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บทที่ 1 

 บทนํา  

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 

              “…การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ันตอน ตองสรางพ้ืนฐาน คือความพอมี 

พอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัด แตถูกตอง

ตามหลักวิชาการ เพ่ือไดพ้ืนฐานท่ีม่ันคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริม

ความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ

ยกเศรษฐกิจโดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะประเทศและประชาชนไทยสอดคลองดวย   

ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆข้ึน ซ่ึงอาจกลายเปนความยุงยาก ลมเหลวไดในท่ีสุด ดังเห็นได 

ท่ีอารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงในเวลานี้..”

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริ "เศรษฐกิจพอเพียง" เปนปรัชญา 

ท่ีชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน  

จนถึงระดับรัฐ วาการพัฒนาจะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ ความระมัดระวังอยางยิ่ง  

และใหดํารงชีวิตตามหลักการพ่ึงตนเอง 5 ประการ คือ พ่ึงตนเองทางจิตใจ พ่ึงตนเองทางสังคม 

พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยีและพ่ึงตนเองไดในทางเศรษฐกิจ 

(สุเมธ ตันติเวชกุล, 2544 : 284-291) 

              จากพระราชดําริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังกลาว 

ตอมารัฐบาล จึงไดอัญเชิญพระราชดําริมาเปนแนวทางการพัฒนาโดยยึดทางสายกลางและบริหาร

ประเทศเพ่ือพัฒนาใหคนไทยอยู9รวมกัน9บนพ้ืนฐานของความสมดุล พอดี ความพอประมาณอยาง 

มีเหตุผล สามารถพ่ึงตนเอง มีภูมิคุมกัน อยูดีมีสุขอยางยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเรียนรูตอเนื่อง

ตลอดชีวิตเพ่ือรูเทาทันโลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549), แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ. 2550-2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)) 

              สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดนอมนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มากําหนดเปนแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอยางการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

(สถานศึกษาพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการดําเนินชีวิตของบุคลากร
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และผูเรียนใหมีความพอเพียง มีภูมิคุมกัน เชื่อมโยงเครือขาย แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ : 2552) โดยการประยุกตใชในการดําเนินงาน  

การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา  

รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนินการบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจังและตอเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, : คํานํา  

และศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของกศน. (2553 : 2) 

              สวนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน 

กศน.) ไดนอมนําพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเปนนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนสถานศึกษา

แบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในสถานศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 สาระทักษะการดําเนินชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหนักศึกษา กศน.ได

เรียนรูรากฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวางแผนประกอบอาชีพอยางพอเพียง เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน มอบนโยบายให

สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับประชาชนท่ีวางงาน

ในรูปแบบของศูนยฝกอาชีพชุมชน การฝกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาอาชีพเพ่ือการ  

มีงานทํา นําความรู ทักษะมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวันของตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554-2556 และสํานักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2555)  

               จากการดําเนินงานท่ีผานมา ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพการจัดเศรษฐกิจพอเพียง  

ดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สาระทักษะการดําเนินชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาสวนมากมีความรูความเขาใจ

เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการสอบปลายภาคเรียนผาน และเรียนจบตามโครงสราง

หลักสูตร แตจากการติดตามนักศึกษาหลังเรียนจบหลักสูตรแลว พบวา นักศึกษาสวนหนึ่งไมไดนํา

ความรูไปปฏิบัติจริง สําหรับกลุมเปาหมายผูเรียนท่ีเปนประชาชน ท่ีเรียนหลักสูตรระยะสั้น  

ไดทํากิจกรรมเฉพาะในชวงเวลาท่ีจัดการเรียนการสอน หลังจากอบรมเสร็จสิ้นแลวนํากลับทํา

กิจกรรมตอเนื่องคอนขางนอย และผูเรียนจํานวนไมนอยท่ียังมีคานิยมการซ้ืออาหารจากตลาด 

หรือจากรถขายกับขาวท่ีมีไปบริการถึงหมูบานมาทํารับประทาน โดยใหเหตุวางาย สะดวกและ

ประหยัด ดังนั้น อาจกลาวไดวาชาวบานสวนหนึ่งยังไมเห็นความสําคัญการดําเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจแลวสามารถนําไปสูการพ่ึงพาตนเองได และจากการสนทนากับกลุมเปาหมาย

ผูเรียน กลาววา รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหทุกภาคสวนราชการสงเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียง แตการทํางานยังมีลักษณะตางคนตางทํา ขาดการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ประกอบกับชาวบานในชนบทสวนหนึ่งมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมประสบ

ผลสําเร็จกอใหเกิดหนี้สิน จึงยอมละท้ิงครอบครัวไปหางานทําท่ีอ่ืนเพ่ือสงเงินมาดูแลครอบครัว 

ดังนั้น การรวมกลุมตาง ๆจึงยังไมเขมแข็ง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะห SWOT (SWOT 

Analysis) ของศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย ปงบประมาณ 2557  

ซ่ึงพบวา ประชาชนในอําเภอโนนไทย มีปญหาดานการประกอบอาชีพ ขาดเงินทุน หนี้สิน  

ขาดแรงงานในการประกอบอาชีพ ขาดการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการและการรูเทาทัน

ธรรมชาติ การจะสงเสริมสนับสนุนหรือการแกปญหาดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงาน

ภาคีเครือขายทุกภาคสวน ในสวนของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

โนนไทย (กศน.อําเภอโนนไทย) ไดกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานรวมกับครูกศน. ดานการ

คัดเลือกกลุมเปาหมาย มอบหมายใหครูกศน. ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณความตองการเขารวมพัฒนาผูนํา

ตนแบบในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกระบวนการเรียนรูของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ี

สําหรับการปลูกพืชไมต่ํากวา 1 งาน สามารถเขารวมกิจกรรมการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง และมีจิต

อาสาท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนบานแกปญหาการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ท้ังนี้ ผูวิจัยมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีวา “ชุมชนใดก็ตามถามีผูนําท่ีดี ผูนําท่ีทําเปนตนแบบการดําเนินชีวิต

และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว จะสงผลใหคนในครอบครัวและ

ชุมชน มีความเขมแข็ง เชน มีการกิจกรรมการลดรายจาย การเพ่ิมรายได การออม การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเอ้ืออาทร การแบงปน การชวยเหลือซ่ึงการและกัน  

(ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย. 2556-2557) 

              ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จึงกําหนดแนวทางในการสรางผูนําตนแบบการดําเนินการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือชวยเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนใหบรรลุเปาหมาย และใหความสําคัญกับการพัฒนาตนแบบเพ่ือ 

การพัฒนาชุมชนใหเกิดความเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น ผูวิจยัจึงศึกษา  

เรื่องกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงคาดวา

ผลจากการศึกษาจะเกิดประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษา ในการนําผลการศึกษามาออกแบบการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ครู/วิทยากรผูสอน สามารถใชกลยุทธไปเปนแนวทางในการออกแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูเรียน ครอบครัว ผูรับบริการ
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และชุมชนไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการลงมือทํากิจกรรมลด

รายจาย รูจักการเก็บออม การไมเบียดเบียนตนเอง ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ชุมชนและสังคม 

เกิดการรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน อยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร มีความคิดแจกจาย 

แบงปนผูอ่ืน ลดความเห็นแกตัว มีความพอเพียง เกิดวัฒนธรรมท่ีดีงามและอยูเย็นเปนสุขในชุมชน 

และภาคีเครือขายทุกภาคจับมือกันรวมรับผิดชอบในการจัดหรือสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริการโดยบูรณาการแหลงเรียนรู วิทยากร ภูมิปญญา ปราชญ

ชาวบาน งบประมาณ ตามความเหมาะสม เพ่ือเสริมสรางชุมชนเกิดการพัฒนาไปสูความเขมแข็งได 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

              1. เพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

              2. เพ่ือสรางกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา  

              3. เพ่ือศึกษาผลการใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 

โนนไทย จังหวดันครราชสีมา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

              การวิจัยครั้งนี้ ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้ 

           1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

                 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีนโยบายและจุดเนน

การดําเนินงาน สํานักงาน กศน. เก่ียวกับการดําเนินงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูนํา และกลยุทธการพัฒนาผูนํา 

          2. ขอบเขตดานสถานท่ี 

                 ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจัย คือ พ้ืนท่ีอําเภอโนนไทย  

จังหวัดนครราชสีมา  

          3. ขอบเขตวิธีการศึกษา 

                การศึกษาใชการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงข้ึนอยูกับ

วิธีดําเนินการวิจัยท่ีกําหนดไว 

           4. ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย 
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                 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตดานกลุมเปาหมายในการศึกษา ดังนี้ 

                 4.1 การสนทนากลุม (Focus Group) คนตนแบบ ไดแก โซนท่ี 1  

ถ่ินวัฒนธรรม แหลงเรียนรูล้ําคา และโซนท่ี 2 ภูมิปญญา อารยธรรมล้ําเลิศ ตําบลละ 2 คน  

จํานวน20 คน ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  

                 4.2 การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ไดแก หัวหนา กศน.ตําบล      

ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมกศน.ทุกรูปแบบในพ้ืนท่ี ตําบลละ 1 คน จํานวน 10 คน        

ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

        4.3 การศึกษาผลทดลองใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ ใชวิธีการคัดเลือก

กลุมเปาหมาย ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ไดคนตนแบบ จํานวน 30 คน 

        4.4 การศึกษาขยายผลทดลองใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ ใชวิธีการ

คัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยใชตารางเครจซ่ีมอรแกน (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ไดครอบครัวตนแบบ   

จาก 10 ตําบล จํานวน 63 ครอบครัว/คน 

                           4.5 การขยายผลกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบสูชุมชนตนแบบ ท้ัง 10 ตําบล 

ใชวิธีการคัดเลือกกลุมเปาหมาย โดยใชตารางเครจซ่ีมอรแกน (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  

จํานวน 118 คน 

        4.6 การยืนยันกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ จํานวน 1 ชุมชน/หมูบาน 

ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 แสดงประชากรและกลุมเปาหมายการวิจัย 

กิจกรรม ประชากร กลุมผูใหขอมูลหลัก 

การสนทนากลุม (Focus Group) คนตนแบบ - 20 คน 

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) หัวหนา 

กศน.ตําบล       

- 10 คน 

การศึกษาผลทดลองใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ 

คนตนแบบ  

- 30 คน 

การศึกษาขยายผลทดลองใชกลยุทธการพัฒนาผูนํา

ตนแบบ 

80 ครอบครัว/คน 63 ครอบครัว/คน 

การศึกษาขยายผลทดลองใชกลยุทธการพัฒนาผูนํา

ตนแบบ 

170 คน 118 คน 
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       5. ขอบเขตดานระยะเวลา 

             ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตปงบประมาณ 2556 ถึง ปงบประมาณ 

2558  

 

ประโยชนจากผลการวิจัย 

              1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สถานศึกษาไดกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน 

และผูเรียนใหมีคุณภาพดีข้ึน 

2. สถานศึกษาสามารถนําผลการศึกษาไปกําหนดแผนกลยุทธ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมกับครู/วิทยากรผูสอนผูเรียน/ผูรับบริการ และประชาชนในชมุชนไดเหมาะสมกับสภาพปญหา

และความตองการอยางมีคุณภาพ  

              3. แนวทางการใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ นาจะนําไปสูการผูนําตนแบบ ครอบครัวตนแบบ และชุมชน

ตนแบบ ท่ีดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนแบบอยางท่ีดีในการทํา

กิจกรรมเพ่ือการลดรายจาย การเพ่ิมรายได การออม การอนุรักษ การใชทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม การเอ้ืออาทร การแบงปน การชวยเหลือซ่ึงการและกัน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

              4. แนวทางการใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  

โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ สงเสริมสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการรวมกับภาคี

เครือขาย ชุมชนและสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนประชาชน

ใหใชจายอยางประหยัด การประกอบอาชีพดวยความถูกตองสุจริต ละเลิกการแกงแยงผลประโยชน 

ไมหยุดนิ่งท่ีจะหาทางใหชีวิตหลุดพนจากความทุกขยาก ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว       

ในระดับครอบครัว ในระดับชุมชน ในระดับกลุม เพ่ือรวมพัฒนาชุมชนแหงความพอเพียงอยางสมดุล  
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นิยามศัพทเฉพาะ  

              เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของคําตางๆ ดังนี้ 

              1. กลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคหรือแนวทางหรือกิจกรรม

ท่ีนํามาใชเพ่ือการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 

                   กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาความเขมแข็งของผูนํา หมายถึง วิธีการพัฒนาผูนําใหมีความรู 

ทักษะประสบการณและความเปนผูนําท่ีเปนแบบอยางในการถายทอดความรูการดําเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดานการลดรายจาย ดานการเพ่ิมรายได ดานการออม ดานการ

ดํารงชีวิต ดานการอนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและดานการเอ้ืออาทร       

(การแบงปน/ชวยเหลือกัน)  

                   กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาจิตสาธารณะของผูนํา หมายถึง วิธีการพัฒนาผูนําใหมี

จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม มีความรูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งท่ีเปนสาธารณะ ในสิทธิและหนาท่ี 

ท่ีจะดูแล และบํารุงรักษารวมกัน รูจักความเสียสละ ความรวมมือ รวมใจ ในการทําประโยชน 

เพ่ือสวนรวม จะชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการ 

ในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 

                   กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาความเปนผูนํา หมายถึง วิธีการพัฒนา36การ36เพ่ิมประสิทธิภาพ

ดานทักษะ ความชํานาญในการทํางานการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูนําในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี และมุงไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร ดวยวิธีการฝกอบรม 

ปฐมนิเทศ การดูงาน การรวมสัมมนา ท้ังในและนอกสถานท่ี ฯ เพ่ือบุคลากรนั้น ๆ จะสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี และมุงไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร  

         กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาทักษะการจัดการ หมายถึง วิธีการพัฒนากระบวนการ 

จัดระบบงานและระบบคน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผนดําเนินงาน การทํากิจกรรมตางๆตามหนาท่ี 

อยางสรางสรรค เพ่ือใหสามารถทํางานดวยความเรียบรอย ราบรื่น สําเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการประเมินงานเพ่ือปรับปรุง แกไขหรือพัฒนางาน 

ใหดียิ่งข้ึน  

                    กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาทักษะการสอน หมายถึง วิธีการพัฒนาความชํานาญ 

ในพฤติกรรมการสอนแตละอยางของผูสอนท่ีใชในการปฏิบัติงาน การฝกทักษะการสอนก็เพ่ือให 

ผูฝกเกิดความคลองแคลว ม่ันใจในการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ และแกไขขอบกพรองของตนเองกอน      

ท่ีจะไดมีการสอนในชั้นเรียน  

              2. การจัดกิจกรรมสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคในการอบรมประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยนํากรอบแนวคิดปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชนใหดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางสายกลางและความไมประมาณ โดยคํานึงถึง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว การใชความรู ความรอบรอบและ

คุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจดํารงชีวิต มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ดวยกิจกรรมการเรยีนรูตามรอยพระยุคลบาท การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม การทําบัญชีครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ การประหยัดพลังงาน โดยกําหนด

ระดับความพอเพียง 3 ระดับ ดังนี้ 

                    2.1 ความพอเพียงระดับจิตสํานึก หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคการสรางจิตสํานึก

และปรับทัศนคติสูการพ่ึงพาตนเอง ดานการสรางความรูความเขาใจ ดานการประเมินตนเอง  

ดานความคิดพ่ึงตนเองและดานความตั้งใจท่ีจะใชชีวิตอยูอยางพอเพียง 

                    2.2 ความพอเพียงระดับปฏิบัติ หมายถึง วิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติเพ่ือใหเกิด

การพ่ึงตนเอง ดานอยูอยางพ่ึงตนเอง ดานมีวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียง และดานรวมกลุมในสังคมอยู

รวมกันอยางเอ้ืออาทร 

                    2.3 ความพอเพียงระดับบังเกิดผลและรับผลจากการปฏิบัติ หมายถึง วิธีการหรือ

เทคนิคความพอเพียงระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับกลุม 
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