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บทคัดย่ อ
บทความวิ จั ย เรื1 อง “สภาพปั ญ หาของศู น ย์เ รี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตําบลลําพญา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม” มีวตั ถุประสงค์เพื1อศึกษาสภาพปั ญหาทัว1 ไป
และปั ญหาการสื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิ จพอเพียงในภาค
การเกษตรตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดย
ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์
เชิ งลึก ตลอดจนการจัดเวที ชุมชน และการวิจยั เชิงปริ มาณด้วย
การวิจัยเชิ งสํารวจโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทัVงนีV การ
วิเคราะห์ ข ้อมู ลเชิ งคุ ณภาพได้ใ ช้การหาความสอดคล้องของ
คําตอบที1 ไ ด้รั บทัVงนีV เพื1 อนํามาสร้ า งและพัฒ นาแบบสอบถาม
ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและ
การวิเคราะห์ปัจจัย ผลการศึกษาพบว่า การจัดกลุ่มปั ญหาทัว1 ไป
และปั ญหาการสื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ชีVให้เห็นว่า ศูนย์เรี ยนรู ้
แห่ งนีV ประสบปั ญหาแวดล้อมทั1วไปที1 สําคัญ 1 กลุ่ม ได้แก่
ปั ญหาโครงสร้างพืVนฐานและการสนับสนุนจากภาคีที1เกี1ยวข้อง
และปั ญหาการสื1 อสารที1สาํ คัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที1 1 ปั ญหา
ด้านเครื อข่ายการสื1 อสาร เนืVอหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ

กลุ่มที1 2 ปั ญหาด้านผูส้ ่ งสาร และการจัดการการสื1 อสารภายใน
ชุมชน งานวิจยั ชีVให้เห็นความสําคัญของการเสริ มสร้างการมี
ส่ ว นร่ ว มระหว่า งศู น ย์เ รี ย นรู ้ ฯ กับ ชุ ม ชน รวมทัVง การพัฒ นา
ระบบการจั ด การการสื1 อ สารในชุ ม ชน โดยเฉพาะการใช้
เครื1 องมือการประชาสัมพันธ์ที1ต่อเนื1อง
คําสําคัญ ศูนย์เรี ยนรู ้, ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจ
พอเพียง, สภาพปั ญหา, และปั ญหาการสื1 อสาร
Abstract
This article entitled on “The problems of the
sufficient economy’s community learning centre based on
agriculture in Lamphaya district, Amphur Banglen,
Nakhonpathom Province” aims to study both general problems
and communication problems occurred in the sufficient
economy’s community learning centre based on agriculture in
Lamphaya district. The data collecting techniques used in this
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study are comprised of both qualitative techniques by
observation, in-depth interview together with community focus
group, and quantitative technique by questionnaires survey.
The common themes analysis technique was brought to
analyse the qualitative data in order to construct and develop
the questionnaire, while factor analysis statistical
technique.was used for data reduction the situation of
problems occurred. The factor analysis of general problems
and communicative problems show that this community
leanrning centre has been nowadays facing with a group of
general problem that is “the problem of infrastructure and the
support of public involved” and two groups of communication
problems that are 1) the problem of communication network
content and learning activity and 2) the problem of sender
and communication management in community. The
implication of the study confirms the need to promote the
participation between the community learning centre and
community and manage the community communication
especially for the use of public relations tools.
Keywords: learning centre, the sufficient economy’
community learning centre, the sufficient economy, problem
and communitcation problem

มปป: 15-19) [1] พบปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ในประเด็นของ
การไม่มีนโยบายหรื อแผนงานที1 ชัดเจนเกี1 ยวกับการสร้างหรื อ
การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุ มชน และเจ้าหน้าที1 ผูจ้ ัดการ
ศึกษายังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี1ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน
ซึ1 งจะมีผลอย่างมากต่อการสร้างและการพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้
ในชุมชน
สําหรับพืVนที1ตาํ บลลําพญาซึ1งมีศกั ยภาพด้านการเกษตร
และมีตลาดนํVาลําพญาซึ1 งเป็ นแหล่งท่องเที1 ยวที1มีชื1อเสี ยง และมี
ศูนย์เรี ยนรู ้ โรงเรี ยนสถาพรวิทยาที1 มีชื1อเสี ยงและได้รับรางวัล
จากการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขตและระดับชาติและ
ได้รั บ การยกระดับ ให้ เ ป็ นศู น ย์เ รี ยนรู ้ ชุ ม ชนตํา บลลํา พญา
หากแต่ศูนย์ฯ ดังกล่าวยังไม่สามารถทําบทบาทหน้าที1 ในการ
สร้างความรู ้ความเข้าใจและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การทําการเกษตร
และการดําเนินชีวติ ประจําวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่เกษตรกรและคนในชุมชนได้ ดังนัVน จึงมีความจําเป็ นในการ
ศึกษาวิจยั เชิงประจักษ์ถึงสถานภาพปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ทัVง
ในประเด็นของปั ญหาทัว1 ไปและโดยเฉพาะอย่างยิ1งปั ญหาการ
สื1 อ สารซึ1 งเชื1 อ ว่ า เป็ นหั ว ใจสํา คัญ ประการหนึ1 งสํา หรั บ การ
ดําเนิ นงานศู นย์เรี ยนรู ้ ฯให้ประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ที1 ตV งั ไว้ได้

ด้วยเหตุนV ี บทความวิจัยเรื1 อง สภาพปั ญหาของ

ศู นย์ เรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตําบลลําพญา
บทนํา

อําเภอบางเลน จัง หวัด นครปฐม ซึ1 ง เป็ นส่ วนหนึ1 ง ของการ
ศึ กษาวิจยั เรื1 อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการ

การดํ า เนิ น งานศู น ย์ เ รี ยนรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื1 อ
ประโยชน์ในการขับเคลื1อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ยังเกษตรกรและคนในชุ มชนนับเป็ นเรื1 องใหม่ที1ตอ้ งการการ
เรี ยนรู ้และการร่ วมมือร่ วมใจในชุมชนจึ งจะทําให้ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ
ประสบผลสําเร็ จในการสร้างความรู ้ความเข้าใจและการสร้าง
แรงจู งใจแก่เกษตรกรและคนในชุมชนในการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ ใ นทางปฏิ บั ติ ทV ั งในด้ า นการทํ า
การเกษตรและการดําเนินชีวติ ประจําวันได้อย่างแท้จริ ง ซึ1 งจาก
ผลการศึ กษาวิจยั ที1ผ่านมาของสุ มาลี สังข์ศรี , 2545 อ้างใน
กรมการส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ1 น กระทรวงมหาดไทย,

สื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตาม
ความต้อ งการของชุ ม ชนลํา พญา อํา เภอบางเลน จัง หวัด
นครปฐม” จึ งเน้นที1 การค้นหาคําตอบสําคัญ ซึ1 งก็คือ สภาพ
ปั ญ หาแวดล้อ มทั1วไป และปั ญ หาการสื1 อ สารของศู น ย์เ รี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรในทัศนะของเกษตรกรและ
ชุมชนตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทัVงนีV เพื1อ
เป็ นข้อมูลเบืVองต้นต่อการกําหนด แนวทางการพัฒนาบทบาท
และศักยภาพการสื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้ที1เหมาะสมและเป็ นไป
ได้ในทางปฏิ บตั ิเพื1อให้ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ สามารถทําบทบาทหน้าที1
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ในการเสริ มสร้างความรู ้ แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการทํา การเกษตร แก่ เ กษตรกร คนใน
ชุมชนตําบลลําพญาและประชาชนที1สนใจ ส่ งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชี วิตและความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็ นวัตถุประสงค์
หลักของการวิจยั ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื1 อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาทั1ว ไปและปั ญ หาการ
สื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตําบล
ลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วิธีการวิจยั
วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ พื1 อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ1 ง คํ า ต อ บ ต า ม
วัตถุประสงค์การวิจยั ที1ตV งั ไว้ ได้ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพและเชิง
ปริ มาณควบคู่ กัน โดยเครื1 อ งมื อ ที1 ใ ช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง
คุณภาพ ประกอบด้วย 1) แบบสังเกตการณ์และแบบบันทึกการ
สนทนาแบบไม่ เ ป็ นทางการ 2) แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ1 ง
มาตรฐาน (semi-standarded interview protocols) สําหรับการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึกและแบบวิเคราะห์ ขอ้ มูล และ 3) โครงร่ าง
คําถามและแบบบันทึกข้อมูลการจัดเวทีชาวบ้าน และเครื1 องมือที1
ใช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได้แ ก่ แบบสอบถาม โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ ดังนีV
1. วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
1.1 กลุ่มตัวอย่ างสํ าหรั บการสั งเกตการณ์
มี 2 ส่วน ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรที1 คดั เลือกไว้ดว้ ยเกณฑ์ที1กาํ หนดขึVน และ 2)
กลุ่มตัวอย่างบุคคลในพืVนที1ตาํ บลลําพญา มีรายละเอียด ดังนีV
1.1.1 กลุ่มตัวอย่ างศู นย์ เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ซึ1งจากการลงพืVนที1
ศึกษาศูนย์เรี ยนรู ้ในพืVนที1ตาํ บลลําพญาที1ดาํ เนินการโดยชุมชน/
องค์กรชุมชน และการคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจงตามขอบเขตการวิจยั ที1กาํ หนดไว้ คือ การเป็ นศูนย์
เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร พบว่า มีศูนย์เรี ยนรู ้
เพียง 1 แห่งเท่านัVน ที1มีคุณลักษณะสอดคล้องกับขอบเขตการ

วิจยั ที1กาํ หนดไว้ ได้แก่ ศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนสถาพรวิทยา
1.1.2 กลุ่มตัวอย่ างบุคคลในพืนS ทีT
ตําบลลําพญา ซึ1งคณะผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) ตัวแทนบุคคลที1ใช้และให้บริ การศูนย์
เรี ยนรู ้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคีที1มีส่วนสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) บุคคลที1ใช้และให้บริ การ
ศูนย์เรี ยนรู ้ ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ตัวแทนเกษตรกร
อาจารย์/ยุวเกษตรกรที1รับผิดชอบศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา 2) หน่วยงานภาครัฐและภาคีที1มี
ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ ซึ1งคณะผูว้ จิ ยั ได้
ใช้วธิ ีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมโดยใช้แบบสังเกตการณ์
และการพูดคุยแบบไม่เป็ นทางการกับกลุ่มต่างๆ ข้างต้น ด้วย
การลงพืVนที1สาํ รวจบริ บทชุมชน
และศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา การเข้าร่ วมการประชุมกลุ่มยุว
เกษตรกร การเข้าร่ วมการประชุมกลุ่มแกนนําจัดตัVงศูนย์เรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง
และการเข้าร่ วมการประชุมของศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนตําบลลําพญา เพื1อนําเสนอความเห็น
ต่อการบริ หารและพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ตลอดจนแนวคิดต่อการ
ขับเคลื1อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลและของชุมชน
ทัVงนีV ผูว้ ิจยั เป็ นผูต้ ิดต่อและนัดหมายวัน
เวลา ในการลงพืV น ที1 สัง เกตการณ์ ใ นหมู่ บ้า นและศู น ย์เ รี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา ดําเนิ นการสังเกตการณ์
และจดบันทึกข้อมูลที1 ได้ตามประเด็นเพื1อนํามาใช้ในการจัดทํา
แบบสัมภาษณ์เชิ งลึก การออกแบบสอบถาม และการอภิปราย
ผลการวิจยั ในลําดับต่อไป
1.2 กลุ่มตัวอย่ างสํ าหรั บการสั มภาษณ์ เชิ ง
ลึก คณะผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ทัVงสิV น 15
คน ประกอบด้วย 1) บุคคลที1ใช้และให้บริ การศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนเกษตรกร และอาจารย์ที1รับผิดชอบศูนย์
เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา 4 คน
และ 2) บุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคี ที1 มี ส่ ว น
สนับสนุนการดําเนิ นงานของศูนย์เรี ยนรู ้ ได้แก่ นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลลําพญา พัฒนาชุ มชนประจําองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลลําพญา สารวัตรกํานัน/ผูใ้ หญ่ บ้านทัVง 11 หมู่บ้า น
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ของตํา บลลํา พญา และตัว แทนแกนนํ า จั ด ตัVง ศู น ย์เ รี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา 11 คน
ทัVงนีV คณะผูว้ ิจยั ได้เป็ นผูต้ ิดต่อและนัด
หมายวัน เวลา และสถานที1 ในการสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัVง
15 ท่าน ดําเนินการสัมภาษณ์ และขออนุญาตในการถ่ายภาพนิ1 ง
การบันทึกเทปเสี ยงและ/หรื อภาพเคลื1อนไหวในขณะดําเนิ นการ
สัมภาษณ์ ถอดเทปสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เนืV อหาแบบหาความ
สอดคล้องของเนืV อหาหลักที1 ตรงกัน (common themes) ด้วย
ตนเอง ทัVงนีVเพื1อนํามาสร้างและพัฒนาแบบสอบถามสําหรับการ
วิจยั เชิงสํารวจและการอภิปรายผลในลําดับต่อไป
1.3 กลุ่มตัวอย่ างสํ าหรับการจัดเวทีชุมชนใน
พืSน ทีT คณะผูว้ ิจัย ขอความอนุ เคราะห์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย น
สถาพรวิทยาในการขอใช้สถานที1 ห้องประชุมโรงเรี ยนสถาพร
วิทยาเพื1อการจัดเวที ชุมชนเพื1อนําเสนอข้อค้นพบที1 ได้จากเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ง เกตการณ์ สั ม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามและระดมความคิดเห็นของชุมชนต่อข้อค้นพบที1
ได้ พร้ อมกับร่ วมรั บฟั งและให้ขอ้ เสนอแนะต่อแนวทางการ
พัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา จากนัVนจึ งขอความ
อนุ เคราะห์ผูใ้ หญ่บา้ นทัVง 11 หมู่บา้ นของตําบลลําพญา ในการ
ประสานงานกับ ตัว แทนจาก 2 กลุ่ ม หลัก ประกอบด้ว ย 1)
ตัว แทนบุ ค คลที1 ใ ช้แ ละให้บ ริ ก ารศู น ย์เ รี ย นรู ้ ได้แ ก่ ตัว แทน
เกษตรกรและชุมชนในแต่ละหมู่บา้ น ตัวแทนแกนนําจัดตัVงศูนย์
เรี ยนรู ้ ฯ และ 2) ตัวแทนหน่ วยงานภาครัฐและภาคี ที1มีส่วน
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ มีผูเ้ ข้าร่ วมการจัดเวที
ชุมชนทัVงสิVน 21 คน โดยคณะผูว้ จิ ยั ดําเนินการประชุม ควบคู่กบั
การจดบันทึกข้อมูลความคิดเห็นที1ได้จากการจัดเวทีชุมชนตาม
โครงร่ างการจัดเวที ชุมชน ตลอดจนบันทึ กเทปเสี ยง วีดิทัศน์
และการถ่ายภาพการจัดเวทีชุมชน ตัVงแต่ตน้ จนจบทัVงนีVเพื1อความ
สมบูรณ์ของการวิเคราะห์เนืV อหา และวิเคราะห์เนืV อหาด้วยการ
พรรณาวิ เ คราะห์ สํา หรั บ นํา มาใช้ใ นการสรุ ป และอภิ ป ราย
ผลการวิจยั ในลําดับต่อไป
2. วิธีวจิ ยั เชิงปริมาณ
คณะ ผูว้ ิจัย ได้ใ ช้วิธีก ารวิจัยเชิ งสํารวจโดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ที1ออกแบบ

ขึVนจากข้อมูลที1ได้จากการลงพืVนที1สงั เกตการณ์และการสัมภาษณ์
เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทัVง 15 ท่าน โดยซึ1 งผูว้ ิจยั ใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็ นเกษตรกรหรื อชุมชนที1พกั อาศัยอยู่
ในพืVนที1 ทV ัง 11 หมู่บ้านของตําบลลําพญา ควบคู่กับการเลื อ ก
แบบอาสาสมัค ร ซึ1 งเป็ นการเลื อ กสมาชิ ก ที1 ไ ม่ ท ราบกรอบ
ประชากรที1แน่ ชดั ใช้สมาชิ กที1 ยินดี จะให้ขอ้ มูลมาเป็ นตัวอย่าง
โดยคณะผูว้ จิ ยั ขอความอนุเคราะห์ผูใ้ หญ่บา้ นทัVง 11 หมู่บา้ น ใน
การกระจายแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
เกษตรกรและชุมชนในหมู่บา้ นที1สมัครใจและเต็มใจในการตอบ
แบบสอบถามกลับ คื น ให้ กับ คณะผูว้ ิ จัย ได้แ บบสอบถามที1
สมบูรณ์ กลับคื นมาทัVงสิV น 286 ชุ ด จากจํานวนแบบสอบถาม
ทัVงสิV น 350 ชุด คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 81.71 ของแบบสอบถาม
ทัVง หมด ประกอบด้ว ย ข้อ คํา ถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ ว น
ประเมินค่า (rating scale questions) เกี1ยวกับสถานการณ์ที1เป็ น
ปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพร
วิทยา แบ่งเป็ นปั ญหาทัว1 ไปและปั ญหาการสื1 อสาร รวม 37 ข้อ
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) ปั ญหาทัว1 ไป 10 ข้อ และ 2) ปั ญหาการ
สื1 อสาร 27 ข้อ
ทัVง นีV คณะผู ้วิ จัย ได้ด ํา เนิ น การตรวจสอบ
ความตรงด้านเนืV อหา (content validity) โดยนําแบบสอบถามมา
ปรึ กษาอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนสถาพรวิทยา เพื1อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของ
เนืV อ หา ความครอบคลุ ม ของประเด็ น คํา ถามตามปั ญ หาและ
วัตถุประสงค์การวิจยั รวมทัVงความเหมาะสมด้านภาษาที1ใช้ และ
ปรั บ แก้ไ ขตามคํา แนะนํา ที1 ไ ด้รับ และตรวจสอบความเที1 ย ง
(reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธี การวัด ความสอดคล้อ ง
ภายใน โดยใช้สูตร Cronbach Alpha โดยนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรและชุ มชนในพืVน ที1 ต าํ บลลํา พญา
จํานวน 30 คน พบว่ามีค่าสัมประสิ ทธิu ความเชื1อถือได้ใน แต่ละ
ส่วน ตามลําดับดังนีV 1 สถานการณ์ ที1 เ ป็ นปั ญ หาของศู น ย์
เรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น ปั ญหาทัว1 ไป (.9312) และปั ญหาการสื1 อสาร
(.9683) สามารถนําแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริ งได้
ในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม คณะผูว้ ิจยั
ได้ขอความอนุเคราะห์ผใู ้ หญ่บา้ นทัVง 11 หมู่บา้ น ในการกระจาย
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรและ
ชุมชนในหมู่บา้ นที1สมัครใจและเต็มใจในการตอบแบบสอบถาม
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กลับคืนให้กบั คณะผูว้ จิ ยั โดยคณะผูว้ จิ ยั เป็ นผูน้ าํ แบบสอบถาม
ไปให้กบั ผูใ้ หญ่บา้ น ณ ที1ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ นด้วยตนเอง พร้อมกับ
อธิ บายองค์ประกอบต่างๆ ในแบบสอบถาม และวิธีการตอบ
แบบสอบถาม เพื1อให้ผูใ้ หญ่บา้ นได้นาํ ไปอธิ บายกับเกษตรกร
และคนในชุ ม ชน จากนัVน จึ ง นัด หมายวัน เวลาในการมารั บ
แบบสอบถามคืน ณ ที1 ทาํ การผูใ้ หญ่บา้ น ประมาณ 2 สัปดาห์
นับจากวันที1นาํ แบบสอบถามไปให้
ทัVงนีV การวิเคราะห์ ขอ้ มูลความคิ ดเห็ นต่อปั ญหา
ทัว1 ไปและปั ญหาการสื1 อสารของศูนย์การเรี ยนรู ้ได้ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี1 ย และ ค่าเบี1 ย งเบนมาตรฐาน ในการ
อธิ บายระดับความคิดเห็นทัVง 2 ด้าน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ค่ามาตรวัด 5 ระดับ ของ ประคอง กรรณสูตร (2537:77) [2] ใน
การอธิ บ ายระดับ ความเห็ น ด้ว ยต่ อข้อคํา ถามที1 นํา เสนอ ดัง นีV
4.51-5.00
ระดับความเห็ นมากที1 สุด 3.51-4.50 ระดับ
ความเห็นมาก 2.51-3.50 ระดับความเห็นปานกลาง 1.512.50 ระดับความเห็ นน้อย และ 1.00-1.50 ระดับความเห็ น
น้อ ยที1 สุ ด และ ได้ใ ช้ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จัย เชิ ง สํา รวจ
(exploratory factor analysis) ในการรวมกลุ่มตัวแปรที1สัมพันธ์
หรื อมีส่วนที1มีความร่ วมกันเข้าด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์ค่า Eigen
value มากกว่า 1 ขึVนไปในการเลือกจํานวนปั จจัย และ ใช้เกณฑ์
ค่า นํVา หนัก ปั จจัย (factor loading) ตัVง แต่ .4 ขึV น ไป ในการ
พิจารณาจํานวนตัวแปรในแต่ละปั จจัย เนื1 องจากแสดงให้เห็ น
ระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปั จจัยสูง (ศิริชยั พงษ์วชิ ยั
, 2548: 418; Hair, Anderson, Tatnam and Black, 1998:111) [3]

ผลการจัดกลุ่มสถานการณ์ที1เป็ นปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา
1. ระดับความคิดเห็นต่ อปัญหาของศู นย์ เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปั ญหาของ
ศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา ทัVง 2
กลุ่ม ได้แก่ ปั ญหาทัว1 ไป

ปั ญหาการสื1 อสาร ด้วยสถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี1ย และค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุ ป
ได้ดงั นีV
1.1 ระดับความคิดเห็นต่ อปัญหาทัTวไปของ
ศู นย์ เรียนรู้ ชุมชนตําบลลําพญา สรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างประเมิน
ระดับความคิดเห็ นต่อสถานการณ์ที1เป็ นปั ญหาทั1วไปของศูนย์
เรี ย นรู ้ ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาทัVง 10
ข้อ ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( Χ =

3.31) โดย

สถานการณ์ที1เกษตรกรเห็นว่าเป็ นปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ มาก 3
อันดับแรก ได้แก่ การขาดการรับสมัครสมาชิกศูนย์เรี ยนรู ้ฯ จาก
เกษตรและผูส้ นใจทัVงในและนอกพืVนที1 ( Χ =3.56 ) รองลงมา
คื อ การจัดตัVง ศู น ย์เ รี ยนรู ้ ฯ ในเขตพืV น ที1 ข องโรงเรี ย น ทํา ให้
เกษตรกรและชุมชนรู ้สึกว่าศูนย์ฯ เป็ นของโรงเรี ยนมากกว่าเป็ น
ศูนย์ฯ ของชุมชน ( Χ = 3.36) และ การจัดตัVงศูนย์ฯ เกิ ดขึV น
ตามนโยบายของโรงเรี ยนและภาครัฐมากกว่าความต้องการของ
เกษตรกรและความพร้ อมของชุ มชน ( Χ =3.34 )

ผลการวิจยั

ส่ วน

สถานการณ์ที1คิดว่าเป็ นปั ญหาน้อยที1สุด คือ การขาดการสรรหา
ในการนํา เสนอผลการวิ จัย เพื1 อ ศึ ก ษาปั ญ หา

ทัว1 ไปและปั ญหาการสื1 อสารของศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตร ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ได้แบ่งเนืVอหาออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ปั ญหาทัว1 ไป และ ปั ญหา
การสื1 อสาร โดยจะนําเสนอผลการศึ กษา ตามลําดับ ดังนีV 1)
ระดับความคิดเห็ นต่อสถานการณ์ที1เป็ นปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา และ

2)

กรรมการศู นย์ฯ จากตัวแทนเกษตรกรสาขาต่างๆ และชุ มชน
เพื1 อ ร่ ว มกัน กําหนดนโยบาย เป้ าหมาย ตลอดจนทิ ศ ทาง การ
บริ หารและพัฒนาศูนย์ฯ อย่างเป็ นรู ปธรรม ( Χ = 3.19)
1.2 ระดับความคิดเห็นต่ อปัญหาการสืTอสาร
ของศู นย์ เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา
สรุ ปได้ ว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประเมิ น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ
สถานการณ์ ที1 เ ป็ นปั ญ หาการสื1 อ สารของศู น ย์เ รี ย นรู ้ ป รั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาทัVง 27 ข้อ ในภาพรวม

The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University on 15th-17th of June, 2010 in Nakhon Pathom, Thailand

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( Χ = 3.24) โดยสถานการณ์ที1กลุ่ม

เกษตรกรของแต่ละหมู่บา้ นในพืVนที1 ตาํ บลลําพญาเพื1อร่ วมกัน

ตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั ญหาการสื1 อสารของศู นย์เรี ยนรู ้ ฯ มาก 3

กําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและทิ ศทางการบริ หารศูนย์ฯ ที1

อันดับแรก ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร

เป็ นรู ปธรรม (.840) 2)การไม่มีนโยบายสนับสนุ นจากภาครัฐ

เกี1 ยวกับสถานการณ์ทางการเกษตรที1 รวดเร็ วและชัดเจน ( Χ =

และหน่วยงานที1เกี1ยวข้องอย่างจริ งจังและต่อเนื1 อง (.834) 3)การ

3.42

) รองลงมา คื อ การที1 เกษตรกรและชุ มชนไม่เข้าใจ

ขาดการสรรหากรรมการศูนย์ฯ จากตัวแทนเกษตรกรสาขาต่างๆ

วัตถุประสงค์และบทบาทของศูนย์เรี ยนรู ้ทาํ ให้ขาดความสนใจ

และชุ ม ชน เพื1 อ ร่ ว มกัน กํา หนดนโยบาย เป้ าหมาย ตลอดจน

และไม่เห็นความสําคัญของศูนย์เรี ยนรู ้ และ การไม่มีเวลาของ

ทิศทาง การบริ หารและพัฒนาศูนย์ฯ อย่างเป็ นรู ปธรรม (.824)

เกษตรกรและคนในชุมชน มีคะแนนเฉลี1ยเท่ากัน ( Χ = 3.35)

4) การจัด ตัVงศู น ย์เ รี ย นรู ้ ฯ ในเขตพืV น ที1 ข องโรงเรี ย น ทํา ให้

ส่ วนสถานการณ์ที1คิดว่าเป็ นปั ญหาการสื1 อสารน้อยที1สุด ได้แก่

เกษตรกรและชุมชนรู ้สึกว่าศูนย์ฯ เป็ นของโรงเรี ยนมากกว่าเป็ น

การขาดการวางแผนจัดกิ จ กรรมภายในศู นย์การเรี ยนรู ้ ที1เป็ น

ศูนย์ฯ ของชุมชน (.819) 5) การขาดการติดตาม ให้คาํ ปรึ กษาและการ

รู ปธรรมตามกําหนดเวลา และต่อเนื1อง ( Χ = 3.07 )

สนับสนุ นด้านต่ างๆ จากวิทยากรและเจ้าหน้าที1 รั ฐของหน่ วยงานที1
เกี1ยวข้อง อย่างต่อเนื1 อง (.808) 6) การได้รับงบประมาณสนับสนุนที1

2. ผลการจัดกลุ่มปัญหาของศู นย์ เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา

ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศูนย์ฯ (.746) 7) การพึ1งงบประมาณ
ส่ วนใหญ่จากหน่วยงานภายนอก (.743) 8) ศูนย์ฯ มีพVืนที1จาํ กัด

ผลการจัดกลุ่มปั ญหาของศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญา

ไม่เพียงพอต่อการเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ สาธิ ตหรื อทดลอง

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา ด้วยสถิติการวิเคราะห์

ด้านการเกษตรสําหรับตําบลลําพญาได้ (.735) และ 9) การจัดตัVง

ปั จจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ได้แบ่งเป็ น 2

ศู น ย์ฯ เกิ ด ขึV นตามนโยบายของโรงเรี ย นและภาครั ฐ มากกว่า

ส่วน ตามประเภทของปั ญหา ได้แก่ ปั ญหาทัว1 ไป และ ปั ญหา

ความต้องการของเกษตรกรและความพร้อมของชุมชน (.710)
2.2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาการสืTอสาร

การสื1 อสาร โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ

ผลการจัดกลุ่มปั ญหาการสื1 อสารของ

2.1 ผลการจัดกลุ่มปัญหาทัวT ไป
ผลการจัด กลุ่ ม ปั ญ หาทั1ว ไปของศู น ย์

ศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาทัVง

เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาทัVง 10 ข้อ
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ด้ว ยสถิ ติ ก ารวิเ คราะห์ ปั จ จัย เชิ ง สํารวจ (exploratory factor

factor

analysis) โดยสกัดปั จจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบหลัก (principal components analysis) และหมุน

(principal components analysis) และหมุนแกนปั จจัยแบบมุม

แกนปั จ จัย แบบมุ ม ฉากด้ว ยวิ ธี แ วริ แมกซ์ ข องไคเซอร์ (the

ฉากด้วยวิธีแวริ แมกซ์ของไคเซอร์ (the Kaiser varimax method)

Kaiser varimax method) สามารถจําแนกปั ญหาได้เป็ น 2 กลุ่ม

สามารถจําแนกปั ญหาได้เป็ น 1 กลุ่ม ได้แก่ ปั ญหาโครงสร้าง

โดยทัVง

พืVนฐานและการสนับสนุนจากภาคีที1เกี1 ยวข้อง สามารถอธิ บาย

71.246 ประกอบด้วย

ตัว แปรทัVง หมดได้ร้ อ ยละ 57.075 ประกอบด้ว ย ตัว แปรที1

ข้อ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (exploratory
analysis) โดยสกั ด ปั จจั ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์

2 กลุ่ม สามารถอธิ บายตัวแปรทัVงหมดได้ร้อยละ
กลุ่มทีT 1

ปั ญหาด้ า นเครื อ ข่ ายการ

เกี1ยวข้องกันรวม 9 ตัว เรี ยงลําดับนํVาหนักปั จจัยจากมากไปหา

สืTอสาร เนือS หาและกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ตัวแปรที1

น้อย ดังนีV 1)การขาดการประสานงานกับแกนนําหรื อตัวแทน

เกี1 ยวข้องกันรวม 18 ตัว ทัVงนีV สถานการณ์ที1มีค่านํVาหนักปั จจัย
สู งที1 สุด คือ 1)การขาดการวางแผนจัดกิ จกรรมภายในศูนย์การ
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เรี ยนรู ้ที1เป็ นรู ปธรรมตามกําหนดเวลา และต่อเนื1 อง (.813) 2)

พอเพียงไปสู่ เกษตรกร (.608) 17) การที1เกษตรกรและชุมชนไม่

การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที1ไม่สอดคล้องกับปั ญหาและความ

เข้าใจหลักการทําเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้ไม่

สนใจ ของเกษตรกรและชุมชน (.798) 3)การขาดการนําสื1 อ/

เห็นประโยชน์ที1จะได้รับจากศูนย์เรี ยนรู ้ฯ (.602) และ 18) การ

เครื1 องมื อ และเทคโนโลยี สื1 อสารสมั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการ

ขาดหลักสูตรที1เสริ มทักษะอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรที1

ประชาสัม พัน ธ์แ ละถ่ายทอดความรู ้ ต่า งๆ ให้รวดเร็ ว มากขึV น

สอดคล้องกับผลผลิตการเกษตรอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื1 อง

(.785) 4) การขาดพืVนที1ในการจัดเวที เพื1อการแลกเปลี1ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง

ซึ1งมีนV าํ หนักปั จจัยเท่ากัน (.602)

เกษตรกร (.742) 5) การขาดเครื อข่ายวิทยากรประจําศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ที1

กลุ่มทีT 2 ปั ญหาด้ านผู้ส่งสาร และการ

เป็ นรู ป ธรรมเพื1 อ การแลกเปลี1 ย นเรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดความรู ้

จัดการการสืTอสารภายในชุมชน ประกอบด้วยตัวแปรที1เกี1ยวข้อง

ให้กบั เกษตรกรอย่างต่อเนื1 อง (.728) 6)การขาดความเข้มแข็ง

กันรวม 9 ตัว เรี ยงลําดับนํVาหนักปั จจัยจากมากไปหาน้อย

และการรวมกลุ่มของเกษตรกรและชุมชน (.721) 7) การขาด

ได้แก่ 1)การขาดผูน้ าํ จากหน่วยงานภาครัฐในการกระตุน้ หรื อ

เครื อข่ายการสื1 อสารกับแกนนําและแกนนําเกษตรกรในแต่ละ

ให้คาํ ปรึ กษาที1ดีในการจัดทําศูนย์ฯ อย่างต่อเนื1 อง (.822) 2)การ

หมู่ บ้านเพื1 อประสานความเข้า ใจ ความรู ้ สึ ก เป็ นเจ้า ของและ

สื1 อสารแบบทางเดี ยวจากศู นย์ฯ โดยไม่มีการสื1 อ สารสองทาง

ความร่ วมมือระหว่างเกษตรกรและชุมชนในหมู่บา้ นที1ต่อเนื1 อง

หรื อการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผูใ้ ช้บริ การ (.818)

(.718) 8) การขาดเครื อข่ายการสื1 อสารกับเกษตรกรและชุมชน

3) การขาดการประชุมเกษตรกร ชุมชน ผูป้ กครองนักเรี ยน เพื1อ

ในพืVนที1 เพื1อให้มีส่วนร่ วมในการออกแบบ ใช้และพัฒนาศูนย์

รั บ ฟั ง ความต้อ งการและร่ ว มให้ค วามเห็ น ในการจัด ทํา ศู น ย์

เรี ยนรู ้ (.715) 9) การไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมฝึ กอบรม

เรี ยนรู ้ ฯ (.815) 4)การขาดบุคลากรหรื อเจ้าหน้าที1ประจําศูนย์

และการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ของเกษตรกรและคนในชุมชน (.693)

เรี ยนรู ้ ฯ เพื1อการดูแล ให้คาํ อธิ บายแก่เกษตรกรและผูเ้ ข้าชม ได้

10) การคัดเลือกเนืVอหาประจําฐานเรี ยนรู ้ไม่ครอบคลุมกับความ

ทันกับความต้องการ (.715) 5) การขาดเครื อข่ายการสื1 อสารกับ

ต้องการของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (.690) 11) การขาดการ

สื1 อ ท้ อ งถิ1 น เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน หรื อหอกระจายข่ า ว เพื1 อ การ

ประชาสัมพันธ์ให้แกนนําและเกษตรกรในพืVนที1 รู้จกั และเข้าใจ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของศูนย์เรี ยนรู ้สู่ เกษตรกร

บทบาทหน้าที1และประโยชน์ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ (.670) 12) การ

และชุมชนได้อย่างต่อเนื1อง (.706) 6) การที1เกษตรกรและชุมชน

ขาดความรู ้และทักษะการอธิ บายและตอบปั ญหาต่างๆ ของยุว

ไม่ เข้าใจวัต ถุป ระสงค์แ ละบทบาทของศู น ย์เ รี ย นรู ้ ท ําให้ข าด

เกษตรกรที1รับผิดชอบศูนย์การเรี ยนรู ้ฯ ที1เพียงพอ (.663) 13)การ

ความสนใจและไม่เห็นความสําคัญของศูนย์เรี ยนรู ้ (.702) 7)การ

ขาดเนืV อ หาการทํา การเกษตรที1 ทัน สมัย และแตกต่ า งไปจาก

ขาดการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี1 ยวกับสถานการณ์ทาง

ความรู ้เดิ มของเกษตรกรทําให้เกษตรกรไม่สนใจเข้าไปศึ กษา

การเกษตรที1รวดเร็ วและชัดเจน (.657) 8) การขาดการวางแผน

เรี ยนรู ้ (.646) 14) การขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์

กลยุทธ์การสื1 อสารเพื1อการรณรงค์ส่งเสริ มการทําการเกษตรตาม

เรี ยนรู ้ไปสู่ เกษตรกร ชุมชนหรื อผูส้ นใจที1ต่อเนื1 อง (.644) 15)

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ สู่ชุมชนที1ต่อเนื1องและเชื1อมโยงสู่

การขาดการสํารวจความต้องการของเกษตรกรและชุมชนต่อการ

การปฏิ บตั ิ ที1เป็ นรู ปธรรม (.605) และ 9) การไม่มีเวลาของ

ให้บริ การด้านเนืVอหา หลักสู ตรและกิจกรรมของศูนย์เรี ยนรู ้ ที1

เกษตรกรและคนในชุมชน (.603)

จําเป็ น สอดคล้อ งกับความต้องการและการทําการเกษตรใน
พืVนที1 (.621) 16) การขาดหลักสู ตรและกิจกรรมที1สร้างการมี
ส่ วนร่ วมและขยายผล การทําการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิ จ
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ขาว จังหวัดเลย และพบว่า ปั ญหาอุปสรรคของศูนย์ฯ ในด้าน

บทวิจารณ์

ปั จจัยนําเข้า ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และขาดแคลน
ในการอภิปรายผลการวิจยั ตาม วัตถุประสงค์การ

บุ ค ลากร ด้า นการประมงและปศุ สัต ว์ ในด้า นกระบวนการ

วิจยั ข้อ 2 เพื1อศึกษาปั ญหาทัว1 ไปและปั ญหาการสื1 อสารของศูนย์

พบว่ามีปัญหาเรื1 องความพร้อมในการถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการ

เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ตําบลลําพญา อําเภอ

ประมงและปศุ สัตว์ ของบุ คลากรในพืVนที1 และการบูรณาการ

บางเลน จังหวัดนครปฐม ได้แบ่งเนืVอหาออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน

ปั ญหาทัว1 ไป และ ปั ญหาการสื1 อสาร ดังนีV

อื1 น ในท้อ งถื1 น ในด้า นผลผลิ ต มี ปั ญ หาเรื1 องเกษตรกรยัง ไม่
สามารถดําเนินการศูนย์เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองโดยปราศจากพี1เลีVยง

1. ปั ญหาทัT ว ไปของศู นย์ เรี ยนรู้ ปรั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา

การศึ กษาของ (กาญจนา แก้วเทพ จํารั ส เสื อดี และคณะ พร
ทิ พ ย์ เย็น จะบกและคณะ และกมลรั ฐ อิ น ทรทัศ น์ แ ละคณะ,

ข้อค้นพบที1ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็น

2548: 28) [5] ที1 พ บว่ า ผลการประเมิ น โครงการนํ า ร่ อง

ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งต่ อ ปั ญ หาทั1 ว ไปของศู น ย์เ รี ยนรู ้ ป รั ช ญา

ศู น ย์บ ริ ก ารและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรระดับ ตํา บล

เศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา ในภาพรวม พบว่า อยู่

จั ง หวั ด ละ 1 ตํ า บล ในภาคเหนื อมี ปั ญหาหลั ก 4 ด้ า น

ในเกณฑ์ปานกลาง ( Χ = 3.31) โดยสถานการณ์ที1เป็ นปั ญหา

ประกอบด้วย ปั ญหาด้านนโยบาย โดยเจ้าหน้า ที1 ทุกระดับไม่

ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ มาก 3 อันดับแรก ได้แก่ การขาดการรับสมัคร

เข้าใจนโยบาย ปั ญหาด้านสถานที1ตV งั ศูนย์และการขาดเครื1 องมือ

สมาชิกศูนย์เรี ยนรู ้ฯ จากเกษตรและผูส้ นใจทัVงในและนอกพืVนที1

การสื1 อ สาร ปั ญหาเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะการ

( Χ =3.56 ) รองลงมา คือ การจัดตัVงศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ในเขตพืVนที1

ประมวลผลข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้อง ทําให้ให้บริ การไม่ตรงความ

ของโรงเรี ยน ทําให้เกษตรกรและชุมชนรู ้สึกว่าศูนย์ฯ เป็ นของ

ต้องการ และปั ญหาด้านบุคลากรได้แก่ การมีภาระงานมากมาย

โรงเรี ยนมากกว่าเป็ นศูนย์ฯ ของชุมชน ( Χ = 3.36) และ การ

ซับ ซ้อ นและการขาดบุ ค ลากรที1 เ ชี1 ย วชาญด้า นการวิ เ คราะห์

จัด ตัVง ศู น ย์ฯ เกิ ด ขึV น ตามนโยบายของโรงเรี ย นและภาครั ฐ

ต้นทุนและการตลาด

มากกว่าความต้องการของเกษตรกรและความพร้อมของชุมชน

(2546) [6] ที1ศึกษาการดําเนิ นงานของศูนย์พฒั นาโครงการห้วย

( Χ =3.34 )

ลึก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพบว่า ปั ญหาอุปสรรค
ทัVง นีV ผลการจัดกลุ่ ม ปั ญ หาทั1ว ไปของศู น ย์

เรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาทัVง 10 ข้อ

และการศึ กษาของ บุ ญรอง สายน้อย

จากเกษตรกร การขาดเครื1 องมือและอุปกรณ์ การขาดพืVนที1 ไม่
เพียงพอ

ด้ว ยสถิ ติ ก ารวิเคราะห์ ปั จจัย เชิ ง สํารวจ (exploratory factor

จากสภาพปั ญหาการขาดโครงสร้างพืVนฐาน

analysis) สามารถจําแนกปั ญหาได้เป็ น 1 กลุ่ม ได้แก่ ปั ญหา

และการสนับสนุนจากภาคีที1เกี1ยวข้องที1กล่าว ทําให้สามารถสรุ ป

โครงสร้างพืVนฐานและการสนับสนุนจากภาคีที1เกี1ยวข้อง

ประเด็ น ปั ญ หาได้ 3 ส่ ว น คื อ ปั ญ หาด้า นการสร้ า งหรื อ การ

ข้อค้นพบที1กล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษา

พัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน ปั ญหาด้านการบริ หารและ

หลายเรื1 อง ได้แก่ การศึกษาของ กชณิ ภทั ร โสดทุม (2550) [4]

การดูแลรักษาแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน และปั ญหาด้านการใช้

ที1ศึกษาเรื1 อง การวิจยั เชิงประเมินโครงการศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิ จ

ประโยชน์จากแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุมชน (สุ มาลี สังข์ศรี (2545

พอเพียงชุมชน จังหวัดเลย กรณี ศึกษาตําบลบ้านเพิ1ม อําเภอผา

อ้ า ง ใ น ก ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ1 น
กระทรวงมหาดไทย, มปป:

15-19,

http://www.
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[7]

ที1 เกษตรกรและชุ มชนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และบทบาทของ

นัVน ผูว้ ิจัยเห็ นว่าสาเหตุของปั ญหาประการหนึ1 งก็คือการขาด
การมีส่วนร่ วมกับระหว่างศูนย์เรี ยนรู ้ฯ กับชุมชนอย่างเห็นได้ชดั

ศู นย์เรี ยนรู ้ ทาํ ให้ขาดความสนใจและไม่ เห็ นความสําคัญของ
ศูนย์เรี ยนรู ้ และ การไม่มีเวลาของเกษตรกรและคนในชุมชน

โดยเฉพาะในประเด็นของการที1 ศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ แห่ งนีV ไม่ได้รับ

มีคะแนนเฉลี1ยเท่ากัน ( Χ = 3.35) และผลการจัดกลุ่มปั ญหา

สมัครสมาชิ กศูนย์เรี ยนรู ้ฯ จากภายนอก หากแต่จาํ กัดขอบเขต

การสื1 อสารของศู นย์เรี ยนรู ้ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยน

สมาชิ กอยูเ่ ฉพาะกลุ่มนักเรี ยนยุวเกษตรกรของโรงเรี ยน และ

สถาพรวิทยาทัVง 27 ข้อ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ

การให้ความสําคัญกับการจัดทําศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ตามนโยบายของ

สามารถจําแนกปั ญหาได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที1 1 ปั ญหา

โรงเรี ยน ดังนัVน การแก้ไขปั ญหาโดยใช้หลักการสร้างการมี

ด้านเครื อข่ายการสื1 อสาร เนืVอหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ส่ ว นร่ ว มด้ว ยการที1 ผู ้บ ริ หารศู น ย์เ รี ยนรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

กลุ่มที1 2 ปั ญหาด้านผูส้ ่ งสาร และการจัดการการสื1 อสารภายใน

โรงเรี ยนสถาพรวิทยาเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงาน

ชุมชน

thailocaladmin.go.th/work/ebook/eb1/stan17/p1-p5.pdf)

และ

ภาครั ฐในพืVนที1 โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพญา

ข้อค้นพบที1กล่าว สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก

นัก วิ ช าการส่ ง เสริ ม การเกษตร พัฒ นาชุ ม ชน แกนนํา ชุ ม ชน

และการจัด เวที ชุ ม ชนที1 ร ะบุ ชัด เจนว่า ศู น ย์เ รี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ

เกษตรกรและคนในชุ มชน ได้เข้ามาเป็ นสมาชิ กหรื อร่ วมเป็ น

พอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน

กรรมการบริ หารศูนย์เรี ยนรู ้ ฯ และการเปิ ดโอกาสให้ทุกภาค

ต่างๆ แก่คนในชุมชน ทําให้ชุมชนรู ้สึกห่ างเหิ นกับศูนย์เรี ยนรู ้ฯ

ส่ วนสามารถมีส่วนร่ วมใช้ ร่ วมคิด ร่ วมทําและร่ วมพัฒนาศูนย์

และเข้าใจว่าศูนย์เรี ยนรู ้ฯ แห่ งนีV เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ของโรงเรี ยน

เรี ยนรู ้ฯ ได้โดยตรงหรื อผ่านกรรมการบริ หารศูนย์ฯ อย่างจริ งจัง

มากกว่าเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนตําบลลําพญา

จะน่ าจะเป็ นวิถีทางที1 ช่วยให้ศูนย์เรี ยนรู ้โรงเรี ยนสถาพรวิทยา

ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปสู่ ยุว เกษตรกร และคนใน

นอกจากนัVน ผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลการวิจยั
ห ล า ย เ รื1 อ ง ไ ด้ แ ก่ ก ร ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ1 น
กระทรวงมหาดไทยที1 พบปั ญหาของศู นย์เรี ยนรู ้ ชุมชนและได้
เสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน ไว้ดว้ ยกัน 7
ประการ (มปป.: 65-66, http://www.thailocaladmin.go.th/work/
ebook/eb1/stan17/p1-p5.pdf) [8]
โดยเน้นให้ศูนย์ฯ ทําบทบาทการเป็ นการเรี ยนรู ้ตลอด

ชุมชน และความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้อย่างยัง1 ยืนได้ในที1สุด

ชี วิตทุ กรู ป แบบ ศู นย์การเรี ย นรู ้ ชุมชนจึ งต้องตอบสนองต่ อ

ได้รับความสนับสนุนในด้านต่างๆ ทัVงด้านแนวคิดในการสร้าง
บริ หาร ดู แลรั กษาและพัฒนาศู นย์เรี ยนรู ้ ฯ และด้านอื1นๆ อาทิ
ด้านงบประมาณ วิทยากร ฯลฯ ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ฯ
ให้สามารถทําบทบาทในการถ่ายทอดแนวคิดการทําการเกษตร

ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของประชาชนในยุคแห่ งข่าวสาร ดังนัVน
2. ระดับความคิดเห็นต่ อปัญหาการสืTอสารของ
ศู นย์ เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา

ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนจึงควรปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุน่ ตาม
ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป็ นสําคัญ โดยประชาชนควรมี

ข้อค้นพบที1ได้จากการวิเคราะห์ระดับความ

ส่ วนร่ วมในการกําหนดรู ปแบบกิ จกรรม เนืV อหาของกิ จกรรม

คิดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างต่อปั ญหาการสื1 อสารของศู นย์เรี ยนรู ้

และควรปรับกิ จกรรมที1ตอบสนองต่อความแตกต่างของบุคคล

ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา พบว่าปั ญหา

โดยมีรูปแบบกิจกรรมที1หลากหลาย เหมาะสมกับเพศ วัย และ

การสื1 อ สารที1 สําคัญมาก 3 อัน ดับ แรก ได้แก่ การขาดการ

สถานภาพทางอาชีพ ดังนีV 1. ควรจัดศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนให้

ประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี1 ย วกั บ สถานการณ์ ท าง

สอดคล้อ งและสนับ สนุ น การศึ ก ษาตลอดชี วิต ของบุ ค คลใน

การเกษตรที1รวดเร็ วและชัดเจน ( Χ = 3.42 ) รองลงมา คือ การ
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สั ง คม 2.

ควรจัด ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ชุ ม ชนให้ มี ค วามเป็ น

บทสรุป

เอกลักษณ์ของชุ มชน 3. ควรจัดศู นย์การเรี ยนรู ้ชุมชนให้มี
ความสนุกสนาน รื1 นรมย์ และมีชีวิตชีวา 4. ควรพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 5. ควรมีการพัฒนา
บุคลากร 6. ควรมีการวิจยั และพัฒนา และ 7. ควรมีส่วนร่ วม
ของชุมชน เช่นเดียวกับ (สุ มาลี สังข์ศรี , 2545 อ้างใน กรมการ
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ1น กระทรวงมหาดไทย, มปป:15-19,
http://www.thailocaladmin. go.th/ work/ebook/eb1/ stan17/p1p5.pdf) [9] ที1เสนอให้มีการปรับบริ การ ปรับกิจกรรมที1มุ่งให้
เกิดการเรี ยนรู ้มากขึVน และการประชาสัมพันธ์แหล่งการเรี ยนรู ้
บริ การและและกิ จกรรมไปสู่ ชุมชนมากขึVน ผลการศึ กษา
ของ (กาญจนา แก้วเทพ จํารัส เสื อดีและคณะ พรทิพย์ เย็นจะ
บกและคณะ และกมลรัฐ อินทรทัศน์และคณะ, 2548: 28) [10]
ที1 พ บปั ญ หาด้า นสถานที1 ตV ัง ศู น ย์แ ละการขาดเครื1 องมื อ การ
สื1 อ สาร ปั ญ หาเทคโนโลยี ด้า นการเกษตรโดยเฉพาะการ
ประมวลผลข้อมูลล่าช้า ไม่ถูกต้อง ทําให้ให้บริ การไม่ตรงความ
ต้องการ
ดังนัVน ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพร
วิทยาจึ งควรให้ความสําคัญกับ การสร้ างเครื อข่ายการสื1 อสาร
และการจั ด ทํ า แผนการจั ด หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมการทํ า
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที1เป็ นรู ปธรรม ควบคู่
กับการพัฒนาระบบการจัดการสื1 อสารและการประชาสัมพันธ์
ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ไปสู่ ชุมชน โดยเน้นที1สื1อบุคคลได้แก่ แกนนํา
ผูใ้ หญ่บา้ นและสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลที1 อยูใ่ นแต่ละ
หมู่บา้ น สื1 อท้องถิ1นที1 มีอยู่ภายในชุมชนที1 อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลลําพยา และสํานักงานเทศบาลตําบล
ลําพญา โดยเฉพาะอย่างยิ1งหอกระจายข่าว และการจัดประชุม
แกนนํา ชุ ม ชนในพืV น ที1 ก ารกระจายข่ า วสารได้อ ย่า งรวดเร็ ว
รวมทัVงสื1 อเฉพาะกิ จต่างๆ ที1 ศูนย์เรี ยนรู ้ฯ สร้างขึV นมาเป็ นการ
เฉพาะเพื1 อสร้ า งความสัมพันธ์กับเกษตรกรและคนในชุ มชน
อย่างต่อเนื1อง

องค์ค วามรู ้ ที1 นํา เสนอในบทความวิจัย นีV ทํา ให้
เห็นว่าศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยา ยังมี
ประเด็ น ปั ญ หาที1 ต ้อ งการแก้ไ ขทัVง ในส่ ว นของปั ญ หาทั1ว ไป
ได้แก่ ปั ญหาโครงสร้ างพืVนฐานและการสนับสนุ นจากภาคี ที1
เกี1ยวข้อง และปั ญหาการสื1 อสาร และปั ญหาด้านเครื อข่ายการ
สื1 อสาร เนืV อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และปั ญหาด้านผูส้ ่ ง
สาร และการจัดการการสื1 อสารภายในชุมชน
ดังนัVน ศูนย์
เรี ยนรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งโรงเรี ยนสถาพรวิ ท ยาจึ ง ควรให้
ความสํา คัญ กับ การแก้ไ ขปั ญ หาโครงสร้ า งพืV น ฐานและการ
สนับ สนุ น จากภาคี ที1 เ กี1 ย วข้อ งด้ว ยหลัก การสร้ า งการมี ส่ ว น
ร่ วมกับชุ มชนเพื1อการได้รับความสนับสนุ นในด้านต่างๆ ทัVง
ด้า นแนวคิ ด ในการสร้ า ง บริ ห าร ดู แ ลรั ก ษาและพัฒ นาศู น ย์
เรี ยนรู ้ ฯ และด้านอื1 นๆ อาทิ ด้านงบประมาณ วิทยากร ฯลฯ
จากชุมชนและหน่วยงานที1เกี1ยวข้องมากขึVน ควบคู่ไปพร้อมกับ
การแก้ปัญหาการสื1 อสาร ด้วยการสร้างเครื อข่ายการสื1 อสาร และ
การจัดทําแผนการจัดหลักสู ตรและกิ จกรรมการทําการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที1เป็ นรู ปธรรมต่อเนื1 องเพื1อสร้าง
ความเข้ า ใจในปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการทําการเกษตรและการดําเนิ นชี วิตประจําวัน
ได้อย่างแท้จริ ง ควบคู่กับการพัฒนาระบบการจัดการสื1 อสาร
และการประชาสัมพันธ์ของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ ไปสู่ ชุมชน เพื1อการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื1อนไหว แผนการจัด
กิจกรรมเพื1อให้บริ การความรู ้ที1น่าสนใจของศูนย์เรี ยนรู ้ฯ และ
ข้อมูลความเคลื1อนไหวในแวดวงการเกษตรและการดําเนิ นชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ไปสู่ เกษตรกรและชุมชน อย่าง
ต่อเนื1 อง ทัVงนีV เพื1อให้เกษตรกรและคนในชุมชนเห็นประโยชน์
จากศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรี ยนสถาพรวิทยาในฐานะ
ที1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นศูนย์กลางและเป็ นแบบอย่างในการนํา
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการทํ า
การเกษตรและดําเนิ นชีวิตประจําวันอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื1อการ
แก้ปัญหาการเกษตรในพืVนที1 ตาํ บลลําพญาและพัฒนาคุ ณภาพ
ชีวติ ของเกษตรกรและคนในชุมชนตลอดจนผูท้ ี1สนใจทัว1 ไปได้
ในอนาคต
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัSงต่ อไป

รายการอ้ างอิง

จากผลการศึ ก ษานํ า มาซึ1 งข้ อ เสนอแนะต่ อ
ประเด็ น การวิ จัย ครัV งต่ อ ไป ได้แ ก่ แนวทางการพัฒ นาการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง และ แนวทางการ
สร้างเครื อข่ายการสื1 อสารระหว่างศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับโรงเรี ยน ทัVงนีV เพื1อสร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่างศูนย์
เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับโรงเรี ยน เกษตรกรและชุมชน
และการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่า งศู นย์เ รี ย นรู ้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
ระดั บ โรงเรี ยนแต่ ล ะแห่ ง ในการถ่ า ยทอดแนวคิ ด การทํา
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ ยุวเกษตรกรให้มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึVน
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