
บทคัดยอ  

 

              การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนิน

กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ

การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือศึกษาผลการใชกลยุทธ 

การพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา :  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

              การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดําเนินการ 3 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปญหา 

การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการศึกษาเอกสาร 

การสนทนากลุม (Focus Group) และการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ครู กศน. 

และคนตนแบบ จํานวน 30 คน ข้ันตอนท่ี 2 การสรางกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยการรางกลยุทธและเอกสารประกอบการอบรม  

การตรวจสอบความสอดคลองความเหมาะสมและประโยชนในการนําไปใช ของกลยุทธ 

โดยผูทรงคุณวุฒิ และข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

              ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

    ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุม (Focus Group) คนตนแบบ  

และการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) พบวา สํานักงาน กศน. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร

และจุดเนนเพ่ือพัฒนากลุมเปาหมายใหมีคุณธรรม ความรู พัฒนาคุณภาพชีวิต มีทักษะการดํารงชีวิต  

จึงสงเสริมใหทุกสถานศึกษาทุกแหงจัดการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ หลักเหตุผล พอประมาณ ภูมิคุมกัน และ 2 เง่ือนไข ดานความรูและ

คุณธรรม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมการศึกษาอาชีพ กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยอยางตอเนื่อง แตจากรายงานการ

ประเมินสถานศึกษา กศน.พอเพียง พบวา การดําเนินงานของสถานศึกษาขาดการนําระบบ ICT  

มาใชจัดการฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ ควรจัดกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เปดโอกาส    

ใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยตนเองจากความรูหรือประสบการณเดิมและเชื่อมโยงกับความรู



ใหม ควรนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล และนําผลไปวิเคราะหปญหา อุปสรรค และนําไปวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนาอยางเปนระบบวงจร PDCA อยางตอเนื่อง บริหารตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA 

ครบวงจรอยางประสิทธิภาพ จากการสนทนากลุม (Focus Group) คนตนแบบ กลาววา เกษตรกร

กลุมเปาหมายท่ีเขารวมการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และเรียนรูจากคนตนแบบท่ีประสบผลสําเร็จ

ในชุมชน สามารถปฏิบัติและพ่ึงตนเองได โดยเรียนรูเพ่ิมเติมจากภูมิปญญาชาวบาน หมอดิน  

ผูนําเกษตรกร ปราชญชาวบาน และภาคีเครือขาย เพ่ือเปนแนวทางลดตนทุนการผลิต และจากการ

วิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) สถานศึกษามีหลักสูตรและกิจกรรมหลากหลาย ยืดหยุน 

จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง คร ูกศน.และผูเรียนมีความพรอมในการจัดและรวมกิจกรรม โดยการ 

มีสวนรวมของ16ภาคีเครือขายในชุมชน16 แต16มีขีดจํากัดดานงบประมาณไมสามารถบริการผูเรียนได

ท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี และจัดกิจกรรมใหเกิดความยั่งยืนได ผูเรียนไมสามารถมารวมกิจกรรมการเรียนรู

อยางตอเนื่อง สงผลตอการจัดการเรียนการสอนของครูและวิทยากร16ท่ีมี16การปรับแผนการเรียนรู16บอย 

ๆ อยางไรก็ตาม ผูเรียน16สามารถไปเรียนรูเพ่ิมเติมจากภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรูท้ังภายใน     

และภายนอกชุมชน ท่ีประสบผลสําเร็จ16ได  

              ข้ันตอนท่ี 2 การสรางกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ การสรางกรอบสาระกลยุทธการพัฒนา 

(ฉบับราง) การประเมินตรวจสอบพิจารณาขอคําถามกลยุทธการพัฒนา (ฉบับราง) โดยผูทรงคุณวุฒิ  

การประเมินเพ่ือตรวจสอบยืนยันกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  

และหัวหนากศน.ตําบล และการเปรียบเทียบผลการประเมินความเหมาะสม ความเปนไปได  

และประโยชนในการนําไปใชกลยุทธการพัฒนา (ฉบับราง) โดยผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ

สถานศึกษาและหัวหนากศน.ตําบล โดยกําหนดวิธีการสรางกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ  

มี 4 ข้ันตอนสําคัญ ดังนี้ การวิเคราะหทางกลยุทธ ซ่ึงไดจากวิเคราะหปจจัยของสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายในใหทราบจุดแข็ง (Strengths: S) และจุดออน (Weakness: W) ท่ีมีตอการ

บริหารขององคการ การกําหนดทิศทาง ท่ีเปนภาพขององคการตามภารกิจ ตามวิสัยทัศน พันธะกิจ  

และเปาประสงค การวางกลยุทธ เปนการตั้งเปาหมายและหาวิธีการเพ่ือนําการบรรลุเปาหมาย  

การจัดองคกร (Organizing) การเตรียมการดานงาน คน และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือทํางานใหสําเร็จ 

การกระตุนและสรางแรงบันดาลใจ และการควบคุม (Controlling) การวัดผลการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการปรับแกเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดรับผลลัพธท่ีตองการ และการสื่อสารและการถายทอด

กลยุทธ เปนการถายทอดความคิด แลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู ประสบการณ คานิยม ทัศนคติ  

ไดกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบ 5 กลยุทธ และ 47 ตัวชี้วดั ดังนี้ กลยุทธการพัฒนาความเขมแข็ง

ของผูนํา มี 10 ตัวชี้วัด กลยุทธการพัฒนาจิตสาธารณะของผูนํา มี 9 ตัวชี้วัด กลยุทธการพัฒนา



ความเปนผูนํา มี 9 ตัวชี้วัด กลยุทธการพัฒนาทักษะการจัดการ มี 9 ตัวชี้วัด และกลยุทธการพัฒนา

ทักษะการสอน มี 8 ตัวชี้วัด  

              ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชกลยุทธการพัฒนาผูนําตนแบบการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา ไดนํากลยุทธท้ัง 5 กลยุทธ  

และ 47 ตัวชี้วัด มาดําเนินการดังนี้ กําหนดวิธีการหรือรูปแบบการพัฒนา กําหนดคุณสมบัติ  

ผูเขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และดําเนินการพัฒนาผูนําตนแบบ ดังนี้ การเขารับการปฐมนิเทศ 

รับเอกสารคูมือประกอบการอบรมผูนําตนแบบ การศึกษาและทํากิจกรรมตามกําหนด เขารวม

กิจกรรมตามโครงการกําหนด ไมนอยกวา รอยละ 80 ประกอบดวย อบรมเพ่ือพัฒนาผูนําตนแบบ  

3 ระยะ การศึกษาดูงานแหลงการเรียนรู 3 ครั้ง การรวมวิเคราะหผลการศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติ

กิจกรรมรวมกับครูกศน.วิทยากรและภูมิปญญา การสะทอนผลการแลกเปลีย่นเรียนรู การขยายผล

การพัฒนาผูนําตนแบบ สูครอบครัว ชุมชนตนแบบ และรวมติดตามและประเมินผลหลังการอบรม  

              ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของครอบครัวตนแบบและชุมชน/ศูนยฝกอาชีพ

ตนแบบท่ีมีตอการประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเปนรูปธรรมในชุมชน กิจกรรมท่ีมีตอ

ระดับจิตสํานึก กิจกรรมท่ีมีตอการอยูอยางพ่ึงตนเองในระดับครอบครัว กิจกรรมท่ีมีตอการมีวิถีชีวิต

อยูอยางพอเพียง กิจกรรมท่ีมีตอการมีวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียง กิจกรรมท่ีมีตอการรวมกลุมในสังคม   

“อยูรวมกันอยางเอ้ืออาทร”กิจกรรมท่ีมีตอความพอเพียงระดับครอบครัว  กิจกรรมท่ีมีตอความ

พอเพียงในระดับชุมชน และกิจกรรมท่ีมีตอความพอเพียงในระดับกลุม โดยรวมมีระดับความพึง

พอใจระดับมากทุกกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. ปก
	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       27

	2. รายงานวิจัย
	4. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	3.3 แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
	4. บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	3. ภาคผนวก

