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งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มี
วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนย์ฯ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
ศูนย์ฯ และ (3) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม หลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช การ
วิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยผสมผสาน ( Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก และแบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิ จัย กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เจ้าของพื้นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 30 คน
และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้
วิธีการหากลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของยามาเน่ (Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 271 คนและทำการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน และการสนทนากลุ่ม จำนวน 20 คน
ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับการดำเนินงานของศูนย์ฯ อยู่ในระดับมาก/สูง (2) ปัจจัย
ด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามหลักประสิทธิผล
ขององค์การมากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสู ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 รองลงมา คือ ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์การ มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้ ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ มีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ (3) รูปแบบการพั ฒนาศูนย์การเรียนรู้ เป็นรูปแบบที่มีการน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนา โดยนำหลักการเป็นองค์การ
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แห่งการเรียนรู้ และหลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ภายใต้การยกระดับ
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ชุมชน การพัฒนา การเรียนรู้ และการเป็นศูนย์กลางทางความร่วมมือ
(CDLC) เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ อันสอดคล้องตามวิสัยทัศน์แห่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ว่า
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบ 3S คือ มีความมั่นคง (Stability) ห่างไกลจากความยากจน (Stay away
poverty) และมีความยั่งยืน (Sustainability)
คำสำคัญ: ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต / หลักทฤษฎีใหม่ / โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน /
ความมั่นคง / ความยั่งยืน
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This research studies The Development of a Prototype Learning Center for
quality of life development according to The New Theory applied to Kok Nong Na
Community Development for The Education and Community Development Center,
Nakhon Si Thammarat, the objectives were (1) to study the operational level of the
Center, (2) to analyze the success factors of the Center, and (3) to propose a model for
developing a model of a learning center for improving the quality of life according to
The New Theory applied to Kok Nong Na Community Development for The Education
and Community Development Center. This research used Mixed Methods Research both
quantitative research and qualitative research. Data collection was done using
questionnaires, In-depth interview form and group discussion issues was a tool for
collecting research data. The research sample consisted of executives, staff of The
Education and Community Development Center, Nakhon Si Thammarat, the owners of
the model community learning area for improving the quality of life of CLM at the subdistrict level, 30 model area developers, and those who have passed the Sufficiency
Economy Village Leadership Development Program for the fiscal year 2021 were used
to find samples using the Yama formula. Yamane took a sample of 271 people and

ก

conducted an In-depth Interview with 10 people selected and a group discussion of 20
people.
The results of the research found that (1) the operational level of the
center At a high level. (2) a factors of being a learning organization is related to the
operations of the center according to the principle of effectiveness of the organization
as much as possible with a relatively high level of relationship the statistical significance
at the 0.001 level was followed by the organizational participation factor. It is related to
the operation of the learning center according to the effectiveness of the
organization There is a relatively high level of relationship. with a statistically significant
level of 0.001 and (3) model of learning Center Development is a model in which the
King's science and philosophy of sufficiency economy have been introduced as the main
development by applying the principle as a learning organization and principles of
participation in the operation to be effective Under the upgrading of the four elements,
namely community, development, learning, and the center for Cooperation (CDLC) to
lead to the achievement of the objectives. This is in line with the vision of the 20-year
national strategy that “Thailand is stable, prosperous, sustainable, is a developed
country. with the development according to the Sufficiency Economy Philosophy”
in the 3S model, which is Stability, Stay away from poverty and sustainability. (Sustainability)
Keyword : Center for quality of life development / The New Theory / Kok Nong Na Community
Development / Security / Sustainability
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ได้รับ
การสนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี จ ากผู ้ บ ริ ห ารกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน นายสุ ท ธิ พ งษ์ จุ ล เจริ ญ
อธิ บดี กรมการพั ฒนาชุ มชน และนายธนวั ฒ น์ ปิ ่ น แก้ ว ผู ้ อ ำนวยการสถาบั น การพั ฒ นาชุ ม ชน
ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ตลอดจนคณะกรรมการอำนวยการวิจัยทุกท่าน ที่กรุณาให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุง
ประเด็นต่าง ๆ ในการวิจัยให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณ ภาคีการพัฒนาชุมชนทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการทำการศึกษานำไปสู่
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราช นอกจากนี ้ ขอขอบคุ ณ ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ตอบ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ในพื้นที่ที่ทำการศึกษา และผู้ร่วมนักวิจัยทุกท่านที่ช่วยเหลือและให้
การสนับสนุนจนทำให้โครงการวิจัยนี้ความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คณะทำงานวิจัย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาสังคมในปัจจุบันมุ่งเน้นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทำให้
เกิดความเจริญมั่งคั่งทางวัตถุอย่างมาก แต่ความเจริญมั่งคั่งจิตใจกลับเสื่อมถอยลดน้อยลง ไม่ได้รับการ
พัฒนาให้ก้าวหน้าเทาเทียมทันกัน แม่เศรษฐกิจจะดีขึ้น มีสิ่งเอื้ออำนวยความสุขและความสะดวกสบาย
อย่างมากมาย แต่จิตใจคนกลับ เห็นแก่ตัวมากขึ้น เห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวมน้อยลง การที่สังคมโลกไม่ได้
พัฒนาโดยยึดหลักทางสายกลาง มุ่งแต่สร้างความเจริญทางด่านวัตถุโดยไม่ให้ความสนใจในการพัฒนา
ดานจิ ต ใจเทาที ่ ค วร จึ ง ทำให้ ต ้ อ งประสบภาวะวิ ก ฤตในด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการก่อการ ร้ายสังคมขาดสันติสุข" การเกษตรของไทยในอดีตเป็น
การทำการเกษตรเพื่อยังชีพโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ จึงไม่ค่อยจะพบปัญหามากนัก
แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากร และมีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอแก่การบริโภคของ
ประชากร และเพื่อการส่งออกเป็นรายได้เข้าสู่ประเทศจึง ทำให้การทำการเกษตรในปัจจุบันประสบ
ปัญ หามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดความสมดุลทางธรรมชาติการระบาดของโรคและแมลง
ศัตรูพืชรวมทั้งด้านการตลาดซึ่งนับวันจะแปรปรวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำไร่นาสวนผสมจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของเกษตรกรที่จะลดความสี่ยงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตโดย
การทำการเกษตรหลายๆ อย่าง เพื่อเพิ่มระดับรายได้ สามารถหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรในไร่นาได้มาก
ขึ้น สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศเกษตรของชุมชนดีขึ้น
ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับวิกฤตต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สัง คมหรือ
แม้กระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่อาจจะปฏิเสธความวุ่นวายของสังคมโลกได้ทุกประเทศต่างต้องการที่จะ
พัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งการพัฒนาประเทศมีทั้งผลดีและผลเสียประเทศไทยก็เป็น
อีกประเทศหนึ่งที่กำลังก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาทำให้คนในประเทศเริ่มที่จะละทิ้งความเป็นไทยของเราไป
หันไปเน้นภาคอุตสาหกรรมติดวัตถุนิยมชอบความฟุ้งเฟ้อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกด้านไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีทั้งทางบวก
และทางลบ ทางบวกทำให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาสาธารณสุขสาธารณูปโภคและ
สภาวะดังกล่าวที่มีการประสานสัมพันธ์กับกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นยังได้ ส่งผลทางด้านลบตามมา
ด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบทส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้านทั้งการต้อง
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พึ่งพิงตลาดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่ง สมกันมา
ถูกปรับเปลี่ยนถูกลืมเลือนหายไปซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นเงื่อนไข
พื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองและดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมี
อิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเองความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการ
สนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้ง ความสามารถในการจัดการปัญ หาต่างๆได้ด้วยตนเองซึ่ง
ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือนซี่ง
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ จากปั ญ หาในอดี ต รวมทั ้ ง ปั ญ หาอื ่ น ๆที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ล้ ว นแต่ เ ป็ น ข้ อ พิ ส ู จ น์ แ ละยื นยัน
ปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี
"ทฤษฎีใหม่" เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิ ตร ที่ทรงพระราชทานไว้ เ ป็น แนวคิ ดและแนวทางในการดำรงชีว ิต ที่น ำไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ตลอดจนความผันแปรของธรรมชาติ
ทฤษฎีใหม่เป็นระบบการพัฒนาที่มีมากกว่า 40 ทฤษฎี ผ่านหลักการทรงงาน จนนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริงนั้น เช่น ทฤษฎีการทำฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ทฤษฎีการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
ทฤษฎีการจัดการน้ำท่วมด้วยแก้มลิงเพื่ อกักเก็บน้ำ ฯลฯ เหล่านี้สามารถนำมาใช้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่
เป้าหมายในการพึ่งตนเองได้ ให้เกษตรกรสามารถมีความพออยู่ พอกิน พอใช้ และก้าวไปสู่การร่วมกัน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ และการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย จนสามารถ
พัฒนาสู่ขั้นก้าวหน้าได้ พระองค์ทรงวางระบบทฤษฎีใหม่อย่างเป็นขั้นตอน ผ่านการวางแผน ทดลองวิจัย
จนกลายเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,741 โครงการ (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอัน เนื ่องมาจากพระราชดำริ : สำนักงาน กปร., 2560) และที่เป็น โครงการ
พระราชดำริที่สำคัญในด้านโครงการทฤษฎีใหม่ด้านการจัดการน้ำ ตั้งอยู่ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบล
ห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นต้นแบบการทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ทั่วประเทศ
ทฤษฎีใหม่ คือ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่
ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชใน
ฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อ
ใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
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พื้นที่ส่วนที่สาม ประมา30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหาร
ประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์
ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็
ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม เมื่อดำเนินการผ่านพันขั้นที่สองแล้วเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควร
พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่ อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร
หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ้าย
ธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.), 2555)
โคก หนอง นา โมเดล คือการจัดการพื้น ที ่ในรูป แบบต่ าง ๆ ตามภูมิสัง คม ประยุกต์จ าก
พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดำริ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ ต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการที่ให้
ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นซึ่งในขั้นพื้นฐาน เน้นการพึ่งพา
ตนเอง ด้าน น้ำ อาหาร และพลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำผลผลิตที่ได้มาต่อยอด แปรรูปในขั้น
ก้าวหน้าเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสามัคคี
ในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562)
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ทฤษฎีใหม่มาใช้ในวิถีชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการนำร่องร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่าย
ภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ๗ ภาคีได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาคสื่อมวลชนในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน" และได้ขยายผลความสำเร็จ เพื่อสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนที่
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนถึงการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภายในองค์กร ใช้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 65 ไร่ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช โดยนำความรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติมาพัฒนาฐานการเรียนรู้
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ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชจึงได้ดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช” เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนา
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชในโอกาสต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย แห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
1.3 ปัญหาการวิจัย
1. ระดั บ การดำเนิ นงานของศู นย์ก ารเรี ยนรู้ การพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต ตามหลั กทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอยู่ในระดับใด
2. ปัจจัยใดบ้างเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม ( Mixed methods research) กล่าวคือ เป็น
การวิจัย เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช” เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1.4.1.1 แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการศึกษาการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
1.4.1.2 หลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการ
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
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1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ประชากรในครั ้ ง นี ้ ค ื อ ผู ้ บ ริ ห ารละเจ้ า หน้ า ที ่ ศ ู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 5
คน และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเสรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำนวน 271 คน
1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ทำการศึกษา คือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชน
นครศรีธรรมราช
1.5 นิยามศัพท์ในการวิจัย
การพัฒนา ที่เข้าใจโดยทั่วไป มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ คือหมายถึง
การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทำ
ให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2526)
ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง แหล่งรวมของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งโดยประสบการณ์ หรือแหล่งรวมของ
ความรู้แหล่งรวมของการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ หรือความชํานาญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
ทฤษฎี ใ หม่ คือ พระราชดำริของพระบาทสมเด็ จพระชนกาธิ เ บศร มหาภูมิพลอดุ ล ยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่ง
หมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริม
การปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูก
ข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและ
สามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมา30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร
ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่
อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ
2. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจน
ได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกัน
ดำเนินการ
3. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม เมื่อดำเนินการผ่านพันขั้นที่สองแล้วเกษตรกร หรือกลุ่ม
เกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่ อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน
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เช่น ธนาคาร หรือบริษัทห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง นี้ ทั้ง ฝ่าย
เกษตรกรและฝ้ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.), 2555)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตการมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
สามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตนเองโดยให้มีความเหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ทั้งนี้ไ ม่ไ ด้
หมายความถึงว่าทุกครอบครัวจะต้องทำการผลิตอาหาร ถักทอเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง แต่
หมายถึงในหมู่บ้านจะต้องมีความพอเพียงในระดับหนึ่ง (มูลนิธิชัยพัฒนา ออนไลน์, 2548) ได้อธิบายถึง
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่ า เป็นที่มาของนิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำมาใช้ใน
การรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ และ คุณธรรม
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน คือ การจัดการพื้นที่ซึ่ง เหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่ง เป็น
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ
โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จ
เร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ ซึ่งโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวติ ที่
ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ / ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้
พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำ
ทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย / ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น
และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก) / ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงาน
ในการรดน้ำต้นไม้ / ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่
มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง /
พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการ
ระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา: พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้ว ยการทำ
เกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุม
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หญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน / ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่
รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562)
1.6 สมมติฐานการวิจัย
1. การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเกิดประสิทธิผลในระดับมาก
2. ปั จ จั ย ด้ า นการเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ และปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม ( Mixed methods research) กล่าวคือ เป็น การวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช” ในครั้งนี้ โดย
1.7.1 ศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)
1.7.2 วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
1.7.3 เสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใช้ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth interview) และการวิจัยเอกสาร (Documentary research)
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ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีใน 2 ส่วน คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ
- หลักประสิทธิผลขององค์การ
พัฒนามาจากแนวความคิดของ Gibson, Ivancevich แล: Donnelly (1997) ที่มีการ
นำมิติเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้หลักเกณฑ์การวัดประสิทธิผลแบบพหุเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ในระยะสั้น
(Short run) ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ เกณฑ์ในระยะ
กลาง (Intermediate) ประกอบไปด้วย ความสามารถในการปรับตัว และการพัฒนา และเกณฑ์ใน
ระยะยาว (Long-un) คือ การอยู่รอดขององค์การ ดังนี้
1. ความสามารถในการผลิต ประเมินได้จากปริมาณผลผลิตและบริการที่บุคลากรใน
องค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความมากน้อยของการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้
โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด
3. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง การที ่ อ งค์ ก ารสามารถตอบสนองความต้ องการของ
พนักงานได้มากน้อยเพียงใด
4. ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ
5. การพัฒนา หมายถึง การที่องค์การจะต้องลงทุนให้กับตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
6. การอยู่รอด หมายถึง การที่องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่รอบองค์การ
- แนวคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานคำจำกัดความของคำว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงว่า หมายถึง การดำเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตนเองโดยให้มี
ความเหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงว่าทุกครอบครัวจะต้อง
ทำการผลิตอาหาร ถักทอเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง แต่หมายถึงในหมู่บ้านจะต้องมีความพอเพียง
ในระดับหนึ่ง (มูลนิธิชัยพัฒนา ออนไลน์ , 2548) ได้อธิบายถึงแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า
เป็นที่มาของนิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่ง ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ และ คุณธรรม
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ตัวแปรตาม
- ปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พัฒนามาจากแนวความคิดของ Peter M. Senge (1990) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการที่บุคลากรมองเห็นภาพรวมของงาน ทำให้สามารถ
วางแผนการทำงานในส่วนย่อย ๆได้ มีความคิดที่ทันต่อสถานการณ์ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
2. ความรอบรู้แห่งตน เป็นการที่บุคลากรในองค์ก ารฝึก ฝนตนเองให้ไ ฝ่รู้ไ ฝเรี ย น
ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. รูปแบบทางความคิด คือ การที่บุคลากรไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ ที่ล้าสมัย แต่มี
รูปแบบทางความคิดที่มองโลกตามความเป็นจริง
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะส่งผลให้เกิดดวามเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และทำให้สมาชิกไนองค์การเชื่อใจกัน และทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้
มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
- ปัจจัยหลักการมีส่วนร่วม
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คำภีลานนท์, 2550
หน้า 21 - 22) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ริเริ่มตัดสินใจ คำเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน
ทางค้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3. การมี ส ่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ (Benefit) ทางด้ า นต่ า ง ๆ ประกอบไปด้ ว ยผล
ประโชชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโชชน์ทางสังคมและผลประ ไซชน์ส่วนบุคคล
4. การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Evaluation) เกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม และการ
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
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1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช

11

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช”ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบข่าย
การศึกษาตามลำดับ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้
3. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
4. แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แนวคิดการจัดการน้ำโคก หนอง นา โมเดล
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวคิดการพัฒนา ในที่นี้หมายถึงแนวทางในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและ
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ตั้งแต่ระดับบุคคล สถาบันไปจนถึงระดับสังคม จากลักษณะที่สังคมเคย
เป็นอยู่ให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมตามแบบอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง
อาจเรียกว่า สังคมที่ได้รับการพัฒนานั้นเอง คำว่า พัฒนา ถูกกำหนดขึ้นโดยนักวิชาการด้านต่าง ๆ
แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาต่างมีรากฐานพัฒนาการทางความคิ ด ที่
แตกต่างกันด้านความเชื่อ พื้นฐานของนักคิดแต่ละยุคสมัยและความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใต้
บริบทการพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มทฤษฎี ทฤษฎีที่สำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎี
การพัฒนาแบบพึ่งพาและทฤษฎีทางเลือกอื่น ๆ ได้แก่ทฤษฎีก ารพัฒนาที่เน้นความต้องการขั้นพื้นฐาน
และทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน
ความหมายของการพัฒนา
คำว่า การพัฒนา ใช้ในภาษาอังกฤษว่า Development นำมาใช้เป็นคำเฉพาะและใช้ประกอบ
คำอื่นก็ได้ เช่น การพัฒนาประเทศ การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนาข้าราชการ เป็น
ต้น การพัฒนาจึงถูกนำไปใช้กันโดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไปดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับ
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ความหมายของการพัฒนานั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกัน และ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจจำแนกออกได้ดังนี้
ความหมายจากรูปศัพท์
โดยรูปศัพท์ การพัฒนา มาจากคำภาษาอั งกฤษว่า Development แปลว่าการเปลี่ยนแปลงที่
ละเล็กละน้อย โดยผ่านลำดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้
ดีขึ้น และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ (ปกรณ์ ปรียากร.
2538) ส่วนความหมายจากรู ปศัพท์ในภาษาไทยนั้น หมายถึง การทำความเจริญ การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกริยา ใช้คำว่า พัฒนา หมายความว่า ทำให้เจริญ คือ
ทำให้ เ ติ บ โตได้ งอกงาม ทำให้ ง อกงามและมากขึ ้ น เช่ น เจริ ญ ทางไมตรี (พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538)
การพัฒนา โดยความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความ
เจริญ เติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึง พอใจ ความหมายดัง กล่าวนี้ เป็นที่มาของความหมายใน
ภาษาไทยและเป็นแนวทางในการกำหนดความหมายอื่นๆ (สนธยา พลศรี. 2547)
ความหมายโดยทั่วไป
การพัฒนา ที่เข้าใจโดยทั่วไป มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์คือ หมายถึง
การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทำ
ให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. 2526) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้าน
คุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในช่วงเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ ถ้าในปัจจุบันสภาพการณ์
ของสิ ่ ง นั้ นดี กว่ า สมบู ร ณ์ ก ว่ า ก็ แ สดงว่า เป็ นการพั ฒนา (ปกรณ์ ปรี ย ากร. 2538) การพั ฒ นา ใน
ความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม ความหมายนี้
นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะนำมาใช้มากกว่าความหมายอื่นๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่
ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม (สนธยา พลศรี.2547)
ความหมายทางเศรษฐศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า หมายถึง ความเจริญเติบโต โดยเน้นความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้น รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น
รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพิ่มขึ้น (ณัฐพล ขันธไชย. 2527) มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ประชากรมีรายได้เพียงพอที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนได้ (เสถียร เชยประทับ.
2528) ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การพัฒนาเป็กระบวนการทางสังคม ที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัดได้ด้วย
เกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ (สุนทรี โคมิน. 2522) จะเห็นได้ว่า นักเศรษฐศาสตร์ได้กำหนดความหมายของ
การพัฒนา โดยใช้ความหมายจากรูปศัพท์และความหมายโดยทั่วไป คือ หมายถึง ความเจริญเติบโต แต่
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เป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นการเน้นความหมายเชิง
ปริมาณ คือ การเพิ่มขึ้น หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่นๆ (สนธยา พลศรี, 2547)
ความหมายทางพัฒนบริหารศาสตร์
นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา เป็น 2 ระดับ คือ ความหมายอย่าง
แคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบ
การกระทำการให้ดีขึ้นอันเป็น การเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้านเดียว ส่วนความหมายอย่าง
กว้างนั้น การพัฒนา เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทำทั้งด้านคุณภาพ
ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง เพียงด้านเดียวการพัฒนา ใน
ความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่ายกว้างขวางกว่าความหมายจากรูปศัพท์ ความหมาย
โดยทั่วไป และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาแล้ว เพราะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ทั้งในด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) ปริมาณ (มากขึ้น) และสิ่งแวดล้อม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การ
เปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว (สนธยา พลศรี. 2547)
ความหมายทางเทคโนโลยี
ในทางเทคโนโลยี การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม และการผลิตด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ ทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณี
นิยม เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัย (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2534) หรือการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. 2534) จะ
เห็นได้ว่า ความหมายของการพัฒนาในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจากความหมายที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นโดยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสัง คมให้ทันสมัยด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นความหมายอีกแนวทางหนึ่ง (สนธยา พลศรี. 2547)
ความหมายทางการวางแผน
ในทางการวางแผน การพัฒนา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการชัก ชวน การกระตุ้นเพื่อให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลง ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันเป็น
วงจร โดยไม่มีการสิ้นสุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. 2534) ซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ต ิ ( The United National Educational Scientific and cultural Organization :
NESCO. 1982) สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นหน้าที่ (Function) ของการวางแผนและการจัดการดังนี้
D= f(P+M)
เมื่อ D = Development คือ การพัฒนา
P = Planning คือ การวางแผน
M = Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการ
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ดังนั้น การพัฒนา จะเกิดขึ้นได้ด้วยการวางแผนที่ดี มีการบริหารงานและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
การพั ฒ นา ในความหมายของนั กวางแผ่ น จะเป็ น ไปอี กแนวทางหนึ ่ง โดยอาจสรุ ปได้ว่า
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของมนุษย์ไว้ล่วงหน้า ในลักษณะของแผนและ
โครงการ แล้วบริหารหรือจัดการให้เป็นไปตามแผนและโครงการจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางไว้ จะเห็นได้ว่าความหมายของการพัฒนาทางการวางแผนกำหนดให้การพัฒนาเป็น
กิจกรรมของมนุษย์และเกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการ
วางแผนโดยมนุษย์ ไม่ใช่การพัฒนาในความหมายนี้ (สนธยา พลศรี. 2547)
ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในขั้นของการปฏิบัติการพัฒนา หมายถึง การชักชวนหรือการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง และเป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันในลักษณะที ่เ ป็น
วงจร ไม่มีการสิ้นสุด (นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และพูนศิริ วัจนะภูมิ. 2534)การพัฒนา ในความหมายของ
การปฏิบัติการนี้เป็นความหมายต่อเนื่องจากความหมายทางการวางแผนโดยมุ่งเน้นถึงการนำแผนและ
โครงการไปดำเนินการอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง เพราะถึงจะมีแผนและโครงการแล้วแต่ถ้าหากไม่มี
การนำไปปฏิบัติการพัฒนาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ (สนธยา พลศรี. 2547)
ความหมายทางพระพุทธศาสนา
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2530) ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า ในทางพุทธศาสนา
การพัฒนา มาจากคำภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน
เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่า พัฒนา หรือ วัฒนา
เช่น การสร้างถนน บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มพูนขยาย ทำให้มากหรือทำให้
เติบโตขึ้นทางวัตถุและได้เสนอข้อคิดไว้ว่า คำว่า การพัฒนา หรือ คำว่า เจริญ นั้นไม่ได้แปลว่าทำให้มาก
ขึ้น เพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความหมายว่า ตัดหรือทิ้ง เช่น เจริญ พระเกศา คือตัดผม มี
ความหมายว่า รก เช่น นุสิยา โลกวฑฺฒโน แปลว่า อย่าเป็นคนรกโลกอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงเป็น
สิ่งที่ทำแล้วมีความเจริญจริงๆ คือ ต้องไม่เกิดปัญหาติดตามมาหรือไม่เสื่อมลงกว่าเดิม ถ้าเกิดปัญหาหรือ
เสื่อมลง ไม่ใช่เป็นการพัฒนา แต่เป็นหายนะ ซึ่งตรงกันข้ามกับการพัฒนา
กล่ า วได้ ว ่ า การพั ฒ นา ในทางพระพุ ท ธศาสนา หมายถึ ง การพั ฒ นาคนให้ ม ี ค วามสุ ข มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี้ มีลักษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมาย
ทางด้านการวางแผน คือ เป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น แตกต่างกันเพียงการวางแผนให้ความสำคัญ ที่
วิธีการดำเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้น คือ ความสุขของมนุษย์เท่านั้น (สนธยา พลศรี.
2547)
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ความหมายทางสังคมวิทยา
นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม
ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสัง คมอย่าง
ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ (ฑิตยา สุวรรณชฎ. 2527) การพัฒนาเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการที่
ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนต่อชีวิตและการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆ ทาง
สังคม วัฒนธรรมและการเมืองอีกด้วย (Streeten.1972)
นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของ การพัฒนา โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม
คือ มนุษย์ กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมายในทางพุทธ
ศาสนา คือ การเปลี่ยนแปลงมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสุข และมีลักษณะเช่นเดียวกับความหมาย
ทางการวางแผน คือ ด้วยวิธีการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ซึ่ งนัก
วางแผน เรียกว่า การบริหารและการจัดการนั่นเอง (สนธยา พลศรี. 2547)
ความหมายทางด้านการพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ไว้ว่า หมายถึง การที่คนในชุมชนและสังคม
โดยส่วนรวมได้ร่วมกัน ดำเนิน กิ จกรรมเพื่อ ปรับ ปรุง ความรู้ ความสามารถของตนเอง และร่ วมกั น
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให้ดีขึ้น (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2525) การพัฒนาเป็น
เสมือนกลวิธีหรือมรรควิธี (Mean) ที่ทำให้เกิดผล (Ends) ที่ต้องการ คือ คุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม
ดีขึ้น (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. 2534)
นักพัฒนาชุมชนได้ให้ความหมายของ การพัฒนา ไว้ใกล้เคียงกับนักสังคมวิทยา คือ เป็นวิธีการ
เปลี่ยนแปลงมนุษย์และสังคมมนุษย์ให้ดีขึ้น แต่นักพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่มนุษย์ในชุมชนต้องร่วมกัน
ดำเนินงานและได้รับผลจากการพัฒนาร่วมกัน
จากความหมายในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนา มีความหมายที่
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกรออกไปบ้าง ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากความหมายเหล่านี้อาจสรุปได้ว่า การ
พัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและดำเนินงานโดยมนุษย์ เพื่อประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง
แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาสามารถแบ่งได้ ดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีความทันสมัย
แนวทางการพัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) นับว่าได้รับความ
นิยมอย่างสูงในประเทศตะวันตกในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากเมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ทาง
ประวัติศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ แล้วเห็นว่า ประเทศแถบยุโรปและประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งพัฒนาแล้วได้ใช้แนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศของตนเป็นผลสำเร็จ ดังนั้นแนวคิด
การพัฒนาตามแบบจำลองดังกล่าวจึงได้แพร่กระจายได้รับการนำไปใช้เป็นกระแสหลักในการพัฒนา
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ประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนใหญ่
เน้นการนำเอาแบบจำลองความทันสมัยเป็นองค์ความรู้สำคัญในการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาด้ าน
ต่างๆ ของประเทศ
แนวคิดการพัฒนาตามแบบจำลองความทันสมัยนี้เน้นการพัฒนาที่ต้องดำเนินไปพร้ อมๆกันใน
มิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและระบบการเมือง กล่าวคือ
- ด้านเศรษฐกิจ
จะเน้นที่การพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนด้าน
การสร้างความพร้อมในเรื่องสาธารณูปโภคและกิจกรรมเพื่อการผลิตในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ ให้
ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศโดยเชื่อว่าการสะสมทุนจะทำให้เกิดการลงทุนสูง ขึ้น การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและผลักดันให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ (growth) จะส่งผล
ดีให้ประเทศชาติสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ภาวะประเทศที่มั่นคงได้ต่อไป
นักเศรษฐศาสตร์ชื่อ รอสโทว์ (Walt W. Rostow : 1960) ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพ ลต่อ
แนวคิดการพัฒนาโดยการอธิบ ายให้เ ห็ นวิ วัฒนาการของสัง คมตามลำดับ ขั ้น ของความเจริญ ทาง
เศรษฐกิจ โดยอาศัยการวิเคราะห์ในแง่ประวัติศาสตร์และทฤษฎีทางเศรษฐกิจเป็นกรอบความคิด เขา
เสนอว่าประเทศต่างๆ ต้องผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสัง คม 5 ขั้นตอน กล่าวคือ (วิภาวี พิจิต
บันดาล, 2535)
ขั้นแรกเรียกว่าสังคมโบราณ (The traditional society) ลักษณะการดำรงของผู้คนมีลักษณะ
เป็นสังคมดั้งเดิม กล่าวคือ ความเป็นอยู่มีลักษณะการพึ่งพาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตที่
พึ่งพาสภาพธรรมชาติความเป็นอยู่ของผู้คนอาศัยแรงงานในครัวเรือน การซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอยู่ใน
ขอบเขตที่จำกัด ในสังคมโบราณชีวิตความเป็นอยู่มีความผันผวนขึ้นอยู่กับสภาพความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติ โรคระบาดและการสงครามที่มีอย่างต่อเนื่อง ชีวิตของผู้คนจึงเชื่อในเรื่องชะตาเป็นสำคัญ ผู้ที่
มีอำนาจการปกครองมักเป็นเจ้าของที่ดิน และมีอิทธิพลในการกำหนดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ขั ้ น ที ่ ส องเรี ยกว่ า การเตรี ย มเพื่ อ ทะยานขึ้ น (The pre-conditions for take-off society)
ลักษณะของเศรษฐกิจในสังคมที่อยู่ในขั้นตอนนี้จะพบว่า ประชาชนเริ่มตระหนักในความต้องการของ
ตนเองที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสูวิถีชีวิตที่เชื่อว่าดีกว่า เริ่มมีการเตรียมการเพื่อให้สังคมมีการพัฒนา การ
ขยายตัวด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ เกิดการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอย่ างรวดเร็ว มี
การขยายตัวด้านการศึกษา ในสังคมเกิดนักคิดและกลุ่มผู้อุทิศตัวในสังคมที่พยายามผลักดันให้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในประเทศ
ขั้นที่สามเรียกว่าการทะยานขึ้น (Take-off) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไปและในบางประเทศขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นตอนที่กินเวลามากที่สุด คุณลักษณะสำคัญที่แสดงให้
เห็นว่าสังคมได้ก้าวเข้าสู่ขั้นตอนนี้คือการพิจารณาจากการลงทุนและการออมของชาติซึ่งจะเพิ่มจากร้อย
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ละ 5 ไปสู้ร้อยละ 10 หรือมากกว่า อันเป็นผลจากความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจภาคที่ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่นับเป็นส่วนสร้างรายได้สำคัญให้กับประเทศ ตามแนวคิดของรอสโทว์แล้ว การค้า
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเร่งให้อัตราการเติบโตให้กับประเทศ
กำลังพัฒนา แต่ไม่มีผลมากนักสำหรับประเทศด้อยพัฒนา ในช่วงเวลานี้จะเกิดสถาบันทางการเมืองและ
สัง คมเพื่ อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่จะเกิดขึ้น
สืบเนื่องจากการผลิตอย่างมาก
ขั้นที่สี่เรียกว่าการเร่งรัดเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตเต็มที่ (The drive to maturity stage)ใน
ขั้นตอนนี้ระบบเศรษฐกิจจะประสบความสำเร็จมีการนำความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริการต่าง ๆ มีการผลิตสินค้าทดแทนสินค้าที่เคยนำเข้า
นอกจากนั้นความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของ
ประชากร
ขั้นที่ห้าการบริโภคขนานใหญ่หรือนักเศรษศาสตร์บางท่านเรียกขั้นนี้ว่าขั้นอุดมโภคา (The
mass-consumption society ในขั้นตอนนี้การผลิตมุ่งเน้นที่สินค้าและบริการประเภทคงทนและถาวร
(durable consumers' goods),เป็นต้นว่า รถยนต์ วิทยุ โทรทัศน์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกประเภท
ต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องปรับอากาศแนวคิดนี้ได้รับการตอบสนองนำไปใช้เป็นกรอบ
ในกระบวนการสร้างความทันสมัยให้เกิดกับประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ และในประเทศไทยเราก็รับเอา
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายของการพัฒนานับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับแรกในปี 2504
- ด้านสังคม
แนวคิดการพัฒนาตามแบบจำลองความทันสมัยจะแบ่งแยกสังคมออกเป็นสองประเภทคือ
สังคมดั้งเดิม (tradition societies) และสังคมทันสมัย (modernized societies) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
สังคมประเทศด้อยพัฒนา (underdeveloped societies) กับสังคมประเทศพัฒนาแล้ ว(developed
societies) นั่นเอง การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิมไปสู่สังคมทันสมัยซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวต้องอาศัยการเปลี่ยนค่านิยม ท่าที่ความคาดหวังในชีวิตของผู้คนในสัง คมให้เป็นไปตามแบบ
สังคมสมัยใหม่
เลินเนอร์ (Lerner. 1958) นักสังคมวิทยาผู้สนใจศึกษาในกระบวนการสร้างความทันสมัยเสนอ
ว่าบุคลิกภาพและกระบวนการคิดของคนในสังคมที่สำคัญที่เอื้อต่อการเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยมีอยู่ 3
ประการ ได้แก่
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (empathy) เลินเนอร์ อธิบายความหมายว่าคนแต่ละคนจะมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ ต่างๆ ตามลักษณะการรับรู้ทางสังคมของตนสำหรับสังคม
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ทันสมัยสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมจำเป็นต้องมีคุณลักษณะความสามารถในการเอาใจเขามาใส่ใ จเรา
นั่นเองคือความเข้าใจผู้อื่น ความสามารถที่จะรับรู้เหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆ ได้ราวกับที่ผู้อื่นคิด
การเคลื่อนไหว (mobility) สำหรับความคิดของเลินเนอร์ mobility นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการ
ย้ายถิ่นหรือการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภูมิศาสตร์ แต่หมายถึงภาวะทางจิตใจตลอดจนบุคลิกภาพที่
กระตือรืร้น การเปิดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไม่ยึดติดกับบทบาทหน้าที่หรือสถานภาพ
เดิมของตนเอง ความสามารถในการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นปัจจัยสำคัญของสมาชิกในสังคม
ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมทันสมัย
การมีส่วนร่วมอย่างสูง (high participation) สำหรับความคิดของเลินเนอร์ การเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สังคมแห่งความทันสมัย จำเป็นต้องอาศั ยสมาชิก ในสัง คมซึ่ง มี ลักษณะการไม่วางเฉยหรือ เป็ น
ผู้ถูกกระทำ (passive) คือการยอมให้ผู้อื่นมามีอิทธิพลต่อความคิดชี้นำให้ทำตามในเรื่องต่างๆ แต่
ต้องการสมาชิกในสังคมที่มีลักษณะเป็นผู้กระทำ (active) มีส่วนร่วมและมีอิสระในการตัดสินใจด้วย
มุมมองของตนเอง
- ด้านการเมือง
แนวคิดด้านการเมืองตามทฤษฎีความทันสมัยที่มีอิทธิพลอย่างสูงได้แก่แนวคิดและงานเขียน
ของ อัลมอนด์ (Gabrial A. AImond) และ เพาเวลล์ (C.B. Powell) ในปี ค.ศ.1965 ทั้งสองระบุว่าการ
พัฒนาทางการเมืองที่จะนำไปสู่ความทันสมัยเน้นที่เกณฑ์สำคัญ 3 ประการ คือ มีการแยกแยะโครงสร้าง
ต่างๆ ทางสังคม (structural differentiation)การมีระบบย่อยที่มีอิสระ(subsystem autonomy) และ
มีการรวมกลุ่มคนวัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน (cultural secularization) ดังนั้นลักษณะการเมืองที่
เหมาะสมกับการผลักดันประเทศเข้าสู่ภาวะความทันสมัยคือ การปกครองอย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้มี
การวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆ ในสังคม
2.1.2 ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพา
ในเวลาเดียวกันกลับกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาได้มีการใช้แนวคิดการพัฒนาในด้านการ
สร้างความทันสมัยเป็นกระแสหลักในการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศและได้รับความสำเร็จเป็น
ที่นิยมอย่างกว้างขวางนั้น นักวิชาการกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกากลับมี
แนวคิดคัดค้านการพัฒนาด้วยการสร้างภาวะความทันสมัยดังกล่าว ทั้งนี้เป็นผลจากความล้มเหลวและ
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่ มประเทศเหล่านี้เผชิญนั่นเอง ความล้มเหลวที่เกิดในประเทศบราชิล
อาร์เจนตินา และหลายประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกานับเป็นปรากฏการณ์สำคัญอันเป็นที่มาของการ
เสนอทฤษฎีการพึ่งพา (dependency theory) ในเวลาต่อมา แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่น่าจะมี ความเหมาะสมและใช้ได้กับประเทศด้อยพัฒนา ทั้งนี้เพราะผลของการ
พัฒนาที่เกิดจากแนวคิดของการพัฒนากระแสหลักเช่นแนวคิดหลักขั้นตอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
รอสโทว์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความเติบโตที่เกิดขึ้นกับประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่มีน้อ ยมาก
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ยิ่งกว่านั้นความเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความร่ำรวยกับคนเพียงบางกลุ่ม เกิดปัญหาตามมาทั้งด้าน
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาทำให้ประเทศด้อยพัฒนากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยม
โลกอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง
ซานโทส (T. Dos Santos) (อ้างถึงใน บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2549) นักวิชาการซึ่งมีแนวคิดจัด
อยู่ในกลุ่มทฤษฎีการพึ่งพา กล่าวว่า สาเหตุที่แท้จริงของความด้อยพัฒนาหรือการต้องพึ่งพาในกลุ่ม
ประเทศลาตินอเมริกนั้นมิได้เกิดจากเพียงแค่ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ ท าง
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศศูนย์กลางและประเทศบริวาร แต่เกิดจากการที่โครงสร้างภายใน
ของประเทศเหล่านี้ถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจโลก การ
พึ่ง พาเป็นสถานการณ์เงื่อนไขเมื่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศหนึ่งจะเติบโตหรือไม่ ต้องขึ้นกับการ
ขยายตัวและการพัฒนาผ่านระบบการค้าหรือระบบเศรษฐกิจโลกของประเทศผู้ที่มีอิทธิพลอื่นๆ
แนวทางการแก้ป ัญหาความด้ อยพัฒนาตามความคิ ด มีเพียงทางเลือกเดีย วคือ การหยุ ด
ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพากับประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศผู้มีอิทธิพลต่อการกำหนดชะตากรรมของ
ประเทศด้อยพัฒนานั้นๆ เสียนั่นเอง
2.1.3 ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาที ่ เ น้ น การกระจายรายได้ ท ี ่ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
(Redistribution with Growth)
เป็นแนวคิดสำหรับประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศล้าหลังที่มุ่งให้กลุ่มประชากรที่เสียเปรียบ
ในทางเศรษฐกิจ ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมที่เป็นอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด แนวคิดนี้เริ่มมา
จากการตั้งคำถามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและรุดหน้าแบบที่ไม่เคย
เป็นมาก่อนนั้น ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง บุคคลเหล่านั้นจำกั ดอยู่เฉพาะกลุ่มที่ควบคุม
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและมีอำนาจทางการเมืองเท่านั้นหรือไม่ทั้ง นี้ในระยะแรกของการพัฒนา
ประเทศนั้นเป็นที่เข้าใจและยอมรับได้ว่าจะมีการกระจุกตัวของรายได้กล่าวคือ การลงทุนเพื่อการพัฒนา
ประเทสจะเป็นไปอย่างเป็นกระจุกตัว ด้วยการทุ่มเทไปในภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัยซึ่งมีขนาดเล็ก และ
ผลิตสินค้าขั้นปฐมและอุตสาหกรรมรายได้ที่เกิดขึ้นจึงกระจุกตัวอยู่ในภาคดังกล่าว โดยปัจจัยสำคัญที่
ส่งเสริมสภาพการกระจุกตัว ได้แก่ ความจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ โอกาสทางการศึกษา และโอกาสการ
ทำงานในภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย ส่วนนโยบายของรัฐบาลทั้งด้านการคลัง การค้าและการกระจาย
งบประมาณก็มีความโน้มเอียงที่จะสนับสนุนไปในทางที่ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่กระจุกตัว ซึ่ง
โดยทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แล้ว เมื่อเศรษฐกิจเติบโตต่อไป รายได้และผลประโยชน์ก็จะกระจายออกไป
ด้วย หากในทางปฏิบัติกลับพบว่าคนจนไม่ได้มีส่วนร่วมในผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมแนวคิดเรื่องการ
กระจายรายได้ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงเสนอว่า การพัฒนาประเทศจะต้องมุ่งไปที่การแก้ไข
ปัญ หาความยากจนให้แก่คนกลุ่มต่างๆ ด้วย เช่น ชาวนารายย่อยผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีที่ดินทำกิน คน
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ว่างงาน และแรงงานไร้ฝีมือ ฯลฯ โดยหามาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูปที่ดินเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน เป็นตัน
2.1.4 ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาที ่ เ น้ น ความจำเป็ น ขั ้ น พื ้ น ฐาน ( Basic minimum Need
Approach)
เป็นแนวคิดที่สร้างความชัดเจนมากขึ้นว่า การพัฒนาจะต้องมุ่งไปที่คนมิใช่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เพราะคนและคุณภาพชีวิตของคน คือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ยุทธวิธีการพัฒนาหลายด้านประกอบกัน
ทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การปฏิรูปสถาบันทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความยากจนและการว่างงาน และมุ่งให้เกิดความเสมอ
ภาคในการกระจายการบริการขั้นพื้นฐานเนื่องจากการเติ บโตทางเศรษฐกิ จเพียงอย่ างเดียวไม่ ไ ด้
แก้ปัญหาความยากจน ทั้งนี้องค์ประกอบทั่วไปของความจำเป็นขั้นพื้นฐานได้แก่ 1) สุขภาพและเงื่อนไข
ทางประชากรต่างๆ 2) อาหารและสารอาหาร 3)การศึกษา รวมทั้งการรู้หนังสือและความเชี่ยวชาญ
ต่างๆ 4) เงื่อนไขการทำงานและสภาพการจ้างงาน 5) การบริโภคและการออม 6) การคมนาคม 7 ที่อยู่
อาศัยรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้าน 8) เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 9) การพักผ่อนหย่อนใจ และ 10)
สวัสดิการทางสังคม
2.1.5 ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Development)
เป็ น แนวคิ ด ที ่ เ กิ ด จากการประชุ ม Brundthland commission เมื ่ อ ปี 1987 ซึ ่ ง มุ ่ ง ที ่ จ ะ
แก้ปัญหาการพัฒนาที่ถูกครอบงำด้วยกระบวนทัศน์ที่เน้นเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากการขยายตัวทางการผลิตอย่างรวดร็ว มี
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัยหลักของการผลิตโดยปราศจากการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่าง
รอบคอบและการป้องกันความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิด การสะสมของปัญหาความเสื่อมโทรม
และความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติตามระดับของการผลิตโดยรวมที่เพิ่มสูง ขึ้น ซึ่งได้นำไปสู่
ความขัดแย้งทางสังคมอันเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรและเชื่อมโยงไปถึงความไม่เท่าเทียมกันในการ
ครอบครองทรัพยากรระหว่างคนกลุ่มต่างๆในสังคม โดยพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นการ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสร้างปัญ หามลพิษของคนในสังคมทำให้วิถีการดำเนินชีวิตขาดความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่า ทั้งทางธรรมชาติศิลปกรรมและวัฒนธรรม และที่มากไปกว่านั้น ก็
คือ ภาวะตกต่ำและเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ทำให้คนจนและผู้ย ากไร้ มีความจำเป็นที่จะต้องบุกรุกเข้า
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เพียงเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดไปเพียงวันหนึ่ง ๆ เป็นผลให้สภาพธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมอย่างหนัก ในขณะเดียวกันความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็ยิ่งเร่งให้คนจนและผู้ยากไร้มีความยากลำบากมากขึ้นในการดำรงชีวิต ผลสุดท้ายพวกเขา
ก็ยิ่งยากจนลงกว่าเดิม
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แนวคิดการพัฒนาที่เน้นความยั่ง ยืนจึง เกิดขึ้นเพื่อที่จะพิทักษ์และคุ้มครองธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนยาวนานไปจนถึงอนาคต เพื่อสนองตอบต่อความจำเป็นใน
ความอยู่รอดของคนรุ่นหลัง หากก็ไม่ละเลยต่อชีวิตความเป็นอยู่ในคนในรุ่นปัจจุบัน ซึ่งหลักการพื้นฐาน
ที่สำคัญของการพัฒนาที่เน้นความยั่ง ยืน มี 3 ประการ คือ 1) การให้ความสำคัญสูงสุดแก่คุณค่ข อง
สิ่งแวดล้อม อันเป็นมิติแห่งความยั่งยืนของระบบนิเวศ 2) การขยายมิติเวลาไปสู่อนาคต ซึ่งเป็นมิติแห่ง
การมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล และ 3) ความยุติธรรม อันเป็นมิติแห่งความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ในการประชุมสุ ดยอดเพื่ อการพัฒนาสัง คม (The world summit for social development) เมื่อ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ที่กรุงโคเปนเฮกนได้สรุปว่า การพัฒนาสังคมจะต้องการขจัดความยากจนที่
แท้จริง การกระจายความยุติธรรมและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เรื่องที่ต้องดำเนินการ
โดยเร่งด่วนได้แก่ ประชากร สุขภาพอนามัย การศึกษา การจ้างงาน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติต่าง
ๆ อาชญากรรมและความมั่นคงของชาติ ยึดคนเป็นศูนย์กลางจุดมุ่งหมายของการพัฒนา (สุภางค์ จัน
ทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล , 2539)
แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ได้ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ หลายยุทธศาสตร์
ด้วยกันได้แก่ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การบริหาร
เศรษฐกิจส่วนรวม ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม และยุทธศาสตร์การปรับโครงเรื่องการ
พัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งโดยภาพรวมมุ่งที่จะให้เกิดการดำเนินงานต่างๆ ทั้งในด้าน 1) การ
เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ ม 2) การอนุ ร ั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ 3) การอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว และ 4) การรักษาคุณภาพ
สิ่ง แวดล้อมโดยให้ ความสำคัญกั บการลดมลพิษ ทั้ง นี้ สิ่ง ที่ ดำเนินการไปบ้ างแล้ว ได้แก่ การจัดตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผน
แม่บท/แผนเฉพาะเรื่อง เช่น แผนการใช้ที่ดินแห่งชาติ แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้น ที่
ลุ่มน้ำต่างๆ เป็นต้น
ทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่พยายามคงภาวะความ
สมดุลระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในระบบเปิด โดยพยายามคงระดับการเติบโต
ของระบบเศรษฐกิจให้สัมพันธ์กับความพยายามในการคงสภาพให้เกิดความเท่าเที ยมกันทางสังคมโดย
คงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้
2.2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและ
การตอบสนอง จนเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างถาวร
2.2.1.1 การเรียนรู้
การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในที่เรียกว่าสัญชาตญาณ เป็นการเรียนรู้
ที่ไม่มีขีดจำกัด และต่อเนื่ อง คุณสมบัตินี้มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งการเรียนรู้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดย
ระยะแรกเป็นการเรียนรู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์นำความรู้ที่ได้มาใช้เพื่อ
ปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้กับธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกันเอง เป็น
ลักษณะความรู้เชิงปฏิบัติที่พัฒนาจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม ลองผิดลองการศึกษา สังเกต
คิด วิเคราะห์ และตกผลึกเป็นความรู้ นำมาถ่ายทอดกลายเป็นวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติ ด้วยเหตุ
นี้การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการผลิตซ้ำเพื่อรักษาสิ่งเดิมและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ในการดำรงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนามาโดยตลอด โดยที่สักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์
ก็มีการพัฒนาควบคู่ตามมาด้วยทั้งทางด้าน กาย จิต สังคม และปัญญา
ความหมายการเรียนรู้
การเรียนรู้นักวิชาการให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้
สมพันธ์ เตชะอธิก (2549) ให้ความหมายการเรียนรู้ คือ เป็นกระบวนการทางความคิด
และการกระทำที่ทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระของความรู้ และการปฏิบัติที่นำไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ซึ่ง เป็นผล เนื่องมาจากประสบการณ์ที่บุคคลมืปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การนึกคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
บุษบา แดงวิจิตร (2550) ให้ความหมายการเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี
ขึ้น
เชียรศรี วิวิธสิริ (2527) กล่าวว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้าง
ถาวรที่ ได้มาจากประสบการณ์ การฝึกหัด และการปฏิบัติการ เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริง ทั้งจากความ
ตั้งใจและไม่ตั้งใจ

23

ทิศนา แขมมณี (2544) กล่าวว่า การเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้มีขั้นตอนอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มาจากการฟัง การอ่าน การ โด้ตอบกับผู้อื่นการซักถาม การเขียน การสัง เกต การจำ การ
เลียนแบบ การดูตัวอย่าง การคิด การลงมือปฏิบัติในกระบวนการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนรู้อาจเกิดความเข้าใจ
และไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆ ก็ได้
Hilgard and Bower (1975 ) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทำให้พฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปีนผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่ น สัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะหรือจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของร่างกาย
เช่น ความเมื่อยล้ำ ความเครียด เป็นต้น
สรุปว่า การเรียนรู้ เป็น กระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด
ทัศนคติต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมอย่างถาวร
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียบรู้
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้มีหลายปัจจัย มีนักวิชาการกล่าวถึง ดังนี้
วิจิตร อาวะกุล (2537 ]) ได้สรุปปัจจัยที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่ามีดังต่อไปนี้
1) ความสนใจ (Interest) เป็นภาวะที่บุคคลมีความปรารถนาจะรู้ในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
2) ความต้องการ (Need) เป็นภาวะที่แสดงถึง การขาดสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ง และ
ต้องการที่จะมีหรือนำมาซึ่งสิ่งนั้น
3) ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness) เป็นภาวะที่บุคคลอยู่ในสภาพที่
เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู ้ กล่ า วคื อ เป็ น ความพร้ อ มทางด้ า นร่ า งกายรวมถึ ง ความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้
4) การจดจำสิ่ง ที่เรียน (Retention) ความสามารถในการจดจำบัน ทึ ก สิ่ ง
ต่างๆ ไว้ในสมอง อาจจะเป็นการเก็บไว้ในรูปแบบของคำพูดหรือรูปภาพก็ได้
5) การกระตุ้นเตือน (Motivation) การเรียนรู้เกิดจากแรงจูง ใจ ในการที่
มนุษย์จะมีการเรียนรู้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรือสิ่งมากระตุ้นเพื่อให้เกิดการอยากเรียนรู้ แรงจูงใจมีทั้งภายใน
และภายนอกที่ทำหน้ากระตุ้นเพื่อให้การเรียนรู้หรือการประกอบกิจการงานต่างๆ มีประสิทธิภาพ
6) การจูงใจ (Persuasion) การเรียนรู้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการจูงใจถ้า
การจูงใจมีมากการเรียนรู้ก็จะมีมากขึ้นตาม ทั้งนี้แรงจูงใจจากภายในจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่า
แรงจูงใจจากภายนอก
ธนัตถ์ พรมด้วง (2550) กล่าวถึง ลักษณะธรรมชาติของการเรียนรู้ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลัก 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้
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1) ระดับความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนหนึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหา เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมนุษย์จะเกิดการรับรู้และนำไปสู่การเรียนรู้ปัญหานั้นๆ
ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาต่ า งๆ ได้ น ั ้ น ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ระดั บ ของปั ญ หา ลั ก ษณะของปั ญ หาและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ การรับรู้ปัญหาและข้อมูลข่าวสาร
2) ระดับการรับรู้ปัญหาและ ข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการเรียนรู้ เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นตัวจำกัดขอบเขตของการเรียนรู้ ถ้าหากระดับการรับรู้ข้อมูลมีมากก็จะทำให้ระดับ
การเรียนรู้จะมีมากขึ้นเช่นกัน
3) ระดับความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ต่อ
การเรียนรู้นอกเหนือจากระดับการเรียนรู้ และระดับข้อมูลที่ได้รับ เพราะความสามารถในการทำความ
เข้าใจปัญหาจะทำให้มีความเข้าใจถึกซึ้งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม สามารถเชื่อมโขงสิ่งต่างๆ
เข้าคั่วยกัน เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะทำได้ดีขึ้นและจัดการ
กับปัญหานั้นๆ ได้อย่างถูกวิธี
ดังนั้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้เป็นผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ และผลของการเรียนรู้
นั้น ไม่ใช่ได้มาจากการอ่าน การเขียน หรือแค่การเข้าใจเท่านั้นการเข้าใจภาพรวม ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
สำหรับมนุษย์เพราะทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนาศักยภาพในตนเอง มนุษย์นำการเรียนรู้ที่ได้มานี ้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และพึ่งตัวเองได้
เป้าหมายของการเรียนรู้
สำหรับเป้าหมาขของการเรียนรู้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้
ธนัตถ์ พรมด้วง (2550) ได้สรุปเป้าหมายการเรียนรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตมี 4
ประการ ดังนี้
1) การเรียนรู้เพื่อรู้ เน้นการเรียนรู้หลาย ๆ อย่างแบบกว้างๆ ร่วมกับการ
เรียนรู้ในสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการศึกษาตลอด
ชีพ
2) การเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ มีการพัฒนาความสามารถในความรู้นั้นๆ
กล่าวคือ เมื่อนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพแล้ว จะมีการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะนำความรู้วิชาชีพมาใช้
3) การเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ เมื่อเรียนรู้และนำสิ่งที่รู้มาประกอบอาชีพ
แล้ว การเรียนรู้นั้นจะมีอิสระมากขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
4) การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ผู้อื่น เข้าใจจิตใจผู้อื่น เข้าใจธรรม
เนียมประเพณี โครงสร้างของสังคมที่ได้อาศัยอยู่
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Bloom (1956) กล่าวว่า เป้าหมายของการเรียนรู้ หมายถึง การกำหนดจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของผู้เรียนว่าจะต้องบรรลุถึงจุดหมายปลายทางอะไรบ้างภายหลังการเรียนรู้ ในการบริการ
การศึกษามีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะ
ทางปัญญาสามารถจำแนกทักษะทางปัญญาออกเป็น 6 ระดับ คือ 1) ทักษะทางด้านความรู้ความจำ
(Knowledge) 2) ความเข้า ใจ (Comprehension) 3) การนำไปใช้ (Application) 4) การวิเคราะห์
(Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) 6) การประเมินค่า (Evaluation)
2) ด้ า นจิ ต พิ ส ั ย (Affective Domain) หมายถึ ง พฤติ ก รรมเกี ่ ย วกั บ การ
แสดงออกของสภาพจิตใจค้านอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งเกี่ยวข้องกับค่นิยม คุณธรรม จริยธรรมความ
สนใจและความซาบซึ ้ง ซึ ่ ง เข้ า หมายด้า นจิ ต พิส ั ย สามารถแบ่ง ออกเป็น ร ระดั บ คื อ 1) การรับรู้
(Receiving Attention) 2) การตอบสนอง (Responding) 3) การสร้ า งคุ ณ ค่ า (Valuing) 4) การ
จัดระบบคุณค่า (Organization) 5) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value)
3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง ทักษะทางกาย ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการบังคับระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และสมองให้สัมพันธ์
กันจนกระทั่งเกิดเป็นการเคลื่ อนไหวของร่างกายในการปฏิบัติงานต่างๆ มีการจำแนกพฤติกรรมทาง
ทักษะพิสัยออกเป็น 7 ระดับ คือ 1) ด้านการรับรู้ (Perception) 2) การเตรียม (Set) 3) การตอบสนอง
การชี ้ แ นะ (Guided Response) 4) การสร้ า งกลไก (Mechanism) 5) การตอบสนองที ่ ซ ั บ ซ้ อ น
(Complex Overt Response ) 6) การดั ด แปลงให้ เ หมาะสม (Adaptation) 7) การริ เ ริ ่ ม ใหม่
(Organization)
ดังนั้นเป้าหมายการเรียนสามารถดำเนินการ ได้โดยเน้นการเรียน การถ่ายทอดหรือ
ผู้สอนดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละทักษะ เน้น
ถ่ายทอดการเรียนรู้ที่มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตลอดเวลา และเน้นการสัง เกต และพิจารณา
พฤติกรรมการแสดงออก เช่น พฤติกรรมคุณธรรม การยอมรับทางสังคม ลักษณะนิสัยการฝึกปฏิบัติและ
ทักษะต่างๆ ในสังคมหรือชั้นเรียน
2.2.1.2 กระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนรู้ได้
จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน กระบวนการเรียนรู้ของ "คน" หรือ "ทรัพยากรบุคคล" นั้น เป็น
ภารกิจสำคัญที่เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล
ความหมายของกระบวนการเรียนรู้
สำหรับความหมายของกระบวนการเรียนรู้มีนักวิช าการที่ใ ห้ความหมายโดยสรุ ป
ดังนี้คือ
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ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ (2548) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การแสวงหา
ความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน นับตั้งแต่การมีข้อมูล การจำแนกข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ การ
จัดการการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริงกับผู้อื่น องค์กรอื่น และการสรุปบทเรียน จนนำไปสู่การจัดระบบ
เป็นชุดความรู้ในภาพรวม จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนรู้คือสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทงอ้อม ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การลงมือทำ การคิด การสังเกต การอ่าน ดูตัวอย่าง และ
การจำ แล้วนำมาทำซ้ำ หรือนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่งใหม่ เป็นกลไกสำคัญที่มนุษย์ใช้ใน
การปรับตัวเพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ตลอดทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร และระดับประเทศ
ประเวศ วะสี (2542) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 3
ประการ คือ การเรียนรู้เพื่อตัวเอง การเรียนรู้เพื่อสิ่งนอกตัวที่สัมพันธ์กับตัวเองทั้ง ใกล้และไกลและ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งเกื้อกูลกันและกันเพื่อการดำรงชีวิตกระบวนการ
เรียนรู้เกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของชีวิต ยิ่งมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมาก่อนยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับ
บุคคลคนนั้นอย่างยิ่ง
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ มี 2 ระดับ ดังนี้
1) การพัฒนาคนในระดับปัจเจกชน หมายถึงการให้การศึกษาแก่ป ระชาชน
เพื่อให้ความรู้และทักษะการใช้เหตุผลการตัดสินใจในชีวิต การมีความเชื่อและค่านิยมที่ยึดถือความเป็น
ไทย และการประหขัดพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาจิตสำนึก และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารชุมชน
2) การพัฒนาคนในระดับกลุ่ม หมายถึง การกำหนดเงื่อนไขและเปิดโอกาส
ทางการเมือง การบริหาร ให้คนในชุมชนรวมกลุ่ม และพัฒนาอำนาจเพื่อต่อรองของชุมชนเพื่อให้
สามารถต้านทานพลังการเอาเปรียบจากภายนอก ปรับปรุงคัดแปลงเพื่อให้เกิดประ โยชน์ต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน
องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้
ภัทรธิรา ผลงาม (2542) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคลนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญ
เรียกว่า "KUSA" ดังนี้
1) K = Knowledge คือความรู้ หมายถึงให้บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิดหรือมโนทัศน์ (Concept) ในเนื้อหาสาระที่ต้องการให้บุคคลอื่นได้เรียนรู้
2) U = Understanding คือความเข้าใจ หมายถึง การให้บุคคลมีความเข้าใจ
หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว ได้รับความรู้ในหลักการ แนวคิดและมโนทัศน์ต่า งๆแล้วบุคคลเกิดความเข้าใจ
จนสามารถตีความ แปลความ ขยายความในหลักการแนวคิดนั้นๆ ได้
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3) S = skill คือ ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการทำงานของบุคคลใน
องค์การนั้นๆทักษะในการทำงานจำแนกได้ 3 ระดับดังนี้
ขั้นแรก ทักษะเบื้องต้น เป็นความสามารถในการทำงานที่ดูได้จากตัวอย่างคำ
ชี้แนะหรือการกำกับอย่างใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา
ขั้นที่สอง ทักษะระดับกลาง เป็นความสามารถในการทำงานที่ทำได้โดยการ
กำกับชี้แนะห่างๆ จากผู้บังคับบัญชา
ขั้นสุดท้าย ทักษะระดับสูง เป็นความสามารถในการทำงานที่ทำได้เองโคย
อัตโนมัติ ไม่ต้องมีคนกำกับหรือชี้แนะ ผู้บังกับบัญชาเพียงแต่กำหนดเป้าหมายที่ต้องการเท่านั้น
4) A = Attitude คื อ เจตคติ หมายถึ ง ผลจากการเรี ย นรู ้ จะต้ อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือแบบแผนการทำงาน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้เป็นคน
มีเหตุผล มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น ขณะเดียวกันก็เปิดใจพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้อื่นด้วย
ดังนั้นองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจทักษะ
และเจตคติ เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
ผลของกระบวนการเรียนรู้
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ทำให้
คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการ ได้ยิน การสัมผัส การอ่าน
สุวรี ศิวะแพทย์ (2549) กล่าวว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ ไม่
ว่าจะเป็นการเรียนแบบวางเงื่อนไข การเรียนรู้แบบความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ
หรือการเรียนรู้ที่มีการตอบสนองหลายๆอย่าง การเรียนรู้นี้ จะช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม บุคคลจะมีวิธีการดำเนินชีวิต หรือแบบแผนการแสดงออกอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการ
เรียนรู้ นอกจากนี้การเรียนรู้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรม
ของคนอื่นด้วย หากกระบวนการนั้นได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้คนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร (Long-Lasting Changes) อันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภัทรธิรา ผลงาม (2542) กระบวนการเรี ยนรู้ของคนหรือทรัพยากรบุคคลนั้น เป็ น
ภารกิจสำคัญที่หน่วยงานจะต้องหาแนวทางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล
สิ่งเหล่านี้นับเป็นประโยชน์ของกระบวนการเรียนรู้ในการนำไปพัฒนารูปแบบการ
ประยุกต์โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในประเทศไทยต่อไป
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ทฤษฎีการเรียนรู้
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ดังนี้
ทิศนา แขมมณี (2551) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) หมายถึ ง
ข้อความรู้ที่พรรณนา อธิบาย ทำนายปรากฎการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบ
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ และสามารถนำไปเป็นหลักหรือกฎ
การเรียนรู้ย่อย ๆ หรือนำไปใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ ทฤษฎีโดยทั่วไปมัก
ประกอบด้วยหลักการย่อย ๆ หลายหลักการ โดยมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้
Bloom (2009) ได้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
1) ความรู้ที่เกิดจากความจำ (Knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด
2) ความเข้าใจ (Comprehend)
3) การประยุกต์ (Application)
4) การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้
5) การสังเคราะห์ (Synthesis)สามารถนำส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบ
ใหม่ได้โดยแตกต่างจากรูปเดิมและเน้นโครงสร้างใหม่
6) การประเมิ นค่ า (Evaluation) วั ด ได้ และตั ด สิ น ได้ ว่ า อะไรถู กหรือผิด
ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด
Gagne (2009) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้นไว้ดังนี้
1) การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูง ใจใน
การเรียนรู้
2) การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่
สอดคล้องกับความตั้งใจ
3) การปรุงแต่ง สิ่ง ที่รับรู้ไ ว้เป็นความจำ (Acquisition Phase) เพื่อให้เกิด
ความจำระยะสั้นและระยะยาว
4) ความสามารถในการจำ
5) ความสามารถในการ ระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase)
6) การนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase)
7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ (Performance Phase)
8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยัง ผู้เรียน (Feedback Phase) ผู้เรียนได้
รับทราบผลเร็ว จะทำให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง
Gagne (2009) องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้มี ดังนี้
1) เรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้เรียนรู้
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2) สิ่งเร้า (Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการ
3) การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne ได้สร้างทฤษฎีการเรียนรู้ เรียกว่า ทฤษฎีการรับรู้ข้อมูล
(Information Processing Theory) กล่าวถึงความรู้จากภายนอกเข้ามาสู่ตัวเราได้อย่างไรการรับรู้ของ
สมองแล้วบันทึกไว้เป็นความจำชั่วคราวกับความจำระยะยาวเป็นอย่างไร รวมทั้งการระลึ กได้เมื่อถูก
เรียกและแสดงออกเป็นพฤติกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว Gagne ได้จัดลำดับขั้นของการสอน
ไว้ 9 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
เช่นใช้การ์ตูน หรือ กราฟฟิกที่ดึงดูดสายตา ความอยากรู้ อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจใน
บทเรียน การตั้งคำถามกี่เป็นอีกสิ่งหนึ่ง
ขั้นที่ 2 บอกวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนทราบ ให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให้ทราบว่า
เป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร
ขั้นที่ 3 กระตุ้นความจำของผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการ โยงข้อมูลกับความรู้ท่มี ี
อยู่ก่อนด้วยการทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง เพราะสิ่งนี้ทำให้เกิดความทรงจำในระยะยาวได้เมื่อได้โยง
ถึงประสบการณ์ผู้เรียน โดยการตั้งคำถาม เกี่ยวกับแนวคิดหรือเนื้อหานั้นๆ
ขั้นที่ 4 เสนอเนื้อหา เป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดขแนะนำสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ชนิดต่างๆในรูป กราฟฟิก หรือ เสียงวิดีโอ
ขั ้ น ที ่ 5 การยกตั วอย่า ง ทำได้ โ ดยยกกรณี ศ ึก ษา การเปรี ยบเทีย บ เป็ น การแนะ
แนวทางในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้รีขนเข้าใจ
ขั้นที่ 6 การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรม เป็นการวัดความเข้าใจว่า
ผูเ้ รียนได้เรียนถูกต้อง เพื่อให้เกิดการอธิบายซ้ำเมื่อรับสิ่งที่ผิด
ขั้นที่ 7 การให้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่นการทำแบบฝึกหัด โดยมีคำแนะนำหรือให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ขั้นที่ 8 ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสอบ เพื่อวัดระดับความเข้าใจ
ขั้นที่ 9 การนำไปใช้กับงานที่ทำในการทำสื่อควรมีเนื้อหาเพิ่มเดิม หรือหัวข้อต่างๆที่
ควรรู้เพิ่มเติม โดยส่งเสริมความเข้าใจและการถ่ายโอนการเรียนรู้
จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne ได้สร้างทฤษฎีการเรียนรู้ เรียกว่า ทฤษฎีการรับรู้
ข้อมูล (Information Processing Theory) กล่าวถึงความรู้จากภายนอกเข้ามาสู่ตัวผู้เรียน ด้วยความ
คาดหวังทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ เมื่อสมองมีการรับรู้
แล้วบันทึกไว้เป็นความจำชั่วคราวกับความจำระยะยาว รวมทั้ง การระลึกได้เมื่ อถูกเรียกและแสดง
ออกเป็นพฤติกรรม และมีการนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไป
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ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสัง คม (Social Learning Theory) ที่อธิบายกระบวนการเกิด
พฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและนิยมนำมาประยุกต์ใ ช้ในการปรับ
พฤติกรรม
Bandura (1977) มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ทำให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมต่างๆ มนุษย์
สามารถรียนรู้พฤติกรรมใหม่ได้จากประสบการณ์ตรงหรือไม่โดยการสังเกต องค์ประกอบในตัวบุคคลมี
บทบาทสำคัญในการเรียนรู้พฤติกรรม และการอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษ ย์ Bandura
ได้อธิบายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่างพฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบุคคลและ
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่อกัน
Banduraได้กล่าวว่า ตัวกำหนดพฤติกรรมมี 2 ประการ คือ ประการแรกตัวกำหนด
พฤติกรรมที่เป็นสิ่งเร้า ซึ่งได้แก่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ซ้ำๆกัน ทำให้มนุษย์คาดการณ์
ว่า ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จะมีเหตุการณ์ใดตามมา ประการที่สอง ตัวกำหนดพฤติกรรมที่เป็นผล
ได้แก่ผลของการกระทำ มนุษย์มักจะเลือกกระทำพฤติกรรมที่ไ ด้รับ ผลทางบวกและจะหลีกเลี ่ ย ง
พฤติกรรมที่ได้รับผลทางลบ
วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในทัศนะของ Bandura มี 2 วิธี คือ การเรียนรู้จาก
ผลของการกระทำ และวิธีการเรียนรู้จากการเลียนแบบ การเรียนรู้จากผลของการกระทำเป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง กระบวนการเรียนรู้จากผลของการกระทำจะทำหน้าที่ 3 ประการ คือทำหน้าที่ให้
ข้อมูล ทำหน้าที่จูงใจ และทำหน้ำที่เสริมแรง ส่วนวิธีการเรียนรู้จากการ เลียนแบบ เป็นการเรียนรู้การ
สังเกตตัวแบบกระทำพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม การเรียนรู้จากตัวแบบอาศัย
กระบวนการเรียนรู้จากการ สังเกตเป็นสำคัญ กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตต้องอาศัยองค์ประกอบ
ที่สำคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจำ กระบวนการทางกายและกระบวนการจูง
ใจ
นอกจากนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของBandura กล่าวว่า การเรียนรู้ความสัมพันธ์
ระหว่ า งพฤติ ก รรมและผลของการกระทำจะอยู ่ ใ นรู ป ของความเชื ่ อ และความคาดหวั งซึ ่ ง เป็ น
กระบวนการทางปัญญา ความเชื่อและความดาดหวังนี้จะทำหน้าที่ควบคุมหรือการกำกับการกระทำ
หรือพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาต่อมา การควบคุมพฤติกรรมด้วยปัญ ญาที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับ 3
ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไข การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองและผลที่
จะเกิดขึ้นและสิ่งจูงใจ

31

รูปแบบกระบวนการเรียนรู้
รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้ รูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ ดังนี้
1) การลองผิดลองถูก การดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีต ใช้วิธีการลองผิดลองถูกเพื่ออยู่
กับธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกัน วิธีการนี้เป็นไปเพื่อการหาอาหาร การสร้างที่พัก การรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วย การต่อสู้ป้องกันตัวระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และกับมนุษย์ด้วยกันเองในช่วงต้นนี้การเรียนรู้มา
จากการบ่มเพาะประสบการณ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รอบตัวว่าควรปฏิบัติอย่างไร อะไรไม่
ควรปฏิบัติ และจะได้รับผลจากการปฏิบัติเช่นไรแล้วนำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ลูกหลานเพื่อเป็น
แนวทางในการดำรงชีวิตต่อ ไป สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดและปฏิบัติต่อๆ กันมานี้ เมื่อผ่านกาลเวลาเนิ่นนาน
ทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรม ข้อห้าม จารีตประเพณีของคนกลุ่มนั้นๆ การรับมาปฏิบัติ
ในยุคต่อ มาอาจไม่เกิดความรู้ความเข้าใจหรือสาเหตุของแนวคิด วิธีการเหล่านี้ นุษย์จะรู้แต่เพียงว่าเมื่อ
เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร และมีบ่อยครั้งที่ภูมิปัญญา
เหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไปเนื่องจากสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทำให้
มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เมื่ อสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็จะเกิดการ
จดจำ และนำวิธีการนั้นมาปฏิบัติสืบต่อไป
2) การลงมือทำจริง (Learning by Doing) มนุษย์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำการปฏิบัติ
จริงด้วยตนเองกับสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว เช่น การสร้างบ้าน การเดินทาง การสร้างเครื่องใช้สอย
ต่างๆ เพื่อการดำรง ชีวิต การเรียนรู้ตามวิธีนี้มนุษย์ได้สร้างความรู้ ความสามารถทักษะความคิด ทัศนติ
และค่นิยมขึ้นเช่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศมีวิธีการปลูกพืชผัก วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
ตามสภาพของภูมิประเทศ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบไปด้ วยเทื อ กเขาเป็นสันอยู่ ท าง
ตอนกลางของภาค ด้านล่างของภาคจะมีเทือกเขาอยู่ในแนวตะวันออกจนสุดพื้นที่ประเทศ สภาพพื้นที่
จะลาดลงสู่ทะเลทั้งสองด้าน พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของภาคจะเป็นพื้นที่ราบกว้าง มีสภาพอากาศร้อน
ชื้น ทำให้สภาพดินในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้ไม่เหมือนกัน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่กาคใต้จึงเรียนรู้การปลูก
พืชที่แตกต่างกัน เพราะลักษณะพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ราบที่มีลักษณะดินค่อนข้างเหนียว
เหมาะแก่การปลูกข้าว กลุ่มพื้นที่ที่ดินมีความหยาบมากขึ้น มีการระบายน้ำดี เหมาะแก่การปลูกไม้ยืน
ต้น ไม้ผล และกลุ่มพื้นที่ที่ไ ม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันมาก ดินเปรี้ยว ดิน
ทราย ดินพรุ
3) การสาธิต การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า และการสร้างองค์ความรู้เป็นลายลัก ษณ์
อักษร ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์และการลองผิดลองถูก ถ่ายทอดสู่คนยุคต่อๆ มา โดยวิธีที่นิยมใช้คือ
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การสาธิต (Demonstration Tradition) การบอกเล่า (Oral Tradition) ซึ่งจะพบได้ในลักษณะของคำ
สุภาษิต กำพังเพย เพลงกล่อมเด็ก สำหรับการสร้างความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร(Literary Tradition)
นั้นจะทำการจดบันทึกความรู้และ ภูมิปัญ ญาออกมาเป็นตำรา วิธีนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อสิ่งที่ต้ องการ
ถ่ายทอดนั้นมีความซับซ้อน ลึกซึ้ง เช่น ตำราโหราศาสตร์ ตำรายาสมุนไพรตำราการปลูกบ้าน เป็นต้น
4) พิธีกรรม (Ritual) การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เปีนเรื่องของความเชื่อความศรัทธา
ในอำนาจเหนือธรรมชาติที่เน้นให้เกิด ผลด้านจิตใจ ทำให้เกิดความสบายใจ และมีกำลัง ใจในการ
ดำรงชีวิตต่อไป กล่าวคือพีธีกรรมเป็นการขอมรับว่าสิ่งต่างๆ นั้นเป็นจริงโดยที่สิ่งนั้นจะพิสูจน์ได้หรือไม่ก็
ตามด้วยเหตุผล หรือปร าศจากเหตุผล การประกอบพิธีกรรมเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของค่นิยม
พิธีกรรมมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์มาเป็นเวลานาน และเป็น
แหล่งกำเนิดของประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นตัวบ่มเพาะปลูกฝัง
คุณค่า ความเชื่อ แนวทางความประพฤติที่พึงประสงค์ในสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะในสังคมชนบท โดขความ
ขลัง ความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวประสานความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนหรือผู้เข้าร่วมพิธีหรืออาจจะกล่าวได้ว่า
พิธีกรรมเน้นที่ผลทางด้านจิตใจ จิตสำนึกของผู้เข้าร่วมเป็นสำคัญมากกว่าภูมิปัญญาหรือความรอบรู้ที่อยู่
เบื้องหลังพิธีกรรมนั้น แม้ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความเจริญทางวิทยาการมากขึ้น เน้นความเป็นเหตุเป็น
ผลที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีปรากฏการณ์บางอย่ างที่เกิดขึ้นจริงที่วิทยาศาสตร์ก็ยังให้คำตอบ
ไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสอนของศาสนาที่ให้ความสำคัญ เรื่องจิตวิญญาณ จึงจะเห็นได้ว่า
พิธีกรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนามาช้านาน
5) ศาสนา (Religions) ศาสนากับชุมชนมีความสัมพันธ์กันมาช้านานเนื่องจากศาสนา
คือกรอบคำสั่งสอน ความประพฤติของคนในสังคม ให้บรรทัดฐานในการดำรงชีวิตด้วยหลักธรรม คำ
สอน ศีล วัตรปฏิบัติ และพิธีกรรมต่างๆ ศาสนาคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนในสังคมมีส่วนตอกย้ำภูมิ
ปัญญา ความรู้ที่เป็นอุคมการณ์ของชีวิต และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
6) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนในครอบครัวชุมชน และกลุ่ม
ต่ า งๆ ที ่ ม ี ค วามแตกต่ า งกั น ทำให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ส ิ ่ ง ใหม่ ๆ เพิ ่ ม เติ ม การแลกเปลี ่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในลักษณะต่างๆ นี้ ทำให้กระบวนการเรียนรู้มีการขยายตัวกว้างออกไปมากยิ่งขึ้น ในแง่
ของความคิด ทัศนคติ วิธี การ นวัตกรรม มีการผสมผสานความรู้ และเกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างไม่มี
ขอบเขต และไม่มีที่สิ้นสุด
7) การผลิตซ้ำทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) การนำความเชื่อประเพณีที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตมาผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ ตอกย้ำ สืบสานความเชื่อ เป็นการ
สะสมความสำเร็จและสิ่งมีค่าของบรรพบุรุษ ดังนั้นการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่ง ลักษณะของ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งมีเกิดขึ้นตลอดเวลา

33

8) ครูพักลักจำ เป็นอีกหนึ่งลักษณะของการเรียนรู้ที่ใช้การสังเกตและการจำจากสิ่งที่
ได้เห็นได้ยิน ซึ่งไม่ใช่การเรียนรู้โดยตรง แล้วนำมาฝึกปฏิบัติจนได้ผลสำเร็จ ในบางกรณีวิธีครูพักลักจำ
เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ควรจะเป็นหรือกาดหวัง แต่อาจได้ผลลัพธ์แบบใหม่ๆ เป็นการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาก็ได้
มนุษย์เราเมื่อถือกำเนิดมา จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวเป็น
การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ ร อบตัว จากสภาพเดิม ๆ ที่เป็นอยู่ หรืออาจมีการนำมาประยุกต์ให้
สอดคล้องกับตนเองและบริบทต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ทั้งทางด้านกายภาพ
และจิตใจ แหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด ของสัง คมในยุคก่อนก็ คือ ครอบครัว บุคคลจะเรียนรู้จ าก
ความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลในครอบครัว เรียนรู้เรื่องหน้าที่ ระบบชีวิต (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) เมื่อเติบโต
ขึ้นเริ่มรู้จักสังคมนอกบ้าน ก็จะมีการเรียนรู้ในด้านประเพณี กฎระเบียบ ค่านิยมปทัสฐาน ธรรมเนียม
ปฏิบัติ ในทุกๆ ชุมชนจะมีผู้รู้เฉพาะค้าน เช่น การทอผ้า การปั้น การละคร การสร้างบ้านไปจนถึง
โหราศาสตร์ ที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นที่ชุมชน ได้สะสมและพัฒนาความรู้เหล่านั้นไว้และมีการสืบ
สานมรดกทางความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น โรงเรียนและวัดหรือสถาบันทางศาสนาอื่นๆ ก็เป็นอีกแหล่ง
เรียนรู้คู่กับชุมชน โคยพระสงฆ์แต่ละรูปหรือผู้รู้ในศาสนาอื่นจะเป็นผู้ทำหน้าที่สอนความรู้ต่างๆ ตาม
ความสามารถ ความถนัดให้กับบุตรหลานในชุมชน จึงนับได้ว่าแหล่งความรู้มีอยู่รอบตัว
ปฐม นิคมานนท์ (2535) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ใน
ชุมชนชนบทไทย สามารถจำแนกได้ 5 รูปแบบที่สำคัญ ดังนี้
1) การสืบทอดในลักษณะอาชีพของหมู่บ้าน
2) การสืบทอดอาชีพหรือความถนัดเฉพาะอย่างภายในครอบครัว มีการสืบ
ทอดภายในสายตระกูล
3) การเรียนรู้จากผู้รู้ในลักษณะของการฝึกงาน ไปอยู่อาศัยหรือบวชเรียนใน
วัดหรืออาจเป็นการเรียนโดยจ่ายค่าเรียน เป็นการทำงานร ะบบกลุ่ม หรืออาจมีเจ้าหน้าที่มาจัดสอนให้
4) การฝึกฝนด้วยตนเอง เกิดจากความรู้สึกชอบสิ่งนั้นๆมาตั้งแต่เด็ก การได้
เห็นตัวอย่างแล้วทำตาม และการมีผู้ขี้แนะในขั้นต้น
5) เกิดจากความบัง เอิญ เช่น การฝันหรือมีอ ำนาจลึก ลับ มาสิง สู่ ท ำให้ มี
ความสามารถในการรักษาโรคบางอย่าง และทำนายทายทักสิ่งต่างๆ ได้
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ต้องมีการสืบทอดตามความถนัด มีการเรียนรู้
จากผู้รู้ ร่วมทำ ร่วมฝึกฝนตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
วราลักษณ์ ไชยทัพ , บัณฑูร อ่อนดำ และสามารถ ศรีจำนง ( 2544) ได้กล่าว่าการ
พัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านกระบวนการเรียนรู้มากมาย ได้สรุปไว้ว่านับตั้งแต่
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ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางธนาคาร โลก ได้มีการนำความคิดการพัฒนาแบบทุน นิยมมา
ใช้ เนื่องจากมองว่าประเทศยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาและต้องการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาในสมัยนั้นจึงมุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางด้านวัตถุเพื่อต้องการความทันสมัย นำเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเป็นไปในแบบมองสั งคมเป็นสังคมด้อย
พัฒนา ขาดความรู้ ความชำนาญการ การพัฒนาจึงเป็นไปในแบบรวมศูนย์อำนาจของระบบอุปถัมภ์และ
ราชการเน้นการเป็นผู้ให้ โดยละเลยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่นการพัฒนาในสมัชนั้นจึง
เป็นการพัฒนาแบบด้านเดียวขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลจากการพัฒนาตามแนวทางนี้ทำให้
เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นหลายด้น รัฐบาลจึงกลับมาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อมาการพัฒนาจึงเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบผสมผสานเน้นการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดให้มี
นักพัฒนาซึ่งเป็นคนนอกนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาพัฒนาสังคม เป็นผู้นำชุมชนโดยไม่ได้ให้
ความสำคัญกับศักยภาพของคนในชุมชน ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทาง
แก้ไข ความขัดแยั้งภายในกลุ่มระหว่างชาวบ้านกับนักพัฒนาจึงเกิดขึ้น เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความ
ร่วมมือ จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการเรียนรู้หาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐ
กับชุมชน การพัฒนาในช่วงต่อมาจึงหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาชุมชน องค์ความรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การทำงานมีลักษณะเชื่อมโยงทั้งระดับชุมชนและแก้ไขปัญหาโครงสร้างและนโยบาย เกิดการ
รวมกลุ่มขององค์กรประชาชนหลายระดับ ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับนักพัฒนาในการวิเคราะห์
ปัญ หา มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเกิดขึ้น ซึ่ง องค์กรพัฒนาจะใช้คำว่า "องค์กรชุมชน
เข้มแข็ง" จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL มีความสำคัญ
และเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความขัดแย้งในชุมชน
ประวิทย์ อ้อยเธียรชัย (2544) กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นที่จิตใจ การ
เรียนการสอนที่ไม่เข้าถึงจิตใจของผู้เรียน จึงไม่สามารถทำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าผู้สอนจะ
สอนดีเพียงใดก็ตามหลักของการเรีย นรู้ให้รู้จึงมีเพียงประการเดียวเท่านั้น คือ ต้องให้ผู้เรียนมีสว่ นร่วม
ด้วยจิตใจ ทำให้ตัวเองเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ครูอยากจะให้รู้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม มีหลักการสำคัญดังนี้
1) หลักการเรียนเชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของ
3 มิติได้แก่ ค้านความคิด ด้านแรงจูงใจ และด้านบริบททางสังคม ซึ่งทั้ง 3 มิติส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนภายใต้พฤติกรรมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมของครู
2) หลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) มีหลักสำคัญ 3 ข้อ
ได้แก่ 1) จะต้องให้เด็กได้สร้างความรู้เอง 2) ต้องเป็นกระบวนการ คือ มีขั้นตอนหรือองค์ประกอบ
ชัดเจน 3) จะต้องสามารถโยงเข้ากับชีวิตประจำวันได้
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กรมสุขภาพจิต (2544: 13-17) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมี ส่วนร่ว มประกอบด้ ว ย
หลักการเรียนรู้พื้นฐาน 2 แบบ คือ
1) การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
2) การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม สำหรับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มี
ลักษณะ ดังนี้
(1) เป็นการสอนที่มุ่งนั้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม
(2) การเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ ผู้เรียนต้องทำกิจกรรม
ตลอดเวลาไม่ได้นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว
(3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่ างผู้เรียน
กับผู้สอน
(4) ปฏิสัมพันธ์ที่มีทำให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคน
มีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง
(5) อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูดหรือการเขียน การวาด
รูป การแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งเอื้ออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ และการสั งเคราะห์การ
เรียนรู้ ส่วนองค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วย ประสบการณ์ การสะท้อนและ
การอภิปราย ความคิดรวบยอด การทดลองและการประยุกต์แนวคิด คือ ประสบการณ์ผู้สอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนนำประสบการณ์เดิมของตนเองมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องการสะท้ อนและการ
อภิปราย (Reflection/Discussion) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความคิดรวบยอด (Concept) ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และนำไปสู่ความคิดรวบ
ยอด อาจเกิด โดยผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สานต่อหรือ ผู้เรียนเป็นฝ่ายริเริ่มแล้วผู้สอนช่วย
เพิ่มเติมให้สมบูร ณ์จนเกิดเป็นความคิดรวบยอด ารทดลองและประยุกต์แนวคิด (Experimentation/
Application) ผู้เรียนนำเอาการเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกด์ใช้ในสถานการณ์จริงจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติของ
ผู้เรียนเอง และในการจัดการเรียนการสอน จำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมีผลถึงกัน ผู้ถ่ายทอดจะเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้กำหนดระยะเวลาของแต่ละ
องค์ประกอบ และดูความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม หลักการเรียนรู้พื้นฐานแบบที่ 2 คือ การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นการเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งเมื่อนำมาประกอบกับการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์แล้ว กระบวนการกลุ่มจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด และทำให้บรรลุ
งานสูงสุด
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พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2544) ได้กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น มี 7 ประการ ดังนี้
1) ผู้เรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ ในการมีส่วนร่วมนั้น แต่ละบุคคลมี
ความสำคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะมีความรู้ระดับใด มีภูมิหลังอย่างไร หรือมีประสบการณ์อะไร ทั้งนี้เนื่องจาก
แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตน และมีความหลากหลาย ทั้งความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ การมา
เรียนรู้ร่วมกันทำให้แนวความคิด ความรู้และประสบการณ์นั้นมีการขยายกว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น
2) ทุกคนเป็นผู้สอน ทุกคนเป็นผู้เรียน แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันทั้งใน
เรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม การมาเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ต่อกัน ทำให้มีทัศนคติที่กว้างขึ้น ดังนั้นทุกคนจะมีความสำคัญและมีบทบาทเท่าเทียม
กัน โดยอาศัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ ที่ดี มีการสื่อสาร ที่แท้จริง มีความเคารพซึ่งกันและกัน ยอมรับ
ผู้อื่น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3) การมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการเรียนรู้ แต่ละบุคคล
จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกัน เช่น กำหนด
วัตถุประสงค์ มีการสนับสนุนให้ทุกคนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น
4) การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนทุกระดับ
การเรียนรู้เริ่มจากแนวคิด ปัญหาที่สนใจ หรือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง โดยให้แต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ และทำการเชื่อมโยงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลสถานการณ์ต่างๆ เข้า
ด้วยกัน ทำให้มองเห็นภาพรวมของปัญหามากขึ้น เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
5) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการนำกิจกรรมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
6) พลังการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นการสร้ างความเข้าใจใน
ปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดขแต่ละคนมีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหา รับผิดชอบร่วมกัน ทำให้เกิดพลังของการเรียนรู้ มีความสามัคคีในกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
7) การพัฒนาความจริงเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอกจากจะทำ
ให้เกิดพลังในการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆตามความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่สรุปสถานการณ์ใดๆ ง่ายเกินไป เป็นการพัฒนาทักษะความคิดเชิงวิพากษ์
สรุปได้ว่าผู้เรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ ในขณะเดียวกันเป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียน
มีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการเรียนรู้นั้นโดยมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง เชื่อมโยงกับชุมชนทุก
ระดับ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกิดพลังในการเรียนรู้และขับเคลื่อน
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ประเวศ วะสี (2537) กล่าวว่า การเรียนรู้ของชุมชนต้องเป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์จากการ
กระทำร่ ว มกั น (Interactive Learning Through Action)หรื อ การเรี ย นรู ้ โ ดยลงมื อ กระทำจริ ง
(Learning by Doing การเรียนรู้ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดปัญญาที่มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการเอาชนะ
ความยากจนในการพัฒนาสังคมได้ นั่นก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหรือการทำ
กิจกรรมนั่นเอง สอดคล้องกับ สุภณิดา ปุสุรินทร์คำ(2551) ซึ่งสรุปหลักการสำคัญของการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมว่าจะต้องใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ร่วมกับ การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซึ่งมีลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ
1) การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน
2) การเรียนรู้เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (Active Learning)
3) การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม
4) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทำให้องค์ความรู้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง
5) การเรียนรู้อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การอ่าน การฟังทำให้
เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้
วราลักษณ์ ไชยทัพ (2544) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 8 ขั้นตอน
คือ 1) ประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม 2) กำหนดวัตถุประสงค์ 3) เลือกกำหนดเนื้อหาและ
จัดลำดับเนื้อหา 4) เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้ 5) จัดทำโกรงการจัดการเรียนรู้ 6) การออกแบบ
จัดทำหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7) จัดกระบวนการเรียนรู้ 8) ประเมินผลและติดตามสนับสนุน
2.2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดกิจกรรม ซึ่งมีความสำคัญกับการ
ขับเคลื่อนชุมชนเปีนอย่างมากเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติฉบับที่ 11 เกี่ยวกับการให้คนเป็นศูนย์กลางเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน
2.2.2.1 ความหมายของศูนย์การเรียนรู้
สำหรับศูนย์การเรียนรู้นั้นมีนักวิชาการให้ความหมายดังนี้
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546: 1) ได้กล่าวถึง ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการ
จัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน และเป็นสถานที่สร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ตลอดจน ภูมิปัญญาของชุมชน รวมทั้งยังเป็น
แหล่งบริการ ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเน้นการ
เรียนรู้บนวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกภิวัตน์ และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งพึ่งพาตนเอง
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กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545)ได้ให้ความหมายของศูนย์การเรียนชุมชนว่า เป็น
ศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนได้มี โอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของชุมชน
บุญส่ง บุญทศ( 2543) กล่าวว่า ศูนย์การเรียน คือ สถานที่ที่มีบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ มีบริการสื่อการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และมีบุคคลากรอำนวยความสะดวก มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยกิจกรรมต่างๆจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนและทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวัตน์เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
UNESCO (2535) กล่าวว่าศูนย์การเรียน คือ สถานที่ใดๆ ที่จัดอย่างง่ายๆ เพื่อให้
ประชาชนได้มี โอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองฉะนั้นโรงเรียน วิทยาลัย ห้องสมุด สถาน
ประกอบการ ศูนย์วัฒนธรรม ที่อ่านหนังสือ สโมสรฯลฯต่างใช้เป็นศูนย์การเรียนได้
สุกฤตตา จันทรวิมล (2545)ได้ระบุว่าศูนย์การเรียนชุมชน หมายถึง แหล่ง การจัด
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถใช้บริการค้นคว้าหาความรู้และยังเป็น
สถานที่ที่ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามความต้องการ
ดังนั้นตามแนวคิดศูนย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
และตามความต้องของประชาชนในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์
2.2.2.2 พัฒนาการของศูนย์การเรียนรู้
ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ (2528) กล่าวถึง ศูนย์การเรียนรู้เป็นแนวทางการศึกษาแนวใหม่
ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อนอดีตของการศึกษาไทยพบว่า
การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education) ถือว่ามีมาก่อนการศึกษาในระบบหรือการศึกษาใน
โรงเรียนเช่นปัจจุบัน ในสมัยอยุธยาการศึกษาก็เกิดขึ้นในวัดในการเรียนการอ่าน การเขียน และคำบาลี
รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ โดยเริ่มจากการบวชเป็นสามเณร ไปจะกระทั่งอายุครบเกณฑ์บวช เป็นการ
เรียนที่สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและสังคมในยุคสมัยนั้น การเรียนดังกล่าวไม่มีการบังคับ ไม่มี
ชั้นเรียน ไม่มีกำหนดเวลา ไม่มีการกำหนดอายุและไม่มีหลักสูตร ในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมี
การติดต่อกับต่างชาติมากขึ้นและเกิดการพิมพ์หนังสือขึ้นทำให้การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง มีแบบเรียน
จินดามณี ประถม ก กา ประถม มาลา เป็นต้น แต่กระนั้นระบบการศึกษาก็ยังคงเป็นการศึกษาที่ไม่มี
แบบแผน โดยเฉพาะเด็กหญิงมีโอกาสได้เรียนน้อยกว่าเด็กชาย จวบจนในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเปีนยุคที่
เริ่มมีการศึกษาในระบบ (Formal Education) ขึ้น มีการจัดตั้งโรงเรียน โดยเริ่มจากในวัด มีการทำ
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หนังสือเรียน เช่น มูลบทบรรพกิจ วาหนิดิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์และพิศาล
การันต์ โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร นอกจากนั้นเริ่มมีการกำหนดหลักสูตรและกำหนดระยะเวลาในการ
เรียน ใน พ.ศ.2414 มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบและโรงเรียนวัดมหรรณพารามขึ้น พ.ศ.
2430 มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น พ.ศ. 2435ยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการพ.ศ. 2459 ยก
ฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุพาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2483 มีการจัดตั้งกองการศึกษา
ผู้ใหญ่ขึ้นและให้ส่วนราชการทุก กระทรวงร่วมกันดูแลเพื่อตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ
ของคณะราษฎร์เนื่องจากเห็นว่าประชาชนคนไทยจำนวนมากไม่รู้หนังสือ ซึ่งแนวทางการศึกษานอก
โรงเรียนก็ตอบสนองแนวนโยบายนั้นมาโดยตลอด โดยสามารถจำแนกตามลักษณะของศูนย์การเรียน
ออกได้ เ ป็ น 3 ประเภทคื อ 1) ใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน (Institution-Based) 2 ใช้ ช ุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community-Based) และ3) รูปแบบผสมผสาน (Integrated-Based)
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะปฏิวัติฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน (2515) ได้กล่าวถึง
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2524)
มีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมคุณภาพของพลเมือง ซึ่งตรง
กับลักษณะของศูนย์การเรียนแบบผสมผสานที่เป็นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษานอกโรงเรียน จึงหมาขถึง
ประสบการณ์และกิจกรรมที่จัดขึ้นนอกระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เพื่อส่งสริมความรู้ แ ละ
ความสามารถทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและวิชาชีพให้ประชาชนมี ความเป็นอยู่ ประกอบอาชีพและทำ
หน้าที่พลเมืองให้ดี ด้วยเหตุนี้ในปีพ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นและยุบรวม
ห้องสมุดประชาชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดยกำหนดให้ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือการดำเนินงานของห้องสมุดให้คล่องตัว
มีประสิทธิภาพในการบริการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมแก่ประชาชน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538)ได้มีการจำแนกการศึกษานอกโรงเรียนออกเป็น 3
ประเภทคั่วยกัน คือ 1 การศึกยาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่อง 2 การพัฒนาความรู้และอาชีพ 3 การให้
ข่าวสารข้อมูล
ดังนั้นการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
อย่างยั่งยืนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อ ให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ แ ละ
ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
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2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้
สาหรับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้นั้นมีแนวคิดที่สามารถนำมาปรับบใช้ได้ ดังนี้
2.2.3.1 กระบวนการขับเคลื่อนในระดับปฏิบัติการ
กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการมีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้
สุ พ รรณี ไชยอำพร (2549) กล่ า วว่ า ในการ ขั บ เคลื ่ อ นชุ ม ชนนั ้ น จะต้ อ งมี
กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการและต้องผ่านมิติวัฒนธรรมใน 3 มิติด้วย คือ 1) ระบบความเชื่อ/
ความคิด 2) ระบบคุณค่/ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) แบบแผนของคนส่วนใหญ่ที่
กระทำและมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน หรือเป็นกึ่ง อัตโนมัติ โดยสำนึกว่าต้องทำอะไร เมื่อไรอย่างไร
(Pattern of Action Behavior) ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาหรือการขับเกลื่อนชุมชนใดๆ จะมีขั้นตอน
ที่นั้นมิติของชาวบ้านเป็นหลัก แต่ยังต้องเตรียมคน หรือผู้นำชุมชนให้มีความสนใจและเข้ามาร่วม ฉะนั้น
การขับเคลื่อนจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้คน ซึ่งประกอบด้วยผู้นำและประชาชนไว้ดังนี้
1) ขั้นการตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) ซึ่งการตระหนักในช่องว่างนี้มกั
บ่ง ชี้ด้วยการรับรู้ปัญหาการมีความต้องการ โดยมองเห็น/ รับรู้ถึงช่องว่างหรือช่วงห่างของสภาพที่
เป็นอยู่กับสิ่งที่พึงปรารถนา (Problem/Need)
2) ขั้นมีความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) เมื่อบุคคล
ตระหนักในช่องว่างแต่ยอมรับได้ปลง ได้ การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้นดังนั้นหาก
ต้องการให้มีการขับเคลื่อน จำเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิด การถูงใจในการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการการ
เปลี่ยนแปลง การนำสิ่งที่ดีงามน่ากาภูมิใจทั้งในอดีตและปัจจุบันของชุมชนมาเป็นสื่อชักนำให้มีความ
ต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามน่าภาคกูมิใจเป็นต้น
3) ขั ้ น ให้ เ กี ย รติ ไ ม่ ส ร้ า งความรู ้ ส ึ ก แปลกแยก (De-Alienation) กล่ า วคื อ ในการ
ขับเคลื่อนงาน เพื่อจะให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม จำเป็นต้องให้เกียรติ หรือสร้างความรู้สึกว่าทุก
คนมีความสำคัญต่องานการขับเคลื่อน
4) ขั้น การมีส่วนร่วม (Participation) เนื่องจากการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผู้คนไนชุมชนจำเป็นต้องเช้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
(Genuine Participation) อั น หมายถึ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มตั ด สิ น ใจ หรื อ การมี ส ่ ว นร่ว มแบบต่ อ เนื่อง
(Continuous Participation) คือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบใครู ป แบบหนึ ่ง ตั้ง แต่ เริ ่ม จนสิ้น สุ ด การ
ขับเคลื่อน
5) ขั้นสามารถพึ่งตนเอง (Self-Reliance) ทั้งการพึ่งตนเองทางวัตถุ การพึ่งตนเองทาง
จิตใจ และการพึ่งตนเองทางสติปัญญา
6) ขั ้ น ผู ้ ค นในสั ง คมคำนึ ง ถึ ง ส่ ว นรวมร่ ว มกั น (Collective Personality Society)
คิดถึงผู้อื่น คิดถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสา
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2.2.3.2 การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ความหมายการบริหารจัดการ
บุญทัน ดอกไธสง (2537) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ ประเทศ หรือการจัดการ
เพื่อผลกำไรของทุกคนในองค์การ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535) มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนำเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกี่ยวข้องกับการ
นำเอาน โยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่ประกอบไป
ด้ ว ยกระบวนการในการนำทรั พยากรทางการบริ ห ารทั้ ง ทางวั ต ถุแ ละกนมาดำเนิ นการเพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการหมายถึง การดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่ง ของและ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมและนำกระบวนการบริหาร หรือ ปัจจัยที่สำคัญ ต่อการบริหาร ที่เรียกว่า
แพ็มส์-โพสคอรับ (PAMS-POSDCORB) มาเป็นแนวทางในการให้ความหมายได้แก่ การบริหารนโยบาย
(Policy) การบริหารอำนาจหน้าที่ (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารที่ เกี่ยวข้อง
กับสังคม(Society) การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing การบริหารทรัพยากรมนุษย์
(Staffing) การอำนวยการ(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ
การงประมาณ (Budgeting)เช่น กระบวนการบริหาร POSDCORB ของLuther Gulick และ Lyndall
Urvick ประกอบด้วยขั้น ตอนการบริห าร 7 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจั ด
องค์ ก าร (Organizing) 3)การบริ ห ารงานบุ ค คล (Staffing) 4) การอำนวยการ (Directing)5) การ
ประสานงาน (Coordinating) 6) การรายงาน (Reporting) และ 7) การงบประมาณ (Budgeting)
การบริหารจัตการของศูนย์การเรียนรู้เป็นการให้บริการความรู้แก่ประชาชนและ
เปรียบเสมือนสถานศึกษา จึงต้องนำหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ที่เรียกว่า
“ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์การ
เรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย หลักการดังกล่าว ได้แก่
1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ้มค่า
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หลักประสิทธิผลขององค์การ
พัฒนามาจากแนวความคิดของ Gibson, Ivancevich แล: Donnelly (1997) ที่มีการ
นำมิติเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องและใช้หลักเกณฑ์การวัดประสิทธิผลแบบพหุเกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ในระยะสั้น
(Short run) ประกอบด้วย ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ เกณฑ์ในระยะ
กลาง (Intermediate) ประกอบไปด้วย ความสามารถในการปรับตัว และการพัฒนา และเกณฑ์ใน
ระยะยาว (Long-un) คือ การอยู่รอดขององค์การ ดังนี้
1. ความสามารถในการผลิต ประเมินได้จากปริมาณผลผลิตและบริการที่บุคลากรใน
องค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. ประสิทธิภาพ หมายถึง ความมากน้อยของการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้
โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด
3. ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง การที ่ อ งค์ ก ารสามารถตอบสนองความต้ องการของ
พนักงานได้มากน้อยเพียงใด
4. ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ
5. การพัฒนา หมายถึง การที่องค์การจะต้องลงทุนให้กับตนเองเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การพัฒนาเป็นกลยุทธ์ที่จะสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
6. การอยู่รอด หมายถึง การที่องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่รอบองค์การ
แนวคิดนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พัฒนามาจากแนวความคิดของ Peter M. Senge (1990) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นการที่บุคลากรมองเห็นภาพรวมของงาน ทำให้สามารถ
วางแผนการทำงานในส่วนย่อย ๆได้ มีความคิดที่ทันต่อสถานการณ์ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
2. ความรอบรู้แห่งตน เป็นการที่บุคลากรในองค์ก ารฝึก ฝนตนเองให้ไ ฝ่รู้ไ ฝเรี ย น
ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. รูปแบบทางความคิด คือ การที่บุคลากรไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ ที่ล้าสมัย แต่มี
รูปแบบทางความคิดที่มองโลกตามความเป็นจริง
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะส่งผลให้เกิดดวามเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และทำให้สมาชิกไนองค์การเชื่อใจกัน และทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้
มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
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หลักการมีส่วนร่วม
โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมี
ส่วนร่วมโดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ริเริ่มตัดสินใจ คำเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน
ทางค้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ
3. การมี ส ่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ (Benefit) ทางด้ า นต่ า ง ๆ ประกอบไปด้ ว ยผล
ประโชชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโชชน์ทางสังคมและผลประ ไซชน์ส่วนบุคคล
4. การมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล (Evaluation) เกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม และการ
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
ในด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้สามารถแบ่งได้เป็นเป็น 4 ค้าน ประกอบด้วย
1) ในด้านการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย งานค้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา และการส่งสริมความรู้ด้นวิชาการแก่ชุมชน
2) ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย ภาระกิจค้าน การจัดทำและ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน
และผลการดำเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงินการบริหาร
บัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์
3) การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ภาระกิจด้าน การวางแผนอัตรากำลัง
และทำหนดตำแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและ
การรักษาวินัย
4) การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ภาระกิจค้าน การดำเนินงานธุรการการ
ประสานและพัฒนาเครือข่าย การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดูแลอาคารารสถานที่และสภาพแวดล้อม การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคลชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน งานประสานราชการ และงานบริการสาธารณะ
วิชัย รูปขำดี และสังคม คุณคุณากรสกุล (2550) ได้กล่าวถึงการบริหารศูนย์การเรียนรู้
มีจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้มาจากการจัดให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านที่ริเริ่มจากกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน และพัฒนาขึ้นเป็นห้องสมุดและกลายเป็นศูนย์การเรียน โดยห้ องสมุดสำหรับประชาชน
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เริ่มแรกตั้งใน พ.ศ.2459 และยุติบทบาทใน พ.ศ.2471 ห้องสมุดสำหรับประชาชนได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ใน
พ.ศ. 2483โดยมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาหรือสาขาของสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
สมพันธ์ เตชะอธิก (2539) กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ก็เป็นหัวใจของการพั ฒนา
ชุมชนโดยใช้ศูนย์การเรียนที่เสริมสร้างให้สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการตัดสินใจและกำหนด
ตัวเอง ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งและสุขภาวะของชุมชน กิจกรรมและกระบวนการในการจัดการความรู้
การขุดคั่นและรวบรวมความรู้ การจัดหมวดหมู่ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การสื่อสารเพื่ อการถ่ายทอด
ความรู้กายในศูนย์การเรียนของชุมชน มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อยกระดับความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้
ชลทิตย์ เอี่ยมสำอาง (2528) ได้กล่าวถึงศูนย์การเรียนรู้ควรมีสื่อและเอกสารต่างๆไว้
ให้บริการ นอกจากนั้นยังควรจัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในโอกาสต่างๆ มีการจัดกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้ต่างๆ มีหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพตามความต้องการของชุมชน หรือมีการจัดพาไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ยิ่งไปกว่านั้นควรจัดให้มีบริการการศึกษาผ่านสื่อทางไกลเช่ นดาวเทีย มหรือ
อินเตอร์เน็ต ในส่วนของศูนย์ข้อมูลชุมชนนั้นควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของชุมชนไว้โคยจัดได้เป็น 9
ประเภท ประกอบด้วย
1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน
2) ข้อมูลทางสังคมของชุมชน
3) ข้อมูลการเมือง การปกครองท้องถิ่น
4) ข้อมูลการศึกษาของประชากรในชุมชน
5) ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้องถิ่น
7) ข้อมูลด้านเกษตรกรรม
8) ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
9) ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
การบริหารในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับ
ศูนย์การเรียนรู้มีดังนี้
1) สำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน
2) วิเคราะห์ปัญหา จัดหมวดหมู่และจัดลำดับของปัญหา
3) ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดจิตวิทยาและความต้องการของ
4) กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
5) แปลงจุดมุ่งหมายเป็นเนื้อหาและรายวิชาย่อย
6) ทบทวนตรวจสอบเนื้อหาสาระ
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7) จัดทำแบบเรียนและคู่มือ
8) ทดลองใช้หลักสูตร
9) เผยแพร่และอบรมการใช้หลักสูตร
10) ประเมินผลของการใช้หลักสูตร
Luther Gulick และ Lyndall Urwick ได้กล่าวถึงปัจจัยการบริหารงานของห้องสมุด
ที่เรียกว่า POSDCORB ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล (Staling) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การทำรายงาน (Reporting)
และการจัดทำงบประมาณ (Budgeting) รายละเอียดดังนี้
การวางแผน (Planning) มีการวางแผนการจัดตั้งสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทุนทางปัญญาให้กับสังคมไทยเพื่อให้คน
ในสังคมไทยมี โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนทางปัญญาที่เท่าเทียมกัน อุทยานการเรียนรู้เป็นหน่วยงานหนึ่ง ใน
สังกัดของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
การจั ด องค์ก ร (Organizing) สำนั ก งานบริห ารและ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ (องค์ การ
มหาชน)มีการแบ่งแยกองค์กรออกเป็นหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ศูนย์ส่งเสริมและพั ฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์
คุณธรรม) ศูนย์ความเป็นเลิศค้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ทีเซลล์) และอุทยานการเรียนรู้( TK
park)
การบริหารงานบุคคล (Staffing) อุทยานการเรียนรู้มีการจัดโครงสร้างการบริหาร
ประกอบด้วยกณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกณะผู้บริหาร
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
การสั่งการ (Directing) เป็นไปตามสายงานจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และ
ฝ่ายต่างๆอีก 10 ฝ่าย อาทิ ฝ่ายอุทยานฯ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการตลาด เป็นต้นการ
ประสานงาน
(Coordinating) เป็ น ไปตามสายงานและมี ส ำนั ก ผู ้ อ ำนวยการเป็ น หน่ ว ยงาน
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
การทำรายงาน (Reporting มีการ จัดทำรายงานประจำปี
การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) ในปีพ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณ 457,523,334
บาท ในปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณ 295,981,250 บาท (อุทยานการเรียนรู้, 2550: 144)
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2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
2.2.4.1 ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความเป็นไปได้ ดังนี้
สุวิมล ติรกานันท์ (2550) กล่าวว่าความเป็นไปได้ (Feasibility Study) หมายถึง การ
ประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือก เพื่อนำมาจัดทำเป็นน โยบาย แผนงาน หรือโกรง
การใดๆ ทั้งนี้มักนิยมประเมินกันใน ค้านด้วยกันคือ
1) ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ
2) ค้านสังคม เป็นการพิจารณาว่าแผนงาน หรือโครงการไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณี
และการคำรงชีวิต ตลอดจนเป็นที่ขอมรับของสังคม
3) ค้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการดำเนินงานจะมีข้อขัดแย้งกับทางการเมือง
เกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนได้รับข้อสนับสนุนทางการเมือง
4) ด้านการบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้องว่ามี
ความสามารถที่จะดำเนินการตามแผนหรือไม่
5) ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน
6) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาโครงการ หรือแผนงานที่จัดทำขึ้นมีผลต่อการ
ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่
นอกจากนี้ สามารถพิจารณาถึงความเหมาะสม และการประเมินผลประ โยชน์ของ
ความเป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการโดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการพัฒนาระบบ
ขององค์กร โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีปัจจัยที่ใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยกัน 4 ประการ คือ
1) ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility) การ ศึกษาความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit
Analysis)" เป็นการศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินและตันทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาระบบ โคย
มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือการจำแนกผลตอบแทน
ต้นทุนที่จะใช้ในโคร งการพัฒนาระบบ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจะใช้ฟังก์ชันทางการเงิบ
เพื่อคำบวณหาดับทุนและกำไร ตลอดจบผลตอบแทบที่คาคว่าจะได้รับ
2) ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) เป็นการศึกษาถึง ความ
เป็นไปได้ทางด้านเทดนิคมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้เข้าใจถึงความสามารถในการพัฒนาระบบใหม่ของ
องค์กร และเป็นการประเมินเทคนิคของระบบใหม่ที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาจจะอาศัยคำถามเพื่อเป็น
แนวทางในการประเมิน ดังนี้
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(1) เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้นั้นสามารถรองรับปริมาณลูกค้ kที่อาจเพิ่มจำนวน
มากขึ้น และสามารถปรับเข้ากับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่
(2) เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมนั้นสามารถปรับใช้กับระบบใหม่ได้หรือไม่ ถ้ำาไม่ได้
องค์กรสามารถซื้อมาได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารพึงพอใจหรือไม่
(3) บุคลากรขององค์กรมีความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้มากพอ
หรือไม่
ทั้งนี้ หากมีการนำเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานมาใช้ในการทำงานหรือดำเนินการย่อมถือได้
ว่า เป็นสิ่งที่ดีต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความเสี่ยงต่อความ
เข้าใจของกลุ่มผู้ใช้งาน/ ชุมชน สืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นมีความล้ำยุคเกินไปด้วยเหตุนี้ การ
สร้างความคุ้นเคยของผู้ใช้งานกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ย่อมมีความจำเป็นต่อการนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยล้ำยุคมาปรับใช้ในองค์กรเช่นกัน
3) ความเป็ น ไปได้ ท างค้ า นการปฏิ บ ั ต ิ ง าน (Operational Feasibility) เป็ น การ
ประเมินถึงระบบใหม่เมื่อมีการใช้งาน ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของระบบเดิมได้มากน้อยเพียงใดรวมถึง
ความรู้สึกของผู้ใช้ระบบที่มีต่อการทำงานของระบบใหม่ด้วยการจะประเมินว่าระบบใหม่นั้นจะสามารถ
แก้ไขปัญหาของระบบเดิมได้มากน้อยเพียงใด มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
(1) ประสิทธิภาพ (Performance) ระบบใหม่นั้นมีความเร็วในการทำงานมาก
น้อยเพียงใด
(2) สารสนเทศ (Information) สารสนเทศที ่ จ ะได้ จ ากระบบใหม่ น ั ้ น มี
ความถูกต้อง ตรงประเด็น และสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่
(3) เศรษฐศาสตร์ (Economy) ระบบใหม่นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่ม
กำไรให้กับองค์กรได้อย่างไร
(4) การควบคุม (Control)มีความสามารถในการควบคุมระบบเพื่อป้องกัน
การ โกงและการ ยักยอก และมีความถูกต้องปลอดภัย ของข้อมูลมากน้อยเพียงใด
(5) ประสิทธิผล (Efficiency) ระบบใหม่จะต้องมีการใช้แหล่งทรัพยากรมาก
ที่สุดเพียงใด เช่น ทรัพยากรบุคคล เวลา ข้อมูล เป็นต้น
(6) การบริการ (Services)ระบบใหม่มีการเตรียมการบริการเมื่อเกิดปัญหาแก่
ผู้ใช้งาน และมีความยืดหยุ่นหรือไม่
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2551) ได้กล่าวว่า ถึงความเป็นไปได้ของการประเมิน โครงการ
ที่มีขนาดเล็กว่า สามารถทำการตัดสินใจ ได้ทันทีเมื่อดูจากข้อมูลต่าง ๆ ที่เสนอมาแต่หากเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน ใช้เวลายาว (Long Term Project) จะต้องทำการประเมินความเป็นไป
ได้ (Feasibility Study: FS หรือ Feasibility Analysis: FA) ที่มีความครอบคลุมในทุกด้ าน ทั้ง ด้าน
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เศรษฐกิจ สังม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ใน 6 ค้านด้วยกัน คือ 1) ด้น
เทคนิค 2) ด้านการเงิน 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านสังคมและการเมือง 5) ด้านการตลาด และ ) ด้าน
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากเป็นภาคธุรกิจจะเน้นค้านเศรษฐกิจและค้านการตลาดเป็นหลัก แต่หากเป็นภาครัฐ
มักจะมุ่งเน้นให้ความสำกัญกับด้านสังคมการเมือง และด้านสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของการจัดทำศูนย์การเรียนรู้
จันทนา จันทโร และศิริ จันทร์ ทองประเสริฐ (2534) ให้ความหมายของการศึ กษา
ความเป็นไปได้ของโครงการว่า หมายถึง การศึกษาเพื่อต้องการทราบผลที่จะเกิดขึ้น จากการดำเนินการ
ตามโครงการนั้น โดยพิจารณาจากการศึกษาด้านการตลาด วิศวกรรม และการเงินของโกรงการเในหลัก
ทั้งนี้เพื่อช่วยประกกาการตัดสินใจขกงผู้ที่คิดจะลงทุนในโครงการนั้นๆ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2536) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกบาความ
เป็นไปได้ของโครงการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการลงทุนตามโครงการลงทุน เพราะเป็นขั้นตอนที่จะต้อง
วิเคราะห์ไห้ได้คำตอบว่า ควรจะลงทุนตามโครงการนั้น ๆ หรือไม่ โดยความเป็นไปได้ เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการที่จะขอรับการลงทุนจากสถาบันการเงินจะต้องเสนอแผนธุรกิจและ
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสถาบันการเงินเสมอ
ชั ย ยศ สั น ติ ว งษ์ (2539) ได้ ก ล่ า วไว้ ว ่ า การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
อุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะมีกิจกรรมหลักหรือหน้าที่หลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านตลาดด้านเทคนิค
และด้านการเงิน ผลของกิจกรรมดัง กล่าวจะสรุป หรือสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของงบการเงิ น
ล่วงหน้า (Performa Financial Statement) ซึ่งเป็นหัวใจสำกัญเพื่อนำมาประเมินผลและตัดสินใจว่า
จะลงทุนในโครงการหรือไม่ โดยพิจารณาที่ผลตอบแทนจากการลงทุน และความสี่ยงว่าคุ้มกับเงินลงทุน
และความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จะเป็นการพิจารณาจาก
การศึกษาวิเคราะห์ โครงการ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทดนิค ด้านการจัดการ และค้นการเงิน
ซึ่งผลของกิจกรรมดังกล่าว จะสรุปหรือสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของการประมาณการกำไรสุทธิ ของ
โครงการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำมาประเมิน ผลและตัดสินใจในการลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณา
ผลตอบแทนจากการลงทุนว่าคุ้มค่าในการลงทุน
หรือไม่
สรุปได้ว่า การศึกยาความเป็นไปได้ในการ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ต้องนำหลักการเกณฑ์
ความเป็นไปได้ทั้งในค้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริการ เทคนิค สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางใบ
การจัดทำศูนย์การเรียบรู้ที่เหมาะสมกันชุมชน
2.2.4.2 แนวคิดการวิเคราะห์โครงการ
ชัยยศ สันติวงษ์ (2539) ได้ทำการวิเคราะห์ โครงการแบ่งได้ 4 ด้าน ดังนี้
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การวิเคราะห์ ด้ านการตลาดการวิ เ คราะห์ ด ้านการตลาด (Market Analysis) เป็น
การศึกษารายละเอียดของข้อมูลที่นำไปใช้กำหนดเป้าหมายของตลาดคุณลักษณะ และ ภาวะของตลาด
ตลอดจนระบุถึงขนาค
ตลาดโดยทั่วไป การวิเคราะห์ด้านการตลาดที่นำมาใช้ในการศึกษากับโรงเรียนกวดวิชา ประกอบไปด้วย
1) บรรยายภาวะตลาดโดยสรุป รวมถึงขอบเขตของตลาด ช่องทางระบบการ
จัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในทางการคำเนินธุรกิจไรงเรียนกวดวิชาโดยทั่วไป
2) วิเคราะห์อุปสงค์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนากต
3) วิ เ คราะห์ ช ่อ งทางระบบการจัด จำหน่า ย ทั ้ ง ในอดี ต และปั จ จุบ ั น เก็ บ
รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์แข่งขันของโรงเรียนกวดวิชา เช่น ค่าเล่าเรียน คุณภาพ กลยุทธ์ทาง
การตลาดของกู่แข่งขัน
4) คาดคะเนส่วนแบ่ง ตลาดของโครงการนั้น โดยคำนึง ถึง อุปสงค์ การจัด
จำหน่ายสถานการณ์แข่งขัน และกลยุทธ์ทางการตลาดของโกรงการนั้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์ด้านการตลาดจะใช้ทฤษฎี
ส่วนประสมการตลาดสำหรับธุรกิจให้บริการหรือ 7 P's มาประกอบในการวิเคราะห์แต่ละส่วนดังนี้
1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอเพื่อตอบสนองความจำเป็น
และความต้องการของบุคคลให้พึงพอใจ
2) ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน
3) สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ให้บริการ ทำเล ที่ตั้ง หรือช่องทางจัด
จำหน่าย
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่
จูงใจให้ถูกคำเข้ามาใช้บริการ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ การลดราคา การโฆษณา เป็นตัน
5) บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรในองค์กรที่คอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการในธุรกิจบริการส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้บริการจะเกี่ยวช้อง โดยตรงกับพนักงานและ
ประเมินผลความพอใจจากบริการที่ได้รับ ดัง นั้นบุกลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่สำกั ญสำหรับตลาด
บริการ
6) ขั้นตอนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการใช้
บริการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เนื่องจากในธุรกิจบริการลูกก้าจะสัมผัสกับกระบวนการให้บริการ
โดยตรงดังนั้นองค์ประกอบด้านนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก
7) ภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กร (Physical Evidence) หมายถึงส่วนประกอบ
ขององค์กรที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้และเป็นส่วนที่เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้ำให้เข้ามาใช้บริการ
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การวิเคราะห์ด้านการเทคนิค
การวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis) จะบ่งบอกความเป็นไปได้ทางด้ าน
เทคนิคและเป็นพื้นฐานในการคาดคะเนต้นทุนของโครงการเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนต่อไป
การวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
1) ในการกำหนดทำเลสถานที่ตั้ง พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของทำเล
สถานที่
2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดคุณสมบัติทางด้านกายภาพ
3) การกำหนดขนาด และวิธีการก่อสร้าง
4) การออกแบบผังอาคาร และการปรับปรุงที่ดินในการก่อสร้าง
การวิเคราะห์ด้นการจัดการ
การวิ เ คราะห์ ด ้ า นการจัด การ (Management Analysis) เป็ น การศึ ก ษาก่ อนการ
จัดการก่อนการดำเนินงาน เช่นการ ขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา ยังคงต้องรวมถึงการศึกษา
เพื่อกำหนดรูปแบบในการคำเนินงานของโรงเรียนกวดวิชาการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การกำหนด
คุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง การสรรหาและการรักษาครู อาจารย์ พนักงาน
รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง และการดำเนินการต่างๆ ก่อนการเปิดกิจการ
การวิเคราะห์ด้านการเงิน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis)นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนนี้จะเน้นหนักการตระเตรียมงบการเงินล่วงหน้า โดยการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ทางด้าน
การตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการมาใช้ประกอบการประมาณการทางด้านต้นทุนและรายได้
ของโกรงการ เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางค้านการเงิน ได้แก่
1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) คือวิธีที่ดิดระยะเวลาคืนทุน
โดยหากำไรที่ได้รับจากโครงการว่าใช้ระยะเวลานานเท่า ไร จึงจะคุ้มกับรายจ่ายลงทุนเริ่มแรกพอดี ซึ่ง
กำไรในที่นี้หมายถึง กำไรสุทธิหลังหักภาษี รวมกับต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) และค่าเสื่อมราคาและ
การคำนวณจะไม่ได้มีการคำนึงถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลา ของกระแสเงินสดตลอดช่วงอายุของ
โครงการ จะเป็นลักษณะผลตอบแทนโดยสรุป มุ่งสภาพคล่องทางการเงิน
มากกว่าจะมุ่งถึงความสามารถทำกำไร แต่สำหรับ โครงการที่มีขนาดเล็กซึ่งมูลค่าเงินตามกาลเวลาไม่มี
ผลกระทบมากนัก ก็สามารถนำมาประเมินได้
2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือการประเมินหา
ผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทั้งรับ และจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุโครงการลดค่า
ด้วยอัตราลดค่า ซึ่งแสดงออกมาในรูปของสมการ คือ อัตราคอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินกู้ระยะยาวในตลาด
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เงินทุน หรืออาจเป็นต้นทุนของทุนก็ได้ ซึ่งอัตราดังกล่าว เป็ นอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำสุด (Minimum
Rate of Return) ที่นักลงทุนต้องการ
3) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return หรือ IRR)
คือ อัตราที่นำไปลดค่าแล้วทำให้กระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายพอดีนั่นเอง คือวิธีการคำนวณ
ก็เหมือนกับวิธีการของ NPV เพียงแต่เปลี่ยนการใช้อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำมาเป็นการลดกำหลายๆ ค่ำ
จนกระทั่งได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมเท่ากับศูนย์ อัตราลดค่าที่ได้นั้น คือ อัตราผลตอบแทนซื้อลดที่แสดง
ถึงความสามารถในการทำกำไร ที่แท้จริงของโครงการนั่นเองซึ่งวิธีการคำนวณเริ่มด้วยการเตรียมตาราง
กระแสเงินสุด แล้วนำอัตราลดูค่าที่ประมาณการ ไว้มาลดค่ากระแสเงินสดสุทธิออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน
หากผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นบวก แสดงว่า อัตราลดค่าที่ประมาณการไว้ต่ำเกินไป ควรเปลี่ยนมาลอง
อัตราลดค่าที่สูงขึ้นหากผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นลบแสดงว่าอัตราลดค่าที่ประมาณการไว้สู งเกิน ไป
อัตราลคค่าที่แท้จริงจะอยู่ระหว่างช่วงคังกล่าว ซึ่งไม่สามารถหาได้จากตาราง ก็อาจทำได้โดยการเทียบ
บัญญัติไตรยางค์ และ โดยหลักการควรเลือกโครงการที่ให้อัตราผลตอบแทนภายใน โครงการที่สูงกว่า
อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำหรืออัตราจุดตัดซึ่งแสดงว่าโครงการนั้นมีความสามารถในการทำกำไรแสดงว่า
โครงการนี้เป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ โดรงการการจัดการและแบ่งออกเป็นการตลาด เทคนิค
การจัดการและการเงิน
2.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้
การเตรียมความพร้อมเป็นการตอบสนองซึ่งขึ้น กับองค์ประกอบที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนการบริการศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประ โยชน์กับประชาชน ชุมชน สังคม มากที่สุด
2.2.5.1 ความหมายของการเตรียมความพร้อม
Mckechnic (1996) ได้ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมว่า เป็นลักษณะที่
ผู้กระทำมีความคล่องตัว กระตือรือร้น ตั้งใจการทำพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้กิจกรรมที่กระทำบรรลุ ถึง
ผลสำเร็จ
Carter (1973) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการเตรี ย มความพร้ อ มว่ า คื อ ความสนใจ
ความสามารถที่เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวม วุฒิภาวะ ประสบการณ์ และอารมณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคคล
เคโช สวนานนท์ (2512) ได้ให้ความหมายว่า การเตรียมความพร้อมเป็นสภาพของการ
เตรียมตัวเพื่อการตอบสนอง หรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง และสภาพความพร้อมของบุคคลนั้นๆ
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายเละจิตใจ การเร้า การจูง
ใจ และการฝึกอบรม
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พิไลลักษณ์ สุขเทพ (2543)ได้กล่าวถึงความหมายของการเตรียมความพร้อมว่า ได้แก่
ความพร้อมของระบบองค์กร ความพร้อมของบุคคล ความพร้อมด้านทรัพยากร และความพร้อมของ
ชุมชน ดังนี้
1) ความพร้อมของระบบองค์กร คือ สภาพบุคคลหรือองค์กรที่มีภาวะสมบูรณ์ท้งั ทาง
กายภาพและกระบวนการ สามารถที่ จะก่ อให้ เกิดการเรี ยน ดำเนินกิจกรรมต่ างๆ ได้อย่างบรรจุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกล่าวได้ว่าความพร้อมของระบบองค์กร มีองค์ประกอบ คือ นโยบาย (Policy) เป็น
แนวทางทิศทาง และกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมาย เพื่อ ให้เกิดความเหมาะสมได้แก่ การวางแผน การ
เตรียมองค์กรหรือเตรียมแผนการปฏิบัติงาน การมีแผนงานหรือระเบียบปฏิบัติงาน การประสานงาน
และการประเมินผล
2) การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค คล เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มเพื ่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าในตัวบุคคล ทั้งด้าน สภาพบุคคล ความกระตือรือร้นตั้งใจในการร่วมกิจกรรมรวมถึง การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กิจกรรมอันได้แก่ การฝึกอบรม การศึกยา การพัฒนา
3) การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร หมายถึงการเตรียมความพร้อม การเงินและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย
4) การเตรียมความพร้อมของชุมชน เป็นการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง เป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ และ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
อันได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติ การรับผลประ โยชน์ การติดตามและประเมินผล
2.2.5.2 องค์ประกอบของการเตรียมความพร้อม
การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มีนักวิชาการ
ได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อม ดังนี้
พรรณี ช.เจนจิต (2538) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความพร้อมมี 3 ประการ ดังนี้
1) วุฒิภาวะ
2) การได้รับการอบรมและเตรียมตัว
3) ความสนใจหรือแรงจูงใจ
Down and Thackrey (1971) ได้แบ่งองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1) องค์ประกอบทางกายภาพ ไต้แก่ การบรรลุวุฒิภาวะทางด้านร่างกายทั่วไป
2) องค์ ป ระกอบทางสติ ป ั ญ ญา ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางสติ ป ั ญ ญาโดยทั ่ ว ไป
ความสามารถในการรับรู้ และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
3) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ประสบการณ์ด้านสังคม
4) องค์ประกอบทางค้านอารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ ได้แก่ ความมั่นคงทางค้ำน
อารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้
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Rowden (2001) กล่ า วว่ า ความพร้ อ มในการเปลี ่ ย นแปลงถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ใน
คุณลักษณะสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้ง นี้สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันมี
ลั ก ษณะเป็ น พลวั ต (Dynamic) และมี ค วามไม่ แ น่ น อนในระดั บ สู ง องค์ ก รต่ า งๆ จำต้ อ งแสวงหา
ยุทธศาสตร์และวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านการไวต่อการเรียนรู้ต่อคู่แข่งพร้อมกับการ
แสวงหาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนากตให้แก่องค์การ มี 2 ประเภท
ดังนี้
1) ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เริ่มจาก ความปารถนา แรงจูงใจและ
จุดมุ่งหมายที่สมาชิกใบองค์กรมีต่อการเปลี่ยนแปลง
2) ความพร้ อ มในการเปลี ่ย นแปลงในระดั บ องค์ การ หมายถึ ง ความสามารถของ
องค์การทั้งในเชิงสังคม เทคโนโลยี หรือความคิดเชิงระบบในความพยายามนำเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาใน
องค์กรและเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบต่างๆ
Maurer (2001) ได้ เ สนอเครื ่ อ งมื อ ในการวั ค ความพร้ อ มไนการรั บ มื อ ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงซึ่งครอบคลุม 6 ประเด็นดังนี้
1) การตรวจสอบความเป็ น มาของความเปลี ่ ย นแปลงโดยพิ จ ารณาว่ า ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ในอคีตเคยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันหรือไม่
2) การชี ้ น ำ (Direction) หมายถึ ง องค์ ก ารจะต้ อ งสร้ า งความเข้ า ใจต่ อ สมาชิ กใน
องค์ ก ารและทำให้ ส มาชิ กในองค์ การยอมรั บ ต่ อการตั ด สิ นใจดำเนิ นการ ใจๆ เพื ่ อ รั บ มื อ กั บการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
3) การสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจ (Cooperation and Trust) ในหมู่
พนักงาน ทั้งนี้องค์กรจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลต่างๆภายในองค์กร ได้ถูกแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง
รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
4) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างความ
กล้าได้กล้ำาเสียและกล้ำาเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
5) การสร้างกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการ ใดๆ เพื่อรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการยืดหยุ่นถูกคาดหวัง ว่าจะทำให้ระดับการต่ อต้า นการ
เปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การลดน้อยลง
6) การใช้รางวัลและกลวิธีต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
Sudharatna (2004) กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างความพร้อมรับมือต่อ
ความเปลี่ยนแปลงขององค์การไว้ 8 ประการได้แก่
1) การคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ คือสมาชิกองค์การต้องมีความรู้
เกี่ยวกับสถานะขององค์กร
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2) ภาวะผู ้ น ำ ในการสร้ า งความพร้ อ มในการเปลี ่ ย นแปลง จะต้ อ งสนั บ สนุ น ให้
เป้าหมายและพันธกิจขององค์การบรรลุผลสำเร็จ มีการกระตุ้นให้พนักงานทำงานร่วมกันสร้างความ
ไว้วางใจภายใต้กรอบจริยธรรมและยังต้องสื่อสารเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมถึงผลกระทบที่
มีต่อตัวพนักงานรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลง
3) วัฒนธรรมองค์การ องค์การที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจะมีวัฒนธรรมองค์การ
ที่เนั้นการให้อำนาจพนักงานในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานกล้เสี่ยงและพร้อมเปลี่ยนแปลง
4) แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ มีความพร้อมในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้สมาชิกกล้ำตัดสินใจ มีความจริงใจ เปิดกว้าง
รวมถึ ง ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การความหลากหลายของสมาชิ ก ในองค์ ก ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5) การสื่อสารภายในองค์การ มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างสมาชิกในองค์การ ได้สะดวก
6) ทักษะและความเหมาะสมกับของงาน กล่าวคือ องค์การต้องแน่ใจว่า สมาชิกส่วน
ใหญ่ขององค์การมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ขณะเดียวกันแน่ใจว่า ผู้นำในการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การมีความรู้และ ทักษะ ที่เหมาะสม ทั้ง ความสามารถในการประสานผลประ
โยชน์ที่หลากหลายของสมาชิกให้สอดคล้องต้องกัน ความสามารถในการรับฟังผู้อื่นความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการสื่อสารกับผู้คน และความสามารถในการจัดการการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม
7) การให้รางวัลและคำชื่นชม เป็นการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจทำได้ตั้งแต่
การโน้มน้าวให้สมาชิกขององค์การเชื่อว่า ตนจะได้รับประ ใยชน์จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การให้
รางวัลหรือผลตอบแทนที่เชื่อมโยงต่อความสำเร็จขององค์การ การรับประกันความมั่นใจ ทั้งความมั่นคง
ในการทำงาน และคุณค่าของพนักงาน เป็นด้น
8) โครงสร้างองค์การ โดยมีองค์การโครงสร้างที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสมาชิกของ
องค์การต้องเข้าใจถึงเป้าหมายและบทบาทของตนอย่างชัดเจน

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
ความหมายของคุณภาพชีวิตแนวคิดที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสัง คมได้กลายเป็น
แนวคิดเชิงสากลและเห็นว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการคุณภาพชีวิต (quality of life) มีผู้ให้
คำนิยามความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ในหลายมิติ ดังนี้
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ชาร์มา (Shama 1988 )ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต คือ ความพึงพอใจอันเกิดมาจากการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการทางจิตใจและสังคม ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับความสามารถของสังคมในการตอบสนองความต้องการ
เกษม จันทร์แก้ว (2540) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในแง่ของสิ่งแวดล้อมนั้นหมายถึง การศึกษา
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางการศึกษา อนามัย และเศรษฐกิจ ตามลักษณะของ
สิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพ เชื้อชาติ วัฒนธรรม และวิธีการเลี้ยงดูโดยที่คุณภาพชีวิตนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพ
ทั่วไปของสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพ บุคคลอยู่ในที่ทรัพยากรสิ่ง แวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ย่อมจะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า บุคคลที่อยู่ในที่ขาดแคลนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตต้องขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลอีกด้วย
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต 2549) ได้จำแนกคุณภาพชีวิต โดยเน้นที่การใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
1. คุณภาพชีวิตระดับพื้นฐาน คือ ระดับทิฏธัมมิกัตถะ มีดังนี้
1.1 สุขภาพดี มีพลานามัย และมีปัจจัยเครื่องรักษาส่งเสริมสุขภาพ
1.2 พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เช่น มีอาชีพ มีความประหยัด ขยันสุจริต มีเงินใช้
1.3 ผู้ผลิตและบริโภคเป็น
1.4 มีอาหารที่มีคุณค่า มีกินและกินเป็น
1.5 มีที่อยู่อาศัยและที่ทำงานที่เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด สะดวก และสบายต่อการ
ดำเนินชีวิตการทำงานและการดำเนิน
1.6 มีครอบครัวซึ่งมีกำลังพอบำรุงเลี้ยงได้ อยู่กันด้วยความสุข ทั้งอบอุ่นและร่มเย็นอยู่
ร่วมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจเกื้อการุณย์ ผูกมิตร และขวนขวายทำกิจที่
เป็นประโยชน์
1.7 มีเวลาว่างเป็นของตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการเสนอความ
รื่นรมย์บันเทิงที่ไร้โทษ ชื่นชมชาบซึ้งในสุนทรีย์ และในการที่จะพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปในด้านต่าง ๆ
2. คุณภาพชีวิตระดับพัฒนาการ หรือ ระดับสัมปรายิกัตถะ
2.1 มีการศึกษา รู้เข้าใจ เท่าทันเหตุการณ์ มีประสบการณ์ที่เป็นฐานของการดำเนิน
ชีวิต และตัดสินใจอย่างฉลาด
2.2 มีวิจารณญาณ พิจารณาเหตุปัจจัย รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา
มีกุศลวิธีที่จะแก้ไขคลายทุกข์ได้
2.3 มี จ ิ ต ใจที ่ พั ฒนา กอปรด้ ว ยคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม เชื ่ อ มั ่ นในการทำความดี
ประพฤติดีงาม สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ มั่นใจในคุณค่าของชีวิตตน
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2.4 สุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเจตคติดีงาม จิตใจปลอดโปร่ง เบิกบานผ่อง
ใส เป็นสุข มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริงคุณภาพชีวิตระดับเอื้อโอกาส หรือ ระดับอุภอตตถะ
2.5 มีความปลอดภัยทั้งกายใจ เช่น ปราศจากโจรผู้ร้าย ละอบายมุข
2.6 อยู่ในสังคมที่มีสวัสดิการและบริการดี อำนวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ไมตรีสงเคราะห์
2.7 อยู่ในสังคมที่อำนวยโอกาสในการทำงานที่ตนถนัด โอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึง
วิทยาการต่าง ๆ โอกาสในการมีส่วนร่วมในสัง คม ในชุมชน ในทางการเมือง และโอกาสในการได้รับ
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
2.8 อยู่ในสังคมที่มีระเบียบ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายที่เป็น
ธรรม และเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
2.9 มีธรรมชาติแวดล้อมที่เกื้อกูล รื่นรมย์ สวยงาม ผืนน้ำ อากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ
อนุชาติ พวงสำลี และคนอื่น ๆ (2541) ได้กล่าวว่า คนที่มีคุณภาพชีวิตนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ดำเนินชีวิตในทางชอบธรรม มีความพอใจในความเป็นอยู่
ของตัวตนเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตของบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสามารถดำรงชีวิตที่ชอบธรรม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและค่านิยมสั ง คม
ตลอดจนแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้มาอย่างถูกต้อง ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ คุ ณภาพ
ชีวิตแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ
1. ทางด้านร่างกาย คือ บุคคลจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สบบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บ อันเป็นผลตอบสนองมาจากปัจจัยพื้นฐาน
2. ทางด้านจิตใจ คือ บุคคลจะต้องมีสภาวะจิ ต ใจที่ สมบูร ณ์ ร่เริง แจ่มใส ไม่วิตกกัง วลมี
ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคมสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในชีวิต
3. ทางด้านสังคม คือ บุคคลสามารถดำรงชีวิตภายใต้บรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมในฐานะ
เป็นสมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุข
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมาย "คุณภาพ" หมายถึง ลักษณะดีลักษณะประจำตัว
บุคคล หรือสิ่งของนั้นๆ และ "ชีวิต" หมายถึง ความเป็นอยู่ ดังนั้น "คุณภาพชีวิต"จึงหมายถึง ลักษณะ
ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล
สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ และคณะ (2548 ) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ปกติ มีความพึงพอใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของการดำรงชีวิต เช่นครอบครัว การ
ทำงาน สุขภาพ รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้
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จากความหมายของคุณภาพชีวิตที่กล่าวมา สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่
ดี มีความสุข และมีความพึงพอใจในชีวิต ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ในการดำเนินชีวิตของบุคคล ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง และค่านิยมที่สังคมยอมรับ
2.3.1 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบและแต่ละ
องค์ประกอบนั้น ก็มีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามทัศนะคติของแต่ละบุคคล หรือแต่ละสังคม
คุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดที่มีความหลากหลายและซับซ้อน ซึ่งได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย โดยมี
องค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
จำรัส ด้วงสุวรรณ (2545) ได้แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ลักษณะ ดังนี้ ทำให้ร่างกาย
แข็งแรง รู้จักการออกกำลังกาย นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
หลีกเลี้ยงสารคาเฟอีน นิโคติน แอลกอฮอล์ หรือ ยาต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน และการทำ
หน้าที่ของร่างกายตามปกติ เรียนรู้วิธีการพักผ่อน การควบคุมความเครียด โดยการเล่นกีฬา หรือ หา
งานอดิเรกทำในยามว่าง เรียนรู้ในการทำสมาธิ โยคะ การหายใจ เพื่อนำไปสู่ความสงบ และการพักผ่อน
ที่แท้จริงขจัดอารมณ์เสียออกไป เนื่องจากความโกรธความเศร้า ความหมดหวัง ความสิ้นหวัง จะไป
กระตุ้นสารที่เป็นอันตรายต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจำต้องหาทางขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปโดยเร็ว
สร้างจินตนาการในสิ่งที่ต้องการและมีความฝันทุกวันความคิดที่ดีจะส่ง ผลต่อประสบการณ์และการ
กระทำ จงคิดในแง่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หาเวลาอยู่คนเดียวในแต่ละวัน มีความรื่นรมย์
ในความสงบ เพราะสิ่งทั้งหลายจะมีคุณค่า
เพียงเล็กน้อย หากไม่สามารถแสวงหาความสุขได้จากภายใน และมีความสมดุลกลมกลืนในสิ่งต่าง ๆได้
ทำชีวิตให้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องรีบเร่ง หรือผลักดันตนเองอย่างมากเหมือน คนอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็น
เหยื่อสภาพแวดล้อมเสมอไป ทำทุกอย่างให้ช้าลง มีอารมณ์ขัน ขจัดอารมณ์ไม่ดีออกไป และหัวเราะ
อย่างเต็มที่ในทุกวัน เพราะความขบขันเป็นตัวกระตุ้นระบบคุ้มกันได้เป็นอย่างดี ไม่ควรมองโลกอย่าง
เคร่งเครียด เพราะเสียงหัวเราะช่วยให้ชีวิตรื่นรมย์และสมบูรณ์ได้ สุทธิพร
องค์การยูเนสโก (UNESCO) (2556) ได้กำหนดองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตไว้ 5 ด้าน คือ
มาตรฐานการครองชีพ การเปลี่ยนแปลงประชากรระบบสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนา และ
ทรัพยากร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (2537) ได้กำหนดดัชนีวัดความมั่น คง
ของชีวิตมนุษย์ระดับโลก (global human security) ซึ่งได้กำหนดสาระของความมั่นคงในชีวิตมนุษย์ไว้
7 ด้าน ได้แก่
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1. ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ
2. ความมั่นคงทางด้านอาหาร
3. ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ
4. ความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม
5. ความมั่นคงทางด้านบุคคล
6. ความมั่นคงทางด้านชุมชน
7. ความมั่นคงทางด้านการเมือง
กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่สำคัญนั้น ประกอบไปด้วยมิติด้านต่าง ๆ เช่น
มาตรฐานการครองชีพ อาหารและโภชนาการที ่เ หมาะสม เศรษฐกิ จ สุ ข ภาพ ระบอบสั ง คมและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม บุคคล ชุมชน การเมือง ฯลฯ ทุกด้านย่อมมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

2.4 แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4.1 ทฤษฎีใหม่
"ทฤษฎีใหม่" เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึงการจัดการทรัพ ยากร
สำหรับทำมาหากิน คือที่ดินและแหล่งน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบของการทำเกษตรกรรมรูปแบบหนึ่ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนคนไทยนำไปใช้ นำไปปฏิบัติเพื่อการ
ดำรงชีพ ทฤษฎีใหม่มีพื้นฐานแนวคิดทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจแบบ
การผลิตเพื่อยังชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตพอมีพอกินตลอดปี หลังจากนั้นผลผลิตที่เหลืออาจนำมา
แปรรูปหรือนำมาจำหน่าย เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้เป็นการบูร
ณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อาทิ การเกษตร การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่ง เป็นการพัฒนาแนวใหม่ สำหรับ
ประชาชนและชุมชนทั่วประเทศ ในอัน ที่จ ะก้าวไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี พอมีพ อกิน สามารถพึ่งตนเองได้
ขณะเดียวกันก็จะนำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนได้ในที่สุดในบทนี้เป็นการกล่าวถึง
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีใหม่ ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ ปัญหาและอุปสรรค
ของทฤษฎีใหม่ ข้อควรระมัดระวังสำหรับทฤษฎีใหม่ ความสำคัญและความสำเร็จของทฤษฎีใหม่ รวมถึงการนำ
ทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน

2.4.1.1 ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทาน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชุมชนไว้หลายแนวทาง แนวพระราชดำริซึ่ง
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เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คือแนวพระราชดำริเรื่อง การเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า "ทฤษฎีใหม่ของในหลวง"
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ คือการพัฒนาด้านการเกษตร โดยทำการเพาะปลูกพืชหลาย
อย่างในที่เดียวกัน หรือปลูกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน โดยได้ท รงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มูลนิธ ิชัย
พัฒนาทดลองทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปีพ.ศ.2532 ในที่ดินประมาณ 15-16 ไร่ ที่มีสภาพแห้งแล้ง
ขาดธาตุอาหาร ซึ่งอยู่ติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี โดยใช้หลักการประสานงานระหว่าง "
ชาวบ้าน" "วัด" และ "ราชการ" เรียกย่อ ๆ ว่า "บวร" ทรงให้วัดเป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพราะทรงมี
วัตถุประสงค์ให้ชาวบ้าน วัดและราชการได้รู้จักสามัคคีช่วยเหลือกันพัฒนาท้องถิ่นหลังจากทดลองจน
ประสบผลสำเร็จในปี 2535 จึงขยายผลไปดำเนินการที่บ้ากุดตอแก่น ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดาร แห้งแล้งมาก อาศัยเพียงน้ำค้างหล่อเลี้ยงเมล็ดข้าวเท่านั้น นา ไร่ ได้
ผลผลิตเพียง 2-3 ถังต่อไร่ เมื่อนำหลักการพัฒนาทฤษฎีใหม่ไปใช้ก็ประสบผลสำเร็จ โดยได้ผลผลิตไร่ละ
กว่า 20 ถัง ทำให้ชาวบ้านมีความสุข บุตรหลานที่จากไปต่างถิ่นก็กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวอย่ าง
อบอุ่น (วิวัฒน์ ศัลยกำธร, 2540 : 47)
ทฤษฎีใหม่ (New theory) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ แท้จริงแล้วพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำมานานแล้ว โดยให้เกษตรกรทำการปลูกพืช
หมุนเวียนและหรือปลูกพืชไว้ให้หลายหลากชนิดบนพื้นที่เดียวกันอย่างที่เรียกว่า "ไร่นาผสมผสานหรือไร่
นาสวนผสม" ด้วยวิธีการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้มีการ
จัดสร้างแหล่งน้ำในที่ดินสำหรับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้
ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายและมีอาหารไว้สำหรับบริโภคตลอดปี เพื่อเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงไม่ให้เกิดความ
เสียหายเมื่อตลาดหรือสภาพแวดล้อมเกิดความแปรปรวนหรือเกิดวิกฤติขึ้น (กรมวิชาการ,2539 : 3438)
2.4.1.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีใหม่
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชทาน
แนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และอาชีพตามแนวทางทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3
ขั้น ดังนี้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541)
- ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น (การผลิต)
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง หรือที่รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นขั้นเริ่มต้นที่มี
ความสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหลักพื้นฐานที่สำคัญที่จะปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่ขั้นที่
หนึ่งนี้ คือเกษตรกรหรือเจ้าของที่ดินต้องมีพื้นที่ทำมาหากินแปลงเล็ก ๆ หรือค่อนข้างจำกัดไม่เกิน 15
ไร่ ทั้งนี้สถานะพื้นฐานของเกษตรกร คือมีพื้นที่น้อย ค่อนข้างยากจน อยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนเป็นหลัก
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โดยในชั้นที่ 1 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพด้านอาหารประจำวัน ความ
มั่นคงของรายได้ ความมั่นคงของชีวิตและความมั่นคงของชุมชนชนบท เป็นเศรษฐกิจพึ่งตนเองมากขึ้น
ซึ่งในระยะเริ่มแรกเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ประหยัด มีความพอเพียงและสามารถเลี้ยงตัวเองได้
ก่อน ทั้งนี้ต้องอาศัยความขยันมานะ อดทน รวมถึง ต้องรู้ รัก สามัคคี ในท้องถิ่นของตนเอง มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการผลิตว่า ต้องการผลิต
ข้าวสำหรับการบริโภคได้เพียงพอตลอดปี โดยครอบครัวหนึ่งทำนา 5 ไร่ ก็จะมีข้าวพอกิน
สำหรับหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน จะต้องมีหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ
เป็นสำคัญ ร่วมกันกับการบริหารจัดการเวลา เงินทุนและกำลังคน (มูลนิธิชัยพัฒนา. 2537)
การจัดสรรพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงคิดคำนวณเป็นสูตรไว้อย่างคร่าว 1 ว่า ในพื้นที่แต่ละแปลงควรประกอบไปด้วยนาข้าว 5 ไร่
พืชไร่และพืชสวน 5 ไร่ สระน้ำ 3 ไร่ ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ อีก 2 ไร่ รวมทั้ง หมด 15 ไร่หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งสัดส่วนนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม
ของพื้นที่
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง : สระกักเก็บน้ำ
พื้นที่ประมาณร้อยละ 30 ส่วนแรกให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้สำหรับเก็บน้ำฝนในฤดูฝนและใช้
เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่าง ๆ เช่น เลี้ยงปลา ปลูกผักบุ้งปลูกผัก
กะเฉด และอื่น ๆ เป็นต้น
การขุดสระน้ำจำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะของดินว่า มีความสามารถเก็บน้ำได้หรือไม่ ดังนั้นจึง
ควรมีการตรวจสอบสภาพดินก่อนดำเนินการขุดสระและอีกประการหนึ่ง คือตำแหน่งของ การขุดสระน้ำ
เนื่องจากสระน้ำต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ จึงควรอยู่ในพื้นที่ที่สามารถรับน้ำได้มากที่สุดส่วนพื้นที่ที่
อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ ควรขุดสระอยู่ใกล้และต้องสะดวกต่อการนำน้ำไปใช้ประโยชน์ด้วย
ขนาดของสระน้ำที่ขุดต้องมีความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมกล่าวคือ
ถ้าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอาศัยน้ำฝนธรรมชาติอย่างน้อยต้องมีน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ (การทำ
นา 5 ไร่ ปลูกพืชไรไม้ผล 5 ไร่ รวมพื้นที่ 10 ไร่ รวมพื้นที่ 10 ไร่ ต้องใช้น้ำ 10,000ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
ต้องคำนึงถึงการระเหยของน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือสระน้ำ เพราะโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันน้ำจะระเหย
ออกไปประมาณวันละ 1 เซนติเมตร ถ้าฝนไม่ตกนานวันก็ต ้องคำนวณปริม าณน้ำ และใช้น ้ำอย่ า ง
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมไว้ด้วย
ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำหรือเขตชลประทาน สระน้ำอาจมีขนาดเล็กหรือตื้น
แคหรือกว้างตามความเหมาะสม เพราะมีน้ำเข้ามาเติมอยู่เรื่อย ๆ อย่างไรก็ดี การขุดสระหรืออ่างเก็บน้ำ
เกษตรกรจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลื อจากหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการหน่วยงาน
เอกชนหรือองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ
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สำหรับการจัดการดิน ในระหว่างการขุดสระน้ำจะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หน้าดิน
ควรแยกกองไว้ต่างหาก เพื่อนำดินไม่ดีมาถมทำขอบสระหรือยกร่องเพื่อปลูกไม้ผลการดูแลรักษาสระน้ำ
ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบบริเวณขอบสระเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดินและสามารถป้องกัน
การระเหยของน้ำได้อีกด้วย
พื้นที่ส่วนที่สอง : ปลูกข้าว
พื้นที่ส่วนที่สองร้อยละ 30 นี้ให้ปลูกข้าวเพื่อใช้บริโภคสำหรับครอบครัวให้พอเพียงตลอดทั้งปี
ไม่ต้องไปซื้อหาในราคาที่แพง ทุกครัวเรือนสามารถอยู่รอดและพึ่งตนเองได้
นอกจากนี้การปลูกข้าวจะต้องพิจารณาถึงการคัดเลือกพันธุ์และเทคโนโลยีในการผลิตที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนลักษณะสังคมของเกษตรกร ควรปลูกข้าวสำหรับการบริโภคก่อนแล้ว
จึงใช้พื้นที่นาที่เหลือปลูกข้าวพันธุ์อื่นที่ตลาดต้องการเป็นลำดับรองลงมา
พื้นที่ส่วนที่สาม : ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก
พื้นที่ส่วนที่สามร้อยละ 30 ของพื้นที่ ให้ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชสวน พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้ใน
การบริโภค ถ้าเหลือจากการบริโภคก็นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมรายได้ การปลูกพืชหลากหลาย
ชนิดจะเป็นการช่วยกระจายเงินทุน แรงงาน น้ำและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยง
ของความแปรปรวนอันเกิดจากธรรมชาติ เศรษฐกิจและความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชหรือแมลง
ศัตรูพืชด้วย
แนวทางในการเลื อ กปลู กพื ช ผสม พื ช หลายชนิ ด ทำประโยชน์ ไ ด้ม ากกว่ า หนึ ่ ง อย่า งหรือ
อเนกประสงค์ การเลือกปลูกพืชผสมผสานหลายอย่างในพื้นที่เดียวกันต้องอาศัยคำแนะนำทางวิชาการ
และประสบการณ์หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพราะพืชพรรณบางชนิดอยู่ร่วมกันได้ บางชนิดปลูกร่วมกัน
ไม่ได้
พื้นที่ส่วนที่สี่ : ที่อยู่อาศัยและโรงเรือนรวมถึงอื่น ๆ
พื้นที่ส่วนที่สื่ คือร้อยละ 10 สำหรับไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนน คันดิน โรงเรือนเรือน
เพาะชำและอื่น ๆ
การเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลาควรคำนึงถึงแรงงาน เงินทุนและพื้นที่ที่เหลือ เพื่อเป็นรายได้เสริม
และอาหารประจำวันสำหรับครอบครัว เช่น หมู่ ไก่ ปลา เป็ด กบ เป็นต้น สำหรับเทคนิคในการเลี้ยง
สัตว์ตามแนวทางทฤษฎีใหม่สามารถขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากนักวิชาการ เช่นเดียวกับการปลูก
พืช การสร้างโรงเรือน คอกสัตว์หรือเล้าสัตว์คร่อมบ่อปลาหรือการขุดบ่อปลาให้มีระดับความลึกต่าง ๆ
กัน เป็นต้น
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- ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ขั้นกลาง (การรวมพลัง)
เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลผลิตแล้ว ก็ต้องเริ่มก้าวไปสู่
ขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ในการที่เข้ามาร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การผลิต เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืชปุ้ย
การหาน้ำและอื่น ๆ เพื่อการเพาะปลูก
2. การตลาด เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์
สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการ
รวมตัวกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดีและเป็นการลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
3. ความเป็นอยู่ เกษตรกรจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการ
ดำรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ำปลา เสื้อผ้าที่พอเพียง
4. สวัสดิการ ในแต่ละชุมชนควรมีสวัสดิการและบริการที่จำเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยาม
ป่วยไข้หรือมีกองทุนไว้ให้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ
5. การศึกษา มีโรงเรียนและชุมชนมีบ ทบาทในการส่ง เสริมการศึก ษา เช่น มีกองทุนเพื่ อ
การศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
6. สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างตัน จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ส่วนราชการ องค์กรเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนสมาชิกในชุมชนด้วย
- ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า (การร่วมมือกับแหล่งทุน)
เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรจะมีรายได้ดีขึ้นฐานะมั่นคงขึ้น เกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือการติดต่อประสานงานเพื่อจัดหาทุนหรือ
แหล่งเงินทุน เช่น ธนาคารพาณิชย์ องค์กรการเงิน รวมถึงบริษัทห้างร้านเอกชน เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านขาย
ปุ๋ย เป็นต้น เข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ฝ่ายเกษตรกรและฝ่าย
ธนาคารกับบริษัทจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ
1. เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง ไม่ถูกกดราคา
2. ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ ซื้อข้าวเปลือกโดยตรงจากเกษตรกรและ
นำมาสีเอง
3. เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำ เพราะรวมกันซื้อเป็นจำนวนมาก (เป็นร้าน
สหกรณ์ ซื้อในราคาขายส่ง)

63

4. ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผล
ดียิ่งขึ้น
เปรม ติณสูลานนท์ (2541 มีความเห็นว่า ทฤษฎีใหม่มีความลึกซึ้งและเป็นแก่นแห่งการพัฒนา
อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรเท่านั้น แต่ยั ง เกี่ยวเนื่องกับชุมชน
เกี่ยวเนื่องกับชนบท เกี่ยวเนื่องกับการผลิต เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติเกี่ยวเนื่อง
กับการปกครอง เกี่ยวเนื่องกับการรวมตัวของสมาชิกครอบครัว และที่สำคัญที่สุด คือเกี่ยวเนื่องกับวิธีคิด
และจิตสำนึกของคน ทั้งนี้เพราะปรั ชญาแห่งทฤษฎีใหม่เป็นปรัชญาที่ว่าด้วยการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
ที่สุด เป็นการมองสังคมอย่างองค์รวมไม่แยกการพัฒนาออกจากกัน
สรุปได้ว่า แนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ
บรรเทาความยากจนให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและเพื่อให้เกษตรกร
สามารถพึ ่ ง พาตนเองได้ ด ้ วยวิธ ี การง่ า ย ๆ แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปตามศั ก ยภาพ ตามกำลั ง ความรู้
ความสามารถและภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อให้พอมีพอกินไม่อดอยากในเบื้องตัน ต่อจากนั้นจึงค่อย
ยกระดับไปสู่ขั้นก้าวหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชนและสัง คมให้ดี
ขึ้นตามลำดับ โดยอาศัยการรวมพลังในรูปของกลุ่มหรือสหกรณ์และการร่วมมือกับองค์กรนอกชุมชนไม่
ว่าจะเป็นส่วนราชการ มูลนิธิและองค์กรเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการติดต่อการ
ประสานงาน การจัดหาทุนหรือแหล่งเงิน รวมทั้งร่วมมือกันในการลงทุนเพื่อการผลิต การแปรรูปการณ์
จำหน่ายและการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4.1.3 ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่
จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2537 เกี่ยวกับ
ทฤษฎีใหม่ สามารถสรุปประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้
1. ทำให้ประชาชนมีพออยู่พอกินตามอัตภาพ คือพออยู่พอกิน ไม่อดอยากลำบากและสามารถ
เลี้ยงตนเองได้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ในปีที่ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล น้ำดีตลอดปีสามารถทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นได้
3. ทฤษฎีใหม่มีไว้ป้องกันการขาดแคลนน้ำ ถ้าในหน้าแล้งมีน้ำน้อยก็สามารถเอาน้ำที่กักเก็ บไว้
มาใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยชลประทานระบบใหญ่
4. ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถฟื้นตัวได้และช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการ
ไม่ต้องช่วยเหลือมาก อันเป็นการประหยัดงบประมาณด้วย
2.4.1.4 ปัญหาและอุปสรรคของทฤษฎีใหม่
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น สนธยา พลศรี
(2547) กล่าวว่าการเกษตรทฤษฎีใหม่จะมีปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ ดังนี้
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1. สระน้ำจะรับน้ำได้เต็มในฤดูฝน แต่จะมีการระเหยของน้ำโดยเฉลี่ยวันละ 1 เชนติเมตรใน
วันที่ไม่มีฝนตกเลย 300 วัน ระดับน้ำจะลดลง 3 เมตร (ในกรณี 3 ใน 4 ของ 19,000 ลูกบาศก์เมตร
ดังนั้นน้ำจะเหลือใช้ได้ 4,750 ลูกบาศก์เมตร) จึงต้องมีการเติมน้ำให้เพียงพอ
2. การที่จะต้องจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงยกกรณีตัวอย่าง
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาว่า มีอ่างเก็บน้ำความจุ 8,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อหักการ
ระเหยของน้ำออกแล้วจะเหลือน้ำสำหรับทำการเกษตร 800 ไร่ ในขณะที่มีพื้นที่ทั้งหมด 3,000 ไร่แบ่ง
ออกเป็น 200 แปลง อ่างน้ำที่เก็บน้ำไว้จะเลี้ยงได้ 4 ไร่ต่อแปลง ลำพังสระในแปลงเลี้ยงได้ 4.75 ไร่ จึง
นับว่ามาก (4.75 ไร่ + 4.00 ไร่ = 8.75 ไร่) เพราะจะทำการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์เพียง 8.75 ไร่เท่านั้น
อีก 6.25 ไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ (ทรงใช้คำว่าเทวดาเลี้ยง) แต่ว่าในรอบปีจะมีระยะที่มีความ
จำเป็ น ต้ อ งใช้น ้ำ และจะมี ฝ นตกทำให้เ ก็ บ เป็ นน้ ำ สำรองได้ อ่ า งและสระจะทำหน้ า ที่ เ ฉลี ่ ยน้ำฝน
(Regulator) จึงน่าจะมีน้ำใช้เพียงพอ
3. การลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภายนอก เช่น
หน่วยงานของราชการ องค์กร มูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน โดยไม่ต้องให้เกษตรกรสิ้นเปลืองค่า
ดำเนินการ
2.4.1.5 ข้อควรระมัดระวังสำหรับทฤษฎีใหม่
นันทนีย์ กมลศิริพิชัยพร (2549) ได้สรุปข้อพึงระมัดระวังในการดำเนินการตามแนวทางทฤษฎี
ใหม่ ดังนี้
1. ทฤษฎีใหม่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งยังล่อแหลมและมีอัตราเสี่ยงอยู่เพราะยังไม่มีผล
ที่ชัดเจน ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคำปรึกษาแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วย
2. ทฤษฎีใหม่ไม่ได้เป็นการแจกจ่ายที่ดิน แต่เป็นการดำเนินการในที่ดินของเกษตรกรเอง
3. ก่อนจะขุดสระน้ำต้องพิจารณาลักษณะดินด้วย ว่าสามารถเก็บกักน้ำได้หรือไม่
4. การขุดสระน้ำ ควรที่จะรักษาผิวหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุด
5. การขุดสระน้ำมีค่าใช้จ่ายสูง เกษตรกรอาจจะไม่สามารถแบกรับภาระในส่วนนี้ได้ ฉะนั้น
มูลนิธิและหน่วยงานราชการต้องช่วยเหลือเกษตรกร
6. ควรจะต้องมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดทำระบบส่งน้ำเพื่อเชื่อมต่อมายังสระน้ำที่ขุดไว้
ในแปลงเพื่อเป็นการสำรองเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
7. ควรน้นกับเกษตรกรที่ทำนา ทำไร่เป็นหลักอยู่เดิม เกษตรกรที่อยู่ในเขตทำสวน ไม้ยืนต้น
และสวนผลไม้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่
8. เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีใหม่อย่างถ่องแท้ สำหรับการเผยแพร่นั้นจะต้อง
มีรูปแบบ วิธีการอยู่ในแนวทางเดียวกัน
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นอกจากนี้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย (2555) ยังได้กล่าวถึงข้อสำคัญที่ควรพิจารณาใน
การดำเนินการทฤษฎีใหม่ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้
1. ขนาดของพื้นที่ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่ตายตัว หากพื้นที่การถือครองของเกษตรกรมีน้อ ยหรือ
มากกว่า 15 ไร่ ก็สามารถนำอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ไปปรับใช้ได้
2. ควรปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าวเป็นพืชหลัก ไม้ผล ผัก พืชไร่และพืชสมุนไพร อีกทั้ง
ยังมีการเลี้ยงปลาหรือสัตว์ อื่น ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาบริโภคได้ตล อดปีเป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของอาหารสำหรับครอบครัวและส่วนที่เหลือสามารถจำหน่ายเป็นรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย
3. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่นการ
ลงแรงช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่า "ลงแขก" นอกจากจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนแล้วยัง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการพัฒนาตามบริบทของสังคมไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีวิถีการ
ดำเนินชีวิตทางด้านเกษตรกรรม เมื่อจะทำการพัฒนาด้วยทฤษฎีใหม่จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้ เกิด
ความรอบคอบ เพราะผลที่ได้รับสำหรับราษฎร ก็คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและค่าอาหารบางส่วนเพราะ
ต่างคนก็ต่างมีอาหารส่วนตัวหลังบ้าน มีทั้งพืชผักสวนครัว ผลไม้ ปลา ไก่ เป็ด แม้กระทั่งไข่ไก่ ไข่เป็ด ที่
สามารถนำเก็บมากินได้ตลอดเวลาและยังอาจนำผลผลิตที่มีอย่างหลากหลายแตกต่างกัน มาแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นความประหยัดที่แฝงด้วยความเอื้ออาทรระหว่างกัน ซึ่งทฤษฎีใหม่นี้
จะต้องปรับประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่กับทั้งยังต้อง
ได้ ร ั บ การสนั บ สนุ นอย่ า งจริ งจั ง ทั ้ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชนและองค์ ก รต่ า ง ๆ ด้ ว ยจึ ง จะประสบ
ความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.4.1.6 ความสำคัญและความสำเร็จของทฤษฎีใหม่
ภูษณ ปรีย์ปราโมทย์ (2542) ได้ทำการศึกษาแนวทางของทฤษฎีใหม่อย่างลึกซึ้งพบว่า ทฤษฎี
ใหม่เป็นทฤษฎีการพัฒนาที่ทรงด้วยพลานุภาพยิ่ง ทั้งในแง่ของกระบวนการในการสร้างทฤษฎี การ
อธิบาย การทำนายและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ กล่าวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัสทรงใช้
แนวทางแห่งประสบการณ์นิยมทั้งแบบนิรนัย (Deduction) และอุปนัย (Induction) มาจัดระเบียบ
เรียบเรียงเป็นทฤษฎีขึ้น โดยอาศัยตรรกวิทยาหรือหลักเหตุผลและข้อเท็จจริงที่พระองค์ทรงประสบมา
ด้วยตนเอง จากการที่ได้ทรงปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรและเกษตรกร
ในเขตชนบททั่วทุกแห่งหน จนกระทั่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรและเล็งเห็นว่าการทำการเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ในอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ใช้สำหรับขุดสระน้ำ ทำนา
ปลูกพืชไร่ พืชสวน ที่อยู่อาศัยและอื่น ๆ ตามลำดับ จะทำให้เกษตรกรสามารถผลิตข้าวพอกินตลอดทั้งปี

66

และยังมีน้ำเพียงพอที่จะปลูกพืชไร่และพืชสวนได้ ในสระน้ำใช้เป็นที่เลี้ยงปลาเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน
และเพื่อจำหน่าย จะช่วยให้เกษตรกรมีความพอเพียงและพึ่งตนเองได้ ในการจัดแบ่งพื้นที่นี้ พระองค์
ทรงดำริและคำนวณตามหลักวิชา เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด คำอธิบายในทฤษฎีใหม่
เป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้โดยง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างไม่ลำบากนักแต่การจะให้ผลบังเกิดขึ้นได้
จะต้องมีข้อสมมติเบื้องต้นเกี่ยวกับครัวเรือนของเกษตรกร ซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือตกลงบางประการ ดังนี้
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541)
1. เกษตรกรมีพื้นที่น้อย ประมาณ 15 ไร่ (น้อยกว่าอัตราการถือครองเฉลี่ย 25 ไร่)
2. อยู่ในเขตเกษตรใช้น้ำฝน ฝนตกไม่ชุกนัก (ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ)
3. สภาพของดินสามารถขุดบ่อกักเก็บน้ำ เพื่อใช้อุปโภคบริโภคได้
4. เกษตรกรมีฐานะค่อนข้างยากจน มีสมาชิกครอบครัวปานกลาง (5-6 คน)
5. ไม่มีอาชีพหรือแหล่งรายได้อื่นที่ดีกว่าบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ข้อสมมติของทฤษฎี
ใหม่ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเกษตรกรไทย
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ข้อสมมติของทฤษฎีใหม่ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ
เกษตรกรไทย
การที ่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว ได้ ท รงตั ้ ง ชื ่ อ แนวพระราชดำริ ว ่ า ทฤษฎี ใ หม่ แ ละ
พระราชทานอนุญาตให้นำออกเผยแพร่นั้น พระองค์ทรงได้ทำการทดลองในหลายพื้นที่ ทรงมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทดลองเพิ่มอีกหลายแห่ง และศึกษาข้อมูลติดต่อกันอีกเป็นเวลาหลายปี
เพื่อพิสูจน์หรือยืนยันทฤษฎีนี้ หากได้รับ ความสำเร็จก็ขยายผลต่อไป หากไม่ได้รับความสำเร็จก็ต ้อง
ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม นับว่าวิธีการดังกล่าวนี้เป็นขั้นตอนของการสร้างทฤษฎีโดยแท้จริง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นทฤษฎีที่เป็น
ที่ยอมรับและได้รับการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย จนบรรดานักคิดและนักวิชาการชั้นนำของประเทศไทย
หลายแขนงต่างเรียกร้องและเสนอแนะให้รัฐบาลนำทฤษฎีใหม่มาใช้ผสมผสานกับระบบเศรษฐกิจแบบ
พึ่ง พาการส่งออก โดยให้บรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติพร้อมกับการเผยแพร่
แนวคิดทฤษฎีใหม่ รวมทั้งผลของการนำทฤษฎีใหม่ไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและส่ง ผลให้
เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไม่ขัดสน
กรมการปกครอง (2551) ได้เสนอตัวอย่างของเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จพออยู่พอกินจาก
การนำทฤษฎีใหม่ไปใช้ เช่น
นายแส่ เทพเนาว์ (ลุงแส่) เป็น เกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ที่อำเภอโนนสุวรรณ ที่ได้นำ
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โดยทำการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสานไปลง
มือปฏิบัติจริง ซึ่งแต่เดิมลุงแสได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ จากการทำอาชีพการเกษตรมานับสิบปีแต่ด้วย
ความสู้ชีวิตและความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ลุงแส่จึงได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเข้าร่วมโครงการ
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ทฤษฎีใหม่ โดยแบ่งพื้นที่จำนวน 15 ไร่ เพื่อปลูกข้าวเป็นหลัก พื้นที่ 7 ไร่ ขุดเป็นสระสำหรับกักเก็บน้ำ
เพื่อเอาไว้ใช้ตลอดปี พื้นที่ 20 ไร่ เป็นสวนผลไม้ต่าง ๆ ที่ให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี และ
พื้นที่ 1 ไร่ ไว้ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกพืชสมุนไพร เลี้ยงเป็ด ไก่และหมูหลุมส่วนในสระน้ำลุง
แส่นำพันธุ์ปลาต่าง ๆ มาปล่อย โดยเฉพาะปลากินพืช เช่น ปลานิล ปลาสวาย ส่วนปลาอื่น ๆ จะมาเอง
ตามธรรมชาติในฤดูน้ำหลาก เป็นต้น สามารถนำไปบริโภคในครัวเรือนและนำไปแจกจ่ายเพื่อนบ้ าน
บางส่วนก็นำไปขาย นอกจากนี้บริเวณรอบ 1 บ่อและในบ่อยังปลูกพืชสวนครัวและพืชน้ำที่สามารถ
นำมาเก็บกิน เผื่อแผ่แก่คนอื่นได้อย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ครอบครัวลุงแสมีความพออยู่พอกินอย่างไม่ขัด
สน
นายขวัญใจ แก้วหาวงษ์ หรือลุงขวัญใจ ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
อ่างเก็บน้ำห้วยปุ บ้านเหล่านกยูง ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จบการศึกษาแค่ชั้น ป.6
แต่ลุงขวัญใจก็ไม่เคยย่อท้อในการศึกษาหาความรู้เรื่องราวดี ๆ ด้านการเกษตรภายในศูนย์การศึกษา
พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในสวนเกษตรใกล้บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บน
เนื้อที่ 20 ไร่เศษ ที่ปัจจุบันถูกแปลงเป็นสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วยพื้นที่
นา 14 ไร่ สระน้ำ 2 ไร่ ไม้ผลและกล้วย 2 ไร่ ปลูกพืชผักต่าง ๆหลังฤดูทำนา อาทิ แตงกวา ฟักทอง
ถั่วฝักยาว 2 ไร่ ปลูกอ้อย 2 ไร่ เลี้ยงกบแม่พันธุ์ 200 ตัว เลี้ยงผึ้งชันโรงและเลี้ยงไก่พื้นเมือง เป็ดเทศ
และไก่ดำอีก 35 ตัว ลุงขวัญใจเล่าว่า ..แต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้กันดารมากไม่มีน้ำปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น พอดีช่วง
นั้นศูนย์ภูพานเขาเปีดอบรมงานด้านการเกษตรก็เลยไปลองดู ก็รู้สึกดีมาก ๆ มีตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเลย
นำมาทดลองทำที่บ้าน เริ่มจากการฟื้นฟูดิน นำพืชผักมาปลูกโดยยึดรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
พระองค์ท่าน เมื่อสงสัยหรือปัญหาอะไรก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของศูนย์ถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูของจริง ที่
ศูนย์เลย...
ลุงขวัญใจเผยที่มากว่าจะถึงวันนี้ ปัจจุบันสวนเกษตรแห่งนี้ทำรายได้ให้เจ้าของสวนไม่ต่ำกว่าวัน
ละ 400-500 บาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 25,000-30,000 บาท ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและฤดูกาลให้
ผลผลิตของพืชผักชนิดนั้น ๆ ด้วย จึงนับเป็นเกษตรกรต้นแบบแห่งเทือกเขาภูพานในการนำความรู้ตาม
แนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่จากศูนย์ภูพานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในผืนที่ดินทำกินของตัวเอง
จนกระทั่งในวันนี้สวนเกษตรของลุงขวัญใจได้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้คนในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปป ระยุกต์ใช้ในที่ดินทำกินของตัวเองต่อไป(เกษตร
พอเพียง, 2557)
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2.4.1.7 การนำทฤษฎีใหม่ไปใช่ในการพัฒนาชุมชน
สนธยา พลศรี (2547) ได้อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนได้ ดังนี้
1. ทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีที่เกิดจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มี
ลักษณะบูรณาการ ผ่านการทดลองโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่พระองค์ทรงมีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการหลวง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถให้ผลได้จริงและสามารถนำไปใช้อย่างได้ผล
2. ทฤษฎีใหม่ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศไทยและชุมชนไทยบนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาของคนไทยที่มีความสืบเนื่อง ถ่ายทอดต่อกันมายาวนาน จึงมีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ประเทศไทยและชุมชนไทย เพียงแต่ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นฐานและบริบทของชุมชนแต่ละแห่ง
3. ประเทศไทยดำเนิ นการพั ฒนาประเทศโดยใช้ แนวทางการพั ฒนาตามแนวคิ ด ทุนนิยม
ตะวันตกมากว่า 50 ปี การพัฒนาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาในปัจจุบัน สาเหตุส ำคัญเป็นเพราะคนไทยไม่สามารถ
พึ่ง พาตนเองในทางเศรษฐกิจได้ มีการใช้จ่ายพุ่มเฟือยเกินตัว ไม่สามารถแข่ง ขันทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศทุนนิยมที่ร่ำรวยกว่าได้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า การพัฒนาประเทศตามแนวคิดของประเทศทุน
นิยมตะวันตกนั้นไม่เหมาะสมกับประเทศไทยอีกแล้ว ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทดลอง
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยและก่อเกิดผลความสำเร็จเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมกับ
คนไทยและประเทศไทย จึงสมควรอย่างยิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทย นักวิชาการนักพัฒนาจะได้นำ
ทฤษฎีใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างจริงจัง
4. ทฤษฎีใหม่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ กระทั่งมีเศรษฐกิจพอเพียงรวม
พลังกันจนชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจขนาดใหญ่ได้ นับเป็นการ
ผสมผสานหรือการบูรณาการแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ได้ผ่านการพิสูจน์
ทดลองมาแล้วจนประสบความสำเร็จ
5. ในปัจจุบันหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนได้หันมาให้ความสนใจต่อ
ทฤษฎีใหม่และนำมาใช้เป็นนโยบาย แนวทางสำหรับการพัฒนาเป็นอย่างมาก จึงสมควรที่จะต้องศึกษา
และทำความเข้าใจในทฤษฎีใหม่ให้เป็นไปตามพระราชดำริ พระราชประสงค์อย่างจริงจังและถูกต้อง
เพื่อการดำเนินงานพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งพระราช
หฤหัยไว้
จากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีใหม่เป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ทางความคิดของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้
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ในด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย ความสำเร็จของการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ไปสู่การปฏิบัติจะเป็นจริง มาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามัคคีและความร่วมมือของภาคส่วนในชุมชนทั้ง ที่เป็นภาครัฐ และ
ภาคเอกชน
สรุป
ทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชี้ให้เห็นถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตเพื่อยังชีพของเกษตรกร
และเพื่อให้เกษตรกรมี คุ ณภาพชีว ิต ที ่ด ี พอมีพอกิน สามารถพึ่ง พาตนเองได้พระบาทสมเด็ จ พ ระ
เจ้าอยู่หัวได้ทรงทดลองครั้งแรกที่ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีบริเวณใกล้วัดมงคลชัยพัฒนา
ซึ่งเป็นผลสำเร็จและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ได้สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคม
เกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติผู้คนเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ มีวิถีของการดำรงชีวิตการผลิต ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่
หลากหลาย ที่เกิดกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น ผู้คน
ดำรงชีวิตอยู่บนฐานของเกษตรกรรมเพื่อยังชีพเป็นหลัก ชุมชนมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ ช่วยเหลือ
ค้ำจุนซึ่งกันและกัน มีระบบเศรษฐกิจพื้นฐานที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกันด้วยน้ำใจเอื้อ
อารี สามารถสร้างความพอเพียงให้กับครอบครัวและชุมชนได้ สังคมจึงมีความสงบสุข
แนวปฏิบัติพื้นฐานของทฤษฎีใหม่ประกอบไปด้วยสามขั้นตอน คือขั้ นที่หนึ่ง ทำการแบ่งพื้นที่
ออกเป็น 4 ส่วน ด้วยอัตราส่วน 30 : 30 : 30 : 10 (นาข้าว พืชสวนพืชไร่ สระน้ำ ที่อยู่อาศัย) เป็นการ
ดำเนินการให้มีความพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวเองได้ ขั้นตอนที่สอง คือเมื่อเกษตรกรสามารถผลิตได้แล้วก็ทำ
การรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นสหกรณ์เพื่ อทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผสิต การตลาดความ
เป็นอยู่ การศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ครัวเรือนอยู่ดีกินดี หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่
สาม ซึ่งเป็นการดำเนินการธุรกิจชุมชน มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกชุมชน เพื่อการ
สนับสนุนเงินทุนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยทุกฝ่ายต่างก็สร้าง
ประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไปตามหลักการพัฒนาชุม ชน
อย่างแท้จริง กล่าวคือทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาประชาชนให้เกิดการพึ่งตนเองได้ ด้วยเหตุที่สังคมไทยยังมี
คนจำนวนมากที ่ ใ ช้ ช ี ว ิ ต อยู ่ ใ นชุ ม ชนชนบท ดั ง นั ้ น การพั ฒนาชุ ม ชนตามแนวทางทฤษฎีใ หม่ จึง มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชุมชนชนบทที ่ถื อเป็นรากฐานที่มั ่นคงและเป็น ตัวกำหนดความมี
เสถียรภาพของประเทศชาติ
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2.4.2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆให้หลัก
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มากมาย ผู้วิจัยขอนำเสนอหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่
รวบรวม ได้ดังนี้
ประเวศ วะสี (2542) ได้กล่าวในหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคมแนวทางพลิกฟื้น
เศรษฐกิจและสังคม ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขายไม่ส่งออก ไม่ผลิต
เพื่อคนอื่น ไม่ทำเศรษฐกิจมหภาค และให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ว่าคำว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น หมายถึง พอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการ ดังนี้
1. พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน
2. จิตใจพอเพียง ทำให้รักเอื้ออาทรคนอื่นได้ คนที่ไม่พอ จะรักคนอื่นไม่เป็น
3. สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม ทำให้ยังชีพและทำมาหากินได้ เช่น
การทำเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหาร ได้ทั้งสิ่งแวดล้อม และได้ทั้งเงิน
4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง ทำให้สามารถแก้ปัญ หาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญ หาสัง คม ปัญ หาคน
ยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
5. ปัญญาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิรูป และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง
6. อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับ
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ดังนั้น เศรษฐกิจที่ดีจึงควรสัมพันธ์และเติบโตขึ้นมาจากฐานทางวัฒนธรรมจึง
จะมั่นคง
7. มีความมั่นคงพอเพียง ไม่วูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไม่มีกินไม่มีใช้
ซึ่ง ประสาทมนุษย์คงทนไม่ไหว จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด เพี้ยน รุนแรง ฆ่าตัวตาย ติดยาเสพติดแต่
เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคง จะทำให้สุขภาพจิตดี
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพอเพียงย่อมเกิดความสมดุล และความสมดุลนั้นจะนำไปสู่ ความปกติและ
ยั่งยืน ซึ่งเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจ
บูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม และนี่คือเศรษฐกิจทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิ ป ทา
เพราะเป็นการเชื่อมโยงกันทุกเรื่องเข้าด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมจิตใจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
เกษม วัฒนชัย (2549) กล่าวถึงแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดำรงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดำเนินไปในสายทางกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศษฐกิจเพื่ อให้ก้าวหน้าทันต่อ
โลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพ อประมาณความมีเหตุมีผล รวมถึงความจำเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
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ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ
นำวิ ช าการต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการวางแผน และการดำเนิน การทุ กขั ้น ตอนและขณะเดีย วกัน จะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบคอบที่เหมาะสม ดำเนินชีวิต ด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญาและรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่าง
ดี มีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการ คือ
1. จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม
2. ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและความรอบคอบ
3. จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง
ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2556) มีแนวคิดเกี่ยวกับนัยสำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดังนี้
1. เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" โดยมุ่งเน้นการผสิตพืชผลให้
เพียงพอ กับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรก เมื่อเหลือพอจากการบริโภคแล้วจึงคำนึงถึง
การผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นกำไรของเกษตรกร ใน
สภาพการณ์เช่นนี้ เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้กระทำต่อตลาดแทนที่ว่าตลาดจะ
เป็นตัวกระทำ หรือเป็นตัวกำหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และหลักใหญ่สำคัญยิ่ง คือ การลด
ค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เช่น ข้าวน้ำ ปลา ไก่ ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ
2. เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านหรือ
องค์กรชาวบ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุม ทั้ง
การเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำธุรกิ จค้าขาย และการท่องเที่ยวระดับ
ชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง และมีเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
แล้ว เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้รับการแก้ไขปัญหาในทุก
ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่ง
หมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ด้านการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น
3. เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จประโยชน์
ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ การ
สร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการ
รักษาไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ (2546, หน้ า 36-45)ได้
วิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการจำแนกวิเคราะห์ (parsing) ได้สรุปว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนากรอบทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยจำแนกออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย กรอบแนวคิด คุณลักษณะ คำนิยาม เงื่อนไข
และผลที่คาดว่าจะได้รับ รายละเอียดดังนี้
1. กรอบแนวคิด (framework เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ เมื่อ พ.ศ.2540 และเมื่อภายหลังการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพระองค์ได้ทรงเน้นย้ำให้
พวกเราใช้เป็นแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติ โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
การปฏิบัติและการพัฒนาเพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง
" ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ตลอดเวลาทั้งในอดีต
ปัจจุบัน และอนาคต (timeless)
2. คุณลักษณะ (characteristics) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่
และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งสามารถจำแนกลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 เป็นแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจาก
วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย
2.2 เป็นปรัชญาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับรัฐ
2.3 ยืดแนวคิดทางสายกลาง (middle path) หมายถึง การกระทำที่พอประมาณบน
พื้นฐานของความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน ซึ่ง เป็นหัวใจสำคัญ ที่นำมาใช้กับการบริหารและพัฒนา
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ กล่าวคือ ไมใช่การปิดประเทศอย่างสิ้นเชิง แต่ไมใช่การเปิดเสรีอย่างเต็มที่
โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมของคนและสัง คม ไม่ใช่การอยู่อย่างโดดเดี่ยว (independence)หรือ
พึ ่ ง พิง ภายนอกทั้ งหมด (dependence) แต่ เ น้ นความคิด และการกระทำพึ่ ง ตนเองเป็นหลัก (selfreliance) ก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่น
3. คำนิยาม (working definition) ความพอเพียง (sufficiency) หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึง ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก
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การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก กล่าวคือ ความพอเพียงจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะ
พร้อม ๆ กัน 3 ประการ คือ
3.1 ความพอประมาณ (moderation)หมายถึง ความพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อย
จนเกินไป เช่น การผลิตและบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ เป็นต้น
3.2 ความมีเหตุผล (reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอประมาณ เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทำอย่างรอบคอบ
3.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (self-immunity) หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อรับ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายใน
4. เงื ่ อ นไข (condition of sufficiency actions) หมายถึ ง การนำหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติ นอกจากจะยึดแนวทางปฏิบัติตามหลักความพอเพียง คือความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแล้ว ยังจะต้องตั้งมั่นอยู่ในเงื่อนไขอีก 2
ประการ คือ ความรู้และคุณธรรม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจเนื่องจากการ
กระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบในสังคมในวงกว้างได้
4.1 เงื่อนไขความรู้ (set of knowledge) ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในการประกอบ
กิจกรรมเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยความรอบรู้ คือ มีความรู้ในหลักวิชาการต่าง ๆอย่าง
รอบด้าน เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนั้นจะต้องมีความรอบคอบ คือสามารถ
ที่จะนำความรู้ ตามหลักวิชาการต่าง ๆ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ประกอบการวางแผนก่อนที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ และจะต้องมีความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการนำแผนไปสู่การปฏิ บัติ
เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนำความรู้และความรอบคอบไปใช้จะต้องอาศัย
ความระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
4.2 เงื่อนไขคุณธรรม (ethical qualifications) ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ด้าน
จิตใจ/ปัญญา คือ จะต้องตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวคือ มีความรู้คู่คุณธรรมและ
ด้านการกระทำ หรือแนวทางการดำเนินชีวิต โดยเน้นความอดทน ความเพียร สติปัญ ญาและความ
รอบคอบ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดทั้งวิถกี าร
พัฒนา และผลของการพัฒนาที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ความพอเพียงเป็นทั้ง
วิธีการที่คำนึงถึงความสมดุล ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม และ
นำไปสู่ผลของการกระทำที่ก่อให้เกิดความสมดุล และพร้อมรับต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
เกิดความสมดุลในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและความรู้ ในขณะเดียวกันก็
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นำไปสู่ผลการพัฒนาที่เกิดความยั่งยืน หรือดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของทุนในด้านต่าง ๆ ทั้งทุนเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และทุนทางสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญ และคำนึงถึงคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการที่จะ ทำให้
ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตต่าง ๆ จึงนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุไว้ในแผน พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (สำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2540) ได้กล่าวถึง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการ
ดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้อง กับสิ่งที่อยู่รอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงยึด
หลักการในการพัฒนาตามโครงการอันเนื่อง มาจาก
พระราชดำริตลอดเวลาหกทศวรรษที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
ประการแรก การพัฒนาต้องเอา "คน" เป็นตัวตั้ง และยึดหลัก "ผลประโยชน์ของประชาชน"
และ "การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน " โดยในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุก
โครงการ ทรงให้ยึดหลักประชาชนทุกคนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ และคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละ
ดูแลช่วยเหลือคนส่วนน้อย ยึดหลักคุ้มค่ามากกว่าคุ้มทุน หรือ "ขาดทุน คือกำไร" คือ การให้และการ
เสียสละ อันมีผลเป็นกำไร คือ "ความอยู่ดีมีสุข" ของประชาชน และต้องให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอน "การทำประชาพิจารณ์" ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนตัดสินใจเลือกหาทางออกของตนเอง แล้วจึงให้ผู้นำท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้อ
ดำเนินการร่วมกันต่อไป
ประการที่สอง ยึดหลัก "ภูมิสังคม" ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำริ จะต้องมีกระบวนการศึกษาและวางแผนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมหรือ
ลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ คือ สภาพธรรมชาติแวดล้อมรอบ ๆ ตัวคน และต้องอยู่บนพื้นฐาน
เดิมของสังคม หรือภูมิประเทศทางสังคมวิทยา ที่คำนึงถึงการดำเนินวิถีชีวิตของ "คน" ในสังคมหนึ่ง ๆ
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อและศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม
ในสังคมนั้น 1 ทรงให้ความสำคัญต่อการใช้หลักวิชาในการ "ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ" และ "พัฒนา
คน" โดยสร้างความรู้ความเข้าใจของคนในพื้นที่ต่อหลักการและประโยชน์ของการพัฒนา รวมทั้ง
ข้าราชการก็ยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" คือ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสภาพภูมิสังคมของคนใน
พื้นที่นั้น ๆ ว่ามีปัญหาเช่นไร และมีความต้องการอะไร ทั้ง นี้ก็เพื่อให้การวางแผนและการดำเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถแก้ปัญหาและสอดรับกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่มากที่สุด
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ประการที่สาม การพัฒนาต้องเริ่มต้นจาก "การพึ่งตนเอง " ให้ได้ก่อน โดยรู้จักประมาณตนและ
ดำเนินการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และ "ทำตามลำดับชั้น " ต้องสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและครอบครัวให้พอมี พอกิน พอใช้ก่อน โดยใช้วิธีการที่ประหยัดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
เมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว จึงค่อยพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือพึ่งพากันและร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เมื่อสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว จึงพัฒนาเครือข่าย
เชื่อมสู่สังคมภายนอก เพื่อความเจริญก้าวหน้าในลำดับต่อไป ดังที่ทรงใช้คำว่า "ระเบิดจากข้างใน"
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) (สำนั ก งานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2544, หน้า 7-8) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำในการพัฒนา
และบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังนี้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนิน
ไปในทงสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง ความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ
มาใช้ ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลาง ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ะยะยาว และมีการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในด้านแนวคิดที่ยึด "คน" เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิ ติอย่างเป็นองค์รวม
และให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดี ให้เกิดขึ้นในทุกระดับ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ที่มี "คน" เป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (สำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ได้กล่าวถึงแนวคิดและทิศทางการพัฒนา
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ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้าง "ภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ" โดยการพัฒนาแบบองค์รวม ที่ยึด "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา " และวิถีการ
พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของ "ดุลยภาพเชิงพลวัต" ที่เชื่อมโยงทุกมิติอย่างบูรณาการ ทั้งมิติ ตัวคน สังคม
และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง รวมทั้งความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของ
คนในชาติ ขณะเดียวกันมีดุลยภาพการพัฒนาระหว่างภายใน คือ "ความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองของ
ฐานรากของสังคม และความสมดุลในประโยชน์ของทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม" กับ
ภายนอก คือ "ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสร้างพันธมิตรการพัฒนาในโลกาภิวัตน์ "
โดยให้ความสำคัญกับการนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านอัตลักษณ์และคุณค่า
ของชาติ ทั้ง "ทุนสังคม""ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และ "ทุนเศรษฐกิจ" มาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็นเสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒ นา
ประเทศให้มั่นคงและสมดุล ควบคู่ไปพร้อมกับการเสริมสร้างระบบและวัฒนธรรม ธรรมาภิบาลและ
ประชาธิ ป ไตยในทุ ก ภาคส่ ว นและทุ ก ระดั บ โดยใช้ ค วามรอบรู ้ คุ ณ ธรรม และความเพี ย ร ใน
กระบวนการพัฒนาที่อยู่บนหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งกระบวนทรรศน์การพัฒนาดังกล่าวนี้ จะเป็นภูมิคุ้มกันประเทศ ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากความผันผวนของกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่ "ความอยู่ดีมีสุข" ของคนไทยทั้งชาติเป็น "สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน " และประเทศไทยสามารถ "ดำรงอยู่" ในประชาคมโลกได้อย่างมีเอกราชและ
อธิปไตยที่มั่นคง มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ สงบสุขและสันติกับโลกในที่สุด
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (สำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
วางยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุก
มิติ ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็ง แรง มีสติปัญ ญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สำนึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอ ดชีวิต
ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนา
คน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และ
เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ

77

สรุปได้ว่า หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางการดำรงชีวิตของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ยึดหลักการให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเองต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจ ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน อาศัยความรอบรู้ รอบคอบ รู้จักวางแผนการดำเนินงานอย่าง
เป็นขั้นตอน
หลักการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้ง มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ
ตีความกำหนดเป็นหลักการเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ ผู้วิจัยขอเสนอหลักการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
ปวัน มีนรักษ์เรื่องเดช (2549) ได้กล่าวถึง นัยสำคัญของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ว่ามีองค์ประกอบหลักการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือหลักการที่ว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน " โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตพืชผลให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือพอจากการบริโภค
แล้วจึงคำนึงถึงการผลิตเพื่อการค้าเป็นอันดับรองลงมาผลผลิ ตส่วนเกินที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นกำไรของ
เกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นนี้เกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้กระทำต่อตลาดแทน
ที่ว่าตลาดจะเป็นตัวกระทำหรือเป็นตัวกำหนดเกษตรกรดังเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และหลักใหญ่สำคัญยิ่ง
คือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคในที่ดินของตนเอง เช่น ข้าว น้ำ ปลา ไก่ ผลไม้
พืชผัก ฯลฯ
ประการที่สอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้กลุ่ม
ชาวบ้านหรือองค์กรชาวบ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสานหัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การทำธุรกิจค้าขาย และการ
ท่องเที่ยวระดับชุมชน ฯลฯ เมื่อองค์กรชาวบ้านเหล่านี้ไ ด้รับการพัฒนาให้เข้มแข็งและมีเครือข่า ยที่
กว้างขวางมากขึ้นแล้วเกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะได้รับการดูแลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้รับการ
แก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน เมื่อเป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็จะสามารถเติบโตไปได้อย่างมี
เสถียรภาพ ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไปพร้อม ๆ กับสภาวการณ์ด้านการกระจาย
รายได้ที่ดีขึ้น
ประการที่สาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอื้ออาทร
และความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงมิได้หมายถึงรายได้แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึงประโยชน์ในมิติอื่น ๆ ด้วย
ได้ แ ก่ การสร้ า งความมั ่ นคงให้ก ั บ สถาบัน ครอบครั ว สถาบั น ชุ ม ชนความสามารถในการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2551) กล่าวว่า ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานั้น ต้องเข้าใจ "กรอบแนวคิด" ว่าเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจคุณลักษณะว่าเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการ
พัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2546) กำหนด
หลักพิจารณาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 5 ส่วน ดังนี้
1. กรอบแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติ ตน
ในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึง แนวการดำรงอยู่ แ ละปฏิ บัต ิตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์
3. คำนิยาม ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน จะเห็นได้ว่า ความพอเพียงต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กันได้แก่
ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กล่าวคือ กิจกรรมใด ๆที่ขาดคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งไปก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียง คุณลักษณะทั้ง 3 ประกอบด้วย
3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
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3.3 การมี ภ ู มิ ค ุ้ มกั นที่ ด ีใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ยมตัวให้พ ร้ อมรับ ผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวัง
อย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกันต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีจิตใจสำนึกคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตและให้มีความรอบรู้
ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ
4.1 เงื่อนไขความรู้ การที่จะนำไปสู่การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย
4.1.1 ความรอบรู้ คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดย
ครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในโอกาสและเวลา
ต่าง ๆ
4.1.2 ความรอบคอบ คือ ความสามารถที่จะนำความรู้และหลักวิชาการต่าง
ๆเหล่านั้น มาพิจารณาให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อประกอบการวางแผน ก่อนที่จะนำไปประยุกต์ ใช้ใน
การปฏิบัติทุกขั้นตอน
4.1.3 ความระมัดระวัง คือ ความมีสติในการนำแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลัก
วิชาต่าง ๆเหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัติ เพราะในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดัง นั้นการนำความรู้และความรอบคอบมาใช้จึง ต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้ เท่าทันเหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย
4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสั ตย์ สุ จริ ต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติป ัญ ญาในการดำเนิน ชี วิ ต โดยจะต้ อ ง
เสริมสร้าง ใน 2 ด้าน ได้แก่
4.2.1 ด้านจิตใจและปัญญา โดยเน้นความรู้ คุณธรรม กล่าวคือ ตระหนักใน
คุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรอบรู้ที่เหมาะสม
4.2.2 ด้านการกระทำ หรือแนวทางการดำเนินชีวิต โดยเน้นความอดทน
ความเพียรสติปัญญา และความรอบคอบ
5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ
การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล และยั่ งยื น พร้ อ มรั บ ต่อ การเปลี ่ย นแปลงในทุ กด้ า น ทั ้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2556) กำหนดหลักการพึ่งตนเองเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านจิตใจ ทำตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวมมี
จิตใจเอื้ออาทร ประนีประนอม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
2. ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง
เป็นอิสระ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาด พร้อมทั้งหาทางเพิ่ม
มูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน
4. ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีท้งั ดีและ
ไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและ เลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพแวดล้อม และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง
5. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่ายใน
เวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อน เป็นสำคัญ และยึดหลัก พออยู่ พอกิน
พอใช้
สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ
สังคมทุกระดับ ดังนี้
1. ระดับบุคคลและครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู ้จัก
ตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้และดำเนินชีวิตอย่างพอกิน พอใช้ โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น เมื่อเหลือกินเหลือ
ใช้ก็แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำให้เกิดความสุขและความพอใจในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงพยายาม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่อย่างพอเพียงได้ในทุกสถานการณ์ สร้างความสมดุลให้
เกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัว และสามารถทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้
2. ระดับชุมชน รวมกลุ่มทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของ
ตนและชุมชน มีความเอื้ออาทรระหว่างสมาชิกชุมชนให้เกิดพลังทางสังคม พัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่าง
ชุมชนต่าง ๆ
3. ระดับรัฐหรือระดับประเทศ ชุมชนและสัง คมหลาย ๆ แหล่ง ร่วมมือกันพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง วางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมกันจึงค่อย ๆ ดำเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นลำดับ ๆ
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แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)
1. ด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ลงทุนเกินขนาด คิดและวางแผนอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกัน
ไม่เสี่ยงเกินไป
2. ด้านจิตใจ มีจิตใจเข้มแข็ง มี จิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน รักษาเอกลักษณ์ ภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างชาญฉลาด และรอบคอบ
ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและคงอยู่ชั่วลูกหลาน
5. ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม
พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2556) ได้กล่าวถึง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ดังนี้
1. การประยุกต์ใช้หลัก เศรษฐกิ จพอเพียงระดั บบุค คลและครอบครัว โดยเริ่มต้นจากการ
เสริมสร้างคนให้มีการเรียนรู้วิชาการ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จนมีความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม และอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างสมดุล เพื่อจะได้ละเว้การประพฤติมิชอบ ไม่ตระหนี่
เป็นผู้ให้ เกื้อกูลแบ่งปัน มีสติยั้งคิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ หรือกระทำการใด ๆ
จนกระทั่งเกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำรงชีวิต โดยสามารถคิดและกระทำบนพื้นฐานของความมีเหตุผล
พอเหมาะ พอประมาณกับสถานภาพ บทบาทและหน้าที่ของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์แล้วเพียร
ฝึกปฏิบัติเช่นนี้ จนสามารถทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ในที่สุด
2. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ชุมชนพอเพียง ประกอบด้วย บุคคลและ
ครอบครัวต่าง ๆ ที่ใฝ่หาความก้าวหน้า บนพื้นฐานของปรัชญาของความพอเพียง คือ มีความรู้แ ละ
คุณธรรมเป็นกรอบในการดำเนินชีวิต จนสามารถพึ่งตนเองได้ บุคคลเหล่านี้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานภาพ ภูมิสังคมของแต่ละชุมชน โดยพยายามใช้ทรัพยากรต่าง ๆที่
มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กั บบุคคล
หลายสถานภาพในสิ่งที่จะสร้างประโยชน์สุขของคนส่วนรวมและความก้าวหน้าของชุมชนอย่างมีเหตุผล
โดยอาศัยสติปัญญา ความสามารถของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต อดกลั้น
ต่อการกระทบกระทั่ง ขยันหมั่นเพียร และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลื อแบ่งปันกันระหว่างสมาชิก
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ชุมชน จนนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จนกระทั่ง
สามารถพัฒนาไปสู่เครือข่ายระหว่างชุมชนต่าง ๆ
3. การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ แผนการบริหารจัดการประเทศส่งเสริม
ให้บุคคล/ชุมชนต่าง ๆ มีวิ ถีปฏิบัติ มีความร่วมมือ และการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างรอบคอบ เป็นขั้นตอน เริ่มจากการ
วางรากฐานของประเทศที ่ ม ี ค วามพอเพี ยง โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ส ามารถอยู ่ อ ย่าง
พอมีพอกินและพึ่งตนเองได้ด้วย มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมีคุณธรรม ชื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อแบ่งปัน และใช้สติปัญญาใน
การตัดสินใจและดำเนิน ชีว ิต พร้อมทั้ง ส่ง เสริม การแลกเปลี่ ยนเรียนรู ้ระหว่างกลุ ่ม คนต่าง ๆจาก
หลากหลายภูมิสังคม หลากหลายอาชีพ หลากหลายความคิด ประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้
ความเป็นจริงระหว่างกันของคนในประเทศ จนนำไปสู่ความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่จะร่วมแรงร่วมใจ
กันพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้อง สมดุลกับสถาน ภาพความเป็นจริงของคนใน
ประเทศ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เป็นลำดับ ๆ ต่อไป
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นหลักที่มีการนำ เอามา
ใช้อย่างแพร่ ห ลาย ทั้งในระดับประเทศที่ บรรจุไ ว้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ง ชาติ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาไปปฏิบัติ และกรมการพัฒนาชุมชนได้น้ อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมให้ประชาชนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและประสบผลสำเร็จ
ตลอดมา จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปฏิบัติอย่าง
แพร่หลาย
การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จากการศึกษาตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า มีนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอ
แนวทางการปฏิบัตินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้รวบรวมและนำเสนอ ดังนี้
สุเมธ ตันติเวชกุล (2543) ได้เรียบเรียงแนวทางปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่ าง
จริงจัง ดังพระราชดำรัสว่า ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรง
ชีพก็ตาม ดังพระราชดำรัสที่ว่า ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและการ
หาเลี้ยงชีพ ชอบเป็นหลักสำคัญ
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3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้
กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดำรัสเรื่องนี้ว่า ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึง ความสุข
ความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความ
บังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้
ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ พระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ให้ความ
ชัดเจนว่า การที่ต้องการให้ ทุ กคนพยายามที ่จะหาความรู ้ และสร้างตนเองให้ม ั่น คงนี้ เพื่อ ตนเอง
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือให้มี
เกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสั งคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้งนี้
เพราะยังมีบุคคลจำนวนมิใช่น้อยที่ดำเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาท ว่า พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัว ทำลายผู้อื่น
พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและ
เพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ (2556) กำหนดหลั ก การปฏิ บ ั ต ิ ต นตามแนวทางเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย งอั น
เนื่องมาจากพระราชดำริ ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพอย่ าง
จริงจัง ดังพระราชดำรัสว่า "ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเอ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง"
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการดำรง
ชีพก็ตาม ดังพระราชดำรัสที่ว่า "...ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากการประพฤติชอบและ
การหาเลี้ยงชีพ ชอบเป็นหลักสำคัญ..."
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้
กันอย่างรุนแรงดังอดีต ซึ่งมีพระราชดำรัสเรื่องนี้ว่า "...ความสุขความเจริญ อันแท้จริง นั้นหมายถึง
ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วย
ความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น... "
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่หาความรู้
ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ พระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ให้ความ
ชัดเจนว่า "...กรที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไปก็คือให้มี
เกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง..."
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5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ด้วยสังคมไทยที่ล่มสลายลงในครั้งนี้
เพราะยังมีบุคคลจำนวนมิใช่น้อยที่ดำเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดินพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราโชวาท ว่า "...พยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัว ทำลายผู้อื่น
พยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่ พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ พยายามรักษาและ
เพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น...”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 (2548) กำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู ่ ส ถานศึก ษาไว้เ ป็ น หน้ า ที่ ผ ู ้ ม ีส ่ ว นเกี ่ย วข้อ งทุ ก ภาคส่ วนทั ้ง ผู ้บ ริหาร
สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนโดยเฉพาะ
ระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด เพราะผลการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คือ คุณภาพที่พึงประสงค์ทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การที่จะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาที่พึงประสงค์ต้องอาศัยกระบวนการ
สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา
ซึ่งทั้งสามกระบวนการมีความสำคัญทัดเทียมกัน โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการสอน เป็นส่วนหนึ่ งที่
สำคัญของกระบวนการบริหารการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ด้านการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการ
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ การนำ
องค์ประกอบและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติใ นชีวิตประจำวัน สามารถ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้องค์ประกอบ ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล ด้านการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ด้านเงื่อนไขความรู้ และด้านเงื่อนไขคุณธรรม
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2.5 แนวคิดการจัดการน้ำโคก หนอง นา โมเดล
โคกหนองนาโมเดล เป็นโครงการที่ถูกเลือกเพื่อมาพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้การเกษตร เพราะ
เป็นโครงการที่เป็นต้นแบบของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ด้านการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตร โคกหนองนา
เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติน้อมนำพระราชดำรัส มา
ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยแบ่งพื้นที่ เป็นสัดส่วน 30:30:30:10 ดังนี้ ร้อยละ 30 แรกสำหรับ
แหล่งน้ำ โดยการขุดบ่อทำหนอง และคลองไส้ไก่ พื้นที่ร้อยละ 30 ที่สองสำหรับทำนา ปลูกข้าว พื้นที่
ร้อยละ 30 ที่สามสำหรับทำโคกหรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้
และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ พื้นที่ร้อยละ 10 สุดท้าย สำหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่
ปลา โค กระบือ เป็นต้น(เนคเทค, 2559)
โคกหนองนาโมเดล เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีตัวแปรหลักที่สำคัญ 5 อย่าง ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ
และคน ซึ่งตัวแปรที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้การออกแบบพื้นที่การเกษตรที่มีความแตกต่างกัน
ดินที่แตกต่างกันมีผลต่อการออกแบบพื้นที่ เพราะการขุดหนองน้ำต้องมีการวางแผน สิ่งที่สำคัญ คือการ
ปรับปรุงดินให้เหมาะสม โดยใช้การฟื้นฟูรักษาความสมบูรณ์ของหน้าดินด้วยการนำฟาง ใบไม้ หรือ
หญ้าคลุมหน้าดิน เติมปุ้ยอินทรีย์แบบน้ำและแห้ง จะช่วยแก้ปัญหาของดินได้ ในส่วนของน้ำ ทิศทางการ
ไหลของน้ำเข้า และออกพื้นที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ในการวางตำแหน่งของหนองน้ำในทิศทางที่ให้ลม
ร้อนพัดผ่านซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงาน และทำให้อุณหภูมิบริเวณบ้านเย็นลง การขุดหนองน้ำที่มี
ความค ดเคี้ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการปลูกพืชบริเวณริมหนองน้ำ ท้าตะพัก หรือการลดลั่นระดับความสูง
ของหนองน้ำ โดยชั้นแรกควรมีความลึกที่แสงแดดส่องถึง ควรปลูกพืชน้ำไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่ง
วางไข่ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แซนด์วิชปลา คือ การนำ
หญ้า หรือฟาง และปุยหมักวางกองสลับกันที่บริเวณต้นน้ำ เพื่อสร้างแพลงก์ตอนพีช และแพลงก์ตอน
สัตว์ เป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำในพื้นที่ทิศทางของลมที่มีความแตกต่างกัน เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกการ
วางตำแหน่งบ้าน และลานตากข้าว จึงควรวางตามแนวของลมหนาว นอกจากนั้น บ้านควรออกแบบให้
มีช่องลมรับกับทิศทางของลมในแต่ละฤดูกาล เพื่อทำให้บ้านเย็น ลดการใช้พลังงาน ในส่วนของไฟ หรือ
ทิศทางของแสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมา ทำให้เกิดความร้อนเช่นกัน ดังนั้น การออกแบบพื้นที่จึง
ต้องสำรวจทิศทางการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูเพราะในแต่ละฤดู ทิศทาง และช่วงเวลาจะ
แตกต่างกัน และความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญการคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย วัฒนธรรม
และอาชีพที่ต้องเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผู้อาศัย ตัวแปรสำคัญทั้ง 5 ส่วนนี้ หากนำไปปรับใช้กับ
พื้นที่การเกษตรของตนเองให้ใช้สอยที่เหมาะสม และมีประโยชน์สูงสุด (วิวัฒน์ ศัลยกำธร. 2558)
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โมเดลหลุมขนมครกตามแนวพระราชดำริ "ศาสตร์ของพระราชา”1
หลุมขนมครกตามแนวพระราชดำริ คือการเก็บกักน้ำในทุกรูปแบบ โดยมีหลักการสำคัญ คือ
พื้นที่ตันน้ำต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่กลางน้ำจัดการกักเก็บน้ำ และพื้นที่ปลายน้ำต้องบำบัดและป้องกันเพื่อ
จัดพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร ด้วยการผสมผสานทฤษฎีแนวใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้ นบ้านที่ทำได้
ง่ายและกักเก็บน้ำได้จริงผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่า จากวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ำซึ่งขยายวงกว้างในหลาย
พื้นที่ของไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเพียรปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างถึงแนว
ทางการบริ ห ารจัด การทรั พยากรน้ ำอย่า งเป็นระบบมานานแล้ วโดยระดั บ หน่ วยงานราชการได้มี
พระราชดำริให้สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ คือ เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้สูงสุด 850 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนขนาดกลาง เป็นอ่างเก็บน้ำ "ห้วยหินขาว" สามารถเก็บน้ำได้ประมาณ 1 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และระดับประชาชน มีโมเดลต้นแบบตามแนวพระราชดำริเรื่อง"หลุมขนมครก"มีตัวอย่าง
ให้ผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษาที่ "ชุมชนมงคลชัยพัฒนา" จังหวัดสระบุรี ซึ่งการดำเนินการทุกขนาดมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ กรณีหากบ่อน้ำชาวบ้านแห้งก็ผัน
น้ำจากเขื่อนห้วยหินขาวมาเติม หากเขื่อนขนาดกลางแห้งก็ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาเติม
หลักเกษตรทฤษฎี ใ หม่ท ี่พ ระองค์ ท ่านทรงสอนเอาไว้ คือ เน้นบริหารจั ดการน้ ำ 3 ระดับ
ประกอบด้วย 1. ระดับใหญ่ 2. ระดับกลางที่หน่วยงานราชการเป็นคนทำและ 3. ระดับล่างที่ประชาชน
ทุกบ้านทำได้ภายใต้หลักการสำคัญคือเมื่อมีฝ นตกลงมาต้องเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดเก็บให้หมดเป็นแนว
ทางการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐสำหรับหลักการสำคัญของ "หลุมขนมครก"
คือ การเก็บกักน้ำในทุกรูปแบบ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. หลุมขนมครกแบบพื้นที่สูงบนเขา 2. หลุม
ขนมครกแบบพื้นที่ขนาดจำกัด เล็กกว่า 10 ไร่ และ 3. หลุมขนมครกแบบพื้นที่ลุ่ม โคก หนอง นา โมเดล
2.5.1 ตัวอย่างหลุมขนมครกแบบพื้นที่ลุ่ม โคก-หนอง-นา โมเดล
คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่เกษตรกรรมในลักษณะผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้า
กับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมัน
เองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบทั้งนี้ หลั กการของหลุมขนมครกจะ
แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ กล่าวคือหากเป็นพื้นที่ลุ่มจะใช้รูปแบบ "โคก-หนอง-นา โมเดล" แต่หาก
เป็นพื้นที่สูงจะเปลี่ยนจาก "เขาหัวโล้น" เป็น "เขาหัวจุก" วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดย
การขุดหลุมเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือฝนทิ้งช่วง ซึ่งผู้วิจัยขออธิบาย ดังนี้
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2.5.1.1. พื้นที่ลุ่ม : โคก-หนอง-นา โมเดล คือ รูปธรรมของหลุมขนมครก
โคก : การนำดินที่ได้จากการขุดหนอง นำมาถมเป็นโคกเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา คือ "ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4อย่าง"
ได้แก่ ป่าไม้เพื่อบริโภค (พอกิน ป่าไม้เพื่อใช้สอยในครัวเรือน (พอใช้) และป่าไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
รวมถึงจำหน่าย (พออยู่) ป่าทั้ง 3 อย่าง ให้ประโยชน์อย่างที่ 4 คือ 1.ป่าไม้กินได้ นำมาเป็นอาหาร ทั้ง
พืชกินใบ กินผล กินหัวและเป็นยาสมุนไพร 2.ป่าไม้ใช้สอยนำมาสร้างบ้าน ทำเล้าเป็ดเล้าไก่ ด้ามจอบ
เสียม ทำหัตถกรรม หรือกระทั่งใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฟื้น) ในการหุงต้ม 3.ป่าไม้เศรษฐกิจเป็นแหล่งรายได้
ของครัวเรือน เป็นพืชที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ซึ่งควรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง
ราคาตกต่ำและไม่แน่นอน 4.ประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำการปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็น
ระบบ จะช่วยสร้างสมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับน้ำฝน และค่อยๆ
ปลดปล่อยความซื้อ สู่สวนเกษตรกรรมช่วยสร้า งสมดุลระบบนิเวศ(พอร่มเย็น)ปลูกเป็นป่า 5 ระดับ คือ
สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน และพืชหัว ใบไม้ที่ร่วงหล่นช่วยปกคลุมหน้าดินเพิ่มความชุ่มชื้น
น้ำใต้ดินที่สะสมไว้ใต้โคก เมื่อฝนตกลงมาบนโคกที่มีต้นไม้จำนวนมาก น้ำจะ
ค่อยๆ ไหลซึมลงมาเก็บไว้ใต้โคก รากต้นไม้ซึ่งต่างระดับกันจะช่วยรักษาหน้าดิน และกักเก็บน้ำไว้ใต้ดิน
กลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใต้ดิน ช่วยสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดิน
หนอง : ขุดหนองให้ขอบมีความคดโค้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของ
ปลา ปรับพื้นหนองให้มีความลึกหลายระดับ ส่วนที่แสงแดดส่องถึง ปลาจะสามารถวางไข่ได้ดีคูคลองไส้
ไก่ ช่วยกระจายน้ำรอบพื้นที่ ขุดให้มีลักษณะคดเคี้ยว เพื่อให้น้ำไหลผ่านทั่วพื้นที่ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับ
ผืนดิน ส่งผลดีต่อการทำเกษตรและการปลูกพืชผล
ฝ่ายชะลอน้ำ รับและชะลอน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำหรือพื้นที่ข้างเคียง ช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงมา
สะสมในหนอง คลอง บึง และเขื่อน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่
นา : ยกหัวคันนา เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ในนา โดยให้มีความสูงประมาณ
1 เมตร และปั้นหัวคันนาให้มีความกว้างเพื่อปลูก "ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" และปลูกหญ้าแฝก
เพื่อป้องกันการพังทลายของคันนา คันนาจะใช้เป็นเครื่องมือในการปรับระดับน้ำเข้านาตามความสูงของ
ต้นข้าว เกิดเป็นนาน้ำลึก ใช้น้ำในการควบคุมวัชพืชและแมลงตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยสรุป โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีว ิต ที่
ยัง่ ยืน เป็นหนึ่งในศาสตร์พระราชาที่เป็นการจัดการออกแบบพื้นที่เพื่อทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยเน้น
ที่แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร มีการจัดการเพื่อให้เกิดสมดุลระบบนิเวศในภาพรวมตลอดจนใช้พื้นที่ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดความรุนแรงหากเกิดภัยธรรมชาติขึ้น เมื่อนำศาสตร์ นี้มาเชื่อมโยงผสมผสาน
เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเกิดเป็นลักษณะของการออกแบบพื้นที่ ซึ่งเป็นที่เรียกกันในแวดวงเกษตรกร
ว่า "โคก หนอง นา" ซึ่งฝ่ายปกครองจำเป็นต้องเรียนรู้ด้วย
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ทั้งนี้ การออกแบบพื้นที่ "โคก หนอง นา" ต้องคำนึงถึงตัวแปรที่สำคัญ 5 ประการ คือ
1. ทิศ : ควรสำรวจทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และทิศทางการขึ้นของดวง
อาทิตย์ที่แน่นอนของพื้นที่นั้นๆเนื่องจากดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูจะขึ้นไม่เหมือนกัน เช่น บางฤดูตะวัน
อ้อมข้าวหากไปสำรวจในเดือนนั้นๆ จะได้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยน จึงควรดูการขึ้นของดวงอาทิตย์หลายๆ ครั้ง
2. ลม : ควรดูตามหลักของลมที่ว่า ลมฝนจะพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และลม
หนาวหรือลมข้าวเบาจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรวางตำแหน่งบ้านเรือนและลานตากข้าว
ไม่ให้ขวางทิศทางลม และออกแบบบ้านให้มีทิศทางของช่องรับลมที่พัดมาในแต่ละฤดูกาล เพื่อให้บ้าน
เย็นอยู่สบายและยังเป็นการลดการใช้พลังงานในบ้าน
3. ดิน : ดูลักษณะของดิน ความอุ้มน้ำของดิน เพื่อวางแผนการขุดหนองน้ำและการรับ
ปรุงดินให้เหมาะสม โดยใช้หลักการฟื้นฟูดินโดยการห่มดินด้วยฟาง ใบไม้ หรือหญ้า ที่เรียกว่า "ไม่ปอก
เปลือกเปลือยดิน " แล้วเติมปุยให้เหมาะสมกับคุณลักษณะของดิน เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งแบบแห้ง
และชนิดน้ำ หลังการห่มดิน จะช่วยแก้ปัญหาของดินได้
4. น้ำ : การขุดหนองน้ำ ต้องดูทางไหลของน้ำเข้าและน้ำ ออกจากพื้น ที่ การวาง
ตำแหน่งของหนองน้ำในทิศลมร้อนพัดผ่านหนองน้ำเข้าบ้านจะทำให้บ้านมีความเย็นยิ่งขึ้น ควรขุดหนอง
ให้มีความคดเคี้ยวเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกพืชริมขอบหนอง และทำตะพักหรือความลดหลั่นของระดับ
ความสูงในหนองให้ไม่เท่ากัน โดยชั้นแรกควรมีความสูงเท่ากับระดับของแสงแดดที่ส่องลงไปถึงเพื่อเป็น
ชั้นที่ให้ปลาสามารถวางไข่และเป็นแหล่งอนุบาลสั ตว์น้ำได้ มีการปลูกไม้น้ำหรือพืชน้ำเพื่อให้เป็นแหล่ง
วางไข่ ที่อยู่อาศัย และยังเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำ รวมทั้งทำแซนวิชปลา (นำหญ้าและฟางกองสลับกับ
ปุยหมักไว้ที่ต้นน้ำเพื่อสร้งแพลงตอนและไรแดง) เพื่อเพิ่มอาหารให้กับสัตว์น้ำ
5. คน : หัวใจสำคัญของการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นหลัก ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่นั้นมากที่สุด
ด้วยรูปแบบ "หลุมขนมครก"จะสามารถเก็บกักน้ำได้มาก หากมีเกษตรกรมีพื้นที่รายละ
10ไร่ คิดเป็น 140,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นน้ำบนดินประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เมื่อมีป่าชุ่ม
ขึ้นจะสามารถเก็บกักน้ำใต้ดินได้เพิ่มขึ้นอีก ถ้าประชาชนทุกคนในลุ่มน้ำปาสัก หรืออย่างน้อย100,000
รายร่วมกันสร้าง 100,000หลุมขนมครก จะสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
มากกว่า 4 เท่าของความจุเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งนอกจากจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แล้ว ที่สำคัญ คือ มีน้ำ
เก็บไว้ใช้ยามเกิดวิกฤตภัยแล้งได้ด้วย
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2.5.1.2 ตัวอย่างหลุมขนมครกแบบพื้นที่สูง : เปลี่ยน "เขาหัวโล้น" เป็น "เขาหัว
จุก"
เมื่อประยุกต์ใช้โคกหนองนา โมเดลให้เข้ากับภูมิสังคม พื้นที่ภูเขาคือโคกตามธรรมชาติ
จึงไม่จำเป็นต้องสร้างโคกอีก ส่วนหนองนั้นเปลี่ยนเป็นการกั้นฝ่ายในพื้นที่ร่องเขาเพื่อเก็บน้ำไว้ ทำนา
ขั้นบันได โดยยกหัวคันนาสูงและกว้าง เพื่อเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาบนภูเขาให้ได้มากที่สุด สร้างบ่อเก็บน้ำ
จากวัสดุในพื้นที่ไว้ด้านบน เพื่อปล่อยน้ำผ่านคลองไส้ไก่ หรือที่เรียกว่าลำเหมืองกระจายให้ทั่วพื้นที่ปลูก
แฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และปลูกป่า ๓อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง นี้จะใช้พื้นที่เพียง ๑๐ไร่
สามารถให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกข้าวโพดทั้งภูเขา แต่อย่างไรก็ดี พื้นที่สูงในลักษณะภูเขาเป็นโคกโดย
ธรรมชาติอาจเกิดปัญหาพื้นที่ขาดความชุ่มชื้น จึงต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กลับคืนมาด้วยการสูบน้ำจาก
ร่องเขามาที่บ่อเก็บน้ำ และกระจายผ่านลำเหมืองให้ทั่วพื้นที่ "เขาหัวจุก" (วารี คลังศิริ , 2558)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ
กัมปนาท ศรีสุนทร (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ :
ศึ ก ษาเฉพาะ กรณี โ รงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นโพธิ ์ ส องห้ อ งวิ ท ยา อำเภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ด มหาสารคม
ผลการวิจัยพบว่า ก่อนดำเนินการ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรีย นรู้พบว่าผู้ปกครอง
และชุมชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการ จัดการศึกษาไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อ
การดำรงชีวิต ไม่เห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือแก้ ทางโรงเรียน บุคลากรขาดความรู ้ข าด
ทักษะและขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ ภายหลังจากที่ ได้ดำเนินการพัฒนา
โดยใช้การศึกษาดูงานชุมชนเป็นวิทยาการสอนนักเรียน นักเรียนออกไปศึกษาและฝึกงานที่บ้ านกับ
ชุมชน พบว่าชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนา มีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนา มีส่วน
ร่วมในการ ประเมินการพัฒนา มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ จากการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการพัฒนา ชุมชน เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดและการพัฒนา
การศึกษาได้เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อการ ดำรงชีวิต และเห็นว่าการให้ความร่วมมือกับทาง
โรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็น ชุมชนให้ความร่วมมือดีขึ้น บุคลากรครูและ นักเรี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดการเรียนรู้งานอาชีพ งานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การสานหวดด้วยไม้ไผ่พุง การทำ
บายศรีพรหม การทำปุ๋ยโบกาฉิ ได้ผลดี แต่ยัง คงประสบปัญหาในเรื่องการประดิษฐ์บายศรี พรหม
นักเรียนยางประดิษฐ์ได้ไม่ประณีตไม่สวยงามเท่าที่ควร จึงได้เพิ่ มเวลาให้วิทยากร์ให้สอนมากว่าเดิมจน
นักเรียน ปฏิบัติได้ดีขึ้น และสามารถประดิษฐ์บายศรีพรหมด้วยตนเอง
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อชิรญาณ์ ยันตพร (2552) ได้ศึกษา การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนบางขุนไทร ดำบลบางขุน
ไทรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี " ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ แบบชุมชน
มีส่วนร่วมด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเป็น
การร่วมมือกันทำงาน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญ หา ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์โดย
หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนต้องไม่ชี้นำหรือสั่งการ ปัญหาที่พบ คือ การขาดเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ
ที่ได้จัดทำโดยการประมวลความรู้จากผู้รู้หรือปราชญ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ ขาดการระบบนิทรรศการที่
สร้างความนำสนใจ ศูนย์ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการอย่างเพียงพอ
การขาดระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ส่วนใหญ่มาจากภายนอกชุ มชน เพื่อมาเข้าอบรมตามโครงการของรัฐ
มากกว่าเป็นประชาชนในตำบล และการขาดระบบการประเมินผลงาน ศูนย์ควรมีแนวทางในการพัฒนา
คือการสร้าง เอกสารความรู้ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ควรมีระบบการจัดนิทรรศการที่
น่าสนใจ การเพิ่มช่องในทางการประชาสัมพันธ์ พื้นที่ แสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การหา
งบประมาณสนับสนุนด้านระบบอินเตอร์เน็ตการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มาใช้ประโยชน์จากศูนย์
การสร้างเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการพัฒนา ระบบการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์2
ณัฐพล สียิ่งพิบูล (2552) ได้ศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชมที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานพื ้นที่
ศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนเขตพระโขนง : แนวทางการออกแบบและบริหารจัดการ พบว่า
รูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะแตกต่าง กันไปตามประเภทของผู้ใช้งานทั้ง ๕ กลุ่ม คือ ผู้เรียน ผู้สอน
ผู้ดูแลสถานที่ ผู้ติ ดตาม และบุคคลทั่วไป โดยมมีศูนย์ การเรียนรู้ชุมชนเป็นสถานที่ที่เป็นเสมือ น
ศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสายสามัญและสาย
อาชี พ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย รวมถึ ง กิ จ กรรมนั น ทนาการตลอดจนกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นสามารถแบ่งรูปแบบของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้เป็น ๓ ประเภท คือ
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ กิจกรรรมที่เกี่ยวเนื่องในพิธีกรรมและโอกาสสำคัญต่าง ๆ และ
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ โดย สถานที่ตั้งที่มีความเหมาะสมสำหรับศูนย์การเรียนชุมชน คือ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนมีพื้นที่ที่เป็น ของตนเอง รองลงไป คือ ตั้งรวมอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ
โรงเรียน และตั้งรวมอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัด แต่ในความเป็น จริงรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆดังกล่าว
ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอยที่เกิดขึ้นจริงเทำที่ควร ดังนั้น แนวคิดในเรื่องความยืดหยุ่น
ในการใช้งานของพื้นที่ ซึ่งประกอกไปด้วย เรื่องการเปิดมุมมอง การเชื่อมต่อของพื้นที่การผสมผสานใน
ส่วนของพื้นที่ และการใช้อุปกรณ์ จึงถูกนำมาใช้เป็นตัวกำหนดแนวทางในการออกแบบและปรับปรุง
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พื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนชุมชน โดยพื้นที่ห้องเรียนห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์เป็น
พื้นที่ ๓ ส่วน หลักๆ ที่สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดรองลงไป คือ พื้นที่ในส่วน
ลานโล่ง สนาม และศาลา/ ม้านั่ง แนวทางการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆภายในศูนย์การเรียนชุมชน ใน
ส่วนของห้องเรียนและห้องสมุด สามารถทำได้โดยเพิ่มความโปร่งโล่งและออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลาง
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานพื้นที่บริเวณ นั้นได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ ตาม
ความเหมาะสม ในขณะที่การปรับปรุงในส่วนของลานโล่ง สนาม และศาลา/ม้านั่ง สามารถทำได้โดย
การออกแบบให้พื้นที่มีความโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้น จัดบริเวณพื้นที่ใหม่ ให้ดูสบายตา เป็นสัดเป็นส่วนมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องระหว่างพื้นที่ลานโล่งกับพื้นที่รอบ ๆและเพิ่มสัดส่วนบริเวณพื้นที่ที่ ของ
ลานโล่งและสนามให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับพื้นที่บริ เวณนี้ เช่น ให้พื้นที่ในส่วนของลานโล่ง
และสนาม ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทการมืออยู่ของพื้นที่บริเวณนั้น โดยแนวทาง
ดังกล่าวจะต้องคำนึง ควบคูไปกับหลักการบริหารจัดการทั้งในด้านของการจัดหาบุคลากรในด้านต่าง ๆ
ที่มีความรู้หลากหลาย การจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช่ในการเรียนการสอน รวมถึงนโยบายและหลักสูตร
ต่าง ๆ ที่ควรปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เช่น การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน หรือการเน้นรูปแบบให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อตอบโจทย์ และช่วย ฟื้นฟูศักยภาพในการใช้งานพื้นที่ให้แก้
ศูนย์การเรียนชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
สุพรรณ์ ไชยอำพร และ สนิท สมัครการ (2534) ทำการศึกษาเรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทย
เปรียบเทียบระหว่างชาวเมืองกับชนบท "โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 13 มิติ ได้แก่ ครอบครัว
การงาน สังคม การพักผ่อน สุขภาพสาธารณสุข สินค้าบริการ ความเชื่อ ศาสนา ทรัพย์สิน ตนเอง
ท้องถิ่น รัฐบาล และประเทศการศึกษาพบว่า คนไทยในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดภาคกลาง
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของคน และค่อนข้างสูงมากในมิติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ศาสนา ครอบครัว และตนเอง หมายความว่า คนไทยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ ดี สำหรับเครื่องมือที่
สร้างขึ้น พบว่า สามารถวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยได้ดีพอสมควร แม้ว่าในบางลักษณะหรือหรือมิติย่อย
อาจต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความแม่นตรงและน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวกับการ
พักผ่อนหย่อนใจ การใช้เวลาว่าง ความเชื่อและศาสนากับการบริภาคสินค้าและบริการต่างๆ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ อาธิ ครูศากยวงศ์ (2549) ได้วิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชากร ใน
เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิต9 หมวด 37 ตัวชี้วัด ด้านรายได้ พบว่า ส่วน
ใหญ่ ม ี ร ายได้ จ ากด้ า นเกษตรกรรม คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชากรบรรลุ ต ามเป้ า หมาย 5 หมวด
ประกอบด้วย หมวดอาหารดี หมวดมีบ้านอยู่อาศัยหมวดศึกษาอนามัยถ้วนทั่ว หมวดครอบครัวปลอดภัย
หมวดรายได้ดี และไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน 4 หมวด ประกอบด้วย หมวดมีลูกไม่มาก หมวดอยากร่วม
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พัฒนา หมวดพาสู่คุณธรรม และหมวดบำรุงสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าไปพัฒนา
ในส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตชนบทของจังหวัดสุราษฎร์
ธานี ส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องให้ดีขึ้นต่อไป การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล
ทุกอำเภอ และควรศึกษาถึงแนวโน้มคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน
อนาคต ในประเด็นของการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม มีมาตรฐานและสอดคล้องกับ
ชนบทมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกทิศทาง
ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ (2551) ทำการศึกษาเรื่อง การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเกอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของการดำเนินชีวิตและคุณ ภาพชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรดในการคำเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ย คือ เกษตรกรกลุ่ม
ตัวอย่างในหมู่บ้านหนองมะจับ จำนวน 153 รายผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ร้อยละ 86,9 เป็นเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ย 52 ปีร้อยละ 100 มีสถานภาพสมรส และมีระดับการศึกษา
ชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และร้อยละ
86.9 ประกอบอาชีพหลักในการทำนา มีรายได้รวมในครัวเรือนเฉลี่ย 69,564.05 บาทต่อปี ผลการศึกษา
ด้านการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ พบว่า เกษตรกรมีการจัดการที่ดินในการทำ
การเกษตรหลังจากได้มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.3 มีการ
ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ98.0 มีการผลิตเพื่อบริโภคเองในครัวเรือนถ้าเหลือจึงจะขาย เกษตรกร
ร้อยละ 54.2 ใช้พื้นที่ในการปลูกกระเทียม และเกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100 มีความรู้ / รับทราบแนว
ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาจากสื่อโทรทัศน์มีความตระหนักในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด ความพอใจในการ ใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับมากที่สุด มีความภาคภูมิใจหลังใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด เกษตรกรทั้งหมด
ร้อยละ 100 มีความเต็มใจที่จะตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรยฐกิจพอเพียง และร้อยละ71.9
เป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจในครอบครัว ร้อยละ 93.5 ของเกษตรกรระบุว่ามีหน่วยงานจากทาง
ภาครัฐมีส่วนในการสนับสนุนในการตัดสินใจ เกษตรกรมีการจับจ่ายใช้สอยในการดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง ร้ อยละ 51.3 ของเกษตรกรใช้เงินทุนตนเองในการลงทุน
ทำการเกษตร โดยร้อยละ 93.5 มีการทำบัญชีครัวเรือน ร้อยละ 99.3 มีรายได้พอต่อรายจ่าย ร้อยละ
99.3 มีการปลูกฝังเรื่องการประหขัดให้แก่สมาชิกในครอบครัว และร้อยละ 99.3 มีการวางแผนในการใช้
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จ่ายเงินประจำเดือนของครอบครัว ผลการศึกษาในด้านคุณภาพชีวิต พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมี
สุขภาพกายดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.73 และมีสุขภาพจิตที่เป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ 98.7
การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า มีตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการ
คำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินอกจากนั้นยังพบว่า มีตัวแปรในกลุ่มของ
ปัจจัยส่วนบุคคลร่วมกับตัวแปรในด้านการดำเนินชีวิตสามารถทำนายความผันแปรในด้านคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอีกด้วยปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรในการดำเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบว่าร้อยละ 18.36 มีปัญหาในด้านเศรยฐกิจ ร้อยละ
13.77 มีปัญหาในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ร้อยละ 6.12 มีปัญหาในด้านสาธารณสุข ร้อยละ 4.59
มีปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 3.06 มีปัญหาในด้านสังคมและวัฒนธรรม การที่เกษตรกรใน
หมู่บ้านนั้นจะดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นในหมู่บ้านนั้น
จะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน และต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะ
เสียสละเวลาทุกครั้งเมื่อลูกบ้านในหมู่บ้านมีปัญหาโดยมีการจัดการประชุมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน
เพื่อเป็นการถามสาระทุกสุกดิบของเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นประจำ
ราเมศร์ สันติบุตร,พลตรี (2561) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของกองบัญชาการกองทัพไทย ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการวิเคราะห์
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ พบว่า มีขนาดพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง 7-15 ไร่ ทั้งหมดดำเนินกิจกรรม
แบบเกษตรผสมผสาน รองลงมาดำเนินกิจกรรมแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัญหาและอุปสรรคที่ส ำคัญ
พบว่า เป็นปัญหาปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาแหล่ง ที่ ตั้ง
ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ปัจจัยที่ส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประสบความสำเร็จนั้น พบว่า ปัจจัยในทุกด้าน
ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทั้งปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ มีการคมนาคมที่สะดวก ปัจจัยทางชี วภาพ
ได้ แ ก่ มี พ ั น ธุ์ พื ช และสั ต ว์ท ี ่ด ี ต้ า นทานโรคและแมลง ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิจ ได้ แ ก่ ได้ ร ั บ สนับสนุน
งบประมาณอยู่เสมอมีเงินทุนหมุนเวียน มีการทำบัญชีครัวเรือน และมีตลาดสำหรั บจำหน่ายผลผลิต
ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูง มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมอยู่
เสมอเท่ากัน การศึกษาระดับการดำเนินงานใน 36 ประเด็น พบว่า ภาพรวมแล้วศูนย์การเรียนรู้ฯมีการ
ดำเนินงานในระดับดีมากแต่ยังมีการดำเนินงานในระดับพอใช้ในหลายประเด็น คือการเลี้ยงเป็ดเนื้อเป็ด
ไข่ การปลูกพืชไร่เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย การเพาะเห็ด และการเลี้ยงกบ ตามลำดับ ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สภาพดิน คุณภาพของดิน และวิธีการ
ปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากศูน ย์การเรียนรู้ฯมีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และควรเข้ามาส่งเสริ่ม
และสนับสนุนการนำน้ำใต้ดิ้นมาใช้ประโยชน์อย่างประหยัด การส่งเสริมการนำระบบชลประทานเข้า
มายังพื้นที่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำ หรือการปลูกพืชโดยวิธีประหยัดน้ำ เป็นต้น เนื่องจากมี
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ปัญหาแหล่งที่ตั้งห่างไกลจากแหล่งน้ำ การเสนอรูปแบบศูนย์เรียนรู้ฯ ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณเชิงคุณภาพ และประยุกต์ใช้หลัก พอประมาณ มีเหตุผล มีคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบกับ เงื่อนไข
ความรู้คู่คุณธรรม ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาสั งเคราะห์ได้
เป็น"ต้นแบบ" (Model) เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป
พันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา,สุชาติ ลี้ตระกูล,แสงระวี ณ ลำพูน และกัมพล ไชย์นันท์ (2562) ทำการ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ของ
ประชาชนในจังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
ของการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดพะเยา 2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
ที่มีการปฏิบัติที่ดีของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดพะเยา 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดพะเยา 4. เพื่อประเมิน
รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนใน
จังหวัดพะเยา ที่ประกอบด้วยระเบียบวิชีวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้กับกลุ่ มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 10
ตำบลของจังหวัดพะเยาที่เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 398 คน ที่ไ ด้มาโดยการสุ่มหลาย
ขั้นตอน จากประชาชนทั้งหมด 65,200 คน และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประเมินรูปแบบ จำนวน 30 คนที่
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการบริหรจัดการศูนย์เรียนรู้ และใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพในการศึกษากับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยเป็นประธานและคณะกรรมการ
บริหารจัดกรศูนย์ฯ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 2) การบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชมชนที่มีการปฏิบัติที่ ดีจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทั้ง 4
ด้าน ได้แก่ ด้นการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารทรัพยากร ด้านการ
บริหารจัดการ 3 รูปแบบการบริหารจัดการ MANAGEMENT Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของศูนย์เรียนรู้จังหวัดพะเยา 4) รูปแบบการบริหารจัดการ MANAGEMENT Model ที่คันพบจากการ
วิจัยมีความเหมาะสมมาก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการและเหตุผลของรูปแบบ ด้านวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ ด้านองค์ประกอบของการบริหารจัดการศูนย์ฯ ด้านการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ
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2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
สถาบั น การวิ จ ั ย โดแอน (Doane Marketing Research. 1998) ซึ ่ ง เป็ น สถาบั น วิ จ ั ย ทาง
การตลาดแห่งประเทศสหรั ฐอเมริก าได้ม ีการวิ จัย เกี่ยวกับวิ ถี ชีวิ ตของเกษตรกรและทัศนคติข อง
สาธารณชนที่มีต่อเกษตรกร โดยทางสถาบันได้รับทุนการวิจัยจากบริษัทผลิตภัณฑ์การเกษตร ดูปองท์
(DuPont Agricultural Products) พบว่า จากการสำรวจความคิดเห็นจากเกษตรกรจำนวนมากกว่า
2,700 คนและสมาชิกจากกลุ่มประชากรทั่วไปจำนวนมากกว่า 2,700 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา
สาธารณชนให้การยอมรับต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างสูงในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่ประชากรใน
ประเทศ ประชากรจากกลุ ่ม สาธารณชนร้ อยละ 85 จั ด ลำดั บ เกษตรกรเป็ นหนึ ่ง ในสามอาชีพที่มี
ความสำคัญต่อสังคมในปัจจุบันซึ่งรองจากการสอนและการดับเพลิงประชากรจากกลุ่มสาธารณชนร้อย
ละ 70 ให้ความเชื่อถือเกษตรกรในการผลิตและรักษาคุณภาพของอาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของคนใน
ประเทศและนำพาประเทศให้เป็นผู้ผลิตอาหารของโลก สำหรับมุมมองในด้านอาชีพ สาธารณชนมี
มุมมองว่าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด แต่เกษตรกรกลับมีมุมมองว่า
อาชีพเกษตรกรรมเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตหรือเป็นวิถีชีวิตซึ่งเป็นมากกว่าอาชีพ จากผลการศึกษา
พบว่า ประชากรจากกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 90 มีความพึงพอใจอย่างสูงกับวิถีชีวิตของตนเองในฐานะ
เกษตรกร และเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการเลือกอาชีพเกษตรกรรม 7 ข้อ คือ วิถีชีวิต โอกาสในการทำงาน
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ได้อยู่ใกล้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ในฟาร์มใกล้ชิดธรรมชาติ อาชีพดั้งเดิมของ
ครอบครัว ลักษณะงานที่ไม่เร่งรีบจนเกินไปและเหตุผลเกี่ยวกับรายได้ ถูกจัดเป็นอันดับสุดท้ายในการ
เลือกอาชีพเกษตรกร สำหรับวิถีชีวิตในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านสังคม พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ในสังคมและชุมชนของตน เกษตรกรร้อยละ 94 ได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ครั้งล่าสุด นอกจากนั้นเกษตรกรร้อยละ 78 ได้ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงระยะเวลา 30 วันจาก
การสำรวจ เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่ากิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมครอบครัวเป็นสองกิจกรรมหลัก
นอกเหนือจากการ
Reed , et all (1995) ศึกษาภาวะสุขภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สูงอายุในเมืองมารินเคาน์ตี้มล
รัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐที่มีความแตกต่างกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม โดยซักถามประวัติเจ็บป่วยและโรค
เรื้อรังพบว่า ผู้สูงอายุในมารินเคาน์ตี้มีอัตราการตายต่ำกว่าอัตราการตายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งหมดและผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมที่มีเศรษฐกิจที่ดีจะมีสุขภาพที่ดีกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสัง คมเศรษฐกิ จต่ำ
เล็กน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับการการศึกษาของสุวิมล พนาวัฒนกุล (2534) ที่ศึกษาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
จัง หวัดหนองคาย พบว่าผู้สูงอายุที่มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ดี ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในส่วนของปัจจัยทางด้านสังคมผู้สูงอายุที่มีภูมิ ลำเนาอยู่ที่อำเภอแก้งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมาฉัตรทอง อินทร์นอก (2540) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ
ดีอันเกิดจากการร่วมกิจกรรมทางสังคมพบปะเพื่อนฝูงและเมื่อพบว่าตนเองรู้สึกเหงาจะหาทางออกโดย
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การหางานอดิเรกทำ อีกทั้งมีการดูแลตัวเองอยากสม่ำเสมอด้วยการการออกกำลังกายโดยการศึกษาของ
ฉัตรทอง อินทร์นอกได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Flanagan (1978) ที่พบว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ อายุ 70
ปีขึ้นไป เพศหญิงให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเป็นสำคัญถึงร้อยละ 89 รองลงมาคือคู่สมรสสำคัญร้อยละ
87การศึกยา (Kalish, 1975)ในต่างประเทศ เนื่องด้วยสาเหตุที่ผู้สูงอายุวัยเกษียณส่วนใหญ่มีร ายได้
ลดลงไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลจึงส่งผลให้ต้องพึ่งพาในด้านค่าใช้จ่ายของบุตรหลานมากขึ้นผนวก
กับสุขภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมรวดเร็วขึ้นทำให้มีผู้ สูง อายุบ างส่วนที่ตกอยู่ในสภาพที่ไ ม่ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ผู้สูงอายุ จึงต้องการกลายเป็นภาวะพึ่งพิงแก่บุตรหลานในครอบครัว (Bowling and
Browne, 1991) ศึกษากลุ่มผู้สูงอายุตอนปลาย ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อายุ 85 ปีขึ้นไป เพศ
ชายมีสุขภาพที่ดีกว่าเพศหญิง โดย พบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีความรู้สึกทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างขาก
ลำบากมีมากกว่าเพศชายถึง 3 เท่า อันเนื่องมาจากอายุมากขึ้นทำให้ 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่างจึง ส่ง ผล
ให้ทำกิจกรรมประจำวันด้วยตนเองด้วยความลำบากและต้องได้รับการดูแล ผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพัง
ต้องเผชิญกับปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ ในด้านร่า งกายความสามารถในการทำหน้าที่
ของร่างกายจะลคลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น (Miler , 2004) กล่าวว่าด้านจิตใจถึงแม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
เด่นชัด แต่พบว่าบางรายยังมีปัญหาด้านจิตใจ
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย

ศาสตร์พระราชา
และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแปรต้น
- ปั จจัยด้านการเป็ นองค์การแห่งการ
เรียนรู้
1.บุคลากรมีการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. บุคลากรในองค์การฝึกฝนตนเองให้ไฝ่ รูไ้ ฝ
เรียนตลอดเวลา
3. มีรูปแบบทางความคิดที่มองโลกตาม
ความ เป็ นจริง
4. การมีวิสยั ทัศน์รว่ มกัน
5. การเรียนรูร้ ว่ มกันเป็ นทีม
- ปั จจัยหลักการมีส่วนร่วม
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(Decision Making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิการ
(Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
(Evaluation)

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม
- หลักประสิทธิผลขององค์การ
1. ปริมาณผลผลิตและบริการที่บุคลากร
ในองค์กรสามารถให้ได้เพียงพอกับความ
ต้องการ
2. การที่อ งค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ โ ดยใช้ ท รั พ ยากรที่ น้ อ ยที่ สุ ด ของ
ผูร้ บั บริการ
3. องค์ ก รสามารถตอบสนองความ
ต้องการของพนักงานได้
4. ความสามารถขององค์ ก รที่ ต้ อ ง
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร
5. องค์กรเพิ่มสมรรถนะ การพัฒนาเป็ น
กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะสร้ า งศั ก ยภ าพในกา ร
ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
องค์กร
6. องค์การสามารถดารงอยู่ต่อ ไปได้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม ( Mixed methods research) กล่าวคือ เป็น การวิจัย
เชิง ปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชน
นครศรีธรรมราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
และเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใ หม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
และวิธีการดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 ขั้นตอนการวิจัย
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 จริยธรรมการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1 ประชากร
กลุ่มประชากรในครั้งนี้คือ ผู้บริหารละเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล จำนวน 30 คน และผู้ผ่าน
การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 845
คน
2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach)
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งสำหรั บ บการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ใช้ ว ิ ธ ี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล
และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็น
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สัมภาษณ์เชิงลึก 10 คน
1. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
2. นายนิรัญ สุอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
3. นางสาวรัตจิรา พูลเกิด หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชน
นครศรีธรรมราช
4. นายประสิทธิ์ ย้อยคำ คนงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
5. นายทนงศักดิ์ ช่วยทุกข์ ลูกจ้างโครงการ ฯ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
6. นายวิระชาติ ทรงทอง เจ้าของแปลง CLM ตำบลหนองหงส์
7. นางรัชนี มัคสิงค์ เจ้าของแปลง CLM ตำบลชะมาย
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักบ้าน เจ้าของแปลง CLM ตำบลนาไม้ไผ่
9. นายศุภชัย มีปลอด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
10. นายโชติ ไทยเกิด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
การสนทนากลุ่ม 20 คน
1. นายสนั่น คำแหง
11. นายลำดวน บัวทิพย์
2. นายนรวิทย์ พูนแก้ว.

12. นางสาววัลวิสา แก้วอุดม

3. นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว

13. นายธณกฤษ ส้มเขียวหวาน

4. นางสาวสายปาตา บุญชู

14. นางสาวประภัสสร วังวิเศษกุศล

5. นายลำดวน บัวทิพย์
6. นางสาวสุกัญญา บูรพา

15. นางสาวภัทรสุดา นนทฤทธิ์
16. นางนิตยา คำแหง

7. นางจำเนียร เหมเดช

17. นางสาวธิดารัตน์ สัง์ศรีอินทร์

8. นายพิเชษฐ์ ชูรอด

18. นายสมชาย สร้อยรักษา

9. นายคเณศ หนูอินทร์แก้ว

19. นายสุทิน สัง์ศรีอินทร์

10. นายลำดวน บัวทิพย์

20. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้ผ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิ จ
พอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 845 คน และ วิธีการหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกำหนดคำความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05
ตามสูตร
𝑛 =

𝑁
1+𝑁𝑒 2

𝑁 = ขนาดของประชากรทั้งหมด
𝑛 = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
𝑒 = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05
แทนค่า

𝑛

=

𝑛

=

845
1+845(.05)2
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลของรายงานการวิจัยฉบับนี้ จะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการทบทวน
ข้อมูลเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเป็นการศึกษาถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรี ธรรมราช อีกทั้งเพื่อ นำไปพัฒนาเครื่ องมือ ที ่ ใช้ ในการวิ จั ยเชิง ปริม าณต่ อไป โดยมี
รายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้
1 วิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ
1) ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documents) ได้แก่ สถิติผลงาน
เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/องค์กร ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ เป็นต้น
2) ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิ ใ ช้ เ ก็ บ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ วยการสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth
interviews) และสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
2 วิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิงปริมาณ
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิแบบสอบถามประกอบด้วยชุดคำถามที่ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยให้ทำเครื่องหมาย และเขียน
ตอบในแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วม
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อบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา
โมเดลสามารถรวบรวมแบบสอบถามคืนระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แยกเป็น แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิด โดยมีรายละเอียดและการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1.1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.2 แบบสอบถามระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มากปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช กำหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าน้ำหนักของคำตอบ ดังนี้
มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
นำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ของการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยแปลความหมายเปรียบเทียบ
เกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550)
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ค่าเฉลี่ย
4.50-5.00 หมายถึง

แปลความหมาย
ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง
ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอยู่ ใน
ระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง
ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอยู่ ใน
ระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง
ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอยู่ ใน
ระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง
ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชอยู่ ใน
ระดับน้อยที่สุด
1.3 แบบสอบถามวิเคราะห์ป ัจ จัยแห่ง ความสำเร็ จ ของศูนย์การเรียนรู้การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มากปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ระดับของปัจจัยแห่งความสำเร็จ ของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่า
น้ำหนักของคำตอบ ดังนี้
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มากที่สุด
5
คะแนน
มาก
4
คะแนน
ปานกลาง
3
คะแนน
น้อย
2
คะแนน
น้อยที่สุด
1
คะแนน
นำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยแปลความหมายเปรียบเทียบ
เกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550)
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
4.50-5.00 หมายถึง
ระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อยู่ในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง
ระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อยู่ในระดับมาก
2.50-3.49 หมายถึง
ระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อยู่ในระดับปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง
ระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.49 หมายถึง
ระดับปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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1.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราชอื่น ๆ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended)
2. แบบสัมภาษณ์การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ปลายเปิดจำนวน 3 ตอน โดย
สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช

3.4 ขั้นตอนการวิจัย
1. แบบสอบถาม มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
งานวิจัยเชิงเอกสารและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
1.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย
1.3 นำเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งทางด้านเนื้อหาและด้านการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษา จากนั้นนำมา
จัดเป็นแบบสอบถาม
1.4 นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบหรือ
ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่ตรงตามเนื้อหาและความ
เหมาะสมของคำถามหาค่า IOC ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ความตรงเชิงเนื้อหา = 0.78
1.5 นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try-out) กับประชากรจำนวน
30คน ที่ไม่ได้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาพื้นทีต่ ้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.83
1.6 นำแบบสอบถามนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ (สมคิด. 2538: 34) มี
ดังนี้
2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
งานวิจัยเชิงเอกสารและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
2.2 ร่างแบบสัมภาษณ์ สร้างหัวข้อคำถามที่มีประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ข้อ โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างสำหรับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารละเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เจ้าของ
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พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงให้
ครอบคลุมจำนวน 10 คน
2.3 ประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรายการสัมภาษณ์กับวัตถุประสงค์เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมาะสม ทั้งทางด้านเนื้อหาและด้าน
การใช้ถ้อยคำสำนวนภาษา
2.4 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกไว้

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ทำการตรวจสอบแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาทำการแยกหมวดหมู่เพื่อทำการ
วิเคราะห์
2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยใช้สถิติค่า
ร้อยละค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ละค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of
correlationX
3. นำข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ และความคิดเห็นมาวิเคราะห์
โดยการสังเคราะห์จัดหมวดหมู่ของคำตอบตัดข้อมูลที่มีความซับซ้อนออกเรียบเรียงภาษาให้ถูกต้อง แต่ง
ความหมายเดิม นำมาสรุปเป็นปัจจัยเฉพาะด้านและนำเสนอในรูปแบบตาราง และเชิงพรรณนา
4. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ที่แบ่งตามประเด็นที่ตั้งไว้มาวิเคราะห์ สรุปเป็นรายด้านและ
นำเสนอในรูปแบบความเรียง
5. สร้างรูปแบบ (Model) และแนวทางในการการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช

3.6 จริยธรรมการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้คำนึงถึง ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเป็นสำคัญในมิติต่าง ๆ คือการ
ดำเนินการเก็บข้อมูลนั้นจะต้องผ่านการขออนุญ าต และยินยอมพร้อมใจจากฝ่ายผู้ให้ ข้อมูลโคยที่
กระบวนการสนทนากลุ่มช่อยจะต้องดำเนินไปโดยได้รับการยินขอมจากผู้ให้ข้อมูลผลการวิจัยจะต้องไม่
ทำให้เกิดผลกระทบในทางลบโดยตรงแก่ผู้ให้ข้อมูล
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่องการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ ม ชนนครศรี ธรรมราช ผู้วิจ ั ย ได้
ดำเนินการโดยได้ทำการสอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 271 คน แบบสัมภาษณ์และการจัด
สนทนากลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุ ม ชน
ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต CLM ระดั บ ตำบล และนั ก พั ฒ นาพื ้ น ที ่ ต ้ นแบบ จำนวน 50 คน
(สัมภาษณ์เชิงลึก 10 คน และการสนทนากลุ่ม 40 คน)
แบบสอบถามสำหรั บ ผู ้ผ ่า นการอบรมหลัก สูต รพัฒ นาผู ้นำหมู ่บ้ านเศรษฐกิ จพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามปลายปิดในรูปแบบ
ตรวจรายการ โดยเป็นคำถามที่มีหลายคำตอบให้เลือก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามถึงระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อื่น ๆ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended)
แบบสั ม ภาษณ์ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interviews) จำนวน 3 ข้ อ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการจัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion)
ตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ซึ่งแบ่งคำถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการการดำเนินงานโดยการน้อมนำศาสตร์
พระราชาและหลั ก ปรั ช ญาองเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ภายใต้ บ ริ บ ทการเป็ น Community
Development Learning Center (CDLC) ของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ตารางที่ 4.1 จำนวนร้อยละ ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช แยกตามเพศ
เพศ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
150
55.35
หญิง
121
44.65
รวม
271
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเพศชาย จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.35 และเพศหญิง จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 44.65
ตารางที่ 4.2 จำนวนร้อยละ ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช แยกตามอายุ
อายุ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
21 – 30 ปี
15
5.54
31 – 40 ปี
54
19.93
41 – 50 ปี
102
37.64
51 – 60 ปี
86
31.73
61 ปี ขึ้นไป
14
5.17
รวม
271
100.00
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน
102 คน คิดเป็นร้อยละ 37.64 รองลงมาคืออายุระหว่าง 51-60 ปี มีจำนวน86 คน คิดเป็นร้อ ยละ
31.73 ส่วนช่วงอายุที่น้อยที่สุด คือ อายุ 61 ปีขึ้นไป มีจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17
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ตารางที่ 4.3 จำนวนร้อยละ ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา
1
0.37
ประถมศึกษา
50
18.45
มัธยมศึกษาตอนต้น
60
22.14
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
53
19.56
ปวส. / อนุปริญญา
46
16.97
ปริญญาตรี
48
17.71
สูงกว่าปริญญาตรี
13
4.80
รวม
271
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจำนวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 ส่วนผู้จบการศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษามีจำนวนน้อยที่สุด คือ จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ .37
ตารางที่ 4.4 จำนวนร้อยละ ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช แยกตามระดับสถานภาพ
สถานภาพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
โสด
53
19.56
สมรส
202
74.54
หม้าย
11
4.06
หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5
1.85
รวม
271
100.00
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 202
คน คิดเป็นร้อยละ 74.54 รองลงมาคือ สถานะโสด. มีจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 ส่วนผู้ที่มี
สถานะหย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีจำนวนน้อยที่สุด คือ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85
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ตารางที่ 4.5 จำนวนร้อยละ ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช แยกตามระดับอาชีพ
อาชีพ
จำนวน (คน)
ร้อยละ
ค้าขาย
54
19.93
รับจ้าง
52
19.19
เกษตรกรรม
149
54.98
รับราชการ
1
0.37
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
2
0.74
พนักงานเอกชน
8
2.95
อื่น ๆ
5
1.85
รวม
271
100.00
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 54.98 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย มีจำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
19.93 ส่วนผู้ที่รับราชการมีจำนวนน้อยที่สุด คือ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.37
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ตารางที่ 4.6 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านความสามารถในการผลิต
บุคลากร
ด้ า นความสามารถใน
การผลิตบุคลากร

ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ การ 154
109
7
1
4.54 0.569 มาก
พัฒนาคุณภาพชีว ิต ตาม (56.83) (40.22) (2.58) (0.37)
ที่สุด
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชนศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ที ม
ว ิ ท ยาก ร ที ่ ม ี ค วามรู้
ความสามารถในการให้
ความรู้ในการฝึกอบรม
2. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก าร 122
138
10
1
4.41 0.581 มาก
พัฒนาคุณภาพชีว ิต ตาม (45.02) (50.92) (3.69) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรใน
ด้านการให้บริการตลอด
การฝึกอบรม
รวม
4.48 0.575 มาก
จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความสามารถในการผลิตบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อ
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความสามารถในการผลิตบุคลากร โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มีทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้ความรู้ในการฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 รองลงมา คือ ศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีความพร้อมในด้านบุคลากรในด้านการให้บริการตลอดการฝึกอบรม
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41
ตารางที่ 4.7 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพใน
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ด้านการบริหารจัดการ มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
ทรัพยากร
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 141
121
7
2
4.48 0.589 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (52.03) (44.65) (2.58) (0.74)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมีวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการ
อบรมอย่างเพียงพออั น
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ต่อ
การฝึกอบรม
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ตารางที่ 4.7(ต่อ) จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านประสิทธิภาพในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพใน
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ด้านการบริหารจัดการ มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
ทรัพยากร
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 131
131
8
1
4.45 0.574 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (48.34) (48.34) (2.95) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมีวัสดุ
สาธิตสำหรับการ
ฝ ึ ก อ บ ร ม ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถนำไปใช่ต่อ ยอด
ไ ด้ จ ร ิ ง ภายหลั ง การ
ฝึกอบรม
รวม
4.47 0.582 มาก
จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับ
“มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนนครศรีธรรมราชมีวัสดุอุ ปกรณ์
สำหรับใช้ในการอบรมอย่างเพียงพออันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับ
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มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพั ฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีวัสดุสาธิตสำหรั บการ
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช่ต่อยอดได้จริงภายหลัง การฝึกอบรม ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.45
ตารางที่ 4.8 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านด้านความพึงพอใจ
ด้านความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 147
114
10
4.51 0.570 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (54.24) (42.07) (3.69)
ที่สุด
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีที่พักที่
พ ี ย ง พ อ ส ำ ห ร ั บก าร
ฝึกอบรม
2. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 126
133
12
4.42 0.577 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (46.49) (49.08) (4.43)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ก าร
ให้บริการอาหารปริมาณ
ที่เพียงพอและมีรสชาติ
เป็นที่พึงพอใจ
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ตารางที่ 4.8(ต่อ) จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านด้านความพึงพอใจ
ด้านความพึงพอใจ
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
3. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 140
120
11
4.48 0.576 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (51.66) (44.28) (4.06)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
น ค ร ศ ร ี ธ ร ร ม ร า ช มี
ส ถ า น ท ี ่ ฝ ึ ก อ บ ร ม ที่
ส ะ อ า ด แ ล ะ ถู ก
สุขลักษณะ
4. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 126
128
15
2
4.39 0.662 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (46.49) (47.23) (5.54)
(0.74)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ที ม
วิ ท ยากรมี ก ารติ ด ตาม
ภายหลังการฝึกอบรม
รวม
4.45 0.596 มาก
จากตารางที่ 4.8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่า เฉลี่ย
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
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นครศรีธรรมราช ในด้านความพึงพอใจ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีที่พักที่พียงพอสำหรับการฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีสถานที่ฝึกอบรมที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีทีมวิทยากรมีการติดตามภายหลังการฝึกอบรม มีสัดส่วนน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39
ตารางที่ 4.9 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านประสิทธิภาพในด้านด้าน
ความสามารถในการปรับตัว
ด้ า นความสามารถใน
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
การปรับตัว
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ฐานเรี ย นรู ้ ภ ายใน 145
114
11
1
4.49 0.595 มาก
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก าร (53.51) (42.07) (4.06) (0.37)
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชสามารถ
เป็นตัวอย่างในการนำไป
ปฏิ บ ั ต ิ และ ให้ อ งค์
ความรู ้ ท ี ่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการ
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ตารางที่ 4.9(ต่อ) จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านประสิทธิภาพในด้าน
ด้านความสามารถในการปรับตัว
ด้ า นความสามารถใน
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
การปรับตัว
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2. ที ม วิ ท ยากรของศู น ย์ 142
117
11
1
4.48 0.595 มาก
การเรี ย นรู ้ ก ารพั ฒ นา (52.40) (43.17) (4.06) (0.37)
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ตามหลั ก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน
ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นา
ชุมชนนครศรีธรรมราชมี
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ข ้ อ มู ล
วิ ช าการสามารถตอบ
ความต้ อ งการของผู้ผ ่าน
ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม ใ น อ ง ค์
ความรู้ที่หลากหลายและ
ทันสมัย
3. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก าร 134
126
10
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ตาม (49.45) (46.49) (3.69)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พั ฒ นา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ก าร
ให้บริการทางวิชาการผ่าน
สื่อสารสนเทศช่องทางที่
หลากหลายและสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้จริง
รวม

1
(0.37)

-

4.45

0.587

มาก

4.47

0.592

มาก
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จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู ้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความสามารถในการปรับตัวภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ในด้านความสามารถในการปรับตัว โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ฐานเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชสามารถเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติ และ
ให้องค์ความรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการ มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา ทีม
วิทยากรของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการให้บริการข้อมูลวิชาการสามารถตอบ
ความต้องการของผู้ผ่านการฝึกอบรมในองค์ความรู้ที่หลากหลายและทันสมั ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.48 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการ
ให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศช่องทางที่หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีสัดส่วน
น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45
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ตารางที่ 4.10 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ระดับการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านการพัฒนา
ด้านการพัฒนา

ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 137
125
7
1
1
4.46 0.607 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตตาม (50.55) (46.13) (2.58) (0.37) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ก าร
พัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้ ต ามหลั ก ทฤษฎี
ใหม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน
อยู่เสมอ
2. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก าร 129
130
10
1
1
4.42 0.621 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ตตาม (47.60) (47.94) (3.69) (0.37) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ก าร
พัฒนาและปรับปรุงฐาน
การเรียนรู้อยู่เสมอ
รวม
4.44 0.614 มาก
จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านการพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
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คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ในด้านการพัฒนา โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชนอยู่เสมอ มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาและปรับปรุงฐานการเรียนรู้อยู่เสมอ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.42
ตารางที่ 4.11 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ระดับการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การด้านความยั่งยืน
ด้านความยั่งยืน

ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ความ
มาก
มาก
ปาน น้อย น้อย
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 . ส า ม า ร ถ น ำ อ ง ค์ 122
138
9
1
1
4.40 0.611 มาก
ความรู ้ ท ี ่ได้ รั บจากการ (45.02) (50.92) (3.32) (0.37) (0.37)
ฝึ ก อบรมและปฏิ บั ติได้
จริง
2. สามารถถ่ายทอดองค์ 112
148
9
2
4.36 0.621 มาก
ค ว า ม ร ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ม า (41.33) (54.61) (3.32) (0.74)
ถ่ า ยทอดแก่ ผ ู ้ ท ี ่ ส นใจ
และสามารถบร ิ ห าร
จั ด การพื ้ น ที ่ ข องท่ า น
เป็นศูนย์เรียนรู้ได้
รวม
4.38 0.616 มาก
จากตารางที่ 4.11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความยั่งยืน ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
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ในด้านความยั่งยืน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ไ ด้รับจาก
การฝึกอบรมและปฏิบัติได้จริง มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมา คือ สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ของท่านเป็นศูนย์
เรียนรู้ได้ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36
ตารางที่ 4.12 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในปัจจัยด้านการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเป็นอมวสงค์การแห่งการเรียนรู้
ป ั จ จั ย ด้ า น การเป็ น
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
องค์การแห่งการเรียนรู้ มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
ตามแนวคิ ด การเป็ น ที่สุด
คิดเห็น
กลาง
ที่สุด
องค์การแห่งการเรียนรู้
1. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 146
114
9
2
4.49 0.602 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (53.87) (42.07) (3.32) (0.74)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมีวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับใช้ในการ
อบรมอย่างเพียงพออั น
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ต่อ
การฝึกอบรม
2. ส่ ง เสริ ม ความรอบรู้ 119
139
11
1
1
4.38 0.620 มาก
ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร (43.91) (51.29) (4.06) (0.37) (0.37)
ให้ฝึกฝนตนเองให้ไฝ่รู้ไฝ
เรี ย นตลอดเวลา เพื่ อ
เพิ่มความสามารถในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
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ตารางที่ 4.12(ต่อ) จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในปัจจัยด้านการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ป ั จ จั ย ด้ า น การเป็ น
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
องค์การแห่งการเรียนรู้ มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
ตามแนวคิ ด การเป็ น ที่สุด
คิดเห็น
กลาง
ที่สุด
องค์การแห่งการเรียนรู้
3. มี ร ู ป แบบทางดวาม 122
135
12
2
4.39 0.610 มาก
คิ ด ไม่ ย ึ ด ติ ด กั บ ความ (45.02) (49.82) (4.43) (0.74)
เชื่อเก่า ๆ ที่ล้าสมัย แต่มี
รู ป แบบทางความคิ ด ที่
มองโลกตามความเป็ น
จริง
4. การยึ ด มั ่ น วิ ส ั ย ทั ศน์ 115
144
10
1
1
4.37 0.612 มาก
ร่วมกันสร้างสรรค์ส่ง ผล (42.44) (53.14) (3.69) (0.37) (0.37)
งานทำให้ ก ารทำงานมี
ร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็น 125
132
12
1
1
4.40 0.629 มาก
ท ี ม เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ม ี ก า ร (46.13) (48.71) (4.43) (0.37) (0.37)
แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์
ระหว่ า งบุ ค ลากรอย่ า ง
สม่ำเสมอ
รวม
4.41 0.615 มาก
จากตารางที่ 4.12 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็น ปัจจัยที่
ส่งผลต่อ ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ “สู ง ”เมื ่ อเปรี ย บเทีย บค่ า เฉลี ่ ยความคิด เห็ นของกลุ ่ มเป้ า หมายที ่ม ี ต ่อ ระดับ การส่ ง ผลต่อ
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชของปัจจัยการเป็นองค์การ
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แห่งการเรียนรู้ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราชมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมอย่างเพียงพออันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.49 รองลงมา คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้
มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ในระดับสูง มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ การยึดมั่นวิสัยทัศน์ร่วมกันสร้างสรรค์
ส่งผลงานทำให้การทำงานมีร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น มีสัดส่วนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45
ตารางที่ 4.13 จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรตามหลักการมีส่วนร่วม
ปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร ต า ม มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
หลักการมีส่วนร่วม
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 135
126
8
2
4.45 0.594 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (49.82) (46.49) (2.95) (0.74)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชมี ก าร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่
ท่านในการริเริ่มตัดสินใจ
ก่อนลงมือปฏิบัติการ
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ตารางที่ 4.13(ต่อ) จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรตามหลักการมีส่วนร่วม
ป ั จ จั ย ด้ า นการเป็ น
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
องค์การแห่งการเรียนรู้ มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
ตามแนวคิ ด การเป็ น ที่สุด
คิดเห็น
กลาง
ที่สุด
องค์การแห่งการเรียนรู้
2. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 141
120
9
1
4.48 0.5863 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม (52.03) (44.28) (3.32) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช
สนั บ สนุ น ให้ ท ่ า นได้ มี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิ บ ั ต ิ ก าร ใน ตลอด
หลักสูตรการอบรม
3. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ก าร 135
122
13
1
4.44 0.605 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม (49.82) (45.02) (4.80) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
น คร ศร ี ธ ร ร มร าชได้
สนั บ สนุ น ให้ ท ่ า นได้ มี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ก า ร รั บ
ผลประโยชน์ ท ี ่ ไ ด้ จ าก
การฝึกอบรม
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ตารางที่ 4.13(ต่อ) จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรตามหลักการมีส่วนร่วม
ปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ระดับความคิดเห็น
S.D. ระดับ
̅
𝒙
ข อ ง อ ง ค ์ ก ร ต า ม มาก
ความ
มาก
ปาน น้อย น้อย
หลักการมีส่วนร่วม
คิดเห็น
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
4. ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้การ 134
126
10
4.45 0.587 มาก
พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ตาม (49.45) (46.49) (3.69) (0.37)
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ
พัฒนาชุมชน
นครศรี ธ รรมราชเปิ ด
โอกาสให้ท่านการมีส่วน
ร่ ว มในการประเมิ น ผล
(Evaluation) เกี ่ ย วกั บ
การควบคุ ม และก าร
ตรวจสอบการดำเนิ น
กิ จ กรรมทั ้ ง หมด และ
เป็ น การแสดงถึ ง การ
ปรับตัวในการมีส่วนร่วม
ต่อไป
จากตารางที่ 4.13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่ง ผล
ต่อความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับ “สูง”
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับการส่งผลต่อ ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชของปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชสนับสนุนให้ท่าน
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ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในตลอดหลักสูตรการอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
4.48 รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง
นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ท่านในการ
ริเริ่มตัดสินใจก่อนลงมือปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใ หม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเปิดโอกาสให้ท่าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการดำเนิ น
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.45
เท่ากัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชได้
สนับสนุนให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม มีสัดส่วนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.44
ตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กับระดับการดำเนินงาน
ของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ
r
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
ปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
0.760
0.000***
ค่อนข้างสูง
ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กร
0.724
0.000***
ค่อนข้างสูง
จากตารางที่ 4.14 พบว่าปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กั บการ
ดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามหลักประสิทธิผลขององค์การมากที่สุด โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 รองลงมา คือ ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์การ มี
ความสั ม พั น ธ์ ก ั บ การดำเนิ นงานของศู นย์ การเรีย นรู ้ ตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร มี ระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
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2. ผลการวิเคราะข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการศึกษาวัตถุประสงค์หลัก ของการวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน
10 คน และการสนทนากลุ่มจำนวน 20 คน ทำให้ผู้วิจัยได้อมูลตามวัตถุประสงค์เรื่องการพัฒนาต้นแบบ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. แนวทางการการดำเนินงานและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตาม
หลักประสิทธิผลขององค์กร ในด้านต่าง ๆ ตามทัศนคติของท่านเป็นอย่างไร
แนวทางการการดำเนินงานและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พบว่า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทและมิติที่เหมาะสมกับภูมิสังคม อาทิ การทำให้ผู้ที่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจ
มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ การทำให้ผู้ที่รู้และเข้า ใจแล้วสามารถ
นำไปปฏิบัติได้ การทำให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติแล้วเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ และ
พัฒนาพื้นที่องตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้ง ยังให้
บริการทางวิชาการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ กับภาคีเครือข่าย ด้วย
ความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความพร้อมในด้านกำลังคน และ
องค์ความรู้ ตลอดจนมีสื่อการสอนวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย
1.1 ด้านความสามารถในการผลิตของการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุ ณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีผลผลิตและบริการที่บุคลากรในองค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการก่อให้เกิดประสิทธิผล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบข้อมูลที่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ว่า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีความพร้อมด้านวิทยากรที่จะถ่ายทอดองค์
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม มีการให้บริการทางวิชาการเต็มรูปแบบ และสามารถรองรับการศึกษาดูง านที่
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เป็นหมู่คณะจำนวนมาก มีความพร้อ มด้านเทคโนโลยีและสื่อประกอบการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีฐาน
การเรียนรู้มากกว่า 10 ฐานการเรียนรู้ (ชัยวุฒิ ครุฑมาศ,2564)
บุ ค ลากรของศู นย์ ศ ึก ษาและพั ฒนาชุม ชนนครศรี ธรรมราชมีค วามรู ้ค วามสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้า
อบรมฯน้อมนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไ ปพัฒนา
พื้นที่ของตนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต (ศุภชัย มีปลอด,2564)
มีความประทับใจในตัววิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้จากการบรรยายและการสาธิตปฏิบัติ
ตลอดจนการดูแลห่วงใยผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากต่างพื้นที่อย่างดีเยี่ยม สร้างความอุ่นใจและเสริมพลัง ใจ
ในการที่จะเป็นผู้สืบสานศาสตร์พระราชาต่อไป (โชติ ไทยเกิด,2564)
ตารางที่ 4.15 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่ม ด้านความสามารถในการผลิต ของการพัฒนาต้นแบบ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
1. ผลผลิ ต และบริ ก ารที ่ บ ุ ค ลากรใน - วิทยากรและบุคลกรของศูนย์ฯ มีความรู้ความสารถ
องค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับ ความ - บุคลากรมีจิตใจที่รักการให้บริการ
ต้องการของผู้รับบริการ
- มีวิธีการถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึง และมีความ
ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
จากตารางที่ 4.15 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชมีผลผลิตและบริการที่บุคลากรในองค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการ
ของผู้รับบริการก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาต่อไป
1.2 ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือ
การที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มพบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ว่า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการบุคคล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
และทรัพยากรภายในศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และ
สามารถรักษาประโยชน์ของรัฐโดยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเพีย งพอต่อความ
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ต้องการของทุกฝ่ายภายใต้งบประมาณที่มี จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบข้ อมูล ที่
สอดคล้องกับประเด็นที่ว่า
จากผลการประเมินโครงการฯ ที่สามารถสะท้อนให้เป็นถึงความพึงพอใจในการจัดสรรวั สดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในศูนย์ในระดับความพึ ง พอใจมาก สะท้อนถึง ผลการ
ประเมิ น ผลโครงการในภาพรวมที่ มี ใ นระดับ สู ง ย่ อ มเป็ น ข้ อบ่ ง ชี้ ว่ า ศู นย์ศ ึ กษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีการบริการจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ (นิรัญ สุขอนันต์,2564)
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม มีเพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เสริมกระบวนการการเรียนรู้
ได้อย่างสมบูรณ์ (โชติ ไทยเกิด,2564)
มีการประยุกต์วัสดุที่มีอยู่ภายในศูนย์เพื่อเป็นวัสดุสาธิต สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้นำกลับไปประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ศูนย์ฯใช้ทรัพยากรที่มีอย่างรู้คุณค่าสิ่ งใด
ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะนำมาใช้เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและของเสีย (ทนงศักดิ์ ช่วยทุกข์
,2564)
มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารทรัพยากร และการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแบบอย่างที่ดีให้สามารถนำไปปฏิบัติตาม ใน
บางช่วงมีการอบรมสองรุ่นพร้อมกันแต่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชสามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพตลอดการฝึกอบรม (วิระชาติ ทรงทอง,2564)
ตารางที่ 4.16 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่มด้านประสิทธิภาพของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
2. องค์การสามารถบรรลุเ ป้ าหมายได้ - ศูนย์ฯ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์
โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด
สูงสุด
- เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นำมาใช้
ประโยชน์
- วัสดุอุปกรณ์มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม
- วัสดุอยู่ในสภาพที่ดีมีความสมบูรณ์
จากตารางที่ 4.16 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการบุคคล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และทรัพยากรภายในศูนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.3 ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือ
องค์การสร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ว่า
ประทับใจในไมตรีจิตของทุกภาคส่วนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชตั้งแต่แรก
เข้ามา มีการให้การบริการที่ดีเป็ นเลิศ อาหารและเครื่องดื่มตลอดจนอาหารว่างมีรสชาติดีคุ้มค่า ที่พัก
สะดวกสบายสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือยามเจ็บป่วยไม่สบายทันท่วงที วิทยากรคอนดูแล
และสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทุกระยะเพื่อสำรวจถึง ปัญ หาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมอบรมและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ชนิดที่ทันท่วงที (ณรงค์ศักดิ์ รักบ้าน,2564)
บุคลากรภายในศูนย์มีความสามัคคี มีความตั้งใจจริงในการทำงาน การประสานงานภายใน
องค์กรเป็นไปอย่างดีเยี่ยม ทำให้มีความรู้สึกอบอุ่นใจในการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย มีการแบ่งงานกัน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้
ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รัตจิรา พูลเกิด,2564)
มีสภาพแวดล้อ มที่ ร่ม รื่ น มีการจัดสรรพื้ นที่ อย่ างเป็น สั ด ส่วน ที่พักมีความสะดวกสบาย
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งทางด้านวิชาการและการอำนวยความสะดวกทั่วไปอย่างดี มีการนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการฝึกอบรม (รัชนี มัคสิงค์,2564)
ตารางที่ 4.17 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่มด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
3. การสร้างความพึงพอใจขององค์ การ - เจ้าหน้าที่ของศูนย์มีการให้บริการที่ดี
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ - บรรยากาศของสถานที่ร่มรื่น อาคารสถานที่มีความสะอาด
เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
สะดวกสบาย
- มีการบริการทางวิชาการที่ดี มีกิจกรรมเสริมการฝึกอบรม
และมีความพร้อมในด้านฐานการเรียนรู้
- อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาติดีและมีคุณภาพ
จากตารางที่ 4.17 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศู นย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช มีการบริหารจัดการบุคคล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และทรัพยากรภายในศูนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.4 ด้านความสามารถในการปรับตัวของการจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
คือมีความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์การ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ว่า
มีการนำหลักการ 4M บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดการเป็ นตัวกลางในการดึงพลังจากบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรงบประมาณและสรรหาวัสดุให้เพียงพอ เพื่อสนั บสนุนให้องค์การสามารถผ่านช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างสำเร็จ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและประกัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามทิศทางที่ไ ด้วางแผน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (ชัยวุฒิ ครุฑมาศ,2564)
มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเกิดการปรับตัวและ
เตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ
เพื่อส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง (นิรัญ สุขอนันต์,2564)
ผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่ ศูนย์ศ ึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมี ความพร้ อมในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ พร้อมเป็นผู้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน มี
มุมมองในเชิงบวก เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานและให้โอกาสทีมงานด้วยความสมัครใจ
ปลูกฝังแนวคิดที่เอื้อต่อการทำงาน เช่น ความตั้งใจจริง การเอาชนะอุปสรรค การทำงานให้ผลออกมาดี
ที่สุด ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ความดีงาม (ประสิทธิ์ ย้อยคำ,2564)
ตารางที่ 4.18 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่ม ด้านความสามารถในการปรับตัวของการบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
4. มี ค วามสามารถขององค์ การที่ ต้อง - บุคลากรมีความพร้อมในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ
ต อ บ ส น อ ง ต ่ อ ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง - บุ ค ลากรมี ท ั ศ นคติ เ ชิ ง บวก และสามารถสื ่ อ สารมายัง
สิ่งแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ ผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มี ก ารจั ด การความรู ้ ต ลอดจนเครื ่ อ งมื อที ่ จ ะใช้ ใ นการ
จัดการความรู้ที่ทันสมัย
- ไม่ยึดติดอยู่กับหลักการเก่า ๆ และแนวคิดเดิม
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จากตารางที่ 4.18 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช คือมีความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์การ
1.5 ด้านการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือมีการลงทุนให้กับองค์กร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบข้อมูลที่สอดคล้องกั บ
ประเด็นที่ว่า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมในทฤษฎีใหม่และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึง 200 คน มีการ
ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน (ศุภชัย มีปลอด
,2564)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และองค์ความรู้
ต่าง ๆ โดยการใช้เครือข่าย และภาคีพัฒนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาเป็น
หลักสูตรเฉาะของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เช่น องค์ความรู้ในการเลี้ยงกบคอนโด
และการแปรรูปปลาดุกตามภูมิปัญญาถิ่นใต้ มีการถอดองค์ความรู้จากการบูรณาการวิทยาการต่าง ๆ อยู่
เสมอ (รัตจิรา พูลเกิด,2564)
มีการจัดอบรมอาชีพและทบทวนองค์ค วามรู้อยู่เสมอแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วในหลักสูตร
ต่าง ๆ เป็นการต่อยอดแก่เครือข่ายการพัฒนาชุมชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อทำให้เป็น
มาตรฐานรองรับรูปแบบใหม่ของการอบรมในอนาคต (รัชนี มัคสิงค์,2564)
มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎี ใ หม่ ป ระยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ฯ เปลี ่ ย นบทบาทของผู ้ ส อนมาเป็ น
ผู้แนะนำและคอยช่วยเหลือการเรียนมากขึ้น มีการส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม ภาวะเป็นผู้นำยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (ทนงศักดิ์ ช่วยทุกข์,2564)
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ตารางที่ 4.19 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่ม ด้านการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
5. การลงทุ น ให้ ก ั บ องค์ ก รเพื ่ อ เพิ่ ม - บุ ค ลากรและสถานที ่ ม ี เ พี ย งพอต่ อ การฝึ ก อบรม
สมรรถนะขององค์กร
กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบการ
ฝึกอบรม
- ขั บ เคลื ่ อ นงานศูนย์ฯ โดยอาศัย เครือ ข่า ยและภาคีการ
พัฒนา
- สร้ า งบรรยากาศที ่ ด ี ใ นการทำงาน ส่ ง เสริ ม การสร้าง
ทัศนคติในเชิงบวก
จากตารางที่ 4.19 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช คือมีการลงทุนให้กับองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร
1.6 ด้านความยั่งยื นในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือ
องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่มพบข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ว่า
ด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชได้น้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
ปรัชญาในการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาเป็นไปเพื่อสร้างขบวนการจิตอาสา พร้อมนำศาสตร์พระราชาเข้า
แก้ไขปัญหาประเทศ ทั้งในและนอกระบบราชการ เป็นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นการสะท้อนให้
เห็นภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนหากมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นทางนำในการดำเนินงานของศูนย์ฯ (ชัยวุฒิ ครุฑมาศ,2564)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชให้ ความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ ตามหลักการที่ ผู้
เรียนรู้เป็นสำคัญ สนับสนุนให้ผู้ที่มาเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทำงานกับผู้อื่นได้ และปลูกฝังให้ เกิดความรักและภาคภูมิใจในพื้นที่ ชุมชน เกิดการมองเห็น
คุณค่าของชุมชน และพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่และชุมชนของตนให้รอดพ้นจากสภาพปัญหาต่ าง ๆ เพื่อ
เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ประสิทธิ์ ย้อยคำ,2564)
ศูนย์ฯ เน้นการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการจัดให้มีการเรียนรู้ที่เกื้อหนุนให้ ผู้
เข้ามาเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยการกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้ทั่วถึงภายใต้สิ่ง ที่มีอยู่
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ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น จากประสบการณ์ของวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้าน จากแปลงสาธิต จาก
ศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ
หรือการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ ที่ไม่เน้นการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียน ดังนั้นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายในศูนย์จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะก่อประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ศักยภาพจากประสบการณ์ตรง ซึ่งสัมผัสและจับต้องได้นำไปสู่ความยั่งยืน (รัตจิรา พูลเกิด,2564)
ตารางที่ 4.20 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่มด้านความยั่งยืนในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
6. องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ใน - มีการเปิดกว้างทางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ
- การน้ อ มนำศาสตร์ พ ระราชาและหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา ย่อมก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างจริงแท้
- เน้นหลักการมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ
- มีการจัดทำฐานข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลอิเลคทรอนิก
อย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการค้นคว้าสืบค้น
จากตารางที่ 4.20 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช คือ องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ
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สรุป แนวทางการการดำเนินงานและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชแนวทางการการ
ดำเนินงานและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช พบว่า ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักทฤษฎีใหม่ มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
บริบทและมิติที่เหมาะสมกับภูมิสังคม อาทิ การทำให้ผู้ที่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องแท้จริงแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ การทำให้ผู้ที่รู้และเข้าใจแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ การทำให้ผู้ที่
นำไปปฏิบัติแล้วเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืนสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ และพัฒนาพื้นที่องตนเองเป็นศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งยังให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่กับ ภาคีเครือข่าย ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของ
คุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้ง มีความพร้อมในด้านกำลังคน และองค์ความรู้ ตลอดจนมีสื่อการ
สอนวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย
1.1 ด้านความสามารถในการผลิตของการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุ ณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีผลผลิตและบริการที่บุคลากรในองค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการก่อให้เกิดประสิทธิผล มีความพร้อมด้านวิทยากรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
มีการให้บริการทางวิชาการเต็มรูปแบบ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมฯน้อมนำไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
1.2 ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการ
บุคคล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และทรัพยากรภายในศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และสามารถรักษาประโยชน์ของรัฐโดยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของทุกฝ่ายภายใต้งบประมาณที่มี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ ทำให้เสริมกระบวนการการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ มีการประยุกต์วัสดุที่มีอยู่ภายใน
ศูนย์เพื่อเป็นวัสดุสาธิต สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำกลับไปประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มี
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อยู่ในพื้นที่ของตนเอง และมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริ หาร
ทรัพยากร
1.3 ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิ ตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือ
องค์การสร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ มี
ประทับใจในไมตรีจิตของทุกภาคส่วนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชตั้งแต่แรกเข้ามา มี
การให้ ก ารบริ ก ารที ่ ด ี เ ป็ น เลิ ศ อาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม ตลอดจนอาหารว่ า งมี ร สชาติ ด ี ค ุ ้ ม ค่ า ที ่ พั ก
สะดวกสบายสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือยามเจ็บป่วยไม่สบายทันท่วงที มีสภาพแวดล้อมที่
ร่มรื่น มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ที่พักมีความสะดวกสบาย วิทยากรและเจ้ าหน้าที่ให้บริการ
ทั้งทางด้านวิชาการและการอำนวยความสะดวกทั่วไปอย่างดี มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการฝึกอบรม
1.4 ด้านความสามารถในการปรับตัวของการจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
คือมีความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์การ มีการนำหลักการ 4M บุคลากร เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดการเป็ นตัวกลางในการดึงพลังจากบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรงบประมาณและสรรหาวัสดุให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้องค์การสามารถผ่านช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างสำเร็จ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและประกัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามทิศทางที่ไ ด้วางแผน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเกิดการปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
1.5 ด้านการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือมีการลงทุนให้กับองค์กร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมในทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึง 200 คน มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนมีการพัฒนา
หลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และ
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องค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการใช้เครือข่าย และภาคีพัฒนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอด
พัฒนาเป็นหลักสูตรเฉาะของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
1.6 ด้านความยั่งยืนในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือ
องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คือปรัชญาในการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาเป็นไปเพื่อสร้างขบวนการจิตอาสา พร้อมนำศาสตร์
พระราชาเข้าแก้ไขปัญหาประเทศ ทั้งในและนอกระบบราชการ เป็นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็น
การสะท้อนให้เห็นภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนหากมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นทางนำในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้ ความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ ตาม
หลักการที่ผู้เรียนรู้เป็นสำคัญ สนับสนุนให้ผู้ที่มาเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกับผู้อื่นได้ และปลูกฝังให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในพื้นที่ ชุมชน เกิด
การมองเห็นคุณค่าของชุมชน และพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่และชุมชนของตนให้รอดพ้นจากสภาพปัญ หา
ต่าง ๆ เพื่อเกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
2. การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่
และหลั ก ปรั ช ญาองเศรษฐกิจ พอเพี ยง ควรมี ร ู ป แบบอย่า งไรภายใต้บ ริ บ ทการเป็ น Community
Development Learning Center (CDLC) ดังต่อไปนี้
รูปแบบการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยการน้อมนำหลักทฤษฎี
ใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง พบว่า “หลักทฤษฎี ใ หม่ ” และ “ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชดำริคิดค้นขึ้น และสามารถปฏิบัติ
ได้จริง โดยนำแนวทางไปขยายผลจะทำให้ประเทศชาติเกิดความแข็งแกร่งทั้งทางด้านจิตใจและทาง
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนขยายไปสู่ระดับประเทศ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชด้
น้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ และหลั ก การพั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นเสมอว่า การพัฒนาหรือการดำเนินการอะไรก็ตามต้องยึดหลัก
สำคัญคือให้สอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ซึ่งนั่นก็คือการพัฒนา โดยยึดหลักสภาพความเป็นจริง ของ “ภูมิ
ประเทศ” เป็นฐานการทำงานยึดหลักการทรงงาน“ระเบิดจากข้างใน” จึงได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
การจะเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาชุมชน หรือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอื่น ๆ ก็แล้วแต่ การ
บริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น คน เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร ภายใต้
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หลักธรรมาภิบาลถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานขององค์กรที่จะพัฒนาในฐานะ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลั กทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
เป็นไปด้วยความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักการประสิทธิผลขององค์กร พร้อมกันนั้น
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานควรมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อการขับเคลื่อนงานด้วย (ชัยวุฒิ ครุฑมาศ,2564)
การดำเนินงานของศูนย์ฯ มีกิจกรรมต่ อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตาม
ความพร้อม และความต้องการของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ควรจัดบริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม
หรือให้ความรู้ ในหัวข้อที่หลากหลาย มีเนื้อหาที่ทันสมัยและมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ และความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สมาชกของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีข้อมูลที่ทันสมัย มีความเข้าใจ และ
สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงในสังคม (นิรัญ
สุขอนันต์,2564)
ผู้บริหารศูนย์ฯ ควรมีภาวะผู้นำ สมาชิกร่วมใจกัน เข้าร่วมกิจกรรมและสามัคคีกัน มีการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ คลังความรู้ มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้าง
แรงจูงใจ มีการส่งเสริมศักยภาพในการทำงาน มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และมีข้อมูลสารสนเทศ
ของสมาชิกศูนย์ฯ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการในลักษณะ
การมีส่วนร่วมของ โดยภาคี เครือข่ายการพัฒนา ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่รับผิดชอบใน
การให้บริการ ให้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดทั้งในระดับการวางแผน การลงมือปฏิบัติและการประเมินผล
รวมทั้งการขอความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง (รัตจิรา พูลเกิด,2564)
โดยด้านบุคลากรควรจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการฝึกอบรม และมีแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณควรขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก เนื่องจากไม่มี
งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ควรจัดให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ด้าน
การบริหารจัดการควรมีการแบ่งโครงสร้างการทำงานอย่างชัดเจนและมีการประเมินผล เพื่อการจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ศุภชัย มีปลอด,2564)
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ตารางที่ 4.21 สรุปประเด็นในการสนทนากลุ่มรูปแบบการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชโดยการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นคำถาม
สรุปประเด็นที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา - ควรจั ด ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ ให้ ส อดคล้ อ งและสนั บ สนุ น
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ การศึกษาทุกช่วงวัยของประชาชน
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน - ควรจัดศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มคี วามเหมาะสมกับภูมิสังคม
ศ ู น ย ์ ศ ึ ก ษ า แ ล ะ พ ั ฒ น า ช ุ ม ช น - ควรจัดให้ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความทันสมัยอยู่เสมอ
นครศรี ธ รรมราชโดยการน้ อ มนำหลัก - ควรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอ
ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาองเศรษฐกิจ - ควรมีการวิจัยและพัฒนาอยู่เสมอ
พอเพียง ควรมีรูปแบบอย่างไรภายใต้ - ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
บ ร ิ บ ท ก า ร เ ป ็ น Community พัฒนาอยู่เสมอ
Development Learning Center (CDLC)
จากตารางที่ 4.21 การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบการดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยการน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ควรมีรูปแบบในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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สรุป รูปแบบการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยการน้อม
นำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยการน้อมนำหลักทฤษฎี
ใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง พบว่า “หลักทฤษฎี ใ หม่ ” และ “ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชดำริคิดค้นขึ้น และสามารถปฏิบัติ
ได้จริง โดยนำแนวทางไปขยายผลจะทำให้ประเทศชาติเกิดความแข็งแกร่งทั้งทางด้านจิตใจและทาง
เศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนขยายไปสู่ระดับประเทศ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชด้
น้ อ มนำหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดำริ และหลั ก การพั ฒ นาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นเสมอว่า การพัฒนาหรือการดำเนินการอะไรก็ตามต้องยึดหลัก
สำคัญคือให้สอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ซึ่งนั่นก็คือการพัฒนา โดยยึดหลักสภาพความเป็นจริง ของ “ภูมิ
ประเทศ” เป็นฐานการทำงานยึดหลักการทรงงาน“ระเบิดจากข้างใน” จึงได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และควรมีการพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกั บการ
ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการสนับสนุนการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยการฝึกอบรม และพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและตระหนัก ในความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้
ชุ ม ชนในฐานะของแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ข องชุ ม ชน เนื่ อ งจากในแต่ ล ะปี ส ั ง คมและเทคโนโลยี ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างร วดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกวรจะต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านรูปแบบกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้า
มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และควรให้มีการควรมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งพัฒนาพื้นฐาน ข้อมูลให้เป็นแหล่ง การเรียนรู้อย่างแท้จริง และ
สอดคล้องกับความพร้อมและศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนั้นๆ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารและหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการสร้างและพัฒนา
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ป ระยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราช มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช 2.
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และ 3. เพื่อเสนอ
รูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

สมมติฐานการวิจัย
1. การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเกิดประสิทธิผลในระดับมาก
2. ปั จ จั ย ด้ า นการเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ และปั จ จั ย การมี ส ่ ว นร่ ว มขององค์ ก ร มี
ความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
การวิ จ ั ย นี ้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ เป็ น การวิ จ ั ย แบบผสม ( Mixed methods
research) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง คุณภาพ ซึ่ง วิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล และใช้ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In -depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างสำหรับบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล
และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 30 คน (สัมภาษณ์เชิงลึก 10 คน และการสนทนากลุ่ม 20 คน) และ
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Yamane, 1970)
ได้กลุ่มตัวอย่าง 271 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลทำการตรวจสอบแบบสอบถามที่มีข้อความสมบูรณ์มาทำการแยกหมวดหมู่
เพื่อทำการวิเคราะห์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3
ทำการประมูลกลุ่มทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม spss version 25 โดยใช้สถิติค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ละค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation) นำข้อมูลที่ได้
จากแบบสัมภาษณ์ที่แบ่งตามประเด็นที่ตั้งไว้มาวิเคราะห์ สรุปเป็นรายด้านและนำเสนอในรูปแบบความ
เรียง และสร้างรูปแบบ (Model) และแนวทางในการการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวน 271 คน เป็นเพศชาย จำนวน 150 คน และเพศหญิง
จำนวน 121 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานภาพ
สมรส ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ส่วนที่ 2 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู นย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน
1. ด้านความสามารถในการผลิตบุคลากร
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใน
ด้านความสามารถในการผลิตบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ในด้านความสามารถในการผลิตบุคลากร โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มีทีมวิทยากรที่ มี ความรู้ ความสามารถในการให้ ความรู้ ใ นการ
ฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราชมีความพร้อมในด้านบุคลากรในด้านการให้บริการตลอดการฝึกอบรม ในระดับมาก
2. ด้านประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใน
ด้านประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
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คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ในด้านประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง
นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมอย่าง
เพียงพออันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีวัสดุสาธิตสำหรับการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช่
ต่อยอดได้จริงภายหลังการฝึกอบรม ในระดับมาก
3. ด้านความพึงพอใจ
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใน
ด้านความพึงพอใจ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความพึงพอใจ โดย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีที่พักที่พียงพอ
สำหรับการฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราชมีสถานที่ฝึกอบรมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง
นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีทีมวิทยากรมีการติดตามภายหลังการ
ฝึกอบรม มีสัดส่วนน้อยที่สุด
4. ด้านความสามารถในการปรับตัว
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใน
ด้านความสามารถในการปรับตัวภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้าน
ความสามารถในการปรับตัว โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อฐานเรียนรู้ภายในศูนย์
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
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ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชสามารถเป็นตัวอย่างในการนำไปปฏิบัติ และให้องค์ความรู้ที่
เพียงพอต่อความต้องการ มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก รองลงมา ทีมวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการให้บริการข้อมูลวิชาการสามารถตอบความต้องการของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมในองค์ความรู้ที่หลากหลายและทันสมั ในระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศ
ช่องทางที่หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีสัดส่วนน้อยที่สุด
5. ด้านการพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใน
ด้านการพัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านการพัฒนา โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนอยู่เสมอ มีสัดส่วนมาก
ที่สุด ในระดับมาก รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาและปรับปรุงฐาน
การเรียนรู้อยู่เสมอ ในระดับมาก
6. ด้านความยั่งยืน
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ใน
ด้านความยั่งยืน ภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อระดับในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ในด้านความยั่งยืน โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและปฏิบัติได้จริง
มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจและสามารถบริหารจัดการพื้นที่ของท่านเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ ในระดับมาก
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช
1. ปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับ “สูง”เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับการส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชของปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง
นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมอย่าง
เพียงพออันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับสูง รองลงมา คือ การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรอย่ าง
สม่ำเสมอ ในระดับสูง ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ การยึดมั่นวิสัยทัศน์ร่วมกัน
สร้างสรรค์ส่งผลงานทำให้การทำงานมีร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น มีสัดส่วนน้อยที่สุด
2. ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรตามหลักการมีส่วนร่วม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการ
ดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาพรวมอยู่ในระดับ “สูง”เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อระดับการส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชของปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นต่อศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุ มชนนครศรีธ รรมราชสนั บ สนุนให้ ท ่ านได้ม ี ส่วนร่ว มในการ
ปฏิบัติการในตลอดหลักสูตรการอบรม มีสัดส่วนมากที่สุด ในระดับสูง รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ท่านในการริเริ่มตัดสินใจก่อนลงมือปฏิบ ัติการ
และศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชนนครศรีธรรมราชเปิ ดโอกาสให้ท ่ านการมี ส่วนร่วมในการประเมิ น ผล
(Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึง
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การปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป ในระดับสูงเท่ากัน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชได้สนับสนุนให้ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่ได้
จากการฝึกอบรม มีสัดส่วนน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กับระดับการดำเนินงานของ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การพบว่าปัจจัยด้านการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์การ มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้ ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ มีระดับความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช มีดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เจ้าของพื้นที่
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM ระดับตำบล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 30
คนโดยแบ่งเป็น
สัมภาษณ์เชิงลึก 10 คน
1. นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
2. นายนิรัญ สุอนันต์ หัวหน้างานอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
3. นางสาวรัตจิรา พูลเกิด หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชน
นครศรีธรรมราช
4. นายประสิทธิ์ ย้อยคำ คนงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
5. นายทนงศักดิ์ ช่วยทุกข์ ลูกจ้างโครงการ ฯ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
6. นายวิระชาติ ทรงทอง เจ้าของแปลง CLM ตำบลหนองหงส์
7. นางรัชนี มัคสิงค์ เจ้าของแปลง CLM ตำบลชะมาย
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักบ้าน เจ้าของแปลง CLM ตำบลนาไม้ไผ่
9. นายศุภชัย มีปลอด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
10. นายโชติ ไทยเกิด ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
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การสนทนากลุ่ม 20 คน
1. นายสนั่น คำแหง

11. นายลำดวน บัวทิพย์

2. นายนรวิทย์ พูนแก้ว.

12. นางสาววัลวิสา แก้วอุดม

3. นางจันทร์จิรา เกตุแก้ว

13. นายธณกฤษ ส้มเขียวหวาน

4. นางสาวสายปาตา บุญชู

14. นางสาวประภัสสร วังวิเศษกุศล

5. นายลำดวน บัวทิพย์
6. นางสาวสุกัญญา บูรพา

15. นางสาวภัทรสุดา นนทฤทธิ์
16. นางนิตยา คำแหง

7. นางจำเนียร เหมเดช

17. นางสาวธิดารัตน์ สัง์ศรีอินทร์

8. นายพิเชษฐ์ ชูรอด

18. นายสมชาย สร้อยรักษา

9. นายคเณศ หนูอินทร์แก้ว

19. นายสุทิน สัง์ศรีอินทร์

20. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
10. นายลำดวน บัวทิพย์
ส่วนที่ 2 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน
จากการสัมภาษณ์ใน 6 ด้าน ได้แก่
1 ด้านความสามารถในการผลิตของการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราชมีผลผลิตและบริการที่บุคลากรในองค์การสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการก่อให้เกิดประสิทธิผล มีความพร้อมด้านวิทยากรที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
มีการให้บริการทางวิชาการเต็มรูปแบบ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมฯน้อมนำไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต
2 ด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มีการบริหารจัดการ
บุคคล วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ และทรัพยากรภายในศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และสามารถรักษาประโยชน์ของรัฐโดยการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของทุกฝ่ายภายใต้งบประมาณที่มี วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม มีเพียงพอ
ต่อความต้องการ ทำให้เสริมกระบวนการการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ มีการประยุกต์วัสดุที่มีอยู่ภายใน
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ศูนย์เพื่อเป็นวัสดุสาธิต สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำกลับไปประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มี
อยู่ในพื้นที่ของตนเอง และมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริ หาร
ทรัพยากร
3 ด้านความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือ
องค์การสร้างความพึงพอใจและสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ มี
ประทับใจในไมตรีจิตของทุกภาคส่วนในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชตั้งแต่แรกเข้ามา มี
การให้ ก ารบริ ก ารที ่ ด ี เ ป็ น เลิ ศ อาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม ตลอดจนอาหารว่ า งมี ร สชาติ ด ี ค ุ ้ ม ค่ า ที ่ พั ก
สะดวกสบายสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือยามเจ็บป่วยไม่สบายทันท่วงที มีสภาพแวดล้อมที่
ร่มรื่น มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน ที่พักมีความสะดวกสบาย วิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ทั้งทางด้านวิชาการและการอำนวยความสะดวกทั่วไปอย่างดี มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ในการฝึกอบรม
4 ด้านความสามารถในการปรับตัว ของการจัดการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
คือมีความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายใน
องค์การ มีการนำหลักการ 4M บุคลากร เงิน วัสดุอปุ กรณ์ และการจัดการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่การ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดการเป็ นตัวกลางในการดึงพลังจากบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรงบประมาณและสรรหาวัสดุให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้องค์การสามารถผ่านช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างสำเร็จ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและประกัน
ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามทิศทางที่ไ ด้วางแผน และก่อให้เกิดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเกิดการปรับตัวและเตรียมการรองรับให้ทันต่อสถานการณ์ ความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพให้กับประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
5 ด้านการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือมีการลงทุนให้กับองค์กร
เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมในทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึง 200 คน มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่
เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาหลักทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนมีการพัฒนา
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หลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน มีการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการใช้เครือข่าย และภาคีพัฒนาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอด
พัฒนาเป็นหลักสูตรเฉาะของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
6 ด้านความยั่งยืนในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คือองค์การ
สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือปรัชญาในการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาเป็นไปเพื่อสร้างขบวนการจิตอาสา พร้อมนำศาสตร์พระราชา
เข้าแก้ไขปัญหาประเทศ ทั้งในและนอกระบบราชการ เป็นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นการสะท้อน
ให้เห็นภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนหากมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
มาใช้เป็นทางนำในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้ ความสำคัญต่อการเรียนรู้ ตามหลักการที่ผู้เรียนรู้เป็น
สำคัญ สนับสนุนให้ผู้ที่มาเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ทำงานกับผู้อื่นได้ และปลูกฝังให้ เกิดความรักและภาคภูมิใจในพื้ นที่ ชุมชน เกิดการมองเห็นคุณค่าของ
ชุมชน และพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่และชุมชนของตนให้รอดพ้นจากสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อ เกิดการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืน
ตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการการดำเนินงานโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ภายใต้บริ บ ทการเป็น Community Development Learning Center
(CDLC) ของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดย
การน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า “หลักทฤษฎีใหม่” และ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชดำริคิดค้นขึ้น
และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยนำแนวทางไปขยายผลจะทำให้ประเทศชาติ เกิด ความแข็ง แกร่ ง ทั้ ง
ทางด้านจิตใจและทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนขยายไปสู่ระดับประเทศ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชด้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และหลักการ
พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นเสมอว่า การพัฒนาหรือการดำเนินการอะไรก็ตาม
ต้องยึดหลักสำคัญคือให้สอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” ซึ่งนั่นก็คือการพัฒนา โดยยึดหลักสภาพความเป็น
จริง ของ “ภูมิประเทศ” เป็นฐานการทำงานยึดหลักการทรงงาน“ระเบิดจากข้างใน” จึง ได้พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และควรมีการพัฒนาบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดศูนย์การเรียนรู้ฯ
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เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการสนับสนุนการจัดแหล่งการเรียนรู้ โดยการ
ฝึกอบรม และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและตระหนัก ในความสำคัญ
ของศูนย์การเรียนรู้ชุม ชนในฐานะของแหล่ง การเรี ยนรู้ข องชุ มชน เนื่องจากในแต่ละปีส ัง คมและ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างร วดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกวรจะต้องพัฒนาให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านรูปแบบกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อดึงดูด
ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และควรให้มีการควรมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อจัด
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งพัฒนาพื้นฐาน ข้อมูลให้เป็นแหล่งการเรียนรู้อย่ าง
แท้จริง และสอดคล้องกับความพร้อมและศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนั้นๆ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีการบริหารและหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการสร้างและ
พัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช คณะผู้วิจัย
ได้อภิปรายผลตามสมมติฐานการศึกษารายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการดำเนินงานของศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
สมมติฐานตั้งไว้ว่า การดำเนินงานของศูนย์ก ารเรี ยนรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎี ใ หม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเกิดประสิทธิผลใน
ระดับมาก ผลการศึกษาพบว่า ระดับการดำเนินงานของศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
อยู่ในระดับมาก/สูง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ส อดคล้องกับวิจัย ของ พลตรีราเมศร์ สันติบุตร
(2561 : บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ
พบว่า มีขนาดพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ระหว่าง 7-15 ไร่ ทั้งหมดดำเนินกิจกรรมแบบเกษตรผสมผสาน
รองลงมาดำเนินกิจกรรมแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ พบว่า เป็นปัญหาปัจจั ย
ทางกายภาพ ได้แก่ ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และปัญหาแหล่งที่ตั้งห่างไกลจากแหล่งน้ำ ปัจจัย
ที่ส่งผลให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ประสบความสำเร็จนั้น พบว่า ปัจจัยในทุกด้านต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
ทั้งปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ มีการคมนาคมที่สะดวก ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ มีพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี
ต้านทานโรคและแมลง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ได้รับสนับสนุนงบประมาณอยู ่ เสมอมี เงิ น ทุ น
หมุนเวียน มีการทำบัญชีครัวเรือน และมีตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิ ต ปัจจัยทางสัง คม ได้แก่ มี
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เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูง มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมอยู่เสมอเท่ากัน การศึกษา
ระดับการดำเนินงานใน 36 ประเด็น พบว่า ภาพรวมแล้วศูนย์การเรียนรู้ฯมีการดำเนินงานในระดับดี
มากแต่ยังมีการดำเนินงานในระดับพอใช้ในหลายประเด็น คือการเลี้ยงเป็ดเนื้อเป็ดไข่ การปลูกพืชไร่เช่น
ข้าว ข้าวโพด อ้อย การเพาะเห็ด และการเลี้ยงกบ ตามลำดับ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สภาพดิน คุณภาพของดิน และวิธีการปรับปรุง บำรุงดิน
เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ฯมีปัญหาดินขาดความอุดมสมบูร ณ์ และควรเข้ามาส่งเสริ่มและสนับสนุนการ
นำน้ำใต้ดิ้นมาใช้ประโยชน์อย่างประหยัด การส่งเสริมการนำระบบชลประทานเข้ามายังพื้นที่ การให้
ความรู้เกี่ยวกับการกักเก็บน้ำ หรือการปลูกพืชโดยวิธีประหยัดน้ำ เป็นต้น เนื่องจากมีปัญหาแหล่งที่ตั้ง
ห่างไกลจากแหล่งน้ำ การเสนอรูปแบบศูนย์เรียนรู้ฯ ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเชิง คุณภาพ
และประยุกต์ใช้หลัก พอประมาณ มีเหตุผล มีคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบกับ เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ไ ด้ข้อมูลที่สามารถนำมาสัง เคราะห์ไ ด้เป็น "ต้นแบบ"
(Model) เพื่อพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ฯ ต่อไป
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
สมมติฐานตั้งไว้ว่าปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กร มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การดำเนิ นงานของศู นย์ฯ ตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ก าร ผลการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กับระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การพบว่าปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ
ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์การ มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ตามหลัก
ประสิทธิผลขององค์ก าร มีระดับความสัมพันธ์ในระดับ ค่อนข้ างสูง เป็นไปตามสมมติ ฐานที ่ตั ้ ง ไว้
สอดคล้องกับวิจัยของ ชุมพลภัทร์ คงธนจารุอนันต์ (2551) ทำการศึกษาเรื่อง การดำเนินชีวิตและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก
อำเกอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะของการดำเนิน
ชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร และเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการคำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในหมู่บ้านหนองมะจับ จำนวน 153 รายผลการศึกษาพบว่า
เกษตรกรกลุ ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 86,9 เป็ น เพศชาย โดยมี อ ายุ เ ฉลี ่ ย 52 ปี ร ้ อ ยละ 100 มี
สถานภาพสมรส และมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 78.4 มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4
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คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 และร้อยละ 86.9 ประกอบอาชีพหลักในการทำนา มีรายได้รวมในครัวเรือน
เฉลี่ย 69,564.05 บาทต่อปี ผลการศึกษาด้านการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ พบว่า
เกษตรกรมีการจัดการที่ดินในการทำการเกษตรหลังจากได้มีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดย
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 99.3 มีการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ98.0 มีการผลิตเพื่อบริโภคเองใน
ครัวเรือนถ้าเหลือจึงจะขาย เกษตรกรร้อยละ 54.2 ใช้พื้นที่ในการปลูกกระเทียม และเกษตรกรทั้ง หมด
ร้อยละ 100 มีความรู้ / รับทราบแนวปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาจากสื่อโทรทัศน์มีความ
ตระหนักในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด ความพอใจในการ ใช้ชีวิต
ความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด มีความภาคภูมิใจหลัง ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับมากที่สุด เกษตรกรทั้งหมดร้อยละ 100 มีความเต็มใจที่จะตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร้อยละ71.9 เป็นผู้มีบทบาทในการตัดสินใจในครอบครัว ร้อยละ
93.5 ของเกษตรกรระบุว่ามีหน่วยงานจากทางภาครัฐมีส่วนในการสนับสนุน ในการตัดสินใจ เกษตรกรมี
การจับจ่ายใช้สอยในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง ร้อยละ 51.3
ของเกษตรกรใช้เงินทุนตนเองในการลงทุนทำการเกษตร โดยร้อยละ 93.5 มีการทำบัญชีครัวเรือน ร้อย
ละ 99.3 มีรายได้พอต่อรายจ่าย ร้อยละ 99.3 มีการปลูกฝังเรื่องการประหขัดให้แก่สมาชิกในครอบครัว
และร้อยละ 99.3 มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินประจำเดือนของครอบครัว ผลการศึกษาในด้า น
คุณภาพชีวิต พบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพกายดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.73 และมี
สุขภาพจิตที่เป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ 98.7 การทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า มีตัวแปรด้านปัจจัย
ส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการคำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
นอกจากนั้นยังพบว่า มีตัวแปรในกลุ่มของปัจจัยส่วนบุคคลร่วมกับตัวแปรในด้านการดำเนินชีวิตสามารถ
ทำนายความผันแปรในด้านคุณ ภาพชีวิ ต ของเกษตรกรได้อย่ างมีนัย สำคัญ ทางสถิ ติอีก ด้วยปั ญ หา
อุปสรรคของเกษตรกรในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบว่าร้อย
ละ 18.36 มีปัญหาในด้านเศรยฐกิจ ร้อยละ 13.77 มีปัญหาในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ร้อยละ
6.12 มีปัญหาในด้านสาธารณสุข ร้อยละ 4.59 มีปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 3.06 มีปัญหาใน
ด้านสังคมและวัฒนธรรม การที่เกษตรกรในหมู่บ้านนั้นจะดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน และ
ต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเสียสละเวลาทุกครั้งเมื่อลูกบ้านในหมู่บ้านมีปัญหาโดยมีการจัดการ
ประชุมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการถามสาระทุกสุกดิบของเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นประจำ
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3. เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชนนครศรีธรรมราช จาก
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา,สุชาติ ลี้ตระกูล,แสงระวี ณ ลำพูน
และกัมพล ไชย์นันท์ (2562) ทำการการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ของประชาชนในจั ง หวั ด พะเยา ผลการวิ จ ั ย พบว่ า การวิ จ ั ย นี้มี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจังหวัด
พะเยา 2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่มีการปฏิบัติที่ดีของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในจัง หวัด
พะเยา 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนในจังหวัดพะเยา 4. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในจังหวัดพะเยา ที่ประกอบด้วยระเบียบวิชีวิจัยเชิง ปริมาณที่
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 10 ตำบลของจังหวัดพะเยาที่เป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
จำนวน 398 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มหลายขั้นตอน จากประชาชนทั้งหมด 65,200 คน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นผู้ประเมินรูปแบบ จำนวน 30 คนที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการบริหร
จัดการศูนย์เรียนรู้ และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษากับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้
ชุมชนโดยเป็นประธานและคณะกรรมการบริหารจัดกรศูนย์ฯ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 12 คน ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 2) การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชมชนที่มีการปฏิบัติที่ ดีจะต้องตระหนักถึง
ความสำคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การทั ้ ง 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ น การบริ ห ารงานบุ ค คล ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากร ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ 3 รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
MANAGEMENT Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้จังหวัดพะเยา 4) รูปแบบการ
บริหารจัดการ MANAGEMENT Model ที่คันพบจากการวิจัยมีความเหมาะสมมาก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านหลักการและเหตุผลของรูปแบบ ด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ด้านองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ ด้านการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ฯ ร่วมกับการศึกษาแนวคิดปัจจัยการบริหาร ,
หลักธรรมาภิบาล จึงได้รูปแบบในการพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ดังนี้
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ภาพที่ 5.1 รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ
รูปแบบการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูก้ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

M : Man ทรัพยากรมนุษย์

A : Attitude ทัศนคติ
N : Network เครือข่าย
A : Activity กิจกรรม
G : Good Govemance ธรรมาธิบาล
E : Educate การให้ความรู้
M : Materials เครื่องมือ

E : Efficiency หลักประสิทธิภาพ

N : Normalization ทาให้เป็ นมาตรฐาน

T : Technology เทคโนโลยี

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรูม้ กี ารพัฒนาสู่ความยังยื
่ น
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ภาพที่ 5.2 การใช้รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ

ศาสตร์พระราชา
และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Input

Process

- ปัจจัยด้านการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
1.บุคลากรมีการคิดอย่างเป็นระบบ
2. บุคลากรในองค์การฝึกฝนตนเองให้ไฝ่รู้ไฝ
เรียนตลอดเวลา
3. มีรูปแบบทางความคิดที่มองโลกตามความ
เป็นจริง
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
5. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
- ปัจจัยหลักการมีส่วนร่วม
1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(Decision Making)
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
(Implementation)
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit)
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
(Evaluation)

- หลักประสิทธิผลขององค์การ
1. ปริมาณผลผลิตและบริก ารที ่บุค ลากรใน
องค์กรสามารถให้ได้เพียงพอกับความต้องการ
2. การที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดย
ใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดของผู้รับบริการ
3. องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้
4. ความสามารถขององค์กรที่ต้องตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กร
5. องค์กรเพิ่มสมรรถนะ การพัฒนาเป็นกลยุทธ์
ที่จ ะสร้างศักยภาพในการตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร
6. องค์ ก ารสามารถดำรงอยู ่ ต ่ อ ไปได้ ใ น
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ

Output
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามบริบทการเป็น Community Development Learning Center (CDLC)
บริบทชุมชน/บริบทการพัฒนา/บริบทการเรียนรู้/บริบทการเป็นศูนย์กลางทางความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
เกิดผลลัพธ์จากการพัฒนา 3 ประการ (3S)
Stability มีความมั่นคง / Stay away poverty ห่างไกลจากความยากจน / Sustainability มีความยั่งยืน
ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่ว่า
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชให้มีฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ
เพิ่มขึ้น
2. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุม ชนนครศรีธรรมราช พัฒนาด้านหลักสูตรการสอนผ่ า นสื่ อ
สารสนเทศในหลานยช่องทาง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทำการศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการบริการของ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช
2. ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
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แบบสอบถาม
เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช”
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุ ด นี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของการจั ด ทำวิ จ ั ย ของศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช ซึ่งไม่ส่งผลใดๆ ต่อท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ใน
การตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ใน
อนาคตต่อไป และขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถานะของท่าน
1. เพศ
 1 ชาย

 2 หญิง

2. อายุ
 1 ต่ำกว่า 20 ปี
 2 21 – 30 ปี
 3 31 – 40 ปี
 4 41 – 50 ปี
 5 51 – 60 ปี
 6 61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1 ต่ำกว่าประถมศึกษา
 2 ประถมศึกษา
 3 มัธยมศึกษาตอนต้น
 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / อนุปริญญา  6 ปริญญาตรี
 7 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพ
 1 โสด
 2 สมรส
 3 หม้าย
 4 หย่าร้าง/แยกกันอยู่
5. อาชีพ
 1 ไม่ได้ประกอบอาชีพ
 2 ค้าขาย
 3 รับจ้าง
 4 เกษตรกรรม
 5 รับราชการ
 6 พนง.รัฐวิสาหกิจ
 7 บริษัทเอกชน
 8 อื่นๆ (ระบุ)………………………..……………
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามถึงระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีว ิต ตาม
หลั ก ทฤษฎี ใ หม่ ประยุ ก ต์ ส ู ่ โคก หนอง นา พั ฒ นาชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
โปรดทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
5

หมายถึง

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชตามหลักประสิทธิผลขององค์การ ระดับมากที่สุด

4

หมายถึง

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชตามหลักประสิทธิผลขององค์การ ระดับมาก

3

หมายถึง

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชตามหลักประสิทธิผลขององค์การ ระดับปานกลาง

2

หมายถึง

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชตามหลักประสิทธิผลขององค์การ ระดับน้อย

1

หมายถึง

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราชตามหลักประสิทธิผลขององค์การ ระดับน้อยที่สุด
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ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
ระดับความคิดเห็น
คุ ณ ภาพชี ว ิต ตามหลัก ทฤษฎีใ หม่ ประยุ ก ต์ส ู่ โคก 5 4 3 2 1
ข้อ
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
ด้านความสามารถในการผลิตบุคลากร
1

2

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีทีมวิ ทยากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการให้ความรู้ในการฝึกอบรม
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราชมี ค วามพร้ อ มในด้ า น
บุคลากรในด้านการให้บริการตลอดการฝึกอบรม

ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากร
3

4

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ใน
การอบรมอย่างเพียงพออัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ฝึกอบรม
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พั ฒ นาชุม ชนนครศรี ธ รรมราชมีว ั ส ดุส าธิต สำหรั บการ
ฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช่ต่อยอดได้
จริงภายหลังการฝึกอบรม

ด้านความพึงพอใจ
5

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีที่พักที่พียงพอสำหรับการ
ฝึกอบรม
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ข้อ

6

7

8

9

10

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
ระดับความคิดเห็น
คุ ณ ภาพชี ว ิต ตามหลัก ทฤษฎีใ หม่ ประยุ ก ต์ส ู่ โคก 5 4 3 2 1
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
ด้านความพึงพอใจ (ต่อ)
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราชมี ก าร
ให้บริการอาหารปริมาณที่เพียงพอและมีรสชาติเป็นที่
พึงพอใจ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราชมี ส ถานที่
ฝึกอบรมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีทีมวิทยากร
มีการติดตามภายหลังการฝึกอบรม
ด้านความสามารถในการปรับตัว
ฐานเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
พ ั ฒ น าชุ ม ชน ศู น ย์ ศ ึ ก ษาและ พ ั ฒ น าชุ ม ชน
นครศรี ธ รรมราชสามารถเป็ นตั วอย่ า งในการนำไป
ปฏิบัติ และให้องค์ความรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการ
ทีมวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนา
ชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมี
การให้บริการข้อมูลวิชาการสามารถตอบความต้องการ
ของผู้ผ่านการฝึกอบรมในองค์ความรู้ที่หลากหลายและ
ทันสมัย
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ข้อ

11

12

13

14
15

ระดับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
ระดับความคิดเห็น
คุ ณ ภาพชี ว ิต ตามหลัก ทฤษฎีใ หม่ ประยุ ก ต์ส ู่ โคก 5 4 3 2 1
หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช ตามหลักประสิทธิผลขององค์การ
ด้านความสามารถในการปรับตัว (ต่อ)
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนนครศรี ธ รรมราชมี ก าร
ให้บริการทางวิชาการผ่านสื่อ สารสนเทศช่องทางที่
หลากหลายและสามารถใช้ประโบชน์ได้จริง
ด้านการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการพัฒนา
และต่อยอดองค์ความรู้ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนอยู่เสมอ
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการพัฒนา
และปรับปรุงฐานการเรียนรู้อยู่เสมอ
ด้านความยั่งยืน (ความอยู่รอด)
สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและ
ปฏิบัติได้จริง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดแก่ผู้ที่
สนใจและสามารถบริ หารจั ดการพื ้นที่ ของท่า นเป็ น
ศูนย์เรียนรู้ได้
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนนครศรีธรรมราช
โปรดทำเครื่องหมาย ⁄ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
5

หมายถึง

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ระดับสูงที่สุด

4

หมายถึง

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ระดับสูง

3

หมายถึง

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ระดับปานกลาง

2

หมายถึง

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ระดับต่ำ

1

หมายถึง

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพชีวิตตาม หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ระดับต่ำที่สุด
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การ
ระดับความคิดเห็น
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใ หม่ 5 4 3 2 1
ข้อ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

1

2

3

4
5

6

- ปั จ จั ย ด้ า นการเป็น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ยนรู้ ต าม
แนวคิดการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบมองเห็นภาพรวมของ
งาน ทำให้สามารถวางแผนการทำงานในส่วนย่อย ๆ
ได้ มีความคิดที่ทันต่อสถานการณ์ และไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค
ส่งเสริมความรอบรู้ของบุคลากรในองค์กรให้ฝึ ก ฝน
ตนเองให้ไฝ่รู้ไฝเรียนตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
มีรูปแบบทางความคิด ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ ที่
ล้าสมัย แต่มีรูปแบบทางความคิดที่มองโลกตามความ
เป็นจริง
การยึดมั่นวิสัยทัศน์ร่วมกันสร้างสรรค์ส่งผลงานทำให้
การทำงานมีร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุค ลากร
อย่างสม่ำเสมอ
- ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรตามหลักการมีส่วน
ร่วม
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชมีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมแก่ท่านในการริเริ่มตัดสินใจก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์การ
ระดับความคิดเห็น
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใ หม่ 5 4 3 2 1
ข้อ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
- ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรตามหลักการมีส่วน
ร่วม
7 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชสนับสนุนให้
ท่านได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการในตลอดหลัก สู ตร
การอบรม
8 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชได้สนับสนุนให้
ท่านได้มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม
9 ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชเปิดโอกาสให้
ท่านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
เกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม และการตรวจสอบการดำเนิน
กิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับ ตัว ใน
การมีส่วนร่วมต่อไป
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
...................................................................................................................................................................
..........…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
คำถามวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษา “การพัฒนาต้นแบบศูนย์การ
เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช”
คำชี้แจง
แบบสั ม ภาษณ์ ช ุ ด นี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของการจั ด ทำวิ จ ั ย ของศู น ย์ ศ ึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชน
นครศรีธรรมราช ซึ่งไม่ส่งผลใดๆ ต่อท่าน ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ใน
การตอบแบบสัมภาษณ์ด้วยความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยใน
อนาคตต่อไป และขอขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1. ชื่อ......................................................................................................................................................
2. เพศ…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ตำแหน่ง.............................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช เพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินงาน
แนวทางการการดำเนินงานและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ตาม
หลักประสิทธิผลขององค์กร ในด้านต่าง ๆ ตามทัศนคติของท่านเป็นอย่างไร
1. ผลผลิ ต และบริ ก ารที่ บ ุค ลากรในองค์ก ารสามารถให้ไ ด้ เ พี ยงพอกับ ความต้อ งการของ
ผู้รับบริการ
2. องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุด
3. การสร้างความพึงพอใจขององค์การสามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการ
4. มีความสามารถขององค์การที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์การ
5. การลงทุนให้กับองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร
6. องค์การสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบองค์การ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการการดำเนินงานโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา
และหลั ก ปรั ช ญาองเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ภายใต้ บ ริ บ ทการเป็ น Community Development
Learning Center (CDLC) ของศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
ท่านคิดว่าการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชโดยการน้อมนำหลักทฤษฎี
ใหม่ และหลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีรูปแบบอย่างไรภายใต้บริบทการเป็น Community
Development Learning Center (CDLC)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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