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การจัดสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนส าหรับการถ่ายทอดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เกษตรกร ยุวเกษตรกรและ
คนในชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา กรรมการบริหาร และสมาชิกองค์กร
บริหารส่วนต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ชี้ว่า การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของต าบลล าพญายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ เนื่องจากชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรไม่ให้ความสนใจใดๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มองไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เคยชินกับการท าการเกษตรเดี่ยว การท า
การเกษตรโดยใช้สารเคมีเพราะเห็นผลเร็ว หรือการไม่เห็นตัวอย่างหรือต้นแบบที่ชัดเจน ฯลฯ ดังนั้น การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรขึ้นในชุมชนล าพญาจึงน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่เกษตรกรในการท าการเกษตร
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ (ณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2552)  

 อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาซึ่งปัจจุบันได้รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้
ชุมชนต าบลล าพญา ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในเชิงประจักษ์ถึงความคิดเห็นของเกษตรกรและคนในชุมชนต าบลล าพญาต่อสถานภาพการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างแท้จริง ดังนั้นบทความวิจัยเรื่อง “ความ
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ต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรในทัศนะของชุมชนต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” จึงมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) 
ความคิดเห็นต่อสถานภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ 2) ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ในทัศนะของ
ชุมชนต าบลล าพญา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการ
สื่อสารของศูนย์เรียนรู้ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถท าบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้ 
แนวคิดและวิธีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตร แก่เกษตรกร คนในชุมชนต าบลล าพญาและประชาชนที่
สนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) ความคิดเห็นต่อสถานภาพการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
2) ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ ในทัศนะของชุมชนต าบลล าพญา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

วธิีการวิจัย 

วิธีการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ทั้ง 2 ข้อ ได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน  
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) แบบสังเกตการณ์และแบบบันทึกการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ 2) 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมาตรฐาน (semi-standarded interview protocols) ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบวิเคราะห์ข้อมูล  
และ 3) โครงร่างค าถามและแบบบันทึกข้อมูลการจัดเวทีชาวบ้าน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม  
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ     
กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสังเกตการณ์ กลุ่ม

ตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก และกลุ่มตัวอย่างส าหรับการจัดเวทีชุมชนในพื้นท่ี 
1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสังเกตการณ์  มี 2 ส่วน ได้แก่ 1. กลุ่มตัวอย่างศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรที่คัดเลือกไว้ด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ซ่ึงพบว่ามีศูนย์เรียนรู้เพียง 1 แห่งเท่านั้น ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา และ 2. กลุ่มตัวอย่างบุคคลในพ้ืนที่ต าบลล าพญา ซึ่ง
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  

2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
15 คน 

3. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการจัดเวทีชุมชนในพื้นที่ คณะผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา และ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ในการขอใช้สถานที่ห้องประชุมโรงเรียนสถาพรวิทยา
เพ่ือการจัดเวทีชุมชนเพ่ือน าเสนอข้อค้นพบที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์  และแบบสอบถามและระดม
ความคิดเห็นของชุมชนต่อข้อค้นพบที่ได้  พร้อมกับร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสาร
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวทีชุมชน 
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คณะผู้วิจัยเป็นผู้ติดต่อและนัดหมายวัน เวลาในการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละคน และจัดเวทีชุมชน  โดยขอ
อนุญาตกลุ่มตัวอย่างในการถ่ายภาพนิ่ง บันทึกเทปเสียง ควบคู่กับการจดบันทึกข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบสอบถาม และการ
อภิปรายผลการวิจัยในล าดับต่อไป 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวที
ชุมชน คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการหาความสอดคล้องของเนื้อหาที่ตรงกัน (common theme analysis)  และการ
พรรณาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ     
คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แบบสอบถาม   

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 15 
ท่าน ดังกล่าว มาสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร และชุมชน ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ทั้ง 11 หมู่บ้านของต าบลล าพญา ควบคู่กับการเลือกแบบอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการเลือกสมาชิกที่ไม่ทราบกรอบประชากรที่แน่ชัด ใช้
สมาชิกที่ยินดีจะให้ข้อมูลมาเป็นตัวอย่าง  ซึ่งจากข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา ณ เดือนกรกฎาคม 2551 พบว่ามี
ประชากรประมาณ 2,506 คน (แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2553-2555, มปป.) โดยคณะผู้วิจัยขอ
ความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการกระจายแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรและชุมชนใน
หมู่บ้านที่สมัครใจและเต็มใจในการตอบแบบสอบถามกลับคืนให้กับคณะผู้วิจัย ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาท้ังสิ้น 286 ชุด จาก
จ านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 350 ชุด คิดเป็นจ านวนร้อยละ 81.71 ของแบบสอบถามทั้งหมด ประกอบด้วยข้อค าถามปลายปิดแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale questions) เกี่ยวกับสถานภาพการจัดท าศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยา รวม 24 ข้อความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา รวม  41 ข้อ ประกอบด้วย
ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale question) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านการเรียนรู้ รวม 25 ข้อ และ 2) ด้าน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม รวม 16 ข้อ    

 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (content validity) โดยน าแบบสอบถามมาปรึกษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหา ความ
ครอบคลุมของประเด็นค าถามตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้งความเหมาะสมด้านภาษาท่ีใช้ และปรับแก้ไขตามค าแนะน าที่
ได้รับ และตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการวัดความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตร Cronbach Alpha       

 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยเป็นผู้ติดต่อนัดหมายพบผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านของต าบลล าพญา 
และขอความอนุเคราะห์ในการแจกและรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนให้กับผู้วิจัย โดยคณะผู้วิจัย อธิบายสาระส าคัญ ค าชี้แจงในการ
ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ไดใ้ช้เกณฑ์การประเมินค่ามาตรวัด 5 ระดับ คิดเห็นของ 
ประคอง กรรณสูตร (2542) ในการอธิบายระดับความเห็นด้วยต่อข้อค าถามที่น าเสนอ และใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) ในการรวมกลุ่มตัวแปรที่สัมพันธ์หรือมีส่วนที่มีความร่วมกันเข้าด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์ค่า Eigen value 
มากกว่า 1 ขึ้นไปในการเลือกจ านวนปัจจัย และใช้เกณฑ์ค่าน้ าหนักปัจจัย (factor loading) ตั้งแต่ .4 ขึ้นไป ในการพิจารณาจ านวนตัว
แปรในแต่ละปัจจัย เนื่องจากแสดงให้เห็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับปัจจัยสูง  

 

ผลการวจิัย 

1. ผลการจัดกลุ่มสถานภาพการจัดท าศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง 
24 ข้อ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 



4 
 

 

(principal components analysis) และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์ (the Kaiser varimax method) 
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม โดยทั้ง 3 กลุ่ม สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 73.942 ประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 10 ตัว เรียงล าดับน้ าหนักปัจจัยจากมาก
ไปหาน้อยได้ ดังนี้ การจัดให้มีการเลือกตัวแทนจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวนมากในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วม
เป็นกรรมการ บริหารศูนย์ฯ ตามวาระ (.872) การจัดให้มีการเลือกตัวแทนจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการท าการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแต่ละสาขาท้ังด้านพืช ผัก ผลไม้ ประมง สัตว์เลี้ยง เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตามวาระ การ
จัดให้มีการเลือกตัวแทนจากชุมชนที่สนใจศูนย์เรียนรู้ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตามวาระ  (.857) การจัดให้มีการรับสมัคร
และระดมเงินกองทุนจากเกษตรกรและยุวเกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกและท ากิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างเป็นรูปธรรม  (.835) การจัดให้
มีการเลือกตัวแทนจากกลุ่มผู้บริหาร อบต. หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาที่ดิน ฯลฯ และ
ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตามวาระ (.815) การจัดให้มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถอดบทเรียนและ
รายงานผลการบริหารจัดการศูนย์ฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ าเสมอ (.789) การจัดให้มีการจ้างบุคลากรที่รับผิดชอบประจ าศูนย์
เรียนรู้ฯ (.736) การจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ  ตามวาระ 
(.696) การจัดให้มีกลุ่มยุวเกษตรกรส าหรับการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ (.659) การจัดให้มีคณะกรรมการชุดก่อตั้งเพ่ือท าหน้าที่วางแนว
ทางการบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นทางการ (.648) และการจัดให้มีคณะกรรมการชุดก่อตั้งเพ่ือท าหน้าที่วางแนวทางการบริหารศูนย์
เรียนรู้ฯ ที่เป็นทางการ (.648 )   

กลุ่มที่ 2 การเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ประกอบด้วย ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 8 ตัว ทั้งนี้
สภาพการณ์ที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยสูงที่สุด คือ การให้ความรู้ด้านการท าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเกษตรอินทรีย์ที่ถูกวิธี อย่าง
เป็นรูปธรรมในทุกขั้นตอนการท าการเกษตร (.811) การส่งเสริมให้ความรู้และความตระหนักถึงความส าคัญของสภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศวิทยาแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพ่ือการท าการเกษตรที่เน้นอนุรักษ์น้ า ดิน อากาศ ฯลฯ ต่อไป (.787) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรและชุมชน  (.769) การจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่แก่เกษตรกรและยุว
เกษตรกร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท าการเกษตรต่อไป (.755) การเป็นศูนย์กลางการสาธิต ผลิต และแจกจ่ายสารชีวภาพแก่
เกษตรกร และชุมชน (.751) การส่งเสริมให้เกษตรกร และยุวเกษตรกร จัดตั้งกลุ่มเพ่ือแปรรูปและจ าหน่ายสินค้าเกษตร  (.669) การ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรที่สนใจท าการเกษตร เหมือนกันเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมตามความถนัด เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
เลี้ยงปลา กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ (.668) การส่งเสริมให้เกษตรกรและยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ในระหว่างเรียนและมีอาหาร
กลางวันรับประทาน (.622) การจัดให้มีการก าหนดระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  (.627) 
ส่วนสภาพการณ์ที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยน้อยที่สุด คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร ยุว
เกษตรกร และชุมชนในการน าไปใช้ในการท าการเกษตรและในชีวิตประจ าวัน  (.607 ) และการเป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร ยุวเกษตรกร และชุมชนในการน าไปใช้ในการท าการเกษตรและในชีวิตประจ าวัน (.600) 

กลุ่มที่ 3 การจัดสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ประกอบด้วย ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 4 ตัว เรียงล าดับน้ าหนักปัจจัยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีขนาดพ้ืนที่ ที่เหมาะสม (.859) ศูนย์เรียนรู้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ (.851) สถานที่ตั้งศูนย์
เรียนรู้ฯ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน (.760) และ ศูนย์เรียนรู้มีศาลาหรือที่นั่งส าหรับส าหรับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
(.621)  (ณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2552)  

 ศูนย์เรียนรู้ฯ จึงควรให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานในฐานะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมๆ กับการให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ศูนย์ฯ ได้ท าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจที่น่าสนใจส าหรับเกษตรกรและคนในชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการศูนย์ฯ เพ่ือ
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร และคนในชุมชน  

 2. ผลการจัดกลุ่มปัจจัยความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรในทัศนะของชุมชน
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ต าบลล าพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ความต้องการด้านการเรียนรู้ และ 2) ความต้องการด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตร โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ 

2.1 ผลการจัดกลุ่มความต้องการด้านการเรียนรู้ ทั้ง 27 ข้อ ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง 
ส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal components 

analysis) และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์ (the Kaiser varimax method)  สามารถจ าแนกความ
ต้องการด้านการเรียนรู้ได้เป็น 3 กลุ่ม ทั้ง 3 กลุ่ม สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 75.593 ประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 ด้านหลักความพอประมาณ ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 15 ตัว เรียงล าดับตามน้ าหนักปัจจัยจาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การสร้างความรู้และทักษะการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ า อากาศ เนื่องจากการท าเกษตรชีวภาพแทน
สารเคมี และการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ  (.766) การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการท าเกษตรประณีตหรือการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่อย่างคุ้มค่าที่สุด (.747) การได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็น
รูปธรรมน าไปใช้ได้จริง (.736) การเรียนรู้สถานการณ์การท าการเกษตรและการตลาดที่ทันสมัยเพ่ือการตัดสินใจท าการเกษตรได้อย่าง
ถูกต้อง (.728) การเรียนรู้วิธีการท าการเกษตรที่เน้นหลักการพ่ึงตนเองในทุกขั้นตอนการผลิต  (.713) การเรียนรู้วิธีการวางแผนการท า
การเกษตรที่ครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิตจนถึงการจ าหน่าย (.704) การใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและ
สร้างความตื่นตัวในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักวิชาการ วิทยากรผู้รู้ และเกษตรกร  
(.684) การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นขั้นตอน  (.672) การสร้างความเข้าใจต่อการท า
การเกษตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ า ต้นไม้และทรัพยากร (.667) การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการท าการเกษตรแบบพอเพียง ตาม
ความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่และตามศักยภาพของตนเอง (.654) การเรียนรู้สาเหตุส าคัญของการเกิดหนี้สินและแก้ปัญหาหนี้สิน
เนื่องจากการอุดรูรั่วและการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้ตรงจุดมากข้ึน (.635) การเรียนรู้วิธีการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม (.616) การได้พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการอยู่ดีมีสุขจากการท าการเกษตรแบบพอเพียง ( .613) การเรียนรู้แนวคิดการท า
การเกษตรตามความรู้และความสามารถของตนเอง แทนการท าตามกระแส เพ่ือป้องกันปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาด (.606) และ 
การเรียนรู้แนวคิดการท าการเกษตรที่เน้นการปลูกและเลี้ยงทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกและเลี้ยง เหลือแจกค่อยขาย (.550)   

กลุ่มที่ 2 ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 10 ตัว เรียงตามน้ าหนักปัจจัยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ การเรียนรู้ทักษะทางอาชีพที่ทักษะอาชีพใหม่ๆ ที่ช่วยเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร เช่น การแปรรูปสินค้าการเกษตร  
(.797) การได้น าความรู้ที่ได้จากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปขยายผลแก่เพ่ือนเกษตรกรและผู้สนใจ  (.793) การได้พัฒนาความรู้และทักษะการท า
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง หากศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 
กระทรวงเกษตรฯ และ สถาบันการศึกษา (.768) การให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ยุวเกษตรกร (.744) การเพ่ิมทักษะการผลิตปัจจัยต่างๆ ไว้ใช้ในการท าการเกษตรและการใช้ชีวิตประจ าวัน ท าให้
ลดปัญหาหนี้สินและอุดรูรั่วที่เป็นรายจ่ายทุกประเภทในการท าการเกษตร (.720) การใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ ในการสร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนที่ต าบลล าพญา เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  (.712) การเรียนรู้
วิธีการและทักษะการลดต้นทุนในการท าการเกษตร เช่น การขยายพันธ์พืช/พันธ์สัตว์ การผลิตปุ๋ยหมัก เป็นต้น (.666) การท าการเกษตร
ผสมผสาน เน้นความหลากหลายทางชีวภาพแทนเกษตรเชิงเดี่ยว (.649) การใช้ศูนย์ฯ เป็นเวทีในการระดมความคิดของเกษตรกรและ
คนในชุมชนเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมการท าการเกษตรที่ท าลายทรัพยากร ธรรมชาติโดยเฉพาะการใช้สารเคมี  (.527)   
และ การเรียนรู้วิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มอย่างเป็นระบบเพ่ือให้รู้ข้อมูลต้นทุนและก าไรที่ได้จากการท าการเกษตร  
(.249)   

กลุ่มที่ 3 ด้านหลักความมีเหตุผล ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 2 ตัว ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการท าเกษตรปลอดสารพิษที่ถูกต้องในทุกขั้นตอนการท าการเกษตร และการใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และแก้ปัญหาด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกรและชุมชนท าให้เกิดความสามัคคี เข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น(.533) 
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เมื่อพิจารณาผลสรุปที่ได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดเวทีชุมชนพบว่า เกษตรกรและคนในชุมชน ได้รับ
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษกิจพอเพียงจากแกนน าผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง หากแต่ยังไม่มีการด าเนินการขับเคลื่อนแนวคิดนี้เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทั้งในมิติการท า
การเกษตรและในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างจริงจัง  จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความจ าเป็นอยู่บ้างแม้ว่าจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางก็ตาม 

2.2 ผลการจัดกลุ่มความต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตร ทั้ง 16 ข้อ ด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal 
components analysis) สามารถจ าแนกความต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเกษตรได้เพียง  1  
กลุ่ม ได้แก่ การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และแสวงหาโอกาสใหม่โดยสามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ  73.365 ประกอบด้วย ตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกันรวม 16 ตัว ทั้งนี้ประเด็นที่มีค่าน้ าหนักปัจจัยสูงที่สุด คือ ความสามารถในการรวมกลุ่มเพ่ือหาตลาดส าหรับจ าหน่าย
ผลผลิตการเกษตร ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ (.914) ความสามารถในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของศูนย์ฯ  (.908) 
ความสามารถในการจัดท าบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือแก่สินค้า (.906) 
ความสามารถในการเพาะพันธ์พืช ผัก ไม้ผล และสัตว์ที่นิยม เช่น ปลา เป็ด และกบ ฯลฯ เพ่ือการขยายพันธ์ แทนการซื้อ  (.889) 
ความสามารถในการเลี้ยงปลาที่นิยมบริโภคในครัวเรือน เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ฯลฯ ( .885) ความสามารถในการจัดท าไม้กระถาง 
เพ่ือเพ่ือจ าหน่ายแก่ชุมชน นักท่องเที่ยว และ ผู้สนใจ (.880) ความสามารถในการน าเศษวัสดุเหลือใช้ ใบไม้มาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
ชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ ฯลฯท าให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ (.864) ความสามารถในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าของศูนย์ฯ และความสามารถ
ในการปลูกและใช้ไม้ประเภทใช้สอย เช่น การปลูกไผ่เพ่ือไว้ใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างฯ  (.861) ความสามารถในการแปรรูปผลผลิต
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า เช่น น้ าดื่มสมุนไพร เครื่องจักรสานและปลาแดดเดียว ฯลฯ และความสามารถในการผลิตน้ าหมักชีวภาพ
ไว้ใช้และขาย(.842) ความสามารถในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ทดลองท าข้าวหลามรสโอวัลติน  
(.831) ความสามารถในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ไส้เดือน ส าหรับเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เช่น ช่วยลดรายจ่ายจากการซื้ออาหาร  (.817) 
ความสามารถในการประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การออกแบบถังเผาหญ้า การน าน้ าเสียมาใช้เลี้ยงปลาดุกเพ่ือเป็นการบ าบัด
น้ า เป็นต้น (.813) ความสามารถในการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายสินค้าการเกษตร และสินค้าแปรรูปการเกษตร หากศูนย์ฯ ได้รับ
การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับตลาดน้ าล าพญา (.802) และความสามารถในการใช้พ้ืนที่ 
1 ไร่ในการท าการเกษตรปราณีตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  (.766) 

ข้อค้นพบที่ได้ทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ ความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนรู้และความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยามีความสอดคล้องกันอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก
การที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้จริงโดยเฉพาะ
ในด้านการท าการเกษตรแบบพอประมาณ และการลดรายจ่ายอันเนื่องจากการเกษตร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความสุขท่ีตามมา และสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้ในส่วนของการจัดฐานเรียนรู้ ที่กลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญมากกับการจัดฐานเรียนรู้
การผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและการจัดกิจกรรมต่างๆของฐานเรียนรู้ ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากกับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การ
ท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการท าการเกษตรปลอดสารพิษที่ต่อเนื่อง เช่น การปลูก 
ผลิตและจ าหน่ายสารชีวภาพ และผักปลอดสารพิษ ที่ศูนย์เรียนรู้ หน่วยงาน ตลาดและที่ชุมชน     

 ดังนั้น ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นการยืนยันให้เห็นว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ควรมีบทบาทในการถ่ายทอด
ความรู้การท าการเกษตรและการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรและคนในชุมชน ที่ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ด้วย
การมีตัวอย่างที่ท าให้เกษตรกรและคนในชุมชนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และ
สาธิตวิธีการผลิตและใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพที่ถูกต้องในทุกขั้นตอนการท าการเกษตรเพ่ือลดรายจ่ายส่วนใหญ่ที่หมดไปกับการซื้อยา ปุ๋ย
และสารเคมีต่างๆ เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่ได้ทุกด้าน ดังข้อสรุปที่ได้จากการลงพ้ืนที่สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิง
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ลึกและการจัดเวทีชุมชนซึ่งได้กล่าวไว้ในส่วนของสภาพปัญหาการเกษตรในพื้นที่ต าบลล าพญาข้างต้น 
 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

องค์ความรู้ที่น าเสนอในบทความวิจัยนี้ ท าให้เห็นความจ าเป็นของการวางระบบพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา โดยเฉพาะการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ การเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตร และการจัดสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ควบคู่กับการส ารวจความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง 1) ความต้องการด้านการเรียนรู้ที่จ าเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านหลักความพอประมาณ กลุ่มที่ 2 ด้านการ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และกลุ่มที่ 3 ด้านหลักความมีเหตุผล และ 2) ความต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท า
การเกษตร โดยเน้นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้และแสวงหาโอกาสใหม่ เพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา
สามารถท าหน้าที่ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลล าพญาที่ถ่ายทอดแนวคิดการท าการเกษตรและการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรและคนในชุมชนได้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรและด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างเป็นรูปธรรม สามารถแก้ปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่
ต าบลล าพญาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้ในอนาคต 

 

 


