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  The purposes of this research were: 1) to study the process of educational welfare management 
in the community; 2) to study the relationship between educational welfare management and 
development of quality of life in the community; 3) to study the model of  educational welfare 
management in three areas, including Mai Reang Community Development and Education Center, 
Nakhon Si Thammarat Province, Khao Klom Sufficiency Economy Learning Center, Krabi Province, 
and Hum Kwai Sufficiency Economy Learning Center, Trang Province; and 4) to develop the model of 
educational welfare management in Khum Ta Nui Learning Center, Nakhon Si Thammarat Province.   
 The results of this research revealed as follows. Firstly, Mai Reang Community Development 
and Education Center had the educational management model on informal education. The community 
provided the educational welfare to the people by focusing on the capital of community resources. There 
was the community of learning management in the type of knowledge sharing which produced the 
learning network leading to knowledge service in the community. Secondly, Khao Klom Sufficiency 
Economy Learning Center had the educational management model on non-formal education and 
informal education. The community arranged the educational welfare to the people by promoting and 
providing the knowledge service for occupation groups, then they integrated the knowledge with local 
wisdoms to apply in their occupation. There was the community of learning management by using the 
problem-based in the knowledge creation through the processes of demonstration, experiment, and 
repetition based on sufficiency economy. Finally, Num Kwai Sufficiency Economy Learning Center had 
three models of the educational management, including formal education, non-formal education and  
informal education. The educational welfare management was performed in the types of knowledge 
accumulation and knowledge service to the community. There was the community of learning 
management in the type of action learning through the project of  Bio-Way of Sustainable Development. 
Currently, this community collaborates with Trang College of Agriculture and Technology on a co-
operative education to be the educational institution for farmer’s successors. 
 The results of the development of educational welfare management model in Khum Ta Nui 
Learning Center, Nakhon Si Thammarat Province found that there are three models of educational 
management, including formal education, non-formal education and informal education. There was the 
community of learning management that call community of practice including seven steps, Knowledge 
Services, knowledge acquisition, knowledge organization, knowledge transfer, knowledge review, 
knowledge application and knowledge integration. The educational welfare management was performed 
in the types of knowledge service to the people.   
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นรากฐานส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนใน
ชุมชน  เพราะความรู้ ความสามารถท่ีไดจ้ากการศึกษาเล่าเรียนจะน ามาซ่ึงประโยชน์และการพฒันา
ท่ีมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถนั้น ก็จ  าเป็นตอ้งมีพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กนัไปดว้ย จึงจะสามารถพฒันาชุมชนและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรม ท าคนใหเ้ป็นมนุษย ์เป็นคนท่ีคิดเป็นคิดชอบ พูดเป็นพูดชอบ ท าเป็นท าชอบ สามารถ
อยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยความเป็นสุขตามหลกัการขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่ว่า “การศึกษาเพื่อปวงชน ปวงชนเพื่อการศึกษา” โดยให้
ประชาชนทุกกลุ่มทุกระดบัมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง ตามเป้าหมายการจดัการศึกษาเป็น 4 
ประเด็น ไดแ้ก่ การเรียนรู้เพื่อใหรู้้ การเรียนเพื่อปฏิบติั การเรียนเพื่อจะอยูร่่วมกนั และการเรียนเพื่อ
ชีวติความเป็นตวัตน สอดคลอ้งกบังานเขียนคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวงั: จากครรภม์ารดา
ถึงเชิงตะกอนกล่าววา่ 
 
  ในระหวา่ง 2- 3 ขวบแรกของผม ซ่ึงร่างกายและสมองผมก าลงัเจริญเติบโตใน

ระยะท่ีส าคญั ผมตอ้งการให้แม่ผมกบัตวัผมไดรั้บประทานอาหารท่ีเป็นคุณประโยชน์ 
ผมตอ้งการไปโรงเรียน พี่สาวผมหรือนอ้งสาวผมก็ตอ้งการไปโรงเรียน จะไดมี้ความรู้
คุณธรรมแห่งชีวติ ถา้ผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆข้ึนไปก็ไดมี้โอกาสเรียนได ้ไม่วา่พ่อ
แม่ ผมจะรวยหรือจน จะอยูใ่นเมืองหรือชนบทแร้นแคน้เม่ือออกจากโรงเรียนแลว้ ผม
ต้องการงานอาชีพท่ีมีความหมายท าให้ได้รับความพอใจว่าตนได้ท างานเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่สังคม(ป๋วย  อ้ึงภากรณ์, 2543: 113) 

 
ตามหลกัส าคญัของการพฒันาท่ีชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได ้คือ การพฒันาท่ี “คน” ให้

เกิดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิตสามารถคิดเป็น ท าเป็น และแกไ้ขปัญหาเป็น หรือ
การท่ีคนภายในชุมชน  สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั 
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และมีกิจกรรมท่ีด าเนินร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง  น าไปสู่เครือข่ายการเรียนรู้สร้างความเขม้แข็งให้กบั
ชุมชน แต่ว่าการพฒันาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มกัเป็นไปในรูปแบบที่รัฐน าเขา้ไปให้คน
ภายในชุมชน โดยไม่ไดถ้ามความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชาวบา้นก่อน จึงท าให้เกิดผลกระทบ  และ
ปัญหาสังคมตามมามากมาย ในปัจจุบนัน้ี จากค ากล่าวท่ีวา่ “ ชาวบา้นมีศกัยภาพ  แต่ขาดโอกาสใน
การพฒันาตนเอง”  
 โดยเราตอ้งพิจารณา “คนเป็นศูนยก์ลาง”  คนท่ีสมบูรณ์คนหน่ึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
คนที่สมบูรณ์ตอ้งการเป็นคนที่มีสติปัญญา  พลานามยัสมบูรณ์  จิตใจดีงาม การศึกษา การ
สาธารณสุข  การประกนัสังคม และการสังคมสงเคราะห์  คือองคป์ระกอบท่ีส าคญัเพราะฉะนั้น จะ
มีสวสัดิการสังคม จึงจะสามารถป้องกนับรรเทาปัญหาและพฒันาคนที่สมบูรณ์ได ้ ดงันั้นการ
ก าหนดยทุธศาสตร์สวสัดิการสังคม การจดัท านโยบายสวสัดิการสังคมรวมทั้งการมอง “สวสัดิการ
ชุมชน และสังคม” เชิงนโยบายทางสังคม มีความจ าเป็นจะตอ้งมองอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุม      
ทุกดา้น มองสวสัดิการสังคมเป็นกลไกในการป้องกนัหรือบรรเทาปัญหา  และเป็นเคร่ืองมือพฒันา
คนจนคนดอ้ยโอกาสไปพร้อมๆ กนัทุกมิติ   
 ชุมชนจึงเกิดการปรับตวั รวมกลุ่มกนัจดัการตนเองภายในชุมชน เกิดการเรียนรู้ในเร่ือง
การวางแผนแม่บทชุมชน การจดัทรัพยากรทุนในชุมชน การจดัสวสัดิการในชุมชน การท าความ
เขา้ใจในเร่ืองมาตรการชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเขม้แข็งหรือพึ่งตนเอง ตามวิถีการด ารงชีวิต 
สวสัดิการชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเนน้สร้างภูมิคุม้กนัในความการจดัการตนเอง แต่เนน้การรับบริการ  
การออมเงิน การจดัการศึกษา การรวมกลุ่มอาชีพ การสงเคราะห์ ตามแนวทางสวสัดิการเสรีนิยม 
แต่ภาคชุมชนขบัเคล่ือนอยา่งเป็นจริงจงัการจดัสวสัดิการอยา่งแทจ้ริง ปัจจุบนัพบวา่รูปแบบการใน
การจดัสวสัดิการในชุมชน 3  รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การเร่ิมตน้จากกลุ่มออมทรัพยแ์ลว้น าไปสู่การจดั
สวสัดิการ(  2 ) การเร่ิมตน้จากหน่วยผลิตแลว้น าไปสู่การจดัสวสัดิการ และ (3) การเร่ิมตน้จาก
ความเช่ือและอุดมการณ์แลว้น าไปสู่การจดัสวสัดิการ (ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ, 2546 : 37) 
 การสร้างสรรค์สวสัดิการไม่ได้หมายถึงการพึ่งพองบประมาณจากรัฐเพียงด้านเดียว
เท่านั้น  การจดัสวสัดิการโดยชุมชน โดยครอบครัว โดยภาคเอกชน ก็มีอยู่ทัว่ไป  และมีความ
เป็นไปได้ที่จะพฒันาให้เข้มแข็งข้ึนการพฒันาระบบสวสัดิการโดยภาคชุมชน  มีความเป็นไป
ไดเ้พราะระบบสวสัดิการโดยภาคชุมชนเกิดข้ึนบนรากฐานของความเอ้ืออาทรและความร่วมมือใน
ชุมชน  ท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแต่อดีตและยงัคมอยู่ถึงปัจจุบนั  แมว้่าระบบทุนนิยมจะแผ่ขยายเขา้สู่ชุมชน  
ก่อใหเ้กิดวถีิบริโภคนิยม และการแยกตวัของคนในชุมชนเขา้สู่สังคมโรงงาน ท าให้ความเป็นชุมชน 
“หลุดหลวม”  และอ่อนแอกวา่อดีต  แต่การฟ้ืนฟูและพฒันาดว้ยภูมิปัญญาและความคิดใหม่ๆ ก็ท  าให ้
“ความเป็นชุมชน”  กลบัคืนมาได ้ แมจ้ะไม่เท่าอดีต  แต่ก็พอจะท าให้เกิดเง่ือนไขในการแสวงหา
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ความร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค ์ “วิถีการด ารงชีพ”  รูปแบบต่างๆ ภายใตร้ะบบทุนนิยม  ทั้ง
ในดา้นท่ีจะเอาประโยชน์จากระบบ และดา้นท่ีจะหลีกเล่ียงระบบไม่ให้กดดนัและถูกดึงไปสู่ความ
เป็นทาสของระบบมากเกินไป (ระพีพรรณ  ค าหอม, 2557: 69-70)  
 กระแสเรียกร้องจากสังคมใหมี้การปฏิรูปการศึกษาในปีพ.ศ. 2542 หลงัจากมีการปฏิรูป
การศึกษาหลายภาคส่วนเขา้ไปศึกษาผลการปฏิรูป ดงัผลการศึกษาของ วิทยากร เชียงกูล (2541) 
พบวา่หลงัจากการปฏิรูปการศึกษาผา่นมากวา่ทศวรรษ พบวา่ยงัมองไม่เห็นทางออกของการศึกษาไทย
และรากเหงา้ของปัญหาท่ีแทจ้ริง คือ (1) ยงัคงติดอยู่กบักรอบคิดเดิมท่ีมองว่ากระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพียงการบรรยาย เพื่อเอาไปสอบ (2) การปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงการแก้ไขกฎหมายเพื่อ
ประสานประโยชน์ระหว่างนกัการเมือง ผูบ้ริหาร (3)ประชาชนหวงัพึ่งรัฐมากกว่าการมีส่วนร่วม           
(4) ขาดผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์มีคุณธรรม (5) รัฐมองการศึกษาเป็นเพียงเคร่ืองมือเพื่อผลิตคนไปท างาน
รับใชร้ะบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ (6) ยงัคงติดกบัระบบโครงสร้างการเมืองแบบอ านาจนิยม 
ระบบราชการ อภิสิทธินิยม ทุนนิยมผูกขาด ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ท่ีก าลงัพูดถึงกนั
มากในปัจจุบนั 
 กล่าวได้ว่าการศึกษาท่ีเกิดข้ึนหลงัจากกระแสหลกัไม่อาจตอบสนองชีวิตได้ทั้งหมด 
รูปแบบท่ีหลากหลายยืดหยุ่นให้เสรีภาพแก่ผูเ้รียน ค านึงถึงความสัมพนัธ์ทางสังคมและส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั จากสถานการณ์ดงักล่าวจึงมีหลายชุมชนเกิดการรวมตงักนัของกลุ่มแกนน าไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อหาทางออกของปัญหา และเกิดพลวตัของพลงัเครือข่ายในการขบัเคล่ือนการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษาภายในชุมชน ดงัต่อไปน้ี 
 ประยงค ์รณรงค ์ ผูน้ าชุมชนบา้นไมเ้รียง จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดเ้กิดเรียนรู้และการ
จดัการชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองในชุมชน เร่ิมก่อตั้งเม่ือปีพ.ศ. 2535 เป็นเครือข่ายของสภาผูน้ าชุมชน
ไมเ้รียง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนไมเ้รียงเป็นความร่วมมือสามฝ่าย คือ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและตามอธัยาศยั และศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อการพฒันาอาชีพหลกั อาชีพเสริม และอาชีพอิสระภายในชุมชน 
 สงวน มงคลศรีพนัเลิศ  ผูน้ าชุมชนบา้นเขากลม จงัหวดักระบ่ี  ไดจ้ดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
เพื่อการพึ่งตนเอง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยเป็นศูนยป์ระสานงานท่ีพึ่งพากนัและกนัในชุมชนเป็นหลกั 
มีแนวทางการสอนคนใหคิ้ดดว้ยการปรับเปล่ียนวธีิคิดก่อนลงมือท า บนพื้นฐานความจริงของแต่ละ
บุคคล บนพื้นฐานของทุนทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยมีฐานองคค์วามรู้ จากการ
วถีิการผลิตแบบดั้งเดิม มาเป็นจุดเด่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นการเกษตร 
 วิรัตน์ กาญจนพรหม ผูน้ าชุมชนบา้นหน าควาย จงัหวดัตรัง ไดน้ าประสบการณ์จริง ท่ี
ผา่นการทดลองปฏิบติัซ ้ าจนเกิดเป็นผลส าเร็จ มาถ่ายทอดในศูนยก์ารเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้
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มาโดยน ากิจกรรมปลูกผกัปลอดสารพิษ การเล้ียงสัตว ์และดา้นการประมง มาถ่ายทอดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามหลกัสูตร 
 รุ่งไพลิน รอดบุญ ผูน้ าชุมชนบา้นกรุงชิง จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดผ้ลกัดนัให้กลุ่ม
อาชีพต่างๆรวมตวักนัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้มา โดยวางวตัถุประสงคส์ร้างเครือข่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้กนัชุมชน สร้างกลไกการท างานร่วมกนักระบวนการส าคญั ที่จะท าให้เกิดการพฒันาท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกบัสถานการณ์ส าคญั ที่จะท าให้เกิดการพฒันาท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพตลอดจนมีการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง (จิตติมา ด ารงวฒันะ, 
2550: 57-59) 
 การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา เป็นการจดับริการดา้นการศึกษาจ านวน 3 รูปแบบ  ดงัน้ี
ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั โดยชุมชนการอธิบายตามบริบทเง่ือนไข สภาพแวดลอ้มทาง
สังคมและวฒันธรรมของปรากฏการณ์ในชุมชน  ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษารูปแบบจ านวน 3 คือ (1)  ศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช (2)  ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ (3)  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และพฒันารูปแบบจ านวน 1 
พื้นท่ี คือ (4) ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
                 การศึกษาการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนเป็นอีกทางเลือกในการเคล่ือนไหว
ทางสังคมท่ีนอกเหนือจากการเคล่ือนไหวด้านอ่ืนๆการจดัการศึกษาโดยชุมชนก็เป็นการศึกษา
ทางเลือกรูปแบบหน่ึงและการเคล่ือนไหวของนกัการศึกษาในฝ่ายภาคประชาชนเองก็เห็นวา่การจดั
การศึกษาโดยชุมชนเป็นทางออกหน่ึงของการศึกษาโดยสามารถท่ีผลกัดนัจนได ้พระราชบญัญติั
การศึกษา พ.ศ.2542 โดยวางหลกัการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
ชุมชนกบัการจดัการตนเองของ เร่ิมมุมมองท่ีบทบาทกระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชน และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน ระหวา่งภาครัฐบาล 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดต้ั้งวตัถุประสงค์ในการศึกษา ดงัน้ี เพื่อ
ศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาและความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต รวมถึงศึกษารูปแบบและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชนภาคใต ้
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2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษาพฒันาการความเป็นด้านการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในศูนยศ์ึกษา

และพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดสวสัดิการด้านการศึกษากับการพฒันา
คุณภาพชีว ิตในศูนยศ์ึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ า เภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

2.3 เพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบล
หนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวดักระบ่ี และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน าควาย ต าบล              
นาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

2.4 เพื่อพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบล
กรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
3. ค ำถำมกำรวจัิย 

3.1การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง  
อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง มีพฒันาการดา้นการจดัการเรียนรู้และการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาอยา่งไร 

3.2 บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ 
ชีวิตในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรังมีการเช่ือมโยงกัน
อยา่งไร 

3.3 รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบล 
ไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนอง
ทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง มีรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทเป็นอยา่งไร 
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3.4 การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย  
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช ควรพฒันาในทิศทางใด และควรมีรูปแบบ
อยา่งไร 
 
4. ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) จากกระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
ในชุมชน เป็นการใชว้ธีิวทิยาของการสร้างทฤษฎีจากรากฐาน (Grounded Theory) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
ของการศึกษาวิธีการวิทยาแบบน้ีมีความเช่ือพื้นฐานว่า การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมและ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ จะต้องเข้าใจถึงกระบวนการท่ีบุคคลให้ความหมาย (Meaning) โดย
เลือกใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กบัขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่นการถอดบทเรียน 
การวเิคราะห์ค าบอกเล่า  การวิเคราะห์เน้ือหา  การใชแ้ผนท่ีความคิด  ปฏิทินเวลา ผงัประวติัศาสตร์ 
เพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้ตารางตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนโดยให้
ความส าคญัต่อมุมมองของผูใ้หข้อ้มูล ซ่ึงถือเป็นผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์หรืออยูใ่นเหตุการณ์นั้น ๆ วิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 

4.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพหุเทศะกรณีศึกษา  (Multisite 
Multi-case) โดยท าการคดัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาภาคสนามในคร้ังน้ี จากขอ้มูลท่ีข้ึนบญัชีรายช่ือใน
ท าเนียบกลุ่ม ชุมชนและองค์กรประชาชนที่มีศกัยภาพเป็นตน้แบบศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงั
แผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศุนยคุ์ณธรรม) จากศูนยคุ์ณธรรมและเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ในจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จาก
จ านวนทั้ง 7 ภูมิภาคของประเทศไทย ที่ด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาศูนยก์าร
เรียนรู้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นตน้มา และพบว่าศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมท่ีข้ึนบญัชีมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงต่อการการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั อยา่งสมบรูณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัในคร้ังน้ีไดก้ าหนดพื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมในภาคใต ้
ท่ีการเร่ิมต้นจากความเช่ือและอุดมการณ์แล้วน าไปสู่การจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
กรณีศึกษาจ านวน 3 พื้นท่ี คือ 
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  กรณีศึกษาพื้นท่ี 1 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้วยมูลเหตุจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดปรากฏการณ์การ
รวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ีประสบปัญญาจากวิกฤติราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า กลุ่ม
แกนน าในชุมชนบ้านไมเ้รียงได้รวมกลุ่มกันเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เพื่อหาทางออกของปัญหา  ด้วยการ
เร่ิมตน้จากการวางแผนอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดใ้นครอบครัว    มีการจดัตั้งสภาผูน้ าชุมชน เพื่อจดัท าแผน
แม่บทชุมชน ใชว้ิธีการจดัการเรียนรู้แบบ“การใชเ้วทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั” ในการประชุมของ
สภาผูน้ าชุมชนจนกระทัง่เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ีให้บริการความรู้สู่พึ่งตนเองของสมาชิกใน
ชุมชน  เพื่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหายางพาราตกต ่าจดัตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา เป็นศูนยก์ลางใน
การเช่ือมโยง ยมมนา ซ่ึงรวมกลุ่มอาชีพ ยางพารา ไมผ้ล ประมง และนาขา้ว  รวมกนัเพื่อเป็นเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้จากความเช่ือและอุดมการณ์แลว้น าไปสู่
การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนเพื่อเป็นสถาบนัการเรียนรู้พึ่งตนเอง (ประยงค ์รณรงค ์,2556) 

 กรณีศึกษาพื้นท่ี 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี ดว้ยมูลเหตุจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดปรากฏการณ์การรวมกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนั ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการกดข่ีราคาสินคา้จากพ่อคา้คนกลาง เพื่อคน้หา
ทางออกของปัญหากลุ่มแกนน าในชุมชนบา้นเขากลม จึงไดมี้การจดัการความรู้ดว้ยการสืบคน้ภูมิปัญญา
โบราณจ านวน 25 ชุดความรู้ พฒันาชุดความรู้นั้นเป็นเครือข่ายอาชีพเนน้การพึ่งพิงพึ่งพา แลกเปล่ียน
และขยายสมาชิกเพิ่มข้ึนในเร่ือยมาจนเป็นท่ียอมรับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเล้ียง
สัตว ์กระทัง่ในปี 2549 เป็นตน้มาได้รับรางวลัคดัเลือกเป็นปราชญ์ชาวบา้น ผูท้  าประโยชน์เพื่อ
แผน่ดิน ปัจจุบนัการเจริญเติบโตของกลุ่มมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา โดยใชเ้วทีการเรียนรู้เป็น
เคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายใน
กลุ่มดงักล่าวได ้ซ่ึงพบวา่มีปัจจยัท่ีท าใหเ้กษตรกรเขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียนวถีิการผลิตเพื่อเขา้สู่
เกษตรกรรมย ัง่ยืน ภายใช้การถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนชีวิตบนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง( สงวน มงคลศรีพนัเลิศ ,2556) 

  กรณีศึกษาพื้นท่ี 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัตรัง ด้วยมูลเหตุจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดปรากฏการณ์จากสมาชิก
ครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยางพารา ประสบปัญหาในหน้ีสินการผลิต จึงไดป้รึกษาหารือกนัภายใน
ครอบรัวเพื่อหาหนทางออกในการแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนกระทัง่เป็นแบบอย่างท่ีดีของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลรอบขา้ง ยึดถือหลกั
ศาสนา ศีล 5 ดว้ยความตั้งมัน่ และยึดถือสัมมาอาชีพแบบพอเพียง และไดป้ฏิบติัตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในความพอดีพอกิน พอประมาณ อย่างพออก พอใจ แบบพอเพียงมาตลอด จาก
การท่ีไดเ้ลือกเรียนทางสายเกษตร และมีอาชีพเป็นครู โดยการยึดถือตนเองเป็นแบบอย่างในการ
สอนบุตร และผูอ่ื้น ท าให้บา้น ครอบครัว และบุคคลรอบขา้งยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จน
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สามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น ศึกษาเรียนรู้ดูงานไดใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีส าหรับสอน
ทายาทและลูกหลานเกษตรกร(วรัิตน์ กาญจนพรหม,2556) 
  โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนในการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้านการจดั
สวสัดิการดา้นการศึกษาในภาคใต ้จากการศึกษาสืบคน้หนงัสือ เอกสาร และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
(Internet) รวมทั้งไดติ้ดต่อประสานขอ้มูลอ่ืนๆ จากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาท
เก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดิน ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ร
มหาชน) ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ใน
จ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จากจ านวนทั้ง 7 ภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีด าเนินการจดัตั้ง
ศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 เป็นตน้ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริม
และสนบัสนุนในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ และกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหวา่ง ภาครัฐ 
ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกระบวนการจดัการศึกษา การจดัหาสถานท่ี
และแหล่งเรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพผูน้ าและผูรู้้ในทอ้งถ่ิน การจดัสรร
งบประมาณในรูปส่ือ วสัดุ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การส่งเสริมบรรยากาศในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ( ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม :2551) 
  ขอบเขตดา้นเน้ือหา โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิจยัตามล าดบัจาการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ีแนวคิดการพฒันารูปแบบ  แนวคิดการจดัสวสัดิการสังคม และชุมชน    แนวคิด
การจดัการศึกษา  แนวคิดการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน  แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน 
ขอ้มูลพื้นฐานศูนยก์ารเรียนรู้  และงานผูว้จิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูศึ้กษาเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาดา้นรูปแบบ
จ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และ
พื้นท่ีในการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 

4.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยั 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยั (Key Informants)  

แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลรอง 
 

 4.2.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ กลุ่มผูข้บัเคล่ือนกิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มแกนน า ไดแ้ก่ กลุ่มผูก่้อตั้งและท่ีริเริมการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ใน 
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ช่วงแรกด ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ี  ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ รองประธานศูนยก์ารเรียนรู้ เลขานุการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ จากกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี รวมจ านวน 9 คน 

กลุ่มคณะกรรมการประจ าศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้ด าเนินงานเอ้ือ 
อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการดา้นการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรู้จ านวนพื้นท่ีละ 5 คน  
รวมจ านวน 15 คน 

กลุ่มปราชญช์าวบา้น  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใหบ้ริการความรู้และถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
แก่สมาชิกภายใน และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มารับบริการความรู้ พื้นท่ีละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน 

กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ  ไดแ้ก่ ผูค้อยใหค้  าปรึกษาแนะน าในการบริการจดัการ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ พื้นท่ีละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน 

4.2.2 ผูใ้หข้อ้มูลรอง คือ กลุ่มผูส่้งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้  
ไดแ้ก่ พฒันาการอ าเภอ เกษตรอ าเภออ าเภอ ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั นายกองคก์ารบริการส่วนต าบล ผูอ้  านวยการโรงเรียน รวมจ านวน 15 คน 
 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การจดัสวสัดิการในชุมชน  หมายถึง ระบบการจดับริการในชุมชน เพื่อป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาทางสังคม และพฒันาสังคม รวมทั้ งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้
ประชาชนสามารถด ารงชีวิตในสังคมไดใ้นระดบัมาตรฐานโดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   
ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบใน
จ านวน  1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน  หมายถึงการให้บริการความรู้ การสะสม
ความรู้ การจดัการความรู้ โดยเร่ิมจากสถาบนัครอบครัว แลว้ค่อยๆขบัเคล่ือนสู่สังคมโดยรวม ผา่น
กระบวนการศึกษาทดลอง เพื่อให้เกิดชุดองค์ความรู้ และมีการส่งเสริมบริการการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เรียนรู้ของตนเอง  และความเขา้ใจในการประยุกต์ตามระเบียบวิถีชีวิตของตนเอง 
โดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง 
อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล 
อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นที่ คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย 
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 การจดัการศึกษาในชุมชน หมายถึง  การด าเนินการจดัการชุดความรู้ท่ีรับจากรับรู้มีผล
ต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษยที์่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีระบบไปสู่ผลอย่างหน่ึง 
หรือกรรมวิธีหรือล าดบัการกระท าซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนส าเร็จลง ณ ระดบัหน่ึงเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ของมนุษย ์ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การ
จดัเก็บความรู้ การวเิคราะห์และกลัน่กรองความรู้ การถ่ายโอนและการสืบทอดความรู้ การประยุกต์
และการปรับความถูกตอ้งของความรู้โดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน  1 
พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน   หมายถึง  การท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงชีวิตท่ี
มีคุณภาพ ทั้ งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม และด้านสภาพแวดล้อม 
โดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอ
ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 กระบวนการการเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ท  าให้คนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความคิด ความสามรถ เสริมสร้างศกัยภาพน าไปสู่ การจดัระบบหรือการจดัการของ
ชุมชน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใตป้รัชญาและกระบวนการที่ก าหนดข้ึนซึงมาจากวิธีคิด  การหา
ขอ้สรุป  และลงสู่การปฏิบติั  จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน  เพราะวิธีการจดัการก่อให้เกิด
รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง  การจดัการเป็นวิธีการเรียนรู้อีกอยา่งหน่ึงท่ีเคล่ือนไหว
ยดืหยุน่ได ้ เพราะเม่ือวธีิการหรือการจดัการเปล่ียน  รูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนก็จะเปล่ียนไปดว้ย  
โดยเช่ือมโยงถึงองค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบา้น  เป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู้ท่ี เกิดจากการ
เช่ือมโยงคน  ความรู้  และทรัพยากรของชุมชน  องค์กรชุมชนจึงเกิดเป็นองค์กรเรียนรู้เพื่อการ
จดัการทรัพยากรของชุมชน  เป็นการสะทอ้นให้เห็นหลกัเบ้ืองตน้ของการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวติในชุมชน  ไม่แยกออกเป็นคนละส่วนเหมือนการเรียนของระบบการศึกษาในปัจจุบนั 
  การศึกษาในระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน
โดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอ
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ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การศึกษานอกระบบ หมายถึง การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนโดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันา
ชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
เขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน า
ควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนย์
การเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การศึกษาตามอธัยาศยั หมายถึง การศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศกัยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดลอ้ม 
ส่ือ หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆโดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
ไม้เรียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน          
เขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์าร
เรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 สถานศึกษา หมายถึง แหล่งบ่มเพาะชุดองคค์วามรู้โดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี 
คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบ
ในจ านวน 1 พื้นที่ คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย  ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การเช่ือมโยงประสานพฒันาจนเกิดกิจกรรมท างาน
ระหวา่งสมาชิกท่ีสนใจท างานร่วมกนัจนเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีมีส่วนร่วมหรือมีวตัถุประสงค์ในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศยัจากองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
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 สมาชิกในชุมชน หมายถึง ปัจเจกต่อปัจเจกมาร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรม มีสมาชิกตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไปก่อใหเ้กิดกลุ่มชุมชน 
 กลุ่มชุมชน หมายถึง การประสานงานเช่ือมโยงกนัจากสมาชิกพฒันาการเกิดเป็นกลุ่ม
และพึ่งงพาอาศยักนัทางสังคม มีสมาชิกตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปเกิดการรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชน 
 องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มชุมชนที่ด าเนินการจดักิจกรรมทางด้านการศึกษา การ
พฒันาอาชีพ เศรษฐกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทุนทางสังคม รวมถึงวิถีชีวิตประเพณี โดยมีองคก์ร
มีสมาชิกตั้งแต่ 2 องคก์รข้ึนไปมารวมกนัก่อตวักนัเป็นเครือข่าย 
 เครือข่ายองค์กรชุมชน หมายถึง การเช่ือมโยงประสานกนัระหว่าองค์กรชุมชนท่ี
ด าเนินการจดักิจกรรมทางดา้นการศึกษา การพฒันาอาชีพ เศรษฐกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทุน
ทางสังคม รวมถึงวิถีชีวิตประเพณี โดยมีเครือข่ายองคก์รชุมชนมีสมาชิกตั้งแต่ 2 เครือข่ายข้ึนไปมา
รวมกนัก่อตวักนัเป็นเครือข่ายทางสังคมในชุมชนจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
ไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบา้นเขากลม ต าบล
หนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบ้านหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง กระบวนการจดัการชุดความรู้ความรู้ ใน
ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินชีวติ มีก าเนิดในคนและอยูใ่นตวัคน เกิดข้ึนโดยอาศยักระบวนการ
และปัจจยัหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกตวัคนผสมผสานกนั แสดงออกใหป้รากฏจากรุ่นสู่รุ่น 
ไดโ้ดยผา่นพฤติกรรมการลองผดิลองถูกและผา่นการศึกษาทดทองมีขอ้ยืนยนัผลการศึกษา จนเกิดมี
พลงัและมีอิทธิพลต่อคน น ามาใช้แล้วไม่หมดไป ไม่สูญสลายมีแต่จะเปล่ียนแปลงและเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ไม่มีส้ินสุด สามารถบนัทึกและถ่ายทอดออกจากคนไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ โดยอาศยัส่ือและ
เคร่ืองมือต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (explicit knowledge) ความรู้ท่ีฝังอยูใ่น
ตวัคน (tacit knowledge) และความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม (culture knowledge)  
 การจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการแห่งความร่วมมือของสมาชิกในองค์กรท่ีจะ
ร่วมกนัสร้าง จดัระบบ แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายในดา้นต่างๆ ตามท่ี
ไดก้ าหนดไวซ่ึ้งเป็นเคร่ืองมือในการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กรตามขั้นตอน 6 ประการ คือ        
1) การก าหนดความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
5) การจดัเก็บความรู้และ 6) การน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา การวางแผนกลยุทธ์และการ
ตดัสินใจ รวมถึงการสร้างประโยชน์นั้นจะตอ้งถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัเหตุผล จุดมุ่งหมาย ฐานะ
สภาวะ ความพอดี กาลเวลาอนัเวลาอนัเหมาะสม ความแตกต่างแห่งบุคคลโดยจะเน้นท่ีการผลิต 
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การสร้างและการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งการแบ่งปันแลกเปล่ียน ยกระดบั การใช้ร่วมกนัในการ
แกปั้ญหา ตลอดจนการวางแผนกลยทุธ์ การตดัสินใจและจดัท าฐานขอ้มูล  
 การพฒันารูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนจากแนวคิด ทฤษฏี จากการศึกษา 
ตั้ งแต่ขั้ นตอนการด าเนินการวิจัย การศึกษารูปแบบตามสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริงหรือท าการทดลองดว้ยการน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อพิจารณาว่ารูปแบบท่ี
สร้างข้ึนมามีความใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริงมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
สถานการณ์จริงหรือทดลองใชรู้ปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคญั
ขององค์ประกอบหรือตวัแปรท่ีมีอิทธิพลหรือความส าคญัน้อยออกไป เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้มี
ความเหมาะสมยิ่งข้ึนโดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบล
หนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตา
หนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 กระบวนการจดัการความรู้ หมายถึง ขั้นตอนเก่ียวกบัการแปรขอ้มูล  ไปเป็นชุดองค์
ความรู้และน าไปสู่การใช้ความรู้เพื่อปฏิบติัการ เพื่อการด าเนินกิจกรรมของ โดยไม่ไดมี้เป้าหมาย
หยุดอยู่แค่ความรู้ระดับปฏิบติัการ แต่จะยกระดับความรู้ปฏิบติัการไปสู่ปัญญา โดยการศึกษา
รูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หมายถึง วธีิการหรือกระบวนการท่ีใชใ้นการปรับระบบการท างาน
ขององคก์รและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการหรือแนวทางปฏิบติัส าหรับท า
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดให้ส าเร็จและเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบติัจริงแลว้
สรุปความรู้และประสบการณ์นั้นๆ ให้ปรากฏเป็นรูปแบบหรือกระบวนการที่มีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจชุมชนให้ชุมชนอยูดี่ กินดี อยูดี่มีสุข อยู่รอดก่อน
อยูร่วย ภายใตภ้าระหนา้ท่ีขององคก์รชุมชนนั้น  
 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง หมายถึง ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบล
ไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีสามารถกา้วผา่นวิกฤตมาไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนในเร่ืองยางพาราจากโรงงานยางแผน่ น าสู่สภาผูน้ าชุมชน ศึกษาและทดลองแผนแม่บท
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ชุมชน การรวมตวักนัออมเงินธนาคารหมู่บา้น โรงงานแปรรูปยางพารา กระบวนการเรียนรู้และการ
พฒันากลุ่มอาชีพ การจดัท าหลกัสูตรทั้องถ่ินโรงเรียนมงัคุดมหาวิทยาลยัชีวิต และพฒันาเครือข่าย
ยมมนา คือ ยางพารา ไมผ้ล ประมง นาขา้ว เป็นอีกหน่ึงในบทบาทหนา้ท่ีของ “สถาบนัการเรียนรู้
พึ่งตนเอง” 
 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นเขากลม หมายถึง ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเขากลม ต าบลหนองทะเล 
อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจดัท าแผนแม่บทแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากสมาชิกเครือข่ายศูนย ์การเรียนรู้
หลกัสูตรสอนการเกษตรแบบครบวงจร ปรับวิธีคิดก่อนลงมือท า การจดัตั้งการจดัการสถาบนัการออม 
โดยมีธนาคารชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสวสัดิการเพื่อพฒันาวิถีชีวิต น าสู่การจดัองคค์วามรู้ 
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ “โรงเรียนชีวติบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นหน าควาย หมายถึง ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นหน าควาย ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง มีการริเร่ิมสร้างกลุ่มจากการเรียนรู้จากกลุ่มแกนน าเพื่อแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนเงินทุน และส าหรับสมาชิกบางคนท่ีจะน าเงินไปประกอบอาชีพในกระบวนการ
พึ่งพาอาศยักนัในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่มจากการปลูกฝังนิสัยในการออม 
จนกระทัง่ไดมี้การจดัท าแผนพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ในร่วมกนัในกลุ่มสมาชิก  ร่วมกนัเรียนรู้
บริการจดัการเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และปัจจุบนัเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบในการบริการจดัการ
หลักสูตรเกษตรกรรมทางเลือก  หรือสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาเรียนรู้เรียกว่า  “สถาบันสอน
การเกษตรส าหรับลูกหลานเกษตรกร” 
 ศูนยก์ารเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย  หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอ          
นบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช   เป็นพื้นท่ีท่ีรับแนวคิดดา้นกระบวนการเรียนรู้ การพฒันากลุ่ม
อาชีพ และการวางแผนแม่บทชุมชนนายประยงค ์รณรงค ์และกลุ่มปราชญช์าวบา้น ซ่ึงผูน้ าแห่งการ
เช่ือมโยงและถ่ายทอดความรู้ จนเกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีส่วนร่วม 
ชุมชนมีความเป็นเจา้ของ มีความเป็นอิสระเกิดความรักความสามคัคี สมาชิกในชุมชนได้ว่า
เป้าหมายให้ศูนย์การเรียนรู้เป็นท่ีพึ่งพาทางด้านการเรียนรู้ภายใต้ช่ือว่า “ศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้น” 
 
6. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

6.1 ผลสรุปพฒันาการความเป็นมาการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
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6.2 ผลสรุปด้านความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันา
คุณภาพชีว ิตในศูนยศ์ึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ า เภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

6.3 รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบล
ไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนอง
ทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

6.4 การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย 
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 

6.5 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมแนวทางการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้  ซ่ึงมี
วตัถุประสงคก์ารวิจยั  (1)  เพื่อศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน (2) เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากับการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน 
(3) เพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน (4) เพื่อพฒันารูปแบบการจดั
สวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน เป็นตน้ 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาดา้นรูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบใน
จ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช
โดยผูว้จิยัไดจ้ดัล าดบัประเด็นท่ีส าคญัตามโจทยก์ารวิจยั  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ  

1.1 ความหมายรูปแบบ 
1.2 ประเภทรูปแบบ 
1.3 ขั้นตอนการพฒันารูปแบบ 
1.4 การทดลองรูปแบบ  

 2. แนวคิดการจดัสวสัดิการสังคม และชุมชน 
2.1  ความหมายการจดัสวสัดิการสงัคม และชุมชน 
2.2  ประเภทการจดัสวสัดิการสงัคม และชุมชน 
2.3  สรุปความส าคญัของการจดัสวสัดิการสังคม และชุมชน 

 3. แนวคิดการจดัการศึกษาในชุมชน 
3.1  ความหมายการจดัการศึกษา 
3.2  ประเภทของการจดัการศึกษา 
3.3  สรุปความส าคญัของการจดัการศึกษาในชุมชน 
 



17 

 4. แนวคิดการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 
4.1  ความหมายของศูนยก์ารเรียนรู้ 
4.2  องคป์ระกอบของการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 
4.3  สรุปความส าคญัของการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน 

 5. แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
5.1 ความหมายการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
5.2 องคป์ระกอบการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
5.3 ความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 

 6. ขอ้มูลพื้นฐานศูนยก์ารเรียนรู้ 
6.1 กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง  
6.2 กรณีศึกษาศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม  
6.3 กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
6.4 กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย 

 7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัสวสัดิการชุมชน 
7.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการศึกษาในชุมชน 
7.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ 
7.4 งานวจิยัต่างประเทศ 

 8. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
1.  แนวคิดการพฒันารูปแบบ 
 การศึกษาการวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้
ซ่ึงเป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่อท าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อนของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ สร้างข้ึนโดยใชห้ลกัการเทียบเคียงโครงสร้างรูปแบบให้สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัและท าให้รูปแบบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น อีกทั้งรูปแบบท่ี
สร้างข้ึนต้องมีองค์ประกอบท่ีชัดเจนเพื่อทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์และหาข้อสรุปของ
ปรากฏการณ์ได ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1.1 ความหมายของรูปแบบ 
  ความหมายของรูปแบบในทางสังคมศาสตร์ว่า เป็นชุดของขอ้ความเชิงนามธรรม
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใช้ในการนิยามลกัษณะ หรือการบรรยายคุณสมบติันั้น รูปแบบ
จึงไม่ใช่การบรรยาย หรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม รูปแบบจะมีรายละเอียด
มากน้อยเพียงใด หรือควรมีองค์ประกอบใดบ้าง ไม่ได้มีข ้อก าหนดเป็นการตายตวั แลว้แต่
วตัถุประสงคข์องผูส้ร้างรูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ อยา่งไร ซ่ึงมีนกัวิชาการท่ี
ใหค้วามหมายของรูปแบบ ดงัน้ี 
  สไตเนอร์ (Steiner, 1988: 108) ให้ความหมายของรูปแบบเชิงแนวคิด (conceptual 
mode) ว่าเป็นรูปแบบท่ีสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดท่ีมีทฤษฏีเป็นพื้นฐาน และใช้อธิบายทฤษฏี ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั คีฟส์ (Keeves, 1997:559) ที่ให้ความหมายของรูปแบบวา่เป็นการแสดงโครงสร้าง
เพื่อใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร หรือองค์ประกอบที่ส าคญัในเชิงความส าพนัธ์
หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจในขอ้เท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
  ขณะท่ีราจ (Raj, 1996 : 241) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่รูปแบบไว ้2 ความหมาย
โดยความหมายแรก รูปแบบ คือ รูปยอ่ของความจริงและปรากฏการณ์ ซ่ึงแสดงดว้ยขอ้ความจ านวน 
หรือ ภาพ เพื่อท าให้เขา้ใจความจริงของปรากฏการณ์ไดดี้ยิ่งข้ึน ส่วนความหมายท่ีสองรูปแบบ คือ
ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก าหนดเฉพาะ ซ่ึงกล่าวไดอี้กลกัษณะหน่ึงว่า 
รูปแบบ หมายถึง โครงสร้าง โปรแกรม แบบจ าลอง หรือตวัแบบท่ีจ าลอง หรือตวัแบบท่ีจ าลอง
สภาพความเป็นจริง ท่ีสร้างข้ึนจากการลดทอนเวลาและเทศะ ดว้ยการพิจารณาวา่มีส่ิงใดท่ีจะตอ้ง
น ามาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวความคิด หรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง ท่ีสามารถอธิบาย
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของรูปแบบนั้นๆ 
  ส่วนบุญชม ศรีสะอาด (2549: 1) ให้ความหมายของรูปแบบ หมายถึง โครงสร้างท่ี
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปร ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบหรือตวัแปรท่ีมีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ เพื่ออธิบายขั้นตอนของ
องคป์ระกอบหรือกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทิศนา แขมมณี (2552: 3) ให้ความหมายรูปแบบ
หมายถึง หรือ เป็นเคร่ืองมือทางความคิดท่ีบุคคลใชใ้นการหาความรู้ความเขา้ใจปรากฏการณ์ 
  สรุปไดว้่า รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนจากแนวคิด ทฤษฏีท่ีไดจ้าก
การศึกษา เป็นการแสดงโครงสร้างเพื่อใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ของตวัแปร หรือองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัในเชิงความสัมพนัธ์หรือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพื่อถ่ายทอดความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ
โดยใช้ส่ือท่ีท าให้เขา้ใจไดง่้ายและกระวบัถูกตอ้ง และรูปย่อของความสัมพนัธ์ของปรากฏการณ์
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หรือเป็นการจ าลองสภาพของความเป็นจริง สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์จริงได้
เพื่อใหส้ามารถเขา้ใจปรากฏการณ์นั้นอยา่งถูกตอ้ง 
 1.2 ประเภทของรูปแบบ  
  รูปแบบแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (Keeves, 1997) 
  รูปแบบท่ี 1.รูปแบบเชิงเทียบเคียง (analogue model) เป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการอุปมา
อุปมยัเทียบเคียงกบัปรากฏการณ์ท่ีเป็นธรรม ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบทางกายภาพท่ีใชก้บังานวิจยัดา้น
วิทยาศาสตร์ เช่น รูปแบบท่ีแสดงลกัษณะของอะตอม ซ่ึงสร้างข้ึนโดยการเทียบเคียงโครงสร้าง
รูปแบบให้เขา้กับลกัษณะทางกายภาพของส่ิงท่ีคล้ายคลึงกนั และสอดคล้องกับขอ้มูลท่ีมีอยู่ใน
ขณะนั้น รูปแบบท่ีสร้างข้ึนจึงตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีชดัเจน เพื่อใหส้ามารถน ารูปแบบนั้นไปทดสอบ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้ตวัอยา่งรูปแบบงานวจิยัในเชิงสังคมศาสตร์ เช่น รูปแบบในการพยากรณ์ 
  รูปแบบท่ี 2. รูปแบบเชิงขอ้ความ (semantic model) เป็นรูปแบบที่อธิบาย
ปรากฏการณ์โดยใช้ภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างของแนวคิด องค์ประกอบ 
และความสัมพนัธ์ของแนวคิดในปรากฏการณ์นั้นๆ โดยใช้หลกัการเทียบเคียงเชิงแนวคิด ท าให้
อธิบายรายละเอียดของรูปแบบไดดี้และมีเน้ือหามากกวา่รูปแบบเชิงเทียบเคียง แต่รูปแบบเชิงขอ้ความ
อาจมีจุดอ่อนท่ีการอธิบายโดยใช้ภาษาอาจไมมีความชัดเจนแน่นอน  ท าให้ไมสามารถทดสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบได้อย่างถูกตอ้ง  อย่างไรก็ตามรูปแบบเชิงขอ้ความมกัถูกน ามาใช้
ในงานวจิยัทางสังคมศาสตร์  
  รูปแบบท่ี 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เป็นรูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่าง ๆ โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ และสามารถน ารูปแบบมา
ทดสอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละน าไปสู่การสร้างทฤษฏีได ้รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะ
ใชใ้นงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ และงานวจิยัทางเศรษฐมิติ 
  รูปแบบท่ี 4.รูปแบบเชิงสาเหตุ (causal model) เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากการ
วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) และหลกัการสร้างรูปแบบเชิงข้อความ (semantic model) โดยน า
ตวัแปรต่าง ๆ มาแสดงความสัมพนัธ์ เชิงเหตุผล ซ่ึงรูปแบบเชิงสาเหตุจะช่วยในการศึกษารูปแบบ
เชิงขอ้ความท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งซบัซ้อนได ้โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง หลกัการส าคญั
ของรูปแบบเชิงสาเหตุคือ จะตอ้งสร้างรูปแบบจากทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 1.3 ข้ันตอนการพฒันารูปแบบ 
  การสร้างรูปแบบ (Model building) หรือการพฒันารูปแบบ (model development) มี
ขั้นตอนดงัน้ี (Steiner, Keeves, 1997; บุญชม ศรีสะอาด, 2549: 2-7) การสร้างรูปแบบ (model 
building) หมายถึง การก าหนดมโนทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระบบ เพื่อแสดงให้เห็นวา่ 
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รูปแบบตอ้งการน าเสนออะไร เสนออยา่งไร เพื่อให้ไดอ้ะไร และส่ิงท่ีไดน้ั้นอธิบายปรากฏการณ์
อะไร และไปสู่ขอ้คน้พบอะไร ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. การศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฏี รูปแบบท่ีมีผูพ้ฒันาไวแ้ล้วเร่ืองเดียวกนัหรือ
ใกลเ้คียงกนัจากงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์และน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อก าหนด
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรหรือองค์ประกอบในรูปแบบ ก าหนดโครงสร้างและขอ้เสนอของรูป
แบบอยา่งชดัเจน ซ่ึงการก าหนดตวัแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปร หรือล าดบัเหตุผลของแต่ละตวัแปรในรูปแบบ มาพฒันาเป็นขอ้เสนอ (Propositions) โดย
ผูว้ิจยัอาจคิดโครงสร้างของรูปแบบข้ึนมาก่อน แลว้ปรับปรุง โดยอาศยัขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้
ทฤษฏี แนวคิด รูปแบบ และผลการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. การอธิบายปรากฏการณ์หรือการท านายส่ิงท่ีเป็นวตัถุประสงค์ของเร่ืองท่ีศึกษา 
โดยใชรู้ปแบบท่ีสร้างข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบ  
 1.4 การทดสอบรูปแบบ  
  การทดสอบรูปแบบ ( Model testing) เม่ือสร้างรูปแบบแลว้ จ าเป็นตอ้งทดสอบ
รูปแบบหรือตรวจสอบรูปแบบ โดยสามารถพิจารณาจากความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ
แมว้า่จะรูปท่ีสร้างข้ึนมาจากแนวคิด ทฤษฏี และจากผลการศึกษาท่ีผา่นมา แต่รูปแบบท่ีสร้างข้ึนนั้น
เพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือท าการ
ทดลองดว้ยการน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง เพื่อพิจารณาวา่รูปแบบท่ีสร้างข้ึนมามีความใกลเ้คียงกบั
ขอ้มูลจริงมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้
รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยใหท้ราบอิทธิพลหรือความส าคญัขององคป์ระกอบหรือตวัแปรท่ี
มีอิทธิพลหรือความส าคญันอ้ยออกไป เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  นอกจากน้ี อิสเนอร์ (Eisner, 1976) ไดเ้สนอแนวทางการตรวจสอบรูปแบบโดยการ
ประเมินจากผูท้รงคุณวฒิุ ไวด้งัน้ี 
  แนวทางท่ี 1 การประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึง
เฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเก่ียวโยงกบัวตัถุประสงคห์รือผูท่ี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเสมอไป แต่อาจผสมผสานปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัตามวิจารณญาณ
ของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ขอ้สรุปเก่ียวกบัคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของส่ิงท่ี
น ามาประเมิน 
  แนวทางท่ี 2 รูปแบบการประเมินท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization) 
ในเร่ืองท่ีจะประเมิน ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีพฒันามาจากการวิจารณ์งานศิลปะ (art criticism) ท่ีมีความ
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ละเอียดอ่อนลึกซ่ึง และตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงมาเป็นผูว้ินิจฉยั เน่ืองจากเป็นการวดัคุณค่าท่ี
ไม่อาจใชเ้คร่ืองมือวดัใดมาประเมินได ้และตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถของผูป้ระเมินอยา่งแทจ้ริง 
ต่อมาไดมี้การน าแนวทางน้ีมาประยุกต์ใชใ้นงานวิจยัทางการศึกษา และงานวิจยัทางสังคมศาสตร์
มากข้ึน 
  แนวทางท่ี 3 เป็นรูปแบบที่ใช้ตวับุคคล คือ ผูท้รงคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือ ในการ
ประเมินโดยให้ความเช่ือถือวา่ผูท้รงคุณวุฒนั้นมีความเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี ทั้งน้ีมาตรฐาน
และเกณฑก์ารพิจารณาต่างๆนั้นจะเกิดจากประสบการณ์และความช านาญของผูท้รงคุณวฒิุเอง 
  แนวทางท่ี 4 เป็นรูปแบบท่ีมีความยืดหยุน่ในกระบวนการท างานของผูท้รงคุณวุฒิ 
มีการประเมินตามอธัยาศยัและความถนดัของผูท้รงคุณวุฒิแต่ละท่าน ตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคญั
ท่ีจะน ามาพิจารณา การบ่งช้ีขอ้มูลท่ีตอ้งการ  การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การวินิจฉัย
ขอ้มูล และวธีิการน าเสนอขอ้มูล 
  ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาชุมชนภาคใต ้
ตั้งแต่ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั การศึกษารูปแบบตามสมมติฐาน การรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริง 
หรือท าการทดลองดว้ยการน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง เพื่อพิจารณาวา่รูปแบบท่ีสร้างข้ึนมามีความ
ใกลเ้คียงกบัขอ้มูลจริงมากนอ้ยเพียงใด นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือ
ทดลองใชรู้ปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคญัขององคป์ระกอบหรือ
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลหรือความส าคญันอ้ยออกไป เพื่อปรับปรุงรูปแบบใหมี้ความเหมาะสมยิง่ข้ึน 
  โดยการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบล
ไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนอง
ทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย 
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
2. แนวคิดการจัดสวสัดิการสังคม และชุมชน 
 การจดัสวสัดิการชุมชนในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดมุ้่งประเด็นการศึกษาดา้นการจดัสวสัดิการโดย
ภาคชุมชน  โดยเฉพาะในกลุ่มทีเกิดจากฐานงานพฒันาส่วนใหญ่มีลกัษณะเช่ือมโยงและเก่ียวพนั  มี
จุดเนน้ท่ีตอ้งการใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม  มีการรวมตวัเป็นเครือข่าย  เร่ิมตน้จากความตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในชุมชน จากการศึกษารูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันา
ชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง      
บา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
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ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์าร
เรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ซ่ึงไดส้รุปผลการอธิบายไวด้งัต่อไปน้ี 
 2.1 ความหมายการจัดสวสัดิการสังคม และชุมชน 
  สวสัดิการในชุมชนเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นอยู่
ท่ีมัน่คงอยา่งมีเสถียรภาพ  มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ สวสัดิการทางกาย (สุขภาพอนามยั) สวสัดิ
ภาพทางจิตใจ (สุขภาพจิต)  และสวสัดิภาพทางวตัถุ (ทรัพย์สมบติัหรือความรุ่งเรือง Physical, 
Mental Health and Wealth) 
  คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ (2535 – 2539) 
นิยาม “สวสัดิการสังคม” ว่าหมายถึง ระบบการจดับริการสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม อนั
เน่ืองมาจากการท่ีประชาชนไม่สามารถด ารงชีวิตในสังคมได ้หรือไม่สามารถปรับตวัเขา้กบัระบบ
ของสังคม และไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีทางสังคมของตนเองได ้ทั้งน้ีโดยท่ีบริการดงักล่าวจะตอ้ง
ตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของประชาชน และความมัน่คงทางสังคมในระดบัมาตรฐานเป็น
การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
  ต่อมา คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการสังคมแห่งชาติ ไดป้รับนิยามความหมาย
ของสวสัดิการสังคม (Social welfare) ในแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2545 – 2549) วา่หมายถึง ระบบการจดับริการสังคม เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาสังคมและพฒันาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมไดใ้นระดบัมาตรฐาน โดยบริการดงักล่าวจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ของประชาชนให้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านการศึกษาท่ีดี 
การมีสุขภาพอนามยั การมีท่ีอยูอ่าศยั การมีงานท า การมีรายได ้การมีสวสัดิการแรงงาน การมีความ
มัน่คงทางสังคม การมีนนัทนาการ และบริการทางสังคมทัว่ไปทุกระดบั 
  พระราชบญัญตัิส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ.2546 ได้ให้ความหมาย 
“สวสัดิการสังคม” หมายถึง ระบบการจดับริการสังคม ซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การ
พฒันา และการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน
ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและพึ่งตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้ งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทัว่ไป โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิท่ี
ประชาชนจะตอ้งไดรั้บ และมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมทุกระดบั ไดนิ้ยามค าท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั“สวสัดิการชุมชนและสังคม” ไว ้ดงัน้ี 
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  การจดัสวสัดิการ หมายถึง  ระบบการจดับริการสังคม เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ทางสังคม และพฒันาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมไดใ้นระดบัมาตรฐาน โดยบริการดงักล่าวจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ของประชาชนให้ได้รับการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านการศึกษา 
สุขภาพอนามยั การประกนัรายได ้สวสัดิการแรงงาน นนัทนาการ และบริการสังคมทัว่ไป  
  สวสัดิการชุมชน หมายถึง กิจกรรมและการด าเนินงานทุกอย่างท่ีจะท าให้คนใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ทั้งในรูปของส่ิงของ เงินทุน น ้ าใจ การช่วยเหลือเก้ือกูล เป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซ่ึงหวัใจหลกัของการจดัสวสัดิการชุมชน คือการพึ่งตนเอง
และการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั “ให้อยา่งมีคุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี ” การจดัสวสัดิการชุมชนตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของการเคารพและอยูร่่วมกนัของคนกบัคน และคนกบัธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่า อยู่บน
พื้นฐานของศาสนา ภูมิปัญญาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมในทุกระดบัการจดัสวสัดิการท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของการจดัสวสัดิการสังคม เป็นรูปแบบการจดัสวสัดิการกระแสรองหรือทางเลือกท่ี
ด าเนินการโดยประชาชนเอง  
  สวสัดิการสังคม  หมายถึง  ระบบการจดับริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั
การแกไ้ขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองไดอ้ย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม โดย
แบ่งประเภทได้ดงัต่อไปน้ี  สวสัดิการดา้นรายไดแ้ละอาชีพ  สวสัดิการด้านการศึกษา  สวสัดิการ
ดา้นท่ีอยู่อาศยั สวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั  สวสัดิการด้านนันทนาการ   สวสัดิการดา้น
กระบวนการยุติธรรม   สวสัดิการด้านการบริการสังคมทัว่ไป  ตามการให้ความหมายของค า
ดงัต่อไปน้ี 
  สวสัดิการดา้นรายไดแ้ละอาชีพ  หมายถึง ประชาชนมีงานท าท่ีท าให้มีรายไดอ้ยา่ง
นอ้ยเพียงพอแก่การด ารงชีพ  งานท่ีท ามีสวสัดิการท่ีดีหรืออยา่งนอ้ยตามท่ีกฎหมายก าหนดงานท่ีท า
ตอ้งไม่เส่ียงต่อการเจ็บป่วย  อุบติัเหตุและอุบติภยัต่าง ๆ ไม่เป็นงานท่ีสร้างความเส่ือมเสียแก่ศกัดิ 
ศรีความเป็นมนุษย  ์ ไม่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ประชาชนมีความภาคภูมิใจในงานท่ีท าและมี
โอกาสกา้วหนา้ในการท างานนั้น  
  สวสัดิการดา้นการศึกษา  หมายถึง ประชาชนพึงไดรั้บบริการท่ีส่งเสริม และพฒันา
ตนเองใหมี้ความรู้ ทกัษะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
เพื่อน าไปสู่การด าเนินชีวิตอย่าง มีคุณภาพต่อไปและแม้ว่าประชาชนจะมีข้อบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา  ก็จะได้รับบริการ
การศึกษาพิเศษและจดัรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของประชาชน 
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  สวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง การท่ีประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัตามควรแก่อตัภาพ 
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวติท่ีดีในท านองเดียวกนั ประชาชนทุกคนควรจะได้มีที่อยู่อาศยัตามแต่
ก าลงัความสามารถของบุคคลท่ีจะได ้มา อยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีอยูอ่าศยัตอ้งให้ความปลอดภยั ความมัน่คง 
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  
  สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั หมายถึง ประชาชนพึงไดรั้บ การป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ 
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมและพฒันา สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมอยา่งทัว่ถึง และ
เท่าเทียมกนั โดยประชาชนไม่วา่ เพศใด อายวุยัใด เช้ือชาติใด ศาสนาใด อยูใ่นภูมิภาคใด หรืออยูใ่น 
วฒันธรรมใด มีความสนใจในทางการเมือง มีแบบแผนการด ารงชีวติ  
  สวสัดิการดา้นนนัทนาการ  หมายถึง  ประชาชนมีกิจกรรมนนัทนาการเพื่อการบนัเทิง
และการพกัผอ่นใจอยา่งมีคุณภาพ  โดยกิจกรรมนนัทนาการนั้นๆ ไม่เป็นการท าให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์ไม่ผิดศีลธรรม และไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีข่มเหงหรือ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  สวสัดิการดา้นกระบวนการยุติธรรม  หมายถึง  การท่ีประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง
ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  สามารถเขา้ถึงบริการท่ีรัฐจดัให้  และไดรั้บความ
ช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 
  สวสัดิการด้านการบริการสังคมทัว่ไปหมายถึง  การให้บริการแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผูย้ากจนผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  เพื่อช่วยสร้างเสริม การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ช่วยพฒันาชีวติความเป็นอยูใ่หส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ตามควรแก่อตัภาพ 
  เพราะฉะนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดั
สวสัดิการสังคมแห่งชาติ ควรมีแนวทางดา้นการจดัท านโยบายสวสัดิการสังคมรวมทั้งการมอง 
“สวสัดิการชุมชนและสังคม” เชิงนโยบายทางสังคม มีความจ าเป็นจะตอ้งมองอย่างเป็นองค์รวม
ครอบคลุมทุกด้าน มองสวสัดิการสังคมเป็นกลไกในการป้องกนัหรือบรรเทาปัญหา  และเป็น
เคร่ืองมือพฒันาคนจนคนดอ้ยโอกาสไปพร้อมๆ กนัทุกมิติ  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
  ป๋วย อ้ึงภากรณ์ (2543:  113-115) ไดก้ล่าวไวใ้นงานเขียนเร่ือง "คุณภาพแห่งชีวิต 
ปฏิทินแห่งความหว ัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"  ปรากฏคร้ังแรกเป็นภาษาอังกฤษ
ในหนงัสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบบัประจ าวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2516 ภายใตช่ื้อเต็มรูปแบบว่า        
"The Quality of Life of a South East Asia : A Chronical of Hope from Womb to Tomb " และ
ต่อมารู้จกักนัในนาม " From Womb to Tomb " ดงัน้ี 
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                   เม่ือผมอยูใ่นครรภข์องแม่ ผมตอ้งการให้แม่ไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ 
และไดรั้บความเอาใจใส่และบริการอนัดี ในเร่ืองสวสัดิภาพของแม่และเด็ก ผมไม่ตอ้งการมีพี่นอ้ง
มากอยา่งท่ีพอ่แม่ผมมีอยูแ่ละแม่จะตอ้งไม่มีลูกถ่ีนกั พ่อกบัแม่จะแต่งงานกนัถูกกฏหมายหรือธรรม
เนียมประเพณีหรือไม่ ไม่ส าคญั แต่ส าคญัท่ีพอ่กบัแม่ตอ้งอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข ท าความอบอุ่นให้
ผมและพี่นอ้ง ในระหวา่ง 2-3 ขวบแรกของผม ซ่ึงร่างกายและสมองของผมก าลงัเติบโตในระยะท่ี
ส าคญั  
  ผมตอ้งการใหแ้ม่ผมกบัตวัผมไดรั้บประทานอาหารท่ีเป็นคุณประโยชน์ ผมตอ้งการ
ไปโรงเรียน พี่สาวหรือน้องสาวผมก็ตอ้งการไปโรงเรียน จะได้มีความรู้หากินได้ และจะได้
รู้คุณธรรมแห่งชีวิต ถา้ผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆข้ึนไป ก็ให้มีโอกาสเรียนได ้ ไม่วา่พ่อแม่ผมจะ
รวยหรือจนจะอยูใ่นเมืองหรือชนบทแร้นแคน้ 
  เม่ือออกจากโรงเรียนแลว้ ผมตอ้งการงานอาชีพท่ีมีความหมายท่ีมีความหมาย ท าให้
ไดรั้บความพอใจ วา่ตนไดท้  างานเป็นประโยชน์แก่สังคม  บา้มเมืองท่ีผมอาศยัอยูจ่ะตอ้งมีข่ือมีแป 
ไม่มีการข่มขู่กดข่ี หรือประทุษร้ายกนั ประเทศของผมควรจะมีความสัมพนัธ์อนัชอบธรรมและเป็น
ประโยชน์กบัโลกภายนอก ผมจะไดมี้โอกาสเรียนรู้ถึงความคิดและวิชาของมนุษยท์ั้งโลก และ
ประเทศของผมจะไดมี้โอกาสรับเงินทุนจากต่างประเทศมาใชเ้ป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
  จากงานเขียนของ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ป๋วย อ้ึงภากรณ์ ไดก้ล่าวถึงชีวิตของคนแต่ละคน
จะตอ้งไดรั้บบริการสวสัดิการสังคมตั้งแต่เม่ือยู่ในครรภม์ารดา การไดรั้บวคัซีนตามวยั เม่ือเติบโต
ถึงวยัเรียนก็ได้รับการศึกษาจากรัฐ การได้รับขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เมื่อจบก็มีงานท า 
มีรายไดเ้ล้ียงตวัเองและครอบครัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม เม่ือมีครอบครัวก็
สามารถเล้ียงดูครอบครัวได ้บทความน้ีกล่าวถึงบริการสังคมพื้นฐานท่ีรัฐตอ้งจดัให้กบัสมาชิกทุกคน
ในสังคม และประชาชนควรมีโอกาสเขา้ถึงบริการของรัฐอยา่งเท่าเทียมกนั สะทอ้นสวสัดิการสังคม
ท่ีคนไทยพึงไดรั้บจากรัฐ สอดคลอ้งกบัการผลศึกษาของพรรณทิพย ์ เพชรมาก (2548) ท่ีไดอ้ธิบาย
หลกัการส าคญัในการจดัสวสัดิการชุมชน  ไวด้งัต่อไปน้ี  

1. ท าจากส่ิงท่ีเป็นจริง ไม่ใช่ลอกเขามาทั้งชุด สวสัดิการชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบั 
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่  ตั้งใจท าโดยลอกเลียนแบบกนัไม่ได้  ตอ้งดูว่าคนในชุมชนคิดอยา่งไร 
เร่ิมจากจุดนั้นควรรู้ก่อนว่าตอนน้ีบา้นเราเป็นอยา่งไร  มีรากเหงา้  มีกลไกอย่างไร  แลว้จึงก าหนด
อนาคตต่อไปวา่บา้นเราจะเป็นอยา่งไร  ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของเราเอง 

2. เร่ิมจากเล็กไปใหญ่  ท าแบบค่อยเป็นค่อยไป  เหมือนต้นไม้ท่ีแตกทีละ 2 ใบ  
ต่อไปก็เติบโตเป็นพุม่ใหญ่  หากคิดวา่จะจดัสวสัดิการแบบรวดเร็วเกินไป  โดยท่ีคนไม่พร้อม  ไม่มี
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ส่วนร่วมไม่รู้สึกเป็นเจา้ของ  ก็จะเหมือนการใส่ปุ๋ยมากเกินไป  ตน้ไมอ้าจจะตายได้  เพราะเกิน
ก าลงัไม่เกิดสวสัดิการท่ีเป็นของคนในชุมชน 

3. เงินเป็นเพียงเคร่ืองมือไม่ใชเ้ป้าหมาย  ใชเ้งินสร้างเง่ือนไข  ท าให้คนอยากท างาน  
อยากท าดี ส่ิงส าคญัคือ  การให้ความคิด  ท าให้คนคิดพึ่งตนเอง  ท าความดี  ท างานสร้างเม็ดเงิน  
หากมีเงินสนับสนุน ควรให้ตามความจ าเป็นและพอดี  ไม่ใช้ใช้เงินเป็นเป้าหมายหรือหาเงินมา
แจกจ่าย 

4. ระบบสวสัดิการท่ีดีตอ้งช่วยเหลือแบบไม่ก่อใหเ้กิดการแบ่งแยกในชุมชนควรให้
ทุกคนได ้ แต่มุ่งเนน้คนยากจนและดอ้ยโอกาส  ทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมโดยตนลงกติกาและใช้
ร่วมกนัเป็นองคร์วมท่ีทุกอยา่งเช่ือมโยงเขา้หากนั  กิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้เกิดสวสัดิการ
ไดทุ้กเร่ือง  ตั้งแต่เกิดจาตายกบัคนทุกเพศทุกวยั  การสร้างสวสัดิการจะเร่ิมจากเร่ืองใดก็ได ้
  จากการศึกษาของ ระพีพรรณ ค าหอม (2557: 8-9)  ไดใ้ห้ความหมาย สวสัดิการ
สังคม หมายถึง ระบบการจดับริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันา 
และการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองไดอ้ย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้ง
ทางดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั การท างานและการมีรายได ้นนัทนาการกระบวนการ
ยุติธรรม และบริการสังคมทัว่ไป โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิท่ีประชาชนจะตอ้ง
ไดรั้บ และการมีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการสังคมทุกระดบั 
  ในท่ีน้ี หมายถึง ระบบการจดับริการสังคมท่ีจดัข้ึนโดยภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 
ได้แก่ ภาครัฐ ภาคองค์กรพฒันาเอกชน ภาคองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และภาคองค์กรชุมชน 
(ชุมชนและประชาชน) ท่ีมุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการจ าเป็นพื้นฐานของประชาชนตามสิทธิท่ี
ประชาชนจะตอ้งไดรั้บ เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี และมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในระยะยาว 
  กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุล.  (2550)ไดศึ้กษาการใชท้รัพยากรในงานสวสัดิการสังคม 
จึงไดใ้ห้ความของค าวา่สวสัดิการสังคม หมายถึง ระบบการจดับริการสังคม เพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาทางสังคมและพฒันาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อให้ประชาชน
สามารถด ารงชีวติไดใ้นระดบัมาตรฐาน โดยบริการดงักล่าวจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ของประชาชนให้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม ทั้งในดา้นการมีศึกษาท่ีดี 
การมีสุขภาพอนามยั การมีท่ีอยูอ่าศยั การมีงานท า การมีรายได ้การมีสวสัดิการแรงงาน การมีความ
มัน่คงทางสังคมนนัทนาการ และบริการสังคมทัว่ไป โดยระบบบริการสังคมตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์และสิทธิท่ีประชาชนตอ้งไดรั้บและเขา้มามีส่วนร่วมในระบบการจดับริการสังคม
ในทุกระดบั 
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  ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (2546) ได้ศึกษาบทสังเคราะห์ภาพรวมการพฒันาระบบ
สวสัดิการส าหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ได้นิยามความหมายสวสัดิการสังคม 
หมายถึงการบริการ หรือโครงการท่ีทั้งภาคราชการและภาคเอกชนจดัตั้งข้ึน เพื่อส่งเสริมสภาพ
ความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่จ  าแนกฐานะและชนชั้น บริการสวสัดิการ
สังคม อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะกวา้งๆ คือ 

1. สวสัดิการสังคมท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน หรือบ าบดัรักษา ทดแทนฟ้ืนฟู 
(Remedial, Supplemental, Substitute or Rehabilitative Social Welfare) เช่น แกไ้ขฟ้ืนฟูเด็กท่ี
กระท าความผิดในสถานพินิจ รับเด็กเขา้สถานสงเคราะห์ จดัหาครอบครัวอุปการะ ปรับปรุงสภาพ
ดา้นกายภาพในชุมชนแออดั เป็นตน้ 

2. สวสัดิการสังคมท่ีมุ่งป้องกนัปัญหา (preventive social welfare) เช่น การฝึกอาชีพ
เยาวชน บริการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นตน้ 

3. สวสัดิการสังคมที่มุ ่งพฒันาศกัยภาพ ความคิด จิตใจ ทกัษะประชาชน 
(developmental social welfare) เช่น การฝึกอบรมและพฒันาความเป็นผูน้ า การพิทกัษสิ์ทธิพื้นฐาน
ของประชาชน การพฒันาชุมชน เป็นตน้ 
  จึงกล่าวได้ว่า สวสัดิการสังคม มีความหมายแคบกว่าค าว่า สวสัดิการ เพราะ 
“สวสัดิการสังคม” ส่ือความหมายใหเ้ห็นถึงสถาบนั และโครงการท่ีปฏิบติัการ เพื่อให้เกิดความอยูดี่ 
กินดี หรืออยู่ดี มีสุขเท่าท่ีจะเป็นไปได้ค  าว่า “สวสัดิการ” ไม่จ  าเป็นต้องหมายถึงสถาบันและ
โครงการเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระบบตลาดดว้ยตวัมนัเอง ตวัอย่างเช่น ส่ิงของท่ีราคา
เท่ากนัแต่คุณภาพดีกวา่ ก็ยอ่มสร้าง “สวสัดิการ” ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ ส่ิงของท่ีคุณภาพเท่ากนั 
แต่ราคาถูกกวา่ ก็ยอ่มสร้างความพอใจ หรือ “สวสัดิการ” ให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ สวสัดิการแบบ
น้ีเรียกวา่ “สวสัดิการทางเศรษฐศาสตร์” หรือ economic welfare ซ่ึงต่างจาก “สวสัดิการสังคม” หรือ 
social welfare ท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีสถาบนั โครงการ และปฏิบติัการ 
   โกวิทย์ พวงงาม.  (2553)ได้สรุปความหมายประเทศท่ีเป็นรัฐสวสัดิการ ไวว้่า
หมายถึง ประเทศท่ีพยายามใช ้“อ านาจรัฐ” เพื่อควบคุม “อ านาจตลาด” ไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
ให้กบัพลเมือง โดยอาศยักลไกดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ เป็นเคร่ืองมือสร้างความมัน่คง
ทางสังคมอย่างน้อยใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านรายได้ โดยสร้างมัน่คงด้านรายได้ให้กบับุคคลหรือ
ครอบครัว (2) สร้างหลกัประกนัให้ประชาชนเมื่อตอ้งตกอยู ่ในสภาวการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ต่าง ๆ เช่น การเจบ็ป่วยการวา่งงาน การเป็นผูสู้งอายุ เป็นตน้ (3) สร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชน
วา่ทุกคนสามารถเขา้ถึงบริการสังคม โดยไม่มีสถานะ ชนชั้น  
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  หลกัการของรัฐสวสัดิการเป็นหลกัท่ีเนน้ความเป็นมนุษยห์รือมนุษยนิ์ยมและความ
เท่าเทียมในการไดรั้บบริการ หรือได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และหลกัการเก็บภาษีในอตัรา
กา้วหนา้ ซ่ึงนบัเป็นการลดการทดสอบคุณสมบติัของผูส้มควรไดรั้บความช่วยเหลือ (Means tests) 
เพราะการทดสอบคุณสมบติันั้นเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากซับซ้อน ปฏิบติัได้ยาก และยงัเป็นการประทบั
มลทินประชาชนผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลืออีกด้วย รัฐสวสัดิการท าให้สังคมมีเอกภาพ มีความ
สามคัคีและมีความมัน่คง ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสังคมอยา่งทดัเทียมกนั 
 2.2 ประเภทการจัดสวสัดิการชุมชน 

  ทศันีย ์ลกัขณาภิชนชชั (2551) ไดแ้บ่งประเภทในระบบสวสัดิการภาคชุมชน  มีการ
จดัการไว ้3  รูปแบบ  คือ  การจดัการสวสัดิการฐานทรัพยากร การจดัการสวสัดิการฐาน
วฒันธรรม และการจดัการสวสัดิการฐานงานพฒันา การจดัการสวสัดิการฐานทรัพยากร เป็นตน้ทุน
ของชุมชน  เป็นรูปแบบสวสัดิการความมัน่คงทางสังคมท่ีชุมชนจดัให้แก่คนทัว่ไป  รวมไปถึงคนจนใน
ชุมชนดว้ย  เป็นการจดัสวสัดิการเพื่อทุกคน  เน้นสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหาร ส าหรับบางคน 
บางพื้นท่ีก็อาจใชเ้ป็นแหล่งหารายไดแ้ละวตัถุดิบพร้อมกนั การจดัสวสัดิการท่ีส าคญัส าหรับฐานน้ี  
คือ  การใชป้ระโยชน์จากป่าสาธารณะแหล่งน ้ า  ทรัพยากรทางทะเล  รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรส่วนบุคคล  ดงัต่อไปน้ี 
  รูปแบบท่ี 1 การจดัการสวสัดิการฐานทรัพยากร  การใชป้ระโยชน์จากป่าสาธารณะ 
ประโยชน์ทรัพยากรส่วนบุคคล  ประโยชน์จากแหล่งน ้ า  มีทั้งการอาศยัป่าเพื่อสร้างความมัน่คง
ทางดา้นอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได ้เช่น การหาหน่อไมม้าขาย การขายเห็ดท่ีหาไดจ้ากป่า  ใช้
ไมไ้ผจ่ากป่า  ปัจจยัหน่ึงของการสร้างสวสัดิการความมัน่คงดา้นอาหาร   
  รูปแบบท่ี 2 การจดัสวสัดิการฐานวฒันธรรม  ผา่นความเช่ือศาสนา  และโครงสร้าง
ทางสังคม คือ สวสัดิการครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ  ประกอบดว้ย การเก้ือกูลของครอบครัวและ
กลุ่มเครือญาติ  การเก้ือกูลของระบบอุปถมัภ ์ เช่น  ระบบการท านาแบ่งกนั  ระบบรวมกนัดูแลเล้ียงสัตว ์ 
ระบบการท างานแลกกบัปัจจยัการด ารงชีพ  เป็นตน้ 

  รูปแบบท่ี 3 การจดัสวสัดิการฐานงานพฒันา ส่วนใหญ่เป็นองคค์วามรู้จากภายนอก
ท่ีชุมชนตอ้งน ามาปรับปรุงใช้เพื่อแกปั้ญหาของตนเอง  ซ่ึงโดยรวมแลว้สวสัดิการฐานงานพฒันา
ของชุมชนตอ้งนบัว่าม่ีความหลากหลายมาก  เช่น  การจดักลุ่มฌาปนกิจ  การจดักลุ่มออมทรัพย/์
ธนาคารทอ้งถ่ิน การจดักลุ่มกองทุนพฒันาอาชีพ  การพฒันากลุ่มธุรกิจชุมชน  
  ระพีพรรณ ค าหอม (2557) ได้แบ่งรูปแบบการจดัสวสัดิการสังคม หมายถึง ท่ี
เกิดข้ึนในความเป็นจริงของสังคมไทย ข้ึนอยู่กบัการให้ความหมายโดยใช้ฐานคิดในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงในสังคมนั้นๆ โดยทัว่ไปท่ีปรากฏมี ดงัน้ี 
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  รูปแบบท่ี 1 การจดัสวสัดิการสังคมตามพื้นท่ี (Area - based) 
  การจดัสวสัดิการสังคมในรูปแบบของพื้นท่ีเป็นฐาน โดยทัว่ไปเป็นการจดัตามพื้นท่ี
ทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีการปกครองประเทศ เช่น ภาค จงัหวดั อ าเภอ ทอ้งถ่ิน ต าบล รูปแบบการจดั
สวสัดิการลกัษณะน้ี หน่วยงานในพื้นท่ีจะตอ้งมาร่วมกนัจดับริการตามภารกิจ หน้าท่ีขององค์กร
สวสัดิการสังคม เพื่อให้เกิดความครอบคลุม ทัว่ถึง เป็นธรรม และมีมาตรฐานท่ีดีด้านคุณภาพ
บริการ 
  รูปแบบสวสัดิการตามพื้นท่ีเป็นฐาน จึงมีขอ้จ ากดัต่อการเขา้ถึงแหล่งบริการของ
กลุ่มเป้าหมาย เพราะตอ้งแสดงหลกัฐานสิทธิตามภูมิล าเนาของการตั้งถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกั 
ปัจจุบนัรูปแบบน้ี จึงควรพฒันาโดยใช้มิติอ่ืนๆ มาร่วม เช่น ใช้ทั้งพื้นท่ีเป็นฐาน (Area - based) 
ร่วมกบัการใชโ้ครงสร้างการบริหารงานขององคก์รภาครัฐ (Functional - based) และการใชก้ารมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (Participation - based) เพื่อให้เกิดรูปแบบการจดัสวสัดิการทั้งแนวด่ิง 
(การสั่งการจากบนลงล่าง) และแนวราบร่วมกนัท่ีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 
  รูปแบบท่ี 2 การจดัสวสัดิการสังคมตามวธีิการ (Methods) 
  รูปแบบน้ีใหค้วามส าคญักบัวธีิการใหบ้ริการทางสังคมสงเคราะห์ระดบัจุลภาค เช่น 
เฉพาะราย กลุ่มชนและชุมชน ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการจดับริการโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ขณะท่ีการ
ใหบ้ริการโดยทางออ้มระดบัมหภาค เช่น การบริหารงานองคก์รและการวิจยัก็เป็นการสนบัสนุนให้
เกิดรูปแบบการจัดสวสัดิการใหม่ๆ ข้ึน แต่โดยทั่วไปรูปแบบการจัดสวสัดิการจะเน้นท่ีการ
ใหบ้ริการเฉพาะรายมาก จึงส่งผลใหรู้ปแบบการจดัสวสัดิการในวธีิการอ่ืนๆ ถูกให้ความส าคญันอ้ย
กวา่รูปแบบการจดัสวสัดิการสังคมในลกัษณะน้ี จึงตอ้งใชท้ั้งระดบัจุลภาคร่วมกบัระดบัมหภาค 
  รูปแบบท่ี 3 การจดัสวสัดิการสังคมในลักษณะของการเคล่ือนไหวทางสังคม 
(Social Movement) 
  รูปแบบการจดัสวสัดิการสังคมในลกัษณะน้ีเป็นการสร้างกระแสใหม่ กระแส
ทางเลือกของสังคมต่อการจดัสวสัดิการท่ีเช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหาส าคญัของสังคมท่ีเช่ือวา่ ตอ้ง
เสริมสร้างพลงัอ านาจ (Empowerment) ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้รู้จกัการปกป้อง คุม้ครองสิทธิ
ของตนเอง การเมือง และสังคมวฒันธรรม การเคล่ือนไหวทางสังคมก็เพื่อสร้างความตระหนกัของ
คนในสังคมความรับผิดชอบทางสังคมร่วมกนัดา้นสวสัดิการสังคม เช่น การใช้เครือข่าย การใช้
องค์กรชุมชนเคล่ือนไหวต่อรองกับอ านาจรัฐ เป็นต้น รูปแบบน้ีเช่ือว่าจ  าเป็นต้องก าหนดแผน 
ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย กลไกการท างาน เพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
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  รูปแบบท่ี 4 การจดัสวสัดิการสังคมโดยสถาบนั (Institutional - based) 
  รูปแบบการจดัสวสัดิการสังคมโดยสถาบนัเป็นการจดัสวสัดิการท่ีรัฐเช่ือวา่ รัฐควร
แทรกแซงการจดัสวสัดิการให้กบัประชาชน โดยใช้โครงสร้างอ านาจของรัฐท าหน้าท่ีจดัระบบ
สวสัดิการสังคมในลกัษณะต่างๆ เช่น สวสัดิการภาคบงัคบั เป็นการจดัผา่นกลไกนโยบายสังคมทาง
กฎหมาย เช่น บริการประกนัสังคม บริการการศึกษาภาคบงัคบั บริการประกนัสุขภาพ บริการสถาน
สงเคราะห์ต่างๆ เป็นตน้ แต่เน่ืองจากบริการดงักล่าวไม่สามารถตอบสนองกบัความตอ้งการของคน
ทุกคนในสังคมได้ จึงท าให้เกิดรูปแบบการจดับริการสวสัดิการท่ีลดการพึ่งพาสถาบนัของรัฐลง 
(Deinstitutional - based) บริการในลกัษณะน้ีจะเกิดข้ึนจากภาคส่วนของชุมชน ประชาชนท่ีมี
ศกัยภาพ ความเขม้แขง็เขา้มามีส่วนร่วมในการจดับริการเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์กลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน บริการลกัษณะน้ีมีความเช่ือท่ีวา่ รัฐควรลดบทบาทการแทรกแซงการจดั
สวสัดิการลง แต่ปล่อยใหก้ลไกของชุมชน ประชาชนท าหนา้ท่ีจดัสวสัดิการแทนรัฐ 
  ในท่ีน้ี รูปแบบการจดัสวสัดิการสังคม หมายถึง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
ในการจดัสวสัดิการสังคมท่ีเหมาะสม เป็นธรรม ทัว่ถึง เท่าเทียม มีมาตรฐาน เป็นรูปแบบท่ีมีความ
หลากหลาย เป็นสวสัดิการแบบทางเลือกใหก้บักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคม 
 2.3 สรุปหลกัความส าคัญของการจัดสวสัดิการชุมชน 
  ธีระ ศรีธรรมรักษ ์และ วทิย ์ชะนะภยั (2550: 52 - 53) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารจดั  
สวสัดิการสังคมในแง่ของประชาชนท่ีควรค านึงถึงในประเด็นต่อไปน้ีคือ 
  ประเด็นท่ี 1 การจดัใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชนการจดัสวสัดิการจะตอ้ง
จดัใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงซ่ึงเป็นความส าคญัอนัดบัแรกที่จะน ามา
พิจารณาเพื่อให้บริการนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆ 
ก่อให้เกิดผลท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน การจดัสวสัดิการท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชน จะท าให้
เสียเวลา เสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์  
  ประเด็นท่ี 2 การให้ประชาชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมรับผิดชอบในการจดั
สวสัดิการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ ประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการ คือ รัฐ และ
เอกชน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ไดร่้วมรับผิดชอบในการจดัสวสัดิการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น จะก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบ ประชาชนจะให้การสนบัสนุน  
ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน เกิดความกระตือรือร้น และมีความสนใจท่ีจะร่วมในกิจกรรมนั้น 
  ประเด็นท่ี 3 การจดัให้ประชาชนทุกระดบัโดยเท่าเทียมกนัการจดัสวสัดิการควรให้
ประชาชนไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทุกคน ไม่วา่ผูรั้บบริการจะอยูใ่นฐานะหรือความเป็นอยู่
อยา่งใด รัฐควรจดัสวสัดิการใหอ้ยา่งยติุธรรม ไม่เกิดความเหล่ือมล ้าต ่าสูงกนั  
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  จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการจดัสวสัดิการชุมชนสามารถมองเห็นถึงการ
บริการทางดา้นสวสัดิการท่ีดีนั้น มีการส ารวจเพื่อหาความตอ้งการของประชาชนวา่มีความตอ้งการท่ี
จะให้หน่วยงานจดัสวสัดิการเพิ่มเติมในเร่ืองใด และอย่างไรบา้ง อาจท าไดโ้ดยการสัมภาษณ์การ
ออกแบบสอบถาม และจากการสังเกตสภาพการต่างๆ รวมกนัหลายวธีิเพื่อรวบรวมปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีจะเป็นประโยชน์ในการจดัสวสัดิการ จะไดจ้ดัสวสัดิการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ตรงตามความ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง (ดงัรูปท่ี 1) 
 

 
 

รูปท่ี 1 ขอ้สรุปหลกัความส าคญัของการจดัสวสัดิการชุมชน 
 
  จากผลการศึกษา สรุปไดว้า่หวัใจหลกัของการจดัสวสัดิการชุมชน คือการพึ่งตนเอง
และการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั “ให้อยา่งมีคุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี ” การจดัสวสัดิการชุมชนตั้งอยูบ่น
พื้นฐานของการเคารพและอยูร่่วมกนัของคนกบัคน และคนกบัธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่า อยู่บน
พื้นฐานของศาสนา ภูมิปัญญาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมในทุกระดบัการจดัสวสัดิการท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของการจดัสวสัดิการสังคม เป็นรูปแบบการจดัสวสัดิการกระแสรองหรือทางเลือก
ท่ีด าเนินการโดยประชาชนเองซ่ึงในมุมมองดา้นทางเลือกของการจดัสวสัดิการทางสังคมไดแ้บ่ง
มุมมองดา้นสวสัดิการกระแสหลกั คือการจดัสวสัดิการโดยรัฐ เป็นการจดัสวสัดิการภาคบงัคบัของ
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รัฐท่ีจดัให้กบัประชาชน การจดับริการโดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การจดัสวสัดิการกระแส
หลกัน้ีจะผา่นกลไกระบบการเงินการคลงั ระบบภาษีของรัฐ 
  กอปรกบัมุมมองสวสัดิการกระแสรอง ซ่ึงเป็นสวสัดิการทางเลือกท่ีเกิดข้ึนจากศกัยภาพ 
ความเขม้แข็งของภาคชุมชน ภาคประชาชนและภาคพื้นถ่ิน สวสัดิการในรูปแบบน้ีจะเกิดข้ึนจาก
ความสนใจ ความสมคัรใจร่วมกนัของกลุ่ม เป้าหมายเป็นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ การจดัระบบ
สวสัดิการจึงข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงร่วมกนัในชุมชน 
  
3.  แนวคิดการจัดการศึกษาในชุมชน 
 ตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัปัจจุบนั ไดก้ าหนดให้ประชาชนมี
สิทธิและเสรีภาพในการไดรั้บการศึกษาตามศกัยภาพ เพื่อพฒันาตนเองและสังคม  รัฐบาลมีหนา้ท่ี
ในการจดัการศึกษาเพื่อเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชน   โดยมีการจดัการศึกษาระดบัต่าง ๆ 
เพื่อสนองความตอ้งการของประชาชน  และเป็นการจดัการศึกษาตลอดชีวิตแก่ปวงชน  โดยลกัษณะ
การจดัการศึกษามี  3  ระบบคือ  (1) การศึกษาในระบบ   เป็นการจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน มี
หลกัสูตร การเรียนการสอน เวลาเรียน การวดัผลประเมินผลและเกณฑ์การจบหลกัสูตรอยา่งชดัเจน  
(2) การศึกษานอกระบบ  เป็นการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว ้ การจดัการเรียนการสอน
ผูเ้รียนไม่ตอ้งเขา้ชั้นเรียน  กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ดว้ยตนเอง  จากการศึกษา
คน้ควา้และการปฏิบติังานจริงในชีวิตประจ าวนั  มีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อการ
ประเมินผลและการจบหลกัสูตร และ (3) การศึกษาตามอธัยาศยั  เป็นการจดัการศึกษาในระบบ
พิเศษท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคคลตามความสนใจ  หลกัสูตรการเรียน  วิธีการ
เรียนรู้และการวดัผลมีความหลากหลาย 
 3.1 ความหมายการจัดการศึกษา 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษา
วา่การศึกษา  หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ บุคคลและสังคม  โดย
การถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ   การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม  สังคม  การ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 6 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงัน้ี การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 



33 

  ในมาตรา 8 การจดัการศึกษาให้ยึดหลกัดงัน้ี (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองในดา้นสิทธิและหนา้ท่ีทางการศึกษา 
  และมาตรา 10 การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการ
รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายการจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถ
พึ่งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
  ส่วน มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยจกัระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกั
เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ ต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการ รวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวไวใ้นแผนพฒันาการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ระยะท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ท่ีเห็นว่า การจดัการศึกษาตอ้งมุ่งประเด็นหลกัในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกระดบัให้สูงข้ึนและกวา้งขวางทัว่ถึง และมีคุณภาพเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาอาชีพ โดยมียุทธศาสตร์ในการพฒันา คือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้
ครอบครัว ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบาย ขอ้ 2 เก่ียวกบัการปฏิรูปการบริหารการจดัการศึกษา โดยมี
เป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งไดรั้บการกระจายอ านาจให้มีความคล่องตวั สามารถจดัการศึกษา
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน ภายใต้แนวทางท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนดและให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรของรัฐและเอกชนมีส่วนร่วม
รับผดิชอบและตรวจสอบการจดัการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง  
  กรมวิชาการ(2550)ได้ให้นโยบายในการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนปรากฏเป็น
แนวความคิดการปฏิรูปการศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด ให้เป็นการจดัการศึกษา
แบบรวมศูนยท่ี์เป็นการบริหารการจดัการศึกษาตามแบบราชการนั้น ท าให้การศึกษากลายมาเป็น
ปัญหาของการพฒันาประเทศ มากกว่าจะเป็นส่วนท่ีเอ้ือให้เกิดการพฒันาประเทศ นักการศึกษา 
นกัวชิาการกระทรวงศึกษา ซ่ึงแมว้า่แต่ละแนวคิดท่ีน าเสนอมาอาจจะแตกต่างกนัในรายละเอียด  คือ
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ระบบการจดัการศึกษาในประเทศไทยตอ้งมีการเปล่ียนแปลง โดยมียุทธศาสตร์การเปล่ียนแปลง
การจดัการศึกษาไทย 4 ประการส าคญัคือ (1)การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพ
ของคน (2) การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการสร้างความกา้วหนา้และความมัน่คง (3)การ
เสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชนและการรวมพลงัเพื่อการเรียนรู้ (4) การปฏิรูปการบริหารการจดั
การศึกษา (ดงัรูปท่ี 2) 
 

รูปท่ี 2 แนงทางการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
  พระมหาสุทิตย ์อาภากโร (อบอุ่น ) (2547)ไดก้ล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่า   
การศึกษามาจากค าว่า  สิกขาในภาษาบาลี  หมายถึง  การแสวงหาวิชชา  ค  าว่า  วิชชา  หมายถึง  
ความรู้  สภาวะแทจ้ริงของส่ิงทั้งหมาย  ดงันั้นสิกขาหรือศึกษาจึงหมายถึงการแสวงหาวิชชา  หรือ
ความรู้แจง้  ซ่ึงก็หมายถึง  ปัญญา  หนา้ท่ีส าคญัของการศึกษา  คือ  การสร้างปัญญา  พระพุทธเจา้
ไดเ้ปรียบปัญญาเหมือนแสงสวา่ง  ไม่มีแสงสวา่งใดเสมอดว้ยปัญญา 
  ธงไชย ไมตรี. (2550)ไดส้รุปความหมายของการศึกษาวา่เป็นกระบวนการวิธีการใด 
ๆ ท่ีท าให้บุคคลเปล่ียนไปในทางท่ีดี  เพื่อจะไดป้รับตวัเองให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้พื่อความผาสุก
ของตนเองและสังคม หรือการศึกษาคือกระบวนวิธีการแห่งความเจริญงอกงาม  (Education  is  
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growth)  ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม   จิตใจ  และทางศีลธรรมจรรยา  การศึกษานั้นไม่มีท่ีส้ินสุด
ตราบใดท่ีมีชีวติก็ตอ้งมีการศึกษา 
  Unesco (1976)  ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาวา่  การศึกษา   หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาความรู้  ศีลธรรม  คุณค่า  และความเขา้ใจต่าง ๆ ซ่ึงจ าเป็นส าหรับชีวิตเพื่อให้ทั้ง
เด็กและผูใ้หญ่มีความเขา้ใจต่อวฒันธรรมและแนวคิดต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อสังคมของตนเองและ
ของชาติอ่ืน ตลอดทั้งความเขา้ใจต่อกฎต่าง ๆ ตามธรรมชาติ พร้อมกบัมีทกัษะทางภาษาและทกัษะ
อ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้และการส่ือสาร 
  Jarvis, Peter. (2007)ได้ให้ค  าจ  ากดัความการศึกษา ดงัน้ี  การศึกษาเป็น
กระบวนการตลอดชีวติ ไม่มีก าหนดเวลาตายตวัในการเขา้รับการศึกษาและการส าเร็จการศึกษา จะ
อยูใ่นรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการมากข้ึน เพื่อจะได้เขา้ถึงแต่ละบุคคลเพิ่มข้ึน การศึกษาระบบจะมี
ความหมายมากข้ึนและจะผสมกลมกลืนเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะน าไปใชห้ลงัจากส าเร็จการศึกษา ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากองคก์รต่าง ๆ อยา่งมากมาย  ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  ระบบสารสนเทศ 
  โดยสรุปการศึกษา  หมายถึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะของผูเ้รียน
เพื่อให้สามารถปรับตวัและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการจดัการศึกษาของไทยจึงควรเน้นปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวิตมีการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีเพราะการให้ความส าคญักบัแหล่งการ
เรียนรู้เพียงแหล่งเดียว คือ ระบบโรงเรียนอย่างเช่นในปัจจุบนัน้ีอาจไม่สามารถพฒันาบุคคลให้
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต อาชีพ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรของชุมชน และอาจจ าท าให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดความรู้ ความสามารถขาดทกัษะในการด ารงชีวิตและการพฒันาตนเองตาม
วิถีชีวิตของชุมชนเน่ืองจากมีแหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคล 
 3.2 ประเภทของการจัดการศึกษา 
  สุมาลี  สังขศ์รี (2545)ไดศึ้กษาการจดัการศึกษานอกระบบเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต
ตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้อธิบายการจดัการศึกษาของไทย
ออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ 

1. การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลกัสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน 

2. การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  
รูปแบบ  วิธีการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็นเง่ือนไข
ส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
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3. การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาที่ให้ผู เ้ รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดลอ้ม ส่ือหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 
  การจดัการศึกษาของไทยไดเ้นน้ให้การจดัการศึกษายึดหลกัการจดัการศึกษาตลอด
ชีวติ  ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นมาตรา  8 วา่  “การจดัการศึกษาให้ยืดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับปวงชน ” 
(ดงัรูปท่ี 3) 
 
 

 
รูปท่ี 3 แสดงรูปแบบของการจดัการศึกษา 
ท่ีมา : สมประสงค ์  วทิยเกียรติ,  “การศึกษาตามอธัยาศยัส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้,” วารสาร
ศึกษาศาสตร์  มสธ.  1,  2 (ธนัวาคม  2549 - พฤษภาคม  2550). 
 
 3.3  สรุปความส าคัญของการจัดการศึกษา 
  Ronald, K., & Jerry, V. (2000) ตั้งค  าถามเก่ียวกบัประโยชน์ของการศึกษาไว ้3 ขอ้  
ดงัน้ี ใครบา้งท่ีไดรั้บประโยชน์จากการศึกษา ประโยชน์จากการศึกษาเกิดข้ึนเม่ือใด  ประโยชน์จาก
การศึกษาเกิดข้ึนจากองคป์ระกอบอะไรบา้ง ดงัน้ี 
  ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาคือผูเ้รียน  สังคม  และบุคลากรทางการศึกษา 
  ดา้นผูเ้รียน   ผูเ้รียนมกัเป็นส่ิงแรกท่ีถูกกล่าวถึงเม่ือถามวา่ใครจะเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์
จากการศึกษา  ผูเ้รียนแต่ละคนท่ีผ่านเขา้มาในระบบการศึกษา  จะเขา้มาพร้อมกบัลกัษณะนิสัย
เฉพาะตวัของแต่ละคนท่ีอาจส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จทางการศึกษาของแต่ละคน   
  ดา้นสังคม   นอกจากตวัผูเ้รียนเองท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาแลว้  บุคคลอ่ืน
ซ่ึงอาจเป็นผูล้งทุนทางการศึกษาให้กบัผูเ้รียนโดยตรง  เช่น  ครอบครัว  เพื่อน  หรือผูท่ี้ลงทุน
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ทางการศึกษาทางออ้ม จึงเป็นหน้าที่ของรัฐในการศึกษาว่าการศึกษาประเภทใดให้ประโยชน์
กบัสังคมมากนอ้ยแค่ไหน  เพื่อรัฐจะไดพ้ฒันานโยบายเพื่อจดัการศึกษาให้ตอบสนองกบัสังคม
ใหม้ากท่ีสุด 
  ดา้นบุคลากรทางการศึกษา  นอกจากการศึกษาจะมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนและสังคมแลว้  
การศึกษายงัมีประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมกัจะไม่ค่อยไดถู้กกล่าวถึงกนับุคลากรทาง
การศึกษา หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และผูใ้ห้บริการต่าง ๆ ในสถานศึกษาประโยชน์ของ
การศึกษาสามารถเกิดข้ึนไดร้ะหวา่งท่ีศึกษา  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พระธรรมปิฏก (2543: า65-
66) ไดอ้ธิบายหลกัการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไว ้2 แบบ คือ 

1. ความสุขท่ีอาศยัปัจจยัภายนอก คือ บรรยากาศ ท่ีเกิดจากกลัยาณมิตร ครู อาจารย์
ท่ีมีเมตตาเป็นตน้ ซ่ึงตอ้งระวงั ท่ีวา่จะท าใหอ่้อนแอลง และพึ่งพา  

2. ความสุขท่ีเกิดจากการสนองปัจจยัภายใน คือ การเรียนรู้และการท างาน เป็นการ
สนองความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรคใ์นตวัของเขาเอง ซ่ึงท าให้เขามีความสุขข้ึนในตวัเอง ไม่ตอ้งพึ่ง
ผูอ่ื้น เป็นอิสระและท าใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 
  ชีวิตของมนุษยจึ์งเป็นชีวิตท่ีอยูไ่ดด้ว้ยการศึกษา ชีวิตท่ีดีคือชีวิตแห่งการศึกษาซ่ึงมี 
จุดหมายเพื่อน าไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ปัญญา เม่ือมีการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพฒันาชีวิต ชีวิตของมนุษยน์ั้น
เป็นองคร์วมท่ีประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศีล สมาธิ และปัญญา 
  กอปรกบัการศึกษาของประเวศ วะสี (2541: 44-45) ไดเ้สนอยทุธศาสตร์ปฏิรูปการ
เรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาไวด้งัน้ี 
  กระบวนการเรียนรู้ควรปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีจะพฒันามิติทางกาย  สังคม จิต และ
ปัญญาใหเ้ขม้แขง็ครบทุกดา้นพร้อมกนัไป วธีิการเรียนรู้ปรับมาจากวธีิการท่ีพระพุทธเจา้สอน คือ 

1. สุตมยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง = การรับรู้) 
2. จินตามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจาการคิด) 
3. ภาวนามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา) มาเป็น 

  การศึกษาจากการท่ีดีจึงควรใหค้วามส าคญั กบัประเด็นส าคญัคือ การสัมผสัความจริง 
การศึกษาจากการคิด  การศึกษาจากการเจริญสติการเรียนรู้ควรใช้ทั้ง 3 วิธีผนวกกนัซ่ึงขยายความ
พอเป็นสังเขป ดงัน้ี 

1. การศึกษาจากการสัมผสัความจริง 
1.1 การศึกษาจากการสัมผสัความจริงทางธรรมชาติไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

ดิน น ้ า อากาศ ป่าไม ้ และความหลากหลายทางธรรมชาติ จะท าให้รัก รักษา และใชป้ระโยชน์จาก
ธรรมชาติ 
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1.2 การศึกษาจากการสัมผสัความจริงทางสังคมวฒันธรรม โดยเฉพาะจากชุมชน 
ทั้งในชนบทและในเมือง ท าใหรู้้ความจริงทางสังคมและวฒันธรรม 

1.3 การศึกษาจากการสัมผสัความจริงโดยการท างานและกิจกรรม โดยเลือกส่ิงท่ี
ชอบ อาจเป็นอาชีพ หรือการเป็นอาสาสมคัรเพื่อสังคม เป็นการน าเอาการศึกษากบัเร่ืองเศรษฐกิจ
สังคมเขา้หากนั 

1.4 การศึกษาจากการสัมผสัความจริงท่ีเป็นสุนทรียะทั้งท่ีเป็นความงามทางธรรมชาติ
และทางศิลปะ เพื่อความสุขและความละเอียดอ่อนทางจิตใจ 

1.5 การศึกษาจากการสัมผสัความจริงทางขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้มูลข่าวสารมีทั้งท่ีเป็น
จริงและไม่จริง ซ่ึงสามารถน ามาเลือกใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้
  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2550) ได้วิเคราะห์แนวโน้มของการศึกษาไทยการ
วิเคราะห์การศึกษาในประเทศภายใตก้ารใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) 
การศึกษาแห่งชาติ รวมถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกทั้งความพยายามของทุกส่วน
ในการมุ่งมัน่พฒันาการศึกษาในประเทศที่ผ่านมา นั้นสามารถมองให้เห็นถึงสภาพท่ียงัไม่มีการ
พฒันาอยา่งชดัเท่าทีควร จึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นแนวโนม้ในอนาคตเป็น 2 ดา้นคือ 
  แนวโนม้ดา้นบวก คือหลกัสูตรใหม่เกิดข้ึนจ านวนมากจากการเปล่ียนแปลงและการ 
แข่งขนัในดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคมตอ้งการเพิ่มความรู้ความสามารถให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง จึงหนัมาสนใจศึกษาต่อในหลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
เศรษฐกิจ มีแนวโน้มมากข้ึนเน่ืองจากสภาพยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเช่ือมโยงด้านการคา้และการ
ลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตตอ้งการคนท่ีมีความสามารถดา้นภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้
ความตอ้งการการศึกษาท่ีเป็นภาษาสากลมีมากข้ึน 
  การจดัการศึกษามีความเป็นสากลมากข้ึน สภาพโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการเช่ือมโยงในทุก
ดา้นร่วมกนัทัว่โลก ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยองคค์วามรู้ กฎกติกา การด าเนินการดา้นต่าง ๆ ทั้ง
การคา้ การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  
  แนวโนม้ดา้นลบ คือ การเพิ่มช่องว่างดา้นคุณภาพในการจดัการศึกษาแมว้า่สภาพ 
การแข่งขนัทางการศึกษาจะเป็นแรงผลกัให้สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เร่งพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนมากข้ึน แต่เน่ืองจากทรัพยากรตั้งตน้ของแต่ละสถาบนัการศึกษามีความแตกต่างกนั 
ยอ่มไม่มีศกัยภาพเพียงพอในการพฒันาคุณภาพมากนกัการ  
   การผลิตบณัฑิตเกินความตอ้งการของตลาดเน่ืองจากความตอ้ง การศึกษาต่อใน
ระดบัอุดมศึกษามีสูงข้ึน และการพฒันาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐท่ีตอ้งหาเล้ียง
ตนเอง มีอิสระในการบริหารและเปิดหลกัสูตรเพื่อหาผูเ้รียนเขา้เรียนให้ไดจ้  านวนมาก ส่ิงเหล่าน้ีจะ
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ส่งผลกระทบดา้นแรงงานลน้ตลาด สอนคุณธรรมจริยธรรมยงัไม่มีคุณภาพแนวคิดของทุนนิยมท่ี 
มุ่งแข่งขนัไดแ้พร่กระจายไปทัว่โลก ส่งผลใหผู้ค้นต่างมุ่งแข่งขนั  
  สรุปไดว้า่ ประเทศไทยยงัตอ้งการ การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรม การกระจายงบประมาณที่เป็นธรรม ปฏิรูปการใช้งบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบับริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศ โดยความร่วม
แรงร่วมใจทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะด้านการพฒันากระบวนการ
เรียนการสอนก็ควรใหส้อดคลอ้งกบัการท างานของสมองของผูเ้รียนและมีคุณภาพท่ีใชง้านได ้
 
4.  แนวคิดการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
 ศูนยก์ารเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทหน่ึงท่ีโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาด
เล็กหรือขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่สามารถด าเนินการจดัตั้งและดาเนินงานได ้ความหมายของศูนย์
การเรียนมีการนิยามความหมายของศูนยก์ารเรียน  ในด้านพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พุทธศกัราช 2545 และฉบบัท่ี 3 พุทธศกัราช 2553 
กล่าววา่ ศูนยก์ารเรียนเป็นสถานท่ีเรียนท่ีหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบนัการแพทย ์
สถานสงเคราะห์ และสถาบนัสังคมอ่ืนๆ เป็นผูจ้ดัข้ึน 
 4.1 ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ 
  กิดานนัท ์มะลิทอง (2543: 10) ให้ความหมายไวด้งัน้ี ศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนท่ีให้ผู ้เรียนเข้าไปศึกษาความรู้ได้ด้วยตนเองตามความสนใจ  
ความสามารถ และการควบคุมการเรียนด้วยตวัผูเ้รียนเอง  โดยการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง
จะอาศยัส่ือการสอนแบบประสมจดัภายใตก้ารดูแลของผูส้อน ซ่ึงท าหน้าที่ประสานงานพร้อม
ทั้งเตรียมหาชุดการสอนตามความตอ้งการของผูเ้รียนในระดบัต่างๆ  
  อุดม เชยกีวงษ ์ (2544: 160) กล่าววา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นสถานท่ีจดัการเรียนท่ี
ผูเ้รียนสามารถเขา้ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  
  อรจรีย ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง (2545: 150) ไดใ้ห้ความหมาย ศูนยก์ารเรียนรู้ คือ สถานท่ี
รวบรวมวสัดุอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบให้นกัเรียนท างานในศูนยก์ารเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้งาน
ตามอตัราความกา้วหนา้ของตนเอง และนกัเรียนตอ้งเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
  บุญเก้ือ ควรหาเวช (2543: 94-97) ให้ความหมายของศูนยก์ารเรียนรู้ว่า เป็นการ
ขยายห้องเรียนปกติออกไปโดยการจดัระบบการสอนและแหล่งความรู้ข้ึนมาใหม่ ให้ผูเ้รียนแบ่ง
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ออกเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 6-8 คน เพื่อร่วมกนัประกอบกิจกรรมในศูนยต่์างๆ ท่ีจดัไวใ้นห้องเรียน
และเวยีนไปจนครบทุกศูนย ์ซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2550 : 2) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ หมายถึง
สถานท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือการสอนหลาย
รูปแบบ หลายชนิด และหลายประเภท ไดแ้ก่ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาการอาชีพ กิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวชิาการและวชิาชีพจากส่ือ กิจกรรมสนเทศ รวมทั้งยงัเป็นแหล่งในการท าหนา้ท่ีประสาน 
แหล่งวิทยาการความรู้ข่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทัว่ไปในชุมชน
ต่างๆ แตกต่างกนัไป 
  นิพนธ์ ศุขปรีดี (2536: 221-231) กล่าวว่า ศูนยก์ารเรียนรู้เป็นสถานท่ีซ่ึงได้จดั
บรรยากาศให้ผูเ้รียนสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองจากโปรแกรมการสอน ซ่ึงจดัไวใ้นรูปของ
แหล่งความรู้ตามหมวดหมู่ของเน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใตก้ารประสานงานดูแลของผูส้อน 
  ศูนยก์ารเรียนรู้ หมายถึง การจดัพื้นท่ีการเรียนทางกายภาพเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลหรือผูเ้รียนในกลุ่มเล็ก ตามงานท่ีโปรแกรมก าหนดให ้
โดยจดัเป็นคูหาหรือโตะ๊ และมีส่ือการเรียนในรูปแบบส่ือประสม  ช่วยในการเรียนรู้โดยมีครูผูส้อน
คอยแนะน า 
  กรมวิชาการ (2556 )ได้อธิบายลกัษณะของศูนยก์ารเรียนรู้มีพื้นฐานจากแนวคิด
การศึกษาระบบเปิดในช่วงทศวรรษ 1960 ถึง 1970 โดยการจดัพื้นฐานการเรียนให้ผูเ้รียนมีโอกาส
ควบคุมการเรียน เพิ่มข้ึน เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมดว้ยตนเองหรือโดยกลุ่ม จะจดัโดยแบ่งกลุ่ม 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัพื้นท่ีน้ีสามารถจดัภายในห้องเรียนในห้องปฏิบติัการ โดยรอบเพื่อให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสเรียน อภิปราย วิจยั แกปั้ญหา หรือทดลองร่วมกนั หรืออาจจดัโต๊ะคอมพิวเตอร์ท่ี
ต่อเป็น เครือข่ายหรือในลกัษณะท่ีสามารถท ากิจกรรมคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็กได ้นอกจากน้ียงัจดั
ในลกัษณะเป็นคูหาเพื่อก าจดัเสียงรบกวนในขณะเรียนหรือท ากิจกรรมจากศูนยใ์กลเ้คียง หรือเสียง
รบกวนอ่ืน ท่ีจะท าใหเ้สียสมาธิในการเรียนรู้ 
  ในการเรียนท่ีแต่ละศูนย์แยกตามกิจกรรมการเรียนออกจากกัน ผูเ้รียนท่ีแบ่ง
ออกเป็น  กลุ่ม ๆ แต่ละกลุ่มตอ้งเรียนให้ครบทุกศูนย ์ ส่วนศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีจดัทุกกิจกรรมไวใ้น
ศูนยเ์ดียว แต่ละกลุ่มตอ้งเปล่ียนกนัเขา้ไปเรียน 
  ดงันั้นจึงสรุปวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ หมายถึง แหล่งความรู้ท่ีจะให้บริการความรู้ในดา้น
ต่างๆ และเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ และให้ข่าวสารขอ้มูลแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นศูนย์
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนให้สมบูรณ์ในตวัเอง ซ่ึงผูเ้รียนมีโอกาสในการด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั 
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 4.2  องค์ประกอบของระบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ  คือ
ระบบ เป็นหน่วยท่ีเป็นรูปธรรม หรือ นามธรรม ประกอบ ดว้ย หน่วยยอ่ยหรือองค์ประกอบท่ีเป็น
อิสระแต่มีความสัมพนัธ์กนั ด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมายตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด มีการควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบส าคญัคือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ 
ผลลพัธ์ และผลยอ้นกบัเพื่อควบคุมและปรับปรุงงาน 
  ส่วนประกอบของระบบหมายถึง ส่ิงท่ีรวมกนัเขา้เป็นระบบ เพื่อท าให้ระบบมีความ
เป็นหน่วยสมบูรณ์ ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมด ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นปัจจยัน าเขา้ ส่วนท่ี
เป็นการด าเนินงาน และส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ และให้ข้อมูลย้อนกลับ โครงสร้างของระบบ 
ประกอบดว้ย โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัเป็นกระบวนการท่ี
สืบเน่ืองอยูต่ลอดเวลา เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการของระบบ คือ การเรียนรู้ และองคป์ระกอบการ
ด าเนินงานของระบบ 
  กระทรวงมหาดไทย (2550) ได้กล่ าวถึงขอบเขตของระบบจัดการศึกษาว่า
ประกอบดว้ยขอบเขตท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ  

1. สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน เป็นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพปัญหา ภายใน
องคก์รท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบดงักล่าว ความตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

2. ปัจจยัน าเขา้ในระบบ เป็นส่ิงท่ีใส่เขา้ไปในระบบ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการ เช่นทรัพยากรความรู้ หลักสูตร อุปกรณ์ละส่ิงอ านวยสะดวกในการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนสถานท่ีส่ือการเรียนรู้ ส่ิงจูงใจในการเรียนรู้ บุคลากร 

3. กระบวนการจดัการศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีกระท าต่อปัจจยัน าเขา้ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์
การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ เช่นการใหบ้ริการ การส่ือสารความรู้ การปรึกษาแนะน าผูเ้รียน 

4. ผลลพัธ์ทางการศึกษา เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการใส่ปัจจยัน าเขา้ไปในกระบวนการ
ด าเนินงาน เช่น การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจของผูเ้รียน การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ลดตน้ทุน 

5. การให้ผลยอ้นกลบั เป็นส่ิงท่ีน ามาใช้ก ากบัควบคุมให้สามารถด าเนินการตาม
เป้าหมาย เช่นการรายงานผล การเช่ือมโยงผลการเรียน การตรวจสอบปรับปรุงระบบ 
  รูปแบบวธีิการด าเนินงานในองคป์ระกอบต่างๆ หมายถึง วธีิการด าเนินงานของ
องคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทและท าใหก้ารด าเนินงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
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  ขอ้ดีของศูนยก์ารเรียนรู้ คือ เรียนตามอตัราการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนหรือ
ภายในกลุ่ม (Self-Pacing) ศูนยก์ารเรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนตามความตอ้งการความสามารถของแต่
ละคนหรือผูเ้รียนภายในกลุ่ม  ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม ภาวะเป็นผูน้ ายอมรับฟังความคิดเห็น
ผูอ่ื้น มีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนจะฝึกฝนตนเองให ้     
(1) มีความเช่ือมัน่ในตนอง (2) เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มท่ีตนอยู ่และ (3) มีคุณลกัษณะพึงประสงคต์าม
สภาพสังคมและวฒันธรรมไทย  
                         แนวทางการด าเนินงานของ ศูนยก์ารเรียนควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีลกัษณะของ
ประชาชนท่ีมีคุณภาพ  5 ประการ คือ (1) กลา้และรู้จกัแสดงความคิดเห็น  (2) ตัดสินใจด้วย
ตนเอง (3) ท างานด้วยกันเป็นหมู่อย่างมีประสิทธิภาพ        (4) แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองอยูเ่ป็น
นิจ และ (5) มีความรับผิดชอบและปฏิบติังานดว้ยคุณธรรม อนัดีงาม ซ่ึงเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในตวัผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง   

  รูปแบบของศูนยก์ารเรียนสามารถแบ่งไดห้ลายรูปแบบแต่ท่ีพบกนัมากมี 4 ประเภท 
คือ ศูนยก์ารเรียนเอกเทศ ศูนยก์ารเรียนในห้องเรียน การสอนแบบศูนยก์ารเรียน และศูนยก์ารเรียน
ชุมชน จากการศึกษาพบวา่ ศูนยก์ารเรียนเอกเทศ ศูนยก์ารเรียนในห้องเรียน และศูนยก์ารเรียน
ชุมชนเหมาะท่ีจะนามาใช้ในการจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ืองประชาคมอาเซียน ซ่ึง
สรุปสาระส าคญัรูปแบบศูนยก์ารเรียนดงักล่าวไดด้งัน้ี  
  รูปแบบท่ี 1 ศูนยก์ารเรียนเอกเทศ เป็นศูนยก์ารเรียนท่ีแยกเป็นอิสระจากห้องเรียน 
เช่น ศูนยก์ารเรียนครู เป็นศูนยก์ารเรียนท่ีใชเ้ป็นห้องปฏิบติัการ ศูนยก์ารเรียนน้ีจะสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนการสอนให้คล้ายคลึงกับสภาพจริง เพื่อจะให้ครูหรือนิสิตฝึกสอนได้ทดลอง
แนวความคิดใหม่ๆ ก่อนท่ีจะน าไปใชใ้นหอ้งเรียนจริง  
  รูปแบบท่ี 2 ศูนยก์ารเรียนในห้องเรียน เป็นการดดัแปลงห้องเรียนธรรมดาโดย
จดัเป็นศูนยว์ิชาการต่างๆ ไวท่ี้ผนงัห้อง หรือมุมห้อง โดยมีส่ือการสอนให้นกัเรียนไดศึ้กษาหรือ
คน้ควา้ตามวิธีการต่างๆ เช่น ศูนยศิ์ลปะ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ ศูนยส์ังคมศึกษา ฯลฯ ศูนยเ์หล่าน้ีครูยงั
ไม่ไดใ้ช้เป็นส่วนหน่ึงของการสอนอยา่งจริงจงั นกัเรียนหาความรู้จากศูนยเ์หล่าน้ีในเวลาวา่งเป็น
ส่วนใหญ่ศูนยก์ารเรียนในห้องเรียนน้ีภายหลงัไดพ้ฒันามาเป็นห้องเรียนแบบเปิด หรือห้องเรียน
รายบุคคล  
  รูปแบบท่ี 3 ศูนยก์ารเรียนชุมชน คือ สถานศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลทุกวยัไม่วา่
จะเป็นเด็กเล็ก หรือผูสู้งอายเุขา้ศึกษาหาความรู้ได ้นกัเรียนอาจจะเรียนจากโปรแกรมการสอนซ่ึงจดั
ไวใ้นรูปของชุดการสอนรายบุคคล โดยมีครูทาหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานท่ีปรึกษา    
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  โดยสรุป รูปแบบของศูนยก์ารเรียนท่ีจะนามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แนวคิดและ
ลกัษณะของศูนยก์ารเรียนเอกเทศ ศูนยก์ารเรียนในห้องเรียน และศูนยก์ารเรียนชุมชนมาผสมผสาน
กนันามาใชใ้นการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 4.3 ตัวอย่างการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในต่างประเทศ 
  ผูว้จิยัไดศึ้กษาการจดัศูนยก์ารเรียนในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ออสเตรเลีย แทนซาเนีย ฟิจิ เบลเยี่ยม 
องักฤษ และสหรัฐอเมริกา ไดส้รุปสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันารูปแบบศูนย ์ การเรียนรู้ดว้ย
ตนเองเร่ือง ประชาคมอาเซียน ดงัน้ี (Miura Matsushit Nakamura and Suezaki, 1992: 92 – 182I 
garashi; 1982: 53 Abubakar,1982; 74 Caldwald, 1989; Ishumi, 1992; Gawidi,1982: 131)  
  รูปแบบท่ี 1 การจดัศูนยก์ารเรียนในประเทศญ่ีปุ่นเป็นศูนยส่์งเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษาและวฒันธรรมจะจดักิจกรรมประเภทปาฐกถา อภิปราย บรรยาย สาธิต นิทรรศการ เป็นตน้ 
การด าเนินงานของศูนยจ์ดัทาขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บริการใหค้าปรึกษาเรียนรู้และบริการข่าวสาร
ขอ้มูล ผูม้าใชบ้ริการมีทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
  รูปแบบท่ี 2 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศมาเลเซีย การบริหารงานมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาผูใ้หญ่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งศูนยก์ารเรียน แหล่งภูมิปัญญา
ชาวบา้นในหมู่บา้น มาร่วมดาเนินการ มีการประเมินและติดตามกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  
  รูปแบบท่ี 3 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศสิงคโปร์ วตัถุประสงค์ เพื่อ พฒันา
ประชากรให้มีความสามารถทางเทคโนโลยีสูงข้ึน ปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสมกบัสังคม ส่งเสริมการ
ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ศูนยก์ารเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนในดา้นการพาณิชย ์ศิลปะ ภาษา วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ ดนตรี กีฬา และคหกรรม ผูม้ารับบริการเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ไดรั้บเงินสนบัสนุนจาก
รัฐบาลด าเนินการ มีคณะกรรมการและอาสาสมคัรท างาน  
  รูปแบบท่ี 4 การจดัศูนย์การเรียนของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจดักิจกรรมการเรียน เช่น ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั ศิลปะการวาดภาพ ฯลฯ  
  รูปแบบท่ี 5 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศอิสราเอล จดักิจกรรมต่างๆ แตกต่าง
กนัตามวยัและเพศ เพื่อสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการ ภายในศูนยมี์กิจกรรม เช่น วาดภาพ 
ฝึกความเป็นผูน้ า ฯลฯ เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ความอดทน เพิ่มประสิทธิภาพ ความรู้ 
และรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  
  รูปแบบท่ี 6 การจดัศูนยก์ารเรียนประเทศออสเตรเลีย อาจจดัในโรงเรียนหรืออาคาร
วา่งในชุมชน ห้องของบริษทัเอกชน จดัสาหรับบริการกิจกรรมการศึกษา เพื่อสนองความตอ้งการ
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เรียนรู้ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายประเทศต่างๆ เจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารเรียนจดัประชาสัมพนัธ์การ
เรียนต่างๆ  มีอาสาสมคัรมาช่วยร่วมจดับริการ  
  รูปแบบท่ี 7 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศทานซาเนีย  ศูนยบ์ริการให้ความรู้
อนามยัพื้นฐาน สอนการอ่านออกเขียนได ้มีคณะกรรมการหมู่บา้นและเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินดูแลการจดั 
กิจกรรมต่างๆ มีการตั้งศูนยผ์ลิตเอกสารเสริม และการจดักิจกรรมสนองต่อความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน  
  รูปแบบท่ี 8 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศฟิจิ สร้างศูนยค์วามรู้ในหมู่บา้น โดย
ใชส่ื้อส่ิงพิมพกิ์จกรรมท่ีจดัส่งเสริมกลุ่มให้มีการสนทนา เพื่อพฒันาหมู่บา้น โดยระดมทรัพยากร
ทอ้งถ่ิน  
  รูปแบบท่ี 9 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศเบลเยี่ยม ให้บริการยืมหนงัสือ วีดิ
ทศัน์ มีหอ้งจดักิจกรรมเพิ่มความรู้ เช่น การบรรยาย ปาฐกถา หอ้งฝึกอาชีพ มีการส ารวจความสนใจ
ของกลุ่มเป้าหมายในการมารับบริการ ตลอดจนมีการประเมินผลการเรียนและความพึงพอใจในการ
มารับบริการของกลุ่มเป้าหมาย  
  รูปแบบท่ี 10 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศองักฤษ ในรูปศูนยพ์ฒันาการศึกษา
เพื่อชุมชน มีการประชุมสัมมนา อภิปรายเก่ียวกบังานชุมชมศึกษา จดัอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร
ใหก้บัโรงเรียน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เปิดโอกาสใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
  รูปแบบท่ี 11 การจดัศูนยก์ารเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนยจ์ะมีบทบาทใน
การเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน  ผูรั้บบริการจะตอ้งผ่านการ
ประเมิน คือ ประเมินตนเองดา้นความรู้ ความเขา้ใจงานการศึกษาชุมชน หลงัจากการอบรมก็มีการ
ประเมิน และมีการประเมินการดาเนินงานของบุคคลนั้นหลงั 6 เดือน เพื่อดูวา่สามารถนาความรู้ไป
ใชใ้นการพฒันาชุมชนของตนหรือไม่  
  โดยสรุปจากการศึกษาตวัอย่างศูนยก์ารเรียนในต่างประเทศทั้ง 11 ประเทศ ได้
แนวทางในการน ามาใช้เพื่อพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้  เร่ือง พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ใน
สถานศึกษาเพื่อการศึกษาตลอดชีวติ น ามาก าหนดองคป์ระกอบและขั้นตอน ดงัน้ี  

1. ศูนยก์ารเรียนท่ีจดัตั้งข้ึนใหบ้ริการทางการศึกษาส่วนใหญ่  
2. การตั้งศูนย์การเรียนจะตอ้งมีหลายหน่วยงานมาร่วม เพื่อให้การด าเนินการ

ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะบุคคลในชุมชนท่ีมีจิตอาสา  
3. ศูนยก์ารเรียนจะช่วยส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  
4. รัฐบาลสนบัสนุนในเร่ืองงบประมาณในการด าเนินการ  
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5. ศูนยก์ารเรียนท่ีตั้งข้ึนสนองความตอ้งการของผูม้ารับบริการในดา้นการเรียนรู้
และความเขา้ใจเป็นส าคญั  

6. ศูนยก์ารเรียนจะจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ นอกจากน้ีส่งเสริมให้
เกิดความรับผดิชอบและความอดทน  

7. ศูนยก์ารเรียนนอกจากจะให้ความรู้ในด้านการศึกษายงัตอ้งสร้างจิตส านึกให้
เกิดข้ึน  
  การเรียนดว้ยตนเองของศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง เร่ือง ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ารเรียนให้นกัเรียนประถมศึกษามาศึกษาหาความรู้  ความเขา้ใจในเร่ืองอาเซียน นกัเรียน
สามารถเรียนไดต้ามความสนใจ ความตอ้งการ และความสะดวก เป็นการเรียนดว้ยตนเองของ
นกัเรียน และโดยลกัษณะและหลกัการของการจดัตั้งศูนยก์ารเรียน ก็มุ่งเนน้ให้ผูใ้ชบ้ริการไดเ้สาะ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนดว้ยตนเอง ครอบคลุม (1) ความหมาย
ของการเรียนดว้ยตนเอง (2) ปรัชญาการเรียนดว้ยตนเอง (3) หลกัจิตวิทยาท่ีใช้ในการเรียนดว้ย
ตนเอง (4) ขอ้ดีของการเรียนดว้ยตนเอง (5) วธีิการเรียนดว้ยตนเอง และ (6) ส่ือและกิจกรรมท่ีใชใ้น
การเรียนดว้ยตนเอง  
 
5. แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
 การพฒันาคุณภาพชีวติท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึง  ท่ีจะตอ้งรีบพฒันาไปพร้อมกนัอยา่งสมดุล  
เพราะว่าการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม  จ  าเป็นต้องมีการคบหาเก่ียวพันระหว่างบุคคลรอบด้าน  
พฤติกรรมท่ีเราแสดงออกย่อมไปกระทบอารมณ์ความรู้สึกระหว่างบุคคลแล้วสะทอ้นกลับมา
เก่ียวพนัตวัเราด้วย  ผลของการสะท้อนกลบัมามีอิทธิพลต่อการพฒันาชีวิตเช่นกัน  ถ้าสะทอ้น
กลบัมาในทางบวกก็จะช่วยเสริมสร้างก าลงัใจและมีส่วนช่วยผลกัดนัการพฒันาชีวิตไดส้ะดวกข้ึน  
หากสะทอ้นกลบัในทางลบ  ความเก่ียวพนันั้นจะกลายเป็นตวัหน่วงเหน่ียวการพฒันาตน  คลา้ยกบั
ตวัเองหน่วงเหน่ียวตวัเอง  การจะสะทอ้นกลบัเป็นบวกหรือลบนั้นข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของเราเป็น
ตน้เหตุผสมอยูด่ว้ย  ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งพฒันาชีวติในดา้นน้ีใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 ความหมายการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
  พรสุข หุ่นนิรันดร์ ( 2541)อธิบายความหมายคุณภาพชีวิต  หมายถึง  การด ารงชีวิตใน
ระดบัท่ีเหมาะสมของมนุษย ์ ตามสภาพความจ าเป็นพื้นฐานในสังคม  ซ่ึงสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการทาง
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและความคิดอย่างเพียงพอ  จนก่อให้เกิดความสุขตลอดทั้งการมี
สุขภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี 
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  ดวงเดือน พนัธุมนาวิน. (2543). กล่าวถึง  ความส าคญัของคุณภาพชีวิตวา่  คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีนับเป็นส่ิงส าคญัและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล  ชุมชนและประเทศชาติโดย
ส่วนรวม  ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพ  แมว้่าประเทศนั้นจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด ส่งผลให้ประเทศชาตินั้นเจริญและพฒันาให้ทนัหรือเท่า
เทียมกบัประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพได ้ คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและช้ีวา่ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญกา้วหนา้กวา่อีกประเทศ  ดงัเช่น  ประเทศญ่ีปุ่น 
หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  สภาพบา้นเมืองไดรั้บผลของสงคราม  แต่ดว้ยการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพของประชากรญ่ีปุ่น  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  จึงท าให้ประเทศญ่ีปุ่นยกฐานะเป็น
ประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  ศิริ  ฮามสุโพธ์ิ  (2543: 33)   กล่าวถึงคุณภาพชีวิตว่า  หมายถึง  ชีวิตของบุคคลท่ี
สามารถด ารงชีวติอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  ไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหากบัสังคม
เป็นชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตท่ีชอบธรรม  สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม  ค่านิยมของสังคม สามารถแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาส่ิงท่ีตนปรารถนาให้
ไดม้าอยา่งถูกตอ้งภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูก่ารพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
ดา้นความสัมพนัธ์สังคม  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  พระธรรมปิฏก ( 2541) การศึกษาการน าหลกัจกัร 4 ในพระสูตรพฒันาคุณภาพชีวิต 
เป็นหลักท่ีสร้างคุณประโยชน์ใน ท าให้ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ย 

1. ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยูใ่นถ่ินท่ีดี) หมายถึง จะอยู่ท่ีไหนตอ้งเลือก โดยใช้หลกั
ความเจริญของคนเราเป็นเกณฑ์ คือทรัพยเ์จริญ ชีวิตเจริญ   และคุณความดีเจริญ  เพราะบางแห่งท า
มาหากินคล่อง แต่มีส่ิงเป็นภยัแก่สุขภาพ และชีวิตก็ไม่ดี  พระพุทธเจา้จึงสอนให้เลือกเพราะมนั         
ไม่เท่ากนั แต่เม่ือวิเคราะห์จริง ๆ แลว้ ทรงเน้นถึงการมีศีลธรรม การมีน ้ าใจของผูค้นเป็นส าคญั 
จดัเป็นถ่ินท่ีดี ยอ่มส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวติของตน 

2. สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกบัสัตบุรุษ) หมายถึง การไปเสวนาคบหากบัผูมี้ธรรมดี 
มีจิตใจท่ีความคิดดี และพูดดี ยอ่มเป็นบุคคลตน้แบบในสังคม หรือในโลกของคนฝ่ายดี คือเป็นผูท่ี้
ไดถู้กพฒันาจนสมบูรณ์แลว้ เจริญสติและปัญญา จึงเป็นบุคคลท่ีควรคบหาหรือเป็นมิตรท่ีดี ย่อม
ส่งเสริมการพฒันาชีวิตตนเองให้ดียิ่งข้ึน ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อตนเอง เพื่ออนาคตของ
ครอบครัว และสังคม 
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3. อตัตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไวช้อบ) หมายถึงการด ารงตนมัน่อยูใ่นธรรม และทาง
ด าเนินชีวติท่ีถูกตอ้ง ตั้งเป้าหมายชีวิต และการงานให้ดีงามแน่ชดั และน าตนไปสู่จุดหมาย แน่วแน่ 
มัน่คง 

4. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวก่้อนแลว้)  มีพื้นเดิมดี   ดส้ร้างสม
คุณความดีเตรียมพร้อมไวแ้ต่ตน้) หมายถึง การท าความดีตามค าสอนในศาสนา ความดี คุณความดี 
คุณงามความดี 
          สรุปจากการศึกษาหลกัจกัร 4 ในฐานะเป็นหลกัธรรมในการพฒันาคุณภาพชีวิต จึง
มีประโยชน์ท่ีน าหลกัธรรมทั้ง 4 ขอ้มาพิจารณา และพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองในดา้นร่างกาย 
จิตใจ และสังคม ให้ประสบความเจริญกา้วหน้าในชีวิต มีสภาพชีวิตท่ีเป็นคุณปราศจากโทษ ย่อม
ส่งผลต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติ การน าหลกัจกัร 4 มาใชพ้ฒันาชีวิต  จึงเป็นหลกัท่ีสร้าง
คุณประโยชน์ในทุก ๆ ดา้น  ท าให้ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ
สูงข้ึน หลกัการพฒันาคุณภาพชีวิต หมายถึง หลกัการท่ีท าให้ชีวิตดีข้ึนมีความสุข  มีความสมบูรณ์
ทั้งดา้นสุขภาพ  ไดแ้ก่  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต  ดา้นสังคม เป็นตน้ 
 5.2 องค์ประกอบการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
  คุณภาพชีวติของปัจเจกบุคคลมีความส าคญัต่อทั้งตนเองและต่อสังคม โดยมีเหตุผล
สนบัสนุน ดงัน้ี 

1. คนท่ีมีคุณภาพชีวติจะใชชี้วติในทางท่ีดี ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา 
2. คนท่ีมีคุณภาพชีวติจะปรับปรุงตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์
3. คนท่ีมีคุณภาพชีวติจะใชส้ติปัญญา เหตุผล และสันติ ในการแกไ้ขปัญหา 
4. คนท่ีมีคุณภาพชีวติจะยอมรับในคุณค่าของตนเอง  
5. คนท่ีมีคุณภาพชีวติจะท าใหเ้กิดความสงบสุขในครอบครัว สังคม  

  เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศศ์กัด์ิ (2550) ไดว้จิยัส ารวจคุณลกัษณะและภาพอนาคตของคน
ไทยท่ีพึงประสงค ์เพื่อเป็นองคค์วามรู้ในการก าหนดเป้ าหมายคุณลกัษณะท่ีส าคญัของคนและเกิด
การรวมพลงัในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศเขา้สู่สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based economics) และใชศ้กัยภาพของคนไทยเพื่อการพฒันาประเทศได้
อยา่งเตม็ท่ี ผลการวจิยัไดข้อ้สรุปภาพของสังคมไทยท่ีพึงประสงคใ์นสองทศวรรษหนา้ ดงัน้ี 

1. สังคมท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง สังคมท่ีสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด 
2. สังคมท่ีมีความรู้เป็นฐาน มีปัญญาเป็นแกนการพฒันา 
3. สังคมท่ีมีเอกภาพในความหลากหลาย 
4. สังคมท่ีใหค้วามส าคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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5. สังคมท่ีมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
6. สังคมท่ีเนน้ชุมชนวถีิ 
7. สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

  เพราะฉะนั้นคุณล ักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ในสองทศวรรษหน้า มี
คุณลกัษณะใน 4 มิติ คือ มิติดา้นร่างกาย เป็นคนท่ีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพฒันาการในดา้น
ร่างกาย และสติปัญญาอยา่งสมบูรณ์ในแต่ละช่วงอายุ  มิติดา้นจิตใจ เป็นคนท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 
เขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ืน เขา้ใจสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวัได้
เป็นอย่างดีมิติดา้นความรู้ เป็นคนท่ีสามารถรู้ลึกในแก่นสาระของวิชา สามารถรู้รอบตวัในเชิงสห
วทิยาการ และเป็นคนท่ีสามารถรู้ไดไ้กลโดยสามารถคาดการณ์เก่ียวกบัอนาคตท่ีจะมาถึงไดมิ้ติดา้น
ทกัษะความสามารถ เป็นคนท่ีมีทกัษะในดา้นความคิด ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะทางสังคม ทกัษะการอาชีพ ทกัษะทางสุนทรียะ และ
ทกัษะการจดัการท่ีดี 
  กรมการพฒันาชุมชน  (2551) ไดว้างเกณฑ ์ จปฐ.  ทั้ง  37  ขอ้  นบัไดว้า่บรรลุการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  แต่หากบรรลุเฉพาะขอ้สุขภาพดีถว้นหนา้  (health  for  all : HFA)  ซ่ึงหมายถึง  การท่ี
ทุกคนเกิดมามีชีวิตยืนยาวและอยู่อย่างมีคุณภาพ ไม่เจ็บป่วย ด้วยสาเหตุท่ีไม่จ  าเป็นและสามารถ
เขา้ถึงบริการ สาธารณสุขท่ีเหมาะสม  สามารถด ารงชีวิตอยูแ่ละสร้างสรรคป์ระโยชน์ให้แก่สังคม
อยา่งมีคุณภาพและเสียชีวติอยา่งมีศกัด์ิศรี 
  หมวดที ่ 1 อาหารดี  (ประชาชนไดกิ้นอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะและเพียงพอกบัความ
ตอ้งการของร่างกาย) 

  ขอ้ 1.  เด็กแรกเกิดมีน ้าหนกั  3,000  กรัม ข้ึนไป 
  ขอ้ 2.  เด็ก  0-5 ปี  ไม่ขาดสารอาหาร 
  ขอ้ 3.  เด็ก  6-14 ปี  ไดรั้บสารอาหารครบ 
  ขอ้ 4.  ครัวเรือนไม่กินอาหารประเภทเน้ือสัตวท่ี์ดิบหรือสุกๆ ดิบๆ 

  ขอ้ 5.  ครัวเรือนกินอาหารท่ีมีฉลาก  อย. 
  หมวดที ่ 2  มีบา้นอาศยั  (ประชาชนมีท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม) 

  ขอ้ 6.  ครัวเรือนมีท่ีอยูอ่าศยัคงทน  5 ปี 
  ขอ้ 7.  ครัวเรือนจดับา้นถูกสุขลกัษณะ 
  ขอ้ 8.  ครัวเรือนมีและใชส้้วมถูกหลกัสุขาภิบาล 
  ขอ้ 9.  ครัวเรือนมีน ้าสะอาดด่ืมเพียงพอ  (5 ลิตร/คน/วนั) 
  ขอ้ 10. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากส่ิงร าคาญ  ท่ีเป็นอนัตราย 
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  หมวดที ่ 3  การศึกษาอนามยัถว้นทัว่ (ประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงบริการสังคมขั้น
พื้นฐานท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีวติ) 
  ขอ้ 11.  หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บการดูแลก่อนคลอด  มีการตรวจสุขภาพ  
  ขอ้ 12.  หญิงตั้งครรภไ์ดรั้บบริการท าคลอดและดูแลหลงัคลอด 
  ขอ้ 13.  เด็กต ่ากวา่ 1 ปี ไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคครบตามเกณฑอ์าย ุ
  ขอ้ 14.  เด็กประถมศึกษาไดรั้บวคัซีนครบ 
  ขอ้ 15.  ครัวเรือนมีความรู้เร่ืองโรคเอดส์ 
  ขอ้ 16.  ครัวเรือนรู้จกัวธีิป้องกนัโรคเอดส์                   
  ขอ้ 17.  เด็ก  3-6 ปีทุกคน ไดรั้บบริการเล้ียงดูถูกตอ้ง                   
  ขอ้ 18.  เด็กวยัประถมศึกษาไดเ้ขา้เรียนภาคบงัคบั 
  ขอ้ 19.  เด็กจบภาคบงัคบัไดเ้รียนต่อระดบัมธัยมศึกษา 
  ขอ้  20.  เด็กไม่ไดเ้รียนต่อ  ไดรั้บการฝึกอาชีพ 
  ขอ้ 21.  ครัวเรือนไดรั้บข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ  1 คร้ัง 
  ขอ้ 22.  คนอาย ุ 14-50 ปี  อ่านออกเขียนได ้
  หมวดท่ี  4  ครอบครัวปลอดภัย  (ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน) 
  ขอ้ 23.  ครัวเรือนปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
  ขอ้ 24.  ครัวเรือนปลอดภยัจากอุบติัเหตุ  
  หมวดที ่ 5  รายไดดี้  (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพ้อเพียงต่อการ
ด ารงชีวิต) 
  ขอ้ 25.  ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉล่ียไม่นอ้ยกวา่คนละ 15,000 บาทต่อปี 
  หมวดที ่ 6  มีลูกไม่มาก  (ครอบครัวสามารถควบคุมช่วงเวลา  และจ านวนของการ
มีลูกไดต้ามตอ้งการ) 
  ขอ้ 26.  คู่สมรสใชบ้ริการคุมก าเนิด 

  ขอ้ 27.  คู่สมรสมีลูกไม่เกิน  2  คน 
  หมวดที ่ 7 อยากร่วมพฒันา  (ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาความเป็นอยูแ่ละ
การก าหนดชีวิตของ ตนเองและชุมชน) 
  ขอ้ 28.  ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีตั้งข้ึนในหมู่บา้นอยา่งนอ้ย  1  กลุ่ม 
  ขอ้ 29.  คนไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
  ขอ้ 30.  ครัวเรือนร่วมรักษาสาธารณสมบติัและกิจกรรมการพฒันา 
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  หมวดที ่ 8 พาสู่คุณธรรม  (ประชาชนมีการพฒันาจิตใจของตนเองไดดี้ข้ึน) 
  ขอ้ 31.  ครัวเรือนปฏิบติัศาสนกิจสม ่าเสมอ 
  ขอ้ 32.  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
  ขอ้ 33.  คนในครัวเรือนไม่ติดบุหร่ี     
  ขอ้ 34.  ขอ้รัวเรือนเขา้ร่วมกิจกรรมตามประเพณี  ศิลปวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 35.  คนอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป ไดรั้บการดูแลจากคนในครัวเรือนหรือชุมชน 
  หมวดที่ 9  บ ารุงส่ิงแวดลอ้ม (ประชาชนมีจิตส านึก และร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม) 
  ขอ้ 36.  ครัวเรือนไดร่้วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  ขอ้ 37.  ครัวเรือนไดร่้วมป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม  
 5.3  ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
  องค์การอนามยัโลก (WHO). (1994). กล่าวถึง  ความส าคญัของคุณภาพชีวิตว่า  
คุณภาพชีวิตท่ีดีนับเป็นส่ิงส าคญัและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล  ชุมชนและประเทศชาติโดย
ส่วนรวม  ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพ  แม้ว่าประเทศนั้ นจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด  ก็ไม่อาจท าให้ประเทศชาตินั้นเจริญและพฒันาให้ทนัหรือ
เท่าเทียมกบัประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพได ้ คุณภาพของประชากรจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและช้ี
วา่  การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญกา้วหนา้กวา่อีกประเทศ  ดงัเช่น  ประเทศ
ญ่ีปุ่น หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  สภาพบา้นเมืองไดรั้บผลของสงคราม  แต่ดว้ยการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพของประชากรญ่ีปุ่น  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  จึงท าให้ประเทศญ่ีปุ่นยก
ฐานะเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  ดังนั้น  จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตมีความส าคญัต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและ
ประเทศชาติ  ทุกคนจึงควรรู้จกัและเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตให้ถูกตอ้งและ
ช่วยกนัพฒันาปรับปรุงตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  ประเทศชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ดีข้ึน  ซ่ึงจะน าไปสู่
การมีคุณภาพท่ีดีร่วมกนัไดใ้นท่ีสุด   
   
6. ข้อมูลพืน้ฐานศูนย์การเรียนรู้ 
 6.1 กรณศึีกษาศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง  
  ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวนัครศรีธรรม
ราช เร่ิมตน้จดักิจกรรมเม่ือปี   พ.ศ.  2542  เป็นตน้มาซ่ึงเร่ิมจากการฝึกอบรมผูน้ าชุมชนไมเ้รียง   
จ  านวน  401  คน  จาก  8  หมู่บา้น ๆ ละ  5 คน ใช้เวลาการฝึกอบรม  3 คร้ัง ๆ ละ 2 วิชา โดยใช้
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ระยะเวลาในการฝึกอบรมในห้องประชุมคร้ังละ 1  วนั  และออกดูงานนอกสถานท่ีคร้ังละ  1 – 2  วนั 
โดยก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็น  8 หลกัสูตร และกิจกรรมกลุ่มรวม  8 กิจกรรม รวมจ านวน
สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายทั้งส้ิน  302  คน  ส าหรับการฝึกภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติัจะท าการอบรมรุ่น
และไม่เกิน  5 วนั หลงัจากอบรมแล้วให้ไปทดลองท าจริงในพื้นท่ีของตนเอง  ผูใ้ดท าได้ส าเร็จ
เป็นอนัวา่ผา่นการฝึกอบรมศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง จะออกหนงัสือรับรองการผา่นงานให ้  
  ทางศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงไดด้ าเนินการจดัท าส าหรับหลกัสูตรการ
ฝึกอบรม  8  หลกัสูตร และกิจกรรมกลุ่ม  8  กิจกรรม  จะมีการกระจายอยู่ตามหมู่บา้นต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงตามความเหมาะสมของสถานท่ีบุคลากร และทรัพยากรเป็นหลกั  ดงัน้ี หลกัสูตรการปลูก
พืชผกัปลอดสารพิษ      กลุ่มเกษตรกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  หมู่ท่ี  2 หลกัสูตรการเพาะเล้ียงปลาน ้ าจืด  
กลุ่มเล้ียงปลา  หมู่ท่ี  4 หลกัสูตรการเพาะเล้ียงไก่พื้นเมือง  กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง  หมู่ท่ี  1 หลกัสูตร
การเพาะเล้ียงเห็ดดว้ยข้ีเล่ือย  กลุ่มเพาะเล้ียงเห็ด  หมู่ท่ี   หลกัสูตรการเล้ียงสุกร  กลุ่มเล้ียงสุกร  หมู่ท่ี 2 
หลกัสูตรการผลิตอาหารสัตว ์ กลุ่มสหกรณ์อาหารสัตว ์ หมู่ท่ี  9หลกัสูตรก ารแปรรูปขา้ว  กลุ่มท า
นาขา้ว  หมู่ท่ี  หลกัสูตรการหมอพื้นบา้น (แพทยแ์ผนโบราณ) กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  หมู่ท่ี  8 
เป็นตน้ 
  การฝึกอบรมภาคทฤษฏีหรือทางวชิาการเป็นหนา้ท่ีของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
ไมเ้รียง โดยใหอ้ยูใ่นความควบคุมดูแลของคณะท างานท่ีสภาผูน้ าผูน้  าชุมชนไมเ้รียงเป็นผูแ้ต่งตั้งข้ึน  
ซ้ึงคณะท างานจะประสานงานกบันักวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญา
ชาวบา้นในเครือข่ายตามสาขาต่าง ๆ โดยเชิญมาเป็นวทิยากรในการฝึกอบรม 
  การฝึกอบรมภาคปฏิบติัโดยการคดัเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมโดยกระจายใหไ้ปอยูใ่น
หมู่บา้นต่าง ๆ ท่ีมีความพร้อมในเร่ืองสถานท่ี  บุคลากร  ทรัพยากร และความตอ้งการของชุมชน ซ่ึง
แต่ละกิจกรรมจะตอ้งเกิดประโยชน์แก่ผูใ้ช้บริการครอบคลุมไดท้ั้งต าบลไมเ้รียง โดยคณะท างาน
ท่ีสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียง  แต่งตั้งข้ึนให้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  ซ่ึงจะมีกลุ่มเกษตรกรท าสวน
ไมเ้รียงคอยเป็นพี่เล้ียงในการบริหารการจกัการและน าเสนอรายงานข้ึนตรงกบัสภาผูน้ าชุมชนไม้
เรียงการพฒันาบุคลากร สภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียงก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมสมาชิกสภาผูน้ า
ชุมชนไมเ้รียง   จ  านวน  40  คน  คือ  จาก  8  หมู่บา้น ๆ ละ  5 คน  เพื่อให้ความรู้  ความสามารถใน
การบริหารจดัการ  จะไดไ้ปดูแลกลุ่ม  และกิจกรรมต่าง ๆ  
 6.2 กรณศึีกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านเขากลม  
  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
เร่ิมด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ ปี 2540  ส่ิงที่ท  าให้หันมาปฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือ  พระบรมราชาโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ท่ีได้
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ประธานให้พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงเนน้การพึ่งตนเอง  เลือกมีกิน  ก่อนมีเงิน  โดยการประกอบอาชีพ 
ยึดความจริง, ความเหมาะสม, ความรู้, ความไว และสถานท่ี  ในการประกอบอาชีพโดยการท า
เกษตรแบบครบวงจร  ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ให้ธรรมชาติเก้ือกูลกนัเอง  ท่ีส าคญัท่ีสุด ทุกกระบวนการ
ของการท าเกษตรท่ีครบวงจร ออกแบบตราสินคา้ และการก าหนดราคาเองได ้ 
  ดา้นการจดัการความรู้ ซ่ึงมีอยู่อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อให้มีความคุม้กนัของ
แต่ละองคค์วามรู้ ตลอดถึงการมีเหตุผล โดยยึดหลกัความจริงเป็นหลกัของการจดัการองคค์วามรู้ 
คุณธรรมยึดความถูกตอ้งก่อนถูกใจมาเป็นท่ีตั้ง  น าเอาศาสนามาด าเนินการชีวิต  คิดเผื่อแผ่  และ
ขยายผล  เสียสละ  ใหก้บัองคก์ร  ชุมชน  ทัว่ทั้งประเทศ  ซ่ึงเนน้การช่วยเหลือในดา้นการให้ความรู้  
ในรูปแบบของการเปล่ียนความคิดก่อนวธีิท า  โดยเอาพื้นท่ี ท่ีประกอบอาชีพเป็นห้องเรียน  และเอา
ตวัเอง ครอบครัว  เป็นครูนอกสถาบนั  ในการใหค้วามรู้  เรียกวา่ “ครูติดแผน่ดิน” 
  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ไดด้ าเนินกิจกรรมร่วมกบัภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการพฒันาคนและชุมชนในพื้นท่ี ทั้งน้ียงัรวมไปถึงบุคลากร เกษตรกร ผูมี้ความสนใจ
จากทัว่ประเทศ ไม่น้อยกว่าแปดหม่ืนคนต่อปี เขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการพฒันาสังคมและขยายโอกาสในดา้นความเป็นอยู ่การด ารงชีวิต
ดว้ยการพึ่งพาตนเอง และโครงการ “โรงเรียนชีวิต” ซ่ึงเนน้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และได้
น้อมน าพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” อนัเป็น
แนวทางในการพฒันาประเทศ ซ่ึงไดช้ี้น าถึงการด ารงชีวิต และการปฏิบติัตนของประชาชนในทุก
ระดับ เพื่อให้ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ โดยตั้งอยู่บนทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง อาศยัความรอบคอบ รอบรู้  รวมทั้งการใชคุ้ณธรรม จริยธรรม
และความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวติ 
 6.3 กรณศึีกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านหน าควาย 
  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ในการเข้าร่วมด าเนิน
โครงการของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ไดด้ าเนินการ “โครงการชีววิถี
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2542  ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั  เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั  ซ่ึงประกอบดว้ย  4  เร่ือง  ไดแ้ก่  การปลูกพืช(กสิกรรม)  
การเล้ียงปลาในบ่อขนาดเล็ก(ประมง)  การเล้ียงไก่ไวก้ินไข่ (ปศุสัตว)์  และการบ าบดัน ้ าเสีย 
(ส่ิงแวดล้อม)  โดยใช้จุลินทรีท่ีมีประสิทธิภาพ  เป็นเคร่ืองช่วยให้เกิดความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง  
ขยายผลสู่ครัวเรือน  สู่ชุมชน  สังคมเมือง  องค์กรภาครัฐและเอกชน  อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
ไปแลว้เกือบทัว่ประเทศและไดท้  าความร่วมมือกบัองคก์รภาครัฐและภาคเอกชน 
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  โครงการชีววถีิแบบยัง่ยนื ซ่ึงน าเอาพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ท่ีวา่การเป็นอยูแ่บบพอเพียง หรือเศรษฐกิจพอเพียง และไดรั้บการสนบัสนุนจาก อบจ.ตรัง น าร่อง
เป็นศูนยส์าธิตโครงการชีววิถีแบบยัง่ยืน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 12 บา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอ
เมืองตรัง โดยจดัอบรมเผยแพร่ให้แก่ประชาชนไดเ้รียนรู้ และน ามาปฏิบติัในการด ารงชีวิตประจ าวนั 
ส่วนการจดัอบรมนั้นไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง (อบจ.) ตรัง ได้
ให้การสนบัสนุนตั้งแต่เร่ิมตน้เม่ือปี 2542 เป็นตน้มา และขณะน้ีทาง อบจ.ตรัง ไดร่้วมกบัวิทยาลยั
เกษตรและเทคโนโลยีตรัง ในการช่วยกนัประชาสัมพนัธ์และแนะน าให้แก่ประชาชนทัว่ไป โดย
โครงการดงักล่าวจะเป็นการลงทุนของประชาชนที่ให้ความสนใจเองทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
อุปกรณ์การเล้ียง หรือการขุดบ่อปลาท่ีมีขนาดพอประมาณ รวมทั้งพนัธ์ุปลา พนัธ์ุไก่ เมล็ดพืชผกั 
พลาสติก และตาข่าย 
  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง ด าเนินกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดล้อมมาด าเนินการด้วย  ต่อมาได้มีการจดัอบรม
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน กฟผ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ และยงัขยายผล
ไปยงัหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ วดั โรงเรียนและชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ิน
ต่อไป ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กบัสังคมโดยรวม โครงการน้ีจึงไดรั้บรางวลั
มูลนิธิก าธน สินธวานนท์ เม่ือปี พ.ศ. 2542 จากนั้นโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความมุ่งมัน่ตลอดมา 
 6.4 กรณศึีกษาศูนย์การเรียนรู้คุ้มตาหนุ่ย 
  ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ศูนยเ์รียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ิมจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2549 แรงบนัดาลใจของสมาชิกในชุมชน ไดร้วมกนั
ในการจดัตั้งศูนยโ์ยไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่มองคก์รภายในชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ใน
การท างานในชุมชนจดัการศึกษาหาความรู้และเปล่ียนแนวคิดวฒันธรรม นวตกัรรมใหม่ๆ และ
จดัการชุมชนเพื่อให้การเช่ือมโยงกลุ่มในการน าเสนอจากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบตัแิละสามารถพึ่งพา
ตนเองไดส้ามารถประสานงานในการศึกษาดูงานให้กบ ักลุ่มผูส้นใจ ในเร่ืองขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรม กลุ่มองคก์รและศึกษาธรรมชาติในอ่าวกรุงชิง เช่น น ้ าตกกรุงชิง ถ ้ าหงส์ บ่อ
น ้าพุร้อน ทะเลหมอก  สายธารน ้าลอด จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การแพทย์
แผนไทย การท าปุ๋ยหมัก การท าน ้ ายาทดแทน ชีวิตคนกับผึ้ ง และด้านวฒันธรรม  ภายในปี 
2551  เป็นตน้มาภายในเกิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อคน้หาศกัยภาพในชุมชนพบวา่  

1. กลุ่มสืบสานวฒันธรรมพื้นบา้น บา้นหว้ยพาน  
2. กลุ่มแพทยแผนไทย ไวส้ าหรับ นวดตวั นวดฝ่าเทา้ บริการแก่นกัท่องเท่ียว 
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3. กลุ่มบ่อน ้าร้อน จุดประกายการใหบ้ริการควบคู่กบัการนวดสปาสมุนไพร 
4. กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตอาหารใหก้บั นกัท่องเท่ียวท่ีมาเขา้พกั 
5. กลุ่มอนุรักษผึ้งกรุงชิง มองเห็นถึงชีวติคนกบัผึ้ง และจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
6. กลุ่มร ามโนรา เด็กอาย6ุ - 10 ปี 

  ความพร้อมของศูนยเ์รียนรู้คุม้ตาหนุ่ยมีท่ีพกัสามารถรองรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้
ประมาณ70 คน ห้องน ้ าจ  านวน17 ห้อง โรงอาหารจ านวน 1 หลงั อาคารฝึกอบรมจ านวน 1 หลงั 
และฐานการเรียนรู้ซ่ึงเป็นแปลงสาธิตการจดัการสวนผสม การปลูกพืชบ านาญชีวิต และการจดัการ
ผึ้งโพรงไทย กิจกรรมบรรยากาศของคุม้ตาหนุ่ยการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศการจดัการท่องเท่ียว
เชิงเกษตรการจดัการศูนยเ์รียนรู้และการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง การจดัการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศโดยเฉพาะน ้าตกกรุงชิง และเป็นผูป้ระสานงานใหเ้กิดกระบวนการกลุ่ม เพื่อคน้หาศกัยภาพใน
ชุมชน ในการจดัตั้งศูนย์เรียนรู้พื้นฐานส าหรับชุมชนข้ึน เม่ือประมาณเดือนมีนาคมปี2548 เป็น
ศึกษาหาความรู้ควบคู่กบัการให้บริการการท่องเท่ียวธรรมชาติ และก่อนเปิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้  
ภายในชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวอยูแ่ลว้ เม่ือศูนยเรียนรู้ก็มีนกัท่องเท่ียวจองเขา้มาอยา่งมากมายเพื่อ
เรียนรู้เร่ืองต่างๆ เช่น การท าปุ๋ ย หมกัชีวภาพ ซ่ึงสมาชิกส่วนใหญ่มีศกัยภาพในทอ้งถ่ินตนเองให้
เกิดมูลค่าเพิ่ม จากการคน้หาศกัยยภาพของชุมชน 
 
7. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 7.1 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องด้านการจัดสวสัดิการชุมชน 
  อมรา พงศาพิชญ์ และคณะ (2547)การศึกษากลุ่มพิทกัษ์สวสัดิภาพชาวโคกโพธ์ิ 
ต าบลโคกโพธ์ิ อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัจงัหวดัปัตตานี มีลกัษณะพิเศษดา้นความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถ่ินระหวา่งประชากรทั้งสองศาสนา การจดักิจกรรมทางศาสนาไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมของศาสนาใดก็ตามผูท่ี้นบัถือศาสนาอ่ืน ๆ สามารถเขา้ร่วมกนัไดอ้ยา่งกลมกลืนและ
ไม่มีพฤติกรรมท่ีขดัต่อหลกัศาสนาแต่อย่างใด เช่น การจดังานแต่งงานของพุทธศาสนิกชนชาว
มุสลิมในพื้นท่ีสามารถเขา้ร่วมงานดงักล่าวได ้ โดยทางเจา้ภาพไดจ้ดัเตรียมสถานท่ี อาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีถูกหลกัศาสนาอิสลามไวใ้ห้ เป็นตน้  
  แต่เม่ือสถานการณ์ในช่วงปี พ.ศ.2518 เป็นตน้มาความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากความ
ขดัแยง้ของกลุ่มท่ีแอบอา้งช่ือกลุ่มมุสลิมและขบวนการก่อการร้ายจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท าให้
ความสัมพนัธ์ของชาวบา้นในอ าเภอโคกโพธ์ิเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะชาวไทยพุทธมีปฏิกิริยา
และแสดงความห่างเหินต่อชาวมุสลิมอยา่งเห็นไดช้ดั เช่น การไม่ซ้ือสินคา้ของชาวมุสลิม การปล่อย
สุนขัใหเ้ขา้ไปบริเวณของชาวมุสลิม การร่วมกิจกรรมทางสังคมระหวา่งชาวไทยพุทธและมุสลิมเร่ิม
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ลดนอ้ยลง ท าให้ นายจ านงค์ คุม้รักษ ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งนายอ าเภอโคกโพธ์ิขณะนั้น ไดท้ราบปัญหา
ความขดัแยง้ในชุมชนท่ีตนเองปกครองและรับผิดชอบ  จึงไดเ้รียกประชุมแกนน าชาวบา้นชุมชน
โคกโพธ์ิ ต าบลโคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 7 ซ่ึงประกอบดว้ยพระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม ขา้ราชการ 
ผูใ้หญ่บา้น พ่อคา้ ประชาชนทัว่ไป เพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ปัญหาดงักล่าว โดยท่ี
ประชุมได้มีขอ้สรุป คือ การส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรมสัมพนัธ์ในชุมชนระหวา่งชาวไทยพุทธ
และชาวไทยมุสลิม เช่น การท าบุญอุทิศตามประเพณีทางศาสนาแก่ผูเ้สียชีวิต การช่วยเหลือเม่ือ
ประสบความเดือดร้อนจากอุบติัเหตุได้รับบาดเจ็บไม่เงินรักษาพยาบาล และเหตุจากภยัพิบติั
ธรรมชาติ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มพิทกัษ์สวสัดิภาพชาวโคกโพธ์ิ จึงถือก าเนิดข้ึนโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะของชุมชน ช่วยเหลือและสนับสนุน
การเงินในการจดังานศพของสมาชิก และเป็นแบบอยา่งของสังคม 
  จากการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มพิทกัษ์สวสัดิ
ภาพชาวโคกโพธ์ิ ซ่ึงเกิดจากการรวมตวัของชาวบา้นในเขตชุมชนโคกโพธ์ิ เพื่อก่อตั้งกลุ่มพิทกัษ์
สวสัดิภาพชาวโคกโพธ์ิ ในการรวมตวับนพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีมีร่วมกนั มีจุดสนใจร่วมกนั โดยมี
วตัถุประสงคห์รือหลกัการพิจารณาของการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 
ปัจจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางสังคม เป็นปัจจยัเกิดจากความรู้สึก และความตอ้งการของบุคคลท่ีเกิด
จากการหล่อหลอมจากส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิตในชุมชน โดยมีทุนทางสังคมในชุมชนท่ีส่งผลให้
เกิดปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1.1 ดา้นภาระทางใจ เป็นการรวมตวักันเพราะมีแรงขบัดันภายในใจ อยากท า 
บางส่ิงบางอยา่งเหมือน เช่น การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบปัญหาความเดือนร้อนหรือ
ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน เพื่อต้องการช่วยเหลือให้สมาชิกและผูด้้อยโอกาส มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
สามารถพึ่งพิงตนเองได ้

1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้คนเขา้รวมเป็น
สมาชิก คือ การพิจารณาจากผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ เน่ืองจากความไม่มัน่คงและไม่ปลอดภยัในชีวิต 
ส่งผลให้บุคคลเกิดค่านิยมหรือทศันคติท่ีต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันตนเอง เน่ืองจากโดย
ธรรมชาติของมนุษยต์อ้งการความมัน่คงปลอดภยัอยา่งถาวรในทุกสถานท่ีและตลอดเวลา 

1.3 ความต้องการเขา้ร่วมกิจกรรมของกลุ่ม เป็นความต้องการของบุคคลท่ี
ตอ้งการการยอมรับจากพวกพอ้ง ตอ้งการมิตรภาพ ความรัก และความเป็นสมาชิกในสังคม โดยมี
กระบวนการปฏิบติัร่วมกนั    จะเห็นไดจ้ากการร่วมกิจกรรมของสมาชิก การร่วมประชุมเพื่อแสดง
ความคิดเห็นหรือตดัสินใจ และร่วมผลรับประโยชนร่วมกนั เป็นตน้ 
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1.4 ความต้องการยอมรับจากคนในชุมชน สมาชิกต้องการให้สมาชิกคนอ่ืน
ยอมรับนบัถือ ตอ้งการศกัด์ิศรี และมีสถานภาพในกลุ่มและสังคม สมาชิกแต่ละคนมีทศันคติใน
คุณค่าและศกัด์ิศรีของตนเองไม่เท่าเทียมกนั ดงันั้นการรวมกลุ่มหรือการมีสถานภาพในกลุ่ม เช่น 
การเป็นคณะกรรมการ หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มพิทกัษ์สวสัดิภาพชาวโคกโพธ์ิ      
ท าใหผู้อ่ื้นเกิดการยอมรับนบัถือ 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เกิดจากความตอ้งการสนองต่อฐานะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาชีพ
และรายไดข้องสมาชิกยงัมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นกายภาพ (Physiological or 
Biological Needs) เป็นความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ซ่ึงเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยทุ์กคน 
เช่น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นตน้ เช่นเดียวกบัสมาชิกกลุ่มพิทกัษส์วสัดิการ
ชาวโคกโพธ์ิ ท่ีมีความคาดหวงัในผลตอบแทนในรูปตวัเงินและส่ิงของจากการช่วยเหลือด้าน
สวสัดิการท่ีไดรั้บจากการเป็นสมาชิก เพื่อน ามาสนองต่อความตอ้งการของตนเองจะเห็นไดจ้าก
สมาชิกบางคนท่ีมีรายไดน้อ้ย จะให้ความส าคญักบัเงินช่วยเหลือเป็นประเด็นส าคญัจากศึกษาปัจจยั
ท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิก พบว่าสมาชิกพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุ ถึงความ
ตอ้งการในดา้นต่าง ๆ โดยความตอ้งการของสมาชิกแต่ละคนนั้นไม่เท่าเทียมกนั สมาชิกบางคนอาจ
มีปัจจยัทางกายภาพหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูแ่ลว้ แต่ยงัขาดความตอ้งการการยอมรับการนบัถือ
ในสังคมหากความปรารถนาเหล่าน้ีมิไดรั้บการตอบสนอง บุคคลจะด้ินรนทุกวิถีทางให้ไดม้าซ่ึง
ความตอ้งการนั้น ๆ ซ่ึงจะน าไปการเกิดพลงัชาวบา้นเพื่อจดัสวสัดิการชุมชนในท่ีสุด  จากปัจจยัท่ี
เป็นความตอ้งการท่ีมีความสนใจร่วมกนั หรือความตอ้งการท่ีตอบสนองความปรารถนาของสมาชิก
ทั้ง 2 ปัจจยั โดยมีพื้นฐานของการเป็นสมาชิกในชุมชนท่ีมีการช่วยเหลือเก้ือกูล ความสามคัคีกลม
เกลียว ความผกูพนัใกลชิ้ด ความสัมพนัธ์ของชุมชนในลกัษณะการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัในแนวราบ จน
กลายเป็นวถีิชีวติท่ีมีการร่วมกนั ซ่ึงเป็นทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นชุมชนโคกโพธ์ิ 
  ส านักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( 2549) ได้ศึกษา
กระบวนการสร้างเครือข่ายงานพฒันาสังคมและสวสัดิการสังคมในชุมชน พบวา่การจดัสวสัดิการ
ในชุมชนดว้ยเหตุผลเพื่อพิทกัษสิ์ทธิและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนดว้ยการรวมตวักนัเป็นองคก์ร
ประชาชน ไดเ้สริมสร้างให้คนในชุมชนไดมี้โอกาสคิด  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แกไ้ขปัญหา
และพฒันาชุมชนของตน ซ่ึงเป็นกระบวนการการใชค้วามรู้เป็นอ านาจในการตดัสินใจ เป็นการเอา
ธรรมะของพระพุทธเจา้มาช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยฐานภูมิปัญญาของชาวบา้น การจดั
สวสัดิการชุมชนจึงส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการเปล่ียนวิธีคิด มีจิตส านึกและพฤติกรรมในการ
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนมากข้ึน ชาวบ้านทั่วไปและคนท่ีด้อยโอกาสทางสังคมท่ีไม่เคยมี
สวสัดิการใดๆ จากรัฐ หรือสวสัดิการท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อการยงัชีพจะไดรั้บการดูแลอยา่งจริงจงั
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ดว้ยความรู้สึกถึงการเอ้ืออาทรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยสวสัดิการชุมชนก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่างตอบแทนระหว่างคนกบัธรรมชาติ ระหว่างคนกบัคน ระหว่างสมาชิกกับกองทุนสวสัดิการ
ชุมชน ยิ่งสมาชิกได้ประโยชน์มากเท่าไรก็จะช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและกองทุน
สวสัดิการมากข้ึนเท่านั้น สวสัดิการชุมชนจึงมีความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเองได ้

 ภาครัฐไดจ้ดัสวสัดิการพื้นฐานต่างๆ ไดแ้ก่ เรียนฟรี รักษาฟรี 30 บาท เบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายุ เบ้ียยงัชีพคนพิการ เช็คช่วยชาติ ไฟฟ้า น ้ าประปา กองทุนหมู่บา้น แต่ส่ิงท่ีชาวบา้นไดรั้บ
ต้องแลกกับส่ิงท่ีชาวบ้านต้องสูญเสียไปโดยเฉพาะต้องแบกรับการจ่ายภาษี ท่ีภาครัฐน าเงินท่ี
ชาวบ้านจ่ายไปยอ้นกลับมาคืนในรูปแบบสวสัดิการต่างๆ ดังนั้นการจดัสวสัดิการชุมชนเป็น
สวสัดิการของภาคประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนโดยแท ้โดยประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนไม่ได้
เกิดผลตอบแทนเฉพาะชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกแต่มีการให้ประโยชน์ในการช่วยเหลือชุมชนในดา้น
ต่างๆ ซ่ึงจะช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐจ านวนมาก 
 สุรัฐ ศิลปะอนนัต ์(2542 : 13- 15เส้นทางสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาไทย: 
แนวทางด าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ) พบวา่ บทบาทหนา้ท่ีของ
โรงเรียนท่ีมีต่อชุมชนดงัต่อไปน้ี 

1. สนองความตอ้งการของสังคม (Demands of Society) หนา้ท่ีของโรงเรียนในดา้น
น้ี คือ การฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของคนเก่ียวกบัประเทศ บา้นเมือง เพื่อให้บุคคลเป็น
พลเมืองดีของประเทศนั่นเอง นอกจากนั้นโรงเรียนจะตอ้งฝึกคนให้มีความสามารถในทางด้าน
มนุษยสัมพนัธ์รู้จกัน าหลกัประชาธิปไตยมาใชใ้นการด ารงชีวิต และปลูกฝังให้ประชาชนพลเมืองมี
จิตใจเป็นประชาธิปไตย ส าหรับโรงเรียนท่ีตั้งอยู่ในชุมชนท่ีดอ้ยพฒันา โรงเรียนยงัตอ้งท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการ ปรับปรุงและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนอีกด้วย ทั้ งน้ีเพื่อต้องการสร้าง
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้แก่เด็ก และในขณะเดียวกนัก็เป็นการช่วยยกระดบัสภาพความเป็นอยูข่องชุมชน
ใหสู้งข้ึนอีกดว้ย 

2. สนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล (Needs of Individuals) หนา้ท่ีของโรงเรียน
ในด้านการสนองความตอ้งการของบุคคล คือ การส่งเสริมให้บุคคลรู้จกัสร้างความเจริญให้แก่
ตนเองมีความกระตือรือร้นในการจดัการศึกษาหาความรู้ มีศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดีงาม รู้จกั
ตนเอง รู้จักยบัย ั้ งชั่งใจเป็นต้น นอกจากนั้นโรงเรียนยงัท าหน้าท่ีฝึกคนให้มีสมรรถภาพทาง
เศรษฐกิจ เช่น มีทกัษะในการประกอบอาชีพ เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีดีในการจดัการศึกษาให้แก่
ผูเ้รียนรู้ตามหนา้ท่ีน้ีโรงเรียนจะตอ้งพิจารณาถึงความสนใจ ความถนดัและระดบัความสามารถของ
แต่ละคนเพื่อจะไดส่้งเสริมให้บุคคลเจริญเต็มท่ี ตามความสามารถท่ีเขามีอยู ่หนา้ท่ีของโรงเรียนใน
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ดา้นท่ีเก่ียวกบัการฝึกอบรมนกัเรียนใหค้วามเจริญกา้วหนา้ตามความสามารถของบุคคลให้บรรลุผล
ตามความมุ่งหมายของการ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อ
ช่วยกนัปรับปรุงโรงเรียนและชุมชนจากบทบาทและหนา้ท่ีของโรงเรียนดงักล่าวมีขอ้ควรพิจารณา
คือ โรงเรียนจะตอ้งก าหนดบทบาทหน้าท่ีของตนให้กวา้งขวางแน่นอน ซ่ึงพอจะสรุปหน้าท่ีของ
โรงเรียนทัว่ไปไดด้งัน้ี 1.  สอนและอบรมนกัเรียน 2.  จดัการศึกษานอกโรงเรียน 3.  ให้บริการแก่
ชุมชน 
  ส าเริง บุญรัตน์. (2544: 41 – 51) ไดศึ้กษาเร่ืองวดัจริยธรรม ใน การวดัและการ
ประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม พบวา่ บทบาทของชุมชนต่อโรงเรียนมีดงัน้ี 

1. ชุมชนมีบทบาทและความส าคัญในการก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมายของ
โรงเรียน โรงเรียนแต่ละแห่งมีปรัชญาและจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไม่มากน้อย ปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายเป็นส่ิงส าคญัของโรงเรียน ในอนัท่ีโรงเรียนจะตอ้งร่วมกนัก าหนดข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง
และทิศทางในการ จดัการศึกษาของโรงเรียนนั้น ๆ ก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน
จะตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจจากในโรงเรียนจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัชุมชนท่ีโรงเรียน
ตั้งอยูอ่ยา่งเพียงพอจึงสามารถก าหนดปรัชญาและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน เพื่อให้การจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสอดคล้องกบัปรัชญา จุดมุ่งหมายการศึกษาของชาติ และความตอ้งการของชุมชน 
ชุมชนจึงมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนเป็นอยา่งมาก 

2. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในการท่ีโรงเรียนจะพฒันาหลกัสูตร
การจดัหลกัสูตรของโรงเรียนซ่ึงหมายถึงมวลกิจกรรมและประสบการณ์ทั้งหลายท่ีโรงเรียนจดัข้ึน
เพื่อความเจริญงอกงามของผูเ้รียนนั้น โรงเรียนจะต้องศึกษาความเข้าใจหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลกัสูตรต่าง ๆ ซ่ึงก าหนดเป็นแผนรวมของชาติ ในการจดัมวลกิจกรรมและประสบการณ์
แก่ผูเ้รียนในระดบัต่าง ๆ แลว้น าผลการศึกษามาพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัการ
ด ารงชีวติและความตอ้งการของชุมชนนั้น 

3. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในการท่ีโรงเรียนจะพฒันาคน อนั
เป็นส่วนส าคญัของชุมชนนั้น สมาชิกของชุมชนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่ตาม
ธรรมชาติโรงเรียนมีหน้าท่ีส าคญัยิ่งในการพฒันาคนให้เจริญงอกงาม เป็นไปตามความถนดัของ
บุคคลจดัแยกคนไปประกอบอาชีพ ท าภารกิจต่าง ๆ ของชุมชนตามความจ าเป็น ตามความตอ้งการ
และความเหมาะสมของชุมชนนั้น ชุมชนแต่ละแห่งจึงมีโรงเรียนประเภทต่าง ๆ ระดบัต่าง ๆ กนั
นับตั้ งแต่พฒันาคุณภาพประชากรระดับพื้นฐาน อนัได้แก่ ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับ
มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นระดบัพฒันาความสามารถเฉพาะอย่างและความช านาญเฉพาะ
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อยา่ง จดัวชิาใหเ้รียนแตกต่างกนัไปในแต่ละแห่ง หรือจดัวิชาต่าง ๆ ให้เรียนในแห่งเดียวกนัแลว้แต่
ความตอ้งการและความเหมาะสม 

4. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียน ในการท่ีโรงเรียนจะพฒันาปรับปรุง
การด าเนินชีวิต และความเป็นอยูข่องชุมชนนั้นในการศึกษาอบรม โรงเรียนจะตอ้งพิจารณาปัญหา
ความตอ้งการของชุมชนและในเวลาเดียวกนัชุมชนจะตอ้งยอมรับในความส าคญัของโรงเรียนให้
ความร่วมมือสัมพนัธ์กบัโรงเรียนเป็นอยา่งยิ่ง ชุมชนแต่ละแห่งมีปัญหาในเร่ืองการด ารงชีวิตและ
ความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างกันไป ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน โรงเรียนมีส่วนส าคญัในการท่ีจะแก้ไข
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนได ้โดยใชก้ระบวนการของการใชก้ารศึกษาอบรม ปัญหาในดา้นวิถีชีวิตและความ
เป็นอยูข่องชุมชน ดงัน้ี 

4.1 ปัญหาเร่ืองการท างานและการประกอบอาชีพ มีอุปสรรคอะไร ควรจะ
แกปั้ญหาอย่างไรจะหาโอกาสทางดา้นอ่ืนจะไดห้รือไม่เพียงใด พร้อมทั้งพิจารณาถึงนิสัยในการ
ท างานและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนดว้ย 

4.2 ปัญหาเร่ืองรายได้ รายจ่าย โรงเรียนจะท าอย่างไรในการท่ีจะปรับปรุง
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จกัการหารายได้เพิ่มเติม รู้จกัใช้จ่ายในส่ิงท่ีมีประโยชน์ไม่หลงเช่ือการ
โฆษณา รู้จกัพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือส่ิงของเคร่ืองอุปโภค บริโภค รู้จกัประหยดัและออมทรัพย ์
เป็นตน้ 

4.3 ปัญหาเร่ืองสุขอนามยัและการบริโภค ชุมชนมีปัญหาเร่ืองสุขอนามยัเป็น
อย่างไรมีสุขนิสัยเป็นอย่างไร เม่ือเจ็บไขไ้ด้ป่วยประชาชนปฏิบติัอย่างไร โรงเรียนจะตอ้งศึกษา
พิจารณาตลอดถึงการเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อหาทางปรับปรุงส่งเสริมให้ดีข้ึน โดยวิธีให้
การศึกษาอบรม 

4.4 ปัญหาเ ร่ืองการด ารงชีวิตอย่างประชาธิปไตย ประชาชนเข้าใจเ ร่ือง
ประชาธิปไตยหรือไม่เพียงใด ประชาชนใช้ประชาธิปไตยให้เป็นประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าว ันอย่างไรหรือไม่และประชาชนรู้จักการรวมกลุ่ม การท างานร่วมกันอย่างมี
ประชาธิปไตย การอบรมบุตรหลานเก่ียวข้อง และการประสานสัมพนัธ์ติดต่อกับผูอ่ื้นหรือไม่
เพียงใด ประชาชนมีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือในการปกครองทอ้งถ่ินและประเทศเพียงใด 

4.5 ปัญหาการใชท้รัพยากร ประชาชนใชท้รัพยากรเป็นอยา่งไร ท าอย่างไรจึงจะ
ใหป้ระชาชนใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั รู้จกัสงวนทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ท าลายทรัพยากรให้เสีย
และส้ินเปลืองไปโดยไดรั้บประโยชน์ไม่คุม้ค่าหรือเป็นผลเสียแก่ส่วนรวม 

4.6 การใช้เวลาว่าง ประชาชนในชุมชนใช้เวลาอย่างไร ควรแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมอยา่งไรถึงจะใหป้ระชากรใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 
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4.7 ปัญหาเร่ืองการอนุรักษ์ และการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
ประชาชนเขา้ใจและเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินและของชาติอยา่งไรเพียงใดมี
วฒันธรรมประเพณีใดบา้งท่ีควรอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อเป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ทอ้งถ่ิน
และประเทศชาติ วฒันธรรมประเพณีใดบา้งท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข อะไรเป็นแก่นแท ้อะไรเป็นกระพี้
ตรงไหนอ่อน ตรงไหนเปล่ียนแปลงเร็ว ตรงไหนเปล่ียนแปลงชา้ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

4.8 ปัญหาด้านการประสานสามคัคี และความมัน่คงของชุมชน โรงเรียนตอ้ง
ศึกษาพิจารณาถึงการประสานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชน จะปรับปรุง
ส่งเสริมอยา่งไรเพื่อใหป้ระชาชนร่วมมือกบัชุมชนในดา้นต่าง ๆ เพื่อความเจริญกา้วหนา้ของชุมชน
ส่ิงต่าง ๆ ขา้งตน้เป็นส่ิงส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีโรงเรียนจะตอ้งพิจารณาน ามาแกไ้ขปรับปรุงใน
เวลาเดียวกนัโรงเรียนจะตอ้งพิจารณาบทบาทและหนา้ท่ีของตนให้ชดัเจน เพื่อกระท าภารกิจต่าง ๆ 
ใหเ้หมาะสมขอ้ส าคญักลวธีิในการท่ีจะน าภารกิจต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของสังคม 

5. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในอนัท่ีโรงเรียนจะพฒันา ปรับปรุง
การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน โรงเรียนเป็นผูน้ าในการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน เป็น
ผูน้ าชุมชนและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน โรงเรียนจึงตอ้งพิจารณาจดัส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัชุมชน ให้ชุมชนเขา้ใจและมองเห็นความส าคญัพร้อมท่ีจะน าไป
เป็นแบบอยา่ง ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพต่าง ๆ ในชุมชนใหดี้ข้ึน 

6. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในฐานะท่ีชุมชนเป็นแหล่งปฏิบติั
ชีวิตท่ีแทจ้ริงของนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน หรือโรงเรียนเป็นการเรียนรู้ใน
ขอบเขตจ ากดัและในชัง่เวลาหน่ึงของการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น แต่ชีวิตในชุมชนอนักวา้งใหญ่
และสลับซับซ้อนนั้ นเป็นชีวิตท่ีผู ้เรียนจะต้องเผชิญตลอดไป การจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนจะตอ้งสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในชุมชน เพื่อนกัเรียนจะได้
น าผลการเรียนรู้จากโรงเรียนไปใช้ในชุมชนได ้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนจึง
ไม่ควรให้นกัเรียนท ากิจกรรมอยูเ่ฉพาะในห้องเรียนหรือโรงเรียนเท่านั้น โรงเรียนตอ้งน านกัเรียน
ออกสู่ชุมชนบา้ง ศึกษาชุมชนบา้งในแง่มุมต่าง ๆ เท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมในการท่ีจะเรียนรู้ตาม
วยัและความ สามารถนอกจากโรงเรียนจะน านกัเรียนเขา้สู่ชุมชนแลว้ โรงเรียนควรจะได้ติดตาม
ศึกษาการใช้ชีวิตของนักเรียนในชุมชนด้วย เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนการจดั
โปรแกรมต่าง ๆ ของโรงเรียนใหเ้หมาะสมมีประโยชน์ยิง่ข้ึน 

7. ชุมชนมีบทบาทและความส าคัญต่อโรงเรียนในการท่ีโรงเรียนจะใช้แหล่ง
ทรัพยากรของชุมชนให้มีประโยชน์ ชุมชนแต่ละแห่งมีทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย ทั้งทรัพยากรบุคคล 
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ทรัพยากร ธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ทรัพยากรต่าง ๆ เหล่าน้ีโรงเรียนจะต้อง
พิจารณาน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการศึกษา 

8. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในอนัท่ีโรงเรียนจะพฒันาชุมชน
อย่างต่อเน่ืองกนัไปเพื่อชีวิตท่ีดีของผูเ้รียนและชุมชน โรงเรียนไม่เพียงพอแต่พฒันาคน แต่ตอ้ง
พฒันาชุมชนและสังคมควบคู่ไปด้วย ทั้ งน้ีเพื่อให้การด าเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นไปอย่าง
ราบร่ืน มีสมดุลในชีวติการพฒันาใด ๆ ในโรงเรียนจึงควรมุ่งไปสู่การพฒันาเปล่ียนแปลงในชุมชน
ควบคู่กนัไปดว้ยเพื่อการเปล่ียนแปลงบุคคลและชุมชนไปพร้อม ๆ กนั 

9. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในการท่ีโรงเรียนจะอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดวฒันธรรม โรงเรียนจะต้องศึกษาสถานท่ีตั้ งของโรงเรียนว่าอยู่ในชุมชนท่ีมีพื้นฐาน
วฒันธรรมและมีระเบียบแบบแผนประเพณีเป็นอย่างไร วฒันธรรมและประเพณีในชุมชนนั้น
แตกต่างจากประเพณีวฒันธรรมของส่วนอ่ืนและส่วนรวมอยา่งไร ส่ิงท่ีแตกต่างไปนั้นมีประโยชน์
หรือไม่เพียงใด ควรส่งเสริมหรือปรับปรุงแกไ้ขอย่างไร อะไรเป็นวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีมีค่าควรแก่
การอนุรักษเ์พื่อเป็นมรดกโรงเรียนจะตอ้งน ามาพิจารณาเพื่อหาวิธีการในการปรับปรุงส่งเสริมและ
อนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน 

10. ชุมชนมีบทบาทและความส าคัญต่อโรงเรียนในการท่ีชุมชนจะช่วยเหลือ
สนบัสนุนโรงเรียนในดา้นต่าง ๆ โรงเรียนเป็นสถาบนัการศึกษาของชุมชน โรงเรียนตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชน และได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนในเร่ือง
การเงิน วสัดุอุปกรณ์และส่ิงต่าง ๆ ตลอดจนแรงกาย แรงใจ จากประชาชนในชุมชนนั้นดว้ย การ
ไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชน เป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดงให้เห็นไดว้า่ชุมชนนั้นสนใจโรงเรียน 
เอาใจใส่สนบัสนุนโรงเรียนและถือวา่โรงเรียนเป็นสมบติัอนัมีค่าและส าคญัของชุมชน 

11. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัต่อโรงเรียนในฐานะท่ีชุมชนเป็นท่ีตั้ งของ
หน่วยงานองคก์ารและสถาบนัต่าง ๆ รวมทั้งตวัโรงเรียนเองดว้ย โรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นสถานท่ีให้
การศึกษาแก่ประชาชนร่วมกบัหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืน ๆ การท่ีโรงเรียนจะท าหน้าท่ีของตนให้
ส าเร็จไปดว้ยดีนั้นโรงเรียนจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของ
การศึกษา 

12. ชุมชนมีบทบาทและความส าคญัในการควบคุมและสนบัสนุนส่งเสริมโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นสถาบนัของชุมชน มีหน้าท่ีส าคัญทางการให้การศึกษา ผูท่ี้เข้าศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนก็คือสมาชิกหรือประชากรในชุมชนนั้น ๆ การท่ีชุมชนส่งสมาชิกของชุมชนเขา้ศึกษาเล่า
เรียนในโรงเรียนก็เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะใหส้มาชิกเหล่านั้น เป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพของชุมชนโรงเรียนก็
จะตอ้งสนองความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่ง
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ถูกต้องเหมาะสมตามความตอ้งการของชุมชน ชุมชนเห็นคุณค่าก็จะให้การสนับสนุนส่งเสริม
โรงเรียนในทุกดา้น ๆ เท่าท่ีชุมชนสามารถจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุนส่งเสริมได ้

 สรุปได้ว่า การพิจารณาบทบาทและความส าคญัของชุมชนต่อโรงเรียน นอกจาก
พิจารณาจากหน้าท่ีต่าง ๆ ของชุมชนแลว้ จะตอ้งพิจารณาจากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในชุมชนนั้น
ดว้ยเพราะส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอ้มทางสังคมต่าง
ก็เป็นปัจจยัส าคญัของการด ารงชีวิตในทอ้งถ่ินหรือชุมชนนั้น ๆ อยู่เป็นอนัมาก โรงเรียนในสมยั
ปัจจุบนั ถือว่าเป็นสถาบนัของสังคม ซ่ึงท าหนา้ท่ีสนองความตอ้งการ ความมุ่งหมายของโรงเรียน
ประเภทนั้น ๆ ในการจดัหรือการบริหารโรงเรียนก็ตามจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของ
สังคมและของแต่ละบุคคลประกอบกนั ทั้งน้ีเพื่อว่าโรงเรียนจะไดท้  าหน้าท่ีของตนให้เหมาะสม
เจริญกา้วหนา้และมีประสิทธิภาพ 
 
 7.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านการจัดการศึกษาในชุมชน 
  บญัชร แกว้สอง และสุภา ใยเมือง (2546 : 25-30). การศึกษากระบวนการท่ีเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิตของชุมชน โดยพฒันาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตและเล้ียงชีพ รู้จกัใช้และคิดคน้เทคโนโลยี ฝึกให้มีทกัษะในการจดัการ ในการแกปั้ญหา
สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งพฒันาสติปัญญาของบุคคลในดา้นการคิด การจ า 
จินตนาการ และการพฒันาดา้นจิตวญิญาณ ใหมี้ส านึกทางจริยธรรมเขา้ใจคุณค่าของชีวิต ธรรมชาติ
และสติปัญญาซ่ึงความรู้ ความสามารถและคุณธรรมของปัจเจกบุคคลท่ีได้รับการพฒันาอย่าง
ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัชุมชนน้ี จะมีผลท่ีส่งกลบัมาพฒันาชีวติ สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของ
ชุมชน ท าให้ชุมชนมีสมาชิกท่ีมีคุณภาพ ประกอบกบัโครงสร้างทางสังคมแบบแนวราบของชุมชน
และความสัมพนัธ์เชิงสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ  
  ชุมชนมีโอกาสแลกเปล่ียนการเรียนรู้กนัอยา่งกวา้งขวางเป็นการเพิ่มพูนความรู้ต่าง ๆ 
มาก ทกัษะท่ีจะก่อให้เกิดการสั่งสมและพฒันาเป็นองคค์วามรู้หรือภูมิปัญญาของชุมชน นอกจากน้ี
กระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิตหรือการศึกษาแบบน้ียงัมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาของชุมชนในทุก
ดา้น เพราะมีลกัษณะบูรณาการหรือเป็นองค์รวมท าหน้าท่ีเช่ือมโยงบุคคล ชุมชนให้สอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติและเช่ือมโยงกิจกรรมในชุมชนให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี นิเวศวิทยา พิธีกรรม ประเพณี ค่านิยม ท าให้ชุมชนเกิดความเป็นปึกแผน่ทั้งยงัเป็นการ
ถ่ายทอดวฒันธรรมหรือการขดัเกลาทางสังคม (Transmission of culture/Socialization function) ของ
ชุมชน เพื่อสร้างสมาชิกใหม่ให้ชุมชน ให้มีความสามารถสติปัญญาในการด ารงชีวิตและประกอบ
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อาชีพใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมและเง่ือนไขของสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรของชุมชน เพื่อสืบทอด
ภูมิปัญญาของชุมชนใหต่้อเน่ือง ตามสภาพความตอ้งการของชุมชน 
  ในดา้นโรงเรียนกบัการศึกษาในชุมชน ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม ครอบครัว วดั 
และชุมชนจะเป็นแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายในชุมชน แตกต่างไปจากปัจจุบนัน้ีท่ีโรงเรียนเป็น
แหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียวท่ีรัฐให้ความส าคญัและมอบหนา้ท่ีให้จดัการศึกษา โดยการสนบัสนุน
ส่งเสริมและใหสิ้ทธิในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของทางราชการ ท่ีมีหนา้ท่ีและความชอบธรรมในการ
จดัการศึกษาซ่ึงท าใหเ้กิดผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชน 
  ผูว้ิจยัจึงสรุปผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขั้นพื้นฐานเพื่อท่ีจะ
อธิบายถึงการมีส่วนร่วมชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวิวฒันาการมาตั้ งแต่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความหมายท่ีวา่ เป็นการจดัการศึกษาท่ีประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ในการร่วมด าเนินการ ในการร่วมสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการขั้นพื้นฐาน
และการมีสิทธิร่วมรับประโยชน์ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยนยัท่ีเป็นการเก่ียวขอ้งทั้งโดย
ทางตรงและโดยทางออ้ม โดยความหมายของการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจะวิเคราะห์น้ีหมายถึง 
การจดัการศึกษาเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมคนให้มีความรู้ความสามารถท่ีจะเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งดี เพื่อเป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือเพื่อการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยหากเป็นการจดัการศึกษา
ในระบบโรงเรียน จะศึกษาท่ีการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาซ่ึงเป็นการศึกษาภาคบงัคบัเดิม 
หรือการจดัการศึกษาประชาบาลหรือการจดัการศึกษาภาคบงัคบัท่ีจดัให้คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
รวมถึงการจดัการขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อคนส่วน
ใหญ่ของประเทศและมีวิวฒันาการสืบเน่ืองมาจากการศึกษาแบบดั้ งเดิมก่อนระบบโรงเรียน 
การศึกษาประชาบาลจนมาเป็นการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบนั 
 7.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องด้านการพฒันารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 
  สมชยั วรากุลนุรักษ์ (2545) ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบการจดัการศูนย์การเรียนรู้
ในสถานประกอบการ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานของศูนยก์ารเรียนรู้ใน
สถานประกอบการเพื่อพฒันาระบบศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อศึกษา ผลลพัธ์ ปัญหา
อุปสรรค และรูปแบบในการด าเนินงานท่ีเกิดจากการน าระบบการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ไปใช้ใน
สถานประกอบการ และเพื่อสรุปน าระบบศูนยก์ารเรียนรู้ และแนวทางการขยายผลโดยศึกษาจาก
สถานประกอบการ ผลการวจิยั พบวา่ การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานประกอบการประกอบดว้ย
องค์ประกอบการด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์ต่อกนัคือ การวิเคราะห์ความต้องการในการจดัศูนยก์าร
เรียนรู้ การจดัหาทรัพยากรความรู้ การพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนรู้ การส่ือสารประสานงาน
และการให้บริการผูเ้รียน การส่งเสริมการเรียนรู้ การติดตามผลการด าเนินงาน การรายงานผลและ
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เช่ือมโยงการเรียนรู้ ซ่ึงในแต่ละองคป์ระกอบมีรูปแบบการด าเนินงานทีสถานประกอบการน ามาใช้
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในการเรียนรู้รวมทั้งผลการน าระบบไปใชใ้นสถานประกอบการได้
พบวา่ พนกังานเกิดการเรียนรู้ มีความพึงพอใจและเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ยตนเองจาก
ศูนยก์ารเรียนรู้ 
  พจนีย ์ สวสัด์ิรัตน์ (2550,บทคดัย่อ) ไดศึ้กษา เร่ือง พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวตัถุประสงค์  เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกบัศูนยก์ารเรียน
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิ เพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการจดัศูนยก์ารเรียนชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการพฒันาศูนย์การเรียน
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  การวจิยัในคร้ังน้ีมีลกัษณะวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ศึกษารวบรวมองค์
ความรู้ สัมภาษณ์เชิงลึก สังเกต ร่วมลงมือปฏิบติักบักิจกรรมท่ีท าให้เกิดกระบวนการเรียนในกลุ่มต่าง ๆ 
มีการจดบนัทึกผลการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการสัมภาษณ์ประวติัหมู่บา้นจากภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น และร่วมกันจดัเวทีบ้าน เพื่อศึกษาความต้องการที่แท้จริงก่อนการจดักิจกรรมท่ีเกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต ซ่ึงผลการจดัเวทีชาวบา้น ปรากฏวา่สามารถจดักลุ่มได้
จ  านวน 9 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มทอผา้จากการยอ้มสีจากธรรมชาติ กลุ่มกรอบรูปจากไมส้ัก กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มดนตรีไทย กลุ่มศิลปวฒันธรรม  กลุ่มสมุนไพร กลุ่มทอพรมเช็ดเทา้ กลุ่มสร้างปราสาท และ
กลุ่มจกัสาน  ซ่ึงในการด าเนินงานมีผลการจดัเวทีชาวบา้นดงัน้ี 

1. กลุ่มท่ีมีความก้าวหน้ามาก ได้แก่กลุ่มทอผา้จากการยอ้มสีจากธรรมชาติ กลุ่ม
กรอบรูปจากไมส้ักจะพบว่ามีผูน้ ากลุ่มท่ีเขม้แข็ง มีการแบ่งบทบาทท่ีชัดเจน น าจุดเด่นท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาของกลุ่มมาใช้ รวมทั้งมีการวางเป้าหมายของกลุ่ม มีจุดรวมใจในการด าเนินงานของกลุ่ม 
และสามารถผลกัดนัใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปได ้

2. กลุ่มท่ีมีความก้าวหน้าระดับปานกลาง ได้แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มดนตรีไทยจะ
พบวา่กลุ่มค่อย ๆ ก่อตวั โดยมีผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ เป็นความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มจึงไดมี้การ
ประสานงานกบัครูศูนยก์ารเรียนชุมชนให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีกลุ่มท่ีเขม้แข็งเป็นพี่เล้ียง
ใหค้  าปรึกษา ยงัไม่มีการวางเป้าหมายของกลุ่ม และจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
                กลุ่มท่ีมีความกา้วหนา้ระดบัพอใช ้ ไดแ้ก่กลุ่มศิลปวฒันธรรม  กลุ่มสมุนไพร กลุ่ม
ทอพรมเช็ดเทา้ กลุ่มสร้างปราสาท และกลุ่มจกัสาน พบวา่กลุ่มเหล่าน้ีมีปัญหาในการรวมกลุ่ม ไม่มี
ผูน้  ากลุ่ม มีปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกกลุ่ม ท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามความ
ตอ้งการ 
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                จากการศึกษาและพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบลเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต บา้นหนองป้ิงไก่ เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ไป ศึกษาและพฒันาไปในกิจกรรมในกลุ่ม
พฒันาอาชีพต่าง ๆ การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย พบว่า การจดักิจกรรมใด ๆ ควรเกิดจากการท าเวทีชาวบา้นให้บ่อยคร้ัง ศึกษาความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงและเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวติท่ีย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 

1. กลุ่มเป้าหมายตอ้งเป็นทุกคนในชุมชน เช่น  เด็ก เยาวชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ผูน้ า
ชุมชน และผูสู้งอายุ เพื่อวา่แต่ละกลุ่มมีสมาชิกท่ีหลากหลายจะท าให้เกิดการบ่มเพาะตน้กลา้รักใน
อาชีพ ศิลปะ รักทอ้งถ่ินของชุมชน และยงัท าให้ไม่มีช่องวา่งระหวา่งวยั เช่ือมสายใยซ่ึงกนัและกนั
ของคนในชุมชน นอกจากน้ีกลุ่มเยาวชนยงัสามารถช่วยเหลือกลุ่มในการจัดท าบัญชี การใช้
เทคโนโลย ีท าใหทุ้กคนในศูนยก์ารเรียนรู้ตลอดชีวติมีความสุขในการท างาน มีคุณค่าในกลุ่ม ชีวิตมี
ความหมาย 

2. ครูผูใ้ห้ค  าแนะน า (Facilitator) ซ่ึงท าหนา้ท่ีให้ค  าแนะน าในทุกเร่ืองของผูเ้รียน มี
ความคุน้เคย เขา้ใจผูเ้รียนอยา่งใกลชิ้ด ดูแลและช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกค าตอบท่ีอยากรู้ กระตุน้ให้
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมทั้งทั้งตอ้งมีบทเรียนร่วมกบัทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. การจดักิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมีขั้นตอนท่ีชัดเจน กลุ่มมีการวาง
แผนการด าเนินงาน ครูประสานต่อยอด และมีการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงกิจกรรมตอ้งหลากหลาย ไม่ยึด
ติดกบัอาคารสถานท่ี กิจกรรมท่ีดีตอ้งเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ไดใ้นวถีิชีวิต 

4. ครูจดักระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มและส่งเสริมการพฒันาไปสู่แหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยสามารถส่งเสริมในลกัษณะ ดงัน้ี 

4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล โดยการพูดคุย ชวนคิด น าส่ือวิดิทศัน์มาให้ชม 
ร่วมคิด ปรึกษาหารือ สร้างกระบวนการ “คิดเป็น” ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4.2 จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม เครือข่ายอาชีพเดียวกนั 
4.3 การจดัไปศึกษาดูงาน โดยมีการวางแผนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบร่วมกนั 
4.4 มีการบนัทึกผลการเรียนร่วมกันระหว่างครูและผูเ้รียนเพื่อการวิเคราะห์

ร่วมกนั 
5. หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานเชิงบูรณาการ (Integration)  ทุก

ภารกิจเป็นหน้าท่ีของทุกหน่วยงาน ซ่ึงอาจมิใช่หน้าท่ีโดยตรง แต่ควรมีการประสาน ส่งต่อ 
กิจกรรมใดท่ีก็ตามท่ีเกินก าลงัความสามารถ มีประสานภาคีเครือข่ายร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันากลุ่มให้
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มีการเรียนรู้ ซ่ึงมิต้องรอว่าไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานของตนเอง แต่ท าอย่างไรจึงจะประสาน
ประโยชน์ต่อชาวบา้นใหเ้กิดสูงสุด 
                ดงันั้น ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีย ัง่ยืน ควรมีการจดักิจกรรม
ในกระบวนการเรียนรู้ท่ีเก่ียวพนักบัวิถีชีวิต เติมเต็มการด าเนินชีวิตสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
เป็นการเสริมฐานคิดใหมี้ความมัน่คง และยงัประโยชน์ต่อการศึกษาดว้ย จะท าให้ชีวิตมีความหมาย
ในการศึกษาอยา่งแทจ้ริง 

   ปาหนนั  กนกวงศนุ์วฒัน์ (2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ใน
โรงพยาบาลโดยใชก้ระบวนการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อประเมิน
สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน เพื่อพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาลและเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาล  
  ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน มีปัญหาท่ีส าคญั 8 ประเด็น ประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ การจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ผูว้ิจยัเลือกมาเป็นตน้แบบในการพฒันา
รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาล 

2. รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาลมีองคป์ระกอบ 2 ดา้น คือ 
2.1 ด้านโครงสร้างของศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดสถานท่ีตั้ งศูนย์การ

เรียนรู้และการก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบการด าเนินงาน 
2.2 ดา้นกระบวนการท างานของศูนยก์ารเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

    2.2.1 การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
    2.2.2 การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแกนน าเครือข่ายชุมชน 
    2.2.3 การเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงโดยง่าย 
    2.2.4 การส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ  
    2.2.5 การเรียนรู้ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 

3. ประสิทธิภาพของรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาล จากประเด็นตน้แบบอยู่
ในระดบัดีข้ึนไป ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 4 ประการ คือ 

3.1 ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารสนบัสนุนทั้งสถานท่ีและงบประมาณ 
3.2 ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้และมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 คุณค่าของความรู้สามารถน าไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
3.4 รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในมีการปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของชุมชนท่ีมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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   นนัทวนั  เรืองอร่าม (2554) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนา
จอมเทียนโดยมี วตัถุประสงค ์เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน เพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียนและเพื่อประเมินรับรองรูปแบบศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน
ประกอบดว้ย ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยฯ์ กลยุทธ์ของ
ศูนย์ บทบาทหน้าท่ีของศูนย์ กลุ่มเป้าหมายท่ีมาใช้บริการศูนย์ฯ การประกันคุณภาพศูนย์ฯ 
กระบวนการท างานของศูนย์ฯ การติดตามและประเมินผลศูนยฯ์ 2) ประสิทธิภาพของศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน 2.1) ประเมินจากแบบสอบถามพบว่า ผูรั้บบริการมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการในศูนยฯ์ ตอบสนองต่อความตอ้งการและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลในระดบัมากท่ีสุด และคณะท างานศูนยฯ์มีส่วนร่วมในการ
บริการจดัการในการด าเนินงานการจดักิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการในศูนยฯ์ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด 2.2)ประเมินจากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการ พบวา่ผูรั้บริการไดรั้บทกัษะความรู้ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตนเอง ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึนและมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูรั้บบริการดว้ยตนเอง 3)ผลการประเมินรับรองรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนนาจอมเทียน โดยผูท้รงคุณวฒิุประเมินใหมี้ความเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด  
  มานิตย ์ ซาชิโย (2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
คนหลายวยัในศูนยตุ์ม้โฮมลูกหลานบา้นเหล่าลิง ต าบลบา้นดู่ อ าเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด มี
ความส าคญัในการเรียนรู้ การปลูกฝังในงานและอาชีพ  และยงัเป็นการสร้างเครือข่ายในระดบั
ทอ้งถ่ิน อ าเภอ และจงัหวดัซ่ึงงานวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและประเมินความเหมาะสม                
2) ทดลองใช3้) ประเมิน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มผูป้กครอง กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ในหมู่บา้นเหล่าลิงจ านวน 50 คน และทดลองใชแ้ละประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากผูป้กครองและเด็กและเยาวชนบา้นเหล่าลิง จ านวน 40 คน ก าหนดตวัอยา่งและโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามกลุ่มผูน้ า โดยใชเ้กณฑ์ บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญั (Key 
Informant Person) 
  ผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหไ้ด ้“รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวยัในศูนยตุ์ม้
โฮมลูกหลานบา้นเหล่าลิง” คือ LING MODEL ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การเรียนรู้(Learning) โดยการ
ปรับแนวคิด สาธิตให้ดู เรียนรู้ชุมชนอ่ืน น ามาปฏิบตัิพฒันาต่อยอด 2) การคน้หาความถนดั 
(Individual) โดยการเรียนรู้ส่ิงเดิม เสริมสร้างส่ิงใหม่ 3) การสร้างเครือข่าย (Network) การพฒันาต่อ
ยอดความรู้ให้มีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 4) การปลูกฝัง (Grown) การเรียนรู้พื้นฐานวิถีชุมชน บน
ความพอเพียงโดยสรุป รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวยัในศูนยตุ์ม้โฮมลูกหลาน
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บา้นเหล่าลิงท าให้กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มผูป้กครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดความรู้ความถนดัและ
สามารถสร้างเครือข่าย และการปลูกฝังรากฐานวีชีวิตในชุมชน และสามารถใชใ้นการส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไดจ้ริงก่อให้เกิดความส าคญัของคนหลายวยัในศูนยตุ์ม้โฮ
มลูกหลานบา้นเหล่าลิงซ่ึงจะเป็นประโยชน์ท่ีจะพฒันาความย ัง่ยนืในชุมชนต่อไป 
 7.4 งานวจัิยในต่างประเทศ 
  เดเรล (Deryl, 1995) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของพนกังานในการเขา้ร่วม
โครงการการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ซ่ึงพบวา่ปัจจยัดา้นครอบครัว กลุ่มเพื่อน ระดบัการศึกษา
สภาพทางสังคม รวมทั้งระดบัต าแหน่งงานและโอกาสในการเขา้ร่วมโครงการจะมีผลต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ของพนกังาน 
  คานู (Kanu, 1996) ไดว้ิจยัเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ของคุณป้ามิลล่ี เร่ือง การเรียนรู้
ทางชาติพันธ์วรรณาของโรงเ รียนประถมศึกษาใน เขตเมืองนิวเจอร์ซ่ี  ผลการวิจัยพบว่า 
องคป์ระกอบการเรียนรู้นั้น คือ การช่วยปรับสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงบรรยากาศ
ในห้องเรียน ครู นักเรียนท่ีมีความรัก ความอบอุ่น ผูป้กครอง ผูค้นในชุมชน มีส่วนช่วยสร้าง
บรรยากาศในดารเรียนรู้และส่ิงส าคญัจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือระหวา่งบา้น โรงเรียนและชุมชน 
  อิซุมิ (Ishumi, 1982: 65-75) ไดศึ้กษาถึงศูนยบ์ริการชุมชน (Community Center) ใน
ประเทศแทนซาเนีย เกิดข้ึนในระหว่างท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ โดยใช้เป็นศูนยจ์ดักิจกรรม
บนัเทิงแก่ทหารท่ีผา่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่อมาไดเ้ปล่ียนวตัถุประสงคเ์ป็นศูนยบ์ริการให้ความรู้
ด้านอนามยัพื้นฐาน ให้การเล้ียงดูลูก สอนการอ่านออกเขียนได้ ส่งเสริมการจดัคณะกรรมการ
หมู่บา้น การจดักิจกรรมต่างๆ โดยเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินและจดัตั้งศูนยผ์ลิตเอกสาร ต่อมาในปี ค.ศ. 
1970 รัฐบาลแทนซาเนียไดเ้ปล่ียนรูปแบบการจดั โดยจดัให้มีศูนยบ์ริการชุมชน 2 แห่ง ต่อหน่ึง
อ าเภอและจดักิจกรรมสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีการท าวิจยัเพื่อวางแผนการจดักิจกรรม 
โปรแกรมการศึกษาท่ีเหมาะสม ในปัจจุบนัไดรั้บเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลกจดัตั้งเป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชน (Community Education Center) สามารถให้ความรู้พื้นฐานแก่คนในชุมชนทั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่ สร้างอาคารอ านวยความสะดวกเพื่อจดักิจกรรม เช่น ศาลาประชาคม ห้องสมุด ห้องฝึกงาน 
หอ้งอเนกประสงคส์ าหรับกิจกรรมต่างๆ และส านกังานทัว่ไป 
  วตัส์ (Watts, 1990: 181-195) ศูนยก์ารศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา (Community 
Center) ขององักฤษ ไดก่้อตั้งขั้นเม่ือปี ค.ศ. 1977 เพื่อด าเนินงานพฒันาชุมชน จดัฝึกอบรม วิจยัและ
เผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน ชุมชน จดัฝึกอบรม วิจยัและเผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน โดย
ด าเนินการในลกัษณะโครงการจดัประชุมสัมมนาเพื่อช่วยเหลือผูด้  าเนินงาน ดา้นพฒันาชุมชนจดั
ความรู้ด้านการพฒันาชุมชนแก่เจา้หน้าท่ีท้องถ่ิน ท างานประสานงานกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน 
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มหาวิทยาลยั มูลนิธิต่างๆ เพื่อหาแนวทางพฒันาชุมชนของประเทศและต่างประเทศ โดยการจดั
การศึกษาและกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน 
  สติเฟน (Steven, 1998) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของเจา้หน้าท่ีฝ่ายขายในสถาน
ประกอบการต่าง ๆท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองช่วยสอน พบวา่ การให้บริการทางดา้นเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ในการเรียนการสอนดังกล่าว มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้โดยตรงซ่ึง 
Weston (1994) พบวา่การจดัโครงการเรียนรู้ในสถานประกอบการโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มข้ึนของระดบัการเรียนรู้ ระดบัผลผลิต และผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 
  โกลด์ (Gold, 2000, 295) ศึกษาการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
ระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยเนน้การให้ความร่วมมือระหวา่งชุมชน ผูป้กครองและนกัศึกษา ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลาเดลเฟีย ผลการศึกษาพบว่าการจดัการของชุมชน
เป็นส่ือกลางระหวา่งผูป้กครอง ครอบครัวกบัโรงเรียน เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างการอ่านออก
เขียนไดแ้ละการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัชุมชน ท าให้ผูป้กครองไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัชุมชน ดงันั้นการ
สร้างหุน้ส่วนและความร่วมมือระหวา่งผูป้กครองกบันกัการศึกษา ท าให้เกิดทรัพยากรท่ีมีคุณค่าทั้ง
ในดา้นสังคมและวฒันธรรมใหแ้ก่โรงเรียน  
  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพอสรุปไดด้งัน้ี ในดา้นการด าเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้พบว่า การให้บริการชุมชนในการจดักิจกรรม บุคลากรมีจ านวนน้อย ขาดการ
ประสานงานระหวา่งศูนยก์ารเรียนรู้กบัชุมชน ขาดงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งผลให้
การด าเนินกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และปัญหาต่างๆของศูนยก์ารเรียนรู้ชม
ชนยงัไม่ได้รับการแก้ไขซ่ึงการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพฒันา ดูแลรักษา โดยการระดม
ความคิด ระดมก าลงัและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน ตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ท่ีมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
และจดัการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนและเป็นชุมชนเขม้แขง็อยา่งยิง่ยนืต่อไป 
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8. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 

ข้อมูลพื้นฐาน 
      พฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน รวมทั้งขอ้มูลทัว่ไปของชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน การจดัระบบการศึกษา การพฒันาคุณภาพชีวติ บทบาทการมี
ส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์รชุมชน ในการใหบ้ริการความรู้อยา่งเป็นระบบ 

การจดัการศึกษา 
1.การศึกษาในระบบ 
2.การศึกษานอกระบบ 
3.การศึกษาตามอธัยาศยั 
 

การจดัสวสัดกิารด้านการศึกษาในชุมชน 
1.การใหบ้ริการความรู้ 
2. การแสวงหาความรู้ 
3. การสะสมความรู้ 
4. การจดัระบบองคค์วามรู้ 
5. การทบทวนความรู้ 
6. การประยกุตค์วามรู้ 
7.การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา 
 

รูปแบบการจดัสวสัดกิารด้านการศึกษาชุมชนภาคใต้ 
กรณศึีกษา 3 พื้นที ่
1.ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง  
2. ศูนยเ์รียนรู้ชเศรษฐกิจพอเพียงเขากลม  
3.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย   
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดกิารด้านการศึกษา 
กบัการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
1.ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยูใ่นถ่ินท่ีดี) 
2.สปัปุริสูปัสสยะ (สมาคมคบหากบัผูมี้ธรรมดี)  
3.อตัตสมัมาปณิธิ (การตั้งตนไวช้อบ) 
4.ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผูไ้ดท้ าความดี) 
 

การพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
1. ดา้นร่างกาย 
2.  ดา้นจิตใจ 
3. ดา้นความสมัพนัธ์สงัคม 
4.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
 
 

หลกัไตรสิกขา 
1. ศีล  
2. สมาธิ   

3.ปัญญา 
 

การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดกิารด้าน
การศึกษาในชุมชนภาคใต้  
-การจดัการศึกษา 
-การใหบ้ริการความรู้ 
-การจดัรวบรวมองคค์วามรู้ภูมิปัญญา 
- 
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บทที ่3 

      วธิีการด าเนินการวจิัย 
 

การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) จากกระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สังคมในชุมชน เป็นการใช้วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีจากรากฐาน (Grounded Theory) จึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นของการศึกษาวิธีการวิทยาแบบน้ีมีความเช่ือพื้นฐานว่า การท าความเข้าใจเก่ียวกับ
พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ จะต้องเขา้ใจถึงกระบวนการท่ีบุคคลให้ความหมาย 
(Meaning) ต่อส่ิงนั้ นเสียก่อน ทั้ งน้ีเพราะความเข้าใจต่อการให้ความหมายของคนจะท าให้
ความสามารถอธิบายถึงความคิดและพฤติกรรมของคนเหล่าน้ีได ้(นภาภรณ์ หะวานนท์,2539 : 
102)  

เง่ือนไขส าคญัของผูศึ้กษาคือจะตอ้งท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงวา่ ปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีศึกษานั้นเกิดข้ึนและด ารงอยูอ่ยา่งไร ดว้ยเหตุน้ี วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากจึงมุ่งเนน้การเนน้กรเก็บรวบรวมขอ้มูลอนัหลากหลาย และเช่ือมโยงมโน
ทศัน์จากขอ้มูลต่าง ๆ ให้เป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีส าหรับอธิบายหรือคาดท านายปรากฏการณ์ทาง
สังคมท่ีท าการศึกษาอนัไดแ้ก่ การใช้กรณีศึกษา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การ
สนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบติัการ การระดมสมอง โดยเลือกใช้กระบวนการวิเคราะห์
ขอ้มูลควบคู่กบัขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่นการถอดบทเรียน การวิเคราะห์ค าบอกเล่า  การ
วิเคราะห์เน้ือหา  การใช้แผนท่ีความคิด  ปฏิทินเวลา ผงัประวติัศาสตร์ เพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์
สถานการณ์ การใชต้ารางตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนโดยให้ความส าคญัต่อมุมมองของผูใ้ห้
ขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์หรืออยูใ่นเหตุการณ์นั้น ๆ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิง
คุณภาพ  

หลกัการของการวิจยัเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูล   คือการมองภาพแบบองค์
รวม การอธิบายเง่ือนไข ตามสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมของปรากฏการณ์ การน าเอา
ทศันะของผูใ้หข้อ้มูลมาอธิบายปรากฏการณ์ อาจใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป หรือการ
วิเคราะห์เน้ือหา การถ่ายโอนผลการวิจยั  การพึ่งพากบัเกณฑ์อ่ืน และการยืนยนัผลน าสู่ขอ้มูลท่ี
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หลากหลายจากกรณีศึกษาท่ีแตกต่างกนั (Negative Case) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์การวิจยั  (1)  เพื่อ
ศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน( 3) เพื่อศึกษารูปแบบ
การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน (4) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน
ชุมชนโดยผูว้ิจยัได้การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน
ภาคใต ้  ซ่ึงมีวตัถุประสงค์การวิจยั  (1)  เพื่อศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชน (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตในชุมชน (3) เพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน (4) เพื่อพฒันา
รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน เป็นตน้ 
  การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาดา้นรูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบใน
จ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช
โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัล าดบัประเด็นท่ีส าคญั จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อน้ี 

 3.1. การเลือกพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 
  3.2.ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
  3.3. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
  3.6 การควบคุมคุณภาพงานวจิยัเชิงคุณภาพ 
  3.7 การจดัระบบขอ้มูลผลการศึกษา 
  3.8 การอภิปรายผลและการน าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา 
 
3.1 การเลือกพืน้ทีแ่ละกลุ่มเป้าหมายในการวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพหุเทศะกรณีศึกษา  (Multisite Multi-case) โดยท าการ
คดัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาภาคสนามในคร้ังน้ี จากขอ้มูลท่ีข้ึนบญัชีรายช่ือในท าเนียบกลุ่ม  ชุมชน
และองค์กรประชาชนท่ีมีศกัยภาพเป็นตน้แบบศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนยคุ์ณธรรม) จากศูนยคุ์ณธรรมและเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ในจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จากจ านวนทั้ง 7 
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ภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตั้งแต่ปีพ.ศ 
2550 เป็นตน้มา และพบว่าศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมท่ีข้ึนบญัชีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงต่อ
การการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
อยา่งสมบรูณ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดพื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมในภาคใต ้ซึงในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือก
พื้นท่ีกรณีศึกษาดา้นรูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี    

กรณีศึกษาพื้นท่ี 1 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ดว้ยมูลเหตุจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดปรากฏการณ์การ
รวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท่ีประสบปัญญาจากวิกฤติราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า กลุ่ม
แกนน าในชุมชนบา้นไมเ้รียงได้รวมกลุ่มกนัเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เพื่อหาทางออกของปัญหา  ด้วยการ
เร่ิมตน้จากการวางแผนอาชีพ เพื่อเพิ่มรายไดใ้นครอบครัว    มีการจดัตั้งสภาผูน้ าชุมชน เพื่อจดัท าแผน
แม่บทชุมชน ใชว้ธีิการจดัการเรียนรู้แบบ“การใชเ้วทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั” ในการประชุมของ
สภาผูน้ าชุมชนจนกระทัง่เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ีให้บริการความรู้สู่พึ่งตนเองของสมาชิกใน
ชุมชน  เพื่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหายางพาราตกต ่าจดัตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา เป็นศูนยก์ลางใน
การเช่ือมโยง ยมมนา ซ่ึงรวมกลุ่มอาชีพ ยางพารา ไมผ้ล ประมง และนาขา้ว  รวมกนัเพื่อเป็นเวทีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้พึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้จากความเช่ือและอุดมการณ์แล้ว
น าไปสู่การจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชนเพื่อเป็นสถาบนัการเรียนรู้พึ่ งตนเอง (ประยงค ์
รณรงค ์, 2556) 

 กรณีศึกษาพื้นท่ี 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี ดว้ยมูลเหตุจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดปรากฏการณ์การรวมกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนปาลม์น ้ามนั ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการกดข่ีราคาสินคา้จากพอ่คา้คนกลาง เพื่อคน้หา
ทางออกของปัญหากลุ่มแกนน าในชุมชนบา้นเขากลม จึงได้มีการจดัการความรู้ด้วยการสืบคน้ภูมิ
ปัญญาโบราณจ านวน 25 ชุดความรู้ พฒันาชุดความรู้นั้นเป็นเครือข่ายอาชีพเน้นการพึ่งพิงพึ่งพา 
แลกเปล่ียนและขยายสมาชิกเพิ่มข้ึนในเร่ือยมาจนเป็นท่ียอมรับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขา
อาชีพเล้ียงสัตว ์กระทัง่ในปี 2549 เป็นตน้มาได้รับรางวลัคดัเลือกเป็นปราชญ์ชาวบา้น ผูท้  า
ประโยชน์เพื่อแผน่ดิน ปัจจุบนัการเจริญเติบโตของกลุ่มมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา โดยใชเ้วที
การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และแกปั้ญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนภายในกลุ่มดงักล่าวได ้ซ่ึงพบวา่มีปัจจยัท่ีท าให้เกษตรกรเขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียนวิถี
การผลิตเพื่อเขา้สู่เกษตรกรรมย ัง่ยืน ภายใช้การถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนชีวิตบนรากฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( สงวน มงคลศรีพนัเลิศ ,2556) 
  กรณีศึกษาพื้นท่ี 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัตรัง ดว้ยมูลเหตุจูงใจในการศึกษาคร้ังน้ีเพราะเป็นพื้นท่ีท่ีเปิดปรากฏการณ์จากสมาชิก
ครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยางพารา ประสบปัญหาในหน้ีสินการผลิต จึงไดป้รึกษาหารือกนัภายใน
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ครอบรัวเพื่อหาหนทางออกในการแก้ไขปัญหาด้วยการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนกระทัง่เป็นแบบอย่างท่ีดีของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลรอบขา้ง ยึดถือหลกั
ศาสนา ศีล 5 ดว้ยความตั้งมัน่ และยึดถือสัมมาอาชีพแบบพอเพียง และไดป้ฏิบติัตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในความพอดีพอกิน พอประมาณ อยา่งพออก พอใจ แบบพอเพียงมาตลอด จาก
การท่ีไดเ้ลือกเรียนทางสายเกษตร และมีอาชีพเป็นครู โดยการยึดถือตนเองเป็นแบบอยา่งในการ
สอนบุตร และผูอ่ื้น ท าให้บา้น ครอบครัว และบุคคลรอบขา้งยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จน
สามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น ศึกษาเรียนรู้ดูงานไดใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการชีววิถีส าหรับสอน
ทายาทและลูกหลานเกษตรกร(วรัิตน์ กาญจนพรหม,2556) 

               3.1.1.  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในภาคใต ้
โดยศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งไดติ้ดต่อประสาน
ขอ้มูลอ่ืนๆ จากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทเก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยส่์งเสริมและ
พฒันาพลงัแผน่ดิน ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์รมหาชน) ศูนยศึ์กษาการพฒันา
วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับวิสาหกิจชุมชน ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน สถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) วทิยาลยัการจดัการทาง
สังคม (วจส.) เป็นตน้ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนบัสนุนในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ และ
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในกระบวนการจดัการศึกษา การจดัหาสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ การจดัท าหลักสูตร
ทอ้งถ่ิน การพฒันาศกัยภาพผูน้ าและผูรู้้ในทอ้งถ่ิน การจดัสรรงบประมาณในรูปส่ือ วสัดุ ภูมิ
ปัญญา และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า ความดี การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเก้ือกูลกนักนัในชุมชน 

 

 
รูปท่ี 5    แสดงภาพเป้าหมายการจดัตั้งและการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ 
ท่ีมา  ผูว้จิยั  
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3.1.2.  ตรวจสอบรายช่ือพื้นท่ีในการศึกษาภาคสนามในคร้ังน้ี จากขอ้มูลท่ีข้ึนบญัชีรายช่ือ
ในท าเนียบกลุ่ม  ชุมชนและองคก์รประชาชนท่ีมีศกัยภาพเป็นตน้แบบศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงั
แผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) จากศูนยคุ์ณธรรมและเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ในจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จาก
จ านวนทั้ง 7 ภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้
ตั้งแต่ปีพ.ศ 2550 เป็นตน้มา และพบวา่ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมท่ีข้ึนบญัชีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เช่ือมโยงต่อการการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอธัยาศยั อยา่งสมบรูณ์ (ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม ,2551) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือจ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมแบ่งตามจ านวน 7 ภูมิภาคของประเทศไทย 

ภาค จงัหวดั ศูนย ์ หมายเหตุ 

เหนือ 17 17  

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 21 สกลนคร2 ศูนย ์และบุรีรัมย ์2 ศูนย ์

กลาง 9 9   

ตะวนัตก 8 8  

ตะวนัออก 9 9   

ใต ้ 14 17 นครศรีธรรมราช 3 ศูนย ์

รวม 76 80   

ท่ีมา  ท าเนียบขอ้มูลศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม 
จากตารางพบว่าในพื้นท่ีภาคเหนือจ านวน 17 จงัหวดั จ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม 

จ านวน 17 ศูนย ์พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 19 จงัหวดั จ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม 
จ านวน 21 ศูนย ์(จากจงัหวดัสกลนคร2 ศูนย ์และจงัหวดับุรีรัมย ์2 ศูนย)์ พื้นท่ีภาคกลางจ านวน 9 
จงัหวดั จ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน 9 ศูนย ์พื้นท่ีภาคตะวนัตกจ านวน 8 จงัหวดั 
จ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน 8 ศูนย ์พื้นท่ีภาคใตจ้  านวน 14 จงัหวดั จ านวนศูนยเ์รียนรู้
เชิงคุณธรรม จ านวน 17 ศูนย ์(จากจงัหวดันครศรีธรรมราช 3 ศูนย)์รวมจ านวนทั้งหมด 76 จงัหวดั 
ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมทั้งหมดจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยได้พิจารณาคัดเลือกข้อมูลจากบัญชีรายช่ือในท าเนียบกลุ่ม  
ชุมชนและองค์กรประชาชนท่ีมีศกัยภาพเป็นต้นแบบศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิง
คุณธรรม ในพื้นท่ีภาคใตจ้  านวน 14 จงัหวดัจ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จ านวน 18 ศูนย ์ ดงั
ตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือจ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมแบ่งในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย 

ท่ี จงัหวดั ช่ือกลุ่ม / ชุมชน 
สถานท่ีติดต่อ ช่ือผูน้ าชุมชน/

โทรศพัท ์
กิจกรรมเด่น 

ท่ีอยู ่
1 ชุมพร 

 
ชุมชนละแม  206 ม. 16 

 ต.ละแม  
อ.ละแม  
 

นายทววีฒัน์ 
 เครือสาย 
 

-ท าปุ๋ยชีวภาพ 
-จดัศูนยร์วบรวมองคค์วามรู้
ทอ้งถ่ิน 
-ท าการเกษตรย ัง่ยนื 
กลุ่มปลูกตน้ไมใ้ชห้น้ี 

2 ระนอง 
 

วสิาหกิจชุมชน
สหกรณ์สตรีบา้น
บางกุง้ 

77/5 หมู.่6  
ต.น ้าจืด  
อ.กระบุรี 

คุณดวงใจ  
สยมุพร 
 

-สหกรณ์ออมทรัพย ์
-น ้าพริกเคร่ืองแกง 

3 สุราษฎร์
ธานี 
 

สหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนศรัทธาธรรม  
(กลุ่มจกัสานกระจูด
บา้นท่าสะทอ้น) 

หมู่ 6  
ต.ท่าสะทอ้น  
อ.พุนพิน 

คุณปรีชา   
แดงมา 
 

-หตัถกรรมพื้นบา้นกระจูด 
-ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากกระจูด 
 

4 กระบ่ี 
 

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน
เขากลม 

ต าบลหนอง
ทะเล อ าเภอ
เมือง  

นายสงวน 
มงคล  ศรี
พนัเลิศ  

- โรงเรียนชีวิตบนฐานรากของ
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
- การจัดองค์ความรู้ เป็นศูนย์
การเรียนรู้  
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ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือจ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมแบ่งในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย (ต่อ) 

ท่ี จงัหวดั ช่ือกลุ่ม / ชุมชน 
สถานท่ีติดต่อ ช่ือผูน้ าชุมชน/

โทรศพัท ์
กิจกรรมเด่น 

ท่ีอยู ่
5 นครศรี 

ธรรมราช 
 
 
 

ศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนไม้
เรียง  
 

ต.ไมเ้รียง  
อ.ฉวาง 

นายประยงค ์
รณรงค ์
081-258-9432 

-สถาบนัการเรียนรู้พึ่งตนเอง 
-สภาผูน้ าชุมชน 
-ธนาคารหมู่บา้น 
-โรงงานแปรรูปยางพารา 
-แผนแม่บทชุมชน 
-กระบวนการเรียนรู้ 
-โรงเรียนมงัคุด 
-เครือข่ายยมนา 
-มหาวทิยาลยัชีวติ 

ชุมชนคีรีวง  
 

ต.ก าโลน  
อ.ลานสกา 

นายวรัิตน์   
รัตนโชติ 
089-9086-427 

-กลุ่มออมทรัพย ์
-การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
- กลุ่มอาชีพ  
-กล่มสมุนไพร 
-กลุ่มผา้มดัยอ้มสีธรรมชาติ 

ชุมชนดอนคา  ต.ทอนหงส์ 
อ.พรหมคีรี 

นายวโิรจน์   
คงปัญญา 
089-872-3368 

-กลุ่มออมทรัพย ์ 
-โรงงานผลิตแป้งขนมจีน 
-กองทุนสวสัดิการชุมชน 

ชุมชนกรุงชิง ต.กรุงชิง 
อ.นบพิต า 

นางรุ่งไพลิน 
รอดบุญ 

-กลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มกลว้ยไข่บาน 
-สวนสมรม 
-กลุ่มเล้ียงผึ้ง 
-กลุ่มนวดแผนไทย 
-การท่องเท่ียวเชิงการเกษตร 

6 พงังา 
 

ศูนยว์สิาหกิจ
ชุมชนต าบลล าภี 

ม.7 ต.ล าภี 
 อ.ทา้ย
เหมือง 

นายสมาน  
ทองเทือก 
086-283-8953 

-ร้านคา้สวสัดิการ 
- สนบัสนุนดา้นอาชีพ 
- จดัตั้งกลุ่มอาชีพ 
- สนบัสนุนวฒันธรรมพื้นบา้น 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือจ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมแบ่งในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย (ต่อ) 

ท่ี จงัหวดั ช่ือกลุ่ม / ชุมชน 
สถานท่ีติดต่อ ช่ือผูน้ าชุมชน/

โทรศพัท ์
กิจกรรมเด่น 

ท่ีอยู ่
7 ภูเก็ต 

 
ชุมชนบางโรง  ต.ป่าคลอก  

อ.ถลาง 
นายจีระศกัด์ิ   
ท่อทิพย ์
081-892-9204 

- กลุ่มออมทรัพยอิ์สลาม 
-การท่องเท่ียวเกษตร 
 -กองทุนซากาต  
 (กองทุนสวสัดิการอิสลาม) 

8 ตรัง 
 

ชุมชนบา้นหน า
ควาย 

107/1หมู ่12 
ต าบลนาทา่ม
เหนือ อ.เมือง 
จ.ตรัง 

นางจ าเนียร 
กาญจนพรหม 

-สถาบนัการสอนการเกษตร
ส าหรับลูกหลานเกษตรกร 
-ชุมชนชีววถีิ  
-การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
-ระบบนิเวศวทิยาและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ศูนยเ์รียนรู้ของเยาวชน 

9 สตูล 
 

ชุมชนต าบลควน
โพธ์ิ 

หมู่2 ต.ควน
โพธ์ิ อ.เมือง 

นายสายณัห์   
ศรีนอ้ย 
089-978-5324 

-ธนาคารชุมชนระบบอิสลาม 
-โรงงานอิฐบล็อก 
-สถานีวิทยชุุมชน FM.106.25 MHz 
-กองทุนสวสัดิการชุมชน 
-โครงการฟ้ืนฟูนาร้าง 

10 พทัลุง 
 

เครือข่ายกองทุน
สวสัดิการชุมชน
จงัหวดัพทัลุง 

ต.ร่มเมือง อ.
เมือง 

นางมณฑิชา  
พลอยด า 
084-190-4499 

-สภาวสิาหกิจชุมชน 
-ปุ๋ยชีวภาพอดัเมด็ 
- กองทุนสวสัดิการชุมชน
จงัหวดัพทัลุง 

11 สงขลา 
 

ศูนยเ์รียนรู้กองทุน
กลุ่มออมทรัพย์
ต าบลคลองเปียะ  

ต.คลองเปียะ  
อ.จะนะ 

นายอมัพร   
ดว้งปาน 
 

- กลุ่มออมทรัพย ์ 
- แผนแม่บทชุมชน 
-การบริหารจดัการเครือข่าย 
- กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

12 ปัตตานี 
 

ชุมชนละหาร  ต.ละหาร 
 อ.สายบุรี   

นายดลยา  
สาละแม 
 

-ร้านคา้ชุมชน 
-ศูนยส์าธิตการตลาด 
-สวสัดิการกลุ่มออมทรัพย ์
-อนุรักษลุ่์มน ้าสายบุรี 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือจ านวนศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมแบ่งในพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย (ต่อ) 

ท่ี จงัหวดั ช่ือกลุ่ม / ชุมชน 
สถานท่ีติดต่อ ช่ือผูน้ าชุมชน/

โทรศพัท ์
กิจกรรมเด่น 

ท่ีอยู ่
13 ยะลา 

 
ศูนยเ์พื่อการเรียนรู้
ต าบลท่าสาป 

27 หมู่2 ต.ท่า
สาป อ.เมือง 

นายอบัดุลลา
ซิ บากา 
 

-โครงการฟาร์มเล้ียงแพะ 
-โครงการสหกรณ์ชุมชนอลัฬูดา 
-ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ขรุูลฮูตา
บา้นท่าสาป 
-กลุ่มแม่บา้นท าส้มแขกแช่อ่ิม 

14 นราธิวาส 
 

ชุมชนยีง่อ  ต.ยีง่อ  
อ.ยีง่อ 

นายชาญศกัด์ิ   
หะยมีามะ 

-เตาประหยดัพลงังาน 

ท่ีมา  ท าเนียบศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม 
 

ในการวจิยัคร้ังน้ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ลือกพื้นท่ีกรณีศึกษาดา้นรูปแบบจ านวน 3 
พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันา
รูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

จากเหตุผลคือทั้ง 4 พื้นท่ีไดมี้การเป็นพื้นท่ีมีการก่อตวัในช่วงปี พ.ศ 2540 เป็นตน้มา  
จากจุดเร่ิมตน้จากการท่ีคนชุมชนไดมี้การวางแผนแม่บทชุมชนร่วมกนั เกิดการพฒันาเการเรียนรู้
ร่วมกนัในระดบัเครือข่ายท่ีกวา้งข้ึนในหลายพื้นท่ี มีผูน้  าและกลุ่มแกนน าท่ีไดรั้บการยอมรับใน
สังคม และได้มีการจดัท าหลกัสูตรชุดความรู้ทอ้งถ่ิน เป็นตน้แบบท่ีถือว่าตามหลกัเกณฑ์ในการ
เลือกพื้นท่ี Focus Area Introductory. 

 
ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี 
ขอ้ เกณฑ ์ หลกัฐานท่ีแสดง 
1. พื้นท่ีเขา้ร่วม

โครงการศูนย์

เรียนรู้เชิงคุณธรรม

ในภาคใต ้ 

ภายในชุมชนมีกลุ่มผูน้ าทางธรรมชาติเป็นกลุ่มแกนน า 
คนในชุมชนมีความรักสามคัคี  สมาชิกในชุมชนโดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกั และมีการสร้างอาชีพเสริม 
อาชีพรองในชุมชน 
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ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี (ต่อ) 
ขอ้ เกณฑ ์ หลกัฐานท่ีแสดง 

  การขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่าย 
การเรียนรู้วถีิชีวิต  ไดรั้บการส่งเสริมเป็นตน้แบบสร้างผูน้ า องคก์ร
ตน้แบบ ส่งเสริมกิจกรรมวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย ในพื้นท่ีศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นท่ีมีครูภูมิปัญญา ปราชญช์าวบา้นเป็นผู ้
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

2. พื้นท่ีส่งเสริม

กระบวนการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน

ภายใตก้าร

ประยกุตใ์ช้

แนวคิดตาม

หลกัเศรษฐกิจ

แบบพอเพียง 

ภายในชุมชนมีการจดัการรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการ 
พฒันาวถีิชีวติท่ีหลากหลายแต่ยงัมีความรักความสามคัคีท่ีปรองดอง 
จดัท าแผนปฏิบติัการในพื้นท่ี หมู่บา้น ชุมชน เช่น แผนชีวิต แผนชุมชน 
สร้างและขยายเครือข่ายผูน้ า การเปล่ียนแปลงในระดบัหมู่บา้น/ ชุมชน 

การจดัเวทีด าเนินการถอดบทเรียน ผูน้ า และสมาชิก เตรียม 
ขยายผลบทเรียนสู่การเรียนรู้แก่ชุมชน ปรับปรุงและพฒันาองคค์วามรู้
การพฒันาวถีิชีวิต 

ผูน้ าในชุมชนเป็นแบบอยา่งท่ีดีวางตวัเป็นแบบอยา่งมีผูน้ าใน 
การจดักิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมการเรียนรู้  

ภายในชุมชน มีการใหบ้ริการความรู้ และผสมผสานความรู้  
จากทฤษฏีและประสบการณ์ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
ในระดบั กิจกรรมในครอบครัว  กิจกรรมระดบัชุมชน กิจกรรมในระดบั

เครือข่าย 
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ตารางท่ี 3 แสดงเกณฑใ์นการคดัเลือกพื้นท่ี (ต่อ) 
ขอ้ เกณฑ ์ หลกัฐานท่ีแสดง 
3. เป็นพื้นท่ีท่ีมี

ตน้ทุนทาง
สังคม 

ภายในชุมชนมีการตน้ทุนทางสังคม ไดแ้ก่ ทุนทรัพยากรมนุษย ์ 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม 
 เป็นตน้ 

4. เป็นพื้นท่ีท่ี
ประสบ
ผลส าเร็จเป็น
แบบอยา่งทีดี 

ภายในชุมชนมีการวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาวิถีชีวติ 
ท่ีหลากหลายแต่ยงัมีความรักความสามคัคีท่ีปรองดอง จดัท าแผนปฏิบติั
การในพื้นท่ี หมู่บา้น ชุมชน เช่น แผนชีวิต แผนชุมชน 

เกิดการการเรียนรู้ตามอธัยาศยั โดยมีชุมการฝึกอบรมตาม 
ลกัษณะอาชีพ สภาพวถีิชีวติของตน สร้างและขยายเครือข่ายผูน้ า การ
เปล่ียนแปลงในระดบัหมู่บา้น/ ชุมชน 

 
ท่ีมา  ผูว้จิยั  

 3.1.3 บทบาทของทมีวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีทีมวิจัยท่ีคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานตลอด

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทีมวิจยัทั้งหมดรวมทั้งผูว้ิจยัดว้ยมีจ านวน 4 คน ประกอบดว้ย
ผูช่้วยนกัวิจยั 3 คน โดยเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานวิจยัในพื้นท่ี เป็นนกัวิจยัอิสระท่ีเคย
ผา่นการอบรมเทคนิคการเขา้ถึงชุมขนและเทคนิคการเก็บขอ้มูลวิจยัเชิงคุณภาพ 

 การแบ่งบทบาทของทีมวิจยันั้น ผูท่ี้มีบทบาทหลัก คือ ผูว้ิจยัท่ีท าหน้าท่ีในการ
วางแผนเก็บข้อมูล การประสานงานในพื้นท่ี การเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลกั รวมทั้งเลือกผูเ้ข้าร่วม
ประชุมในเวที แต่ละคร้ัง โดยการวางแผนในแต่ละคร้ังจะให้ผูช่้วยนกัวิจยัเขา้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนดว้ย ทั้งน้ีผูช่้วยนกัวจิยัสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัพื้นท่ีศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี ในส่วนการเก็บ
ขอ้มูลในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่มผูว้ิจยัจะด าเนินการดว้ยตนเอง ส่วนการ
เก็บขอ้มูลในรูปแบบการสนทนากลุ่ม การประชุมแบบมีส่วนร่วมนั้น ผูว้ิจยัท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนิน
รายการ และ   มีผูช่้วยนกัวจิยัทั้งสามคนช่วยในกระบวนการดว้ย 

 บทบาทของผูช่้วยนกัวิจยัในแต่ละช่วง มีหน้าท่ีในการจดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นเวที โดยแบ่งบทบาท ดงัน้ี 

  ผูช่้วยนกัวจิยัคนท่ี 1 ท าหนา้ท่ีในการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมในเวทีต่างๆ  
  ผูช่้วยนกัวิจยัคนท่ี 2 ท าหน้าท่ีในการสังเกตการณ์ การจบัประเด็น และการจด

บนัทึก  
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  ผูช่้วยนกัวิจยัคนท่ี 3 ท าหนา้ท่ีในการถ่ายรูป บนัทึกภาพ บนัทึกเสียง และอ านวย
ความสะดวกในการจดัเวที พร้อมกบัการประสานการท างานร่วมกบัผูด้  าเนินรายการและผูว้ิจยั 
นอกจากน้ีผูช่้วยนกัวิจยัทั้งสามคนยงัท าหน้าท่ีในการตรวจสอบประเด็นท่ีผูว้ิจยัไดเ้ตรียมในการ
เขา้สู่เวทีแต่ละคร้ังวา่มีความครอบคลุมหรือไม่ อยา่งไร เพื่อช่วยนกัวจิยัในอีกทางหน่ึงดว้ย 

 
  3.1.4 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัในการวิจยั (Key Informants) 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั และกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลรอง 
 3.1.4.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ กลุ่มผูข้บัเคล่ือนกิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ 

ดงัต่อไปน้ี 
กลุ่มแกนน า ไดแ้ก่ กลุ่มผูก่้อตั้งและท่ีริเริมการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ใน 

ช่วงแรกด ารงต าแหน่งดงัต่อไปน้ี  ประธานศูนยก์ารเรียนรู้ รองประธานศูนยก์ารเรียนรู้ เลขานุการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ จากกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี รวมจ านวน 9 คน 

กลุ่มคณะกรรมการประจ าศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่มผูท่ี้ด าเนินงานเอ้ือ 
อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการดา้นการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรู้จ านวนพื้นท่ีละ 5 คน  
รวมจ านวน 15 คน 

กลุ่มปราชญช์าวบา้น  ไดแ้ก่ ผูท่ี้ใหบ้ริการความรู้และถ่ายทอดองค ์
ความรู้แก่สมาชิกภายใน และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มารับบริการความรู้ พื้นท่ีละ 3 คน รวมจ านวน 9 
คน 

กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ  ไดแ้ก่ ผูค้อยใหค้  าปรึกษาแนะน าในการบริการจดัการ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ พื้นท่ีละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน 

3.1.4.2 ผูใ้หข้อ้มูลรอง คือ กลุ่มผูส่้งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรม 
การศึกษาเรียนรู้ ได้แก่ พฒันาการอ าเภอ เกษตรอ าเภออ าเภอ ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั นายกองค์การบริการส่วนต าบล ผูอ้  านวยการโรงเรียน รวม
จ านวน 15 คน 
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3.2 ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น  4 ช่วง คือ 
 ขั้นตอนที ่1   ศึกษาเอกสาร งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง และก าหนดกรอบแนวคิดการวจัิย 

ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและโรงเรียน แนวคิดเก่ียวกบัการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สังคม  แนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชน   แนวคิดความสนใจเร่ืองสาธารณะในชุมชน พลงัชุมชน
และทุนทางองคก์ารแห่งการเรียนรู้  

ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา
ภายในประเทศ น าสู่กระบวนการท่ีท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด ความสามารถ 
เสริมสร้างศกัยภาพน าไปสู่ การจดัระบบหรือการจดัการของชุมชน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้
ปรัชญาและกระบวนการท่ีก าหนดข้ึนซึงมาจากวธีิคิด  การหาขอ้สรุป  และลงสู่การปฏิบติั  จึงเป็น
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับชุมชน  เพราะวิธีการจดัการก่อให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ตรง  การจดัการเป็นวิธีการเรียนรู้อีกอย่างหน่ึงท่ีเคล่ือนไหวยืดหยุน่ได ้ เพราะเม่ือ
วิธีการหรือการจดัการเปล่ียน  รูปแบบการเรียนรู้ของชุมชนก็จะเปล่ียนไปดว้ย  โดยเช่ือมโยงถึง
องค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบา้น  เป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงคน  
ความรู้  และทรัพยากรของชุมชน  องคก์รชุมชนจึงเกิดเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้   

การจดัการทรัพยากรของชุมชน  เป็นการสะท้อนให้เห็นหลกัเบ้ืองตน้ของการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในชุมชน  ไม่แยกออกเป็นคนละส่วนเหมือนการเรียนของระบบ
การศึกษาในปัจจุบนั ไดแ้ก่ รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัสงขลา การพฒันารูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรับ
อาจารยผ์ูส้อน มหาวิทยาลยัชีวิต สภาพกระบวนการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้องคก์รชุมชน  อ าเภอวาปีปทุม จงัหวดั
มหาสารคาม  การพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรอาชีพทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ 
การพฒันารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ในมหาวทิยาลยัราชภฏั  การจดัการสวสัดิการสวสัดิการของ
เครือข่ายอินแปง:กระบวนการจดัการตนเอง จงัหวดัสกลนครการปฏิรูปการเรียนรู้ระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน:พหุกรณีศึกษา   

ในส่วนของงานวิจยัต่างประเทศ ไดแ้ก่Cooperative Learning in Social Studies 
เป็นการเนน้การเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียรเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้Ideas on Cooperative Learning and The Ues 
of small Group เป็นการพฒันาผูเ้รียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Improved 
Organizational Performance by Knowledge Management  เป็นการศึกษารูปแบบองคก์รท่ีไดรั้บ
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การปรับปรุงโดยกระบวนการเรียนรู้  Some Directions for Research in Knowledge Sharing เป็น
แนวทางการการวิจยัเร่ืองการแบ่งปันความรู้ โดยทบทวนปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปัน
ความรู้ เป็นตน้ (ชาย โพธิสิตา,2550) 

ขั้นตอนที ่2   ศึกษาคัดเลือกหมู่บ้านพืน้ทีเ่ป้าหมาย 
พื้นท่ีท าการศึกษาเลือกใชพ้ื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมในภาคใตจ้  านวน 3 แห่ง คือ  

   กรณีศึกษาท่ี 1 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีสามารถกา้วผา่นวิกฤตมาไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในเร่ือง
ยางพาราจากโรงงานยางแผน่ น าสู่สภาผูน้ าชุมชน ศึกษาและทดลองแผนแม่บทชุมชน การรวมตวักนั
ออมเงินธนาคารหมู่บา้น โรงงานแปรรูปยางพารา กระบวนการเรียนรู้และการพฒันากลุ่มอาชีพ การ
จดัท าหลกัสูตรทั้องถ่ินโรงเรียนมงัคุดมหาวิทยาลยัชีวิต และพฒันาเครือข่ายยมมนา คือ ยางพารา ไม้
ผล ประมง นาขา้ว เป็นอีกหน่ึงในบทบาทหนา้ท่ีของ “สถาบนัการเรียนรู้พึ่งตนเอง” 
   กรณีศึกษาท่ี 2 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จังหวดักระบ่ี เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดท าแผนแม่บทแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จากสมาชิกเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้หลกัสูตร
สอนการเกษตรแบบครบวงจร ปรับวิธีคิดก่อนลงมือท า การจดัตั้งการจดัการสถาบนัการออม โดยมี
ธนาคารชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสวสัดิการเพื่อพฒันาวิถีชีวิต น าสู่การจดัองคค์วามรู้ เป็นศูนย์
การเรียนรู้ “โรงเรียนชีวติบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
      กรณีศึกษาท่ี 3 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง มีการริเร่ิมสร้างกลุ่มจากการเรียนรู้จากกลุ่มแกนน าเพื่อแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนเงินทุน และส าหรับสมาชิกบางคนท่ีจะน าเงินไปประกอบอาชีพในกระบวนการพึ่งพาอาศยั
กนัในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่มจากการปลูกฝังนิสัยในการออม จนกระทัง่ไดมี้การ
จดัท าแผนพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ในร่วมกนัในกลุ่มสมาชิก  ร่วมกนัเรียนรู้บริการจดัการเครือข่าย
กลุ่มเกษตรกร และปัจจุบนัเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบในการบริการจดัการหลกัสูตรเกษตรกรรมทางเลือก  
หรือสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาเรียนรู้เรียกวา่  “สถาบนัสอนการเกษตรส าหรับลูกหลานเกษตรกร” 
   ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ทั้ง 3  พื้นท่ีจึงถือไดว้า่เป็นตน้แบบท่ีถือวา่ประสบความส าเร็จใน
การด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  4 ประเด็นส าคญัของการเรียนรู้  

 ประเด็นท่ี 1.   เรียนรู้ตวัเอง  รู้วา่เรามีความสามารถอะไร  มีความดีความงามของ
ตวัเอง  ปัญหาของตวัเอง รายได/้รายจ่ายของเรา  การวางแผนพฒันาตวัเอง  การดูแลสุขภาพตวัเรา  
และอ่ืนๆ 

 ประเด็นท่ี 2.   เรียนรู้ในครอบครัว ครอบครัวเรา มีรายได้จากไหน รายจ่าย
อะไรบา้ง ปัญหาของครัวครอบเราเอง การวางแผนครอบครัว เราก าหนดอนาคตครอบครัวเรา เรา
จะบริหารจดัการ เราท าอยา่งไรใหค้รอบครัวเรามีความสุข  มีความสุขอยูบ่นพื้นฐานของเรา 
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 ประเด็นท่ี 3.   เรียนรู้ชุมชน เช่น ทรัพยากรในชุมชนภูมิปัญญาของคนในชุมชน
หมู่บา้น  ความดีความงาม จุดเด่นของชุมชน ความหลากหลายของคนในชุมชน ปัญหาของชุมชน 
การวางแผนพฒันาชุมชน 

 ประเด็นท่ี 4.  เรียนรู้โลกภายนอก ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะตอ้งไม่หยุดน่ิงเรียนรู้
ผลท่ีกระทบจากภายนอก  ไม่ช่ืนชมกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนั  เรียนรู้การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  
การเปล่ียนแปลงทางสังคม  การเปล่ียน พร้อมท่ีจะตั้งรับอย่างมีเหตุและผลจากการสืบทอดและ
พฒันาจากรุ่นสู่รุ่น   
 ขั้นตอนที ่3  สร้างเคร่ืองมือ และวธีิการเกบ็ข้อมูล  
  นกัวจิยัและผูช่้วยนกัวจิยั จ  านวน 3 คน ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเชิงพื้นท่ี และ
ไดผ้า่นการอบรมจากผูว้ิจยัเพื่อให้เขา้ใจปัญหาการวิจยั วตัถุประสงค์ วิธีการ และขั้นตอนในการ
ท างาน ทั้งน้ี เน่ืองจากการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น นกัวิจยัและผูช่้วยนกัวิจยัถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 - แบบบนัทึกขอ้มูล ในการศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลกัฐานต่างๆ ของศูนยก์าร
เรียนรู้ท่ีเก่ียวกบักระบวนการพฒันา กลไกการพฒันาทอ้งถ่ินของศูนยก์ารเรียนรู้ 

 - แนวค าถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ประกอบด้วย
ประเด็นตามกรอบเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

 - แนวค าถามในการสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ประกอบดว้ยประเด็นตามท่ี
มีเน้ือหาคลา้ยกบัการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แต่ไม่ไดย้ึดรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม
โดยมีประเด็นตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

 - แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วยประเด็น
กรอบเน้ือหาและเร่ืองท่ีกวา้งๆ ให้สามารถสนทนาร่วมกันได้ ผนวกกับผลสรุปจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากพื้นท่ีเพื่อสะทอ้นความคิดเห็น ทศันคติ เพื่อตรวจสอบขอ้มูลสภาพและ
ระบบคุณค่าของบุคคล กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 - การประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อถอดบทเรียน สะทอ้นขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันา
ทอ้งถ่ิน กลไกการพฒันาทอ้งถ่ิน และเง่ือนไขและปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ินของศูนยก์าร
เรียนรู้ 

 - แผนท่ีความคิด เพื่อประมวลและสรุปบทเรียนกิจกรรม/โครงการพฒันาของศูนย์
การเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบักลไก เง่ือนไขและปัจจยัในการพฒันาทอ้งถ่ินจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 - บนัทึกภาคสนาม (Filed Note) เป็นการจดับนัทึกขอ้มูลในแต่ละคร้ังท่ีออกเก็บ
ขอ้มูล เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจ าของผูว้จิยั และผูช่้วยนกัวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
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(1) ผงัเครือญาติ (The Family Genogram) เป็นเครือมือในการถอดความสัมพนัธ์ของ
สมาชิในครรอบครัว การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม การวางแผนในครอบครัวการเล้ียงดูบุตรหลาน 
รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ิมตั้งแต่สังคมครอบครัวสู่กลุ่มเครือ
ญาติ ท่ีเช่ือมโยงสู่กระบวนการจดัสวสัดิการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
 

เ   าย เ     ิ

      เ     ิ เ   าย เ   าย เ     ิ เ     ิ เ   าย

 ั เ ร   า ิ

 
                         รูปท่ี 6  แสดงตวัอยา่งเคร่ืองมือแผนผงัเครือญาติ 
 

 (2) ผงัพฒันาการปฏิทินเส้นเวลา (Time line) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการแบ่งเส้นแบ่งเวลา 
ยอ้นเร่ืองราวในอดีต และส่ิงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต การใชเ้ส้นเวลาในการศึกษาพฒันาการ
ในการจดัสวสัดิการในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาและเร่ืองในอดีตราวควบคู่กนัไป 
เคร่ืองมือช่วยคิดในการศึกษาประวติัไม่เนน้การเขียนประวติัแบบร่ายยาวเป็นร้อยแกว้ แต่ใช้เส้น
เวลาช่วยในการแบ่งช่วงเวลาและเร่ืองราวบนช่วงเวลานั้น 
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รูปท่ี 7  แสดงตวัอยา่งเคร่ืองมือแผนผงัพฒันาการปฏิทินกาลเวลา 

 
(3) แผนท่ีเดินดิน เป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้สดงบริบทพื้นท่ีของสถานท่ีตั้งศูนยก์ารเรียนรู้

ในชุมชนท่ีด าเนินการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงพื้นท่ีท ากินระดบัครัวเรือนในชุมชน เป็นเคร่ืองมือช่วย
คิดท่ีใชร้ะบุถึงลกัษณะของพื้นท่ีทางกายภาพและชีวภาพท่ีครัวเรือนถือครอง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือแผน
ท่ีแสดงระยะห่างจากบา้นหรือหมู่บา้นของท่ีดินแต่ละแปลง รวมถึงการจดัการพื้นท่ีในการใช้
ประโยชน ์

 
              รูปที ่8 แสดงตวัอยา่งเคร่ืองมือแผนท่ีเดินดิน 
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(4) แบบประกอบกการสัมภาษณ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาขอ้มูลรายละเอียด
ตามขอบเขตเ น้ือหาพัฒนาการของกระบวนการการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา ความ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมใน
ชุมชน เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน ดว้ยวธีิการดงัน้ี 

(4.1)การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มแกนน า
และคณะกรรมการ และสมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้โดยตรงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัจากอดีต และตวัแทน
หน่วยงานในพื้นท่ี 

(4.2) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้
โดยตรงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัจากผูน้ าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานและคณะกรรมการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ สมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้ แกนน าชุมชนและชาวชุมชน รวมทั้งตวัแทนหน่วยงานใน
พื้นท่ีชุมชน 3 พื้นท่ี ไดแ้ก่ (1) ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จังหวดักระบ่ี (2) ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช (3) ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัตรัง การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยประยุกต์วิธีวิทยาการถอด
บทเรียนประกอบเพื่อตรวจสอบและเติมเตม็ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ในประเด็นกระบวนการการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา ความความสัมพนัธ์ระหว่างการจัด
สวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน เพื่อศึกษาและพฒันา
รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
  การประชุมปฏิบัติการร่วมกับผู ้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานและ
คณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้ สมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้ แกนน าชุมชนและชาวชุมชน รวมทั้งตวัแทน
หน่วยงานในพื้นท่ี ในพื้นท่ีละ 3 คร้ัง เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้การร่วมวิเคราะห์
ขอ้มูล การวเิคราะห์องคก์ร (SWOT Analysis) วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
  แผนท่ีความคิด (Mind Map) ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคแผนท่ีความคิดในการประชุมแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อถอดบทเรียนกบักลุ่มผูน้ าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานและคณะกรรมการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ สมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้ แกนน าชุมชนและชาวชุมชน และตวัแทนหน่วยงานใน
พื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศูนยก์ารเรียนรู้ 
  การถอดบทเรียน (AAR) ผูว้จิยัไดป้ระยุกตใ์ชใ้นการถอดบทเรียนกิจกรรม/โครงการ
พฒันาของศูนยก์ารเรียนรู้กบัผูน้ าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประธานและคณะกรรมการศูนย์
การเรียนรู้ สมาชิกศูนยก์ารเรียนรู้ แกนน าชุมชนและชาวชุมชน 
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  4.8  การตรวจสอบขอ้มูล ในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้จิยัใชว้ิธีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า (Triamgulations) ตลอดระยะเวลาท่ีเก็บขอ้มูล เพื่อตรวจสอบขอ้มูล
วา่มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฏีท่ีน ามาอธิบายปรากฏการณ์ และเพื่อวางแผนการเก็บขอ้มูล
ในคร้ังต่อไป เน่ืองจากข้อสรุปในพื้นท่ีมีความส าคญัและมีความหมาย ซ่ึงการตรวจสอบด้วย
วิธีการท่ีแตกต่างกันจะท าให้ได้ขอ้มูลท่ีมีน ้ าหนักมากข้ึน และเป็นตวัแทนของขอ้มูลท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูลท่ีแตกต่างกนั ในช่วงเวลาและสถานท่ี
ท่ีแตกต่าง รวมถึงผูว้จิยัมีผูช่้วยนกัวิจยั 3 คนช่วยในการเก็บขอ้มูลแต่ละช่วง ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงใน
การตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บของนักวิจัยหลายคนนั้นมีความเหมือน ความ
แตกต่างกนัอยา่งไร  
 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพการวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากจึงมุ่งเนน้การเนน้การเก็บรวบรวมขอ้มูล
อนัหลากหลาย และเช่ือมโยงมโนทศัน์จากข้อมูลต่าง ๆ ใช้วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีจาก
รากฐาน (Grounded Theory)มาเป็นขอ้สรุปเชิงทฤษฎีส าหรับอธิบายหรือคาดท านายปรากฏการณ์
ทางสังคมท่ีท าการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตการณ์ และเคร่ืองมือเก็บขอ้มูลภาค
สามคือ ผงัประวติัศาสตร์ชุมชน แผนท่ีเดินดิน ผงัเครือญาติ ปฏิทินฤดูการผลิต โดยมีการ
ตรวจสอบยืนยนัขอ้มูลดว้ยวิธีการจดัเวทีแบบสุนทรียสนทนา และการตรวจสอบทั้ง 4 ดา้นคือ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การน าไปใช้ประโยชน์ ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ 
ดงัต่อไปน้ี 

 3.3.1. สร้างแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้จิยัไดก้ารก าหนดประเด็นท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์
และเก็บขอ้มูลแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ขอ้มูลทัว่ไปและบริบทชุมชน 
ข้อมูลพื้นฐานของการจดัการสวสัดิการด้านการศึกษา การจัดการศึกษาในชุมชน และความ
ตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการสวสัดิการดา้นการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบ
โรงเรียน และตามอธัยาศยั เป็นตน้ 

  น าเอาแบบสัมภาษณ์ท่ีไดพ้ฒันาเรียบร้อยแลว้มาจดัท าเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
โครงสร้างเพื่อเก็บขอ้มูลเชิงลึกโดยผ่านคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลงัจากนั้นเอาแบบ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีไดเ้สนอแนะและน าไปเก็บขอ้มูลต่อไป  

 3.3.2. การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)   ซ่ึงมีการก าหนดประเด็น
ส าหรับการสนทนาโดยใชก้รอบของรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของศูนยเ์รียนรู้/ประเภทกิจกรรม  
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การประยุกตแ์ละการท าให้ขอ้มูลความรู้ถูกตอ้งกบัลกัษณะงาน  และปัจจยัแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลต่อการจดัการสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน  เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดประเด็นในการด าเนินงานวิจัยน าร่างแนวการสนทนากลุ่ม โดยให้ผู ้เ ช่ียวชาญการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ความเท่ียงตรงเน้ือหา (content 
validity) ความชดัเจนของประเด็นการสนทนากลุ่ม 

3.3.3. การสุนทรียสนทนา     Dialogueเป็นวงสนทนา ท่ีก าหนดกฎ กติกา มารยาท 
ในการสนทนาไว ้   โดยมีกลุ่มคนท่ีเหมาะร่วมวงสุนทรียสนทนา อยูร่ะหวา่ง 10-50 คน   เพื่อสร้าง
กระบวนการคิดร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ไม่มีความขดัแยง้ ไม่มีบทสรุป   เหมาะส าหรับการพฒันา
กระบวนการคิดเพื่อสร้างความเขา้ใจในชุดความรู้ของตวัเองท่ีเคยมีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าลงัฟังลง เปิด
ใจฟังอยา่งเตม็ท่ี    ฟังแลว้คิด  ไตร่ตรอง  ซกัถาม    จนเต็มอ่ิมและตกผลึกเป็นชุดความรู้ใหม่ สรุป
ดว้ยเวลาท่ีตกลงกนัไวก่้อนท่ีจะเร่ิมวงสุนทรียสนทนา 
 

 ขั้นตอนที ่4 การด าเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม  
 การเขา้สนาม หลงัจากด าเนินการโดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้พื้นท่ีโดยการแนะน าตวัเองและ

วตัถุประสงค์ท่ีเขา้มาท าวิจยัในพื้นท่ีกบั ประธานและคณะกรรมการศูนยก์ารเรียนรู้ สมาชิกศูนย์
การเรียนรู้ พร้อมช้ีแจงวตัถุประสงค์ต่อผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก (Key Informaant) เพื่อขอเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยเคร่ืองมือภาคสนามเพื่อศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษา และการ
พฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
  -  วิธีการท าผงัเครือญาติการท าผงัเครือญาติเป็นการน าเอาขอ้มูลบุคคลและ
ความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติมาท าแผนภาพ ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้
คือสัญลักษณ์มาตรฐานซ่ึงจะท าให้ทุกคนในระบบงานเขียนและอ่านสัญลักษณ์เหล่าน้ีได้
เหมือนกนั เขา้ใจตรงกนั และสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลโดยใช้สัญลกัษณ์มาตรฐานเหล่าน้ีได ้เราจึง
จ าเป็นตอ้งรู้วา่สัญลกัษณ์ท่ีใชน้ั้นมีอะไรบา้ง 
 
         ขั้นตอนที ่5 การวเิคราะห์ผลการศึกษาจาการด าเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1 ดา้นพฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน 
ชุมชน ซ่ึงแสดงผลการอธิบายพฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัต่างพบกบัความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการด ารงชีพในอดีต การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต พฒันาการของกลุ่มกระบวนการเรียนรู้  รูปแบบท่ีมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนตามเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั กอปรกบัการ
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อธิบายประวติัศาสตร์ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงเป็นการน าเสนอของกลุ่มกรณีศึกษา 3 
พื้นท่ี คือ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรังในช่วงก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชน การรวมพลงัในการต่อสู่ช่วงระหวา่งจดักระบวนการ และช่วงหลงัท่ีการมีการ
จดัการตนเองในชุมชน 

ประเด็นท่ี 2 ดา้นกระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน  
                        แสดงผลการอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชน ท่ีน าสู่การเกิดลกัษณะของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงน าไปสู่กระบวนการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษาในชุมชน จากการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี คือ ศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนบ้านไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช   ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

ประเด็นท่ี 3 ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการ 
พฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน  

          แสดงผลการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการ
พฒันาคุณภาพชีวติและในชุมชน แสดงผลการศึกษาในมิติสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้น
ร่างกาย จิตใจ และด้านอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตท่ีจะสามารถส่งผลต่อพฒันาการการ
ด ารงชีวิตอยูภ่ายในชุมชนใน  3 พื้นท่ี คือ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 
  ขั้นตอนที ่6 การพฒันารูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
ตามล าดบั ต่อไปน้ี 

1) การสังเคราะห์รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้
      น าเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน และอธิบายวิธีการ

จดัการศึกษาในรูปแบบการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ภายใตเ้ง่ือนไข
ทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ มีส่วนสัมพนัธ์กบัการด ารงชีพ วิถีการผลิต  อธิบายการพฒันาคุณภาพ
ชีวติในชุมชนดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม  ท่ีส่งผลใหชุ้มชนมีองคค์วามรู้ท่ี
ไดส้ะสมมาอยา่งไร  มีวิธีการ  มีศกัยภาพอยา่งไรในการหาทางออกแกปั้ญหาขอ้มูลชุมชน กอปร
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ดว้ยการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตจาก
กรณีศึกษาใน  3 พื้นท่ี คือ ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนบ้านไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

2) การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างการจดัสวสัดิการดา้น 
การศึกษา  

      น าเสนอผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชนด้วยการตรวจสอบสามเส้า เพื่อเป็นการตรวจสอบโดยดูความสอดคลอ้งจาก
การเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั โดยตรวจสอบว่าในขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัให้มีความสอดคลอ้ง  ความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีศึกษาใน  3 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม 
อ าเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนบ้านไม้เรียง อ า เภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

3) การตรวจสอบยนืยนัรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
น าเสนอผลการประเมินการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน

ภาคใต ้จาก 3 พื้นท่ีเพื่อยืนยนัขอ้มูลทั้ง 4 ดา้นดงัต่อไปน้ี (1) การประเมินผลดา้นความถูกตอ้ง 
(2)การประเมินผลด้านความเหมาะสม (3) การประเมินผลดา้นความเป็นไปได้ และ(4) การ
ประเมินผลด้านความเป็นประโยชน์ โดยการประเมินเพื่อการตรวจสอบข้อมูล 5 ประเภท 
ดงัต่อไปน้ี (1) ดา้นการจดัการศึกษาในชุมชน (2)กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้  (3) 
ดา้นการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา (4) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม และ(5) ดา้นการ
พฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิในพื้นท่ีละ 5 ท่านซ่ึงด ารง
ต าแหน่งทางสังคม โดยจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา
ต่อไป จากบุคคลดงัต่อไปน้ี  (1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (2) ผูอ้  านวยการโรงเรียนประจ า
ต าบล(3)ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและตามอธัยาศยั  (4) พฒันาการอ าเภอ และ(5) 
เกษตรอ าเภอ 

4) การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
        น าเสนอผลการอธิบายการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาจาก

กรณีศึกษาใน 3 พื้นท่ี ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ การให้บริการความรู้ การแสวงหาความรู้ 
การจดัระบบความรู้ การถ่ายโอนความรู้ การทบทวนความรู้ การประยกุตใ์ชค้วามรู้ การผสมผสาน
ความรู้ แลว้น ามาทดลองและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในพื้นท่ีกรณีศึกษา 
ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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3.4 การจัดเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ิจยัประชุมช้ีแจงเตรียมความพร้อมประเด็นใน

การสนทนากลุ่มเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีไดจ้ากท่ีผูใ้หข้อ้มูลหลกั เก่ียวกบัองคค์วามรู้และ
การจดัท าฐานขอ้มูลของการจดัการสวสัดิการดา้นการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อกระบวนการ
เรียนรู้ และรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ ผูว้ิจยัใช้การ วิเคราะห์ขอ้มูลโดย วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  

3.4.1  ด าเนินการจดัสนทนากลุ่มตามประเด็นสนทนาการท่ีก าหนดไว ้ในลกัษณะ
ของการระดมพลงัสมอง โดยมีผูร่้วมสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 1 กลุ่ม ตรง
ตามคุณสมบติัท่ีไดร้ะบุไว ้

3.4.2.  จากนั้นวเิคราะห์สรุปเป็นภาพรวมท่ีชดัเจนโดยการพิจารณาร่วมกนัเพื่อน าไป
เป็นสร้างรูปแบบการจดัการสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน  

3.4.3.   เม่ือสร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ไดก้ารรับรองหาความเหมาะสม
และความเป็นไปไดร่้วมกนั เพื่อน าไปทดลองใชต่้อไป 

3.4.4 น ารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนไปใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินโดยการจดั 
สนทนากลุ่มนั้น ได้ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 1 กลุ่ม โดย คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัด
สวสัดิการดา้นการศึกษาในทอ้งถ่ินแบบเจาะจง  โดยมีคุณสมบติัดงัน้ี 

  คุณสมบติัท่ี 1 เป็นผูรู้้และด าเนินงานในการจดัสวสัดิการด้านการศึก
ษษมาอยา่งต่อเน่ือง 

  คุณสมบัติท่ี  2 เป็นนักวิชาการหรือผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้การจัด
สวสัดิการดา้นการศึกษา 

  คุณสมบติัท่ี 3 เป็นนกัวชิาการดา้นกระบวนการเรียนรู้  
3.4.5 ติดต่อและนดัหมายประธานศูนยก์ารเรียนรู้เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมจดัส่ง

ตาราง วนั เวลา เพื่อให้เป็นขอ้มูลในการร่วมสนทนากลุ่ม พร้อมจดัเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์
ต่างๆเพื่อใชใ้นการจดัสนทนากลุ่ม  

3.4.5 จดัเตรียมผูช่้วยในการด าเนินการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูช่้วยจดบนัทึก ท าหนา้ท่ี
คอยช่วยจดบนัทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจากผูด้  าเนินการสนทนากลุ่ม และจดัเตรียม
ผูช่้วยทัว่ไป ใหค้อยควบคุมเคร่ืองบนัทึกเสียงขณะท่ีก าลงัด าเนินการสนทนา 

3.4.6 ด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยไดน้ ารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน เสนอ
ให้กลุ่มร่วมพิจารณาแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้ขอ้สรุปท่ีตรงกนัในประเด็น
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ต่างๆ แล้วจึงน าไปปรับแก้ไขตามค าแนะน า และรับรองรูปแบบหาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได ้ 

 3.4.7 การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ีแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
     ขั้นท่ี 1 การเตรียมการ การเตรียมประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เตรียมการ
สนทนากลุ่ม การประสานงานกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเขา้ใจในการจดัท าประเด็นค าถาม
และเน้ือหา  
     ขั้นท่ี 2 การวางแผน เป็นการจดัเตรียมประเด็นท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 1 การเตรียมการ
ประชุม โดยการนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ี  
     ขั้นท่ี 3 การด าเนินการ ด าเนินการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม และการจดัการ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อวิเคราะห์กระบวนการการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา ความ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมใน
ชุมชน เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
 
3.5. การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลตอ้งเร่ิมกระท าพร้อม ๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล และตอ้ง
ด าเนินต่อไปภายหลงัการเก็บขอ้มูลส้ินสุดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากงานวิจยัเชิงคุณภาพไม่มีกรอบแนวคิด
หรือทฤษฎีท่ีตายตวัเป็นตวัก าหนด เป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากหลายมิติเพื่อให้เห็นภาพรวม
ของส่ิงท่ีเกิดข้ึน การมองจากหลายมิติน่ีเอง เป็นการใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลายในการพิจารณา
ปรากฏการณ์ โดยระหวา่งท่ีผูว้ิจยัก าลงัเก็บรวบรวมขอ้มูลอยู่ อาจน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ท่ีได้
ทบทวนวรรณกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมกัน การวิเคราะห์ข้อมูลขณะเก็บ
รวบรวมขอ้มูลยงัช่วยในการรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไม่ครบถว้น ให้ครบถว้นพอท่ีจะตอบค าถาม
การวจิยัได ้ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ  โดยเฉพาะ
วิธีการหลกัท่ีใชใ้นการวิเคราะห์นั้นเป็นวิธีการสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูลจ านวนหน่ึง มกัไม่ใชส้ถิติ
ช่วยในการวเิคราะห์ หรือถา้ใชส้ถิติก็ไม่ไดใ้ชเ้ป็นวธีิวเิคราะห์หลกั แต่ใชเ้ป็นขอ้มูลเสริม   ดงันั้นผู ้
วิเคราะห์ขอ้มูลจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการวิจยั ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลควรมีความรอบรู้ในเร่ือง
แนวคิดทฤษฎี มีความรู้จริงดว้ยตวัเอง สามารถสร้างขอ้สรุปผลเป็นกรอบแนวคิด  
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วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป ในการวจิยัเชิงคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่ 

ขอ้มูลท่ีน ามาวิเคราะห์ จะเป็นขอ้ความบรรยาย (Descriptive) ซ่ึงไดจ้ากการสังเกต สัมภาษณ์ และ
จดบนัทึก  

ส่วนท่ื 2 การวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เป็นขอ้ความบรรยายเหมือนกนั แต่ 
เป็นการกระท ากบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร จะกระท าโดยการพยายามท าให้ขอ้มูลนั้นเป็นจ านวนท่ี
นบัได ้มกัใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเอกสารในการวจิยัเอกสาร  

3.5.1. การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป  
การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบน้ี มีอยูด่ว้ยกนั 3 ชนิด (Appleton, 1995) คือ 
ชนิดที่ 1 การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือ การตีความสร้าง

ขอ้สรุปขอ้มูลจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือปรากฎการณ์ท่ีมองเห็น เช่น การด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ความเป็นอยู ่การท างาน กฎ ระเบียบชุมชน ฯลฯ เม่ือผูว้ิจยัไดเ้ห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์
ต่าง ๆ แลว้จึงลงมือสรุป แต่หากขอ้สรุปนั้นยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบอ่ืน ๆ ก็ถือวา่ ผลท่ีไดเ้ป็น
สมมติฐาน หากไดรั้บการยนืยนัก็ถือวา่เป็นขอ้สรุปได ้ 

ในการท่ีข้อสรุปไม่ได้รับการยืนยนันั้น เรียกว่า สมมติฐานชั่วคราว (Working 
Hypothesis) เช่น สมมติฐานท่ีอาจตั้งข้ึนจากการพิจารณาขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากนั้นจึงศึกษารวบรวม
ขอ้มูลเพิ่มเติม ดงันั้น ตลอดเวลาท่ีนักวิจยัท าการวิจยั และลงมือวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ มีการ
บนัทึกโดยจ าแนกออกเป็นใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร อะไร มีความหมายอยา่งไรในการท าส่ิง
เหล่าน้ี  ในการพิสูจน์สมมติฐานนั้น การวิจยัเชิงคุณภาพจะแตกต่างจากการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงมี
การตีกรอบทฤษฎี  แต่ในการวจิยัเชิงคุณภาพผูว้จิยัจะไม่ก าหนดสมมติฐานจากกรอบแนวคิดอนัใด
อนัหน่ึงโดยเฉพาะ   ผูว้ิจยัจะปรับและเปล่ียนสมมติฐานอยู่เสมอโดยอาศยัการพิสูจน์สมมติฐาน
เหล่านั้นตลอดเวลา  ซ่ึงสมมติฐานอาจถูกหรือผิดก็ได ้เม่ือสมมติฐานน้ีถูกพิสูจน์และตรวจสอบ
แลว้ จึงจะเป็นขอ้สรุปขอ้มูลน้ี หัวใจส าคญัอยูท่ี่การสร้างสมมติฐานชัว่คราวตลอดระยะของการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ชนิดที่ 2 การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การ
จ าแนกขอ้มูลเป็นชนิด (Typologies) ซ่ึงหมายถึง ขั้นตอนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
(ชาย โพธิสิตา, 2550) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธี (Miles & Huberman, 1994) แบบใชท้ฤษฎี คือ การ
แยกชนิดในเหตุการณ์นั้น ๆ โดยการยดึแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบ ซ่ึงแบ่งเป็น 

(1) การกระท า (Acts) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ หรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ไม่ยาวนานหรือต่อเน่ือง 
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(2) กิจกรรม (Activities) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ แบบแผนท่ีเกิดข้ึนใน
ลกัษณะต่อเน่ือง มีความผกูพนักบัคนบางคนหรือบางกลุ่ม  

(3) ความหมาย (Meaning) คือการท่ีบุคคลอธิบายหรือส่ือสาร หรือให้
ความหมายเก่ียวกบัการกระท าหรือกิจกรรม อาจเป็นการให้ความหมายในลกัษณะเก่ียวกบัโลก
ทศัน์ ความเช่ือ ค านิยาม บรรทดัฐาน 

(4) ความสัมพนัธ์ (Relationship) คือ ความเก่ียวโยงระหวา่งบุคคลหลาย ๆ คน 
ในสังคมท่ีศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง อาจจะเป็นรูปของการเขา้กนัได ้หรือความขดัแยง้ก็ได ้ 

(5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การท่ีบุคคลมีความผูกพนั 
และเขา้ร่วมกิจกรรม หรือปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  

(6) สภาพหรือสถานการณ์ (Setting) คือ สภาพการณ์ท่ีการกระท าหรือ
กิจกรรมเกิดข้ึนจริง ขณะท่ีท าการศึกษา 

       (7) แบบไม่ใชท้ฤษฎี คือการจ าแนกขอ้มูลท่ีจะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกบั
ขอ้มูล ซ่ึงอาจใชส้ามญัส านึก หรือประสบการณ์ของผูว้ิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัจะพิจารณาดูความสม ่าเสมอ
ของการเกิดของขอ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ ในการ
จ าแนกขอ้มูลเป็นชนิดทั้งโดยใช ้หรือไม่ใชก้รอบแนวทฤษฎีน้ี  

ชนิดที ่3  การวเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) คือ การใช้
วิธีการเปรียบเทียบโดยการน าข้อมูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์  มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
สามารถท าไดโ้ดยการท่ีผูว้ิจยัสังเกต หรือรวบรวมขอ้มูลไดห้ลาย ๆ อยา่ง แลว้น ามาแยกตามชนิด 
น ามาเปรียบเทียบกนั  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษษ ไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลและมีการตรวจสอบขอ้มูล แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดย
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ (1) การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาขอ้เท็จจริง (2) การให้ค  าอธิบาย
หรือใหค้วามหมายแก่พฤติกรรม  

ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูลนี ้ ประกอบด้วยข้ันตอนการปฏิบัติ ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที ่1 การถอดเทปข้อมูล เป็นการถอดขมู้ลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์อยา่งละเอียด  

ชนิดค าต่อค า (Transcribing Interview) (Beck, 1994)  ห้ามมีการขา้มประโยคบางประโยคท่ีผูว้ิจยั
ตดัสินเองวา่ “ไม่มีความส าคญั” เพราะขอ้มูลบางอยา่งอาจน ามาใชใ้นการตรวจสอบในภายหลงัได ้  
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 ขั้นตอนที ่2 การจัดเตรียมข้อมูล (Data Management) เป็นการใชเ้คร่ืองมือเพื่อเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล จึงตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ (Notetaking) ซ่ึงไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยวธีิการต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีจดบนัทึกอาจจดัเตรียมเป็นลกัษณะแฟ้มต่างๆ และน าขอ้มูลเหล่าน้ีมา
ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ขั้นตอนที่ 3  การให้รหัส (Coding) จดัหมวดหมู่ขอ้มูล (Categoring) หรือการท า
ดชันีขอ้มูล (Indexing) เป็นการเลือกค าบางค ามาใชเ้พื่อจดัหมวดหมู่ขอ้มูล โดยดชันีขอ้มูลน้ีอาจ
เป็นค า (Words) เป็นประโยค (Sentences) เป็นแนวคิด (Concept) ก็ได ้  

 ขั้นตอนที่ 4 การท าข้อสรุปช่ัวคราวและการตัดทอนข้อมูล (Memoing Data 
Reduction) การท าขอ้สรุปชัว่คราว เป็นการลองเขียนขอ้สรุปแต่ละเร่ือง การท าขอ้สรุปชัว่คราวจึง
เป็นการลดขนาดขอ้มูลและช่วยก าจดัขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออกไปได ้ 

 ขั้นตอนที่ 5 การเสนอข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และการน าเสนอ (Displaying Data 
for Analysis and Presentation) เป็นการน าขอ้สรุปยอ่ยๆมาเช่ือมโยงกนั  เพื่อหาขอ้สรุปซ่ึงจะตอบ
ปัญหาการวิจยั โดยอาจจดัท าเป็นแผนท่ี (Map) แผนภูมิ (Charts) ตารางบรรจุเน้ือหา (Matrices) 
เครือข่ายของเหตุและผล (Causal Network) การจดัแบ่งประเภทของค า ความคิด ความเช่ือ 
(Taxonomies or Ethnoclassifications) 

 ขั้นตอนที่ 6 การประมวลและสรุปข้อเท็จจริง (Drawing and Verifying 
Conclusions) ไดแ้ก่ การคน้หาแบบแผน การจดักลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจยั การระบุความสัมพนัธ์
ของเหตุการณ์ การเช่ือมโยงแนวคิด ทฤษฎีกบัส่ิงท่ีคน้พบ ความส าเร็จของการสร้างบทสรุปข้ึนอยู่
กบัความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีเป็นขอ้สรุปยอ่ย ประกอบกบัความเป็นสหวิทยาการในตวัผูว้ิจยั นัน่
คือถา้ขอ้มูลเดิมดี โอกาสท่ีจะไดบ้ทสรุปท่ีดีก็มีมาก และถา้ผูว้ิจยัมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ไดดี้ มีความรู้หลากหลายเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จะท าให้บทสรุป
นั้นมีความแหลมคมน่าสนใจ  

ขั้นตอนที่ 7 การพิสูจน์บทสรุป  เป็นการโยงขอ้สรุปเชิงนามธรรมกลบัไปสู่รูปธรรม
ในเหตุการณ์ใหม่อีกคร้ังเพื่อให้แน่ใจว่าบทสรุปท่ีท าไวน้ั้นเหมาะสมดีแล้ว มีความน่าเช่ือถือ  
วธีิการท่ีนกัวจิยัอาจน ามาใชย้นืยนัความถูกตอ้งของขอ้สรุป ไดแ้ก่ การตรวจสอบความเป็นตวัแทน
ของขอ้มูลว่ามาจากแหล่งท่ีเป็นตวัแทนจริงหรือไม่  การตรวจสอบตวันกัวิจยัเองวา่มีอคติหรือไม่ 
การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า การประเมินคุณภาพของขอ้มูล และอาจตรวจสอบบทสรุปท่ีได้
กบัผูใ้หข้อ้มูล เป็นตน้ 
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3.5.2 การวเิคราะห์เน้ือหา  
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) คือเทคนิคการวิจยัท่ีพยายามจะบรรยาย

เน้ือหาของขอ้ความหรือเอกสาร โดยมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ ใชว้ธีิการเชิงปริมาณอยา่งเป็น
ระบบและเนน้ความเป็นวตัถุวิสัย (Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎี การบรรยายน้ีจะเนน้เน้ือหา
ตามท่ีปรากฏ ไม่เนน้การตีความหรือการหาความหมายท่ีซ่อนไวเ้บ้ืองหลงั ทั้งน้ีผูว้ิจยัตอ้งไม่มีอคติ
หรือใส่ความคิดความรู้สึกของตนเองเขา้ไป (Mayring: 2001) ขั้นตอนในการวิเคราะห์เน้ือหา 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูว้จิยัจะตอ้งตั้งกฎเกณฑข้ึ์นส าหรับคดัเลือกเอกสาร  และหวัขอ้ท่ีจะท า 
การวเิคราะห์ 

(2) ผูว้จิยัจะตอ้งวางเคา้โครงของขอ้มูล โดยการท ารายช่ือ หรือขอ้ความท่ีจะ 
ถูกน ามาวเิคราะห์ แลว้แบ่งไวเ้ป็นประเภท (Categories) 

(3) ผูว้จิยัจะตอ้งค านึงถึงบริบท (Context) หรือสภาพแวดลอ้มประกอบของ 
ขอ้มูลเอกสารท่ีน ามาวิเคราะห์ เช่น ใครเป็นผูเ้ขียน เขียนให้ใครอ่าน ช่วงเวลาท่ีเขียนเป็นอยา่งไร 
เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบรรยายคุณลกัษณะเฉพาะของเน้ือหาโดย
ไม่โยงไปสู่ลกัษณะของเอกสาร ผูส่้งสารและผูรั้บ 

(4) การวเิคราะห์เน้ือหาจะท าตามเน้ือหาท่ีปรากฏ (Manifest Content) ใน 
เอกสารมากกวา่กระท ากบัเน้ือหาท่ีซ่อนอยู ่(Latent Content) การวดัความถ่ีของค าหรือขอ้ความใน
เอกสารเป็นการวดัความถ่ีของค าหรือขอ้ความท่ีปรากฏอยู่ แต่ผูว้ิจยัไม่ตีความค าหรือขอ้ความ
เหล่านั้น การตีความจะท าเฉพาะตอนท่ีสรุปเท่านั้น 

(5) การวดัความถ่ีของการใช ้หรือการใชก้ารวเิคราะห์เชิงปริมาณ แลว้ใหไ้ด ้
ค าตอบท่ีมีความหมายสัญลกัษณ์กบัส่ิงท่ีตอ้งการคน้หา ซ่ึงวิธีการน้ีอาจจะไดรั้บค าตอบท่ีชดัเจน
แต่ไร้ความหมาย โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมการจดัการขอ้มูลในการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Data Management in Qualitative Research)ซ่ึงสร้างจากแบบ แบบบนัทึกสัมภาษณ์แบบ
โครงสร้างในการเก็บขอ้มูลเชิงลึก(In-depth Interview) จากตวัอยา่ง ดงัน้ี 

การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  (Computer 

Programs for Support of Qualitative Content Analysis) มีหลายแบบท่ีผูว้ิจยัอาจพิจารณาเลือกใช้
ตามความสามารถท่ีเฉพาะของแต่ละโปรแกรมประมวลค า (Word Processing Programme) เป็น
โปรแกรมท่ีใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยการคดัลอก (Copy) ขอ้ความท่ีมีรหัสเดียวกนั แล้วน ามาวาง 
(Paste) รวมไวใ้นกลุ่มเดียวกนัในแฟ้มเอกสารอีกแฟ้มหน่ึง ท าให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
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เช่น  โปรแกรมเอก็เซล (Excel Programme) โดยประยกุตใ์ชก้บัวธีิวทิยาในการจดัแสดงขอ้มูล โดย
การออกแบบเซลล์ (Cell) ไวล่้วงหน้า เพื่อให้สะดวกในการเรียกคน้ภายหลงั (ทวีศกัด์ิ นพเกษร, 
2549: 150) 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแต่เขา้มาช่วยจดัเก็บขอ้มูล ท าให้ลดเวลาใน
การคน้หาขอ้มูล และลดขนาดของขอ้มูลให้แก่นกัวิจยั ท าให้การวิเคราะห์ขอ้มูลรวดเร็วข้ึนเท่านั้น 
อยา่งไรก็ตาม คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพได ้หนา้ท่ีหลกัในการท า
ดัชนีจ าแนกประเภท การเปรียบเทียบ และการเช่ือมโยงข้อมูลยงัเป็นของผูว้ิจยั  นั่นคืองาน
วิเคราะห์ท่ีโปรแกรมจะช่วยได ้คือช่วยนกัวิจยัซ่ึงตอ้งอ่านตน้ฉบบับนัทึกจ านวนมากมายในการ
คน้หาค าท่ีเป็นดชันีหรือรหสั  และช่วยเช่ือมโยงดชันีตามความตอ้งการของนกัวิจยัเป็นการยน่ย่อ
เวลาในการอ่าน ช่วยลดขนาดขอ้มูลจ านวนมากให้อยู่ในวิสัยท่ีนกัวิจยัจะจดัการได ้และช่วยน า
ขอ้มูลหลายชุดท่ีมีดชันีเช่ือมโยงกนัมาไวร่้วมกนัใหน้กัวจิยัอ่านไดส้ะดวก ตวัอยา่งเช่น 
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ตารางท่ี 4 แสดงการลงรหสัแหล่งขอ้มูล และวธีิการใชเ้คร่ืองมือเก็บขอ้มูล 

 
ท่ีมา  ผูว้จิยั 
 
ตารางท่ี 5 แสดงตวัอยา่งการจดบนัทึกผลการสัมภาษณ์ 

 
ท่ีมา  ผูว้จิยั 
 
ตารางท่ี 6  แสดงการลงบนัทึกรหสัการสัมภาษณ์ 

 
ท่ีมา  ผูว้จิยั  
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3.6 การควบคุมคุณภาพงานวจัิยเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมีความเท่ียงตรง (validity)  และมีความเช่ือถือ

ได ้ (credibility) ของผลการวิจยั การตรวจสอบความน่าเช่ือถือในงานวิจยัน้ีท าไดส้องลกัษณะคือ  
การตรวจสอบขอ้มูลจากเอกสาร  และการตรวจสอบขอ้มูลภาคสนาม 

การตรวจสอบขอ้มูลจากเอกสารนั้นสามารถท าได้หลายลักษณะ  เช่นการพิจารณาตวั
ผูเ้ขียน  หรือคุณสมบติัของผูเ้ขียนว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่เพียงใด  ได้ข้อมูลจากอะไร  มี
หลกัฐานท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่ และท่ีส าคญัผูเ้ขียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นมี “อุดมการณ์” อย่างไร  
เขียนเพื่ออะไร  จากนั้นดูว่าเอกสารนั้นเขียนข้ึนเม่ือใด  ท่ีไหน  และเอกสารนั้นมีคุณค่ามากน้อย
เพียงใด  ทั้งหมดน้ีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีสนบัสนุนการตอบค าถามและ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั  

3.6.1 การตรวจสอบข้อมูลงานวจัิยเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจ ัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) การตรวจสอบข้อมูล

ภาคสนามนั้น ท าไดโ้ดยนกัวิจยัในขณะท่ีสังเกตและสัมภาษณ์ โดยดูว่าค าตอบท่ีไดม้าสอดคลอ้ง
กบับริบทของชุมชนและสังคมนั้นๆ  สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู ่ และสอดคลอ้งกบัขอ้สังเกต
ของนกัวจิยัหรือไม่  วิธีการทดสอบคือการตรวจสอบขอ้มูลแบบ  “สามเส้า” ( Triangulation)  การ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบน้ีสามารถท าไดส้องลกัษณะคือ  

การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ี
ไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ โดยแหล่งท่ีจะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี 
และแหล่งบุคคลท่ีต่างกนั ดงัน้ี  

การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีต่างกัน  กล่าวคือ  ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์และความสัมพนัธ์ในระบบเครือข่ายต่างๆโดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งท่ีมี
อายแุตกต่างกนั  และในกลุ่มต่างๆท่ีแตกต่างกนั ในจ านวนท่ีมากพอจนกวา่ขอ้มูลจะ  “น่ิง” หรือมี
ความเปล่ียนแปลงนอ้ย  และน าขอ้มูลมาประมวลเพื่อหาความสอดคลอ้ง  เพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูล
ท่ีไดน่้าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 

การตรวจสอบขอ้มูลในสถานท่ีและเวลาท่ีต่างกัน  กล่าวคือ  ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัแต่ละคนมากกวา่  1  คร้ัง  ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ในท่ีต่างๆกนั  เช่น  
ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนคนหน่ึงท่ีบ้าน  ในช่วงค ่า  หลังจากเลิกงาน  บรรยากาศไม่เป็น
ทางการ  เป็นบรรยากาศของการพกัผอ่น  ผูว้จิยัอาจไดรั้บขอ้มูลแบบหน่ึง  วนัหน่ึงผูว้ิจยัไดรั้บเชิญ
ให้ไปร่วมงานท าบุญในชุมชนไดน้ัง่คุยกบัผูน้ าชุมชนท่านเดิม  พบวา่ขอ้มูลบางส่วนท่ีไดคุ้ยกนัท่ี
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บา้นมีความแตกต่างกนับา้งบางช่วง  บางตอน  ผูว้ิจยัจึงตอ้งน าไปตรวจสอบจากหลกัฐานอ่ืนๆ
หรือผูใ้หส้ัมภาษณ์คนอ่ืนๆอีกคร้ัง 

3.6.2  การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ิจยั (Investigation Triangulation) เป็นการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลในภาคสนาม ท่ีมีผูว้ิจยัและผูช่้วยนกัวิจยั หลงัจากเก็บขอ้มูล
แลว้มาบนัทึกขอ้มูลดว้ยกนัและเห็นตรงกนัประเด็นน้ีมีความส าคญัต่อความมัน่ใจของผูว้ิจยัและ
เป็นจรรยาบรรณท่ีดีในการวิจยั  หลงัจากเขียนรายงานหรือวิเคราะห์ขอ้มูลหรือก่อนวิเคราะห์
ขอ้มูล  ควรน าไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลอ่านและแสดงความเห็นว่าตรงกบัท่ีให้ขอ้มูลหรือไม่  หลงัจาก
น ามาประกอบกบักรอบคิดในการวิจยัแลว้ผูใ้ห้ขอ้มูลเขา้ใจความหมายว่าอย่างไร  รู้สึกอย่างไร  
ยอมรับไดห้รือไม่  การจดักลุ่มสนทนาหรือการจดัสัมมนาทัว่ไปก็สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดดี้  
นอกจากนั้นการเสนอค าพูดหรือค าบอกเล่า  (direct quote)  ของผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีชดัเจนก็สามารถช่วย
ใหต้รวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลไดดี้อีกอยา่งหน่ึง 

3.6.3  การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล  (methodological 
triangulation)    เป็นการตรวจสอบโดยดูความสอดคลอ้งจากการเก็บขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั โดย
ตรวจสอบวา่ในขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัหากมีความสอดคลอ้งกบัเอกสาร  (ท่ีไดต้รวจสอบเอกสารอยา่ง
รอบคอบแลว้)  การสังเกต  และค าสัมภาษณ์  จะมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน  ขณะเดียวกนัหากพบวา่
ขอ้มูลมีความแตกต่างกนัก็จะสามารถหาขอ้มูลเพิ่มข้ึนหรือหาผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเพิ่มข้ึนเป็นตน้  
สรุปการควบคุมคุณภาพงานวจิยั และการตรวจสอบขอ้มูลจากเอกสาร ไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลสรุปการควบคุมคุณภาพงานวจิยั 
มิติคุณภาพในงานวจิยั วธีิการควบคุมคุณภาพ 
ความ
เท่ียงตรง
ภายใน 
(internal 
validity) 

ความเท่ียง 
ตรงเชิง
บรรยาย 

         - การใชเ้ทคนิคสามเส้า (triangulation) ในดา้น ขอ้มูล และ
วิธีรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
ขอ้มูลท่ีไดม้าก่อนสรุปผลการวจิยั 

ความเท่ียง 
ตรงเชิง
ตีความ 

  - การยกค าพูด (direct quote)  ของผูใ้ห้สัมภาษณ์(ชาวชุมชน)
มาใชป้ระกอบกบัการวิเคราะห์การให้ความหมายในแต่ละ
ดา้น ซ่ึงเป็นการช่วยให้เกิดความเท่ียงตรงของการตีความ
และสะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความหมายจากมุมมองของ
ชาวชุมชนในกระบวนการการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา
ในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสวสัดิการด้าน
การศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมโดยตรง 
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ตารางท่ี 7  แสดงผลสรุปการควบคุมคุณภาพงานวจิยั (ต่อ) 
มิติคุณภาพในงานวจิยั วธีิการควบคุมคุณภาพ 
ความเท่ียงตรงภายนอก 
(external validity) 

- ความพยายามในการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
หลากหลาย  (sampling of variations) ทั้งดา้นอายุ  เพศ  
อาชีพ สถานภาพ  บทบาทกลุ่มและเครือข่ายทางสังคม  

  ท่ีมา  ผูว้จิยั  
 

3.6.4 การตรวจสอบยนืยนัขอ้มูล  เพื่อแสดงผลการประเมินการพฒันารูปแบบการจดั
สวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้จาก 3 พื้นท่ีเพื่อยนืยนัขอ้มูลทั้ง 4 ดา้นดงัต่อไปน้ี (1) การ
ประเมินผลดา้นความถูกตอ้ง (2)การประเมินผลดา้นความเหมาะสม (3) การประเมินผลดา้นความ
เป็นไปได ้และ(4) การประเมินผลดา้นความเป็นประโยชน์ โดยการประเมินเพื่อการตรวจสอบ
ขอ้มู 5 ประเภท ดงัต่อไปน้ี (1) ดา้นการจดัการศึกษาในชุมชน (2)กระบวนการเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดความรู้  (3) ดา้นการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา (4) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม 
และ(5) ดา้นการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน ในพื้นท่ีละ 5 ท่านซ่ึง
ด ารงต าแหน่งทางสังคมดงัน้ี (1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (2) ผูอ้  านวยการโรงเรียนประจ า
ต าบล(3)ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและตามอธัยาศยั  (4) พฒันาการอ าเภอ และ(5) 
เกษตรอ าเภอ เพื่อน าขอ้มูลเชิงปริมาณมาสนบัสนุนการเขียนเชิงพรรณาในขอ้มูลเชิงคุณภาพต่อไป 
 
3.7 การจัดระบบข้อมูลผลการศึกษา 
      ในขั้นตอนการจดัระบบขอ้มูล(Grouping/Typology) ผูว้ิจยัไดแ้ยกและจดัหมวดหมู่
ขอ้มูล (sorting and coding the data) โดยจดัระเบียบขอ้มูลและตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีเก็บมาไดน้ั้น
ตรงกบัประเด็นท่ีศึกษาและเพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล  และสามารถวิเคราะห์ขอ้มูลไป
พร้อมๆกนัได ้ ในการจดัระบบขอ้มูลผูว้จิยัไดป้ฏิบติัดงัน้ี   
 การจดัระบบทางกายภาพขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดถ้อดขอ้มูลออกมาจากการบนัทึกเสียง การ
เขียนบนัทึก และการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา
ดา้นรูปแบบจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง 
จงัหวดักระบ่ี และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบในจ านวน 1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง 
อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยจดัระเบียบขอ้มูลและตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีเก็บมา
แผนการปฏิบติังานโครงการวทิยานิพนธ์ (ดงัแสดงในแผนผงัท่ี 3.5) 
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ขั้นตอนการวจัิย                    วธีิการด าเนินการ                ผลลพัธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ขั้นตอนท่ี  1  การศึกษา
สภาพทัว่ไปในการด าเนินการ
จดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน
ชุมชน 
 

     ขั้นตอนท่ี  2 การคดัเลือก
พ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
 

     ขั้นตอนท่ี  3 ศึกษา
กระบวนการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษาในชุมชน 
 

     ขั้นตอนท่ี 5 การสร้าง
รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชน 
 

     ขั้นตอนท่ี  5 การพฒันา
รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชนภาคใต ้

     - การสร้างเกณฑ์เลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายจากบัญชี
รายช่ือศูนยศึ์กษาและพฒันาพลงัแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
โดยศึกษารูปแบบกรณีศึกษาจ านวน 3 พ้ืนท่ี  
 

     ขอ้มูลสภาพทัว่ไป
ในการด าเนินการจดั
สวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชน 
 
     พ้ื น ท่ี ชุ ม ช น
เป้าหมายเพื่อใช้เ ป็น
กรณีศึกษา 3 พ้ืนท่ี 
 

     - ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และก าหนด
กรอบแนวคิดการวจิยั 
  -ศึกษาชุมชนต้นแบบท่ีมีการจัดสวสัดิการด้านดา
การศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชน 

   -  การลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนภาคสนามเพื่อพัฒนา
รูปแบบจากกรณีศึกษาจ านวน  1 พ้ืนท่ี ดว้ยการวิธีการ
สัมภาษณ์   การสังเกตการณ์  การสนทนาพูดคุย  การ
สนทนากลุ่ม  และการจดัเวทีประชาคม  โดยการเก็บ
ขอ้มูลจากจากผูใ้หข้อ้มูลส าคญั  (Key Informants) 
 
 

     -การ ประเมินการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใตด้งัต่อไปน้ี (1) ความ
ถูกตอ้ง (2) ความเหมาะสม (3) ความเป็นไปได ้และ 
(4) ความเป็นประโยชน ์

     - การจดัเวทีประชาคม โดยเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการศึกษา และผูท่ี้มีบทบาทด้านการจัดสวสัดิการ
ด้านการศึกษารับรองรูปแบบการจัดสวสัดิการด้าน
การศึกษาในชุมชนภาคใต ้

การสงัเคราะห์รูปแบบรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชนจากกรณีศึกษา 3 พ้ืนท่ี 
 

  - ผ ล ส รุ ป ด้ า น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
การศึกษาในชุมชน 

- ผลสรุปดา้น 
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
การศึกษาในชุมชน 

 
 
 
 
 

   ผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะ 
 

     รู ป แ บ บ ก า ร จั ด
ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น
การศึกษาในชุมชนน าสู่
การใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

รูปท่ี 9 แสดงขั้นตอนการด าเนินการ 

     ขั้นตอนท่ี 4 การศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดั
สวสัดิการดา้นการศึกษากบั
การพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

     ขั้นตอนท่ี 6 การประเมิน
รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชน 
 

     ขั้นตอนท่ี 5 รูปแบบ
การจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชน 
 



105 

 

3.8 การอภิปรายผลและ การน าเสนอข้อมูลผลการศึกษา 
 การศึกษาการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาโดยชุมชนในคร้ังน้ี  

ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ทั้งขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  และการศึกษาขอ้มูลจากภาคสนาม  ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลท่ี
ไดม้าโดยการใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์ การสนทนาพูดคุย  การสนทนา
กลุ่ม  และการจดัเวทีประชาคม  หรืออ่ืนๆ  ดพราะฉะนั้นผูว้ิจยัจึงค านึงถึงจริยธรรมในการวิจยัท่ี
ส าคญั  ไดแ้ก่   

   ประเด็นท่ี 1  ความยินยอมของผูใ้ห้ขอ้มูล  (informed consent) เน่ืองจากในการ
เก็บขอ้มูลท่ีเนน้การสัมภาษณ์เก่ียวกบัการให้ความหมาย ตลอดจนกระบวนการท่ีส่งผลต่อการให้
ความหมายต่างๆ ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงจ าเป็นตอ้งขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นการบอกกล่าวให้ทราบถึง
วตัถุประสงคก์ารวิจยั  ระเบียบวิธีวิจยั  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และสาเหตุท่ีเลือกบุคคลนั้นๆ 
เป็นผูใ้หข้อ้มูล      โดยสรุปแลว้ ผูว้ิจยัเนน้เร่ืองความยินยอมและความสมคัรใจของผูใ้ห้ขอ้มูลก่อน
เก็บขอ้มูล     

ประเด็นท่ี 2 การรักษาความลบัของผูใ้หข้อ้มูล (confidentiality)  เน่ืองจากการ 
เก็บขอ้มูลในประเด็นต่างๆนั้นผูใ้ห้ขอ้มูลบางคนอาจไม่อยากเปิดเผยตวัเอง  ดงันั้น  ผูว้ิจยัจึงตอ้ง
รักษาความลบัท่ีไดม้าโดยการไม่เปิดเผยนามของผูใ้หส้ัมภาษณ์    นอกจากน้ี   การสัมภาษณ์เจาะลึก
นั้นบางกรณีอาจจ าเป็นตอ้งท าการสัมภาษณ์แบบส่วนตวั เพื่อมิให้บุคคลอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนในการ
รับรู้ในกรณีเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเป็นความลบั 

      ในการศึกษาคร้ังน้ีมีระเบียบวิธีขั้นตอนการวิจยัภาคสนามโดยศึกษาเป็นรายกรณี 
ท่ีผ่านกระบวนการการวิเคราะห์สังเคราะห์เช่ือมโยงประเด็น และสังเคราะห์เรียบเรียงเพื่อตอบ
ค าถามการวิจยัให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ท่ีสุดในลักษณะของการสร้างองค์ความรู้จากฐานราก  
(Grounded Theory) โดยจะเสนอผลการศึกษาเป็นบทต่างๆ ตามความเหมาะสม ส าหรับการ
น าเสนอผลจากการศึกษารายงานวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์  
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บทที ่4 

กระบวนการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้เป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology)  จากการศึกษาชุมชนภาคสนามในพื้นที่กรณีศึกษา           
(Case study) เพื่อศึกษาในประเด็นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน 
โดยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การระดมสมอง การสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม และการประชุมสุนทรียสนทนา เป็นตน้ 
 กอปรดว้ยในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กบัขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น
การถอดบทเรียน การวิเคราะห์ค าบอกเล่า  การวิเคราะห์เน้ือหา  การใชแ้ผนท่ีความคิด  ปฏิทินเวลา 
แผนท่ีเดินดิน ผงัประวติัศาสตร์ เพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้ตารางตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงซอ้นโดยใหค้วามส าคญัต่อมุมมองของผูใ้หข้อ้มูล ซ่ึงถือเป็นผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์หรือ
อยูใ่นเหตุการณ์นั้น ๆ วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. พฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
     แสดงผลการอธิบายพฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัต่างพบกบัความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการด ารงชีพในอดีต 
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต พฒันาการของกลุ่มกระบวนการเรียนรู้  รูปแบบท่ีมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนตามเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั กอปรกบัการ
อธิบายประวติัศาสตร์ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงเป็นการน าเสนอของกลุ่มกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี 
คือ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรังในช่วงก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษา
ในชุมชน การรวมพลงัในการต่อสู่ช่วงระหว่างจดักระบวนการ และช่วงหลงัท่ีการมีการจดัการ
ตนเองในชุมชน 
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 2. กระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน  
  แสดงผลการอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชน ท่ีน าสู่การเกิดลกัษณะของปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงน าไปสู่กระบวนการจดัสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชน จากการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี คือ ศูนยศึ์กษา
และพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช   ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต
ชุมชน  
  แสดงผลการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการ
พฒันาคุณภาพชีวิตและในชุมชน แสดงผลการศึกษาในมิติสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้น
ร่างกาย จิตใจ และดา้นอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวติท่ีจะสามารถส่งผลต่อพฒันาการการด ารงชีวิต
อยู่ภายในชุมชนใน  3 พื้นท่ี คือ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
 
1. พฒันาการความเป็นมาของการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
 แสดงผลการอธิบายพฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน  และสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปใน        
แต่ละยุคสมยั จึงเป็นการน าเสนอประวติัศาสตร์ความเป็นมาและการเปล่ียนแปลงในกรณีศึกษา 3 
พื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1.1 พฒันาการความเป็นมากรณีศึกษาศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  จากการศึกษา พบวา่ ชุมชนบา้นไมเ้รียงเป็นกลุ่มคนท่ีมีลกัษณะเหมือนคน
ภาคใตท้ัว่ ๆ ไป  ท่ีมีลกัษณะเด่น  คือ  รักพวกพอ้ง  รักศกัด์ิศรี  รักถ่ินฐานบา้นเกิดและยึดมัน่ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของตน และด้วยเหตุท่ีสภาพภูมิศาสตร์ภาคใตท่ี้มีท าเล ติดต่อกบัทะเลทั้ง       
2 ด้าน ท าให้คนภาคใตร้วมทั้งชาวไมเ้รียงมีมุมมองที่ได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ที่ได้มี
ความสัมพนัธ์กบัคนต่างถ่ิน  ต่างชาติ  ต่างวฒันธรรมท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงส่งผลให้ชาวไมเ้รียงเป็น         
คนหูตากวา้งไกล 
  พฒันาการดา้นการปกครอง สังคมและวฒันธรรมบรรพบุรุษของชุมชนไมเ้รียงท่ีมา
บุกเบิกตั้งหลกัฐานบา้นเรือนในชุมชน  มีความสัมพนัธ์โดยระบบเครือญาติที่มีเครือข่ายโยงใย
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สัมพนัธ์กนัอยา่งลึกซ้ึง  เป็นสังคมเอ้ืออาทรและพึ่งพากกนั  ทั้งเร่ืองของการประกอบอาชีพ  การขยาย
ท่ีท ากิน  การขยายครอบครัว  ท่ีต่างช่วยเหลือเก้ือกูลกนัตั้งแต่ดา้นแรงงาน  ไปจนถึงการด าเนินชีวิต
ในยามสุขและยามทุกข์  ทั้งความสัมพนัธ์ระบบเครือญาติยงัมีอิทธิพลไปถึงการเป็นฐานการเมือง
ทอ้งถ่ิน  เช่น  การเลือกก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  ซ่ึงมีขอ้สังเกตได้ว่ารายช่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั  ท่ีต าบลไมเ้รียงจะอยู่ในตระกูลไม่ก่ีตระกูล  เช่น  ตระกูล  ละออ,  ตระกูลไมเ้รียง,  
ตระกูลสิขิวฒัน์,  ตระกูลบุญน า,  ตระกูลชูช่วย  และตระกูลนุภกัด์ิ  เป็นตน้  จากการสัมภาษณ์
ผูใ้หญ่บา้นทั้ง  10  หมู่  เม่ือกล่าวถึงประเด็นน้ี  เหตุผลท่ีสรุปได ้ คือ  ระบบเครือญาติจะท าให้ไม่มี
ปัญหาในการปกครอง  ดว้ยความสัมพนัธ์ดงักล่าว  การปลูกสร้างบา้นเรือนและสภาพสังคมจึงเป็น
ลกัษณะกระจุกตวัเป็นกลุ่มใหญ่ในหมู่ญาติพี่น้องที่อยู ่ในอาณาเขตเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั  
เมื่อครอบครัวขยายใหญ่ข้ึนก็จะขยายอาณาเขตไปปลูกบา้นสร้างเรือนตามเชิงเขาหรือบนเขา  
ตามเส้นทางรถไฟ  และเส้นทางคมนาคมท่ีตดัขยาย  จนเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึนตามล าดบัชุมชนจะให้
ความร่วมมือดีและตกลงกนัไดผู้น้  าจึงเป็นท่ียอมรับของลูกบา้น  การแกปั้ญหาสามารถด าเนินไปได้
โดยอาศยัความสัมพนัธ์จากภายในครอบครัวและเคือข่ายเพื่อนบา้น  กล่าวคือ 
 

 “….ถา้หากชาวบา้นชุมชนไมเ้รียงมีความอยูดี่กินดี มีความรักสามคัคีภายในชุมชน 
มีความเป็นชุมชนชนบทสังคมเอ้ืออาทรเหมือนดงัเดิม องค์กรชาวบา้นภายในชุมชน
เขม้แข็ง เป็นชุมชนท่ีสร้างการการเรียนรู้ มีอาชีพมัน่คงสร้างไวใ้ห้ลูกหลานแล้ว ด็จะ
ส่งเสริมให้สังคมเกษตรกรกรรมย ัง่ยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล…”  (ประยงค ์รณรงค ์, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556 ; ขจร  ทิพา
พงศ ์, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556 ;สมคิด บวัสงดั ,สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556 ) 
 

  ในชุมชนบา้นไมเ้รียงในอดีตดั้งเดิมก่อนปี พ.ศ. 2524  มีเพียง  8  หมู่บา้น  เม่ือหมู่ท่ี  
2  บา้นหนองหาด  มีประชากรมากข้ึน  ผูบ้ริหารชุมชนจึงแยกครอบครัวเรือนไปตั้งหมู่บา้นใหม่  คือ  
บา้นตรอกไมแ้ดง หมู่ท่ี  9  และในปี พ.ศ. 2543  บา้นควนนนท ์ หมู่ท่ี  10  ไดแ้ยกออกจากบา้นหนอง
หาด  หมู่ท่ี  5  ต าบลไมเ้รียงจึงมี  10 หมู่บา้น  ชุมชนไมเ้รียงนิยมสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นบา้นไมช้ั้นเดียว  
มีบริเวณโดยรอบเพื่อปลูกตน้ให้ไมร่้มเงา เพราะอยูใ่กลก้บัสวนผลไมซ่ึ้งปลูกไวบ้ริเวณรอบนอกควบคู่
กบัการสร้างสวนครัว  สวนสมุนไพร  เพื่อไวใ้ชบ้ริโภคในครัวเรือน  บางบา้นนิยมขุดบ่อน ้ าเล้ียงปลา  
บางครัวจะจดัสรรท่ีไวส้ าหรับเล้ียงสัตวท์  ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มเป็นการสร้างรายไดเ้สริม  การปลูก
บา้นอยู่เป็นกระจุกท่ีไปมาหาสู่กันได้เป็นการสร้าง ความสามคัคี  และการช่วยเหลือเก้ือกูลยาม             
ทุกร้อน เจบ็ป่วย  และการไดมี้ส่วนร่วมกิจกรรมตามประเพณีทอ้งถ่ินร่วมกนั 
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  เม่ือชุมชนไมเ้รียงไดฝ้ากชีวิตไวก้บัยางพาราก็เร่ิมมีปัญหาข้ึนเน่ืองจากการปลูกยาง
กวา่จะเจริญเติบโต  ตอ้งดูแล  ใส่ปุ๋ย  ก าจดัวชัพืช  ฯลฯ  และใชเ้วลาถึง 7 ปี กวา่ยางจะไดผ้ล  เม่ือยาง
ไดผ้ลระยะแรกจะไดผ้ลผลิต (น ้ายาง)  ไม่เตม็ท่ีแต่จะไดผ้ลผลิตมากข้ึนในเวลาต่อมา  การกรีดจะตอ้ง
ก าหนดวนักรีด  เช่น  2 – 3 วนัหยุด 1 วนั  เม่ือถึงเวลาท่ีตน้ยางผลดัใบก็ไม่สามารถกรีดยางไดเ้ป็น
เวลา 3 – 4 เดือน  ประกอบกบัภาคใตฝ้นตกชุก  เวลาฝนตกเป็นเวลาท่ีเกษตรกรหยุดกรีดยาง  การท า
สวนยางพาราโดยเฉล่ียเกษตรกรจะกรีดยางไดป้ระมาณ 6 – 7 เดือนเท่านั้นในรอบ 1 ปี  เม่ืออายุ
ยางพาราได ้20 –21 ปี  ตอ้งเตรียมโค่นเพื่อปลูกใหม่  เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่จึงยากจน  มี
หน้ีสินมาก  ตอ้งกูเ้งินมาลงทุนซ้ือปุ๋ยเพื่อบ ารุงรักษาตน้ยางและเล้ียงชีพ  เม่ือตดัยางตอ้งน าเงินไปใช้
หน้ีส่วนหน่ึง  เล้ียงชีพส่วนหน่ึงเม่ือถึงเวลาตอ้งปลูกยางใหม่หรือประสบภยัธรรมชาติไม่มีผลผลิตไป
ใช้หน้ีเก่า  แต่ต้องกู้เพื่อลงทุนใหม่  จึงกลายเป็นหน้ีผูกพนัซ ้ าซ้อนไม่จบส้ิน ภายในชุมชนจึงได้
ร่วมกนับุกเบิกในการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมาร่วมกนัคิด  ร่วมคน้หาสาเหตุของปัญหาการ
ท าสวนยางและหาแนวทางแกไ้ขดว้ยการศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอกจากประสบการณ์ร่วมกนั กล่าวคือ 

 

  “… ในการศึกษา เรียนรู้ น าไปปฏิบติั  จากการจดัประชุมพูดคุยในหลายคร้ัง 
ทั้ งอย่างไม่เป็นทางการท่ีร้านน ้ าชา ในวดั หรือการจดัประชุมประจ าหมู่บ่านจนหา
ขอ้สรุปไดว้า่  การใชท่ี้ดินท าสวนยางพาราอย่างเดียวไม่ใช้อาชีพท่ีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของไมเ้รียงอีกต่อไป  เพราะยางพารากินไม่ได ้ จ  าเป็นตอ้งท าสวนผลไม ้และท านาขา้ว  
ควบคู่กนัไปดว้ย  จึงเป็นจุดเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจชาวไมเ้รียง เป็นเกษตรกรรม
พืชเชิงซ้อน  ชาวบา้นจึงมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทางเกษตร ใชพ้ื้นท่ี
ท าสวนยางพารา  10,670  ไร่ ท านาขา้ว 5,750 ไร่  และท าสวนผลไม ้2,470 ไร่  หากคิด
เป็นสัดส่วนในภาพรวมของพื้นท่ีสวนยาง  : นาขา้ว : สวนผลไม ้ ประมาณ 4 : 2 :1  
พวกเราจึงควรหันมาปรับเปล่ียนวิถีการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมพืชเด่ียวมีปลูก
ยางพาราเป็นอาชีพหลกั ของคนส่วนใหญ่ในชุมชนข้ึน …” 

 

  “…กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราในชุมชนไม้เรียง ได้ลงหุ้นส่วนกัน
ก่อสร้างโรงรมควนัยาพารางเป็นของกลุ่ม โดยเร่ิมจากมีสมาชิก 37 คน ต่อมาในปี 2535 
สมาชิกได้เร่ิมสร้างเวทีสรุปบทเรียนร่วมกันอีกคร้ังหน่ึงในการหาทางออกร่วมกัน 
ทบทวนปัญหา และอุปสรรคในการประกอบอาชีพ การปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้  และเกิดปัญหาหลายๆอย่างท่ี
เช่ือมโยงกนัเกิดข้ึนภายในชุมชน  กลุ่มเกษตรกรในชุมชนไมเ้รียงจึงหันมาสร้างเวที
เรียนแลกเปล่ียนประสบการร์ร่วมกนั ศึกษาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ความตอ้งการ 
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และศกัยภาพภายในชุมชนน ามาก าหนดทิศทางในการแกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา และ
พฒันาเร่ิมก่อตวัเป็นองคก์รชุมชน ท่ีเรียกวา่ “ ศูนยศึ์กษา และพฒันาชุมชนไมเ้รียง… ” 
(ประยงค ์รณรงค ์, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556 ; ขจร  ทิพาพงศ์ , สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 
2556  ; ศิริ ชีวะ  , สัมภาษณ์, 7มีนาคม 2556 ; เกรียงศกัด์ิ ชูชาติ สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 
2556 ;คุณสมคิด บวัสงดั , สัมภาษณ์, 7มีนาคม 2556) 
 
 จากนั้นไดมี้การคน้หาอาสาสมคัรจากทุกหมู่บา้นในต าบลไมเ้รียง ซ่ึงมีอยู ่9 หมู่บา้นดงัน้ี 

หมู่ท่ี 1บา้นทุ่งไหม ้ ,หมู่ท่ี  2 บา้นหนองหาด, หมู่ท่ี  3 บา้นทานพอ   ,หมู่ท่ี  4  บา้นหาดทรายแกว้ , หมู่
ท่ี  5 บา้นหนองท่อม, หมู่ท่ี  6 บา้นกนัละ ,หมู่ท่ี  7 บา้นหนองม่วง ,หมู่ท่ี  8บา้นหนองตรุด  , หมู่ท่ี  9
บา้นตรอกไมแ้ดง ไดน้ า “ ผูน้  ารุ่นแรกเขา้มา 40 คน ซ่ึงเป็นผูน้ าท่ีเป็นตวัจริง ผูน้ าเป็นทางการ และผูน้ า
ตามธรรมชาติท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความเช่ือถือ หมู่บา้นละ 5 คน เขา้ร่วมทั้งหมด40 คน จาก 8 หมู่บา้น 
(ขาดหมู่ท่ี 3 เพราะเป็นชุมชนเมืองเขตเทศบาลไม่ไดเ้ขา้ร่วมในตอนแรก) คณะท างานไดศึ้กษาวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนไมเ้รียงแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านแรก เร่ืองการเรียนรู้ชุมชน ดา้นท่ีสองคือ เร่ืองการ
พฒันาอาชีพ  ดา้นท่ีสาม เร่ืองสุขภาพ ”โดยการมาพบปะพูดคุยร่วมกนัแสดงความคิดเห็น น าเสนอ
แนวคิดของแต่ละคนอย่างต่อเน่ืองจนไดข้อ้สรุปร่วมกนั ของการก าหนดทิศทาง“แผนแม่บทชุมชน”
และเป็นท่ีไดรั้บความสนใจในสังคมต่อมา 

 

 
 
ภาพท่ี 1  แสดงกิจกรรมการบริการใหค้วามรู้ในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
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ภาพท่ี  2  แสดงภาพการจดัวางพนัธ์ุไมส้าธิตในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
 

 
 
ภาพท่ี  3  แสดงการเล้ียงปลาดุกในบ่อ ในพื้นท่ีศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
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ภาพท่ี  4  แสดงภาพอาคารท่ีพกัชัว่คราว จดัไวส้ าหรับบริการท่ีพกัผูท่ี้มาอบรม 

 
 แมน้ว่าชุมชนบา้นไมเ้รียงจะเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ก็ตามแต่ครอบครัวของเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั   คือ  การท าสวนยางพารา ซ่ึงแต่เดิมเป็นผูผ้ลิตเพียงอยา่งเดียว ท าให้มีการผลิต
ยางออกบางคราวมากเกินความตอ้งการของตลาด  ซ่ึงขอ้ดอ้ยในส่วนน้ีคือ  เกษตรกรชาวสวนยาง
ยงัคงขาดความรู้ทางด้านการจ ัดการและด้านข้อมูลข่าวสาร  จึงไม่มีความรู้ เ กี่ยวก ับ
ภาวะการตลาดว่าตลาดตอ้งการสินคา้ประเภทใดดงันั้นผูท่ี้รู้ภาวะการตลาดได้ดีท่ีสุดจึงกลายเป็น  
“พอ่คา้คนกลาง”  ซ่ึงมิไดเ้ป็นผูผ้ลิต แต่กลบัเป็นผูท่ี้สร้างฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนจากการรับช้ือขาย
ยางพารา ในขณะท่ีชีวิตและความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางพาราซ่ึงเป็นผูผ้ลิตกลบัมีฐานะ
ยากจนลง มีหน้ีสินเป็นจ านวนมากบางรายตอ้งขายสวนไปเลยก็มี น่ีคือค าบอกเล่าจาก  คุณลุง
ประยงค ์รณรงค ์ประธานสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียงท่ีสะทอ้นความรู้สึกในใจ   ในการพยายามรวมกลุ่ม
รวมพลงักนัต่อสู้ในเร่ืองราคากนัตลอดเวลา เพื่อใหพ้น้วงจรอุบาทวค์วามยากจน ดว้ยใชกิ้จกรรมกลุ่ม
เขา้มาช่วยในการรวมพลงัร่วมใจกนัตั้งเป็นกิจกรรมต่างๆ ข้ึนในชุมชนไมเ้รียง ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ 

 
   “… หนทางรอดของคนในชุมชน คือตอ้งให้คนในชุมชนร่วมกนัเเรียนรู้และมี
กิจกรรมเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมจากปี พ.ศ. 2526 มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อช่วยกนั
คิดหาทางช่วยเหลือชุมชน โดยมีการก่อตั้งโรงงานแปรรูปยางไม้เรียงข้ึนเพื่อมี
วตัถุประสงคห์ลกั  คือ  เพื่อแกปั้ญหาดา้นการตลาด  การผลิตยางพาราออกมาให้มี
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คุณภาพสม ่าเสมอ  ตรงกบัความตอ้งการตลาด ลดตน้ทุนในการผลิตของชาวสวน
ยางพารา ดว้ยการจดัการปัญหาเร่ืองยาพาราดว้ยการแปรรูป และลดการผา่นพ่อคา้คน
กลางใหน้อ้ยลง แต่ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาในเร่ืองตลาดไดเ้พราะราคาขายผลผลิตถูก
ก าหนดราคาโดยตลาดโลก  และราคามีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเกิน
ความสามารถของกลุ่มท่ีจะจดัการได้…”(ประยงค์ รณรงค์ และขจร ทิพาพงศ์  ,
สัมภาษณ์ 20 เมษายน.) 

 
  พฒันาการด้านการส่งเสริมการศึกษา เศรษฐกิจและอาชีพของเครือข่ายยางพารามี
ความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองไปสู่เครือข่ายไมผ้ลและเครือข่ายชาวนาลุ่มน ้ าปากพนงั ท าให้การเรียนรู้ของ
ชุมชนไมเ้รียง ขยายผลกวา้งออกไปอีก นบัเป็นการฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ของชุมชนเครือข่ายท่ีพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกันของชุมชนชาวภาคใต้ท่ีเคยมีมาเป็นระยะเวลานานมาแล้วการพฒันาคนให้
สามารถช่วยตนเองได้นับเป็นแนวทางการแก้ไขในกรณีปัญหาส าหรับความไม่เป็นธรรมเกิดใน
สังคมปัจจุบนั ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราไมเ้รียงเร่งด าเนินการดา้นกิจกรรมของกลุ่ม
ต่างๆ ของสมาชิกใหมี้การสอดแทรกความรู้ต่างๆ ลงในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ท าให้สมาชิกหรือผุเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมแลว้ยงัไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจขอ้มูล แนวทางวิเคราะห์ตน้เหตุปัญหาวิธีการแกไ้ขปัญหา 
การป้องกนัปัญหา และรวบรวมความตอ้งการเป็นระบบมากข้ึนในช่วงแรก 
  จากปรากฏการณ์เยี่ยงน้ีจึงสามารถมองเห็นถึงสภาพปัญหาของชุมชน  ดงันั้นศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ไดมี้การก าหนดบทสรุป โดยมีพี่เล้ียงจากองคก์รภายนอก เช่นมูลนิธิ
หมู่บา้น สถาบนัพฒันาทรัพยากรชุมชน มหาวิทยาลยัทกัษิณ และศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและ
ตามอธัยาศยั  เขา้มาช่วยในการจดักระบวนการเรียนรู้ และการด าเนินการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมีกลุ่มวิทยากรกระบวนการเข้ามากระตุ้นให้เดิดเวทีการเรียนรู้  ใน
ประเด็นแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ภายในศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงไว ้3 ประเด็น 
กล่าวคือ 
 

 “ … ประเด็นแรกคือให้การเรียนรู้ในส่ิงท่ีเขาตอ้งการจะรู้โดยกลุ่มผูเ้รียนรู้
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามสาขาอาชีพท่ีตนตอ้งการเรียนรู้พร้องจะมีการปฏิบติัจริงใน
พื้นท่ีของตนเองด้วยการเน้นผลงานท่ีปฏิบัติมาเป็นหลักประกันความส าเร็จใน
กิจกรรมนั้น...” 
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  “...ประเด็นท่ีสองการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐานกรมการศึกษานอก
โรงเรียนให้การสนับสนุนให้คนในชุมชนได้เรียนวิชาสามญัก่อน เพื่อมาเสริม
ทกัษะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัภายใน
ชุมชนไมเ้รียงใหม้ากท่ีสุด…” 

 
  “... ประเด็นสุดทา้ยคือ การเรียนในส่ิงท่ีควรจะรู้ท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต 
ไดแ้ก่  ดา้นเศรษฐกิจจะตอ้งรู้ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบัครัวเรือนชุมชน   ดา้นสังคม
ควรมีการเรียนรู้และเขา้ใจในการอยู่ร่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข ดา้นการเมือง
ควรจะตอ้งรู้จกัความหมายของการเมืองความจ าเป็นและความส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิต ความเป็นอยูข่องชุมชนตลอดจนรวมถึงสิทธิและหนา้ท่ีของแต่ละบุคคลท่ีพึงจะ
ไดรั้บกระท าเป็นอยา่งดี และดา้นกฎหมายสมาชิกภายในชุมชนจะตอ้งเรียนรู้กฎหมาย
ท่ีจ าเป็นซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัเพื่อป้องกนัการเอารัดเอาเปรียบจากผูอ่ื้นและ
สังคม…”(ประยงค ์รณรงค ์, สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556; ขจร ทิพาพงศ,์ สัมภาษณ์, 6 
มีนาคม 2556 ; สมคิด บวัสงดั ,สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556 ) 
 

  หลงัจากนั้นภายในชุมชนไมเ้รียง ได้มีกระบวนการบริหารการจดัการความรู้ และ
น ามาใช้บริหารจดัการโดยเร่ิมจากครอบครัวด้วนการจดัท าแผนงานการประกอบอาชีพและการ
ท างานการด าเนินงานพฒันาชุมชนไมเ้รียง บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ จึงก าหนดภารกิจการพฒันา 
ดงัน้ี 

1. พฒันาความเป็นอยู ่
   ด าเนินให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ในระดบัการกินดีอยู่ดี มีความสุขมุ่งพฒันา
ความเป็นอยู่ของประชาชน  ปรับแนวคิดและทศันคติในการด ารงชีวิตให้มีความเพียงพอ  ไม่หวงั
ความร ่ ารวยด้วยความเสียง และลุ่มหลงในวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม เร่งรัดเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมอนัจะน าไปสู่ความผาสุกของชุมชนและการสร้างจิตส านึกร่วมกนั  ในการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้มชุมชนท่ีเหมาะสม ปราศขากอบายมุข และยาเสพติดส่งเสริมให้มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกนัในครอบครัวพฒันาวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และสร้างความสัมพนัธ์ในชุมชน
และสังคม 

2. พฒันาดา้นสุขภาพความเป็นอยูข่องประชาชน  
  ด าเนินการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพแก่ประชาชนให้มีความสามารถใน
การป้องกนัรักษาของตวัเอง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้ทางโภชนาการไม่หลงเช่ือข่าวสาร
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ในทางท่ีผิด รู้วิธีและแนวทางการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
สมุนไพร ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการป้องกนัและรักษาโรคภยั  และเผยแพร่ในทุกกลุ่ม
ประชาชนตลอดจนประสายงานให้สถานีอนามยัในพื้นท่ีมีส่วนร่วม ในการป้องกนัและดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในเบ้ืองตน้อยา่งทัว่ถึง 

3. พฒันาคุณภาพชีวติและส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน 
     มุ่งพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกพื้นฐาน ใหเ้ทียบเท่ากบัชุมชนเมือง คือน ้ าประปา

ท่ีสะอาด ไฟฟ้า โทรศพัท์ สถานพยาบาล ความสะอาดชุมชน ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
การพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร เช่น หอกระจายข่าวท่ีทัว่ถึง การช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทรต่อกนั 
ปรึกษาหารือแนวทางแกปั้ญหาร่วมกนั ตลอดจนจะตอ้งดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
สร้างความร่มร่ืน และความควบคุมความเจริญทางวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะเขา้มาท าให้เป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชนท่ีดีงามเปล่ียนแปลงไป 

4. พฒันาอาชีพใหม้ัน่คง เกษตรกรรมย ัง่ยนื ภายใตเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
    ด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ให้คนในชุมชนทุกอาชีพ  มีความเขา้ใจในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสามขั้นตอน คือ พอมีพอกิน การรวมกลุ่ม และท าธุรกิจคา้ขายโดยไม่เกินตวั 
และความสามารถ ลดการพึ่ งพาภายนอก ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือผู ้อ่ืนด้วยความจ าเป็น หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์เสริมสร้างภูมิปัญญาชาวบา้น และชุมชนท่ีมีอยู่เดิมให้สามารถน ามาปฏิบติัได ้และ
ต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านั้นเพิ่มข้ึน  ให้มีความเขม้แข็งและด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ด าเนินการพฒันาดา้นเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของชุมชน พฒันาองคก์ารชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
   ส่งเสริมให้เกิดการรวมตวัในทุกสาขาอาชีพ มีความสามารถบริหารจดัการดา้น
ธุรกิจการตลาด ดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปการผลิต เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นการจดัการโดยชุมชนอย่าง
แทจ้ริงตามความตอ้งการของชุมชน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายใตร้ะบบการ
จดัการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

5. เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบดา้นต่อเน่ืองตลอดไป 
   ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกกลุ่มในชุมชนมีความรู้เท่าทนัตามความเปล่ียนแปลงของ
โลกทั้งในดา้นการพฒันาอาชีพ ดา้นกฎหมาย สังคมและการเมือง โดยด าเนินการจดักิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้การจดัระบบการส่ือสารในชุมชน จดัเวทีประชาคมส่งเสริมใหมี้การพบปะพูดคุยในชุมชน เพื่อ
ถ่ายทอดประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ หรือสอดแทรกผา่นกิจกรรมวฒันธรรมประเพณี ด าเนินการพฒันา
แหล่งแสวงหาความรู้ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร เช่น วิทยุชุมชน 
อินเตอร์เน็ตชุมชนเพื่อพฒันาแนวคิดของประชาชน ให้สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมใน
การด ารงชีวติ 
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ภาพท่ี 5 แสดงผงัโครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
 

 
ภาพท่ี6 แสดงคณะศึกษาดูงานต่างพื้นท่ีเพื่อศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ศูนยศึ์กษาและพฒันา 
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ภาพท่ี 7 ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะศึกษาดูงานฟังค าบรรยายการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา 
 
  เพื่อให้การพฒันาตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไวใ้ห้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ของ
ชุมชนต าบลไมเ้รียง จึงไดร่้วมกนัก าหนดยทุธ์ศาสตร์ดา้นการพฒันาไว ้5 ดา้น คือ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นการเรียนรู้ ภายในชุมชนไมเ้รียง เกิดกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงเป็น
หัวใจส าคญัของยุทธศาสตร์ทุกด้าน นอกจากการเรียนรู้ทางวิชาการ จากการเก็บข้อมูล จากการ
ทดลองแล้ว การปฏิบติัจริงท ากิจกรรมจริง ก็จะเกิดความรู้ใหม่ เพิ่มข้ึน ท่ีจะน ามาใช้ประกอบการ
พฒันากิจกรรม หรือธุรกิจเหล่านั้นใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ต่อไป 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพึ่งตนเอง พบว่า ได้ก าหนดจากขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จาก
ครัวเรือน รวบรวมได้จากกิจกรรมทดลองต่าง ๆ ตามแผนของชุมชน จะเห็นว่าชุมชนพึ่งพิงสินคา้
จ าเป็นอะไรจากภายนอก ชุมชนบา้งอะไรท่ีชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้พบวา่ ส่วนท่ีเป็นอาหารเป็น
ยา เป็นของใช้ท่ีจ  าเป็น ชุมชนสามารถสร้างผลิตภณัฑ์เพื่อสนองความตอ้งการของชุมชนได้เป็น          
ส่วนใหญ่ เพราทรัพยากรของชุนยงัมีค่อนขา้งสมบูรณ์ ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากร การพฒันา
ผลิตภณัฑจ์ากฐานทรัพยากร ดงัต่อไปน้ี 
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  ทรัพยากรคน  การพฒันาคน จนเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีท าให้คนในชุมชนส่วนหน่ึง 
ได้ปรับเปล่ียนแนวคิด เปล่ียนพฤติกรรม มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถพร้อมท่ีจะไปพฒันา
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นผลิตภณัฑส์นองความตอ้งการของชุมชน 
  ทรัพยากรท่ีเป็นผลผลิตของชุมชนจ านวนหน่ึง เป็นผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภยัจาก
สารพิษ พร้อมท่ีจะน ามาพฒันาให้เป็นผลิตภัณฑ์บริโภคในชุมชน ท่ีเหลือจึงจะจัดจ าหน่ายไป
ภายนอกชุมชนโดยการจดัการของชุมชนเอง 
  ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น ้ า ป่าไม ้ภูเขา แร่ธาตุ ไดก้ าหนดกฎเกณฑ์การอนุรักษ์
ดูแลรักษา พฒันาฟ้ืนฟู ตลอดจนการใชป้ระโยชน์อยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความร่วมมือระหวา่ง อบต.ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
  ทรัพยากรทุน ได้วางระบบการจดัการทุนของชุมชนทั้งทุนท่ีเป็นตวัเงิน ทุนทาง
สังคมทุนความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน ให้ทุนเหล่าน้ีเป็นปัจจยัหน่ึง ท่ีจะน ามาเป็นเคร่ืองมือพฒันา
ตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างรายได ้
รายจ่าย หน้ีสิน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี3 ดา้นการดูแลสุขภาพ และการพฒันาจิตใจ การมีสุขภาพดี เป็นความ
ปรารถนาของทุกคน การสร้างสุขภาพท่ีดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยความร่วมมือกนักบัหน่วยงาน
พื้นฐานเช่นสถานีอนามยัในต าบล กับภูมิปัญญาท้องถ่ิน เอาความรู้ทั้งสองด้านมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมสร้างกระบวนการฟ้ืนฟูส่ิงดี ๆ ท่ีเสียไปกลบัมาใชป้ระโยชน์ตามสถานการณ์ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาประสิทธิภาพขององค์กร ในระยะเวลาการด าเนินงาน
พฒันาคน ท าให้คนไดร้วมตวักนัเป็นองค์กรทั้งท่ีเขม้แข็งและยงัไม่เขม้แข็งรวมทั้งหมด 11 องค์กร 
คือ (1) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง (2) กลุ่มปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ (3) กลุ่มเพาะเล้ียงปลาน ้าจืด 
(4) กลุ่มเพาะเล้ียงไก่พื้นเมือง (5) กลุ่มเพาะเห็ดดว้ยข้ีเล่ือย (6) กลุ่มเพาะเล้ียงสุกร (7) กลุ่มแปรรูปขา้ว 
(8) กลุ่มผลิตอาหารสัตว ์(9) กลุ่มแพทยแ์ผนไทยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (10) กลุ่มผูสู้งอายุ (11) กลุ่ม
เยาวชน ทุกกลุ่มได้ก าหนดแผนงานเป็นของตนเอง โดยสร้างความสัมพนัธ์โยงกบักลุ่มอ่ืน ๆ ใน
แต่ละหมูบ่า้นเป็นเครือข่ายกนั พร้อมท่ีจะใชข้อ้มูลประสบการณ์จากการเรียนรู้มาพฒันากิจกรรมเขา้
สู่ธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน ตามแนวทางวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเนน้การผลิตเพื่อสนองความตอ้งการของ
ชุมชน โดยมีกลุ่มแกนน าในการท างานขบัเคล่ือนพลงัในการเรียนรู้ในช่วงนั้นกล่าวคือ 

         
  “… จากประสบการณ์ท่ีชุมชนบา้นไมเ้รียง  ท่ีไดจ้ดัตั้ง “ศูนยศึ์กษาและพฒันา
ชุมชนไมเ้รียง” โดยในช่วงแรกไดร่้วมกนัเรียนรู้ในการจดัท าแผนแม่บทการพฒัคุณาง
พาราไทย ซ่ึงคิดว่าประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง เพราะเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปใน
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กลุ่มอาชีพการท าสวนยาง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติัจริง รู้จริง ท าไดจ้ริง จึงมี
ความมัน่ใจมากข้ึนแผนแม่บทชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีท าให้คนในชุมชนมาเรียนรู้
ร่วมกนั เรียนรู้เร่ืองตวัเอง เรียนรู้เร่ืองผลกระทบจากภายนอก (เรียนรู้โลกภายนอก)  ผล
ของการเรียนรู้ได้ข้อสรุปมาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน มี
แนวทางในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ เพื่อ เป็นแนวทางป้องกนัปัญหาท่ีคาดวา่จะข้ึนใน
อนาคต มีแนวทางในการพฒันาโดยการเร่ิมตน้จากการคน้หาผูน้ า ให้ไดผู้น้  าท่ีไดรั้บการ
ยอมรับ อาจจะเป็น ผูน้ าธรรมชาติ ท่ีส าคญัจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีชาวบา้นยอมรับนับถือ 
เป็นท่ีปรึกษาของคนในชุมชนมาเป็นคณะท างาน จดัประชุมสัมมนาพูดคุย ท าความ
เขา้ใจร่วมกนั แลว้ไปช่วยกนัขยายผลในหมู่บา้นของตนเอง พร้อมดว้ยท าขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ไดทิ้ศทางท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายในการแกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา 
และการพฒันาร่วมกนั เนน้การพึ่งตนเองเป็นหลกัภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
…”(ประยงค์ รณรงค์ , สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556 ; ขจร  ทิพาพงศ์ , สัมภาษณ์, 6 
มีนาคม 2556  ; ศิริ ชีวะ  , สัมภาษณ์, 7มีนาคม 2556 ; เกรียงศกัด์ิ ชูชาติ สัมภาษณ์, 7 
มีนาคม 2556 ;คุณสมคิด บวัสงดั , สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2556) 

 
   ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แล้วว่ากระบวนการจดัท า แผนแม่บทชุมชนคือเคร่ืองมือของ
กระบวนการศึกษาการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนคน้พบผลของการเรียนรู้   ท่ีไดข้อ้สรุปร่วมกนั  
คือเป้าหมายของการพฒันา การมีแผน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนท่ีชดัเจน มีเหตุผลของการตดัสินใจได้
ขอ้สรุปร่วมกนั ยอมรับร่วมกนั เพราะผลท่ีจะเกิดการพฒันาเกิดการเปล่ียนแปลงได ้ตอ้งอยูท่ี่การน า
แผนลงสู่การปฏิบติั การยอมรับร่วมกนัก็จะเกิดความร่วมมือในการปฏิบติั ผลการปฏิบติัจึงเกิดการ
แกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา และเกิดการพฒันาในท่ีสุด จากการยอมรับในวงกวา้ง จากปรากฏการณ์ใน
พื้นท่ีสามารถแสดงผลในการแบ่งช่วงของ พฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการด้าน
การศึกษาในชุมชน ของกรณีศึกษาศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียงได ้ 
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รูปท่ี 10    แสดงพฒันาการประวติัศาสตร์ความเป็นมากรณีศึกษาศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง 

พ.ศ. 

2505 

 เร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ. 2505  
จาก เหตุ ก ารณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก  
จังหวัดนครศรีธรมราช สร้างความเสียหาย
ให้กับพืน้ท่ีการเกษตร 

 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

ด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานของ

ประชากรในพื้นที่เพื่อจับจองหา

พื้นที่ทางการเกษตร ในการท ามา

หากิน  
 

 เน้นนโยบายการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

การท าการเกษตรในพืชที่ขนาด

ใหญ่และการใช้สารเคมีสมัยใหม่ 

 การเกษตรกรเร่ิมปรับตัวเข้าสู่การท าสวน

ยางพาราหันหลังให้กับการปลูกพืชใน

สวนสมรมแบบดั้งเดิม 

2506-2514 2526-2534 

 ยุคน้ีราคายางตกต ่า   
ชาวบ้านเกิดการปรับตัวจาก
อาชีพเกษตรกร ไปรับจ้างขดุ
แร่วุลเฟรมท่ีภูเขาศูนย์ 

การแบ่งยุคพฒันาการ 

 การพัฒนาอาชีพในการท าอาชีพหลัก จาก
การท าสวนยางพารา ด้วยการศึกษาค้นคว้า
จากชาวบ้าน หาอาชีพหลัก  อาชีพรอง และ
อาชีพเสริม 

2526-2534 2535 – 2540 2550- ปัจจุบัน 

 

 ผู้น าของชาวบ้าน 8หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คนได้มา
พบปะเอาข้อมูลมาก าหนดทิศทางลงไปสู่การ
ปฏิบัติในพืน้ที่จริง 

 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด าเนินชีวิตของคนใน

ชุมชน 

 การปรับตัวในวิถีชีวิตใหม่ของเกษตร

จากชาวสวนสมรม มาปลูกยางพารา

อย่างเดียว  การรับชุดความเช่ือใหม่โดยให้เช่ือว่าการ
ปลูกยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส่งออก
อันดับ 1 ของประเทศ เกษตรกรที่หันมา
ปลูกจะท าให้รายได้สูง “อยู่ดี กินดี ” 

 เกิดการแย่งชิงแย่งแร่วุลแฟรมท่ี
ภูเขาศูนย์ละทิง้สวนยางพาราขึน้ไป
หาแร่เพราะรายได้สูงกว่า 

 แกนน ำชุมชนค้นพบกำรวมตัวกัน
ของสมำชิกในชุมชนตัดสินใจตั้ง
โรงรมควันยำงพำรำ จัดตั้งกลุ่ ม
พฒันำคุณภาพยางพารา 

 ชุมชนต้นแบบในกำรวำงแผนแม่บท

ชุมชนไม้เรียง กิจกรรมกำรประกอบ

อำชีพ 8 กิจกรรม 

 การพัฒนาการเรียนเรียนรู้ในการประกอบ

อา ชีพขอ งแ กนน า ช า วสวนย า งพ า ร า 

ชาวประมง ชาวสวนไม้ผล ชาวนาข้าว เป็น

เครือข่ายยมมนา   

 การจัดสวัสดิการด้านการศึกษาในชุมชน  
ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนบ้านไม้เรียง 

 ชุมชนมีความความขัดแย้ง
เร่ืองผลประโยชน์  จากการ
แย่งชิงทรัพยากรในพืน้ที่ 

2541- 2549 
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  พฒันาการความเป็นมาดา้การเปล่ียนแปลงทางสังคมในชุมชนบา้นไมเ้รียง  เร่ิมตน้
เม่ือปี พ.ศ. 2505 เป็นตน้มา จากเหตุการณ์วาตภยัแหลมตะลุมพุก อ าเภอปากพนงั และในหลายพื้นท่ี
ของจงัหวดันครศรีธรรมราช ส่งผลให้พื้นท่ีการเกษตรในหลายพื้นท่ีไดรั้บความเสียหาย  เช่นเดียวกบั
ในชุมชนบ้านไม้เรียง ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายในพื้นที่การเกษตร การช่วยเหลือ
ของภาครัฐบาลในคร้ังน้ี   
  ยคุหลงัเหตุการณ์วาตภยั ปี พ.ศ. 2505 – 2514 เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีภาคเกษตร ในยุคน้ี
รัฐบาลนโยบายการฟ้ืนฟูภาคเกษตรใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน ดว้ยการส่งเสริมให้ปลูกการพืชเชิงเด่ียว ส่งเสริม
การปลูกยางพาราจึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีถูกเลือกและน ามาปฏิบตัิในพื้นที่ แต่การด าเนินการ
ปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์ในคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัวถีิการผลิตแบบดั้งเดิมเดิม  เพราะบริเวณพื้นท่ี
การเกษตรในชุมชนเป็นพื้นท่ีป่าทึบและสวนสมรม (พวกพืชและไมผ้ลต่าง ๆท่ีปลูกรวมกนัในพื้นท่ี
เดียว) แต่เม่ือรัฐบาลใหป้ลูกยางพาราอยา่งเดียว ใชพ้ื้นท่ีการผลิตจ านวนมาก อีกทั้งตอ้งการพื้นท่ีการ
ผลิตในจ านวนหลายไร่  ในช่วงน้ีมีการสร้างชุดความรู้ใหม่คือพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเป็นพืชสวนครัว 
พืชสมุนไพร และพนัธ์พืชทอ้งถ่ินท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม หรือพืชในสวนสมรมให้ถอนออกหมดเพราะเป็น
วชัพืชแยง่อาหารและแร่ธาตุจากตน้ยางพารา การสร้างความเช่ือใหม่โดยให้เช่ือวา่การปลูกยางพารา
เพียงจะท าให้รายไดสู้งและจะรวยในท่ีสุด แต่ราคายางพาราท่ีกรีดได้ราคากิโลละ 8 – 10 บาท  
ชุมชนอยูไ่ม่รอด  เพราะกรีดยางพาราให้ไดเ้งินแลว้เอาเงินไปใชซ้ื้อของ ไม่พอใชจ่้าย  ในครัวเรือน
ตอ้งพึ่งพาระบบตลาดแทนระบบวิถีการผลิตในครัวเรือน เพราะฉะนั่นจึงเกิดความสับสน เร่ือง
ปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า 
  ยุคราคายางพาราตกต ่าปี พ.ศ. 2515 – 2525 ช่วงเวลาน้ีราคายางตกต ่า  ชาวบา้นเกิด
การปรับตวัจากอาชีพเกษตรกร ไปรับจา้งขุดแร่ท่ีภูเขาศูนย ์แต่ในช่วงเวลา10 ปี เกิดการแยง่ชิงแยง่
แร่วุลแฟรมท่ีภูเขาศูนยล์ะทิ้งสวนยางพาราข้ึนไปหาแร่เพราะรายไดสู้ง  ท าให้มีความขดัแยง้เร่ือง
ผลประโยชน์และเกิดคดีท่ีร้ายแรงในพื้นท่ี พลเอกหาญ  ลีลานนท ์จึงยึดภูเขาศูนยอ์อกประกาศห้าม
คนเขา้ไปขุดแร่ ปี พ.ศ. 2522 ออกประกาศปิดภูเขาศูนยอ์ย่างเป็นทางการ  คนไมเ้รียงตอ้งอยูใ่น
ชุมชนดงัเดิมไมเ้รียงและกลบัมาท าสวนยางพา  ส่วนคนอ่ืนตอ้งกลบัภูมิล าเนาเดิม  การขุดแร่ยุติลง  
ท าให้คนสับสนวุน่วาย  ปัญหาสังคม อาชญากรรมเต็มพื้นท่ี เกิดการรวมตวัแกนน าชุมชนท่ีมาจาก
ผูน้ าทางธรรมชาติ รวมกนัแสดงความ เห็นวา่ปัญหาความวุ่นวายส่งผลกระทบมากมีสาเหตุมาจาก
อาชีพหลกัท่ีเคยท าสวนยางพาราจะตอ้งท าให้มีความมัน่คง และเกิดรายไดเ้พิ่มข้ึนรวทั้งมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีกวา่เดิม 
  พฒันาการความเป็นมาระยะท่ี 1 ระยะการเกิดผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลงในปั พ.ศ. 
2526 – 2534 มีการพฒันาอาชีพหลกัคือการท าสวนยางพารา ดว้ยการศึกษาคน้ควา้จากชาวบา้น หา
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อาชีพหลกัและอาชีพเสริม เพื่อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน จนกระทัง่ พ.ศ. 2527 คุณลุง
ประยงค ์รณรงคไ์ดค้น้พบแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน ดว้ยวิธีการรวมกลุ่มสร้างพลงัและอ านาจ
การต่อรองจากตลาด จึงใช้วิธีการการวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนตัดสินใจตั้ งโรงรมควนั
ยางพารา จดัตั้งกลุ่มพฒันาคุณภาพยางพารา  ในยุคน้ีสมาชิกในชุมชน พบว่าปัญหายางพาราเป็น
ส่วนหน่ึงเท่านั้น  แต่ปัญหาอยา่งอ่ืนไม่ไดแ้กไ้ปพร้อมกนัจึงคุยกนัหาแนวทางในการท าอย่างอ่ืนท่ี
สอดคล้องกบัวิถีชาวบา้น  สร้างการเรียนรู้ให้ชาวบ้านเรียนรู้วิถีชีวิต  แก้ปัญหาของตนเองและ
ร่วมกันแก้ปัญหาใหญ่ในชุมชน  กลุ่มเกษตรกรไม้เรียงเร่ิมตั้ งโรงงานแปรรูปยางพาราเป็น
อุตสาหกรรมชุมชนและด าเนินการจนกระทัง่ในปัจจุบนัน้ี 
  ระยะท่ี 2 การก่อตวัของกลุ่มแกนน า ปี พ.ศ. 2535 – 2540 การพฒันาคนแลว้คนจะมี
ความรู้ความสามารถ  พฒันาคนโดยผูน้ าชุมชนให้ผูน้  าชุมชนจากหมู่บา้นต่าง ๆเป็นผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลง มาร่วมกนัวเิคราะห์หมู่บา้นของตนเองแลว้ก าหนดทิศทาง  เอาขอ้มูลมาบ่งช้ีท าให้รู้ส่ิง
แปลกใหม่  ระยะหลงัใช้ความเป็นจริงของแต่ละหมู่บา้นให้ผูน้  ามาเรียนรู้ร่วมกนั  ศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนจึงเป็นท่ีท่ีผูน้ าของชาวบา้นในช่วงน้ี 5 คนเร่ิมก่อตวัจากผูบุ้กเบิกคือ คุณลุงประยงค ์
รณรงค ์คุณนา้ขจร ทิพาพงศ ์คุณนา้ศิริ ชีวะ คุณเกรียงศกัด์ิ ชูชาติ คุณสมคิด บวัสงดั คุณผอ่งผิว ศิริ
รัตน์ ได้มาพบปะเอาขอ้มูลมาก าหนดทิศทางลงไปสู่การปฏิบติัจริงโดยมีพี่เล้ียงท าหน้าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาคือ อาจารยส์งดั เลิศไกร อาจารยจ์  านงค ์ แรกพินิจ   และอาจารยธี์รัศม์ิ พุลนวล ผลสรุปจาก
ค าบอกเล่าของคุณลุงประยงค ์รณรงค ์กล่าวไวว้า่ 

 
  “… อาจถูกบา้งผิดบา้งก็ท าการรวบรวมปรับปรุงแกไ้ขตลอด  เร่ืองเดียวกนัท่ี
เคยท าไม่ส าเร็จมาวิเคราะห์หาสาเหตุวิธีแกไ้ขใหม่ก็สามารถแกปั้ญหาได ้ ท าให้ไดรั้บ
ความรู้ ป้องกนัปัญหาในอนาคตไดด้ว้ย  ในระยะหลงัมีขอ้มูลเพียงพอวา่จะใชกิ้จกรรม
อะไรแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถูกทบทวนหลายขั้น  หลายคร้ังให้สอดคล้องกลายเป็น 
“แผนแม่บทชุมชน” (เป็นช่ือท่ีเรียกกนัใหม่) ซ่ึง เป็นการวางแผนอยา่งง่ายเป็นเคร่ืองมือ
ท าให้คนเรียนรู้  ท าให้เกิด “แผนแม่บทชุมชนไมเ้รียง” ข้ึนเป็นแผนชีวิตเป็นแนวทาง
ร่วมกันลงสู่การปฏิบัติในครอบครัว และชุมชนของตนเอง...”(ประยงค์ รณรงค์
,สัมภาษณ์ 7 กรกฏาคม 2556.) 
 

  ระยะท่ี 3 การรวมกลุ่มแห่งการเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2541 - 2549  กระบวนการเรียนรู้
ของชาวบา้นในชุมชน เร่ิมตน้ดว้ยการเร่ิมตน้คิดวา่ท ายางพาราอยา่งเดียวคงไม่ได ้ ควรผลิตในภาค
เกษตรท่ีหลากหลาย  แลว้วางจดัวางการผลิตในพื้นท่ีเม่ือไดผ้ลก็สร้างเป็นกลุ่มแลว้ขยายเครือข่ายไป
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ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ในจงัหวดัจึงมีเครือข่ายจ านวนมาก  ทั้ง ชาวสวนยางพารา ชาวประมง 
ชาวสวนไมผ้ล ชาวนาขา้ว เป็นเครือข่ายยมมนา  ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงหาแนวทางการ
พฒันา  ท าใหเ้กิดอุตสาหกรรมชุมชนแต่ส่งออกเองไม่ได ้ ตอ้งส่งให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมใน
จงัหวดักรุงเทพ  เอาผลผลิตยางพาราของชุมชนไมเ้รียงไปขายอีกต่อหน่ึง มีการคุยปรึกษาหารือกนั
ระหวา่งกลุ่มท่ีท าสวนยางพารา ไมผ้ล ประมง และนาขา้ว  
  สรุปได้ว่าธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราสัมพนัธ์กับตลาดโลก สามารถตีขอบเขต
ตลาดให้ชดัเจนส าหรับเครือข่ายขาขา้ว ก็มีการรวมปลุ่มของเกษตรชาวนาผลิตแป้งขนมจีน ขายให้
โรงงานผลิตเส้นขนมจีนรายย่อย  โรงงานจะรับซ้ือเพราะแป้งราคาถูกกว่า  ท าให้ตน้ทุนลดลง หา
กินกบัปากท้องคนใต้ที่มีวฒันธรรมการกินขนมจีน เกิดเครือข่ายหลายระดับ  บ่อปลาเกิดจาก
ตน้แบบท่ีบุรีรัมย ์ท าบ่อปลาซีเมนต์เล้ียงปลาดุก ให้ชาวบา้นเล้ียงท ากินอยูข่า้งบา้นของตวัเอง  เกิด
เครือข่ายท่ีกวา้งขวางข้ึน  มาปรับใชก้บัชุมชนไมเ้รียง ในปี พ.ศ. 2546 แผนชุมชนเป็นแผนท่ีสภา
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นดว้ย  เครือข่ายภูมิปัญญาเห็นวา่ท าเป็นแผนระดบัต าบลดีกวา่  
ภายในต าบลยอมรับได้ก็ท  า  คนนอกรับไม่ได้ไม่เป็นไร  ผูน้  าจึงไปปรับใช้และลงมือปฏิบติั 1 
หมู่บา้น 1 การผลิต เช่น  หมู่ 1 เล้ียงไก่ หมู่ 2 เล้ียงปลา หมู่ 4 อาหารสัตว ์หมู่ 5 ท าโรงสีขา้วชุมชน  
คนในต าบลเป็นผูผ้ลิตและขายกนัเองเป็นตลาดของกนัและกนั  ภายในชุมชนใช้แผนแม่บทชุมชน
บา้นไมเ้รียง พร้อมกบัการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9- 10  เนน้การ
ประยกุตใ์ชป้รัญญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการด าเนินชีวติของคนในชุมชน 
  ระยะท่ี4 การใหบ้ริการความรู้และการขยายเคร่ือข่ายในปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั จาก
การศึกษา พบวา่ ชุมชนไมเ้รียงมีกระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาภายในชุมชนท่ีน่าสนใจใน
การเกิดพฒันาการของการเรียนรู้ คือ ศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง จดัท าแผนแม่บท
ชุมชนในทุกๆระยะเวลา 5 พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม การศึกษา วิถีการผลิตในชุมชน 
แผนพฒันาแต่ละฉบบัแกไ้ขปัญหาตามสถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดพ้อสมควรชุมชนไมเ้รียงมี
พฒันาการดา้นการเรียนรู้ของชุมชนทุกเร่ืองตอ้งผา่นการเรียนรู้ให้ทุกคนเรียนรู้ในส่ิงท่ีอยากรู้  แลว้
ลงมือท าและขยายผลต่อไป  ท าใหข้ั้นตอนสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ ท าความเขา้ใจจะท าให้คนลงไป
เก็บข้อมูลอธิบายให้ทุกครอบครัวรู้รายละเอียด  การเรียนรู้จะก้าวหน้าจนได้ขอ้มูลก าหนดทิศ
ทางการปฏิบติั มีความเขา้ใจร่วมกนั เกิดผลให้เกิดความร่วมมือ  บางเร่ืองมีจุดบกพร่องมีขอ้จ ากดั
หลายเร่ือง  การพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ ยงัไม่ไดไ้ปในทิศทางเดียวกนั  ขดัแยง้กนัในเบ้ืองตน้  
เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ จากประสบการณ์ และวิชาการสมยัใหม่ให้มีประสิทธิภาพตอ้งผนวกความรู้
สมยัใหม่กบัภูมิปัญญาเขา้ดว้ยกนัจะเกิดผลดี  สรุปการเรียนรู้ ท าให้คนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
ของตนเอง  การเรียนรู้สะสมความรู้และประสบการณ์อนัยาวนานและขยายผลเป็นความรู้ส่งออก  
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และความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งพฒันา  เช่น เทคโนโลย ีเป็นความรู้น าเขา้ “ ศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชน
บา้นไมเ้รียง” มีกิจกรรมด าเนินการทั้ง 2 ดา้น คือการเรียนรู้จากภายใน  ถ่ายทอดประสบการณ์ไป
ภายนอก โดยยนือยูบ่นพื้นฐานวถีิชีวติ วฒันธรรม และเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม 
  จากประสบการณ์พบว่าผูน้ าชุมชนจ านวนหน่ึงคุ้นเคยกับการพูดคุยจากการท า
ขอ้มูลระดบัผูน้ า  แต่ชาวบา้นจะคุน้เคยกบัการเรียนรู้เชิงประจกัษ์จากหลกัสูตร ภายในศูนยศึ์กษา
และพฒันาชุมชนไมเ้รียง เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้โดยมีหลกัสูตรการฝึกอบรม  8  หลกัสูตร และ
กิจกรรมกลุ่ม  8  กิจกรรม  จ  านวนพื้นท่ี  7 หมู่บา้น จะมีการกระจายอยู่ตามหมู่บา้นต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงตามความเหมาะสมของสถานท่ีบุคลากร และทรัพยากรเป็นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

หลกัสูตรการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ          กลุ่มเกษตรเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  หมู่ท่ี  2 
หลกัสูตรการเพาะเล้ียงปลาน ้าจืด               กลุ่มเล้ียงปลา  หมู่ท่ี  4 
หลกัสูตรการเพาะเล้ียงไก่พื้นเมือง               กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง  หมู่ท่ี  1 
หลกัสูตรการเพาะเล้ียงเห็ดดว้ยข้ีเล่ือย         กลุ่มเพาะเล้ียงเห็ด  หมู่ท่ี  10  
หลกัสูตรการเล้ียงสุกร                                 กลุ่มเล้ียงสุกร  หมู่ท่ี  2 
หลกัสูตรการผลิตอาหารสัตว ์                      กลุ่มสหกรณ์อาหารสัตว ์ หมู่ท่ี  9 
หลกัสูตรการแปรรูปขา้ว                              กลุ่มท านาขา้ว  หมู่ท่ี  6 
หลกัสูตรการหมอพื้นบา้น  กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  หมู่ท่ี  8 

  การฝึกอบรมภาคทฤษฏีหรือทางวชิาการเป็นหนา้ท่ีของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
ไมเ้รียง  โดยคณะท างานท่ีสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียงเป็นผู ้ด าเนินการ สร้างเวทีการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมาก คือ 
จะไม่ใช้กระบวนการ เสียงส่วนมาก แต่จะใช้หลักเหตุและผลใน 3 ส่วน คือ “ คน ภูมิปัญญา 
ทรัพยากร ” รวบรวมจดัเก็บขอ้มูลในชุดองคค์วามรู้ของชุมชนบา้นไมเ้รียง 
 
  1.2 พฒันาการความเป็นมา กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขา
กลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัและสาเหตุในการจดัตั้งกลุ่มในชุมชน
บา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี เนน้ตามหลกัการดา้นศาสนาทุกศาสนา สอนให้รวมตวักนั 
เพื่อช่วยเหลือกนั เพราะในอดีต คนพึ่งพากนัเองมาโดยตลอดแต่ปัจจุบนั คนมีปัญหามากข้ึน เพราะ     
ไม่ยึดติดกบัความเป็นจริง มีแต่ความฝันไปตามกระแส ซ่ึงพึ่งตนเองไม่ได้ เพราะการพฒันา
ผดิพลาด อยูแ่บบลูกนก คือ  มือตาย เทา้ตาย  ท่ีส าคญัคือสมองตาย  รอการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น เพราะ
ทอ้งฝากไวก้บัร้านคา้  ความรู้ฝากไวก้บัสถาบนั  ผลผลิตฝากไวก้บัพ่อคา้  สุขภาพร่างกายฝากไวก้บั
หมอ  เลยคิดวา่วนัน้ีตอ้งกลบัมาพึ่งพาตนเอง  พึ่งพากนัเองดีกวา่  แต่เวลารวมตวักนัในพูดคุยกบัคน
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ท่ีเขา้ใจในเร่ืองความจริงก่อน  จากคนกลุ่มน้อย ไปหามาก โดยผูน้ าทางด้านความคิด คือ คุณน้า
สงวน มงคลศรีพนัเลิศ เป็นผูริ้เร่ิมในการน าประสบการณ์ลองผิดลองถูกจนเกิดการเรียนรู้ในการ
ปรับเปล่ียนวถีิการด ารงชีวติของตน วา่   

 
   “...หลงัจากน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ รายไดเ้ดือนแรกของการท า
อาชีพเกษตรกร เจอเงินเหลือเพียง  900  บาท เม่ือเทียบจากเดิมก็รู้สึกใจหาย แต่พอมาดู
เงินในบญัชีก็ยงัคงเหลือ  300  บาท ดว้ยความท่ียึดมัน่ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
ยงัไงพอ่ (พอ่หลวง) คงไม่หลอกลูกแน่ จึงไดย้ึดมัน่และเดินตามรอยเทา้พ่อมาโดยตลอด 
ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ไม่ใช่ล้มเหลวเหมือนดงัท่ีผ่านมาเป็นมนุษย์เงินเดือน
เชิงเด่ียว…”(สงวน มงคลศรีพนัเลิศ,สัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2557 ; บูหมาดโสด ตาเดอิน
สัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2557 

 
  เม่ือคุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ ทดลองปฏิบติัซ ้ าจนคน้พบองค์ความรู้ในวิถีการ
ผลิตท่ีส าเร็จจึงไดถ่้ายทอดความรู้สู่กลุ่มเครือญาติ และเพื่อนบา้นในช่วงแรกมีสมาชิกท่ีเขา้มาเป็น
กลุ่มแกนน ายอมรับแนวคิดไปปรับใชใ้นการด ารงชีวิตคือ คุณบูหมาดโสด ตาเดอิน คุณอนนัต ์แร่บุตร 
คุณตาดี เอ่ียมบุตร คุณสมชาย เสวก และคุณอาหลี  บุกโล จากการชกัชวนให้เพื่อนกลุ่มแกนน า มา
ทดลองปฏิบตัิจริงในพื้นที่การเกษตรของตวัเองก่อน  เมื่อเกิดการยอมรับแนวคิดจึงรวมกนั
ขยายความรู้สู่สมาชิก หลงัจากนั้นเลยมีกฎกติกา  ท่ีอยูร่วมกนัในการตั้งกลุ่ม  เป็นหลกัเลยจดัตั้งกลุ่ม
ข้ึนในชุมชน  หลายกลุ่มดว้ยกนั แบ่งไดต้ามค ากล่าวของคุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ วา่ (ดงัภาพ
แสดงประกอบล าดบัท่ี 8-11) 

 
  “… แนวคิดในการท าการเกษตรให้ส าเร็จ คือเร่ิมจากการคิดเร่ิมตน้วา่ การอยู่
รอดก่อนอยูร่วย การเตรียมตวั ก่อนตาย การเตรียมกาย ก่อนแต่ง การเตรียมน ้ า ก่อนแลง้ 
การเตรียมแรง ก่อนท างาน...”(สงวน มงคลศรีพนัเลิศ, สัมภาษณ์ 5 กุมภาพนัธ์ 2556) 
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ภาพท่ี  8  แสดงภาพตราสัญลกัษณ์ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  9   แสดงภาพการปลูกพืชตีกลบั ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม(นายบู

หมาดโสด ตาเดอิน กรรมการดา้นปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 

 



127 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 10  แสดงการสาธิตปลูกขา้วไม่ใชแ้ปลงนา ปรับเปล่ียนวถีิทางเลือกในการเพาะปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี   11  แสดงแสดงภาพการเล้ียงแพะครบวงจรในพื้นท่ีท าสวนปาลม์น ้ามนั 
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  จากปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ผา่นในชุมชนเร่ิมเกิดการเคล่ือนไหวในการเป็น
ชุมชนแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้  กอปรดว้ยภายในชุมชนไดส้ ารวจสืบคน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิม
มาจดัเก็บองคค์วามรู้ไวภ้ายในชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งศึกษา ของคนในชุมชนและคนจากภายนอก เร่ิม
ด าเนินการเป็นกลุ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540  สมาชิกในชุมชนบา้นเขากลมไดร้วมตวัความรู้ การจดัการ
ความรู้ ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อให้มีความคุม้กนัของแต่ละองคค์วามรู้ ตลอดถึงการมี
เหตุผล  โดยยึดหลกัความจริงเป็นหลกัของการจดัการองค์ความรู้จากกลุ่มแกนน าหลกัคือ คุณน้า
สงวน มงคลศรีพนัเลิศ คุณอาหลี บุกโล คุณบูหลาดโสด ตาเดอิน คุณตาดี เอ่ียมบุตร และคุณตา
อนนัต ์เอ่ียมบุตร  เปล่ียนความคิดก่อนวิธีท า โดยเอาพื้นท่ีใช้ประกอบอาชีพเป็นห้องเรียน  และเอา
ตวัเอง ครอบครัว  เป็นครูนอกสถาบนั  ในการให้ความรู้  เรียกวา่ “ครูติดแผน่ดิน” กอปรดว้ยน าเอา
ค าสอนศาสนามาด าเนินการชีวิต  คิดเผื่อแผ ่ และขยายผล  เสียสละ  ให้กบัองคก์ร  ชุมชน  ซ่ึงเน้น
การช่วยเหลือในดา้นการให้ความรู้  ในรูปแบบของการจดัตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพในช่วงแรก ได้
อธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
 

  “... การแบ่งประเภทกลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ เล้ียงสัตว,์ ประมง, เกษตรไร้สารพิษ  
กลุ่มเงินทุน ไดแ้ก่กลุ่มออมทรัพย,์ กองทุนสวสัดิการชุมชน  และกลุ่มสุขภาพ  ไดแ้ก่
กลุ่มนวดแผนโบราณบ้านเขากลม ซ่ึงมีหมอนวดแผนโบราณในชุมชน...” (สงวน 
มงคลศรีพนัเลิศ วรีรัตน์ พรหมปรุง, สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2556) 

 
  จนมาถึงปัจจุบนัภายในชุมชนบา้นเขากลม ไดจ้ดัตั้งสถาบนัแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางในการประสานงานเครือข่ายกลุ่มอาชีพโดยใชช่ื้อวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
เขากลม  ซ่ึงมีกลุ่มอยู่ทั้งหมด  12 กลุ่มดังน้ี(1) กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ ต.หนองทะเล(2) กลุ่ม
เกษตรกรท าสวนเขากลม ต.หนองทะเล (3) กลุ่มปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น 7 ชั้น (4) กลุ่มเล้ียง
ปลาน ้ าจืด (5) กลุ่มภูมิปัญญาไทยกูภ้ยัเศรษฐกิจ (6)กลุ่มแม่บา้นตดัเยบ็เส้ือผา้ (7) กลุ่มท าปุ๋ยหมกั
ระบบเติมอากาศ (8) กลุ่มนวดแผนโบราณบา้นเขากลม (9) กลุ่มการท าอาหารสัตว ์(ใบทางปาล์ม) 
(10) กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม (11)กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน (12) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
ซ่ึงการก าหนดทิศทางโดยมีพฒันาการความเป็นมาในการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
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รูปท่ี  11   แสดงพฒันาการประวติัศาสตร์ความเป็นมากรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม 

พ.ศ. 

2540 

 เร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ. 25540 
กลุ่มภูมิปัญญาไทยเปิดเป็นศูนย์
เรียนรู้กนัในชุมชนซ่ึงเป็นแหล่ง
ศึกษา ของคนในชุมชน 

 แกนน าชุมชนได้เคล่ือนไหว
ทางสังคมในการจัดการความรู้ 
ด้วยการรวบรวมองค์ความรู้ใน
ชุมชนได้กลุ่มอยู่ทั้ งหมด  12 
กลุ่มอาชีพ  

 

 จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลติ และกองทุนหมู่บ้าน 

 มีสมาชิกทั้ ง ส้ิน  425 คน มี
คณะกรรมการ 5 คน มีเงินสัจจะ
สะสม 1,498,090 บาท 

2543 2544-2548 

 เกดิการจัดตั้ง “ กลุ่มเกษตรกรเลีย้งสัตว์และพืชผลต าบล
หนองทะเล ” ในวนัที่ 31 มีนาคม 2546 เป็นต้นมา  ใน
ปัจจุบัน มีสมาชิก 55 คน 

กำรแบ่งยุคพฒันำกำร 

 พ.ศ. 2549 ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบลหนอง
ทะเลปัจจุบันใช้ช่ือว่า “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพยีงบ้านเขากลม”   

2551 - ปัจจุบัน 

 

 ประธานศูนย์ได้รับรางวลั  
“  เกษตรกรดเีด่นแห่งชาติ ” เม่ือปี 2548 

 

 คนในชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเงนิทุน

ชุมชน สามารถพึง่พาตนเองได้ 

 แกนน าในชุมชนได้ด าเนินการส ารวจกลุ่มผู้เลีย้งแพะจาก
ฐานวัฒนธรรมคนเลี้ยงแพะ และพัฒนาเ ป็น ก ลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของคนใน
ชุมชน และการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขในชุมชน  

 เก็บเกี่ยวความรู้คิดค้นหาวิธีการในด้าน

การเกษตรเพ่ือให้เกดิการท างานที่ครบวงจร 

ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและพืน้ที่ที่มีอยู่ปรับ

ใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาการเรียนเรียนรู้ด้วยการน า
ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับสมาชิกใน
ชุมชนเพ่ือปรับเปลี่ยนใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิต
ชาวบ้านแบบดงัเดมิที่เรียกว่า “เบีย้บุญ” 

 การจัดสวสัดกิารด้านการศึกษาในชุมชน  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านเขากลม 

 ชุมชนมีการปรับตัวในการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกจิแบบพอเพยีงใน
การด าเนินชีวติของคนในชุมชน 

2549-2550 
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  ระยะท่ี 1 ระยะการก่อตวัและการจดัตั้งกลุ่มแห่งการเรียนรู้ ในปี พ.ศ.2540 ชุมชน
บา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ไดก้ารรวบรวมองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และสืบคน้กลุ่ม
อาชีพภายในชุมชน จากนั้นน ามาจดัเก็บไวใ้นศูนยเ์รียนรู้กนัในชุมชน โดยมีคุณนา้สงวน มงคลศรี
พนัเลิศ  เป็นแกนน าในการจดัตั้ งแหล่งเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษา  และคนจาก
ภายนอก เร่ิมด าเนินการเป็นกลุ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540  จนมาถึงปัจจุบนั  ซ่ึงมีกลุ่มอยู่ทั้งหมด  12 
กลุ่มดงัน้ี กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ต.หนองทะเล  กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขากลม ต.หนองทะเล   กลุ่ม
ปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น 7 ชั้น  กลุ่มเล้ียงปลาน ้ าจืด  กลุ่มภูมิปัญญาไทยกูภ้ยัเศรษฐกิจกลุ่ม
แม่บา้นตดัเยบ็เส้ือผา้  กลุ่มท าปุ๋ยหมกัระบบเติมอากาศ  กลุ่มนวดแผนโบราณบา้นเขากลม  กลุ่มการ
ท าอาหารสัตว ์(ใบทางปาล์ม)  กลุ่มอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน  กลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิต 
  ระยะท่ี 2 ระยะการสร้างวฒันธรรมคนเล้ียงแพะ ปี พ.ศ. 2542  การด ารงอยูชุ่มชน
บ้านเขากลมในอดีตเป็นชุมชนแบบเครือญาติพี่น้องตามลักษณะของสังคมมุลิม  แต่เน่ืองจาก
ปรากฏการณ์ภายในชุมชนในยุคน้ีเร่ิมมีการแบ่งแยก ต่างคนต่างอยูไ่ม่ค่อยเห็นความส าคญัของการ
อยูร่่วมกนัของคนในชุมชน ชาวชุมชนจึงแสวงหาส่ิงท่ียดึเหน่ียว ใหค้นในชุมชนหนัมาพูดคุยกนั จึง
คน้พบวา่ภายในชุมชนเกือบทุกบา้นจะมีแพะเป็นสัตวเ์ล้ียง ดงันั้นจึงมีการการส ารวจกลุ่มผูเ้ล้ียงแพะ 
เพื่อให้คนในชุมชนหันกลบัมาให้ความส าคญัซ่ึงกนัและกนั เกิดความรัก ความสามคัคีข้ึนภายใน
ชุมชน ต่อมาพฒันาการเป็นการจดัตั้งกลุ่มผูเ้ล้ียงแพะข้ึนภายในชุมชน เพื่อให้เกิดความสามคัคีของ
คนในชุมชน กอบปรกบัหน่วยงานของรัฐไดใ้ห้การสนบัสนุนในดา้นน้ี จากการส ารวจนั้นคนใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะมีการเล้ียงแพะกนัเป็นจ านวนมาก จึงได้จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ต าบล
หนองทะเล   
  ระยะท่ี3 ระยะการจดัตั้งสถาบนัการเงินในปี พ.ศ. 2543  ไดเ้ป็นประธานจดัตั้งกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พื่อการผลิต และกองทุนหมู่บา้น ข้ึน ซ่ึงมีหน่วยงานของรัฐเขา้มาให้การสนบัสนุนใน
เร่ืองของความรู้ในดา้นการด าเนินการของกลุ่ม เพื่อให้คนในชุมชนมีความเขม้แข็งในดา้นเงินทุน
ชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได ้ซ่ึงปัจจุบนักลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต มีสมาชิกทั้งส้ิน 425 คน มี
คณะกรรมการ 5 คน มีเงินสัจจะสะสม 1,498,090 บาท,  กองทุนหมู่บา้น  ปัจจุบนัมีสมาชิก 104 คน 
มีเงินกองทุนหมู่บา้น 1,000,000 บาท  เงินเพิ่มทุน 100,000 บาท  เงินสัจจะสะสม  125,619.26 บาท  
  ระยะท่ี 4 ระยะการสร้างผูน้ าในปี พ.ศ. 2544-2548 การคน้หาผูน้ าในการจดัตั้งกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพนัธ์  ความสามคัคี ท่ีเร่ิมมีอยู่ของคนในชุมชนเร่ือยมา  อีกทั้งยงัได้
พฒันากลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ต.หนองทะเล  เป็นธนาคารแพะ เม่ือวนัท่ี  20  สิงหาคม  2544  และ
หลงัจากนั้นไดจ้ดัตั้งเป็นนิติบุคคล ช่ือ “ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตวแ์ละพืชผลต าบลหนองทะเล” ใน
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วนัท่ี 31 มีนาคม 2546 เป็นตน้มา  ปัจจุบนั มีสมาชิก 55 คน และเร่ิมเก็บเก่ียวความรู้คิดคน้หาวิธีการ
ในดา้นการเกษตรเพื่อให้เกิดการท างานท่ีครบวงจร ใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินและพื้นท่ีท่ีมีอยูป่รับใช้
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ สามารถมาศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีองค์ความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ผูท่ี้มาศึกษาดูงานได ้  จากการคิดและสร้างสรรค์เอง ไดรั้บการถ่ายทอดจากคนรุ่น
ก่อนๆ (ภูมิปัญญาไทย), ไดรั้บแนวคิดจากหน่วยงานภาครัฐมาส่งเสริมสนบัสนุนในดา้นวิชาการ 
และศึกษาดูงานจากองคค์วามรู้แหล่งอ่ืนๆ   
  ระยะท่ี 5 ระยะการถ่ายทอดเทคโนโลยปีี พ.ศ. 2549 สมาชิกภายในชุมชนบา้นเขสก
ลมไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลหนองทะเล”  ปัจจุบนัเป็น
ศูนยเ์ครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น เปล่ียนช่ือ “ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม”ในปัจจุบนั  
เพื่อถ่ายทอดความรู้และไดเ้ปิดอบรมให้คนในชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจเขา้อบรมตามหลกัสูตร
การพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใชอ้งคค์วามรู้ท่ีตนได้
รวบรวมไวท้ั้งหมด  14  เร่ือง มาเป็นหลกัสูตรในการถ่ายทอดให้กบับุคคลที่สนใจเขา้มาศึกษา 
ดูงานและเขา้รับการอบรม  จ านวน  29,650 คน 
  ระยะท่ี 6 ระยะแห่งการขยายเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2550 -ปัจจุบนั ใน
วนัท่ี 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 คุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ  ไดมี้โอกาสเขา้เฝ้าองคพ์ระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  จากค าบอกเล่าท่ีวา่ 

 
   “…ผมเป็น 1 ใน 3 คนของทั้งประเทศ ท่ีไดเ้ขา้เฝ้าในคร้ังนั้น และหลงัจากวนั
นั้นก็ตระหนกัอยูเ่สมอวา่“เปิดโอกาสให้ไม่วา่จะเป็นการให้อะไรก็แลว้แต่นั้น  เวลาท่ีเรา
ให ้ ควรใหใ้นส่ิงท่ีถูกตอ้งเตม็ท่ี และมีความสุขท่ีจะให้ ” เม่ือมีคนมาดูงานหรืออบรมนั้น
จะไม่คิดเลยวา่ เราจะไดอ้ะไรจากเขา แต่จะนึกเสมอวา่เขาจะไดอ้ะไรจากเรา จึงไดพ้ฒันา
คิดค้นองค์ความรู้เพิ่มเพื่อน ามาปรับใช้ในการหลักสูตรการฝึกอบรมภายในศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม…”(สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ ,สัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 
2557) 

 
การเผยแพร่องคค์วามรู้ภายในศูนยก์ารเรียนรู้จากเดิมมีจ านวน 14 เร่ืองสมาชิกได้

รวบรวมองคค์วามรู้พฒันา มาเป็น 24 เร่ือง ซ่ึงไดแ้ก่   
1. การเล้ียงเป็ด , ไก่ (คอล่อน) 
2. การท าไข่เคม็อบดินโดยใชภู้มิปัญญาไทย  
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3. การท าเตาก๊าซชีวภาพกลายเป็นแก๊สหุงตม้ (ใชมู้ลสัตว)์ 
4. การท าแก๊สในครัวเรือน 
5. การเล้ียงปลาบ่อ  3  ดา้น 
6. การท าอาหารปลาดว้ยผลไม ้
7. การท าปลาเคม็อบดิน  
8. การท าและการเล้ียงจุลินทรียโ์ดยใชภู้มิปัญญาไทย 
9. การท าปุ๋ยหมกั 
10. การปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น 
11. การเพาะถัว่งอก 
12. การเพาะเห็ดอบโอ่ง     
13. การปลูกผกัไฮโซ 
14. การปลูกพืชผสมผสาน 5 ไร่ แกจ้น 
15. การท าน ้ามนัไบโอดีเซลโดยใชภู้มิปัญญาไทย 
16. ตูอ้บสมุนไพร (การใชส้มุนไพรเยยีวยารักษาโรค 
17. การท าน ้ามนันวด 
18. การท าน ้าส้มควนัไมค้รบวงจร 
19. การท าน ้ายาลา้งจาน 
20. การท าบญัชีครัวเรือน  
21. การปลูกพืชตีกลบั 
22. การปลูกพืชข้ึนไดข้ึ้นเอา 
23.  การท าอาหารสัตวโ์ดยใชใ้บทางปาลม์ 
24. การเล้ียงววั , แพะ , แกะ (สัตว ์ 4  กระเพาะ) ครบวงจรโดยไม่กินหญา้ 

  จนท าใหไ้ดรั้บความสนใจจาก คนในและนอกพื้นท่ี อีกทั้งบุคคลท่ีสนใจจากในและ
นอกประเทศ รวมถึงส่ือจากหน่วยงานต่างๆ  จึงมียอดผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาดูงานและเขา้ร่วมอบรม
ในปี 2550  จ  านวน 42,451 คน, ปี 2551  จ านวน  78,456 คน และตั้งแต่ตน้ปี 2552 จนถึงปัจจุบนั 
ประมาณ  96,500  คน จนท าให้ไดรั้บความสนใจกนัเป็นจ านวนมาก  และหลงัจากท่ีไดม้าศึกษา
เรียนรู้จากศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม  ซ่ึงมีคุณน้าสงวน  มงคลศรีพนัเลิศ  เป็น
วิทยากรในการบรรยาย ในเร่ืองขององค์ความรู้ต่างๆ ท่ีตนไดจ้ดัท าข้ึนมา  น ากลบัไปปฏิบติั ไม่ว่า
จะเป็นในดา้นการเปล่ียนแนวความคิด และด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายหลงั
จากท่ีประธานศูนยก์ารเรียนรู้รางวลัมีชยั  วีระไวทยะ  โดยการสนบัสนุนของมูลนิธิตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย  ประจ าปี พ.ศ.2552  สนบัสนุนการด าเนินงานตามโครงการ “โรงเรียนชีวิต” ซ่ึง
เนน้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และไดน้อ้มน าพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ใน
เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” อนัเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ ซ่ึงไดช้ี้น าถึงการด ารงชีวิต และ
การปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั 
  เพื่อให้ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ โดยตั้งอยูบ่นทางสายกลาง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันในตวัเอง อาศยัความรอบคอบ รอบรู้ และความระมดัระวงั 
รวมทั้งการใช้คุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตและได้มี
การขยายผลโดยการน าความรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ต่อให้กบัคนในชุมชนของตนและบุคคลอ่ืนท่ีสนใจได ้
เช่น 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมข้าว แก็สชีวภาพ ต.ไมข้าว ถ.เทพกระษตัรี            
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

2. คุณอบัดลเลาะห์  คชสวสัด์ิ  กลุ่มเล้ียงแพะ   ต.อ่าวลึกนอ้ย  อ.อ่าวลึก              
จ.กระบ่ี 

3. คุณสัญญา  บุตรแขก ปลูกพืชผสมผสาน ม.5 ต.อ่าวนาง  อ.เมือง                
จ.กระบ่ี 

4. นางหลีหมะ๊  ด าดี ปลูกพืชผสมผสาน          ม.7 ต.หนองทะเล  อ.เมือง                 
จ.กระบ่ี 

5. คุณบรรชา  คุม้ไกร        ปลูกพืชผสมผสาน ม.9 ต.สองแพรก  อ.ชยับุรี                 
จ.สุราษฏร์ธานี 

6. คุณวฒิุ  แยม้แสง ปลูกพืชผสมผสาน ม.2  ต.เคียนซา  อ.เคียนซา          
จ.สุราษฎร์ธานี  

7. คุณทองอรรถ  เพชรกาศ   เกษตรผสมผสาน ม.7  ต.ปรางหมู่ อ.เมือง                   
จ.พทัลุง 

8. คุณอุสมาน  สาเตะ เกษตรผสมผสาน ม.4  ต.ธารคีรี  อ.สะบา้ยอ้ย       
จ.สงขลา 

9. คุณมุสตอมา  ฮานีสะ เกษตรผสมผสาน ม.1  ต.ธารคีรี  อ.สะบา้ยอ้ย     
จ.สงขลา 

10. คุณสันติ  ศุกรเวทยศิ์ริ เกษตรผสมผสาน ถ.เทศบาล 1  อ.เมือง  จ.สุรินทร์ 
11. นางสายพิณ  ทองรักษ ์ เกษตรผสมผสาน โรงพยาบาลพระแสง                   

จ.สุราษฎร์ธานี 
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  ส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช ้ ของคุณนา้
สงวน  มงคลศรีพนัเลิศคือ “การเปล่ียนความคิด ก่อนวธีิท า”  เพราะเช่ือวา่การท่ีคนเราจะท าอะไรให้
ไดผ้ลดีนั้น  จะตอ้งเร่ิมมาจากตน้ก่อน  คือ “ให้เดินทีละกา้ว  กินขา้วทีละค า และให้ท าทีละอยา่ง”  
ซ่ึงในการดึงคนใหก้ลบัมาบา้นนั้นยาก  เพราะคนสมยัน้ีแทบจะไม่รู้จกัตวัเองกนัเสียแลว้  จึงจ าเป็นตอ้ง
เร่ิมจากตน้ก่อน  โดยการเปล่ียนวิธีคิด  ก่อนท่ีจะท าอะไรก็แลว้แต่  ควรท่ีจะยอมรับและลึกซ้ึงกบั
ตรงนั้นก่อน  จึงจะไดผ้ลจากการตั้งกลุ่มหรือการรวมตวัเพื่อท่ีจะก าหนดทิศทางการด าเนินการ  โดย
กลุ่มเป็นหลกั  ไม่ใช่ใหบุ้คคลอ่ืนเขาก าหนดทิศทาง โดยเนน้การพึ่งพาตนเอง  
  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการพฒันาคนและชุมชนในพื้นท่ี ทั้งน้ียงัรวมไปถึงบุคลากร เกษตรกร ผูมี้ความ
สนใจจากทัว่ประเทศ ไม่นอ้ยกวา่แปดหม่ืนคนต่อปี เขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิต
ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการพฒันาสังคมและขยายโอกาสในดา้นความเป็นอยู่ การ
ด ารงชีวติดว้ยการพึ่งพาตนเอง  ตามหลกัการ “ความจริงมาเป็นท่ีตั้ง น าความสุขมาเป็นตวัช้ีวดั” 
  ดงันั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาสังคม 
โดยใชค้นเป็นศูนยก์ลาง มุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีความสุขของคน เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน 
และขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆต่อไป ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม จึงไดจ้ดัท า “โครงการ
โรงเรียนชีวิต” ข้ึนเพื่อสร้างความสุขบนความพอเพียงอย่างย ัง่ยืน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล เพื่อพฒันาการด าเนินชีวิต และปรับเปล่ียนวิธีคิดให้เขา้กบัวิถีชีวิต
ชุมชน เพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพและสร้างรายไดใ้ห้ชุมชนจนน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้ 
เป้าหมายของโครงการโรงเรียนชีวิต  คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  (ผูท่ี้สนใจ) ทัว่ประเทศ จ านวน 
650 คน  โดยมีเครือข่ายหลกั ซ่ึงมีทั้งหมด 18 เครือข่าย  6 จงัหวดั และสร้างเครือข่ายเพิ่ม จากความ
สนใจในผูท่ี้เขา้รับการอบรม มีการด าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. การบริหารและติดตามผล รวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงาน  วางแผน
ปฏิบติังาน/พบปะแลกเปล่ียน ติดตามประเมินผลโครงการ 

2. จิบน ้ าชาหาเร่ือง ค้นหาศักยภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  แยก
ประเภทกลุ่มเป้าหมายและก าหนดหลกัสูตร 

3. รวบรวมเคร่ืองเพื่อปรุงแต่ง ศึกษาดูงานหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง สรุป
บทเรียนจากการศึกษาดูงาน  ทบทวนวถีิชีวติและแนวคิดจากอดีตถึงปัจจุบนั 

4. ร่วมลงแรงเพื่อท ากินอบรมกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลักสูตรตามความ
เหมาะสม โดยมีกิจกรรมดงัน้ี 
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         4.1 การท าอาหารสัตวโ์ดยใชใ้บทางปาลม์ 
 4.2 การเล้ียงววั , แพะ , แกะ (สัตว ์ 4  กระเพาะ) ครบวงจรโดยไม่กินหญา้ 
 4.3 การเล้ียงเป็ด , ไก่ (คอล่อน) 
 4.4 การท าไข่เคม็โดยใชภู้มิปัญญาไทย (ไข่เคม็สมุนไพร) 
 4.5 การท าเตาก๊าซชีวภาพกลายเป็นแก๊สหุงตม้ (ใชมู้ลสัตว)์ 
 4.6 การท าแก๊สในครัวเรือน 
 4.7  การเล้ียงปลาบ่อ  3  ดา้น 
 4.8 การท าอาหารปลาดว้ยผลไม ้
 4.9 การท าปลาเคม็อบดิน 
 4.10 การท าและการเล้ียงจุลินทรียโ์ดยใชภู้มิปัญญาไทย 
 4.11 การท าปุ๋ยหมกั 
 4.12 การปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น 
 4.13 การเพาะถัว่งอก 
 4.14 การเพาะเห็ดคอนโด (ตะกร้า) 
 4.15 การปลูกพืชผสมผสาน 5 ไร่ แกจ้น 
 4.16 การท าน ้ามนัไบโอดีเซลโดยใชภู้มิปัญญาไทย 
 4.17 ตูอ้บสมุนไพร (การใชส้มุนไพรเยยีวยารักษาโรค) 
 4.19  การท าน ้ามนันวด 
 4.20 การท าน ้าส้มควนัไมค้รบวงจร 
 4.21 การท าน ้ายาลา้งจาน 
 4.2 การท าบญัชีครัวเรือน 

  การน าความรู้ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในชุมชนเพื่อปรับเปล่ียนใชใ้ห้เขา้
กบัวิถีชีวิตชาวบา้นเบ้ียๆบุญๆ (แบ่งปันภูมิปัญญาไดม้าเพื่อเพื่อนบา้น) จดัเวทีทบทวนบทเรียน 
รอบ 6 เดือน สรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน/จดัการความรู้/จดัท าเอกสารเผยแพร่   และ ติดตาม
ระหวา่งการด าเนินงาน/ประเมินผลโครงการ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  ดงัต่อไปน้ี 

1. ร่วมกบัชุมชนใน  จ.กระบ่ี  จ  านวน 8  เครือข่าย คือ  อ าเภอเมืองกระบ่ี  อ าเภอ
เหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม อ าเภอเขาพนม  อ าเภอปลายพระยา อ าเภอเกาะลนัตา อ าเภอล าทบั
และอ าเภออ่าวลึก 

2. ร่วมกบัชุมชนใน  จ.ภูเก็ต  จ  านวน  2  เครือข่าย 
3. ร่วมกบัชุมชนใน  จ.พทัลุง จ  านวน  2  เครือข่าย 
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4. ร่วมกบัชุมชนใน  จ.สุราษฏธ์านี  จ  านวน  2  เครือข่าย 
5. ร่วมกบัชุมชนใน  จ.นครศรีธรรมราช  จ  านวน  2  เครือข่าย 
6. ร่วมกบัชุมชนใน  จ.พงังา  จ  านวน  2  เครือข่าย 

  ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมตามแนว
เศรษฐกิจ พอเพียง มีเครือข่ายผูไ้ด้รับการเรียนรู้สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
เผยแพร่และขยายผลประชาชนสามารถด าเนินชีวิต และปรับเปล่ียนวิธีคิดให้เขา้กบัวิถีชีวิตชุมชน 
ประชาชนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ เพื่อสร้างรายไดใ้ห้ชุมชนจนน าไปสู่การพึ่งพา
ตนเองได ้

1.3 พฒันาการความเป็นมากรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการศึกษา พบว่า สภาพชุมชนบ้านหน าควายเป็นชุมชนท าอาชีพ
เกษตรกรรม  ปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียวเป็นอาชีพหลัก ชาวชุมชนเร่ิมเจอวิกฤตเศรษฐกิจ
เน่ืองจากราคายางพาราตกต ่า จึงเร่ิมค้นหาทางออกจากประเด็นปัญหา ครอบครัวแรกท่ีค้นหา
ทางออกจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ ครอบครัวคุณน้าวิรัตน์ กาญจนพรหม ไดป้รับเปล่ียนวิถีการผลิต
ในรูปแบบเกษตรแบบชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ท่ีเน้นการท ากิจกรรมแบบผสมผสานผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงในบริเวณพื้นท่ีเพาะปลูก ซ่ึงมีการ
จดัท ากิจกรรมท่ีหลกหลาย เช่น การปลูกพืช การเล้ียงสัตว ์การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และเล้ียงปลาใน
บ่อพลาสติก ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
 

    “… ผมและสมาชิกในครอบครัวไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจกบัสมาชิก
คนเรามีภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลบุญ ผลกรรมไม่เหมือนกนั ฉะนั้นการ
ปรับเปล่ียนวิถีการผลิน และการปรับตวัให้เขา้สู่การท าเศรษฐกิจพอเพียงจึงตอ้งเร่ิมท่ี
ตนเองและครอบครัวก่อน…”(สงวน มงคลรีพนัเลิศ,สัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2557 ) 

 
  การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของครอบครัวกาญจนพรม เป็นตวัอย่างในการเรียนนรู้
แบบประสบการณ์จริง การปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นตวัอยา่งแก่กลุ่มเครือญาติและเพื่อนบา้นบริเวณไกลไ้ด้
เขา้มาศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้นท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจ และตอ้งการลดท่ีตอ้งการลด
ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนจึงเขา้มาศึกษาวธีิการจากคุณนา้จ าเนียร กาญจนพรหม ท่ีริเร่ิมการผลิตท่ีเนน้การ
พึ่ งพาตนเอง การด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ ท่ีสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวติของมนุษย ์การประกอบอาชีพเพื่อลดค่าใชจ่้าย เพิ่มรายไดใ้นครัวเรือน ดว้ย
ค าบอกเล่าทีวา่ 
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  “....กิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์เป็นเศรษฐกิจพอเพียงฉบับครัวเรือน ท่ี
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างคุ้มค่า เพื่อการอยู่อย่างพอมี พอกิน อย่างพออก 
พอใจ มีกินภายในครัวเรือนตามหลกัพื้นฐานการด ารงชีวิต คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั โยเฉพาะดา้นอาหาร เป็นปัจจยัท่ีตอ้งเร่ิมตน้ พิจารณาก่อนโดยลด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิต จึงตอ้งลดการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพ ของผูบ้ริโภคและช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้มดว้ย....”(สมชาย เสวก,สัมภาษณ์ 23 มีนาคม 2556) 

 

 
 
ภาพท่ี  12 แสดงป้ายท่ีตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
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ภาพท่ี  13  แสดงการด าเนินกิจกรรมโครงการชีววถีิเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
 

ภาพท่ี  14  แสดงภาพการเล้ียงปลา แบบบ่อพลาสติกในพื้นท่ีสวนยางพารา 
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ภาพท่ี 15   แสดงภาพการด าเนินกิจกรรมการเล้ียงสัตว ์ปลูกพืช ประมงในพื้นท่ีสวนยางพารา  
 
  บริบทพื้นท่ีในชุมชนบา้นหน าควาย สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่ม ชาวชุมชน
ท าอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลกั ชุมชนไดด้ าเนินการชีววิถีเพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน การปลูกพืช การเล้ียงสัตว์ การรักษาส่ิงแวดล้อม  สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย  เช่น กลุ่มผลิตผลิตภณัฑ์จากใบไมจ้ากยางพารา กลุ่มเล้ียงไก่ กลุ่มเล้ียงปลาในบ่อ
พลาสติก กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มปลูกผกั กลุ่มรับจา้งจดัอาหารงานเล้ียง กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มขา้วสาร 
กลุ่มท าขนม โครงการก็เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ตามแนวทางพระราชด าริด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงภายในชุมชน 
  โครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เพื่อสนบัสนุนให้มีการใช้พลงังานท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีการด าเนินงานเพื่อสังคม ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการ
เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งธรรมชาติและการด ารงชีวิตของมนุษย ์รู้จกัน าทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
อยูม่าพฒันาเพื่อใชเ้ล้ียงปากเล้ียงทอ้ง โดยเนน้เร่ืองปลอดสารพิษเป็นหลกัส าคญั และไม่ก่อหน้ีสิน 
ผสมผสานกบัการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงการรักษาและฟ้ืนฟู ส่ิงแวดลอ้ม 
ท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน น าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืในทา้ยท่ีสุดโครงการชีววถีิเพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื มีวตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยวถีิการด าเนินชีวิต
แบบพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองไดด้ว้ยการท าการเกษตรแบบธรรมชาติ ไดรั้บความร่วมมือระหวา่ง 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. )  กับส านักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตรัง 
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง เป็นผูป้ระสานงานและสนับสนุนให้ภายในชุมชนท า
การเกษตรแบบชีววถีิ ซ่ึงมีกิจกรรมโครงการน้ีจะด าเนินงานเกษตรอินทรีย ์4 เร่ือง ไดแ้ก่ 
  เร่ืองท่ี 1 การเพาะปลูก จะท าให้ ลดตน้ทุนการผลิต ปลอดสารพิษ ไดรั้บผลผลิตเพิ่ม 
  เร่ืองท่ี 2 การประมง ลดปัญหาน ้ าเสีย ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ แนะน าเล้ียงปลาบ่อ
ขนาดเล็ก 
  เร่ืองท่ี 3 การปศุสัตว ์บ าบดักล่ินในคอก อตัราการเจริญเติบโตดี ลดอตัราการตาย  
  เร่ืองท่ี 4 ส่ิงแวดล้อม บ าบดัเศษอาหารในครัวเรือนให้เป็นปุ๋ย ก าจดักล่ินเหม็น 
บ าบดัน ้าศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมมีพฒันาการความเป็นมาในการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษา  
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รูปท่ี 12  แสดงพฒันาการประวติัศาสตร์ความเป็นมากรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 

พ.ศ. 

2540 

 เร่ิมต้นเม่ือปี พ.ศ. 25540 
สนใจการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
ใ ห้ เ หม าะสมกับ การด า ร ง ชี วิ ต ใน
ครัวเรือน 

 ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือให้เกดิความง่ายทีจ่ะน าความรู้น้ันไปเผยแพร่ให้กบัผู้ทีเ่ข้า
ฝึกอบรมทุกระดบัชนช้ันทีส่นใจโดยไม่มกีารปิดบังความรู้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 
เพาะปลูก ปศุสัตว์ ประมง ส่ิงแวดล้อม พลงังาน 

 เข้าร่วมการศึกษาอบรม “โครงการชีววถิีเพ่ือการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

2541-2545  

 จัดตั้ง “ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงบ้านหน าควาย” อ าเภอ
เมือง จังหวดัตรัง ด าเนินการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้
โครงการชีววถิีเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

การแบ่งยุคพฒันาการ 

 อบรมเกษตรกรและลูกหลานเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย จาก ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวดัตรัง 

2551 - ปัจจุบัน 

 

 สนับสนุนให้มกีารใช้พลงังานทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม และมกีารด าเนินงานเพ่ือ
สังคม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ระหว่าง
ธรรมชาตแิละการด ารงชีวติของมนุษย์ ปัจจุบันสมาชิกภายในกลุ่มเพิม่ขึน้ 30 คน 

 ต้นแบบแก่คนทีม่พืีน้ทีจ่ ากดั แก่เกษตรกรชาวสวนโดยเฉพาะ
ชาวสวนยางพารา  บุตรธิดาได้เป็นต้นแบบของเยาวชนจนได้รับ
การยกย่องจากสังคม ได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลต้นแบบใน
เร่ืองการใช้ชีวติแบบเศรษฐกจิพอเพยีง จากกระทรวงวฒันธรรม 

 การจัดสวสัดกิารด้านการศึกษาในชุมชน  
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพงีบ้านหน าควาย 

 ลงนามข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กบักรมราชทณัฑ์  ในการร่วมกนั
พฒันาผู้ต้องขงัให้กลบัตนเป็นคนดแีละกลบัสู่สังคมได้อย่างมี
คุณภาพ 

2546-2550 
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  ระยะท่ี 1 ระยะแห่งการก่อตวัและการเป็นตน้แบบในปี พ.ศ. 2540 ครอบครอบคุณ  
วิรัตน์ กาญจนพรหม ประธานศูนย์การเรียนรู้สนใจการศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิตในครัวเรือน ให้อยูไ่ดใ้นสภาพเศรษฐกิจ
ในยคุปัจจุบนั  เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเฉพาะมุ่งเนน้เศรษฐกิจฉบบัครัวเรือน  ยึดถือรูปแบบท่ีบุคลากร
ภายในครอบครัวทุกคนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมร่วมกนัใช้พื้นท่ี  ทรัพยสิ์น  แรงงาน  งบประมาณ  
ตามก าลงัของตนเองและครอบครัว 
  ระยะท่ี 2 ระยะแห่งการแสวงหาความรู้ในปี พ.ศ. 2541-2545  ครอบครัวกาญจน
พรหมไดเ้ขา้ร่วมการศึกษาอบรม “โครงการชีววถีิเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ด าเนินกิจกรรมเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ และเทคนิควิธีการน าจุลินทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใชท้างดา้นการเกษตร การเล้ียงสัตวน์ ้ า และปศุสัตว ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ยงัไดน้ าเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอ้มมาด าเนินการดว้ย ต่อมาไดมี้การจดัอบรมให้แก่ผูป้ฏิบติังาน ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และยงัขยายผลไปยงัหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ วดั โรงเรียนและชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป ด้วยความ
มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรคป์ระโยชน์ให้กบัสังคมโดยรวม โครงการน้ีจึงไดรั้บรางวลัมูลนิธิก าธน สินธ
วานนท์ เม่ือปี พ.ศ. 2542 จากนั้นโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยความมุ่งมัน่ตลอดมาโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยวิถีการด าเนินชีวิตแบบพออยูพ่อกิน พึ่งพา
ตนเองและน ามาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัไดด้ว้ย “ครอบครัวกาญจนพรหม” ไดน้ าความร้จาก
โครงการชีววิถี แล้วน ามาทดลองใช้กบัครอบครัวของตนเอง และประสบผลส าเร็จ จึงถ่ายโอน
ความรู้และสืบทอดความรู้สู่เพื่อนบา้นในชุมชน 
  ระยะท่ี 3 ระยะการจดัระบบองค์ความรู้ในปี พ.ศ. 2546 -2550 จดัตั้ง “ศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย” อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง ด าเนินการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
ภายใตโ้ครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ภายใตก้ารท าการเกษตรแบบธรรมชาติ รู้จกัน า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่มาพฒันาเพื่อใชเ้ล้ียงปากเล้ียงทอ้ง โดยเน้นเร่ืองปลอดสารพิษเป็นหลกั
ส าคญั และไม่ก่อหน้ีสิน ผสมผสานกบัการด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ค านึงถึงการรักษา
และฟ้ืนฟู ส่ิงแวดลอ้ม ท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน  
  ระยะท่ี 4 ระยะการใหบ้ริการความรู้ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบนั อบรมเกษตรกรและลูกหลาน 
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จาก ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง  จ  านวน 18รุ่น  เกษตรกร
เป้าหมาย 660 คนระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั  ต่อมาปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรเป้าหมาย จากส านกังาน
เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง  จ  านวน 15 รุ่น เกษตรกรเป้าหมาย 560 คน  ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 
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วนั งบประมาณ 896,000 บาท สหกรณ์นิคมพนม  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จ  านวน 3 รุ่น รุ่นละ  50 คน
จ านวน 150 คน ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั งบประมาณ 240,000 บาท รวมงบประมาณปี 2552 = 
1,136,000 บาท 
  ปี พ.ศ. 2553 เกษตรกรเป้าหมาย จาก ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัตรัง 
จ านวน 10 รุ่น เกษตรกรเป้าหมาย 400 คนระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั งบประมาณ 840,000 บาท 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูจงัหวดัตรัง จ านวน 2 รุ่น เกษตรกรเป้าหมายรุ่นท่ี1  จ  านวน 100 คน 
ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั งบประมาณ 160,000 บาท เกษตรกรอาสา จากาศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีต าบล จ านวน 28 คน ระยะเวลาอบรม 4 คืน 5 วนั งบประมาณ 72,800 บาท สหกรณ์
นิคมพนม  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จ  านวน 4 รุ่น เกษตรกรเป้าหมาย 200 คน ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 
วนั งบประมาณ 320,000 บาท สหกรณ์นิคมคลองท่อม  จงัหวดักระบ่ี  จ  านวน 2 รุ่น รุ่น เกษตรกร
เป้าหมาย 100 คน ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั งบประมาณ 160,000 บาทเยาวชนจากส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัตรัง จ านวน 2 รุ่น เยาวชน 100 คน ระยะเวลาอบรม 2 คืน 
3 วนั งบประมาณ 16,000 บาท รวมงบประมาณปี 2553 = 1,712,800 บาท 
  ปี พ.ศ. 2554 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกบัจงัหวดัตรัง  ผสมผสาน
ความรู้พร้อมถ่ายโอนและสืบทอดความรู้สู่ทายาท เกษตรกรเป้าหมาย จาก จ านวน 2 รุ่น เกษตรกร
เป้าหมาย 100 คนระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั งบประมาณ 210,000 บาท ส านกังานกองทุนฟ้ืนฟู
จงัหวดัตรัง จ านวน 4 รุ่น เกษตรกรเป้าหมาย คน จ านวน  200 คน ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั 
งบประมาณ 320,000 บาท  สหกรณ์นิคมพนม  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  จ  านวน 3 รุ่น เกษตรกร
เป้าหมาย 150 คน ระยะเวลาอบรม 2 คืน 3 วนั งบประมาณ 240,000 บาท รวมงบประมาณปี 2554 = 
770,000 บาท เพื่อน าไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืนในตลอดจนสนองปรัชญาของเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
  1. เพื่อน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
  2. ส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล เร่ือง Food Safety  
  3. ส่งเสริมวถีิชีวติของคนไทย ใหรู้้จกัพอมีพอกิน พึ่งตนเองได ้
  4. ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี ไม่ท าลายระบบนิเวศ 
  5. เสริมสร้างจิตส านึก ใหเ้กิดการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั 
  6. เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนใหย้ ัง่ยนื 
  เพื่อสนบัสนุนให้มีการใช้พลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และมีการด าเนินงาน
เพื่อสังคม ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ระหวา่งธรรมชาติและ
การด ารงชีวติของมนุษย ์ 
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  จากปรากฏการณ์ดงัท่ีแสดง พบว่า คุณวิรัตน์  กาญจนพรหม  ประธานศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีบงบา้นหน าควายไดป้ฏิบติัตวัและด าเนินชีวิตเป็นแบบอยา่งในการเป็นผูน้ า
ของครอบครัว ตั้งแต่การด าเนินชีวิตของตนเอง  การดูแลครอบครัว เป็นแบบอย่าง สร้างกิจกรรม
ให้แก่ครอบครัว จึงเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บา้นหน าควายเป็นท่ีศึกษาเรียนรู้ของบุตร
ธิดาให้ดินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ผลกัดนัภรรยาคือ นางจ าเนียร  กาญจนพรหม  ให้เป็นปราชญ์
ชาวบา้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นตน้แบบการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นตน้แบบแก่คนท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั ชาวสวนโดยเฉพาะชาวสวนยางพารา  บุตรธิดาไดเ้ป็น
ตน้แบบของเยาวชนจนไดรั้บการยกย่องจากสังคม ไดรั้บการยกย่อง ให้เป็นบุคคลตน้แบบในเร่ือง
การใชชี้วติแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงวฒันธรรมเป็นผูท้รงคุณวฒิุ ในการคดัเลือกหมู่บา้น
ชุมชน หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงของจงัหวดัตรัง เป็นผูมี้คุณสมบติัท่ีเหมาะสม เป็นวิทยากรประจ า
วทิยาลยัลูกผูช้าย ส าหรับผูผ้ดิพลาดไปติดยาเสพติด จงัหวดัตรัง(วิรัตน์ กาญจนพรหม, สัมภาษณ์ 28 
กุมภาพนัธ์ 2556) 
  ปัจจุบนัศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ลงนามขอ้ตกลงร่วมมือ 
(MOU) กบักรมราชทณัฑ์  ในการร่วมกนัพฒันาผูต้อ้งขงัให้กลบัตนเป็นคนดีและกลบัสู่สังคมได้
อยา่งมีคุณภาพ โดยคุณชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทณัฑ์ เป็นประธาน และมี คุณไมตรี  อินทุสุต  
ผูว้่าราชการจงัหวดัตรัง  ประธานสักขีพยาน กบัคุณวิรัตน์  กาญจนพรหม  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง บา้นหน าควาย  เป็นผูด้  าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถท าได้ และ เป็น
รูปแบบเฉพาะถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
 
2. กระบวนการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน  
 แสดงผลการอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
ท่ีน าสู่การเกิดลักษณะของปัจจยัด้านต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงน าไปสู่กระบวนการจัดสวสัดิการด้าน
การศึกษาในชุมชน และผลท่ีไดรั้บจากการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในจากกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี 
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 กระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา กรณีศึกษาศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
บา้นไม้เรียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช  จากการศึกษาพบว่า ชุมชนไมเ้รียงในฐานะ
ตน้แบบของสภาผูน้ าชุมชนไม่ไดห้ยดุน่ิง  ในขณะท่ีเป็นแหล่งให้ชุมชนอ่ืนมาเรียนรู้  ชุมชนไมเ้รียง
เรียนรู้จากชุมชนอ่ืนไปพร้อม ๆ  กนั  ประสบการณ์เกือบ  7  ปี  ของการพฒันาท่ีมีสภาผูน้ าชุมชน
เป็นหน่วยน าทางความคิดและการเรียนรู้  ไมเ้รียงอยูใ่นช่วงพฒันาระบบเพื่อยกระดบัการท างานใน
รูปสภาผูน้ าชุมชนอีกคร้ังหน่ึง  เม่ือสงเคราะห์ประสบการณ์ของตนเองกบัประสบการของชุมชนอ่ืน ๆ  
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ไมเ้รียงได้ขอ้สรุปขั้นตน้ว่า  สภาผูน้ าชุมชนมีหัวใจอยู่ท่ีการเรียนรู้  สภาผูน้ าชุมชนเกิดจากการ
เรียนรู้  และการเรียนรู้คือภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสภาผูน้ าชุมชน  บทบาทส าคญัท่ีสุดของสภาผูน้ า
ชุมชนคือ  สร้างกระบวนการและกระตุน้ให้ทุกคนรู้จกัตวัเอง  รู้จกัตวัเองในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชนท่ีไม่ได้อยู่ล  าพงั  และรู้ข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองทุกด้านเพื่อเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามกระบวนการทางปัญญา  ไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีคน
อ่ืนมาตดัสินใจใหห้รือท าแทนและเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวติของตนเองไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีวางอยูบ่นเป้า
หมายความตอ้งการของคนอ่ืน 
  การพึ่งพาตนเอง  สภาผูน้ าชุมชนคือเวทีระดบัความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน  
เม่ือทุกคนพูดถึงส่ิงท่ีตวัเองรู้และส่ิงท่ีตวัเองคิด  จะเกิดกลุ่มก้อนท่ีมีพลังของความคิดและองค์
ความรู้ใหม่  เม่ือทุกคนหยิบฉวยวสัดุมาคนละช้ินและลงมือก่อสร้างชุมชนไดอ้าคารท่ีท าการหลงั
ใหม่ท่ีวนัน้ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชน  เป็นอาคารรับแขกบา้นไมเ้รียง  เม่ือทุกคนน าเงินรายไดส่้วน
หน่ึงมาออมร่วมกนั  ชุมชนได้ธนาคารหมู่บา้นไมเ้รียง  เม่ือสมาชิกทุกคนบริจาคส่วนหน่ึงของ
รายไดจ้ากอาชีพให้กบักลุ่มจะไดก้องทุนของกลุ่มอาชีพ  ทั้งกองทุนกลุ่มเล้ียงไก่  กองทุนกลุ่มเล้ียง
หมู  กองทุนกลุ่มผลิตภณัฑ์ทดแทน  ฯลฯ  และเม่ือทุกคนลงหุ้นร่วมกนัก็จะไดว้ิสาหกิจของชุมชน  
เหมือนโรงงานแปรรูปยางพาราตน้แบบของชุมชนนัน่เอง   
  การมีอิสระ  สภาผูน้ าชุมชนคือสัญลกัษณ์ของความเป็นตวัของตวัเองของชุมชน  
ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  เพราะมีกระบวนการเรียนรู้จึงมีทิศทางและแผนแม่บทการพฒันาของชุมชน  
เพราะเร่ิมตน้จากการพึ่งตนเองไม่ไดคิ้ดพึ่งพาคนอ่ืน  ชุมชนจึงมีอิสระในการตดัสินใจทางความคิด
และการปฏิบติัทั้งในระดบัปัจเจกและทั้งสังคม  
  การพฒันาความสัมพนัธ์ทางสังคม  หรือภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเรียกวา่  “เครือข่าย” 
จากการเรียนรู้  “8  หลักสูตร  8  กิจกรรม”  ของไม้เรียงระบุชัดเจนถึงการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในกลุ่ม  หรือการฟ้ืนฟูการรักษาสุขภาพแบบพื้นบา้น  เพื่อดูแลรักษา
สมาชิกในครอบครัวตวัเองและเพื่อนบา้นเป็นเป้าหมายแรกสุด  จากบทบาทการประสานแผนงาน
และประสานองคก์รชุมชน  มีความหมายถึงการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั  ท่ีเน้นการผลิตเพื่อตอบสนองการบริโภคในชุมชนและทอ้งถ่ิน  ในท านองเป็น
ตลาดให้แก่กันและกัน  และการจับมือกับชุมชนชาวสวนยางอ่ืน ๆ  เป็นเครือข่ายยางพารา
นครศรีธรรมราช  จบัมือกบัชาวนา  ชาวสวนไมผ้ล  และชาวประมง  เป็นเครือข่าย  “ยมมนา”  ฟ้ืนฟู
ความสัมพนัธ์ในรูป  “ชุมชนเครือข่าย”  ท่ีพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัมาแต่ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
ความสัมพนัธ์ทางสังคมในรูปแบบใหม่น้ีไม่ไดเ้กิดจากการจดัตั้งโดยหน่วยงานใด  แต่เกิดจากการ
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กา้วออกจาชุมชนไปสร้างเครือญาติทางสังคมกบัคนในชุมชนอ่ืน ๆ  และพฒันาระบบความร่วมมือ
และการพึ่งพาอาศยัในชุมชน ดงัน้ี 
  หลักสูตรการพฒันาศักยภาพผู ้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานท่ี
ฝึกอบรม  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง เลขท่ี  141  หมู่   2 ต.ไม้เ รียง อ.ฉวาง  จ.
นครศรีธรรมราช  เน้ือหาและสาระส าคญัของหลกัสูตรความยาวของหลกัสูตร 3 วนั  2  คืน  (28 ช.ม.) 
โดยผูรั้บผิดชอบคุณลุงประยงค ์รณรงค์ ประธานศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง   หลกัสูตรการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  แบ่งออกเป็น  12  วิชา  
รวมเวลา  28  ช.ม.  ดงัต่อไปน้ี  
  วชิาท่ี  1  :  การปรับวธีิคิด  /  กระบวนทศัน์ในการพฒันา (2 ช.ม.) 
  วทิยากรประจ าวชิา    คุณลุงประยงค ์ รณรงค ์
  ขอบเขตเน้ือหา  การปรับวิธีคิด  ลดทิฐิยอมรับการเปล่ียนแปลงดว้ยเหตุดว้ยผล  ดว้ย
ความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  เอาสถานการณ์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาขอ้สรุป  เลือกใช้ในส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว  เปิดใจกวา้ง  มองโลก
ในแง่ดี  สร้างวิสัยทศัน์ใหม่  ประเมินตนเอง  ศึกษาจุดแข็งจุดดอ้ยของตนเองในการน าเอาแนวคิด
เหล่านั้นมาใชใ้นครอบครัวและชุมชน 
  วตัถุประสงค ์

1. ผูผ้่านการฝึกอบรม  จะสามารถปรับแนวคิด  เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามความ
เหมาะสมของแต่ละคน 

2. ผูผ้่านการฝึกอบรมจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง  ทั้ง
ระดบัครอบครัวและระดบัชุมชน 

3. ผูผ้่านการฝึกอบรมจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์  มาสังเคราะห์และ
ก าหนดแนวทางการน าสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  วชิาท่ี  2  : กระบวนการพฒันาวสิาหกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กบั
การแกปั้ญหาความยากจนในชนบทไทย (3 ½ ช.ม.) 
  วทิยากรประจ าวชิา  อาจารยจ์  านงค ์ แรกพินิจ 
  ขอบเขตเน้ือหา วิสาหกิจชุมชน  เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้จดัการทุนของชุมชนตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกรรายยอ่ยในชนบท 
  วตัถุประสงค ์
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1. เพื่อให้ผูเ้ข้าฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจ  ของค าว่า  วิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงมี
กฎหมายรองรับอยูแ่ลว้ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรม มีความสามารถร่วมมือกนัท าแผนวสิาหกิจชุมชนไดถู้กตอ้ง 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรม  น าความรู้ลงสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  วิชาท่ี  3  :    ฝึกปฏิบติัการจดัท าขอ้มูล – บญัชีครัวเรือน – แผนวิสาหกิจชุมชน เวลา   
(2 ช.ม.) 
  วทิยากรประจ าวชิา  คุณสหสั  เลิศไกร 
  ขอบเขตเน้ือหา  ค  าวา่วิสาหกิจชุมชนยงัเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับคนทัว่ไป  การบรรยาย
หรือพูดคุยกนัอยา่งเดียว อาจจะเขา้ใจไปคนละทางก็ได ้ การทดลองปฏิบติัจะมีความชดัเจนมากข้ึน 
  วตัถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมได้ทดลองปฏิบติัร่วมกนัตามสมมติฐานท่ีวิทยากรก าหนด
ข้ึน เป็นการทดสอบความเขา้ใจตรงกนั 

2. เพื่อทดสอบความสามารถในการคน้คิด ร่วมกนัวเิคราะห์ 
  วชิาท่ี  4  :  การแปลงแผนแม่บทชุมชน สู่แผนวสิาหกิจชุมชน  (3  ช.ม.) 
  วทิยากรประจ าวชิา  อาจารยธี์รัศม์ิ  พูลนวล 
  ขอบเขตเน้ือหา  การใชข้อ้มูลจากแผนแม่บทชุมชน มาแยกแยะให้เห็นตวัทรัพยากร 
วตัถุดิบ  การคิดคน้ทุน การวเิคราะห์การตลาด  การบริหารจดัการ  การก าหนดเป้าหมาย 
  วตัถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้  ความเขา้ใจ  ระหวา่งวิสาหกิจกบัธุรกิจ  ว่ามีส่วน
แตกต่างกนัอยา่งไร 

2. เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดเ้ป็นผูว้างแผนเอง  ก าหนดเป้าหมายและขั้นตอนเอง ถา้มี
ปัญหาเกิดข้ึนจะสามารถแกปั้ญหาเองได ้

3. เพื่อใหเ้กษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของทรัพยากร  หรือเจา้ของทุนเป็นผูจ้ดัการทุนไดเ้อง 
4. เพื่อทดสอบการร่วมกนัก าหนด เป้าหมาย  และแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 

  วชิาท่ี  5  :  การศึกษาดูงาน  2  พื้นท่ี   (2 ½  ช.ม.) 
  วทิยากรประจ าวชิา  คุณพรประสิทธ์ิ  ไมเ้รียง,  คุณสาธิต  รณรงค ์
  ขอบเขตเน้ือหา  ศึกษาแนวทางการพฒัคุณกระดบัเกษตรกร  ในการประยุกต์ใช้ทั้ง
ประสบการณ์  วชิาการ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  วตัถุประสงค ์
  1.  เพื่อเป็นการคลายเครียด  พกัสมอง 
  2.  เพื่อเปิดหูเปิดตา  ยอมรับเอาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีดี ๆ 
  3.  เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนันอกห้องประชุม 
  วชิาท่ี  6  :  การพฒันาอาชีพหลกั  สร้างอาชีพรอง และอาชีพเสริม  (1 ช.ม.) 
  วทิยากรประจ าวชิา  คุณลุงประยงค ์ รณรงค ์
  ขอบเขตเน้ือหา  ท าความเขา้ใจกบัค าว่าอาชีพหลกั  คือ อาชีพท่ีเรามีความถนัด มี
ความช านาญ  มีประสบการณ์มาพอสมควร  แต่ยงัมีปัญหาและมีความเส่ียงอยู่  ต้องมาคิดคน้หา
แนวทางแกปั้ญหา  ป้องกนัปัญหา  และพฒันาให้มีความมัน่คง  กา้วหนา้ยิ่งข้ึน  และจะตอ้งคิดสร้าง
อาชีพรอง  อาชีพเสริม  เพื่อลดความเส่ียง 
  วตัถุประสงค ์

1. เพื่อเรียนรู้การใชห้ลกัวชิาการและเทคโนโลย ี เสริมกบัประสบการณ์และภูมิปัญญาท่ี
มีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

2. เพื่อเรียนรู้ส่ิงท่ีเป็นศกัยภาพมาใช้เป็นอาชีพรอง  และอาชีพเสริม  เพื่อลดความ
เส่ียงเม่ืออาชีพหลกัมีปัญหา 

 วชิาท่ี  7 :  การฝึกภาคปฏิบติั  กิจกรมวสิาหกิจชุมชน  4  รายการ   (4 ช.ม.) 
 วทิยากรประจ าวชิา  คุณสมคิด  บวัสกดั,  คุณผอ่งผวิ  พรหมเกิด, คุณอรทยั  เลิศไกร, 

คุณพรเลิศ  ตนกฤษยาพงศ ์
 ขอบเขตเน้ือหา ไดค้วามรู้  ทกัษะ  ในการผลิตของกินของใชใ้นครัวเรือน  ท าให้ลด

ค่าใช้จ่าย  หรือเป็นอาชีพรอง  อาชีพเสริมก็ได้  มีการผลิตขนมจีนเส้นสด  การผลิตน ้ ายาลา้งจาน  
น ้ ายาซักผา้  น ้ ายาปรับผา้นุ่ม  ครีมอาบน ้ า สมุนไพร  แชมพูสมุนไพร  และการผลิตกอ้นเช้ือเห็ดด่าง 
ๆ การเล้ียงปลาดุกในท่อซีเมนต ์ การเล้ียงกบในลอ้รถยนต ์ และการขยายพนัธ์ุพืช 

 วตัถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมความรู้ เสริมทกัษะใหผู้ฝึ้กอบรมน าไปทดลองลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 
2. เพื่อน าความรู้และความสามารถไปขยายผล  แนะน าผูอ่ื้น  ท าใชใ้นชุมชนของตน   
3. เพื่อเนน้การพึ่งตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 วชิาท่ี  8  :  การจดัการทรัพยากรชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   (4 ช.ม.) 
 วทิยากรประจ าวชิา  คุณขจร  ทิพาพงศ ์
 ขอบเขตเน้ือหา  แนะน าความรู้เร่ืองพืช  สัตว ์ และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู่  ท  าความ

รู้จกัถึงคุณค่าส่ิงเหล่านั้น  และการแปลงคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อสนองความตอ้งการของตนเองและ
ชุมชน เป็นแนวทางการพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมมีความรู้ท่ีจะมองเห็นส่ิงต่าง ๆ รอบตวัอยา่งมีคุณค่า 
2. เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัทรัพยากรท่ีมีอยู่  เพื่อ

การพึ่งตนเอง 
3. เพื่อการระดมถ่ายทอดประสบการณ์  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

 วชิาท่ี  9  :  การจดัการความรู้ (KM ชุมชน)   (1 ช.ม.) 
 วทิยากรประจ าวชิา  ผอ.วโิรจน์  ภาณุรักษ ์ กศน.ฉวาง 
 ขอบเขตเน้ือหา เป็นการท าความเข้าใจระหว่างความรู้  3 ด้าน  คือ  ความรู้จาก

ประสบการณ์หรือภูมิปัญญาท่ีทุกคนมีอยู่  ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ  และความรู้ทาง
เทคโนโลยท่ีีจะตอ้งเพิ่มเติมเขา้มาอยา่งเหมาะสม 
  วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหผู้ฝึ้กอบรมรู้จกัประเมินตวัเอง  วา่ตอ้งการรู้เร่ืองอะไร  เพื่ออะไร 
2. เพื่อพฒันาความสามารถท่ีจะน าไปใชแ้กปั้ญหา ป้องกนัปัญหา   
3. เพื่อสร้างเสริมปัญญา  ใหส้ามารถวเิคราะห์สถานการณ์ ให้รู้เท่าทนั 

 วชิาท่ี  10  :  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองคร์วม   (1  ช.ม.) 
 วทิยากรประจ าวชิา  เจา้หนา้ท่ีจาก รพ.ยพุราช  อ.ฉวาง 
 ขอบเขตเน้ือหา  อธิบายความรู้เร่ืองสุขภาพเป็นทั้ งปัจจัยการผลิต และต้นทุน

เศรษฐกิจ ผูมี้ความรู้ความเขา้ใจสามารถจะควบคุมได ้
 วตัถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรมมีความเขา้ใจวา่ การดูแลสุขภาพเป็นหนา้ท่ีของเรา  สามารถ
ดูแลไดด้ว้ยตนเอง  ไม่ควรพึ่งพาผูอ่ื้นทั้งหมด 

2. เพื่อให้มีการป้องกนัมากกว่าแก ้เพราะปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ป้องกนัได ้ ถา้มี
ความรู้ 

 วชิาท่ี  11  :  การพฒันาเกษตรทฤษฏีใหม่   (1  ช.ม.) 
 วทิยากรประจ าวชิา  คุณประทีป  กลีบแกว้ 
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 ขอบเขตเน้ือหา การท าความเขา้ใจกบัทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชด าริ  ทั้งวตัถุประสงค ์
และเป้าหมาย ไม่ใช่ยดึเพียงแต่รูปแบบอยา่งเดียว 

 วตัถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจเกษตรทฤษฏีใหม่ คือการจัดระบบ

การเกษตรของเกษตรกรรายยอ่ย ใหพ้ึ่งตนเองได ้
2. เพื่อให้ผูรั้บการฝึกอบรม  สามารถวางผงัแปลงเกษตรไดถู้กตอ้ง  ตามสภาพพื้นท่ี

และภูมิประเทศ 
  วชิาท่ี  12 :  การพฒันาโครงการจากแผนชุมชน   (2  ช.ม.) 

 วทิยากรประจ าวชิา  นายสรศกัด์ิ  ภิญโญ 
 ขอบเขตเน้ือหา การแปลงแผนชีวิต  แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั  จ  าเป็นจะต้องมี

โครงการ  ไม่วา่จะท าเองหรือร่วมกนัท า  เพราะจะตอ้งจดัระเบียบท่ีชดัเจนและเหมาะสม 
 วตัถุประสงค ์

  1.  เพื่อการก าหนดหลกัการและเหตุผล ความจ าเป็น  อธิบายได ้
  2.  เพื่อก าหนดขั้นตอน  วธีิท าท่ีชดัเจนรอบคอบ 
  3.  เพื่อก าหนดค่าใชจ่้ายและความรับผดิชอบ 
  จากการริเร่ิมรูปแบบและกระบวนการพึ่งตนเองในต าบลไมเ้รียงเม่ือประมาณปี 
พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา จนกระทัง่ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในหลาย ๆ ดา้นกบัชาวบา้นและ
ชุมชนส่ิงหน่ึงท่ีหนีไม่พน้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวก็คือ  “อุดมการณ์” ซ่ึงเป็นเหมือนพลงัผลกัดนั
เบ้ืองหลงัท่ีท าให้การเปล่ียนแปลงมีลกัษณะเป็นพลวตั  ภาพปรากฏท่ีเห็นด้านการพึ่งตนเองคือ
วิถีทางเดียวเท่านั้นท่ีจะท าให้ตวัเราและชุมชนของเราอยู่รอดได้อย่างย ัง่ยืนตลอดไป  หรือแมแ้ต่
ในช่วงเร่ิมตน้ของการบุกเบิกสร้างกลุ่มและเครือข่ายนั้นขอ้ความท่ีประยงค์  รณรงค์ ไดเ้น้นย  ้าอยู่
เสมอวา่  
 

   “… การให้คนได้เรียนรู้  เกิดปัญญา  และเน้นการพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด 
ในขณะท่ีผูน้ าบางคนในสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียงเห็นวา่ การจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ า
ท่ีท างานดว้ยกนั หรือชาวบา้น  หรือองคก์รภายนอกก็ลว้นแลว้แต่มีความส าคญั ไม่นอ้ย
ไปกวา่อุดมการณ์ท่ีถูกน ามากล่าวถึง…”(ประยงค ์ รณรงค,์สัมภาษณ์ 7 กรกฏาคม 2556) 
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  การขยายเครือข่ายการเรียนรู้และการจดัการชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองในชุมชน           
ไมเ้รียงจะท างานผ่านผูน้ า คือ  ประยงค ์ รณรงคม์าโดยตลอด  ในช่วงหลงั ก็มีสมาชิกในกลุ่มบาง
คนไดอ้อกไปเรียนรู้และสัมพนัธ์กบัองคก์รภายนอกมากข้ึน   ปรากฏการณ์น้ีช้ีให้เห็นว่าผูน้ าถูกใช้
เป็นขอ้ต่อส าคญัในการเช่ือมต่อความรู้และกระบวนการต่าง ๆ จากภายนอกสู่ชาวบา้นเร่ือยมา  
ในขณะท่ีภูมิปัญญาหรือองคค์วามรู้ของชุมชนในบางดา้นหยุดน่ิง  หรือมีการเปล่ียนแปลงไป  หรือ
ขาดความต่อเน่ือง  เช่น  การแลกเปล่ียนแรงงานหรือผลผลิต การตีความดา้นคุณค่า  เป็นตน้  โดยท่ี
ชาวบา้นในต าบลไมเ้รียงเองก็มีเหตุจูงใจหรือภาวะจ ายอมท่ีต้องหันไปพึ่งพิงเทคโนโลยีความรู้  
วตัถุดิบ  เงินทุน  และตลาดซ่ึงถูกก าหนดจากภายนอกชุมชนมากข้ึน  “ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน
ไมเ้รียง”  จึงท าหน้าท่ีในการเสนอทางเลือกให้ชาวบา้นไดพ้ึ่งตนเองภายใตเ้ง่ือนไขของทอ้งถ่ินอีก
ทั้งตอ้งการส่งเสริมความเขม้แข็งของกลุ่มองค์กรชาวบ้านผ่านกลยุทธ์การจดัตั้งเครือข่ายโดยมี
ชาวบา้นเขา้ร่วมกระบวนการอยูใ่นชุมชน  ซ่ึงภายในศูนยก์ารเรียนรู้มีวิทยากรท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียง
คอยช่วยเหลือให้บริการความรู้ และจดัระบบองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนบา้นไม้
เรียงไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี คุณนา้ขจร ทิพาพงศ ์คุณผอ่งผวิ พรหมเกิด คุณสมคิด บวัสกดั คุณอรทยั 
เลิศไกร ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
  
     “…การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชน 
 ไมเ้รียงท่ีเป็นผลผลิตจากแผนแม่บทชุมชน  แสดงให้เห็นถึงการน าเอาภูมิปัญญา

และผูรู้้ในชุมชนแต่ละเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวบา้น  เช่น ผูรู้้เร่ืองการ
บริหารจดัการโรงสีขา้ว  ผูรู้้เร่ืองการต่อกระดูก การนวด  และยาสมุนไพร  มา
ยกระดับและขยายผลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน…” (ขจร ทิพาพงศ์
,สัมภาษณ์ 6 มีนาคม 2556 ;ผ่องผิว พรหมเกิด,สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2556  ;
สมคิด บวัสกดั,สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ;อรทยั เลิศไกร,สัมภาษณ์ 8 มีนาคม 
2556  ) 

 
 



152 
 

 

 

ภาพท่ี 16    แสดงภาพการให้บริการความรู้ในการบรรยายภาคทฤษฎี 
                  ( อาจารยส์งดั เลิศไกร : วทิยากรประจ าวชิาการจดัท าแผนวสิาหกิจชุมชน ) 

                   ( อาจารยส์งดั เลิศไกร : วทิยากรประจ าวชิาการจดัท าแผนวสิาหกิจชุมชน ) 

 
 
ภาพท่ี   17    แสดงภาพการเขา้ร่วมการอบรมการบรรยายภาคทฤษฎีของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
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ภาพท่ี   18   แสดงภาพวทิยากรบรรยายใหบ้ริการความรู้ภาคปฏิบติั 
                 (คุณนา้ขจร ทิพาพงศ ์: วทิยากรประจ าวชิาการจดัการทรัพยากรชุมชน) 

 
 
ภาพท่ี   19   การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัจริงของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
                     (กิจกรรมการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใชเ้พื่อใชใ้นชีวติประจ าวนั) 
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ภาพท่ี  20  แสดงการฝึกลงมือปฏิบติัจริง ทดลองท าจริง เพื่อเพิ่มทกัษะแก่ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
 

  จุดเปล่ียนด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
องค์ความรู้ และทรัพยากรร่วมกนัการแปลงแผนชีวิต  แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั  จ  าเป็นจะตอ้งมี
โครงการ  ไม่ว่าจะท าเองหรือร่วมกันท า  เพราะจะต้องจดัระเบียบท่ีชัดเจนและเหมาะสม ตาม
วตัถุประสงค ์เพื่อการก าหนดหลกัการและเหตุผล ความจ าเป็น  อธิบายได ้การก าหนดขั้นตอน  วิธีท า
ท่ีชดัเจนรอบคอบ ก าหนดค่าใชจ่้ายและความรับผิดชอบ วิธีการก าหนดการฝึกอบรม  หลกัสูตรการ
พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในชุดความรู้เร่ือง การ
เตรียมการจดัท าแผนแม่บทชุมชน 
  ขั้นตอนที่  1 การคัดเลือกผูน้ า/แกนน าจากครัวเรือนของสมาชิกในชุมชนเป็น
คณะท างานของการจดัท าแผนแม่บทชุมชนจ านวนคณะท างาน อย่างน้อย 30 – 40 คนต่อชุมชน/
หมู่บา้น/ต าบล ทั้งน้ีแล้วแต่ขนาด ของชุมชนนั้น ๆ หากเป็นชุมชนเล็กอาจปรับลดจ านวนลงตาม
ความเหมาะสม 
  เกณฑก์ารคดัเลือก 

1. เป็นผูน้ า มีบทบาทในกลุ่มกิจกรรมหรือองค์กรชุมชนองค์กรใดองค์กรหน่ึงใน
พื้นท่ี ความเป็นผูน้ ามีองคก์รและกิจกรรมการพฒันาเป็นเวทีแสดงออกของผูน้ า 

2. เป็นผูรู้้ เป็นผูน้ าทางความคิด รอบรู้เร่ืองราว เหตุการณ์ ความเคล่ือนไหวในสังคม 
มีขอ้มูล มีความสัมพนัธ์กบัโลกกวา้ง 
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3. เป็นผูมี้ทกัษะความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น ขยายพนัธ์ุไมห้มอยา หมอนวล ช่างตี
เหล็ก ทอผา้ ท าปุ๋ยน ้าชีวภาพ การท าบญัชี การบริหาร การจดัการ การประสานงานภายนอก เป็นตน้ 
   บทบาทคณะท างาน  
  1.  เจา้ของเวทีการเรียนรู้ 
  2.  เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 
  3.  เก็บ รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ขอ้มูล 
  4.  จดัเวทีเรียนรู้ต่อเน่ืองในกลุ่มยอ่ยของสมาชิกในชุมชน 
  ขั้นตอนที ่2  ขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการเรียนรู้เพื่อจดัท าแผนแม่บทชุมชน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิกและของชุมชน คือ ขอ้มูลมือสอง ท่ีผูน้  าสามารถน ามา
จากฐานขอ้มูลของชุมชนและหมู่บา้นท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2. ขอ้มูลปัญหาและสาเหตุ  คือ  ขอ้มูลท่ีเน้นให้มีการน าเสนอจากกลุ่มองค์กร แต่
ไม่ใช่การจดัท ารายการปัญหา กระบวนการวเิคราะห์ท่ีมา สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ความพยายาม
ในการแกปั้ญหาท่ีผา่นมา 

3. ขอ้มูลองค์กร/ชุมชนต้นแบบ เน้นให้เกิดการเรียนรู้ วิธีคิด วิธีให้คุณค่า วิธีการ
จดัการ รูปแบบกิจกรรมขององคก์ร/ชุมชนตน้แบบ 

4. ขอ้มูลศกัยภาพของครัวเรือนและชุมชน ประกอบดว้ย 
   4.1  คน (ผูรู้้ / ผูน้  า) 
   4.2  ความรู้ / ภูมิปัญญา / ทกัษะประสบการณ์ 
   4.3  ทรัพยากรและความหลากหลาย 
   4.4  ผลผลิต 

   4.5  รายรับ / รายจ่าย / หน้ีสิน / การอบรม 
  การน าขอ้มูลเขา้สู่เวทีเรียนรู้ ควรให้ผูน้  ามีบทบาทในการเก็บ รวบรวม และน าเสนอ
ในเวที มีผูป้ระสานงานจบัประเด็นน าไปสู่การวิเคราะห์ หรือมีวิทยากรทอ้งถ่ินน าเสนอความคิดเห็น 
เพื่อน าประเด็นการวิเคราะห์ และให้มีการเช่ือมโยงระหว่างปัญหา แต่ละปัญหา เช่น พืชเศรษฐกิจ
น าไปสู่การท าลายส่ิงแวดลอ้ม ราคาต ่าท าให้ขาดทุนและเป็นหน้ี ปัญหายางพาราเป็นปัญหาท่ีเกิดจาก
นโยบาย ระดบัชาติท่ีไม่ต่อเน่ือง (การเมือง) เป็นตน้ 
  กรณีของการศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน ควรจะเปิดประเด็นให้มีการเช่ือมโยงไปถึง
อดีตใหเ้ห็นพฒันาการ เช่น การก่อตั้งชุมชนและองคก์ร ชุมชนและองคก์รมีวิธีการแกปั้ญหาในแต่ละ
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คร้ังอย่างไร เพื่อให้เห็นวิธีการท่ีชุมชนจัดการกับปัญหาในอดีต (ซ่ึงมีลักษณะพึ่ งตนเอง) ไม่มี
ความคิดพึ่งพาภายนอก) 
  ขั้นตอนที ่ 3 การจดัท าแผนแม่บทชุมชน 

  แผนแม่บทชุมชน คือ ผลผลิตของการเรียนรู้ ท่ีคณะท างานของชุมชนน าข้อมูล
ความรู้ท่ีไดรั้บจากขั้นตอนท่ี 2 มาสังเคราะห์เขา้ดว้ยกนัเพื่อหาทางออก การสังเคราะห์จะไดก้รอบใน
การจดัท าแผน ซ่ึงมีแนวโนม้ดงัน้ี 

1. การน าเสนอกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหาท่ีมีการน าเสนอในเวทีท่ี 2 ขอ้สรุปของ
ปัญหาและสาเหตุจะเป็นเกณฑว์ดัวา่ กิจกรรมนั้นวางอยูบ่นพื้นฐานปัญหาของสมาชิกและองคก์รจริง
หรือไม่ และมีแนวโนม้ท่ีจะแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่ 

2. การน าเสนอกิจกรรมเพื่อการพฒันา ขอ้สรุปของการวิเคราะห์ขอ้มูลศกัยภาพของ
ชุมชน จะเป็นเกณฑ์วดัว่ากิจกรรมนั้นวางอยู่บนศกัยภาพด้านไหน กิจกรรมท่ีไม่ได้วางอยู่บน
ศกัยภาพ ดา้นใดดา้นหน่ึงเลย จะมีแนวโนม้ท่ีไม่ประสบความส าเร็จและลม้เหลวเป็นส่วนใหญ่ 

3. รูปแบบ วิธีคิด วิธีการจัดการของชุมชน/ชุมชนต้นแบบ เป็นกรอบในการ
ตรวจสอบความคิดเบ้ืองหลงักิจกรรมท่ีน าเสนอ เพราะองค์กรเกษตรกรตน้แบบจะให้แรงดลใจใน
การคิดการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อการแกปั้ญหาและการพฒันาตนเอง เช่น การตั้งสภาผูน้ าชุมชน
แบบไมเ้รียงการตั้งสภาวิสาหกิจชุมชน แบบชุมชนเขาคราม กระบ่ี การตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินแบบคลองเปียะ การพฒันาทรัพยากรพนัธุกรรมของทอ้งถ่ินแบบเครือข่ายอินแปง 
จงัหวดัสกลนคร เป็นตน้ 

4. การท าแผนแม่บทชุมชนท่ีดีไม่ใช่การเร่ิมตน้จากการส ารวจความตอ้งการ ดว้ยการ
ถามว่าแต่ละครัวเรือนอยากท าโครงการอะไร แผนแม่บทชุมชนท่ีดี คือ แผนท่ีตอ้งมีการเช่ือมโยง
กิจกรรมจากขอ้มูลกลุ่มทั้งหมด ไปสู่การน าเสนอวา่ ชุมชน/ครัวเรือนควรจะท าอะไรบา้ง ถึงแมว้า่ถึง
ท่ีสุดชาวบา้นจะบอกว่า ตอ้งการท านั่นท าน่ี แต่ไม่ได้เกิดจากการกระตุน้ของกระบวนการ เพราะ
กระบวนการไดก้ระตุน้โดยเช่ือมโยงจากขอ้มูลทั้งหมดไวก่้อนแลว้ ความตอ้งการจะถูกตรวจสอบ
โดยเวทีการเรียนรู้อยา่งจริงจงั 

5. กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม น าไปสู่การจดัหมวดหมู่ของกิจกรรมข้ึนเป็นโครงการ 
โครงการหน่ึง ๆ อาจจะมีหลายกิจกรรม 

6. โครงการหลาย ๆ โครงการ น าไปสู่การจดัหมวดหมู่โครงการเป็นแผนพฒันา
ชุมชนในดา้นต่างๆ  

7. แผนแม่บทชุมชนท่ีสรุปไดอ้าจจะมีหลายดา้นหลายแผนแต่ควรจะให้ครอบคลุม
ดา้นต่าง ๆ คือ แผนดา้นเกษตรย ัง่ยืน ดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นกองทุนและสวสัดิการชุมชน 
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ดา้นธุรกิจชุมชน ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นการเรียนรู้ และด้านสุขภาพชุมชน ทั้ง 7 ด้านน้ี เป็นเพียง
กรอบกวา้ง ๆ เพื่อใหง่้ายต่อการพิจารณาวา่แผนของแต่ละชุมชนควรจะมีก่ีดา้น และดา้นอะไรบา้ง 
  ขั้นตอนที ่ 4  การประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชน 
  เป็นเวทีการเรียนรู้ของชุมชน และผู ้สนใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปล่ียน 
ปรับปรุงแกไ้ขแผนงาน โครงการกิจกรรม ท่ีคณะท างานไดย้กร่างและจดัท ามาและประสานแผน
แม่บทชุมชนกบัหน่วยงานต่าง ๆ ยกระดบัความรับรู้ไปสู่แผนของเครือข่ายชุมชน และกระตุน้ให้เกิด
การคิดทบทวนและปรับปรุงแผน ขอ้มูลของตนเอง การแปรแผนแม่บทชุมชนไปสู่การปฏิบติั ดงันั้น
ผลของการแลกเปล่ียนเรียนรู้อาจจะน าไปสู่การรวมตวัเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน และการมี
ทิศทางร่วมกนัในการท างาน ระดบัเครือข่ายหรือจงัหวดั 

 การแปรแผนไปสู่การปฏิบติั 
 หลงัจากการท าประชาพิจารณ์แผนแม่บทชุมชนแลว้ คณะท างานแผนแม่บทเดิมก็จะ

หมดภารกิจของแต่ควรจะตั้งคณะท างานชุดเดิมอาจจะเป็นรูปแบบสภาผูน้ า สภาวิสาหกิจชุมชนของ
ต าบลหมู่บ้าน หรือแล้วแต่จะเรียกช่ือว่าอย่างไร เพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงประกอบด้วย 4 
แนวทาง คือ 

1. การจดัล าลบัความส าคญัและความเป็นไปไดข้องแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
สู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม การลงทุนของชาวบ้าน 
กระบวนการผลิตการบริโภค การตลาด การจดัการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ประเด็นท่ีส าคญัตอ้งตอบ
ค าถามเหล่าน้ีให้ได ้ คือ ท าอะไร ท าท าไม ท าอย่างไร ท าท่ีไหน ใครท า และวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีมี และ
ส่ิงท่ีขาดของกิจกรรมนั้น ๆ  

3. การฝึกอบรมด้านวิชาการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างวิทยากรท้องถ่ินในประเด็น
ส าคญั ๆ ท่ีอยูใ่นแผนแม่บท โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้วิทยากรเหล่าน้ีไปขยายความรู้สู่คน
อ่ืน ๆ ในชุมชน 

4. การจดัองค์กรภายในหมู่บ้าน ท่ีไหนควรผลิตอะไร จดัการเรียนรู้อะไร จดัการ
ตลาดอยา่งไรประสานกบัองคก์รต่าง ๆ ภายนอกอยา่งไร เพื่อใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
  แม้ว่าการเรียนรู้ของชุมชนจะต่างจากการศึกษาในระบบอ่ืนอยู่บ้าง ตรงท่ีชุมชน
เรียนรู้จากการปฏิบติั จากสถานการณ์จริงในชีวิต แต่ส่ิงท่ีเหมือนกัน คือการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้
ต่อเม่ือมีขอ้มูล โดยเฉพาะขอ้มูลของตนเอง ซ่ึงไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดสามารถรวมขอ้มูล
ประเภทน้ีให้กบัชุมชนไดอ้ย่างครบถ้วน องค์กรชุมชนจึงตอ้งสร้างเคร่ืองมือเพื่อเก็บและรวบรวม
ขอ้มูลเหล่าน้ีใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีเคร่ืองมือการเรียนรู้ขององคก์รชุมชน เคร่ืองมือการจดัเก็บขอ้มูล
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และเวทีเรียนรู้จึงหมายถึง วิธีการ อุปกรณ์ รวมทั้งส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้องค์กรชุมชนไดม้าซ่ึงขอ้มูล
ส าหรับพฒันาตนเอง 
  ส าหรับการเรียนรู้ของชุมชนตลอดช่วงพัฒนาการท่ีผ่านมา พบว่าชุมชนได้น า
เคร่ืองมือหลายอย่างมาใช้เพื่อการเรียนรู้ตนเองโลกภายนอกตลอดเวลา เคร่ืองมือส าคญัพอสรุปได้
ดงัน้ี 

1. การบนัทึก  ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนเร่ิมต้นจากกิจกรรมง่าย ๆ ท่ี        
ไม่ซับซ้อน และสอดคล้องกบัความตอ้งการของตนเอง  เช่น  การออมทรัพย ์ การแปรรูปผลผลิต 
และการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เป็นตน้ การปฏิบติังานตามเน้ือหาของกิจกรรมรวมทั้ง
ผลิตท่ีเกิดข้ึนจะถูกบนัทึกไว ้ทั้งในรูปของลายลกัษณ์อกัษรและความทรงจ า ซ่ึงจะกลายเป็นขอ้มูลท่ี
มีค่ายิง่ต่อการเรียนรู้ของชุมชนในขณะนั้นและในเวลาต่อมา 

  ขอ้มูลท่ีพบในบนัทึกทั้งสองแบบน้ี มกัประกอบดว้ยรายละเอียดของกิจกรรม  เช่น  
ประวติัการก่อตั้งคณะกรรมการ ระเบียบขอ้บงัคบั สมาชิกภาพ และผลการด าเนินงาน  เช่น  จ  านวน
สมาชิก เงินและทุนประเภทอ่ืน ๆ การแบ่งปันผลก าไร หรือการกระจายผลประโยชน์ระหวา่งสมาชิก
และคนในชุมชน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกนั หลายชุมชนไดบ้่งบอกถึง
เหตุการณ์ และความสัมพนัธ์กบับุคคลและภายนอกชุมชนไวด้ว้ย 

  ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกไวน้ี้ชุมชนไดน้ ามาใชป้ระโยชน์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เป็นความรู้ใช้ในการแกปั้ญหาและการพฒันาตนเองการจดบนัทึกในฐานะเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้
ของชุมชนในยุคน้ี ไดรั้บการออกแบบให้ซับซ้อนครอบคลุม และมีจุดประสงค์เฉพาะมากข้ึน  เช่น  
บนัทึกรายจ่ายของครัวเรือน ท่ีคณะท า งานก าหนดให้ครัวเรือนบนัทึกในช่วงท าแผนแม่บทชุมชน มี
จุดประสงคใ์หแ้ต่ละครัวเรือนเรียนรู้การอุปโภคบริโภคของตวัเอง ซ่ึงจะน าไปสู่การลดละเลิกการใช้
จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นบางรายการ การผลิตทดแทนการซ้ือ และท่ีส าคัญบนัทึกประเภทน้ีจะช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ และการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกและคนในครอบครัว 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ เป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงท่ีองค์กรชุมชน
น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการเรียนรู้ของตนเองคือ แบบส ารวจและแบบสอบถาม เป็น
เคร่ืองมือท่ีผูน้ าชุมชนและชาวบา้นทัว่ไปคุน้เคยและมีประสบการณ์ในการใชเ้คร่ืองมือแบบน้ีร่วมกบั
หน่วยงานรัฐและเอกชนมาก่อน  เช่น  แบบส ารวจขอ้มูล จปฐ. แบบส ารวจขอ้มูลสุขภาพ  เป็นตน้ 

    หลกัส าคญัในการน าแบบส ารวจ และแบบสอบถามมาใช้ คือชุมชนเป็นผูก้  าหนด
เน้ือหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการส ารวจ และน าข้อมูลท่ีได้นั้นมาวิเคราะห์เรียนรู้เพื่อท าความเขา้ใจ 
แก้ไข และพฒันาชุมชนของตน หากจะเปรียบเทียบกบัแบบส ารวจหรือแบบสอบถามท่ีชุมชมเคย
ร่วมกบับุคคลและองค์กรภายนอกก็จะเห็นความแตกต่างในประเด็นน้ี เพราะว่าแบบส ารวจหรือ
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แบบสอบถามท่ีลงไปส ารวจก่อนหน้าน้ีนั้น เป็นการถูกก าหนดเน้ือหาท่ีตอ้งการขอ้มูลหรือประเด็น
ค าถามโดยบุคคลหรือองค์กรจากภายนอก และบุคคลหรือองค์กรภายนอกจะน าข้อมูลท่ีได้ไป
วิเคราะห์นอกชุมชน ชุมชนไม่มีโอกาสเรียนรู้จากขอ้มูลของตนเอง และแทบจะไม่ไดป้ระโยชน์จาก
แบบส ารวจหรือแบบสอบถามนั้นเลยในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา 

3. เวทีการเรียนรู้  เวทีการเรียนรู้หรืออีกนัยหน่ึง  คือ  การจดัการการเสวนา พูดคุย
แลกเปล่ียน ความรู้ของชุมชนหรือคณะท างาน เป็นการพฒันาจากวงสังคมท่ีประชาชนทางอีสาน
เรียกว่า “โส” ทางภาคใตใ้ช้ “การกินน ้ าชา” หรือสภากาแฟ เป็นท่ีพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
ประสบการณ์ และความคิดเห็น เวทีการเรียนรู้จึงไม่ไดมี้ความหมายเพียงการนดัคนมาชุมนุมและ
พูดคุยกนัเท่านั้น แต่ตอ้งส่ือความหมายในมิติทางสังคมวฒันธรรมของชุมชน ตอ้งมีการเตรียมการ
ก่อนประชุมชน การก าหนดประเด็นการพูดคุย และประเด็นต่อเน่ืองจากการเสวนา มีการจดัระบบ
การประชุม มีการบนัทึก มีการก าหนดประเด็นและการสร้างเวทียอ่ยตามชุมชนเล็ก ๆ อยา่งต่อเน่ือง
หลงัจากการประชุม และจดัการเสวนาเป็นเวทียอ่ยหลายคร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะมีการเช่ือมโยงขอ้มูล
ใหป้ระเด็นและเน้ือหาต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
  ประเด็นเน้ือหาท่ีส าคญัในเวทีการเรียนรู้  เช่น  เร่ืองเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน สุขภาพของชุมชน ผลผลิตของชุมชน ปัญหาของชุมชน ในแต่ละประเด็น
เหล่าน้ีจะมีขอ้มูลจากแบบบนัทึกและแบบส ารวจเป็นฐานของการเรียนรู้ เพื่อให้คณะท างานมีการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์และวางอยูบ่นฐานขอ้มูลและความเป็นจริงของชุมชน แต่จะไม่ใช่แบบผูน้ าว่า 
เขาวา่ เจา้นามวา่ 
  เวทีการเรียนรู้การจดัท าแผนแม่บทชุมชนจะเร่ิมตน้จากขอ้มูลในประเด็นไหนก็ได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความถนดัของคณะท างานและวิทยากรกระบวนการ แต่มีหลกัส าคญัอยูท่ี่การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลซ่ึงต้องให้มีการเช่ือมโยงประเด็นเน้ือหาเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะเร่ืองท่ีใกล้ตัว
ชาวบา้นในชุมชนเป็นรูปธรรมท่ีเขา้ใจง่ายท่ีสุด  เช่น  ประเด็นสุขภาพ อาการป่วยของคน ประเด็น
ทรัพยากรของชุมชน พืช ป่า ดิน น ้า และเศรษฐกิจรายได ้รายจ่าย หน้ีสินของครัวเรือนและชุมชน 
  ส่วนการจดัเวทีเรียนรู้จดัท าแผนแม่บทชุมชน หากเป็นพื้นท่ีระดับต าบล อาจจะ
แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ เวทีเรียนรู้ระดบัต าบล และเวทีระดบัหมู่บา้น (ซ่ึงอาจจะรวม 2 – 3 หมู่บา้นจดั
ร่วมกันกรณีท่ีประชากรในหมู่บ้านมีขนาดเล็กหรือมีน้อยครัวเรือน หรือจัดเวทีย่อยตามกลุ่ม
ความสัมพนัธ์ทางสังคม) และเน้ือหาการเรียนรู้ของเวทีทั้ง 2 ระดบัตอ้งต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัซ่ึงกนั
และกนั 
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  การจดัการในเวทีการเรียนรู้ของชุมชนทั้งระดบัหมู่บา้นและต าบล ควรมีประธานซ่ึง
เป็นผูน้ าชุมชนท่ีเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของกระบวนการท างาน และเป็นผูมี้บารมีเป็นท่ียอมรับของ
คณะท างานทั้งหมดเป็นหลกัในการด าเนินกระบวนการในเวที และการท างานตลอดกระบวนการ 
  ประเด็นเน้ือหาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเด็นท่ีกล่าวถึง สามารถคดัเลือกและก าหนด
ตามสภาพความเป็นจริงของชุมชนและทอ้งถ่ินนั้น ๆ และการจดัประเด็นตามล าดบัก่อนหลงัในเวที
การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงในระบบการจดัการเวที ซ่ึงสมาชิกและประธานในเวทีการเรียนรู้ และ
วทิยากรกระบวนการ ช่วยกนัท าความเขา้ใจและวางแผนการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  การท าแผนแม่บทชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา และสามารถน าไปใช้ได้
หลายระดบั เช่นในระดบัครอบครัวก็ให้แต่ละครอบครัวไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดไวใ้นแผนฯ เพื่อน าไปแกปั้ญหาและพฒันาท่ีตรงกบัความตอ้งการของแต่ละครอบครัว แต่ถา้
หากกิจกรรมใดท่ีตอ้งร่วมกนัท าก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างองค์กรข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือท่ีตอ้งใช้
ร่วมกนั เพราะองคก์รของชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีใชแ้กปั้ญหาท่ีใหญ่เกินกวา่
ท่ีแต่ละครอบครัวจะแกไ้ด ้
  ค าว่า “องค์กร” มีหลายระดบั แต่จะขอกล่าวถึงองค์กรของชุมชนไมเ้รียงเป็นหลกั 
เฉพาะองค์กรของชุมชนไมเ้รียงมีอยู่ 2 ระดบั คือ องค์กรบริหาร ซ่ึงเป็นองค์กรใหญ่ท่ีครอบคลุม
กิจกรรมกวา้งขวาง ท าหน้าท่ีบริหารอย่างเดียว เช่น “ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง” โดยมี
กิจกรรมยอ่ยอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของศูนยฯ์ หลายกิจกรรม องคก์ร “การจดัการ” ซ่ึงเป็นองคก์ร
ย่อยจดัการเฉพาะกิจกรรมโดยตรง เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนไมเ้รียง เป็นตน้ องค์กรย่อยอาจจะมี
รูปแบบการจดัการท่ีแตกต่างกนัตามความเหมาะสม เช่น ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า ร่วมกนัรับประโยชน์ 
ร่วมกนัรับผิดชอบ หรือบางองคก์รร่วมกนัคิด ร่วมกนัเรียนรู้ แยกกนัท า รวมกนัขาย บางองคก์รก็ใช้
วธีิ ร่วมกนัคิด ร่วมกนัเรียนรู้ ร่วมกนัลงทุน จา้งเขาท า ร่วมกนัใชบ้ริการ จึงอาจกล่าวไดว้า่ องคก์รคือ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหาร หรือใช้ในการจดัการ ฉะนั้นการจดัตั้งองค์กรข้ึนมาก็ตอ้งเป็นองค์กรท่ี
เหมาะสมกบักิจกรรมนั้น ๆ และตอ้งมีการจดัตั้งข้ึนตามความตอ้งการของชุมชน แต่ท่ีผ่านมาส่วน
ใหญ่เป็นการก าหนดมาจากภายนอกให้มีการจดัตั้งข้ึน เพื่อรองรับกิจกรรม หรือรองรับงบประมาณ 
พอหมดงบประมาณกิจกรรมก็ตอ้งยกเลิกไป องคก์รก็ไม่สามารถด าเนินการต่อได ้ซ่ึงไม่ควรจะเป็น
อยา่งนั้นอีกต่อไป 
  จากการจดัท าแผนแม่บทชุมชน ซ่ึงตอ้งมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีครอบคลุมทุกดา้นพบวา่ 
เกษตรกรในชนบทเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรมากมาย ท่ีเรียกวา่ทุนของชุมชน แต่ก่อนคนส่วนใหญ่
เขา้ใจว่า ค  าว่า “ทุน” หมายถึงเงินเท่านั้น แทท่ี้จริงชุมชนมีทุนท่ีไม่ใช่เงิน แต่คุณค่ามากกว่าเงิน
มากมาย เช่น ทุนท่ีเป็นทรัพยากร ผลผลิต ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางภูมิปัญญา และทุนทางสังคมอ่ืน 
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ๆ อีกมากมาย น่าจะเป็นจุดแข็งของชุมชน แต่ปรากฏว่าชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดส่วนท่ีส าคญัคือ 
“ความรู้ในการจัดการทุน” จึงท าให้คนภายนอกชุมชนเป็นเป็นผูเ้ข้ามาจัดการทุนของชุมชน 
ผลประโยชน์ก้อนใหญ่จึงไปตกอยู่กบัคนภายนอกชุมชน คนในชุมชนหรือเกษตรกรเลยเป็นเพียง
เคร่ืองมือทางธุรกิจตลอดมา 
  จดักระบวนการเรียนรู้ในชุมชนให้ผูท่ี้สนใจ ตอ้งการท าในระบบวิสาหกิจชุมชน มี
ความรู้ ความเขา้ใจ การท าธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เรียนรู้การจดัองค์กร การสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน การคิดต้นทุน การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ตลาด การใช้ข้อมูลการใช้
ประสบการณ์เสริมดว้ยวชิาการ การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงและสร้างความมัน่คง
ของกิจกรรม 
  ความอยู่รอดของชุมชนซ่ึงเป็นเจา้ของทรัพยากรหรือทุนทางสังคมอ่ืนๆ ร่วมมือกนั
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการ ร่วมมือกนัสร้างเครือข่ายสัมพนัธ์กนั ไม่วา่ชุมชนชนบท หรือ
ชุมชนเมืองต่างก็มีจุดอ่อนจุดแข็งกันคนละอย่าง การสร้างระบบให้เกิดความร่วมมือกนัได้อย่าง
สร้างสรรคแ์ละเป็นธรรม จะสามารถพึ่งตนเองได ้พึ่งพาอาศยักนัได ้และอยูร่อดไดใ้นทุกสถานการณ์ 
   ตอนที ่2 ลกัษณะของตน้แบบการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจดัท า
แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน จงัหวดันครศรีธรรมราช  
  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนใน
ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันา และบริหารประเทศให้
ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน
ตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งน้ี
จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้
ในการวางแผน และการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิต ดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และ
กวา้งขวางทั้งดา้นวตัถุ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2 กระบวนการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี จากการศึกษา พบว่า ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ไดมี้การจดัอบรมในหลกัสูตรการพฒันาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง (เนน้การพึ่งพาตนเอง)  ประกอบดว้ยองคค์วามรู้  
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22  องคค์วามรู้ โดยศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมไดจ้ดัท าข้ึน  เป็นหลกัสูตรท่ีตั้งอยูบ่น
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ผ่านการทดลองปฏิบติัจนประสบผลส าเร็จและพร้อมถ่ายทอดองค์
ความรู้ใหเ้กษตรกรและประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป 
  การให้บริการความรู้ทั้ง 22 องคค์วามรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขา
กลมมไดรั้บกลัยาณมิตรท่ีดีจากปราชญ์ชาวบา้นท่ีเป็นผูรู้้ทอ้งถ่ินมาให้บริการความรู้ในหลกัสูตร
ต่างๆ เช่น คุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ คุณสมชาย เสวก คุณบูหมาดโสด ตาเดอิน คุณตาดี เอ่ียม
บุตร คุณอาหลี  บุกโล และคุณตาอนนัต ์ เหร่บุตร  การด าเนินการจากความเป็นอยูข่องคนในชุมชน 
มีการคน้ควา้ พิสูจน์ ทดลองเพื่อหาความจริง แลว้จึงน ามาปฏิบติั ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
   

   “…ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม เป็นรูปแบบการเรียนรู้เปิด
โอกาสการเรียนรู้ให้ผูเ้รียน ในทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวยั เช้ามาเรียนรู้ เป็นการบริการ
ความรู้สู่สาธารณชนโดยกวา้ จดัวา่เป็นความคิดท่ีเห็นแก่ตวั  ถา้สังคมไม่เจริญกา้วหนา้
แล้วบุคคลจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างไร  ดังนั้น  จึงตอ้งช่วยกันส่งเสริมให้ทุกคนใน
สังคมไดรั้บการเรียนรู้  ทุกคนไดรั้บการเรียนรู้  ทุกคนมีความรับผิดชอบท่ีจะส่งเสริม
ให้คนทุกคนในสังคมไดเ้รียนไดรู้้มิใช่แต่ส่งเสริมเฉพาะตวัเองเท่านั้น  การท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบให้ผูอ่ื้นและตวัเองไดเ้รียนรู้ย่อมเป็นการส่งเสริมให้สังคม
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้…” 

 
  โดยหลกัสูตรเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวนัแบบครบวงจร  
ตั้งแต่การจดัสรรท่ีดินท ากิน  การเล้ียงสัตว ์ การปลูกพืช  การท าปุ๋ย  ตลอดจนผลิตภณัฑ์การอุปโภค
บริโภคในชีวติประจ าวนั  และให้เกษตรกรรู้จกัวางแผนค่าใชจ่้ายให้เหมาะสมกบัรายไดโ้ดยการท า
บญัชีครัวเรือน  เน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง  ลดรายจ่าย  และเป็นทางเลือกให้เกษตรกร
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้นครอบครัวภายใตโ้ครงการโรงเรียนชีวิตตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9- 10 และนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความส าคญักบัการแก้ไขปัญหา
ความยากจน และปัญหาสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  โดยเน้นคนเป็นศูนยก์ลางของ
การพฒันา และได้น้อมน าพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวในเร่ือง “เศรษฐกิจ
พอเพียง” อนัเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ ซ่ึงไดช้ี้น าถึงการด ารงชีวิตและการปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ โดยตั้ งอยู่บนทางสายกลาง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุม้กนัในตวัเอง อาศยัความรอบคอบ รอบรู้ และความ
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ระมดัระวงั รวมทั้งการใชคุ้ณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงไดอ้ธิบายต่อไปวา่ 

 
  “… ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพฒันาคนและชุมชนในพื้นท่ี ทั้งน้ียงัรวมไปถึงบุคลากร 
เกษตรกร ผูมี้ความสนใจ จากทัว่ประเทศ ไม่นอ้ยกวา่แปดหม่ืนคนต่อปี เขา้มามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการพฒันาสังคม
และขยายโอกาสในดา้นความเป็นอยู่ การด ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเอง และเป็นการ
ปรับเปล่ียนทศันคติโดยน าเอา “ความจริงมาเป็นท่ีตั้งน าความสุขมาเป็นตวัช้ีวดั… ” 

 
  ในสังคมแห่งการเรียนรู้  ผูเ้รียนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของกระบวนการเรียนรู้  
นบัตั้งแต่การแสดงความตอ้งการและวิถีชีวิตของคนในชุมชนบา้นเขากลม  การแสดงความสนใจท่ี
จะเรียนรู้ในส่ิงใด  การวางแผนการเรียน  การลงมือเรียนรู้  การควบคุมตนเองในการเรียนรู้  การ
ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน  โดยมีนกัปราชญแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นผูใ้ห้บริการความรู้ 
และถ่ายทอดความรู้แก่ตวัผูเ้รียนในชุมชน จดัเป็นองค์ประกอบหลักท่ีจะต้องจดัการกับตวัเอง  
สังคมใดมีผูเ้รียนท่ีรับผิดชอบตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  และผูเ้รียนทุก
คนเป็นเช่นดงักล่าวน้ี  ยอ่มก่อใหเ้กิดสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง
ในชุมชน 
  ความส าคญัเท่าเทียมความรู้ ในการเรียนรู้โดยไม่มีการแบ่งชนชั้น เพศ วยั  การ
เรียนรู้ในสังคมทัว่ไปมิได ้เพราะการเนน้ความรู้แต่เพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะเสริมสร้างสังคม
ใหมี้ความสุขได ้การเรียนรู้ควรมีเป้าหมายครอบคลุมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ดว้ย  เช่น  ความสามารถในดา้น
ต่าง ๆ ค่านิยม  และการท างานเป็นกลุ่มเป็นคณะ  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการ
ด ารงชีวิตท่ีดีของผูเ้รียน  และเป็นประโยชน์ต่อการด ารงอยูข่องสังคมท่ีดี  สังคมแห่งการเรียนรู้จึง
เป็นสังคมทีควรมุ่งส่งเสริมความเจริญท่ีหลากหลายทั้งความรู้  ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  
ทกัษะ  การท างานท่ีเป็นหมู่เป็นคณะ  และ  ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการส่งเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนบา้นเขากลม 
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ภาพท่ี  21   แสดงภาพพื้นท่ีแปลงสาธิตการปลูกพืชผกัไร้สารพิษในพื้นท่ีสวนปาลม์น ้ามนั 
 

 
 
ภาพท่ี  22   แสดงภาพการบรรยายการปลูกพืชผสมผสาน 1 ไร่ ไม่ยาก ไม่จน 
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ภาพท่ี  23    แสดงภาพการใหบ้ริการความรู้ปรับฐานคิดภาคทฤษฏี 
                    (คุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ : ประธานศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม) 
 

 
 
ภาพท่ี   24    แสดงภาพการสาธิตการปลูกผกัไฮโซ โดยไม่ตอ้งใชแ้ปลงบนดิน 
 



166 
 

 

 
 
ภาพท่ี    25   แสดงภาพการสาธิตภูมิปัญญาการตอนก่ิงมะละกอ 
                     (คุณตาอนนัต ์ เหร่บุตร : ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน) 
 

 
 
ภาพท่ี    26   แสดงภาพการสาธิตการเล้ียงแพะแบบครบวงจร 
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ภาพท่ี  27  แสดงภาพการจดัท าป้ายนิทรรศการเพื่อเป็นส่ือแก่การเรียนรู้บริการแก่สมาชิก 
 

 
 
ภาพท่ี    28    แสดงภาพบ่อสาธิตการเล้ียงปลาบ่อสามดา้นในพื้นท่ีสวนปาลม์น ้ามนั 
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  ดงันั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพฒันาสังคม 
โดยใชค้นเป็นศูนยก์ลาง มุ่งผลสัมฤทธ์ิท่ีความสุขของคน เพื่อสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็งยิ่งข้ึน 
และขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม จึงได้จัดท า 
“โครงการโรงเรียนชีวติ”ผูรั้บผดิชอบโครงการ คุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนชีวติมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างความสุขบนความพอเพียงอยา่งย ัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผล 
3. เพื่อพฒันาการด าเนินชีวติ และปรับเปล่ียนวธีิคิดใหเ้ขา้กบัวถีิชีวติชุมชน 
4. เพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพและสร้างรายไดใ้หชุ้มชน 

  วธีิการด าเนินโครงการ ดงัต่อไปน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละมอบหมายหนา้ท่ี 
2. วางแผนการด าเนินงาน 
3. ประสานงานหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5. ติดตามผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

   ขั้นตอนการด าเนินงานและงบประมาณ ดงัต่อไปน้ี 
1. รวบรวมขอ้มูลและติดต่อประสานงาน 
2. วางแผนปฏิบติังาน/พบปะแลกเปล่ียน 
3. ศึกคน้หาศกัยภาพและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. แยกประเภทกลุ่มเป้าหมายและก าหนดหลกัสูตรษา 
5. ดูงานหมู่บา้นตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน 
7. ทบทวนวถีิชีวติและแนวคิดจากอดีตถึงปัจจุบนั 
8. ติดตามประเมินผลโครงการ 

  ปัจจุบนัในศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นเขากลมมีการหลกัสูตรไดใ้ช ้
วตัถุดิบที่มีอยู่ในทอ้งถ่ินและของเหลือใช้ในครัวเรือนประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น 
ใบทางปาล์ม  ลูกปาล์ม  เป็นอาหารสัตว ์(สัตว ์ 4  กระเพาะ) , น ้ ามนัพืชท่ีใชแ้ลว้ในครัวเรือน  เป็น
ส่วนประกอบการผลิตน ้ ามนัไบโอดีเซล , ข้ีเถ้าจากการเผาฟืน เป็นส่วนผสมท าน ้ ายาลา้งจาน , 
เศษอาหารใชท้  าปุ๋ยจุลินทรีย ์(ปุ๋ยน ้ าบ ารุงพืช) เป็นปุ๋ยอยา่งดี , น ้ าลา้งจานน ้ าสุดทา้ยใชร้ดน ้ าตน้ไม ้ 
เช่น พืชผกัสวนครัว  ไมป้ระดบั  ดอกไม ้ ท าให้ตน้ไมโ้ตเร็ว  ใบ  ดอก  มีสีสดใส  เป็นตน้  ซ่ึงเป็น
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องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายทอดต่อๆ กนัมา  แต่
ปัจจุบนัคนไทยไดลื้มนึกคิดว่าของไทยเรามีดีไม่น้อยหน้าต่างชาติ  เป็นวิถีดั้งเดิมท่ีสูญหายไปถึง
เวลาแล้วท่ีคนไทยทุกคนควรตระหนัก  และเร่ิมตน้ใหม่โดยการอนุรักษ์นิยม สร้างจิตส านึกท่ีดี
ควบคู่กับการพฒันาตามเทคโนโลยีสมัยใหม่  แต่มีวฒันธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆ อยู่คู่กับ
ประเทศไทยตลอดไป  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าหลกัสูตรท่ี
จดัท าข้ึนจะเป็นประโยชน์กบัเกษตรกรและผูท่ี้สนใจทัว่ไปไดศึ้กษาเรียนรู้และบูรณาการองคค์วามรู้
พฒันาต่อยอดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ๆ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนมีความอยูดี่มีสุข  
  องคค์วามรู้ท่ี 1 หวัขอ้เร่ือง     การท าอาหารสัตวโ์ดยใชใ้บทางปาลม์            
  วทิยากร   คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วสัดุอุปกรณ์  ใบทางปาลม์ (ใบสด) กากน ้ าตาล  เคร่ืองบดย่อย  ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)  
ส่วนผสม ใบทางปาล์ม 100  กิโลกรัม  กากน ้ าตาล  5  กิโลกรัม ยูเรีย (46-0-0)  10  กิโลกรัม  น ้ า
สะอาด 10  ลิตร  ถงั  200  ลิตร   1  ใบ 
  วธีิท า น าส่วนผสมใหเ้ขา้กนัแลว้หมกัปิดฝาใหส้นิทอยา่ใหอ้ากาศเขา้ไดห้มกัไว ้ 21 วนั  
แลว้น าไปใหส้ัตวกิ์นอตัราโปรตีน  56.6% 
  องคค์วามรู้ท่ี 2 หวัขอ้เร่ือง  การเล้ียงสัตว ์ 4  กระเพาะครบวงจรโดยไม่กินหญา้   
  วทิยากรช่ือ คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วสัดุอุปกรณ์  โรงเรือนธรรมดา (ชั้ นเดียวอยู่ดิน) แคร่ (ส าหรับแพะนอน) ราง
อาหาร รางน ้า 
  ขั้นตอนการเล้ียง ให้สัตวกิ์นใบทางปาล์มท่ีบดยอ่ยและหมกัแลว้ใส่รางให้กินอยา่ง
นอ้ย 2  ม้ือต่อวนั   พอ่พนัธ์ุ – แม่พนัธ์ุ ใหบ้ดลูกปาลม์ผสมอีก  20  กิโลกรัม ใบทางปาล์มหมกั  100  
กิโลกรัม  แพะ – ววัขนุ  ใหบ้ดยอ่ยลูกปาลม์  40  กิโลกรัม  ต่อการหมกัใบทางปาลม์  100  กิโลกรัม 
  องคค์วามรู้ท่ี  3  หวัขอ้เร่ือง  การเล้ียงเป็ด, ไก่  
  วทิยากรช่ือ   คุณสมชาย  เสวก 
  อุปกรณ์การเล้ียง ไก่พื้นเมืองท่ีโตเร็วเน้ือมาก  ( ไก่คอล่อน ) อุปกรณ์ส าหรับท าเลา้ไก่    
  วธีิการเล้ียง ท่ีพกัการเป็นอยูต่ลอดการนอนใหท้ าแบบอศัจรรย ์ รังไข่ใหใ้ชภู้มิ
ปัญญา  คือน าใบตะไคร้และใบสะเดามารองรัง (ก าจดัตวัไร) ใหอ้นุบาลลูกไก่ อยา่งนอ้ย  3  อาทิตย ์ 
เล้ียงปลวกใหไ้ก่กิน  ใหไ้ก่ใชว้ถีิชีวติแบบดั้งเดิม 
  ประโยชน์ มีโรคนอ้ยโดยใชย้าภูมิปัญญาไทย ไก่พึ่งตนเองได ้ช่วยท างานให้กบัผู ้
เล้ียงก่อน  ( ตามภูมิปัญญาไก่ )  ก่อนทดแทนเน้ือ อยูต่ามภูมิประเทศไดดี้ไม่มีโรค รสชาติอร่อยดี   
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  องคค์วามรู้ท่ี  4 หวัขอ้เร่ือง  การท าไข่เคม็โดยใชภู้มิปัญญาไทย (ไข่เคม็สมุนไพร)  
  วทิยากรช่ือ   คุณสมชาย  เสวก 
  วสัดุอุปกรณ์ ไข่เป็ด 10    ฟอง  เกลือ  2    ชอ้นแกง  น ้าสะอาด  2    ขวด (ขวดเล็กขนาด  
0.7  ลิตร) น ้าจุลินทรีย ์4    ชอ้นแกง ใบเตยหอม  3    ขีดขวดโหล  1    ขวด 
  วธีิท า น าใบเตยหอมรองกน้ขวดโหลพอประมาณ  น าไข่เป็ดใส่ลงในขวด ใส่เกลือ และ
ใส่น ้าสะอาด น าใบเตยหอมวางดา้นบนแลว้ปิดฝาขวด ดองไว ้ 4-5  วนั  ก็สามารถน าไปตม้รับประทาน
ได ้ (หากตอ้งการน าไปทอดตอ้งดองไข่เป็นเวลา  8-12  วนั) 
  องคค์วามรู้ท่ี  5 หวัขอ้เร่ือง      การท าเตาก๊าซชีวภาพกลายเป็นแก็สหุงตม้  ( ใชมู้ลสัตว)์          
  วทิยากรช่ือ  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วิธีท า ใส่มูลสัตวว์นัละ  2  ป๊ีบ  ต่อน ้ า  4  ป๊ีบทุกวนั หลงัจากการใส่มูลสัตวค์ร้ังแรก  
500  กิโลกรัม ให้ดูฝาถงัแก็สทุกวนัว่าถงัลอยมากหรือนอ้ย  ถงันอ้ยแสดงว่าแก็สนอ้ย ถงัมากแก็สมาก 
ใหดู้แลน ้าขา้งบ่อแก๊สอยา่ใหแ้หง้ ตกัมูลสัตวท่ี์หมดแก็สแลว้น าไปใส่ตน้ไมแ้ทนปุ๋ย 
  ประโยชน์ ทดแทนพลงังานแก็สหุงตม้  ใชว้ตัถุดิบ (มูลสัตว)์ ใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
มีปุ๋ยใชไ้ดต้ลอด  ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม   
  องคค์วามรู้ท่ี  6 หวัขอ้เร่ือง   การท าแก็สในครัวเรือน      
  วทิยากรช่ือ  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วสัดุอุปกรณ์ ถงัพลาสติกขนาด  200  ลิตร 2    ลูก  ถงัพลาสติกขนาด  150  ลิตร      
อิฐบล็อก ( น ้าหนกั  3-5  กิโลกรัม/ไม่เกิน 5  กิโลกรัม)2    กอ้น ท่อ PVC  กวา้ง  4  น้ิว  ยาว  4  ฟุต  
ท่อ PVC  กวา้ง  2  น้ิว  ยาว  2  ฟุต    ขอ้ต่อ  2  น้ิว 2    ตวั ขอ้งอ   2  น้ิว  2    ตวั ขอ้เกลียว  2  น้ิว 
สายแก๊ส  ยาว  5  เมตร ท่อ PVC  กวา้ง  1  น้ิว  ยาว  1  ศอก ขอ้เกลียว  1  น้ิว วาล์วเปิด – ปิด  2    
อนั กาวทารองเทา้ 1   กระป๋อง เศษอาหาร หรือ มูลววั , มูลไก่ , มูลแพะ , มูลหมู  15    กิโลกรัม   
ตน้บอน , ตน้บุก เป็นตน้  (ยกเวน้ของเปร้ียวและกระดูกสัตว)์  16. น ้า 150    ลิตร  
  วิธีท า น าถงัขนาด  200  ลิตร  2  ลูก  โดยเปิดฝาไว ้1 ลูก และปิดฝาไว ้ 1  ลูก  และ
น าถงัขนาด  150  ลิตร  เปิดฝาแล้วผูกก้อนอิฐท่ีปากถงัไวด้้านละ 1  ก้อน (เชือกท่ีใช้ผูกก้อนอิฐ
จะตอ้ง เป็นพลาสติก เช่น สายไฟ เป็นตน้) แลว้คว  ่าถงัลง ใส่น ้ าลงถงัขนาด  200  ลิตร (ท่ีเปิดฝาไว)้  
ลงไป  3  ส่วนของถงั น าถงัขนาด  200  ลิตร (ท่ีปิดฝา) ทากาวท่ีปากรูให้สนิทอยา่ให้มีรอยร่ัวแลว้
ปิดไว ้(ทากาวอยา่งนอ้ย 3 คร้ังข้ึนไป เพื่อให้กาวติดแน่นสนิท) แลว้เจาะรูดา้นบนให้มีขนาดความ
กวา้งของปากรู  4  น้ิว เอาท่อ PVC  ขนาดกวา้ง  4  น้ิว  ยาว  4  ฟุต  ปาดให้เป็นรูปปากฉลามขนาด  
1  ส่วนของถงั  แลว้สอดลงไปทางปากรูของถงั  200  ลิตร (ถงัปิดฝาท่ีเจาะรูไว)้ โดยตั้งห่างจากกน้



171 
 

 

ถงั  10  ซ.ม  เจาะรูดา้นล่าง ใหมี้ความกวา้งของปากรู  2  น้ิว  อยูห่่างจากกน้ถงั  5  ซ.ม (ถงั 200 ลิตร
ท่ีปิดฝา) 
  โดย เจาะดา้นเดียวกบัปากฉลาม  ใส่ขอ้เกลียว  2  น้ิว  ท่ีรูเจาะพร้อมติดกาวให้สนิท
และติดขอ้งอ  แลว้น าขอ้งอท่ีเหลือต่อกบัท่อ PVC  ท่ีมีขนาดกวา้ง  2  น้ิว  ยาว  1  ศอก โดยไม่ตอ้ง
ติดกาว  แลว้น ามาต่อกบั ขอ้งอท่ีติดกาวไว ้ เพื่อเป็นท่ีระบายเศษอาหารออก  (เศษอาหารท่ีระบาย
ออกมาสามารถน าไปเป็นปุ๋ยและเป็นอาหารปลาได)้ เจาะรูดา้นบนของถงั  200  ลิตร (ถงัท่ีปิดฝา)  
อีก  1 รู  ขนาดกวา้ง  1  น้ิว  ใส่ขอ้เกลียวพร้อมติดกาวให้สนิท  แลว้เอาท่อ PVC  ท่ีมีขนาดกวา้ง  1  
น้ิว  ยาว  1  คืบ  ต่อกบัขอ้เกลียวพร้อมทากาว  แลว้น าท่อสามทางมาต่อกบัท่อ PVC  อีกคร้ังน าสาย
แก๊สตดัออกเป็น  2  เส้น  แลว้น าไปเสียบกบัรูสามทาง  1  เส้น  รูสามทางท่ีเหลือต่อกบัตวั เปิด – 
ปิดน ้า พร้อมทากาวใหส้นิท 
  น าสายแก๊สท่ีต่อกบัรูสามทางของถงั  200  ลิตร (ถงัปิดฝา)  มาเสียบต่อท่ีรูของถงั
ขนาด  150  ลิตร (เจาะรูให้มีขนาดกวา้งของปากรู  1  น้ิว  เจาะ  2  รู)   1  รู เสียบสายแก๊สไว ้ อีก  1  รู  
น าสายแก๊สท่ีเหลือ ต่อกบัเตาแก๊สพร้อมใช้งาน (สายแก๊สท่ีต่อไปยงัเตาแก๊สตอ้งติดกาวให้สนิท    
อยา่ใหร่ั้ว)น าเศษอาหารใส่ลงในท่อ PVC  ขนาดความกวา้ง  4  น้ิว  (ตอ้งเป็นเศษอาหารใหม่อยา่ให้
แหง้)  ถงั  150  ลิตร  จะลอยข้ึน  มีแก๊สใชไ้ด ้ดูรายละเอียดตามแบบแปลน (แนบทา้ย) 
  หมายเหตุ    หากถงั  150  ลิตร  ไม่ลอยข้ึน ให้ขยม่ถงัลง  อาจเกิดรอยร่ัว เอาไมแ้หย่
ลงไปในท่อ PVC  ขนาด  4  น้ิว  ที่ใส่เศษอาหาร หัวแก๊สที่ใช้ตอ้งเป็นหวัแก๊สท่ีใชปื้นยิงหรือ         
ไฟแช็กจุก กวา้นรูเตาแก๊สใหก้วา้งกวา่เดิม เพื่อใหไ้ฟติดง่าย   
  องคค์วามรู้ท่ี  7 หวัขอ้เร่ือง   การเล้ียงปลาบ่อ  3  ดา้น      
  วทิยากร ช่ือ คุณสมชาย  เสวก       
  วสัดุอุปกรณ์  บ่อปลา ใช้อิฐบล็อกอีก   3   ดา้น  ( ขนาด  2  เมตร x  6  เมตร )  
กะละมงั  1  ใบ ดินเหนียว    15    กิโลกรัม  ปลา  ( ปลาดุก )  600    ตวั 
  สูตรการท าอาหารปลา 
  ขั้นตอนการเล้ียง  รองบ่อดว้ยตน้กลว้ย  15  วนั  ใส่น ้าสะอาด  20  ช.ม   ปล่อยปลา                                              
ลงบ่อ  600  ตวั (ขนาด 2  เมตร x  6  เมตร)   
  วธีิการเล้ียง  ใหอ้าหารปลาท่ีผลิตเอง  โดยให้อาหารเชา้ – เยน็ ใหอ้าหารเสริมดว้ย
ปลวก หรือมดแดงไม่ตอ้งถ่ายน ้าบ่อปลาจนจบัขายไดเ้ม่ืออายคุรบ  4  เดือน  
  ประโยชน์ มีการออมน ้าเอาไวใ้ชแ้ทนน ้าแทนปุ๋ยใหพ้ืช  ท าใหป้ลาเจริญเติบโตดีข้ึน
และไดคุ้ณภาพ ปลาไม่มีกล่ินคาว    
  องคค์วามรู้ท่ี  8หวัขอ้เร่ือง   การท าอาหารปลาดว้ยผลไม ้  
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  วทิยากร ช่ือ คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วสัดุอุปกรณ  ผลไมทุ้กชนิด  40    กิโลกรัม  พ.ด. 6(ขนาด  25  กรัม) จ านวน      1    
ซอง  กากน ้าตาลจ านวน    20    ลิตร น ้าสะอาดจ านวน    10    ลิตร 
  วธีิท า น าวตัถุดิบทั้งหมด  หมกัไว ้ 15  วนัข้ึนไป  จึงสามารถน าไปเป็นอาหารปลาได ้   
  องคค์วามรู้ท่ี  9 หวัขอ้เร่ือง  การท าปลาเคม็อบดิน     
  วทิยากร ช่ือ คุณสมชาย  เสวก 
              วสัดุอุปกรณ์ ดินร่วนปนทราย (ดินแหง้ ให้อยูใ่นร่มไม่โดนฝนหรือน ้า)  ปลา (ลา้ง
ปลาใหส้ะอาด)  กระดาษ (กระดาษห่อโรตี) ส าหรับใชใ้นการห่อปลา  เกลือแกง 
  วธีิการท า การวางกระดาษลงโรยเกลือบนกระดาษ (ตามความตอ้งการแลว้แต่ขนาด
ของปลา)  วางปลาลงบนกระดาษท่ีโรยเกลือแล้ว  และโรยเกลือบนตวัปลาอีกคร้ังแล้วห่อให้
เรียบร้อย น าดินท่ีเตรียมไวไ้ปเกล่ียให้เสมอแล้วเอากระดาษปู  น าปลาท่ีห่อแล้วไปวางเรียงบน
กระดาษแลว้ปิดทบัดว้ยกระดาษอีกคร้ัง น าดินมาถมให้สูงจากพื้นดินประมาณ  5  ซ.ม (ดินกลบให้
มิดชิด) หมกัไว ้ 5-7  วนั จึงสามารถน าไปรับประทานได ้
  องคค์วามรู้ท่ี 10 หวัขอ้เร่ือง     การท าและการเล้ียงจุลินทรีย ์โดยใชภู้มิปัญญาไทย            
  วทิยากรช่ือ  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วสัดุอุปกรณ์  ดินท่ีอยูบ่นท่ีสูงเนิน  เช่น  ภูเขาเป็นตน้  ซ่ึงไม่มีสารเคมีตกคา้ง มีกล่ิน
คล้าย เห็ดโคนจ านวน  1  กิโลกรัม   แกลบใหม่จ านวน 10   กิโลกรัม   ร าละเอียดจ านวน  10   
กิโลกรัม น ้าสะอาดจ านวน   5  ลิตร  ภาชนะ   ( ลูกท่อปิดทา้ย  )จ  านวน   2    แผน่  
  วิธีการท า และเล้ียงจุลินทรีย ์ ให้น าวสัดุทั้ง  4  อย่างขา้งตน้มาผสมลงในลูกท่อให้
เขา้กนั แลว้ปิดดว้ยกระเบ้ือง วางไวใ้ตต้น้ไม ้ (ในท่ีร่มไม่โดนแสงแดด )  กลบักองทุกวนัใน 1 อาทิตย์
แรก  หลงัจากนั้น อาทิตยล์ะ 1 คร้ัง  เม่ือครบสามอาทิตยน์ ามาใชไ้ด ้
  วธีิท า และเล้ียงจุลินทรีย ์ใส่น ้าสะอาดลงไปในถงั  200  ลิตร   เทกากน ้ าตาลผสมให้
เขา้กนัประมาณ 5 นาที    น าจุลินทรียท่ี์กินร าลงไปคนใหเ้ขา้กนั โดยการคนไปทางขวามือ ( ตามเข็ม
นาฬิกา )  ประมาณ  10  นาที ปิดฝาเอาไวป้ระมาณ 15 วนั     เม่ือครบ  15  วนั  น ามาใชไ้ด ้โดยใช้
เป็นจุลินทรียปุ๋์ยกบัพืช , สัตว ์, ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นจุลินทรียกิ์นน ้ามนั เป็นตน้ 
  องคค์วามรู้ท่ี  11  หวัขอ้เร่ือง   การท าปุ๋ยหมกั 
  วทิยากร ช่ือ  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ  
  วสัดุอุปกรณ์ ใบทางปาลม์บดยอ่ยใหล้ะเอียด   700   กิโลกรัม   ไก่  (ท าหนา้ท่ีคุย้เข่ีย) 
โรงเรือน  ววั – แพะ    
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  วธีิท า  วตัถุดิบดงักล่าวใส่เอาไวใ้นโรงเรือน ววั  แพะ และไก่  จะช่วยท าหนา้ท่ีกลบั
กองทุกวนั  หมกัเอาไว ้ 1  เดือน  (ววั  3  ตวั  จะไดปุ๋้ย  2  ตนั/เดือน, แพะ  50  ตวั  จะไดปุ๋้ย  1  ตนั/ 
เดือน) สามารถน าไปใส่ตน้ไมไ้ดท้นัท่ี   
  องคค์วามรู้ท่ี  12  หวัขอ้เร่ือง     การปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น           
  วทิยากรช่ือ   คุณบูหมาดโสด  ตาเดอิน 
  วสัดุอุปกรณ์ ขดุบ่อใหลึ้กบวกคนัดินประมาณ 4 เมตร ความกวา้ง 19  เมตร ยาว   29   
เมตร คลุมดว้ยผา้มุง้ไนลอนผสมยูว ี ( บนคนัดิน ) 
  วธีิการปลูก  มีอยู ่ 2  วธีิ คือ วธีิท่ี 1 ปลูกพืชผกัโดยใช้กระดาษกระสอบปุ๋ยปูลงบน
ร่อพืชผกั เพื่อไม่ให้ความร้อนลงไปยงั ดิน  และเป็นการควบคุมหญา้อีกทางหน่ึง และวิธีท่ี  2 ปลูก
พืชผกัโดยใช้ปุ๋ยมะพร้าว (ผลิตเอง)  เพื่อตอ้งการเก็บความช้ืนให้กบัพืชแต่การปลูกพืชผกัทุกชนิด
จะใชปุ๋้ยท่ีผลิตเองทั้งหมดตลอดจนถึง 
  ประโยชน์ ผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีน ้ าน้อยก็ปลูกได ้ปลอดภยัต่อภยัธรรมชาติ และอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริง 
 
  องคค์วามรู้ท่ี  13 หวัขอ้เร่ือง  การเพาะถัว่งอก 
  วทิยากร ช่ือ  นางบูหมาดโสด  ตาเดอิน 
  วสัดุอุปกรณ์  ล าไมไ้ผย่าว   1.5   เมตร  สายยางเส้นเล็กยาว   2   เมตร ถงัพลาสติก 
สีด า (พร้อมฝาปิด) กระสอบป่าน (รองถงัพลาสติก) น ้าสะอาด ถัว่เขียว  1/2   กิโลกรัม 
  วธีิการท า น าไมไ้ผเ่จาะรูขอ้ดา้นบน  สอดสายยางท่ีรูบนไมไ้ผ ่ต่อสายน ้ าเขา้สายยาง
ตดักระสอบป่านใหก้ลมเขา้กบัถงั 
  วธีิการเพาะใส่ถัว่เขียวลงในถงั รดน ้าโดยกระบอกไมไ้ผ ่  5  นาที/คร้ัง เพาะไว ้ 24  
ช.ม  ก็สามารถน าไปรับประทานได ้ (ตดัรากถัว่งอกดา้นใตก้ระสอบป่าน)   
  องคค์วามรู้ท่ี  14 หวัขอ้เร่ือง  การเพาะเห็ดอบโอ่ง  
  วทิยากร  ช่ือ  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  วตัถุประสงค ์ประหยดังบประมาณ ประหยดัพื้นท่ี  พอกินในครัวเรือน  ลดรายจ่าย
ปลูกผกัปลอดสารพิษ 
  อุปกรณ์ โอ่ง  ตระแกรง หรือ ไมท่ี้สามารถน ามาวางไวใ้หเ้ห็ดตั้งเป็นแนวตรงไดถุ้ง
ด า ส าหรับปิดปากโอ่ง 
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  วิธีการท า น าโอ่งมาวางนอนลง  วางตระแกรงหรือไม ้วางพาดในโอ่ง แลว้น าเช้ือ
เห็ดมาวางเรียงให้เต็ม ใส่น ้ าในโอ่ง (ส่วนท่ีอยูด่า้นล่าง พอประมาณ)น าถุงด ามามดัปิดปากโอ่ง ให้
วางไวใ้นท่ีร่ม  ตั้งไว ้ 5-6  วนั เห็ดจะออกดอกสามารถเก็บไปบริโภคได ้
  องคค์วามรู้ท่ี 15 หวัขอ้เร่ือง      การปลูกพืชผสมผสาน 5 ไร่ แกจ้น       
  วทิยากรช่ือ   คุณบูหมาดโสด  ตาเดอิน 
  วสัดุอุปกรณ์ ยาง 350  ตน้  สละ  400  ตน้ พริกไทย  350  คา้ง  ผกัเหนียง 400 ตน้ 
พริกข้ีหนู 400 ตน้  ผกัหวานป่า 400 ตน้ ตน้จ าปาทอง 200 ตน้ปลูกพืชคลุมดิน (ใบชะพลู; ใบบวับก) 
  วธีิการปลูก การปลูกยางพารา และตดัแต่งก่ิงให้มากท่ีสุด (ตอนใหม่ๆ)   สละอินโด 
ปลูกผกัเหนียงระหว่างตน้ยาง ปลูกจ าปาทอง   ผกัหวานป่า ปลูกพริกไทย เม่ือตน้ยางเร่ิมเปิดกรีด 
ปลูกพริกข้ีหนูปลูกใบชะพลู (คลุมดิน) 
  ประโยชน์ ใชเ้น้ือท่ีดินใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด  เป็นวนเกษตรพึ่งพาซ่ึงกนั 
  องคค์วามรู้ท่ี  16 หวัขอ้เร่ือง  การท าน ้ามนัไบโอดีเซล  โดยการใชภู้มิปัญญาไทย      
  วทิยากรช่ือ  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ  
  วสัดุอุปกรณ์  น ้ ามนัท่ีเหลือใช ้ 100  ลิตร  จุลินทรียท่ี์กินกากน ้ าตาลแลว้  5   ลิตร 
น ้ามนัดีเซล   20   ลิตร ถงัแสตนเลสบรรจุได ้150   ลิตร ตวัวดัอุณหภูมิ 1    อนั  เตาแก็ส   1     เตา 
  วิธีท า  รายการท่ี 1 – 2   มีการน ามาหมกัใชเ้วลา  15 - 20 วนั  แลว้กรองน ้ ามนัท่ีอยู่
ขา้งบนมาเทใส่ถงัแสตนเลสพร้อมกบัน ้ามนัดีเซล  ยกข้ึนตั้งบนเตาแก็สท่ีอุณหภูมิ  60  องศา   ยกลง
ทิ้งเอาไว ้ 2  ช.ม ใชไ้ดท้นัทีประโยชน์ ลดตน้ทุนการผลิตน าน ้ ามนัท่ีใชแ้ลว้ในครัวเรือนมาใช้ให้
เป็นประโยชน์มากท่ีสุด รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
  องคค์วามรู้ท่ี 17  หวัขอ้เร่ือง     ตูอ้บสมุนไพร   ( การใชส้มุนไพรเยยีวยารักษาโรค )             
  วทิยากรช่ือ   คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  อุปกรณ์ อิฐบล็อก   70   กอ้น ปูน 2   กระสอบ  สังกะสีมุงหลงัคา   5     แผน่   
กะทะ 1  ใบ  เตา  1    ลูก ฝาครอบ  1     ฝา  น ้าสะอาด  1    ป๊ีบ 
  วิธีใช้ การ น าสมุนไพรมาตม้แลว้อบ (ตามชนิดของโรคท่ีตอ้งการรักษา)  การอบ
สมุนไพรสามารถเขา้ไปอบไดค้ร้ังละ  4  คน   ใช้เวลาอบคร้ังละ  5   นาทีประโยชน์ ใชรั้กษาโรค
และผอ่นคลายความเม่ือยลา้ 
  องคค์วามรู้ท่ี  18 หวัขอ้เร่ือง  การท าน ้ามนันวด     
  วทิยากร  ช่ือ คุณสมชาย  เสวก 
  วสัดุอุปกรณ์  มะพร้าวสด ขวดหรือถุงพลาสติกทนความร้อน 
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  วธีิท า น ามะพร้าวไปขดุแลว้ป้ันเอาแต่หวักะทิ น าหวักะทิใส่ถุงหรือขวดปิดให้สนิท
อยา่ให้อากาศเขา้เก็บไว ้ 5-7  วนัน ้ ากะทิจะตกตะกอนขา้งบนจะมีน ้ ามนัลอยข้ึนส่วนตะกอนจะอยู่
กน้ถุงหรือกน้ขวด รินเอาน ้ามนัท่ีลอยอยูข่า้งบนมาใชป้ระโยชน์ 
  ประโยชน์ใชน้วด  ท าสปาร์ไดดี้มาก  โดยผสมน ้ าหอมตามกล่ินท่ีชอบ ใชท้าผิวกนั
ผวิแหง้แตกไดดี้ 
  หมายเหตุ      ตอ้งเป็นมะพร้าวสดเท่านั้น  หา้มน าไปแช่ตูเ้ยน็น ้ามนัจะเป็นไข 
  องคค์วามรู้ท่ี  19 หวัขอ้เร่ือง การท าน ้าส้มควนัไมค้รบวงจร   
  วทิยากรช่ือ  คุณสมชาย  เสวก 
  วสัดุอุปกรณ์ ถงั    200   ลิตรจ านวน 1     ลูก ท่อเหล็ก  3  น้ิว    ยาว   3  ซ.ม     1     เส้น 
อิฐบล็อ  70     กอ้น ปูน 3  กระสอบ  เตาเผา  1     เตา 
  วิธีท า น าอุปกรณ์ทั้ งหมดมาประกอบ ติดตั้ งสัดส่วนท่ีวางเอาไว ้ไม้ท่ีน ามาเผา
จะตอ้งค านึงถึงน ้าท่ีออกมาวา่จะน าไปใชท้  าอะไร เช่น ตอ้งการท าน ้ าส้มควนัไมไ้ปใชฉี้ดไล่ศตัรูพืช   
จะตอ้งเอาไมส้ะเดา , ไมย้คูา   มาเผา เป็นตน้    
  ประโยชน์ ใชฉี้ดไล่ศตัรูพืช, ข้ีเถา้จะเอาไปท าน ้ ายาลา้งจาน, น ้ าในบ่อท่ีท่อผา่นจะ
เล้ียงปลาอีก 
 
  องคค์วามรู้ท่ี  20 หวัขอ้เร่ือง    การท าน ้ายาลา้งจาน   
  วทิยากรช่ือ   นางปัณจณา  มงคลศรีพนัเลิศ 
  อุปกรณ์  น ้าข้ีเถา้ 10    กิโลกรัม   เอน็  70 จ  านวน 1    กิโลกรัม ผงฟอง   600    กรัม 
กรดมะนาว 600    กรัม  เกลือ  6   ห่อ กล่ินมะนาว ( แลว้แต่ตอ้งการ )  
  วธีิท า  คนเอน็  70  ใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนั  ( คนให้ไปทางเดียวกนั )แลว้ใส่เกลือลง
ไปทีละนิดๆจนหมดทั้ง  6  ถุง ใส่กรดมะนาว ใส่ผงฟอง  กล่ิน พร้อมๆใส่น ้ าข้ีเถา้ไปดว้ยคนไปอีก  
5  นาที ตั้งไว ้ 1  คืน 
  องคค์วามรู้ท่ี  21 หวัขอ้เร่ือง การปลูกพืชตีกลบั  (การปลูกกลว้ยเอาปลายลง)   
  วทิยากร ช่ือ คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
  คุณลกัษณะ ใช้พื้นท่ีน้อย ผลผลิตออกก่อนก าหนด ล าตน้เต้ียกว่าเดิม ผลผลิต
มากกวา่เดิม ตลาดยาวไกล  ไม่เกินความสามารถในการผลิต ทุกหน่วยงานสนบัสนุนได ้
  วิธการ การปลูกพืชตีกลบั (การปลูกกลว้ย) หาหน่อกลว้ยท่ีออกห่างจากล าตน้ใหญ่ 
เพื่อตอ้งการให้ไดส่้วนท่ีเป็นเหงา้กลว้ยสมบูรณ์ (ไดค้รบทั้งหมด) ตดัหน่อกลว้ยท่ีมีคุณสมบติัตาม
ขอ้ 1  โดยวดัจากโคนตน้ ข้ึนไปประมาณ 20 ซ.ม. ส่วนท่ีเหลือให้ตดัทิ้ง ขุดหลุมให้ลึกกว่าหน่อ
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กลว้ยหลงัจากท่ีพร้อมจะปลูก (ความกวา้งของหลุม ตามขนาดของหน่อกลว้ยและเหง้า) น าหน่อ
กลว้ยลงหลุม โดยเอาส่วนท่ีเป็นล าตน้ลงดิน แล้วให้เหงา้กลว้ยข้ึนบน แลว้กลบให้มิด ระยะเวลา 
การงอกของหน่อกลว้ยจะข้ึนอยู่กบัความช้ืนของดิน  และจ านวนหน่อกล้วยท่ีงอกนั้นก็ข้ึนอยู่กบั
ความสมบูรณ์ของเหงา้ท่ีน ามาปลูก 
  วธีิการเติมกล่ินต่างๆ   ใหใ้ส่ในช่วงท่ีกลว้ยก าลงัเร่ิมออกปลี  ใหเ้จาะท่ีล าตน้แลว้น า
กล่ิน (หัวเช้ือกล่ิน  สามารถซ้ือได้ตามทอ้งตลาด) ต่างๆน ามาชุปส าลี  แล้วใส่ในล าตน้ท่ีเจาะรู
เรียบร้อยแลว้  จากนั้นใหน้ าสก๊อตเทป มาปิดท่ีปากรู เพื่อป้องกนัน ้าเขา้ 
  องคค์วามรู้ท่ี 22หวัขอ้เร่ือง    การท าบญัชีครัวเรือน               
  วทิยากรช่ือ   เจา้หนา้ท่ีส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั 
  “  การรับเงิน  จ่ายเงินเกษตรกร   จะมีทั้งการรับ – จ่ายเงินเพื่อความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในครัวเรือน  และจากการท ามาหากินหรือการประกอบอาชีพ  ดงันั้น หากสามารถแยกแยะ
ไดว้า่อะไรคือรายรับ – รายจ่ายเพื่อความเป็นอยูข่องสมาชิกในครัวเรือน  หรือ อาจเรียกวา่ รายรับ – 
รายจ่ายท่ีไม่ไดเ้กิดจากการประกอบอาชีพ  และอะไรคือรายรับ – รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ  
แล้วน าไปแยกจดบนัทึกไวโ้ดยไม่ปะปนกนั  การจดบนัทึกรายรับ – รายจ่ายท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ
ประกอบอาชีพก็จะท าใหรู้้ถึงการใชจ่้ายในครัวเรือนวา่มีการใชจ่้ายเงินเกินตวัหรือไม่  มีรายจ่ายใดท่ี
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็นและถา้ไม่ใชจ่้ายอีกในคร้ังต่อไปจะท าให้ประหยดัเงินลงได ้ ส่วนการจด
บนัทึกรายรับ – รายจ่ายจากการประกอบอาชีพ  จะท าใหรู้้วา่  การลงทุนประกอบอาชีพแต่ละคราวมี
ก าไรหรือขาดทุน 
  ประโยชน์ของการจดักิจกรรมโครงการในคร้ังน้ี คือ ประชาชนไดรั้บการส่งเสริม
ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายผูไ้ดรั้บการเรียนรู้
สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และขยายผล ประชาชนสามารถด าเนินชีวิต 
และปรับเปล่ียนวธีิคิดใหเ้ขา้กบัวิถีชีวิตชุมชน และประชาชนไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ 
เพื่อสร้างรายไดใ้หชุ้มชนจนน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้

2.3 กระบวนการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการศึกษา พบว่า ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย มีเป้าหมายหลกัในการสร้างกิจกรรมให้กบัครอบครัว โดยการท า
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์คุม้ค่า บนพื้นฐานการ
ด าเนินชีวติตามวถีิชีวติของเกษตรกร อาชีพหลกัการท าสวนยางพารา อาชีพเสริมปลูกพืช เล้ียงสัตว ์
ตามความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีบริเวณบา้น และในสวนยางพารา และกิจกรรมอ่ืนๆ    
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  การจดัสวสัดิการด้านการศึกษา กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย เร่ิมตน้จากการปรับฐานคิดจากสมาชิกในครอบครัว โดยคุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหม และ
คุณน้าจ าเนียร กาญจนพรหม ไดเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัลูก ในการผลิตเพื่อใช้ภายในครัวเรือน ท่ี
เหลือจึงจ าหน่ายเพื่อเปลดค่าใช่จ่าย โดยตามปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไดอ้ธิบายให้เขา้ใจ
วา่ 

 
   “… ตลาดสดประจ าบา้น คือเราสมาชิกในบา้นทุกคนสามารถผลิตกนัเองได้
ในหลายอยา่ง อาทิ  การปลูกผกัสวนครัว การเล้ียงสัตว ์การแปรรูปอาหาร การผลิตปุ๋ย
บ ารุงพืช การผลิตอาหารสัตวชี์วภาพ การผลิตน ้ ายาเอนกประสงคล์ดค่าใช้จ่าย แต่กลบั
เพิ่มรายไดใ้นแต่ละวนั “วนัน้ีไม่มีรายไดเ้ขา้บา้นแม่แต่บาทเดียว แต่วนัน้ีไม่ตอ้งจ่ายเงิน 
ฉะนั้นก าไร ขาดทุนก็ไม่เป็นไร แต่สมาชิกครอบครัวมีความสุข ” จากการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฉบบัครัวเรือนกาญจนพรหม จึงเป็นตน้แบบแห่งการ
เรียนรู้ในชุมชนบา้นหน าควาย…” 

 
  จากการด าเนินกิจกรรมของครอบครัวในการด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งยดึถือปัจจยัพื้นฐานการบริโภคจากอาหารหลกั 5 หมู่ มีส่ิงใดบา้งจ าเป็น มี
ส่ิงใดบา้งทดแทนกนัได ้มีส่ิงใดบา้งจ าเป็นตอ้งซ้ือ มีส่ิงใดบา้งสามารถผลิต และปลูกสร้างเองได ้
จากแนวคิดในเร่ืองความตอ้งการของความจ าเป็น โดยการใชว้ิธีปรับแนวคิด ปรับเปล่ียนขบวนการ
คิด ในการใหต้วัเองและครอบครัวอยูไ่ด ้การจดัการความรู้ของคุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหม และคุณ
นา้จ าเนียร กาญจนพรหมไดแ้สวงหาความรู้จาการศึกษาและเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการชีววิถี แลว้น า
ความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใช้ในครอในครอบครัว บนพื้นฐานของการด ารงชีวิตจริง พบว่า การเกษตร
แบบพึ่งพา ใน 4 ดา้น คือ ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ประมง และเร่ืองของจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (EM) 
ช่วยในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้การจดัการทั้ง 4 เร่ือง ใชว้ตัถุดิบท่ีมีตามธรรมชาติท่ีมีในทอ้งถ่ิน
ให้เกิดประโยชน์เก้ือกูลกนัมากท่ีสุด ลดละเลิกการใช้สารเคมีให้มากท่ีสุด ทุกเร่ืองท่ีท า ท าบน
พื้นฐานท่ีอยากเห็นผูเ้ล้ียงสุขภาพดีมีความสุข  
  ภายหลงัจากครอครัวกาญจนพรหมไดส้ะสมองค์ความรู้ และจดัเก็บองค์ความรู้ท่ี
ค้นพบไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบชีววิถี 
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่รุ่นลูก คือ คุณอรทยั  กาญจนพรหม  คุณคณิศร์   กาญจนพรหมและคุณสร
นนท ์  กาญจนพรหม ไดน้ าความรู้ท่ีเป็นมรดกจากรุ่นพอ่ แม่ ไปประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัต่อไป ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
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   “…จากค าโบราณท่ีสอนว่า มีความรู้ เหมือนมีทรัพยอ์ยู่นับแสน ฉะนั้นใน
ศูนย์การเ รียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน าควาย  จึงได้ทดลองลงมือท าจาก
ประสบการณ์จริง ปฏิบติัจริง โดยให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนไดเ้ขา้มารับรู้ และ
เรียนรู้ร่วม ตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้ในเร่ืองชีววิถี คือถา้อยา่งประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพเกษตรจะตอ้งท าความเขา้ใจเร่ืองชีววิถี เสียก่อน เพราะถา้หากเราเขา้ใจ
ในชีววิถีอย่างลึกซ้ึงก็จะส่งผลให้พื้นท่ีการเกษตรเรามี ดินดี น ้ าดี อากาศดี แดดดี ซ่ึง
ความรู้ท่ีค้นพบน้ีก็จะถ่ายทอดให้ลูกทุกคน เพื่อเป็นมรดกความรู้ท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่น…” 
 

  การเล้ียงสัตวจ์ะเล้ียงสัตวพ์ื้นเมืองท่ีมีอยูคู่่บา้นคู่เมืองของคนไทย การดูแลเล้ียงดูให้
เป็นธรรมชาติช่วยเหลือเก้ือกูล  อย่างน้อย 50% ใชห้ลกัวิทยาการประสานกบัการเป็นอยู่จริงของ
สัตวเ์ล้ียงใหส้อดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั   ให้คน สัตว ์พืช และจุลินทรีย ์สามารถอยูร่่วมกนัไดแ้บบ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั ในกิจกรรมในฟาร์มใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมหลกั ประมาณ 6 ไร่ เป็นท่ีอยูอ่าศยั และ
ท ากิจกรรม หลกัสูตร รายละเอียดดงัน้ี 

1. ท าสวนยางพารา ประมาณ 5 ไร่ ซ่ึงเป็นแหล่งท ากิจกรรมต่างๆ 
2. เล้ียงปลาในบ่อปูดว้ยพลาสติกขนาดเล็กกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกไม่เกิน 1 

เมตร จ านวน 20 บ่อ เล้ียงปลาดุก ปลาหมอ ปลาแรด ปลานิล ขา้งบา้นและในสวนยางพารา 
3. เล้ียงกบในบ่อดิน ปูด้วยพลาสติก จ านวน 3 บ่อ ในระหว่างแถวของสวน

ยางพารา 
4. เล้ียงปลาดุกในบ่อแบบร่องคู ในสวนยางพารา  จ านวน 3 บ่อ 
5. มีโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 หลงั 
6. โรงผลิตเห็ดนางฟ้า 1 หลงั 
7. เล้ียงโคพื้นเมือง 13 ตวั 
8. เล้ียงแพะพื้นเมือง 13 ตวั 
9. เล้ียงหมู 10 ตวั 
10. เล้ียงไก่พื้นเมืองลูกผสม 200 ตวั 
11. เล้ียงเป็ดเทศ 20 ตวั 
12. เล้ียงห่าน 4 ตวั 
13. ปลูกผกัพื้นบา้น  เช่น ผกัเหมียง ผกักูด กระทือ ฯลฯ ระหวา่งแถวยางพารา 
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14. แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ท าน ้ายาซกัลา้งอเนกประสงคไ์วใ้ชใ้นครัวเรือน  
15. ฝึกอบรมแก่เกษตรกร หลกัสูตรการพึ่งพาตนเอง 

  จากการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงพฒันาเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้การเล้ียงสัตว ์โดยมุ่งเนน้การเล้ียงสัตวร์ะบบปศุสัตวอิ์นทรียเ์ป็นหลกั โดยการแผนการจดัการ
เล้ียงระบบปศุสัตวอิ์นทรีย ์มีการวางแผนเร่ืองพื้นท่ีเล้ียงสัตว ์ พื้นท่ีวา่งให้สัตวเ์ล้ียงไดมี้ท่ีออกก าลงั
กาย เดินหาอาหารท่ีชอบกินไดต้ามธรรมชาติ  การปลูกหญา้อาหารสัตวใ์ห้พอเพียงต่อตวามตอ้งการ
ของสัตวแ์ต่ละชนิด สัตวส์ามารถเดินหาอาหารท่ีชอบกินไดต้ามธรรมชาติ    และมีแหล่งอาหารสัตว์
ตามฤดูการที่มีในทอ้งถิ่นโดยไม่ตอ้งช้ือ ผลิตสูตรอาหารใช้เอง เช่น ตน้บอน  ตน้บุก  ตน้
สาคู  มนัเทศ  มนัส าปะหลงั และวตัถุดิบท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินไม่ใชอ้าหารส าเร็จรูป  เป็นตน้ 
  ครอบครัวกาญจนพรหม ไดก้ารวางแผนการใชส้มุนไพรเพื่อป้องกนัโรค  สัตวทุ์กช
นิท่ี เ ล้ียงส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง  การคัดเลือกพันธ์ุ ท่ี เหมาะสมกับสภาพท้อง ถ่ินและ
ส่ิงแวดลอ้ม คดัเลือกโดยใชก้ฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นตวัคดัเลือกในการปรับเปล่ียนวิถีการผลิต การ
จดัการเร่ืองอาหาร โคพื้นเมือง เน้นให้กินหญา้เป็นอาหารหลกั ซ่ึงมีแปลงหญา้ประมาณ 1 ไร่ 
นอกจากนั้นก็ปล่อยให้กินในพื้นท่ีสวนประมาณ 6 ไร่  แพะพื้นเมืองขงัคอก ตดัหญา้ในพื้นท่ี และ
บริเวณริมถนน ให้กินทุกวนั ช่วงเยน็ปล่อยให้กินในสวนยางพาราเพื่อนบา้นประมาณ 1 ชัว่โมงใน
บางวนั  สุกร เล้ียงโดยใชเ้ศษอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือน อาหารหลกัจะตม้ขา้วผสมบอนให้กิน หัน่
หยวกกลว้ย วชัพืชตระกูลถัว่ เป็นอาหารเสริม  ไก่พื้นเมือง ให้กินขา้วตม้ และขา้วเปลือกโดยปล่อย
ใหห้ากินเองตามธรรมชาติในช่วงเวลาเยน็ เป็ด ห่าน ให้กินขา้วตม้ เศษอาหาร และปล่อยให้ออกหา
กินบริเวณสวนยาง ยงัช่วยในการดูแลสัตว์เล้ือยคลานพวกงู และตะขาบ ไม่ให้มารบกวนเป็น
อนัตรายบริเวณบ้าน ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาในการบริหารจดัการท่ีอยู่อาศยัอีกรูปแบบนีงท่ีมีความ
สอดคลอ้งในการพึงพากนัระหวา่คนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ  
  จากปรกฏการณ์ดงักล่าว พบว่า สังคมครอบครัวกาญจนพรหมเป็นแห่งการเรียนรู้
เป็นสังคม ท่ีเปิดโอกาสให้สิทธิแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวให้โอกาสได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง  เม่ือทุกคนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ยอ่มก่อให้เกิดความเจริญงอกงามในแต่ละบุคคล
และแน่นอนเม่ือแต่ละบุคคลเจริญงอกงามย่อมจะส่งผลไปสู่ความเจริญงอกงามของครอบครัว  
ชุมชน  สังคมประเทศชาติ  รวมถึงนานาชาติดว้ย  การสร้างสังคมใหเ้กิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จึง
มีแนวโนม้ท่ีท าใหม้วลมนุษยชาติเกิดความเจริญกา้วหนา้ไปดว้ย  
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ภาพท่ี   29   แสดงภาพแสดงภาพการใหบ้ริการความรู้ปรับฐานคิดภาคทฤษฏี 
                  (คุณวรัิตน์ กาญจนพรหม  : ประธานศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย) 

 

 
 
ภาพท่ี   30   แสดงภาพผูฟั้งค าบรรยายการใหบ้ริการความรู้ปรับฐานคิดภาคทฤษฏี 
 



181 
 

 

 
 

ภาพท่ี    31   แสดงภาพการสาธิตภาคปฏิบติัการท าน ้ายาลา้งจานเอนกประสงคใ์ชใ้นครัวเรือน 
                   (คุณนา้จ าเนียร กาญจนพรหม และคุณคณิศร์  กาญจนพรหม :วทิยากรภาคปฏิบติั) 
 

 
 
ภาพท่ี   32    แสดงภาพการสาธิตวธีิผลิตอาหารสัตวเ์พื่อใชเ้ล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ีสวนยางพารา 
 



182 
 

 

 
 
ภาพท่ี   33   แสดงภาพแปลงสาธิตการเล้ียงสัตวน์ ้าในบ่อพลาสติกในพื้นท่ีสวนยางพารา 

 
 
ภาพท่ี   34   แสดงภาพจดัป้ายนิทรรศการเพื่อเป็นส่ือในการเรียนรู้แก่สมาชิกภายนอก 
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  การใหบ้ริการความรู้ดว้ยวิธีการฝึกอบรมของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย เป็นการน าแนวทางการพฒันาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัสูตร 2 คืน 3 วนั ของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควายจึงไดน้ าความรู้ท่ี
ใชใ้นการเผยแพร่ใหก้บัผูท่ี้เขา้ฝึกอบรมเพื่อเป็นแนวความคิดและตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการพฒันาความ
เป็นอยู่ของผูท่ี้เขา้ฝึกอบรม ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นล้วนใช้วิชาการและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดความง่ายท่ีจะน าความรู้นั้นไปเผยแพร่ใหก้บัผูท่ี้เขา้ฝึกอบรมทุกระดบัชนชั้นท่ี
สนใจโดยไม่มีการปิดบงัความรู้แบ่งออกเป็น 5 ดา้นหลกัโดยมีองคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการฝึกอบรมดงัน้ี 
  ด้านที ่1 การเพาะปลูก 
  ดา้นการเพาะปลูกนั้นขา้พเจา้ไดท้  าการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัวโดยการผลิตแบบ
เกษตรอินทรียโ์ดยไม่ใชส้ารเคมีในการผลิตโดยการน าจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพมาใชใ้นดา้นต่างๆ
เช่นการผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพ การผลิตฮอร์โมนพืช การผลิตสารไล่แมลงใชเ้อง เป็นตน้ และไดมี้การ
เพาะเห็ดชนิดและวิธีการต่างๆเช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดแครง เห็ดหลินจือ และการ
เพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
  ด้านที ่2 การปศุสัตว์ 
  ด้านการปศุสัตว์นั้ นข้าพเจ้าไดท าการเล้ียงสัตว์แบบอินทรีย์โดยการพึ่ งยาและ
สารเคมีให้นอ้ยท่ีสุดโดยการใชจุ้ลินทรีย ์ในการบ าบดัส่ิงแวดลอ้มและน าเอาสมุนไพรมาใชใ้นการ
บ ารุงรักษาสุขภาพสัตวเ์ล้ียงแบบพอเพียงไม่คา้ก าไรแต่เล้ียงไวเ้พื่อเป็นภูมิคุม้กนัของครอบครัวว่า
ยงัไงก็ตามครอบครัวของเราก็มีอาหารประเภทโปรตีนส ารองอยู่ทั้งหมดน้ีท าเพื่อเป็นแบบอย่าง
ใหก้บัผูท่ี้สนใจส าหรับสัตวท่ี์เล้ียงอยูต่อนน้ีคือ สุกร แพะ ววัพื้นเมือง ไก่ เป็ด และห่านสัตวท์ั้งหมด
น้ีขา้พเจา้ไดจ้ดัระบบวงจรชีวิตให้พึ่งพาอาศยักนัเช่นเล้ียงห่านไวป้้องกนังูหรือสัตวมี์พิษ  เล้ียงเป็ด
ไวก้ าจดัหนอนแมลงวนั จากส่ิงปฏิกูลต่างๆจากสัตวช์นิดอ่ืน 
  ด้านที ่3 การประมง 
  การเล้ียงปลาในบ่อพลาสติกเพื่อส่งเสริมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงให้พึ่งพาตนเองได้
หรือใหช้าวบา้นหรือผูท่ี้มีพื้นท่ีนอ้ยสามารถท าบ่อปลาขนาดเล็ก เลียนแบบธรรมชาติ และเล้ียงปลา
จ านวนมากไดเ้ป็นอาหารในครอบครัว และหากเหลือจ าหน่ายเป็นรายได้ต่อไป องค์ความรู้ท่ีใช้
การเตรีมบ่อโดยมีวธีิการและขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขดุบ่อขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร 
2. ปูบ่อด้วยพลาสติกหนากวา้ง 4 เมตร เพื่อให้สามารถเก็บกกัน ้ าได้และเช้ือโรค

อ่ืนๆไม่ปนเป้ือนมาจากดิน เซาะขอบบ่อเป็นร่องพบัพลาสติกอดัลงร่อง แลว้เอาดินกลบให้มิดชิดถึง
ขอบบ่อ 
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3. ใส่ดินลงกน้บ่อพอประมาณ เพื่อสร้างสภาพธรรมชาติ 
4. ใส่ปุ๋ยแหง้ลงไปในบ่อประมาณ 8-10 ก ามือ เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติในน ้ า (แพ

ลงกต์อน) ใส่จุลินทรียน์ ้า 1-2 แกว้ เพื่อปรับสภาพน ้าในบ่อ 
5. ปล่อยน ้าเขา้ใหเ้ตม็บ่อ ไม่ให้เห็นขอบพลาสติก ทิ้งไว ้3-5 วนั 
6. น าปลาขนาดยาว 2 น้ิว ลงเล้ียงประมาณ 400 ตวั 
7. ลอ้มรอบบ่อดว้ยตาข่ายเก็บชายฝังดิน เพื่อกนังูและสัตวอ่ื์นๆมากินปลา 
8. ปลูกพืชผกัสวนครัว เช่น ตะไคร้ โหระพา แมงลกั ผกัชี ถัว่ฝักยาว ฯลฯ รอบๆบ่อ 
9. ประมาณ 45-60 วนัจบัได ้

  ชนิดของปลา สามารถเล้ียงปลาดุก บ๊ิกอุย ปลาตะเพียน ปลานิล ปลาไน ปลาบู่ ฯลฯ 
หมายเหตุ ช่วงหนา้หนาวปลากินอาหารนอ้ย จะเติบโตชา้กวา่ปกติ 
  ด้านที ่4 ส่ิงแวดล้อม 
  การท าน ้ ายาส าหรับซกัลา้งอเนกประสงค ์เป็นผลิตภณัฑ์ถูพื้น ลา้งสุขภณัฑ์ ลา้งมือ
ลา้งจาน เป็นส่วนหน่ึงของการท าเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ไม่ตอ้งซ้ือน ้ ายาท่ีมียี่ห้อจากทอ้งตลาดมา
ใช้ ซ่ึงมีองค์ประกอบของสารเคมี ท่ี เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม การท าน ้ ายาซักล้าง
อเนกประสงคมี์ขั้นตอนการท าดงัน้ี  
  วสัดุและอุปกรณ์ 
  1. สับปะรด มะเฟือง มะนาว หรือผลไมใ้นกลุ่มส้ม  3     กิโลกรัม 
  2. จุลินทรีย ์อี.เอม็      5     ชอ้นโตะ๊ 
  3. น ้าตาลทรายแดง     1     กิโลกรัม 
  4. ชาจีน       100  กรัม 
  5. น ้าสะอาด      10 ลิตร 
  6. ถงัหมกั / มีด / เขียง 
  ขั้นตอนการหมกั 

1. เลือกผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวเพราะความเปร้ียวของส้มจะท าให้เพิ่มความสามารถ ใน
การขจดั คราบสกปรก ดับกล่ินคาวได้ดี และไม่จ  าเป็นต้องเป็นผลไม่ท่ีมีต้นทุนในการผลิตสูง     
โดยไม่จ  าเป็น 

2. หัน่ผลไมเ้ป็นช้ินเล็กๆ ทั้งเปลือก 3 กิโลกรัม 
3. น าผลไมท่ี้หัน่เรียบร้อยแลว้ 3 กิโลกรัม ใส่ถงัหมกั 
4. ใส่จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (EM) ประมาณ 3-5 ช้อนโต๊ะ น ้ าตาลทรายแดง 1 

กิโลกรัม คนให้เข้ากัน เม่ือน ้ าตาลละลายดีแล้ว ใส่ชาจีน 100 กรัม เพื่อช่วยดับกล่ินท่ีเกิดจาก        
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การหมกั เติมน ้ าให้ท่วมช้ินส่วนพืช จ านวน 10 ลิตร แลว้ใช้วสัดุท่ีหนกัปิดทบัช้ินส่วนของพืชให้
จมน ้า 

5. ปิดฝาถงัหมกัใหส้นิททิ้งไวป้ระมาณ 15-20 วนั 
6. เม่ือครบก าหนด กรองน ้าหมกั ส าหรับเตรียมท าผลิตภณัฑ์ต่อไป ส่วนกากท่ีเหลือ

น าไปใชท้  าปุ๋ยหมกัอินทรีย ์
 การท าผลิตภณัฑน์ ้ายาลา้งอเนกประสงค ์(ต าหรับชีววถีิ) 
 ส่วนผสม 

  1. น ้าหมกั      1 ลิตร 
  2. น ้าสะอาด      1 ลิตร 
  3. N70 (Sodium laurylether sulfate ช่ือยอ่วา่ SLES)  200 กรัม 
  4. ผงขน้ (เกลือแกง Sodium chloride) หรือเกลือไอโอดีน 200 กรัม 
  5. ผงฟอง       1 ชอ้นชา 
  6. วสัดุแต่งกล่ิน (หวัน ้าหอม) หรือกล่ินจากธรรมชาติ เช่น ส้ม ใบเตย 
  7. วสัดุแต่งสี (ดอกอนัชนั ใบเตย) สีผสมอาหาร 
  คุณลักษณะน ้ ายาล้างอเนกประสงค์  (ต าหรับชีววิ ถี )  ไม่ เ ป็นอันตรายต่อ
สภาพแวดลอ้ม ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มมูลค่าผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรการท าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพแบบน ้ าเพื่อใช้ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาส่ิงแวดล้อม และการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพ
แบบแหง้(โบกาฉิ)เพื่อใชล้ดตน้ทุนการผลิตในการซ้ือปุ๋ยใชเ้องในครัวเรือนการท าฮอร์โมนพืชชนิด
ต่าง เพื่อใชใ้นการเพาะปลูก  การท าสารไล่แมลงจากพืช 
  ด้านที ่5 พลงังาน 

1. ด ้ านการผลิตถ่านปลอดสารพิษโดยการใช้ถงั 200 ลิตร ในการผลิตเตาเผา                
ผลพลอยไดท่ี้ไดจ้ากการเผาถ่านคือน ้าส้มควนัไม ้

2. การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตวใ์นรูปแบบการท าแบบถงั 200  ลิตร และการท า
บ่อแก๊สชีวภาพโดยการใชพ้ลาสติก  

  การแกไ้ขปัญหาในการประกอบอาชีพการท าสวนยางพาราเทคโนโลยีการจดัการ
สวนยางพารา การจัดการสวนยางพารา ปัญหาของชาวสวนอยู่ท่ีการจดัการในการดูแลรักษา
ค่าใชจ่้ายส่วนมากจะอยูใ่นเร่ืองของปุ๋ย การดูแลรักษาโรคเปลือกเน่าหนา้กรีดเน่าและเช้ือราท่ีท าลาย
ตน้ยาง จึงท าให้มีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาเพิ่มมากข้ึน ถา้ไม่มีค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาก็จะมีผล
ต่อผลผลิตน ้ายางเป็นอยา่งมาก  การแกปั้ญหาเร่ืองดงักล่าว จึงวางแผนโดยการท าเกษตรอินทรีย ์ใช้
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ปุ๋ยชีวภาพท่ีท าเองลดตน้ทุนในการใส่ปุ๋ยให้น ้ าหมกัชีวภาพต่างๆช่วยในการดูแลรักษาและป้องกนั
โรคไม่ใชส้ารเคมีในการก าจดัวชัพืช  ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ดูแลสวนยาง  พารา 

       สูตรปุ๋ยแบบแหง้ใส่บริเวณทรงพุม่ 
1. ใชปุ๋้ยคอก 
2. ร า 
3. แกรบ 
4. จุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ (EM) 

  วสัดุท่ีใชเ้ป็นท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินปรับให้เขา้กบัสภาพของตนเอง โดยยึดถือแนวคิดท า
วสัดุต่างๆให้เป็นฮิวมสัให้ไดโ้ดยมีจุลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพเป็นตวัเปล่ียนแปลงให้วสัดุต่างๆ อยู่
ในรูปฮิวมสั ท่ีพืชจะพร้อมน าไปใชใ้นการปรุงอาหาร 
  สูตรน ้า  ใชจุ้ลินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพ เป็นตวัหมกัใชฉี้ดพ่นล าตน้และพื้นดินให้ไป
รักษาเช้ือโรค  และเปล่ียนซากพืชซากสัตวใ์หเ้ป็นฮิวมสั 
  การกรีด  ใชเ้ทคนิคกรีดหนา้สั้น  กรีดสูง เพื่อลดการเสียหนา้ยางโดยใชเ้หตุ ซ่ึงจาก
การทดลองมากวา่ 20 ปี อตัราน ้ ายางไม่แตกต่างจากระบบกรีด 1ใน 3 ของหนา้ยาง จากการทดลอง
ศึกษาภายในศูนยฯ์เป็นแบบอยา่งแก่เกษตรกรได ้

1. การแกปั้ญหาของอาชีพท าสวนยางพารา 
   โดยปกติทัว่ไปการท าสวนยางพารานั้น เกษตรกรไม่ได้เก็บขอ้มูลในการกรีด 
โดยทัว่ไปเกษตรกรคิดว่าการกรีดยาง ท างานเพียงคร่ึงวนั รายไดดี้จึงไม่มีการวางแผนการจดัการ
โดยทัว่ไปแลว้ยางพารามีขอ้จ ากดั คือ ยางพารามีสูตรเพาะ  4-4-4   

   4 ตวัแรก คือ ใน 1 ปียางพารากรีดไดเ้พียง 120 ปี หรือ 4 เดือน 
   4 ตวัท่ี 2 คือ ใน 1 ปีมีฝนตกประมาณ 4 เดือน จึงไม่สามารถกรีดได ้

   4 ตวัสุดทา้ย หมายความว่า แมว้่าฝนจะไม่ตกเพราะเขา้หน้าแลง้ 4 เดือนหลงั 
ยางพาราจะผลดัใบ แตกยอด แตกดอกจึงไม่ค่อยมีน ้ายางให ้
  จากสูตรดงักล่าวชาวสวนยางไม่ไดเ้ก็บขอ้มูล โดยตามแลว้ใน 1 ปีสามารถกรีดยาง
ได ้4 เดือนและอีก 8 เดือนกรีดยางไม่ไดจึ้งท าให้ในช่วงน้ีไม่มีรายไดจ้ากสวนยางพารา ปัญหาคือ
ชาวสวนจะยึดติดกบัการกรีดยางอยา่งเดียวจึงท าให้มีผลกระทบต่อรายไดข้องชาวสวนยางเอง เพิ่ม
รายไดใ้นสวนยางพาราในช่วงท่ีไม่ไดก้รีด คือการยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ควบคุมค่าใชจ่้าย ส่ิงใด
ท่ีสามารถผลิตเองได ้รู้จกัการทดแทนซ่ึงเป็นท่ีของเศรษฐกิจพอเพียงฉบบัครอบครัวข้ึนมา (ตาม
เอกสารท่ีแนบ) และกิจกรรมท่ีสามารถเพิ่มรายได้ในช่วงท่ีไม่ได้กรีดยางคือ การเล้ียงปลาในบ่อ
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พลาสติกในสวนยาง,การปลูกพืชผสมผสานในสวนยางพาราและยงัสามารถเล้ียงสัตวช์นิดต่างๆใน
สวนยางพาราไดอี้กและผลตอบแทนทางออ้มคือ มูลสัตวท่ี์เล้ียงไวก้็ยงัอยูใ่นพื้นท่ีสวนยางพารา 
 
3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
 แสดงผลการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันา
คุณภาพชีวติและในชุมชน แสดงผลการศึกษาในมิติสภาวะความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้นร่างกาย 
จิตใจ และด้านอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตท่ีจะสามารถส่งผลต่อพฒันาการการด ารงชีวิตอยู่
ภายในชุมชนในจากกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน กรณีศึกษาครอบครัวคุณลุงประยงค์ รณรงค์ ประธานศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนบ้าน          
ไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช จากการศึกษา พบวา่   คุณลุงประยงค์ รณรงค ์แมจ้ะ  
ไม่เป็นผูท่ี้จบการศึกษาจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง แต่เน่ืองจากการเรียนรู้ของคนเรานั้นไม่ไดจ้  ากดั
ขอบเขตเพียงร้ัวมหาลยัหรือวิทยาลยัเท่านั้น เรียนตามทฤษฎีท่ีเกิดจากประสบการณ์จริงของชีวิต    
ท าใหเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญในการแกปั้ญหา เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับและเคารพนบัถือจากบุคคลต่างๆใน
ชุมชน มีความปรารถนาท่ีจะท างานใหดี้ท่ีสุด มีความรับผดิชอบ ไม่ทอ้แทต่้ออุปสรรค  
 

                   
 
ภาพท่ี  35   แสดงภาพคุณลุงประยงค ์รณรงค ์ประธานศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
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ภาพท่ี 36 แสดงแผนผงัเครือญาติกรณีศึกษาครอบครัวคุณลุงประยงค ์รณรงค ์
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ประวติัชีวติคุณลุงประยงค ์รณรงค ์ปัจุบนัอาย ุ78  ปี การศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกิด
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2480 ท่ีอ  าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช อาชีพเกษตรกร ปัจจุบนั
อาสัยอยูท่ี่อยู ่บา้นเลขท่ี 51 บา้นตรอกไมแ้ดง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราชจบ
การศึกษาชั้ นประถมศึกษา จากโรงเ รียนบ้านนาเส ต าบลนากะชะ อ า เภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นบุตรของคุณห้วง – นางแจง้ รณรงค ์ อาชีพท าสวนปู่ช่ือ คุณเซ่ียง  ยา่ช่ือ นาง
หีด  อาชีพท าสวนสถานภาพ สมรสกบันางแนบ รณรงค ์มีบุตร 3 คน และธิดา 2 คน อาชีพมีบุตร 5 
คน ดงัน้ี 

1. คุณเนาวรัตน์  รณรงค ์   อาชีพรับราชการ 
2. คุณนรินทร์  รณรงค ์   อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
3. นางจริยา  โชคประสิทธ์ิ   อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
4. คุณสาธิต  รณรงค ์   อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
5. นางสาวสุนิสา  รณรงค ์   อาชีพรับราชการ 

  มีผลงานดีเด่น ท่ีไดรั้บการยกยอ่ง 
1. เป็นผูน้ าการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางต าบลไมเ้รียง และเป็นผูจ้ดัการและ

ประธานกลุ่มเกษตรท าสวนยางไมเ้รียง 
2. ผูก่้อตั้งและเป็นประธานศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง  
3. ประธานเครือข่ายยมนา 
4. ผูน้ าจดัท าแผนแม่บทชุมชนไมเ้รียง อ.ฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช และเป็น

ผูน้ าจดัท าแผนแม่บทการพฒัคุณางพาราไทย ฉบบัประชาชน 
5. เป็นคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน ส านกัคุณกรัฐมนตรี · เป็น

ท่ีปรึกษาคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ คณะกรรมการสมานฉนัท ์
6. ไดรั้บต าแต่งตั้งเป็นสมาชิกนิติบญัญติัแห่งชาติ  

      คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ประกอบอาชีพหลกัคือ ท าการเกษตร และเป็นเช่นเกษตรกร
ทัว่ไปของประเทศท่ีมีฐานะยากจน หลงัจากจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก็ตอ้งออกมาช่วยพ่อแม่
รับจา้งท างานทุกอย่าง เช่น รับจา้งตดัไม้ และจากชีวิตท่ีล าบากท าให้ได้เรียนรู้และได้เข้าใจถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง คน ระบบ การประกอบอาชีพ และดว้ยเป็นคนท่ีนิสัยใฝ่เรียนรู้จึงท าให้เกิด
ความคิดริเร่ิมพฒันาตนเองเป็นปัญญาชนทอ้งถ่ินท่ีมีส่วนส าคญัในการร่วมกันแก้ไขปัญหากับ
ชาวบา้น จนไดรั้บรางวลัจากประสบการณ์การท างาน  ดงัต่อไปน้ี  

 ปี พ.ศ.2527 เป็นผูน้ าการก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางต าบลไมเ้รียง 
 ปี พ.ศ.2530 - 2534 เป็นผูจ้ดัการกลุ่มเกษตรท าสวนยางไมเ้รียง 

http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2480
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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 ปี พ.ศ.2535 - 2547 เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางไมเ้รียง 
 ปี พ.ศ.2535 - ปัจจุบนั เป็นผูก่้อตั้งและเป็นประธานศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
 ปี พ.ศ.2536 เป็นประธานเครือข่ายยมนา (ยาง, ไมผ้ล,นาขา้ว) 
 ปี พ.ศ.2539 เป็นผูน้ าจดัท าแผนแม่บทชุมชนไมเ้รียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
 ปี พ.ศ.2540 เป็นผูน้ าจดัท าแผนแม่บทการพฒัคุณางพาราไทย ฉบบัประชาชน 
 ปี พ.ศ.2541 ? 2545 เป็นกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสังคม (SIF) 
 ปี พ.ศ.2541? 2547 เป็นประธานบริษทัเครือข่ายผลิตภณัฑ์อาหาร จ ากดั (วสิาหกิจ

ชุมชน) 
 ปี พ.ศ.2544? 2546 เป็นกรรมการบริหารโครงการเกษตรกรรมย ัง่ยนื (DANCED) 
 ปี พ.ศ.2544? 2547 เป็นอนุกรรมการประสานงานสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(พอช.) 
 ปี พ.ศ.2544 ? ปัจจุบนั เป็นกรรมการบริหารวทิยาลยัการจดัการทางสังคม (วจส.) 
 ปี พ.ศ.2546 ? ปัจจุบนั เป็นกรรมการมูลนิธิหมู่บา้น 
 ปี พ.ศ.2547? ปัจจุบนั เป็นกรรมการมูลนิธิสถาบนัพฒันาทรัพยากรชุมชน 
 ปี พ.ศ.2548 เป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยผูน้ าชุมชนทอ้งถ่ิน ส านกั

คุณกรัฐมนตรี 
 ปี พ.ศ.2549 ได้รับการแต่งตั้ งเป็นท่ีปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

(คณะกรรมการสมานฉนัท์) 
 ปี พ.ศ.2549 ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (กรรมาธิการ

การเกษตร ฯลฯ) 
 ประวติัเกียรติคุณท่ีไดรั้บ ดงัต่อไปน้ี 
 รางวลัผูน้ าอาชีพกา้วหนา้ โดยคณะกรรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี 

พ.ศ.2530 
รางวลัคนดีศรีสังคม โดยคณะกรรมการคดัเลือกคนดีศรีสังคม ปี พ.ศ.2537 

 รางวลัผูมี้ผลงานดีเด่นทางดา้นวฒันธรรม โดยส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ ปี พ.ศ.2540 

 รางวลัครูภูมิปัญญาไทย รุน่ ท่ี 1 โดยสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2544 
 ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 รางวลัแมกไซไซ สาขาผูน้ าชุมชน จากมูลนิธิรามอน แมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ 

ปี พ.ศ.2547 
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 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาการพฒันาชุมชน มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ ปี พ.ศ.2547 

 ปริญญาศิลปะศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
 ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (เกษตรศาสตร์)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาพฒันาชุมชนดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2548 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการจดัการชุมชน มหาวทิยาลยั

วลยัลกัษณ์ ปี พ.ศ.2548 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (พฒันาสังคม) สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (นิดา้) ปี พ.ศ.2548 
 ปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (เกษตรศึกษา) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี      

ราชมงคลศรีวชิยั ปี พ.ศ.2549 
 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2549 
 รางวลับุคคลดีเด่นของชาติ ส านกัคุณกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2549 
 ปริญญาบตัรกิตติมศกัด์ิ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 48 ปี พ.ศ. 2549 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ร ง ภ. ท ช. 
  ปี 2552 รางวลั ปราชญข์องแผน่ดิน สาขาพฒันาชุมชนและเครือข่าย 

        คุณลุงประยงค์ รณรงค์ได้น าเสนอแนวคิด สรุปประสบการณ์ ทบมทวนปัญหา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเพื่อวิเคราะห์อนาคต ท าให้พบวา่ปัญหาอยูท่ี่จดัการเพราะเกษตรกรไดม้อบ
การจดัการไดแ้ก่ การก าหนดคุณภาพ การก าหนดน ้ าหนกั ก าหนดราคา ให้แก่พ่อคา้หรือผูซ้ื้อเป็น            
ผูก้  าหนด จึงท าใหเ้กิดปัญหามาตลอด ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
 

  “… ชาวสวนยางท่ีชุมชนไมเ้รียงกลุ่มเล็กกลุ่มหน่ึงร่วมกนัท่ีจะวางแผนสร้าง
แนวทางแกปั้ญหาให้กบัตนเองตั้งแต่ระบบการผลิตการแปรรูป จดัการด้านการตลาด 
โดยการจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรท าสวนไมเ้รียง สร้างโรงงานแปรรูปน ้ ายางสดเป็นยางแผน่
อบแห้ง และยางแผ่นรมควนัตามความต้องการของตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึง
ปัจจุบนั โดยมีเป้าหมายเพื่อจดัการการทรัพยากรของชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดขั้นตอน
ท่ีเป็นภาระและค่าใชจ่้ายของเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิก แกไ้ขปัญหาต่างๆ ในการประกอบ
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อาชีพ ใช้องค์กรเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเพื่อการพึ่งตนเอง พึ่ งพาอาศยั ซ่ึงกันใน
ระบบเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ของชุมชน …” 

 
        ชุมชนไมเ้รียงไดพ้ฒันาอาชีพการท าสวนยางพารา จนมีความกว้หน้าเป็นท่ียอมรับ
อย่างกวา้งขวาง แต่พบว่ายงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเร่ือง เพราะวิถีชีวิตของคนในชุมชน
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหลายเร่ือง การแกปั้ญหาเร่ืองยางอยา่งเดียวไม่สามารถท าให้ปัญหาอ่ืนหมดไป 
ปัญหาหลายเร่ืองเกิดจากคนในชุมชนขาดความรู้ จึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหา ป้องกนัปัญหา และ
พฒันาส่ิงดี ท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ การท าในส่ิงท่ีตวัเองยงัไม่รู้จริง ปัญหาท่ีตามมาคือความไม่
ส าเร็จ ความลม้เหลวท าให้เกิดเป็นหน้ีเพิ่ม เกิดความทอ้แท ้และหมดก าลงัใจ คุณลุงประยงค์ จึงได้
เป็นผูน้ าจดัตั้งศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไม่เรียงข้ึน เม่ือปี พ.ศ.2535 เพื่อศึกษาวิจยัปัญหาและ
ขอ้ขดัขอ้งต่างๆ ตลอดถึงสาเหตุ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จดัท าขอ้มูลรายละเอียดใกลเ้คียงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน ศูนย์
การศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงเนน้ให้ทุกคนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ในส่ิงท่ีตอ้งการรู้ เพราะตอ้งใน
ส่ิงท่ีตอ้งการจะท า และท าในส่ิงท่ีตอ้งการจะรู้เท่านั้นจึงจะส าเร็จ ศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชน
ไมเ้รียง ไดจ้ดัตั้งศูนย ์การเรียนรู้โดยการมีหลกัสูตรหลากหลายตามความตอ้งการของผูเ้รียน ดว้ย
การสร้างความร่วมมือกนัหลายฝ่าย โดยศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียงเป็นหลกัฐาน ร่วม
ดว้ยหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
      จากประสบการณ์ท่ีชุมชนได้จดัท าแผนแม่บท การพฒัคุณางพาราไทยประสบ
ความส าเร็จในระดบัหน่ึงเพราะเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในกลุ่มอาชีพการท าสวนยางซ่ึงเรียนรู้จาก
การปฏิบติัจริง จึงมีความมัน่ใจมากข้ึน แผนแม่บทชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึง ท่ีท าให้คนในชุมชน
มาเรียนรู้ร่วมกนั เรียนรู้เร่ืองตวัเอง เรียนรู้เร่ืองผลกระทบจากภายนอก ผลของการเรียนรู้ไดข้อ้สรุป 
น าขอ้สรุปมาก าหนดเป็นแผนปฏิบติัเพื่อน าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ได้แนวทางในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต และไดแ้นวทางพฒันาให้เกิดส่ิงดีๆ ข้ึนใหม่ใน
เวลาเดียวกนั เร่ิมตน้จากการคน้หาผูน้ าท่ีตอ้งไดรั้บการยอมรับนบัถือจากชาวบา้นเป็นท่ีปรึกษาของ
คนในชุมชนอยา่งนอ้ยหมู่บา้นละ 5 คน มาเป็นคณะท างาน จดัประชุมสัมมนาท าความเขา้ใจร่วมกนั 
แลว้ขยายผลในหมู่บา้นของตนเอง พร้อมกบัจดัท าขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพื่อน ามาวิเคราะห์ให้ไดทิ้ศทางท่ี
จ าน าไปสู่เป้าหมายในการแกปั้ญหา ป้องกนัปัญหา และการพฒันาร่วมกนั เน้นการพึ่งตนเองเป็น
หลกัภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
  การวางแผนแม่บทชุมชนใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา และสามารถน าไปใชไ้ดห้ลาย
ระดบั เช่น ในระดบัครอบครัวก็ให้แต่ละครอบครัวไดผ้า่นกระบวนการเรียนรู้ตามกิจกรรมต่างๆ ท่ี
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ก าหนดไวใ้นแผน เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหาและพฒันาท่ีตรงตามความตอ้งการของแต่ละครอบครัว 
แต่ถา้หากกิจกรรมใดท่ีตอ้งร่วมกนัท าก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างองคก์รข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ร่วมกนั เพราะองคก์รของชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีใชแ้กปั้ญหาท่ีใหญ่เกินกวา่
ท่ีแต่ละครอบครัวจะแก้ได้ซ่ึงการจดัตั้งองค์กรเป็นองค์กรท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมนั้นๆ และตอ้ง
จดัตั้งข้ึนตามความตอ้งการของชุมชน แต่ท่ีผา่นมาส่วนใหญ่เป็นการจดัตั้งจากภายนอกเพื่อรองรับ
กิจกรรม หรือรองรับงบประมาณ พอหมดงบประมาณกิจกรรมก็ตอ้งยกเลิกไป องคก์รก็ไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได ้
       จากการจดัท าแผนแม่บทชุมชน ซ่ึงต้องจดัเก็บข้อมูลท่ีครอบคลุมทุกด้านพบว่า 
เกษตรกรในชนบทเป็นผูค้รอบครองทรัพยากรมากมาย ท่ีเรียกว่าทุนของชุมชน ซ่ึงคนส่วนใหญ่
เขา้ใจว่าค าว่า "ทุน” หมายถึง เงินเท่านั้น แทท่ี้จริงชุมชนมีทุนท่ีไม่ใช่เงิน แต่มีคุณค่ามากกวา่เงิน 
เช่น ทุนท่ีเป็นทรัพยากร ผลผลิต ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางภูมิปัญญา และทุนทางสังคมอ่ืนๆ อีก
มากมาย ซ่ึงจะเป็นจุดแข็งของชุมชน แต่ปรากฎว่าชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดส่วนท่ีส าคญัคือ "ความรู้
ในการจดัการทุน จึงท าให้คนภายนอกชุมชนเป็นผูเ้ขา้มาจดัการทุนของชุมชน ผลประโยชน์กอ้น
ใหญ่จึงตกอยู่กบัคนภายนอกชุมชน คนในชุมชนหรือเกษตรกรเลยเป็นเพียงเคร่ืองมือทางธุรกิจ
ตลอดมา 
  นอกจากการจดัระบบภายในชุมชนแลว้ คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ยงัไดมี้บทบาทต่อ
การสร้างธุรกิจร่วมกนัของเครือข่ายยมนา (ยาง ไมผ้ล ประมง นาขา้ว) ตามแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีเป็นระบบการพึ่งพาอาศยักนัทั้งภายในชุมชนและระหวา่งชุมชน และทั้งในอาชีพเดียวกนั 
และต่างอาชีพ จากเดิมท่ีเป็นการแลกเปล่ียนขา้วของซ่ึงกนัและกนั ไดพ้ฒันาความร่วมมือกนัเป็น
ธุรกิจชุมชนในรูปของการจดัตั้งบริษทั และจากการเป็นผูน้ าชุมชนท่ีมีประสบการณ์ต่อเน่ืองและ
เป็นรูปธรรมชดัเจน ท าให้เกิดความร่วมมือเช่ือถือไดจ้ากหลายฝ่ายในการท าพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน
ต่างๆ จนท าให้คุณลุงประยงค์ รณรงค์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในองค์กรท่ีสนบัสนุนการพฒันาชุมชน
ต่างๆ มากมาย เช่น คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อสังคม เป็นตน้ 
  นอกจากน้ี คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ยงัมีส่วนร่วมในการผลกัดนัเชิงนโยบายท่ีส าคญั
ท่ีเห็นไดช้ัด คือการจดัท าแผนแม่บทการพฒัคุณางพาราไทย และพระราชบญัญติัวิสาหกิจชุมชน 
และจากฐานของกิจกรรมคุณลุงประยงค ์รณรงคไ์ดด้ าเนินการและมีส่วนผลกัดนั ท าให้องคก์รหรือ
สถาบนัต่างๆ ไดม้อบรางวลัให้กบัคุณลุงประยงค์ รณรงค์ มากมาย โดยในปี 2547 มูลนิธิรามอน 
แมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ ไดม้อบรางวลัแมกไซไซ สาขาพฒันาชุมชน ให้แก่คุณลุงประยงค ์
รณรงค์ ซ่ึงเป็นชาวบา้นท่ีได้รับการยอมรับจากคนนครศรีธรรมราชและชุมชนทัว่ประเทศว่าเป็น 
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"ผูน้ า” ทางปัญญา ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้ชุมชนลุกข้ึนมาเรียนรู้และคน้หาทางออก เพื่อให้พึ่งพา
ตนเอง 

3.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชน  กรณีครอบครัวคุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ  ประธานศูนย์ศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี คุณน้าสงวน  มงคลศรีพนัเลิศ เกิดเม่ือวนัท่ี  20  
สิงหาคม  2502    อาย ุ 56  ปี  นบัถือศาสนา อิสลาม ภูมิล าเนาเดิม   จงัหวดัพทัลุงบิดาช่ือ  คุณวิจิตร  
ดว้งฉุย้ มารดาช่ือ  นางด า  ดว้งฉุย้ ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี  63  หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองทะเล  อ าเภอเมือง  
จงัหวดักระบ่ี  สมรสกบั นางปัณจณา  มงคลศรีพนัเลิศ มีบุตร  4  คน  
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ภาพท่ี 37 แสดงแผนผงัเครือญาติกรณีศึกษาครอบครัวคุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ   
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  คุณนา้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ มีบุตร 4 คน ดงัน้ี 
1.นางสาวรัชดาพร มงคลศรีพนัเลิศ   อาชีพธุรกิจส่วนตวั 
2.คุณอาทิตย ์มงคลศรีพนัเลิศ            ศึกษาในระดบัประกาศณียบตัรวชิาชีพ ปวช. 
3.เด็กชายทรงพล มงคลศรีพนัเลิศ      ศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
4.เด็กหญิงสุนารี มงคลศรีพนัเลิศ       ศึกษาในระดบัปฐมวยั 

 ประวตัิการศึกษา 
1. ระดบัป.ว.ช  จากสถาบนัวทิยาลยัเทคนิคพทัลุง สาขาช่างกลโรงงาน 
2. บณัฑิตกิตติมศกัด์ิ (สาขาวทิยาศาสตร์)  มหาวทิยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 

  ประสบการณ์และอาชีพ 
  จากการศึกษา พบวา่การพฒันาคุณภาพชีวติและในชุมชนของคุณนา้สงวน  มงคลศรี 
พนัเลิศ เร่ิมตน้ดว้ยการคิดคน้หาวิธีการในดา้นการเกษตรเพื่อให้เกิดการท างานท่ีครบวงจร ไม่สูญเปล่า 
ใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินและพื้นท่ีท่ีมีอยู่ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จดัตั้ งศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมข้ึน เพื่อให้คนในชุมชนและบุคคลภายนอกท่ีสนใจ สามารถมาศึกษา
ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีองค์ความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและ
สามารถถ่ายทอดให้แก่ผูท่ี้มาศึกษาดูงานได ้ประมาณ 24 องคค์วามรู้ ไดแ้ก่  การท าอาหารสัตวโ์ดย
ใชใ้บทางปาลม์  การเล้ียงววั , แพะ , แกะ (สัตว ์ 4  กระเพาะ) ครบวงจรโดยไม่กินหญา้ การเล้ียงเป็ด 
, ไก่ (คอล่อน)  การท าไข่เค็มอบดินโดยใชภู้มิปัญญาไทย  การท าเตาก๊าซชีวภาพกลายเป็นแก๊สหุง
ตม้ (ใชมู้ลสัตว)์การท าแก๊สในครัวเรือน  การเล้ียงปลาบ่อ  3  ดา้น  การท าอาหารปลาดว้ยผลไม้ การ
ท าปลาเคม็อบดิน การท าและการเล้ียงจุลินทรียโ์ดยใชภู้มิปัญญาไทย การท าปุ๋ยหมกั การปลูกผกัไร้
สารพิษระบบใตดิ้น  การเพาะถัว่งอก  การเพาะเห็ดอบโอ่ง  การปลูกผักไฮโซ  การปลูกพืช
ผสมผสาน 5 ไร่ แกจ้น  การท าน ้ ามนัไบโอดีเซลโดยใช้ภูมิปัญญาไทย ตูอ้บสมุนไพร (การใช้
สมุนไพรเยียวยารักษาโรค การท าน ้ ามนันวด  การท าน ้ าส้มควนัไมค้รบวงจร การท าน ้ ายาลา้งจาน 
การท าบญัชีครัวเรือน การปลูกพืชตีกลบั  การปลูกพืชข้ึนไดข้ึ้นเอา  
  โดยคุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ  ประธานศูนย์ศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  ไดว้างเป้าหมายเพื่อดึงคนกลบับา้น กลบัมาหาความ
จริง ขยายผลในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและส่วนรวม ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
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  “… เอาความจริงมาเป็นท่ีตั้งแล้วเอาความสุขมาเป็นตวัช้ีวดัในกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้โดยผา่นองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ซ่ึงขณะน้ีมีอยู่ประมาณ 24 องค์ความรู้ ท่ีเน้นการด าเนินชีวิตตามแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริง ไม่วา่ทั้งหลกัการและแนวคิด
ลว้นแลว้แต่สอดคลอ้งกบัวถีิการด าเนินชีวติของตนเองเป็นหลกัดว้ยเช่นกนั…” 

 
  จึงเห็นได้ว่าผูท่ี้รับผลประโยชน์คือคนในชุมชน จนกระทัง่ต่างพื้นท่ี ได้มาศึกษา
และแลกเปล่ียนความคิดในการด าเนินชีวิต ไดมี้การขยายผลสู่ครัวเรือน ท าให้สามารถพึ่งตนเองได ้ 
โดยการรู้จกัตนเอง, รู้จกัปัญหา, รู้จักทรัพยากร, รู้จกัขา้ว, รู้จกัอาหาร, รู้จกัสมุนไพร, รู้จกัของใช้, 
รู้จกัปุ๋ย, รู้จกัแผนชีวิต, รู้จกัแผนชุมชน  และรู้จกัใชแ้ผนทรัพยากรท่ีมีอยู ่ซ่ึงเป็นทุนมหาศาล จึงท า
ใหชี้วติดีข้ึน อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 
 
ภาพท่ี 38 แสดงสมาชิกครอบครัวกรณีศึกษาครอบครัวคุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ 
                             (ประธานศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม) 

 
  ผลงานเชิงประจกัษท่ี์ผา่นมาตลอดระยะเวลาประมาณ 12 ปีนั้น ตามท่ีไดต้ั้งใจและ
ด าเนินชีวติตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ ก็ไดส้ั่งสม
วธีิการในการท าการเกษตร ท่ีสามารถท าไดค้รบวงจร ตน้ทุนในการผลิตนอ้ย แต่ไดผ้ลผลิตมาก จึง
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ไดจ้ดัท าเป็นจุดเรียนรู้ เพื่อใหบุ้คคลท่ีสนใจมาศึกษาดูงาน รวมทั้งคนในชุมชน ไดรั้บประโยชน์จาก
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมและน ากลบัไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมี
องคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปปรับใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั จึงท าใหไ้ดรั้บรางวลั มาหลายรางวลั ซ่ึง
ไดแ้ก่ 

1. ผูน้ าอาชีพกา้วหนา้ระดบัจงัหวดัปี 2546 
2. เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ  สาขาอาชีพเล้ียงสัตวปี์ 2548 
3. เกษตรกรเล้ียงสัตวดี์เด่นอนัดบัท่ี 1 ระดบัส านกัสุขศาสตร์สัตวแ์ละสุขอนามยัท่ี 8  

ปี 2548   
4. ไดรั้บคดัเลือกเป็น “คนดีเพื่อสังคม”ระดบัอ าเภอและระดบัเขต ปี 2548 
5. เป็น “ผูท้  าคุณประโยชน์เพื่อแผน่ดิน” ปี 2549 
6. เป็น “ผูท้  าคุณประโยชน์เพื่อชุมชน” ปี 2549 
7. ไดรั้บการคดัเลือกเป็น “ปราชญช์าวบา้น”เม่ือปี 2549 
8. ไดรั้บโล่รางวลัพระราชทาน รางวลัผูน้ าชุมชน องคก์รเครือข่ายพฒันาชุมชน

ดีเด่นและหมู่บา้นเขียวขจีดีเด่น ประจ าปี 2550 
9. รับรางวลัการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดา้นประชาชนทัว่ไป  

ปี 2550 
10. ไดรั้บเกียรติบตัร “ น าบญัชีไปพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นท่ีประจกัษแ์ก่

สาธารณชน”    ปี 2550 
11. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การคดัเลือกกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร  เกษตรกรสาขา

อาชีพไร่นาสวนผสม ปี 2550  
12. ผูน้ า “การด ารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น” ปี 2550  
13. เป็นผูมี้ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นจงัหวดักระบ่ี  ปี 2550 
14. ไดรั้บรางวลัศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีชนะเลิศอนัดบั 1  ระดบั

จงัหวดัปี 2550  
15. รางวลัเกษตรกรส านึกรักบา้นเกิด ปี 2551  
16. รางวลับุคคลดีเด่น ปี 2551 
17. ไดรั้บรางวลั 76 คนดี แทนคุณแผน่ดิน ปี 2552   

  จากการได้รับรางวลัดงักล่าวขา้งตน้  ล้วนเป็นรางวลัท่ี คุณน้าสงวน  มงคลศรี
พนัเลิศ  มีความภาคภูมิใจ  แต่รางวลัท่ีภูมิใจมากท่ีสุดคือ การได้รับคดัเลือกให้เป็น “เกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติ” เม่ือปี 2548 เหตุผลท่ีควรไดรั้บการเสนอช่ือ เป็นบุคคลและผูน้ าตวัอย่าง โดยท่ี          
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ไม่หวงัผลตอบแทน และมีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด ซ่ึงมีรางวลัเป็นเคร่ืองหมาย  
อีกทั้งยงัเปิดเป็นศูนยแ์หล่งเรียนรู้ใหค้นในชุมชนและต่างจงัหวดั ให้เขา้มาศึกษาดูงาน เน่ืองจากมี
องคค์วามรู้ท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเป็นจริง สามารถน ากลบัไปใช้ได้จริงแผนงานในอนาคตหาก
ไดรั้บรางวลั  จะขยายศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือสู่สังคม เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส 
ตลอดถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนกรณีศึกษาครอบครัว คุณวิรัตน์ กาญจนพรหม  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน า
ควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการศึกษา พบวา่  คุณนา้วรัิตน์  กาญจนพรหม  เกิดเม่ือวนัท่ี 19 มิถุ
คุณน พ.ศ.2501  ภูมิล าเนาเดิม   บา้นเลขที่ 45/1  หมู่ที่ 1  ต าบลละมอ  อ าเภอนาโยง  จงัหวดัตรัง  
ท่ีอยู่ปัจจุบนั ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย จงัหวดัตรัง บา้นเลขท่ี 107/1 หมู่ท่ี12  
ต าบลนาท่ามเหนือ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัตรัง เป็นบุตรของคุณเพียร  กาญจนพรหม  และนางเทียน  
กาญจนพรหม  มีอาชีพเป็นเกษตรกรท าสวนยางพาราและท านามีพี่นอ้งร่วมบิดามารดา 4 คน คือ 
  คนท่ี1 คุณสุวทิย ์ กาญจนพรหม เป็นพนกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง   
จงัหวดัตรัง  ศึกษาจบระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง 
  คนท่ี2 คุณนา้วรัิตน์ กาญจนพรหม ครูช านาญการ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง 
  คนท่ี3 คุณประยูร กาญจนพรหม ศึกษาจบระดบั ปวช.วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ตรัง 
  คนท่ี4 คุณสัมพนัธ์ กาญจนพรหม อาชีพท าสวน,ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี1 ต าบลละมอ  
อ าเภอนาโยง  จงัหวดัตรัง  ศึกษาจบระดบั  ปวช.และปวส.จากวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีงังา 
  สมรส ก ับ  คุณน้าจ า เนียร  กาญจนพรหม เ ป็นปราชญ์ชาวบ ้าน  ส านักงาน
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์   มีบุตร 3 คน  
  คุณนา้วรัิตน์ กาญจนพรหม ภูมิล าเนาเดิมอาศยัอยูท่ี่ชุมชนนาโยง จงัหวดัตรัง พ่อแม่
มีอาชีพท าสวน จึงท าให้ชีวิตได้สัมผสักบัวิถีชีวิตเกษตรกรรม ใช้ชีวิตการเป็นเด็กวดัและเรียนท่ี
โรงเรียนคริสต์ และเพื่อคนอ่ืนก็ไปเรียนในส่วนอ่ืนแต่ตนเองตดัสินใจเรียนสาขาวิชาเกษตรท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเม่ือไปเรียนก็ได้ไปศึกษาในพื้นท่ีว่าในหลวงได้มีโครงการอะไรบ้าง 
จนกระทัง่เรียนจบได้สอบบรรจุรับราชการครู และในการรับราชการก็ไดมี้การท าเกษตรไปดว้ย 
โดยเร่ิมจากการน าเอาลองกองมาปลูก และไดท้  ามาอยา่งแต่ละคร้ังก็ไม่ประสบความส าเร็จ และใน
ชีวติราชการก็ถูกสั่งยา้ยด่วน 2 คร้ัง จนสุดทา้ยไดย้า้ยมาอยูท่ี่จงัหวดัตรัง แต่ก็ยงัท าเกษตรเป็นอาชีพ
เสริม และท าอยา่งน้ีมาเร่ือย ๆ จนกระทัง่ไดไ้ปเป็นวทิยากรใหช้าวบา้น และในปี 2546 การไฟฟ้าได้
ร่วมมือกบัวทิยาลยัเกษตรเพื่อพฒันาเก่ียวกบัการปลูกผกัใชปุ๋้ยหมกัอินทรีย ์ไม่ใส่สารเคมี การเล้ียง
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ปลาดุก การท าสวน ซึงผสมผสานกนัตามระบบนิเวศวิทยา หลงัจากทดลองปฏิบติัจริงจนคน้พบวา่
ส าเร็จ จึงไดป้รึกษาหารือกนัในครอบครัวให้ทุกคนในครอบครัวไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ เกิดการ
เรียนรู้ปฏิบติัตามหลกัการและทฤษฏีไปพร้อมกบัตนเองดว้ย 
ดงัค าบอกเล่าท่ีวา่ 
 

  “… สมาชิกในครอบครัวผมมีทั้งหมดดว้ยกนัห้าคน ในอดีตท่ีผา่นมาผมและ
ภรรยาเราไดท้  าอาชีพเสริมหลายอย่าง เพื่อเพิ่มรายไดเ้พิ่มจากเงินเดือนขา้ราชการท่ีไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรา ภรรยาเป็นเกษตรกรชาวสวนสวนยางพารา ก่อน
หนา้ท่ีเราตอ้งการรายไดเ้พิ่มข้ึนจึงไดเ้ป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ในหลายประเภท หลาย
บริษทั แต่ก็ประสบความลม้เหลว ซ ้ ายงัมีหน้ีสินตามมา ท าให้เราเกิดการเรียนรู้วา่ถา้เรา
ท าหลายอาชีพแลว้  แต่จ่ายเราก็จะเพิ่มข้ึนดว้ยหลงั จากนั้นเราจึงหนัมาประ หยดัและลด
ค่าใชจ่้าย ดว้ยการปลูกทุกๆอยา่งท่ีกินไดใ้นสวนยางพารา ซ่ึงเพื่อนบา้นรอบๆมีความเช่ือ
ไม่ควรปลูกพืชอ่ืนในสวนยางพารารา เพราะตอ้งเสียเวลาดูแล และไม่งอกงาม แต่ผมกบั
ภรรยาเราเปล่ียนความคิดใหม่และตอ้งการลดค่าใช้จ่ายเลยไม่หยุดความคิด จนกระทัง่
และในปี 2546 การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตไดร้ณรงคโ์ครงการชีววิถี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิธีการ
ปฏิบติักบัครอบครัวเราในช่วงนั้น เป็นการยืนยนัความคิดผมในช่วงนั้นท่ีก าลงัลงมือ
ปฏิบติัว่าคิดถูกตอ้งจริงแลว้  จึงไดบ้อกทุกคนในครอบครัวให้มัน่ใจให้เราช่วยกนัปลูก
พืช เล้ียงสัตว ์ประมง ในแปลงเกษตรของเราต่อไป… ” 

 
  เพื่อเป็นการยืนยนัในภาคทฤษฏี และหลกัการปฏิบติัจริง ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย จึงเป็นแหล่งศึกษาและปฏิบติัภาคประชาชนโดยมุง้เนน้การศึกษาเรียนรู้ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตให้เหมาะสมกบัภูมิสังคม  ภูมิประเทศ ให้อยูไ่ด้
ในสภาพเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั  เป็นแหล่งเรียนรู้แบบเฉพาะมุ่งเนน้เศรษฐกิจฉบบัครัวเรือน ยึดถือ
รูปแบบท่ีบุคลากรภายในครอบครัวทุกคนมีส่วนร่วม มีกิจกรรมร่วมกนัใชพ้ื้นท่ี ทรัพยสิ์น แรงงาน  
งบประมาณ  ตามก าลงัของตนเองและครอบครัว   
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ภาพท่ี  39    แสดงภาพกรณีศึกษาครอบครัวคุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหม 
                  (ประธานศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย) 

 
  คุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหม สมรสกบั คุณนา้จ าเนียร   กาญจนพรหม มีบุตร 3 8o8nv 
  บุตรคนท่ี1 วา่ท่ีร้อยตรีหญิงอรทยั  กาญจนพรหม การศึกษาวทิยาศาสตร์บณัฑิต 
(วาริชศาสตร์)เกียรตินิยมอนัดบัสอง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท่ีท างาน MEM (Marine Ecosearch Management) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
  บุตรคนท่ี2  วา่ท่ีร้อยตรีคณิศร์   กาญจนพรหม  นกัศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ปี 4 คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) 
  บุตรคนท่ี3   จ่าสิบเอกสรนนท ์ กาญจนพรหม  นกัศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ปี 2 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัวทิยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) 
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ภาพท่ี  40 แสดงแผนผงัเครือญาติกรณีศึกษาครอบครัว คุณวรัิตน์ กาญจนพรหม 
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  ประวตัิการศึกษา 
  ปี พ.ศ.2525  จบปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์  วิชาเอกสัตว์ปีก  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ปี พ.ศ.2523  จบประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาสัตวศาสตร์  วิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยตีรังจงัหวดัตรัง   
  ปี พ.ศ.2521  จบประกาศนียบตัรวิชาชีพ  สาขาสัตวศาสตร์  วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยตีรังจงัหวดัตรัง   
  ปี พ.ศ.2519  จบ ม.ศ.3 จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
  ปี พ.ศ.2513  จบ ป.4 จากโรงเรียนวดัมงคลสถาน ต าบลละมอ อ าเภอนาโยง จงัหวดั
ตรัง   
  หนา้ท่ีทางสังคม   

1. อาสาสมคัรคุมประพฤติ จงัหวดัตรัง 
2. คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถานพินิจ จงัหวดัตรัง 
3. ท่ีปรึกษาเรือนจ า จงัหวดัตรัง 
4. วทิยากรวทิยาลยัลูกผูช้าย จงัหวดัตรัง 
5. คณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัตรัง 
6. คณะกรรมการส่งเสริมอาชีพ อบจ. ตรัง 

  ความภูมิใจในชีวติ 
  คุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหมศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอ
เมือง จังหวดัตรัง ได้รับการยอมรับเป็นบุคคลต้นแบบตามเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวง
วฒันธรรม ในการครองเรือนครองตน พฒันาบา้นอยูอ่าศยัให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
โดยมีบุคคลภายในครอบครัวเป็นคณะท างาน วทิยากรอบรม ส่งเสริมใหภ้รรยา นางจ าเนียร กาญจน
พรหม ใหไ้ดรั้บการยกยอ่งเป็นปราชญช์าวบา้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  บุตรธิดา เป็นผูด้  าเนินตามรอยพ่อยึดมัน่แนวเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการศึกษา และ
การด าเนินชีวติ 
  บุตรคนท่ี 1 จบปริญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วาริชศาสตร์) เกียรตินิยมอนัดบัสอง 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อมาดูแล
ขบวนการเล้ียงปลาพื้นท่ีแคบ ปูดว้ยพลาสติกภายในสวนยางพารา และเป็นยวุเกษตรดา้นปศุสัตว ์
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  บุตรคนท่ี 2 จบปริญยาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต (พืชศาสตร์) คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) ปัจจุบนัเป็นวิทยากร
หลกัของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ไดรั้บการยอมรับจากส านกังานเกษตรจงัหวดั
ตรัง ใหเ้ป็นเกษตรกรคล่ืนลูกใหม่ และไดศึ้กษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
  บุตรคนท่ี 3 จบจากสาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ขณะเรียน
ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นสมาชิก อกท. (องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชา         
ชูประถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) สมาชิกดีเด่น รางวลัพระราชทาน และ
เป็นนกัศึกษารางวลัพระราชทาน ประจ าปี 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบนัก าลงัศึกษาสาขา
สัตวศาสตร์ ปี  4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 
  จากผลการส่งเสริมบุคคลในครอบครัว และเป็นแบบอย่างทางด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตน้แบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงวฒันธรรม 
ประจ าปี 2554 และยงัได้รับรางวลัพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี สมาชิกศิษยเ์ก่าดีเด่น องคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชาชูประถมัภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2554 
  ผลสรุปด้านพฒันาการความเป็นมากระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชน  ดงัน้ี 
  การศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน กรณี 3 พื้นท่ี คือ ศูนย์
ศึกษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรังมีพฒันาการความเป็นมาของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันต่างพบกับความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้ งการด ารงชีพในอดีต การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปสินคา้ การเปล่ียนแปลงการใช้แรงงาน เงินทุนใน
การผลิต การเจริญเติบโตของระบบการค้าการกระจายสินคา้ การแลกเปล่ียนและการตลาด รวมถึง
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุคสมยั ส่งผลให้รายได ้รายจ่าย และหน้ีสิน ซ่ึง
กรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
  จุดเร่ิมตน้จากเรียนรู้เพื่อหาทางออกจากปัญหาท่ีเกิดจากการเกษตรแบบกระแสหลกั
กอปรกบัผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเร่ิมมีผูน้ าในการบุกเบิก
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการจดัการตนเองจดัเน้นรูปแบบสวสัดิการด้าน



206 
 

 

การศึกษาในชุมชนมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเร้ิมจากกลุ่มผูน้ าท่ีผ่านการแสวงหาความรู้เพื่อ
หาทางการอยูร่อดก่อนอยูร่วย      
  กรณีศึกษา คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ประธานศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
เป็นผูน้ าอาชีพเกษตรก้าวหน้าจาการท างานท่ี“ กระบวนการวางแผนชีวิตควบคู่กบัการวางแผน
อาชีพ”  ซ่ึงการจัดสวสัดิการด้านการศึกษามีรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีมีการจัด
สวสัดิการด้านการศึกษาในเร่ืองของทุนทรัพยากรชุมชน มีวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ“การใช้เวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั” ในการประชุมของสภาผูน้ าชุมชนจนกระทัง่เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ี
ให้บริการความรู้สู่พึ่งตนเองของสมาชิกในชุมชน  เพื่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหายางพาราตกต ่า
ดว้ยการขบัเคล่ือนเครือข่ายอาชีพเน้นการพึ่งพิงพึ่งพา แลกเปล่ียนผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่ม
อาชีพ ยางพารา ไมผ้ล ประมง นาขา้ว  จนประสบผลส าเร็จ และไดร้างวลัเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภุมิ
ปัญญาไทย รุ่นท่ี 1 ต่อมามีการรวมตวัของไดรั้บรางวลัแมกไซไซ สาขาการพฒันาชุมชน เกษตรกร
ก่อตั้งกลุ่มแกนน ายมมนา เช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้แห่งสถาบนัการเรียนรู้พึ่งตนเอง   
  กรณีศึกษาคุณนา้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ ประธานศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเขากลม เกษตรกรผูมี้อดุมการณ์ในการท างานท่ีว่า “ ปรับเปล่ียนวิธีคิดก่อนลงมือท า ”
ผสมผสานความรู้ จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก หมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอย่าง
สม ่าเสมอ ดว้ยวิธีการจดัการศึกษา 2 รูปแบบ คือ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  มีการจดัสวสัดิการ
ด้านการศึกษา ท่ีมีการส่งเสริม และบริการองค์ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ มารวมตวักัน
ผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  และมีวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ“ 
การใช้ปัญหาเป็นฐานสร้างองค์ความรู้” จากกระบวนการสาธิต ทดลอง และปฏิบติัซ ้ า แลว้น า
องคค์วามรู้ไปบริการแก่ชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  จนกระทัง่ปัจจุบนั สามารถรวบรวมชุดองค์ความรู้ ได ้25 องค์ความรู้และขยาย
สมาชิกเพิ่มข้ึนในเร่ือยมาจนเป็นท่ียอมรับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเล้ียงสัตว ์กระทัง่
ในปี 2549 เป็นตน้มาไดรั้บรางวลัคดัเลือกเป็นปราชญช์าวบา้น ผูท้  าประโยชน์ เพื่อแผน่ดิน ปัจจุบนั
การเจริญเติบโตของกลุ่มมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา โดยใชเ้วทีการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มดงักล่าวได ้ซ่ึง
พบวา่มีปัจจยัท่ีท าใหเ้กษตรกรเขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตเพื่อเขา้สู่เกษตรกรรมย ัง่ยืน 
ภายใชก้ารถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนชีวติบนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กรณีศึกษา คุณน้าวิรัตน์ กาญจนพรหม ประธานศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บา้นหน าควายเป็นบุคคลท่ีตระหนกัในการถือครองระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข ทั้งกาย วาจา และจิตใจ และถ่ายทอดจิตส านึกสู่บุคคลในครอบครัว ให้ช่วยเหลือชาติ 
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ช่วยเหลือสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ ดว้ยถือคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลเป็นหลกั และ
ตระหนักในการตอบแทน “คุณแผ่นดิน” ตลอดมามีความเข้าใจถึงกระบวนการจดัการศึกษา 3 
รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั มีการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาแบบการสะสม
ความรู้ และบริการความรู้แก่ชุมชนโดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้จาก “ประสบการณ์จริง การปฏิบติั
จริง” เร่ิมต้นจากสังคมในครอบครัว ด้วยการเข้าร่วมโครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
ปัจจุบนัร่วมกบัวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ในรูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อเป็นสถาบนัสอน
ทายาทเกษตรกร 
  โดยการครองตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลรอบขา้ง 
ยึดถือหลกัศาสนา ศีล 5 ดว้ยความตั้งมัน่ และยึดถือสัมมาอาชีพแบบพอเพียง และไดป้ฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในความพอดีพอกิน พอประมาณ อยา่งพออก พอใจ แบบพอเพียงมา
ตลอด จากการท่ีไดเ้ลือกเรียนทางสายเกษตร และมีอาชีพเป็นครู โดยการยึดถือตนเองเป็นแบบอยา่ง
ในการสอนบุตร และผูอ่ื้น ท าให้บ้าน ครอบครัว และบุคคลรอบข้างยึดถือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น ศึกษาเรียนรู้ดูงานไดใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการชีววิถี
ส าหรับสอนทายาทและลูกหลานเกษตรกร 
  สรุปผลจากการศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาจะเห็นไดว้า่พฒันาการความเป็นมาในการจดั
สวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนทั้ง 3 พื้นท่ีนั้น เร่ิมก่อตวัมาจากความเช่ือและความศรัทธาของ
ผูน้ าคือผูท่ี้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่น าไปสู่ “ผลส าเร็จที่ดี” ผูน้  ามีกลัยาณมิตรและมีอธัยาศยั
ไมตรีจิตท่ีดีต่อเพื่อนบา้นทุกคน และน าหลกัค าสอนของพระพุทธศสานามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน โดยเฉพาะหลกัพรหมวิหาร 4 คือ 1) ความเมตตาปราถนาดีต่อผูอ่ื้นท่ีจะ
ให้พบทางออกจากปัญหา 2) ความกรุณาสามารถเสียสละเวลาส่วนตวัช่วยเหลือผูอ่ื้นไดต้ลอด  
3) ความมุทิตาแสดงความยินดีเม่ือเพื่อนบา้นสามารถพึ่งตนเองได ้และ 4) ความอุเบกขาไม่ซ ้ าเติม         
ผูท่ี้ก่อเกิดปัญหาข้ึนในเวทีการเรียนรู้ภายในชุมชน แต่จะใชว้ิธีการประนีประนอมขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน 
ดว้ยสันติวธีิและยดึหลกัประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นทุกคร้ัง 
  สรุปผลจากปรากฏการณ์ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายและจิตใจของผูน้ า
แห่งการเปล่ียนแปลงผูซ่ึ้งเป็นประธานศูนยก์ารเรียนรู้ในพื้นท่ี 3 กรณีศึกษา คือ คุณลุงประยงค ์
รณรงค์ คุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ คุณน้าวิรัตน์ กาญจนพรหม ซ่ึงแสดงให้เห็ว่าเป็นผูท่ี้มี
วิริยะสัมโพชณงค ์หรือ ผูท่ี้มีความเพียรพยายามในการท างานโดยน าหลกั อิทธิบาท 4 มาเป็นคู่มือ
ในการท างาน คือ 1) ฉนัทะ พอใจและรักในการท าเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพท่ีท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ 2) วิริยะเพียรขยนัท างานดว้ยความตั้งมัน่ 3) จิตตะ สนใจฝักใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอเม่ือมี
โอกาสจะแลกเปล่ียนประสบการณ์ศึกษาดูงานในสถาบนัต่างๆ และ 4) วิมงัสา มีวิสัยทศัน์ท่ี
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กวา้งไกลพิจารณาและตริตรองในข่าวสารและเปิดรับนวตักรรมต่างๆท่ีเข้ามาอยู่ตลอดเวลา 
คุณสมบติัของผูน้ าภายในกลุ่มวนเกษตรสอดคลอ้งกบัหลกัสัปปุริสธรรม 7ไดอ้ธิยายไวว้า่ “ ผูน้ าท่ีดี
ตอ้งเป็นผูท่ี้มี ศีล สมาธิ และปัญญา และมีคุณสมบติัท่ีดี 7 อย่างคือ รู้หลกัการ รู้จุดหมาย รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล” 
  กอปรด้วยผลการศึกษาคุณภาพชีวิตชุมชนด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จาก
การศึกษา พบว่าในกรณีศึกษา 3 พื้นท่ีการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ปรากฏการณ์การเคล่ือนไหวของกระบวนการกลุ่ม “ ระบบเครือญาติ และเพื่อนบา้น” หรือ การ
ขยายกลุ่ม กล่าวคือ  ในการเจริญเติบโตของกลุ่มเกิดข้ึนได้นั้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากการเรียนรู้เพื่อ
หาทางออกวิกฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ดงันั้นเกษตรกรท่ีเขา้มาร่วมกลุ่มนั้นจึงมาจากปัญหา
ในเร่ืองเดียวกนั จึงท าให้โครงสร้างของกลุ่มมีความเหนียวแน่นมีความเป็นกลุ่มกอ้นผูกพนักนัดว้ย
ความรักความเขา้ใจในปัญหาอย่างเดียวกนั และการมีจิตส านึกร่วมกนั  ภายในกลุ่มมีจุดประสงค์
อย่างเดียวกนัคือการหาทางออกจากปัญหาท่ีเกิดข้ึน สร้างกฎกติการ่วมกนัโดยท่ีกฎกติกาทุกอย่าง
จะตอ้งมาจากความคิดเห็นของสามาชิกทุกคนร่วมกนั 
  นอกจากน้ีสมาชิกทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตยในการเคารพความคิดของผูอ่ื้น
อยู่เสมอ ซ่ึงพบว่า สมาชิกเกษตรท่ีตดัสินใจเขา้ร่วมศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน มีความสัมพนัธ์ใน
ระบบเครือญาติท่ีเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานมาจากท่ีเดียวกนัและเพื่อนเป็นสนิทสนมกนัมาก่อนจึงท าให้
สามารถยุติขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มได ้“ สังคมครอบครัว และระบบเครือญาติ” และระบบ
เครือข่ายชุมชนชนิดต่างๆเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการช่วยให้ครัวเรือนต่างฐานะอยู่ร่วกนัอย่างสงบ
สุขระหว่างชาวบา้นด้วยกนั หรือกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน มีประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหวรวมทั้งเป็น
เคร่ืองมือในการแก้ปัญหาของตนและครอบครัวเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพยากรในการปรับปรุงชีวิต 
เศรษฐกิจสังคมทั้งของตนเอง และสังคมหมู่บา้น “ลกัษณะของกลุ่มท่ีมีความเหนียวแน่นนนั้น
สามารถช่วยใหค้วามตอ้งการของบรรลุถึงวตัถุประสงค ์ความเหนียวแน่นของกลุ่มจะเพิ่มข้ึน 
  จากผลการศึกษา กรณีศึกษา ศูนยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย สะทอ้นให้เห็น
วา่หมู่ทั้ง 3 เกิดการเรียนรู้จากการประสบปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระแสพฒันาแบบทนัสมยั และมีความ
พยายามในการหาหนทางท่ีจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตทั้งการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  
แมจ้ะเป็นความพยายามของสมาชิกเพียงส่วนหน่ึงในชุมชน นบัไดว้า่มีความเหมาะสมดีแลว้ เพราะ
การปรับเปล่ียนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดน้ั้น อาจท าไดโ้ดยการปรับเปล่ียนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป
และใชร้ะยะเวลาสักช่วงหน่ึงของชุมชนและผูป้ฏิบติั  อีกทั้งในชุมชนทุกๆ แห่งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ผสมผสานกนัระหวา่งแนวคิดแบบกระแสหลกั และแนวคิดแบบทางเลือก ซ่ึงผูป้ฏิบติัควรท่ีจะเลือก
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ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแนวคิดและวิถีทางของตนเอง โดยไม่วา่จะเป็นการปฏิบติัแบบใดก็ตาม  
แต่ถา้มีแนวคิดแบบพอเพียงสอดแทรกลงไปอยู่บา้ง จึงอาจจะกล่าวได้ว่าชาวบา้นกลุ่มท่ีมีแนวคิด
และการปฏิบติัแบบเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเป็นแกนน าในความพยายามท่ีจะพลิกฟ้ืนให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองไดท้ั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อท่ีจะน าไปสู่ความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืนของ
ชุมชนไดใ้นท่ีสุด 
  จากการศึกษา พบว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนในบางชุมชนอาจจะ
เกิดข้ึนทั้งจาการรวมตวักนัของคนในชุมชนเองเพราะวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนสนบัสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกนัข้ึนและเกิดจากการจดักระบวนการเรียนรู้โดยบุคคลนอกชุมชน ซ่ึงกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งสองแบบน้ีจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนั้นจะข้ึนอยูก่บักระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน
เป็นส าคญั โดยการจดักกระบวนการเรียนรู้อาจะด าเนินการได ้3 ขั้นตอน คือ ขั้น เตรียมการก่อน
การจดัการการเรียนรู้ ขั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้ และขั้นหลงัจากการจดัการเรียนรู้ในวธีิการ ดงัน้ี 
  วธีิการท่ี 1 การเตรียมก่อนจดัการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนรู้ คือผูจ้ดัการเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการและผูเ้รียน เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด เขา้ใจในชุมชน ปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน และน าผลการวิเคราะห์มาก าหนด
กรอบหรือแนวทางในการจดัการเรียนรู้และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงควรด าเนินการโดยการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์ให้จดัเจน ศึกษารวบรวมขอ้มูลชุมชน ปัญหาความตอ้งการ
ของชุมชนและผูเ้รียน ประมวลขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  และวิเคราะห์ประเมินขอ้มูลปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชน ซ่ึงตอ้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้มีส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด 
  วิธีการท่ี 2 วิธีการจดัการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่
ผูเ้รียนซ่ึงควรด าเนินการ สืบคน้หาขอ้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและรายละเอียดต่างๆ ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะ สถานท่ีติดต่อ ความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ เป็นตน้ การแจกเอกสารและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใช่ในการเรียนดว้ยบรรยากาศเป็นกนัเองเพื่อให้ผูเ้รียนไม่ประหม่ารู้สึกว่าเป็นผูมี้เกียรติ 
เป็นบุคลส าคญัในการเรียนรู้ท าให้เกิดความประทบัใจตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
การเรียนรู้ 
  วิธีการท่ี 3 วิธีการการจดัการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากท่ีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนไดเ้สร็จส้ินแลว้เพื่อใหก้ารเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายให้มากท่ีสุด 
ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีควรด าเนินการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการประเมินผลการเรียนรู้มาท าการวิเคราะห์ เพื่อ
ทราบถึงความส าเร็จหรืออุปสรรคปัญหาของการจดักิจกรรมเรียนรู้ ความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้ กิจกรรม สถานท่ี ช่วงเวลา การปฏิบติัหนา้ท่ีของวิทยากรกระบวนการ เป็นตน้ เพื่อน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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การพฒันารูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้ 
 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้เป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) ไดแ้ก่ กระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
ในชุมชนโดยเลือกใชก้ารศึกษาแบบกรณีศึกษา ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม การ
สนทนากลุ่ม การระดมสมอง การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการประชุมสุนทรียสนทนา  ใน
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กบัขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่นการถอดบทเรียน การ
วิเคราะห์ค าบอกเล่า  การวิเคราะห์เน้ือหา  การใช้แผนท่ีความคิด  ปฏิทินเวลา แผนท่ีเดินดิน ผงั
ประวติัศาสตร์ เพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ การใชต้ารางตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อน
โดยใหค้วามส าคญัต่อมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์หรืออยูใ่นเหตุการณ์นั้น ๆ 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยผูศึ้กษาได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ตอน
ดงัต่อไปน้ี 

1. การสังเคราะห์รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้
  น าเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน และอธิบายวิธีการจดั

การศึกษาในรูปแบบการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ภายใตเ้ง่ือนไขทางดา้น
สังคม เศรษฐกิจ มีส่วนสัมพนัธ์กบัการด ารงชีพ วิถีการผลิต  อธิบายการพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคม  ท่ีส่งผลให้ชุมชนมีองค์ความรู้ท่ีได้
สะสมมาอยา่งไร  มีวิธีการ  มีศกัยภาพอยา่งไรในการหาทางออกแกปั้ญหาขอ้มูลชุมชน กอปรดว้ย
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิตจาก
กรณีศึกษาใน  3 พื้นท่ี คือ ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนบ้านไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวดั
นครศรีธรรมราช   ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
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2. การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา  
  น าเสนอผลการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างการจดัสวสัดิการด้าน
การศึกษาในชุมชนดว้ยการตรวจสอบสามเส้า เพื่อเป็นการตรวจสอบโดยดูความสอดคลอ้งจากการ
เก็บข้อมูลท่ีแตกต่างกัน โดยตรวจสอบว่าในข้อมูลเร่ืองเดียวกันให้มีความสอดคล้อง  ความ
น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีศึกษาใน  3 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม 
อ า เภอเมือง จังหวัดกระบ่ี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนบ้านไม้เ รียง อ า เภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

3. การตรวจสอบยนืยนัรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
  น าเสนอผลการประเมินการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน
ภาคใต ้จาก 3 พื้นท่ีเพื่อยืนยนัขอ้มูลทั้ง 4 ดา้นดงัต่อไปน้ี (1) การประเมินผลดา้นความถูกตอ้ง 
(2)การประเมินผลด้านความเหมาะสม (3) การประเมินผลด้านความเป็นไปได้ และ(4) การ
ประเมินผลด้านความเป็นประโยชน์ โดยการประเมินเพื่อการตรวจสอบขอ้มูล 5 ประเภท 
ดังต่อไปน้ี (1) ด้านการจดัการศึกษาในชุมชน (2)กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้  
(3) ดา้นการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา (4) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม และ(5) ดา้นการ
พฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน ผูท้รงคุณวุฒิในพื้นท่ีละ 5 ท่านซ่ึงด ารง
ต าแหน่งทางสังคม โดยจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีน ามาพิจารณา
ต่อไป จากบุคคลดงัต่อไปน้ี  (1) นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (2) ผูอ้  านวยการโรงเรียนประจ า
ต าบล (3) ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนและตามอธัยาศยั  (4) พฒันาการอ าเภอ และ         
(5) เกษตรอ าเภอ 

4. การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน 
  น าเสนอผลการอธิบายการพัฒนารูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาจาก
กรณีศึกษาใน 3 พื้นท่ี ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ การใหบ้ริการความรู้ การแสวงหาความรู้ การ
จดัระบบความรู้ การถ่ายโอนความรู้ การทบทวนความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ การผสมผสาน
ความรู้ แลว้น ามาทดลองและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ศูนย์
การเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
1. การสังเคราะห์รูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้  

1.1 กรณีศึกษาศูนย ์ศึกษาและพฒันาชุมชนบ้านไม ้เ รียง อ า เภอฉวาง จ ังหวดั
นครศรีธรรมราช พบวา่ จากอดีตท่ีผา่นมาปัญหาท่ีมีมากท่ีสุดในชุมชนไมเ้รียง คือ คนในชุมชนขาด
การเรียนรู้ร่วมกนั ทั้ง ๆ ท่ีมีความรู้และภูมิปัญญามากมาย  แต่กลบัไม่มีโอกาสท่ีจะมาแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ร่วมกนั โดยต่างคนต่างอยู ่ต่างคนต่างท า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 – 2514 หลงัจากเกิดวาตภยัเป็น
ตน้มา ในช่วงยุคเวลาน้ีรัฐบาลนโยบายการฟ้ืนฟูภาคเกษตรให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ดว้ยการส่งเสริมให้
ปลูกการพืชเชิงเด่ียว ส่งเสริมการปลูกยางพาราจึงเป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีถูกเลือกและน ามาปฏิบติัใน
พื้นท่ี ดว้ยการสร้างความเช่ือวา่การปลูกยางพาราเพียงจะท าให้รายไดสู้งและจะรวยในท่ีสุด แต่แลว้
เม่ือปี พ.ศ. 2515 – 2525 ช่วงเวลาน้ีอาจาเรียกได้ว่ายุคราคายางตกต ่า  ชาวชุมชนไมเ้รียงจึงการ
ปรับตวัจากอาชีพเกษตรกร ไปรับจา้งขุดแร่ท่ีภูเขาศูนย ์แต่ในช่วงเวลา10 ปี เกิดการแยง่ชิงแย่งแร่
วุลแฟรมท่ีภูเขาศูนยล์ะทิ้งสวนยางพาราข้ึนไปหาแร่เพราะรายได้สูง  ท าให้มีความขดัแยง้เร่ือง
ผลประโยชน์ข้ึนภายในชุมชน 
  จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2526 – 2534 มีการพฒันาอาชีพหลกัคือการท าสวนยางพารา 
ด้วยการศึกษาคน้ควา้จากชาวบ้าน หาอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน จนกระทัง่ พ.ศ. 2527 คุณลุงประยงค์ รณรงค์ไดค้น้พบแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชน 
ด้วยวิธีการรวมกลุ่มสร้างพลงัและอ านาจการต่อรองจากตลาด ในช่วงแรกได้น าความคิดไป
แลกเปล่ียนกบัเครือญาติ และเพื่อนบา้นท่ีนบัถือติดต่อกนัจึงไดส้มาชิกท่ียอมรับแนวคิดและเขา้มา
รวมกนัเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกนั อาทิ คุณน้าขจร ทิพาพงศ์ คุณเกรียง
ศกัด์ิ ชูชาติ คุณศิริ ชีวะ คุณสมคิด บวัสงดั คุณผ่องผิว ศิริรัตน์ เป็นสมาชิกกลุ่มแกนน าในยุคแรกท่ี
รวมตวักนัขบัเคล่ือนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เพื่อหาทางออกของปัญหายางพารา
ตกต ่า  ไดอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ 
 

  “… ภายในกลุ่มก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนของแต่ละ
คนร่วมกนั เพราะแต่ละคนมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัวท่ีแตกต่างกนัแต่
มาจากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีเหมือนกนั คือ ราคายางพาราตกต ่า จึงรวมกลุ่ม
กนัแลกเปล่ียนประสบการณ์ วา่ท าอยา่งไรจึงจะสามารถท าให้ผลผลิตมีราคาสูง
และมีปริมาณมากจากเดิม … ” 

 
  เม่ือเป็นเช่นน้ีคนภายนอกจึงสนใจอยากท่ีจะเขา้ร่วมกลุ่มดว้ย ท าให้คนมีจ านวนเพิ่ม
มากข้ึน แต่ในเร่ืองน้ีมีเง่ือนไขท่ีว่า ใครก็ตามท่ีอยากจะเขา้มารวมกลุ่มตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัก่อน นอกจากนั้นแลว้หลกัสูตรเหล่าน้ียงัสามารถเช่ือมโยงไปในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
ไมเ้รียงเป็นชุมชนแรกสุดท่ีจดัระบบความพร้อมของตนเองและลงมือท าเม่ือชุมชนไมเ้รียงท าแผน
แม่บทของชุมชนเสร็จแลว้  ไม่มีไดคิ้ดพึ่งพาหน่วยงานไหน  สมาชิกกลุ่มแกนน าจึงไดจ้ดัเวทีประชุมใน
ชุมชนและจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาเรียกว่า  “สภาผูน้ าชุมชน” ข้ึน  เพื่อ
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รับผิดชอบการน าแผนไปสู่การปฏิบติั  ภายใต ้“ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ”ซ่ึงก่อตั้งข้ึน
เม่ือ  ปี  2537  ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่ในช่วงน้ีเป็นยคุแห่งสังคมการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการต่ืนตวัสูงสุด 
 
  การจดัเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง  จนเกิดแผนแม่บทของชุมชน  
องคก์ารจดัตั้งสภาผูน้ าใหเ้ป็นหน่วยรับผดิชอบการปฏิบติัตามแผนแม่บทชุมชน  สมาชิกสภาผูน้ ามา
จากผูน้ าท่ีไดรั้บการยอมรับจากทุกหมู่บา้นทั้ง  8  หมู่บา้น  ๆ  ละ  5  คน  รวม  40  คน  รับผิดชอบ
แผนแม่บท  4  แผนงานหลัก  คือ  แผนงานด้านการศึกษา  แผนงานด้านเกษตรกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม  แผนงานด้านสาธารณสุขชุมชน  และแผนงานด้านธุรกิจ-อุตสาหกรรมชุมชน  ท่ี
ประกอบดว้ยโครงการ  15  โครงการ  และพฒันาอาชีพ  โดยมีคุณลุงประยงค์ รณรงค์ ผูเ้ป็นผูน้ า  
ทางธรรมชาติท่ีไดน้ าประสบการณ์ของตนเองท่ีสะสมความรู้มาตั้งแต่วยัหนุ่ม มาจดัระบบองคค์วามรู้
ใหม่ปรับใชใ้นการวางแผนแกไ้ขปัญหา จากค าบอกเล่าไวว้า่ 

 
   “… ผมได้ทบทวนในชีวิตท่ีผ่านมาและคน้พบว่า การจะท างานส่ิงใดให้
ประสบผลส าเร็จนั้นจกัตอ้งมีการวางแผนก่อนคือ ( 1) การวางแผนชีวิตคือการเร่ิมตน้
ท่ีตนเองไดว้างแผนชีวิตตั้งแต่ในวยัหนุ่มไวแ้ลว้ คือ บวชเรียน 3 ปีและวางแผนไวว้า่
เม่ือ 30 ปีจะแต่งงาน และเม่ืออายุ 55 ปีจะเกษียณอายุใชชี้วิตในบั้นปลายท างานเพื่อ
สังคม (2) การวางแผนอาชีพ โดยคิดวา่ในการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ
จกัตอ้งมีหลายอาชีพมารองรับ คืออาชีพหลกั อาชีพเสริม อาชีพรอง และอาชีพอิสระ 
(3) การวางแผนการเงิน สืบเน่ืองจากท่ีไดต้ั้งใจวา่จะเกษียณอายุตอน 55 ปีจึงตอ้งมีการ
เตรียมการเงินไวคื้อการแบ่งหมวดเงินไวด้งัน้ี 40 % ส าหรับการอุปโภคบริโภค 20% 
ส าหรับการพัฒนาอาชีพ 10% ส าหรับการศึกษาหาความรู้ 10%ส าหรับการ
รักษาพยาบาลและ20%ส าหรับเพื่องานสังคม และ (4) การวางแผนสุขภาพดว้ยการ
พยายามป้องกนัดูแลควัเองก่อน เช่นการกินอยู ่หลบันอนจกัตอ้งถูกสุขลกัษณะ… ” 

 
  บทเรียนชีวติจากคุณลุงประยงค ์ รณรงค ์ไดถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ชาวชุมชนไมเ้รียง 
โดยการใชศู้นยก์ารศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงเป็นสถาบนัใหก้ารศึกษาแก่ชุมชน ในรูปแบบการ
จดัการศึกษาแบบตามอธัยาศยั ด้วยการให้บริการความรู้แก่บุคคลทัว่ไปที่ตอ้งการเขา้มาศึกษา
โดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการแก่ผูรั้บบริการเป็นหลกั  จึงเห็นไดว้า่การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน
ชุมชนไมเ้รียง มีการจดัจดัการองคค์วามรู้โดยร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัรามค าแหงเพื่อบริหารจดัการ
หลกัสูตร ซ่ึงมหาวิทยาลยัรามค าแหงไดท้  าการร่างหลกัสูตรเก่ียวกบัแพทยท์อ้งถ่ินข้ึน คือ คุณน้า
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ขจร ทิพาพงศ์ และคุณผ่องผิว ศิริรัตน์ ท าหน้าท่ีคอยประสานงานแนะน าเป็นท่ีปรึกษาในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ แลว้ขยายผลโดยใหช้าวบา้นไดล้งมือบริหารจดัการกนัเอง รวมถึงอธิบายต่อไปวา่ 

 
   “…ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง”  เป็นเคร่ืองมือในการพึ่งตนเอง

ของคนไมเ้รียงเองก็ได้มีการหาจุดยืน เพื่อเป็นแนวทางและศูนยก์ลางประสาน
ภายในชุมชนไมเ้รียงเองให้ได ้แลว้มองวา่เราตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนั แลกเปล่ียน
การไหลเวียนของทรัพยากร เครือข่ายจะด ารงอยู่ไดต่้อเน่ืองซ่ึงเช่ือมโยงกบัปัจจยั
ทางวฒันธรรมทางสังคมเครือญาติและเพื่อนบา้นจึงเป็นการสร้างสถานบริการให้
ความรู้ในระดบัเครือข่ายเครือข่ายท่ีความสัมพนัธ์ทั้งระหว่างบุคคลและระหว่าง
องคก์ร … ” 

 
 กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนไมเ้รียงเกิดความเขม้แข็งเร่ิมตน้ ปรับเปล่ียนวิธีคิด บางคน
ตอ้งใชว้ธีิทางออ้ม ดว้ยวธีิการพยายามหาวธีิท่ีจะพยายามปรับเปล่ียนแนวความคิดให้ทุกคนเขา้มามี
ส่วนร่วมความสอดคลอ้งวถีิการด ารงชีวติท่ีด ารงอยู ่ (ดงัแผนภูมิท่ี 3) 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 14  รูปแบบการบริหารของ “ สภาผูน้ าชุมชน” ท่ีจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน  
ท่ีมา : ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง “โครงสร้างการบริหารงานสภาผูน้ าชุมชน”   

หน่วยงาน 
สนบัสนุนภาคเอกชน 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
คณะกรรมการบริหาร 9 คน 

หน่วยงาน 
สนบัสนุนภาครัฐ 

สภาผูน้ าชุมชน 
ไมเ้รียง 

สมาชิก 40 คน 

ศูนยป์ระสานงาน 
กลุ่มกิจกรรม 

ศูนยก์ารเรียนรู้ 
ของชุมชน 

ศูนยส่์งเสริม 
วิสาหกิจชุมชน 

กลุ่มเกษตรกรสวนยาง 

กลุ่มเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

กลุ่มเพาะเห็ด 
กลุ่มเล้ียงปลาน ้าจืด 
กลุ่มแปรรูปขา้ว 
กลุ่มเล้ียงสุกร 
กลุ่มปลูกผกัปลอดสารพิษ 
กลุ่มแพทยแ์ผนไทย-สมุนไพร 
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มเกษตรกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่มธนาคารหมู่บา้น 
กลุ่มเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

การบริหารจดัการองคก์ร 
แผนแม่บทชุมชน 
วิสาหกิจชุมชน 
ยางพารา 
การศึกษาพิเศษ ในระบบ,  
นอกระบบ, ตามอธัยาศยั 

ผลิตปุ๋ ยจุลินทรีย-์ชีวภาพ 
โรงน ้าปลาชุมชน 
โรงฆ่าสตัวแ์ปรรูปเน้ือ 
ลานคา้ชุมชน 
ผลิตของใชท้ดแทนการน าเขา้ 
โรงผลิตอาหารสตัว ์
โรงสีขา้ว 
ธนาคารหมู่บา้น 
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  ส าหรับรูปแบบการบริหารจดัการของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงดงักล่าว
ขา้งตน้เห็นไดว้า่  มีความใกลเ้คียงกบัโครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีแยกออกเป็นสอง
ส่วนเช่นเดียวกนัคือ  ฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการสภา  แต่ลกัษณะการบริหารจดัการกลบัมีความ
แตกต่างกนั  กล่าวคือ  การด าเนินงานของศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียงเป็นความสัมพนัธ์ใน
รูปแบบของเครือข่ายท่ีให้กลุ่มกิจกรรมย่อยบริหารจดัการกนัเองโดยอิสระซ่ึงไม่เก่ียงกบั “อ านาจ
การปกครอง”  แต่เก่ียวกบั “วธีิคิด  วิถีชีวิต และการท ามาหากิน” โดยเร่ิมตน้จากแกนน าในชุมชนท่ี
มีความสนใจและสมคัรใจในการท างานร่วมกนั  ทั้งน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ไม่ไดมุ้่งการสร้างทีมงาน
ในเชิงปริมาณแต่เนน้คนหรือกลุ่มคนท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งมีการเตรียมการ  “สภาผูน้ า
ชุมชนไมเ้รียง” จึงเป็นแกนน าแห่งการเปล่ียนแปลง (Change Agents) ท่ีถูกออกแบบข้ึนจากการ
รวมกนัของตวัแทนแต่ละหมู่บา้น  สภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียงไดร้วมตวักนัข้ึนโดยมีวตัถุประสงคส์ าคญั  
3  ประการ  คือ เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของคนในทอ้งถ่ินรวมทั้ง
น าเอาปราชญช์าวบา้นสาขาต่าง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  สภาพการณ์ความเป็นอยูข่องคนในชุมชน เพื่อเป็นศูนยข์อ้มูลท่ีรวบรวมปัญหาและ
ความตอ้งการของคนในทุกครัวเรือนทุกหมู่บา้นมาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา  วางแผนแกปั้ญหา  และ
พฒันาในส่วนท่ีชุมชนสามารถท าไดเ้อง  รวมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้ช่วย
ด าเนินการในส่วนท่ีเกินความสามารถของชุมชนและเป็นศูนยป์ระสานงานเพื่อเช่ือมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคก์รเครือข่ายชาวบา้น โดยมีคุณลุงประยงค ์ รณรงค ์ เป็นผูน้ าแห่งการ
เปล่ียนแปลงการพลกัดนัให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้จากกลุ่มกิจกรรมท่ีชาวบา้นลงมือท า 
เช่น การท านา ท าสวน การสร้างเครือข่ายท าให้เกิดพลงัในการท างานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้มี
การช่วยเหลือกนัและต่อรองในเร่ืองท่ีไดรั้บความไม่เป็นธรรมกบัชาวบา้น  จากค าอธิบายไดก้ล่าว
ไวว้า่ 
 

   “ …..สภาผูน้ าชุมชนแบ่งภารกิจออกเป็น  2  กลุ่มภารกิจ  คือ ฝ่ายกิจการ
สภา  ซ่ึงดูแลงานด้านนโยบาย  ขอ้มูลข่าวสาร  การเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน  
พิจารณาแผนปฏิบติังบประมาณของโครงการต่าง ๆ  ตามแผนแม่บทชุมชน  และ
ฝ่ายบริหาร  ซ่ึงดูแลดา้นงานบริหาร  คือ  ฝ่ายองคก์รและเครือข่าย  ฝ่ายการเงินและ
การบญัชี ฝ่ายศึกษาเรียนรู้ของชุมชน  ฝ่ายเกษตรกรย ัง่ยืนและส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายจดั
กองทุนชุมชน ตามหนา้ท่ีแรกของสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียง  คือ  การจดัท าหลกัสูตร
และจดักระบวนการเรียนรู้ให้สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันา  8 อาชีพตามแผน
แม่บทชุมชน  เรียกกนัวา่  8  หลกัสูตร  8  กิจกรรม…….”  
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  การให้บริการความรู้ของศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียงทั้งภาคทฤษฎีแล
ภาคปฏิบติัใหก้บัสมาชิก  ชุมชนไมเ้รียงในฐานะตน้แบบของสภาผูน้ าชุมชนไม่ไดห้ยุดน่ิง  ในขณะ
ท่ีเป็นแหล่งใหชุ้มชนอ่ืนมาเรียนรู้ ชุมชนไมเ้รียงเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนไปพร้อม ๆ  กนั  ประสบการณ์
ในระยะ 7  ปี ของการพฒันาท่ีมีสภาผูน้ าชุมชนเป็นหน่วยน าทางความคิดและการเรียนรู้   
  ขอ้สรุปขั้นตน้วา่  ไดย้นืยนัวา่สภาผูน้ าชุมชนมีหวัใจอยูท่ี่การเรียนรู้  สภาผูน้ าชุมชน
เกิดจากการเรียนรู้ และการเรียนรู้คือภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสภาผูน้ าชุมชนบทบาทส าคญัท่ีสุดของ
สภาผูน้ าชุมชนคือ สร้างกระบวนการและกระตุน้ให้ทุกคนรู้จกัตวัเอง  รู้จกัตวัเองในฐานะท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีไม่ไดอ้ยู่ล  าพงั และรู้ข่าวสารความเป็นไปของบา้นเมืองทุกดา้นเพื่อเท่าทนั
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามกระบวนการทางปัญญา  ไม่ใช่การเรียนรู้ท่ี
คนอ่ืนมาตดัสินใจใหห้รือท าแทนและเป็นการเรียนรู้เพื่อชีวติของตนเองไม่ใช่การเรียนรู้ท่ีวางอยูบ่น
เป้าหมายความตอ้งการ 3 ประการ ดว้ยกนัคือ 
  ประการท่ี 1 การพึ่งพาตนเองสภาผูน้ าชุมชน คือเวทีระดบัความร่วมมือของสมาชิก
ในชุมชน เม่ือทุกคนพูดถึงส่ิงท่ีตวัเองรู้และส่ิงท่ีตวัเองคิด  จะเกิดกลุ่มกอ้นท่ีมีพลงัของความคิดและ
องค์ความรู้ใหม่ เมื่อทุกคนหยิบฉวยวสัดุมาคนละช้ินและลงมือก่อสร้างชุมชนได้อาคารที่ท  า
การหลงัใหม่ท่ีวนัน้ีเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นอาคารรับแขกบา้นไมเ้รียง เม่ือทุกคนน าเงินรายได้
ส่วนหน่ึงมาออมร่วมกนั  ชุมชนไดธ้นาคารหมู่บา้นไมเ้รียง  เม่ือสมาชิกทุกคนบริจาคส่วนหน่ึงของ
รายไดจ้ากอาชีพให้กบักลุ่มจะไดก้องทุนของกลุ่มอาชีพ  ทั้งกองทุนกลุ่มเล้ียงไก่  กองทุนกลุ่มเล้ียง
หมู  กองทุนกลุ่มผลิตภณัฑ์ทดแทน  ฯลฯ  และเม่ือทุกคนลงหุ้นร่วมกนัก็จะไดว้ิสาหกิจของชุมชน  
เหมือนโรงงานแปรรูปยางพาราตน้แบบของชุมชนนัน่เอง  สภาผูน้ าชุมชนจึงเนน้ท่ีการปรับเปล่ียน
วธีิคิดและวธีิการพฒันาของชุมชนจากการพึ่งพาและรอคอยช่วยเหลือจากรัฐหรือหน่วยงานหรือคน
ภายนอก  มาเป็นการช่วยเหลือตวัเองและช่วยเหลือกนัเอง   
  ประการท่ี 2 การมีอิสระทางดา้นความคิดของสภาผูน้ าชุมชน  คือสัญลกัษณ์ของ
ความเป็นตวัของตวัเองของชุมชน  ตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง  เพราะมีกระบวนการเรียนรู้จึงมีทิศทาง
และแผนแม่บทการพฒันาของชุมชน  เพราะเร่ิมตน้จากการพึ่งตนเองไม่ไดคิ้ดพึ่งพาคนอ่ืน  ชุมชน
จึงมีอิสระในการตดัสินใจ  ทั้งในระดบัปัจเจกและทั้งสังคม  ทั้งในปริมณฑลทางความคิดและการ
ปฏิบติั 
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  ประการท่ี 3 พฒันาทางการเรียนรู้ หรือภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเรียกวา่  “เครือข่าย”  
จากการเรียนรู้  “8  หลักสูตร  8  กิจกรรม”  ของไม้เรียงระบุชัดเจนถึงการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในกลุ่ม  หรือการฟ้ืนฟูการรักษาสุขภาพแบบพื้นบา้น  เพื่อดูแลรักษา
สมาชิกในครอบครัวตวัเองและเพื่อนบา้นเป็นเป้าหมายแรกสุด  จากบทบาทการประสานแผนงาน
และประสานองคก์รชุมชน  มีความหมายถึงการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งกลุ่มท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั  ท่ีเนน้การผลิตเพื่อตอบสนองการบริโภคในชุมชนและทอ้งถ่ิน(ดงัแผนผงัท่ี 14)   
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รูปท่ี 15 แสดงภาพท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  หมู่ท่ี  2 
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รูปท่ี 16  แสดงภาพท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการเพาะเล้ียงปลาน ้าจืด  กลุ่มเล้ียงปลา  หมู่ท่ี  4 
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รูปท่ี  17 แสดงท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการเพาะเล้ียงไก่พื้นเมือง   กลุ่มเล้ียงไก่พื้นเมือง  หมู่ท่ี  1 
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รูปท่ี  18  แสดงท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการเพาะเล้ียงเห็ดดว้ยข้ีเล่ือย   กลุ่มเพาะเล้ียงเห็ด  หมู่ท่ี  5 
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รูปท่ี  19  แสดงท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการเล้ียงสุกร  กลุ่มเล้ียงสุกร  หมู่ท่ี  2 
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รูปท่ี  20  แสดงท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการผลิตอาหารสัตว ์   กลุ่มสหกรณ์อาหารสัตว ์ หมู่ท่ี  9 
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รูปท่ี  21 แสดงท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการแปรรูปขา้วกลุ่มท านาขา้ว  หมู่ท่ี  6 
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รูปท่ี  22 แสดงท่ีตั้งกิจกรรมหลกัสูตรการหมอพื้นบา้น กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  หมู่ท่ี  8 
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1.2 กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  
จากการศึกษาพบว่า การจดัสวสัดิการดา้นการของศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขา
กลม เน้นหลกัการดา้นศาสนาทุกศาสนา สอนให้รวมตวักนั เพื่อช่วยเหลือกนั เพราะในอดีต คน
พึ่งพากนัเองมาโดยตลอดแต่ปัจจุบนั คนมีปัญหามากข้ึนโดยมีผูน้ าทางธรรมชาติ คุณนา้สงวน มงคล
ศรีพนัเลิศ  เป็นผูด้  าเนินการสร้าง บรรยากาศในการเรียนรู้ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ร่วมกันมีกฎกติกา  ท่ีอยู่รวมกันในการตั้งกลุ่ม  การตั้งกลุ่มหรือการรวมตวัเพื่อท่ีจะก าหนดทิศ
ทางการด าเนินการ  โดยกลุ่มเป็นหลกั  ไม่ใช่ให้บุคคลอ่ืนเขาก าหนดทิศทาง โดยเน้นการพึ่งพา
ตนเอง เป็นหลกั เลยจดัตั้งกลุ่มข้ึนในชุมชน  หลายกลุ่มดว้ยกนั แบ่งได ้คือกลุ่มอาชีพ  ไดแ้ก่ เล้ียง
สัตว,์ ประมง, เกษตรไร้สารพิษ กลุ่มเงินทุน ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพย,์ กองทุนสวสัดิการชุมชน กลุ่ม
สุขภาพ  ไดแ้ก่ กลุ่มนวดแผนโบราณบา้นเขากลม  
  การด ารงชีวติของคนในชุมชนบา้นเขากลม  มีลกัษณะความสันพนัธ์ในรูปแบบของ
เครือญาติ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัเป็นพวกพอ้ง มีการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลพึ่งพา
อาศยัในการท ามาหากิน การประกอบอาชีพกนัอยา่งใกลชิ้ด ส่งผลให้มีการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกนัในทุกๆ ดา้น ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  ดงันั้นการสร้างและพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในชุมชนอยา่งจริงจงั 
จะช่วยให้คนในชุมชนมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัโดยมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารความรู้ เกิด
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการพฒันาด้านต่างๆ ร่วมกันและสามารถจดัการ
แกปั้ญหาและสร้างสรรค์พฒันาชุมชนของตนเองไดดี้ยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัเร่ืองของชุมชนและภูมิ
ปัญญาชาวบา้นควรจะไดมี้การถ่ายทอดกลบัไปสู่สถาบนัและหน่วยงานระดบัภาคและส่วนกลาง 
เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ขยายไปทัว่ประเทศและเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการ
ประยกุตภู์มิปัญญาชาวบา้นกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
  อย่างไรก็ตามการขยายกิจกรรมของกลุ่มอาชีพนั้นนั้นจ าเป็นตอ้งสร้างความเขา้ใจ
คนในองค์กรของรัฐเองให้เขา้ใจในกิจกรรม เน้ืองานท่ีองค์กรชาวบา้นหรือผูน้ าชาวบา้นท าด้วย 
ขณะเดียวกนัทั้งประชาชนและคนในองคก์รของรัฐควรตระหนกัถึงหลกัส าคญั 4 ประการ คือ ความ
ยุติธรรม เสรีภาพ ความสามคัคีและความเท่าเทียมกนั ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัของประชาธิปไตยท าให้
การประสานเป็นไปดว้ยดี รวมทั้งการขยายเครือข่ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  การน าองค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพฒันาชุมชนบา้นเขากลม ได้รับการการพลกัดนัจากกล่มแกนน าในยุคแรกคือ คุณน้า
สงวน   มงคลศรี พนัเลิศ คุณบูหมาดโสด  ตาเดอิน คุณตาดี  เอ่ียมบุตร คุณตาอนนัต ์เหร่บุตร และ
คุณสมชาย เสวก ไดน้ ารวมรวบองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ชีวิต  กอปรกบัวฒันธรรม
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การเรียนรู้ของชุมชนท่ีสนับสนุนการพฒันาชุมชนให้ประสบความส าเร็จ ถา้หากนยงัไม่ประสบ
ความส าเร็จก็ร่วมกนัวิเคราะห์เพื่อคน้หาสาเหตุปรับปรุงวิธีการแลว้น าไปปฏิบติัใหม่ จนประสบ
ความส าเร็จ เพราะไม่ยึดติดกบัความเป็นจริง มีแต่ความฝันไปตามกระแสการพึ่งตนเอง ไดอ้ธิบาย
ใหเ้ขา้ใจวา่ 

 

 “… เพราะการพฒันาท่ีผา่นมาผดิพลาด อยูแ่บบลูกนก คือ  มือตาย เทา้ตาย  
ท่ีส าคญัคือสมองตาย  รอการช่วยเหลือจากผูอ่ื้น เพราะท้องฝากไวก้ับร้านค้า  
ความรู้ฝากไวก้บัสถาบนั  ผลผลิตฝากไวก้บัพอ่คา้  สุขภาพร่างกายฝากไวก้บัหมอ  
เลยคิดวา่วนัน้ีตอ้งกลบัมาพึ่งพาตนเอง  พึ่งพากนัเองดีกวา่  แต่เวลารวมตวักนัใน
พูดคุยกบัคนท่ีเขา้ใจในเร่ือง ความจริงก่อน  จากคนกลุ่มน้อย ไปหามาก  แต่การ
ชกัชวนใครก็ตามใหช่้วยตวัเองและปฏิบติัตวัเองก่อน …” 

 

  การก่อตวัของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
เขากลม ไดน้ ากลุ่มภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นศูนยเ์รียนรู้กนัในชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งศึกษา ของคนใน
ชุมชนและคนจากภายนอก ระยะท่ี 1 ระยะการก่อตวัและการจดัตั้ งกลุ่มแห่งการเรียนรู้ ในปี 
พ.ศ.2540 ชุมชนบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี ได้การรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และสืบคน้กลุ่มอาชีพภายในชุมชน จากนั้นน ามาจดัเก็บไวใ้นศูนยเ์รียนรู้กนัในชุมชน โดยมี
คุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ  เป็นแกนน าในการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนไดเ้ขา้มา
ศึกษา ซ่ึงมีกลุ่มอยูท่ ั้งหมด  1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ต.หนองทะเล  2. กลุ่มเกษตรกรท าสวนเขา
กลม ต.หนองทะเล  3. กลุ่มปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น 7 ชั้น 4. กลุ่มเล้ียงปลาน ้ าจืด 5. กลุ่มภูมิ
ปัญญาไทยกูภ้ยัเศรษฐกิจ 6. กลุ่มแม่บา้นตดัเยบ็เส้ือผา้ 7. กลุ่มท าปุ๋ยหมกัระบบเติมอากาศ 8. กลุ่ม
นวดแผนโบราณบา้นเขากลม 9.กลุ่มการท าอาหารสัตว ์(ใบทางปาล์ม) 10. กลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
11. กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน และ12. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กระบวนการเรียนรู้บางคร้ัง
เกิดข้ึนจากการรวมตวัของชาวบา้นในชุมชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนร่วมกนั (ดงัแผนผงัแผนผงัท่ี 22) 
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รูปท่ี 23   แสดงรูปแบบการบริหารกลุ่มอาชีพในจดัการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาของศูนยก์าร

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมในชุมชนเขากลม 
 

กลุ่มปลูกผกั

ไร้สารพษิ 

กลุ่มท า 

ปุ๋ยหมัก 

กลุ่มปศุสัตว์ 

 

เลีย้งสัปลา 

กลุ่ม

เกษตรกร 

กลุ่ม

เกษตรกร 

กลุ่มภูมิ

ปัญญาไทย 

กลุ่มนวดแผน

โบราณบ้าน

เขากลม 

กลุ่มออม

ทรัพย์ 

กลุ่มแม่บ้าน 
ตัดเยบ็
เส้ือผ้า 

กลุ่มอนุรักษ์ 

กลุ่มกองทุน

สวสัดิการ 

ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง

บ้านเขากลม 

เครือข่ายกลุ่ม 
อาชีพของศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกจิ

พอเพยีงบ้านเขากลม
ในชุมชน 

บ้านเขากลม 
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  การก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ริเร่ิมจากการสร้างวฒันธรรมคนเล้ียงแพะ
ข้ึนใน ปี พ.ศ. 2542  ยคุน้ีในชุมชนเร่ิมหนัปรับตวัหนัหนา้เขา้หากนัเกิดความรัก และสามคัคีในการ
ด ารงอยูชุ่มชนบา้นเขากลมในอดีตเป็นชุมชนแบบเครือญาติพี่นอ้งตามลกัษณะของสังคมมุสลิม ท า
ได้โดยการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้หรือการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน รวมทั้ งการหา
ทางเลือกในการพฒันาอาชีพกิจกรรมเหล่าน้ี อาจเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นกับชาวบ้าน
ดว้ยกนัเอง ชาวบา้นกบัผูน้ าหรือผูรู้้ในชุมชนหรือระหวา่งผูน้ าในชุมชนกบันกัวิชาการจากสถาบนั 
ภายนอกชุมชนหรือระหว่างผูน้ าในชุมชนกบัผูน้ าในชุมชนอ่ืน การแลกเปล่ียนความรู้น้ีเป็นการ
ประมาณช่วง พ.ศ. 2544-2548 การคน้หาผูน้ าในการจดัตั้งกลุ่มต่างๆ เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์  
ความสามคัคี ท่ีเร่ิมมีอยูข่องคนในชุมชนเร่ือยมา  อีกทั้งยงัไดพ้ฒันากลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ต.หนอง
ทะเล  เป็นธนาคารแพะ เม่ือวนัท่ี  20  สิงหาคม  2544และการแห่งการเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2550 –
ปัจจุบนั 
  ปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเช่ือมโยงระหว่างภูมิปัญญาชาวบา้นกบัความรู้เทคนิค
วิทยาการสมยัใหม่ผสมผสานกบัองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแบบเดิมจึงช่วยให้มีการขยาย
กระบวนการเรียนรู้ไปสู่บุคคลในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลมมีครูภุมิปัญญาประจ าวิชา
ต่างๆภายในศูนยก์ารเรียนรู้ อาทิ คุณน้าสงวน มงคลศรีพนัเลิศ ครูภุมิปัญญาวิชาการเล้ียงสัตว ์4 
กระเพาะ คุณสมชาย เสวก ครูภูมิปัญญาวิชาการท าไข่เค็มสมุนไพร คุณบูหมาดโสด ตาเดอิน ครู         
ภูมิปัญญาการปลูกผกัระบบใตดิ้น เป็นตน้ซ่ึงในศูนยก์ารเรียนรู้ หรือระหวา่งชุมชนท่ีมีสภาพปัญหา
คลา้ยคลึงกนัไดส้ามารถน าไปปรับและสร้างความรู้ใหม่ๆ ดงัค าบอกเล่าวา่ 
 

  “…ในการท่ีจะท าให้กระบวนการเรียนรู้ของชาวบา้นให้เกิดการเรียนรู้
แลว้น าความรู้ขยายออกไปในวงกวา้งไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบส าคญัท่ีท า
หนา้ท่ีเป็นแม่ข่ายในการขยายกระบวนการเรียนรู้คือผูป้ระสานการเรียนรู้และผูรู้้
ในชุมชน ซ่ึงผูป้ระสานดังกล่าวอาจเป็นผูน้ าท่ีชาวบ้านศรัทธาหรือผูน้ าทาง
ศาสนา ท าหนา้ท่ีกระตุน้ใหช้าวบา้นในชุมชน เกิดความคิดท่ีจะแสวงหาความรู้ให้
มีจิตส านึกในการร่วมกนัพฒันาชุมชน ตลอดจนการกระจายความรู้ให้กวา้งขวาง
ยิ่งข้ึน ดงันั้นควรมีการประสานสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้กระบวนการ
เรียนรู้มีความเขม้แข็งและขยายตวัเป็นเครือข่ายท่ีสมบรูณ์ พร้อมท่ีจะด าเนินการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กบัประชาชนและในช่วงต่อไปจึงค่อยขยายไปในวง
กวา้ง จึงนบัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีให้เครือข่ายการเรียนรู้นั้น  ส่ิงส าคญัในการส่งเสริม
สนบัสนุนน้ีคือ ทรัพยากรความรู้วทิยาการสมยัใหม่ และบุคลากรเป็นส าคญั…” 
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  ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ไดจ้ดัการให้บริการความรู้ ประกอบดว้ย
องค์ความรู้  22  องค์ความรู้ โดยไดจ้ดัท าข้ึน  เป็นหลกัสูตรท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
ผ่านการทดลองปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จและพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรและ
ประชาชนท่ีสนใจทัว่ไป  โดยหลกัสูตรเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวนัแบบ
ครบวงจร  การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ไดน้ ากลุ่ม
ภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นศูนยเ์รียนรู้กนัในชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งศึกษา ของคนในชุมชนและคนจาก
ภายนอก ซ่ึงมีกลุ่มอยู่ทั้งหมด  1. กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว ์ต าบลหนองทะเล  2. กลุ่มเกษตรกรท า
สวนเขากลม ต าบลหนองทะเล 3. กลุ่มปลูกผกัไร้สารพิษระบบใตดิ้น 7 ชั้น 4. กลุ่มเล้ียงปลาน ้ าจืด 
5. กลุ่มภูมิปัญญาไทยกูภ้ยัเศรษฐกิจ 6. กลุ่มแม่บา้นตดัเยบ็เส้ือผา้ 7. กลุ่มท าปุ๋ยหมกัระบบเติมอากาศ 
8. กลุ่มนวดแผนโบราณบา้นเขากลม 9.กลุ่มการท าอาหารสัตว ์ (ใบทางปาล์ม) 10. กลุ่มอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 11. กลุ่มกองทุนสวสัดิการชุมชน และ12. กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กระบวนการ
เรียนรู้บางคร้ังเกิดข้ึนจากการรวมตวัของชาวบา้นในชุมชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในชุมชนร่วมกนั  
  การก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนันั้น ท าไดโ้ดยการพูดคุยแลกเปล่ียนความรู้
หรือการวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน รวมทั้งการหาทางเลือกในการพฒันาอาชีพกิจกรรม
เหล่าน้ี อาจเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชาวบา้นกบัชาวบา้นด้วยกนัเอง ชาวบา้นกับผูน้ าหรือผูรู้้ใน
ชุมชนหรือระหวา่งผูน้ าในชุมชนกบันกัวิชาการจากสถาบนั      ภายนอกชุมชนหรือระหวา่งผูน้ าใน
ชุมชนกบัผูน้ าในชุมชนอ่ืน การแลกเปล่ียนความรู้น้ีเป็นการ  เอ้ืออ านวยต่อการเช่ือมโยงระหวา่งภูมิ
ปัญญาชาวบา้นกบัความรู้เทคนิควิทยาการสมยัใหม่ท่ีจะช่วยให้มีการขยายกระบวนการเรียนรู้ไปสู่
บุคคลในชุมชน หรือระหว่างชุมชนท่ีมีสภาพปัญหาคลา้ยคลึงกนัไดส้ามารถน าไปปรับและสร้าง
ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสมกับสภาพท่ีเป็นจริงของแต่ละชุมชนภายใต้โครงการ
โรงเรียนชีวติ (ดงัแผนผงัท่ี 23) 
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รูปท่ี  24 แสดงท่ีตั้งกิจกรรมการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นเขากลม 
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1.3 กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง    
จากการศึกษาพบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย มีบทบาทเป็นศูนยต์น้แบบการ
ขยายผลสู่ชุมชนรูปแบบชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นผูป้ระสานการเรียนรู้ ในระดับ
ครอบครัว ในสังคมเครือญาติและเพื่อบา้น จากตวัอยา่งครอบครัวกาญจนพรหม ซ่ึงเป็นตน้แบบใน
การใหบ้ริการความรู้การท าอาชีพเกษตรกรรม ของโครงการชีววถีิ โดยมีคุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหม 
และคุณน้าจ าเนียร กาญจนพรหม เป็นผูมี้อุดมการณ์ในการถ่ายทอดให้บริการความรู้ประสานการ
เรียนรู้ในชุมชน กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้และเพื่อประสานการ
ด าเนินงานตามบทบาทและหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงาน บทบาทบุคลากรและองคก์รของรัฐ จะตอ้ง
เปล่ียนจากการใหบ้ริการเป็นหลกัมาเป็นดา้นใหค้  าแนะน าส่งเสริมให้บริการความรู้ จากค ากล่าวไวว้า่ 
 

  “… การพฒันาประเทศไทยให้กา้วหนา้ไดผ้ล ควรเร่ิมท่ีการพฒันาตนเอง
ก่อน เม่ือไดผ้ลแลว้ก็เสริมสร้างสมาชิกในครอบครัวให้เกิดการพฒันาด ารงชีวิตอยา่ง
มีความสุข โดยเฉพาะครอบครัวในสังคมเกษตรกรท่ีมีอาชีพเป็นส่วนใหญ่ในประเทศ
จกัตอ้งมีอยู่ร่วมในสังคมของตนความสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตวัอย่างในชุมชนบา้น
หน าควายท่ีด าเนิน “โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา  ”ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย  เน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการจากสมาชิกในครอบครัว
ก่อน สอนให้เขา้ใจและปฏิบติัตนในการด าเนินชีวิตทั้ง 4 คือ การเพาะปลูก การ
ประมง การปศุสัตว ์และการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มทั้งครอบครัว ท่ีอยู่ภายใตเ้ครือข่าย
การเรียนรู้เพื่อให้หน่วยต่างๆ สามารถทราบถึงความเคล่ือนไหวของกนัและกนัใน
การพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีตนเก่ียวขอ้ง....” 

 
  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควายสามารถพฒันาขีดความสามารถและ
ความตอ้งการของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริงอนัจะน าไปสู่การพึ่งตนเองของชุมชน ไดก้ารก่อตวัและการ
เป็นตน้แบบในปี พ.ศ. 2540 ครอบครอบคุณวิรัตน์ กาญจนพรหม ประธานศูนยก์ารเรียนรู้สนใจ
การศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปล่ียนวถีิชีวติใหเ้หมาะสมกบัการด ารงชีวิต
ในครัวเรือน ต่อมาในปี พ.ศ. 2541-2545  ครอบครัวกาญจนพรหม  ไดแ้สวงหาความรู้ดว้ยการเขา้
ร่วมการศึกษาอบรม “โครงการชีววิถีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน”แล้วน ามาให้บริการความรู้การ
เผยแพร่สู่การจดัระบบองค์ความรู้ในปี พ.ศ. 2546 -2550 จดัตั้ง“ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บา้นหน าควาย”  เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และจดัระบบองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายของการ
เรียนรู้ และเสริมสร้างบรรให้ทุกคนในชุมชนเขา้ถึงในการใช้อหล่งบริการความรู้ ทั้งน้ีตอ้งสร้าง
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ความเขา้ใจใหต้รงกนัวา่กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยก์็คือ กระบวนการทางการศึกษานัน่เอง
( ดงัแผนผงัท่ี 24)  
 

 
 
รูปท่ี 25 แสดงรูปแบบการบริหารงานของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย       
                
 

ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง

บ้านหน าควย 

กจิกรรมเพาะปลูก กจิกรรมปศุสัตว์ กจิกรรมแปรรูป

ผลติภัณฑ์ 

กจิกรรมประมง 

โครงการชีววถิึเพ่ือ

การพฒันา 

 

โครงการเกษตรแบบ

พึง่ตนเอง 

โครงการเศรษฐกจิ

ชุมชนพอเพยีง 

โครงการเรียนเรียน

สอนทายาทเกษตรกร 

โครงการตลาดสด

ประจ าบ้าน 
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  จากปรากฏการณ์ในการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชนหน าควายแบบการ
ด าเนินโครงการ เนน้การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เช่ือมโยงระหว่าบุคคลเป็นสมาชิกของ
สังคม   ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อตน การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจึงสามารถกระตุน้การเรียนรู้
และขยายขอบเขตของความรู้การถ่ายทอดแลกเปล่ียน และการกระจายความรู้ทั้งในส่วนของ
วทิยาการสากลและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบั
ชุมชนและเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ทั้งของบุคคลและชุมชนเก่ียวกบัความรู้ดั้งเดิมท่ี สืบทอดกนัมา
ภายในชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน แล้วจดัหาหลักสูตรการจดัอบรมใน
หลกัสูตรการพฒันาการเกษตรตามแนกรณีศึกษกรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
หน าควาย อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง จากการศึกษา พบวา่  ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน า
ควาย มีเป้าหมายหลกัในการสร้างกิจกรรมให้กบัครอบครัว โดยการท าการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง 
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า บนพื้นฐานการด าเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของ
เกษตรกร อาชีพหลกัการท าสวนยางพารา อาชีพเสริมปลูกพืช เล้ียงสัตว ์ตามความเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ีบริเวณบา้น และในสวนยางพารา และกิจกรรมอ่ืน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนใน
ตลอดจนสนองปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

1) เพื่อน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 
2) ส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล เร่ือง Food Safety  
3) ส่งเสริมวถีิชีวติของคนไทย ใหรู้้จกัพอมีพอกิน พึ่งตนเองได ้
4) ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในการท าการเกษตรโดยไม่ใชส้ารเคมี ไม่ท าลายระบบนิเวศ 
5) เสริมสร้างจิตส านึก ใหเ้กิดการเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนั 
6) เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แขง็ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ย ัง่ยนื 

 สนับสนุนให้มีการใช้พล ังงานที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน  และมีการ
ด าเนินงานเพื่อสังคม ดว้ยการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ระหว่าง
ธรรมชาติและการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยยึดถือหลกัให้มี  “ ตลาดสดประจ าบา้น” เร่ืองรายได้
ยึดถือ วนัน้ีไม่มีรายไดเ้ขา้บา้นแม่แต่บาทเดียว แต่วนัน้ีไม่ตอ้งจ่ายสักบาท ก าไรขาดทุนไม่เป็นไร 
แต่ครอบครัวอ่ิม 3 ม้ือในวนัน้ี” จากการด าเนินชีวิตของครอบครัวจึงเกิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฉบบั
ครัวเรือนครอบครัวกาญจนพรหม” (จ าเนียร  กาญจนพรหม, 2556) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนยป์ราชญข์องจากการด าเนินกิจกรรมของครอบครัวในการด าเนินชีวิตตาม
แนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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รูปท่ี 26  แสดงท่ีตั้งกิจกรรมการพฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบา้นหน าควาย 
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2. การเปรียบเทยีบความเหมือนและความแตกต่างการจัดสวสัดิการด้านการศึกษา  
 น ำเสนอผลกำรเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงกำรจดัสวสัดิกำรด้ำน
กำรศึกษำในชุมชนดว้ยกำรตรวจสอบสำมเส้ำ เพื่อเป็นกำรตรวจสอบโดยดูควำมสอดคลอ้งจำกกำร
เก็บขอ้มูลที่แตกต่ำงกนั โดยตรวจสอบว่ำในขอ้มูลเร่ืองเดียวกนัให้มีควำมสอดคล้อง  ควำม
น่ำเช่ือถือมำกข้ึน จำกกรณีศึกษำใน  3 พื้นที่ คือ ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นเขำกลม 
อ ำ เภอเมือง จงัหวดักระบี่ ศูนย ์ศึกษำและพฒันำชุมชนบ้ำนไม ้เ รียง อ ำ เภอฉวำง จงัหวดั
นครศรีธรรมรำช และศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำควำย อ ำเภอเมือง จงัหวดัตรัง ดว้ย
กำรจดัเวทีสุนทรียสนทนำในวนัท่ี 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ณ สวนอำหำรเรือนผกักูด อ ำเภอชำ้งกลำง 
จงัหวดันครศรีธรรมรำช พบวำ่ 
 กำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำของภำคใต ้จำกกรณีศึกษำใน  3 พื้นท่ี คือศูนยก์ำรศึกษำ 
และพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำควำย และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบำ้นเขำกลม   ซ่ึงทั้งสำมพื้นท่ีเป็นศูนยต์น้แบบในกำรให้บริกำรควำมรู้ กำรก่อตั้งริเร่ิมศูนย์
เกิดจำกผูน้ ำทำงธรรมชำติ  ชุดควำมรู้ท่ีน ำมำถ่ำยทอดไดรั้บกำรสะสมควำมรู้จำกครูภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
รำยละเอียดควำมเป็นมำของชุมชนในพื้นท่ีกรณีศึกษำทั้ง 3 พื้นท่ี โดย คุณลุงประยงค์ รณรงค ์ 
รณรงค์ ไดเ้ล่ำถึงวิธีกำรท ำงำนของศูนยศึ์กษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง เป็นพื้นท่ีตน้แบบแห่งกำร
เรียนรู้ตำมอธัยำศยั ดำ้นกำรจดัท ำแผนแม่บทชุมชน ไดอ้ธิบำยใหเ้ขำ้ใจวำ่ 

 
  “….ควำมเป็นมำของศูนยศึ์กษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียงเร่ิมตน้จำกปัญหำ
ยำงพำรำของคนในชุมชน โดยกำรแกปั้ญหำเนน้ใหแ้ต่ละคนไดเ้รียนรู้ และแกปั้ญหำ
ไปพร้อม ๆ กนั โดยมีกำรประสำนผูรู้้ในชุมชนให้เป็นคนถ่ำยทอดควำมรู้ และหำก
ควำมรู้บำงเร่ืองท่ีไม่มีผูรู้้ในชุมชนก็ประสำนผูรู้้จำกหน่วยงำนภำครัฐเขำ้มำช่วยเหลือ
ท ำควำมเขำ้ใจแก่ชำวบำ้น หำกตอ้งกำรใช้ควำมรู้ที่มีควำมลึกซ้ึงมำกข้ึนก็จะ
ประสำนไปยงัสถำบนักำรศึกษำต่ำงๆ เพื่อขอให้มำถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ชำวบำ้น 
เพรำะต้องกำรให้ศูนย์สำมำรถพึ่ งพำตนเองได้ก่อน จึงไม่ขอทุนสนับสนุนจำก
หน่วยงำนท่ีเขำ้มำสนบัสนุน เพรำะคิดว่ำถำ้เป็นฝ่ำยรับเสียแต่แรกแล้ว ก็จะไม่รู้จกั
เป็นฝ่ำยให ้…” 

 
 ในปัจจุบนัศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียงมีกำรท ำกิจกรรมเชิงวิจยัควบคู่ไปกบั
กำรให้กำรเรียนรู้แก่ชำวบำ้น  จึงน ำเอำส่ิงท่ีประสบควำมส ำเร็จมำถ่ำยทอดให้แก่คนในชุมชน 
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เพื่อให้ทุกคนมีควำมรู้ในทุกเร่ือง และเห็นคุณค่ำของทรัพยำกรในชุมชนไมเ้รียง  รำยละเอียดควำม
เป็นมำของชุมชนบำ้นไมเ้รียง คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ รณรงค ์กล่ำววำ่ 
 

 “… ผมคิดว่ำผมเป็นคนท่ีไม่เหมือนคนอ่ืน คือคนอ่ืนก่อนท่ีเขำจะประสบ
ควำมส ำเร็จเขำตอ้งผำ่นกำรลม้เหลวมำก่อนถึงจะส ำเร็จ แต่ส ำหรับผมไม่เป็นเช่นนั้น 
ผมไม่เคยลม้เหลว เพรำะผมเป็นคนท่ีคิดวำงแผนไวก่้อนไม่วำ่จะท ำอะไรแลว้ผมกอ้
เดินตำมแผนท่ีวำงไวน้ั้น… ”  

 
 “…เร่ืองแรกคือเร่ืองส่วนตวัคือผมไวว้ำงแผนชีวิตไวว้่ำตอนผมอำยุ 20 ปี ผม
จะบวชและไดมี้เพื่อนขณะท่ีบวชก็ไดน้ัง่คุยกบัเพื่อนวำ่ ผมจะบวชสัก 3 ปี เพื่อผมจะ
เรียนนักธรรมและจะแต่งงำนอำยุไม่เกิน 25 ปีและจะท ำงำนหนักสัก 30ปี พอ
ต่อจำกนั้นผมจะเกษียณตอนผมอำยุ 55 ปี เพรำะขำ้รำชกำรเกษียณตอนอำยุ 60 ปี แต่
ชำวสวนตอ้งท ำงำนตลอดชีวิต แต่ผมจะเกษียณก่อนขำ้รำชกำร แลว้ผมจะใช้ชีวิต
หลงัเกษียณท่ีเหลืออยู่ให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมำกท่ีสุดผมก็ได้นั่งคุยกบัเพื่อน
เร่ือยเป่ือย พอผมบวชไดป้ระมำณ 2 ปี เพื่อนก็ไดสึ้กออกไปกนัหมดผมเลยเรียนได้
แค่นกัธรรมโท ผมเลยตดัสินใจสึกออกมำนั้นคือไม่ส ำเร็จเป้ำหมำยท่ีหน่ึง หลงัสึก
ผมก็ได้ลองผิดลองถูกไปเร่ือย ก็ได้แต่งงำนปีพ.ศ. 2504 อำยุ 24ปีผมท ำได้ก่อน
ก ำหนดท่ีวำงไวแ้ละผมก็คุยกบัภรรยำวำ่ผมจะตอ้งท ำงำนหนกัและผมจะเกษียณอำยุ
ตอนผมอำยุ55ปีและตอ้งมมีบ ำนำญให้กบัตวัเองหลงัเกษียณ ภรรยำผมก็เห็นดว้ย ก็
ก ำหนดวำงแผนอำชีพเพื่อท ำงำนท่ีสำมำรถเป็น บ ำนำญใหเ้รำหลงัเกษียณ …” 

 
 คุณลุงประยงค์ รณรงค์ได้ฟังแนวพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัวฯ 
หลำยๆเร่ืองท่ีใหเ้รำสำมำรถพึ่งตนเองได ้และเนน้กำรจดักำรทรัพยำกรผมจึงเกิดควำมมัน่ใจ ปี 2535 
ผมไดป้ระเมินตวัเองวำ่ส่ิงท่ีผมท ำนั้นจะท ำใหผ้มอยูร่อดหลงัชีวติเกษียณ รวมทั้งอธิบำยต่อไปวำ่ 
 

 “ … ต่อมำผมก็คิดสนุกเม่ือลูกๆหลำนๆมำพร้อมหนำ้กนัผมก็ประกำศเกษียณ
ต่อหนำ้ลูกๆ วำ่ พ่อจะไม่เป็นท่ีพึ่งให้ลูกแลว้นะ แต่พ่อจะเป็นท่ีปรึกษำให้ลูก และ
จะท ำประโยชน์ใหก้บัสังคมใหม้ำกท่ีสุด…” 
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  “… ก่อนหนำ้น้ีผมท ำเร่ืองยำงมำตั้งแต่ปี 27 แต่มำถึงตอนน้ีผมคิดวำ่ท ำเร่ือง
ยำงพำรำเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำให้สำมำรถอยู่ได้ ผมจึงคิดลอง
ศึกษำหำปัญหำแต่จะท ำอยำ่งไรใหช้ำวบำ้นมำฟังชำวบำ้นดว้ยกนัอยำ่งผมสอนมนั
ยำก ผมเร่ืองศึกษำปัญหำท่ีเดือดร้อนร่วมกันจนรู้ถึงปัญหำหน้ีสินแล้วชวน
ชำวบำ้นมำนัง่พูดคุยกนัจนหลำยคนเห็นดว้ยกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึนและสรุปไดว้่ำเรำ
ควรลดค่ำใช่จ่ำย โดยกำรให้เรำบนัทึกขอ้มูล(บญัชีครัวเรือน) ให้บนัทึกขอ้มูลจริง
เป็นเวลำ 1 เดือนแลว้มำรวำมยอดพอเดือนต่อไปเรำก็จะรู้จกัตวัเองมำกข้ึน พอเอำ
ตวัเลขมำรวมกนั  จึงเห็นไดจ้ำกขอ้สรุปประจ ำเดือนและรู้วำ่ใช่จ่ำยเท่ำไรไปเท่ำไร  
และทุกคนก็ทรำบปัญหำของตน แลว้กลบัเอำไปท ำกบัชุมชนของตนเอง… ” 

 
 เจตนำรมณ์เดิมของคุณลุงประยงค ์รณรงค ์ในกำรจดัตั้งศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชน
ไมเ้รียงเพื่อเป็นศูนยส่์งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของชำวบำ้นท่ีท ำให้ชำวบำ้นรู้จกัตนเอง ปฏิบติัเอง
และเกิดควำมมัน่ใจ ปี2539 เม่ือสภำพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได ้เขำ้มำให้ชุมชนเขำ้ร่วม
ท ำแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 8 เป็นแผนท่ีเก่ียวกบักำรพฒันำคน ชวนบำ้นทุก
คนก็เห็นด้วยเพรำะปัญหำท่ีเกิดข้ึน ข้ึนอยู่ท่ีคนถ้ำเรำเร่ิมท่ีเรำก็สำมำรถท ำได้เพรำะคนอ่ืนไม่
สำมำรถท ำได้ พอสภำพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เขำ้มำเอำขอ้มูลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน ( SWOT)  พอสภำพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติน ำเอำขอ้มูลกลบัไป  เรำก็ไดข้อ้มูลท่ี
ไดจ้ำกสภำพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  มำวเิครำะห์ท ำ SWOT ของเรำเองในชุมชนโดยมีครู
และหลำยๆหน่วยงำนเขำ้มำช่วยนกัวิชำกำรไดต้ั้งช่ือใหม่วำ่ แผนแม่บทชุมชนไมเ้รียง  หลงัจำกนั้น
ก็มำวิเครำะห์ว่ำเร่ืองทุกอย่ำงท่ีเกิดข้ึน เป็นปัญหำจำกตรงไหน อย่ำงไร สำเหตุเกิดจำกอะไร จำก
ค ำอธิบำยบอกเล่ำวำ่ 
 

 “… หลงัจำกนั้นผมไดข้อทำ้บำ้นวำ่ใครอยำกรู้เร่ืองไรให้มำถำมผมเพรำะผม
ตอ้งกำรให้ชำวบำ้นรู้ให้ส่ิงท่ีตนเองท ำ ท ำในส่ิงท่ีตนเองรู้ และชำวบำ้นก็สนใจมำ
ปรึกษำ คือผมไดข้อควำมช่วยเหลือจำกผูรู้้ในชุมชน และหน่วยงำนต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง
มำใหค้วำมรู้ ถ่ำยทอดควำมเขำ้ใจแก่ผูท่ี้สนใจ …” 
 
 “…ต่อมำก็มีปัญหำกบัหน่วยงำนคือเขำคิดวำ่ผมแยง่งำนเขำท ำเขำไม่ไดส้ั่งผม
ท ำและหำวำ่ผมปลุกป้ันชำวบำ้นจนปี2540รัฐธรรมนูญไดเ้ปิดโอกำสให้ชำวบำ้นท ำ
อะไรก็ไดผ้มเลยพน้จำกกำรกล่ำวหำตรงกบัช่วงท่ีหน่วยงำนรำชกำรปรับวิธีคิดให้



240 
 

หน่วยงำนรำชกำรไม่ช้ีน ำครอบง ำ แต่ให้ส่งเสริมชวนบำ้นจนมำถึงตอนน้ีทุกอยำ่งก็
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั แต่ผมเองผมก็ไม่รู้ท  ำไดน้ำนสักเท่ำไร ผมอยำกเห็นคือผม
อยำกใหทุ้กท่ีมีศูนยศึ์กษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียงแบบน้ีในทุกชุมชนและผมมีควำม
ตั้งใจจะพฒันำในศูนยต์รงน้ีใหม้ัน่คงกวำ่ตอนน้ี … ” 
 “… กำรวำงแผนท่ีจะใหไ้ดผ้ลส ำเร็จนั้น ตอ้งสะสมและปรับใชโ้ดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ี

ตนเองตั้งแต่กำรกำรวำงแผนชีวติ กำรวำงแผนอำชีพ กำรวำงแผนกำรงำน และกำร

วำงแผนสุขภำพ …” 

 
 ศูนยศึ์กษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียงเป็นพื้นท่ีแห่งกำรเรียนรู้ บริกำรให้ควำมรู้อยู่ เพื่อ
กำรศึกษำทดลอง พื้นท่ีด ำเนินจดัตั้งศูนยน์ั้นเป็นพื้นท่ีท่ีเช่ำท่ี มีบริเวณพื้นท่ี3ไร่แต่หำพื้นท่ีตรงน้ีได้
เพียง2ไร่คร่ึงเพื่อใหช้ำวบำ้นเห็นวำ่มีท่ีนอ้ยก็สำมำรถเล้ียงครอบครัวได ้แต่พื้นท่ีของศูนยต์รงน้ีก ำลงั
จะหมดสัญญำเช่ำและเจำ้ของท่ีก็คงไม่ให้เช่ำต่อต่อไปผมก็จะยำ้ยเขำ้ไปท ำใน โรงเรียนซ่ึงโรงเรียน
กบั องคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหก้ำรสนบัสนุน ตอนน้ีก็เร่ิมปลูกผกั กบักระชงัปลำและบำ้นพกั
โซล่ำเซล จะท ำในเน้ือท่ี 1 ไร่ ตำมโครงกำร1 ไร่1แสน แต่ผมจะท ำให้ไดม้ำกกวำ่ 1แสน  จดัท ำเป็น
แปลงท่ีสำมำรถเล้ียงครอบครัวได ้ท ำเนินดินกวำ้ง 2 เมตร  ขุดคูโดยรอบปลูกขำ้วในเพื่อท่ี  1000 
ตำรำงเมตร ใหไ้ดปี้ล่ะ 80ถงั บนคนัดินปลูกผกัหลำยๆชนิดเพื่อใหกิ้นไดท้ั้งปี และท ำร่ัวโดยรอบส้ิน
ปีน้ีจะท ำให้ตรงนั้นเกิดรูปแบบ ขั้นน้ีเป็นขั้นเร่ิมต้นยงัไม่ได้ลงมือท ำ ในอนำคตจะท ำให้เป็น
ทำงกำรและย ัง่ยนื ใหไ้ดใ้ชท้ั้งเด็กและผูใ้หญ่และศูนยมี์ควำมจ ำเป็นต่อชุมชน 
 กรณีศึกษำศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นเขำกลม คุณนำ้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ 
ไดเ้ล่ำพฒันำกำรควำมเป็นมำในกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนบำ้นเขำกลม ไวว้ำ่ 
 

 “…เดิมผมเป็นคนจงัหวดัพทัลุงจบ ป .7 ไม่มีโอกำสเรียนต่อจึงไปท ำงำนท่ี 
กรุงเทพมหำนคร  และหำโอกำสเรียนทนัทีแต่เรียนศำสนำหรือเรียนนกัธรรม 3 ปี แลว้
กลบัมำเรียน จบ ปวช.ท ำงำนด้วยควำมตั้งใจอยู่ กรุงเทพมหำนคร  ต่อมำยำ้ยไป
ปทุมธำนีและยำ้ยต่อไปปรำจีนบุรีและยำ้ยไปอุบลรำชธำนีและประเทศลำว 6 เดือนและ
ยำ้ยกลบัมำกระบ่ี ท่ีดินของภรรยำน้ีแหละ4ไร่ซ่ึงตอนนั้นท่ีตรงนั้นก็เพิ่งโคนสวนยำง
ไป  ชำวบำ้นแถวนั้นเขำบอกว่ำผมอยูไ่ดไ้ม่เกิน 3 เดือนเพรำะผมท ำงำนสั่งคนอ่ืนอยู่ๆ
ใหม้ำลงมือท ำเองท ำไม่ไดห้รอกแต่สมยัผมท ำงำนผมเคยไปนัง่คุยกบัชำวบำ้นบ่อย และ
ผมตอ้งมำปลูกยำงทั้งท่ีผมไม่เคยก็ลงมือท ำเดือนแรกผมก็ขำยข่ำตะไคร้ได ้900 บำท 
จำกเงินเดือนเดือนล่ะ 12,000บำทพอเป็นอยำ่งน้ีทุกคนก็เร่ิมไม่เขำ้ใจแมแ้ต่ภรรยำก็เร่ิม
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ไม่เขำ้ใจ แต่ผมก็ท ำไปเร่ือยๆจนกระทั้งปี 2546 ก็เร่ิมมีคนยอมรับควำมคิดผมและจดัตั้ง
เป็นศูนยถ่์ำยทอดเทคโนโลยกีำรเกษตรได ้…  ” 

 
 “… ต่อมำในปี พ.ศ. 2546 มีโครงกำรสิงห์ทอง ผมถูกส่งไปประกวดและได้
รำงวลัไดเ้ขำ้เฝ้ำสมเด็จพระเทพ  เม่ือรับรำงวลัแลว้ผมคิดว่ำพอกลบัมำผมก็กลบัเล้ียง
แพะอยู่จนจดัตั้งชมรมเล้ียงกระบ่ีผมท ำโรงเรือนแพะหลงัละ250บำทและเขำส่งผมได้
เขำ้ประกวดเร่ืองจนเขำ้รอบมีกรรมกำรมำตรวจและผมชนกลำยเป็นเกษตรกรดีเด่น
แห่งชำติ… ” 

 
 ในสังคมแห่งกำรเรียนรู้ชุมชนบำ้นเขำกลม พบวำ่ ผูเ้รียนเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของ
กระบวนกำรเรียนรู้  นับตั้งแต่กำรแสดงควำมตอ้งกำร  กำรแสดงควำมสนใจท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใด  
กำรวำงแผนกำรเรียน  กำรลงมือเรียนรู้  กำรควบคุมตนเองในกำรเรียนรู้  กำรประเมินควำมกำ้วหนำ้
ในกำรเรียน  กำรประเมินควำมส ำเร็จ  ตวัผูเ้รียนจดัเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีจะตอ้งจดักำรกบัตวัเอง  
สังคมใดมีผูเ้รียนท่ีรับผิดชอบตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรเรียนรู้ดว้ยตวัเอง  และผูเ้รียนทุก
คนเป็นเช่นดงักล่ำวน้ี  ยอ่มก่อใหเ้กิดสังคมแห่งกำรเรียนรู้ จำกค ำบอกเล่ำวำ่ 

 
 “....ปี พ.ศ. 2549 ผมไดเ้ปิดศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นเขำกลมศูนยผ์ม
เน้นกำรอยูร่อดมำกกวำ่อยู่รวยเกษตรกรสวนทำงผมแบ่งควำมรู้เน้น 3 เร่ือง คือ 1.ลด
รำยจ่ำย  2. เพิ่มรำยได ้   3.ท ำสวนบ ำนำญ ปรับรูปแบบกำรปลูกกำรท ำท่ีไม่เหมือนกนั
ข้ึนอยูก่บัสภำพแวดลอ้มและทรัพยำกรของแต่ละท่ีและส ำหรับคนท่ีเขำ้มำศึกษำผมจะ
ให้ 5 เตรียมกบัไปใช ้คือ 1.เตรียมตวัก่อนตำย  2.เตรียมกำยก่อนแต่ง  3.เตรียมน ้ ำก่อน
แลง้ 4. เตรียมแรงก่อนท ำงำน 5.เตรียมอำหำรก่อนกิน… ” 

   
 กำรเรียนรู้ตอ้งฟันฝ่ำอุปสรรค  ดงัค ำกล่ำวของคุณนำ้สงวน  มงคลศรีพนัเลิศ พบวำ่
อุปสรรคเป็นส่ิงผลกัดนัส ำคญัต่อกำรส่งเสริมให้คนใฝ่รู้  และน ำไปสู่ควำมยำกล ำบำกต่อกำรส่งเสริม
สังคมใหเ้กิดกำรเรียนรู้  ดังนั้นในกำรเรียนรู้จึงจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมส ำนึก  ควำมคิด  และกำร
ปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สร้ำงสรรคแ์ก่ตวัผูเ้รียน  และบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ตอ้งเป็นบรรยำกำศ
ท่ีมีทั้งควำมรู้ คู่ควำมร่ืนรมย์  เรียนอย่ำงมีควำมสุขสนุกสนำน  ถ้ำท ำให้ผูเ้รียนมีควำมสุขและ
เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนจะท ำใหผู้เ้รียนติดหรือรักกำรเรียนรู้  ผูเ้รียนก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวติ  จำก
ค ำอธิบำยใหเ้ขำ้ใจวำ่ 
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 “… ผมจะสอนทุกขใ์ห้รู้จกัวิธีคิดเพรำะคนตอนน้ีก ำลงัวิกฤตเร่ืองวิธีคิดฉะนั้นท่ี
ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นเขำกลม เน้นให้ทุกคนได้คิด  เกษตรสวนทำงมี
แนวทำงแบบให้รู้จกัคิดดงัต่อไปน้ี หลกั 5ลด 5เพิ่ม  5.ลดคือ ลดพื้นท่ี ลดกระบวนกำร
ขั้นตอน ลดควำมเส่ียง ลดปุ๋ย  ลดควำมล ำบำก และ 5 เพิ่มคือ เพิ่มปริมำณ  เพิ่มคุณภำพ  
เพิ่มก ำไร  เพิ่มย ัง่ยนื เพิ่มควำมสบำย    ในหลกัสูตรกำรเรียนรู้เร่ืองตวัเอง ในระยะเวลำ 
1 วนัสำมำรถกลบัไปท ำได้ เพรำะทุกอย่ำงเรำไม่สำมำรถรู้หรือเก่งไปทั้งหมดเรำเลย
เนน้ใหธ้รรมชำติดูแลกนัเอง…” 

 

 บรรยำกำศกำรเรียนรู้ในชุมชนบ้ำนเขำกลม สะท้อนให้เห็นได้จำกกำรท่ีสมำชิกใน
ชุมชนไดรั้บกำรจูงใจให้เห็นควำมส ำคญัของกำรเรียนรู้  มีควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีควำมยินดีเขำ้ร่วม
กิจกรรมกำรเรียนรู้  มีส่วนร่วมในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้  มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยและ
ต่อเน่ือง  มีกำรประชำสัมพนัธ์กิจกรรมกำรเรียนรู้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 กรณีศึกษำศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นเขำกลม คุณนำ้วิรัตน์  กำญจนพรหมได้
เล่ำไดเ้ล่ำพฒันำกำรควำมเป็นมำในกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนบำ้นหน ำควำย ไวว้ำ่ 
 

 “… เดิมผมเป็นคนเขำพบัผำ้ อ ำเภอนำโยง จงัหวดัตรัง พ่อแม่ผมท ำสวนผมเป็น
เด็กผมเน่ืองจำกผมตอ้งมำอยูว่ดัเพรำะปัญหำคอมมิวนิสตอ์ยูบ่ำ้นไม่ไดผ้มไปอยูว่ดัและ 
เรียนโรงเรียนคริสต์ไม่มีค่ำเทอม ต่อมำได้ไปเรียนต่อสำขำวิชำเกษตร จนจบระดับ 
ปวส. และเรียนต่อท่ี มหำวิทยำลยัแม่โจ ้และควำมตั้งใจคือจะเรียนไม่เกิน 2.5 เพรำะ
สมยัเรียนผมชอบเท่ียวเสียมำกกวำ่ผมชอบไปตำมดอยต่ำงๆ จนเปล่ียนของผมเกิดข้ึน
จำกไดไ้ปศึกษำดูงำนโครงกำรพระรำชด ำริวำ่ในหลวงทรงท ำอะไร และเขำ้ใจว่ำท่ำน
ทรงท ำเพื่อรักษำแผน่ดิน…” 

 
 กำรแสวงหำควำมรู้ของคุณน้ำวิรัตน์ กำญจนพรหม จำกกำรได้เข้ำไปศึกษำดูงำน
โครงกำรพระรำชด ำริ  จึงมองเห็นประโยชน์ของเครือข่ำยมองเห็นประโยชน์ของเครือข่ำยและ
ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์ส่วนตวั มีควำมรักในเครือข่ำยรักและเอ้ืออำทรต่อสมำชิกเครือข่ำยและ
เพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั มีจิตส ำนึกในกำรพึ่งตนเองมำกกว่ำพึ่งผูอ่ื้น เสียสละ ตระหนกัในควำมส ำคญั
ของกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น สำมำรถท ำงำนร่วมกบัสมำชิกอ่ืนไดอ้ยำ่งมีควำมสุข เป็นตน้ จิตส ำนึก
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เครือข่ำยเป็นแรงจูงใจส ำคญัอีกประกำรหน่ึงท่ีท ำให้สมำชิกเกิดกำรรวมกนัเป็นเครือข่ำย  รวมถึง
ค ำอธิบำยต่อไปวำ่ 
 

 “...เม่ือจบกำรศึกษำจำกมหำวทิยำลยัแม่โจ ้ก็ไดก้ลบัมำเป็นครูท่ีจงัหวดัพงังำปี 25 
คนพงังำนส่วนเขำจะท ำอำชีพประมง   แต่ผมเอำลองกองพนัธ์ุซีโปไปปลูกในจงัหวดั
พงังำ กลบัมำแต่งงำนและไดท้  ำธุรกิจหลำยอยำ่งแต่ธุรกิจทุกอยำ่งไม่ส ำเร็จ ต่อมำก็ได้
ลูกและยำ้ยจำกพงังำมำอยูก่ระบ่ีและยำ้ยจำกกระบ่ีมำอยูท่ี่ตรังบำ้นเกิด กลบัมำส่งเสริม
ชำวบำ้นพร้อมกบัท ำเองคือท ำสวนยำงกรีดยำงผมเป็นคนท่ีคิดแปลกผมกรีดยำงตอนห้ำ
โมงเยน็เพรำะผมเลิกงำนตอนห้ำโมงเยน็ก็กลบัมำกกรีดยำง ชำวบำ้นบำงคนท่ีเห็นก็ไม่
เขำ้ใจท่ีผมท ำ จนไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตไดเ้ขำ้มำร่วมกบัวทิยำลยัเกษตรให้อำจำรยฝ่์ำยเกษตรเขำ้
ร่วมผมไดรั้บเลือกเป็นหวัหนำ้โครงกำรท่ีตอ้งท ำมี 4เร่ืองคือ 1. จุลลินทรีย ์ 2. ประมง 3.
ท ำสวน 4.เล้ียงสัตว ์จนต่อมำชำวบำ้นท่ีเห็นผมท ำก็เกิดค ำถำมมำกมำยเพรำะผมมำท ำท่ี
บำ้นดว้ยตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ 2548 จนกระทัง่ปัจจุบนั…” 

 
 “...ผมก็เร่ิมส่งเสริมให้ชวนบำ้นท ำกนัในครอบครัวตนเองก่อนของผมลูกผมทุก
คนเรียนเกษตรผมก็พฒันำไปเร่ือยจนกลำยเป็นท่ีรู้จกัต่อมำ ลงนำมขอ้ตกลงเอ็มโอยู
ไดม้ำตั้งใหเ้ป็นศูนยแ์ละหน่วยงำนอ่ืนๆทุกองคก์รท่ีเขำ้มำลว้นแต่มำสั่งโนน้น้ีให้ผมท ำ
แต่ผมท ำไม่ไดเ้น่ืองจำกผมท ำในครอบครัวจนให้อยูไ่ดใ้นครอบครัวเนน้ครอบครัวเป็น
หลกัผูทุ้กคนท่ีมำศึกษำตอ้งมำดว้ยใจรู้จกัตนเองท ำไปจนมีเครือข่ำยและทุกเครือข่ำยก็
จะเหมือนๆกนัคือเน้นครอบครัวเป็นหลกัเศรษฐกิจพอเพียงขำ้งบำ้นให้มีอำหำรกินได้
ตลอดปี และสอนให้ชำวบำ้นลอกท ำตำมท่ีผมท ำอยู่เเลว้และอธิบำยไดถึ้งวิถีชีวิตของ
เรำ และเขำ้ใจวิถีชีวิตนั้น จึงเป็นท่ีมำของบำ้นหน ำควยโมเดล เอำครอบครัวให้เป็น
รูปแบบชุมชนโดยเนน้ครอบครัวเป็นตวัตั้ง ใชข้องท่ีมีอยูใ่ห้คุม้ค่ำใชแ้รงงำนอยำ่งไรให้
คุม้ค่ำเนน้เร่ืองน้ีเป็นส ำคญั...” 

 
 จำกกรณีศึกษำครอบครัวคุณน้ำวิรัตน์  กำญจนพรหม จะเห็นไดว้่ำควำมรู้และปัญญำ
เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำสังคม กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรเรียนรู้นั้นตอ้ง
เร่ิมตน้ในครอบครัวก่อน เรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนในรูปของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งสมำชิก
ในครอบครัว  
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ภำพท่ี  41  แสดงภำพประกอบกำรสุนทรียสนทนำ (Dialogue ) จำกตวัแทนกรณีศึกษำใน 3 พื้นท่ี 

 

ภำพท่ี 42  คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ : ประธำนศูนยชุ์มชนศึกษำและพฒันำชุมชนบำ้นไมเ้รียง  
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ภำพท่ี  43  คุณนำ้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ  : ประธำนศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นเขำกลม  

 

 

ภำพท่ี   44  คุณนำ้วิรัตน์ แกว้พรหม : ประธำนศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำควำย  

 



246 
 

 

ภำพท่ี  45  กำรสังเครำะห์รูปแบบ โดยถอดบทเรียนจำกรณีศึกษำทั้ง 3 พื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี   46   กรณีศึกษำ 3 พื้นท่ีไดส้ังเครำะห์รูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำร่วมกนั 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบลกัษณะเด่นกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนภำคใตจ้ำกกรณีศึกษำ 3 พื้นท่ี 
ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 

ดำ้นกำรศึกษำ 
ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 

บำ้นเขำกลม 
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

บำ้นหน ำควำย 
1.ระดบักำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
 

กำรบริหำรงำนของสภำผูน้ ำชุมชน
ระดบัเครือข่ำยกำรรวบรวมเครือข่ำย
ยมมนำ (ยำงพำรำ ไมผ้ล ประมง นำ
ขำ้ว) เพื่อเป็นแลกเปล่ียนพึ่งพำอำศยั
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

กำรบริหำรงำนของกลุ่มอำชีพใน
ชุมชนระดบักลุ่มองคก์รแบ่งออกเป็น
ประเภทดงัน้ี กลุ่มอำชีพ กลุ่มเงินทุน 
และกลุ่มสุขภำพ  และสร้ำง
กระบวนกำรบริหำรจดักำรกลุ่ม 

กำรบริหำรงำนของสมำชิกในกำร
ด ำเนินกิจกรรมโครงกำรระดบัสมำชิก
ครอบครัว โดยครอบครัวกำญจน
พรหม   ไดรั้บส่งเสริมผลกัดนัให้
สมำชิกในครอบครัวเขำ้ร่วมโครงกำร
ชีววถีิเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 

2.กำรจดัสวสัดิกำรศึกษำใน
ชุมชน 

กำรใหบ้ริกำรควำมรู้ในกำรจดั
กำรศึกษำรูปแบบตำมอธัยำศยั เร่ิมจำก
โครงกำรอบรมผูน้ ำชุมชน ใหเ้กิดกำร
เรียนรู้ดำ้นกำรวำงแผนแม่บทชุมชน 
แผนชีวติ แผนอำชีพ แผนสุขภำพ 
แผนกำรเงิน 

กำรใหบ้ริกำรควำมรู้ในกำรจดั
กำรศึกษำรูปแบบกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ และตำมอธัยำศยั โดยเป็น
สถำนท่ีหอ้งเรียนภำคปฏิบติัวชิำ
เกษตรกรรมของศูนยก์ำรศึกษำนอก
โรงเรียนและตำมอธัยำศยั กอปรกบั
เป็นสถำนท่ีเรียนรู้จดัอบรมใหก้บัผูม้ำ
รับบริกำรควำมรู้ในกำรท ำเกษตรกรรม
แบบผสมผสำนภำยในสำวนปำลม์ 

กำรใหบ้ริกำรควำมรู้ในกำรจดั
กำรศึกษำรูปแบบ กำรศึกษำในระบบ 
นอกระบบ และตำมอธัยำศยักำรจดั
ศึกษำในระบบเป็นกำรเรียนกำรสอน
ในรำยวชิำเกษตรกรรรม จดัสถำนท่ี
หอ้งเรียนส ำหรับนกัศึกษำวทิยำลยั
เกษตรและเทคโนโลยตีรัง ในรำยวชิำ
เกษตรกรรม และกำรฝึกประสบกำรณ์
วชิำชีพสหกิจศึกษำดำ้นกำรจดั 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบลกัษณะเด่นกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนภำคใตจ้ำกกรณีศึกษำ 3 พื้นท่ี (ต่อ)    

ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

2.กำรจดัสวสัดิกำรศึกษำใน
ชุมชน (ต่อ) 

 น ้ำมนั โดยมีกำรผสมผสำนควำมรู้ 
จำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ภำยใตก้ำร
ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจแบบพอเพียง 

กำรศึกษำนอกระบบบริกำรใหค้วำมรู้
ส ำหรับนกัเรียนของศูนยก์ำรศึกษำ
นอกโรงเรียนและตำมอธัยำศยั กอปร
กบัเป็นสถำนท่ีเรียนรู้จดัอบรมใหก้บัผู ้
มำรับบริกำรควำมรู้ในกำรท ำ
เกษตรกรรมแบบผสมผสำนภำยในสำ
วนยำงพำรำ  โดยมีกำรผสมผสำน
ควำมรู้ จำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ภำยใต้
กำรประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบลกัษณะเด่นกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนภำคใตจ้ำกกรณีศึกษำ 3 พื้นท่ี (ต่อ)    

ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรใหบ้ริกำร
ควำมรู้ 

ใหบ้ริกำรควำมรู้ ในชุดควำมรู้ 12 วิชำคือ 
วิชำกำรปรับฐำนคิดกระบวนทัศน์กำร
พฒันำ  วิชำกระบวนกำรพฒันำวิสำหกิจ
ชุมชน วิชำฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำข้อมูล
บญัชีครัวเรือน วิชำกำรแปลงแผนแม่บท
ชุมชน วิชำกำรพฒันำอำชีพหลกั อำชีพ
เสริม อำชีพรอง วิชำปฏิบัติ กิจกรรม
วิสำหกิจชุมชน วิชำกำรจดักำรทรัพยำกร
ชุมชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 
วิชำกำรจัดกำรควำมรู้ วิชำกำรพัฒนำ
เกษตรทฤษ ฎีให ม่  วิ ช ำ ก ำรพัฒนำ
โครงกำรแผนชุมชน 

ให้บริกำรควำมรู้ในชุดควำมรู้ 22 วิชำ
คือ วิชำกำรท ำอำหำรสัตว ์วิชำกำรเล้ียง
ววั วิชำกำรเล้ียงไก่ วิชำกำรท ำไข่เค็ม
อบดิน วิชำกำรท ำ เตำ ก๊ ำซ ชีวภำพ 
วิชำกำรท ำแก๊สในครัวเรือน วิชำกำร
เล้ียงปลำบ่อ 3 ดำ้น วิชำกำรท ำอำหำร
ปลำ วิชำกำรท ำปลำเคม็อบดิน วิชำกำร
ท ำจุลินทรีย ์วิชำกำรท ำปุ๋ยหมกั วิชำกำร
ปลูกผักปลอดสำรพิษ วิชำกำรเพำะ
ถั่ว งอก  วิ ช ำกำร เพำะ เ ห็ดอบโ อ่ ง 
วิชำกำรปลูกผกัไฮโซ วิชำกำรปลูกพืช
ผสมผสำน วิชำกำรท ำน ้ ำมนัไบโอดีเซล
วิชำตู้อบสมุนไพร วิชำกำรท ำน ้ ำมัน
นวด วิชำกำรท ำน ้ ำยำลำ้งจำน วิชำกำร
ท ำบญัชีครัวเรือน วิชำกำรปลูกพืชตีนกลบั 
วิชำกำรปลูกพืชข้ึนไดข้ึ้นเอำ เป็นตน้ 

ให้บ ริ ก ำรควำม รู้แ บ่ ง ออก เ ป็น  5 
หลกักำรชีววิถี ดงัต่อไปน้ี หลกักำรท่ี 1
เพำะปลูก หลักกำรท่ี 2 กำรปศุสัตว ์
หลกักำรท่ี 3 กำรท ำประมง หลกักำรท่ี5 
ด้ำนส่ิงแวดล้อมและหลักกำรด้ำน
พลงังำน 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบลกัษณะเด่นกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนภำคใตจ้ำกกรณีศึกษำ 3 พื้นท่ี (ต่อ)    

ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรแสวงหำ
ควำมรู้ 

ริ เ ร่ิมจำกคุณลุงประยงค์ รณรงค์ได้
แสวงหำทำงออกในกำรประสบปัญหำ
รำคำยำงพำรำตกต ่ำ จึงได้รวมกลุ่มกบั
แกนน ำชุมชนเพื่อสร้ำงพลัง คัดค้ำน
อ ำนำจในกำรต่อรองพัฒนำข้ึนเป็น
องค์กรสภำผู ้น ำชุมชน รวมกลุ่มกัน
จัดตั้ งโรงงำนรมควันยำงพำรำ และ
ร่วมกนัวำงแผนแม่บทชุมชนเป็นชุมชน
ตน้แบบในกำรวำงแผนแม่บทชุมชน 

ริเร่ิมจำกคุณนำ้สงวน มงคลศรีพนัเลิศ
ปรับเปล่ียนวิถีกำรผลิตและหันท ำ
เกษตรผสมผสำนในพื้นท่ีสวนปำล์ม
น ้ ำมนั และไดแ้สวงหำควำมรู้ สืบคน้
ภูมิปัญญำท้องถ่ินในชุมชน และได้
รวมกลุ่มอำชีพจำกภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน
เดิม จำกกำรเข้ำ ร่วมโครงกำรผู ้น ำ
อำชีพกำ้วหนำ้ ระดบัจงัหวดั ต่อมำได้
มี ก ำ ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ำ ร ถ่ ำ ย ท อ ด
เทคโนโลยีจนได้รับรำงวลัชนะเลิศ
อนัดบั 1 ในระดบัจงัหวดั 

ริเร่ิมจำกคุณนำ้วรัิตน์ กำญจนพรหม 
ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรชีววถีิเพื่อกำร
พฒันำอยำ่งย ัง่ยนื ด ำเนินกำรตำมแนว
พระรำชด ำริของ พระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั เร่ือง “ เศรษฐกิจพอเพียง ” 
ดว้ยกำรส่งเสริมใน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ดำ้น
กำรเกษตร กำรเพำะปลูก พืชไร่ พืช
สวน พืชผกั นำขำ้ว ดำ้นกำรประมง 
กำรเล้ียงสัตวน์ ้ำ เล้ียงปลำในบ่อ
พลำสติกขนำดเล็ก เล้ียงกุง้ เล้ียงกบ 
ดำ้นปศุสัตว ์เล้ียงไก่ หมู ววัเน้ือ-ววันม 
แพะ ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม บ ำบดัน ้ำเสีย 
ก ำจดัเศษอำหำรในครัวเรือน 
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ตำรำงท่ี 5 เปรียบเทียบลกัษณะเด่นกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนภำคใตจ้ำกกรณีศึกษำ 3 พื้นท่ี (ต่อ)    

ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรสะสม
ควำมรู้ 

ภำยในชุมชนบำ้นไมเ้รียง ไดจ้ดัตั้งศูนย์
ศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง สะสม
ควำมรู้จำกกำรใช้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนั จำกำกำรประชุมของสภำผูน้ ำ
ชุมชนจนกระทั่งขยำยเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ กำรจัดกำรกำรเสวนำ พูดคุย
แลกเปล่ียน ควำมรู้ของชุมชนหรือ
คณะท ำงำน เป็นกำรพฒันำจำกวงสังคม
ท่ีประชำชนทำงอีสำนเรียกวำ่ “โส” ทำง
ภำคใต้ใช้  “กำรกินน ้ ำชำ” หรือสภำ
กำแฟ เป็นท่ีพบปะแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่ำวสำร ประสบกำรณ์ และควำมคิดเห็น 
เวทีกำรเรียน 

ภำยในชุมชนบำ้นเขำกลม ได้จดัตั้ง
ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
เขำกลม โดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้
จำกปัญหำและสถำนกำรณ์จริง โดน
ใชป้ระเด็นปัญหำเป็นฐำนในกำรสร้ำง
ฐำนควำมรู้ โดยให้สมำชิกในชุมชน
คนเป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในประเด็นปัญหำ  และไดน้้อม
น ำพระรำชด ำรัส ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวในเ ร่ือง  “เศรษฐกิจ
พอเพียง”  

ภำยในชุมชนบำ้นหน ำควำย ไดจ้ดัตั้ง
ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
หน ำควำย ในปี  พ.ศ. 2548 เป็นตน้มำ 
กำรสะสมควำมรู้จำก “ ประสบกำรณ์
จริง ปฏิบัติจริง ”และถือปฏิบัติใน
ครัวเรือนลดค่ำใชจ่้ำย เร่ิมจำกกำรปลูก
พืชผกักินเองในครัวเรือน กำรเล้ียง
สัตว์เพื่อเป็นอำหำร รวมทั้ งกำรท ำ
ประมงเล้ียงปลำและกบเพื่อเพิ่มรำยได้
จำกกำรเกษตร โดยกำรจดัท ำมำตลอด
อยำ่งต่อเน่ืองในระยะเวลำ 10 ปีท่ีผำ่น
มำ 
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ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรจดัระบบองค์
ควำมรู้ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง เป็น
ผูน้ ำอำชีพเกษตรก้ำวหน้ำจำกำรท ำงำนท่ี“ 
กระบวนกำรวำงแผนชีวิตควบคู่กับกำร
วำงแผนอำชีพ”  ซ่ึงกำรจัดสวสัดิกำรด้ำน
กำรศึกษำมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำตำม
อธัยำศัย ท่ีมีกำรจัดสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำ
ในเร่ืองของทุนทรัพยำกรชุมชน มีวิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ“กำรใช้เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั” ในกำรประชุมของสภำผูน้ ำ
ชุมชนจนกระทั่งเกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้ ท่ี
ให้บริกำรควำมรู้สู่พึ่งตนเองของสมำชิกใน
ชุมชน  เพื่อกำรด ำ เ นินกำรแก้ไขปัญหำ
ยำงพำรำตกต ่ำด้วยกำรขับเคล่ือนเครือข่ำย
อำชีพเนน้กำรพึ่งพิงพึ่งพำ แลกเปล่ียนผลผลิต
ทำงกำรเกษตรจำกกลุ่มอำชีพ ยำงพำรำ ไมผ้ล 
ประมง นำขำ้ว  จนประสบผลส ำเร็จ 

ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนเขำ
กลม เกษตรกรผูมี้อดุมกำรณ์ในกำรท ำงำน
ท่ีว่ำ “ ปรับเปล่ียนวิธีคิดก่อนลงมือท ำ ”
ผสมผสำนควำมรู้ จำกประสบกำรณ์ลองผิด
ลองถูก หมั่นเพียรในกำรศึกษำหำควำมรู้
ใหม่ๆอย่ำงสม ่ ำ เสมอ  ด้วยวิธีกำรจัด
กำรศึกษำ 2 รูปแบบ คือ นอกระบบ และ
ตำมอัธยำศัย   มีกำรจัดสวัสดิกำรด้ำน
กำรศึกษำ ท่ีมีกำรส่งเสริม และบริกำรองค์
ควำมรู้แก่สมำชิกกลุ่มอำชีพต่ำงๆ มำรวมตวั
กนัผสมผสำนภูมิปัญญำทอ้งถ่ินประยกุตใ์ช้
ในกำรประกอบอำชีพ  และมีวิธีกำรจดักำร
เรียนรู้แบบ“ กำรใชปั้ญหำเป็นฐำนสร้ำงองค์
ควำมรู้” จำกกระบวนกำรสำธิต ทดลอง 
และปฏิบติัซ ้ ำ แลว้น ำองค์ควำมรู้ไปบริกำร
แก่ชุมชนภำยใต้ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนหน ำ
ควำยเป็นบุคคลท่ีตระหนักในกำรถือครอง
ระบบประชำธิปไตย โดยมีพระมหำกษตัริย์
เป็นประมุข ทั้ งกำย วำจำ และจิตใจ และ
ถ่ำยทอดจิตส ำนึกสู่บุคคลในครอบครัว ให้
ช่วยเหลือชำติ ช่วยเหลือสังคม ประกอบ
สัมมำอำชีพ ด้วยถือคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมมำภิบำลเป็นหลกั และตระหนัก
ในกำรตอบแทน “คุณแผ่นดิน” ตลอดมำมี
ควำมเขำ้ใจถึงกระบวนกำรจดักำรศึกษำ 3 
รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตำม
อธัยำศัย มีกำรจัดสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำ
แบบกำรสะสมควำมรู้ และบริกำรควำมรู้แก่
ชุมชนโดยใช้วิ ธีกำรจัดกำรเ รียนรู้จำก 
“ประสบกำรณ์จริง กำรปฏิบติัจริง” เร่ิมตน้
จำกสังคมในครอบครัว ด้วยกำรเข้ำร่วม
โครงกำรชีววถีิเพ่ือกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื 
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ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรทบทวน
ควำมรู้ 

กำรทบทวนควำมรู้ ไดด้ ำเนินกำรดว้ยวธีิ
ส ำรวจ สอบถำมผูท่ี้เขำ้มำมำใชบ้ริกำร คือ
ชุมชนเป็นผูก้  ำหนดเน้ือหำหรือประเด็นท่ี
ตอ้งกำรส ำรวจ และน ำขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมำ
วเิครำะห์เรียนรู้เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจ แกไ้ข และ
พฒันำชุมชนของตน หำกจะเปรียบเทียบกบั
แบบส ำรวจหรือแบบสอบถำมท่ีชุมชมเคย
ร่วมกบับุคคลและองคก์รภำยนอกก็จะเห็น
ควำมแตกต่ำงในประเด็นน้ี เพรำะวำ่แบบ
ส ำรวจหรือแบบสอบถำมท่ีลงไปส ำรวจก่อน
หนำ้น้ีนั้น เป็นกำรถูกก ำหนดเน้ือหำท่ีตอ้งกำร
ขอ้มลูหรือประเดน็ค ำถำมโดยบุคคลหรือองคก์ร
จำกภำยนอก และบุคคลหรือองคก์รภำยนอก
จะน ำขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิครำะห์นอกชุมชน ชุมชน
ไม่มีโอกำสเรียนรู้จำกขอ้มูลของตนเอง และ
แทบจะไม่ไดป้ระโยชน์จำกแบบส ำรวจหรือ
แบบสอบถำมนั้นเลยในช่วงระยะเวลำท่ีผำ่นมำ 

กำรทบทวนควำมรู้ด้วยวิธีกำรทดองปฏิบัติ
ศึกษำวิจัย เพื่อยืนย ันองค์ควำมรู้จำกภูมิ
ปัญญำดังเดิมมำผสมผสำนกันเทคโนโลยี
สมัยใหม่กำรจัดกำรในเวทีกำรเรียนรู้ของ
ชุมชนทั้ งระดับหมู่บ้ำนและต ำบล ควรมี
ประธำนซ่ึ ง เ ป็นผู ้น ำ ชุมชนท่ี เข้ำใจ ถึ ง
วตัถุประสงค์ของกระบวนกำรท ำงำน และ
เป็นผูมี้บำรมีเป็นท่ียอมรับของคณะท ำงำน
ทั้งหมดเป็นหลกัในกำรด ำเนินกระบวนกำร
ในเวที 

กำรทบทวนควำมรู้พฒันำโดยกำรมุ่งเน้น
กำรเล้ียงสัตว์ระบบปศุสัตว์อินทรีย์เป็น
หลกั โดยกำรแผนกำรจดักำรเล้ียงระบบปศุ
สัตวอิ์นทรีย์ มีกำรวำงแผนเร่ืองพ้ืนท่ีเล้ียง
สัตว ์ พ้ืนท่ีวำ่งให้สัตวเ์ล้ียงไดมี้ท่ีออกก ำลงั
กำ ย  เ ดิ นห ำอ ำห ำร ท่ี ชอบ กินได้ต ำม
ธรรมชำติ   กำรปลูกหญ้ำอำหำรสัตว์ให้
พอเพียงต่อควำมต้องกำรของสัตว์แต่ละ
ชนิด สัตวส์ำมำรถเดินหำอำหำรท่ีชอบกิน
ไดต้ำมธรรมชำติ    และมีแหล่งอำหำรสัตว์
ตำมฤดูกำรท่ีมีในท้องถ่ินโดยไม่ต้องช้ือ 
ผลิตสูตรอำหำรใชเ้อง 
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ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรประยกุต์
ควำมรู้ 

คุณลุงประยงค์ รณรงค ์ไดก้ำรประยุกต์
ควำมรู้ดว้ยกำรส่งเสริมให้สมำชิกเขำ้มำ
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำสังคมตำมแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงเครือข่ำยผูไ้ดรั้บ
กำรเ รียน รู้สำมำรถน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และขยำย
ผล ประชำชนสำมำรถด ำเนินชีวิต และ
ปรับเปล่ียนวิ ธี คิดให้เข้ำกับวิ ถี ชีวิต
ชุมชน และประชำชนไดรั้บกำรส่งเสริม
และพฒันำศกัยภำพ เพื่อสร้ำงรำยไดใ้ห้
ชุมชนจนน ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได ้
 

คุณน้ำสงวน มงคลศรีพนัเลิศ กำรใช้
วิธีกำรประยุกต์ควำมรู้จำกกำรปรับ
แนวคิด ปรับเปล่ียนขบวนกำรคิด ใน
กำรให้ตวัเองและครอบครัวอยูไ่ด ้กำร
จดักำรควำมรู้ของคุณนำ้วรัิตน์ กำญจน
พรหม และคุณน้ำจ ำเนียร กำญจน
พรหมได้แสวงหำควำมรู้จำกำรศึกษำ
และเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรชีววิถี 
แล้วน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำปรับใช้ในค
รอในครอบครัว บนพื้นฐำนของกำร
ด ำรงชีวิตจริง พบว่ำ กำรเกษตรแบบ
พึ่งพำ ใน 4 ดำ้น คือ ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์
ประมง และเ ร่ืองของจุลินทรีย์ท่ี มี
ประสิทธิภำพ 

คุณน้ำวิ รัตน์   กำญจนพรหมและ
ภรรยำไดส้ะสมองคค์วำมรู้ และจดัเก็บ
องคค์วำมรู้ท่ีคน้พบไวอ้ยำ่งเป็นระบบ 
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมแบบชีววิถี ปรับใช้
ในสวนยำงพำรำซ่ึงได้ผสมผสำนทั้ง
ด้ำนกำรเกษตร กำรเล้ียงสัตว์ กำร
ประมง และกำรดูแล ส่ิงแวดล้อม 
วิธีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ รุ่นลูก 
คือ  คุณอรทัย   กำญจนพรหม  คุณ
คณิศร์   กำญจนพรหมและคุณสรนนท ์  
กำญจนพรหม ได้น ำควำมรู้ท่ีเป็น
มรดกจำกรุ่นพ่อ แม่ ไปประยุกต์ใช้
ควำมรู้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำว ัน
ต่อไป 
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ประเด็นกำรจดัสวสัดิกำร 
ดำ้นกำรศึกษำ 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
บำ้นเขำกลม 

ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
บำ้นหน ำควำย 

 กำรจดั
สวสัดิกำร
ศึกษำ 
 

ศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง
มีหลักกำรจดัสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำ
จุดเปล่ียนด้ำนกำรสร้ำงกระบวนกำร
เ รี ย น รู้  แ ล ะ ก ำ ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น
ประสบก ำ ร ณ์   อ งค์ ค ว ำม รู้  แ ล ะ
ทรัพยำกรร่วมกันกำรแปลงแผนชีวิต  
แผนชุมชนไปสู่กำรปฏิบัติ   จ  ำ เป็น
จะต้องมีโครงกำร  ไม่ว่ำจะท ำเองหรือ
ร่วมกันท ำ  เพรำะจะต้องจดัระเบียบท่ี
ชดัเจนและเหมำะสม ซ่ึงเป็นกำรจดักำร
ให้บริกำรควำมรู้ในรูปแบบกำรเรียนรู้
ตำมอธัยำศยั 

ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
เขำกลม มีหลกักำรจดัสวสัดิกำรด้ำน
กำรศึกษำเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำสังคม จำกกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปขยำยผล 
พฒันำกำรด ำเนินชีวติ และปรับเปล่ียน
วิธี คิดให้เข้ำกับวิถี ชีวิตชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมกำรพฒันำศกัยภำพและสร้ำง
รำยไดใ้ห้ชุมชน กำรให้บริกำรควำมรู้
ในกำรจดักำรศึกษำรูปแบบกำรศึกษำ
ในระบบนอกระบบ และตำมอธัยำศยั 
 

ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
หน ำควำย มีเป้ำหมำยหลกัในกำรสร้ำง
กิจกรรมให้กบัครอบครัว โดยกำรท ำ
กำร เกษตรแบบพึ่ งพำตน เอง  ใช้
ท รัพ ย ำกร ท่ี มี อ ย่ ำ ง จ ำ กัด ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ คุ้มค่ ำ  บนพื้ นฐำนกำร
ด ำเนินชีวิตตำมวิถีชีวิตของเกษตรกร 
อำชีพหลกักำรท ำสวนยำงพำรำ อำชีพ
เสริมปลูกพืช เ ล้ียงสัตว์ ตำมควำม
เหมำะสมกับสภำพพื้นท่ีบริเวณบ้ำน 
และในสวนยำงพำรำ  ปัจจุบันเป็น
ครอบครัวต้นแบบในกำรให้บริกำร
ควำมรู้ทั้งรูปแบบกำรศึกษำในระบบ 
นอกระบบและตำมอธัยำศยั 
 



256 
 

 

3. การตรวจสอบยืนยนัรูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
 น ำเสนอผลกำรประเมินกำรพฒันำรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำในชุมชน
ภำคใต ้จำก 3 พื้นท่ีเพื่อยืนยนัขอ้มูลทั้ง 4 ดำ้นดงัต่อไปน้ี (1) กำรประเมินผลดำ้นควำมถูกตอ้ง 
(2)กำรประเมินผลดำ้นควำมเหมำะสม (3) กำรประเมินผลดำ้นควำมเป็นไปได ้และ(4) กำรประเมินผล
ดำ้นควำมเป็นประโยชน์ โดยกำรประเมินเพื่อกำรตรวจสอบขอ้มูล 5 ประเภท ดงัต่อไปน้ี (1) ดำ้น
กำรจดักำรศึกษำในชุมชน (2)กระบวนกำรเรียนรู้และกำรถ่ำยทอดควำมรู้  (3) ดำ้นกำรจดัสวสัดิกำร
ดำ้นกำรศึกษำ (4) ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพชีวิตและสังคม และ(5) ดำ้นกำรพฒันำรูปแบบกำรจดั
สวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชน ในพื้นท่ีละ 5 ท่ำนซ่ึงด ำรงต ำแหน่งทำงสังคมดงัน้ี (1) นำยก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล (2) ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนประจ ำต ำบล(3)ผูอ้  ำนวยกำรศูนยก์ำรศึกษำนอก
โรงเรียนและตำมอธัยำศยั  (4) พฒันำกำรอ ำเภอ และ(5) เกษตรอ ำเภอ (ดงัตำรำงท่ี 6) 



 
 

 

ตำรำงท่ี 6 แสดงผลกำรตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยใ์นชุมชน 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี 1 ศูนยก์ำรเรียนรู้ มีวิทยำกรท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัขนำดและควำมตอ้งกำรของสถำนกำรศึกษำเพ่ือกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพ 
กิจกรรมท่ี 1.1 วิเครำะห์และปรับโครงสร้ำงบุคลำกรทำง
กำรศึกษำให้เหมำะสมต่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

4.46 0.74 มำก 4.40 0.63 มำก 4.60 0.50 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 1.2 พฒันำระบบบทเรียนในทอ้งถ่ิน
เหมำะสมกบัควำมรู้ 

4.60 0.50 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี 2  วิทยำกรมีกำรถ่ำยโอนและสืบทอดควำมรู้อยำ่งเหมำะสม 
กิจกรรมท่ี 2.1 กระบวนกำรถ่ำยทอดเขำ้ใจง่ำย
เหมำะสมกบักำรประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั 

4.53 0.63 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 2.2 กำรจดัระบบองคค์วำมรู้เป็นล ำดบั
ขั้นตอน 

4.73 0.45 มำกท่ีสุด 4.60 0.50 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 2.3 วิทยำกรผูถ่้ำยทอดองคค์วำมรู้ใน
ศูนยก์ำรเรียนรู้เป็นตวัอยำ่งท่ีดีเหมำะสมในกำรยก
ยอ่งช่ืนชมในชุมชน 

5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วิธีกำรท่ี  3 กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถในจรรยำบรรณวิชำชีพท่ีเหมำะสม 
กิจกรรมท่ี 3.1 วิทยำกรประจ ำศูนยก์ำรเรียนรู้มี
จรรยำบรรณ และอุดมกำรณ์ท่ียดึมัน่ 

4.60 0.50 มำกท่ีสุด 4.53 0.63 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 3.2 วิทยำกรประจ ำศูนยก์ำรเรียนรู้มีกำร
พฒันำตนเองอยูต่ลอดเวลำ 

4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

       257 
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 จำกำรศึกษำพบวำ่ดงัต่อไปน้ี กำรประเมินผลดำ้นควำมถูกตอ้ง  พบวำ่มีค่ำควำมถูกตอ้ง
ในระดบัมำกท่ีสุด 
 (เฉล่ียเท่ำกับ 4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ0.45)  กำรประเมินผลด้ำนควำม
เหมำะสม พบวำ่ มีค่ำควำมเหมำะสม 
 ระดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั0.48 กำรประเมินผล
ดำ้นควำมเป็นไปได ้พบวำ่  มีค่ำ 
 ควำมเป็นไปไดร้ะดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั0.42 )
และ กำรประเมินผลดำ้น 
 ควำมเป็นประโยชน์ พบวำ่  มีค่ำควำมเป็นประโยชน์ ระดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 5.00 
ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เท่ำกบั 0.00 ) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะใหศู้นยก์ำรเรียนรู้ด ำเนินกำรปฏิบติัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ควรมีกำรจดัระบบองค์ควำมรู้เฉพำะในแต่ละทอ้งถ่ิน แลว้ถ่ำยทอดองค์ควำมสู่เด็ก
และเยำวชนอยำ่งเป็นรูปธรรม 

2. ควรมีกำรพฒันำศกัยภำพวทิยำกรรุ่นใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นกำรสืบต่อวทิยำกร 
ผูถ่้ำยทอดองคค์วำมรู้ในศูนยก์ำรเรียนรู้อยำ่งต่อเน่ือง 
 



 
 

 

ตำรำงท่ี 7  แสดงผลกำรตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้ และกำรผสมผสำนควำมรู้ 
    

 
แนวทางปฏิบัต ิ

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี 1 ศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจดักำรเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 1.1 วิทยำกรประจ ำ
ศูนยก์ำรเรียนรู้ใหมี้ควำมพร้อม
ในกำรปฏิบติังำนในบริบท
ชุมชน 

4.53 0.63 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 1.2 วิทยำกร
ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำน
ควำมรู้จดักำรเรียนกำรสอน 

4.73 0.45 มำกท่ีสุด 4.60 0.50 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี 2 กำรยอมรับในบริบทเครือข่ำยกำรเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี 2.1 กำรขยำยเครือข่ำย
กำรเรียนรู้สำมำรถเช่ือมโยงองค์
ควำมรู้ในทุกระบบ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ประเทศ 

4.60 0.50 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 4.53 0.63 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 
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 ตำรำงท่ี 7 แสดงผลกำรตรวจสอบยืนยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรด้ำนกำรกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรียนรู้ เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้ และกำรผสมผสำนควำมรู้ 
 แนวทำงปฏบติัท่ี  2   กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เพื่อกำรแสวงหำควำมรู้ และกำร
ผสมผสำนควำมรู้ 
 จำกำรศึกษำพบวำ่ดงัต่อไปน้ี กำรประเมินผลดำ้นควำมถูกตอ้ง พบวำ่มีค่ำควำมถูกตอ้ง
ในระดบัมำกท่ีสุด (เฉล่ียเท่ำกบั 4.51 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.57)  กำรประเมินผลด้ำน
ควำมเหมำะสม พบว่ำ มีค่ำควำมเหมำะสมระดับมำกท่ีสุด (เฉล่ียเท่ำกับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั0.48 )กำรประเมินผลด้ำนควำมเป็นไปได้ พบว่ำ มีค่ำควำมเป็นไปได้ระดบั
มำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.42) และ กำรประเมินผลดำ้นควำม
เป็นประโยชน์ พบว่ำ  มีค่ำควำมเป็นประโยชน์ ระดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั4.77  ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.48) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะใหศู้นยก์ำรเรียนรู้ด ำเนินกำรปฏิบติัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ในกำรขยำยเครือข่ำยกำรเรียนรู้สำมำรถเช่ือมโยงองคค์วำมรู้ นั้นควรกำรรวมตวักนั
จดักิจกรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะกิจกรรมทำงดำ้นอำชีพ กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ และ
วถีิชีวติวฒันธรรม 
  



 
 

 

261 

ตำรำงท่ี 8 แสดงผลกำรตรวจสอบยืนยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรส่งเสริมกำรศึกษำทดลองสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญำ และวถีิดั้งเดิม 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี 1 มีงำนวิจยัและนวตักรรมทำงกำรศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะชน 
กิจกรรมท่ี 1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศูนยก์ำร
เรียนรู้ท ำงำนวิจยัและสร้ำงนวตักรรมเทคโนโลยี
ท่ีเหมำะสม กบักำรด ำรงชีวิตในชุมชน 

4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี 2  กำรศึกษำสำมำรถน ำงำนวิจยัและนวตักรรมทำงกำรศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรศูนยก์ำรเรียนรู้แลกเปล่ียนและเผยแพร่งำนวิจยั ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญำ และวิถีดั้งเดิม 
กิจกรรมท่ี 2.1 ส่งเสริมให้ศูนยก์ำรเรียนรู้
แลกเปล่ียนและเผยแพร่งำนวิจยั ท่ีสอดคลอ้งกบั
ภูมิปัญญำ และวิถีดั้งเดิม 

5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วิธีกำรปฏิบติัท่ี  3 กำรศึกษำมีแหล่งกำรเรียนรู้เพ่ือพฒันำตนเองในกำรวิจยัและกำรสร้ำงนวตักรรมนวตักรรมเทคโนโลยท่ีีเหมำะสม กบักำรด ำรงชีวิตในชุมชน 
กิจกรรมท่ี 3.1 พฒันำเครือข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนบัสนุนกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำ
ตนเอง  

4.26 0.70 มำก 4.66 0.48 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 4.60 0.50 มำกท่ีสุด 
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 จำกตำรำงท่ี 8 แสดงผลกำรตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรส่งเสริม
กำรศึกษำทดลองสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญำ และวถีิดั้งเดิม 
 แนวทำงปฏิบติัท่ี  3   กำรส่งเสริมกำรศึกษำทดลองสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ท่ีสอดคลอ้ง
กบัภูมิปัญญำ และวถีิดั้งเดิม 
 จำกำรศึกษำพบวำ่ดงัต่อไปน้ี กำรประเมินผลดำ้นควำมถูกตอ้ง  พบวำ่มีค่ำควำมถูกตอ้ง
ในระดบัมำกท่ีสุด (เฉล่ียเท่ำกบั 4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.45)  กำรประเมินผลด้ำน
ควำมเหมำะสม พบว่ำ มีค่ำควำมเหมำะสมระดับมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั0.48 ) กำรประเมินผลดำ้นควำมเป็นไปได ้พบว่ำ มีค่ำควำมเป็นไปไดร้ะดบัมำก
ท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.42) และ กำรประเมินผลดำ้นควำมเป็น
ประโยชน์ พบว่ำ  มีค่ำควำมเป็นประโยชน์ ระดับมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั4.80 ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั 0.42) 
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ตำรำงท่ี 9  แสดงผลกำรตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรสร้ำงเสริมพลงัชุมชนและกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมในชุมชน 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

วธีิกำรปฏิบติัท่ี 1 กำรศึกษำมีขวญัก ำลงัใจในกำรพฒันำตนเองตำมมำตรฐำนคุณวฒิุ 
กิจกรรมท่ี1.1 สร้ำงระบบคุณค่ำเชิด
ชูเกียรติแก่ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 

4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 4.60 0.50 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 1.2 กำรพฒันำวทิยำกร
ประจ ำศูนยก์ำรเรียนรู้ เพื่อรองรับ
ควำมกำ้วหนำ้ในวชิำชีพตนเอง 

5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วธีิกำรปฏิบติัท่ี 2 กำรศึกษำมีคุณภำพชีวติท่ีดี 
กิจกรรมท่ี 2.1 พฒันำระบบกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติท่ีดีภำยใต้
ปรัชญำของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

วธีิกำรปฏิบติัท่ี 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีภำพลกัษณ์ท่ีดีและสร้ำงแรงจูงใจใหผู้มี้ศกัยภำพสูงเขำ้สู่วชิำชีพครู 
กิจกรรมท่ี 3.1 ยกยอ่งและเชิดภูมิ
ปัญญำทอ้งถ่ิน ผูน้ ำตน้แบบ 

4.73 0.45 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 
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 ตำรำงท่ี 9  แสดงผลกำรตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรสร้ำงเสริม
พลงัชุมชนและกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมในชุมชน 
 แนวทำงปฏิบติัท่ี  4   กำรสร้ำงเสริมพลงัชุมชนและกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมในชุมชน 

 จำกำรศึกษำพบวำ่ดงัต่อไปน้ี กำรประเมินผลดำ้นควำมถูกตอ้ง  พบวำ่มีค่ำควำมถูกตอ้ง
ในระดบัมำกท่ีสุด (เฉล่ียเท่ำกบั 4.60ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั0.51 )  กำรประเมินผลดำ้นควำม
เหมำะสม พบว่ำ มีค่ำควำมเหมำะสมระดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน
เท่ำกบั0.48 )กำรประเมินผลดำ้นควำมเป็นไปได ้พบวำ่ มีค่ำควำมเป็นไปไดร้ะดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ีย
เท่ำกบั 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.42) และ กำรประเมินผลดำ้นควำมเป็นประโยชน์ 
พบวำ่  มีค่ำควำมเป็นประโยชน์ ระดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั4.77  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 
0.48) 
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 ตำรำงท่ี 9  แสดงผลกำรตรวจสอบยนืยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรสร้ำงเสริมพลงัชุมชนและกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมในชุมชน 
              

 
แนวทางปฏิบัติ 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

วธีิกำรปฏิบติัท่ี1. การพฒันากระบวนการจัดการสวัสดิการด้านการศึกษา 
กิจกรรมท่ี 1.1 ยกระดบั “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ 
และพฒันำทุนมนุษย”์สู่สำกล 

4.60 0.50 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 4.53 0.63 มำกท่ีสุด 4.73 0.45 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 1.2 กำรจดัท ำมำตรฐำนและ
แนวทำงกำรรับรองหลกัสูตร และ
บทเรียนทอ้งถ่ินทำงกำรศึกษำ ใน
ระบบ นอกระบบ และตำมอธัยำศยั 

4.53 0.63 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 2.1 พฒันำระบบกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวติท่ีดีใหก้บัภูมิ
ปัญญำชำวบำ้น  

5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 5.00 0.00 มำกท่ีสุด 

กิจกรรมท่ี 1.3 สร้ำงเครือข่ำยกำร
พฒันำศูนยก์ำรเรียนรู้สู่สำกล 

4.60 0.50 มำกท่ีสุด          
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 ตำรำงท่ี 9 แสดงผลกำรตรวจสอบยืนยนัรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรด้ำนกำรสร้ำงเสริม
พลงัชุมชนและกำรเคล่ือนไหวทำงสังคมในชุมชน 
 แนวทำงปฏิบติัท่ี  5  กำรพฒันำกระบวนกำรจดักำรสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำ 
 จำกำรศึกษำพบวำ่ดงัต่อไปน้ี กำรประเมินผลดำ้นควำมถูกตอ้ง พบวำ่มีค่ำควำมถูกตอ้ง
ในระดบัมำกท่ีสุด (เฉล่ียเท่ำกบั 4.73 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.45)  กำรประเมินผลด้ำน
ควำมเหมำะสม พบว่ำ มีค่ำควำม เหมำะสมระดับมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกับ 4.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั0.48 ) กำรประเมินผลดำ้นควำมเป็นไปได ้พบว่ำ มีค่ำควำมเป็นไปไดร้ะดบัมำก
ท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.80 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกบั 0.42) และกำรประเมินผลดำ้นควำมเป็น
ประโยชน์ พบว่ำ  มีค่ำควำมเป็นประโยชน์ ระดบัมำกท่ีสุด  (เฉล่ียเท่ำกบั 4.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มำตรฐำนเท่ำกบั0.48 ) 
 โดยผูท้รงคุณวฒิุมีขอ้เสนอแนะใหศู้นยก์ำรเรียนรู้ด ำเนินกำรปฏิบติัเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

1. ควรมีกำรผลกัดนั ให้มีกำรพฒันำกระบวนกำรจัดกำรสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำใน
ชุมชน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชนอยำ่งแทจ้ริง 
 
4. การพฒันารูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
 ศูนย์เรียนรู้คุม้ตำหนุ่ยมีกำรพฒันำฐำนกำรเรียนรู้เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ 2547 โดย
ในช่วงแรกมี คุณรุ่งไพลิน รอดบุญ คุณพชันี นำภูมิ และคุณสถำพร ด ำศร ได้เข้ำร่วมอบรมนัก
ประกอบวิสำหกิจชุมชนรุ่นท่ี 1 แลว้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอด และพฒันำศูนยก์ำรเรียนรู้ในชุมชนใน
เวลำต่อมำ ไดอ้ธิบำยใหเ้ขำ้ใจวำ่ 

 
 “… หลังจำกท่ีพูดคุยกับเพื่อนๆในชุมชน พบว่ำมีควำมตอ้งกำรตรงกนัคือมี
สถำนท่ีศึกษำเรียนรู้อย่ำงครบวงจรในชุมชน เพื่อใชส่้งเสริมดำ้นกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ท ำฐำนกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ครบวงจรท่ีชดัเจนในศูนยแ์ต่ท ำเช่ือโยง เครือข่ำยในต ำบลอยู่
แลว้ตอ้งกำรเป็นท่ีศึกษำเรียนรู้ของชุมชนเพรำะชุมชนขำดสถำนท่ีจดักำรควำมรู้ และ
ชำวบำ้นไม่มีสถำนท่ีเรียนรู้ท่ีชดัเจนและจริงจงั…” 

 
 คุณรุ่งไพลิน รอดบุญ พร้อมดว้ยสมำชิกท่ีคิดเห็นเหมือนกนั คือภำยในชุมชนยงัไม่มีกำร
ส่งเสริมกำรของเรียนรู้ของชุมชน อยำ่งจริงจงั สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัเร่ิมมีกำรท่องเท่ียว
ทำงเลือกในรูปแบบกำรท่องเทียวเชิงกำรเกษตร กำรท่องเท่ียวทำงวฒันธรรม ฉะน้นสมำชิกใน
ชุมชนจกัตอ้งเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้และหำแนวทำงกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวท่ีเหมำะสม 
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ตลอดจนมีกำรปรับปรุงพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง กอปรกบัมีกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภำพและ
คุณภำพ ถูกตอ้ง สอดคล้อยกบัควำมเป็นจริงในมิติต่ำง ๆ ตอลดจนสำมำรถปรับเปล่ียนได้อย่ำง
เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ไดแ้ก่ “กำรเรียนรู้ร่วมกนัและซ่ึงกนัและกนัจำกกำร
ปฏิบติัจริง”จึงไดจ้ดัเวทีประชุมจำกกลุ่มเพื่อนบำ้นท่ีมีแนวคิดตรงกนั คือ คุณระพิน หนูทอง คุณรัง
สันต์ โมรำศิลป์ คุณพวงเพญ็ บุญปก คุณสมพร ถวำย และคุณสุดใจ คงเพชร ผูเ้ป็นกลุ่มแกนน ำได้
อธิบำยใหเ้ขำ้ใจวำ่ 
   

 “… .บริบทชุมชนกรุงชิงเป็นพื้นท่ีมีสภำพภูมิประเทศภำยในชุมชนเป็นพื้นท่ีเชิง
เขำชำวชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมในรูปแบบสวนสมรม สวนพ่อเฒ่ำ 
เป็นอำชีพหลกั และมีกิจกรรมกำรท่องเท่ียวเป็นอำชีพเสริม  ได้แก่ หมู่ท่ี 1 ท ำเร่ือง
ทะเลหมอก นักท่องเท่ียวใน หมู่ท่ี 2 ท ำศูนยเ์รียนรู้คุม้ตำหนุ่ยเพื่อใช้เป็นศูนยก์ลำง
ประสำนงำทน หมู่ท่ี 3 กิจกรรมกำรท่องเท่ียวบ่อน ้ำร้อน ล่องแก่งคลองกลำย   หมู่ท่ี 10 
หมู่ท่ี 4 และหมู่ 6 ท  ำเร่ืองปุ๋ยหมกัจำกข้ีคำ้งคำว … “ 
 “…. ฉะนั้นภำยในชุมชนจึงควรคน้หำศกัยภำพของตวัเองเพื่อท ำวิสำหกิจชุมชน
ต่อมำก็อธิบำยให้กลุ่มคิดวำงแผนกิจกรรมของตนเองเพื่อเป็นแผนในกำรด ำเนินอำชีพ
ว่ำ 1 ปี ท ำเร่ืองอะไรบ้ำง แผน 3 ปี ท ำอะไรบำ้งและแผน 5 ปี คิดว่ำเรำจะท ำอะไร  
หลงัจำกกำรเรียนรู้ท ำให้เรำรู้จกัตวัเองรู้จกัโลกเหตุกำรณ์นั้นให้บทเรียนกบัเรำคือ ท ำ
ให้เรำคิดเป็น ท ำเป็น และแก้ปัญหำเป็น จำกส่ิงท่ีมี และค่อย ๆ ก้ำวค่อยๆ แกะตำม
ก ำลงัท่ีมีอยูแ่ละไดเ้จอคนมำกมำยท่ีท ำใหเ้รำคิดและใหก้ ำลงัใจในกำรต่อสู้ตำมท่ีเรำฝัน
โดยกำรมำร่วมซอแรง ลงแรง กนัแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ร่วมกนั…” 

 
 ปัจจุบนัศูนยก์ำรเรียนรู้คุม้ตำหนุ่ยเร่ิมจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2549 แรงบนัดำลใจของสมำชิก
ในชุมชน ไดร้วมกนัในกำรจดัตั้งศูนยโ์ดยไดรั้บควำมร่วมมือจำกกลุ่มองคก์รภำยในชุมชน เพื่อเป็น
เครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนในชุมชนจดักำรศึกษำหำควำมรู้และเปล่ียนแนวคิดวฒันธรรม นว
ตกัรรมใหม่ๆ เป็นศูนยก์ลำงในกำรประสำนกำรเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ำย ดงัต่อไปน้ี กลุ่มกลว้ยไข่
บำน,กลุ่มอนุรักษ์บ่อน ้ ำร้อนกรุงชิง ,กลุ่มชุมชนเพื่อสุขภำพ(กิจกรรมผลิตน ้ ำด่ืม กิจกรรมผลิตน ้ ำ
สมุนไพร กิจกรรมนวดแผนไทย),กลุ่มท่องเท่ียวทะเลหมอก(แหล่งท่องเท่ียวเขำเหล่ียม,แหล่ง
ท่องเท่ียวเขำเหล็ก,แหล่งท่องเท่ียวหวำยช่อ) ,กลุ่มผลิตเคร่ืองแกง(พริกแกงส้ม พริกแกงเผด็ พริก
แกงไตปลำ พริกแกงเขียวหวำน ) ,กลุ่มวิสำหกิจชุมชนล่องแก่งกรุงชิง เพื่อให้กำรเช่ือมโยงกลุ่มใน
กำรน ำเสนอจำกทฤษฎีสู่ภำคปฏิบติั และสำมำรถพึ่งพำตนเองไดส้ำมำรถประสำนงำนในกำรศึกษำ
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ดูงำนให้กับกลุ่มผูส้นใจ ในเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม กลุ่มองค์กรและศึกษำ
ธรรมชำติในอ่ำวกรุงชิง เช่น น ้ำตกกรุงชิง ถ ้ำหงส์ บ่อน ้ำพุร้อน ทะเลหมอก  สำยธำรน ้ ำลอด จึงเป็น
แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบักำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กำรแพทยแ์ผนไทย กำรท ำปุ๋ยหมกั กำรท ำน ้ ำยำทดแทน 
ชีวติคนกบัผึ้ง และดำ้นวฒันธรรม 
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รูปท่ี  27  แสดงภำพกำรจดักิจกรรมภำยในศูนยก์ำรเรียนรู้คุม้ตำหนุ่ย 
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 จำกฐำนเรียนรู้มีครบทั้ง 3 ด้ำนของเศรษฐกิจพอเพียงมีฐำนทำงด้ำนกำรพฒันำอำชีพ
กำรเกษตรครบวงจร มีกำรพฒันำฐำนกำรเรียนรู้ ให้ทดลองปฎิบติัจริงจำกหลกัสูตรต่ำงๆ โดยมีคุณ
รุ่งไพลิน รอดบุญ  ท ำหน้ำท่ีผูป้ระสำนงำนกบัคณะกรรมกำรศูนยก์ำรเรียนรู้คุม้ตำหนุ่ยไดจ้ดัแบ่ง
คณะกรรมกำรจำกตวัแทนผูป้ระกอบอำชีพ ดงัน้ี 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำงรุ่งไพลิน   รอดบุญ ประธำนกรรมกำร 
2. นำย ระพิน หนูทอง รองประธำน 
3. นำยรังสันต ์โมรำศิลป์ ประชำสัมพนัธ์ 
4. นำงวนัดี จรจรัส  ฝ่ำยกำรเงินและบญัชี 
5. นำง ศรีวลิยั  จรจรัส   เลขำนุกำร 
6. นำยพรเทพ บุญมำศ  วทิยำกรกระบวนกำร 
7. นำงพชันี นำภูมิ วทิยำกรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
8. นำงพวงเพญ็  บุญปก วทิยำกรกำรดูแลสุขภำพวถีิไทย 
9. นำยพนัศกัด์ิ องคพ์ิสิฐ วทิยำกรกำรเล้ียงผึ้งโพรงไทย 
10. นำงจินตนำ  สุขมี วทิยำกรนวดแผนไทย 
11. นำงมณเฑียน รำชประดิษฐ์ วทิยำกรนวดแผนไทย 
12. นำยนเรน  จนัทร์รัศม ์   วทิยำกรหมอแผนไทย 
13. นำยสุชำติ รอดบุญ  วทิยำกรกำรผกูไมก้วำดดอกหญำ้ 
14. นำงจรัสศรี  เพช็รประพนัธ์ วทิยำกรเคร่ืองจกัรสำน 
15. นำงสุวรรณี หนูทอง  วทิยำกรกลว้ยไข่บำน 
16. นำยสมพร ถวำย วทิยำกรล่องแก่ง 
17. นำงสุดใจ คงเพชร วทิยำกรกำรผลิตเคร่ืองแกง 

 

 ศูนยก์ำรศึกษำคุม้ตำหนุ่ย พฒันำฐำนกำรเรียนรู้ตั้งแต่ไม่มีฐำนเรียนรู้จนมีครบทั้ง 3 ดำ้น
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีฐำนทำงด้ำนกำรเกษตรท่ีพฒันำเพื่อเป็นกำรกำรพฒันำรูปแบบกำรจดั
สวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำใน 3 พื้นท่ี ตำมกระบวนกำร 7 ขั้นตอน คือ กำรให้บริกำร
ควำมรู้ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรจดัระบบควำมรู้ กำรถ่ำยโอนควำมรู้ กำรทบทวนควำมรู้ กำร
ประยกุตใ์ชค้วำมรู้ กำรผสมผสำนควำมรู้ แลว้น ำมำทดลองและพฒันำรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้น
กำรศึกษำในพื้นท่ีกรณีศึกษำ ศูนย์กำรเรียนรู้คุ้มตำหนุ่ย ต ำบลกรุงชิง อ ำเภอนบพิต ำ จังหวดั
นครศรีธรรมรำช  
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ภำพท่ี  47  แสดงกำรจดัเวทีพฒันำรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนภำคใต ้
 

 
 

ภำพท่ี 48  แสดงกำรใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะในเวทีศูนยก์ำรเรียนรู้คุม้ตำหนุ่ย 
         (คุณลุงประยงค ์รณรงค ์ประธำนศูนยก์ำรศึกษำและพฒันำชุมชนไมเ้รียง) 
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ภำพท่ี 49  แสดงกำรปรับฐำนดิดใหแ้ก่เยำวชนในกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 
 

ภำพท่ี  50 แสดงกำรฝึกปฏิบติักำรเรียนรู้อยำ่งมีส่วนร่วม ณ ศูนยก์ำรเรียนรู้คุม้ตำหนุ่ย 
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ภำพท่ี  51  แสดงภำพประกอบกำรฝึกภำคปฏิบติัรำยวชิำกำรนวดสมุนไพร 
 

 
 

 

ภำพท่ี  52 แสดงภำพประกอบกำรฝึกภำคปฏิบติัรำยวชิำกำรท ำสบู่สมุนไพร 
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การจดัสวสัดิการด้านการศึกษาจากกรณีศึกษา 3 พื้นท่ี ได้ยึดแนวการปฏิบติัตนตาม
แนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ดงัน้ี 
 1. ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลด ละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพ
อยา่งจริงจงั ดงัพระราชด ารัสวา่ “..ความเป็นอยูท่ี่ตอ้งไม่ฟุ้งเฟ้อ ตอ้งประหยดัไปในทางท่ีถูกตอ้ง..” 
 2. ยดึถือการประกอบอาชีพดว้ยความถูกตอ้ง สุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการ
ด ารงชีพก็ตาม ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่ “..ความเจริญของคนทั้งหลาย ยอ่มเกิดมาจากการประพฤติชอบ
และการหาเล้ียงชีพชอบเป็นหลกัส าคญั..” 
 3. ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์ และแข่งขนักนัในทางการคา้ขายประกอบอาชีพ
แบบต่อสู้กนัอยา่งรุนแรงดงัอดีต ซ่ึงมีพระราชด ารัส เร่ืองน้ีวา่ “..ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงนั้น 
หมายถึง ความสุขความเจริญท่ีบุคคลแสวงหามาไดด้ว้ยความเป็นธรรมทั้งในเจตนา และการกระท า 
ไม่ใช่ไดม้าดว้ยความบงัเอิญ หรือดว้ยการแก่งแยง่เบียดบงัมาจากผูอ่ื้น..” 
 4. ไม่หยดุน่ิงท่ีจะหาทางใหชี้วติหลุดพน้จากความทุกขย์ากคร้ังน้ี โดยต้องขวนขวาย
ใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายไดเ้พิ่มพูนข้ึน จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั พระราชด ารัสตอน
หน่ึงท่ีใหค้วามชดัเจนวา่ “..การท่ีตอ้งการใหทุ้กคนพยายามท่ีจะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มัน่คง
น้ีเพื่อตนเอง เพื่อท่ีจะให้ตวัเองมีความเป็นอยู่ท่ีกา้วหน้า ท่ีมีความสุข พอมีพอกิน เป็นขั้นหน่ึงและ
ขั้นต่อไป ก็คือใหมี้เกียรติวา่ยนืไดด้ว้ยตวัเอง..” 
 5. ปฏิบติัตนในแนวทางท่ีดี ลด ละ ส่ิงชัว่ใหห้มดส้ินไป ทั้งน้ีดว้ยสังคมไทยท่ีล่มสลาย
ลงในคร้ังน้ี เพราะยงัมีบุคคลจ านวนมิใช่น้อยท่ีด าเนินการโดยปราศจากละอายต่อแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไดพ้ระราชทานพระราโชวาท ว่า “..พยายามไม่ก่อความชัว่ให้เป็น
เคร่ืองท าลายตวั ท าลายผูอ่ื้น พยายามลด พยายามละ ความชัว่ท่ีตวัเองมีอยู ่พยายามก่อความดีให้แก่
ตวัอยูเ่สมอ พยายามรักษาและเพิ่มพูนความดีท่ีมีอยูน่ั้น ใหง้อกงามสมบูรณ์ข้ึน..” 
 
นยัส าคญัของแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 ประการแรก เป็นระบบเศรษฐกิจท่ียึดถือหลักการท่ีว่า “ตนเป็นท่ีพึ่ งแห่งตน” โดย
มุ่งเน้นการผลิตพืชผลให้เพียงพอกบัการบริโภคในครัวเรือนเป็นอนัดบัแรก เม่ือเหลือพอจากการ
บริโภคแลว้ จึงค านึงถึงการผลิตเพื่อการคา้เป็นอนัดบัรองลงมา ผลผลิตส่วนเกินท่ีออกสู่ตลาดก็จะ
เป็นก าไรของเกษตรกร ในสภาพการณ์เช่นน้ีเกษตรกรจะกลายสถานะเป็นผูก้  าหนด หรือเป็น
ผูก้ระท าต่อตลาด แทนท่ีวา่ตลาดจะเป็นตวักระท า หรือเป็นตวัก าหนดเกษตรกรดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่น
ขณะน้ี และหลกัใหญ่ส าคญัยิ่ง คือ การลดค่าใช้จ่าย โดยการสร้างส่ิงอุปโภคบริโภคในท่ีดินของ
ตนเอง เช่น ขา้ว น ้า ปลา ไก่ ไมผ้ล พืชผกั ฯลฯ 
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 ประการท่ีสอง เศรษฐกิจแบบพอเพียงให้ความส าคญักบัการรวมกลุ่มของชาวบา้น ทั้งน้ี 
กลุ่มชาวบ้าน หรือองค์กรชาวบ้านจะท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้
หลากหลายครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบผสมผสาน หัตถกรรมการแปรรูปอาหาร การท าธุรกิจ
คา้ขาย และการท่องเท่ียวระดบัชุมชน ฯลฯ เม่ือองคก์รชาวบา้นเหล่าน้ีไดรั้บการพฒันาให้เขม้แข็ง 
และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากข้ึนแลว้ เกษตรกรทั้งหมดในชุมชนก็จะไดรั้บการดูแลให้มีรายได้
เพิ่มข้ึน รวมทั้งไดรั้บการแกไ้ขปัญหาในทุกๆ ดา้น เม่ือเป็นเช่นน้ี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็
จะสามารถเติบโตไปไดอ้ยา่มีเสถียรภาพ ซ่ึงหมายความวา่เศรษฐกิจสามารถขยายตวัไปพร้อมๆ กบั
สภาวการณ์ดา้นการกระจายรายไดท่ี้ดีข้ึน 
 ประการท่ีสาม เศรษฐกิจแบบพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีความเมตตา ความเอ้ือ
อาทร และความสามคัคีของสมาชิกในชุมชนในการร่วมแรงร่วมใจเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจึงมิไดห้มายถึงรายไดแ้ต่เพียงมิติเดียว ไดแ้ก่ สร้างความมัน่คง
ให้กบัสถาบนัครอบครัว สถาบนัชุมชน ท่ีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
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รูปท่ี  28  แสดงรูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 
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 จำกกำรศึกษำ พบว่ำ ผลกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำ 3 พื้นท่ี มีกำร
ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจแบบพอเพียงไดข้อ้สรุป ดงัน้ี   

1. กิจกรรมท่ีมีพฒันำกำรจำกเศรษฐกิจแบบยงัชีพ  และมีพฒันำกำรไปสู่เศรษฐกิจ
สมยัใหม่  ในปัจจุบนั  มีกำรเปล่ียนแปลงบำงส่วนของกิจกรรมท่ีเนน้กำรพึ่งพำตนเอง  มีลกัษณะท่ี
ใกลเ้คียงกบัเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ไดแ้ก่  กลุ่มอำชีพท ำนำขำ้ว  และกำรประมงพื้นบำ้นท่ีเร่ิมจำก
กำรผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  หลงัจำกเหลือบริโภคก็น ำไปแจกจ่ำยและแลกเปล่ียนซ้ือขำยกนั  
จนเม่ือเกิดกำรเปล่ียนแปลงในชุมชนข้ึน  กลุ่มอำชีพเหล่ำน้ีก็รับเอำกระแสกำรบริโภคแบบทนัสมยั
เขำ้มำ  มีกำรพึ่งพำทรัพยำกรจำกภำยนอกชุมชนมำกข้ึน  และดว้ยกรรมวิธีกำรผลิตสมยัใหม่ท ำให้
เกิดควำมสูญเสียกบัทรัพยำกรภำยในชุมชน  บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำตนเองให้ได ้ โดยใช้หลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. กิจกรรมท่ีเร่ิมจำกเศรษฐกิจแบบทนัสมยัและพฒันำไปสู่กำรพึ่งพำมำกข้ึน โดยเฉพำะ
กิจกำรท่ีมีขนำดใหญ่ก็จะพึ่งพิงภำยนอกมำกข้ึนยกเวน้กิจกำรท่ีมีขนำดเล็กสำมำรถประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญำพื้นบำ้นบำงส่วนมำใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรม ได้แก่  กำรท ำสวนผลไม ้ และกำรท ำสวน
ยำงพำรำซ่ึงในส่วนของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเก่ียวกบักำรท ำสวนยำงพำรำและกำรท ำสวนผลไม้
นั้นเป็นกำรพึ่งพำจำกภำยนอก  ซ่ึงมีกำรพึ่งพำโดยอำศยัวตัถุดิบ เทคโนโลยีจำกภำยนอกเกือบทุก
ปัจจยักำรผลิตแทบทุกอยำ่ง คือ  แรงงำนท่ีใชใ้นกำรผลิตซ่ึงเป็นแรงงำนจำกภำยในชุมชนเองในโดย
จะเป็นไปในสัดส่วนท่ีนอ้ยกวำ่ระบบกำรผลิตขนำดใหญ่โดยเฉพำะกิจกำรท ำสวนผลไมท่ี้มีพื้นท่ีขนำด
เล็กประมำณไม่เกิน  10  ไร่ นั้นมีแนวโน้มท่ีสำมำรถพึ่งพำทรัพยำกรภำยในชุมชนไดม้ำก ซ่ึงเป็น
กำรสอดคลอ้งกบักำรด ำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

3. กิจกรรมท่ีมีแนวคิดในกำรพฒันำชุมชนไปสู่กำรพึ่ งพำตนเอง  โดยเร่ิมจำกปัญหำ
พื้นฐำนของชุมชน (ปัญหำหน้ีสินของคนยำกจน)  และมีกำรพฒันำกำรไปสู่กำรพึ่งพำตนเองมำกข้ึน  
มีแนวโนม้ไปสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียงมำกข้ึน (กลุ่มออมทรัพย ์)  โดนมีกำรแกไ้ขปัญหำต่ำง ๆใน
ชุมชนโดยชุมชนเองทั้งน้ีโดยเร่ิมจำก  ปัญหำกำรเงิน  หน้ีสินของสมำชิกในชุมชน  จนกระทั้งมีกำร
แกไ้ขจำกสมำชิกจนกระทัง่มีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยเ์กิดข้ึนเพื่อสนองควำมตอ้งกำรทำงกำรเงิน  ผล
พลอยไดท่ี้ตำมมำ  คือกลุ่มกิจกรรมทำงดำ้นอำชีพท่ีเกิดภำยหลงัจำกกำรรวมกลุ่ม  น ำสู่กำรประชุม
ประจ ำเดือนของวำงแผนกำรด ำเนินกิจกรรม  กำรถ่ำยทอดข่ำวสำรภำยในกลุ่ม  เกิดกำรเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนภูมิปัญญำชำวบำ้น แนวทำงดงักล่ำวขำ้งตน้  เม่ือน ำมำวิเครำะห์โดยจ ำแนกตำมกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจ  ได้แก่ กำรผลิต  กำรบริโภค  กำรแลกเปล่ียน และกำรจัดสรรผลผลิต เป็น
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รูปท่ี  29  แสดงกระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกาในชุมชนภาคใต ้



279 
 

 

 กำรด ำเนินโครงกำรของชุมชนบำ้นหน ำควำยเน้นกำรมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว
เป็นหลกั โดยใช้แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงใช้ทรัพยำกรท่ีมีให้เกิดคุณค่ำ ใช้เวลำและแรงงำนให้
คุ ้มค่ำ และมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้ลูกเป็นผูสื้บทอดทำยำท และสำมำรถท ำกิจกรรมกำรเป็น
ตน้แบบชุมชน  
 จำกผลกำรศึกษำพบวำ่ พฒันำรูปแบบกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชนคุม้ตำหนุ่ย 
พบวำ่  

1. กำรวำงแผนชีวิต เร่ิมตน้ดว้ยผูน้ ำท่ีเห็นเด่นชดัในชุมชนซ่ึงเป็นบุคคล “ตน้แบบท่ีดี” 
ท่ีมีคุณลกัษณะของควำมเป็นผูน้ ำท่ีดีในกำรพฒันำและเปล่ียนแปลงชุมชน  กล่ำวคือ  เป็นผูท่ี้มีควำม
ซ่ือสัตยสุ์จริตมีศีลธรรม   มีควำมเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีสมำธิตั้งหมัน่ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและกำรพฒันำชุมชน  มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  มีควำมขยนั
และจริงจงัในกำรท ำงำน  เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ชำวบำ้น  นอกจำกน้ียงัมีปัญญำในบทบำท
เป็นผูก้ระตุ้นกระตุ้นและจูงใจให้ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีก่อให้กำร
เปล่ียนแปลงชุมชนไปในทำงที่ดีข้ึน โดยกล่ำวคือผูน้ ำที่จะสำมำรถเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในจดักำร
ศูนยก์ำรเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งพร้อมดว้ย “ศีล สมำธิ และปัญญำ ”ด ำเนินชีวิตอยูบ่นพื้นฐำนของควำม
มีเหตุผล  ในเร่ืองของกำรใชจ่้ำยอยำ่งประหยดั  บริโภคเท่ำท่ีจ  ำเป็นให้เหมำะสมกบัฐำนะควำมเป็นอยู ่ 
มีกำรเก็บออมเงินไวเ้ป็นทุนหรือสวสัดิกำรของครอบครัว  ประกอบอำชีพท่ีสุจริต “ จรรยำบรรณ” 
ไม่ท ำตวัให้เป็นท่ีเดือดร้อนของเพื่อนบำ้นและชุมชน กำรบริโภคในส่ิงท่ีจ  ำเป็นและมีประโยชน์  
ส่วนภำวะหน้ีสิน  ปัจจยัประกำรหน่ึงท่ีส่งผลให้ชำวชุมชนไมเ้รียงไม่สำมำรถประกอบอำชีพตำม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได ้ คือ  ภำวะหน้ีสิน  ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจำกกำรแห่ตำมกนัไปลงทุนประกอบ
อำชีพตำมแนวคิดกระแสหลกัท่ีผำ่นมำ  ซ่ึงนอกจำกจะเป็นหน้ีสินจำกหน่วยงำนของรับแลว้  ยงัท ำ
ใหช้ำวบำ้นส่วนหน่ึงเป็นลูกหน้ีของนำยทุนนอกระบบอีกดว้ย  ซ่ึงแนวทำงในกำรช ำระหน้ีดงักล่ำว
นั้น  ถำ้จะให้มำด ำเนินกำรแบบเกษตรทำงเลือกนั้น  คงจะไดรั้บผลส ำเร็จอย่ำงช้ำ  ไม่ทนักำร  จึง
ตอ้งยงัคงท ำกำรผลิตกระแสหลกัต่อไปเพื่อให้ไดผ้ลผลิตท่ีมำกเพื่อให้ไดค้่ำตอบแทนท่ีมำกพอท่ีจะ
ปลดหน้ีสินท่ีมีอยูไ่ด ้

2. กำรจดักำรศึกษำในชุมชน โดยผำ่นกระบวนกำรเรียนรู้และกำรไดรั้บกำรฝึกฝนจำก 
“รำกฐำนชีวิตเดิม” โดยกำรศึกษำเรียนรู้แล้วน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ที่ ได้รับมำใชใ้นกำร
ด ำรงชีวติในทอ้งถ่ินของตนเองผำ่นกำรลองผดิลองถูกจนเป็นบทเรียนท่ี “ เพิ่มคุณค่ำสู่ทอ้งถ่ิน ”เม่ือ
ควำมรู้นั้นสะสมผ่ำนกำรผสมผสำนควำมรู้ และสำมำรถขยำยผลควำมรู้ได้ก็จะน ำควำมรู้นั้น มำ
แบ่งปันเก้ือกูลกนัรวบรวมเรียงเรียงเพื่อเผยแพร่ถำยในชุมชนจนกลำยเป็นบทเรียนทอ้งถ่ินของแต่
ละพื้นท่ีนั้นๆ ดงัเช่นในกรณีชุมชนไมเ้รียง สำมำรถสะสมควำมรู้จนกระทัง่ไดค้น้พบ บทเรียนกำร
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จดักำรอำชีพดว้ยแผนชุมชน กรณีชุมชนบำ้นเขำกลม สมำชิกชุมชนไดร้วบรวมภูมิปัญญำชำวบำ้น
ในกำรท ำมำหำกินแบบเกษตรดงัเดิม จนคน้พบวิธีกำรท ำกำรเกษตรแบบครบวงจรในสวนปำล์ม
น ้ำมนั และ 

3. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตและสังคม ของสมำชิกในชุมชน โดยมีกำรรวมตวัจำกกลุ่ม
เครือญำติและเพื่อนบำ้น จนรวมกนักลุ่ม  และองคก์ร นั้นเร่ิมจำกำรท่ีสมำชิกมี “อุดมกำรณ์เดียวกนั 
” เป็นปัจจยัวำงกฎ ระเบียบ และขอ้ก ำหนดท่ีจะตอ้งใชใ้นกระบวนกำรผลิตและยงัรวมถึงกำรมีส่วน
ร่วมของสมำชิกในชุมชน  และก่อให้เกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร และส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชน กำรด ำเนินชีวิตของชำวชุมชนในกรณีศึกษำทั้ง 3 พื้นท่ี คือชุมชนบำ้นไมเ้รียง ชุมชนบำ้น
หน ำควำย และชุมชนบำ้นเขำกลม ท่ีอยูบ่นพื้นฐำนควำมคิดท่ีจะพึ่งตนเอง  มีลกัษณะท่ีไม่เบียดเบียน  
ไม่ก่อควำมเดือดร้อนให้กบัผูอ่ื้น  โดยกำรใชชี้วิตอย่ำงมีสติ  มีเหตุผลและใส่ใจต่อกำรกระท ำท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต  กำรเคำรพกฎขอ้บงัคบัท่ีชุมชน  กำรเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มี
อนัตรำย  กำรน ำภูมิปัญญำทอ้งถ่ินท่ีไม่มีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ  ส่ิงแวดลอ้มและมนุษย์
มำใช ้ โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐำนของระบบสังคมและวฒันธรรมเฉพำะของชุมชน 

4. กำรส่งเสริมและสนบัสนุน จำกหน่วยงำนจำกภำยใน และภำยนอกชุมชน  เจำ้หนำ้ท่ี
จำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชนท่ีเขำ้มำติดต่อสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนนั้น  ส่วนหน่ึงเป็นหน่วยงำน
จำกรำชกำรท่ีเขำ้มำส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันำอำชีพแก่ประชำชน  ดว้ยกำรช่วยเหลือและให้
ค  ำปรึกษำแนะน ำทำงดำ้นวชิำกำรรวมทั้งมีหน่วยงำนท่ีให้กำรสนบัสนุนในเร่ืองงบประมำณในกำร
พฒันำหมู่บำ้นในดำ้นต่ำง ๆ  เช่น กำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำในชุมชน กำรวำงแผนชุมชน  กำร
พฒันำอำชีพกำรสืบคน้รวบรวมบทเรียนและหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  
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รูปท่ี 30 แสดงผลลพัธ์ในกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำน ำสู่กำรพฒันำคุณภำพชีวิตในชุมชนตำมหลกัไตรสิกขำ 
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การจัดสวสัดิการด้านการศึกษาน าสู่การพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชนตามหลกัไตรสิกขา 

การพฒันาตามหลกัไตรสิกขาเป็นท่ีลกัษณะบูรณาการทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรและกิจกรรมวิถีชีวิตต่างๆ ท่ีส่งเสริม “การกิน อยู ่ดู ฟัง ให้เป็น” เป้าหมายการพฒันา
จดัให้มีความชัดเจนท่ีพฒันาทั้งองค์รวมของชีวิต ท่ีจะน าสู่การพฒันาชีวิตท่ีสมบูรณ์ในท่ีสุดการ
ด าเนินการพฒันาผูเ้รียนและบุคลากรตามระบบไตรสิกขาน้ีจะด าเนินการไดดี้ สนบัสนุนใกลชิ้ด
ด าเนินการไดอ้ยา่งดี เพราะต่างเป็นเหตุปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาตาม
หลกั   ไตรสิกขาจะช่วยให้บุคคลด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขโดยแทจ้ริง  เม่ือชีวิตมีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองและไตรสิกขาก็มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองควบคู่กนัไปดว้ยกบัการพฒันามนุษยคื์อการ
ดึงเอาศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาพฒันาใหง้อกงามและใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
                แนงทางส่งเสริมความสามารถของบุคคลรู้จกัตนเองและเสริมความพร้อม  ความสามารถ
ในการตอบรับต่อส่ิงภายนอกก่อนท่ีจะกา้วไปในการพฒันาตนเองมีความสัมพนัธ์ของไตรสิกขา
ความสัมพนัธ์แบบต่อเน่ืองของไตรสิกขาน้ี มองเห็นไดง่้ายแมใ้นชีวติประจ าวนั กล่าวคือ  

  ศีล  เม่ือประพฤติดี มีความสัมพนัธ์งดงาม ไดท้  าประโยชน์อยา่งนอ้ยด าเนินชีวติโดยสุจริต  
มัน่ใจในความบริสุทธ์ิของ ตน ไม่ตอ้งกลวัต่อการลงโทษ ไม่สะดุง้ระแวงต่อการประทุษร้ายของคู่
เวร ไม่หวาดหวัน่เสียวใจต่อเสียงต าหนิหรือความรู้สึก ไม่ยอมรับของสังคม และไม่มีความฟุ้งซ่าน
วุน่วายใจ เพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผดิของตนเอง จิตใจก็เอิบอ่ิม ช่ืนบานเป็นสุข 
ปลอดโปร่ง สงบ และแน่วแน่ มุ่งไปกบัส่ิงท่ีคิด ค าท่ีพูดและการท่ีท า  

  สมาธิ ยิง่จิตไม่ฟุ้งซ่าน สงบ อยูก่บัตวั ไร้ส่ิงขุ่นมวั สดใส มุ่งไปอยา่งแน่วแน่เท่าใด การ
รับรู้ การคิดพินิจพิจารณามอง เห็นและเขา้ใจส่ิงต่างๆกย้ิง่ชดัเจน ตรงตามจริง แล่น คล่อง เป็นผลดี
ในทางปัญญามากข้ึนเท่านั้น  
   ปัญญา อุปมาดงัเหมือนวา่ตั้งภาชนะน ้าไวด้ว้ยดีเรียบร้อย ไม่ไปแกลง้สั่นหรือเขยา่มนั ( 
ศีล ) เม่ือน ้าไม่ถูกกวน คน พดั หรือเขยา่ สงบน่ิง ผงฝุ่ นต่างๆ ก็นอนกน้ หายขุ่น น ้าก็ใส (สมาธิ) เม่ือ
น ้าใส ก็มองเห็นส่ิงต่างๆ ไดช้ดัเจนแห่งปัญญา 
                 จากการศึกษา พบว่า การพฒันาการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาจึงต้องใช้วิธีการท่ี
สามารถน าเอาศกัยภาพท่ีการจดัสวสัดิการด้านการศึกษามีอยู่มาพฒันาและใช้ให้ได้ผลดีให้รู้จกั
ตวัเองตามความเป็นจริง  และสามารถตอบสนองส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัน้ี 
      1.  การพฒันากาย  คือ การพฒันาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง  มีความสัมพนัธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ    และสัมพนัธ์กบัธรรมชาติอยา่งถูกตอ้งดีงามในทางท่ีเป็นประโยชน์  เกิด
มีคุณค่าแทจ้ริงไม่เกิดความเสียหาย  คนท่ีพฒันากายดีแลว้เรียกวา่ ภาวติกาย 
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                 2.  การพฒันาศีล  คือ  การไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  กระท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูอ่ื้นในสังคม    การอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้นในสังคมดว้ยดี   รักษาระเบียบวินยัของการอยูร่่วมกนัใน
สังคม  ประกอบอาชีพท่ีสุจริต  ขยนัหมัน่เพียร   คนท่ีพฒันาศีลแลว้เรียกวา่  ภาวติศีล   
                 3.  การพฒันาจิต คือ  การอบรมจิตใจใหมี้ความสมบูรณ์  ประกอบดว้ยคุณสมบติั  3  ดา้น  
คือ   
                       3.1  คุณภาพจิต    ไดแ้ก่  คุณธรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมสภาพจิตใจใหดี้งาม   ประณีต    มี
ความรัก  เมตตา คือ ปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุข  กรุณาคือ  ช่วยเหลือให้ผูอ่ื้นไดพ้น้ทุกข ์มีน ้ าใจ
เผือ่แผ ่ โอบออ้มอารี  มีคารวะ  เห็นความส าคญัของผูอ่ื้น  อ่อนโยน กตญัญูรู้คุณค่าแห่งการกระท า
ต่อผูอ่ื้น  
                       3.2  สมรรถภาพจิต  หรือความสามารถของชีวิต  ยกตวัอย่างเช่น  ความสติ  วิริยะ  
ความเพียรพยายามในการท างาน  มีความอดทนและอดกลั้น  มีสมาธิและจิตใจแน่วแน่  มีสัจจะ    มี
ความจริงจงัในการท าส่ิงต่างๆ มีความตั้งใจเด็ดเด่ียวต่อความมุ่งหมาย  ซ่ึงจะส่งผลให้ปัญญามีการ
คิดพิจารณาใหเ้ห็นความจริงแจ่มแจง้ชดัเจน 
                      3.3   สุขภาพจิต  คือ   การมีสุขภาพจิตท่ีดี   มีจิตใจท่ีเป็นสุข  สดช่ืน  ร่าเริง   เบิกบาน  
ปลอดโปร่ง  สงบ  ผอ่งใส  พร้อมท่ีจะยิม้แยม้ได ้ มีความปิติ  คือ  ความอ่ิมเอิบใจ  ความแช่มช่ืนใจ    
ความผ่อนคลาย  ไม่คบัขอ้งขุ่นมวั  ไม่หม่นหมองโศกเศร้า  สุขภาพจิตเป็นเร่ืองส าคญั  การศึกษา
จะตอ้งสร้างให้คนมีความสุข    ในพระพุทธศาสนาคนจะมีจริยธรรม   ไดต้อ้งมีความสุขเป็นหลกั  
พร้อมท่ีจะแบ่งความสุขใหแ้ก่คนอ่ืนไดท้ั้งโดยรู้ตวั  และไม่รู้ตวั  ไม่มุ่งกอบโกยเอาเปรียบผูอ่ื้น 
                4. การพฒันาปัญญา  คือ  ความรู้ความรู้ความเขา้ใจแบ่งเป็นล าดบัขั้นดงัต่อไปน้ี 
                    ปัญญาขั้นท่ี 1 คือ ปัญญาท่ีเป็นความรู้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงทางด้านวิชาการและ
วชิาชีพ 
                    ปัญญาขั้นท่ี 2   คือ การรับรู้อยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริงไม่มีอคติในใจในการศึกษา
วิชาการต่างๆ ปัญญาเกิดจากการรับรู้ท่ีบางคร้ังการรับรู้ก็เป็นอคติ  ซ่ึงท าให้การรับรู้ไม่ถูกตอ้งตรง
ตามความเป็นจริง  พุทธศาสนาเนน้การรับรู้ท่ีบริสุทธ์ิ  ถูกตอ้งตรงตามสภาพไม่เอนเอียงดว้ยอคติ 
                    ปัญญาขั้นท่ี 3  คือ การคิดวินิจฉยัพิจารณาโดยใชปั้ญญาอยา่งบริสุทธ์ิใจไม่ถูกครอบง า
ดว้ยกิเลส 
                    ปัญญาขั้นท่ี 4  คือปัญญาท่ีรู้เขา้ใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริง รู้ทางเส่ือมทางเจริญ 
และเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  รู้วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์ความส าเร็จท่ีท าให้พฒันาตน 
พฒันาชีวติและสังคมใหเ้จริญงอกงามยิง่ข้ึนไป 
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                    ปัญญาขั้นท่ี 5  คือ ปัญญาท่ีรู้เท่ากบัธรรมดาของสังขารคือโลก และชีวิต มีจิตใจท่ีเป็น
อิสระหลุดพน้จากความทุกข ์จิตใจไม่ยดึติดกบัส่ิงใด วางใจต่อส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  จำกกำรศึกษำและพฒันำรูปแบบศูนยก์ำรเรียนรู้ชุมชนต ำบลเพื่อกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวต  ซ่ึงเป็นกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ไป ศึกษำและพฒันำไปในกิจกรรมในกลุ่มพฒันำอำชีพต่ำง 
ๆ กำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกำรจดักำรศึกษำตำมอธัยำศยั ในรูปแบบท่ีหลำกหลำย พบว่ำ 
กำรจดักิจกรรมใด ๆ ควรเกิดจำกกำรท ำเวทีชำวบำ้นให้บ่อยคร้ัง ศึกษำควำมตอ้งกำรท่ีแทจ้ริงและ
เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีย ัง่ยืน 
ประกอบดว้ยกลุ่มเป้ำหมำยตอ้งเป็นทุกคนในชุมชน  

จำกกำรศึกษำ พบวำ่ ครูภูมิปัญญำ ซ่ึงนบัวำ่เป็นผูย้ดึมัน่แห่งศีล ใหค้  ำแนะน ำ  
(Facilitator) ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีใหค้  ำแนะน ำในทุกเร่ืองของผูเ้รียน มีควำมคุน้เคย เขำ้ใจผูเ้รียนอยำ่งใกลชิ้ด 
ดูแลและช่วยเหลือผูเ้รียนในทุกค ำตอบท่ีอยำกรู้ กระตุน้ให้เกิดกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน พร้อมทั้งทั้งตอ้งมี
บทเรียนร่วมกบัทุกคน ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ในกำรจดักิจกรรมแห่งปัญญำหรือกระบวนกำรเรียนรู้ตอ้ง
มีขั้นตอนท่ีชดัเจน กลุ่มมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน ครูประสำนต่อยอด และมีกำรเรียนรู้ร่วมกนั 
ซ่ึงกิจกรรมตอ้งหลำกหลำย ไม่ยึดติดกบัอำคำรสถำนท่ี กิจกรรมท่ีดีตอ้งเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กระบวนกำรเรียนรู้ไดใ้นวถีิชีวติครูจดักระบวนกำรเรียนรู้ในกลุ่มและส่งเสริมกำรพฒันำไปสู่แหล่ง
กำรเรียนรู้ของชุมชนโดยสำมำรถส่งเสริมในลกัษณกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้รำยบุคคล โดยกำรพูดคุย 
ชวนคิด น ำส่ือวิดิทศัน์มำให้ชม ร่วมคิด ปรึกษำหำรือ สร้ำงกระบวนกำร “คิดเป็น” ให้แก่ผูเ้รียน 
โดยมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในกลุ่ม เครือข่ำยอำชีพเดียวกนักำรจดัไปศึกษำดูงำน โดยมีกำร
วำงแผนกำรเรียนรู้อยำ่งเป็นระบบร่วมกนั 

เป็นกระบวนกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร (Integration)  ทุกภำรกิจเป็นหนำ้ท่ีของทุก 
หน่วยงำน ซ่ึงอำจมิใช่หน้ำท่ีโดยตรง แต่ควรมีกำรประสำน ส่งต่อ กิจกรรมใดท่ีก็ตำมท่ีเกินก ำลงั
ควำมสำมำรถ มีประสำนภำคีเครือข่ำยร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันำกลุ่มให้มีกำรเรียนรู้ ซ่ึงมิตอ้งรอว่ำ
ไม่ใช่หน้ำท่ีของหน่วยงำนของตนเอง แต่ท ำอย่ำงไรจึงจะประสำนประโยชน์ต่อชำวบำ้นให้เกิด
สูงสุด 
                ฉะนั้นศูนยก์ำรเรียนรู้ชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีย ัง่ยืน ควรมีกำรจดักิจกรรม
ในกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเก่ียวพนักบัวิถีชีวิต เติมเต็มกำรด ำเนินชีวิตสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน 
เป็นกำรเสริมฐำนคิดใหมี้ควำมมัน่คง และยงัประโยชน์ต่อกำรศึกษำดว้ย จะท ำให้ชีวิตมีควำมหมำย
ในกำรศึกษำอยำ่งแทจ้ริง 
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รูปท่ี 32 แสดงผลลพัธ์ในกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำน ำสู่กำรพฒันำคุณภำพชีวิตในชุมชนตำมหลกัธรรม 4 ประกำร
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การจัดสวสัดิการด้านการศึกษาน าสู่การพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชนตามหลกัธรรม 4 ประการ 

แนวทำงด ำเนินกำรจดักำรสวสัดิกำรด้ำนกำรศึกษำ ท่ีสำมำรถรับรู้ได้จำกปรำกฏกำรณ์
ธรรมชำติของมนุษยท่ี์ค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปอย่ำงมีระบบไปสู่ผลอย่ำงหน่ึง หรือกรรมวิธีหรือ
ล ำดบักำรกระท ำซ่ึงด ำเนินต่อเน่ืองกนัไปจนส ำเร็จลง ณ ระดบัหน่ึงเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ของ
มนุษย ์ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ กำรจดัเก็บควำมรู้ กำร
วเิครำะห์และกลัน่กรองควำมรู้ กำรถ่ำยโอนและกำรสืบทอดควำมรู้ กำรประยุกตแ์ละกำรปรับควำม
ถูกต้องของควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวิตภำยใต้กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งกำรจดัสวสัดิกำรดำ้นกำรศึกษำกบักำรพฒันำคุณภำพชีวติ  ดงัประเด็นต่อไปน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 ปฏิรูปเทสวำสะ (กำรอยูใ่นถ่ินท่ีดี) พบวำ่  กรณีศึกษำใน 3 พื้นท่ีคือ ศูนย์
ศึกษำและพฒันำชุมชนบำ้นไมเ้รียง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
เขำกลม จงัหวดักระบ่ี ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำควำย จงัหวดัตรัง มีกำรส่งเสริม
บุคคลภำยในครอบครัว ให้รู้จกักิน รู้จกัใช ้รู้จกัออม ทั้งกำรเป็นอยู ่กำรศึกษำเล่ำเรียนกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวนั รู้จกัอดออม รู้จกัวำงแผนกำรใช้จ่ำย กำรเป็นอยู่ ตำมควำมเป็นจริง ตำมอตัภำพของ
ครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีควำมสุข เป็นท่ียอมรับของบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งและพบเห็น  
 ประเด็นท่ี 2 สัปปุริสูปัสสยะ (สมำคมกบัสัตบุรุษ) พบวำ่ กรณีศึกษำใน 3 พื้นท่ีคือ ศูนย์
ศึกษำและพฒันำชุมชนบำ้นไมเ้รียง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ศูนยก์ำรเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
เขำกลม จงัหวดักระบ่ี ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนหน ำควำย จงัหวดัตรัง ด ำเนินกำร
ส่งเสริมพลกัดนัให้สมำชิกในครอบครัวมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท ำ อยู่บนเหตุผล ปกครองแบบ
ครอบครัวพอ่ แม่ ลูก เล้ียงดว้ยใจ ดูแลดว้ยควำมรัก มองปัจจยัรอบขำ้งอยำ่งมีประโยชน์ เห็นคุณค่ำ
ของทรัพยำกรท่ีมี โดยเฉพำะวิถีชีวิตครอบครัว พร้อมเป็นบุคคลตวัอย่ำงท่ีมีแนวคิดในกำรสร้ำง
ภูมิคุม้กนัให้แกตนเอง ครอบครัว และเพื่อนบำ้น โดยก่อตั้ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำ
ควำย เป็นศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงฉบบัครัวเรือน มุ่งเน้นกำรด ำรงชีวิตตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงภูมิคุม้กนัของครอบครัว เร่ืองกำรกิน กำรอยู่และสร้ำงภูมิคุม้กนั กำรอยู่
ร่วมกับสังคมในกำรช่วยเหลือ ทั้งทำงองค์ควำมรู้ และรูปแบบกำรท ำกิจกรรมของครอบครัว 
สนบัสนุนใหภ้รรยำ และบุตรไดช่้วยเหลือสังคม เป็นทั้งปรำชญช์ำวบำ้น และเป็นผูน้ ำสตรี บุตรชำย
ทั้งสองเป็นต ำรวจชุมชนของอ ำเภอเมืองตรัง และเป็นอำสำสมคัรมูลนิธิกุศลสถำนตรัง เพื่อช่วยใน
กำรสร้ำงภูมิคุม้กนัของตนเอง และสังคม 
 ประเด็นท่ี 3 อตัตสัมมำปณิธิ (กำรตั้งตนไวช้อบ)  พบวำ่ กรณีศึกษำใน 3 พื้นท่ีคือ ศูนย์
ศึกษำและพฒันำชุมชนบำ้นไมเ้รียง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้น
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เขำกลม จงัหวดักระบ่ี ศูนยก์ำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำควำย จงัหวดัตรัง เป็นครอบครัว
ตน้แบบ ของกำรด ำเนินชีวติตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินกิจกรรมภำยในครอบครัว จน
เป็นแบบอย่ำงของกำรด ำเนินชีวิตแบบพอเพียง เป็นท่ียอมรับของสังคมในฐำนะ ครู เป็นวิทยำกร
ดำ้นเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูดู้แลและสร้ำงศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบำ้นหน ำควำย ต ำบลนำท่ำม
เหนือ อ ำเภอเมือง จงัหวดัตรัง ซ่ึงด ำเนินกิจกรรมโดยบุคคลภำยในครอบครัวเป็นวิทยำกรหลกั ใน
กำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ดำ้นเศรษฐกิจพอเพียง และยงัไดส้ร้ำงเครือข่ำยขยำยผลสู่ประชำชน ชุมชน 
สถำนศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน 
 ประเด็นท่ี  4.ปุพเพกตปุญญตำ (ควำมเป็นผูไ้ดท้  ำควำมดีไวก่้อนแลว้ ) พบวำ่กรณีศึกษำ
ใน 3 พื้นท่ีคือ ศูนยศึ์กษำและพฒันำชุมชนบำ้นไมเ้รียง จงัหวดันครศรีธรรมรำช ศูนยก์ำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนเขำกลม จงัหวดักระบ่ี ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนหน ำควำย 
จงัหวดัตรัง มีพฒันำกำรกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ จึงเกิดควำมเขำ้ใจ เขำ้ถึง และซำบซ้ึงในวิถี
ชีวิตแบบพอเพียง กำรเรียนรู้จำกกำรสัมผสัจริง 5อย่ำงคือกนัคือ 1) สัมผสัควำมจริงทำงธรรมชำติ
ไดแ้ก่ จำกส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ 2) สัมผสัควำมจริงทำงสังคมและ
วฒันธรรมโดยเฉพำะทั้งในชนบทและในเมือง  3) สัมผสัควำมจริงโดยกำรท ำงำนและกิจกรรม ท่ี
ชอบและอำชีพ 4) สัมผสัควำมจริงท่ีเป็นสุนทรียะ ควำมงำมทำงธรรมชำติและทำงศิลปะ 5) สัมผสั
ควำมจริงทำงขอ้มูล โดยกำรครองตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดีของบุคคลภำยในครอบครัว และบุคคลรอบ
ขำ้ง ยึดถือหลกัศำสนำ ศีล 5 ดว้ยควำมตั้งมัน่ในกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรจดักำรศึกษำในชุมชน
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บทที่ 6 

การสรุปผล การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเ ร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน ซ่ึง มี
วตัถุประสงคว์ตัถุประสงคก์ารวจิยั  (1)  เพื่อศึกษากระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน
ภาคใต ้(2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวติในชุมชน( 3) เพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน (4) เพื่อพฒันารูปแบบ
การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนโดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาจ านวน 3 คือ    ( 1) ศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช  (2)  ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเขากลม 
ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี  (3) ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง การสรุปผล การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปน้ี  
 1. การสรุปผลการศึกษา 
  แสดงผลการน าเสนอข้อมูลสรุปผลการศึกษา เพื่อให้เห็นค าตอบที่ เช่ือมโยงกนั
ระหวา่งค าถามการวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั การทบทวนวรรณกรรม และระเบียบวิธีการวิจยั โดย
ความสัมพนัธ์และความสอดคลอ้งในการสรุปผลการศึกษาท่ีสมบรูณ์ 
 2. การอภิปรายผลการศึกษา 
  แสดงผลให้เห็นว่าการวิจยัมีความสอดคลอ้ง หรือขดัแยง้กบัทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี แนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชน  แนวคิดการจดัการศึกษาในชุมชน แนวคิดการ
พฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน  แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  แนวคิดการจดัการศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน แนวคิดการพฒันารูปแบบ  บริบทศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง  ศูนยเ์รียนรู้
ชุมชนเขากลม และศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นหน าควายโดยมีการอธิบายเหตุผลเพื่อสนับสนุน
ความสอดคลอ้งของผลการศึกษา หรือพบขอ้ขดัแยง้กบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 
 3. ขอ้เสนอแนะในการศึกษา 
  แสดงผลการเสนอแนะในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปในคร้ังน้ีได้เสนอแนะไว ้              
2 ประเด็นคือ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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1. การสรุปผลการศึกษา 
 การเคล่ือนไหวดา้นการศึกษา เพื่อเรียกร้องสิทธิในการจดัการศึกษาไดรั้บผลจากความ
ไม่เป็นธรรมจากการศึกษาของรัฐน ามาสู่การจดัการศึกษาเองโดยชุมชนการอธิบายเง่ือนไข ตาม
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมของปรากฏการณ์ การน าเอาทศันะของผูใ้หข้อ้มูลมาอธิบาย
ปรากฏการณ์อาจใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลและหาขอ้สรุปในกระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา
ในชุมชนภาคใต ้และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากบัการพฒันา
คุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน
ชุมชนดว้ยการเร่ิมตน้จากความเช่ือและอุดมการณ์แลว้น าไปสู่การจดัสวสัดิการในชุมชน 
 ดว้ยปรากฏการณ์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาจ านวน 3 คือ (1) ศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช (2) ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเขากลม 
ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ (3) ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง การศึกษาการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนเป็น
อีกทางเลือกในการเคล่ือนไหวทางสังคมท่ีนอกเหนือจากการเคล่ือนไหวดา้นอ่ืนๆการจดัการศึกษา
โดยชุมชนก็เป็นการศึกษาทางเลือกรูปแบบหน่ึงและการเคล่ือนไหวของนกัการศึกษาในฝ่ายภาค
ประชาชนเองก็เห็นว่าการจดัการศึกษาโดยชุมชนเป็นทางออกหน่ึงของการศึกษาโดยสามารถท่ี
ผลกัดนัจนได ้พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 โดยวางหลกัการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษา โดย
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในชุมชนกบัการจดัการตนเองของ เร่ิมมุมมองท่ีบทบาทกระบวนการจดั
สวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ในการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาใน
ชุมชน ระหวา่งภาครัฐ ภาคประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น าสู่การพฒันารูปแบบการ
จดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้ 
 1.1 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

1.1.1 เพื่อศึกษาพฒันาการด้านการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในศูนยศึ์กษาและ
พฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บา้น เขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน า
ควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันา
คุณภาพชีว ิตในศูนยศ์ึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ า เภอฉวาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
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1.1.3 เพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในศูนย์ศึกษาและพฒันา
ชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น 
เขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

1.1.4 เพื่อพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย 
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 1.2 ค  าถามการวจิยั 

1.2.1 การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบล        
ไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนอง
ทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง มีพฒันาการด้านการจดัการเรียนรู้และการจดัสวสัดิการด้านการศึกษา
อยา่งไร 

1.2.2 บทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันา
คุณภาพชีวติในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรังมีการเช่ือมโยงกัน
อยา่งไร 

1.2.3 รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบล
หนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน าควาย ต าบลนา  
ท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง มีรูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทเป็นอยา่งไร 

1.2.4 การพฒันารูปแบบการจัดสวสัดิการด้านการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้คุ้ม        
ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช ควรพฒันาในทิศทางใด และควรมี
รูปแบบอยา่งไร 
 1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
  การวจิยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้ 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิง คุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) จากกระบวนการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาในชุมชน 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม
ในชุมชน เป็นการใชว้ธีิวทิยาของการสร้างทฤษฎีจากรากฐาน (Grounded Theory) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น
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ของการศึกษาวิธีการวิทยาแบบน้ีมีความเช่ือพื้นฐานว่า การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมและ
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ จะต้องเข้าใจถึงกระบวนการท่ีบุคคลให้ความหมาย (Meaning) โดย
เลือกใชก้ระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลควบคู่กบัขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่นการถอดบทเรียน 
การวเิคราะห์ค าบอกเล่า  การวิเคราะห์เน้ือหา  การใชแ้ผนท่ีความคิด  ปฏิทินเวลา ผงัประวติัศาสตร์ 
เพื่อน ามาสู่การวเิคราะห์สถานการณ์ การใชต้ารางตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงซ้อนโดยให้ความส าคญั
ต่อมุมมองของผูใ้ห้ขอ้มูล ซ่ึงถือเป็นผูอ้ยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ในเหตุการณ์นั้น ๆ วิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลในการวจิยัเชิงคุณภาพพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพหุเทศะกรณีศึกษา  (Multisite Multi-case) โดยท า
การคดัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาภาคสนามในคร้ังน้ี จากข้อมูลท่ีข้ึนบญัชีรายช่ือในท าเนียบกลุ่ม  
ชุมชนและองค์กรประชาชนท่ีมีศกัยภาพเป็นต้นแบบศูนย์ส่งเสริมและพฒันาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศุนยคุ์ณธรรม) จากศูนยคุ์ณธรรมและเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ในจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จากจ านวนทั้ง 
7 ภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตั้งแต่ปีพ.ศ 
2550 เป็นตน้มา และพบวา่ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมท่ีข้ึนบญัชีมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงต่อการ
การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั อยา่ง
สมบรูณ์ ในชุมชนจ านวน 3 พื้นท่ี คือ    
  กรณีศึกษาจ านวน 3 พื้นท่ี คือ 
  กรณีศึกษาพื้นท่ี1 ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
  กรณีศึกษาพื้นท่ี 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมืองจงัหวดักระบ่ี 
  กรณีศึกษาพื้นท่ี 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน าผลการศึกษาดา้นรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา
การพฒันารูปแบบจากกรณีศึกษาใน 3 พื้นท่ี มาทดลองพฒันารูปแบบเพื่อการตรวจสอบและการ
ยนืยนัในกรณีศึกษาจ านวน 1 พื้นท่ี คือ    
  กรณีศึกษาพื้นท่ี 4 ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   
  ซ่ึงในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดพื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมในภาคใต ้ท่ีการเร่ิมตน้
จากความเชื่อและอุดมการณ์แล้วน าไปสู่การจดัสวสัดิการด้านการศึกษา ในการเลือกพื้นท่ี
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ศึกษากรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ีนั้นแลว้ ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาวิจยัตามระเบียบวิธีจากล าดบัขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในภาคใต ้โดยศึกษา
จากหนงัสือ เอกสาร และขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต (Internet) รวมทั้งไดติ้ดต่อประสานขอ้มูลอ่ืนๆ จาก
หน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทเก่ียวขอ้ง เช่น ศูนยส่์งเสริมและพฒันาพลงัแผ่นดิน 
ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ในจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรม จากจ านวนทั้ง 
7 ภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ตั้งแต่ปี พ.ศ 
2550 เป็นตน้ ซ่ึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ และ
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในกระบวนการจดัการศึกษา การจดัหาสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
การพฒันาศกัยภาพผูน้ าและผูรู้้ในทอ้งถ่ิน การจดัสรรงบประมาณในรูปส่ือ วสัดุ ภูมิปัญญา และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การส่งเสริมบรรยากาศในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
คุณค่า ความดี การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเก้ือกูลกนักนัในชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยั
และพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้มีขอบเขตการวจิยั คือ  
  ขอบเขตด้านเน้ือหา ดังน้ี  แนวคิดเก่ียวกับการพฒันารูปแบบ  แนวคิดการจดั
สวสัดิการสังคม และชุมชน แนวคิดการจดัการศึกษาในชุมชน   แนวคิดการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ใน
ชุมชน  แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัสวสัดิการชุมชน  
งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งด้านการจดัการศึกษาในชุมชน งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งด้านการพฒันารูปแบบ
ศูนยก์ารเรียนรู้ งานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษาในชุมชนในคร้ังน้ี 
  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  การคดัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาภาคสนามในคร้ังน้ี จากขอ้มูลท่ี
ข้ึนบญัชีรายช่ือในท าเนียบกลุ่ม  ชุมชนและองคก์รประชาชนท่ีมีศกัยภาพเป็นตน้แบบศูนยส่์งเสริม
และพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุ์ณธรรม) จากศูนยคุ์ณธรรมและเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้เชิง
คุณธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท ้80 พรรษา มหาราชา ในจ านวน 80 ศูนยเ์รียนรู้เชิง
คุณธรรม จากจ านวนทั้ง 7 ภูมิภาคของประเทศไทย ท่ีด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และพฒันา
ศูนยก์ารเรียนรู้ตั้งแต่ปีพ.ศ 2550 เป็นตน้มา และพบวา่ศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมท่ีข้ึนบญัชีมีกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงต่อการการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาตามรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั อยา่งสมบรูณ์ ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดพื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมในภาคใต ้โดยเลือก
กรณีศึกษาจ านวน 3 พื้นท่ี คือ   ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดั
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นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 
และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และ
การพฒันารูปแบบกรณีศึกษาในจ านวน  1 พื้นท่ี คือ ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอ
นบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  ขอบเขตดา้นประชากร การวิจยัคร้ังน้ี ในการวิจยัคร้ังน้ี ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ก าหนดผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยั (Key Informants) แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และ
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลรอง ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ กลุ่มผูข้บัเคล่ือนกิจกรรมในศูนยก์ารเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
  ผูน้ าชุมชน ไดแ้ก่ ผูน้  าทางการ และผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ 
  กลุ่มแกนน าชุมชน ไดแ้ก่ ตวัแทนกรรมการและกลุ่มแกนน า 
  กลุ่มผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ตวัแทนสมาชิกในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  กลุ่มท่ี 2 ผูใ้ห้ขอ้มูลรอง คือ กลุ่มผูส่้งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการศึกษา
เรียนรู้ ไดแ้ก่ พฒันาการอ าเภอ เกษตรอ าเภออ าเภอ ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั นายกองคก์ารบริการส่วนต าบล ผูอ้  านวยการโรงเรียนโดยเกณฑ์การพิจารณา
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการวจิยั (Key Informants) ไดพ้ิจารณาจาก 
  เกณฑท่ี์ 1 เป็นผูท่ี้สนใจและยนิดีเขา้ร่วมกิจกรรมการด าเนินการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
  เกณฑท่ี์ 2 เป็นผูท่ี้มีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
  เกณฑท่ี์ 3 เป็นผูที้่มีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงต่อการจดัการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และตามอธัยาศยั 
  เกณฑท่ี์ 4 เป็นผูรู้้ และผูเ้ขา้มาเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม 
  เกณฑท่ี์ 5 สถานภาพและบทบาททางสังคม  
 1.4 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา    
  ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ในการวจิยัคร้ังน้ีแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 4 ช่วง คือ 
  ช่วงท่ี 1   ศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
  ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ แนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและโรงเรียน แนวคิดเก่ียวกบัการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้แนวคิดการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม  
แนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชน แนวคิดความสนใจเร่ืองสาธารณะในชุมชน พลงัชุมชนและทุน
ทางองคก์ารแห่งการเรียนรู้  
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  ช่วงท่ี 2   ศึกษาคดัเลือกหมู่บา้นพื้นท่ีเป้าหมาย 
  พื้นท่ีท าการศึกษาเลือกใชพ้ื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้เชิงคุณธรรมในภาคใตจ้  านวน 4 แห่ง คือ  
  กรณีศึกษาท่ี 1 ศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีสามารถกา้วผา่นวิกฤตมาไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในเร่ือง
ยางพาราจากโรงงานยางแผน่ น าสู่สภาผูน้ าชุมชน ศึกษาและทดลองแผนแม่บทชุมชน การรวมตวั
กนัออมเงินธนาคารหมู่บา้น โรงงานแปรรูปยางพารา กระบวนการเรียนรู้และการพฒันากลุ่มอาชีพ 
การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถิ่นโรงเรียนมงัคุดมหาวิทยาลยัชีวิต และพฒันาเครือข่ายยมมนา คือ 
ยางพารา ไมผ้ล ประมง นาขา้ว เป็นอีกหน่ึงในบทบาทหนา้ท่ีของ “สถาบนัการเรียนรู้พึ่งตนเอง” 
  กรณีศึกษาท่ี 2 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอ
เมือง จงัหวดักระบ่ี เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการจดัท าแผนแม่บทแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพฒันาท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์จากสมาชิกเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้หลกัสูตร
สอนการเกษตรแบบครบวงจร ปรับวธีิคิดก่อนลงมือท า การจดัตั้งการจดัการสถาบนัการออม โดยมี
ธนาคารชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสวสัดิการเพื่อพฒันาวิถีชีวิต น าสู่การจดัองค์ความรู้ เป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ “โรงเรียนชีวติบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
  กรณีศึกษาท่ี 3 ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง มีการริเร่ิมสร้างกลุ่มจากการเรียนรู้จากกลุ่มแกนน าเพื่อแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนเงินทุน และส าหรับสมาชิกบางคนท่ีจะน าเงินไปประกอบอาชีพในกระบวนการพึ่งพาอาศยั
กนัในชุมชน และเกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในกลุ่มจากการปลูกฝังนิสัยในการออม จนกระทัง่ไดมี้
การจดัท าแผนพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ในร่วมกนัในกลุ่มสมาชิก  ร่วมกนัเรียนรู้บริการจดัการ
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และปัจจุบนัเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบในการบริการจดัการหลกัสูตรเกษตรกรรม
ทางเลือก  หรือสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาเรียนรู้เรียกว่า  “สถาบนัสอนการเกษตรส าหรับลูกหลาน
เกษตรกร” 
  กรณีศึกษาท่ี 4 ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดั
นครศรีธรรมราช   เป็นพื้นท่ีท่ีรับแนวคิดด้านกระบวนการเรียนรู้ การพฒันากลุ่มอาชีพ และการ
วางแผนแม่บทชุมชนนายประยงค ์รณรงค ์และกลุ่มปราชญช์าวบา้น ซ่ึงผูน้ าแห่งการเช่ือมโยงและ
ถ่ายทอดความรู้ จนเกิดเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งมีส่วนร่วม ชุมชนมีความเป็น
เจา้ของ มีความเป็นอิสระเกิดความรักความสามคัคี สมาชิกในชุมชนได้ว่าเป้าหมายให้ศูนยก์าร
เรียนรู้เป็นท่ีพึ่งพาทางดา้นการเรียนรู้ภายใตช่ื้อวา่ “ศูนยเ์ครือข่ายปราชญช์าวบา้น” 
  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ทั้ง 4 พื้นท่ีจึงถือไดว้า่เป็นตน้แบบท่ีถือวา่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 4 ประเด็นส าคญัของการเรียนรู้  



295 
 

  ประเด็นท่ี 1. เรียนรู้ตวัเอง รู้ว่าเรามีความสามารถอะไร  มีความดีความงามของ
ตวัเอง  ปัญหาของตวัเอง รายได/้รายจ่ายของเรา  การวางแผนพฒันาตวัเอง  การดูแลสุขภาพตวัเรา  
และอ่ืนๆ 
  ประเด็นท่ี 2. เรียนรู้ในครอบครัว ครอบครัวเรามีรายไดจ้ากไหน รายจ่ายอะไรบา้ง 
ปัญหาของครัวครอบเราเอง การวางแผนครอบครัว เราก าหนดอนาคตครอบครัวเรา เราจะบริหาร
จดัการ เราท าอยา่งไรใหค้รอบครัวเรามีความสุข  มีความสุขอยูบ่นพื้นฐานของเรา 
  ประเด็นท่ี 3.  เรียนรู้ชุมชน เช่น ทรัพยากรในชุมชนภูมิปัญญาของคนในชุมชน
หมู่บา้น  ความดีความงาม จุดเด่นของชุมชน ความหลากหลายของคนในชุมชน ปัญหาของชุมชน 
การวางแผนพฒันาชุมชน 
  ประเด็นท่ี 4. เรียนรู้โลกภายนอก ชุมชนแห่งการเรียนรู้จะตอ้งไม่หยดุน่ิงเรียนรู้ผลท่ี
กระทบจากภายนอก  ไม่ช่ืนชมกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนั  เรียนรู้การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม  การเปล่ียน พร้อมท่ีจะตั้งรับอย่างมีเหตุและผล  ถ้าชุมชนหยุดน่ิงก็เป็น
ชุมชนท่ีตายแลว้  การพฒันาจากรุ่นสู่รุ่น   
 1.5 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา วจิยั 

1.5.1 ผลสรุปดา้นกระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันา
ชุมชนไมเ้รียง ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้น
เขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน า
ควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

1.5.2 ผลสรุปด้านความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการด้านการศึกษากับการ
พฒันาคุณภาพชีวิตในศูนย์ศึกษาและพฒันาชุมชนไม้เรียง ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดั
กระบ่ี และ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

1.5.3 รูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง 
ต าบลไมเ้รียง อ าเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ต าบล
หนองทะเล อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ต าบล
นาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง 

1.5.4 การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย 
ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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2. การอภิปรายผลการศึกษา 
 การอภิปรายผลการศึกษาจาการศึกษา พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติในชุมชน 
 การศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชน กรณี 3 พื้นท่ี คือ ศูนยศึ์กษา
และพฒันาชุมชนบ้านไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวดันครศรีธรรมราช ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นเขากลม อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง และการพฒันารูปแบบจ านวน 1 พื้นท่ี คือ   กรณีศึกษาพื้นท่ี 4 ศูนยก์าร
เรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีพฒันาการความเป็นมา
ของการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัต่างพบกบัความเปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทั้งการด ารงชีพในอดีต การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปสินคา้ 
การเปล่ียนแปลงการใช้แรงงาน เงินทุนในการผลิต การเจริญเติบโตของระบบการคา้การกระจาย
สินคา้ การแลกเปล่ียนและการตลาด รวมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุค
สมยั ส่งผลใหร้ายได ้รายจ่าย และหน้ีสิน ซ่ึงกรณีศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
 จุดเร่ิมตน้จากเรียนรู้เพื่อหาทางออกจากปัญหาท่ีเกิดจากการเกษตรแบบกระแสหลกั
กอปรกบัผลกระทบจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเร่ิมมีผูน้ าในการบุกเบิก
ปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการจดัการตนเองจดัเน้นรูปแบบสวสัดิการดา้น
การศึกษาในชุมชนมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาจากกลุ่มผูน้ าท่ีผา่นการแสวงหาความรู้เพื่อหาทาง
การอยูร่อดก่อนอยูร่วย      
 กรณีศึกษาท่ี 1  ครอบครัวคุณลุงประยงค์ รณรงค์ ประธานศูนยก์ารศึกษาและพฒันา
ชุมชนไมเ้รียง เป็นผูน้ าอาชีพเกษตรกา้วหนา้จาการท างานท่ี“ กระบวนการวางแผนชีวิตควบคู่กบั
การวางแผนอาชีพ”  ในการด าเนินการแกไ้ขปัญหายางพาราตกต ่าดว้ยการขบัเคล่ือนเครือข่ายอาชีพ
เน้นการพึ่งพิงพึ่ งพา แลกเปล่ียนผลผลิตทางการเกษตรจากกลุ่มอาชีพ ยางพารา ไม้ผล ประมง        
นาขา้ว  จนประสบผลส าเร็จ และไดร้างวลัเชิดชูเกียรติให้เป็นครูภุมิปัญญาไทย รุ่นท่ี 1 ต่อมามีการ
รวมตวัของไดรั้บรางวลัแมกไซไซ สาขาการพฒันาชุมชน เกษตรกรก่อตั้งกลุ่มแกนน ายมมนา 
เช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้แห่งสถาบนัการเรียนรู้พึ่งตนเอง   
 กรณีศึกษาท่ี 2 ครอบครัวคุณน้าสงวน มงคลศรีพันเลิศ ประธานศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม เกษตรกรผูมี้อุดมการณ์ในการท างานท่ีวา่ “ ปรับเปล่ียนวธีิคิดก่อนลง
มือท า ”ผสมผสานความรู้ จากประสบการณ์ลองผิดลองถูก หมัน่เพียรในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
อย่างสม ่าเสมอ จนกระทัง่ปัจจุบนั สามารถรวบรวมชุดองค์ความรู้ ได้ 25 องค์ความรู้และขยาย
สมาชิกเพิ่มข้ึนในเร่ือยมาจนเป็นท่ียอมรับเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพเล้ียงสัตว ์กระทัง่
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ในปี 2549 เป็นตน้มาไดรั้บรางวลัคดัเลือกเป็นปราชญช์าวบา้น ผูท้  าประโยชน์เพื่อแผน่ดิน ปัจจุบนั
การเจริญเติบโตของกลุ่มมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา โดยใชเ้วทีการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และแกปั้ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มดงักล่าวได ้ซ่ึง
พบวา่มีปัจจยัท่ีท าใหเ้กษตรกรเขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตเพื่อเขา้สู่เกษตรกรรมย ัง่ยืน 
ภายใชก้ารถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนชีวติบนรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กรณีศึกษาท่ี 3 ครอบครัวคุณนา้วิรัตน์ กาญจนพรหม ประธานศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย  เป็นบุคคลที่ตระหนักในการถือครองระบบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ทั้งกาย วาจา และจิตใจ และถ่ายทอดจิตส านึกสู่บุคคลในครอบครัว ให้
ช่วยเหลือชาติ ช่วยเหลือสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ ดว้ยถือคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล
เป็นหลกั และตระหนกัในการตอบแทน “คุณแผน่ดิน” ตลอดมามีความเขา้ใจ เขา้ถึง และซาบซ้ึงใน
วถีิชีวติแบบพอเพียง โดยการครองตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลรอบ
ขา้ง ยดึถือหลกัศาสนา ศีล 5 ดว้ยความตั้งมัน่ และยดึถือสัมมาอาชีพแบบพอเพียง และไดป้ฏิบติัตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในความพอดีพอกิน พอประมาณ อยา่งพออก พอใจ แบบพอเพียงมา
ตลอด จากการท่ีไดเ้ลือกเรียนทางสายเกษตร และมีอาชีพเป็นครู โดยการยึดถือตนเองเป็นแบบอยา่ง
ในการสอนบุตร และผูอ่ื้น ท าให้บ้าน ครอบครัว และบุคคลรอบข้างยึดถือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง จนสามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้น ศึกษาเรียนรู้ดูงานไดใ้นการด าเนินกิจกรรมโครงการชีววิถี
ส าหรับสอนทายาทและลูกหลานเกษตรกร  
 จากการศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษาสามารถเพื่อศึกษารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา
และการพฒันาคุณภาพชีวติของประธานศูนยก์ารเรียนรู้ทั้ง 3 ศูนยก์ารเรียนรู้การศึกษาในชุมชนทั้ง 3 
พื้นท่ี ฉะนั้นผูศึ้กษาจึงน ามาพฒันารูปแบบในกรณีศึกษาอีก 1 พื้นท่ี คือ 
 กรณีศึกษาท่ี 4 ครอบครัวรุ่งไพลิน รอดบุญ ประธานศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย เป็น
บุคคลท่ีช่ืนชอบในการศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีอุดมการณ์และการวางเป้าหมายชีวิต สมาชิก         
ทุกคนปฏิบติัตนเป็นผูมี้มีคุณธรรม  มีความรู้ ความสามารถ  และมีคุณภาพ  รู้จกัวิธีการจดัหาและใช้
ทรัพยากรของครอบครัวและชุมชนอยา่งคุม้ค่าประหยดั  มีประสิทธิภาพ  เป็นในชุมชน  สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนมีจิตสาธารณะ และมีความสามารถในการบริหารจดัหาทรัพยากร และเป็นส่ือกลาง
ในการท าหนา้ท่ีประสานงานบุกเบิกให้กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มกลว้ยไข่บาน, กลุ่มอนุรักษบ์่อน ้ า
ร้อนกรุงชิง, กลุ่มชุมชนเพื่อสุขภาพ(กิจกรรมผลิตน ้ าด่ืม กิจกรรมผลิตน ้ าสมุนไพร กิจกรรมนวด
แผนไทย),กลุ่มท่องเท่ียวทะเลหมอก(แหล่งท่องเท่ียวเขาเหล่ียม,แหล่งท่องเท่ียวเขาเหล็ก,แหล่ง
ท่องเท่ียวหวายช่อ), กลุ่มผลิตเคร่ืองแกง(พริกแกงส้ม พริกแกงเผ็ด พริกแกงไตปลา พริกแกง
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เขียวหวาน), กลุ่มวสิาหกิจชุมชนล่องแก่งกรุงชิง ให้เป็นเครือข่ายกลัยาณมิตรพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ
กนัในชุมชน  
 จากปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงเห็นไดว้า่กรณีศึกษาทั้ง 4 พื้นท่ี มีจุด เร่ิมตน้มาจากความเช่ือ
และความศรัทธาของในความเสียสละ มีจิตสาธารณะ และมีภาวะผูน้ าคือผูที้่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ “ผลส าเร็จท่ีดี” ผูน้  ามีกลัยาณมิตรและมีอธัยาศยัไมตรีจิตท่ีดีต่อเพื่อนบา้น   
ทุกคน และน าหลกัค าสอนของพระพุทธศสานามาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
โดยเฉพาะหลกัพรหมวิหาร 4 คือ 1) ความเมตตาปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นท่ีจะให้พบทางออกจากปัญหา  
2) ความกรุณาสามารถเสียสละเวลาส่วนตวัช่วยเหลือผูอ่ื้นไดต้ลอด 3) ความมุทิตาแสดงความยินดี
เม่ือเพื่อนบา้นสามารถพึ่งตนเองได ้และ 4) ความอุเบกขาไม่ซ ้ าเติมผูท่ี้ก่อเกิดปัญหาข้ึนในเวทีการ
เรียนรู้ภายในชุมชน แต่จะใช้วิธีการประนีประนอมขอ้ขดัแยง้ทีเกิดข้ึนด้วยสันติวิธีและยึด
หลกัประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นผูอ่ื้นทุกคร้ัง 
 ผูน้ าเป็นผูท่ี้มีวริิยะสัมโพชณงค ์หรือ ผูท่ี้มีความเพียรพยายามในการท างานโดยน าหลกั 
อิทธิบาท 4 มาเป็นคู่มือในการท างาน คือ 1) ฉนัทะ พอใจและรักในการท าเกษตรกรรมซ่ึงเป็นอาชีพ
ท่ีท าสืบต่อกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 2) วริิยะเพียรขยนัท างานดว้ยความตั้งมัน่ 3) จิตตะ สนใจฝักใฝ่หา
ความรู้อยูเ่สมอเม่ือมีโอกาสจะแลกเปล่ียนประสบการณ์ศึกษาดูงานในสถาบนัต่างๆ และ 4) วิมงัสา 
มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลพิจารณาและตริตรองในข่าวสารและเปิดรับนวตักรรมต่างๆท่ีเข้ามาอยู่
ตลอดเวลา คุณสมบติัของผูน้ าภายในกลุ่มวนเกษตรสอดคลอ้งกบัหลกัสัปปุริสธรรม 7 ไดอ้ธิยายไว้
ว่า “ ผูน้ าท่ีดีตอ้งเป็นผูท่ี้มี ศีล สมาธิ และปัญญา และมีคุณสมบติัท่ีดี 7 อย่างคือ รู้หลกัการ รู้
จุดหมาย รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้บุคคล” 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตชุมชน จากการศึกษาพบว่าในกรณีศึกษา 3 พื้นที่การด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   จากปรากฏการณ์การเคล่ือนไหวของกระบวนการกลุ่ม “ ระบบเครือญาติ และเพื่อนบา้น” 
หรือ การขยายกลุ่ม กล่าวคือ  ในการเจริญเติบโตของกลุ่มเกิดข้ึนไดน้ั้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากการเรียนรู้
เพื่อหาทางออกวกิฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ดงันั้นเกษตรกรที่เขา้มาร่วมกลุ่มนั้นจึงมาจาก
ปัญหาในเร่ืองเดียวกนั จึงท าให้โครงสร้างของกลุ่มมีความเหนียวแน่นมีความเป็นกลุ่มกอ้นผูกพนักนั 
ดว้ยความรักความเขา้ใจในปัญหาอยา่งเดียวกนั และการมีจิตส านึกร่วมกนั  ภายในกลุ่มมีจุดประสงค์
อยา่งเดียวกนัคือการหาทางออกจากปัญหาที่เกิดข้ึน สร้างกฎกติการ่วมกนัโดยที่กฎกติกาทุกอยา่ง
จะต้องมาจากความคิดเห็นของสามาชิกทุกคนร่วมกันและนอกจากน้ีสมาชิกทุกคนมีความเป็น
ประชาธิปไตยในการเคารพความคิดของผูอ่ื้นอยู่เสมอ ซ่ึงพบว่า สมาชิกเกษตรท่ีตดัสินใจเขา้ร่วม
ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน มีความสัมพนัธ์ในระบบเครือญาติท่ีเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานมาจากท่ีเดียวกนั
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และเพื่อนเป็นสนิทสนมกนัมาก่อนจึงท าให้สามารถยุติขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนภายในกลุ่มได ้“สังคม
ครอบครัว และระบบเครือญาติ” และระบบเครือข่ายชุมชนชนิดต่างๆเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ช่วยใหค้รัวเรือนต่างฐานะอยูร่่วม พบวา่ ความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีมีระหวา่งชาวบา้นดว้ยกนั หรือกบั
ผูน้ าทอ้งถ่ิน มีประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหวรวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาของตนและ
ครอบครัวเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรในการปรับปรุงชีวิต เศรษฐกิจสังคมทั้งของตนเอง และสังคม
หมู่บา้น” “ลกัษณะของกลุ่มท่ีมีความเหนียวแน่นนั้นสามารถช่วยให้ความตอ้งการของบรรลุถึง
วตัถุประสงค ์ความเหนียวแน่นของกลุ่มจะเพิ่มข้ึนถา้กลุ่มไดรั้บการรุกรานหรือโจมตีจากภายนอก
หรือจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก” 
 แนวทางด าเนินการจดัการชุดความรู้ท่ีสามารถรับรู้ได้อายตนะของมนุษย ์ซ่ึงมีผลต่อ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของมนุษยที์่ค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปอย่างมีระบบไปสู่ผลอยา่งหน่ึง หรือ
กรรมวธีิหรือล าดบัการกระท าซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนส าเร็จลง ณ ระดบัหน่ึงเก่ียวกบัการจดัการ
ความรู้ของมนุษย ์ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้ การวิเคราะห์และกลัน่กรองความรู้ การถ่ายโอนและการสืบทอดความรู้ การประยุกตแ์ละ
การปรับความถูกตอ้งของความรู้ในการด าเนินชีวติภายใตการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจแบบพอเพียง ใน
การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนโดยการน าหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีมาใช ้คือ 
 ความพอประมาณส่งเสริมบุคคลภายในครอบครัว ให้รู้จกักิน รู้จกัใช้ รู้จกัออม ทั้ง
การเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียนการด ารงชีวิตประจ าวนั รู้จกัอดออม รู้จกัวางแผนการใช้จ่าย การ
เป็นอยู ่ตามความเป็นจริง ตามอตัภาพของครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีความสุข เป็นท่ียอมรับของ
บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งและพบเห็น  
 ความมีเหตุผล ส่งเสริมการเป็นอยูข่องครอบครัว แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า อยูบ่น
เหตุผล ปกครองแบบครอบครัวพ่อ แม่ ลูก เล้ียงดว้ยใจ ดูแลดว้ยความรัก มองปัจจยัรอบขา้งอยา่งมี
ประโยชน์ เห็นคุณค่าของทรัพยากรท่ีมี โดยเฉพาะวถีิชีวติครอบครัว 
 ภูมิคุม้กนั เป็นบุคคลท่ีมีแนวคิดในการสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้กตนเอง ครอบครัว และเพื่อน
บา้น โดยก่อตั้ง ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย เป็นศูนยต์น้แบบเศรษฐกิจพอเพียงฉบบั
ครัวเรือน มุ่งเน้นการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุม้กนัของครอบครัว 
เร่ืองการกิน การอยู่และสร้างภูมิคุม้กนั การอยู่ร่วมกบัสังคมในการช่วยเหลือ ทั้งทางองค์ความรู้ 
และรูปแบบการท ากิจกรรมของครอบครัว สนบัสนุนให้ภรรยา และบุตรไดช่้วยเหลือสังคม เป็นทั้ง
ปราชญช์าวบา้น และเป็นผูน้ าสตรี บุตรชายทั้งสองเป็นต ารวจชุมชนของอ าเภอเมืองตรัง และเป็น
อาสาสมคัรมูลนิธิกุศลสถานตรัง เพื่อช่วยในการสร้างภูมิคุม้กนัของตนเอง และสังคม 
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 ความรู้คู่คุณธรรม เนื่องจาก เป็นศูนย ์การเรียนรู้ตน้แบบที่สอน และปฏิบตัิเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ทั้งครอบครัวและสังคม ของการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนิน
กิจกรรมภายในครอบครัว จนเป็นแบบอย่างของการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง เป็นท่ียอมรับของ
สังคมในฐานะ ครู เป็นวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผูดู้แลและสร้างศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบา้นหน าควาย ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง ซ่ึงด าเนินกิจกรรมโดยบุคคล
ภายในครอบครัวเป็นวิทยากรหลกั ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และยงัได้
สร้างเครือข่ายขยายผลสู่ประชาชน ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
 ผลการศึกษาในคร้ัง น้ี  พบว่า มีความสอดคล้องกับการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาว่าการศึกษา  หมายถึง  
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การ
ฝึก  การอบรม  การสืบสานทางวฒันธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ   
การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม  สังคม  การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 6 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดงัน้ี 
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
 สองคลออ้งกบัผลการศึกษาของสุมาลี  สังขศ์รี (2545)ไดศึ้กษาการจดัการศึกษานอกระบบเพื่อ
การศึกษาตลอดชีวิตตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้อธิบายการจดั
การศึกษาของไทยออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ การศึกษาในระบบ  เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย  
วิธีการศึกษา  หลกัสูตรระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผลซ่ึงเป็นเง่ือนไขของการ
ส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย  รูปแบบ  วธีิการจดัการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวดัและประเมินผล ซ่ึงเป็น
เง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่ม การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาท่ี
ให้ผู เ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจาก
บุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม พบว่า การจดัการศึกษาของไทยได้เน้นให้การจดั
การศึกษายึดหลกัการจดัการศึกษาตลอดชีวิต  ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นมาตรา  8 ว่า  “การจดัการศึกษาให้ยืด
หลกัการศึกษาตลอดชีวติส าหรับปวงชน ” 
 รวมถึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของพระธรรมปิฏก (2543: า65-66) ไดอ้ธิบาย
หลกัการเรียนรู้อยา่งมีความสุขไว ้2 แบบ คือ ความสุขท่ีอาศยัปัจจยัภายนอก คือ บรรยากาศ ท่ีเกิด
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จากกลัยาณมิตร ครู อาจารยท่ี์มีเมตตาเป็นตน้ ซ่ึงตอ้งระวงั ท่ีวา่จะท าให้อ่อนแอลง และพึ่งพา 
ความสุขท่ีเกิดจากการสนองปัจจยัภายใน คือ การเรียนรู้และการท างาน เป็นการสนองความใฝ่รู้
และใฝ่สร้างสรรคใ์นตวัของเขาเอง ซ่ึงท าให้เขามีความสุขข้ึนในตวัเอง ไม่ตอ้งพึ่งผูอ่ื้น เป็นอิสระ
และท าให้เขม้แข็งยิ่งข้ึน ชีวิตของมนุษยจึ์งเป็นชีวิตท่ีอยู่ได้ด้วยการศึกษา ชีวิตท่ีดีคือชีวิตแห่ง
การศึกษาซ่ึงมีจุดหมายเพื่อน าไปสู่ส่ิงท่ีเรียกวา่ปัญญา เม่ือมีการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพฒันาชีวิต ชีวิต
ของมนุษยน์ั้นเป็นองคร์วมท่ีประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นศีล สมาธิ และปัญญา 
 2.1 พฒันาการดา้นการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต ้พบวา่ 
  จากการศึกษา พบวา่การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา ก่อตวัเกิดข้ึนทั้งจาการรวมตวั
กนัของคนในชุมชนเองเพราะวถีิการด ารงชีวติของชุมชนสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัข้ึนและ
เกิดจากการจดักระบวนการเรียนรู้โดยบุคคลนอกชุมชน ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ทั้งสองแบบน้ีจะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้นจะข้ึนอยู่ก ับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเป็นส าคญั โดย
การจดัการกระบวนการเรียนรู้อาจะด าเนินการได ้3 ขั้นตอน คือ ขั้น เตรียมการก่อนการจดัการการ
เรียนรู้ ขั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้ และขั้นหลงัจากการจดัการเรียนรู้ในวธีิการ ดงัน้ี 
  วธีิการท่ี 1 การเตรียมก่อนจดัการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการของผูที้่เก่ียวขอ้งกบั
การเรียนรู้ คือผูจ้ ัดการเรียนรู้ วิทยากรกระบวนการและผูเ้รียน เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เขา้ใจในชุมชน ปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน และน าผลการ
วเิคราะห์มาก าหนดกรอบหรือแนวทางในการจดัการเรียนรู้และน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึง
ควรด าเนินการโดยการก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์ให้จดัเจน ศึกษารวบรวมขอ้มูล
ชุมชน ปัญหาความตอ้งการของชุมชนและผูเ้รียน ประมวลขอ้มูลอย่างเป็นระบบ  และวิเคราะห์
ประเมินขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงตอ้งให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้มี
ส่วนร่วมให้มากท่ีสุดสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดานนัท ์มะลิทอง (2543: 10) ท่ีพบวา่  ศูนยก์าร
เรียนรู้ เป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนท่ีให้ผูเ้รียนเขา้ไปศึกษาความรู้ได้ดว้ยตนเองตาม
ความสนใจ ความสามารถ และการควบคุมการเรียนดว้ยตวัผูเ้รียนเอง โดยการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ซ่ึงจะอาศยัส่ือการสอนแบบประสมจดัภายใตก้ารดูแลของผูส้อน  ซ่ึงทาหน้าท่ีประสานงาน
พร้อมทั้งเตรียมหาชุดการสอนตามความตอ้งการของผูเ้รียนในระดบัต่างๆ การศึกษาของ อุดม เชยกีวงษ ์
(2544: 160) ท่ีพบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นสถานท่ีจดัการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง การศึกษาของ อรจรีย  ์ ณ ตะกัว่ทุ่ง (2545: 150) ท่ีพบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ คือ สถานท่ี
รวบรวมวสัดุอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้นักเรียนท างานในศูนยก์ารเรียน  เพื่อพฒันาการเรียนรู้
งานตามอตัราความกา้วหนา้ของตนเอง และนกัเรียนตอ้งเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
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  สอดคล้องกับการศึกษาของบุญเก้ือ ควรหาเวช (2542: 94-97) ท่ีพบว่าศูนย์การ
เรียนรู้วา่ เป็นการขยายห้องเรียนปกติออกไปโดยการจดัระบบการสอนและแหล่งความรู้ข้ึนมาใหม่ ให้
ผูเ้รียนแบ่งอกเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 6-8 คน เพื่อร่วมกนัประกอบกิจกรรมในศูนยต่์างๆ ท่ีจดัไวใ้น
ห้องเรียนและเวียนไปจนครบทุกศูนย ์ซ่ึงเป็นวิธีการสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการศึกษาของนิพนธ์ ศุขปรีดี (2536: 221-231) ท่ีพบวา่ศูนยก์ารเรียนรู้เป็นสถานท่ีซ่ึงได้
จดับรรยากาศให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ไปศึกษาด้วยตนเองจากโปรแกรมการสอน ซ่ึงจดัไวใ้นรูป
ของแหล่งความรู้ตามหมวดหมู่ของเน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใตก้ารประสานงานดูแลของ
ผูส้อน  
 รวมถึงความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของประเวศ วะสี (2541: 44-45) ไดเ้สนอ
ยทุธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนรู้ในสถาบนัการศึกษาไวด้งัน้ี 
  กระบวนการเรียนรู้ควรปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีจะพฒันามิติทางกาย  สังคม จิต และ
ปัญญาให้เขม้แข็งครบทุกดา้นพร้อมกนัไป วิธีการเรียนรู้ปรับมาจากวิธีการท่ีพระพุทธเจา้สอน คือ 
สุตมยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการฟัง = การรับรู้) จินตามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจาการคิด) 
ภาวนามยปัญญา (ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนา) มาเป็น 
  การศึกษาจากการท่ีดีจึงควรใหค้วามส าคญั กบัประเด็นส าคญัคือ การสัมผสัความจริง 
การศึกษาจากการคิด  การศึกษาจากการเจริญสติการเรียนรู้ควรใชท้ั้ง 3 วธีิผนวกกนั 
  วิธีการท่ี 2 วิธีการจดัการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนของการจดักระบวนการเรียนรู้ให้แก่
ผูเ้รียนซ่ึงควรด าเนินการ สืบคน้หาขอ้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนและรายละเอียดต่างๆ ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะ สถานท่ีติดต่อ ความถนดั ความสนใจ ความตอ้งการ เป็นตน้ การแจกเอกสารและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีใช่ในการเรียนดว้ยบรรยากาศเป็นกนัเองเพื่อให้ผูเ้รียนไม่ประหม่ารู้สึกว่าเป็นผูมี้เกียรติ 
เป็นบุคลส าคญัในการเรียนรู้ท าให้เกิดความประทบัใจตั้งแต่เร่ิมตน้เขา้สู่กระบวนการเรียนรู้ในศูนย์
การเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทิศนา  แขมมณี (2550: 36) พบวา่ แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับระบบ  คือระบบ เป็นหน่วยท่ีเป็นรูปธรรม หรือ นามธรรม ประกอบ ด้วย หน่วยย่อยหรือ
องค์ประกอบท่ีเป็นอิสระแต่มีความสัมพนัธ์กนั ด าเนินงานไปตามจุดมุ่งหมายตั้งแต่เร่ิมต้นจน
ส้ินสุด มีการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบส าคญัคือ ปัจจยั
น าเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ และผลยอ้นกบัเพื่อควบคุมและปรับปรุงงาน 
  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิพนธ์ ศุขปรีดี (2536: 23) ท่ีพบวา่ขอบเขตของระบบ
จดัการศึกษาว่าประกอบด้วยขอบเขตท่ีส าคญั ดงัน้ี คือ สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน เป็น
ข้อมูลที่เกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร เช่น สภาวะทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพปัญหา ภายในองค์กรท่ีเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าว ความ
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ตอ้งการในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ปัจจยัน าเข้าในระบบ เป็นส่ิงท่ีใส่เข้าไปในระบบ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่นทรัพยากรความรู้ หลกัสูตร อุปกรณ์ละส่ิงอ านวยสะดวกใน
การเรียนรู้ ผูเ้รียนสถานท่ีส่ือการเรียนรู้ ส่ิงจูงใจในการเรียนรู้ บุคลากร วิธีการด าเนินงานของ
องค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสมกบับริบทและท าให้การด าเนินงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนด
ไวข้อ้ดีของศูนยก์ารเรียนรู้  คือ  เรียนตามอตัราการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนหรือภายในกลุ่ม (Self-
Pacing) ศูนยก์ารเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนตามความตอ้งการความสามารถของแต่ละคนหรือผูเ้รียน
ภายในกลุ่ม  ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม ภาวะเป็นผูน้ ายอมรับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น มีปฏิสัมพนัธ์
ทางสังคม  เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผูเ้รียนจะฝึกฝนตนเองให้   (1) มีความเช่ือมัน่
ในตนอง (2) เห็นคุณค่าของส่ิงแวดลอ้มท่ีตนอยู ่และ (3) มีคุณลกัษณะพึงประสงคต์ามสภาพสังคม
และวฒันธรรมไทย  
  วธีิการท่ี 3 วิธีการการจดัการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากท่ีการจดักระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนัของชุมชนได้เสร็จส้ินแล้ว เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายให้
มากที่สุด ซ่ึงมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ น าขอ้มูลที่ได้รับจากการประเมินผลการเรียนรู้มาท า
การวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงความส าเร็จหรืออุปสรรคปัญหาของการจดักิจกรรมเรียนรู้ ความเหมาะสม
ของเน้ือหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สถานท่ี ช่วงเวลา การปฏิบติัหนา้ท่ีของวิทยากรกระบวนการ 
เป็นตน้ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพระราชวรมุนี   (ประยรู  ธมัมจิตโต) (2542) ท่ีพบวา่การศึกษามาจากค า
วา่  สิกขาในภาษาบาลี  หมายถึง  การแสวงหาวิชชา  ค  าวา่  วิชชา  หมายถึง  ความรู้  สภาวะแทจ้ริง
ของส่ิงทั้งหมาย  ดังนั้นสิกขาหรือศึกษาจึงหมายถึงการแสวงหาวิชชา  หรือความรู้แจ้ง  ซ่ึงก็
หมายถึง  ปัญญา  หน้าท่ีส าคญัของการศึกษา  คือ  การสร้างปัญญา  พระพุทธเจา้ไดเ้ปรียบปัญญา
เหมือนแสงสวา่ง  ไม่มีแสงสวา่งใดเสมอดว้ยปัญญาชรินทร์ชยั  อินทิราภรณ์  และสุวิทย ์ หิรัณยกาณฑ ์
(2542)  ท่ีพบวา่เป็นกระบวนการวิธีการใด ๆ ท่ีท าให้บุคคลเปล่ียนไปในทางท่ีดี  เพื่อจะไดป้รับตวั
เองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดเ้พื่อความผาสุกของตนเองและสังคม หรือการศึกษาคือกระบวนวิธีการ
แห่งความเจริญงอกงาม  (Education  is  growth)  ทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม   จิตใจ  และทาง
ศีลธรรมจรรยา  การศึกษานั้นไม่มีท่ีส้ินสุดตราบใดท่ีมีชีวติก็ตอ้งมีการศึกษา 
  จากการศึกษาดา้นกระบวนการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา เป็นเคร่ืองมือในกลุ่มท่ี
เกิดจากฐานงานพฒันาส่วนใหญ่มีลกัษณะเช่ือมโยงและเก่ียวพนั  มีจุดเน้นท่ีตอ้งการให้คนในชุมชน
ไดมี้ส่วนร่วม  มีการรวมตวัเป็นเครือข่าย  เร่ิมตน้จากความตอ้งการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจ การ
เรียนรู้ท าความความเขา้ใจ เขา้ถึง และซาบซ้ึงในวิถีชีวิตแบบพอเพียง การเรียนรู้จากการสัมผสัจริง 
5 อยา่งคือกันคือ 1) สัมผสัความจริงทางธรรมชาติได้แก่ จากส่ิงแวดล้อมรอบตวัและความ



304 
 

หลากหลายทางธรรมชาติ 2) สัมผสัความจริงทางสังคมและวฒันธรรมโดยเฉพาะทั้งในชนบทและ
ในเมือง 3) สัมผสัความจริงโดยการท างานและกิจกรรม ท่ีชอบและอาชีพ 4) สัมผสัความจริงท่ีเป็น
สุนทรียะ ความงามทางธรรมชาติและทางศิลปะ 5) สัมผสัความจริงทางขอ้มูล โดยการครองตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดีของบุคคลภายในครอบครัว และบุคคลรอบขา้ง ยึดถือหลกัศาสนา ศีล 5 ดว้ยความตั้งมัน่ 
และยึดถือสัมมาอาชีพแบบพอเพียง และไดป้ฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถ
ถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น  
  จากการศึกษาจากกรณี 4 พื้นท่ีคือ ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจชุมชนบา้นเขากลม ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบา้นหน าควาย และศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย 
จากผลการศึกษา พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สอดคลอ้งกบัการผลศึกษาของพรรณทิพย ์ 
เพชรมาก (2548) ท่ีไดอ้ธิบายหลกัการส าคญัในการจดัสวสัดิการชุมชน  ว่าสวสัดิการชุมชนตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของแต่ละพื้นท่ี  ตั้งใจท าโดยลอกเลียนแบบกนัไม่ได ้ ตอ้งดูวา่คนในชุมชนคิด
อยา่งไร  เร่ิมจากจุดนั้นควรรู้ก่อนวา่ตอนน้ีบา้นเราเป็นอยา่งไร  มีรากเหงา้  มีกลไกอยา่งไร  แลว้จึง
ก าหนดอนาคตต่อไปวา่บา้นเราจะเป็นอยา่งไร  ดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของเราเอง 
  ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของธีระ ศรีธรรมรักษ ์และ วทิย ์ชะนะ
ภยั (2550: 52 - 53) ไดก้ล่าวถึงหลกัเกณฑก์ารจดั  สวสัดิการสังคมในแง่ของประชาชนท่ีควร
ค านึงถึงในประเด็นต่อไปน้ีคือ 

  ประเด็นท่ี 1 การจดัใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชนการจดัสวสัดิการจะตอ้ง
จดัใหต้รงตามความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริงซ่ึงเป็นความส าคญัอนัดบัแรกที่จะน ามา
พิจารณาเพื่อให้บริการนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาชนสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆ 
ก่อให้เกิดผลท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน การจดัสวสัดิการท่ีไม่ตรงตามความตอ้งการของประชาชน จะท าให้
เสียเวลา เสียเงินทองไปโดยเปล่าประโยชน์  

  ประเด็นท่ี 2 การให้ประชาชนและผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งร่วมรับผิดชอบในการจดั
สวสัดิการเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ ประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการ คือ รัฐ และ
เอกชน รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ไดร่้วมรับผิดชอบในการจดัสวสัดิการให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น จะก่อใหเ้กิดความรับผดิชอบ ประชาชนจะให้การสนบัสนุน  
ลดความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน เกิดความกระตือรือร้น และมีความสนใจท่ีจะร่วมในกิจกรรมนั้น 

  ประเด็นท่ี 3 การจดัให้ประชาชนทุกระดบัโดยเท่าเทียมกนัการจดัสวสัดิการควรให้
ประชาชนไดรั้บความเสมอภาคเท่าเทียมกนัทุกคน ไม่วา่ผูรั้บบริการจะอยูใ่นฐานะหรือความเป็นอยู่
อยา่งใด รัฐควรจดัสวสัดิการใหอ้ยา่งยติุธรรม ไม่เกิดความเหล่ือมล ้าต ่าสูงกนั  
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  จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการจดัสวสัดิการชุมชนสามารถมองเห็นถึงการ
บริการทางดา้นสวสัดิการท่ีดีนั้น มีการส ารวจเพื่อหาความตอ้งการของประชาชนวา่มีความตอ้งการท่ี
จะให้หน่วยงานจดัสวสัดิการเพ่ิมเติมในเร่ืองใด และอย่างไรบ้าง อาจท าได้โดยการสัมภาษณ์การออก
แบบสอบถาม และจากการสังเกตสภาพการต่างๆ รวมกนัหลายวิธีเพ่ือรวบรวมปัญหาและความตอ้งการท่ีจะเป็น
ประโยชน์ในการจดัสวสัดิการ จะไดจ้ดัสวสัดิการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ตรงตามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 
  สอดคล้องกับการศึกษาของ ระพีพรรณ ค าหอม (2557)  ที่พบว่า ระบบการ
จดับริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมัน่คง
ทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเอง
ได้อย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพ
อนามยั ท่ีอยูอ่าศยั การท างานและการมีรายได ้นนัทนาการกระบวนการยุติธรรม และบริการสังคม
ทัว่ไป โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ รวมถึงผลการศึกษาของทศันีย ์ลกัขณาภิชนชชั  (2545) 
ท่ีพบว่าการใชท้รัพยากรในงานสวสัดิการสังคม เป็นระบบการจดับริการสังคม เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาทางสังคมและพฒันาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพื่อให้ประชาชน
สามารถด ารงชีวติไดใ้นระดบัมาตรฐาน โดยบริการดงักล่าวจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการพื้นฐาน
ของประชาชนใหไ้ดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  
  รวมถึงการศึกษาณรงค ์เพช็รประเสริฐ (2546) ในบทสังเคราะห์ภาพรวมการพฒันา
ระบบสวสัดิการส าหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย ท่ีพบว่า“สวสัดิการสังคม” ส่ือ
ความหมายให้เห็นถึงสถาบนั และโครงการท่ีปฏิบติัการ เพื่อให้เกิดความอยูดี่ กินดี หรืออยู่ดี มีสุข
เท่าท่ีจะเป็นไปไดค้  าว่า “สวสัดิการ” ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงสถาบนัและโครงการเท่านั้น แต่เป็น
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดใ้นระบบตลาดดว้ยตวัมนัเอง ตวัอยา่งเช่น ส่ิงของท่ีราคาเท่ากนัแต่คุณภาพดีกวา่ ก็
ยอ่มสร้าง “สวสัดิการ” ให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกว่า ส่ิงของท่ีคุณภาพเท่ากนั แต่ราคาถูกกว่า ก็ย่อม
สร้างความพอใจ หรือ “สวสัดิการ” ให้แก่ผูบ้ริโภคไดม้ากกวา่ สวสัดิการแบบน้ีเรียกวา่ “สวสัดิการ
ทางเศรษฐศาสตร์” หรือ economic welfare ซ่ึงต่างจาก “สวสัดิการสังคม” หรือ social welfare ท่ี
มุ่งเนน้ไปท่ีสถาบนั โครงการ และปฏิบติัการ 
 2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางด าเนินการพฒันาคุณภาพชีวิตภายในศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบา้นไมเ้รียง 
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย และ
ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย  จดัการชุดความรู้ท่ีสามารถรับรู้ไดจ้ากปรากฏการณ์ธรรมชาติ  กรรมวิธี
หรือล าดบัการกระท าซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองกนัไปจนส าเร็จลง ณ ระดบัหน่ึงเก่ียวกบัการจดัการความรู้
ของมนุษย ์ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การ
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วเิคราะห์และกลัน่กรองความรู้ การถ่ายโอนและการสืบทอดความรู้ การประยุกตแ์ละการปรับความ
ถูกตอ้งของความรู้มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติ   
  จากประเด็นต่อไปน้ีประเด็นท่ี 1 ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยูใ่นถ่ินท่ีดี) พบวา่  มีการ
ส่งเสริมบุคคลภายในครอบครัว ให้รู้จกักิน รู้จกัใช ้รู้จกัออม ทั้งการเป็นอยู ่การศึกษาเล่าเรียนการ
ด ารงชีวติประจ าวนั รู้จกัอดออม รู้จกัวางแผนการใชจ่้าย การเป็นอยู ่ตามความเป็นจริง ตามอตัภาพ
ของครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีความสุข เป็นท่ียอมรับของบุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งและพบเห็น  ประเด็น
ท่ี 2 สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) พบว่า ได้ด าเนินการส่งเสริมผลกัดันให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนร่วม การอยูแ่ละสร้างภูมิคุม้กนั การอยู่ร่วมกบัสังคมในการช่วยเหลือ ทั้งทางองค์
ความรู้ และรูปแบบการท ากิจกรรมของครอบครัว  ประเด็นท่ี 3 อตัตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไวช้อบ)  
พบว่า เป็นศูนย์ตน้แบบ ของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินกิจกรรม
ภายในครอบครัว จนเป็นแบบอย่าง เป็นท่ียอมรับของสังคมในฐานะ ครู เป็นวิทยากรสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนประเด็นท่ี 4.ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผูไ้ดท้  าความดีไวก่้อนแลว้  มี
พฒันาการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรสุข หุ่นนิรันดร์ (2541) พบว่า 
คุณภาพชีวิต  เป็นการด ารงชีวิตในระดบัท่ีเหมาะสมของมนุษย ์ ตามสภาพความจ าเป็นพื้นฐานใน
สังคม  ซ่ึงสนองต่อส่ิงท่ีตอ้งการทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและความคิดอยา่งเพียงพอ  จน
ก่อใหเ้กิดความสุขตลอดทั้งการมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจท่ีดี   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของศูนย์
ประสานงานการพฒันาชนบทแห่งชาติ  (2532: 19) กล่าวถึง  ความส าคญัของคุณภาพชีวิตว่า  
คุณภาพชีวติท่ีดีนบัเป็นส่ิงส าคญัและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล  ชุมชนและประเทศชาติโดย
ส่วนรวม  ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวมด้อยคุณภาพ  แมว้่าประเทศนั้นจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด ส่งผลให้ประเทศชาตินั้นเจริญและพฒันาให้ทนัหรือ        
เท่าเทียมกบัประเทศท่ีมีประชากรท่ีมีคุณภาพได ้  
      ความสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงเดือน พนัธุมนาวิน. (2543). กล่าวถึง  
ความส าคญัของคุณภาพชีวิตว่า  คุณภาพชีวิตท่ีดีนบัเป็นส่ิงส าคญัและเป็นจุดหมายปลายทางของ
บุคคล  ชุมชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม  ประเทศใดหากประชากรในชาติโดยส่วนรวม
ด้อยคุณภาพ  แมว้า่ประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เพียงใด ส่งผลให้ประเทศชาติ
นั้นเจริญและพฒันาให้ทนัหรือเท่าเทียมกบัประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพได ้ คุณภาพของ
ประชากรจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและช้ีวา่ การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดจะเจริญกา้วหนา้
กว่าอีกประเทศ  ดงัเช่น  ประเทศญ่ีปุ่น หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  สภาพบา้นเมืองไดรั้บผลของ
สงคราม  แต่ด้วยการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพของประชากรญ่ีปุ่น  ทั้ งทางร่างกาย  จิตใจ  
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สติปัญญา  จึงท าใหป้ระเทศญ่ีปุ่นยกฐานะเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  รวมถึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของศิริ ฮามสุโพธ์ิ  (2543: 33) ว่าคุณภาพชีวิต
ว่า  หมายถึง  ชีวติของบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวติอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม  ไม่เป็นภาระและ    
ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมเป็นชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถด ารงชีวิตท่ี
ชอบธรรม  สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการ
แสวงหาส่ิงท่ีตนปรารถนาให้ไดม้าอย่างถูกตอ้งภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู่การพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ชุมชนดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพนัธ์สังคม  ด้านสภาพแวดล้อม  และผลการศึกษา
สอดคล้องกบัการศึกษาของพระธรรมปิฏก (2541) ท่ีศึกษาการน าหลกัจกัร 4 ในพระสูตรพฒันา
คุณภาพชีวิต เป็นหลกัท่ีสร้างคุณประโยชน์ใน ท าให้ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติใหมี้คุณภาพสูงข้ึน สรุปจากการศึกษาหลกัจกัร 4 ในฐานะเป็นหลกัธรรมในการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต จึงมีประโยชน์ท่ีน าหลกัธรรมทั้ง 4 ขอ้มาพิจารณา และพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองในดา้น
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ใหป้ระสบความเจริญกา้วหนา้ในชีวติ มีสภาพชีวติท่ีเป็นคุณปราศจากโทษ 
ยอ่มส่งผลต่อการพฒันาสังคมและประเทศชาติ การน าหลกัจกัร 4 มาใช้พฒันาชีวิต  จึงเป็นหลกัท่ี
สร้างคุณประโยชน์ในทุก ๆ ดา้น  ท าให้ปรับปรุงตนเองให้ดีข้ึน  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตให้มี
คุณภาพสูงข้ึน หลกัการพฒันาคุณภาพที่ท  าให้ชีวิตดีข้ึนมีความสุข  มีความสมบูรณ์ทั้งด้าน 
สุขภาพ  ไดแ้ก่  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต  ดา้นสังคม เป็นตน้ 
 2.3 การพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต้ 
  จากการศึกษา พบว่า กรณีศึกษาท่ี 1 ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนบ้านไมเ้รียง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช มีรูปแบบการจดัการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีมีการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา
ในเร่ืองของทุนทรัพยากรชุมชน มีวธีิการจดัการเรียนรู้แบบ“การใช้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั” 
ในการประชุมของสภาผูน้ าชุมชนจนกระทัง่เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ ท่ีให้บริการความรู้สู่พึ่งตนเอง
ของสมาชิกในชุมชน  
  กรณีศึกษาท่ี 2 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม จงัหวดักระบ่ี พบว่า 
การจดัการศึกษา 2 รูปแบบ คือ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  มีการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา ท่ีมี
การส่งเสริม และบริการองคค์วามรู้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ มารวมตวักนัผสมผสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชีพ  และมีวิธีการจดัการเรียนรู้แบบ“ การใชปั้ญหาเป็นฐาน
สร้างองค์ความรู้” จากกระบวนการสาธิต ทดลอง และปฏิบติัซ ้ า แลว้น าองค์ความรู้ไปบริการแก่
ชุมชนภายใตป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
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  กรณีศึกษาท่ี 3 ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย จงัหวดัตรัง พบว่า 
กระบวนการจดัการศึกษา 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั มีการจดัสวสัดิการ
ดา้นการศึกษาแบบการสะสมความรู้ และบริการความรู้แก่ชุมชนโดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้จาก 
“ประสบการณ์จริง การปฏิบติัจริง” เร่ิมตน้จากสังคมในครอบครัว  ดว้ยการเขา้ร่วมโครงการชีววิถี
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ปัจจุบนัร่วมกบัวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยตีรัง ในรูปแบบสหกิจศึกษา
เพื่อเป็นสถาบนัสอนทายาทเกษตรกร 
  ผลการพฒันารูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนภาคใต:้ กรณีศึกษา 
ศูนยก์ารเรียนรู้คุม้ตาหนุ่ย จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ การจดัการในระบบ นอกระบบ และตาม
อธัยาศยั ใชว้ิธีการเรียนรู้แบบ “ ชุมชนปฏิบติัการ” ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือ การให้บริการ
ความรู้ การแสวงหาความรู้ การจดัระบบความรู้ การถ่ายโอนความรู้ การทบทวนความรู้ การ
ประยุกตใ์ชค้วามรู้ การผสมผสานความรู้ ซ่ึงเป็นรูปแบบการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษาท่ีสามารถ
ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน พบวา่มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอุทยั  ดุลยเกษม  
และอรศรี  งามวิทยาพงศ ์(2540: 25 – 31) จากการศึกษากระบวนการท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ชีวิตของชุมชน โดยพฒันาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการด ารงชีวิตและเล้ียงชีพ 
รู้จกัใชแ้ละคิดคน้เทคโนโลยี ฝึกให้มีทกัษะในการจดัการ ในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งพฒันาสติปัญญาของบุคคลในดา้นการคิด การจ า จินตนาการ และการ
พฒันาด้านจิตวิญญาณ ให้มีส านึกทางจริยธรรมเขา้ใจคุณค่าของชีวิต ธรรมชาติและสติปัญญา
ซ่ึงความรู้ ความสามารถและคุณธรรมของปัจเจกบุคคลที่ได้รับการพฒันาอย่างถูกต้องและ
สอดคลอ้งกบัชุมชน  
  พบวา่ ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของกิดานนัท์ มะลิทอง (2543: 
10) ให้ความหมายไวด้งัน้ี ศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนท่ีให้ผูเ้รียนเขา้
ไปศึกษาความรู้ไดด้ว้ยตนเองตามความสนใจ ความสามารถ และการควบคุมการเรียนด้วยตวั
ผูเ้รียนเอง โดยการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงจะอาศยัส่ือการสอนแบบประสมจดัภายใตก้าร
ดูแลของผูส้อน ซ่ึงท าหน้าที่ประสานงานพร้อมทั้งเตรียมหาชุดการสอนตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียนในระดบัต่างๆ  การศึกษาของอุดม เชยกีวงษ ์(2544: 160) พบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ เป็นสถานท่ี
จดัการเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง  การศึกษาของอรจรีย ์ณ ตะกัว่ทุ่ง (2545: 
150) พบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ คือ สถานท่ีรวบรวมวสัดุอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบให้นกัเรียนท างานใน
ศูนยก์ารเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้งานตามอตัราความกา้วหนา้ของตนเอง และนกัเรียนตอ้งเกิดการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง  การศึกษาของบุญเก้ือ ควรหาเวช (2543: 94-97) พบวา่ศูนยก์ารเรียนรู้วา่ เป็นการ
ขยายห้องเรียนปกติออกไปโดยการจดัระบบการสอนและแหล่งความรู้ข้ึนมาใหม่ ให้ผูเ้รียนแบ่ง
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ออกเป็นกลุ่มยอ่ยประมาณ 6-8 คน เพื่อร่วมกนัประกอบกิจกรรมในศูนยต่์างๆ ท่ีจดัไวใ้นห้องเรียน
และเวยีนไปจนครบทุกศูนย ์ซ่ึงเป็นวธีิการสอนท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
  รวมถึงการศึกษาของกรมการศึกษานอกโรงเรียน (2550 : 2) พบวา่ ศูนยก์ารเรียนรู้ 
หมายถึงสถานท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองจากส่ือการ
สอนหลายรูปแบบ หลายชนิด และหลายประเภท ได้แก่ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาการอาชีพ 
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพจากส่ือ กิจกรรมสนเทศ รวมทั้งยงัเป็นแหล่งในการท า
หน้าท่ีประสาน แหล่งวิทยาการความรู้ข่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชน
ทัว่ไปในชุมชนต่างๆ แตกต่างกนัไป 
  นิพนธ์ ศุขปรีดี (2536: 221-231) กล่าวว่า ศูนยก์ารเรียนรู้เป็นสถานท่ีซ่ึงได้จดั
บรรยากาศให้ผูเ้รียนสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเองจากโปรแกรมการสอน ซ่ึงจดัไวใ้นรูปของ
แหล่งความรู้ตามหมวดหมู่ของเน้ือหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ภายใตก้ารประสานงานดูแลของผูส้อน 
  ศูนยก์ารเรียนรู้ หมายถึง การจดัพื้นท่ีการเรียนทางกายภาพเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมการเรียนดว้ยตนเองเป็นรายบุคคลหรือผูเ้รียนในกลุ่มเล็ก ตามงานท่ีโปรแกรมก าหนดให ้
โดยจดัเป็นคูหาหรือโตะ๊ และมีส่ือการเรียนในรูปแบบส่ือประสม  ช่วยในการเรียนรู้โดยมีครูผูส้อน
คอยแนะน า 
  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมชยั วรากุลนุรักษ ์(2545) ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบ
การจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานประกอบการ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน
ของศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานประกอบการเพื่อพฒันาระบบศูนยก์ารเรียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อ
ศึกษา ผลลพัธ์ ปัญหาอุปสรรค และรูปแบบในการด าเนินงานท่ีเกิดจากการน าระบบการจดัการศูนย์
การเรียนรู้ไปใชใ้นสถานประกอบการ และเพื่อสรุปน าระบบศูนยก์ารเรียนรู้ และแนวทางการขยาย
ผลโดยศึกษาจากสถานประกอบการ  ผลการวิจยั พบว่า การจดัการศูนย์การเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการประกอบด้วยองค์ประกอบการด าเนินงานที่สัมพนัธ์ ต่อกนัคือ การวิเคราะห์ความ
ตอ้งการในการจดัศูนยก์ารเรียนรู้ การจดัหาทรัพยากรความรู้ การพฒันาหลกัสูตรและส่ือการเรียนรู้ 
การส่ือสารประสานงานและการให้บริการผูเ้รียน การส่งเสริมการเรียนรู้ การติดตามผลการ
ด าเนินงาน การรายงานผลและเช่ือมโยงการเรียนรู้  
  สอดคล้องกบัการศึกษาของพจนีย  ์ สวสัด์ิรัตน์ (2550: บทคดัย่อ) ได้ศึกษา เร่ือง 
พฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวตัถุประสงค ์ เพื่อสังเคราะห์องค์
ความรู้เก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิ เพื่อพฒันารูปแบบและกระบวนการจดั
ศูนยก์ารเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
การพฒันาศูนยก์ารเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของปาหนนั  กนกวงศนุ์วฒัน์ (2551) ศึกษาเร่ือง การพฒันา
รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน เพื่อพฒันารูปแบบศูนยก์าร
เรียนรู้ในโรงพยาบาลและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาล  
ผลการวิจยัพบวา่ สภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน มีปัญหาท่ีส าคญั 8 ประเด็น ประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสุด คือ การจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ผูว้ิจยัเลือกมาเป็นตน้แบบในการพฒันา
รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาล รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ในโรงพยาบาลมีองคป์ระกอบ 2 ดา้น 
คือ  ดา้นโครงสร้างของศูนยก์ารเรียนรู้ ไดแ้ก่ การก าหนดสถานท่ีตั้งศูนยก์ารเรียนรู้และการก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานดา้นกระบวนการท างานของศูนยก์ารเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแกนน า
เครือข่ายชุมชน การเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทุกคนมีโอกาสเขา้ถึงโดยง่าย 
  การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ การเรียนรู้ตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน พบวา่มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนนัทวนั  เรืองอร่าม (2554) ศึกษาเร่ือง 
การพฒันารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียนโดยมี วตัถุประสงค์ เพื่อสร้างและพฒันา
รูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนา
จอมเทียนและเพื่อประเมินรับรองรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียน ผลการวิจยัพบว่า
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนาจอมเทียนประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งศูนยฯ์ กลยุทธ์ของศูนย ์บโครงการท่ีด าเนินการในศูนยฯ์ ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพของแต่ละบุคคลในระดบัมาก
ท่ีสุด และคณะท างานศูนยฯ์มีส่วนร่วมในการบริการจดัการในการด าเนินงานการจดักิจกรรม/
โครงการท่ีด าเนินการในศูนยก์ารเรียนรู้ 
  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของเดเรล (Deryl, 1995) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของพนกังานในการเขา้ร่วมโครงการการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ซ่ึงพบวา่ปัจจยัดา้นครอบครัว 
กลุ่มเพื่อน ระดบัการศึกษาสภาพทางสังคม รวมทั้งระดบัต าแหน่งงานและโอกาสในการเขา้ร่วม
โครงการจะมีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานการศึกษาของคานู (Kanu, 1996) ได้
วิจยัเก่ียวกบัศูนยก์ารเรียนรู้ของคุณป้ามิลลี่ เ ร่ือง การเรียนรู้ทางชาติพนัธ์วรรณาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเมืองนิวเจอร์ซ่ี ผลการวิจยัพบว่า องคป์ระกอบการเรียนรู้นั้น คือ การช่วยปรับ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงบรรยากาศในห้องเรียน ครู นกัเรียนท่ีมีความรัก ความ
อบอุ่น ผูป้กครอง ผูค้นในชุมชน มีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในดารเรียนรู้และส่ิงส าคญัจะตอ้งไดรั้บ
ความช่วยเหลือระหว่างบา้น โรงเรียนและชุมชน อิซุมิ (Ishumi, 1982: 65-75) ได้ศึกษาถึง
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ศูนยบ์ริการชุมชน (Community Center) ในประเทศแทนซาเนีย เกิดข้ึนในระหวา่งท่ีเป็นอาณานิคม
ขององักฤษ โดยใชเ้ป็นศูนยจ์ดักิจกรรมบนัเทิงแก่ทหารท่ีผา่นสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ต่อมาไดเ้ปล่ียน
วตัถุประสงคเ์ป็นศูนยบ์ริการใหค้วามรู้ดา้นอนามยัพื้นฐาน ให้การเล้ียงดูลูก สอนการอ่านออกเขียน
ได ้ส่งเสริมการจดัคณะกรรมการหมู่บา้น การจดักิจกรรมต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและจดัตั้งศูนย์
ผลิตเอกสาร ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลแทนซาเนียได้เปล่ียนรูปแบบการจดั โดยจดัให้มี
ศูนยบ์ริการชุมชน 2 แห่ง ต่อหน่ึงอ าเภอและจดักิจกรรมสนองต่อความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มีการ
ท าวจิยัเพื่อวางแผนการจดักิจกรรม โปรแกรมการศึกษาท่ีเหมาะสม   
   รวมถึงความสอดคล้องกับการศึกษาของวตัส์ (Watts, 1990: 181-195) ศูนย์
การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา (Community Center) ขององักฤษ ไดก่้อตั้งขั้นเม่ือปี ค.ศ. 1977 เพื่อ
ด าเนินงานพฒันาชุมชน จดัฝึกอบรม วิจยัและเผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน ชุมชน จดัฝึกอบรม 
วจิยัและเผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน โดยด าเนินการในลักษณะโครงการจดัประชุมสัมมนา
เพื ่อช่วยเหลือผูด้  าเนินงาน ด ้านพฒันาชุมชนจดัความรู้ด ้านการพฒันาชุมชนแก่เจา้หน้าท่ี
ทอ้งถิ่น ท างานประสานงานกบัองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลยั มูลนิธิต่างๆ เพื่อหาแนวทาง
พฒันาชุมชนของประเทศและต่างประเทศ โดยการจดัการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพฒันาชุมชน  
รวมถึงการศึกษาของสติเฟน (Steven, 1998) ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายในสถาน
ประกอบการต่าง ๆท่ีใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองช่วยสอน พบวา่ การให้บริการทางดา้นเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ในการเรียนการสอนดังกล่าว มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้โดยตรงซ่ึง 
Weston (1994) พบวา่การจดัโครงการเรียนรู้ในสถานประกอบการโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มข้ึนของระดบัการเรียนรู้ ระดบัผลผลิต และผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพอสรุปไดด้งัน้ี ในดา้นการด าเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้พบว่า การให้บริการชุมชนในการจดักิจกรรม บุคลากรมีจ านวนน้อย ขาดการ
ประสานงานระหวา่งศูนยก์ารเรียนรู้กบัชุมชน ขาดงบประมาณสนบัสนุนการจดักิจกรรมส่งผลให้
การด าเนินกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และปัญหาต่างๆของศูนยก์ารเรียนรู้ชม
ชนยงัไม่ได้รับการแก้ไขซ่ึงการพฒันารูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพฒันา ดูแลรักษา โดยการระดม
ความคิด ระดมก าลงัและทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน ตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552 - 2561) ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจดั
การศึกษา เพื่อสร้างชุมชนใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
และเป็นชุมชนเขม้แขง็อยา่งยิง่ยนื และน าไปใชป้ระโยชน์สู่สังคมต่อไป 
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3. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 ผลการศึกษาช้ีชัดให้เห็นว่า แนวทางการส่งเสริมการจดัสวสัดิการด้านการศึกษาใน
ชุมชนภาคใตท่ี้ผา่นมามีลกัษณะเป็นนโยบายจากบนลงล่าง (Top down approach) โดยมีภาครัฐบาล
เป็นผูก้  าหนดนโยบาย  และมาตรการด าเนินงานให้ภาคประชาชนปฏิบติัตาม ซ่ึงมีรูปแบบส าเร็จรูป  
ซ่ึงเนน้การพฒันาความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว จึงท าให้การพฒันาดา้นการการ
จดัสวสัดิการดา้นการศึกษาในชุมชนค่อนขา้งลม้เหลวและส่งผลกระทบต่อความย ัง่ยืนในการพฒันา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน   ดังนั้ นในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่ เกิดข้ึนควรเร่ิม
ภายในชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการดา้นการศึกษา  สร้างความเข็มแข็งและเจริญเติบโต
ใหชุ้มชนสามารถพึ่งตนเองไดก่้อนเพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศให้ย ัง่ยืน  โดยมีแนวทางท่ี
ส าคญั ดงัน้ี 
 3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

3.1.1 ก าหนดนโยบายส่งเสริมแนวทางการการจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา ควรเป็น
นโยบายจากล่างข้ึนบน (Bottom up Approach) โดยให้ภาคประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ   ในการวาง
รูปแบบและก าหนดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการเสนอความคิดเห็นในการขอความ
ช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อให้ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชนมีกระบวนการการ
จดัการชุดความรู้ และผสมผสานความรู้ในชุมชนดว้ยตนเอง 

3.1.2 ก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีพื้นบา้นท่ีเหมาะสม 
(Traditonal or Low Technology) โดยเฉพาะเทคโนโลยีในเร่ืองของภูมิปัญญาดา้นการประกอบ
อาชีพเพื่อความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ิน และภาคประชาชนสามารถมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ด ารงชีวิต และเคร่ืองทุนแรงในการท ามาหากิน รวมทั้งในราคาถูกมีประสิทธิภาพและไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 

3.1.3 ก าหนดนโยบายศึกษาวิจัยในการปรับปรุงและคิดค้นหลักสูตรท้อถ่ินท่ี
เหมาะสมกบัอาชีพ วถีิชีวิต และสังคมวฒันธรรมอยา่งเป็นรูปธรรม โดยสอดคลอ้งกบักระบวนการ
จดัการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.4 การลงมือปฏิบติังานของคณะเจา้หน้าท่ีภาครัฐบาล และภาคเอกชนควรมีการ
ยอมรับความคิดเห็นของผูน้ าและประชาชน รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผูน้  าภายในชุมชนเขา้มามีบทบาท
ในการจดัการศึกษา สร้างเวทีการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนถ่ายทอดประสบการณ์ในกระบวนการ
เรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เพื่อความเป็นพหุพาคีมากยิง่ข้ึน  
 3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ 
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  เน่ืองจากพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545  และ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2553 ระบุให้การจดัการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัการศึกษาเพื ่อทอ้งถิ่นของตน เป้าหมายที่มุ ่งส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ชุมชนและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกนัระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม
ก าหนดนโยบายดา้นการศึกษาในแต่ละระดบั และให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจดัการ
บริการทางการศึกษามากข้ึนด้วยการผ่อนคลายกฎระเบียบท่ีควบคุมสถานศึกษาและก าหนด
มาตรการจูงใจท่ีเหมาะสมดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 การจดัสวสัดิการศึกษาในชุมชนควรเน้น กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของสมาชิกภายในชุมชน โดยประชาชนในฐานะเจา้ของการ ศึกษาจะรู้ดีว่าเขาและบุตร
หลานของเขาตอ้งการอะไรจากการศึกษาและอะไรในระบบท่ีเป็นอยู่แล้วท่ีเขาไม่ตอ้งการ ความ
ตอ้งการเหล่าน้ีเกิดจากการตอ้งสัมผสัสภาพขอ้เทจ็จริงในชีวติการท างานและการด ารงชีวิตทัว่ไป 

3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการศึกษาจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกมีอ านาจ และการไดมี้ส่วนร่วมในชุมชนจะน าไปสู่ความรับผดิชอบ และเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดี
ในการพฒันาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

3.2.3 เนน้แผนปฏิบติัการในการด าเนินกิจกรรมดา้นการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ
เป็นการควบคุมการด าเนินงานของระบบราชการให้ครอบครอง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชน 

3.2.4 กระบวนการมีส่วนร่วมทางการศึกษาเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ินมากข้ึนเพราะเม่ือการปกครองทอ้งถ่ินพฒันาถึงระดบัหน่ึงแล้ว ประชาชนจะรู้ว่า เขาเอง
ไม่ไดเ้ป็นเพียงผูพ้ลอยไดรั้บผลประโยชน์จากการศึกษาเท่านั้น เขาจะตอ้งเป็นผูใ้หด้ว้ย 
 3.3 ขอ้เสนอแนะเชิงพื้นท่ี  
  การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา  เป็นส่ิงท่ีประชาชนพึงไดรั้บบริการท่ีส่งเสริม และ
พฒันาตนเองให้มีความรู้ ทกัษะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงานและคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคเ์พื่อน าไปสู่การด าเนินชีวิตอยา่ง มีคุณภาพต่อไปและแมว้า่ประชาชนจะมีขอ้บกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมหรือด้อยโอกาสทางการศึกษ า ก็จะได้รับบริการ
การศึกษาพิเศษและจดัรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของประชาชน ใน
กรณีศึกษา 3 พื้นท่ี ดงัต่อไปน้ี 

3.3.1 กรณีศึกษา ศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนไมเ้รียง ควรมีการสร้างผูน้ าเยาวชนสืบ
ทอดการท างานคณะท างานสภาผูน้ าผูน้  าชุมชนไมเ้รียง  ซ้ึงคณะท างานจะประสานงานกบันกัวิชาการ  
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ปราชญ์ชาวบา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบา้นในเครือข่ายตามสาขาต่าง ๆ โดยการ
คดัเลือกผูน้ าเยาวชนในแต่ละรุ่นท่ีเหมาะสม เขา้มาช่วยวางแผน และด าเนินกิจกรรมจะตอ้งเกิด
ประโยชน์แก่ผูใ้ช้บริการครอบคลุมไดท้ั้งต าบลไมเ้รียง  โดยคณะท างานท่ีสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียง  
แต่งตั้งข้ึนให้ผูน้  าเยาวชนรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  ซ่ึงจะมีกลุ่มสภาผูน้ าชุมชนไมเ้รียงคอยเป็น
พี่เล้ียงในการบริหารการจดัการตนเองของชุมชน 

3.3.2 กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นเขากลม การด าเนินกิจกรรม
ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยท างานร่วมกบัภาครัฐ
และภาคเอกชนและองค์กรพฒันาเอกชน  ในการพฒันาคนและชุมชนในพื้นท่ี ทั้งน้ียงัรวมไปถึง
บุคลากร เกษตรกร ผูมี้ความสนใจจากทัว่ประเทศ ไม่น้อยกว่าแปดหม่ืนคนต่อปี เขา้มามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อเป็นการพฒันาสังคมและ
ขยายโอกาสในดา้นความเป็นอยู ่การด ารงชีวิตดว้ยการพึ่งพาตนเอง และโครงการ “โรงเรียนชีวิต” 
ซ่ึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา และได้น้อมน าพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว ในเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” อนัเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ ซ่ึงได้ช้ีน าถึงการ
ด ารงชีวติ และการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั เพื่อให้ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวฒัน์ โดยตั้งอยู่
บนทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง อาศยัความ
รอบคอบ รอบรู้ และความระมดัระวงั รวมทั้งการใชคุ้ณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็น
พื้นฐานในการด าเนินชีวติ 

3.3.3 กรณีศึกษาศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบา้นหน าควาย ควรมีการขยายผล
การจดัสวสัดิการดา้นการศึกษา ดว้ยการเพิ่มเครือข่ายทางการศึกษา ขยายในระดบักลุ่ม และองคก์ร 
เพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิกลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่นั้น  จึงควรผลิตคนท่ีมีลกัษณะพึงประสงค ์ดงัน้ี
เปล่ียนวธีิคิดการผลิตท่ีพึ่งพิงฐานทรัพยากรเป็นหลกั (Resources based) มาเป็นการผลิตท่ีใชค้วามรู้
ในการบริหารจดัการเป็นหลกั  (Knowledge based) เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั สามารถ
บริหารจดัการอาชีพของตนเองไดต้ลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การวางแผนเพาะปลูกในระดบัไร่นา
จึงถึงการจดัการผลผลิตสู่ตลาด สามารถใชข้อ้มูลและข่าวสารต่างๆ มาประมวลและสร้างทางเลือก
ในการวางแผนอาชีพของตนเองไดต้ามสถานการณ์ตลาดท่ีผกผนั และสร้างความเข็มแข็งในระดบั
ไร่นาของตนเอง และขยายผลไปเป็นกลุ่มหรือชุมชนไดต้ามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยั 

  เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัต่าง ๆ  ของผูศึ้กษาในคร้ังน้ี ยงัขาดส่ิงท่ีน่าสนใจอีกหลายประเด็น 
ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มเติม ส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะมีการศึกษาใน
หลายรูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
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3.4.1 ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ือง การวิจยัปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัสวสัดิการศึกษาในชุมชน 

3.4.2 ควรมีการศึกษาวิจยัในเร่ือง การพฒันารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อ
กระบวนการจดัการศึกษาในชุมชน 

3.4.3 ควรมีการศึกษาในเร่ือง วิเคราะห์เชิงนโยบายของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
เสนอแนวทางและการจดัสวสัดิการศึกษาในชุมชน 

3.4.4 ควรมีการศึกษาในเร่ือง การประเมินผลการจดัการชุดความรู้หลกัสูตรทอ้งถ่ินใน
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  
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