครอบครัว ผ่านเทคนิคการท�าโครงการ อาศัย

กระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวซึ่งวิเคราะห์สรุปได้จาก

ครอบครัวกรณีศึกษาทั้ง 5 ครอบครัว ตามวัตถุประสงค์

การวิจัยข้อที่ 1 เป็นต้นแบบ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้

กระบวนการกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อน�าไปสู่การสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัวที่มาจากการสรุปความ

คิดเห็นของครอบครัวทดลองร่วมกับนักวิจัย เก็บรวบรวม

ข้อมูลขั้นตอนสุดท้ายด้วยการสนทนากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ

ประเด็นสนทนากลุ่ม 

ผลการศึกษาวิจัย 
ผลกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ มีดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวหรือ

ครอบครัวสีเขียวหรือ Green Family นั้น มีรำยละเอียดโดย

สรุป ดังนี้ 

 1) พืน้ฐานของครอบครัวสเีขียว ประกอบด้วย พืน้ฐาน 

ของครอบครัวสีเขียวน้ันจะต้องมีสมาชิกที่มีความสัมพันธ ์

ที่ดีต่อกัน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นสะท้อนได้จากการที่ 

สมาชิกมกีารสือ่สารทีด่ ีสามารถพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

กันได้ มีการรับรู้ปัญหาของกันและกันและช่วยกันแก้ไขได้ 

ประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเร่ืองพื้นที่ของที่อยู่อาศัยก็คือ สมาชิก

ครอบครัวสีเขียวนั้นสามารถจัดการพื้นที่ใช้สอยในบ้านเพื่อ 

ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ในที่น้ีคือการใช้พื้นที่เพื่อท�ากิจกรรม 

สีเขียว ประการสุดท้ายคือสมาชิกครอบครัวสีเขียวมักจะมี 

ความรู้ ความสนใจ หรือพืน้ฐานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงทีจ่ะเกีย่วข้อง

กับการด�าเนินวิถีชีวิตสีเขียวหรืออย่างน้อยก็เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักวิถีชีวิตสีเขียว

 2) เน้ือหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ ทุก

ครอบครัวมีการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวหลาย

ประการ ระดับความเข้มข้นแตกต่างกันบ้าง แต่ที่ส�าคัญคือ

การปฏบิตัน้ัินเป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยทีท่กุครอบครัวเร่ิมต้น 

การปฏบิติัด้วยกิจกรรมการปลกูพชืผกัรับประทานเองเหมอืนกนั  

ตามมาด้วยกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแยกขยะ การน�าวัสด ุ

เหลอืใช้มาแปรรูปใช้ต่อ การผลติเคร่ืองอปุโภคบางอย่างใช้เอง 

การแบ่งปันสิง่ทีม่สีูค่นอืน่และสงัคม ฯลฯ เน้ือหาสาระของการ

ปฏิบัตินี้ สรุปได้เป็น การปฏิบัติต่อตนเอง การปฏิบัติต่อผู้อื่น 

และการปฏบิตัต่ิอสิง่แวดล้อมอย่างสมดลุ กล่าวคอื ทัง้สมดลุ

ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่การปฏิบัตินั้น

ส่งผลดีในแง่ใดแง่หนึ่งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม โดย 

ไม่สร้างผลกระทบในทางเสียหาย ส่วนในด้านทัศนคติน้ัน 

ทกุครอบครัวเหมอืนกนัในส่วนทีม่คีวามเช่ือมัน่ในตนเองสงู มี

ก�าลงัใจทีด่ ีไม่หว่ันไหวไปกบัค�าพดูของคนอืน่ มกัจะมมีมุมอง

ต่อคนที่ต่างกันในทางที่ดีคือมองความต่างด้วยความเข้าใจ 
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 3) แรงจูงใจ จุดเริ่มต้น และกำรเรียนรู้ที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัว มำจำกควำมสนใจส่วนบุคคลหรือปัญหำ

บำงประกำรของสมำชิกครอบครัว กำรเรียนรู้ของครอบครัวที่เกิดขึ้นมำจำกกำรที่สมำชิกคนหนึ่งสนใจและเริ่มเรียนรู้ก่อนที่จะ

มำชักชวนคนอื่นในครอบครัวให้ร่วมเรียนรู้ด้วย หรือท�ำให้เห็นจนท�ำตำมได้ แล้วจึงกลำยเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสมำชิก

ในครอบครัว 

 4) สุขภำวะของครอบครัว ประกอบด้วยสุขภำวะทำงกำย สุขภำวะทำงจิตใจ และสุขภำวะทำงสังคมโดยภำพรวม

ทุกครอบครัวมีสุขภำวะที่ดีขึ้นจำกเดิมหลังจำกที่ครอบครัวด�ำเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียว 

 5) กระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัว เมือ่น�ำข้อมลูในทกุส่วนมำล�ำดบัข้ันตอนเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ของครอบครัวใน 

ลกัษณะทีไ่ม่เป็นทำงกำร พบว่ำครอบครัวมข้ัีนตอนกำรเรียนรู้โดยภำพรวมซึง่สงัเครำะห์ได้จำกทัง้ 5 ครอบครัว ได้แก่ 1) สมำชกิ

คนใดคนหน่ึงของครอบครัวหรือทัง้หมดเกิดแรงจงูใจทีม่คีวำมตระหนักถงึ “ปัญหำ” บำงอย่ำง ทีพ่บคอื ปัญหำสขุภำพ และกำร

ตระหนกัถงึปัญหำสิง่แวดล้อมของโลก หรอืไม่มปัีญหำแต่ม ี“ควำมสนใจ” ในกจิกรรมกำรเกษตร 2) เร่ิมสนใจอยำกท�ำกจิกรรม

เพื่อแก้ปัญหำนั้นหรือท�ำตำมควำมสนใจนั้น ที่พบทุกครอบครัวคือ “กำรปลูกผักกินเอง” 3) เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ ได้แก่  

หนังสอื อนิเทอร์เน็ต บคุคล โดยวิธีกำร อ่ำน ค้นข้อมลู ไปดงูำน แล้วมำเล่ำให้สมำชิกคนอืน่ๆ ฟัง ท�ำให้ด ูชวนไปเรียนรู้ด้วยกนั  

ในช่วงนี้สมำชิกคนอื่นๆ จะได้มีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นทั้งสนับสนุน ช่วยเสริมควำมรู้ที่มีอยู่แล้วบ้ำง และคัดค้ำนใน

บำงส่วน หรือในกรณีที่สมำชิกทุกคนมีควำมสนใจร่วมกันตั้งแต่ต้นก็จะมีกำรพูดคุยกันและไปเรียนรู้ด้วยกัน 4) น�ำมำลงมือท�ำ

ในครอบครัว 5) เมื่อลงมือท�ำแล้วมักจะเจอปัญหำหรืออุปสรรคบำงอย่ำง 6) หำวิธีกำรแก้ปัญหำ ทั้งโดยกำรไปเรียนรู้เพิ่มเติม 

และลงมือท�ำต่อไปตำมควำมเห็นหรือประสบกำรณ์ของสมำชิกในครอบครัว 7) สำมำรถแก้ปัญหำหรือผ่ำนอุปสรรคไปได้ 8) ท�ำ

กิจกรรมนั้นต่อไปซ�้ำๆ และเรียนรู้หำประสบกำรณ์เพิ่มเติม 9) กลำยเป็นวิถีชีวิต 
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6) สรุปข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษำที่ดี ได้เป็นแผนภำพ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 1 แสดงข้อมูลพื้นฐำนของครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษำ 

2. กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว 

กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตำมหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมเสร้ำงสุขภำวะของครอบครัว ซึ่งเป็นผลของกำรวิจัย

ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2 ได้มำจำกกำรสรุปวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตำมหลักวิถีชีวิต

สีเขียวเพื่อเสริมเสร้ำงสุขภำวะของครอบครัว ซึ่งใช้กำรวิจัยปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมระหว่ำงครอบครัวทดลองที่เป็นครอบครัว

ทัว่ไปทียั่งไม่ได้เป็นครอบครัวทีม่วีถิชีีวติสเีขียว แต่มคีวำมสนใจในเร่ืองวถีิชีวติสเีขียวจ�ำนวน 3 ครอบครัว กบัผูว้จิยั อำศยัเทคนิค

กำรท�ำโครงกำร อำศัยต้นแบบจำกข้อมูลพื้นฐำนที่สรุปได้จำกวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 โดยมีกำรด�ำเนินกำร สรุปได้ดังนี้ 
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 1) ก่อนที่ครอบครัวทดลองจะเร่ิมเข้าสู ่การท�า

โครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบัติตาม

หลักวิถีชีวิตสีเขียว ผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก 

ให้ข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบัครอบครัวกรณีศกึษาทัง้ 5 ครอบครัว 

รวมทั้งร่วมมือกับสมาชิกครอบครัวเองในการส่งเสริมให้

ครอบครัวทดลองมีพื้นฐานก่อนการเร่ิมต้นที่จะปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกับต้นแบบซึ่งก็คือครอบครัวกรณีศึกษา 

ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดี

ต่อกัน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ ยอมรับใน

ความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละคน การส่งเสริมให้สมาชิกมี

แนวคดิในการจดัการพืน้ทีใ่ช้สอยในบ้านให้สามารถเป็นพืน้ที่ 

ด�าเนินกิจกรรมหรือการปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้  

ส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวร่วมกันดงึประสบการณ์ส่วนตัวที ่

พอจะมอียูเ่กีย่วกบัเร่ืองของวถิชีีวติสเีขียวทัง้ในแง่ของความรู ้

พื้นฐานทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่ปรากฏใน

ครอบครัวกรณีศกึษาและในแง่อ่ืนๆ ทัง้หมดน้ีผูวิ้จยัด�าเนินการ 

ผ่านการพูดคุยเล่าให้ครอบครัวทดลองฟังอย่างเป็นกันเอง 

เพื่อท่ีจะเร่ิมกระบวนการของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

แบบมส่ีวนร่วมตามหลกัวิถชีีวิตสเีขียวเพือ่เสริมสร้างสขุภาวะ

ของครอบครัว 

 2) ครอบครัวทดลองเร่ิมต้นการท�าโครงการพฒันา

สุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว  

ซึ่งแต่ละครอบครัวได้ระบุปัญหาสุขภาวะของครอบครัว 

ที่ต้องการจะแก้ไข และเลือกการปฏิบัติกิจกรรมตามหลัก 

วิถีชีวิตสีเขียวอย่างใดอย่างหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงอย่างก็ได้

เพือ่ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาสขุภาวะดงักล่าว โดยสรุปคอื ครอบครัว

ทดลองที่ 1 เลือกท�าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

บ้านเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนบ้าน 

ครอบครัวทดลองที่ 2 เลือกท�าโครงการแยกขยะภายในบ้าน 

ครอบครัวทดลองที่ 3 เลือกท�าโครงการปลูกผักไฮดรอโปนิกส์

 3) ครอบครัวทดลองได้น�าโครงการพฒันาสขุภาวะ

ของครอบครัวโดยการปฏิบตัติามหลกัวถิชีีวติสเีขียวไปปฏิบติั

จริงในชีวิตประจ�าวัน โดยผู้วิจัยให้เวลาครอบครัวทดลองท�า

ตามโครงการที่วางแผนไว้เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 หลังจากหมดระยะเวลา

ทดลอง ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มเพ่ือติดตามผลการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว โดยใช้วิธีให้ครอบครัว

ทดลองทั้งสามครอบครัวร่วมกันร่างและยืนยันกระบวนการ

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นร่วมกัน ได้ผลดังนี้  

 กระบวนการเรียนรู ้แบบมีส ่วนร ่วมตามหลัก 

วิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว ออกมา

ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะของขั้นตอนของกระบวนการ

เรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 8 ขั้นตอน และ 

2) ลักษณะของ “องค์ประกอบ” ของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่ง 

ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ที่ท�าให้การเรียนรู้ในเร่ืองน้ีของ

ครอบครัวมีความส�าเร็จ โดยที่จุดเน้นของความส�าเร็จของ 

การเรียนรู้ของครอบครัวอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นได้ตามที่วางแผนไว้ในโครงการเรียนรู้ และได้ร่วมกัน

ยืนยันกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวหลังจากที่ได้ร่วมกันแสดง

ความคดิเหน็ในข้ันตอนการร่างและปรับแก้ไขจนเป็นทีย่อมรับ

ร่วมกัน สรุปได้ว่า 

 กระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมตามหลกัวถิชีีวติ

สีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว ประกอบด้วย  

8 ขั้นตอน ได้แก่ 

 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ้ืน่/การเรียนรู้ 

จากต้นแบบครอบครัวสีเขียว

 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง

สมาชิกครอบครัว 

 3. การระบุปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไข 

สุขภาวะของครอบครัว 

 4. การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

 5. การทดลองใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

 6. การหาความรู้เพิ่มเติม 

 7. การทดลองใช้ในชีวิตประจ�าวันซ�้า

 8. การประเมินผลด้วยตนเอง 
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องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว 

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

1. บริบทเฉพาะของครอบครัว ประกอบไปด้วย  

1) ปัญหาและความต้องการของครอบครัว คือ สุขภาวะที่

ครอบครัวคิดว่าเป็นปัญหาและต้องการปรับแก้ไขให้ดีข้ึน  

2) ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว คือ แต่ละ

ครอบครัวมีรูปแบบความสัมพันธ์ไม่เหมือนกัน เป็นพ่อแม่ลูก  

เป็นยาย เป็นลกู เป็นหลาน เป็นสามีภรรยา บทบาทของสมาชิก

ต่างกัน เช่น บทบาทผู้น�าอยู่ที่สมาชิกคนใดในครอบครัว 

บทบาทผู้สร้างแรงบันดาลใจอยู่ที่คนใด บทบาทผู้หาข้อมูล 

บทบาทศูนย์กลางที่สมาชิกทุกคนต้องได้รับการยอมรับก่อน

ที่จะท�าอะไร 3) วิถีชีวิตเดิมของครอบครัว คือ การด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันอย่างปกติของครอบครัว เช่น สมาชิกมีอาชีพ

อะไร อยู่บ้านตอนไหน ใครบ้างที่อยู่บ้านประจ�า ท�างานช่วง

เวลาใด เน่ืองจากสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู้เพื่อที่จะปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้ ดังน้ัน

การปฏบิตัติามวถิชีีวติสเีขียวจะต้องสอดคล้องกบัวิถชีีวติเดมิ

ของครอบครัวด้วย 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1) เน้ือหา

ของการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ

ครอบครัว เช่น เน้ือหาของการปลูกผักปลอดสารพิษ ผัก

สวนครัว เน้ือหาของการคัดแยกขยะ เน้ือหาของการแปลง

หรือซ่อมบ�ารุงสิ่งของ 2) แหล่งหรือทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น 

หนังสือ สื่อออนไลน์ยูทูป ศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์ฝึกอบรม  

ประสบการณ์ทีอ่ยูใ่นตวัคน 3) วธีิการเรียนรู้ เช่น ดยูทูปู พดูคยุ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อ่านหนังสือ 4) การประเมินผล 

การเรียนรู้ เช่น การประเมินโดยสมาชิกครอบครัวเองใน

ระหว่างการเรียนรู้ การสรุปผลการเรียนรู้หรือพฤติกรรมที่

เปลี่ยนไปของสมาชิกครอบครัวภายหลังกิจกรรมการเรียนรู้

สิ้นสุดลง 

3. ทัศนคติหรือลักษณะทางความคิดหรือคุณลักษณะ

นิสัย ประกอบด้วย 1) มีแรงบันดาลใจ คือ มีแรงบันดาลใจ

ที่จะท�า เช่น ท�าเพื่ออะไร เพื่อใคร 2) มีระเบียบวินัย เป็นสิ่ง 

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ 

เสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัว คือในการปฏิบัติน้ันต้อง

อาศัยความมีระเบยีบวนัิย ท�าอย่างจริงจงั ต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ 

3) มีผลตอบรับที่ดี คือ เมื่อท�าแล้วจะได้หรือเล็งเห็นผลว่าจะ

ได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากคนรอบข้างในครอบครัวเอง และ 

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ความชื่นชมยินดี ค�าขอบคุณ 

ความภาคภูมิใจ การแก้ปัญหาที่เห็นได้ชัด 4) ความร่วมมือ

ร่วมใจกัน คือ ทุกคนในครอบครัวต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ

ที่จะท�า หากมีคนใดคนหนึ่งไม่ท�าตามหรือขัดแย้งกับสมาชิก

คนอื่นๆ ก็เป็นการยากที่จะท�าให้ส�าเร็จ 

4. ต้นทุนหรือสิ่งสนับสนุน ประกอบด้วย 1) ความเชื่อ 

และความหวัง คือ ครอบครัวต้องเช่ือว่าสิ่งที่จะท�าหรือ 

สิ่งที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติในเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่ดี เป็นสิ่งที่ดี

จะแก้ปัญหาของครอบครัวได้ หรือมีความหวังว่าเมื่อท�าแล้ว 

ครอบครัวจะดีขึ้น ท�าแล้วจะส�าเร็จตามที่หวังไว้ 2) ความรู้  

คือ ในการปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้าง 

สขุภาวะของครอบครัวน้ัน ต้องมคีวามรู้ในเรือ่งทีจ่ะท�าด้วย และ 

ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้อง ผลที่ได้จึงจะดี ความรู้นั้นอาจมีมา

ก่อนลงมือท�า และต้องแสวงหาเพิ่มเติมในระหว่างที่ท�าด้วย  

3) เวลา คือ สมาชิกครอบครัวต้องมีเวลาที่จะท�าที่จะปฏิบัติ

ตามแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางไว้ หรือก็คือมีเวลาที่จะ

ปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวนั่นเอง ทั้งนี้ หมายรวมถึงเวลา

ในการลงมือปฏิบัติ เวลาในการหาความรู้ เวลาในการพูดคุย

แลกเปลี่ยนกันภายในครอบครัวด้วย 

ปัจจัยสนับสนุนและป ัจจัยอุปสรรคของกำรใช ้

กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตำมหลักวิถีชีวิตสีเขียว

เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำวะของครอบครัว

ปัจจัยสนับสนุน หมายถึงว ่า เป ็นสิ่งที่ช ่วยให ้

กระบวนการเรียนรู้ทีเ่กดิข้ึนด�าเนนิไปได้ด้วยดอีย่างราบร่ืน น�า

มาซึง่ผลการเรียนรู้ซึง่กค็อืการทีไ่ด้ท�าตามแผนทีว่างไว้อย่างดี

และเหน็สขุภาวะของครอบครัวทีเ่ปลีย่นไปในทางทีด่ข้ึีน แบ่ง
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เป็น 1) ก่อนการเริ่มกระบวนการ ได้แก่ แรงจูงใจของสมาชิก

ในครอบครัว และความรู้ 2) ระหว่างอยูใ่นกระบวนการ ได้แก่ 

ความตั้งใจจริงและความเอาใจใส่ในสิ่งที่ท�า เวลา และความ

ร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในครอบครัว 

ปัจจัยอุปสรรค หมายถึง สิ่งที่ขัดขวางให้กระบวนการ

เรียนรู้ที่เกิดข้ึนหยุดชะงักหรือไม่ราบร่ืน อาจส่งผลต่อการ

ด�าเนนิการเรียนรู้หรือการเปลีย่นแปลงสขุภาวะของครอบครัว

ตามที่คาดหวังไว้ว่าจะต้องดีขึ้น ซึ่งในภาพรวมทุกครอบครัว 

เห็นตรงกันว่ามีเพียงแต่อุปสรรคที่เกิดจากลักษณะนิสัยของ 

ตวัสมาชิกในครอบครัวเองเป็นส�าคัญ ได้แก่ ความไม่มรีะเบยีบ 

วินัย ความเกียจคร้าน ความเคยชิน คือ เมื่อลงมือท�าแล้ว

ไม่มีวินัย ไม่ท�าสม�่าเสมอเน่ืองจากเกียจคร้าน ติดกับความ

เคยชินเดิม 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผูวิ้จัยแบ่งการน�าเสนอการอภปิรายผลการวจิยัออกเป็น 

2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้แก่ ตอนที่ 1 การศึกษา

และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวจาก

ครอบครัวกรณีศกึษาทีด่ ีและตอนที ่2 การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมตามหลกัวิถชีีวิตสเีขียวเพือ่สขุภาวะของ

ครอบครัว ซึ่งมีประเด็นที่จะน�ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนของ

ครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวจำกครอบครัวกรณีศึกษำที่ดี

1. ประเด็นเนื้อหาของวิถีชีวิตสีเขียวในแง่ของวิธีการ

ปฏิบัติหรือกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่ทุกครอบครัวมี

เหมือนกันทั้งหมด คือ การปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค

เองภายในครอบครัวน้ัน ทั้งน้ี เป็นเพราะว่าจุดเร่ิมต้นหรือ

แรงบันดาลใจของเกือบทุกครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวน้ัน

มาจากปัญหาสุขภาพ และปัญหาสุขภาพเหล่านั้นก็มีที่มา

จากพฤติกรรมการกินอยู่ที่ไม่ดี สอดคล้องกับการส�ารวจโดย

โครงการสุขภาพคนไทยที่ได้รวบรวมสถิติช่วงตลอด 10 ปี ที่

ผ่านมาว่ามีอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และ

เบาหวาน ซึ่งเป็นสถิติผู้ป่วยใน สูงถึง 1,187 คน, 936 คน 

และ 849 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนตามล�าดับ โรคเหล่านี้ 

มีต้นตอหลักจากพฤติกรรมทางสุขภาพในด้านต่างๆ ที่ 

ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับการส่งเสริมและป้องกันที่เพียงพอ 

(โครงการสขุภาพคนไทย, 2556) ดงันัน้ ทกุครอบครัวจงึเร่ิมต้น 

กิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียวด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง 

และการปลกูผกัปลอดสารพษิไว้กนิเองนีจ้งึเป็นการเร่ิมต้นของ 

กจิกรรมวถีิชีวติสเีขียวอย่างอืน่ๆ ทีพ่บในทกุครอบครัว กล่าวคอื 

พอปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง ก็จะมีการใช้ทรัพยากร 

อย่างคุม้ค่าในการปลกู เช่น น�าวสัดเุหลอืใช้มาท�าเป็นภาชนะ

ปลูก ท�าปุ๋ยเองจากผักผลไม้ พืชในบ้าน หรือน�้าหมัก ใช้ส่วน 

ของต้นไม้ที่ปลูกให้เป็นประโยชน์สูงสุด น�ามาใช้ทุกส่วน  

เกบ็กนิ ทีเ่หลอืขายเพิม่รายได้ได้อกี แล้วพอท�าเป็นประจ�ากจ็ะม ี

ผลผลิตไปแบ่งปันคนอื่นๆ ส่วนใหญ่เริ่มจากเพื่อนบ้าน แล้ว

ค่อยๆ กระจายออกไป จากน้ันเมื่อพอเป็นที่รู้จัก (ทั้งใน 

วงกว้างและในสงัคมหรือชมุชนเลก็ๆ ในบริบทของครอบครัว) 

ก็จะเร่ิมมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตามมา และ 

ท�าประจ�าต่อเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิตไปในที่สุด 

อีกส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิต 

สเีขียวทีพ่บในครอบครัวกรณีศกึษาทกุครอบครัว คอื ครอบครวั 

สีเขียวกรณีศึกษามีคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หรือน�าขยะ เช่น 

พลาสติกมาใช้ท�าประโยชน์อย่างอืน่ เป็นการใช้ซ�า้และแปรรูป

วัสดุ หรือน�าไปขายเพิ่มรายได้ ใช้เศษผักเศษผลไม้มาท�าปุ๋ย 

ท�าฟืน น้ันสอดคล้องหลักคิดและกิจกรรมการปฏิบัติของ

วิถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏในการทบทวนเอกสารของการวิจัยน้ี 

คือ หลักคิดในการด�าเนินชีวิตที่มีการปฏิบัติต่อตนเองและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยท่ีจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ 

ข้างต้นที่พบนี้ เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการพยายามอยู่ได้ด้วย

ตนเองโดยไม่สร้างความเดือดร้อนหรือผลเสียหายกับผู้อื่น  

และเป็นการพยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดย 

ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบสิง่แวดล้อมในทางลบมากเกนิไป และยงั 

สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “Going Green : The Process of 

Lifestyle Change” (Lorenzen, 2012) ที ่Lorenzen อธิบายว่า

กลุม่ตวัอย่างของการวจิยัเร่ืองดงักล่าวมกีจิกรรมทีส่อดคล้อง
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กับการปฏิบัติตามแนวทางสีเขียวหลายประการ ได้แก่ การ 

ซื้อของน้อยลงและยืดอายุสิ่งที่มีอยู่แล้วออกไป มีการรีไซเคิล

กระป๋อง พลาสติก แก้ว หนังสือพิมพ์ ใช้ถุงผ้า เป็นต้น 

3. ประเด็นสุขภาวะของครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า 

ด้านสขุภาพกายและสขุภาพทางใจเป็นไปในทางทีด่ข้ึีน โดยที่

สุขภาพทางกายน้ันมักมีจุดเร่ิมต้นจากสุขภาพที่ไม่ดีมาก่อน 

จึงเปลี่ยนมาด�าเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียว โรคประจ�าตัวที่

เคยมหีายไปหรืออาการทเุลาลง ส่วนสขุภาพทางใจกด็ข้ึีน คอื 

ด�าเนินชีวิตสีเขียวแล้วมีความสุขมากข้ึน รู้สึกผ่อนคลายกับ

ความเครียดต่างๆของชีวิต มีความสุขความภูมิใจ ผลส่วนนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยที่แสดงให้เห็นผลดีที่เกิดข้ึนจากการใช้

ชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งในงานวิจัยระบุว่าการอยู่อาศัยใน

พื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตสีเขียวนี้ มี

ผลต่อการลดอัตราการเกิดโรค และยังลดความกังวล ความ 

รุนแรงของโรคทางจิตและอาการห่อเหี่ยวได้ (Mass and  

et. al, 2009) 

4. ประเดน็การเรียนรู้ของครอบครัว ผลการวจิยัในส่วน

วธีิการเรียนรู้ของครอบครัวทีม่หีลายวิธี ได้แก่ การด ูการอ่าน 

การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้หลากหลายรอบๆ 

ตวั เช่น สือ่มวลชน เครือข่ายการเรียนรู้ทีน่�าเสนอความรู้และ

ประสบการณ์ผ่านช่องทางสาธารณะ การไปดงูานตามสถานที่

ต่างๆ และที่ส�าคัญคือการได้ลงมือท�าด้วยตนเองนั้น มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวในส่วนของลักษณะ

การเรียนรู้ของครอบครวัทีส่�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

(2549) และการถ่ายทอดความรู้ในครอบครัวที่บุญศิริ มี

ส�าราญ (2544) ได้น�าเสนอไว้โดยสรุปคือลักษณะการเรียนรู้

ในครอบครัวสามารถเกดิขึน้ได้หลากหลายทาง แหล่งค้นคว้า

มีหลายแหล่งทัง้การอ่านค้นคว้าด้วยตนเอง การออกไปดหูรือ

ศกึษายงัสถานทีต่่างๆ และการได้ลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองน้ัน

เป็นวิธีการทีส่�าคญัและมกัจะท�าให้เกดิการเรียนรู้จดจ�าได้เป็น

อย่างดี ในส่วนน้ีอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ของครอบครัวน้ัน

มีลักษณะบางประการที่อาศัยเครือข่ายการเรียนรู้ในสังคม 

(Learning Network) ซึง่จากผลการเรียนรู้โดยอาศยัเครือข่าย 

การเรียนรู้ในสังคมนั้น ถูกกล่าวถึงในงานวิจัยของ Su (2010) 

ว่าเครือข่ายการเรียนรู้ในสังคม (Learning Network) จะช่วย

ให้สมาชิกเรียนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่ง

ความรู้และสร้างโอกาสการเรียนรู้ โดยการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ แทนที่จะมองว่า “ผู้เรียนจะเรียนอะไรดี” แต่ควรตั้ง

ค�าถามว่า “ผู้เรียนอยากเจอกับคนแบบไหนหรือของสิ่งใดใน

การที่จะเรียนอะไรสักอย่าง” (Lee, 2014) อีกทั้งผลการศึกษา

ในส่วนของการเรียนรู้ของครอบครัวสเีขียวในส่วนทีป่รากฏใน

ผลการศึกษาว่าครอบครัวสีเขียวมักเร่ิมเรียนรู้ที่จะมีวิถีชีวิต

สีเขียวมักเกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจบางอย่างซึ่งที่พบคือจาก

ปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และจากความสนใจ

ในการท�าเกษตร ความห่วงใยในสุขภาพของตนเองและผู้อื่น 

จงึเร่ิมเรียนรู้เร่ืองน้ีเพือ่ทีจ่ะแก้ปัญหาดงักล่าวน้ีให้สขุภาพของ

สมาชิกในครอบครัวดีข้ึน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของบุคคล (ในครอบครัว) ได้เป็นอย่างดี ตามที่ 

ปรากฏในงานวิจยัของ Lee (2014) ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวติน้ี 

เกิดข้ึนเพราะแรงขับในตัวคนที่ต้องการเรียนรู้ หาทักษะใด

กต็ามทีใ่ห้อยูร่อดในยคุสมยัน้ี รวมไปถงึเพือ่ให้ไปถงึเป้าหมาย 

ส่วนบคุคลของตัวเอง ซึง่จากงานวิจยัเร่ืองเดยีวกนัน้ียงับอกถึง 

ข้อดีของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะน้ีไว้ด้วยว่า แรงขับ 

ของคนที่ต้องการจะเรียนรู้ตลอดชีวิตจะไปช่วยสร้างความ 

เทา่เทยีมและสร้างโอกาสในการเข้าถงึการศกึษา และจะช่วย

สร้างให้คนกลายเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น และกลายเป็น 

ฟันเฟืองที่ดีในการขับเคลื่อนสังคม

5. ประเด็นกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวในการมี

วิถีชีวิตสีเขียวน้ันจากที่สังเคราะห์ได้เป็น 9 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. สมาชิกคนใดคนหน่ึงของครอบครัวหรือทั้งหมดตระหนัก

ถึง “ปัญหา” บางอย่าง ที่พบคือ ปัญหาสุขภาพ และการ

ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก หรือไม่มีปัญหา แต่มี 

“ความสนใจ” ในกิจกรรมการเกษตร 2. เริ่มสนใจอยากท�า

กจิกรรมเพือ่แก้ปัญหาน้ันหรือท�าตามความสนใจน้ัน ทีพ่บทกุ 

ครอบครัวคอื “การปลกูผกักนิเอง” 3. ไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 

ต่างๆ ได้แก่ หนังสือ อินเทอร์เน็ต บุคคล โดยวิธีการ อ่าน  
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ค้นข้อมูล ไปดูงาน แล้วมาเล่าให้สมาชิกคนอื่นๆ ฟัง ท�าให้ดู  

ชวนไปเรียนรู้ด้วยกัน ในช่วงน้ีสมาชิกคนอื่นๆ จะได้มีส่วน 

ในการแสดงความคดิเหน็ทัง้สนบัสนุน ช่วยเสริมความรู้ทีม่อียู่ 

แลว้บา้ง และคัดค้านในบางส่วน หรอืในกรณทีี่สมาชกิทุกคน 

มคีวามสนใจร่วมกันตัง้แต่ต้นกจ็ะมีการพดูคุยกนัและไปเรียนรู้ 

ด้วยกัน 4. น�ามาลงมือท�าในครอบครัว 5. เมื่อลงมือท�าแล้ว

มกัจะเจอปัญหาหรืออปุสรรคบางอย่าง 6. หาวธีิการแก้ปัญหา 

ทัง้โดยการไปเรียนรู้เพิม่เตมิและลงมอืท�าต่อไปตามความเหน็ 

หรือประสบการณ์ของสมาชิกในครอบครัว 7. สามารถ 

แก้ปัญหาหรือผ่านอปุสรรคไปได้ 8. ท�ากจิกรรมน้ันต่อไปซ�า้ๆ 

และเรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม 9. กลายเป็นวิถีชีวิตนั้น 

เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Learning) ซึ่งมี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้อนคิดอภิปราย การสรุป

ความคิด และการน�าไปทดลองใช้ และเป็นแนวคิดที่เลือกใช้ 

ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส�าหรับการวิจัยน้ีในข้ัน 

ต่อไปแล้วน้ัน พบว่ามคีวามใกล้เคียงกนัในภาพรวม กล่าวคอื 

เริ่มมาจากปัญหา (ในขั้นตอนแรกของ PL คือการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เพื่อระบุปัญหา) และผ่านการช่วยกันแก้ปัญหา

โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก จนถึงการน�า

ไปทดลองใช้และร่วมกันแก้ปัญหาที่พบต่อไป 

 

ตอนท่ี 2 การพัฒนากระบวนการเรยีนรูแ้บบมีส่วนร่วม 
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ 

ในตอนที่ 2 มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 

กระบวนการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วมที่ได้ออกมามี

ลักษณะใกล้เคียงและสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ซึ่งเป็นแนวคิด 

หลักที่ใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ คร้ังน้ี โดยที่  

ข้ันตอนที ่1 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูอ้ืน่ และข้ันตอน 

ที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก

ครอบครัว สอดคล้องกับขั้นตอนการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ตามแนวคดิกระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม (Participatory 

Learning : PL) ซึ่งเริ่มต้นจากการใช้ประสบการณ์ แต่มีความ 

แตกต่างตามแนวคิดอยู่บ้าง ในส่วนที่ตามแนวคิดน้ันการ

เร่ิมต้นจากการใช้ประสบการณ์มักจะหมายความถึงการใช้

ประสบการณ์ของผู้เรียนหรือสมาชิกกลุ่มเอง (Bruce, 2007 

และวัฒนาพร ระงับทุกข์, 2544) แต่สิ่งที่เกิดข้ึนจริงกับ

ครอบครัวทดลองในการกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นคือ การ

เรยีนรู้จากประสบการณ์ของครอบครวัสเีขียวกรณีศกึษา ทัง้น้ี

สอดคล้องกบัที ่UNESCO (2001) ได้กล่าวถงึกระบวนการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ในส่วนของ

ข้ันตอนว่า ม ี6 ขัน้ตอนโดยในข้ันการเริม่ต้นนัน้ผูเ้รียนเปรียบ

เทียบประสบการณ์กับผู้อื่นจะท�าให้ค้นพบว่าแต่ละคนมีการ

เรียนรู้ที่แตกต่างกัน น่ันแสดงให้เห็นว่าย่อมเป็นไปได้ว่าการ

เร่ิมต้นเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นก่อนก็เป็นวิธีการที่

จะน�ามาสู่การเรียนรู้ที่ดีและส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือสมาชิก

กลุ่มได้ดึงประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่มาเปรียบเทียบกับ

ประสบการณ์ของผู้อื่นได้ ดังที่เกิดข้ึนกับสมาชิกครอบครัว

ทดลองในคร้ังน้ี เน่ืองมาจากเหตุผลหลักคือเน้ือหาที่ได้จาก

ครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษาซึ่งเป็นผลการวิจัยในข้ันตอนแรก

ของการวิจัยนี้จะได้ถูกน�ามาใช้อย่างเป็นประโยชน์ด้วย 

การเรียนรู ้จากประสบการณ์ของผู ้อื่นในข้ันตอน

ที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกครอบครัวน้ันนอกจากจะเป็นไปตามแนวคิด

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning 

: PL) แล้ว ยังสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนใน

ครอบครัว (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ใน

ส่วนทีเ่ป็นการเรยีนรู้จากการพดูคยุ ซกัถาม แลกเปลีย่นความ

คิดเห็นกับบุคคลต่างๆ การฟังบรรยาย อภิปราย การชม

นิทรรศการ การแสดง การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ใน

กิจกรรมหรือโครงการด้วย 

ข้ันตอนที่ 3 การระบุปัญหาและความต้องการที่จะ

แก้ไขสุขภาวะของครอบครัว และขั้นตอนที่ 4 การวางแผน

กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับกระบวนการข้ันที่ 2 และ 

ข้ันที่ 3 ของแนวคิดคือข้ันตอนของการคิดวิเคราะห์ และ 
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ขั้นตอนสรุปความคิดหรือความคิดรวบยอดตามล�าดับ กล่าว

คือ ในภาพรวมการที่แต่ละครอบครัวทดลองได้ร่วมกันระบุ

ปัญหาและความต้องการที่จะแก้ไขสุขภาวะของครอบครัว

ย่อมต้องผ่านทั้งกระบวนการคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็หรือถกเถียงกนัระหว่างสมาชิกเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อสรุปที่

เป็นมตร่ิวมกนัของครอบครัว ซึง่เป็นไปตามเน้ือหาของแนวคดิ

ในข้ันตอนที ่2 ทีว่่าเป็นข้ันตอนทีผู่เ้รียนได้มโีอกาสแสดงความ

คิดเห็น ความรู้สึก แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม และน�ามา

สู่การสรุปความคิดรวบยอดที่ครอบครัวทดลองได้ด�าเนินการ

วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ทีจ่ะปฏบิตัติามหลกัวถิชีีวติสเีขียว

เพื่อที่จะแก้ปัญหาสุขภาวะนั้นๆ นั่นหมายถึงว่าครอบครัวได้

ผ่านการท�าความเข้าใจกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาได้

ดีแล้ว จึงวางแผนที่จะเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อเดินไปสู่การ

แก้ปัญหาที่ถูกทางได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของขั้นตอนนี้ 

(สรุปความคดิหรือความคดิรวบยอด) ทีเ่ป็นข้ันตอนการสร้าง

ความเข้าใจและน�าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด (วัฒนาพร 

ระงับทุกข์, 2544) 

ขั้นตอนที่ 5 การทดลองใช้ในชีวิตประจ�าวัน ขั้นตอน 

ที่ 6 การหาความรู้เพิ่มเติม ขั้นตอนที่ 7 การทดลองใช้ใน

ชีวติประจ�าวันซ�า้ และข้ันตอนที ่8 การประเมนิผลด้วยตนเอง 

สอดคล้องกับข้ันตอนที ่4 ตามแนวคดิ คอื การน�าไปทดลองใช้ 

กล่าวคอื เมือ่ครอบครัวทดลองได้วางแผนการเรียนรู้เรียบร้อย

แล้ว ได้น�าแผนการเรียนรู้นั้นมาใช้จริง คือ ลองปฏิบัติตาม

คือลองปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ในชีวิตประจ�าวัน เมื่อปฏิบัติ

ไปแล้วพบอุปสรรคปัญหาก็จะหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งจากความรู้และ

ประสบการณ์ของสมาชิกในครอบครัวมาใช้เพือ่ทีจ่ะได้ปฏิบติั

ต่อไปอย่างดข้ึีน กค็อืการน�าไปใช้ซ�า้อกีหรือกล่าวได้ว่าน�าไปใช้ 

จริงอย่างต่อเน่ืองก็ได้ และได้มีการประเมินผลการน�าไปใช้

น้ันด้วยตนเอง (สมาชิกในครอบครัว) ว่าเม่ือน�าไปใช้จริงๆ  

ในชีวิตประจ�าวันแล้วเป็นอย่างไร มีความเปลี่ยนแปลงใด 

เกิดขึน้เกีย่วกบัสขุภาวะของครอบครัวหรือไม่ อย่างไร ตลอดจน 

ประเมินด้วยว่าครอบครัวได้บรรลุผลหรือท�าตามที่วางแผน

การเรียนรู ้ไว ้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นไปตามหลักการ 

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) 

ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนน�าเอาการเรียนรู้ที่

เกิดข้ึนใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ  

จนเกดิเป็นแนวทางปฏิบติัของผูเ้รียนเอง (วฒันาพร ระงับทกุข์, 

2544) และสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนใน

ครอบครัวหลายประการ เช่น การเรียนรู้จากการได้ลงมือ

สัมผัสจริง ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จริง เรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้ผ่านการท�ากิจวัตรประจ�าวัน เรียนรู้

ผ่านโครงงานของครอบครัว ซึ่งด�าเนินตามวิถีชีวิตและตาม

ฤดูกาล เช่น โครงงานด้านที่อยู่อาศัย ต่อเติม ซ่อมแซม 

บ้านและอุปกรณ์ต่างๆ โครงงานแปรรูปอาหาร ผัก ผลไม้ 

สมนุไพร โครงงานเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม แยกขยะในบ้าน 

ลดปริมาณถงุพลาสติก โครงงานทศันศึกษา ตามแหล่งเรยีนรู้

ต่างๆ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)

 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้ 

 1.1 ข้อเสนอแนะต่อครอบครัวทั่วไป

  1.1.1 ครอบครัวทั่วไปที่สนใจในวิถีชีวิตสีเขียว

สามารถเร่ิมเรียนรู้ในเน้ือหา วิธีการการปฏิบัติตามหลัก 

วถิชีวีติสีเขียว ต้ังแต่การเร่ิมค้นหาความรู้ การน�ามาปฏบิตัใิน 

ครอบครัว ตลอดจนสร้างทัศนคติหรือมุมมองความคิดที่ดีใน

เร่ืองน้ีได้จากเน้ือหาที่ปรากฏในผลการวิจัยทั้งในส่วนที่เป็น

องค์ประกอบของครอบครัวสีเขียวและกระบวนการเรียนรู้

แบบมส่ีวนร่วมตามหลกัวถิชีีวติสเีขียวเพือ่เสริมสร้างสขุภาวะ

ของครอบครัว 

  1.1.2 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม

หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของครอบครัวที่

ครอบครัวทดลองในการวิจัยน้ีได้ร่วมกันสร้างข้ึน ครอบครัว

ทั่วไปสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ตามได้ หากแต่ควรเลือก

วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในส่วนของเน้ือหาและวิธีการ

เรียนรู้ ตลอดจนแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
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บริบทเฉพาะของครอบครัวตนเอง ทัง้น้ี เพือ่ตอบสนองการแก้

ปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวได้อย่างดีที่สุด

 1.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับ

ครอบครัว 

  1.2.1 หน่วยงานที่มีหน้าที่ภารกิจเก่ียวกับ

ครอบครัว เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาครอบครัว  

สามารถน�าผลการวิจัยไปน�าเสนอหรือจัดเป็นกิจกรรมหน่ึง 

ในการส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาวะ 

อันดีของครอบครัวได้ 

2. ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมกีารวิจยัเกีย่วกบัการเรียนรู้/กระบวนการ

เรียนรู้ของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึนในเน้ือหาที่หลากหลาย 

เน่ืองจากในปัจจุบันยังมีการศึกษาในเร่ืองน้ีน้อยท�าให้ขาด

หลักวิชาส�าหรับการอ้างอิงในเชิงวิชาการ

 2.2 ในเร่ืองของวิถีชีวิตสีเขียวน้ันก็ยังขาดองค์ 

ความรู้และหลกัอ้างองิในเชิงวชิาการเช่นเดยีวกนั ในการวจิยัน้ี 

หลักวิถีชีวิตสีเขียวที่ใช้ในการวิจัยก็เป็นเพียงส่วนหน่ึงที่เกิด

จากการสงัเคราะห์เอกสารและน�ามาสร้างเป็นหลกัการ ซึง่ใน 

ความเป็นจริงยงัคงมหีลกัการหรือการปฏิบตัอิืน่ๆ อกีมากมาย

ที่เข้าข่ายเป็นวิถีชีวิตสีเขียว ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิจัย 

เพิม่เตมิอย่างต่อเน่ือง เพราะประเดน็วิถีชีวิตสเีขียวนีย้งัคงอยู ่

ในความสนใจของสังคมทั้งในแง่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

และในแง่ของนโยบายการส่งเสริมคณุภาพชีวติในระดบัต่างๆ 
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