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วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน	 ส�าหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้
การสังเกตการณ์	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 ตลอดจนการจัดเวทีชุมชน	ส่วนวิธี
วจิยัเชงิปริมาณได้ใช้การวจิยัเชงิส�ารวจโดยเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม	ทัง้นี้
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้การหาความสอดคล้องของค�าตอบที่ได้
รับทั้งนี้เพื่อน�ามาสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม	ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปรมิาณได้ใช้สถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชงิอนมุาน	ได้แก่	การวเิคราะห์ปัจจยั
เพื่อลดทอนข้อมูลที่ได้	และ	paired-samples	t-test	เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่าง	2	กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน

ผลการศึกษาที่ส�าคัญ	มีดังนี้
	 1.บรบิททีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอ
เพียงในภาคการเกษตรของโรงเรียนสถาพรวิทยา	ที่ส�าคัญม ี5	ประการ	ได้แก่
	 	 1.1	สภาพปัญหาการเกษตรในพ้ืนท่ีต�าบลล�าพญาท่ีส�าคัญ
ได้แก่	1)	ปัญหาการใช้สารเคมีและการท�าการแกษตรที่ไม่ถูกวิธี	 	2)	ปัญหา
ด้านต้นทุนความรู้และต้นทุนการท�าเกษตร	  3)	ปัญหาสภาวะทางธรรมชาติ
และราคาวัตถุดบิทางการเกษตร		4)		ปัญหาการขาดการด�าเนนิชวีติและท�าการ
เกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	และ	5)	ปัญหาการขาดการรวมกลุ่มและ
ความรู้ด้านการตลาด
	 	 1.2	 สถานภาพการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรของโรงเรียนสถาพรวิทยามีน้อย
มาก	จึงควรให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน	2	ประการ	ได้แก่	
1)	การมีส่วนร่วมในฐานะผูร่้วมคดิและพฒันาศนูย์เรยีนรูฯ้		และ	2)		การมส่ีวน
ร่วมในฐานะผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้		
	 	 1.3	สถานภาพการจดัท�าศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ในภาคการเกษตรของโรงเรยีนสถาพรวทิยาทีค่วรให้ความส�าคญัม	ี3	ประการ	
ได้แก่	1)		การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้		2)	การเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
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เพียงในภาคการเกษตร	และ	3)	การจัดสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
	 	 1.4		สถานภาพการให้บรกิารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงในภาคการเกษตรของโรงเรยีนสถาพรวิทยา	ในด้านการให้บรกิารฐาน
เรยีนรู	้ควรให้ความส�าคญัมากทีส่ดุกบั	การจดัฐานเรียนรู้การผลิตปุย๋คอก	ปุย๋
ชีวภาพ	 	 	ส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ	ของฐานเรียนรู้	ควรให้ความส�าคัญมาก
ที่สุดกับการถ่ายทอดความรู้การท�าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
	 	 1.5	 ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรของโรงเรียนสถาพรวิทยา	พบว่า	 ด้าน
ความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการเรยีนรูค้วรให้ความส�าคญักบั	1)	หลักความ
พอประมาณ	2)	หลกัการมภีมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวั	และ	3)		หลักความมเีหตผุล	ส่วน
ด้านความต้องการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรให้ความส�าคัญ
กับการลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้และการแสวงหาโอกาสใหม่
	 2.ผลการจัดกลุ่มปัญหาทั่วไปและปัญหาการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรของโรงเรียนสถาพรวิทยาพบว่า	
ปัญหาทั่วไปมี	1	กลุ่ม	ได้แก่	ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจาก
ภาคทีีเ่ก่ียวข้อง ส่วนปัญหาการสือ่สารม ี2	กลุม่	ได้แก่	1)	ปัญหาด้านเครอืข่าย
การสื่อสาร	เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้	และ	2)	ปัญหาด้านผู้ส่งสาร	และ
การจัดการการสื่อสารภายในชุมชน			
	 3.	ผลการศกึษาความคดิเหน็ต่อช่องว่างระหว่างบทบาทและศกัยภาพ
การสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ในอนาคตของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรของโรงเรียนสถาพรวิทยาพบว่า
มี	 4	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านผู้ส่งสาร	ด้านเนื้อหา	ด้านช่องทางการสื่อสารและด้าน
ผู้รับสาร	 จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับปรุงบทบาทและศักยภาพการส่ือสารทุก
ด้านมากขึ้น	
	 4.	 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาบทบาทและ
ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
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การเกษตรของโรงเรียนสถาพรวทิยาทีน่�าเสนอพบว่ามคีวามเหมาะสมและเป็น
ไปได้ในทางปฏบิตัทิกุข้อ	ซึง่หมายความว่าสามารถน�าข้อเสนอต่อแนวทางการ
พัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารไปใช้ได้จริง
 5.  ผลการจัดกลุ่มปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรของโรงเรียนสถาพรวิทยาพบว่า
ประกอบด้วยปัจจัยทั่วไป	3	กลุ่ม  และ	ปัจจัยการสื่อสาร	4	กลุ่ม	 โดยปัจจัย
ทัว่ไปทัง้	3	กลุม่	ได้แก่	1)	ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานและการสนับสนุนจากภาคท่ีี
มส่ีวนเกีย่วข้อง	2)	ปัจจยัด้านคณุภาพและการรวมกลุ่มของแกนน�า	เกษตรกร
และชุมชน	และ	3)	ปัจจัยการเป็นแหล่งเรียนรู้และบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม	ส่วนปัจจัยการสื่อสารทั้ง  4	กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 	 ปัจจัยด้านคุณสมบัติและ
ความสามารถในการสื่อสารของแกนน�า	 2)	ปัจจัยด้านเนื้อหา	และเครือข่าย
การสื่อสารในชุมชน	 	 3)	ปัจจัยการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
และ	4)	ปัจจัยการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน	
	 งานวิจัยเสนอให้มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร	 โรงเรียนสถาพรวิทยากับชุมชน
มากข้ึน	ควบคู่กับการพัฒนาระบบการจัดการการสื่อสารในชุมชนที่เป็นรูป
ธรรมและต่อเนือ่ง		รวมถงึการส่งเสรมิให้เกดิปัจจยัทัว่ไปและปัจจยัการส่ือสาร
ที่เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จ

ค�าส�าคญั:	ศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	/	ศนูย์เรยีนรูช้มุชน	/	บทบาทการสือ่สาร/		

ศักยภาพการสื่อสาร	/	ปัญหาการสื่อสาร



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

57

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

Abstract
 
	 The	research		entitled	on	“Guideline	for	 the	development	of	
communication	roles	and	capacity	of	the	community	learning	centre	
on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	in	agricultural	section	as	desired	
by	Lamphaya	community,	Amphoe	Banglen,	Nakhonpathom	Province”	
has	 the	main	purpose	 to	 study	guidelines	 for	 the	development	 of	
communication	roles	and	capacity	which	are	suitable	and		practical	
by	using	both	qualitative	and	quantitative	techniques.	The	qualitative	
techniques	used	in	this	study	are	comprised	of	observation,	in-depth	
interview	together	with	community	forum,	while	quantitative	technique	
used	 in	 this	 study	 is	 questionnaires	 survey.	 The	 common	 themes	
analysis	technique	was	brought	to	analyze	the	qualitative	data	in	order	
to	construct	and	develop	the	questionnaire,	while	descriptive	statistics	
and	inferential	statistics:	factor	analysis	technique	was	brought	for	data	
reduction	while	paired-samples	t-test	was	used	to	compare	the	values	
of	means	from	two	related	samples.The	main	results	are	as	follows:
	 1.The	significant	contexts	involved	in	the	management	of	the	
community	learning	center	on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	in	
agricultural	section	at	Stapornwittaya	School		are	as	the	following
	 	 1.1	 The	 situation	 of	 the	 agriculture	 problems	 in	
Lamphaya	District	are	comprised	of	1)	the	use	of	chemical	substances	
and	mistakes	in	doing	agriculture	activities,	2)	the	knowledge	capital	
and	resources	capital	of	agriculturists,	and	3) the	natural	and	increasing	
prices	 of	 the	materials	 used	 in	 agriculture,	 4)	 the	 lack	 of	 doing	
agricultural	activities	based	on	the	Philosophy	of	sufficiency	economy,		
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and	5)	the	lack	of	agriculturist’s	group	and	their	marketing	knowledge.	
	 	 1.2	There	is	a	few	participation	between	community	and	
the	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	community	learning	center	in	
agriculture	at	Stapornwittaya	School,	so	it	need	to	promote	both	the	
participation	as	thinkers	and	developers,		together	with		the	participation	
as	users
	 	 1.3	 The	 setting	 of	 the	 community	 learning	 center	
on	 Philosophy	 of	 Sufficiency	 Economy	 in	 agricultural	 section	 at	
Stapornwittaya	 School	 that	 should	 pay	more	 attention	 	 are	 1)  the	
management	,	2)	the	learning	resource	of	doing	agriculture	based	on	
the	Philosophy	of	sufficient	economy,	and	3)	the	suitable	places	
	 	 1.4	 The	 situation	 of	 the	 services	 show	 that	 the	
community	learning	center	on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	in	
agricultural	section	at	Stapornwittaya	School	should	pay	attention	to	the	
learning	base	of	making	manure	and	organic	fertilizer	and	knowledge	
transmitting	of		the	Philosophy	of	sufficient	economy	in	agriculture		
	 	 1.5	 The	 usage	demand	 for	 the	 community	 learning	
center	on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	in	agricultural	section	at	
Stapornwittaya	School	should	pay	attention	to	the	usage	demand	of	
knowledge;1)	the	principle	of	sufficiency	2)	the	principle	of	immunity	
and	3)		the	principle	of	reasons,	and	the	usage	demand	of	application;	
the	reduce	of	expenditures,	increasing	of	income	and	finding	of	new	
opportunity
	 2.The	factor	analysis	shows	that	the	general	problems	of	the	
community	learning	center	on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	in	
agricultural	section	at	Stapornwittaya	School	can	be	grouped	into	one	
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group:	the	problem	of	infrastructure	and	the	support	of	party	involved	
while	its	communication	problems	can	be	grouped	into	two	groups:	1)	
the	problem	of	communication	network,	content,	and	learning	activity,		
and	2)	 the	problem	of	 	sender	and	 the	management	of	community	
communication.
	 3.	There	are	the	gap	between	the	present	and	desirable	roles	
and	capacity	of	communication;	sender,	content,	channel	and	receivers,	
of	the	community	learning	center	on	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	
at	Stapornwittaya	School,	these	show	the	need	to	be	improved.	
	 4.	 The	 proposed	 guidelines	 of	 	 the	 development	 of	 the	
communication	roles	and	capacity	of	the	community	learning	center	
on	 Philosophy	 of	 Sufficiency	 Economy	 in	 agricultural	 section	 at	
Stapornwittaya	School	are	all	suitable	and	practical.		This	mean	all	of	
these	proposed	guidelines	can	be	implemented.
	 5.	 The	 success	 factors	 of	 the	 community	 learning	 center	
on	 Philosophy	 of	 Sufficiency	 Economy	 in	 agricultural	 section	 at	
Stapornwittaya	School	 are	 comprised	of	 three	general	 factors	 and	
four	communication	factors.	The	three	general	factors	includes	1)	the	
infrastructure	and	 the	support	of	party	 involved,	  2)	 the	quality	and	
the	unity	of	the	community	leader,	agriculturists	and	community,	and	
3)	 the	 learning	resource	and	participatory	management	 ,	while	 four		
communication	factors	includes	1)	the	qualification	and	communication	
competency	of	community	leader,	2)	the	content	of	the	learning	center	
and	communication	network	 in	 the	community,	3)	 the	management	
communication	of	the	learning	center,	and	4) the	promote	of	public	
relations	and	community	participation.
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	 The	implication	of	the	study	confirms	the	need	to	enhance	the	
participation	between	the	community	learning	center	on	Philosophy	of	
Sufficiency	Economy	in	agricultural	section	at	Stapornwittaya	School	
and	community,	improve	the	management	of	community	communication	
,and	promote	both	general	and	communication	success	factors.

Key words:	the	Philosophy	of	Sufficiency	Economy	/	community	learning	center	

/communication	roles	/	communication	capacity	/	communication	problems, 
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บทน�า

	 การศกึษาเรือ่ง	“แนวทางการพัฒนาบทบาทและศกัยภาพการส่ือสาร
ของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตรตามความต้องการ
ของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม”	มีความจ�าเป็นเนื่องจาก	
ผลการศึกษาที่ผ่านมาหลายเรื่องพบค�าตอบที่สอดคล้องกันว่าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ได้ถูกน�ามาใช้ในทางปฏิบัติส�าหรับภาคเกษตรอย่าง
เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก	อาทิ	 งานวิจัยของ	ทรงชัย	ติยานนท์	 (2542)	 [1]	 เรื่อง	
การศกึษาทศันคตขิองเกษตรกรในการสร้างความมัน่คงทางรายได้ตามแนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พบว่า	เกษตรกร	มีทัศนะที่เห็นด้วยกับการประกอบอาชีพ
ตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง	และมคีวามรูต้ามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงอยู่
ในระดับสูงแต่การปฏิบัติกิจกรรมนั้นอยู่ในระดับต�่า	
	 ส�าหรับจังหวัดนครปฐม	 ได้ก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานการด�าเนินชีวิตประชาชนในหมู่บ้าน	 เพื่อ
พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนให้อยูด่ี	มสีขุอย่างยัง่ยนืบนพืน้ฐานปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 โดยก�าหนดให้มี
มาตรการ ทีเ่ป็นรปูธรรมมาตรการหนึง่คอืการค้นหาต้นแบบเพือ่เป็นศนูย์เรยีน
รูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงทีม่อียูจ่รงิในชมุชนเพือ่เป็นตวัอย่างและขยายผลไปยงัหมู่
บ้านอื่นๆ	ได้แก่	บุคคลต้นแบบ	ครัวเรือนต้นแบบ	เป็นต้น	จากแนวทางการขับ
เคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดนครปฐม	
	 จากมาตรการที่กล่าว	 ท�าให้สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดนครปฐมให้
ความส�าคัญกับการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน	แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับข้อสังเกตของนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลล�าพญา	กรรมการบริหาร	และสมาชิกองค์กรบริหารส่วน
ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	 ท่ีว่า	 การขับเคลื่อนปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงของต�าบลล�าพญายังไม่ประสบผลส�าเร็จ	 เนื่องจากชุมชน
โดยรวม	โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรไม่ให้ความสนใจใดๆ	ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
การไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มองไม่เห็น
ประโยชน์ของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	เคยชินกับการท�าการเกษตรเดี่ยว	การ
ท�าการเกษตรโดยใช้สารเคมีเพราะเห็นผลเร็ว	 หรือการไม่เห็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบที่ชัดเจน	ฯลฯ	ดังนั้น	 การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรขึน้ในชมุชนล�าพญาจงึน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการให้ความรู้และ
แนวปฏิบัติแก่เกษตรกรในการท�าการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงได้	(ณรงค์ศักดิ์	เลิศสิทธิพันธ	์,สัมภาษณ์	,12	พฤษภาคม	2552)	[2] 
	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้วิจัยจึงเห็นความส�าคัญของการศึกษา	 “แนวทางการ
พัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	
จังหวัดนครปฐม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	บริบทที่เกี่ยวข้องกับศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร	ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอ
บางเลน	จงัหวดันครปฐม	ทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั	แบ่งเป็น	สภาพปัญหาการเกษตร
ในพ้ืนที่ต�าบลล�าพญา	สถานภาพการมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ	 สถานภาพ
การจัดท�าศูนย์เรียนรู้ฯ	 การให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ	 และ	ความต้องการใช้
ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ	 2)	 ปัญหาทั่วไปและปัญหาการส่ือสารของศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร	ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอ
บางเลน	จังหวัดนครปฐม	3)	บทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคต	
ตามความต้องการของชุมชนล�าพญา	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 4)	
เพ่ือน�าเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติตามความต้องการของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัด
นครปฐม	และ	5)	ปัจจัยแวดล้อม	ได้แก่	ปัจจัยทั่วไป	และปัจจัยการสื่อสารที่
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เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 ท้ังน้ีเพื่อการ
พัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การท�าการเกษตรสู่ชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นท่ีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
พร้อมๆ	กับการต่อยอดความรู้ที่ได้นี้ในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการ
สือ่สารของศนูย์เรียนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษาและศนูย์เรยีนรู้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงชมุชนทัง้ในและนอกพืน้ท่ีต�าบลล�าพญา	ให้สามารถ
ท�าบทบาทและศกัยภาพการสือ่สารในการขบัเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพียงไปสู่เกษตรกรและคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามมาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ก�าหนดโดยกรมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกระทรวงมหาดไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในภาคการเกษตรต�าบลล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน	แบ่งเป็น	1)	สภาพปัญหาการเกษตรในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	 
2)	สถานภาพการมส่ีวนร่วมกบัศนูย์เรยีนรูฯ้	3)	สถานภาพการจดัท�าศนูย์เรียน
รู้ฯ	4)	การให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ	และ	5)	ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์เรียนรู้ฯ
	 2.	 เพื่อศึกษาปัญหาทั่วไปและปัญหาการสื่อสารของศูนย์เรียนรู ้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร	ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอบางเลน		
จังหวัดนครปฐม		
	 3.	เพือ่ศกึษาบทบาทและศกัยภาพการสือ่สารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตรทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัและอนาคตตามความ
ต้องการของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน		จังหวัดนครปฐม		
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	 4.	 เพื่อน�าเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสาร
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรท่ีเหมาะสมและ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามความต้องการของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	
จังหวัดนครปฐม
	 5.	เพือ่ศกึษาปัจจยัแวดล้อม	ได้แก่	ปัจจยัทัว่ไป	และปัจจยัการสือ่สาร
ทีเ่ป็นเง่ือนไขต่อความส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาค
การเกษตร	ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดการวิจัย

แผนภาพที่	1		กรอบแนวคิดการวิจัย
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ระเบียบวิธีการวิจัย
 
	 วิธีการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งค�าตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีตั้งไว้
ทั้ง	5	ข้อ	ได้ใช้วิธีวิจัยแบบผสม	(mixed	methodology) ระหว่างวิธีวิจัยวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณควบคู่กัน	 โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ	ประกอบด้วย	1)	แบบสังเกตการณ์และแบบบันทึกการสนทนาแบบ
ไม่เป็นทางการ	 2)	แบบสัมภาษณ์แบบ	กึ่งมาตรฐาน	ส�าหรับการสัมภาษณ์
เชงิลึกและแบบวิเคราะห์ข้อมลู	และ	3)	โครงร่างค�าถามและแบบบนัทกึข้อมลู
การจัดเวทีชาวบ้าน	 และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ	 ได้แก	่
แบบสอบถาม	โดยมีรายละเอียดสรุปได้	ดังนี้
 1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
  1.1 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการสังเกตการณ์		มี	2	ส่วน	ได้แก่	
1)	กลุ่มตวัอย่างศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตรทีค่ดัเลอืก
ไว้ด้วยเกณฑ์ที่ก�าหนดขึ้น		และ	2)	กลุ่มตัวอย่างบุคคลในพื้นที่ต�าบล	ล�าพญา		
มีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 	 1.1.1	กลุม่ตวัอย่างศนูย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกจิพอ
เพียงในภาคการเกษตร	ซึ่งจากการลงพื้นที่ศึกษาศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ต�าบลล�า
พญาที่ด�าเนินการโดยชุมชน/องค์กรชุมชน	และการคัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธี
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง	ตามขอบเขตการวิจัยที่ก�าหนดไว้	คือ	การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร	พบว่า	มีศูนย์เรียนรู้เพียง  1 
แห่งเท่านั้น	ที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับขอบเขตการวิจัยที่ก�าหนดไว้	ได้แก่	
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	
	 	 	 1.1.2	 กลุ่มตัวอย่างบุคคลในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	
ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตัวแทนบุคคลท่ีใช้และ
ให้บริการศูนย์เรียนรู้	 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคีท่ีมีส่วนสนับสนุน
การด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้	 ได้แก่	 1)	บุคคลที่ใช้และให้บริการศูนย์เรียน
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รู้	 ประกอบด้วย	ตัวแทนชุมชน	ตัวแทนเกษตรกร	อาจารย์/ยุวเกษตรกรที่รับ
ผิดชอบศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ	พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	2)	หน่วย
งานภาครฐัและภาคท่ีีมีส่วนสนบัสนนุการด�าเนนิ	งานของศนูย์เรยีนรู	้ประกอบ
ด้วย	ตัวแทนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา	ตัวแทนแกนน�า
จดัตัง้ศนูย์เรียนรู้	ตวัแทนผูใ้หญ่บ้านหรอืผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน	รวมถงึภาคทีีม่ส่ีวน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ	 และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในชุมชนล�าพญา	
	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกตการณ์	คณะผู้วิจัยตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหา	 (content	 validity)	 โดยการประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีและความ
ครอบคลุมของประเด็นค�าถามตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	จากน้ัน
จึงน�าแบบสังเกตการณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่านได้แก่	1)	อาจารย์ผู้รับ
ผิดชอบศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	2)	เกษตร
ต�าบลล�าพญา	และ  3)	 อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์	 ตรวจสอบความถูกต้อง
สอดคล้องของเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีและความครอบคลุมของประเด็น
ค�าถามตามปัญหาและวตัถปุระสงค์การวจิยั	รวมทัง้ความเหมาะสมด้านภาษา
ที่ใช้และปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ	จากนั้นจึงน�าไปทดลอง
เก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทดสอบว่าสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ครบทุกด้านหรือไม่
และเพื่อให้คณะผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับประเด็นต่างๆ	 ในแบบสังเกตการณ	์
ก่อนปรับแบบสังเกตการณ์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
	 การเก็บรวบรวมด้วยการสังเกตการณ์	 คณะผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดยจดบนัทกึลงในแบบสงัเกตการณ์	และการพดู
คยุแบบไม่เป็นทางการกบักลุม่ต่างๆ	ข้างต้น	ด้วยการลงพืน้ทีส่�ารวจศนูย์เรยีน
รูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนสถาพรวทิยา	สังเกตการณ์การบนัทกึเทปรายการ
ของสถานีโทรทัศน์	THAI	PBS.	เข้าร่วมการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร	และเข้า
ร่วมการประชุมกลุ่มแกนน�าจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง			
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  1.2	กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก	คณะผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง	(purposive	sampling)	ทัง้สิน้	15 คน	ดงันี้
	 	 	 1.2.1	บคุคลทีใ่ชแ้ละให้บรกิารศนูย์เรยีนรู้	ประกอบ
ด้วย	 ตัวแทนชุมชน	ตัวแทนเกษตรกร	 และอาจารย์ท่ีรับผิดชอบศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	4	คน	ได้แก่	1)	อาจารย์ชาตรี	
ต่วนศรีแก้ว		ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ฯ	2)	น.ส.กรุณา	ศรีพัฒน์อินทร์	ตัวแทน
ชมุชน	3)	น.ส.สุนทรยีา	ชืน่จ�ารสั	ตวัแทนชมุชน	และ	4)	นางสมุาล	ีศรโีพธิเ์ผอืก 
ตัวแทนเกษตรกร 
	 	 	 1.2.2	บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่มี
ส่วนสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศนูย์เรยีนรู	้	ได้แก่	นายกองค์การบรหิารส่วน
ต�าบลล�าพญา	พฒันาชมุชนประจ�าองค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าพญา		สารวตัร
ก�านนั/ผูใ้หญ่บ้านทัง้	11	หมูบ้่านของต�าบลล�าพญา		และตวัแทนแกนน�าจดัตัง้
ศนูย์เรยีนรู	้เศรษฐกจิพอเพียงโรงเรยีนสถาพรวิทยา	11	คน	ได้แก่	1)	นายณรงค์
ศักดิ์	 เลิศสิทธิพันธ์	 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญา	 2)	นายธวัชชัย	 
พนูโคกหวาย		สารวตัรก�านนัหมู	่1	3)	นายประยทุธ	โมกขพนัธ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู	่3 
4)	นายชลอ	ต่ายใหญ่เที่ยง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	4		5)	นายพิจิตร์	สวนชูผล	ผู้ใหญ่
บ้านหมู่	5	6)	นายเทอดศักดิ์	ภิรมย์เนตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	11	7)	นายสมพงษ์	 
กุลพญา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	2		8)	นายวีระ	นุ่มอุดม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	7	9)	นายอนันต์	 
ศรีโพธิ์เผือก	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	 8	 10)	นายมานพ	ธาราแสง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	 9	
และ11)	นายอาคม	อินทโชติ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	10		
	 การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ์	 คณะผู้วิจัยตรวจสอบความ
ตรงด้านเนื้อหา	(content	validity)	โดยการประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีและความครอบคลุม
ของประเด็นค�าถามตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	 จากน้ันจึงน�าแบบ
สัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่านได้แก่	1)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	 2	 )	 เกษตรต�าบลล�า
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พญา	และ	3)	อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์	ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้อง
ของเนือ้หาในเชงิแนวคดิทฤษฎแีละความครอบคลมุของประเดน็ค�าถามตาม
ปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	 รวมทั้งความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้และ
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ	จากนัน้จงึน�าไปทดลองสัมภาษณ์	
(pretesting)	แกนน�าทีเ่กีย่วข้องกบัศนูย์เรยีนรูฯ้	จ�านวน	3	ท่าน	เพือ่ตรวจสอบ
ความเข้าใจในข้อค�าถาม	ความสอดคล้องต่อเนื่องในการถาม	ความยากง่าย
ในการตอบค�าถามและเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์	 รวมถึงเพื่อให้คณะผู้วิจัย
ได้สร้างความคุ้นเคยกับล�าดับการสัมภาษณ์ได้ตรวจสอบว่าแนวค�าถามที่ตั้ง
ไว้สามารถท�าให้ได้ค�าตอบที่คาดไว้หรือไม่	 และได้พัฒนากลยุทธ์ในการถาม
ค�าถามเจาะลึก	 (probing	questions)	 จากนั้นจึงปรับแก้ไขภาษาและแนว
ค�าถามให้เข้าใจง่ายและกระชับมากขึ้นก่อนน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้
ให้ข้อมูลหลักทั้ง	15	ท่าน	
	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	คณะผู้วิจัยเป็นผู้ติดต่อและนัดหมายวัน	เวลา	
และสถานทีใ่นการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัทัง้	15	ท่าน	ด�าเนนิการสมัภาษณ์	
และขออนญุาตในการถ่ายภาพนิง่	บนัทกึเทปเสยีงและภาพเคลือ่นไหวในขณะ
ด�าเนินการสัมภาษณ์	 ถอดเทปสัมภาษณ์	และวิเคราะห์เนื้อหาแบบหาความ
สอดคล้องของเนือ้หาหลกัทีต่รงกนั	(common	themes)	ด้วยตนเอง	ทัง้นีเ้พือ่น�า
มาสร้างและพฒันาแบบสอบถามส�าหรบัการวจิยัเชงิส�ารวจและการอภปิราย
ผลในล�าดับต่อไป
	 	 1.3	 กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการจัดเวทีชุมชนในพื้นที่  คณะผู้
วจิยัขอความอนเุคราะห์ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสถาพรวทิยา	และอาจารย์ชาตรี	
ต่วนศรแีก้ว	อาจารย์ผูร้บัผดิชอบศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีน
สถาพรวิทยา	 ในการขอใช้สถานที่ห้องประชุมโรงเรียนสถาพรวิทยาเพื่อการ
จัดเวทีชุมชนเพื่อน�าเสนอข้อค้นพบที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สังเกตการณ์	สัมภาษณ์	และแบบสอบถามและระดมความคิดเห็นของชุมชน
ต่อข้อค้นพบที่ได้	 พร้อมกับร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการ
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พัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	จากนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง	 11	
หมู่บ้านของต�าบลล�าพญา	 ในการประสานงานกับตัวแทนจาก	 2	 กลุ่มหลัก	
ประกอบด้วย	 1)	ตัวแทนบุคคลที่ใช้และให้บริการศูนย์เรียนรู้	 ได้แก่	 ตัวแทน
เกษตรกรและชมุชนในแต่ละหมูบ้่าน	ตวัแทนแกนน�าจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูฯ้	17	คน	
และ	2)	ตวัแทนหน่วยงานภาครฐัและภาคทีีม่ส่ีวนสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ
ศูนย์เรียนรู้	 4	คน	ได้แก่	ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน	สรุปจ�านวนผู้เข้าร่วมการจัดเวทีชุมชนท้ังส้ิน	 21	คน	 โดยคณะผู้
วจิยัด�าเนนิการประชมุ	ควบคูก่บัการจดบนัทกึข้อมลูความคดิเห็นท่ีได้จากการ
จัดเวทีชุมชนตามโครงร่างการจัดเวทีชุมชน	ตลอดจนบันทึกเทปเสียง	วีดิทัศน์	
และการถ่ายภาพการจดัเวทชีมุชน	ตัง้แต่ต้นจนจบทัง้นีเ้พือ่ความสมบรูณ์ของ
การวิเคราะห์เนื้อหา	และวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์	ส�าหรับ
น�ามาใช้ในการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยในล�าดับต่อไป

 2.วิธีวิจัยเชิงปริมาณ
	 คณะ	ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ	โดยเครื่องมือหลักที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่	 แบบสอบถาม	และใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลเพียงครั้งเดียว	 (one-shot	 descriptive	 study)  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้น�า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการลงพื้นท่ีสังเกตการณ์และการ
สมัภาษณ์เชงิลึกผูใ้ห้ข้อมลูหลกัทัง้	15	ท่านดงักล่าว	มาสร้างเป็นแบบสอบถาม
ส�าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมลูความคดิเหน็จากกลุม่ตัวอย่างเกษตรกร	และชมุชน	
ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีทั้ง	 11	หมู่บ้านของต�าบลล�าพญา	ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง	 โดยเป็นเกษตรกรหรือชุมชนท่ีพักอาศัยอยู่ในพื้นท่ีท้ัง	
11	หมู่บ้านของต�าบลล�าพญาที่ยินดีตอบแบบสอบถาม	 โดยแบบสอบถาม	
ประกอบด้วย	ข้อค�าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า	(rating	scale	
questions)	5	ระดบั	มคีวามหมาย	ดงันี	้1=เหน็ด้วยน้อยท่ีสุด	2=เห็นด้วยน้อย			
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3=	เห็นด้วยปานกลาง		4 =เห็นด้วยมาก		และ	5	=เห็นด้วยมากที่สุด	แบ่งเป็น		
11	ส่วน	
	 คณะผู้วิจัยได้ด�าเนินการตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา	 (content	
validity)	 โดยการประชุมคณะผู้วิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้อง
ของเนื้อหาในเชิงแนวคิดทฤษฎีและความครอบคลุมของประเด็นค�าถาม
ตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	 รวมทั้งความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้
และปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม	 จากน้ันจึงน�าแบบสอบถามมา
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่านได้แก่	1)	อาจารย์ผู้รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	 2	 )	 เกษตรต�าบลล�าพญา	และ  3)	
อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหา	
ความครอบคลุมของประเด็นค�าถามตามปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย	
รวมทั้งความเหมาะสมด้านภาษาที่ใช้	 และปรับแก้ไขตามค�าแนะน�าท่ีได้รับ
และตรวจสอบความเที่ยง	(reliability)	ของแบบสอบถามด้วยวิธีการวัดความ
สอดคล้องภายใน	 โดยใช้สูตร	Cronbach	Alpha	 โดยน�าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	จ�านวน	30	คน	
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ในแต่ละส่วน	ตามล�าดับดังนี้	1)	สภาพ
ปัญหาการเกษตร	(.9027)	2)	สถานภาพการมีส่วนร่วม	(.9608)	3)	สถานภาพ
การจัดท�าศูนย์เรียนรู้ฯ	(.9440)  4)	สถานภาพการให้บริการ	แบ่งเป็น	การให้
บริการฐานเรยีนรู	้(.9534)	และ	การจดักจิกรรมต่างๆ	ของศนูย์เรยีนรูฯ้	(.9678)	 
5)	ความต้องการใช้ประโยชน์จากศนูย์เรยีนรูฯ้	แบ่งเป็นด้านการเรียนรู้	(.9632)	
และ	ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(.9754)	6)	สถานการณ์
ที่เป็นปัญหาของศูนย์เรียนรู้	แบ่งเป็น	ปัญหาทั่วไป	7).9312)	และปัญหาการ
สื่อสาร	(.9683) 7)	บทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	แบ่งเป็นบทบาทการ
สื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน(.9826)	และบทบาทการสื่อสาร
ของศูนย์เรียนรู้ฯ	ที่พึงประสงค์ในอนาคต	(.9831) 8)	ศักยภาพการสื่อสารของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ	ประกอบด้วย	ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	ที่เป็นอยู่ใน
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ปัจจบุนั	(.9950)	แบ่งเป็น	ศกัยภาพด้านผูส่้งสาร	(.9278)	ศกัยภาพด้านเน้ือหา	
(.9901)	ศกัยภาพด้านช่องทางการสือ่สาร	(.9875)	และศกัยภาพด้านผูร้บัสาร	
(.9857)	และศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ท่ีพึงประสงค์ในอนาคต	
(.9942)	แบ่งเป็น	ศักยภาพด้านผูส่้งสาร	(.9368)	ศักยภาพด้านเน้ือหา	(.9914)	
ศกัยภาพด้านช่องทางการสือ่สาร	(.9817)	และศกัยภาพด้านผูร้บัสาร	(.9714)	
9)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	 แบ่งเป็น	ปัจจัยแวดล้อมท่ี
ส่งผลต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	 (.9737)	และปัจจัยการสื่อสารที่ส่งผล
ต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	(.9864)  10)แนวทางการพัฒนาบทบาทการ
สื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	แบ่งเป็น	แนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ	ที่เหมาะสม	(.9920)	และแนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสาร
ของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 (.9898)	 และ	 11)	 แนวทางการ
พฒันาศกัยภาพการสือ่สารของศนูย์เรยีนรูฯ้	ประกอบด้วย	แนวทางการพฒันา
ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	ที่เหมาะสม	(.9939)	แบ่งเป็น	ศักยภาพ
ด้านผูส่้งสาร	(.9556)	ศกัยภาพด้านเนือ้หา	(.9888)	ศกัยภาพด้านช่องทางการ
สื่อสาร	(.9723)	และศักยภาพด้านผู้รับสาร	(.9802)	และแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	 (.9940)	แบ่ง
เป็น	ศักยภาพด้านผู้ส่งสาร	(.9735)	ศักยภาพด้านเนื้อหา	(.9900)	ศักยภาพ
ด้านช่องทางการสือ่สาร	(.9810)	และศกัยภาพด้านผู้รับสาร	(.9768) สามารถ
น�าแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงได้	
	 ในการเกบ็ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม	คณะผูว้จิยัใช้วธิกีารเลอืกตวัอย่าง
แบบเจาะจง	โดยเป็นเกษตรกรหรอืชมุชนทีพ่กัอาศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ัง้	11	หมูบ้่าน
ของต�าบลล�าพญา	ควบคูก่บัการเลอืกแบบอาสาสมคัร	โดยคณะผูว้จิยัเป็นผูน้�า
แบบสอบถามไปให้กับผู้ใหญ่บ้าน	ณ	ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านด้วยตนเอง	พร้อม
กับอธบิายองค์ประกอบต่างๆ	ในแบบสอบถาม	และวธิกีารตอบแบบสอบถาม
เพือ่ให้ผู้ใหญ่บ้านได้น�าไปอธบิายกบัเกษตรกรและคนในชมุชน		จากนัน้จงึขอ
ความอนเุคราะห์ผูใ้หญ่บ้านทัง้	11	หมูบ้่าน	ในการกระจายแบบสอบถามและ
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เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากเกษตรกรและชุมชนในหมู่บ้านท่ีสมัครใจและ
เต็มใจในการตอบแบบสอบถามกลับคืนให้กับคณะผู้วิจัย	 	 และนัดหมายวัน
เวลาในการมารบัแบบสอบถามคนื	ณ		ทีท่�าการผูใ้หญ่บ้าน	โดยเฉลีย่ประมาณ	
10-15	วนั	นบัจากวนัทีน่�าแบบสอบถามไปให้ได้แบบสอบถามทีส่มบูรณ์กลบั
คืนมาทั้งสิ้น	286	ชุด	จากจ�านวนแบบสอบถามทั้งสิ้น	350	ชุด	คิดเป็นจ�านวน
ร้อยละ	81.71	ของแบบสอบถามทั้งหมด	
	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้ง	11	ส่วน	มี	ดังนี้
	 สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานในการอธิบายระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ	 1)	 สภาพ
ปัญหาการเกษตร	2)	สถานภาพการมีส่วนร่วม	3)	สถานภาพการจัดท�าศูนย์
เรียนรู้ฯ	 4)	สถานภาพการให้บริการ	5)	ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์
เรยีนรู้ฯ	6)	สถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาของศนูย์เรยีนรู	้7)	บทบาทการสือ่สารของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ	8)	ศักยภาพการสื่อสารของศนูย์เรียนรู้ฯ	ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันและ
ที่พึงประสงค์ในอนาคต	9)	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	10)	
แนวทางการพฒันาบทบาทการสือ่สารของศนูย์เรยีนรูฯ้	และ	11)	แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	
	 สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	 analysis)		
ในการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีคุณสมบัติเหมือนๆ	กันมาไว้ด้วยกันและสร้างเป็น
ตัวแปรใหม่หรือที่เรียกว่า	ปัจจัย	(factor)	(ศิรัชัย	พงษ์วิชัย,	2548)	[3] ได้แก่	
1)	สภาพปัญหาการเกษตร	2)	สถานภาพการมีส่วนร่วม		3)	สถานภาพการจัด
ท�าศูนย์เรียนรู้ฯ	4)	สถานภาพการให้บริการ	5)	ความต้องการใช้ประโยชน์จาก
ศนูย์เรียนรู้ฯ	6)	สถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาของศนูย์เรยีนรู	้และ	7)	ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	โดยใช้เกณฑ์ค่า	Eigen	value	มากกว่า	1	ขึ้น
ไปในการเลือกจ�านวนปัจจยั	และ	ใช้เกณฑ์ค่าน�า้หนักปัจจยั	(factor	loading)	
ตั้งแต่	.4	ขึ้นไป	ในการพิจารณาจ�านวนตัวแปรในแต่ละปัจจัย	เนื่องจากแสดง
ให้เหน็ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัปัจจยัสงู (ศริิชยั	พงษ์วิชยั,	2548:	



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

73

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

418;	Hair,	Anderson,	Tatnam	and	Black,	1998:	111)	[5]	[6]
	 สถิติ	 paired-samples	 t-test	 ในการปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่าง	2	กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน	ในส่วนของความคิดเห็นต่อบทบาทการ
สื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ีเป็น
อยู่ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ในอนาคต	 28	 ข้อ	 และ	 ศักยภาพการสื่อสาร
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	 ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน	และที่พึงประสงค์ในอนาคต	ทั้ง	72	ข้อ	เป็นรายคู่	
	 จากระเบยีบวธิวีจิยัทีก่ล่าวข้างต้นสามารถสรุปขัน้ตอนการด�าเนินงาน
วิจัยได้ดังแผนภาพที่	1

แผนภาพที่	2	แสดงขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย
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ผลการวิเคราะห์ 
	 ในการน�าเสนอผลการศกึษาได้แบ่งเป็น	6	ส่วน	ได้แก่	1)	ผลการศกึษา
ตามวัตถุประสงค์ข้อ	1   2)	ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ	2	  3)	ผลการ
ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ	3  4)	ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ	4 และ	5)	
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ	5	และ	6)	ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ข้อ	6  โดยจะน�าเสนอข้อค้นพบเชงิคณุภาพ	และ	ข้อค้นพบเชงิปริมาณ	มสีาระ
ส�าคัญตามล�าดับ		
 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1: เพื่อศึกษาบริบทที่
เกีย่วข้องกับศนูย์เรียนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตร	ต�าบลล�า
พญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	แบ่งเป็น	1)	สภาพ
ปัญหาการเกษตรในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	2)	สถานภาพการมีส่วนร่วมกับศูนย์
เรยีนรูฯ้	3)	สถานภาพการจดัท�าศนูย์เรยีนรูฯ้	4)	การให้บริการของศนูย์เรียนรู้ฯ	
และ	5)	ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ
 ผลการวิจัยเพ่ือตอบค�าถามตามวัตถุประสงค์ข้อ 1	 ได้แบ่งเป็น	
5	ส่วน	ได้แก่	1)	สภาพปัญหาการเกษตรในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	2)	สถานภาพ
การมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ	3)	สถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ฯ	4)	การให้
บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ	 และ	5)	ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ	
โดยแบ่งเป็นผลการศึกษาเชิงคุณภาพ	และผลการศึกษาเชิงปริมาณ	ดังนี้

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
 1.1 สภาพปัญหาการเกษตรในพืน้ทีต่�าบลล�าพญา	จากการศกึษา
ข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์	การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก	และการจัด
เวทีชุมชน	สามารถสรุปปัญหาหลักด้านการเกษตรในต�าบลล�าพญา	ได้	 12	
ด้าน	ได้แก่	1)	ปัญหาด้านราคาและตลาด	2)	ปัญหาต้นทุน	ราคา	3)	ปัญหา
การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในพื้นที่	 4)	ปัญหาที่ลุ่ม	น�้ามาก	น�้าท่วม	 5)	
ปัญหาจ�านวนเกษตรกรลดน้อยลง	6)	พื้นที่ดินท�าการเกษตรลดลง	7)	จ�านวน
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เกษตรกรที่ถือครองที่ดินของตนเองน้อยลงส่วนใหญ่เช่าที่ดินท�าการเกษตร		 
8)	ปัญหาด้านเงินทนุ	9)	ปัญหาการขาดการรวมกลุม่เกษตรกรและคนในชมุชน	
10)	ปัญหาดินเสื่อมขาดความอุดมสมบูรณ์	และ	11)	ปัญหาส่วนบุคคลของ
เกษตรกร	หรือ	ปัญหาเรื่องคน	และ	12)	ปัญหาด้านคุณภาพของเด็กเยาวชน		
 1.2 สถานภาพการมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ	พบว่า	คนในชุมชน
มส่ีวนร่วมกับศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาค่อนข้างน้อย	
โดยมากมองว่าศนูย์เรยีนรูฯ้	เป็นของโรงเรยีนมากกว่าของชมุชน	ทัง้ทีอ่งค์การ
บรหิารส่วนต�าบลล�าพญาได้สนบัสนนุงบประมาณบางส่วนและยกระดบัศนูย์
เรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต�าบลล�าพญาแล้ว	 จึงมีเฉพาะ
กรรมการบริหารศูนย์ฯ	และพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนสถาพร
วิทยาเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวคิดการบริหารงานศูนย์
เรียนรู้ฯ	 โดยมีคนในละแวกใกล้เคียงกับที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ตั้งอยู่	 เพียงส่วนหน่ึง
เท่านั้นที่มีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ	โดยมีส่วนร่วมในระดับผู้ใช้เท่านั้น	
 1.3 สถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ฯ	พบว่า	ปัจจุบัน	ศูนย์ฯได้
รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	โรงเรียนโดยใช้เงินบ�ารุงการศึกษา	และงบ
ประมาณจากองค์กรภายนอก	 ได้แก่	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 องค์การ
บริหารส่วนต�าบลล�าพญา	และบริษัทเอกชน	โดยได้ก�าหนดให้ศูนย์ฯสามารถ
มีรายได้เลี้ยงตัวเองจากการขายผลผลิตภายในศูนย์ฯ	เช่น	ปลา	เป็ด	กบโดย
ด�าเนินการในรูปสหกรณ์	 ท�าให้นักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรที่เป็นสมาชิกมีราย
ได้จากการปันผลหุ้น	 ได้รับการสนับสนุนความรู้ด้านการท�าปุ๋ยชีวภาพจาก
กรมพัฒนาที่ดินในการผลิตปุ๋ย	 พด	 1-9	 ในอนาคตอันใกล้	 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร	จะยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับต�าบล	 โดยมีองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าพญาเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ	ออกแบบระบบการบริหารจัดการศูนย์	 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	ผู้ใหญ่บ้านเป็นที่ปรึกษา	 เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนารามเป็นท่ีปรึกษา
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแทรกแซงจากผู้บริหาร	
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 1.4 การให้บรกิารของศนูย์เรยีนรูฯ้	พบว่าศนูย์เรียนรู้มวัีตถปุระสงค์
ในการให้บรกิารการถ่ายทอดความรู	้สร้างเสรมิความตระหนกัและการน�าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในทางปฏิบัติทั้งด้านการเกษตรและด้านชีวิต
ประจ�าวันแก่นักเรียน	ยุวเกษตรกรของโรงเรียน	 เยาวชน	คนในชุมชน	และ
บุคคลภายนอกที่สนใจ	 การให้บริการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตรเพือ่เป็นช่องทางสร้างรายได้แก่เกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้	การท�าเกษตรปราณตี 
และการท�าเกษตรปลอดสารพิษ	ซึ่งสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่ท่ีเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม	และ	ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่เน้นการแก้ไขปัญหา
ความยากจน	ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น	และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด	 “พัฒนาเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษและ
สินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก”	อันจะท�าให้สภาวะทางเศรษฐกิจภายในต�าบล
ดีขึ้น	ประชาชนมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น	สามารถด�ารงชีพได้อย่างพอ
เพียง	 ดังจะเห็นได้จากการที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ท�าบทบาทเป็นสถานที่ส�าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรทางเลือกให้แก่นักเรียน	 การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยเฉพาะการท�าเกษตรชีวภาพ	การท�าน�้าส้มควัน
ไม้	 การท�าปุ๋ยชีวภาพ	การเลี้ยงกบคอนโด	ฯลฯ	 เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานการ
ท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับหน่วยงานภายนอก	
เช่น	โรงเรียน	องค์การบริหารส่วนต�าบล	และผู้สนใจทั่วไป	
 1.5 ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ	พบว่า	 ชุมชนมี
ความต้องการความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการท�าเกษตรที่ชัดเจน	เป็นรูปธรรม	การท�าเกษตรปราณีตบนพื้นที่	1	
ไร่ให้ได้ผลผลิตสูงสุด	 การปลูกผักและท�านาชีวภาพ	การท�าปุ๋ยและน�้าหมัก
ชวีภาพ	การท�าน�า้ส้มควนัไม้	การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร	และการเล้ียง
กบคอนโดเพื่อเป็นรายได้เสริม	



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

77

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
 1.1 สภาพปัญหาการท�าการเกษตรในพื้นที่ต�าบลล�าพญา
  1.1.1ระดับความส�าคัญของสภาพปัญหาการท�าการ
เกษตรในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อสภาพปัญหาการท�าการเกษตรในพ้ืนท่ีต�าบลล�าพญาด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินระดับความเห็นด้วยต่อสภาพปัญหาการท�าการเกษตรในพื้นที่ต�าบล
ล�าพญา	ทั้ง	35	ข้อ	ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก	(X	=	3.52)	โดยสภาพการณ์
ที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นปัญหาส�าคัญมาก	3	อันดับแรก	ได้แก่	ราคาวัตถุดิบ
การเกษตรที่แพงขึ้น	 เช่น	 เมล็ดพันธ์	ปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง	 (X	=	4.08)	 รองลงมา	
คือ		ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคข้าว	เช่น	ข้าวดีด	(X	=	4.07	)	และ		ปัญหา
การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช	(X=4.06)
  1.1.2 ผลการจัดกลุ่มสภาพปัญหาการท�าการเกษตรใน
พื้นที่ต�าบลล�าพญา	 ผลการจัดกลุ่มสภาพปัญหาการท�าการเกษตรในพื้นที่
ต�าบลล�าพญาทั้ง	35	ข้อ	ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	(exploratory	
factor	 analysis)	 โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	
(principal	components	analysis)	และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธี
แวริแมกซ์ของไคเซอร์	(the	Kaiser	varimax	method)	สามารถจ�าแนกสภาพ
ปัญหาได้เป็น	 5	 กลุ่ม	 สามารถอธิบายตัวแปรท้ังหมดได้ร้อยละ	 59.429	
ประกอบด้วย	 1)	 ปัญหาการใช้สารเคมีและการท�าการเกษตรท่ีไม่ถูกวิธี	 
2)	ปัญหาด้านต้นทุนความรู้และต้นทุนการท�าเกษตร	 3)	ปัญหาสภาวะทาง
ธรรมชาติและราคาวัตถุดิบทางการเกษตร	4)	ปัญหาการขาดการด�าเนินชีวิต
และท�าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ	5)	ปัญหาการขาดการ
รวมกลุ่มและความรู้ด้านการตลาด	
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 1.2 สถานภาพการมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ 
  1.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู ้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา อ�าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการมีส่วนร่วม
กับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาด้วยสถิติเชิง
พรรณนา	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง
ประเมินระดับความเห็นด้วยต่อทั้ง	 20	 ข้อ	 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้อย	
(X=2.37)	 โดยประเด็นที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนสถาพรวิทยามาก	3	อันดับแรก	 ได้แก่	 ท่านขอเอกสาร	ข้อมูล
เอกสารวิธีการท�าปุ๋ย	 สูตรปุ๋ยชีวภาพ	หรือพันธ์พืช	 ผัก	 สัตว์	 จากศูนย์ฯจาก
อาจารย์ทีรั่บผิดชอบศนูย์ฯ	(X=	2.59)	รองลงมา	คอื	ท่านตดิตามความคบืหน้า
ในการด�าเนนิงานหรอืการพฒันาด้านต่างๆ	ของศนูย์ฯอย่างต่อเน่ือง	(X=2.55)	
และ		ท่านตดิตามข้อดแีละข้อบกพร่องของการจดัโครงการ	หรอืกจิกรรมต่างๆ
ของศูนย์เรียนรู้	เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขและพัฒนาศูนย์ฯ	(X	=	2.54)
  1.2.2 ผลการจัดกลุ่การมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	ผลการจัดกลุ่มการมีส่วนร่วมกับ
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	20	ข้อ	ด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	(exploratory	factor	analysis)	โดยสกัดปัจจัย
ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	 components	 analysis)	
และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์	 (the	 Kaiser	
varimax	method)	สามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่ม	 โดยทั้ง	 2	กลุ่ม	สามารถ
อธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ	 71.571	ประกอบด้วย	 1)	 การมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ร่วมคิดและพัฒนาศูนย์เรียนรู้	 และ	 2)	 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ใช้ 
บริการศูนย์เรียนรู้		
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 1.3 สถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ฯ  
  1.3.1 ระดับความคิดเห็นต่อสถานภาพการจัดท�าศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อสถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาด้วยสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	พบว่า	 เกษตรกรประเมินระดับความเห็นด้วยต่อ
สถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	24	ข้อ	ในภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 (X=	 2.36)	 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	
กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความเห็นด้วยต่อสถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยา	อยูใ่นเกณฑ์ปานกลางท้ังหมด	
โดยสภาพการณ์ท่ีกลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยมาก	3	อันดบัแรก	ได้แก่	การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร  ยุวเกษตรกร	
และชมุชนในการน�าไปใช้ในการท�าการเกษตรและในชวิีตประจ�าวนั	(X=3.43)
รองลงมา	คอื	สถานทีต่ัง้ศนูย์เรยีนรูฯ้	อยูใ่กล้แหล่งชมุชน	(X=3.41)	และ		ศนูย์
เรียนรู้มีแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ	(X=	3.39)		
  1.3.2 ผลการจัดกลุ่มสถานภาพการจัดท�าศูนย์เรียนรู้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยา	ผลการจดักลุ่มสถานภาพ
การจดัท�าศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนสถาพรวทิยาท้ัง	24		ข้อ	
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	 analysis)	 โดย
สกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	 components	
analysis)	 และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์	
(the	Kaiser	varimax	method)	สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	โดยทั้ง	3 กลุ่ม	
สามารถอธิบายตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ	73.942		ประกอบด้วย	1)	การบรหิาร
จดัการศนูย์เรยีนรู	้2)	การเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในภาคการเกษตร		
และ	3)	การจัดสถานที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ
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 1.4 การให้บริการของศูนย์เรียนรู้ฯ 
  1.4.1 ระดบัความคดิเหน็ต่อการให้บริการฐานเรียนรู้	ผล
การวเิคราะห์ข้อมลูสรปุได้ว่ากลุม่ตวัอย่างประเมนิระดบัความเห็นด้วยต่อการ
ให้บริการฐานเรียนรู้ของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพร
วิทยาทั้ง	27	ข้อ	ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	(X=	3.39)	โดยฐานเรียน
รู้ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก	3	อันดับแรก	ได้แก่	การจัดฐานเรียนรู้การผลิต
ปุ๋ยคอก	ปุ๋ยหมัก	 (X=	3.52)	 รองลงมา	คือ	การจัดฐานเรียนรู้การปลูกไม้ผล	
(X=3.41)และ		การจัดฐานเรียนรู้ผักน�้าพื้นบ้านในต�าบลล�าพญา	(X=3.40)
  1.4.2 ระดับความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมต่างๆของ
ฐานเรยีนรู	้ผลการวเิคราะห์ข้อมลูสรปุได้ว่า	กลุม่ตวัอย่างประเมนิระดบัความ
เห็นด้วยต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง 16	ข้อ	ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	(X=3.40)		
โดยกิจกรรมทีก่ลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมาก	3	อนัดบัแรก	ได้แก่	การถ่ายทอดความ
รูก้ารท�าเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	(X=3.51)	รองลงมา	คอื		การจดั
กจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิให้มกีารท�าการเกษตรปลอดสารพษิทีต่่อเนือ่ง	เช่น	การ
ปลูก	ผลิตและจ�าหน่ายสารชีวภาพ	และผักปลอดสารพิษ	ที่ศูนย์เรียนรู้	หน่วย
งาน	ตลาดและทีช่มุชน (X=3.47)	และ	การจดัท�าแปลงสาธติการท�าการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ	(X=	3.46)
 1.5 ความต้องการใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ฯ
	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น	2	ส่วน	 ได้แก่	 1)  ความต้องการใช้
ประโยชน์ด้านเรียนรู้	 และ	 2)	 ความต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง	ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา	 	และผลการจัดกลุ่มตัวแปรด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัย	ตาม
ล�าดับ	สรุปได้ดังนี้
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  1.5.1 ด้านความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการเรียนรู้ 
   1.5.1.1 ระดบัความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการ
เรียนรู้ สรุปได้ว่า	กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความเห็นด้วยต่อความต้องการ
ใช้ประโยชน์ด้านการเรยีนรูจ้ากศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียน
สถาพรวิทยา	ทั้ง	 27	ข้อ	 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 (X=	3.43)	 โดย
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างต้องการเรียนรู้มาก	3	อันดับแรก	ได้แก่	การเรียนรู้วิธี
การจัดท�าบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ข้อมูลต้นทุน
และก�าไรที่ได้จากการท�าการเกษตร	(X=3.69)	รองลงมา	คือ	การสร้างความรู้
ความเข้าใจในวิธีการท�าเกษตรปลอดสารพษิทีถ่กูต้องในทกุขัน้ตอนการท�าการ
เกษตร	(X=	3.68)	และการได้พัฒนาคุณภาพชีวิต	หรือการอยู่ดีมีสุขจากการ
ท�าการเกษตรพอเพียง	(X=	3.59)
   1.5.1.2 ผลการจดักลุม่ความต้องการใช้ประโยชน์
ด้านการเรียนรู้ 	 ผลการจัดกลุ่มความต้องการด้านการเรียนรู้	 ทั้ง	 27	 ข้อ	
ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	 analysis)	 โดย
สกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	 components	
analysis)	และหมนุแกนปัจจยัแบบมมุฉากด้วยวธิแีวรแิมกซ์ของไคเซอร์	(the	
Kaiser	varimax	method)	สามารถจ�าแนกความต้องการด้านการเรยีนรูไ้ด้เป็น	
3	กลุ่มทั้ง	2	กลุ่ม	สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ	75.593	ประกอบ
ด้วย	 1)	 ด้านหลักความพอประมาณ	2)	 ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	 และ	 
3)	ด้านหลักความมีเหตุผล
  1.5.2 ด้านความต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
   1.5.2.1 ระดบัความต้องการด้านการประยกุต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความเห็น
ด้วยต่อความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาท้ัง	 16	
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ข้อ	ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	(X=	3.32)	โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการมาก	3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ความสามารถในการใช้พื้นที่	 1	 ไร่ในการ
ท�าการเกษตรปราณีตให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด	 (X=	 3.56)	 รอง
ลงมา	คือ	ความสามารถในการเพาะพันธ์พืช	ผัก	ไม้ผล	และสัตว์ที่นิยม	เช่น	
ปลา	เป็ด	และกบ	ฯลฯ	เพื่อการขยายพันธ์	แทนการซื้อ	(X=	3.45)	และความ	
สามารถในการน�าเศษวัสดุเหลือใช้ใบไม้มาใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก	ปุ๋ยชีวภาพ	
น�้าส้มควันไม้	ฯลฯ	ท�าให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ	(X=3.44)
   1.5.2.2 ผลการจัดกลุ่มความต้องการด้านการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท�าการเกษตร	 ผลการจัด
กลุ่มความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการท�าการเกษตร	ทั้ง	16	ข้อ	ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	
(exploratory	 factor	 analysis)	 โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์
ประกอบหลัก	 (principal	 components	 analysis)	 สามารถจ�าแนกความ
ต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท�าการเกษตร
ได้เพียง	 1	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	 การลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้และแสวงหา
โอกาสใหม่โดยสามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ	73.365	
 ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2	:	เพื่อศึกษาปัญหา
ทัว่ไปและปญัหาการสื่อสารของศนูย์เรียนรูป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในภาค
การเกษตร	ต�าบลล�าพญา	อ�าเภอบางเลน		จังหวัดนครปฐม		
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 2	 ได้แบ่งเป็น	 2	ส่วน	ผลการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ	และผลการศึกษาเชิงปริมาณ	 ได้แก่	 1)	 ปัญหาท่ัวไปท่ี
เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 และ	2)	ปัญหาการสื่อสารของ
ศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ประกอบด้วยผลการวเิคราะห์ระดบัความ
คิดเห็นด้วยสถติเิชงิพรรณนา	และผลการจดักลุม่ตวัแปรด้วยสถติกิารวเิคราะห์
ปัจจัย	ตามล�าดับ	ดังนี้
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ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 2.1 ปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์เรียน
รู้ฯ	พบว่ามี	 15	ประการที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 1)	 การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้
บริหาร	 2)	 ปัญหาด้านเด็กเยาวชนที่ไม่รักและไม่ใส่ใจในงานเกษตรอย่าง
แท้จริง	 3)	 ปัญหาด้านพื้นที่ตั้งและการบริหารพื้นท่ีภายในศูนย์การเรียนรู้	 
4)	ปัญหาการขาดแกนน�าชุมชนในภาคประชาชนและบุคลากรประจ�า	เพราะ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท�ายาก	ต้องหาคนที่มีใจรัก	รักที่จะถ่ายทอด	รักที่จะเสีย
สละ	5)	 	ปัญหาด้านงบประมาณ	6)	ปัญหาเชิงนโยบายและการสนับสนุนที่	 
7)	ปัญหาการขาดการรวมกลุม่ของเกษตรกรและชมุชนทีเ่ข้มแขง็พอ	8)	ปัญหา
ด้านเกษตรกรและคนในชุมชนที่ขาดความเข้าใจ	 สนใจ	 และไม่เห็นความ
ส�าคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	9)	ปัญหาการไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของทุกกลุ่ม	10)	ปัญหาการขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วม
ในศูนย์ฯ	 	 11)	ปัญหาด้านคุณภาพของคนในพื้นท่ี	 ไม่เห็นความส�าคัญของ
การ	และ	 12)	ปัญหาการขาดเครือข่ายส�าหรับการประสานระหว่างหมู่บ้าน
ต่างๆ	ที่ต่อเนื่อง
 2.2 ปัญหาการสื่อสาร	พบว่ามี	5	ประการ	ที่ส�าคัญ	คือ	1)	 ไม่มีใคร
เป็นผู้น�า	หรือกระตุ้น	หรือให้ค�าปรึกษาที่ดี	และต่อเนื่อง	2)	การขาดการสื่อสาร
สองทาง	หรือการรับฟังปฏิกริยาตอบกลับจากผู้ใช้บริการศูนย์ฯ	 เพราะไม่เคย
มีจัดประชุมเพื่อรับฟังความต้องการในการท�าศูนย์เรียนรู้	 หรือการเชิญประชุม
ผู้ปกครองเพื่อร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�าศูนย์ฯ	ที่เป็นอยู่	 3)	 การขาดการ
สื่อสารเพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาศูนย์	 มีแต่การ
สื่อสารให้คนในละแวกใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์จากศูนย์เช่น	 การน�าปุ๋ย
ชีวภาพไปใช้	การเกบ็พชืผกัในศนูย์ฯไปประกอบอาหาร	4)	การขาดการสือ่สารที่
ต่อเนือ่งและเชือ่มโยงสูก่ารปฏบิตัทิีต่่อเนือ่ง	บางคนก็เริม่ต้นไม่ถูก	ผู้น�าก็มีภารกิจ
มาก	ขณะที่ชาวบ้านก็รอพึ่งพาผู้น�า	5)	การขาดการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและ
ชัดเจนเกีย่วกบัสถานการณ์ต่างๆ	เพราะไม่มบีคุลากรรบัผดิชอบงานด้านนี	้เครือ่ง
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มือสื่อสาร	เช่น	หอกระจายข่าวก็ยังมีปัญหาเชิงเทคนิคท�าให้การสื่อสารไม่ทั่วถึง
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
 2.1 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ
  2.1.1 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สถาพรวิทยา สรุปได้ว่า	 กลุ ่มตัวอย่างประเมินระดับความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ที่เป็นปัญหาทั่วไปของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	10	ข้อ	ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	(X=3.31)	
โดยสถานการณ์ที่เกษตรกรเห็นว่าเป็นปัญหาของศูนย์เรียนรู้ฯ	มาก	3	อันดับ
แรก	ได้แก่	การขาดการรบัสมัครสมาชกิศนูย์เรยีนรูฯ้	จากเกษตรและผูส้นใจทัง้
ในและนอกพื้นที่	(X=3.56)	รองลงมา	คือ	การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ	ในเขตพื้นที่
ของโรงเรียน	ท�าให้เกษตรกรและชมุชนรูส้กึว่าศนูย์ฯ	เป็นของโรงเรยีนมากกว่า
เป็นศนูย์ฯ	ของชมุชน	(X=	3.36)	และ	การจดัตัง้ศนูย์ฯ	เกดิขึน้ตามนโยบายของ
โรงเรยีนและภาครฐัมากกว่าความต้องการของเกษตรกรและความพร้อมของ
ชุมชน	(X=	3.34)
  2.1.2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ พบว่า	 ผลการจัดกลุ่มปัญหาทั่วไปของศูนย์
เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาท้ัง	10	ข้อ	ด้วยสถติกิาร
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	(exploratory	factor	analysis)	โดยสกัดปัจจัยด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	 components	 analysis)	และ
หมนุแกนปัจจยัแบบมมุฉากด้วยวธิแีวรแิมกซ์ของไคเซอร์	(the	Kaiser	varimax	
method)	สามารถจ�าแนกปัญหาได้เป็น	1	กลุม่	ได้แก่	ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐาน
และการสนับสนุนจากภาคีที่เกี่ยวข้อง	 โดยสามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้
ร้อยละ	57.075
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 2.2 ปัญหาการสื่อสาร
  2.2.1 ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการสื่อสารของศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสถาพรวิทยา	สรุปได้ว่า กลุ่ม
ตวัอย่างประเมนิระดบัความคดิเหน็ต่อสถานการณ์ทีเ่ป็นปัญหาการสือ่สารของ
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	27	ข้อ	ในภาพ
รวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 (X=3.24)	 โดยสถานการณ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เป็นปัญหาการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ	มาก	3	อันดับแรก	ได้แก่	การขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัสถานการณ์ทางการเกษตรทีร่วดเรว็และ
ชดัเจน	(X=3.42)	รองลงมา	คอื	การทีเ่กษตรกรและชมุชนไม่เข้าใจวตัถปุระสงค์
และบทบาทของศนูย์เรยีนรูท้�าให้ขาดความสนใจและไม่เหน็ความส�าคญัของ
ศูนย์เรียนรู้	และ	การไม่มีเวลาของเกษตรกรและคนในชุมชน	มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากัน	(X=3.35)
  2.2.2 ผลการจัดกลุ่มปัญหาการสื่อสาร	 ผลการจัดกลุ่ม
ปัญหาการส่ือสารของศูนย์เรียนรู้	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยาทั้ง	27	ข้อ	ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	(exploratory	factor	
analysis)	 โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก( 	principal	
components	 analysis)	และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์
ของไคเซอร์	(the	Kaiser	varimax	method)	สามารถจ�าแนกปัญหาได้เป็น	2	
กลุม่	โดยทัง้	2	กลุม่	สามารถอธบิายตวัแปรทัง้หมดได้ร้อยละ	71.246	ประกอบ
ด้วย	1)	ปัญหาด้านเครอืข่ายการสือ่สาร	เนือ้หาและกจิกรรมการเรยีนรู	้และ	2)	
ปัญหาด้านผู้ส่งสาร	และการจัดการการสื่อสารภายในชุมชน	

 ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3	: เพื่อศึกษาบทบาท
และศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตตามความต้องการของชุมชนล�า
พญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม
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 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 3	 ได้แบ่งเป็น	 4	 ส่วน	 ได้แก่	
บทบาทการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 บทบาทการสื่อสารที่พึงประสงค์ใน
อนาคต	ศักยภาพการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 และศักยภาพการสื่อสารที่
พึงประสงค์ในอนาคต	 โดยจะน�าเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพ	และผลการ
ศกึษาเชงิปรมิาณ	ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเหน็ด้วยสถติิเชงิ
พรรณนา	และผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็น ตามล�าดับ	ดังนี้	

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
 3.1 บทบาทการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	พบว่า	ศูนย์เรียนรู้ท�า
บทบาทการส่ือสารด้วยการเป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้คนในชมุชนและบคุคลภายนอก
ชุมชนที่สนใจเข้ามาศึกษาการท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง	ทั้งการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงตามทฤษฎีใหม่
และเกษตรประณีต	 การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย	 การสร้างรายได้และแสวงหา
โอกาสเพิ่ม	 ในลักษณะต่างๆ	ดังนี้	 1)	 เป็นแหล่งรับฟังปัญหาการเกษตรของ
ชาวบ้านและให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรหรือชาวบ้าน	 2)	 เป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้	 สาธิตด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	 ปุ๋ยชีวภาพ.ให้แก่เกษตรกรหรือชาว
บ้าน	ทั้งภายในศูนย์และการจัดส่งยุวเกษตรกรออกไปให้ความรู้กับชาวบ้าน		
3)	 เป็นส่ือต้นแบบหรือตัวอย่างหรือสถานที่ส�าหรับการศึกษาดูงานด้านศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนแก่โรงเรียนท่ีริเร่ิมท�าศูนย์การเรียนรู้	
4)	 เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และสร้างความรู้ใหม่โดยกลุ่มยุวเกษตรกรแบบ
บูรณาการ	ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	การทดลองท�า	การวิเคราะห์เห็น
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหา		สรปุผลการเรยีนรูแ้ละพฒันาความรูใ้หม่	
การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	ที่ครบวงจร	5)	บทบาทการสื่อสารคุณธรรม	
โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์หลักการเยี่ยมชมศูนย์ฯ	 ท่ีถูกต้อง	 เช่น	การน�าพันธ์
พืชไปได้อย่างละ	1	ต้น	การไม่เด็ดใบไม้	การสื่อสารเพื่อการรวมกลุ่ม	การแบ่ง
ปัน	 เอื้อเฟื้อระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร	6)	บทบาทการหล่อหลอมและปลูกฝัง
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แนวคิดการท�าการเกษตรประณีต	หรือการท�าการเกษตรในพื้นท่ีอันจ�ากัดให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ	7)	บทบาทการสอนการรวมกลุม่ให้เข้มแขง็	8)	บทบาทการ
ประชาสมัพนัธ์แนวคดิเกษตรไร้สาร	9)	บทบาทการสอนด้านการด�ารงชวีติประ
วัน	10)	บทบาทการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรจากรุ่นสู่รุ่น	11)	บทบาท
การถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพโดยเน้นความรู้ด้านการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร	และ	12)	บทบาทการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่
 3.2  บทบาทการสื่อสารที่พึงประสงค์ในอนาคต	 พบว่า	 ชุมชน
ต�าบลล�าพญามีความต้องการคาดหวังให้ศูนย์เรียนรู้ท�าบทบาทการสื่อสาร
หลายลักษณะ	ดังนี้	 1)	 เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปสินค้า
การเกษตรในพืน้ทีต่�าบลล�าพญา		ภมูปัิญญา	ความรูด้้านการเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักท่องเที่ยว	2)	บทบาทการสื่อสารเพื่อการรวม
กลุ่มเกษตรกร	สถาบันเกษตรกร	กลุ่มอาชีพในชุมชน	การสร้างรายได้ให้กับ
คนในชมุชน	3)	บทบาทการสอนการด�ารงชวีติประจ�าวันตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง	เข้าใจระบบการท�าการเกษตร	การผลติ	การจดัการและจ�าหน่ายสนิค้า
ที่ครบวงจร		4)	บทบาทการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
เชือ่มโยงความรู้ระหว่างศนูย์เรยีนรูท้ัง้ในและนอกพืน้ทีต่�าบลล�าพญา	หรอืกบัผู้
มปีระสบการณ์ด้านการเกษตรทีโ่ดดเด่น	ประสบความส�าเรจ็	เชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านทีเ่ป็นระบบมากขึน้	และ	5)	บทบาทการประชาสัมพนัธ์รณรงค์แนวคดิการ
ท�าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง	ทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน
 3.3 ศักยภาพการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 ศกัยภาพด้านผูส่้งสาร	ผูส่้งสารหลกัคงมเีพยีงอาจารย์ซึง่รบัผดิชอบ
และเป็นทีป่รกึษาศนูย์ฯ	นกัเรยีนกลุม่ยวุเกษตรกรยงัไม่ได้ถกูฝึกให้สามารถท�า
หน้าทีเ่ป็นผูส่้งสารทีแ่นะน�า	ให้ความรู	้อธบิายข้อมลู	และตอบค�าถามต่างๆ	ได้	
ซึ่งในอนาคตอาจารย์ชาตรีจะลดบทบาทเป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษา	ให้นักเรียน
บริหารงานศูนย์ฯ	ตามแผนที่ได้ประชุมกลุ่มไว้
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 ศกัยภาพด้านเนือ้หาสาร	พบว่า	ฐานเรยีนรูภ้ายในศนูย์เรยีนรูฯ้	เน้น
เนื้อหาการเกษตร	การด�ารงชีวิตประจ�าวัน	การผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ถูกวิธี	
การพฒันาทีด่นิให้อดุมสมบรูณ์ด้วยการไถกลบแทนการเผาตอซงั	และการลด
รายจ่ายในชีวิตประจ�าวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ศกัยภาพด้านสือ่/กจิกรรม/ช่องทางการสือ่สาร	พบว่า	ศนูย์เรยีนรูฯ้	
ใช้สื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจที่หลากหลาย	อาทิ	สมุดเยี่ยม	แผ่นพับ	ใบปลิว	
ป้าย	บอร์ดแสดงรูปภาพ	ฐานเรียนรู้	และแปลงสาธิต	อย่างไรก็ตาม	สื่อที่ใช้
ส่วนมากยังเป็นการสื่อสารทางเดียว	มากกว่าสื่อที่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้เข้าชมศูนย์เรียนรู้ฯ	
 ศักยภาพด้านผู้รับสาร	พบว่า	 เด็กและเยาวชนยังขาดคุณภาพ	ไม่
รกัและไม่ใส่ใจในการท�าเกษตรเท่าทีค่วร	ขณะทีเ่กษตรกรส่วนใหญ่ท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมักไม่ได้ถือครองพื้นที่ของตนเอง	 ท�าให้ไม่ค่อยให้ความ
ส�าคัญกับการท�าเกษตรชีวภาพ	นอกจากนั้น	 เกษตรกรในพื้นที่ไม่สนใจการ
รวมกลุ่มท�าให้ขาดอ�านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง	ท�าให้การขับเคล่ือนการ
ท�าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเรื่องยาก
 3.4 ศักยภาพการสื่อสารทึ่พึงประสงค์ในอนาคต
 ศักยภาพการสื่อสารของแกนน�าและสื่อบุคคลที่พึงประสงค์ใน
อนาคต	 	 พบว่า	 ศูนย์เรียนรู้ฯ	 ควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารแก่แกนน�าภาคประชาชน	 อาทิ	 เกษตรกรตัวอย่างท่ีประสบผลส�าเร็จ	
ให้สามารถเป็นผู้น�า	ผู้กระตุ้น	ผู้ให้ค�าปรึกษาที่ดี	ผู้ให้ก�าลังใจและผู้ที่ชักจูงใจ
ด้วยการท�าเป็นแบบอย่างทีต่่อเนือ่ง	และดงึคนเหล่านีเ้ข้ามาอยูใ่นศนูย์เรยีนรูฯ้	
เพือ่ท�าหน้าทีส่ือ่สารแนวคดิการท�าการเกษตรและด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ต่อเนื่อง	ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการท�าตามอย่าง
 ศักยภาพด้านเนื้อหาที่พึงประสงค์ในอนาคต	พบว่า	ศูนย์เรียนรู้ฯ	
ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับชุมชนทั้งในกลุ่มเกษตรกร	 และผู้สนใจในข้อมูล
เก่ียวกบัการเกษตร	ปัจจยัการผลติต่างๆ	การตลาด	การซือ้ขาย	การเพิม่ผลผลิต	
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การลดต้นทนุทีค่รบวงจรในทกุข้ันตอนจนได้มาซึง่ผลผลติ	เริม่จาก	1)	การเตรยีม 
ดนิให้อยู่ในสภาพทีอ่ดุมสมบรูณ์	ด้วยการปลกูพชืทีเ่ป็นอาหารของดนิ	การพกั
ดิน	การย่อยสลายฟางด้วยน�้าหมักชีวภาพ	2)	การเพาะเมล็ดพันธ์ของตนเอง
แทนการซือ้	3)	การลดต้นทนุการจ้างแรงงานการเกษตร	เช่น	การจ้างไถ	หว่าน	
ฉีดยา	จ้างเตรียมดิน	4)	การลดต้นทุนการจัดการ	เช่น	การปลูกผัก	การก�าจัด
วัชพืช	 ใช้ตัดให้แห้งแล้วปล่อยเป็นปุ๋ย	 5)	 การรวมกลุ่มเพื่อการท�าการตลาด
เพราะผลผลิตการเกษตรเสยีหายเรว็	และ	6)	การเสรมิสร้างคณุธรรมแก่คนใน
ชุมชน	เน้นความซื่อสัตย์	ตรงต่อเวลา	ขยัน	การใช้จ่ายที่ประหยัด
 ศักยภาพด้านส่ือที่พึงประสงค์ในอนาคต พบว่า	 ศูนย์เรียนรู้ฯ	
ควรเน้นการพัฒนาสื่อที่หลากหลายและต่อเนื่อง	 ดังน้ี	 1)การท�าแปลงสาธิต
การเกษตรภายในศูนย์ฯ	เพื่อให้คนในชุมชนและคนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมได้
เห็นเป็นแบบอย่างให้คนเห็นและน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	การ
ท�านาและการปลูกผักไร้สารเคมี	 และเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 
2)	การท�าสื่อส�าหรับฝึกอบรมประกอบการสาธิต	 และการลงมือฝึกปฏิบัติใน
ขณะอบรมให้เพื่อให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เห็นว่าการท�าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไร	 การท�า
เกษตรชีวภาพมีขั้นตอนอย่างไร	 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากน้อยเพียง
ใด3)	การจดัเวทแีลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ของเกษตรกรในพืน้ที	่4)	
การสร้างเครือข่ายกับศูนย์ภายนอกเพ่ือให้เกษตรกรในพื้นท่ีได้ไปทัศนศึกษา
ดูงานเพื่อไปดูตัวอย่าง	 ไปเห็นของจริงจากต่างพื้นท่ี	 5)	 การจัดกิจกรรมการ
สื่อสารที่ต่อเนื่อง	 เช่น	 การประกวด	การเดินรณรงค์ขายสินค้าเกษตรปลอด
สาร	การให้ยุวเกษตรกรลงพื้นที่แนะน�าการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพแก่คนในชุมชน	
6)	การพัฒนาเครือข่ายสื่อบุคคลเพื่อการบอกต่อ	7)	การใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อการจูงใจ	เช่น	การท�าของแจก	ของรางวัลเมื่อเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์เรียน
รู้ฯ	เช่น	การแจกต้นกล้า	พันธ์ผักสวนครัว	ปุ๋ย	น�้าหมักชีวภาพ	สาร	พด.	ฯลฯ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

90

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

 ศักยภาพด้านผู้รับสารที่พึงประสงค์ในอนาคต	พบว่า	ศูนย์เรียน
รู้ฯ	ควรคัดเลือกผู้รับสารได้แก่	เกษตรกร	ยุวเกษตรกร	ที่มีความรักและสนใจ
ในการท�าเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ร่วมกนัก่อตัง้	ด�าเนิน
การและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ	มีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งเพื่อการแลก
เปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ท�าเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงท่ีครบ
วงจร	พร้อมกับพัฒนาทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง
สมาชิกทั้งในและนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
 3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น	 แบ่งเป็น	 2	ส่วน	 ได้แก่	
1)	บทบาทการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	และอนาคต	และ	2)	ศักยภาพการ
สื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	และอนาคต	โดยได้น�าเสนอตามล�าดับ
  3.1.1 บทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู ้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่พึง
ประสงค์ในอนาคต  
   3.1.1.1 ระดบัการเหน็ด้วยต่อบทบาทการสือ่สาร
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็น
อยูใ่นปัจจุบนั	สรปุได้ว่า	กลุม่ตวัอย่างประเมนิระดบัความเหน็ด้วยต่อบทบาท
การสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจบุนั	ทัง้	28	ข้อ	ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง	(X=	3.42)	โดย
ประเมนิระดบัความเหน็ด้วยต่อการท�าบทบาทการส่ือสารท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั
ของศนูย์เรยีนรูฯ้	ได้แก่	บทบาทของการเป็นแหล่งการเรยีนรูข้องยวุเกษตรหรอื
เยาวชนในรายวชิาทีเ่กีย่วข้อง	และ	บทบาทในการถ่ายทอดความรู้การท�าการ
เกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงจากรุน่สูรุ่น่มากท่ีสุด	โดยมคีะแนนเฉล่ีย
เท่ากัน	 (X=3.33)	ส่วนบทบาทการสื่อสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่กลุ่มตัวอย่าง
เห็นด้วยน้อยที่สุด	 คือ	บทบาทการควบคุมการปฏิบัติการ	 เพื่อปรับปรุงหรือ
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แก้ไขปัญหาการเกษตรที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(X=	3.21)

   3.1.1.2 ระดบัการเหน็ด้วยต่อบทบาทการสือ่สาร
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่พึง
ประสงค์ในอนาคต สรุปได้ว่า	กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความเห็นด้วยต่อ
บทบาทการส่ือสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยาทีพ่งึประสงค์ในอนาคตทัง้	28	ข้อ	ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์มาก	(X=	3.83)	
โดยประเมินระดบัความเหน็ด้วยต่อการท�าบทบาทการสือ่สารทีพ่งึประสงค์ใน
อนาคตของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ได้แก่	 การให้บริการข่าวสารเทคโนโลยีการเกษตร	
และข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก
ทีส่ดุ	(X=3.86) รองลงมา	ได้แก่	บทบาทการพฒันาการท�าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรให้เข้มแข็งขึ้น	และ	บทบาทการเป็น
ศูนย์ฯ	ที่ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆ	บทบาทไม่ว่าจะเป็นผู้วางแผน
การใช้สื่อ	ผู้คิดเนื้อหา	รูปแบบและวิธีการน�าเสนอ	ผู้แสดงและผู้พัฒนาศูนย์ฯ	
ฯลฯ	(X=3.85)	ตามล�าดับ

  3.1.2 ศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่พึง
ประสงค์ในอนาคต
   3.1.2.1 ระดับความเห็นด้วยต่อศักยภาพการ
สือ่สารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยา
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ศกัยภาพการส่ือสารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพร
วิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	 ได้แบ่งเป็น	 4	ส่วน	 ได้แก	่ 
1)	ศกัยภาพด้านผูส่้งสาร	2)	ศกัยภาพด้านเนือ้หา	3)	ศกัยภาพด้านช่องทางการ
สือ่สาร	และ	4)	ศกัยภาพด้านผูร้บัสาร	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างพงึพอใจต่อศกัยภาพ
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การสือ่สารทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัของศนูย์เรยีนรูฯ้	อยูใ่นเกณฑ์ปานกลางทุกกลุ่ม	
โดยองค์ประกอบทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุ	ได้แก่	ด้านผูส่้งสาร	(X=	3.33)	รองลงมา
เป็นด้านเนือ้หา	และด้านผูร้บัสารซึง่มคีะแนนเฉลีย่เท่ากนั	(X=3.31)	ส่วนด้าน
ที่พึงพอใจน้อยที่สุด	คือ	ด้านช่องทางการสื่อสาร	(X=	3.25)
   3.1.2.2 ระดับความเห็นด้วยต่อศักยภาพการ
สือ่สารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพียงโรงเรยีนสถาพรวทิยา
ที่พึงประสงค์ในอนาคต ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อ
ศกัยภาพการส่ือสารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพร
วิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	ด้วยสถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน	ได้แบ่งเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	1)	ศกัยภาพด้านผู้ส่งสาร	2)	ศกัยภาพ
ด้านเนือ้หา	3)	ศกัยภาพด้านช่องทางการสือ่สาร	และ	4)	ศกัยภาพด้านผูร้บัสาร	
พบว่า	กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อศักยภาพการสื่อสารท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของ
ศนูย์เรยีนรูฯ้	อยูใ่นเกณฑ์มากทกุกลุม่	โดยองค์ประกอบท่ีกลุ่มตวัอย่างมคีวาม
คาดหวงัมากทีสุ่ด	ได้แก่	ศกัยภาพการสือ่สารด้านผูรั้บสาร	(X=	3.84)	รองลงมา
เป็นศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสารในเกณฑ์มาก	(X=	3.81)	ศักยภาพด้าน
เนื้อหา	(X=	3.78)	ส่วนด้านที่พึงพอใจน้อยที่สุด	คือ	ด้านผู้ส่งสาร	(X=	3.76)
 3.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	 แบ่งเป็น	 2	ส่วน	
คือ	 1)	บทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สถาพรวทิยาทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัและทีพึ่งประสงค์ในอนาคต	และ	2)ศกัยภาพ
การสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ในอนาคต	โดยจะน�าเสนอตามล�าดับ
  3.2.1 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทการส่ือสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่พึง
ประสงค์ในอนาคต สรุปได้ว่าผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์
ในอนาคตด้วยสถิตทิดสอบ	paired-samples	t-test	พบว่า	ค่าเฉลีย่ของบทบาท
การส่ือสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบันแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของบทบาทการส่ือสารของศูนย์เรียน
รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาท่ีพึงประสงค์ทุกคู่	 อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	โดยค่าเฉลี่ยบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียน
รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต�่ากว่า
ค่าเฉล่ียบทบาทการสือ่สารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียน
สถาพรวิทยาที่พึงประสงค์ในอนาคตทุกข้อ	 ซึ่งหมายความว่า	 บทบาทการ
สื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	 ท่ีน�า
เสนอทั้ง	 28	ข้อ	ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการด�าเนินการท่ีเป็นรูป
ธรรมมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
  3.2.2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิด
เห็นต่อศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ในอนาคต 
สรุปได้ว่า  ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรยีนสถาพรวทิยาทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุนและทีพึ่งประสงค์ในอนาคตด้วยสถติิ
ทดสอบ	paired-samples	t-test	ทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่	1)	ศักยภาพด้านผู้ส่งสาร	2)	
ศักยภาพด้านเนื้อหา	3)	ศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสาร	และ	4)	ศักยภาพ
ด้านผู้รับสาร	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
เกือบทุกข้อ	โดยพบข้อมูลส�าคัญ	ดังนี้
 ด้านศกัยภาพด้านผูส่้งสารและด้านเนือ้หา	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างประเมิน
ระดับความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านผู้ส่งสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและที่พึงประสงค์ในอนาคต
เกือบทุกข้อ	(4	จาก	5	ข้อ)	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	
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และประเมนิระดบัความคิดเห็นต่อศักยภาพด้านเน้ือหาของศนูย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัและทีพึ่งประสงค์ใน
อนาคตเกือบทุกข้อ	(	31	ข้อจาก	34	ข้อ)	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ท่ีระดบั	.05	โดยทีศ่กัยภาพด้านผู้ส่งสารและด้านเน้ือหาของศนูย์เรียนรู้ฯ	ทีเ่ป็น
อยูใ่นปัจจบุนัมค่ีาเฉล่ียต�า่กว่าศกัยภาพด้านผู้ส่งสารและด้านเนือ้หาของศนูย์
เรยีนรูฯ้	ทีพึ่งประสงค์ในอนาคต	ซึง่หมายความว่า	กลุ่มตวัอย่างมีความคาดหวัง
ให้ศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาพฒันาศกัยภาพ
ด้านผู้ส่งสารและด้านเนื้อหาเกือบทุกข้อในอนาคต
	 ด้านศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสารและด้านผู้รับสาร	พบว่า	กลุ่ม
ตัวอย่างประเมินระดับความคิดเห็นต่อต่อศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสาร
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและที่พึงประสงค์ในอนาคตทั้ง	 20	คู่	 และศักยภาพด้านผู้รับสารทั้ง	
13	คู	่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	โดยศกัยภาพด้านช่อง
ทางการสือ่สารและศกัยภาพด้านผูร้บัสารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอ
เพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	 มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าศักยภาพ
ด้านช่องทางการสื่อสารและศักยภาพด้านผู้รับสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่พึงประสงค์ในอนาคตทุกข้อ	 ซึ่ง
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังให้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	พัฒนาศักยภาพด้านช่องทางการสื่อสารและ
ศักยภาพด้านผู้รับสารทุกข้อในอนาคต

 ส่วนที ่4 ผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ข้อ 4	: เพือ่น�าเสนอแนวทาง
การพัฒนาบทบาทและศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติตามความ
ต้องการของชุมชนล�าพญา	อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม
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 ผลการวจิยัเพ่ือตอบค�าถามตามวตัถปุระสงค์ข้อ 4	ได้แบ่งเนือ้หา
ออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	แนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียน
รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	 และแนวทางการพัฒนา
ศกัยภาพการส่ือสารของศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพร
วิทยา	ซึ่งจะน�าเสนอผลการศึกษาเชิงคุณภาพ	และผลการศึกษาเชิงปริมาณ	
ตามล�าดับ

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
 4.1 แนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ฯ 
พบว่ามี	7	ประการที่ส�าคัญ	คือ	1)	บทบาทการสื่อสารข้อมูลที่ชี้ให้ชุมชนเห็น
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	ให้เขาคดิตามไป	ค่อยๆ	เริม่ท�า	2)	บทบาทการส่ือสารท่ีช่วย
สร้างความรู้ด้านอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตร	3)	บทบาท
ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ในเรื่องต่างๆ	ด้วยการท�าเป็นแบบอย่างให้
คนเหน็และน�าไปปฏบิตัไิด้อย่างเป็นรปูธรรม	4)	บทบาทในการสร้างความเชือ่
มัน่ในการท�าเกษตรไร้สาร	5)	บทบาทการรวมกลุม่ผูป้ระกอบอาชพีการเกษตร
ในพื้นที่ต�าบลล�าพญา	ให้มีความรู้ด้านซื้อ	ด้านขาย	หรือปัจจัยการผลิตต่างๆ	
6)	บทบาทการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่คนในชุมชน	7)	บทบาทการ
สื่อสารเพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯและงานต่างๆของชุมชน			
 4.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการส่ือสาร	 พบว่า	 มี	 4	 ด้าน	
จ�าแนกตามองค์ประกอบการสื่อสารได้	ดังนี้
 แนวทางการพฒันาศกัยภาพด้านผูส่้งสาร	ควรฝึกกลุม่ยวุเกษตรกร
ให้สามารถท�าหน้าที่ในการเป็นผู้แนะน�าพาเที่ยวชมศูนย์ฯ	ควบคู่ไปพร้อม
กับการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ	ภายในศูนย์ให้สามารถส่ือสาร
แนวคิดในแต่ละฐานเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น	 เพื่อ
รองรับการยกระดบัศนูย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีนขึน้เป็นศนูย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับต�าบล	และการพัฒนาศูนย์ฯ	ให้เป็นสถาน
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ทีท่่องเทีย่วหรือศกึษาเรยีนรูด้้านการท�าการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงของโรงเรียน	องค์กรและบุคคลที่สนใจ
 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านเนื้อหา	 พบว่า	ศูนย์การเรียนรู้ฯ	
ควรมกีารบรูณาการการเรยีนการสอนรายวชิาต่างๆ	ในหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และน�าความรู้ต่างๆ	ของรายวิชาเข้าไว้ใน
ศูนย์	 เช่น	สาขาภาษาอังกฤษ	ควรถ่ายทอดชื่อพันธ์ไม้	ขั้นตอนการปลูก	การ
ท�าป้ายบอกทางเป็นภาษาอังกฤษ	สาขาคหกรรม	ควรน�าความรู้เกี่ยวกับการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตรภายในศูนย์ฯ	หรือเป็นแกนกลางในการสาธิตการ
ผลิตสิ่งประดิษฐ์	ขนม	อาหาร	น�้าดื่มจากพืช	สมุนไพร	เป็นต้น	สาขาชีววิทยา	
อาจพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแมลงก�าจัดศัตรูพืช	การท�าปุ๋ยอินทรีย์	และปุ๋ย
ชีวภาพราคาถูก	เพื่อให้ยุวเกษตรกรและผู้สนใจได้เรียนรู้และน�าไปใช้	
	 นอกจากนั้น	ควรมีการส�ารวจความต้องการของคนในต�าบลล�าพญา
เกี่ยวกับเนื้อหา	ความต้องการใช้ประโยชน์	บริการที่ต้องการได้รับจากศูนย์ฯ	
หรือสร้างการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ	
โดยการจดัท�าเวทชีาวบ้าน	การประชมุผู้ปกครอง	การจดัท�าบนัทกึข้อมูลการใช้
บรกิารของชมุชน	การจดัท�าสมดุบนัทึกการเยีย่มชมศนูย์ฯ	และข้อเสนอแนะต่อ
การปรบัปรงุศนูย์ฯ	ของบคุคลภายนอกและนกัท่องเท่ียว	พร้อมกบัส�ารวจปัญหา	
การท�าเกษตรในพืน้ท่ีให้ทันสมยั	สอดคล้องกบัสถานการณ์ด้านการเกษตรและ
การด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 	 ให้ความส�าคัญกับการส่ือสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ารงชีวิต	โดยเฉพาะการกินทุกอย่างที่ปลูก	ปลูกทุกอย่างที่กิน
 แนวทางพัฒนาศักยภาพด้านสื่อ/กิจกรรม/ช่องทางการส่ือสาร 
ควรให้ความส�าคัญกับการออกแบบศูนย์ฯให้สามารถสื่อสารความรู้ต่างๆ	 ที่
มีภายในศูนย์ได้อย่าง	 เป็นระบบ	ชัดเจน	ต่อเนื่อง	 เหมือนกับการออกแบบ
พิพิธภัณฑ์	เพื่อให้ศูนย์ฯ	สามารถสื่อสารเนื้อหาต่างๆ	แก่ผู้เข้าชมได้	พร้อมกับ
ส�ารวจความต้องการของคนในต�าบลล�าพญาเกี่ยวกับเนื้อหา	 ความต้องการ
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ใช้ประโยชน์	 บริการที่ต้องการได้รับจากศูนย์ฯ	 เพื่อน�ามาใช้ในการออกแบบ
สื่อภายในศูนย์ฯ	 ให้มีความชัดเจนในทุกฐานเรียนรู้	 น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ในการสืบค้นข้อมูล	 มีพื้นที่เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย	มีที่นั่งพัก
ส�าหรับผู้เข้าชม	นักท่องเที่ยว	มีสื่อของจริงเช่น	ผลิตภัณฑ์แปรรูปภายในศูนย์	
พันธ์ไม้ส�าหรับจ�าหน่าย	ปุ๋ยและสาร	พด.	 เพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างการ
มีส่วนร่วมและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
สือ่สารต่างๆ	ภายในศนูย์ให้สามารถสือ่สารแนวคิดในแต่ละฐานเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น	เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถท�าความเข้าใจกับ
เนื้อหาภายในศูนย์และสืบค้นดูข้อมูลเบื้องต้นภายในศูนย์ได้ด้วยตนเอง	 โดย
ไม่ต้องมีผู้น�าชมศูนย์ฯ	 เพ่ือรองรับการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียงของโรงเรียนข้ึนเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับต�าบล	 และ
การพัฒนาศูนย์ฯ	 ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ด้านการท�าการ
เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน	 องค์กรและบุคคลที่
สนใจ	โดยอาจสร้างเส้นทางท่องเที่ยวภายในต�าบลล�าพญาขึ้นใหม่ส�าหรับให้
บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ	
 แนวทางการพัฒนาศกัยภาพด้านผูร้บัสาร ควรให้ความส�าคญักบั
การพฒันายวุเกษตรกร	และเกษตรกรในพืน้ที	่ให้ความรู้และทักษะการส่ือสาร
เพือ่การถ่ายทอดแนวคดิการท�าเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	ไป
สู่เพื่อนนักเรียน	พ่อแม่ผู้ปกครองและเกษตรกรในพื้นที่ต�าบลล�าพญา

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
 4.1 แนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู ้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาทีเ่หมาะสมและเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ  
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  4.1.1 ระดบัความคิดเหน็ต่อแนวทางการพฒันาบทบาท
การสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยาที่เหมาะสม	 สรุปได้ว่า	 กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความเห็นด้วยต่อ
แนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เหมาะสมทั้ง	 66	 ข้อในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง	 (X=	3.37)	 โดยบทบาทที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก	3	อันดับแรก	
ได้แก่	บทบาทการเป็นแหล่งการเรยีนรูข้องยวุเกษตรหรือเยาวชนในรายวชิาท่ี
เกี่ยวข้อง	(X=	3.46)	รองลงมา	ได้แก่	บทบาทการเป็นต้นแบบพฤติกรรมการ
ท�าเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบทบาทการพัฒนาการ
ท�าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรให้เข้มแข็งขึ้น	
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน	(X=	3.39)		
  4.1.2 ระดบัความคิดเหน็ต่อแนวทางการพฒันาบทบาท
การสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วทิยาทีเ่ป็นไปได้ในทางปฏบิตั ิสรปุได้ว่า	กลุม่ตวัอย่างประเมนิระดบัความ
เห็นด้วยต่อแนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่ป็นไปได้ในทางปฏิบัติทั้ง	66	ข้อ	ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก	(X=3.62)	โดยบทบาทที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาก	3	อันดับแรก	ได้แก่	บทบาทด้านที่	1	ได้แก่	
การแสดงออกซึ่งความรู้	ความคิด	ความเชื่อ	วัฒนธรรมการท�าการเกษตรของ
ชมุชนทีส่อดคล้องกับหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	(X=	3.70)	รองลงมาได้แก่	
บทบาทการเป็นศูนย์ฯ	ที่ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆ	บทบาทไม่ว่า
จะเป็นผู้วางแผนการใช้สื่อ	 ผู้คิดเนื้อหา	 รูปแบบและวิธีการน�าเสนอ	 ผู้แสดง
และผู้พฒันาศนูย์ฯ	ฯลฯ	(X=	3.67)	ตามด้วยบทบาทการเป็นส่ือท่ีคนในชมุชน
สามารถเข้าถงึได้ตลอดเวลา	ตามด้วย	บทบาท	ในการน�าเสนอสารท่ีเข้าใจง่าย	
น่าสนใจ		เตะตา	ถูกหู	โดนใจ	(X=	3.66)		
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 4.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาทีเ่หมาะสมและเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ  
  4.2.1 ระดบัความคดิเหน็ต่อแนวทางการพัฒนาศกัยภาพ
การสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วทิยาทีเ่หมาะสม	ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างต่อแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาที่เหมาะสม	ทั้ง	4	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ศักยภาพด้านผู้ส่งสาร	
2)	ศกัยภาพด้านเนือ้หา	3)	ศกัยภาพด้านช่องทางการสือ่สาร	และ	4)	ศกัยภาพ
ด้านผู้รบัสาร	ด้วยสถติเิชงิพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉล่ียและค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน		
พบว่า	กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับความเห็นด้วยต่อแนวทางการพัฒนาทั้ง	4	
กลุ่ม	 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 โดยแนวทางที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่ามีความ
เหมาะสมมากที่สุดได้แก่	ศักยภาพการสื่อสารด้านผู้รับสาร	(X=3.42)	รองลง
มาเป็นศักยภาพด้านเนื้อหา	(X=3.38)	ศักยภาพด้านผู้ส่งสาร	(X=	3.36)	ส่วน
ด้านที่พึงพอใจน้อยที่สุด	คือ	ด้านช่องทางการสื่อสาร	(X=3.34)
  4.2.2 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็ต่อแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	ผลการวิเคราะห์ความคิด
เหน็ของกลุ่มตวัอย่างต่อแนวทางการพฒันาศกัยภาพการส่ือสารของศนูย์เรียน
รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ	ทั้ง	
4	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ศักยภาพด้านผู้ส่งสาร	2)	ศักยภาพด้านเนื้อหา	3)	ศักยภาพ
ด้านช่องทางการสือ่สาร		และ	4)	ศกัยภาพด้านผูร้บัสาร	ด้วยสถติเิชงิพรรณนา	
ได้แก่	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับ
ความเห็นด้วยต่อแนวทางการพัฒนาที่น�าเสนอทั้ง	 4	กลุ่ม	 อยู่ในเกณฑ์มาก	
(X=	3.69-3.79)	โดยแนวทางทีก่ลุม่ตวัอย่างประเมนิระดบัความเป็นไปในทาง
ปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ศักยภาพด้านผู้ส่งสาร	และ	ศักยภาพด้านเนื้อหา	ซึ่งมี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน	 (X=	3.79)	 รองลงมามีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกัน	 ได้แก่	
ศักยภาพด้านผู้รับสาร	และ	ศักยภาพด้านช่องทางการ(X=	3.70	และ	3.69)	
ตามล�าดับ	

 ส่วนที่ 5 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 5	 :	เพื่อศึกษาปัจจัย
แวดล้อม	ได้แก่	ปัจจยัทัว่ไป	และปัจจยัการสือ่สารทีเ่ป็นเงือ่นไขต่อความส�าเรจ็
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร	 ต�าบลล�าพญา	
อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม		
 การน�าเสนอผลการวจิยัเพือ่ตอบค�าถามตามวตัถปุระสงค์ข้อ 5	ได้แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	1)	ปัจจัยแวดล้อม	และ	2)	ปัจจัยการสื่อสาร	โดยจะ
น�าเสนอผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น	และ	ผลการจัดกลุ่มปัจจัย	ตามล�าดับ

ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
 ปัจจัยทัว่ไปทีเ่ป็นเงือ่นไขต่อความส�าเรจ็ของศนูย์เรยีนรูฯ้	พบว่า
ม	ี7	ประการทีส่�าคญั	ได้แก่	1)	แกนน�าทีต้่องเป็นหลกั	เป็นผูก้ระตุน้	ให้ค�าแนะน�า	
ให้ก�าลังใจ	ผู้คดิวางแผน	และผูข้อความร่วมมอืจากภายในและภายนอกชมุชน			
2)	สมาชิกของศูนย์เรียนรู้ฯ	โดยเฉพาะเด็ก	เยาวชน	และยุวเกษตรกรที่ต้องให้
ความร่วมมือจึงจะท�าให้ศูนย์เรียนรู้ฯ	ประสบความส�าเร็จได้	3)	การสนับสนุน
จากผู้บริหารโรงเรียน	 เพ่ือนครูอาจารย์	 คนในชุมชน	หน่วยงานภาครัฐ	และ
ภาคีที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ศูนย์ฯ	เป็นแหล่งบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ	
แก่นกัเรียนได้อย่างเป็นรปูธรรมมากขึน้	4)	การให้ความส�าคญักบัรายวชิาเพิม่
เตมิ	และการเปิดโอกาสให้นกัเรยีนทีส่นใจเข้ามาเป็นผูร้บัผดิชอบศนูย์การเรยีน
รู้แทนการทีค่รคูดัเลอืกนกัเรยีนไปเรยีน	5)	การมแีผนและเป้าหมายทีช่ดัเจนใน
การด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯที่ชัดเจน	เช่น	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ที่
เน้นการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่	ใส่ใจความพอเพียง	6)	การอยู่ในท�าเลที่ดี	เป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคม	น�้า	ไฟ	ถนน	และ	7)	การเป็นแหล่งสร้างรายได้
และเพิ่มเติมโอกาสใหม่ๆ	แก่ชุมชน	เพื่อขจัดปัญหาความยากจน
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 ปัจจยัการส่ือสารทีเ่ป็นเงือ่นไขต่อความส�าเร็จของศนูย์เรียนรู้ฯ 
พบว่า	1)	ปัจจยัด้านแกนน�าทีต้่องมทีกัษะและความสามารถในการสือ่สารเพือ่
การถ่ายทอดความรู้	พร้อมกับกระตุ้น	โน้มน้าวให้เห็นประโยชน์	เพื่อให้คนคิด
ตาม	ค่อยๆ	ท�าไป	ควบคู่ไปกับทักษะการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศูนย์
เรยีนรู้ฯ	ได้แก่	การสือ่สารเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม	การสือ่สารเพือ่การรวมกลุม่
เกษตรกร	และการสือ่สารเพ่ือประชาสมัพันธ์ศนูย์เรยีนรูฯ้	2)	ปัจจยัด้านเน้ือหา
สารทีต้่องเน้นการเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเข้มข้น	เป็น
รปูธรรม	ส�าหรบัน�าไปปฏบิตัิได้จรงิ		อาท	ิการท�าเกษตรปราณตี	การท�าเกษตร
ปลอดสารพิษ	การท�านา/ปลูกผักอินทรีย์	ฯลฯ		3)	ปัจจัยด้านสื่อที่ต้องมีความ
หลากหลาย	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อาทิ	กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้น
การสาธิต	การลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอน	การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมกันพฒันาศนูย์เรยีนรูฯ้	โดยมกี�าหนดเวลาทีช่ดัเจน		และการจดัท�าสือ่	อาท	ิ
คู่มือ	วิดีทัศน์	ฯลฯ	เพื่อการน�าไปปฏิบัติ

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
 5.1  ปัจจัยทั่วไปที่เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ
  5.1.1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยทั่วไปเป็นเงื่อนไข
ต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	 สรุปได้ว่า	 กลุ่มตัวอย่างประเมินระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยแวดล้อมทั่วไปที่เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	22	ข้อ	ในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	 (X=	3.46)	ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	กลุ่ม
ตวัอย่างประเมินระดบัความคดิเหน็ต่อปัจจยัทัว่ไปทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ของ
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลางเป็นส่วนใหญ่	(17	ข้อจากทั้งหมด	22	ข้อ)	มีเพียง	7	ด้านเท่านั้นที่กลุ่ม
ตัวอย่างประเมนิระดบัความส�าคญัอยูใ่นเกณฑ์มาก	(	ระหว่าง	3.69	-3.52)	โดย
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส�าคัญมาก	3	อันดับแรก	ได้แก่	ราคาตลาดสินค้า
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การเกษตรมีความผันผวนท�าให้ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งรวมความรู้	 เทคโนโลยี
การเกษตรและการบริหารจัดการด้านการตลาดส�าหรับเกษตรกรและชุมชน	
(X=3.69)	 รองลงมา	คือ	ศูนย์ฯ	ตั้งอยู่ในท�าเลที่เหมาะสมและสะดวกในการ
เดนิทาง	(X=	3.63)	และ	คณุภาพของเกษตรและคนในชมุชนโดยเฉพาะความ
ขยัน	ความซื่อสัตย์	ตรงต่อเวลา	(X=3.59)
  5.1.2 ผลการจดักลุม่ปัจจยัทัว่ไปทีเ่ป็นเงือ่นไขต่อความ
ส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	 	ผลการจัดกลุ่มปัจจัยแวดล้อมทั่วไปที่เป็นเงื่อนไข
ต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ชุมชนต�าบลล�าพญาทั้ง	 22	 	 ข้อ	ด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	(exploratory	factor	analysis)		โดยสกัดปัจจัยด้วย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	 components	 analysis)	และ
หมนุแกนปัจจยัแบบมมุฉากด้วยวธิแีวรแิมกซ์ของไคเซอร์	(the	Kaiser	varimax	
method)		สามารถจ�าแนกปัญหาได้เป็น	3	กลุม่	โดยท้ัง	3	กลุ่ม	สามารถอธบิาย
ตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ	71.862	ประกอบด้วย	1)	ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน
และการสนับสนุนจากภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	 2)	ปัจจัยด้านคุณภาพและการ
รวมกลุ่มของแกนน�า	เกษตรกรและชุมชน	และ	3)	ปัจจัยการเป็นแหล่งเรียนรู้
และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	
 5.2 ปัจจยัการสือ่สารทีเ่ป็นเงือ่นไขต่อความส�าเร็จของศนูย์เรียนรู้ฯ
  5.2.1 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารที่เป็น
เงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	สรุปได้ว่า	กลุ่มตัวอย่างประเมิน
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการสื่อสารที่เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	44	ข้อ	ในภาพรวม
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง	(X=3.49)	ทั้งนี้ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส�าคัญมาก	
3	อันดับแรก	ได้แก่	การเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ในกลุ่ม
เกษตรกรและชมุชน	(X=	3.90)	รองลงมา	คอื	การสร้างเครอืข่ายการสือ่สารการ
ท�าการเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงระหว่างเกษตรกรในแต่ละหมูบ้่าน	
(X=	3.78)	และ		การให้ความส�าคญักบัการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรจาก
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ภาครัฐ	(X	=	3.75)
  5.2.2 ผลการจัดกลุ่มปัจจัยการสื่อสารที่เป็นเงื่อนไขต่อ
ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ผลการจัดกลุ่มปัจจัยทั่วไปที่เป็นเงื่อนไขต่อ
ความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	
44	ข้อ	ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	 analysis)	
โดยสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	(principal	components	
analysis)	และหมุนแกนปัจจัยแบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์	 (the	
Kaiser	varimax	method)	สามารถจ�าแนกปัญหาได้เป็น	4	กลุ่ม	โดยทั้ง	4	กลุ่ม	
สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ	74.128	ประกอบด้วย	1)	ปัจจัยด้าน
คณุสมบตัแิละความสามารถในการสือ่สารของแกนน�า	2)	ปัจจยัด้านเนือ้หา	และ
เครือข่ายการสือ่สารในชมุชน	3)	ปัจจยัการสือ่สารเพือ่การบรหิารจดัการศนูย์เรยีน
รู้	และ	4)	ปัจจัยการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน	

อภิปรายผลการศึกษา
	 จากผลการจัดกลุ่มสภาพปัญหาการท�าการเกษตรในพื้นที่ต�าบลล�า
พญาด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	 ได้เป็น	5	กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	
ปัญหาการใช้สารเคมีและการท�าการแกษตรที่ไม่ถูกวิธี	กลุ่มที่	2	ปัญหาด้าน
ต้นทุนความรู้และต้นทุนการท�าเกษตร	กลุ่มที่	3	ปัญหาสภาวะทางธรรมชาติ
และราคาวตัถดุบิทางการเกษตร	กลุม่ที	่4	ปัญหาการขาดการด�าเนินชวีติและ
ท�าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และ	กลุ่มท่ี	 5	ปัญหาการขาด
การรวมกลุ่มและความรู้ด้านการตลาดนั้น	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปราโมทย์	 กาญจนรัชต์	 (2540)	 [6]	 ที่พบว่า	ปัญหาหลักท่ีเกษตรกรประสบ
ในปัจจบุนัได้แก่	การขาดแคลนปัจจยัการผลติ		รวมถงึปัญหาราคาผลผลติต�า่	
แหล่งกู้ยืมเงินไม่เพียงพอ	มีการระบาดของศัตรูพืชในนาข้าวขาดแคลนแหล่ง
น�า้เพิม่ขึน้		นรุิต	ถึงนาค	และชมพนูทุ	เมฒเมอืงทอง	(2550)	[7]	ทีพ่บว่าปัญหา
หลักของเกษตรกรคอืการมภีาระหนีส้นิจ�านวนมากท�าให้ต้องดิน้รนขวนขวาย
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ในการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากต้องการมีรายได้รายวันใน
การใช้จ่ายและใช้หนี้	การด�าเนินชีวิตในลักษณะเกษตรพอเพียง	เห็นผลผลิต
ที่เกิดขึ้นช้าต้องอาศัยความขยันอดทนท�าให้เกษตรกรเกิดความท้อหากมีการ
ส่งเสริมอาชีพในระยะแรกในการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรแล้วจะท�าให้เกษตรกรมีก�าลังใจ	
	 นอกจากนั้น	 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อระดับการมีส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาในภาพรวม	พบว่า	อยู่ในเกณฑ์น้อย	 (X	=	2.37)	และ
ผลการจดักลุม่การมส่ีวนร่วมกบัศนูย์เรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียน
สถาพรวิทยาที่พบว่าสามารถจ�าแนกได้เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่	1	การมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้ร่วมคิดและพัฒนาศูนย์เรียนรู้	และ	กลุ่มที่	2	การมี	ส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 (สุมาลี	 สังข์ศรี,	
2546)	[8]	ที่พบปัญหาด้านการสร้างหรือการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ในประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการสร้างแหล่งความรู้ประเภทต่างๆ	
เท่าที่ผ่านมาหน่วยงานเป็นผู้คิดวางแผนและด�าเนินการสร้างเองโดยไม่ให้
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมคดิร่วมเสนอความคดิเหน็มากนัก	และสภาพปัญหา
ของการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรยีนรูใ้นชมุชนในประเดน็ท่ีว่าประชาชนเข้า
มาใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ค่อนข้างน้อย	ท�าให้ขาดโอกาสในการร่วมกัน
พฒันาร่วมกันดแูลรักษาร่วมสนบัสนนุและส่งเสรมิในด้านต่างๆ	เพราะไม่เหน็
ถึงความส�าคัญ	เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ	มัลลิกา	เขียวหวาน	(2546)	[9] 
ทีพ่บว่า	ระดบัการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัการมส่ีวนร่วมรบัรู	้รองลงไป
ได้แก่	ร่วมรบัประโยชน์และร่วมท�า	ส่วนการมส่ีวนร่วมคดิและร่วมประเมนิผล
มีน้อยถึงไม่มีเลย
	 งานวจิยัได้เสนอแนวทางในการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน
การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท	หน้าที่และประโยชน์ที่จะได้รับจากศูนย์เรียน
รู้ฯ	 การให้ความส�าคัญกับบทบาทของแกนน�าชุมชน	และการจัดระบบการ
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ติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ท้ังภายในชุมชนท่ี
ต่อเนื่อง	ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการจากศูนย์เรียน
รู้ฯเพื่อสร้างความใกล้ชิดและความคุ้นชิน	น�าหลักการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนทั้งในระดับของการใช้บริการ	และระดับของการร่วมคิด	 ร่วมท�า	และ
ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ	 มาใช้เป็นแนวทางการในการบริหารจัดการศูนย์ฯ	
พร้อมกบัแนวทางการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการด�าเนินงานศนูย์
เรียนรู้ฯ	ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ	ประกอบด้วยบุคคลในภาคส่วน
ต่างๆ	อาทิ	ตัวแทนเกษตรกร	พ่อแม่	ผู้ปกครองนักเรียนยุวเกษตรกร	แกนน�า
ในพื้นที่	 หมอดินหรือปราชญ์การเกษตร	 เกษตรกรท่ีสนใจท�าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีภูมิปัญญาด้านการเกษตรอยู่แล้ว	และ
บุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนในภาครัฐและเอกชน	อาทิ	 องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	เกษตรต�าบล	พัฒนากรประจ�าต�าบล	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	ฯลฯ	ได้เข้ามาร่วมคดิ	ร่วมวางแผนพฒันา	ร่วมพฒันา	ร่วม
ใช้ประโยชน์	 และร่วมประเมินผลการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ	 ที่เป็นรูปธรรม	
พฒันาบทบาทและศกัยภาพของศนูย์เรยีนรูฯ้	ด้วยการจดัให้มกีจิกรรมต่างๆ	ท่ี
เป็นประโยชน์ในเวลาทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	การฝึกอบรม	การเปิดเวที
ส�าหรับพูดคุยแลกเปลี่ยน	การมีเครือข่ายวิทยากรที่มีความรู้ในการท�าเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร	ฯลฯ	อนัจะท�าให้
เหน็ประโยชน์จากศนูย์ฯการมส่ีวนร่วมกบัศนูย์เรยีนรูฯ้	อย่างต่อเนือ่ง	เกดิความ
ยอมรบัและความรู้สกึเป็นเจ้าของศนูย์เรยีนรูฯ้	และเตม็ใจทีจ่ะให้ความร่วมมอื
ในการพัฒนาศูนย์ฯ	 ให้สามารถท�าบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอนการ
ท�าการเกษตรและการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน	กลุ่ม
ยุวเกษตรกร	เกษตรกร	คนในชุมชน	และผู้สนใจทั่วไป	ได้อย่างยั่งยืน	อันจะส่ง
ผลต่อการพัฒนาชุมชนล�าพญาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง	พอเพียง	พอประมาณ
และมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อไป



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

106

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

	 ผลการจัดกลุ่มความต้องการด้านการเรียนรู้ทั้ง	27	ข้อ	ด้วยสถิติการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	ประกอบด้วย	กลุ่ม
ที่	1	ด้านหลักความพอประมาณ	กลุ่มที่	2	ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	และ	
กลุ่มที่	3	ด้านหลักความมีเหตุผล	สอดคล้องกับ	งานวิจัยของ	อภิชัย	พันธเสน	
(2548)	 [10]	ที่พบว่านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเห็นว่า	ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงมส่ีวนประกอบทีส่�าคญัสามส่วนทีเ่กีย่วข้องกนัและจะขาดซึง่ส่วนใดส่วน
หนึ่งมิได้	คือ	ความพอดี	ลดความเสี่ยงและการพึ่งตนเอง	ส่วนผลการจัดกลุ่ม
ความต้องการใช้ประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การท�าการเกษตร	ทั้ง	16	ข้อ	ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	สามารถ
จ�าแนกความต้องการด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ท�าการเกษตรได้เพียง	1	กลุ่ม	ได้แก่	การลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้และแสวงหา
โอกาสใหม่	พบว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 เกริกไกร	แก้วล้วนและกิติ
รตัน์	สหีบัณฑ์	(2550)	[11]	ทีพ่บว่าการพฒันาองค์ความรูโ้ดยเกษตรกรจงัหวดั
อ�านาจเจรญิข้อหนึง่คอืการจดักจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงในรปูแบบของการจดั
ตัง้กลุม่เพือ่ผลติปุย๋อนิทรย์ีและปุ๋ยชวีภาพเพ่ือลดรายจ่าย	และการจดักจิกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อเพิ่มรายได้	 รวมทั้ง
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการออมทรัพย์และในรูปแบบของ
การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากป่า	ดงันัน้	การจดัฐานเรยีนรูแ้ละกจิกรรมต่างๆ	
ของฐานเรียนรู้จึงควรก�าหนดให้มีความสอดคล้องกันและเน้นการสาธิต	การ
ท�าเป็นแบบอย่างและการลงมอืปฏบิตัเิป็นส�าคญั	เพือ่ให้เกษตรกรและชมุชน
สามารถน�าไปใช้ได้ทันที
	 ผลการจัดกลุ่มปัญหาทั่วไปของศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทั้ง	10	ข้อ	ด้วยสถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส�ารวจ	
(exploratory	factor	analysis)	สามารถจ�าแนกปัญหาได้เป็น	1	กลุ่ม	ได้แก่	
ปัญหาโครงสร้างพืน้ฐานและการสนบัสนนุจากภาคท่ีีเกีย่วข้อง	สอดคล้องกบั
ผล	การศึกษาของ	(กาญจนา	แก้วเทพ	จ�ารัส	เสือดีและคณะ	พรทิพย์	เย็นจะ
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บกและคณะ	และกมลรฐั	อนิทรทศัน์และคณะ,	2548:	28)	[12]	ท่ีพบว่า	ปัญหา
ทัว่ไป	4	ด้าน	ประกอบด้วย	ปัญหาการบรหิารจดัการและนโยบาย	ปัญหาด้าน
สถานที่ตั้งศูนย์	 ปัญหาด้านทรัพยากร	 อาทิ	 เคร่ืองมือ	 อุปกรณ์	 และปัญหา
ด้านบุคลากร	 ส่วนผลการจัดกลุ่มปัญหาการสื่อสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวิทยาทัง้	27	ข้อ	ด้วยสถติกิารวเิคราะห์ปัจจยั
เชิงส�ารวจ	สามารถจ�าแนกปัญหาได้เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มที่	1	ปัญหาด้าน
เครือข่ายการสื่อสาร	เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้	และกลุ่มที่	2	ปัญหาด้าน
ผู้ส่งสาร	และการจัดการการสื่อสารภายในชุมชน	สอดคล้องกับ	(สุมาลี	สังข์
ศรี,	2546)	[13]	ทีพ่บปัญหาด้านบรหิารในส่วนของการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่
ประจ�าแหล่งเรยีนรู	้การจดักจิกรรมทีไ่ม่ได้เสรมิสร้างการเรียนรู้แก่ผู้รับบริการ
จงึยงัจ�าเป็นต้องมกีารประชาสมัพันธ์	ปรบับรกิาร	ปรบักจิกรรมท่ีมุง่ให้เกดิการ
เรยีนรูม้ากขึน้	และปัญหาจากการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรยีนรูใ้นชมุชนใน
แง่ของการใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรยีนรูช้มุชนน้อย	การไม่เหน็ความส�าคญั
ของแหล่งการเรียนรู้และการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง	ดังนั้น	แนวทาง
การแก้ปัญหา	ข้อหนึ่งคือ	การประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้
เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น
	 จากสภาพปัญหาทั่วไปและสภาพปัญหาการส่ือสารท่ีกล่าวข้างต้น	
คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม
กับระหว่างศูนย์เรียนรู้ฯ	กับชุมชนอย่างเห็นได้ชัด	ดังนั้น	การแก้ไขปัญหาของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 จึงควรให้ความส�าคัญกับ	 1)	 การสร้างเครือข่ายการสื่อสาร	 2)	
การจัดท�าแผนการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการท�าการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�าการเกษตรและการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างแท้จริง	 3)	 การพัฒนาระบบการจัดการสื่อสาร
และการประชาสัมพันธ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ	 ไปสู่ชุมชน	 เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับวัตถปุระสงค์	บทบาทหน้าทีแ่ละประโยชน์ของศนูย์เรยีนรูฯ้	รวม
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ถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	ความเคลื่อนไหว	แผนการจัดกิจกรรมเพื่อให้
บริการความรูท้ีน่่าสนใจของศนูย์เรยีนรูฯ้	และข้อมลูความเคลือ่นไหวในแวดวง
การเกษตรและการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เกษตรกร
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง	และ	4)	การใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมกบักลุม่เปา้หมายทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ชว่ยให้ศนูย์เรยีนรูโ้รงเรยีนสถาพรวทิยา
ได้รับความสนับสนุนในด้านต่างๆ	 ทั้งด้านแนวคิดในการบริหาร	 การร่วมกัน
คิด	ร่วมกันด�าเนินงาน	ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ	ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาการเกษตรและความต้องการของชมุชนล�าพญามากขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ศนูย์เรยีนรูฯ้	สามารถท�าบทบาทในการถ่ายทอดแนวคดิการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันและแนวคิดการท�าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีงไปสู่ยวุเกษตรกร	เกษตรกรและคนในชมุชน	ได้อย่างสอดคล้องกบับริบท
และความต้องการในการใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง	 เน่ืองจากความส�าเร็จ
ของศนูย์การเรยีนนัน้มาจากการมส่ีวนร่วมของประชาชน	ความร่วมแรงร่วมใจ
ระหว่างผู้น�าศาสนา	ผู้น�าชุมชน	ประชาชน	ชาวบ้าน	ครูและโรงเรียน	(ภัทรพล	
มหาขันธ์,	2545)	[14]
	 แนวทางการพัฒนาบทบาทการสื่อสารของศูนย์เรียนรู ้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนสถาพรวทิยาทีก่ลุม่ตวัอย่างเหน็ด้วยว่ามคีวามเป็น
ไปได้ในทางปฏิบัติมาก	 3	กลุ่มแรก	 ได้แก่	 บทบาทการแสดงออกซึ่งความรู้	
ความคิด	 ความเชื่อ	 วัฒนธรรมการท�าการเกษตรของชุมชนท่ีสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 รองลงมา	 ได้แก่	 บทบาทการเป็นศูนย์ฯ	 ที่
ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในหลายๆ	บทบาทไม่ว่าจะเป็นผู้วางแผนการใช้
สื่อ	ผู้คิดเนื้อหา	รูปแบบและวิธีการน�าเสนอ	ผู้แสดงและผู้พัฒนาศูนย์ฯ	ฯลฯ	
ตามด้วยบทบาทการเป็นสื่อที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	ตาม
ด้วย	บทบาทในการน�าเสนอสารที่เข้าใจง่าย	น่าสนใจ	 เตะตา	ถูกหู	 โดนใจ		
สอดคล้องกับ	ศุภาญา	ธนวัฒ์เสรี	(2550)	[15]	ที่พบว่า	กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้
ส�าหรบักลุ่มเป้าหมายประชาชนได้แก่การเน้นทีก่ารสร้างความเข้าใจเกยีวกบั
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เศรษฐกิจพอเพียง	การใช้สื่อและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย	การน�าเสนอ
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการสื่อสาร	
	 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านผู้รับสารของศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความเหมาะ
สมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมาก	2	อันดับแรก	ได้แก่	แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนในการรับสารและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการท�าการเกษตร	 และ	แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในการคิด	วางแผน	ออกแบบ	ใช้และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้	ให้
สอดคล้องกับบริบท	วถิกีารท�าเกษตร/ภมูปัิญญาทีม่อียู	่และสภาพปัญหาการ
ท�าการเกษตรในพื้นที่	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	 (มัลลิกา	 เขียวหวาน,	
2546;	ณัฐพล	ลียิ่งพิบูล,	2550)	[16]	[17]	ที่พบว่า	แนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมการเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียงในมุมมองของเกษตรกร	มี	7	ประการ	ได้แก่	1)	การปรับ	เปลี่ยนหลักสูตร
หรือวิธีการสอนให้หลากหลายเพื่อสร้างความน่าสนใจ	โดยกิจกรรมการเรียน
รู้ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องก้นทั้งการฝึกอบรม	ดูงาน	แปลงสาธิต	ให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง		2)	หวัข้อเรือ่ง	เน้ือหา	แหล่งดงูาน	ต้องตรง
กบัความต้องการและเหมาะสมกบัสภาพของเกษตรกร	3)	การเตรยีมวทิยากร
ในกจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสม	มทีกัษะการสือ่สารท่ีเข้าใจง่าย	มคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญในแขนงวชิาต่างๆ	และประสบความส�าเรจ็จากการปฏบิตัจิรงิท�าให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมในระดับร่วมท�า	 ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล
มากขึ้น	 4)	ก�าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	ควรใช้ช่วงเวลาว่าง	
ประมาณ	1	 วัน	 5)	 วิธีการจัดฝึกอบรมดูงานต้องมีการบรรยายควบคู่กับการ
ทดลองปฏิบัติ	 ถ้าใช้สื่อวีดิทัศน์ควรเป็นการถ่ายท�าจากสถานท่ีจริง	 6)	 เจ้า
หน้าที่ของรัฐต้องเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะการสื่อสารให้
เกษตรกรเข้าใจ	และ	7)	รัฐควรสนับสนุนในเรื่องที่เกษตรร้องขอเพื่อสร้างแรง



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

110

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

จูงใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
	 ผลการจดักลุม่ปัจจยัทัว่ไปทีเ่ป็นเงือ่นไขต่อความส�าเร็จของศนูย์เรียน
รู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรโรงเรียนสถาพรวิทยา	ที่พบว่า
สามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุม่	คอื	1)	ปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐานและการสนบัสนนุ
จากภาคทีีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	2)	ปัจจยัด้านคณุภาพและการรวมกลุ่มของแกนน�า	
เกษตรกรและชมุชน	และ	3)	ปัจจยัการเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละบรหิารจดัการแบบ
มส่ีวนร่วม	สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ	กรีตวิฒัน์	อคัเส	(2543)	[18]	ท่ีพบว่า	
ปัจจัยเอื้อต่อความส�าเร็จของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	ได้แก่	1)	สภาพทาง
ภมูศิาสตร์	2)	ความร่วมมอืจากภายในได้แก่	ผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีนและกรรมการ
โรงเรยีนทีใ่ห้ความร่วมมอืกบัโรงเรยีนในการพฒันาและจดักจิกรรมต่างๆ	และ	
3)	ความร่วมมอืและช่วยเหลอืจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน
ทั้งด้านวิชาการ	และเงินทุน	และผลการศึกษาของ	(กมลรัฐ	อินทรทัศน์	และ
คณะ,	2547:	68-69)	[19]	ที่ระบุปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนประสบความส�าเร็จ	5	ประการ	ดังนี้	1)	ระดับนโยบาย	ต้องมี 
นโยบายสนบัสนนุโครงการอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั	2)	ผู้บริหารของหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องต้องร่วมมอืและประสานโครงการ	และความส�าคญัแก่โครงการไป
ในทศิทางเดยีวกัน	3)	เกษตรต�าบลต้องมคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิาน	มคีวาม
ขยัน	เสียสละ	ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4)	องค์กรเกษตรกรในท้องถิ่น	
และเกษตรกรต้องมส่ีวนร่วมในกระบวนการด�าเนนิงานศนูย์ฯ	ภายใต้หลักการ
ร่วมคดิร่วมท�า	ร่วมตดัสนิใจ	และร่วมรบัผดิชอบ	และ	5)ภาคเอกชนทีป่ระกอบ
ธุรกิจเกษตรได้เข้ามาร่วมในการให้บริการกับศูนย์เรียนรู้ฯ	 ในการน�าเสนอผล
งานวจิยัและศกึษาค้นคว้าเทคโนโลยต่ีางๆ	สูเ่กษตรกรอย่างเป็นระบบร่วมกนั
	 ผลการจัดกลุ่มปัจจัยการสื่อสารที่เป็นเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาข้างต้น	ซึ่งพบว่าสามารถ
จ�าแนกได้เป็น	4	กลุ่ม	ที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน	ได้แก่	1)	ปัจจัยด้านคุณสมบัติ
และความสามารถในการสื่อสารของแกนน�า	2)	ปัจจัยด้านเนื้อหา	และเครือ
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ข่ายการสื่อสารในชุมชน	3)	ปัจจัยการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียน
รู้	และ	4)	ปัจจัยการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ	กมลรัฐ	อินทรทัศน์	และคณะ	(2547)	
[20]	ทีพ่บว่าปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของของศนูย์
เรียนรู้ใดๆ	 ในชุมชนเรียงล�าดับความส�าคัญก่อน-หลัง	 ได้แก่	 1)	 00000การ
ศึกษาชุมชนอย่างถ่องแท้	ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	เช่น	วิถี
ชีวิต	 วัฒนธรรมและโครงสร้างการสื่อสาร	 2)	 การบริหารจัดการศูนย์ที่เริ่ม
ต้ังแต่โครงสร้างของศูนย์ฯ	 วิธีการถ่ายทอด	ตลอดจนกระบวนการมีส่วนร่วม
ทีส่อดคล้องกบัวถิชีมุชน	มกีารพฒันาองค์ประกอบหลักของศนูย์ฯ	ตามล�าดบั
คือ	คน	โดยเฉพาะกลุ่มแกนน�า	ตามด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นและการบริหาร
จดัการองค์ความรูต้ามทีช่มุชนต้องการ	3)	ศนูย์เรยีนรูฯ้	ต้องมกีารจดัการข้อมลู
ข่าวสาร	เนื้อหาที่ชุมชนต้องการ	มักได้แก่	ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจ	 ตามด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ	 และข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน	และ	4)	กระบวนการสื่อสาร	ประกอบ
ด้วยรปูแบบและกลยทุธ์การสือ่สาร	ซึง่พบว่าใช้รปูแบบและกลยทุธ์การสือ่สาร
แบบมีส่วนร่วมเป็นหลักและต่อยอดด้วยเครือข่ายการสื่อสารทั้งในและนอก
ชุมชน	ตลอดจนประเภทสื่อและสารซึ่งพบว่าใช้สื่อบุคคลเป็นหลัก	สื่อและสื่อ
กิจกรรมแบบบูรณาการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสอดคล้องเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของชุมชน	 เช่น	การสาธิต	การศึกษาดูงาน	การท�าแปลงทดลอง	การ
อบรม	 ส่ือหอกระจายข่าว	ตลอดจนสื่อวัฒนธรรมของชุมชนเอง	ส่วนสื่อสาร
มวลชนและสื่อไอที	พบว่าเริ่มมีการใช้บ้าง	 เช่น	การเปิดดูราคาสินค้าเกษตร	
การโฆษณาชมุชนโดยหน่วยงานต่างๆ	และการใช้สือ่ไอทเีพือ่การท�านามบตัร	
การท�ารายการสินค้าอย่างง่ายๆ	เป็นต้น		
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ข้อเสนอแนะ
	 ผลการศึกษาวิจัย	ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะส�าคัญต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการด�าเนินงานของศูนย์เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สถาพรวิทยา	และการน�าไปประยกุต์ใช้ของศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชน
ในพื้นที่ต่างๆ	ได้	6	ประการ	ดังนี้
	 1.	 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาให้
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอย่างแท้จริง	ด้วยการเปิดโอกาสให้
เกษตรกรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมประเมิน	
และร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ	 มากข้ึน	นอกเหนือจากการเป็นเพียงผู้ใช้บริการ
ศูนย์เรียนรู้ฯ	 เพื่อสร้างความยอมรับ	ความรู้สึกเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ	และ
การร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ	 ให้สามารถท�าบทบาทต่อการจัดการเรียนการสอน
การท�าการเกษตรและการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน	
กลุ่มยุวเกษตรกร	เกษตรกร	คนในชุมชน	และผู้สนใจทั่วไป	ได้อย่างยั่งยืน
	 2.	 การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อ
การด�าเนินงานในฐานะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่น่าสนใจส�าหรับเกษตรกรและคนใน
ชมุชน		ควบคูก่บัการให้ความส�าคญักบัการบรหิารจดัการศนูย์ฯ	เพือ่พฒันาการ
ด�าเนนิงานให้มรีะบบ	และมปีระสทิธิภาพในการจดัการเรยีนการสอนและการ
บริการชุมชนมากขึ้น
	 3.	การให้ความส�าคัญกับเบื้องต้นกับบทบาทในการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของยุวเกษตรหรือเยาวชนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง	บทบาทการถ่ายทอดความรู้
การท�าการเกษตรตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากรุ่นสู่รุ่น	และบทบาทการ
ถ่ายทอดความรู้การท�าการเกษตรและการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เกษตรกรและคนในชุมชน	ควบคู่กับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การใช้สารเคมีและปุ๋ยที่ถูกวิธี	 การเผยแพร่ความรู้และสาธิตวิธีการผลิตและ
ใช้ปุ๋ยหมัก	 และสารชีวภาพที่ถูกต้องในทุกขั้นตอนการท�าการเกษตรเพื่อลด
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รายจ่ายส่วนใหญ่ที่หมดไปกับการซื้อปุ๋ยเคมีและยาก�าจัดแมลงศัตรูพืชที่ต่อ
เนื่องและเป็นรูปธรรม	ด้วยการมีตัวอย่างที่ท�าให้เกษตรกรและคนในชุมชน
เข้าใจและสามารถน�าไปใช้ได้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง	 เนื่องจากจะช่วยแก้
ปัญหาการเกษตรในพื้นที่ต�าบลล�าพญาได้ทุกด้าน	รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การจัดฐานเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ	ภายในฐานเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง
กัน	และเน้นการสาธิต	การท�าเป็นแบบอย่างและการลงมือปฏิบัติจริง	เพื่อให้
เกษตรกรและชุมชนสามารถน�าไปใช้ได้ทันที	
	 4.	 การให้ความส�าคัญกับเบื้องต้นกับการสร้างเครือข่ายการสื่อสาร	
การจัดท�าแผนการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการท�าการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงทีช่ดัเจน	ควบคูก่บัการให้ความส�าคญักบัการประชาสมัพนัธ์
ภายในชุมชน	 เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์	บทบาทหน้าที่	 ประโยชน์ของศูนย์
เรียนรู้	ฯ	ตลอดจนรับทราบข่าวสาร	ความเคลื่อนไหว	หลักสูตรหรือกิจกรรมที่
ชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้	 ตลอดจนข้อมูลความเคล่ือนไหวในแวดวง
การเกษตรและการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อย่างต่อเน่ือง	
โดยใช่ช่องทางการสื่อสารที่ส�าคัญ	โดยเฉพาะสื่อบุคคล	ได้แก่	แกนน�าผู้ใหญ่
บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน	และหอกระ
จายข่าว	ที่มีอยู่ภายในชุมชนเป็นหลัก	ส่วนในอนาคตควรให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาศักยภาพผู้ส่งสาร	เนื้อหา	และผู้รับสาร
	 5.	 การให้ความส�าคัญกับปัจจัยทั่วไป	และปัจจัยการส่ือสาร	 ท่ีเป็น
ปัจจัยเงื่อนไขต่อความส�าเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	 โดย
ปัจจัยทั่วไป	ประกอบด้วย	1)	ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจาก
ภาคทีีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง	2)	ปัจจยัคณุภาพและการรวมกลุม่ของแกนน�า	เกษตรกร
และชุมชน	และ	3)	ปัจจัยการเป็นแหล่งเรียนรู้และบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม	ส่วนปัจจัยการสื่อสาร	ประกอบด้วย	1)	ปัจจัยด้านคุณสมบัติและความ
สามารถในการสื่อสารของแกนน�า	 2)	 ปัจจัยด้านเน้ือหา	 และเครือข่ายการ
สื่อสารในชุมชน	3)	ปัจจัยการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้	 และ	



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

114

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2557

4)	ปัจจัยการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน	ทั้งนี้เพื่อ
ให้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา	สามารถท�า
บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตประจ�าวันและการท�าการเกษตร
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสูเ่กษตรกรและคนในชมุชนอนัเป็นเป้า
หมายส�าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ส่งผลต่อความเข้มแข็ง
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง
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