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บทนา
ในสถานการณ์ปัจ จุบัน สัง คมไทย และชุมชนเกษตร ต้องมี การปรับ ตัว เรีย นรู้การด ารงชีวิต เพื่อให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและปัจ จัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีผ ลต่อสังคมและชุมชนเกษตร การ
ดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาว
ไทยไว้เป็นแนวทางในการดารงชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้ ทาความเข้าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การรู้จักตนเอง รู้จักพื้นที่และชุมชน เพื่อแสวงหาทางเลือกในการผลิต การจัดการทรัพยากรที่เป็นฐานของ
การผลิตและฐานของชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการจั ดการกลุ่ม เครือข่าย และชุมชน และการสร้างสุขภาวะ จึงมีความ
จาเป็นที่ชุมชน สังคมต้องเรียนรู้และเชื่อมโยงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
สา ข า วิ ชา เ ก ษ ต ร ศา ส ต ร์ แ ล ะ ส ห ก รณ์ แ ล ะ ศู นย์ ก า รเ รี ย นรู้ ท า ง ไ ก ล เศร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และองค์กร
ศาสนา จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ “การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยชุดสื่อทางไกลขึ้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เรียนรู้ และพัฒนา โดยการรู้จักคิ ดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและได้มีการ
เรียนรู้ทั้งในระดับตนเอง กลุ่ม และชุมชน ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน
มีความเข้ มแข็ง พึ่ งพาตนเองได้ด้ วยการประกอบสัม มนาอาชีพ มี การด าเนินชี วิต ตามวิ ถีท างเศรษฐกิจ พอเพี ยงที่
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและธรรมชาติแวดล้อมที่ตนอยู่อาศัย ตลอด จนสามารถค้นหาและใช้ศักยภาพของตนเอง
และท้องถิ่น ทั้งที่เป็นทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากร โดยมีการจัดตั้งหรือรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อันเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป
โดยหลักสูตรการเรียนรู้ “การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยชุดสื่อทางไกลนี้ จะมีลักษณะพิเศษ
ที่แตกต่า งจากหลักสูตรการศึกษาภายใต้ระบบการศึกษาปกติที่เป็นทางการ 3 ด้าน คือ 1) ใช้ชุด สื่อ วีดิ ทัศ น์เ ป็น
เครื่องมือหลักของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 2) เน้นการเรียนรู้จากการลงมือประพฤติ และ 3) เน้นการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มของคนที่อาศัยในบริเวณใกล้กันโดยใช้พนื้ ที่เป็นตัวตั้ง โดยมีเกณฑ์ชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแบ่งได้เป็น 3 ขั้น คือ เศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 1 เน้นการแก้ปัญหาระดับของชีวิตปัจเจกบุคคลและครัวเรือน
ให้หมดหนี้สิน มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น ลดอบายมุขสิ่งเสพติดที่เป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิต
ตลอดจนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรง เป็นต้น เศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 2 เน้นการแก้ปัญหาระดับของกลุ่มคนที่มี
การรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มลักษณะต่างๆ เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มออมทรัพย์
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กลุ่มอาชีพ เป็นต้น ให้เกิดเป็นกลุ่มที่มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแรงของสุขภาวะทั้งในมิติทางด้านกาย จิต สังคม และจิตปัญญา ของสมาชิกกลุ่ม เศรษฐกิจพอเพียงขั้นที่ 3 เน้น
การแก้ปัญหาระดับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกลุ่มคนหลายกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในมิติต่างๆ เช่น เครือข่ายลุ่มน้าที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาเรื่องน้าของลุ่มน้านั้นๆ หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ ร่วมมือช่วยเหลือกันในด้าน
การผลิตและการตลาดเพื่อให้สามารถต่อรองแข่งขันกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่อื่นๆ ได้ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยให้ในการเรียนรู้มีมาตรฐานเชิงพฤติกรรมที่
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในประเด็นต่าง ๆ 8 ด้าน ดังนี้ 1) มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เข้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีการ
ทาบัญชีครัวเรือน 3) มีการทาเกษตรกรรมในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการผลิตอาหารปลอดภัย 4) มีการเสริมสร้าง
กิจกรรม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดหนี้สินและลดต้นทุนการผลิต 5) มีการเสริมสร้างสุขภาวะของตนเอง และครัวเรือน
6) มีการทาแผนปฏิบัติการพัฒนาของตนเอง กลุ่ม/ชุมชน 7) สามารถพึ่งพาตนเอง มีความทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น
และ 8) มีส่วนร่วมในกิจ กรรมของชุมชน และสังคม ตามอัตภาพและมีจิตสาธารณะ อนึ่ง มาตรฐานการเรียนรู้มี
พัฒนาการในระยะต้น ระยะกลาง ระยะปลายที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 1 2
และ 3 นอกจากนี้ มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรในภาพรวมยังได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผู้เรียนรู้
ได้พัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ
กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ผู้เรียนรู้มีอย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทางานได้พิจารณาเห็นว่าเมื่อมีการดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกล หลักสูตร “การดารงชีวิตตาม
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” แล้ว ดังนั้นควรให้มีการดาเนินการประเมินผลหลักสูตรดังกล่าวเพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของ
หลักสูตรทั้งในด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร เพื่อนาผลการวิจยั ไปเป็นเป็น
แนวทางในการการพัฒนา ปรับปรุง และการขยายผลการดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกล “หลักสูตรการดารงชีวิต
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อประเมินบริบทในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกลหลักสูตร การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกลหลักสูตร การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ ทางไกลหลักสูตร การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) เพื่อประเมินผลผลิต และผลลัพ ธ์ ในการดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกลหลักสูตร การดารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
5) เพื่อ ประเมิน ผลกระทบ และการเปลี่ ยนแปลงจากการด าเนินการจัด การเรีย นรู้ ทางไกลหลัก สูต ร การ
ดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ได้ดังนี้
บริบท
-วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ปัจจัยเบื้องต้น
-หลักสูตร
-เนื้อหาวิชา
-ชุดสื่อทางไกล
-อุปกรณ์
-สถานที่
-คุณสมบัติของ
ผู้เรียน
-คุณสมบัติของ
ผู้จัดการเรียนรู้
-คุณสมบัติของ
ทีมงานสนับสนุน

กระบวนการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลกระทบ

-การจัดการเรียน
การสอน
-การวัดและ
ประเมินผล
หลักสูตร
-การบริหาร
หลักสูตร

- ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้
- ความพึงพอใจ
- การนาความรู้ใน
หลักสูตรไปปฏิบัติ

- การ
เปลี่ยนแปลงจาก
การเรียนรู้
- เงื่อนไข ปัจจัย
และข้อคิดเห็น
จากการจัดเวที

เงื่อนไข

ปัจจัยภายนอก

ภาพที่ 1 องค์ประกอบและตัวแปรในการประเมินหลักสูตร
ขอบเขตการวิจัย
ในการประเมินผลมีขอบเขต ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านเนี้อหา
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ซึ่งประกอบด้วย การประเมินบริบท ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร (ดังภาพประกอบ 1.1 องค์ประกอบและตัวแปรในการประเมินหลักสูตร) เพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรการเรียนรู้ “การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยชุดสื่อทางไกล
4.2 ขอบเขตด้านตัวแปร
ประกอบด้วย
1) ด้านบริบท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาวิชาของหลักสูตร ชุดสื่อการเรียนการสอน
ทางไกล อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ สถานที่เรียน และคุณสมบัติของผู้เรียนรู้ ผู้จัดการเรียนรู้ และทีมงานสนับสนุน
3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลหลักสูตร และการบริหาร
หลักสูตร
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4) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ความพึงพอใจ และการนาความรู้ในหลักสูตรไป
ปฏิบัติ
5) ผลกระทบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ เงื่อนไข ปัจจัย และข้อคิดเห็นจากการจัดเวที
4.3 ขอบเขตด้านเวลา
ในการประเมินผลทาการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ในระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
ในการประเมินผลทาการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ในระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พศ. 2555
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยคณะผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP
Model ที่พิจารณาจากการประเมินบริบท (Context) ปัจจัยเบื้องต้น (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
ของหลักสูตร (Product) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็น 1) คณะทางานจัดการเรียนรู้ 2) ตัวแทนจากองค์กรภาคีที่ร่วม
ดาเนินงาน3) ผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชน กาหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนรู้จาก 35 จุดเรียนรู้ เก็บข้อมูลจากจุดเรียนรู้ 24 จุดเรียนรู้ๆ ละ 7
คน
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวทั้งหมดทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
ทั้งนี้คณะนักวิจัยได้กาหนดโครงสร้างการดาเนินงานของคณะประเมินผล ดังรายละเอียดในภาพที่ 2

ทีมประเมินผล ภาคเหนือ
นักวิจัย 3 คน

ทีมประเมินผล ภาคกลาง
นักวิจัย 3 คน
ที่ปรึกษา
คณะประเมินหลักสูตร
ทีมประเมินผล ภาคใต้
นักวิจัย 3 คน

ทีมประเมินผลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย 3 คน

ภาพที่ 2 โครงสร้างการดาเนินงานของคณะประเมินผล
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คณะนักวิจัยได้กาหนดแผนการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย สิ่งที่ประเมิน ประเด็นหรือตัวแปรที่
ประเมิน แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การวิเคราะห์ ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการประเมินหลักสูตร
สิ่งที่ประเมิน
1. ประเมิน
บริบท

2. ประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น

ประเด็น/ตัวแปรที่ แหล่งข้อมูล
ประเมิน
/ผู้ให้ข้อมูล
1.วัตถุประสงค์
1. ผู้เรียน
ของหลักสูตร
2. ผู้จัดการ
เรียนรู้
3. ทีมงาน
สนับสนุน

1. หลักสูตร
2. เนื้อหาวิชา
3. ชุดสื่อทางไกล
4. อุปกรณ์
5. สถานที่
6. คุณสมบัติของ
ผู้เรียน
7. คุณสมบัติของ
ผู้จัดการเรียนรู้
8. คุณสมบัติของ
ทีมงานสนับสนุน

1. ผู้เรียน
2. ผู้จัดการ
เรียนรู้
3. ทีมงาน
สนับสนุน

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์

1.แบบสอบถาม
2.การสัมภาษณ์
เจาะลึก (Focus
Group Interview)
3. การสัมมนาระดม
สมอง 2 ครั้ง

1. วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นที่ได้จาก
การสอบถาม
2.วิเคราะห์โดย
วิเคราะห์เนื้อหาและหา
ค่าความถี่ตามประเด็นที่
ได้จากสัมภาษณ์
สัมมนา แบบบันทึกการ
เรียนรู้

1.แบบสอบถาม
2.การสัมภาษณ์
เจาะลึก (Focus
Group Interview)
3. การสัมมนาระดม
สมอง 2 ครั้ง
4. แบบบันทึกการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้จัดการเรียนรู้

1. วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นที่ได้จาก
การสอบถาม
2.วิเคราะห์โดย
วิเคราะห์เนื้อหาและหา
ค่าความถี่ตามประเด็นที่
ได้จากสัมภาษณ์
สัมมนา แบบบันทึกการ
เรียนรู้

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
1. พิจารณาจาก
ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูล

1. พิจารณาจาก
ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูล
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ตารางที่ 1 แผนการประเมินหลักสูตร (ต่อ)
สิ่งที่ประเมิน
3. ประเมิน
กระบวนการ

4. ประเมิน
ผลผลิต

ประเด็น/ตัวแปรที่
ประเมิน
1. การจัดการ
เรียนการสอน
2. การวัดและ
ประเมินผล
หลักสูตร
3. การบริหาร
หลักสูตร

แหล่งข้อมูล
/ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้เรียน
2. ผู้จัดการ
เรียนรู้
3. ทีมงาน
สนับสนุน

1. ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้
2. ความพึงพอใจ
3. การนาความรู้
ในหลักสูตรไป
ปฏิบัติ

1. ผู้เรียน
2. ผู้จัดการ
เรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้

วิธีการวิเคราะห์

1.แบบสอบถาม
2.การสัมภาษณ์
เจาะลึก (Focus
Group Interview)
3. การสัมมนาระดม
สมอง 2 ครั้ง
4. แบบบันทึกการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้จัดการเรียนรู้

1. วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นที่ได้จาก
การสอบถาม
2.วิเคราะห์โดย
วิเคราะห์เนื้อหาและหา
ค่าความถี่ตามประเด็นที่
ได้จากสัมภาษณ์
สัมมนา แบบบันทึกการ
เรียนรู้

1.แบบสอบถาม
2.การสัมภาษณ์
เจาะลึก (Focus
Group Interview)
3. การสัมมนาระดม
สมอง 2 ครั้ง
4. แบบบันทึกการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
และผู้จัดการเรียนรู้

1. วิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
ตามประเด็นที่ได้จาก
การสอบถาม
2.การวิเคราะห์เนื้อหา
และหาค่าความถี่ตาม
ประเด็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ สัมมนา แบบ
บันทึกการเรียนรู้
3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้โดยหาค่า
ร้อยละและค่าเฉลี่ย
4. วิเคราะห์ความพึง
พอใจและการนาความรู้
ไปปฎิบัติโดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เกณฑ์ในการ
ประเมิน
1. พิจารณาจาก
ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูล

1. พิจารณาจาก
ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ยของ
ข้อมูล
2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
พิจารณาจากค่า
ร้อยละและ
ค่าเฉลี่ย
3. ความพึง
พอใจและการ
นาความรู้ไป
ปฎิบัติพิจารณา
จากค่าเฉลี่ยของ
การประเมิน
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแนวคาถามในการสนทนากลุ่ม (FOCUS
GROUP INTERVIEW) โดยผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
สาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มต่างๆ ทั้ง 4 กลุ่ม
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะนักวิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร ใน 4 ภาคจานวน 24 ชุมชน/กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถาม แบบและแนวคาถามในการสนทนากลุ่ม (FOCUS
GROUP INTERVIEW) และการจัดเวทีการสัมมนาระดมสมอง 2 ครั้ง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิติที่ใช้
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดหมวดหมู่ข้อมูล การเปรียบเทียบ การอธิบายความเชื่อมโยงสัมพันธ์ โดยนา
คะแนนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้าน
ต่างๆ โดยใช้อัตราส่วนตาม (Rating scale) มาตราการวัดของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.80 หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
1.81 – 2.60 หมายถึง
ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
2.61 – 3.40 หมายถึง
ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
3.41 – 4.20 หมายถึง
ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง
ระดับมากที่สุด
ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และการนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเกียวกับ บริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิตของ
หลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้เรียนรู้
ผู้เรียนรู้มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 61.9) เป็นเพศหญิง เกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ32.5) มีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี เกือบครึ่ง (ร้อยละ 41.3 ) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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1.2. ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้จัดการการเรียนรู้
ผู้จัดการการเรียนรู้ มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.6) เป็นเพศหญิง ประมาณหนึ่งในสามของ
(ร้อยละ31.6) มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี ประมาณหนึ่งในสาม (ร้อยละ 31.6 ) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี กว่า
ครึ่ง (ร้อยละ 52.6) ประกอบอาชีพเกษตรกร ได้แก่ ทาสวนทานา เกือบครึ่ง (ร้อยละ 42.1) เป็นผู้แทนเกษตรกร และ
กว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.6 ) ไม่มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรกระบวนการ/การจัดการเรียนรู้
1.3. ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของคณะทางานจัดการเรียนรู้
คณะทางานจัดการเรียนรู้ มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.9) เป็นเพศชาย ประมาณสองในสาม
(ร้อยละ70.6) มีอายุระหว่าง 51-60 ปี เกือบครึ่ง (ร้อยละ 47.1 ) จบการศึกษาระดับปริญญาโท และประมาณสอง
ในสาม (ร้อยละ 70.6 ) รับราชการ
1.4. ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของตัวแทนจากองค์กรภาคี
ตัวแทนจากองค์กรภาคี เป็นเพศชาย และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.0 เท่ากัน กว่าหนึ่งใน
สาม (ร้อยละ40.0) มีอายุระหว่าง 51-55 ปี ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 70.0) จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ประมาณสองในสาม (ร้อยละ 70.6) ประกอบอาชีพรับราชการ
ตอนที่ 2 บริบทของหลักสูตร
2.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเรียนรู้ของผู้เรียนรู้
ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เข้าเรียนรู้ (ร้อยละ 51.6) มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเรียนรู้ตาม
หลักสูตรนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
2.2. ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้จากผู้จัดการการเรียนรู้
กว่าหนึ่งในสามของผู้จัดการการเรียนรู้ (ร้อยละ 36.8) รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ที่จานวนผู้
เรียนรู้ต่ากว่า 15 คน
2.3. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ดังนี้ 1) เพื่อให้ผู้เรียน
เข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และระบุคุณค่าความสาคัญ ประโยชน์ของการ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.65,
S.D. = 0.49) 2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบได้ในระดับมาก
ที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.47, S.D. = 0.51) 3) เเพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความตั้งใจ
และความคาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนาแผนการดาเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงของตน ครอบครัว กลุ่มและชุมชนไปปฏิบัติได้ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X =
4.41, S.D. = 0.51) 4) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเข้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.47, S.D. = 0.62) และ 5) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การบูรณาการร่วมกันขององค์กรภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และภาค
สถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.47,
S.D. = 0.62)
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ตอนที่ 3 ปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร
3.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
3.1.1 หมวดวิชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในหมวดวิชา หลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใน วิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวแทนภาคี ( X = 4.70, S.D. = 0.48) วิชาวิถีชีวิตพอเพียง ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.59, S.D. = 0.62) วิชาโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.35, S.D. = 0.70) และ วิชาวิถีปราชญ์ชาวบ้าน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X =
4.41, S.D. = 0.62)
3.1.2 หมวดวิชา บัญชีครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในหมวดวิชา บัญชี
ครัวเรือน ใน วิชาบัญชีครัวเรือน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.41, S.D. = 0.71)
วิชาการจัดการข้อมูลเพื่อวางแผนชีวิตและแผนชุมชน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X =
4.24, S.D. = 0.66)
3.1.3 หมวดวิชา การจัดการทรัพยากรสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในหมวดวิชา การ
จัดการทรัพยากรสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ใน วิชาเกษตรอินทรีย์ ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการ
เรียนรู้ ( X = 4.71, S.D. = 0.47) วิชาเกษตรกรรมไร้สารพิษ ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.71, S.D. = 0.47) วิชาการจัดการทรัพยากรดิน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
วิชาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.30, S.D.
= 0.67) และ วิชาเลือก (ตามความสนใจ) ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มผู้จัดการการเรียนรู้ ( X = 4.47, S.D. = 0.51)
3.1.4 หมวดวิชา การเสริมสร้างอาชีพ การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในหมวดวิชา การ
เสริมสร้างอาชีพ การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุนการผลิต ใน วิชาการลดต้นทุนและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.76, S.D. = 0.56) วิชาการเสริมสร้างอาชีพ
ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.59, S.D. = 0.51) และ วิชาเลือก (ตามความสนใจ)
ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.47, S.D. = 0.51)
3.1.5 หมวดวิชา การจัดการกลุ่ม เครือข่าย ชุมชน และการตลาด
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในหมวดวิชา การ
จัดการกลุ่ม เครือข่าย ชุมชน และการตลาด ใน วิชาวิสาหกิจชุมชน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X =
4.30, S.D. = 0.67) และ วิชาระบบการแลกเปลี่ยนและการจัดการตลาดชุมชน
ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวแทนภาคี ( X = 4.30, S.D. = 0.67)
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3.1.6 หมวดวิชา การเสริมสร้างสุขภาวะและการเสริมสร้างศักยภาพ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในหมวดวิชา การ
เสริมสร้างสุขภาวะและการเสริมสร้างศักยภาพ ใน วิชาการดูแลสุขภาวะ ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางาน
จัดการเรียนรู้ ( X = 4.35, S.D. = 0.61) วิชาการเสริมสร้างศักยภาพผู้นาชุมชน ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
คณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.35, S.D. = 0.70) และ วิชาเลือก (ตามความสนใจ) ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
คณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.41, S.D. = 0.51)
3.2 ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ของหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ของหลักสูตร
ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ สื่อวิดีทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวแทนภาคี ( X = 4.50, S.D. = 0.53) อุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี และอื่นๆ ในระดับมาก คือ กลุ่ม
คณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. = 0.70 คู่มือแนวการเรียนรู้ประจาหลักสูตร ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวแทนภาคี ( X = 4.30, S.D. = 0.67) บันทึกการออกแบบกระบวนการ ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการ
เรียนรู้ ( X = 4.06, S.D. = 0.66) สถานที่ในการจัดการเรียนรู้ ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.12, S.D. = 0.48) คุณสมบัติของผู้เรียนรู้ ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.00, S.D.
= 0.61) คุณสมบัติของผู้จัดการเรียนรู้ประจาพื้นที่ ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X =
4.24, S.D. = 0.44) และ คุณสมบัติของทีงานสนับสนุน ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X =
4.00, S.D. = 0.35)
ตอนที่ 4 กระบวนการของหลักสูตร
4.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของหลักสูตร
4.1.1 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของระบบการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของระบบการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้านดังนี้
กาหนดเวลาการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมากทั้ง คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.65, S.D. =
0.49) ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ กลุ่มผู้เรียนรู้ มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสม ในระดับมาก ( X = 3.73, S.D. =
0.72) ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ช่วงที่ 1 ระยะการเข้าใจ ประมาณ 8 สัปดาห์ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ
กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.69) และ ช่วงระยะเวลาการเรียนรู้ช่วงที่ 2 ระยะการเข้าถึง
และพัฒนา ประมาณ 24 สัปดาห์ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X =
4.35, S.D. = 0.70)
4.1.2 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการลงทะเบียนเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการลงทะเบียนเรียน ในระดับมาก คือ
กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.00, S.D. = 0.00)
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4.1.3 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการวัดผลการสาเร็จการเรียนรู้
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการวัดผลการสาเร็จการเรียนรู้ ทั้ง 4
ด้านดังนี้ มีเวลาเรียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของจานวนวันที่มีการนัดพบของกลุ่ม (ร้อยละ 80 ของ 20 วัน) มีความ
เหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. = 0.70) มีการทาบัญชีครัวเรือน
สม่าเสมอ (สาหรับผู้ที่ไม่เคยทาบัญชีครัวเรือน) มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือกลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.20, S.D.
= 0.63) มีการทาโครงงานส่วนบุคคลและโครงงานกลุ่ม (แผนชีวิต) มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
คณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.35, S.D. = 0.70) และ มีการทากิจกรรม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ของตนเองและ
ครัวเรือน มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.29, S.D. = 0.69)
4.1.4 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตร ทั้ง 14 ด้านดังนี้
การประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.18,
S.D. = 0.53) การรวบรวมส่งใบสมัครของผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้ให้ มสธ./Node มีความเหมาะสม ในระดับ
มาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. = 0.48) การสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ใน
ระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. = 0.60) การรับเอกสารและสื่อการเรียนรู้จาก
มสธ./Node มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. = 0.60) การ
วางแผน กาหนดวิชา/สื่อ/เวลา กับผู้เรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.24 S.D. = 0.44) การจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วงที่ 1 มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางาน
จัดการเรียนรู้ ( X = 4.18, S.D. = 0.53) การส่งเสริมการทาแผนชีวิต/แผนกลุ่ม มีความเหมาะสม ในระดับมาก
ที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.40, S.D. = 0.52 การจัดกระบวนการเรียนรู้ช่วงที่ 2 มีความเหมาะสม ในระดับ
มาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. = 0.70) การประสานหน่วยงาน/ชุมชน ขับเคลื่อนแผน
ชีวิต/แผนกลุ่ม มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.06, S.D. = 0.66)
การติดตาม เยี่ยมให้กาลังใจผู้เรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
(X =
4.12, S.D. = 0.78) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางาน
จัดการเรียนรู้ ( X = 4.24 S.D. = 0.66) การประเมินผลหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับ
มาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.18, S.D. = 0.73) การรายงานผลการเรียนรู้และผลการ
ประเมินให้ มสธ./Node มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.12, S.D. =
0.60) และการประสานงานกับ มสธ./Node ในการขับเคลื่อนต่อไป มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่ม
คณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.18, S.D. = 0.53)
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ตอนที่ 5 ผลผลิตของหลักสูตร
5.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตของหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตของหลักสูตร ทั้ง
3 ด้านดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.06,
S.D. = 0.43) ความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้
( X = 4.24, S.D. = 0.44) และ การนาความรู้ในหลักสูตรไปปฏิบัติของผู้เรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ
กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.20, S.D. = 0.63)
5.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรู้
5.2.1 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เข้าสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เข้าสู่วิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ
กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.41, S.D. = 0.51) และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 4.00, S.D. = 0.35)
5.2.2 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการทาและใช้ประโยชน์จากบัญชีครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการทาและใช้ประโยชน์จากบัญชี
ครัวเรือน ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวแทนภาคี ( X = 4.40, S.D. = 0.70)

และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างมีความ

คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 3.82, S.D. = 0.53)
5.2.3 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการทาเกษตรกรรมในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการ
ผลิตอาหารปลอดภัย
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการทาเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน และการผลิตอาหารปลอดภัย ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.30, S.D. = 0.67)

และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บรรลุผลการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.00, S.D. = 0.47)
5.2.4. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการเสริมสร้างกิจกรรม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลด
หนี้สินและลดต้นทุนการผลิต
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการเสริมสร้างกิจกรรม

เพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย ลดหนี้สินและลดต้นทุนการผลิต ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.60, S.D. = 0.70)

และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บรรลุผลการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้ ( X = 3.94, S.D. = 0.43)
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5.2.5. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการเสริมสร้างสุขภาวะของตนเอง และครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการเสริมสร้างสุขภาวะของตนเอง

และ

ครัวเรือนทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่ม
ตัวแทนภาคี ( X = 4.50, S.D. = 0.71)

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับ

มาก คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 3.90, S.D. = 0.74)
5.2.6. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการทาแผนปฏิบัติการพัฒนาของตนเอง กลุ่ม/ชุมชน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านมีการทาแผนปฏิบัติการพัฒนาของ
ตนเอง กลุ่ม/ชุมชน ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คือ
กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.40, S.D. = 0.52)

และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ มีความเหมาะสม

ในระดับมาก คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.00, S.D. = 0.67)
5.2.7. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการสามารถพึ่งพาตนเอง มีความทุกข์น้อยลง มีความสุข
มากขึ้น
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการสามารถพึ่งพาตนเอง มีความทุกข์
น้อยลง มีความสุขมากขึ้น ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ในระดับมาก
ที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.40, S.D. = 0.70) และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.00, S.D. = 0.67
5.2.8. ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และสังคม ตาม
อัตภาพและมีจิตสาธารณะ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
และสังคม ตามอัตภาพและมีจิตสาธารณะ ทั้ง 2 ด้านดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.30, S.D. = 0.48) และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้
มีความเหมาะสม ในระดับมาก คือ กลุ่มตัวแทนภาคี ( X = 4.00, S.D. = 0.47)
ตอนที่ 6 ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงจากการดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกลหลักสูตร การ
ดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
6.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ในระดับบุคคล
ผู้เข้าเรียนรู้เกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 29.4) มีความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
บุคคล คือนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
ผู้จัดการการเรียนรู้กว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52.6) มีความคิดเห็นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล คือ มีการนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ
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6.2. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ในระดับกลุ่ม
ผู้เข้าเรียนรู้เกือบหนึ่งในห้า (ร้อยละ 18.2) มีความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับ
กลุ่ม คือ เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
ผู้จัดการการเรียนรู้เกือบครึ่ง (ร้อยละ 42.1) มีความคิดเห็นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับกลุ่ม คือ เกิดกลุ่มกิจกรรมการผลิตต่างๆ ตามที่เรียนรู้
6.3. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ในระดับชุมชน
ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ 15.9 มีความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน คือ คนใน
ชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้น ผู้จัดการการเรียนรู้เกือบครึ่ง (ร้อยละ 41.7) มีความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน
คือ คนในชุมชนมีความรู้เพิ่มขึ้น
6.4. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ในระดับหน่วยงาน
ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ17.5 มีความคิดเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับหน่วยงาน คือ มี
หน่วยงานต่างๆ มาทางานร่วมกันมากขึ้น ผู้จัดการการเรียนรู้กว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 26.3) มีความคิดเห็นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับหน่วยงาน คือ มีหน่วยงานต่างๆมาทางานร่วมกันมากขึ้น
ตอนที่ 7 เงื่อนไขและปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในมิตติ ่างๆ
7.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยภายนอกของหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ให้ประสบความสาเร็จดังนี้ กลุ่ม
ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ 10.3 คือ การมีหน่วยงานต่างๆ มาดาเนินงานร่วมกัน
กลุ่มผู้จัดการการเรียนรู้ประมาณ
หนึ่งในห้า (ร้อยละ 21.0) คือ สภาพแวดล้อมเอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ กลุ่มคณะทางานจัดการเรียนรู้เกือบครึ่ง (ร้อย
ละ 41.2) คือ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งบประมาณ และการประสานงาน และกลุ่มตัวแทนภาคี เกือบครึ่ง
(ร้อยละ 40.0) คือ การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ
สาหรับปัจจัยอุปสรรคในการเรียนรู้นั้น ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ 10.3 มีความคิดเห็นว่า ปัจจัย
อุปสรรคในการเรียนรู้ คือ ตัวผู้เรียนเอง เช่น ไม่มเี วลาว่าง ผู้จัดการการเรียนรู้กว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 26.3) คือ สถานที่
เรียนรู้ อุปกรณ์ คณะทางานจัดการเรียนรู้ เกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 29.4) เท่ากัน คือ สถานที่เรียนรู้ อุปกรณ์การ
เรียนรู้ และเวลาในการเรียนรู้ ไม่ค่อยมีเวลา ว่างไม่ตรงกัน และตัวแทนภาคี เกือบครึ่ง (ร้อยละ 40.0) คือ เวลาในการ
เรียนรู้ ไม่ค่อยมีเวลา ว่างไม่ตรงกัน
7.2. ข้อมูลความคิดเห็นอื่นที่เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
7.2.1 ด้านบริบท/สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับ การใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ด้านบริบท/
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ 8.7 เท่ากัน คือ ปรับปรุงหลักสูตรมีเนื้อหาหลากหลาย สื่อวิดีทัศน์
และสื่อ อื่นๆ และปรับปรุงสถานที่เรียนรู้ อุปกรณ์ ผู้จัดการการเรียนรูก้ ว่าหนึ่งในสี่ (ร้อยละ 26.3) คือ ปรับปรุง
หลักสูตรมีเนื้อหาสอดคล้องชุมชนและสถานการณ์ คณะทางานจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 5.9 เท่ากัน คือ ผู้ประสานงานที่
เข็มแข็ง ผู้จัดการเรียนรู้เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ การติดตามและเยี่ยมศูนย์ และ ส่งเสริมอาชีพจากการเรียนรู้ และ
ตัวแทนภาคี เกือบหนึ่งในสาม (ร้อยละ 30.0) คือ มีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม ใช้สื่อหลากหลาย
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7.2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรด้านปัจจัยเบื้องต้น
ดังนี้ ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ 6.3 คือ ปรับปรุงสื่อวิดีทัศน์ ด้านคุณภาพเวลา เนื้อหา ผู้จัดการการเรียนรู้ ร้อยละ 15.8
เท่ากัน คือ ปรับปรุงสื่อวิดีทัศน์ ด้านคุณ ภาพเวลา เนื้อหา และมีงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้สถานการณ์
คณะทางานจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 29.4 คือ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุมชน และตัวแทนภาคี เกือบครึ่ง
(ร้อยละ 40.0) คือ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
7.2.3 ด้านกระบวนการ
กลุ่ม ตัว อย่า งมี ความคิ ดเห็ นอื่ นที่เ กี่ย วกับ การใช้ หลั กสูต รเพื่อปรับ ปรุง หลั กสูต ร ด้า น
กระบวนการ ดั งนี้ ผู้เ ข้ าเรี ยนรู้ ร้ อยละ 15.1 คือ จัด กระบวนการเรีย นหรื อหลั กสู ต รให้ ชัด เจน เป็ น ปัจ จุ บัน มี
หน่วยงานร่วมสนับสนุน ผู้จัดการการเรียนรู้ กว่าหนึ่งในสี่ ร้อยละ 26.3 คือ จัดกระบวนการเรียนหรือหลักสูตรให้
ชัดเจน และอบรมผู้จัดการการเรียนรู้ คณะทางานจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 17.6 คือ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ชัดเจน
เป็นขั้นตอน และตัวแทนภาคี ร้อยละ 10.0 เท่ากัน คือ ควรมีการแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
คาแนะนาการกาหนดขึ้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการศึกษาดูงาน สัมมนาแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
และผู้เรียนรู้บางส่วน ชอบการปฏิบัติมากกว่าเรียน
7.2.4 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ในการเรียนรู้
กลุ่ม ตัว อย่า งมี ความคิ ดเห็ นอื่ นที่เ กี่ย วกับ การใช้ หลั กสูต รเพื่อปรับ ปรุง หลั กสูต ร ด้า น
ผลผลิต/ผลลัพธ์ในการเรียนรู้ ดังนี้ ผู้เข้าเรียนรู้ ร้อยละ 7.1 คือ มีรายได้จากกิจกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ผู้จัดการ
การเรียนรู้ ร้อยละ 15.8 เท่ากัน คือ มีการประเมินการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และควรสนับสนุนให้มีการนาความรู้มา
ใช้ในชีวิตประจาวันได้ คณะทางานจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 17.6 คือ มีการนาความรู้ไปใช้และเกิดรายได้ และ
ตัวแทนภาคี เกือบครึ่ง (ร้อยละ 40.0) คือ มีการประเมินผลตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และจัดเก็บข้อมูล
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลเชิงคุณ ภาพเกี่ยวกับ ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงจากการ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรการดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 8 ผลกระทบการดาเนินการจัดการเรียนรูท้ างไกล หลักสูตรการดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง
8.1 ข้อมูลจากการเยี่ยมพื้นที่
พบว่าศูนย์เรียนรูท้ างไกลเศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ จานวน 26 ศูนย์ ส่วนใหญ่ได้เริ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้แล้ว โดยศึกษาจากสื่อวิดีทัศน์เป็นหลัก ทั้งนี้มีบางกลุ่มที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น
เชิญวิทยากรภายนอกมาสอน การไปศึกษาดูงาน และบางกลุ่มมีการเรียนรู้ต่อยอดจากสิ่งที่สมาชิกผู้เรียนรู้มีอยู่เดิม
บางศูนย์มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
โดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ สื่อวิดีทัศน์บางส่วนมีเนื้อหาคล้ายกัน มีความยาวมาก และมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพของสื่อในบางวิชา และปัญหาในเรื่องเวลาของผู้เรียนรู้การ คือ ไม่ค่อยมีเวลาว่าง และเวลาว่างไม่
ค่อยตรงกัน
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พบว่ า ผู้ เรี ย นรู้ และผู้ จัด การการเรี ย นรู้ ได้ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า เงื่ อ นไขและปั จ จั ย ภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ดังนี้ 1) ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน พบว่า หากได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ชุมชน จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเข้าร่วมการเรียนรู้ 2) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน พบว่า บางศูนย์เรียนรู้พยายาม
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ทั้งหน่วยงานในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วย
ตาบล และหน่วยงานภายนอกทั้งหน่วยงานรัฐองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ และ 3) ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม พบว่า หากชุมชนใดที่มีพื้นฐานความรู้และการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บ้างแล้ว จะมี
การดาเนินการเรียนรู้ได้รวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้อม เช่น ฝนตก น้าท่วม ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งในแง่
เป็นอุปสรรค และเป็นปัจจัยเกื้อหนุน เช่น น้าท่วม ทาให้ไปทาการเกษตรไม่ได้จึงมารวมกลุ่มกันเรียนรู้ เป็นต้น
ตอนที่ 9 การเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ ได้แก่ ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่าผู้เรียนรู้ และผู้จัดการการเรียนรู้ ได้ให้ข้อมูลว่าในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ ทั้งใน ระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีความรู้ความ
เข้า ใจเพิ่มขึ้น การทากิจ กรรมการผลิตต่างๆทั้งในระดับครัวเรือนและกลุ่ม เพื่อบริโภค อุปโภคในครัวเรือน และ
จาหน่า ย มีการรวมกลุ่มเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน มีความภาคภูมิใจในชุมชน ตลอดจนมีการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพิ่มขึ้น
ตอนที่ 10 ข้อมูลการการจัดเวทีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดารงชีวิต
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
พบว่าผู้เรียนรู้ ผู้จัดการการเรียนรู้ และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล สรุปบทเรียนเบื้องต้น การ
จัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ควรมีการดาเนินการ
เรียนรู้ที่เป็นระบบ ชัดเจน ควรมีการอบรม ให้คาแนะนาผู้จัดการการเรียนรู้สม่าเสมอ ควรมีการปรับปรุงสื่อวิดีทัศน์ให้
มีความกระชับขึ้น ควรมีการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปทากิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก และคนใน
ชุมชน ควรมีการพบปะพูดคุยระหว่างศูนย์ เครือข่ายใกล้เคียง เช่นพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่อง จุดเด่น ด้อยที่จะแก้ไข
แผนที่จะดาเนินงานร่วมกัน แนวทางเพื่อปรับปรุงต่อไปในเรื่องของ หลักสูตร การทาบัญชี สื่อในการนาเสนอ และ
ระบบการทาเรียนการสอน เนื่องจาก ปรับหลักสูตร ของมสธ. เป็นการวิจัยชุมชน ทาให้ชุมชนรู้สึกภูมิใจ มีการ
นาเสนอผลการปฏิบัติของชุมชน ซึ่งทาให้เกิดความภาคภูมิใจของชุมชน มีการชี้แจงกับผู้จัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน มี
การจัดทาทาเนียบผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพิ่มเติม เช่น เว็บไซด์ หรือบล็อก
การจัดทามาตรฐานหลักสูตร ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างเป็นรูปธรรม การประเมินผลต้องการความชัดเจน
เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
1. ด้านบริบทของหลักสูตร
1.1.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเรียนรู้ของผู้เรียนรู้
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พบว่าผู้เข้าเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญา แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และระบุคุณค่าความสาคัญ ประโยชน์ของการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
และข้อที่ 2) เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้ผู้เข้า
เรียนรูย้ ังมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทางานปัจจุบัน
ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อที่ 3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงความตั้งใจ และความคาดหวังที่จะ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนาแผนการดาเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของตน ครอบครัว
กลุ่มและชุมชนไปปฏิบัติได้ ข้อที่ 4) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเข้าสู่วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงได้ และข้อที่ 5) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การบูรณาการร่วมกันขององค์กรภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น และภาคสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนรู้ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยความสมัครใจของ
ตนเอง และต้องการนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการดารงชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2. ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้จากผู้จัดการการเรียนรู้
พบว่าศูนย์เรียนรู้ส่วนมากมีจานวนผู้เรียนรู้ต่ากว่า 15 คน รองลงมามีประมาณ 16-20 คน
ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ ทั้งในด้านสถานที่ อุปกรณ์เรียนรู้ และการนัดหมายเวลาในการเรียนรู้
ทั้งนี้หลักสูตรได้กาหนดผู้เรียนรู้แต่ละศูนย์ไว้ประมาณ 15-20 คน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ข้อจากการวิจัยพบว่าผู้เรียนรู้แต่ละศูนย์ส่วยใหญ่มีน้อยกว่า 15 คน ทั้งนี้จากการเก็บรวมรวม
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างให้ข้อสังเกตว่า ในช่วงเริ่มต้น จะมีผู้เรียนรู้จานวนมาก ประมาณ 20-30 คน และสาเหตุที่ผู้เรียนรู้
บางคนเริ่มทยอยขาด เนื่องจากผู้ที่มาเข้าร่วมการเรียนรู้เข้าใจว่าจะได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณจากหลักสูตร
และผู้เรียนรู้บางส่วนไม่สามารถจัดสรรเวลาเพื่อมาเข้าร่วมการเรียนรู้ได้ อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารหลักสูตรฯ ได้มี
การจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นแก่ศูนย์การเรียนรู้ จานวนเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้
ต่อยอดในการนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ อนึ่งผู้เรียนรู้บางศูนย์ให้ข้อคิดเห็นว่าการมีผู้เรียนรู้น้อยทาให้สะดวกในการ
ประสานงาน และจะมีการขยายจานวนผู้เรียนรู้เพิ่มเติมในระยะต่อไป
1.1.3. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมชองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ ใน
2 ระดับ คือ ระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนรูท้ ี่ต้องการนาความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร
2.1.1. ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ต่อความเหมาะสมชองโครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหา
วิชา ในแต่ละรายวิชาใน 2 ระดับ คือ ระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากโครงสร้างของหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนรู้ให้ข้อสังเกตว่า การจัด
หลักสูตรการเรียนรู้ออกเป็นหมวดการเรียนรู้ต่างๆ และในแต่ละหมวดการเรียนรู้มีรายวิชาย่อยๆ ลงไป ทาให้กลุ่มผู้
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เรียนรู้สามารถเลือกหมวดวิชาและวิชาที่ต้องการเรียนได้ตามลาดับความสนใจ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ผู้เรียนรู้สนใจที่จะ
เรียนรู้ตามลาดับความต้องการของตนเอง
2.1.2. ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ของหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ของหลักสูตร
ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ สถานที่ คุณสมบัติผู้เรียน คุณสมบัติผู้จัดการเรียนรู้ คุณสมบัติผู้สนับสนุน
ใน 2 ระดับ คือ ระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ของหลักสูตร เช่น สื่อการเรียน
การสอน อุปกรณ์ สถานที่ นั้น และผู้เรียนรู้และผู้จัดการการเรียนรู้ได้เป็นผู้ร่วมกันเพื่อหาปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เหล่านี้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากชุดสื่อทางไกลที่เป็นสื่อวิดีทัศน์นั้น ทาให้ผู้เรียนรู้สามารถเห็นตัวอย่างการปฏิบัติจาก
กรณีศึกษาต่างๆ ได้ และสามารถนามาทดลองทาตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในสื่อวิดีทัศน์ได้ ส่วนคุณสมบัติผู้เรียน
คุณสมบัติผู้จัดการเรียนรู้ คุณสมบัติผู้สนับสนุนนับเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้จัดการการเรียนรู้ว่า ควรเป็นผู้ที่เสียสละ ส่วนคุณสมบัติของผู้เรียนรู้ คือ จะต้องมี
ความต้องใจในการเรียนรู้อย่างแท้จริง จึงจะประสบผลสาเร็จ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนเพื่อเป็นการต่อยอดนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริง จะทาให้เกิดผลดีต่อการนา
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
3. ด้านกระบวนการของหลักสูตร
ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการของหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของระบบการเรียนรู้ การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลการสาเร็จการเรียนรู้ และการบริหารหลักสูตรใน 2 ระดับ คือ ระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาก
จาก การลงทะเบียนเรียน การวัดผลการสาเร็จการเรียนรู้ และการบริหารหลักสูตรที่กาหนดไว้ มีความเป็นระบบ
สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ยุ่งยากมากนัก อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกระบวนการ
ของหลักสูตร เช่น ควรมีการสัมมนาผู้จัดการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาจจะใช้เวลาในการอบรมและสัมมนาเพิ่มขึ้น สาหรับการประสานงานระหว่างส่วนกลางและศูนย์เรียนรู้
รวมถึงระหว่างศูนย์เรียนรู้ด้วยกันเองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อสังเกตุว่า การติดตามเยี่ยมให้
กาลังใจผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนมีกาลังใจและมีความมั่นใจว่าดาเนินการได้ถูกต้อง และควรมีหน่วยงานหลักหรือทาเนียบผู้
เรียนรู้เพื่อให้แต่ละศูนย์การเรียนรู้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ อนึ่งกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะให้ผู้บริหาร
หลักสูตรฯ จัดทาวิดีทัศน์ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ในระยะที่ 1 เพื่อเป็นแนว
ทางการการจัดการเรียนรู้ให้กับศูนย์เรียนรู้อื่นๆ ต่อไป และผู้บริหารหลักสูตรฯได้จัดทาวิดีทัศน์ดังกล่าวเพื่อแจกจ่ าย
ให้กับศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการประเมินผลผลิตของหลักสูตร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และ การนาความรู้ในหลักสูตรไปปฏิบัติของผู้เรียนรู้ ใน 2 ระดับ คือ ระดับมาก
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และมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร เนื่องจากสามารถประยุกต์ความรู้ที่
ได้รับจากหลักสูตร และประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างในสื่อวิดีทัศน์ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ทั้งในเรื่องของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการทากิจกรรมมการผลิตต่างๆ เพื่อใช้บริโภค อุปโภคในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้
สาหรับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 ด้านนั้น กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อความเหมาะสมของมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและการบรรลุผลการเรียนรู้ ทั้ง 8 ด้านใน 2 ระดับ
เช่นเดียวกัน คือ ระดับมากและมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
ทั้ง 8 ด้านมีความเหมาะสม และสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานทั้ง 8 ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากการประเมิน หลั กสู ต รการศึก ษาทางไกล เรื่ อง การดารงชีวิ ตตามวิ ถีเ ศรษฐกิจ พอเพี ยงโดยมี
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้ คือ
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรดาเนินการปฐมนิเทศผู้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัด
กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การคัดสรรสื่ อ ควรดาเนินการคัดเลือกสื่อให้เหมาะสม เช่น เนื้อหากระชับ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน และคุณภาพของสื่อ เป็นต้น
3. คู่มือการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ ควรปรับให้สามารถนาไปใช้งานได้ง่าย และสอดคล้องกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
4. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น การมีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณเบื้องต้น เพื่อความคล่องตัวในการดาเนินการ
5. ควรสนับสนุนการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนใกล้เคียง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เข้าเรียนรู้ ผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชน
คณะทางานจัดการเรียนรู้ และตัวแทนจากองค์กรภาค ต่อ หลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดารงชีวิตตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษาทางไกล
เรื่อง การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้เข้าเรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชน ต่อสื่อที่ใช้ใน
หลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลสื่อใช้ในหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง การดารงชีวิตตาม
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