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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ
ก่อนการจัดการความรู้ผู้นำาการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) สร้างและ
พัฒนาหลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้นำาการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเชิง  
3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้นำาการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพยีง 4)ประเมนิผลการใชห้ลกัสตูรนกัจดัการความรูผู้น้ำาการพึง่ตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง กลุม่เปา้หมาย เปน็ครอบครวัของเกษตรกรทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นแปลงทีน่าและทีส่วน
ของตนเองที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหมด 26 ครอบครัว จำาแนกเป็น (1) ชุมชน
วังจาน ตำาบลนาข่า อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 10 ครอบครัว (2) ชุมชน
หนองแวงและชมุชนคำาบอนเวยีงชยั ตำาบลหนองแวง อำาเภอบา้นผอื จงัหวดัอดุรธาน ีจำานวน 
10 ครอบครัว และชุมชนขุมคำา ตำาบลหนองปลาปาก อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
6 ครอบครัว ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ซึ่งใช้การเรียนรู้จากการปฏิบัติ 6 ขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เครื่องมือที่ใช้พัฒนา
งาน ได้แก่ (1) กำาหนดการฝึกอบรม 3 คืน 4 วัน หลักสูตรนักจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
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ภาคความรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้ ภาวะผู้นำา และเศรษฐกิจพอเพียง ภาคปฏิบัติ ได้แก่ 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต บัญชีรายครัวเรือน การผลิตปุ๋ยหมัก การผลิตอาหารปลาโดยใช้ไร
แดง การปลูกผักหวานป่าและการบริหารศูนย์การเรียนรู้ และภาคความรู้สึก ได้แก่ ความ
รู้สึก ความสนใจและการนำาไปประยุกต์ใช้ (2) คู่มือการพัฒนานักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีค่าความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .55-.81  
มีค่าอำานาจ จำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .24 ถึง .81 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
ทั้งฉบับเท่ากับ .86 (2) แบบประเมินพฤติกรรมนักจัดการความรู้ผู้นำาการพึ่งตนเอง  
(3) แบบบนัทกึหลงัการปฏบิตั ิ(AAR) (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการอบรมสมัมนา
ของนักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนพึ่งพาตนเองโดยใช้จุดตัด t-test มีค่าอำานาจจำาแนก
ราย ข้ออยู่ระหว่าง 2.30-7.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 และ (5) ตัวชี้วัดความ
สำาเร็จผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ ได้แก่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1) เกษตรกรมท่ีีดนิทำาการเกษตร แตม่หีน้ีสิน ขาดการจดบนัทกึความรู้ในการเรียนรู้ 
จากการปฏบิตัแิละถา่ยทอด มคีวามตอ้งการลดรายจา่ยเพิม่รายได้ และเปน็นกัจดัการความรู ้
ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้การพ่ึงตนเองในระดับครอบครัว และชุมชน 2) ผลการประเมินท้ัง
กำาหนดการอบรมและคูม่อืการพฒันานกัจดัการความรูผู้น้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และมี
ประโยชน ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมคีวามถกูตอ้งอยูใ่นระดบัมาก 3) ผลการพฒันาหลกัสตูร
โดยรวมมปีระสทิธภิาพของกระบวนการตอ่ประสทิธิภาพของผลลพัธ์เทา่กบั 86.59/80.75 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ 4) ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การ
เรียนรู้พึ่งพาตนเองโดยรวม มีค่าเท่ากับ 0.6745 ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การ
เรียนรู้พึ่งพาตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.45 5) นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้
พึ่งพาตนเองมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมสัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 6) โดย
รวมหลังดำาเนินการตามตัวชี้วัดความสำาเร็จผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองรายครอบครัว
แตกต่างกว่าก่อนดำาเนินการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, นักจัดการความรู้, ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้, การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the situation, problem, 
and need before providing the knowledge management for Self-reliant Leaders 
based on Sufficiency Economy Philosophy, 2) to construct and develop the 
Knowledge Management Program for Self-reliant Leaders based on Sufficiency 
Economy Philosophy, 3) to study the effect of usage in Knowledge Management 
Program for Self-reliant Leaders based on Sufficiency Economy Philosophy, and 
4) to evaluate the usage findings of the Knowledge Management Program for 
Self-reliant Leaders based on Sufficiency Economy Philosophy, The target group 
consisted of 26 farmer families working in their own farm plot and garden. They 
volunteered to participate in the project including: (1) 10 families of Wangjan 
Community, Naka Sub-district, Wapi Pathum District, Maha Sarakam Province, 
(2) 10 families of Nongwang Community, and Kambonwiengchai Community, 
Nongwieng Dub-district, Banpeau District, Udontani Province, and 6 families of 
Komkam Community, Nongplapak Sub-district, Srichiengmasi District, Nongkai 
Province. The research methodology was Research and Development using 6 
steps of learning by doing.

The research instruments were: 1) the instruments using for work  
development including: (1) the training schedule for 3 nights, 4 days. The  
Knowledge Management Program consisted of Knowledge Part including the 
Knowledge Management, Leadership, and Self-Sufficiency Economy, and the 
Practice Part including the Quality of Life Developmental Plan, Individual Household  
Account, Compost Production, Fish Food Production by using the Red  
Maliophaga, growing Wild Meliantha Sauvis, and Learning Center Management, 
and the Affective Part including the Feeling, Interest, and Application, (2) the 
Handbook for developing the Knowledge Management for Leaders of Self-reliant 
Learning Center based on Sufficiency Economy Philosophy, and 2) the instruments 
using for data collection including: (1) the Achievement Test with item difficulty 
between .55-.81, Item discrimination between .24-.81, and Reliability values of 
total issue = .86, (2) The Behavioral Evaluation Form of Knowledge Management 
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Program for Leaders of Self-reliant Center, (3) The After Action Record (AAR), 
and (4) The Questionnaire of Satisfaction in Seminar Training of Knowledge  
Management Program for Leaders of Self-reliant Learning Center by using the  
t-test cutting point, the item discrimination values were ranged between 2.30-7.00, 
The Reliability value of total issue was = .93, and (5) The Indicator of Success in 
Knowledge Management Program Self-reliant Development the Reliability value 
of total issue was = .97. The statistic included the Percentage, Mean, Standard 
Deviation, t-test, and Effectiveness Index..The research findings were as follows: 
1) the farmers owned their land for earning their living, but they had debt. They 
didn’t record knowledge they had learned from practicing an transferring. They 
had their need to decrease their expenditure, and increase their income, and to 
be knowledge managers for self-reliant leaders in family and community levels, 
2) the evaluative findings from both of the training schedule and handbook for 
developing the knowledge manager as leaders of Self-reliant Learning Center based 
on Sufficiency Economy Philosophy by the experts, found that they consisted 
of Propriety, Feasibility, and Utility in the “Highest” level, and the Accuracy was 
in “High” level, 3) the findings of program development, in overall, the efficiency 
of program per the efficiency of outcome, was 86.59/80.75 as the specified  
criterion, 4) the effectiveness index of knowledge management program for  
Leaders of Self-reliant Learning Center, their knowledge was increased for 67.45%, 
5) the self-reliant knowledge manager for leaders of Self-reliant Learning Center, 
had satisfaction on the seminar training, in overall, in “High” level, and 6) in 
overall, after implementation based on the indicators of success in Leaders of 
Self-reliant Learning Center in each family, there were significant differences in  
implementation at .01 significant level. 

Keywords: Program Development, Knowledge Manager, Learning Center Leader, 
Learning from Doing, Sufficiency Economy Philosophy 
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บทนำา

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการ
ที่ดำาเนินการอย่างเป็นระบบในการแสวงหา 
ความรู้ สร้างความรู้ จัดเก็บความรู้ โดยการ
เรียนรู้ร่วมกันในองค์กร ผ่านกระบวนการ
จำาแนก วิเคราะห์ และจัดระเบียบความรู้  
ทำาใหค้วามรู้ถกูใช ้ถกูปรบัเปลีย่น และถกูยก
ระดบั เพือ่นำาไปใชใ้นการพฒันางาน พฒันา
คน และพัฒนาองค์กร (วิจารณ์ พานิช. 
2548: 6) สำาหรับการดำารงชีวิตประจำาวัน
การจัดการความรู้มีความสำาคัญจำาเป็นมาก 
โดยเฉพาะในภาคเกษตรเป็นภาคที่สำาคัญ
ที่นำาไปสู่การสร้างความพออยู่พอกินให้กับ
ชุมชนและเป็นต้นธารของการพัฒนาทุกๆ 
สาขามีความสำาคัญต่อความมั่นคงของชาติ 
ภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540  
มกีารนำาหลกัการเกษตรทฤษฎใีหม่ ซึง่เปน็แนว
ปฏบิตัติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับ
อย่างกว้างขวาง นำาไปสู่ความพออยู่พอกิน  
มคีวามมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร ลดราย
จา่ย พึง่ตนเองได ้และแกป้ญัหาความยากจน 
เกษตรกรทีน่อ้มนำาปรชัญาของเศรษฐกจิพอ
เพยีง ไปประยกุตใ์ช้มีความกา้วหนา้ตัง้แตข่ัน้
ตน้ ขัน้กลาง และขัน้กา้วหนา้ สอดคลอ้งกบั
การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัขิองนายแสวง มะโน
ลัย (2557: 2-4) เป็นเกษตรกรที่บ้านโพน
ฮาด ตำาบลดงครั่งน้อย อำาเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเดิมทำานาปลูกข้าวพึ่งพา
ปุ๋ยเคมี ยิ่งปลูกมากยิ่งมีหนี้มากตาม เพราะ

หมดเงนิไปกบัคา่ปุย๋ เกษตรกรไดใ้ชห้ลกัการ
ระเบดิจากขา้งใน คน้หาผูน้ำาทีแ่ทจ้รงิในชมุชน
ที่ทำาเป็นตัวอย่างให้ชุมชนเชื่อถือ สร้างแรง
กระตุ้นให้ชาวบ้านทำาบัญชีครัวเรือน สำารวจ
รายไดร้ายจา่ยของตวัเองมาคดิหาวธีิลดราย
จา่ย โดยเลกิใชปุ้ย๋เคมแีละนำามลูสตัวม์าหมกั
เปน็ปุย๋ชีวภาพทดแทนการใช้ปุย๋เคม ีไมเ่พยีง
ลดรายจ่ายลงยังมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น
แรงจงูใจใหม้พีลงัคดิหาวธิพีึง่ตนเอง คณุภาพ
ชวีติดขีึน้เกษตรกรพึง่ตนเองไดม้ากขึน้ มผีล
เชงิประจกัษ์ท่ีพบวา่เกษตรกรหลายรายมพีอ
อยูพ่อกนิ ปรบัตวัไดเ้รว็ สามารถปลดหนีส้นิ
และสรา้งรายไดอ้ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปมกีารจดั
ทำาบญัชคีรวัเรอืนเกษตรกรตวัอยา่ง ยงัไดน้ำา
ไปสูก่ระแสการทำาเกษตรอินทรย์ีและเกษตร
ยั่งยืน มีการเชื่อมโยงต่อยอดองค์ความรู้ สู่
การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรให้มีมูลค่า
เพิม่ขึน้มกีารรว่มทนุโดยนำาหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใ์ช้ ทัง้ในมติกิาร
ผลิต การลงทุนที่ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็น
หลกั ใช้วัตถดุบิและภมิูปญัญาทอ้งถิน่ เช่ือม
โยงกบัเทคโนโลยีการผลติปัจจบัุนสนิค้ากลุม่
น้ีมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ เช่นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน
ผลติภณัฑจ์ากพชืสมนุไพร ซึง่ผลกำาไรมกีารก
ระจายสู่ชุมชนมากขึ้น ทั้งในเชิงรายได้และ
การผลติสนิคา้ทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่
สะทอ้นความหลากหลายของแนวปฏิบัตไิด้มี
การประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอ
เพียงในระดับพื้นที่(Area-based) เพื่อช่วย
เหลือผู้ยากไร้ในชนบท
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จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของผู้นำาแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การ
เรียนรู้ยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เพียงพอทำาให้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่
เกิดประโยชน์ท่ีคุ้มค่า และศูนย์การเรียนรู้
ประเภทบุคคลหรือภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่
ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มี
สภาพการทำางานด้านการเกษตรเป็นหลัก 
ได้แก่ 1) การทำาเกษตรผสมผสาน 2) การ
เพาะเมลด็พนัธุข์า้ว 3) การปลกูสมนุไพร 4) 
การปลูกยางพารา 5) การปลูกต้นไม้ และ 
6) การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีสภาพที่พร้อมในการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูไ้ด ้ยงัขาดองค์ประกอบ
ของศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงที่
ยงัเหมาะสม และขาดการถอดองคค์วามรูใ้ห้
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
ไม่ค่อยมีโอกาสศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัวถิชีวีติอยา่งหลากหลายเหมาะ
สมกบับรบิท สถานการณ์และสภาพของทอ้ง
ถิ่น (ชนิดา ลือปัญญา. 2555: 147) ด้วย
ความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ยดา้นองคค์วาม
รูจ้ากจากการปฏบิตัขิองหนว่ยวจิยัและพฒันา
ความเขม้แขง็ของ-ชมุชนและการจดัการความรู ้ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม การเรยีน
รูด้้วยการลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองจนเป็นผล
สำาเรจ็ระดบัหน่ึง ศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอ
เพียง คณุพอ่แสวง มะโนลยั ปราชญช์าวบา้น
ได้สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
ตามกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ร่วม
เป็นวิทยากรและได้เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วย

ใหผู้ท้ีเ่คยประสบปญัหาความยากจนจากการ
ปลกูพชืเชงิเดีย่วมรีายไดเ้พิม่มากขึน้และมหีนี้
ลดลง รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกมากเกินไป 
ปัจจุบันชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองได้ และ
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะใชช้วีติบนพืน้ฐานของความ
พอเพยีงอย่างตอ่เนือ่งและย่ังยืนในระยะยาว
ตอ่ไป ดงันัน้การจดัการความรูเ้ปน็ชดุความรู้ 
ของผู้นำาแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้
พ่ึงพาตนเองควรมีการจัดการทำาหลักสูตร
พัฒนานักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียน
รู้พึ่งพาตนเองที่ส่งผลถึงการเรียนรู้การจาก
การปฏิบัติเป็นแนวทางที่สำาคัญในการวิจัย
และพฒันาทีเ่หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่และ
พัฒนาศักยภาพของคนเป็นต้นแบบต่อไป

คำาถามการวิจัย

1. สภาพ ปญัหา และความตอ้งการ
กอ่นการจดัการความรูข้องผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรู ้
พึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
แต่ละชุมชนเป้าหมาย เป็นอย่างไร

2. หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้นำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงควรเป็นอย่างไร

3. ผลการใชห้ลกัสตูรนกัจดัการความรู ้
ผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่หมาะสมควรเปน็อยา่งไร

4. ตัวชี้วัดศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงควร
เป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ ของผู้นำาศูนย์การเรียน
รู้พึ่งพาตนเองกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคแผนภูมิต้นไม้ 
(Problem Tree)

2. เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตร
นกัการจดัการความรูผู้น้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. เพือ่ศกึษาผลการใชห้ลกัสตูรนกัการ
จัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อประเมินผลตัวชี้วัดผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเองก่อนและหลังการใช้
หลกัสตูรนกัจดัการความรูผู้้นำาศนูยก์ารเรยีน
รู้พึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผูว้จิยัได้ศกึษา วิเคราะห ์สงัเคราะหผ์ู้
วจิยัไดศ้กึษา วิเคราะห ์สงัเคราะห ์องคก์ารใฝ่
เรยีนรูข้อง ไมเคลิ มารค์วอรต์ท ์(Marquardt, 
Michael. 1999: 4-8, 33) ในกรอบที่ว่า 
การเรียนรู้ขององค์กร คือ การเรียนรู้จาก
การปฏิบัติ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
กระบวนการและเปน็โปรแกรมทีท่รงอำานาจ
ทีค่นกลุม่เลก็ๆ มารวมกนัแกปั้ญหาท่ีแท้จรงิ
ของตนที่เกิดในการทำางาน ขณะเดี่ยวกันก็
เน้นไปที่การเรียนรู้ มีรูปแบบของการเรียนรู้ 
ที่สำาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 1) ปัญหา 

2) การจัดตั้งกลุ่ม 3) การตั้งคำาถามและ
กระบวนการสะท้อนผล 4) การวางแผนที่
นำาไปสู่การปฏิบัติจริง 5) ข้อตกลงตามตัว
ชี้วัดและการเรียนรู้จากการปฏิบัติของทีม 
6) ผู้อำานวยความสะดวก และได้วิเคราะห์ 
สงัเคราะห ์รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการปฏบิตั ิ
ถือเป็นแนวทางใหม่ของการเรียนรู้ด้วยการ
ประยกุตท์ีเ่รยีนรูโ้ดยการกระทำาจากสิง่ทีอ่ยู่
รอบตวัเรา ตามธรรมชาต ิถือเปน็การเรยีนรู้
รายกลุ่มเล็กๆ ในระดับครัวเรือน หรือกลุ่ม
เลก็ๆ ในชมุชนของผูค้นทีไ่ดแ้บ่งปนักนั การ
แสดงความคิดเห็นในหัวข้อธรรมดา เป้า
หมายหรือความต้องการเรียนรู้ กลุ่มนี้เรียก
ว่า พวกที่เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ทำางานเพื่อ
แกป้ญัหาตามประเดน็ และเพือ่ใหบ้รรลเุปา้
หมายเด่ียวกนั มกีารประชมุสะท้อนผล เพือ่
ทราบความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาข้อโต้แย้ง
ต่างๆ สู่หนทางที่ดีในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้
ดว้ยการปฏบิติัในการวิจยัครง้น้ีม ี6 ขัน้ตอน 
คือ 1) กำาหนดประเด็นท้าทายและมีโอกาส
เรียนรู้ 2) การวางแผนแบบมีส่วนร่วม 3) 
การเรียนรู้ให้เป็นจริง 4) สรุปผล จดบันทึก 

5) สะท้อนผล และ 6) แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการเรยีนรูด้้วยการปฏิบัต ิ

(Action Learning Model) ฉลาด จันทรสมบัติ. 

(Chantarasombat  C. 2011: 638)

วิธีดำาเนินการวิจัย

วธิดีำาเนนิการวจิยั เป็นการวจิยัและ
พัฒนา (Research and Development) ที่
เน้นการเรียนจากการปฏิบัต ิ(Action Learn-
ing) พื้นที่ดำาเนินการ จำานวน 3 ชุมชน คือ 
1) ชมุชนวงัจาน ตำาบลนาขา่ อำาเภอวาปปีทมุ 
จังหวัดมหาสารคาม 2) ชุมชนหนองแวง
และคำาบอนเวยีงชัย ตำาบลหนองแวง อำาเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 3) ชุมชนขุม
คำา ตำาบลหนองปลาปาก อำาเภอศรเีชยีงใหม ่
จังหวัดหนองคาย 

กลุ่มเป้าหมาย เป็นครอบครัวของ
เกษตรกรที่ปฏิบัติงานอยู่ในแปลงที่นาและ
ท่ีสวนของตนเอง สมัครเข้ามาแลกเปลี่ยน
เรยีนรูด้ว้ยความเตม็ใจและมกีจิกรว่มอยา่งตอ่

เนือ่งรวมทัง้หมด 26 ครอบครวั จำาแนกเปน็ 
ชมุชนวงัจานรวม 10 ครอบครวั ชมุชนหนอง
แวงและคำาบอนเวียงชัย รวม 10 ครอบครัว 
และชุมชนขุมคำา รวม 6 ครอบครัว อาสา
สมัครเข้าร่วมโครงการในลักษณะของการ
พฒันาศนูยก์ารเรยีนรูค้รอบครวัเชิงสรา้งสรรค์
พจิารณาจากครอบครวัตน้แบบตามโครงการ
พัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัย
ครั้งนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติที่  
(Action Learning) สามารถมาดำาเนินการ
เป็นกำาหนดการอบรมเชงิปฏิบตักิาร หลกัสตูร 
3 คืน 4 วัน รวม 32 ชั่วโมง มี่ทั้งหมด รวม 
19 หลกัสตูรยอ่ย มุง่เนน้ทกัษะปฏบิตัคิวาม
รู้ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และความรู้สึก
นกึคดิจิตสำานกึต่อการพัฒนาศกัยภาพตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เมือ่ผา่นการ
อบรมแลว้จะตอ้งไปเรยีนรูด้ว้ยการปฏบัิตใิห้
เป็นผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งตนเอง ดำาเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต สะท้อน
ผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนในครัวเรือน
และกลุ่มในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อ
ไปอีก 4-6 เดือน ซึ่งได้มีการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรนักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์เรียนรู้
พึ่งพาตนเอง ดังนี้ 1) ชุมชนวังจาน ตำาบล
นาข่า อำาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ได้พัฒนาศักยภาพทีมโดยอบรมเชิงปฏิบัติ
การวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายแสวง มะ
โนลัย มีผู้อาสาสมัครจำานวน 12 คน 2) 
ชุมชนหนองแวงและคำาบอนเวียงชัย ตำาบล
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หนองแวง อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ได้พัฒนาศักยภาพทีมโดยอบรมเชิงปฏิบัติ
การวันที่ 17-20 มกราคม 2557 ณ ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายแสวง มะ
โนลัย มีผู้อาสาสมัครจำานวน 24 คน 3) 
ชุมชนขุมคำา ตำาบลหนองปลาปาก อำาเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้พัฒนา
ศักยภาพทีมโดยอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 
21-24 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง นายแสวง มะโนลัย มีผู้
อาสาสมัครจำานวน 27 คน

ขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัย

1) จัดเตรียมกลไกการดำาเนินงาน
โครงการ สำารวจพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย
ในการพฒันาหลกัสตูรนกัการจดัการความรู ้
และศกึษาดงูานการเลีย้งปลาและการยกปา่
มาไวท้ีบ่า้นเพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว คอื การปลกู
ผกัหวานปา่ สรา้งกำาหนดการและและพฒันา
หลกัสตูรนกัจดัการความรูผู้้นำาศนูยก์ารเรยีน
รูพ่ึ้งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง

2) จดัประชมุชีแ้จงทำาความเขา้ใจกบั
เปา้หมายผูเ้ข้ารับการฝกึอบรมตามหลกัสตูร 
และการสร้างความร่วมมือในการติดตาม
ผลการดำาเนินงานโครงการโดยเสนอยกร่าง
นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

3) ประชมุเชงิปฏบิติัการโดยใชเ้ทคนคิ
แผนภมูติน้ไมใ้นการจดัทำาแผนพฒันาคณุภาพ
ชวีติและการพฒันาคูม่อืนกัจดัการความรูผู้น้ำา
ศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเอง เครือ่งมอืการวจิยั 

ฝึกอบรมตามกระบวนการ และคู่มือเทคนิค
การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนภูมิต้นไม้ใน
การทบทวนจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในระดับครอบครัว

4) ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์
สถานการณ ์กำาหนดเปา้หมาย ของกลุม่ผูน้ำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงเชงิสรา้งสรรค ์จดัทำาแผน
แบบมส่ีวนร่วม เพ่ือพัฒนาเปน็ศูนยก์ารเรียน
รู้พึ่งพาตนเองเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผูน้ำา ตามกำาหนดการ
ฝึกอบรม 3 คืน 4 วัน โดยใช้คู่มือการฝึก
อบรมหลกัสตูรนกัการจดัการความรูผู้น้ำาศนูย ์
การเรียนรู้พึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 
ชมุชนหนองแวงและคำาบอน เวยีงชยั จำานวน 
24 คน รุ่นที่ 2 ชุมชนวังจาน จำานวน 12 
คนและรุ่นที่ 3 ชุมชนขุมคำา จำานวน 27 คน 

5) ปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมให้
กลุม่เปา้หมายปฏบิติัตามแผนดำาเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้นำาศูนย์การเรียนรู้
พึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
ต้นแบบแยกเป็นชุมชนวังจาน 10 ครัวเรือน 
ชมุชนหนองแวงและคำาบอนเวยีงชยั 10 ครัว
เรือน และชุมชนขุมคำา 6 ครัวเรือน

6) ประชมุสมัมนา ตดิตามผล ความ
ก้าวหน้าการพัฒนา และสะท้อนผลการ
พัฒนา รวม 2 ครั้งในแต่ละพื้นที่ที่เป็นกลุ่ม
เป้าหมายการวิจัย

7) ประชุมแบบเสรมิพลัง เพือ่ยกระดบั
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องค์ความรู้และถอดบทเรียนในการจัดการ
ความรูท้ีป่ระสบผลสำาเรจ็ จัดทำารายงานสรปุ
ผล และนำาเสนอแผนงาน กิจกรรมแก้ไขใน
ระดับชุมชนหรือระดับตำาบล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ม ี2 ประเภท 
คอื 1) เครือ่งมอืทีใ่ชพ้ฒันางานในการอบรม
สัมมนา ได้แก่ (1) กำาหนดการฝึกอบรม 3 
คนื 4 วนั ปรบัปรงุจากกำาหนดการฝกึอบรม
สัมมนาปราชญ์ชาวบ้าน 3 ท่าน คือ คุณพ่อ
จันทร์ที ประทุมภา คุณพ่อผายสร้อยสระ
กลาง และคุณพ่อแสวง มะโนลัย (2) คู่มือ
การพัฒนานักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การ
เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับปรุงจากหลักสูตรการบริหาร
จดัการและการพฒันาวทิยากรการถา่ยทอด
ความรู ้ของสถาบนัการเรียนรู้กองทนุหมูบ่า้น
และชุมชนเมอืง และแนวการเรยีนรูห้ลกัสตูร
การดำารงชวีติตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง ของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผ่าน
ผู้ทรงวุฒิ 5 ท่าน มีความเหมาะสม มีความ
เป็นไปได้ และมีประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีค่า
ความยากง่ายรายข้ออยู่ระหว่าง .55-.81 มี
คา่อำานาจจำาแนกรายขอ้อยู่ระหวา่ง .24 -.81 
และมีคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
เท่ากับ .86 (2) แบบประเมินพฤติกรรมนัก
จัดการความรู้ผู้นำาการพึ่งตนเอง ปรับปรุง
จากฉลาด จันทรสมบัติ (2556: 25-27)  

(3) แบบบนัทกึหลงัการปฏบิติั (AAR) ปรบัปรงุ
จากฉลาด จนัทรสมบตั ิ(2550: 112-125) 
และ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการ
อบรมสมัมนาของนักจัดการความรูผู้น้ำาศนูย์
การเรียนพึ่งพาตนเองโดยใช้จุดตัด t-test มี
ค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 2.30-
7.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .93 
(5) ตัวชี้วัดความสำาเร็จผู้นำาศูนย์การเรียนรู้
พึง่พาตนเอง ปรับปรุงจากฉลาด จนัทรสมบตั ิ
และคณะ (2555: 239-249) มีค่าอำานาจ
จำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .13-.74 และมีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วเิคราะหส์ภาพ ปญัหาและความ
ตอ้งการของผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูเ้ปา้หมายโดย
ใชก้ารประชมุเชงิปฏบิตักิารแผนภมูติน้ไมต้าม
พื้นท่ีการวิจัยและกลุ่มเป้าหมายท่ีกำาหนด 
โดยใช้ความถี่และร้อยละ

2. การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้นำาศูนย์การเรียนรู้ มีการวัด
ความรู้ ความเขา้ใจ โดยใช้แบบทดสอบ มกีาร
วดัทกัษะปฏบัิตโิดยใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรม 
มีการประเมินตัวชี้วัดความสำาเร็จผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง จำานวน 73 ตัวบ่งชี้
ย่อย มีการวัดความพึงพอใจการอบรมโดย
ใช้แบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน คา่ t-test (Dependent) และ
ดัชนีประสิทธิผล

3. การวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคณุภาพโดย
ใช้บันทึกหลังการปฏิบัติ (AAR) ใช้สะท้อน
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ผลการดำาเนนิงานเปน็รายบคุคลและรายกลุม่

ผลการวิจัย

1. ผลจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการของนักจัดการ
ความรูผู้น้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตาม
แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชนกลุม่เปา้
หมายในการวิจัยทั้ง 3 ชุมชน คือ 1) ชุมชน
วงัจาน ตำาบลนาข่า อำาเภอวาปปีทมุ จงัหวดั
มหาสารคาม 2) ชุมชนหนองแวงและคำา
บอนเวียงชัย ตำาบลหนองแวง อำาเภอบ้าน
ผือ จังหวัดสกลนคร และ 3) ชุมชนขุมคำา 
ตำาบลหนองปลาปาก อำาเภอศรีเชียงใหม่ 
จังหวัดหนองคาย สามารถจำาแนกผู้นำาศูนย์
การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองออกไดด้งันี ้1) การทำา
เกษตรผสมผสาน 2) การเพาะเมลด็พันธ์ุข้าว 
3) การปลูกสมุนไพร 4) การปลูกยางพารา 
5) การปลูกต้นไม้ 6) การเลี้ยงสัตว์โคขุน 
7) การเล้ียงปลา 8) ปลูกผักหวานป่า 9) 
ปลูกมะนาว และ 10) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชวีภาพ ซึง่มสีภาพทีพ่รอ้มในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ได้ แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่
เปน็ระบบเพยีงพอทำาใหผู้น้ำาศนูยก์ารเรยีนรู้
ดังกล่าวยังเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้
ไม่เกดิประโยชน์ทีคุ่ม้คา่ และศนูยก์ารเรยีนรู้
ประเภทบคุคลหรอืภมูปิญัญาเปน็ความรูท้ีฝ่งั
ลกึในตวับุคคล (Tacit Knowledge) ยงัขาด
องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
แบบพอเพยีงทีย่ังไม่เหมาะสม และขาดการ
สรา้งการจดัการความรูแ้ละถอดองค์ความรูใ้ห้

เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
สามารถศกึษาเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งหลากหลายตอ่
ไป จากการไดล้งพืน้ทีไ่ปเยีย่มชม สมัภาษณ์
ผู้ดแูลศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจแบบพอเพียง
มีทัง้จุดเด่น จุดออ่น ปญัหาและอปุสรรคของ
นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้

1.1 จุดเด่นของนักจัดการความรู้
ผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 

1) มีพื้นที่สำาหรับใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินเป็นของตัวเองโดยไม่ได้เช่า 2) มีการ
ใช้แรงงานภายในครอบครัวและชุมชน 3) มี
เทคนิคในการทำาเกษตรผสมผสานที่หลาก
หลาย 4) มีความมั่นใจกล้าตัดสินใจในการ
ลงมอืปฏบิตั ิ5) ไมใ่ชส้ารเคมใีนการทำาเกษตร 
และทดแทนการใชส้ารอนิทรยีท์ดแทน ยกเวน้
การปลกูยางพาราทีม่กีารใชส้ารเคมบีางสว่น

1.2 จุดอ่อนของนักจัดการความรู้
ผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 

1) นกัจดัการความรูข้าดการวางแผน
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 2) ขาดการเก็บ
ข้อมูลรายรับรายจ่ายที่ต่อเนื่อง 3) ภูมิทัศน์
ของศนูยก์ารเรยีนรูพ่ึ้งพาตนเองยงัไม่สมบูรณ์ 
เช่น ไม่มีห้องน้ำา ไม่มีที่นั่งสำาหรับผู้มาเยี่ยม
ชม 4) ขาดตวัชีว้ดัองคป์ระกอบของศนูยก์าร
เรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอ
เพยีง 5) ขาดความรู ้ทกัษะทางปัญญา และ
จติสำานกึการพ่ึงพาตนเองเก่ียวกับปุ๋ยอินทรยี์



44

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University  Volume 7 Number 1 January – April 2015

ชีวภาพในการลดรายจา่ย 6) ขาดความพรอ้ม
และผูส้นับสนนุการบรหิารจดัการความรูต้าม
ประเภทผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ยั่งยืน

1.3 มคีวามตอ้งการพฒันาศักยภาพ
ของตนเองให้มแีหลง่เรียนรู้และศนูยก์ารเรียน
รู้เพื่อพึ่งพาตนเองตามแนวทางต้นแบบของ
ปราชญช์าวบา้นที่เปน็วทิยากรและไปศกึษา
ดูงานเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งนำาไปสู่การพึ่งพาตนเอง เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และปลดหนี้
ได้ในอนาคต

2. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
นกัการจดัการความรูผู้้นำาศูนยก์ารเรยีนรูพ่ึ้งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง มดีงันี ้

2.1 ผูว้จัิยใชก้รอบแนวคดินักจัดการ
ความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง 
ของ นาโนกะ และทาเคอุชิ (Nanoka and 
Takeuchi. 1995: 57–59) วิจารณ์ พานิช 
(2551: 105–126) 3) ฉลาด จนัทรสมบตั ิ
(2553: 18) สามารถสรุปการจัดการความ
รู้ของนักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียน
รู้พึ่งพาตนเอง ดังนี้ การสร้างความรู้ การ
จำาแนกความรู้ การเก็บรักษาความรู้ การนำา
ความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การประเมนิผลความรู ้และการยกระดบัองค์
ความรู้ ใช้เป็นกรอบการดำาเนินการจัดการ
ความรู้ของผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง

2.2 ผูว้จิยัใชก้รอบแนวคดิสรา้งและ
พัฒนาหลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้นำา

ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จากปราชญ์ชาวบ้านที่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 คน ดังนี้

 2.2.1 นายจันทร์ที ประทุมภา 
(2555: การสมัภาษณ)์ มแีนวคดิพฒันาผูน้ำา
ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 7 ประการ 
ดังนี้ 1) อบรม/ศึกษาดูงาน 2) เปลี่ยน
แนวคิด 3) เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส 4) ใช้
หลักคุณธรรมนำาชีวิต 5) สร้างทีมงาน/ร่วม
วางแผน 6) ลงมือปฏิบัติงาน และ 7) ร่วม
สรุปและปรับปรุงพัฒนา

 2.2.2 นายผาย สรอ้ยสระกลาง 
(2555: การสมัภาษณ)์ มแีนวคดิพฒันาผูน้ำา
ศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 9 ประการ 
ดังนี้ 1) ร่วมวางแผน 2) ลงมือปฏิบัติ 3) 
เรียนรู้จากธรรมชาติ 4) ปิดรูรั่ว (ลดค่าใช้
จ่าย) 5) ถกเถียงกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6) ทดลองใช้ 7) สรุปผล 8) สร้างเครือข่าย 
และ 9) มีคุณธรรม

 2.2.3 นายแสวง มะโนลัย 
(2555: การสัมภาษณ์) มีแนวคิดพัฒนา
ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนลดปัญหาความ
ยากจน องคป์ระกอบในการพฒันาหลกัสตูร
นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการดำารงชีวิต
ชองชุมชน 2) ระดมสมองหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน 3) ค้นหา
ต้นแบบอย่างที่ดีที่ประสบความสำาเร็จ 4) 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 5) จดัตัง้กลุม่
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อาชีพในชุมชนเพื่อพัฒนาแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.3 ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด นัก
จดัการความรู้ผูน้ำาศูนยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเอง
และสรา้งหลกัสตูรนกัการจดัการความรูผู้น้ำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3 คน เกิดเป็นหลักสูตรสร้างและพัฒนา
หลกัสตูรนกัการจดัการความรู้ผูน้ำาศนูยก์าร
เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงชั่วคราว (Tentative Conceptual 
Model) รวมหลกัสตูร 18 หลกัสตูรยอ่ย คอื 
3 คนื 4 วนั (32 ช่ัวโมง) หลกัสตูรนกัจดัการ
ความรู ้ประกอบดว้ย ภาคความรู ้ไดแ้ก ่การ
จัดการความรู้ ภาวะผู้นำา และเศรษฐกิจพอ
เพยีง ภาคปฏบิตั ิไดแ้ก ่แผนพฒันาคณุภาพ
ชีวิต บัญชีรายครัวเรือน การผลิตปุ๋ยหมัก 
การผลิตอาหารปลาโดยใช้ไรแดง การปลูก
ผักหวานป่าและการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 
และภาคความรู้สึก ได้แก่ ความรู้สึก ความ
สนใจและการนำาไปประยุกตใ์ช้ 1) หลกัสตูร
การทำาปุ๋ยชีวภาพ-ปุ๋ยหมัก 2) หลักสูตรการ
ทำาน้ำากลัน่สมนุไพร 3) หลักสูตรการทำาน้ำายา
อเนกประสงค ์4) หลกัสตูรการทำาน้ำายาลา้ง
จาน 5) หลกัสตูร การทำาแชมพู (ชดุเลก็) 6) 
หลักสูตร การทำาน้ำาหมักฮอร์โมนเร่งผล 7) 
หลักสูตรการทำาน้ำาหมักฮอร์โมนเร่งใบและ
ราก (สูตรน้ำาหมักแม่) 8) หลักสูตร การ
ทำาสมุนไพรขับไล่แมลง 9) หลักสูตร การ
ทำาฮอร์โมนจากเนื้อปลา (สำาหรับมะพร้าว) 
10) หลักสูตร การทำาน้ำาหมักชีวภาพ จาก

เศษอาหาร 11) หลักสูตร การทำาสมุนไพร
กำาจดัเพลีย้/แมลง 12) หลกัสตูร การทำาปุ๋ย
หมกัดนิ (ดนิปลกู) 13) หลกัสตูร การทำาน้ำา
หมกัขีห้ม ู14) หลักสูตร การทำาน้ำาส้มควนัไม ้
15) หลกัสตูร การปลกูมะนาว 16) หลกัสตูร 
นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา
ตนเอง 17) หลกัสตูร การสำารวจรายรบัราย
จา่ย (บญัชรีายครวัเรอืน) และ 18) หลกัสตูร 
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. นำาหลกัสตูรนกัการจดัการความรู้
ผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ชั่วคราว และคู่มือการ
พัฒนานักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียน
รู้พึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง ที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า 1) 
หลักสูตรนักการจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง ทั้งมีความเหมาะ
สม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีความถูก
ตอ้งอยูใ่นระดบัความเหมาะสมมาก ซึง่มอีงค์
ประกอบหลักอยู่ 2 องค์ประกอบ คือส่วนที่ 
1) หลกัสตูรท่ีแนวคดิและทฤษฎีเนน้การสร้าง
ความรู ้ความเขา้ใจผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พา
ตนเอง รวม 3 หลักสูตรย่อย และส่วนที่ 2) 
การเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิทดลองปฏบิตัจิรงิ 
สรุปเป็นองคค์วามรู้ สามารถศึกษาดงูาน และ
ทบทวนสะทอ้นผลการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิ
เพิ่มอีก 1 หลักสูตรย่อย คือ หลักสูตรการ
ปลกูผกัหวานปา่ รวม 16 หลกัสตูรยอ่ย โดย
ให้เพิม่ตามความตอ้งการของกลุม่เปา้หมาย 
รวมทั้งหมดเป็น 19 หลักสูตรย่อย 2) คู่มือ
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การพัฒนานักการจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง ทั้งมีความเหมาะ
สม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์อยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และมีความ
ถูกต้องอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย บทนำา ความรู้การพัฒนานัก
จัดการความรู้พึ่งตนเอง วิธีการดำาเนินงาน
ทั้ง 19 หลักสูตร เครื่องมือในการจัดการ
ความรู้ และกำาหนดการฝึกอบรม

4. ผลการทดลองใชห้ลกัสตูรจากการ
ฝกึอบรมมหีลกัสตูรทีแ่นวคดิและทฤษฎแีละ
คู่มือการพัฒนานักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเองประกอบการพัฒนา
ศกัยภาพผูน้ำาศูนย์การเรียนรู้ ทีเ่นน้การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏบิตั ิทดลองปฏบิตัจิรงิมปีระสทิธภิาพของ
หลกัสตูรนกัการจดัการความรู้ผูน้ำาศนูยก์าร
เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และความรู้สึกต่อการฝึกอบรมที่
พัฒนาขึ้น ดังนี้

4.1 นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์
การเรียนรู้พึ่งพาตนเองไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองทั้งทักษะปฏิบัติและภาคความ
รู้ความเข้าใจ โดยรวมมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการตอ่ประสิทธิภาพของผลลัพธเ์ท่ากับ 
86.59/80.75 และมคีา่ดชันปีระสิทธิผลของ
นกัจดัการความรูผู้น้ำาการพึง่ตนเองโดยรวม
มีค่าเท่ากับ 0.6745 ซึ่งแสดงว่านักจัดการ
ความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองมี
ความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.45 

4.2 . นกัจดัการความรูผู้น้ำาศนูยก์าร
เรียนรู้พึ่งตนเองมีความพึงพอใจต่อการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในส่วนของวิทยากร 
ทักษะปฏิบัติ การนำาไปใช้ สถานที่ฝึกอบรม 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

5. การดำาเนินการประเมินตัวชี้วัด
ความสำาเรจ็ผูน้ำาศูนย์การเรยีนรูพ้ึง่พาตนเอง 
ทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การพัฒนา
สังคมและสุขภาวะรายครอบครัวแตกต่าง
กว่าก่อนดำาเนินการอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล

1. จากการศึกษาสภาพมีศูนย์การ
เรยีนรูก้ลุม่เปา้หมายในการวจิยัทัง้ 3 ชมุชน 
คือ 1) ชุมชนวังจาน ตำาบลนาข่า อำาเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2) ชุมชน
หนองแวง ตำาบลหนองแวง อำาเภอบ้านผือ 
จงัหวดัสกลนคร และ 3) ชมุชนขมุคำา ตำาบล
หนองปลาปาก อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย สามารถจำาแนกผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรู ้
พึ่งพาตนเองออกได้ดังนี้ 1) การทำาเกษตร
ผสมผสาน 2) การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว 3) 
การปลูกสมุนไพร 4) การปลูกยางพารา 
5) การปลูกต้นไม้ 6) การเลี้ยงสัตว์โคขุน 
7) การเลี้ยงปลา 8) ปลูกผักหวานป่า 9) 
ปลูกมะนาว และ 10) การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ที่นำาไปสู่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง รวมทัง้หมด 
10 ผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเองเพือ่สรา้ง
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ชดุความรูใ้หเ้ป็นจริง ซึง่สอดคลอ้งกับผลการ
วจิยัของชนดิา ลอืปญัญา (2555: 195-196) 
พบว่า จากการศึกษาสภาพมีศูนย์การเรียน
รูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงในพืน้ทีป่า้หมายทัง้ 
3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านวังจานมี 3 ศูนย์
การเรียนรู้ หมู่ 13 บ้านวังใหม่ มี 1 ศูนย์
การเรียนรู้ และหมู่ 16 บ้านวังเหนือมี 3 
ศนูยก์ารเรียนรู ้และศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
แบบพอเพยีงดา้นเกษตรผสมผสานมจีำานวน 
7 ศูนย์การเรียนรู้คือ 1) การทำาเกษตรผสม
ผสาน 2) การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว 3) การ
ปลกูสมนุไพร 4) การปลกูยางพารา 5) การ
ปลูกต้นไม้ 6) การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคขุน 
และ 7) การเลี้ยงปลา ซึ่งมีสภาพที่พร้อม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ แต่ยังไม่มี
การบรหิารจดัการทีเ่ปน็ระบบเพยีงพอทำาให้
ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
ทางการศกึษาอยา่งเหมาะสม ศนูยก์ารเรยีน
รูเ้ศรษฐกจิแบบพอเพยีงยงัขาดองคป์ระกอบ
ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของภูมิ
ทัศน์ เรื่องการบริการ และยังไม่มีห้องน้ำา 
ตลอดทั้งดำาเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งการ
เรียนรูใ้นโรงเรยีน โดยจดัทำาบรเิวณโรงเรยีน
ใหเ้ป็นฐานความรูใ้หน้กัเรยีนสามารถศกึษา 
ผลการดำาเนนิงานสง่ผลใหก้ลุม่ผู้เข้ารว่มศกึษา
คน้คว้ามคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถดำาเนนิ
การพัฒนาแหล่งการเรียน และของวุฒิไกร 
คำาแปง (2557: 200) พบว่า สภาพแหล่ง
เรยีนรูใ้นพืน้ทีเ่ปา้หมายชุมชนตำาบลกูก่าสงิห ์
อำาเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอ้ยเอด็ มจีำานวน 
6 แหล่งเรียนรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาผ้าไหมพื้น

บา้น 2) การเกษตรทฤษฎใีหม ่3) พพิธิภณัฑ์
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4) วรรณกรรมชาวบ้าน 
5) โบราณสถานขอม และ 6) ดอนปู่ตา ซึ่ง
มีสภาพทีพ่รอ้มในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ได้ แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เพียงพอทำาให้แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวยังไม่
ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเหมาะ
สม แหล่งเรียนรู้ยังขาดองค์ประกอบในการ
พฒันาแหลง่เรยีนรูใ้นเรือ่งของภมูทิศัน ์เรือ่ง
การบริการ และยังไม่มีห้องน้ำา แหล่งเรียนรู้
ประเภทบุคคลหรือภูมิปัญญาเป็นความรู้ฝัง
ลกึในตวับคุคล (Tacit Knowledge) ยงัขาด
การถอดองค์ความรู้ให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge)

2. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
นักการจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้
พึง่พาตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบ
วา่ มคีวามเหมาะสม มคีวามเปน็ไปไดแ้ละมี
ประโยชน ์มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ ผูเ้ขา้รบัการอบรม
เกดิการดำาเนนิงานจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัจิรงิ จนเกดิองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสม 
นำาไปสูก่ารมสีว่นรว่มตามประเดน็ทีส่นใจ รวม
หลักสูตร 19 หลักสูตรย่อย ใช้กำาหนดการ
อบรม 3 คืน 4 คืน (รวม 32 ชั่วโมง) แยก
ได้ดังนี้ 1) หลักสูตรการทำาปุ๋ยชีวภาพ-ปุ๋ย
หมัก 2) หลักสูตรการทำาน้ำากลั่นสมุนไพร 
3) หลักสูตรการทำาน้ำายาอเนกประสงค์  
4) หลกัสตูรการทำาน้ำายาลา้งจาน 5) หลกัสตูร 
การทำาแชมพู (ชุดเล็ก) 6) หลักสูตร การทำา
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น้ำาหมักฮอร์โมนเร่งผล 7) หลักสูตรการทำา
น้ำาหมกัฮอรโ์มนเรง่ใบและราก (สตูรน้ำาหมัก
แม)่ 8) หลกัสตูร การทำาสมนุไพรขบัไลแ่มลง 
9) หลักสูตร การทำาฮอร์โมนจากเนื้อปลา 
(สำาหรับมะพร้าว) 10) หลักสูตร การทำาน้ำา
หมักชีวภาพ จากเศษอาหาร 11) หลักสูตร 
การทำาสมุนไพรกำาจัดเพลี้ย/แมลง 12) 
หลักสูตร การทำาปุ๋ยหมักดิน (ดินปลูก) 13) 
หลกัสตูร การทำาน้ำาหมกัขีห้ม ู14) หลกัสตูร 
การทำาน้ำาสม้ควนัไม ้15) หลกัสตูร การปลกู
มะนาว 16) หลกัสตูร นกัจดัการความรูผู้น้ำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง 17) หลักสูตร 
การสำารวจรายรบัรายจา่ย(บญัชรีายครวัเรอืน) 
18) หลกัสตูร แผนพฒันาคณุภาพชวีติ และ 
19) การปลูกผักหวานป่า สอดคล้องกับ
หลักสตูรการพฒันาผูน้ำาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
นายจันทร์ที ประทุมผา (2555: สัมภาษณ์) 
มแีนวคิดพฒันาผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพียง 7 ประการ คือ 1) อบรม/ศึกษาดู
งาน 2) เปลีย่นแนวคดิ 3) เปลีย่นวกิฤตเิปน็
โอกาส 4) ใช้หลักคุณธรรมนำาชีวิต 5) สร้าง
ทมีงาน/รว่มวางแผน 6) ลงมอืปฏบิตังิาน และ 
7) ร่วมสรุปและปรับปรุงพัฒนา สอดคล้อง
กับ นายผาย สร้อยสระกลาง (2555: การ
สัมภาษณ์) มีแนวคิดพัฒนาผู้นำาศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9 ประการ ดังนี้ 
1) ร่วมวางแผน 2) ลงมือปฏิบัติ 3) เรียนรู้
จากธรรมชาติ 4) ปิดรูรั่ว (ลดค่าใช้จ่าย) 5) 
ถกเถยีงกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้6) ทดลอง
ใช้ 7) สรุปผล 8) สร้างเครือข่าย และ 9) 
มีคุณธรรม และสอดคล้องกับหลักการทรง

งานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช (สำานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาร.ิ 2550.: 32) ทรงมพีระราชดำาร ิ
ความว่า รู ้รกั สามคัค ีซึง่บุคคลและกลุ่มคน
จะตอ้งรู ้รูว้า่การจะลงมอืทำาสิง่ใดนัน้ จะตอ้ง
รูเ้สยีกอ่น รูถ้งึปจัจยัทัง้หมด รูถ้งึปญัหาและ
รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ที่จะต้อง
พจิารณาเขา้ไปท่ีลงมือปฏบิติัแกปั้ญหาน้ันๆ 
และความสามัคคีที่จะปฏิบัติลงไปนั้น ควร
คำานงึเสมอวา่ เราจะทำางานคนเดยีวไมไ่ด ้ตอ้ง
ทำางานรว่มมอืรว่มใจเปน็องคก์รเปน็หมูค่ณะ 
จงึจะมพีลงัเขา้ไปแกป้ญัหาใหล้ลุว่งไปไดด้ว้ย
ดี สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2545: 21) 
ทีก่ลา่ววา่ การเรยีนรูข้องบคุคลใดบคุคลหนึง่
ไม่เพียงพอที่จะทำาให้เรื่องนั้นสำาเร็จ เพราะ
คนอืน่ๆ องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งไมไ่ด้
เรยีนรู ้การเรยีนรูร้ว่มกนัในการปฏบิตัเิทา่นัน้
จะบังเกิดผลสำาเร็จ 

3. ผลจากการทดลองใช้หลักสูตร
นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การเรียนรู้พึ่งพา
ตนเองตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงโดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีหลักสูตรที่เป็นทั้ง
แนวคดิ ทฤษฎเีนน้การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ 
และการเรียนรู้ดว้ยการปฏบิตั ิทดลองปฏบิตัิ
จรงิมปีระสทิธภิาพของหลกัสตูรทีพ่ฒันาข้ึน 
โดยรวมมีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อ
ประสทิธภิาพของผลลพัธเ์ทา่กบั 86.59/80.75 
และคา่ดชันปีระสทิธผิลของนกัจดัการความรู้ 
ผูน้ำาศนูย์การเรยีนรูพ้ึ่งพาตนเอง สอดคลอ้ง
กับฉลาด จันทรสมบัติ (2551: 83-85) 
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แผนการเรยีนรูค้วบคูก่ารปฏิบตัทิีเ่นน้ผู้เรยีน
เป็นสำาคญั ในรายวชิา 501 803 การจดัการ
ศกึษาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่มีประสิทธภิาพของ
กระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
โดยรวมเท่ากับ 93.99/80.79 และค่าดัชนี
ประสทิธผิลโดยรวมมคีา่เทา่กบั 0.5742 ซ่ึง
แสดงวา่นิสิตมคีวามรูเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 57.42 
และสอดคล้อกบั ฉลาด จันทรสมบตั ิ(2552: 
88-89) แผนการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติมี
ประสทิธภิาพของกระบวนการตอ่ประสทิธภิาพ
ของผลลัพธ์ โดยรวมเท่ากับ 92.99/80.76 
และคา่ดชันปีระสทิธผิลโดยรวม มคีา่เทา่กบั 
0.6745 ซึ่งแสดงว่านักจัดการความรู้ผู้นำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองมีความรู้เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 67.45 สอดคล้องกับ Smith 
(2001: 3947-A) การเตรียมแผนการสอน
ทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้เปน็หวัใจสำาคญัของการ
สอนที่ดี โดยใช้ระดับของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะเปน็เครือ่งมอืนำาไปสูเ่ป้าหมายสำาคญัคอื
การอบรมเขยีนแผนการสอนระยะที ่1 เขยีน
แผนการสอน และระยะที่ 2 ต้องสอนตาม
แผนการสอนทีเ่ตรยีมไวโ้ดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ

4. นักจัดการความรู้ผู้นำาศูนย์การ
เรียนรู้พึ่งตนเองมีความพึงพอใจต่อการฝึก
อบรมเชงิปฏบิติัการโดยรวมมีความพงึพอใจ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้นำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองต้องการเรียนรู้
ดว้ยการปฏบิติันำาไปสูน้กัจดัการความรูท่ี้จะ
นำาไปยกระดับองค์ความรูแ้ละขยายผลไปยงั
ผูส้นใจ มคีวามมุง่มัน่ ทุม่เทในการอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารจนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ การนำาไป
ใช้ วิทยากรมีความรู้ความสามารถ สถานที่
ฝึกอบรมเหมาะสมมากที่สุด ดำาเนินการทุก
ขั้นตอนจนประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดีมี
วุฒิบัตรรับรองคุณภาพ ถึงแม้จะใช้เวลาใน
การอบรม 3 คืน 4 วัน รวม 32 ชั่วโมง ได้
เรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัจิรงิทำาใหเ้กดิทกัษะ ได้
ศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกภาคสนาม 
ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ได้ประสบการณ์ตรง 
ได้รู้จักการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ 
สามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตัิ
งานและชวีติประจำาวนั สอดคลอ้งกบั ฉลาด 
จันทรสมบัติ (2551: 85) นิสิตมีความพึง
พอใจในการสอนและสิ่งสนับสนุนการสอน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เนื้อหา
ที่เรียนเป็นเรื่องใกล้ตัว โดยนิสิตให้ข้อคิด
เห็นเพิม่เติมว่า อาจารยมี์อธัยาศยัด ีมีความ
ใส่ใจในการเรียนของนิสิตมาก มีความตั้งใจ
ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน กระตุ้น
ให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลา อธิบายเนื้อหา
ต่างๆ ได้ชดัเจน แสวงหาองค์ความรู้ใหม่มา
นำาเสนอ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยการบรูณาการและมคีวามยดืหยุน่ในการ
เรียนการสอน นิสิตได้เรียนอย่างมีความสุข 
สนกุ นสิิตมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก ได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ
จริงทำาให้เกิดทักษะ ได้ศึกษาดูงานนอก
สถานที่และฝึกภาคสนาม ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ชมุชน ไดป้ระสบการณต์รง ไดรู้จ้กัการสรา้ง
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กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองได้ สามารถนำาความ
รู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิต
ประจำาวัน ทำาให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อผล
การสอนรายวิชาการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
ทอ้งถิน่ อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และสอดคลอ้ง
กบัฉลาด จนัทรสมบตั ิ(2552: 84) นสิติทีท่ี่
เรยีนในรายวชิาการจดัการศกึษาเพือ่พฒันา
ท้องถิ่นซึ่งเน้นผู้เรียนปฏิบัติจริง โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ตัวชี้วัดความสำาเร็จผู้นำาศูนย์การ
เรียนรู้พึ่งพาตนเองรายครอบครัวแตกต่าง
กวา่ก่อนดำาเนนิการอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 การดำาเนินงานในขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลสำาเร็จ
ในการดำาเนนิงานแผนงาน มแีผนงานหลกัที่
สำาคญัคอื พฒันาศักยภาพยกระดบัองคค์วาม
รู ้ตดิตามประเมนิผล โดยมกีจิกรรมการเรยีน
รูเ้พือ่นำาไปสูผ่ลสำาเรจ็ คือการศึกษาประเมนิ
ผลกอ่นและหลงัดำาเนนิงานเพือ่แกไ้ขปญัหา
ความยากจน พฒันาสงัคม และสขุภาวะชมุชน 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย 
จำานวน 73 ตัวชี้วัด ก่อนการดำาเนินงาน มี
การประเมินผล จำานวน 26 ราย ผลการ
ศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกับฉลาด จันทร
สมบัติ และคณะ (2545: 30 - 39) ได้มี
การศึกษาหลายโครงการและได้พัฒนาตัวช้ี
วัด หลายมิติ เช่น กลุ่มอาชีพ เช่น ด้านการ
ผลิตและคุณภาพการผลิต ด้านการบริหาร
จดัการกลุม่ดา้นการตลาดดา้นเศรษฐกจิดา้น
สงัคม สิง่แวดลอ้มดา้นการผลติคุณภาพการ

ผลติด้านการบริหารจัดการกลุม่ มีการกำาหนด
ตวัชีว้ดัของการพฒันาหรอืผลการดำาเนนิงาน 
แบง่ออกเปน็ดา้นการแกป้ญัหาความยากจน 
การพฒันาสงัคม และสขุภาวะ และมกีารแบง่
ออกเป็นมติใินแตล่ะดา้นอกี รวมมตีวัช้ีวดัท้ัง
สิ้นจำานวน 73 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดทั้งหมดได้
มาจากข้อตกลงร่วมและความเห็นชอบจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแสดงถึงการมีส่วน
รับผิดชอบตามแนวคิดของการดำาเนินงาน
แบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
จริง สอดคล้องกับฉลาด จันทรสมบัติ และ
คณะ (2555: 1632-163) ผลการประเมิน
ภาพรวมการพฒันาความรว่มมอืแกไ้ขปญัหา
ความยากจน พฒันาสงัคมและสขุภาวะชมุชน
วังจาน ตำาบลนาขา่ อำาเภอวาปปีทมุ จงัหวัด
มหาสารคาม (กอ่น-หลงั การดำาเนนิโครงการ) 
ตามกรอบมาตรการ 1 การพัฒนาเพื่อการ
แก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือน กรอบ
มาตรการที่ 2 การพัฒนาสังคม และกรอบ
มาตรการที่ 3 การพัฒนาด้านสุขภาวะของ
คนในครัวเรือน 

ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบ กอ่น-หลงั 
ตามกรอบมาตรฐานท้ัง 3 มาตรฐาน ปรากฏ
วา่ กอ่นดำาเนนิโครงการตามกรอบมาตรฐาน
การพัฒนา ผู้ร่วมโครงการในพื้นที่ชุมชนวัง
จาน ตำาบลนาข่า อำาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม มีค่าระดับการพัฒนาทุกตัว
ชี้วัดน้อยกว่าหลังการดำาเนินโครงการซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน

1.1 หลกัสตูรพฒันานกัจัดการความ
รู้ผู้นำาศูนย์เรียนรู้พึ่งพาตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพยีงทีพ่ฒันาขึน้ รวม 32 ช่ัวโมง 
มี 19 หลักสูตรย่อย ยังต้องเชื่อมโยงการจัด
อบรมเชงิปฏบิตักิาร และการเรยีนรูด้ว้ยการ
ปฏิบัติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้รู้จริงที่
เป็นนักจัดการความรู้ระดับชุมชนท้องถิ่น
ด้วย ซึง่อาจปรบัเปลีย่นลดหรอืเพิม่กจิกรรม
ตามความตอ้งการของนักจดัการความรูผู้น้ำา
ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเอง

1.2 คูม่อืการอบรมเชงิปฏบิตักิารนกั
จัดการความรู้ผู้นำาศูนย์เรียนรู้พึ่งพาตนเอง
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาขึ้น 
ต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษา เรียนรู้ 
และทำากิจกรรมตามที่ได้เสนอแนะ

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

2.1 ควรมีการวิจัยปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชนเป้าหมายเดิมเพื่อดูการ
พัฒนาทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่ม

ทีเ่ปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้โดยมกีารตดิตาม 
สะท้อนผลอย่างต่อเนื่อง

2.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
กลุ่มเปา้หมายไดเ้รยีนรูก้ารดำาเนินงานในการ
ลดรายจา่ย เพิม่รายได ้ปลดหนีใ้หเ้หลอืนอ้ย
ลดลงร่วมกับทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กร
ภาคเอกชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำาบล
หนองแวง อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีมี
โครงการวิจัยต่อเนื่อง

กิจกรรมประกาศ

ขอขอบคณุ คณะศึกษาศาสตร ์และ
กองแผนงาน สำานกัอธิการบด ีมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณการหัก
สมทบโครงการบริการวิชาการและโครงการ
วจิยั 10% ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
(จดัสรรคนืหนว่ยงาน) ใชใ้นการบรกิารวชิาการ
และวจิยั ตลอดทัง้ตวัแทนผูน้ำาศนูยก์ารเรยีนรู ้
พึ่งพาตนเองทั้ง3 ชุมชน รวมทั้งหมด 26 
ครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจัยและ
พัฒนาครั้งนี้
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