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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของหมู่บ้านบ้านในสอย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ และ 3) เพื่อจัดท�ำและ
ตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิธีการด�ำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานของ
หมู่บ้านบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ วาระ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการประเมินโดยการใช้ฉันทามติ ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการด�ำเนินงานของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
เลือกแบบเจาะจงจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3 หมู่บ้าน จ�ำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์และสรุปเป็นความเรียง ขั้นตอนที่ 3 การจัดท�ำและ
ตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
วาระการประชุมโดยใช้กระบวนการประชุมรวมพลังสร้างสรรค์แบบ AIC ซึ่งแบบตรวจสอบร่างกลยุทธ์ใช้
การลงฉันทามติใน 4 ด้าน คือ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านการใช้
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2. ผลการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทุกหมู่บ้านต้นแบบมีการปฏิบัติครบ
ทั้งมาตรฐาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และมีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
3. กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งต้องด�ำเนินการ 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่
การเป็นศูนย์ข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาฐานการเรียนรู้สู่ฐานเรียนรู้ชุมชน
และผลการตรวจสอบกลยุทธ์ พบว่า ทุกกลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
การใช้ประโยชน์ผ่านฉันทามติ
ค�ำส�ำคัญ: กลยุทธ์ การยกระดับคุณภาพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านในสอย
Abstract
This research aims 1) to evaluate the implementation standards used for
monitoring Ban Nai Soi village, 2) to study the implementation procedure used in Sufficient
Economy Village ’s model in Mae Hong Son province and Chiang Mai province, and 3) to
set and examine the strategy of quality enhancement for Ban Nai Soi Community
Learning Center leading to a Sufficiency Economy Village in the research has 3 steps as
follows: Step 1: to evaluate the implementation standards used for monitoring Ban Nai
Soi village. The study used focus group discussions by purposive sampling with a total of
32 informants. Study tools included workshop agenda notes and implementation
evaluation were drawn from the analysis of data collected by using consensus. Step 2:
to study the implementation procedure used in Sufficiency Economy Village’s model in
Mae Hong Son province and Chiang Mai province. The selected study group was chosen
by purposive sampling from 3 Sufficiency Economy villages with a total of 9 informants.
The study tool used was a semi structured interview with data analysis and summary of
interviews completed as essay writing. Step 3: to set and examine the strategy of quality
enhancement for Ban Nai Soi Community Learning Center leading to a Sufficiency Economy
Village in Mae Hong Son province. The study used focus group discussions by purposive
sampling with a total of 12 informants. Study tools included workshop agenda notes by
an Appreciation Influence Control (AIC) process which examined 4 qualifications including
consistency, suitability, feasibility, and utility.
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The Strategy of Quality Enhancement for Ban Nai Soi Community Learning
Center Leading to Sufficiency Economy Village, Mae Hong Son Province

The study found that:
1. The outcome of monitoring the implementation standard for Ban Nai Soi
village, Mae Hong Son province did not meet with 3 qualifications and 9 indicators. The
outcome of the implementation procedure used in Sufficiency Economy Village.
2. Found completed all the implementation procedure for 4 standard qualifications and 23 indicators as well as had methodically implementation.
3. The examination’s outcome of the drafting the strategy of quality enhancement for Ban Nai Soi Community Learning Center Leading to Sufficiency Economy Village,
Mae Hong Son province found that Ban Nai Soi village need to implementation for 4
strategies including 1) strategy to develop inter agencies coordination system; 2) strategy
to build staff capacities; 3) strategy to develop a Sufficiency Economy Village philosophy
information center at BNSCLC, and 4) strategy to develop a Community Learning Center
toward community based learning. The results of the examination showed all strategies
have met with consistency, suitability, feasibility, and utility standards as well as were
consensus passed.
Keywords: Strategy, Quality enhancement, Sufficiency Economy, Ban Nai Soi Community
Learning Center
บทน�ำ
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มี
ความเจริญงอกงามทุกด้านและเพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส�ำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
สมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ การด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน�ำไปสู่
เสถียรภาพและความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติทตี่ อ้ งพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ
ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งประเทศไทยได้ให้
ความส�ำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด รวมถึงมีกรอบทิศทางและ
เป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติที่สนองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 สอดคล้องกับกรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ซึ่งจะรองรับกับโครงสร้างประชากร บริบทการจัดการศึกษาของประเทศและ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, http://
www.plan.cmru.ac.th/documents/nation/01004.pdf, 2561)
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ในวโรกาสต่าง ๆ
มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
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กรมการพัฒนาชุมชน คือ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการน้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยและเพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งประเทศให้แผ่นดินไทยได้ชื่อว่า
“แผ่นดินแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (กระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน, 2558 : 7)
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย เป็นศูนย์การเรียนชุมชนภายใต้สังกัดของการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดการศึกษาให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกชุมชน
ซึง่ เนือ่ งจากหมูบ่ า้ นบ้านในสอยได้เข้ารับการประเมินหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ. 2559 จากส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย แต่ผลการประเมิน
หมู่บ้านบ้านในสอยพบว่าไม่ผ่านการประเมิน โดยศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยได้มีส่วนร่วมเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของหมู่บ้านบ้านในสอยในมาตรฐานที่ 3 ด้านการเรียนรู้ของเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย ในการรับการประเมินของหมูบ่ า้ นบ้านในสอยด้วยเช่นกัน และเนือ่ ง
ด้วยหมู่บ้านบ้านในสอยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเข้ารับ
การประเมินอีกครั้ง อีกทั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยตระหนักถึงความส�ำคัญของการเป็นศูนย์
การเรียนชุมชนทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนและมีความประสงค์ทจี่ ะช่วยเหลือชุมชน สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในขณะนีท้ สี่ ง่ เสริมให้ศนู ย์การเรียนชุมชนเป็นแรงผลักดันส�ำคัญในการส่งเสริมชุมชนเป็นหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง แต่การจะด�ำเนินงานให้ประสบผลส�ำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาการด�ำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยเพือ่ ทีจ่ ะส่งเสริม
หมู่บ้านบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปสู่การรับรองเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะมีการศึกษากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อประเมินหมู่บ้าน
บ้านในสอยซ�้ำอีกครั้ง ซึ่งจะน�ำผลการประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์ไปสัมภาษณ์กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะน�ำข้อมูลแนวทางการด�ำเนินงานของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับหมู่บ้านบ้านในสอยในการศึกษาและเป็นแนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับ
ข้อประเมินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนพัฒนาสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมถึงจัดท�ำกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยส�ำหรับข้อประเมิน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการด�ำเนินงานของศูนย์
การเรียนชุมชนบ้านในสอยไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการส่งเสริมเพื่อรองรับหมู่บ้านบ้านในสอยสู่การรองรับ
การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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2. เพื่อศึกษาการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อจัดท�ำและตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย
สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประโยชน์ของการวิจัย
1. หมู่บ้านบ้านในสอยได้แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการด�ำเนินงานที่มุ่งให้หมู่บ้าน
บ้านในสอยสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยได้ผลการประเมินการด�ำเนินงานของหมู่บ้านบ้านในสอย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับใช้
ในการวางแผนการด�ำเนินงานสูก่ ารยกระดับคุณภาพการด�ำเนินงานในการส่งเสริมทีม่ งุ่ ให้หมูบ่ า้ นบ้านในสอย
สู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
1. กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการประเมินผลการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เลือกแบบเจาะจงจากผู้อ�ำนวยการศูนย์การ
เรียนชุมชนบ้านในสอย จ�ำนวน 1 คน คณะครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย จ�ำนวน 3 คน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่บ้านบ้านในสอย จ�ำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบ้านในสอย จ�ำนวน 3 คน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านในสอย จ�ำนวน 28 คน จ�ำนวนทั้งหมด 32 คน
2. กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษาการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอนและจังหวัดเชียงใหม่ครัง้ นีเ้ ลือกแบบเจาะจงจากหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทีไ่ ด้รบั รางวัล
3 หมูบ่ า้ น คือ หมูบ่ า้ นผาบ่อง หมูบ่ า้ นนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และหมูบ่ า้ นสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยหมู่บ้านละ 3 คน จ�ำนวนทั้งหมด 9 คน
3. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการจัดท�ำและตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียน
ชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้อ�ำนวยการศูนย์การเรียน
ชุมชนบ้านในสอย จ�ำนวน 1 คน คณะครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย จ�ำนวน 2 คน ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน
บ้านในสอย จ�ำนวน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบ้านในสอย จ�ำนวน 1 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านในสอย จ�ำนวน 4 คน ผู้อ�ำนวยการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 1 คน และคณะครูการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ�ำนวน 2 คน จ�ำนวนทั้งหมด 12 คน
Graduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University Volume 13 Number 3 September - December 2020

5

กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. การประเมินผลการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและการศึกษาการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 23 ตัวชี้วัด
2. การจัดท�ำกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสูห่ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ใช้กระบวนการประชุมรวมพลังสร้างสรรค์แบบ AIC (Appreciation Influence
Control) และเทคนิค SWOT Analysis ที่น�ำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในของกลยุทธ์โดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของฮิกกินส์และวินซ์ (Higgins and Vincze, 1993 : 5
อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542 : 19) ซึ่งองค์ประกอบของกลยุทธ์ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1) กลยุทธ์ 2) มาตรการ 3) ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ 4) เป้าหมาย และ 5) โครงการ/กิจกรรม
3. การตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสอดคล้อง (Consistency) 2) ด้านความ
เหมาะสม (Suitability) 3) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และ 4) ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) แบบ
ฉันทามติจากที่ประชุม
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลการด�ำเนินงานของหมู่บ้านบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน
ทั้งหมด 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ วาระการประชุมใช้รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งมีวิธีด�ำเนินการวิจัย คือ ร่วมกันประเมินการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปผลการให้
คะแนนจากการลงฉันทามติทปี่ ระเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบ
ด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน (2558 : 43)
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสังเคราะห์เอกสารการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจงจากก�ำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะ
กรรมการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3 หมู่บ้าน จ�ำนวนทั้งหมด 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์และสรุปเป็นความเรียง
วิธีด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยท�ำการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายตามประเด็นที่ก�ำหนดในแบบสัมภาษณ์
และศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยวิธี
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) รวมถึงสรุปแบบอุปนัยและน�ำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
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ขั้นตอนที่ 3 ร่างและตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย
สูห่ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึง่ กลยุทธ์ทสี่ ร้างขึน้ เกิดจากผลการวิจยั ประเมินของหมูบ่ า้ น
ในสอยที่ไม่ผ่านเกณฑ์และน�ำไปสัมภาษณ์กับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผู้เกี่ยวข้องจ�ำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำกลยุทธ์ ซึ่งมีวาระการประชุมและแบบบันทึกการประชุมโดยใช้กระบวนการประชุม
รวมพลังสร้างสรรค์แบบ AIC และมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบกลยุทธ์ คือ แบบตรวจสอบการลงฉันทา
มติของผู้ทรงคุณวุฒิใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสอดคล้อง 2) ด้านความเหมาะสม 3) ด้านความเป็นไป
ได้ และ 4) ด้านการใช้ประโยชน์
วิธีด�ำเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดประชุมโดยใช้กระบวนการประชุมรวมพลังสร้างสรรค์แบบ
AIC ที่น�ำผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาสังเคราะห์เป็น (ร่าง) กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพ
ของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผลจากการประชุม
มีมติเห็นชอบร่าง ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 1) กลยุทธ์ 2) มาตรการ 3) ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ 4) วัตถุประสงค์
5) เป้าหมาย และ 6) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งด�ำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำร่างกลยุทธ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน
รวมถึงน�ำสรุปผลการประชุมไปท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ผลการจัดท�ำและตรวจสอบกลยุทธ์
ทีว่ เิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การสรุปผลการประชุมและการรับรองผลการประชุมจากผูเ้ ข้าร่วมประชุมหลังเสร็จสิน้
การประชุม ผู้วิจัยได้น�ำมาสรุปเป็นความเรียง ซึ่งการตรวจสอบการร่างกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของ
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงวิเคราะห์ผ่านการใช้การลงคะแนนฉันทามติ
ตามที่ประชุมคณะกรรมการร่างกลยุทธ์ด�ำเนินงาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นบ้านในสอย หมู่ 4 ต�ำบลปางหมู อ�ำเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีมาตรฐาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 3 ด้าน 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบ
ด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 มีการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ตัวชี้วัดที่ 10 มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของ
หมู่บ้าน ตัวชี้วัดที่ 12 มีการด�ำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการด�ำเนินงานในลักษณะ
เดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มาตรฐานที่ 3 ด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 16 มีการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ในชุมชน ตัวชี้วัดที่ 17 มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน มาตรฐานที่
4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 20 มีจิตส�ำนึกของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 21 มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 22 มีการใช้
พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน และตัวชี้วัดที่ 23 มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2. ผลการศึกษาการด�ำเนินงานของหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยการสังเคราะห์เอกสาร
การด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องใน 3 หมู่บ้าน พบว่า ทั้ง 3
หมู่บ้าน ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยครบทั้งมาตรฐาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาเฉพาะผลการด�ำเนินการของ
หมู่บ้านบ้านในสอยที่ไม่ผ่านการประเมิน 3 มาตรฐาน 9 ตัวชี้วัด โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพือ่ หาแนวทางการปฏิบตั ิ ซึง่ มีหลักการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ดังนี้ หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้นำ� ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แก่ หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ซึ่งเป็นหลักการด�ำเนินชีวิต
ที่ส�ำคัญและเป็นกรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา อันมี
คุณลักษณะที่ส�ำคัญ คือ สามารถประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า ความพอเพียง
ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจ
และการด�ำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม โดยมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ผนวก
เข้ากับ 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ประกอบ
ด้วย 1) ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) ระเบิดจากข้างใน 3) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4) ท�ำตามล�ำดับขั้น
5) ภูมิสังคม 6) องค์รวม 7) ไม่ติดต�ำรา 8) ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 9) ท�ำให้ง่าย 10) การมี
ส่วนร่วม 11) ประโยชน์ส่วนรวม 12) บริการรวมที่จุดเดียว 13) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 14) ใช้อธรรม
ปราบอธรรม 15) ปลูกป่าในใจคน 16) ขาดทุนคือก�ำไร 17) การพึ่งตนเอง 18) พออยู่พอกิน 19) เศรษฐกิจ
พอเพียง 20) ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน 21) ท�ำงานอย่างมีความสุข 22) ความเพียร และ
23) รู้ รัก สามัคคี ซึ่งเป็นหลักการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญและความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
หมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน สู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
3. ผลการจัดท�ำและตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย
สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้วิจัยร่วมกับผู้อ�ำนวยการและคณะครูศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน และคณะกรรมการหมูบ่ า้ นบ้านในสอย ผูอ้ ำ� นวยการและคณะครูการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�ำนวนทั้งหมด 12 คน ได้จัดท�ำร่างกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์
การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ซึ่งผล
การตรวจสอบผ่านการลงฉันทามติทั้ง 4 ด้าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ทั้ง 4 ข้อ
ดังนี้
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1. พัฒนาระบบ
การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบหลัก
1. โครงการพัฒนาระบบ
ศูนย์การเรียนชุมชน
การประสานงานระหว่าง
บ้านในสอย
หน่วยงาน
- กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านในสอยกับหมู่บ้านบ้านใน
สอย การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย อาเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน ผู้ปกครอง ศิษย์
เก่า ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน
รัฐและเอกชนต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
- กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านในสอยกับหมู่บ้าน
บ้านในสอย การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย
อาเภอเมือง แม่ฮ่องสอน
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ภาคี
เครือข่าย หน่วยงานรัฐและ
เอกชนต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ
เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน
สานักงานเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานพาณิชย์
สานักงานปศุสัตว์ สานักงาน
อุตสาหกรรม กรมทดแทน
พลังงาน สานักงานที่ดิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับตาบลและจังหวัด
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานพาณิชย์
สานักงานปศุสัตว์ สานักงาน
อุตสาหกรรม กรมทดแทน
พลังงาน สานักงานที่ดินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ตาบลและจังหวัด ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
2. พัฒนา
1. โครงการพัฒนาเสริมสร้าง
เสริมสร้างศักยภาพ ศักยภาพของบุคลากร
ของบุคลากร
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กบั บุคลากรของ
ศูนย์การเรียนชุมชนและมี
การประสานงานประชุมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
บ้านในสอยอย่างสม่าเสมอ
- กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านใน
สอยผ่านโซเชียลมีเดียและผ่าน
เสียงตามสายของหมู่บ้าน
บ้านในสอย
3. การเสริมสร้าง 1. โครงการจัดตั้งอาคาร
ศูนย์การเรียน
ศูนย์ข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านในสอยสู่ พอเพียงชุมชนและที่จัดแสดง
การเป็นศูนย์ข้อมูล นิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
ปรัชญาเศรษฐกิจ กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พอเพียงชุมชน
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
- กิจกรรมชมและเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
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ผู้รับผิดชอบหลัก
การศึกษา
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย อาเภอ
เมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอนและ
ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านในสอย

ผู้รับผิดชอบร่วม
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ
เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน
สานักงานเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานพาณิชย์
สานักงานปศุสัตว์ สานักงาน
อุตสาหกรรม กรมทดแทน
พลังงาน สานักงานที่ดิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับตาบลและจังหวัด
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

การศึกษา
นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย
อาเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ
เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน
สานักงานเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานพาณิชย์
สานักงานปศุสัตว์ สานักงาน
อุตสาหกรรม กรมทดแทน
พลังงาน สานักงานที่ดิน
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กลยุทธ์

4. พัฒนา
ศูนย์การเรียน
ชุมชนสู่ฐานการ
เรียนรู้ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม
และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน
- กิจกรรมเรียนรู้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานเรียนรู้
ในชุมชนที่เชื่อมโยงกับศูนย์
ข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนและพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกับชุมชน
1. โครงการการจัดตั้งฐาน
เรียนรู้ในศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านในสอยและหมู่บ้านบ้าน
ในสอย
- กิจกรรมเยี่ยมหมู่บ้านบ้านใน
สอยเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนทุก ๆ
3 เดือน
- กิจกรรมเข้าร่วมประชุม
ประชาคมของหมู่บ้านบ้านใน
สอยทุกเดือน
- กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
ศูนย์การเรียนชุมชนและจัดตั้ง
ฐานเรียนรู้ชุมชนในศูนย์
การเรียนชุมชนบ้านในสอย
และหมู่บ้านบ้านในสอย

ผู้รับผิดชอบหลัก
ผู้รับผิดชอบร่วม
ศูนย์การเรียนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
บ้านในสอยและ
ระดับตาบลและจังหวัด
หมู่บ้านบ้านในสอย ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ศูนย์การเรียนชุมชน หน่วยงานรัฐและเอกชนต่าง ๆ
บ้านในสอยและ
เช่น สานักงานพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านบ้านในสอย สานักงานเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานพาณิชย์
สานักงานปศุสัตว์ สานักงาน
อุตสาหกรรม กรมทดแทน
พลังงาน สานักงานที่ดิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับตาบลและจังหวัด
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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การอภิปรายผล
1. ผลการประเมินการด�ำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงมหาดไทยของหมู่บ้านบ้านในสอยที่ไม่ผ่านการประเมินมาตรฐาน 3 ด้าน 9 ตัวชี้วัด อาจเป็น
เพราะศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยขาดการก�ำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งกลยุทธ์เพื่อยก
ระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยยังไม่เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับฐานเรียนรู้ชุมชนของ
หมูบ่ า้ นบ้านในสอย รวมถึงบุคลากรยังไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเพียงพออย่างเชิงลึกทีจ่ ะสามารถเป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจที่จะเข้ามารับการอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งควรมีการประสานงานระหว่างบุคลากรของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยกับคณะกรรมการ
หมู่บ้านบ้านในสอยและการเยี่ยมหมู่บ้านบ้านในสอยอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในชุมชน
ให้มีข้อมูลชุมชนที่ละเอียดและครบถ้วนมากขึ้นที่จะช่วยในการวางแผนงานของชุมชนให้เชื่อมโยงกับฐาน
เรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชน เนื่องจากยังมีการด�ำเนินงานดังกล่าวไม่มากเท่าที่ควร รวมถึงยังขาดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านในสอยสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ยังไม่มีการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานของรัฐและยังขาด
การประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อบุคคลภายนอกจะได้
มีการเข้ามาใช้บริการ อีกทั้งในส่วนของหมู่บ้านบ้านในสอยนั้นอาจเป็นเพราะว่าคนในหมู่บ้านไม่มีการจัด
ท�ำรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ�ำและการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้านที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีเวลาว่าง
ที่ไม่ตรงกันสู่การรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินงานใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที่มีการด�ำเนินงานในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน รวมถึง
ไม่สามารถด�ำเนินงานในการรวมกลุ่มกันเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังไม่มี
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพของหมู่บ้าน รวมถึงยังไม่มีการด�ำเนินงานการใช้พลังงานทดแทน
ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย (2558 : 21) ชุมชนที่มีการจัดท�ำแผนแล้วควรท�ำความเข้าใจเกณฑ์ประเมินระดับ
การพัฒนา (มาตรฐาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) ท�ำให้สามารถช่วยในการวิเคราะห์เพื่อจะได้รู้ว่าต้องจัดเก็บ
ข้อมูลใดเพิ่มเติมและการทบทวนแผนชุมชนท�ำให้รู้ว่ามีส่วนที่ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วอย่างไร
2. การศึกษาการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พบว่า ด�ำเนินการครบทั้ง
มาตรฐาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด เนื่องจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้น�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้แก่ หลัก 3 ห่วง
2 เงื่อนไข ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ผนวก
เข้ากับ 23 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาการด�ำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่ความส�ำเร็จใน
การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
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พอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2558 : 1) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา
ชีถ้ งึ แนวทางการด�ำรงอยูแ่ ละปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง
ระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์
3. การร่างและตรวจสอบกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย
สู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า ต้องด�ำเนินการใน 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์
ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนและกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนสู่ฐานการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกลยุทธ์
ทีส่ ร้างขึน้ เกิดจากผลการวิจยั ประเมินของหมูบ่ า้ นบ้านในสอยทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑ์และน�ำไปสัมภาษณ์กบั หมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รวมถึงด�ำเนินการร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงาน
ด้วย SWOT Analysis แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์ก�ำหนดกลยุทธ์โดยวิธี TOWS Matrix ที่สอดคล้องกับแนวคิด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 : 11-124) กล่าวถึงกระบวนการก�ำหนดและพัฒนา
กลยุทธ์ในแง่มมุ ของการน�ำมาใช้ในหน่วยงานทางการศึกษา การก�ำหนดกลยุทธ์เป็นการน�ำข้อมูลและปัจจัย
ที่ได้จากการวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานและการก�ำหนดทิศทางของหน่วยงานจัดท�ำเป็นกลยุทธ์
ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงานเพื่อตอบค�ำถาม
ที่ว่าเราจะไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร (How do we get there)
ผลการตรวจสอบร่างกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยสู่หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านการใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพรินทร์
เหมบุตร (2555 : 126) อธิบายว่าการตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ที่มีองค์ประกอบตามกระบวนการพัฒนา
กลยุทธ์ในการตรวจสอบคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง (Consistency) ด้านความเหมาะสม
(Suitability) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) และด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) ซึ่งผลการตรวจสอบ
กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ เป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมผ่านการลงฉันทามติ ทั้ง 4 ด้าน
โดยผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ทั้ง 4 ข้อ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. หมู่บ้านบ้านในสอยควรขับเคลื่อนการพัฒนาการด�ำเนินงานส�ำหรับข้อประเมินที่ไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งให้หมู่บ้านบ้านในสอยสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอยควรเป็นหนึ่งในหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่ท�ำงานร่วมกับ
หมู่บ้านบ้านในสอยในการขับเคลื่อนการพัฒนาการด�ำเนินงานส�ำหรับข้อประเมินที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งให้หมู่บ้านบ้านในสอยสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจัดท�ำคูม่ อื การท�ำกลยุทธ์เพือ่ น�ำไปใช้ในการส่งเสริมหมูบ่ า้ นเป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
2. ควรมีการศึกษารูปแบบการด�ำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบ
รายการอ้างอิง
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