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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 นบัตั้งแต่ประเทศไทยไดเ้ร่ิมนโยบายปรับเปล่ียนประเทศไปสู่ความทนัสมยั 
(Modernization) ตามแบบสังคมอุตสาหกรรมตะวนัตก โดยประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  อนัเป็นแผนแม่บทในการพฒันาประเทศ มุ่งเนน้ให้ประเทศไทย
เพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งออกใหม้ากข้ึน กระตุน้ให้เกษตรกรใช้
เทคโนโลยทีางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ใหสู้งขั้น พฒันาโครงสร้างต่าง ๆ เช่น ระบบ
ชลประทาน การคมนาคมขนส่ง เพื่อเอ้ืออ านวยใหเ้กษตรกรเพิ่มผลผลิตและขนส่งผลผลิตได้
สะดวกข้ึน ในขณะเดียวกนัก็กระตุน้ใหป้ระชาชนใชจ่้ายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมาจากเมืองมากข้ึน 
เป็นผลท าใหชุ้มชนในชนบทของไทยเร่ิมมีการปรับเปล่ียนจากระบบท ามาหากินแบบยงัชีพไปสู่
การผลิตท่ีตอ้งใชเ้งินเพื่อการลงทุนและการด ารงชีพมากข้ึน อนัเป็นไปตามกระแสโลกาภิวฒัน์ของ
ระบบทุนนิยม ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนระบบความสัมพนัธ์ดา้นอ่ืน ๆ ของคนในชุมชน เช่น ระบบ
การใชแ้รงงาน ระบบการพึ่งพาอาศยักนั ระบบความเช่ือ ระบบการศึกษา ระบบการรักษาพยาบาล 
เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นทางลบต่อชุมชนชนบทไทย ไม่วา่จะเป็นดา้นศกัยภาพการพึ่งพาตนเอง         
การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจดัการทรัพยากรภายใตอ้  านาจรัฐและสิทธิของชุมชนเอง ตลอด
ระยะเวลา 40 ปี ท่ีผา่นมา จะเห็นไดว้า่ การพฒันาประเทศไม่ไดส้ร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ
ใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินในชนบท หรือ “เศรษฐกิจฐานราก” ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ 
ท่ีเป็นส่วนส าคญัอยา่งยิง่ต่อความย ัง่ยนืของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งน้ีเป้าหมายใน
อดีตท่ีผา่นมาตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและการใชแ้รงงานราคาถูก ส่วน
โครงสร้างอุตสาหกรรมก็น าสินคา้ตน้ทุนและเทคโนโลยเีป็นหลกั ธุรกิจหลายประเภทเป็นธุรกิจเก็ง
ก าไรระยะสั้น ทั้งยงัพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
ขาดเสถียรภาพ เกิดช่องวา่งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ระหวา่งเมืองกบัชนบท ทรัพยากรและ
แรงงานในชนบทล่มสลาย ส่วนในเมืองก็มีปัญหานานปัการ เช่น ปัญหาดา้นอาชญากรรม ปัญหาท่ี
อยูอ่าศยั ปัญหาชุมชนแออดั ปัญหายาเสพติด เป็นตน้ (กระทรวงมหาดไทย.  2541:  1 -2) นอกจากน้ี
ยงัส่งผลรุนแรงต่อชุมชนในชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรท่ีตอ้งประสบปัญหาท่ีส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่ ความยากจน ความไม่รู้ และสุขภาพอนามยัไม่สมบูรณ์ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเป็นตน้เหตุของปัญหา
ท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นลูกโซ่ หรือมีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ยิง่ปัญหาความยากจนของเกษตรกรท่ีมี
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ปัจจยัมาจากตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนท าใหเ้กษตรกรมีหน้ีสิน และเป็นผลท าใหคุ้ณภาพชีวิตของคนไทย    
ในชนบทลดลง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2549 : 2) 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าว พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงตระหนกัและห่วงใยต่อ 
การด าเนินชีวติของประชากรไทย ทรงไดพ้ระราชทานพระราชาด าริแนวทางแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
เกษตรกร โดยไดท้รงพระราชทานแนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) เพื่อน ามาแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการ
พฒันาใหเ้กิดการ “พึ่งพาตนเอง เรียบง่าย ประหยดั และเป็นธรรมชาติ” ตลอดจนสอดคลอ้งกบั
ปัญหาภูมิภาคต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือของระบบวถีิชีวติ ทั้งสังคม วฒันธรรม ศาสนา 
ส่ิงแวดลอ้มและการปกครอง ซ่ึงพระองคต์รัสวา่ “ทฤษฏีใหม่” อนัประกอบไปดว้ยขั้นตอนการ
ปฏิบติั 3 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 “พึ่งพาตนเอง”  คือ การมีความพอเพียง ผลิตเพื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือนใน
ระดบัชีวติท่ีประหยดั โดยการจดัแบ่งพื้นท่ีท่ีท ากินและท่ีอยูอ่าศยัอนัมีน ้าเป็นปัจจยัหลกั เนน้การ
สร้างความมัน่คงดา้นอาหารใหแ้ก่ครอบครัว เพิ่มรายไดด้ว้ยการลดรายจ่าย ขั้นท่ี 2 “ชุมชนอิสระ” 
เป็นการรวมกลุ่มภายในชุมชนกนัเอง เพิ่มการผลิต การตลาด ความเป็นอยู ่สวสัดิการ การศึกษา 
สังคมและศาสนา และขั้นท่ี 3 “พึ่งพิงภายนอก” โดยการร่วมมือกบัองคก์รภายนอกชุมชน รัฐบาล 
จึงไดอ้นัเชิญหลกัการใชชี้วติในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)  เพื่อพฒันาและบริหารประเทศควบคู่ไป
กบักระบวนทศัน์ การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ี “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”      
ซ่ึงส่งผลใหก้ารพฒันาประเทศประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง เศรษฐกิจของประเทศขยายตวัได้
อยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉล่ียประมาณ ร้อยละ 7 ต่อปี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตวัสู่ความมัน่คง 
ความยากจนลดลง ขณะเดียวกนัระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน  ในระยะแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพอ้งร่วมกนันอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้
เกิดภูมิคุม้กนัและมีการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศสู่ความ
สมดุลและย ัง่ยนื(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554 : ค าน า) 
และการพฒันาประเทศในระยะดงักล่าว จึงมีแนวคิดท่ีมีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันา   
ท่ีผา่นมา โดยยงัคงยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “ คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพฒันา” ในทุกมิติ และขบัเคล่ือนใหบ้งัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ี
ชดัเจนยิง่ข้ึนในทุกระดบั เพื่อใหก้ารพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เช่ือมโยง
ทุกมิติของการพฒันาอยา่งบูรณาการ ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง โดยมีการ
วเิคราะห์อยา่ง “มีเหตุผล” และใชห้ลกั “ความพอประมาณ” ใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งมิติทางวตัถุ
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กบัจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวา่งความสามารถในการพึ่งตนเองกบัการแข่งขนัในเวที
โลก ความสมดุลระหวา่งสังคมชนบทกบัเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุม้กนั” ดว้ยการบริหารจดัการความ
เส่ียงใหเ้พียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งน้ี การ
ขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนตอ้งใช ้“ความรอบรู้” ในการพฒันาดา้นต่างๆ ดว้ยความ
รอบคอบ เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของสังคมไทย รวมทั้งเสริมสร้าง
ศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินชีวติดว้ย “ความเพียร” 
จะเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีใหพ้ร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
2554 : ฉ) ขณะท่ีภาคเกษตรเป็นภาคท่ีมีความส าคญัและมีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นทุกระดบัอยา่งกวา้งขวางตั้งแต่ระดบัเกษตรกร ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 
หลกัการของเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการเกษตรท่ี
เป็นรูปธรรม น าไปสู่ความพออยูพ่อกินมีความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร ลดรายจ่าย พึ่งตนเอง 
และแกปั้ญหาความยากจนของภาคครัวเรือนและภาคชุมชน เกษตรกรท่ีนอ้มน าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นหลายพื้นท่ี ปรากฏผลชดัเจนวา่สามารถกา้วพน้ภาวะหน้ีสินจาก
การท าการเกษตรเชิงพาณิชยสู่์เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์วนเกษตร เกษตรกรตวัอยา่งท่ีไดรั้บ
รางวลัการประกวดผลงานตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านกังานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ต่างก็ยนืยนัวา่เกษตรกรท่ีเร่ิมตน้ชีวติ
ใหม่ดว้ยการด าเนินตามเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีลดรายจ่าย ลดการใชส้ารเคมี และเนน้การผลิตท่ียดึ
ความมีเหตุผล และองคค์วามรู้ สามารถท าใหเ้กษตรกรมีเงินออม หลุดพน้จากภาวะหน้ีสิน และมี
รายไดม้ัน่คงสามารถช่วยเหลือ แบ่งปันใหเ้พื่อนบา้นและชุมชน (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554 : จ) ดงันั้นรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญา  
ท่ีมีคุณค่าต่อคนไทยท่ีจะนอ้มน ามาใชป้ฏิบติั ในการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตน โดยมีพื้นฐานมาจากวถีิ
ชีวติดั้งเดิมของสังคมไทยให้สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน รัฐ  ทั้งในการพฒันาและการบริหารประเทศตามแนวทางสายกลาง 
ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท าใหส้ังคมไทยสามารถรอดพน้จาก
วกิฤติและสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื การน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชต้ามทางสายกลางนั้นจะตอ้งอาศยัวธีิการหรือการกระท าท่ียดึหลกัของความพอประมาณ
บนพื้นฐานของความมีเหตุผล และมีการสร้างภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีควบคู่ไปกบัเง่ือนไขอีก 2 ประการ 
คือ เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขทางดา้นคุณธรรมเป็นส าคญั 
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 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นการจดัการศึกษาทั้งระบบบริหารจดัการ และการส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้เพื่อ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติของตน ใชก้ระบวนการจดัการศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาอยา่งเป็นระบบ และก าหนดไวใ้นแผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559  ใหส้ถานศึกษานอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั้ง
ในรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2555 : 8)  โดยส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั  ตระหนกัถึงภารกิจดงักล่าวจึงไดด้ าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  จดัท าแนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนดว้ยกระบวนการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 8 หมวดวชิาการ และพฒันารูปแบบ แนวทางการกระบวนการ
เรียนรู้ระดบัชุมชนและบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้สู่หลกัสูตร จ านวน 20 หลกัสูตร    
ผลการด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2553 ท่ีผา่นมา ไดส่้งเสริมการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหก้บัประชาชนในชุมชน โดยใหส้ถานศึกษาเป็นศูนยก์ลางแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ศูนยส์าธิตและทดลองดา้นการศึกษาอาชีพ สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้วถีิ
ชีวติพอเพียง และด าเนินการกบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100,000 คนต่อปี (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2555 : 9)  ต่อมาในปี พ.ศ. 2556  ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ไดก้ าหนดเป็นนโยบายหลกัท่ีมุ่งจดัการศึกษาเพื่อพฒันาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจดั
การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชห้ลกัสูตรและการ
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนกัปฏิบติั และรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและ
บริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี (ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั.  
2556 : 6) ดงันั้นส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั
นครราชสีมา จึงไดม้อบหมายใหส้ถานศึกษาในสังกดัจดัและส่งเสริม พฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัส าหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรม
น าความรู้และมีทกัษะการด าเนินชีวติบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าแนวทางการ
ด าเนินงานการจดัการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนดว้ยกระบวนการศึกษานอกโรงเรียนของ
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัไปด าเนินการในพื้นท่ีใหเ้ป็น
รูปธรรม (ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครราชสีมา.  
2556 : 9) 
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 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
จึงไดน้อ้มน าแนวทางการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ทดลองใชใ้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนตน้แบบการท าเกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย ์
ภายในสถานศึกษา โดยจดัท าโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  (พื้นท่ี 1 ไร่ ปลูกพืช 5 ชนิด)       
เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกกิจกรรม เช่น 
การเล้ียงไก่ไข่  การเล้ียงไก่ชน การเล้ียงเป็ด และการปลูกพืชผกัสวนครัว ในพื้นท่ีเพียง 1 ไร่ ท า
รายไดใ้หก้บัเกษตรกรอยา่งนอ้ย 5000 บาท ต่อเดือน ซ่ึงผลการด าเนินงานดงักล่าวพบวา่ ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยเกษตรกรท่ีเขา้มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจท่ีจะ
น าไปใชแ้บบตน้แบบในการท าเกษตรแบบผสมผสาน อีกทั้งในกิจกรรมดงักล่าว ศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง ไดบู้รณาการสอดแทรกเน้ือหาดา้นการด าเนิน
ชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหเ้กษตรกรตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัใน
การนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งถูกตอ้ง (ศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง.  2555 : 9) ซ่ึงจากผลการด าเนินงานดงักล่าว
ท าใหศู้นยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง ไดรั้บรางวลัสถานศึกษา
ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น ประจ าปี 2555  และรางวลั
สถานศึกษาแบบอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจดัการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2555  “สถานศึกษาพอเพียง 2555” และเป็นผลการด าเนินงานท่ีมีการ
ปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษา  
 ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีความสนใจท่ีศึกษาวธีิการด าเนินงานโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 
5000”  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
เพื่อน ามาสร้างเป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน โดยวธีิวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) และใช้
กระบวนการ PAOR ตามแนวคิดของเคมมิส และแมกทากาด (Kemmis & Mc Taggart. 1990) 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นลงมือปฏิบติั (Action)  ขั้นสังเกตการณ์ 
(Observe) และขั้นสะทอ้นผล (Reflection) มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละต าบล ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนิตยา เงินประเสริฐศรี (2544: 61) ได้
กล่าวถึงความส าคญัการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
วา่ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม จะสะทอ้นให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพฒันา โดยมีการ
เปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีเป็นอยูไ่ปสู่ส่ิงท่ีสามารถเป็นไปได ้ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัสังคม 
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หวัใจของการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่กระบวนการวจิยั ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางความร่วมมือ ระหวา่งนกัวจิยั
กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งน้ีกระบวนการวจิยัตอ้งเป็นประชาธิปไตย ยติุธรรม มีอิสระ และ
ส่งเสริมคุณค่าของชีวิต กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะเขา้ร่วมสังเกต ตรวจสอบ สถานการณ์ต่าง ๆ 
สะทอ้นความตอ้งการของตน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินการจดัการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง (2555 : 9 ) ท่ีไดใ้หค้วามส าคญัต่อ
กระบวนการส่งเสริมความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน และสังคม
โดยรวม  เนน้ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน และการประเมินผลท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน สามารถ
วดัผลส าเร็จของงานท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  จึงเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัจะน ามาใชใ้นการจดัการศึกษาเพื่อ
ต่อยอดการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชุมชนน าร่องของ
สถานศึกษา ทั้ง 12 ต าบล เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งเป็น
ระบบ และส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัจะเป็น
ขอ้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการน าไปใชใ้นการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานพฒันา
กระบวนการเรียนรู้  ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในระดบับุคคล ชุมชน และสังคม ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดมุ่งหมำยของกำรวจัิย 
 ในการวจิยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  ของ  
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  คร้ังน้ี 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดจุดมุ่งหมายของการวจิยัดงัน้ี 
  1.  เพื่อศึกษาแนวทางการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอปากช่อง  จงัหวดันครราชสีมา 
  2.  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ของ  
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
  3.  เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนน าร่อง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
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ขอบเขตกำรวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
  ในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตเน้ือหาในการวจิยัดงัน้ี  
  ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาแนวทางการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยศึกษาวธีิการด าเนินงานตามแนวทาง
การกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน (ส านกับริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน.  2550: 24) ใชเ้ทคนิคการประชุมระดมสมองเพื่อวเิคราะห์ ศึกษาวธีิการด าเนินงานและ
แนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ใน 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 การส ารวจปัญหา (Exploring 
the problem) ขั้นท่ี 2  การสร้างความคิด (Generating ideas) และขั้นท่ี 3  การพฒันาหนทางแกไ้ข 
(Developing the solution) เพื่อวเิคราะห์ศึกษาวธีิการด าเนินงานและแนวทางการจดักระบวนการ
เรียนรู้ จ  านวน 4 ดา้น ดงัน้ี 
   1.  ดา้นการสร้างความตะหนกัและความเขา้ใจ 
   2.  ดา้นการวิเคราะห์และจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
   3.  ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.  ดา้นการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 
   5.  ดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน โดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  
ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  
   ขั้นท่ี 1  ขั้นวางแผน (Plan)   
   ขั้นท่ี 2  ขั้นลงมือปฏิบติั (Action)  
   ขั้นท่ี 3  ขั้นสังเกตการณ์ (Observe)  
   ขั้นท่ี 4  ขั้นสะทอ้นผล (Reflection)  
  ขั้นตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนน าร่อง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัและกลุ่มผูว้จิยัไดร่้วมกนัก าหนดขอบเขตดา้น
เน้ือหาในการติดตามและประเมินผลตามตวัช้ีวดัของกรอบการด าเนินงานการจดัการเรียนรู้ตาม
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยกระบวนการศึกษานอกโรงเรียน ใน 6 ดา้น ดงัน้ี (ส านกั
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.  2550: 28) 
   1.  ดา้นการเรียนรู้  
   2.  ดา้นการด าเนินชีวติ  
   3.  ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
   4.  ดา้นประหยดั  
   5.  ดา้นการลดรายจ่าย  
   6.  ดา้นการเพิ่มรายได ้  
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดประชากรในการวจิยั ดงัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาแนวทางการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยใชเ้ทคนิคการประชุมระดมสมอง 
ประชากรในการวิจยั  รวมทั้งส้ิน 164 คน ประกอบดว้ย   
   1.  ผูว้จิยั   
   2.  ผูร่้วมวิจยั จ  านวน  47 คน  ประกอบดว้ย 
    2.1  ขา้ราชการครู   จ านวน  2  คน 
    2.2  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  3  คน 
    2.3  ครู กศน.ต าบล   จ านวน 25 คน 
    2.4  ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน  จ านวน 17 คน 
   3.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  จ  านวน   116  คน  ประกอบดว้ย 
    3.1  ผูน้ าชุมชน    จ านวน 13 คน 
    3.2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่องใน
ปีงบประมาณ 2557   จ  านวน 103 คน 
  ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ใน 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Plan)  ขั้นลงมือปฏิบติั (Action)  ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้น
สะทอ้นผล (Reflection) ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั รวมทั้งส้ิน 164 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
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โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง ในปีงบประมาณ 2557 ประกอบดว้ย 
   1.  ผูว้จิยั   
   2.  ผูร่้วมวิจยั จ  านวน  47 คน  ประกอบดว้ย 
    2.1  ขา้ราชการครู   จ านวน  2  คน 
    2.2  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน  3  คน 
    2.3  ครู กศน.ต าบล   จ านวน 25 คน 
    2.4  ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน  จ านวน 17 คน 
   3.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  จ  านวน   116  คน  ประกอบดว้ย 
    3.1  ผูน้ าชุมชน    จ านวน 13 คน 
    3.2  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่องใน
ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 103 คน 
  ขั้นตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนน าร่อง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้จิยัไดจ้ะด าเนินการติดตามและประเมินผลหลงั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนน าร่อง อยา่งนอ้ย 3 เดือน ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี 
ประกอบดว้ย ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่องในปีงบประมาณ 2557     
จ านวน 103  คน 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการวจิยั ไวด้งัน้ี 
  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวทางการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 
2555  ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 
  ขั้นตอนท่ี 2  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน โดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)  
ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดย
ด าเนินการระหวา่ง วนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 
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  ขั้นตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนน าร่อง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยผูว้จิยัไดจ้ะด าเนินการติดตามและประเมินผลหลงั
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนน าร่อง อยา่งนอ้ย 3 เดือน ด าเนินการในระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2557 ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2558  
 

 จากขอบเขตการวิจยั ผูว้จิยัไดส้รุปขั้นตอนการวจิยั ดงัภาพท่ี 1.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.1  ขั้นตอนการวิจยั 

 แนวทางการจดักระบวนการ
เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท่ีได้
จากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 
5,000”  ของศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอปากช่อง 
 1.  ดา้นการสร้างความตะหนกั
และความเขา้ใจ 
 2.  ดา้นการวิเคราะห์และ
จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 3.  ดา้นการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 4.  ดา้นการปฏิบติัท่ีเป็น
รูปธรรม 
 5.  ดา้นการประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของ         
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยกระบวนการ 
PAOR ในลกัษณะของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory action research : PAR) 
 
 

1. ขั้นวำงแผน (Plan) 
 - ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนั
ก าหนดแผนการจดักิจกรรม 

2. ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) 
 -  ผูว้จิยัและผูร่้วมวจิยัร่วมกนั
ปฏิบติัตามแผนการพฒันากิจกรรม
ท่ีก าหนดไว ้

3. ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observe) 
 - ผูว้จิยัสังเกตขณะปฏิบติัตาม
แผนการจดักิจกรรมท่ีก าหนดไว ้

4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection)  
 - ผูว้จิยัและผูว้จิยัร่วมกนั
ประเมินผลการจดักิจกรรม 

รอ
บที่

 2 

 ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานการจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชนน าร่อง 
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ภาพท่ี 1.2  กรอบแนวคิดการวจิยั 

กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารวชิาการและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดส้รุปกรอบ
แนวคิดการวจิยั ดงัภาพท่ี 1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Plan) 
วางแผนและ

ก าหนดแผนการ
จดักิจกรรม 

(Action) 
ลงมือปฏิบติัตาม
แผนการจดั
กิจกรรม 

(Observe) 
สังเกต ติดตามผล
แต่ละกิจกรรม 

(Reflection) 
ประเมินผลและ
สะทอ้นผลการจดั

กิจกรรม 

(Participatory) 
การมีส่วนร่วม
ของผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวจิยั 

(Plan) 
น าผลที่ไดจ้าก
การประเมินมา
วางแผนพฒันา 

(Action) 
ลงมือปฏิบติัตาม
แผนการจดั
กิจกรรม 

(Observe) 
สังเกต ติดตามผล
แต่ละกิจกรรม 

(Reflection) 
ประเมินผลและ
สะทอ้นผลเพื่อ
พฒันาคร้ังต่อไป 

(Participatory) 
การมีส่วนร่วม
ของผูว้ิจยัและผู ้

ร่วมวจิยั 

กระบวนการพฒันา (รอบท่ี 1) 
ดว้ยกระบวนวจิยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการพฒันา (รอบท่ี 2) 

ผลการพฒันา (รอบท่ี 1) 

ผลการพฒันา (รอบท่ี 2) 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน หมายถึง 
กระบวนการหรือแนวทางการในการเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพนูความรู้ ความช านาญ ทกัษะการ
ปฏิบติัและประสบการณ์ ใหก้บัประชาชนของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) เพื่อใหเ้กิดการการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้ป็นรูปธรรม ประกอบดว้ย 
  1.  ขั้นวำงแผน (Planning)   เป็นขั้นตอนท่ีเร่ิมดว้ยการส ารวจปัญหาส าคญัท่ีตอ้งการ
โดยผูว้จิยั ผูร่้วมวิจยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล น าสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากโครงการ 
“อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5,000” จากกระบวนการประชุมระดมสมองคน้หาค าตอบจากส่ิงท่ีตนปฏิบติั
จริงในพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมในการด าเนินงาน 
  2.  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติกำร (Action) เป็นการน าเอาแนวคิดท่ีก าหนดเป็นกิจกรรม 
ในขั้นการวางแผนมาด าเนินการ โดยใชก้ารวิเคราะห์วจิารณ์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั 
ระหวา่งผูว้จิยั ผูร่้วมวิจยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลร่วมกนัปฏิบติัตามแผนปฏิบติังานท่ีก าหนดไว ้บทบาท
ของผูว้จิยั คอยใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมและใหค้  าปรึกษา ในส่วนของผูร่้วมวจิยั และกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล เป็นผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีและน าใหข้อ้มูลสภาพปัญหา ขอ้เสนอแนะ และผลการปฏิบติัแก่
ผูว้จิยั 
  3.  ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตกำรณ์ (Observe) เป็นขั้นสังเกตกระบวนการของการ 
ปฏิบติัผลของการปฏิบติั สภาพแวดลอ้มและขอ้จ ากดัในการปฏิบติัโดยใชเ้ทคนิคในการรวบรวม 
ขอ้มูล ผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลร่วมกนัปฏิบติัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใน
พื้นท่ีตามแผนปฏิบติังานท่ีวางไวใ้นแต่ละกิจกรรม  
  4.  ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนกำรปฏิบัติ (Reflection) เป็นขั้นสุดทา้ยของวงจร เพื่อการ
ประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบมาสะทอ้นผลการปฏิบติัร่วมกนั
หรือส่ิงท่ีเป็นขอ้จ ากดัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัการ โดยผูว้จิยั ผูร่้วมวิจยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
ตรวจสอบปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทุกแง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ และเป็นพื้นฐานขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับปรุง และวางแผนการปฏิบติัต่อไป 
 เทคนิคกำรระดมสมอง  หมายถึง   กระบวนการท่ีผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั และผูใ้หข้อ้มูลได้
ร่วมกนัระดมแนวคิดจากผลการด าเนินโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5,000” ของศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา น ามาสรุปเป็นความรวบ
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ยอดในการต่อยอดเพื่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
   1.  ขั้นตอนที ่1 กำรส ำรวจปัญหำ (Exploring the problem) เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยั     
ผูร่้วมวจิยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลซ่ึงเป็นเจา้ของปัญหาจะเป็นผูท้  าการ “เปิดประเด็น” และร่วมกนั
อภิปรายประเด็นท่ีไดจ้ากโครางการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5,000” ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  
   2.  ขั้นตอนที ่2   กำรสร้ำงควำมคิด (Generating ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยั      
ผูร่้วมวจิยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจะร่วมกนัน าเอาประเด็นมาสร้างสมมติฐาน เพื่อก าหนดเง่ือนไขท่ี
เก่ียวกบัประเด็นและจดัท าเป็นแนวคิด หรือขอ้มูลในการแกไ้ขปัญหา ประกอบดว้ย 
    1.  ดา้นการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจ 
    2.  ดา้นการวิเคราะห์และจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
    3.  ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.  ดา้นการปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม 
    5.  ดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน 
   3.  ขั้นตอนที ่3 กำรพฒันำหนทำงแก้ไข (Developing the solution) เป็นขั้นตอน
ท่ีผูว้จิยั ผูร่้วมวจิยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจะร่วมกนัประเมินจุดอ่อนและขอ้ดีของแนวคิด หรือขอ้มูลใน
การแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาไปยงัขอ้เสนอท่ีมีความเป็นไปได ้
 แนวทำงกำรกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน 
หมายถึง  ขั้นตอนหรือวธีิการด าเนินงานจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีไดจ้ากการประชุมระดมสมองของผูว้จิยั กลุ่มผูร่้วมวจิยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล น าไป
จดักิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นรูปธรรม 
 เศรษฐกจิกจิพอเพยีง  หมายถึง แนวพระราชด าริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล 
อดุลยเดช ฯ ไดท้รงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ บนพื้นฐานจิตในของคนใหมี้ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต  
 ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถึง กรอบแนวคิดท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละ
ปฏิบติัตนอยูบ่นพื้นฐานของทางสายกลาง และเป็นการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน โดยประกอบไป
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ดว้ยความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  ซ่ึงจะตอ้งมีเง่ือนไขในเร่ืองความรู้ 
และคุณธรรมประกอบดว้ย ส่วนในแนวทางปฏิบติั ตอ้งมีการพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื พร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และเทคโนโลย ี
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน หมายถึง การตรวจสอบความส าเร็จของการกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ใชใ้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหลงัการจดักิจกรรม
อยา่งนอ้ย 3 เดือน ตามตวัช้ีวดัท่ีส านกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนก าหนด 
 ตัวช้ีวดัควำมส ำเร็จ  หมายถึง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความส าเร็จของการด าเนินงานการ
จดัการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี 
   1.  ดา้นการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั คือ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 1.1  ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
    ตวัช้ีวดัท่ี 1.2  ส่งเสริมใหมี้ทกัษะการพฒันาร่างกายมีสุขภาพแขง็แรง 
    ตวัช้ีวดัท่ี 1.3  ส่งเสริมใหมี้ความประพฤติท่ีดีและสร้างสรรค ์
   2.  ดา้นการด าเนินชีวติ ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั คือ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 2.1  มีวนิยัในการด าเนินชีวิตพึ่งตนเองได ้สามารถยงัประโยชน์ต่อ
ผูอ่ื้น 
    ตวัช้ีวดัท่ี 2.2  มีความซ่ือสัตย ์อดทน อดออม มีเหตุผล ท างานกลุ่มได ้
   3.  ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั คือ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 3.1  ชุมชนมีจิตส านึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน 
    ตวัช้ีวดัท่ี 3.2  แสวงหาส่ิงทดแทนและเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
   4.  ดา้นประหยดั ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั คือ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 4.1  รู้จกัใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
    ตวัช้ีวดัท่ี 4.2  รู้จกัใชทุ้นและแสวงหาทุนทางสังคม 
   5.  ลดรายจ่าย ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั คือ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 5.1  ลด ละ เลิกอบายมุข 
    ตวัช้ีวดัท่ี 5.2  ท  ากินท าใชใ้นครัวเรือน 
   6.  เพิ่มรายได ้ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดั คือ 
    ตวัช้ีวดัท่ี 6.1  แสวงหารายไดเ้สริม 
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    ตวัช้ีวดัท่ี 6.2  มีการออมในครอบครัว 
 กลุ่มผู้ร่วมวจัิย  หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีภายใตข้อบข่ายงานท่ีก าหนด ท าหนา้ท่ี
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ต าบล 
และครูศูนยก์ารเรียนชุมชน ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง
จงัหวดันครราชสีมา 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของ
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ใหมี้
ความสามารถปฏิบติัตนไดต้ามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้ า
ชุมชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่องในปีงบประมาณ 
2557 
 “อนิทร์โครำช 1 ไร่ 5000”  หมายถึง ในเน้ือท่ี 1 ไร่ ปลูกพืช 5 พนัธ์ุ หรือ 5 ชนิด ได้
ผลผลิตหมุนเวยีนเพื่อให้เกษตรกรไดรั้บค่าตอบแทนไม่ขาดรายไดใ้นแต่ละปี เน่ืองจากผลผลิตของ
พนัธ์ุพืชแต่ละชนิดแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ไดท้ราบแนวทางการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา สามารถด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้จน
ประสบผลส าเร็จ และน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการก าหนดแผนงานโครงการท่ีน าไปสู่การพฒันาการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
 2.  ไดก้ระบวนการพฒันาการเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรู้ เพิ่มพนูความรู้ ความช านาญ 
ทกัษะการปฏิบติัและประสบการณ์ ใหก้บัประชาชนในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนใหเ้ป็นรูปธรรม โดยน ากระบวนการพฒันากระบวนการเรียนรู้ไปขยาย
ผลทุกหมู่บา้น ชุมชนในอ าเภอปากช่อง หรือผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
 3.  ไดข้อ้มูลจากการกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ของสถานศึกษา เพื่อน าไปปรับปรุงรูปแบบวธีิการท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี ส่งเสริมใหก้ารด าเนินการ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื 
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 4.  ไดแ้หล่งเรียนรู้ดา้นการด าเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน และปราชญช์าวบา้น เพื่อใหป้ระชาชนหรือ
ผูส้นใจ ตลอดจนหน่วยงานไดใ้ชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นรูปธรรม 


