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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) รูปแบบที่ค้นพบนี้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research : PAR) ที่โรงเรียนบ้านคุ้ม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต1 มีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม จากผู้ร่วมวิจัย  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผู้บริหารต้องแสวงหาการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้แก่ ครูและบุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อมาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข โดยการใช้กระบวนการ PDCA ปฏิบัติ
กิจกรรม ซึ่งผู้บริหารยึดหลักการมีส่วนร่วมในการบริหาร มีการก ากับ ติดตาม ดูแล สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน ชุมชน และฝึกฝนตนเองจากกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ผู้ปกครองและชุมชน คอยช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน เช่น ให้ความรู้ คอยสอดส่อง ดูแล และส่งเสริมครู นักเรียนใน
การปฏิบัติกิจกรรม โดยโรงเรียนมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น 2) สามารถน ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการกับทุกกลุ่ม
สาระ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงมีการติดตามและประเมินผลร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนานักเรียน มีการประเมินผลก่อน
และหลังปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ท าให้ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถาน ศึกษาโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผลจากการทดลองใช้รูปแบบ
การมีส่วนร่วมไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท าให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดการพัฒนา
ความรู้ ความคิด มีความตระหนักต่อความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน โดยเฉพาะนักเรียน มีการเปลี่ยนความคิด 
เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนมีเหตุผล รู้จักไตร่ตรองใคร่ครวญ มีความขยัน อดทน ประหยัด รับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น
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เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง ก่อนและหลังด าเนินการพัฒนา มีการพัฒนา “คน” ให้เข้าใจในความพอเพียง มีปัญญา 
กล้าหาญ ยืนหยัดในการ “พึ่งตนเองอย่างพอเพียง” ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ เอา
ใจใส่ดูแล มีการติดตามผล ประเมินผลและเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา จะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนได้ 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

Abstract  

 The purpose of this research was to investigate community participation through a school 

management model based in the sufficiency economic philosophy. This model can develop the 

quality of students and through the sufficiency economy philosophy. Participatory Action Research 

was the principal method utilized to pursue this study. The methods of data collection are as follows 

: participatory observation, in-depth interview and group discussion at Ban Kum School, the Office of 

Yasothon’s Educational Region 1) The research results revealed that the most efficient method is to 

seek for the cooperation of stakeholders (teachers, staff, students, parents and community). This 

structure actively engages stakeholders to brainstorm, plan, operate and monitor the quality of 

student development based on the sufficiency economy philosophy (sufficiency economy model) 

which operates under the PDCA cycle. The roles and responsibilities of stakeholders in this model is 

that the school principles should emphasize participatory management, monitoring and encourage 

their staff in the process. Teachers and staff have the main duty to translate the vision into reality 

both in the school and community, and to motivate the students through continuous practice. 

Parents and community should be involved in school activities, for instance, sharing knowledge and 

supporting various programs. Through a flexible curriculum sufficiency economy activities can be 

integrated into all course work. The instructional model is based on real life as well as a strong 

monitoring and evaluation process. Improving the student activities through pre – post evaluations 

strengthens community participation in the development of school management models and 

achieves these goals through a higher quality of student educational development. In reference to 

the test of this participation model, the stakeholders developed their knowledge by recognizing their 

responsibility to students and the success of the school. When compared with the students’ previous 

behavior, the test showed their ability to change their minds and behavior through the acquisition of 

logic, discretion, diligence and greater responsibility in their learning. This applied model builds insight 

into self - sufficiency, courage, and self - reliance. The activities which were practiced in this exercise 

supported the monitoring and evaluation process which can bring about sustainable development 

Keywords: Community Participation 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาประเทศยังขาดดุลยภาพเพราะเป็นไปในลักษณะแยกส่วน ไม่มีความ

เช่ือมโยงและบูรณาการระหว่างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิตจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และ

วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ความไม่สมดุลดังกล่าวจึงก่อให้ เกิดความไม่มั่นคง ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

โดยเฉพาะคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าที่ค้ าจุนชาติ ค้ าจุนสังคมไทย ก าลังถูกท าลายลงไปทีละ

น้อย ๆ สาเหตุสืบเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจทุนนิยมและมุ่งเน้นพัฒนาด้านความรู้เพื่อการ

แข่งขันและยกระดับคุณภาพตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์เป็นส าคัญ เน้นการเพิ่มรายได้ประชาชาติ

(GDP : Gross Domestic Product) ของประเทศมากกว่ามุ่งเน้นการสร้างรายได้ประชาชาติด้านความสุข (GDH : 

Gross Domestic Happiness) จึงท าทุกวิถีทางที่จะหาเงิน เร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรม 

พัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออก และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประเทศมีความเจริญ

ทัดเทียมกับประเทศแถบตะวันตก โดยขาดความรอบคอบ ขาดความระมัดระวัง ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน  

จึงท าให้คนไทยรับเอาค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว ผนวกกับความเจริญ ก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ เกิดความไม่สมดุล

ระหว่างวัตถุกับด้านจิตใจของประชาชน ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในแก่นแท้ของความจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต

ของตนเองจนมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม แม้รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดกระบวนการเรียน

การสอนเพื่อปลูกจิตส านึกและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพ และเกิดคุณลักษณะให้บรรลุผลตามหลักการและ

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 

ก็ยังขาดไม่สามารถท าให้บังเกิดผลเท่าที่ควรได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วน าไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้เป็นคนดี มีความรู้และเกิดสุขได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. ค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง  
 2. รูปแบบที่ค้นพบนี้สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหม้ีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได ้
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากตัวผู้วิจัยและผูร้่วมวิจัย เครื่อง อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 
ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปดิจติอล กล้องถ่ายวดีีทัศน์แลว้ ยังมีเครื่องมืออีก ดังนี้ 

1. แนวทางในการสังเกตแบบมสี่วนรว่ม (Participant Observation) 
2. แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In - depth Interview) 
3. แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นการน าแผนไปปฏิบัติ เพื่อจะน าข้อมูลมาใช้เป็น Baseline 
และหลังจากนั้นได้เก็บข้อมูลในระหว่างการน าแผนไปปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA เป็นระยะๆ เพื่อน ามา
เปรียบเทียบ กับ Baseline และใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดช่วงเวลา
ด าเนินการวิจัย 
 การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมลูตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วมแล้ว จึงน ามาจัดการ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 
  1. การจัดการข้อมลู 
  ข้อมูลได้จากการสังเกตพฤติกรรมแบบมีส่วนร่วม จากการสัมภาษณเ์ชิงลึก การสนทนากลุ่ม กับผู้ให้
ข้อมูลส าคญั (Key Informant) แล้วน ามาจดักลุ่ม เป็นหมวดหมู่ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะน าไปวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าข้อมลูหลังจากการจัดการแล้วมาวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
   1) การวิเคราะห์สภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชนด้วย SWOT Analysis เพื่อหาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการ ความคาดหวัง ในคุณภาพนักเรียน ส าหรับน ามาวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
   2) วิเคราะห์ด้านเนื้อหาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักการบริหารไปจัดการโรงเรียนโดยให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างไร จึงท าให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน าไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนได้มากน้อยเพียงใด 
   3) วิเคราะห์ด้านพฤติกรรมผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าก่อนและหลังการปฏิบัติ
กิจกรรมมีผลการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด 
   4) วิเคราะห์บริบทของการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ วิถีชีวิต ความเช่ือ วัฒนธรรมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองและชุมชนที่มีผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
  1.1 ด้านผู้บริหาร ในฐานะผู้น าองค์กร พบว่า การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อมาร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผลในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา มีการติดตามการปฏิบตัิงานทุกระยะด้วย
การลงไปคลุกคลีกับครู นักเรียน และชุมชน บริหารหลักสูตรด้วยการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไว้ในกลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่ม ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เสมือนหนึ่งว่าเป็นการด ารงชีวิตประจ าวันตามวิถีชีวิตจริงในสังคม ไม่
แยกว่า การเรยีนในโรงเรียนเป็นอย่างหนึ่ง การด าเนินชีวิตจริงเป็นอกีอย่างหนึ่ง 
  1.2 ด้านครูและบคุลากรผูส้อน พบว่า ครูและบคุลากรผูส้อนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด ตั้งแต่เริม่ตน้
ของการพัฒนา ได้ร่วม กันออกแบบกิจกรรมเศรษฐกิจ และร่วมปฏิบตัิการกับผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนและทุกขั้นตอนใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรยีน 
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   1.3 ด้านผูเ้รียน พบว่า ได้เข้าไปมสี่วนร่วมในการคิด การวางแผน ออกแบบกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรยีนเองตั้งแต่เริ่มต้น ไดร้่วมปฏบิัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ ได้ร่วม
ประเมินผลตนเองเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
  1.4 ด้านผู้ปกครองนักเรียน พบว่า กลุ่มนี้มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่นจึงมีพลังของการมีส่วนร่วมมาก ได้
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ตั้งแต่เริ่มต้น แล้วร่วมปฏิบัติการกับผู้บริหาร ครู นักเรียน โดยการเป็นวิทยากร ร่วม
ดูแล อบรม ตักเตือนบุตรหลาน และร่วมสังเกตพฤติกรรมเพื่อสะท้อนผลของการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของโรงเรียนด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง สิ่งส าคัญคือการร่วมเป็นต้นแบบท่ีดีแก่นักเรียนด้วยการพา
คิดพาท าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะที่นักเรียนอยู่ในครอบครัวและชุมชน 
  1.5 ด้านชุมชน พบว่า ตัวแทนชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) มรรคทายกวัด ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน อดีตผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อดีตครูโรงเรียน
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคุ้มต่างมีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความรับผิดชอบที่โรงเรียนให้ความส าคัญ 
ให้เข้ามามีส่วนร่วม ได้ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดอบรมเพื่อเสร้างจิตส านึกท่ีดี พัฒนาอาชีพ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร่วมสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนในชุมชน คอยบอกกล่าว ตักเตือน และท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนและได้ร่วมติดตามและประเมินผลซึ่งสอดคล้อง เป็นไปตามหลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (participatory 
action research : PAR) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัย 
 2. ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรที่ยืดหยุ่นสามารถก าหนดให้มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการเน้นปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระ 
เป็นกิจกรรมที่มาใช้ฝึกฝนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันจะเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีของจอห์นดิวอี้ (Dewey) (John Dewey, 1975.) ที่เน้น 
“การเรียนโดยการกระท า” (Learning by Doing ) นับเป็นการเน้นให้นักเรียนได้เรียนด้วยการลงมือกระท าจริงท าให้
ประสบการณ์ได้รับมีความหมายต่อชีว ิตของนักเรียน 
  3. การติดตามและการประเมินผล เป็นการค้นหาความส าเร็จของการพัฒนา พบว่า ก่อนการน ากิจกรรม
ลงสู่การปฏิบัติที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลไว้เป็นBaseline เปรียบเทียบกับหลังการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการ PDCA ผล
เป็นดังนี ้
   3.1 ก่อนการด าเนินการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเช่น ก้าวร้าว เกียจคร้าน 
มักง่าย ฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ขับรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังในเวลาค่ าคืน ไม่ ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ไม่ท า
การบ้าน ไม่อ่านหนังสือ ทะเลาะกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผู้ปกครองไม่
มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน ชุมชนไม่ทราบ ความเคลื่อนไหวในกิจการของโรงเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ลึกซึ้ง โรงเรียนและชุมชนสกปรก ไม่เป็นระเบียบ 
นักเรียนท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ตามถนนในหมู่บ้านเต็มไปด้วยมูลสัตว์ 
   3.2 ผลการติดตามระหว่างการด าเนินการ พบว่า ระยะที่ 1 เดือนมิถุนายน 2559 ผลการพัฒนานักเรียน
ยังออกมาไม่ชัดเจนเพราะผู้ที่มีส่วนร่วมยังขาดความรับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมไม่มีความพร้อม ขาดความรู ้
ความเข้าใจ แต่การวางระบบงานของผู้บริหาร การให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมมีการเตรียมการได้ดี ระยะที่ 2 
เดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อปรับปรุงผลครั้งที่ 1 ร่วมกัน ท าให้การปฏิบัติกรรมเริ่มดีขึ้น ผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการด าเนินการกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น นักเรียนเริ่มมีการ
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระยะที่ 3 เดือนสิงหาคม 2559 
เป็นการประเมินในระยะที่ใกล้เคียงกับการประเมิลผลหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้นอย่างชัดเจน สามารถน าขับเคลื่อนงานได้ดี พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจนมาก 
   3.3 หลังสิ้นสุดการด าเนินการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ดีขึ้น เช่นมีเหตุผล รู้จักความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันท่ีดี มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ มีความระมัดระวัง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยัน อดทน มีสติ ปัญญา รู้จักการแบ่งปันมากขึ้น ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการบริหารจัดการแนวใหม่มากขึ้น โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่ม
รื่น สวยงาม หมู่บ้านสะอาด ชุมชนมีความสงบสุข ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก ครู 
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบูรณาการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกลุ่ม
สาระ และเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งในคาบสอนในโรงเรียนและในบ้าน ชุมชน 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีผู้วิจัยจะน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. การบริหารจัดโดยยึดการมีส่วนร่วมของชมุชน 
  1.1 ด้านผู้บริหาร ในฐานะผู้น าองค์กร พบว่า การแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อมาร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามการปฏิบัติงานทุกระยะด้วย
การลงไปคลุกคลีกับครู นักเรียน และชุมชน บริหารหลักสูตรด้วยการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไว้ในกลุ่ม
สาระทั้ง 8 กลุ่ม ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เสมือนหนึ่งว่าเป็นการด ารงชีวิตประจ าวันตามวิถีชีวิตจริงในสังคม ไม่
แยกว่า การเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างหนึ่ง การด าเนินชีวิตจริงเป็นอีกอย่างหนึ่ง 
  1.2 ด้านครูและบุคลากรผู้สอน พบว่า ครูและบุคลากรผู้สอนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด ตั้งแต่เริ่มต้น
ของการพัฒนา ได้ร่วม กันออกแบบกิจกรรมเศรษฐกิจ และร่วมปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนและทุกข้ันตอนใน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   1.3 ด้านผู้เรียน พบว่า ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน ออกแบบกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเองตั้งแต่เริ่มต้น ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ได้ร่วม
ประเมินผลตนเองเพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตามกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
  1.4 ด้านผู้ปกครองนักเรียน พบว่า กลุ่มนี้มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่นจึงมีพลังของการมีส่วนร่วมมาก ได้
เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ตั้งแต่เริ่มต้น แล้วร่วมปฏิบัติการกับผู้บริหาร ครู นักเรียน โดยการเป็นวิทยากร ร่วม
ดูแล อบรม ตักเตือนบุตรหลาน และร่วมสังเกตพฤติกรรมเพื่อสะท้อนผลของการพัฒนาร่วมกัน ส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของโรงเรียนด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง สิ่งส าคัญคือการร่วมเป็นต้นแบบท่ีดีแก่นักเรียนด้วยการพา
คิดพาท าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขณะที่นักเรียนอยู่ในครอบครัวและชุมชน 
  1.5 ด้านชุมชน พบว่า ตัวแทนชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) มรรคทายกวัด ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน อดีตผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อดีตครูโรงเรียน
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านคุ้มต่างมีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความรับผิดชอบท่ีโรงเรียนให้ความส าคัญ 
ให้เข้ามามีส่วนร่วม ได้ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดอบรมเพื่อเสร้างจิตส านึกท่ีดี พัฒนาอาชีพ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร่วมสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนในชุมชน คอยบอกกล่าว ตักเตือน และท าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
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นักเรียนและได้ร่วมติดตามและประเมินผลซึ่งสอดคล้อง เป็นไปตามหลักการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( participatory 
action research : PAR) ที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิจัย 
 ซึ่งสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 8 (2) และมาตรา 9 (6) ที่เน้นให้ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วม ส่วนนิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) ก็เน้นว่า 
“การมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพัฒนา (Journey of Development) ทั้งในระดับ
ปัจเจกชนและระดับสังคม” และ Morhman and Wohlstelter (1994) ได้กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม เป็นหัวใจหรือ
เป็นหลักส าคัญส าหรับการบริหารของสถานศึกษา เพราะจะท าให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น” และประยงค์ แก่นลา (2550) ได้
สรุปการมีส่วนร่วมว่าต้อง “ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมรับผล” ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนท่ีจะให้เกิดคุณลักษณะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. การบริหารจัดการตามวงจร PDCA 
  3.1 ก่อนการด าเนินการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเช่น ก้าวร้าว เกียจคร้าน 
มักง่าย ฟุ่มเฟือย เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ขับรถมอเตอร์ไซด์เสียงดังในเวลาค่ าคืน ไม่ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ไม่ท า
การบ้าน ไม่อ่านหนังสือ ทะเลาะกับวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผู้ปกครองไม่
มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน ชุมชนไม่ทราบ ความเคลื่อนไหวในกิจการของโรงเรียน ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ลึกซึ้ง  โรงเรียนและชุมชนสกปรก ไม่เป็นระเบียบ 
นักเรียนท้ิงขยะไม่เป็นท่ี ตามถนนในหมู่บ้านเต็มไปด้วยมูลสัตว์ 
   3.2 ผลการติดตามระหว่างการด าเนินการ พบว่า ระยะที่ 1 เดือนมิถุนายน 2559 ผลการพัฒนานักเรียน
ยังออกมาไม่ชัดเจนเพราะผู้ที่มีส่วนร่วมยังขาดความรับผิดชอบ กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมไม่มีความพร้อม ขาดความรู ้
ความเข้าใจ แต่การวางระบบงานของผู้บริหาร การให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่ วมมีการเตรียมการได้ดี ระยะที่ 2 
เดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อปรับปรุงผลครั้งที่ 1 ร่วมกัน ท าให้การปฏิบัติกรรมเริ่มดีขึ้น ผู้เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการด าเนินการกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น นักเรียนเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในระยะที่ 3 เดือนสิงหาคม 2559 
เป็นการประเมินในระยะที่ใกล้เคียงกับการประเมิลผลหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึ้นอย่างชัดเจน สามารถน าขับเคลื่อนงานได้ดี พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจนมาก 
   3.3 หลังสิ้นสุดการด าเนินการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ดีขึ้น เช่นมีเหตุผล รู้จักความพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันท่ีดี มีความรอบรู้ มีความรอบคอบ มีความระมัดระวัง 
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยัน อดทน มีสติ ปัญญา รู้จักการแบ่งปันมากขึ้น ผู้บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักการบริหารจัดการแนวใหม่มากขึ้น โรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่ม
รื่น สวยงาม หมู่บ้านสะอาด ชุมชนมีความสงบสุข ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาเป็นอย่างมาก ครู 
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบูรณาการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกลุ่ม
สาระ และเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งในคาบสอนในโรงเรียนและในบ้าน ชุมชน 
 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
39 ที่กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้โรงเรียนเป็น “นิติบุคคล” ให้อิสระในการบริหารงานวิชาการ บุคคลบริหาร
ทั่วไปและงบประมาณ เพื่อจะให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ



 

ภาคโปสเตอร ์

 460 

ที่จะสร้างผู้บริหาร ให้เป็น “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง” จึงจะสามารถบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกยุค 
“โลกาภิวัตน์” นี้ได้ 
 3. หลักสูตรและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า หลักสูตรที่ยืดหยุ่นสามารถก าหนดให้มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทั้งการเน้นปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการเข้าทุกกลุ่มสาระ เป็น
กิจกรรมที่มาใช้ฝึกฝนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวันจะเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีของจอห์นดิวอี้ (Dewey) (John Dewey, 1975.) ที่เน้น 
“การเรียนโดยการกระท า” (Learning by Doing ) นับเป็นการเน้นให้นักเรียนได้เรียนด้วยการลงมือกระท าจริงท าให้
ประสบการณ์ได้รับมีความหมายต่อชีว ิตของนักเรียน 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ (2542 ) ที่พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในอาชีพเพราะได้
เรียนรู้อาชีพด้วยตนเอง เป็นการพึ่งตนเอง และสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2545) ที่ว่า “การจัดกิจกรรม
นักเรียนจะให้เกิดผลต่อการเรียนการสอนนั้น ควรมีหลักและวิธีการบูรณาการวิชาการกับชีวิตจริง ให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และตรงกับแนวทางการบริหารสถานศึกษาพอเพียง ที่ถอดบทเรียนจาก
โรงเรียน 135 โรง ของคณะท างานกระทรวงศึกษาธิการว่า “แนวทางการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มี
อยู่ 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การพัฒนาหลักสูตร การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ก็ยังเน้นให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและในครอบครัว ชุมชน” 
 ดังนั้น การพัฒนาจะให้เกิดความยั่งยืนได้ต้องพัฒนา “คน” ให้มี “ปัญญา” (Wisdom)ให้มีเหตุผล เข้าใจ 
“ความจริงแท้ของชีวิต” แล้วหันมา “พึ่งตนเอง” เกิดความตระหนักและเข้าใจว่าวัตถุ สิ่งของ เงินทอง เป็นเพียงปัจจัย
ภายนอกเท่านั้น หากทุกคนสามารถพึ่งตนเอง มีความกล้าหาญในการยืนยัดกับกระแสสังคมโลกาภิวัตน์ได้ การด าเนิน
ชีวิตก็ “คงสภาพจริง” ก็คือ “ความยั่งยืน” นั่นเอง ส่วนปัจจัยสนับสนุนความยั่งยืนในการพัฒนานั้น ผู้วิจัยเห็นว่า การ
ประชาสัมพันธ์ก็เป็นทางหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักและแพร่กระจายข่าวสารการท า “ความดี” ของคนในสังคมให้
แพร่กระจายออกไป และจะท าให้คนในสังคมอยากด าเนินชีวิตแบบ “พอเพียง” เพราะเป็นวิถีชีวิตที่ง่าย และเกิด 
“ความสุข” ในใจของตน หากคนในสังคมไทยได้รับรู้ว่ามีคนจ านวนมากขึ้น ๆ ที่ด าเนินชีวิตแบบพอเพียงแล้ว ก็จะท าให้
เกิดความ “มั่นใจ” ในตนเองมากขึ้น ๆ แล้วจะท าให้มีความยั่งยืนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่าง ๆ แม้จะเป็นเรื่องยาก เพราะเศรษฐกิจพอเพียงถูกน าเสนอ
เฉพาะมิติด้านการเกษตร โดยมุ่งเป้าไปที่เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรรากหญ้าและมีเป็นจ านวนมากท่ีเป็นฐานค้ ายันของ
สังคม แต่ถ้าหากรัฐบาลเร่งพัฒนาในมิติอื่นๆ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะในกระทรวง ศึกษาธิการ หากน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปน าไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา บูรณาการในการเรียนการสอนได้ จะครอบคลุมคนใน
สังคมทั่วไปได้ รวมถึงเกษตรกรหรือผู้ยากไร้ เพราะนักเรียนในสถานศึกษามีอยู่ในทุกระดับและครอบคลุมทั่วประเทศ 
ถ้าเป็นเช่นนั้นได้ จะท าให้ประเทศไทยมีการด ารงอยู่อย่างมั่นคง มีฐานราก(เสาเข็ม)ทุกฐานที่แข็งแรง แม้ประสบกับ
สภาวการณ์เสี่ยงใดๆ ก็จะสามารถท าให้ประเทศด ารงอยู่ได้ด้วยความมั่นคง สถาพรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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  1.2 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษา แม้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้น “คุณธรรม
น าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ก็ยังมีโรงเรียนอีกเป็นจ านวนไม่น้อยที่เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ลึกซึ้งถึงแก่นของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะเพียงแต่รู้และเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของ
การเกษตร ละเลยเรื่องของ “คุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ ถ้า “คน” ไม่รู้จัก 
“ตัวตน” ของตนแล้ว ไม่รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไร ไม่รู้ว่าเราท างานไปเพื่ออะไร และหรือเราสอนนักเรียนไปเพื่อ
อะไร ถ้าคนยังไม่เกิดปัญญา เข้าไปไม่ถึง “แก่น” ของเศรษฐกิจพอเพียงคนก็จะกลับไปวิ่งตามกระแส “ทุนนิยม” ที่
สร้างนิสัยที่ “มักง่าย” ดังนั้น ประเด็นส าคัญคือ การท าความเข้าใจถึง “แก่น” ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากร และมีแนวทาง มาตรการที่ชัดเจนถึง “ผล” ของการด าเนินเศรษฐกิจพอเพียงในสถาน ศึกษาให้ปรากฏทั้ง
ระบบ ให้เป็นตัวอย่างแก่ “นักเรียน” ได้ในที่สุด และเมื่อทุกคนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งระบบในองค์กร
นั้นๆ แล้ว องค์กรนั้นจะมีองค์ความรู้ที่ถูกตรงต่อการน าไปใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย 
  2.1 ผู้วิจัยควรให้ความส าคญัในการพัฒนา ผู้ร่วมวิจยั ท้ังนี้เพื่อให้ผู้รว่มวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เกิดความตระหนักในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการพัฒนาองคก์รและชุมชนของ
ตนอย่างมีเป้าหมายและถูกทิศทาง 
  2.2 เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชน กระบวนการปฏิบัติการได้อาศัย
หลักการมีส่วนร่วม การใช้กิจกรรม การบริหารจัดการ และองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลัก 
ดังนั้น ผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติกิจกรรมจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ของหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างลึกซึ้ง ทั้ง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข โดยเฉพาะเง่ือนไขคุณธรรม จ าเป็น ต้องเข้าใจแก่นแท้ของหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาเพื่อจะสามารถเช่ือมโยงเข้ากับจุดมุ่งหมายการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จะสอดรับกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
  2.3 ในการกระบวนการบรหิารจดัการสถานศึกษาในแตล่ะบริบทมีความแตกต่างกัน ความ ส าเรจ็ของ
บริบทหนึ่ง อาจจะไม่ประสบความส าเรจ็ในอีกบริบทหนึ่ง ถ้าขาดการประยุกต์ (Application) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใน
บริบทใดขาดความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาของผู้บริหารแล้ว ย่อมท าให้การพัฒนาในองค์กรนั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง จึงเป็นสิ่ง
เตือนใจส าหรับนักวิจัยท่ีจะเลือกพืน้ท่ีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรว่ม 
  2.4 ในกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น ผู้วิจัยสามารถพัฒนาพื้นท่ีเป้าหมายได้
ในระดับหนึ่ง และมีสิ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มจะสามารถพัฒนาต่อยอดออกไปอีกได้แม้กระบวนการวิจัยจะจบสิ้นลง ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ ถ้าหากผู้วิจัยจัดกระบวนการ วิจัยให้ได้ดี มี
กระบวนการและวิธีการที่ชัดเจน จะท าให้ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรนั้น ก้าวเดินพัฒนาต่อไปได้เอง 
จึงเห็นว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยิ่ง แม้จะเป็นการวิจัยที่ล าบาก ยุ่งยาก เพราะผู้วิจัยต้อง
ลงไปคลุกคลี ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายก็ตาม 
    2.5 ควรมีการติดตามผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ว่า ส่งผลต่อวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนเพียงใด และในชุมชนนั้นมีวิถีชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมหรือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมหรือไม่ 

เอกสารอ้างอิง  
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