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บทคดัย่อ 

 
 บทความวิจัยเรื1 อง “สภาพปัญหาของศูนย์เ รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน  
จงัหวดันครปฐม” มีวตัถุประสงคเ์พื1อศึกษาสภาพปัญหาทั1วไป
และปัญหาการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม โดย
ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์
เชิงลึก ตลอดจนการจดัเวทีชุมชน และการวิจยัเชิงปริมาณดว้ย
การวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม ทัV งนีV การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้การหาความสอดคล้องของ
คาํตอบที1ได้รับทัV งนีV เพื1อนํามาสร้างและพฒันาแบบสอบถาม 
ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณไดใ้ชส้ถิติเชิงพรรณนาและ
การวเิคราะห์ปัจจยั  ผลการศึกษาพบวา่ การจดักลุ่มปัญหาทั1วไป
และปัญหาการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้ฯ ชีV ให้เห็นว่า ศูนยเ์รียนรู้
แห่งนีV ประสบปัญหาแวดลอ้มทั1วไปที1สําคญั 1  กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ปัญหาโครงสร้างพืVนฐานและการสนบัสนุนจากภาคีที1เกี1ยวขอ้ง  
และปัญหาการสื1อสารที1สาํคญั 2  กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มที1 1  ปัญหา
ดา้นเครือข่ายการสื1อสาร  เนืVอหาและกิจกรรมการเรียนรู้      และ

กลุ่มที1 2  ปัญหาดา้นผูส่้งสาร และการจดัการการสื1อสารภายใน
ชุมชน   งานวิจยัชีV ให้เห็นความสาํคญัของการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ กับชุมชน รวมทัV งการพฒันา
ระบบการจัดการการสื1 อสารในชุมชน โดยเฉพาะการใช้
เครื1องมือการประชาสมัพนัธ์ที1ต่อเนื1อง 
 

คาํสําคญั   ศูนยเ์รียนรู้,   ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง,  เศรษฐกิจ
พอเพียง,  สภาพปัญหา,   และปัญหาการสื1อสาร 
 

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 
 

บทนํา  

 
  การดํา เ นินงานศูนย์เ รียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเ พื1 อ
ประโยชน์ในการขบัเคลื1อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ยงัเกษตรกรและคนในชุมชนนับเป็นเรื1 องใหม่ที1ตอ้งการการ
เรียนรู้และการร่วมมือร่วมใจในชุมชนจึงจะทาํให้ศูนยเ์รียนรู้ฯ 
ประสบผลสําเร็จในการสร้างความรู้ความเขา้ใจและการสร้าง
แรงจูงใจแก่เกษตรกรและคนในชุมชนในการนาํหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทางปฏิบัติทัV งในด้านการทํา
การเกษตรและการดาํเนินชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ซึ1 งจาก
ผลการศึกษาวิจยัที1ผ่านมาของสุมาลี สังข์ศรี, 2545  อา้งใน 
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ1น กระทรวงมหาดไทย, 

มปป: 15-19) [1]  พบปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ฯ ในประเด็นของ
การไม่มีนโยบายหรือแผนงานที1ชัดเจนเกี1ยวกบัการสร้างหรือ
การพฒันาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และเจ้าหน้าที1ผูจ้ ัดการ
ศึกษายงัขาดความรู้ความเขา้ใจเกี1ยวกบัแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ซึ1 งจะมีผลอยา่งมากต่อการสร้างและการพฒันาแหล่งการเรียนรู้
ในชุมชน    

 
สาํหรับพืVนที1ตาํบลลาํพญาซึ1งมีศกัยภาพดา้นการเกษตร

และมีตลาดนํV าลาํพญาซึ1งเป็นแหล่งท่องเที1ยวที1มีชื1อเสียง และมี

ศูนยเ์รียนรู้โรงเรียนสถาพรวิทยาที1มีชื1อเสียงและได้รับรางวลั

จากการประกวดกลุ่มยวุเกษตรกร ระดบัเขตและระดบัชาติและ

ได้รับการยกระดับให้เ ป็นศูนย์เ รียนรู้ชุมชนตําบลลําพญา  

หากแต่ศูนยฯ์ ดังกล่าวยงัไม่สามารถทาํบทบาทหน้าที1ในการ

สร้างความรู้ความเขา้ใจและเป็นแหล่งเรียนรู้การทาํการเกษตร

และการดาํเนินชีวติประจาํวนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แก่เกษตรกรและคนในชุมชนได ้  ดงันัVน จึงมีความจาํเป็นในการ

ศึกษาวจิยัเชิงประจกัษถึ์งสถานภาพปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ฯ  ทัVง

ในประเด็นของปัญหาทั1วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ1งปัญหาการ

สื1อสารซึ1 งเชื1อว่าเป็นหัวใจสําคัญประการหนึ1 งสําหรับการ

ดาํเนินงานศูนยเ์รียนรู้ฯให้ประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์

ที1ตัVงไวไ้ด้      ดว้ยเหตุนีV   บทความวิจัยเรื1อง สภาพปัญหาของ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตําบลลําพญา 

อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม ซึ1 งเป็นส่วนหนึ1 งของการ

ศึกษาวิจยัเรื1อง  “แนวทางการพฒันาบทบาทและศักยภาพการ

สื1อสารของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตาม

ความต้องการของชุมชนลําพญา   อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม”   จึงเน้นที1การคน้หาคาํตอบสําคญั ซึ1 งก็คือ สภาพ

ปัญหาแวดลอ้มทั1วไป และปัญหาการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรในทศันะของเกษตรกรและ

ชุมชนตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ทัVงนีV เพื1อ

เป็นขอ้มูลเบืVองตน้ต่อการกาํหนด    แนวทางการพฒันาบทบาท

และศกัยภาพการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้ที1เหมาะสมและเป็นไป

ไดใ้นทางปฏิบติัเพื1อให้ศูนยเ์รียนรู้ฯ สามารถทาํบทบาทหน้าที1



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

ในการเสริมสร้างความรู้ แนวคิดและวิธีการประยกุตใ์ชป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการทําการเกษตร แก่เกษตรกร คนใน

ชุมชนตาํบลลาํพญาและประชาชนที1สนใจ ส่งผลต่อการพฒันา

คุณภาพชีวิตและความเขม้แข็งของชุมชน อนัเป็นวตัถุประสงค์

หลกัของการวจิยัต่อไป   

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
  เพื1อศึกษาสภาพปัญหาทั1วไปและปัญหาการ
สื1อสารของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตาํบล
ลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม 
 

วธีิการวจิยั 
 วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ พื1 อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ1 ง ค ํ า ต อ บ ต า ม
วตัถุประสงคก์ารวจิยัที1ตัVงไว ้   ไดใ้ชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณควบคู่กัน  โดยเครื1 องมือที1 ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ ประกอบดว้ย 1) แบบสังเกตการณ์และแบบบนัทึกการ
สนทนาแบบไม่เป็นทางการ    2) แบบสัมภาษณ์แบบกึ1 ง
มาตรฐาน (semi-standarded interview protocols) สาํหรับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและแบบวิเคราะห์ขอ้มูล  และ 3) โครงร่าง
คาํถามและแบบบนัทึกขอ้มูลการจดัเวทีชาวบา้น และเครื1องมือที1
ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมี
รายละเอียดสรุปได ้ดงันีV  
 1.  วธีิวจิยัเชิงคุณภาพ     

  1.1 กลุ่มตัวอย่างสําหรับการสังเกตการณ์  
มี 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) กลุ่มตวัอยา่งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรที1คดัเลือกไวด้ว้ยเกณฑ์ที1กาํหนดขึVน และ 2) 
กลุ่มตวัอยา่งบุคคลในพืVนที1ตาํบลลาํพญา  มีรายละเอียด ดงันีV  

1.1.1 กลุ่มตวัอย่างศูนย์เรียนรู้ 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตร ซึ1งจากการลงพืVนที1
ศึกษาศูนยเ์รียนรู้ในพืVนที1ตาํบลลาํพญาที1ดาํเนินการโดยชุมชน/
องคก์รชุมชน และการคดัเลือกตวัอยา่งดว้ยวธีิการเลือกตวัอยา่ง
แบบเจาะจงตามขอบเขตการวจิยัที1กาํหนดไว ้ คือ การเป็นศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร พบวา่ มีศูนยเ์รียนรู้
เพียง 1 แห่งเท่านัVน ที1มีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัขอบเขตการ

วจิยัที1กาํหนดไว ้ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวทิยา  

1.1.2 กลุ่มตวัอย่างบุคคลในพืSนทีT 

ตาํบลลาํพญา ซึ1งคณะผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ตวัแทนบุคคลที1ใชแ้ละใหบ้ริการศูนย์
เรียนรู้ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคีที1มีส่วนสนบัสนุนการ
ดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่ 1) บุคคลที1ใชแ้ละใหบ้ริการ
ศูนยเ์รียนรู้ ประกอบดว้ย ตวัแทนชุมชน ตวัแทนเกษตรกร  
อาจารย/์ยวุเกษตรกรที1รับผิดชอบศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา  2) หน่วยงานภาครัฐและภาคีที1มี
ส่วนสนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้   ซึ1งคณะผูว้จิยัได้
ใชว้ธีิการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยใชแ้บบสงัเกตการณ์ 
และการพดูคุยแบบไม่เป็นทางการกบักลุ่มต่างๆ ขา้งตน้  ดว้ย
การลงพืVนที1สาํรวจบริบทชุมชน และศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา  การเขา้ร่วมการประชุมกลุ่มยวุ
เกษตรกร การเขา้ร่วมการประชุมกลุ่มแกนนาํจดัตัVงศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และการเขา้ร่วมการประชุมของศูนย์
ประสานงานองคก์ารชุมชนตาํบลลาํพญา เพื1อนาํเสนอความเห็น
ต่อการบริหารและพฒันาศูนยเ์รียนรู้ฯ ตลอดจนแนวคิดต่อการ
ขบัเคลื1อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและของชุมชน      
  ทัVงนีV ผูว้ิจยัเป็นผูติ้ดต่อและนดัหมายวนั 
เวลา ในการลงพืVนที1สังเกตการณ์ในหมู่บ้านและศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ดาํเนินการสังเกตการณ์ 
และจดบนัทึกขอ้มูลที1ไดต้ามประเด็นเพื1อนาํมาใชใ้นการจดัทาํ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  การออกแบบสอบถาม และการอภิปราย
ผลการวจิยัในลาํดบัต่อไป 

  1.2 กลุ่มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์เชิง

ลึก คณะผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง ทัVงสิVน  15    
คน   ประกอบดว้ย 1) บุคคลที1ใชแ้ละใหบ้ริการศูนยเ์รียนรู้ ไดแ้ก่  
ตวัแทนชุมชน ตวัแทนเกษตรกร  และอาจารยที์1รับผิดชอบศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา 4 คน   
และ 2) บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีที1 มีส่วน
สนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้   ไดแ้ก่ นายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลลาํพญา พฒันาชุมชนประจาํองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลลาํพญา  สารวตัรกาํนัน/ผูใ้หญ่บ้านทัV ง 11 หมู่บ้าน
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ของตําบลลําพญา  และตัวแทนแกนนําจัดตัV ง ศูนย์เ รียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา 11   คน    

   ทัVงนีV  คณะผูว้ิจยัไดเ้ป็นผูติ้ดต่อและนัด
หมายวนั เวลา และสถานที1ในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทัVง 
15 ท่าน  ดาํเนินการสมัภาษณ์ และขออนุญาตในการถ่ายภาพนิ1ง 
การบนัทึกเทปเสียงและ/หรือภาพเคลื1อนไหวในขณะดาํเนินการ
สมัภาษณ์  ถอดเทปสมัภาษณ์ และวเิคราะห์เนืVอหาแบบหาความ
สอดคลอ้งของเนืVอหาหลกัที1ตรงกนั (common themes) ดว้ย
ตนเอง ทัVงนีV เพื1อนาํมาสร้างและพฒันาแบบสอบถามสาํหรับการ
วจิยัเชิงสาํรวจและการอภิปรายผลในลาํดบัต่อไป   
 1.3   กลุ่มตัวอย่างสําหรับการจัดเวทีชุมชนใน

พืSนทีT   คณะผูว้ิจัยขอความอนุเคราะห์ผูอ้าํนวยการโรงเรียน
สถาพรวิทยาในการขอใชส้ถานที1ห้องประชุมโรงเรียนสถาพร
วิทยาเพื1อการจดัเวทีชุมชนเพื1อนาํเสนอขอ้คน้พบที1ไดจ้ากเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข้อ มู ล ด้ว ย ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ณ์  สั ม ภา ษ ณ์   แ ล ะ
แบบสอบถามและระดมความคิดเห็นของชุมชนต่อขอ้คน้พบที1
ได้  พร้อมกับร่วมรับฟังและให้ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการ
พฒันาบทบาทและศกัยภาพการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา   จากนัVนจึงขอความ
อนุเคราะห์ผูใ้หญ่บา้นทัVง 11 หมู่บา้นของตาํบลลาํพญา ในการ
ประสานงานกับตวัแทนจาก 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1) 
ตัวแทนบุคคลที1ใช้และให้บริการศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ตัวแทน
เกษตรกรและชุมชนในแต่ละหมู่บา้น ตวัแทนแกนนาํจดัตัVงศูนย์
เรียนรู้ฯ  และ 2) ตวัแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคีที1มีส่วน
สนบัสนุนการดาํเนินงานของศูนยเ์รียนรู้   มีผูเ้ขา้ร่วมการจดัเวที
ชุมชนทัVงสิVน 21 คน โดยคณะผูว้จิยัดาํเนินการประชุม ควบคู่กบั
การจดบนัทึกขอ้มูลความคิดเห็นที1ไดจ้ากการจดัเวทีชุมชนตาม
โครงร่างการจัดเวทีชุมชน ตลอดจนบันทึกเทปเสียง วีดิทัศน์ 
และการถ่ายภาพการจดัเวทีชุมชน ตัVงแต่ตน้จนจบทัVงนีV เพื1อความ
สมบูรณ์ของการวิเคราะห์เนืVอหา และวิเคราะห์เนืVอหาดว้ยการ
พรรณาวิเคราะห์ สําหรับนํามาใช้ในการสรุปและอภิปราย
ผลการวจิยัในลาํดบัต่อไป 
 

2. วธีิวจิยัเชิงปริมาณ     

  คณะ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจโดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยแบบสอบถาม   ที1ออกแบบ

ขึVนจากขอ้มูลที1ไดจ้ากการลงพืVนที1สงัเกตการณ์และการสมัภาษณ์
เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทัVง 15 ท่าน   โดยซึ1 งผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเป็นเกษตรกรหรือชุมชนที1พกัอาศยัอยู่
ในพืVนที1ทัV ง 11 หมู่บ้านของตาํบลลาํพญา  ควบคู่กับการเลือก
แบบอาสาสมัคร ซึ1 งเป็นการเลือกสมาชิกที1ไม่ทราบกรอบ
ประชากรที1แน่ชดั ใชส้มาชิกที1ยินดีจะให้ขอ้มูลมาเป็นตวัอย่าง 
โดยคณะผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์ผูใ้หญ่บา้นทัVง 11 หมู่บา้น ใน
การกระจายแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจาก
เกษตรกรและชุมชนในหมู่บา้นที1สมคัรใจและเตม็ใจในการตอบ
แบบสอบถามกลับคืนให้กับคณะผูว้ิจัย  ได้แบบสอบถามที1
สมบูรณ์กลบัคืนมาทัVงสิVน 286 ชุด จากจาํนวนแบบสอบถาม
ทัVงสิVน 350 ชุด คิดเป็นจาํนวนร้อยละ  81.71 ของแบบสอบถาม
ทัV งหมด ประกอบด้วย ข้อคําถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (rating scale questions) เกี1ยวกบัสถานการณ์ที1เป็น
ปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยา แบ่งเป็นปัญหาทั1วไปและปัญหาการสื1อสาร  รวม 37  ขอ้ 
แบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ 1) ปัญหาทั1วไป  10 ขอ้ และ 2) ปัญหาการ
สื1อสาร 27 ขอ้    
  ทัV งนีV คณะผู ้วิจัยได้ดําเนินการตรวจสอบ
ความตรงดา้นเนืVอหา (content validity) โดยนาํแบบสอบถามมา
ปรึกษาอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวทิยา เพื1อตรวจสอบความถูกตอ้งสอดคลอ้งของ
เนืV อหา ความครอบคลุมของประเด็นคาํถามตามปัญหาและ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั รวมทัVงความเหมาะสมดา้นภาษาที1ใช ้และ
ปรับแก้ไขตามคาํแนะนําที1ได้รับ  และตรวจสอบความเที1ยง 
(reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการวดัความสอดคล้อง
ภายใน โดยใชสู้ตร Cronbach Alpha  โดยนาํแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนในพืVนที1ตาํบลลาํพญา 
จาํนวน 30 คน พบวา่มีค่าสัมประสิทธิu ความเชื1อถือไดใ้น แต่ละ
ส่วน ตามลาํดบัดงันีV    1 สถานการณ์ที1 เป็นปัญหาของศูนย์
เรียนรู้ แบ่งเป็น ปัญหาทั1วไป (.9312)  และปัญหาการสื1อสาร 
(.9683)    สามารถนาํแบบสอบถามมาใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริงได ้    
  ในการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม   คณะผูว้ิจยั
ไดข้อความอนุเคราะห์ผูใ้หญ่บา้นทัVง 11 หมู่บา้น ในการกระจาย
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรและ
ชุมชนในหมู่บา้นที1สมคัรใจและเตม็ใจในการตอบแบบสอบถาม
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กลบัคืนใหก้บัคณะผูว้จิยั   โดยคณะผูว้จิยัเป็นผูน้าํแบบสอบถาม
ไปใหก้บัผูใ้หญ่บา้น ณ ที1ทาํการผูใ้หญ่บา้นดว้ยตนเอง พร้อมกบั
อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ในแบบสอบถาม  และวิธีการตอบ
แบบสอบถาม เพื1อให้ผูใ้หญ่บา้นไดน้าํไปอธิบายกบัเกษตรกร
และคนในชุมชน  จากนัV นจึงนัดหมายวนัเวลาในการมารับ
แบบสอบถามคืน ณ  ที1ทาํการผูใ้หญ่บา้น ประมาณ 2 สัปดาห์
นบัจากวนัที1นาํแบบสอบถามไปให ้ 
 ทัV งนีV การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นต่อปัญหา
ทั1วไปและปัญหาการสื1อสารของศูนยก์ารเรียนรู้ไดใ้ชส้ถิติเชิง
พรรณนา  ได้แก่ ค่าเฉลี1ย และ ค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายระดบัความคิดเห็นทัVง 2 ดา้น โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน
ค่ามาตรวดั 5 ระดบั ของ ประคอง กรรณสูตร (2537:77) [2]   ใน
การอธิบายระดับความเห็นด้วยต่อข้อคาํถามที1นําเสนอ ดังนีV  
4.51-5.00   ระดับความเห็นมากที1สุด    3.51-4.50   ระดับ
ความเห็นมาก   2.51-3.50   ระดบัความเห็นปานกลาง   1.51-
2.50   ระดับความเห็นน้อย และ 1.00-1.50   ระดบัความเห็น
น้อยที1สุด    และ   ได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis)  ในการรวมกลุ่มตวัแปรที1สัมพนัธ์
หรือมีส่วนที1มีความร่วมกนัเขา้ดว้ยกนั  โดยใชเ้กณฑค์่า Eigen 
value มากกวา่ 1 ขึVนไปในการเลือกจาํนวนปัจจยั และ ใชเ้กณฑ์
ค่านํV าหนักปัจจัย (factor loading) ตัV งแต่ .4 ขึVนไป ในการ
พิจารณาจาํนวนตวัแปรในแต่ละปัจจัย เนื1องจากแสดงให้เห็น
ระดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรกบัปัจจยัสูง (ศิริชยั พงษว์ชิยั
, 2548: 418; Hair, Anderson, Tatnam and Black, 1998:111) [3]     
 

ผลการวจิยั 

 

  ในการนําเสนอผลการวิจัย เพื1อศึกษาปัญหา

ทั1วไปและปัญหาการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน

ภาคการเกษตร ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม  

ไดแ้บ่งเนืVอหาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  ปัญหาทั1วไป และ  ปัญหา

การสื1อสาร โดยจะนาํเสนอผลการศึกษา ตามลาํดบั  ดงันีV  1)  

ระดบัความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที1เป็นปัญหาของศูนยเ์รียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา และ  2) 

ผลการจดักลุ่มสถานการณ์ที1เป็นปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา 

 1.  ระดบัความคดิเห็นต่อปัญหาของศูนย์เรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนสถาพรวทิยา 

  ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อปัญหาของ

ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา ทัVง 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัญหาทั1วไป  ปัญหาการสื1อสาร ดว้ยสถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี1ย และค่าเบี1ยงเบนมาตรฐาน สามารถสรุป

ไดด้งันีV  

  1.1  ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาทัTวไปของ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตาํบลลาํพญา  สรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งประเมิน

ระดบัความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที1เป็นปัญหาทั1วไปของศูนย์

เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทัV ง 10   

ขอ้  ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (Χ  =  3.31)  โดย

สถานการณ์ที1เกษตรกรเห็นวา่เป็นปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ฯ มาก 3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขาดการรับสมคัรสมาชิกศูนยเ์รียนรู้ฯ จาก

เกษตรและผูส้นใจทัVงในและนอกพืVนที1  (Χ =3.56  ) รองลงมา 

คือ   การจัดตัV งศูนยเ์รียนรู้ฯ ในเขตพืVนที1ของโรงเรียน ทาํให้

เกษตรกรและชุมชนรู้สึกวา่ศูนยฯ์ เป็นของโรงเรียนมากกวา่เป็น

ศูนยฯ์ ของชุมชน     (Χ = 3.36) และ การจดัตัVงศูนยฯ์ เกิดขึVน

ตามนโยบายของโรงเรียนและภาครัฐมากกวา่ความตอ้งการของ

เกษตรกรและความพร้อมของชุมชน   ( Χ =3.34  )   ส่วน

สถานการณ์ที1คิดวา่เป็นปัญหานอ้ยที1สุด คือ  การขาดการสรรหา

กรรมการศูนยฯ์ จากตวัแทนเกษตรกรสาขาต่างๆ และชุมชน 

เพื1อร่วมกันกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนทิศทาง การ

บริหารและพฒันาศูนยฯ์ อยา่งเป็นรูปธรรม     (Χ =  3.19)  

  1.2 ระดบัความคดิเห็นต่อปัญหาการสืTอสาร

ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา  

สรุปได้ว่า  กลุ่มตัวอย่างประเ มินระดับความคิด เ ห็นต่อ

สถานการณ์ที1 เป็นปัญหาการสื1อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทัVง 27   ขอ้  ในภาพรวม
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อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (Χ  = 3.24)  โดยสถานการณ์ที1กลุ่ม

ตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัญหาการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้ฯ มาก 3 

อนัดับแรก ไดแ้ก่   การขาดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร

เกี1ยวกบัสถานการณ์ทางการเกษตรที1รวดเร็วและชดัเจน (Χ = 

3.42  ) รองลงมา คือ  การที1เกษตรกรและชุมชนไม่เขา้ใจ

วตัถุประสงคแ์ละบทบาทของศูนยเ์รียนรู้ทาํให้ขาดความสนใจ

และไม่เห็นความสาํคญัของศูนยเ์รียนรู้    และ  การไม่มีเวลาของ

เกษตรกรและคนในชุมชน มีคะแนนเฉลี1ยเท่ากนั  (Χ = 3.35)   

ส่วนสถานการณ์ที1คิดว่าเป็นปัญหาการสื1อสารน้อยที1สุด ไดแ้ก่ 

การขาดการวางแผนจัดกิจกรรมภายในศูนยก์ารเรียนรู้ที1 เป็น

รูปธรรมตามกาํหนดเวลา และต่อเนื1อง   (Χ =  3.07 ) 

 

 2. ผลการจดักลุ่มปัญหาของศูนย์เรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนสถาพรวทิยา 

  ผลการจดักลุ่มปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวทิยา ดว้ยสถิติการวเิคราะห์

ปัจจยัเชิงสาํรวจ (exploratory factor analysis) ไดแ้บ่งเป็น 2 

ส่วน ตามประเภทของปัญหา  ไดแ้ก่ ปัญหาทั1วไป  และ  ปัญหา

การสื1อสาร โดยจะนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั 

 2.1  ผลการจดักลุ่มปัญหาทัTวไป 

  ผลการจัดกลุ่มปัญหาทั1วไปของศูนย์

เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทัVง 10 ขอ้ 

ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis)  โดยสกดัปัจจยัดว้ยวธีิการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 

(principal components analysis) และหมุนแกนปัจจยัแบบมุม

ฉากดว้ยวธีิแวริแมกซ์ของไคเซอร์ (the Kaiser varimax method)  

สามารถจาํแนกปัญหาไดเ้ป็น   1  กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัญหาโครงสร้าง

พืVนฐานและการสนบัสนุนจากภาคีที1เกี1ยวขอ้ง  สามารถอธิบาย

ตัวแปรทัV งหมดได้ร้อยละ 57.075  ประกอบด้วย  ตัวแปรที1

เกี1ยวขอ้งกนัรวม   9  ตวั  เรียงลาํดบันํV าหนกัปัจจยัจากมากไปหา

นอ้ย ดงันีV   1)การขาดการประสานงานกบัแกนนาํหรือตวัแทน

เกษตรกรของแต่ละหมู่บา้นในพืVนที1ตาํบลลาํพญาเพื1อร่วมกัน

กาํหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและทิศทางการบริหารศูนยฯ์ ที1

เป็นรูปธรรม (.840)  2)การไม่มีนโยบายสนบัสนุนจากภาครัฐ  

และหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้งอยา่งจริงจงัและต่อเนื1อง (.834) 3)การ

ขาดการสรรหากรรมการศูนยฯ์ จากตวัแทนเกษตรกรสาขาต่างๆ 

และชุมชน เพื1อร่วมกันกําหนดนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจน

ทิศทาง การบริหารและพฒันาศูนยฯ์ อยา่งเป็นรูปธรรม (.824)  

4) การจัดตัV งศูนย์เรียนรู้ฯ ในเขตพืVนที1ของโรงเรียน ทําให้

เกษตรกรและชุมชนรู้สึกวา่ศูนยฯ์ เป็นของโรงเรียนมากกวา่เป็น

ศูนยฯ์ ของชุมชน (.819) 5) การขาดการติดตาม ให้คาํปรึกษาและการ

สนับสนุนด้านต่างๆ จากวิทยากรและเจ้าหน้าที1 รัฐของหน่วยงานที1

เกี1ยวขอ้ง อยา่งต่อเนื1อง (.808) 6) การไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนที1

ไม่เพียงพอต่อการพฒันาศูนยฯ์ (.746) 7) การพึ1งงบประมาณ

ส่วนใหญ่จากหน่วยงานภายนอก (.743) 8) ศูนยฯ์ มีพืVนที1จาํกดั 

ไม่เพียงพอต่อการเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ สาธิตหรือทดลอง

ดา้นการเกษตรสาํหรับตาํบลลาํพญาได ้(.735) และ 9) การจดัตัVง

ศูนย์ฯ เกิดขึV นตามนโยบายของโรงเรียนและภาครัฐมากกว่า

ความตอ้งการของเกษตรกรและความพร้อมของชุมชน (.710)   

  2.2  ผลการจดักลุ่มปัญหาการสืTอสาร  

   ผลการจัดกลุ่มปัญหาการสื1อสารของ

ศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทัV ง 

27    ขอ้ ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ (exploratory 

factor analysis)  โดยสกัด ปัจจัยด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์

องคป์ระกอบหลกั (principal components analysis) และหมุน

แกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์ (the 

Kaiser varimax method)  สามารถจาํแนกปัญหาไดเ้ป็น  2   กลุ่ม 

โดยทัV ง   2  กลุ่ม สามารถอธิบายตวัแปรทัV งหมดได้ร้อยละ  

71.246  ประกอบดว้ย  

 กลุ่มทีT 1  ปัญหาด้านเครือข่ายการ

สืTอสาร  เนืSอหาและกจิกรรมการเรียนรู้  ประกอบดว้ย  ตวัแปรที1

เกี1ยวขอ้งกนัรวม  18  ตวั  ทัVงนีVสถานการณ์ที1มีค่านํV าหนกัปัจจยั

สูงที1สุด คือ 1)การขาดการวางแผนจดักิจกรรมภายในศูนยก์าร
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เรียนรู้ที1เป็นรูปธรรมตามกาํหนดเวลา และต่อเนื1อง (.813)  2)

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที1ไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาและความ

สนใจ ของเกษตรกรและชุมชน (.798) 3)การขาดการนาํสื1อ/

เค รื1 อง มือและเทคโนโลยี สื1 อสารสมัยใหม่มาใช้ในการ

ประชาสัมพนัธ์และถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้รวดเร็วมากขึV น 

(.785) 4) การขาดพืVนที1ในการจดัเวทีเพื1อการแลกเปลี1ยนเรียนรู้ระหวา่ง

เกษตรกร (.742) 5) การขาดเครือข่ายวทิยากรประจาํศูนยเ์รียนรู้ฯ ที1

เป็นรูปธรรมเพื1อการแลกเปลี1ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้

ให้กบัเกษตรกรอยา่งต่อเนื1อง (.728) 6)การขาดความเขม้แข็ง

และการรวมกลุ่มของเกษตรกรและชุมชน (.721) 7) การขาด

เครือข่ายการสื1อสารกบัแกนนาํและแกนนาํเกษตรกรในแต่ละ

หมู่บ้านเพื1อประสานความเข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและ

ความร่วมมือระหวา่งเกษตรกรและชุมชนในหมู่บา้นที1ต่อเนื1อง   

(.718) 8) การขาดเครือข่ายการสื1อสารกบัเกษตรกรและชุมชน

ในพืVนที1 เพื1อให้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ใชแ้ละพฒันาศูนย์

เรียนรู้ (.715) 9) การไม่เห็นความสาํคญัของกิจกรรมฝึกอบรม

และการแลกเปลียนเรียนรู้ของเกษตรกรและคนในชุมชน (.693) 

10) การคดัเลือกเนืVอหาประจาํฐานเรียนรู้ไม่ครอบคลุมกบัความ

ตอ้งการของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (.690) 11) การขาดการ

ประชาสัมพนัธ์ให้แกนนาํและเกษตรกรในพืVนที1รู้จกัและเขา้ใจ

บทบาทหนา้ที1และประโยชน์ของศูนยเ์รียนรู้ฯ (.670) 12) การ

ขาดความรู้และทกัษะการอธิบายและตอบปัญหาต่างๆ ของยุว

เกษตรกรที1รับผิดชอบศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ที1เพียงพอ (.663) 13)การ

ขาดเนืVอหาการทําการเกษตรที1ทันสมัย และแตกต่างไปจาก

ความรู้เดิมของเกษตรกรทาํให้เกษตรกรไม่สนใจเขา้ไปศึกษา

เรียนรู้ (.646) 14) การขาดการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมศูนย์

เรียนรู้ไปสู่เกษตรกร ชุมชนหรือผูส้นใจที1ต่อเนื1อง (.644) 15)

การขาดการสาํรวจความตอ้งการของเกษตรกรและชุมชนต่อการ

ใหบ้ริการดา้นเนืVอหา  หลกัสูตรและกิจกรรมของศูนยเ์รียนรู้  ที1

จาํเป็น สอดคลอ้งกับความต้องการและการทาํการเกษตรใน

พืVนที1 (.621) 16) การขาดหลกัสูตรและกิจกรรมที1สร้างการมี

ส่วนร่วมและขยายผล การทาํการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปสู่เกษตรกร (.608) 17) การที1เกษตรกรและชุมชนไม่

เขา้ใจหลกัการทาํเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทาํให้ไม่

เห็นประโยชน์ที1จะไดรั้บจากศูนยเ์รียนรู้ฯ  (.602) และ 18) การ

ขาดหลกัสูตรที1เสริมทกัษะอาชีพและสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรที1

สอดคลอ้งกบัผลผลิตการเกษตรอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนื1อง 

ซึ1งมีนํV าหนกัปัจจยัเท่ากนั (.602)   

  กลุ่มทีT 2  ปัญหาด้านผู้ส่งสาร และการ

จดัการการสืTอสารภายในชุมชน  ประกอบดว้ยตวัแปรที1เกี1ยวขอ้ง

กนัรวม     9 ตวั   เรียงลาํดบันํV าหนักปัจจยัจากมากไปหาน้อย 

ไดแ้ก่ 1)การขาดผูน้าํจากหน่วยงานภาครัฐในการกระตุน้ หรือ

ให้คาํปรึกษาที1ดีในการจดัทาํศูนยฯ์ อยา่งต่อเนื1อง (.822)  2)การ

สื1อสารแบบทางเดียวจากศูนยฯ์ โดยไม่มีการสื1อสารสองทาง 

หรือการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผูใ้ชบ้ริการ (.818) 

3) การขาดการประชุมเกษตรกร ชุมชน ผูป้กครองนกัเรียน เพื1อ

รับฟังความต้องการและร่วมให้ความเห็นในการจัดทําศูนย์

เรียนรู้ ฯ (.815) 4)การขาดบุคลากรหรือเจา้หน้าที1ประจาํศูนย์

เรียนรู้ ฯ เพื1อการดูแล ให้คาํอธิบายแก่เกษตรกรและผูเ้ขา้ชม ได้

ทนักบัความตอ้งการ (.715)  5) การขาดเครือข่ายการสื1อสารกบั

สื1 อท้องถิ1น เช่น วิทยุชุมชน หรือหอกระจายข่าว เพื1อการ

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและผลงานของศูนยเ์รียนรู้สู่เกษตรกร

และชุมชนไดอ้ยา่งต่อเนื1อง (.706)  6) การที1เกษตรกรและชุมชน

ไม่เข้าใจวตัถุประสงค์และบทบาทของศูนยเ์รียนรู้ทําให้ขาด

ความสนใจและไม่เห็นความสาํคญัของศูนยเ์รียนรู้ (.702) 7)การ

ขาดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเกี1ยวกบัสถานการณ์ทาง

การเกษตรที1รวดเร็วและชดัเจน (.657) 8) การขาดการวางแผน

กลยทุธ์การสื1อสารเพื1อการรณรงคส่์งเสริมการทาํการเกษตรตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ สู่ชุมชนที1ต่อเนื1องและเชื1อมโยงสู่

การปฏิบติัที1เป็นรูปธรรม (.605) และ 9) การไม่มีเวลาของ

เกษตรกรและคนในชุมชน  (.603)   
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บทวจิารณ์ 

 

  ในการอภิปรายผลการวิจยัตาม วตัถุประสงคก์าร

วจิยัขอ้ 2 เพื1อศึกษาปัญหาทั1วไปและปัญหาการสื1อสารของศูนย์

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ตาํบลลาํพญา อาํเภอ

บางเลน  จงัหวดันครปฐม  ไดแ้บ่งเนืVอหาออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

ปัญหาทั1วไป และ  ปัญหาการสื1อสาร ดงันีV  

 

 1.  ปั ญ ห า ทัT ว ไ ป ข อ ง ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ป รั ช ญ า

เศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนสถาพรวทิยา 

  ขอ้คน้พบที1ไดจ้ากการวเิคราะห์ความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาทั1วไปของศูนย์เ รียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ในภาพรวม พบว่า อยู่

ในเกณฑป์านกลาง (Χ  =  3.31)  โดยสถานการณ์ที1เป็นปัญหา

ของศูนยเ์รียนรู้ฯ มาก 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขาดการรับสมคัร

สมาชิกศูนยเ์รียนรู้ฯ จากเกษตรและผูส้นใจทัVงในและนอกพืVนที1  

(Χ =3.56  ) รองลงมา คือ   การจดัตัVงศูนยเ์รียนรู้ฯ ในเขตพืVนที1

ของโรงเรียน ทาํให้เกษตรกรและชุมชนรู้สึกว่าศูนยฯ์ เป็นของ

โรงเรียนมากกวา่เป็นศูนยฯ์ ของชุมชน     (Χ = 3.36) และ การ

จัดตัV งศูนย์ฯ เกิดขึV นตามนโยบายของโรงเรียนและภาครัฐ

มากกวา่ความตอ้งการของเกษตรกรและความพร้อมของชุมชน   

(Χ =3.34  )    

 ทัV งนีV ผลการจัดกลุ่มปัญหาทั1วไปของศูนย์

เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทัVง 10 ขอ้ 

ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis)  สามารถจาํแนกปัญหาไดเ้ป็น   1  กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัญหา

โครงสร้างพืVนฐานและการสนบัสนุนจากภาคีที1เกี1ยวขอ้ง  

 ขอ้คน้พบที1กล่าว สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา

หลายเรื1อง ไดแ้ก่ การศึกษาของ     กชณิภทัร โสดทุม (2550) [4] 

ที1ศึกษาเรื1อง การวิจยัเชิงประเมินโครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชน จงัหวดัเลย กรณีศึกษาตาํบลบา้นเพิ1ม อาํเภอผา

ขาว จงัหวดัเลย  และพบว่า ปัญหาอุปสรรคของศูนยฯ์ ในดา้น

ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณล่าชา้ และขาดแคลน

บุคลากร ด้านการประมงและปศุสัตว์  ในด้านกระบวนการ

พบว่ามีปัญหาเรื1องความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ดา้นการ

ประมงและปศุสัตว ์ของบุคลากรในพืVนที1  และการบูรณาการ

ของหน่วยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน

อื1นในท้องถื1น ในด้านผลผลิตมีปัญหาเรื1 องเกษตรกรยังไม่

สามารถดาํเนินการศูนยเ์รียนรู้ไดด้ว้ยตนเองโดยปราศจากพี1เลีVยง     

การศึกษาของ   (กาญจนา แก้วเทพ จํารัส เสือดีและคณะ พร

ทิพย์ เย็นจะบกและคณะ และกมลรัฐ อินทรทัศน์และคณะ, 

2548: 28) [5] ที1 พบ ว่า   ผล การ ประ เ มิน โคร งกา รนํา ร่อ ง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบล 

จัง ห วัด ล ะ  1 ตํา บ ล  ใ น ภ า ค เ ห นื อ มี ปั ญ ห า ห ลัก  4 ด้ า น 

ประกอบด้วย ปัญหาด้านนโยบาย โดยเจ้าหน้าที1ทุกระดับไม่

เขา้ใจนโยบาย  ปัญหาดา้นสถานที1ตัVงศูนยแ์ละการขาดเครื1องมือ

การสื1อสาร  ปัญหาเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะการ

ประมวลผลขอ้มูลล่าชา้ ไม่ถูกตอ้ง ทาํให้ให้บริการไม่ตรงความ

ตอ้งการ  และปัญหาดา้นบุคลากรไดแ้ก่ การมีภาระงานมากมาย

ซับซ้อนและการขาดบุคลากรที1 เชี1ยวชาญด้านการวิเคราะห์

ตน้ทุนและการตลาด      และการศึกษาของ บุญรอง สายน้อย 

(2546) [6] ที1ศึกษาการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาโครงการห้วย

ลึก อาํเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ และพบวา่ ปัญหาอุปสรรค

จากเกษตรกร การขาดเครื1องมือและอุปกรณ์ การขาดพืVนที1ไม่

เพียงพอ  

  จากสภาพปัญหาการขาดโครงสร้างพืVนฐาน

และการสนบัสนุนจากภาคีที1เกี1ยวขอ้งที1กล่าว ทาํใหส้ามารถสรุป

ประเด็นปัญหาได้ 3 ส่วน คือ ปัญหาด้านการสร้างหรือการ

พฒันาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน   ปัญหาดา้นการบริหารและ

การดูแลรักษาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และปัญหาดา้นการใช้

ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน (สุมาลี สังขศ์รี (2545  

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 

กระทรวงมหาดไ ทย,  มป ป: 15-19, http://www. 
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thailocaladmin.go.th/work/ebook/eb1/stan17/p1-p5.pdf) [7]      

นัVน  ผูว้ิจัยเห็นว่าสาเหตุของปัญหาประการหนึ1 งก็คือการขาด

การมีส่วนร่วมกบัระหวา่งศูนยเ์รียนรู้ฯ กบัชุมชนอยา่งเห็นไดช้ดั 

โดยเฉพาะในประเด็นของการที1ศูนยเ์รียนรู้ฯ แห่งนีV ไม่ได้รับ

สมคัรสมาชิกศูนยเ์รียนรู้ฯ จากภายนอก หากแต่จาํกดัขอบเขต

สมาชิกอยูเ่ฉพาะกลุ่มนักเรียนยุวเกษตรกรของโรงเรียน   และ

การให้ความสาํคญักบัการจดัทาํศูนยเ์รียนรู้ฯ ตามนโยบายของ

โรงเรียน    ดงันัVน  การแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัการสร้างการมี

ส่วนร่วมด้วยการที1ผู ้บริหารศูนย์เ รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสถาพรวทิยาเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วน อาทิ หน่วยงาน

ภาครัฐในพืVนที1 โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํพญา 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พฒันาชุมชน แกนนําชุมชน 

เกษตรกรและคนในชุมชน ไดเ้ขา้มาเป็นสมาชิกหรือร่วมเป็น

กรรมการบริหารศูนยเ์รียนรู้ฯ  และการเปิดโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนสามารถมีส่วนร่วมใช ้ร่วมคิด ร่วมทาํและร่วมพฒันาศูนย์

เรียนรู้ฯ ไดโ้ดยตรงหรือผา่นกรรมการบริหารศูนยฯ์ อยา่งจริงจงั 

จะน่าจะเป็นวิถีทางที1ช่วยให้ศูนยเ์รียนรู้โรงเรียนสถาพรวิทยา

ไดรั้บความสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ทัVงดา้นแนวคิดในการสร้าง 

บริหาร ดูแลรักษาและพฒันาศูนยเ์รียนรู้ฯ และดา้นอื1นๆ อาทิ  

ดา้นงบประมาณ วทิยากร  ฯลฯ ส่งผลต่อการพฒันาศูนยเ์รียนรู้ฯ

ใหส้ามารถทาํบทบาทในการถ่ายทอดแนวคิดการทาํการเกษตร

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ยุวเกษตรกร และคนใน

ชุมชน และความเขม้แขง็แก่ชุมชนไดอ้ยา่งย ั1งยนืไดใ้นที1สุด 

 

2. ระดบัความคดิเห็นต่อปัญหาการสืTอสารของ

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนสถาพรวทิยา    

  ขอ้คน้พบที1ไดจ้ากการวิเคราะห์ระดบัความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อปัญหาการสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา พบว่าปัญหา

การสื1อสารที1สําคัญมาก 3 อันดับแรก ได้แก่   การขาดการ

ประชาสัมพัน ธ์ข้อ มูลข่ าวสาร เ กี1 ยวกับสถานการณ์ทาง

การเกษตรที1รวดเร็วและชดัเจน (Χ = 3.42  ) รองลงมา คือ  การ

ที1เกษตรกรและชุมชนไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์และบทบาทของ

ศูนยเ์รียนรู้ทาํให้ขาดความสนใจและไม่เห็นความสําคญัของ

ศูนยเ์รียนรู้    และ  การไม่มีเวลาของเกษตรกรและคนในชุมชน 

มีคะแนนเฉลี1ยเท่ากนั  (Χ = 3.35)    และผลการจดักลุ่มปัญหา

การสื1อสารของศูนยเ์รียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

สถาพรวิทยาทัVง 27    ขอ้ ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจ  

สามารถจาํแนกปัญหาไดเ้ป็น  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มที1 1  ปัญหา

ดา้นเครือข่ายการสื1อสาร  เนืVอหาและกิจกรรมการเรียนรู้      และ

กลุ่มที1 2  ปัญหาดา้นผูส่้งสาร และการจดัการการสื1อสารภายใน

ชุมชน 

 ขอ้คน้พบที1กล่าว สอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์เชิงลึก

และการจัดเวทีชุมชนที1ระบุชัดเจนว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาขาดการประชาสัมพนัธ์ผลงาน

ต่างๆ แก่คนในชุมชน ทาํให้ชุมชนรู้สึกห่างเหินกบัศูนยเ์รียนรู้ฯ 

และเขา้ใจวา่ศูนยเ์รียนรู้ฯ แห่งนีV เป็นศูนยเ์รียนรู้ฯ ของโรงเรียน

มากกวา่เป็นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนตาํบลลาํพญา             

นอกจากนัVน ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
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 
กระทรวงมหาดไทยที1พบปัญหาของศูนยเ์รียนรู้ชุมชนและได้
เสนอแนวทางการพฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ไวด้ว้ยกัน  7 
ประการ (มปป.: 65-66, http://www.thailocaladmin.go.th/work/ 
ebook/eb1/stan17/p1-p5.pdf) [8] 

โดยเนน้ให้ศูนยฯ์ ทาํบทบาทการเป็นการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตทุกรูปแบบ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจึงตอ้งตอบสนองต่อ

ธรรมชาติการเรียนรู้ของประชาชนในยุคแห่งข่าวสาร ดงันัVน

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนจึงควรปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุน่ตาม

ความตอ้งการของประชาชนกลุ่มเป็นสาํคญั โดยประชาชนควรมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดรูปแบบกิจกรรม เนืVอหาของกิจกรรม 

และควรปรับกิจกรรมที1ตอบสนองต่อความแตกต่างของบุคคล 

โดยมีรูปแบบกิจกรรมที1หลากหลาย เหมาะสมกบัเพศ วยั และ

สถานภาพทางอาชีพ  ดงันีV   1. ควรจดัศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนให้

สอดคล้องและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของบุคคลใน
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สังคม    2. ควรจัดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มีความเป็น

เอกลกัษณ์ของชุมชน   3. ควรจัดศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนให้มี

ความสนุกสนาน รื1นรมย ์และมีชีวิตชีวา 4. ควรพฒันาศูนยก์าร

เรียนรู้ชุมชนให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ  5. ควรมีการพฒันา

บุคลากร  6. ควรมีการวิจยัและพฒันา  และ 7. ควรมีส่วนร่วม

ของชุมชน  เช่นเดียวกบั (สุมาลี สังขศ์รี, 2545  อา้งใน กรมการ

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ1น กระทรวงมหาดไทย, มปป:15-19, 

http://www.thailocaladmin. go.th/ work/ebook/eb1/ stan17/p1-

p5.pdf) [9] ที1เสนอให้มีการปรับบริการ ปรับกิจกรรมที1มุ่งให้

เกิดการเรียนรู้มากขึVน   และการประชาสัมพนัธ์แหล่งการเรียนรู้ 

บริการและและกิจกรรมไปสู่  ชุมชนมากขึVน     ผลการศึกษา

ของ   (กาญจนา แกว้เทพ จาํรัส เสือดีและคณะ พรทิพย ์เยน็จะ

บกและคณะ และกมลรัฐ อินทรทศัน์และคณะ, 2548: 28) [10]  

ที1พบปัญหาด้านสถานที1ตัV งศูนย์และการขาดเครื1 องมือการ

สื1 อสาร  ปัญหาเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะการ

ประมวลผลขอ้มูลล่าชา้ ไม่ถูกตอ้ง ทาํให้ให้บริการไม่ตรงความ

ตอ้งการ    

 ดงันัVน ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร

วิทยาจึงควรให้ความสําคญักับการสร้างเครือข่ายการสื1อสาร 

และการจัดทําแผนการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการทํา

การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที1เป็นรูปธรรม ควบคู่

กบัการพฒันาระบบการจดัการสื1อสารและการประชาสัมพนัธ์

ของศูนยเ์รียนรู้ฯ ไปสู่ชุมชน โดยเนน้ที1สื1อบุคคลไดแ้ก่ แกนนาํ

ผูใ้หญ่บา้นและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลที1อยูใ่นแต่ละ

หมู่บา้น  สื1อทอ้งถิ1นที1มีอยู่ภายในชุมชนที1อยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํพยา และสาํนกังานเทศบาลตาํบล

ลาํพญา  โดยเฉพาะอย่างยิ1งหอกระจายข่าว และการจดัประชุม

แกนนําชุมชนในพืVนที1การกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

รวมทัVงสื1อเฉพาะกิจต่างๆ ที1ศูนยเ์รียนรู้ฯ สร้างขึVนมาเป็นการ

เฉพาะเพื1อสร้างความสัมพนัธ์กับเกษตรกรและคนในชุมชน

อยา่งต่อเนื1อง      

 

บทสรุป 
 
 องค์ความรู้ที1นําเสนอในบทความวิจัยนีV  ทาํให้
เห็นวา่ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ยงัมี
ประเด็นปัญหาที1ต้องการแก้ไขทัV งในส่วนของปัญหาทั1วไป 
ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างพืVนฐานและการสนับสนุนจากภาคีที1
เกี1ยวขอ้ง และปัญหาการสื1อสาร   และปัญหาดา้นเครือข่ายการ
สื1อสาร  เนืVอหาและกิจกรรมการเรียนรู้      และปัญหาดา้นผูส่้ง
สาร และการจดัการการสื1อสารภายในชุมชน    ดงันัVน ศูนย์
เ รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาจึงควรให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพืVนฐานและการ
สนับสนุนจากภาคีที1 เกี1ยวข้องด้วยหลักการสร้างการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพื1อการได้รับความสนับสนุนในด้านต่างๆ ทัV ง
ด้านแนวคิดในการสร้าง บริหาร ดูแลรักษาและพฒันาศูนย์
เรียนรู้ฯ และด้านอื1นๆ อาทิ  ด้านงบประมาณ วิทยากร  ฯลฯ 
จากชุมชนและหน่วยงานที1เกี1ยวขอ้งมากขึVน  ควบคู่ไปพร้อมกบั
การแกปั้ญหาการสื1อสาร ดว้ยการสร้างเครือข่ายการสื1อสาร และ
การจัดทาํแผนการจัดหลกัสูตรและกิจกรรมการทาํการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที1เป็นรูปธรรมต่อเนื1องเพื1อสร้าง
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนํามา
ประยุกต์ใชใ้นการทาํการเกษตรและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ได้อย่างแทจ้ริง  ควบคู่กับการพฒันาระบบการจัดการสื1อสาร
และการประชาสัมพนัธ์ของศูนยเ์รียนรู้ฯ ไปสู่ชุมชน เพื1อการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ความเคลื1อนไหว แผนการจดั
กิจกรรมเพื1อให้บริการความรู้ที1น่าสนใจของศูนยเ์รียนรู้ฯ และ
ขอ้มูลความเคลื1อนไหวในแวดวงการเกษตรและการดาํเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่เกษตรกรและชุมชน อย่าง
ต่อเนื1อง  ทัVงนีV เพื1อให้เกษตรกรและคนในชุมชนเห็นประโยชน์
จากศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาในฐานะ
ที1เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนยก์ลางและเป็นแบบอย่างในการนาํ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการทํา
การเกษตรและดาํเนินชีวิตประจาํวนัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื1อการ
แก้ปัญหาการเกษตรในพืVนที1ตาํบลลาํพญาและพฒันาคุณภาพ
ชีวติของเกษตรกรและคนในชุมชนตลอดจนผูที้1สนใจทั1วไปได้
ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัSงต่อไป 

 
 จากผลการศึกษานํามาซึ1 งข้อ เสนอแนะต่อ
ประเด็นการวิจัยครัV งต่อไป ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการ
ประชาสัมพนัธ์ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ แนวทางการ
สร้างเครือข่ายการสื1อสารระหวา่งศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับโรงเรียน ทัVงนีV เพื1อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัโรงเรียน เกษตรกรและชุมชน  
และการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับโรงเรียนแต่ละแห่ง ในการถ่ายทอดแนวคิดการทํา
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ยุวเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึVน 
 
กติตกิรรมประกาศ  

 
 ผู ้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.  กาญจนา แก้วเทพ 
ผูท้รงคุณวุฒิที1กรุณาให้คาํแนะนาํในการทาํวิจยั และคุณณรงค์
ศักดิu  เลิศสิทธิพนัธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลลาํพญา           
คุณสุรีย์ ด นุดล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลําพญา                       
นายปรีชา   ศรีอนนัต ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา และ
อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว อาจารย์ผู ้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา  ผู ้ใหญ่บ้านทัV ง 11 
หมู่บา้น ตลอดจนชุมชนตาํบลลาํพญา ที1ให้ความอนุเคราะห์ใน
การทาํวิจยัเรื1องนีV อย่างดียิ1ง  รวมทัV ง อาจารยว์ิเชษฐ์ แสงดวงดี 
สาํหรับความช่วยเหลือในการลงพืVนที1เก็บรวบรวมขอ้มูลและให้
ความคิดเห็นที1มีประโยชน์ยิ1งจนทาํใหเ้กิดผลงานวจิยัชิVนนีV  
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