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บทคดัย่อ 
 

 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนโดย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ของ            
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา คร้ังน้ี          
มีจุดมุ่งหมายของการวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”  ของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา แลว้น าไปพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยกระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)  และติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนน าร่อง จ  านวน 12 ต าบล ของ 
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยั แบ่งออกตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวทางการจดั
กระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดจ้ากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 
5000”  โดยใชเ้ทคนิคการประชุมระดมสมอง ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ผูว้ิจยั  ผูร่้วมวิจยั 
จ  านวน 47 คน และ  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ  านวน 116 คน รวมทั้งส้ิน 164 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบบนัทึกการประชุมระดมสมอง ขั้นตอนท่ี 2 การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ใหผู้ว้ิจยั ผูร่้วมวิจยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ไดร่้วมกนัด าเนินงานตามวงจร PAOR  ซ่ึง
ประกอบดว้ย  ขั้นวางแผน (Plan)  เป็นการน าสภาพปัญหาและขอ้เสนอแนะของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีได้
จากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000” น ามาก าหนดเป็นกิจกรรมในการด าเนินงาน แลว้จดัท าเป็น
แผนปฏิบติังานแลว้ขั้นลงมือปฏิบติั (Action)  ตามแผนปฏิบติังาน โดยผูว้ิจยัและกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู
ร่วมกนัปฏิบติัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในขั้นสงัเกตการณ์ (Observe) จากนั้นจึงสรุปผลการ
ติดตาม ตรวจสอบมาสะทอ้นผลการปฏิบติัร่วมกนัในขั้นสะทอ้นผล (Reflection) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อ
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น ามาสู่กระบวนการแกไ้ขตามวงจร PAOR ในวงรอบท่ี 2  กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประกอบดว้ย ผูว้ิจยั ผูร่้วมวจิยั จ  านวน 47 คน และ  กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู จ  านวน 116 คน รวมทั้งส้ิน 164 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสงัเกต ขั้นตอนท่ี 3 ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนน าร่อง จ  านวน 12 ต าบลโดยเก็บขอ้มลูหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งนอ้ย 3 เดือน ประชากรท่ี
ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกบัสถานศึกษา จ  านวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า   เพื่อประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู    คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1.  การศึกษาแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จากโครงการ “อินทรียโ์คราช 1 ไร่ 5000”   ของศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อ  าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นการสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจ  มีแนวทางในการ
พฒันางานการจดักระบวน การเรียนรู้ คือ การจดัประชุมเพือ่สร้างความเขา้ใจ  การใหค้วามรู้และวิธี
ปฏิบติัท่ีถกูตอ้ง การคน้หาเครือข่ายในการแสวงหาความรู้ และการช่วยเหลือแนะน า ดา้นการ
วิเคราะห์และจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ  มีแนวทางในการพฒันางานการจดักระบวนการเรียนรู้ คือ 
การสร้างความรู้และความเขา้ใจร่วมกนัในการวิเคราะห์และจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ  การส่งเสริม
การเรียนรู้ในกระบวนการจดัเก็บขอ้มลูของตนอยา่งเป็นระบบ ดา้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
มีแนวทาง  ในการพฒันางานการจดักระบวนการเรียนรู้ คือ การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 
ความตอ้งการ เนน้การปฏิบติัจริง มีการทดลองเปรียบเทียบ และสรุปองคค์วามรู้ของตนเอง ดา้นการ
ปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม   มีแนวทางในการพฒันางานการจดักระบวนการเรียนรู้ คือ การปฏิบติัในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความพร้อมในการด าเนินงาน มีความตั้งใจและสนใจท่ีจะปฏิบติัอยา่งจริงจงั มีเครือข่ายร่วมจดัใน
ชุมชน และบูรณาการร่วมกนัในพ้ืนท่ี  ดา้นการประเมินผลการด าเนินงาน มีแนวทางในการพฒันางาน
การจดักระบวนการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมใหม้ีการจดบนัทึกขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ การท าบญัชี
ครัวเรือน และการบญัชีตน้ทุน สร้างความเขา้ใจกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ และสรุป
ขอ้มลูเพื่อน าเสนอไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีความซ่ือสตัย ์และปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
 2.  การพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ   มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) มีดงัน้ี 
  วงรอบท่ี 1  พบว่า ดา้นความรู้ กลุ่มผูร่้วมวิจยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในวิธีการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์ และจดัระบบขอ้มลูอยูใ่น
เกณฑพ์อใช ้การเก็บรวบรวมขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ของครอบครัว ยงัไม่เขา้ใจอยา่งชดัเจน มีความเขา้ใจ
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ในการท าเกษตรธรรมชาติ ตระหนกัถึงประโยชน์ท่ีไดจ้ากการท าเกษตรธรรมชาติ แต่ความรู้ ความ
เขา้ใจในการท าบญัชีครัวเรือน และการท าบญัชีตน้ทุนยงัตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และดา้นการ
น าไปใช ้พบว่า มีความเขา้ใจในวิธีปฏิบติัตน แต่ยงัไม่เขา้ใจหลกัการน าไปใชท่ี้ถกูตอ้ง คิดว่าการ
ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิต ท่ีเนน้การ
ประหยดัและการพึ่งพาตนเอง กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูยงัไม่สามารถจดัเก็บขอ้มลูท่ีจ  าเป็นได ้รวมทั้งการน า
ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอาชีพตน ปฏิบติัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ปลกูผลผลิตไวข้ายในชุมชน มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการลดตน้ทุนการผลิต แต่การท าเกษตรธรรมชาติ
ตอ้งอาศยัเวลา และความอดทน ผูใ้หข้อ้มลูส่วนใหญ่จึงใชห้ลกัการผสมผสานระหว่างเกษตร
ธรรมชาติกบัเกษตรอินทรียค์วบคู่กนั เน่ืองจากยงัไม่สามารถลดการใชปุ๋้ยเคมีไดอ้ยา่งจริงจงั แต่จะ
ค่อย ๆ ลดปริมาณการใชใ้นภาคเกษตรกรรม การจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน และบญัชีตน้ทุน ขาดความ
ต่อเน่ืองในการจดบนัทึก การวิเคราะห์ขอ้มลู และสรุปผลขอ้มลู เพื่อน าขอ้มลูไปใชย้งัขาดความ
ชดัเจน  
  วงรอบท่ี 2  พบว่า กลุ่มผูร่้วมวิจยั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการ
ปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี สามารถสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ และการช่วยเหลือผูอ่ื้นในการถ่ายทอดความรู้ใหส้ามารถด าเนิน
ชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ และจดัระบบขอ้มลูของตนมาพฒันาตนเองได้
เป็นอยา่งดี มีการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายเพื่อตดัสินการประกอบอาชีพ การค านวณรายได ้และค่าใชจ่้าย
ของคนในครอบครัว และสามารถสร้างองคค์วามรู้ในการพฒันาตนเอง และชุมชนได ้มคีวามรู้ในการ
ประกอบอาชีพบนพ้ืนฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดา้นการน าไปใช ้การแสวงหา
ความรู้ในการพฒันาอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การท าเกษตรผสมผสาน และการออมเงินในกองทุน 
สามารถจดัท าขอ้มลูตนเอง วิเคราะห์ขอ้มลูจากเอกสารต่าง ๆ หรือขอ้มลูท่ีตนจดบนัทึกไว ้และรวมตวั
กนัสร้างชุมชนตวัอยา่งในการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมกีารระดม
ทุนในการพฒันาสาธารณประโยชน์ร่วมกนัในชุมชนของตน  
 3.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจดักระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนน าร่อง ของศนูยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ  าเภอ
ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ตามตวับ่งช้ีความส าเร็จ พบวา่ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู มีการปฏิบติัตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก ทุกดา้น และเมื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมิน
การพฒันากระบวนการเรียนรู้พบว่า ผลการประเมินการจดักิจกรรม ผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกขอ้   


