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บทคัดย่อ 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ทาง
การเกษตรส าหรับประชาชนในชุมชน อันจะน าไปสู่โอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน เป็นแหล่งบริการ
ชุมชนด้านการเกษตร ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาเกษตรแบบพ่ึงตนเอง  
เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชนเพ่ือประชาชน การด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้หลัก“POLE” ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดการองค์การและบุคลากร (Organizing) การเป็นผู้น า (Leading) 
และการควบคุม (Controlling) บูรณาการร่วมกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักอิทธิบาท 
๔ อันเป็นธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการสู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เรียก
ได้ว่าเป็น “พุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร” ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
ค าส าคัญ: พุทธวิธี/ การบริหารจัดการ/ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
 
Abstract 
 Agricultural Community Learning Center. It is one of the Approaches to 
Agricultural Development According to the National Development Plan No. 12. Group of 
People in the Community. Center of Information, Message, Agricultural Knowledge for 
the People in the Community. This will Lead to the opportunity to Learn, Relay, 
Exchange Experiences, Inheritance Wisdom, Culture, Values and Identity of the 
Community. It is an Agricultural Community Resource. Provides a Community of Learning 
and Focus on the Development of Self-Reliant Farming. It is the Center of Public 
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Learning operated by the People for the People. The Operation of the Agricultural 
Community Learning Center Requires Good Administration. Using the theory of 
"POLE" including Planning, Organizing, Leading and Controlling by Integration with the 
Principles of Buddhism is Basis for Success. The Fairness that is used in the 
Management of Success include Aspiration, Effort, Thoughtfulness, Investigation. It is 
called " Buddhist Method Administration of Agricultural Community Learning Center " 
This will Lead to Effective and Productive Results. 
 
Keywords: Buddhist Method/ Administration/ Agricultural Community Learning Center 
 
๑. บทน า 

 การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล  า และความไม่สมดุล 
พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของโลกยุค The Fourth 
Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได้วางไว้ 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิตทางการเกษตร เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโต
ของภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ ๓.๙๔ ต่อปี และมีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
ความแปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตร
ยังคงมีบทบาทส าคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี การก าหนดกรอบ
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงเน้นความต่อเนื่องกับแผนที่ผ่านมา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรในชุมชนต่างๆ 
เพ่ือผลักดันให้สามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาการเกษตรในระยะต่อไปถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบ
ดั งเดิม ไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน” (Office of 
the Prime Minister, 2016 : ข – ค) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เป็นแนวทางหนึ่ งในการ
พัฒ นาการเกษตร ตามแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่  ๑๒  ซึ่ ง เป็ นการรวมกลุ่ มของคน ในชุ มชน  
เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนส าหรับคนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาส
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ในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม 
และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการสุ่มตรวจ
การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร พบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่บรรลุผลส าเร็จ
ตามที่ตั งเป้าหมาย ได้แก่ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางถ่ายทอด
เทคโนโลยีได้จริง จ านวนเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการมีจ านวนน้อย ขาดการบูรณาการความร่วมมือ
ของหน่วยงานในพื นที่ อีกทั งลักษณะงานซ  าซ้อนกับศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้วในพื นที่เดียวกัน  
(Isranews Agency, 2018, Online)  ผู้เขียนจึงเห็นความส าคัญของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 
ที่ควรมีการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 
๒. การบริหารจัดการ 

การบริหารและการจัดการ  (Sompong Kasemsin, 2008 : 123-124) เป็นค าที่ มี
ความหมาย ใช้ในการบริหารงาน ควบคุม ดูแลกิจการหรือองค์กรให้สามารถด าเนินกิจการอยู่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั งไว้ โดยความหมายของค าทั งสองใกล้เคียงกัน แต่
เลือกใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน คือ การบริหาร (Administration) นิยมใช้ในการบริหารระดับสูง โดยมี
หน้าที่หลัก คือก าหนดนโยบายที่ส าคัญ และการก าหนดแผนงานขององค์กรเป็นค าที่นิยมใช้ในการ
บริหารรัฐกิจ (Public Administration) ส่วนการจัดการ (Management) ใช้กับการบริหารงานที่
มุ่งเน้นการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ส่วนใหญ่นิยมใช้กับการจัดการธุรกิจ (Business 
Management) การบริหารจัดการมุ่งที่องค์กรโดยส่วนรวม หลักส าคัญของแนวคิดนี  คือ การมุ่ง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้ต้นทุน
ทรัพยากรต่ าสุด และมุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการสร้างให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ (Certo, Samuetl C, 2008 : 550)   
 ยังมีนักวิชาการกล่าวถึงการบริหารจัดการไว้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การเสริมสร้าง
สังคมไทยไปสู่สังคมที่ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็น
สังคมที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิทธิมนุษยชน และสุจริตชนแล้วนั น  (Suthin Nopket, 2006 : 51)  
สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการในการไปถึงเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และการ
ยกระดับสังคมไทยของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการทุ่มเททั งแรงกายแรงใจอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องแม้จะมีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร แต่หากว่าเราได้มองข้าม
หรือก้าวผ่าน และมีความเชื่อว่าสิ่งดีงามที่ได้กระท าต่อสังคมไทยนั นจะน ามาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจของ
ทุกๆ คนในสังคมไทยก็จะเป็นแรงบันดาลใจและกระบวนทัศน์ที่ปราศจากสิ่ งใดมาฉุดรั งในอุดมการณ์
ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ นในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่าการบริหารจัดการ (Morgan 
W. McCall Jr., 1998 : 7) หมายถึง กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ด าเนิน
กิจกรรมตามขั นตอนโดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกใน องค์การ โดยตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัดและความมุ่งหวังด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
องค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด และการบริหารจัดการ (Uthai 
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Laohavichien, 2001 : 14) หมายถึง กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั งแต่สองคนขึ นไปร่วมกระท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ นในส่วนต่างๆ 
ของระบบสังคม เช่น มีการบริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร  
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม นอกจากนี  การบริหารก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งซึ่งหมายความว่ามี
ขั นตอนต่างๆ เรียกว่า “กระบวนการการบริหาร” อันที่จริงกระบวนการบริหารเป็นแนวความคิดที่ได้
มีการพัฒนาตั งแต่อดีตซึ่งรู้จักกันในอักษรย่อว่า “POSDCORB” ของ Gulilck และ Urwick อักษรย่อ
ดังกล่าวสามารถขยายความได้ดังนี     

๑) การวางแผน (Planning) หมายถึงสิ่งที่ต้องการและวิธีบรรลุตามต้องการ 
๒) การจัดการองค์การ (Organizing) หมายถึง โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และอ านาจ 
๓) การจัดการบุคคล (Staffing) หมายถึง การคัดเลือก การพัฒนา และรักษาบุคลากร 
๔) การอ านวยการ (Directing) หมายถึงการใช้อ านาจสั่งการตามสายการบังคับบัญชา 
๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ท างาน

ร่วมกันได ้
๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การประเมินผลเพ่ือจัดท ารายงาน 
๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การวางแผนรายรับ รายจ่ายและการควบคุม  

ในปัจจุบันเนื่องจากมีการพัฒนาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์กระบวนการบริหารจึงได้เปลี่ยนจาก 
“POSDCORB” มาเป็น “POLC” เป็นการจัดการสมัยใหม่ของ Drucker (Kitsada, 2018, Online) 
ซึ่งก็คือ  

๑) การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นเรื่องของการก าหนดความต้องการ วิธีการ
ด าเนินการและคาดหมายผลการด าเนินการในอนาคต โดยใช้หลักวิชาการ เหตุผล มีข้อมูลตัวเลข
ประกอบ มีการเสนอปัญหาเพ่ือขจัดอุปสรรคที่จะมาถึงเป้าหมายข้างหน้าได้ท าให้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ว่าจะท า
อะไร ที่ไหนเมื่อใดกับใครท าอย่างไรและท าเพ่ืออะไรได้อย่างชัดเจน ซึ่งน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องและได้ผล 

๒) การจัดการองค์การและบุคลากร (Organizing) องค์กรเป็นที่รวมของคนและงานต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถจึงจ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่การ
ท างาน และมอบหมายให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดจึงเห็นว่าการจัดองค์การมีความ
จ าเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้าน คือ ประโยชน์ต่อองค์การ ประโยชน์ต่อผู้บริหารและ
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน 

๓) การเป็นผู้น า (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรท างานร่วมกันได้
ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การน าหรือการสั่ง
การจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร การจูงใจ
การติดต่อสื่อสารในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

๔) การควบคุม (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษาให้
องค์กรด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในเวลาที่ก าหนด
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ไว้ องค์กรหรือธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมที่ไร้
ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทาง
กลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึงเป็นหน้าที่หลัก
ทางการบริหารที่มีความส าคัญ ตั งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทางการบริหาร 

การบริหารเป็นค ากลางๆ ซ่ึงอาจใช้กับการบริหารทั งในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหาร
ภาครัฐนิยมเรียกกันว่า “การบริหารรัฐกิจ” ส่วนการบริหารภาคเอกชน เรียกกันว่า “การ
บริหารธุรกิจ” ดังนั น การบริหารรัฐกิจ ก็คือการบริหารภาครัฐ ซึ่งหมายถึง การบริหารซึ่งประกอบไป
ด้วยการครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝ่ายบริหารในภาครัฐหมายรวมถึงการก าหนดนโยบายและการน า 
นโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐและครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการพฤติกรรมของคน และ
ความร่วมมือของคนในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ นอกจากนี การบริหารรัฐกิจในทาง
การศึกษายังมีอีกค าหนึ่งที่พบเห็นกันเสมอ คือ ค าว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีความหมายถึงวิชาที่
เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์จึงมีความหมายถึงลักษณะวิชา (Discipline) นิยมเขียน
ว่า “Public Administration” (Uthai Laohavichien, 2001 : 14) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริหาร คือ การก าหนด
นโยบายที่ส าคัญ และการก าหนดแผนงานขององค์กร ส่วนการจัดการใช้กับการบริหารงานที่มุ่งเน้น
การด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่วางแผนไว้เพ่ือให้กิจการหรือองค์กรสามารถด าเนินกิจการ
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั งไว้ โดยขบวนการของการจัดการเพ่ือให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้มีอยู่ ๔ ขั นตอน คือ การวางแผน การจัดการ การชักน า และการ
ควบคุม ซึ่งองค์กรที่ประสบความส าเร็จจะเกิดได้จากการปฏิบัติตามขั นตอนดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๓. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ มีจุดเริ่มต้นจากความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต (Long Life Learning) และเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ยาวนาน การเรียนรู้ดังกล่าว จึงไม่ได้
จ ากัดเฉพาะห้องเรียน มีเนื อหาหลักสูตรแน่นอน มีเอกสารต าราเรียน ฯลฯ หากแต่เป็นสถานที่ซึ่งจัด
ขึ น เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้วยปฏิบัติการอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถสร้างแผนงานรองรับ 
เพ่ือให้ความรู้เข้าสู่ผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับเพศ วัย และสถานะทางอาชีพ รวมถึงสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ทั งนี  มีข้อสรุปจากงานวิจัย ชี ว่าการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
ครอบคลุม และทั่วถึงนั น รัฐบาลมีแนวทางที่จะให้ชุมชนร่วมกันรับผิดชอบในการแสวงหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ก าลังคน สถานที่จากแหล่งวิทยาการในชุมชน หรือท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ผู้รู้ ผู้ช านาญ สถาน
ประกอบการ เป็นทรัพยากรในชุมชน โดยปัจจุบันมีหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ 
และร่วมด าเนินการจัดแหล่ง วิทยาการในชุมชนขึ นในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้  (Duangtip 
Kaewprasert, 2000 : 33) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จึงหมายถึง สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ 
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปัจจุบันนิยมจัดขึ นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประชาชนในชุมชน เป็นจุด
ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้ที่สนใจ และเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของประชาชน เน้นถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและกิจกรรมการพัฒนา
ของชุมชน (Information Center of Wiangphangkham Municipal District., 2018, Online)  

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ทางด้าน
การเกษตรของชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั งเป็นแหล่ง
บริการชุมชนด้านต่างๆ โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนาเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เป็น
ศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน  การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรอยู่ภายใต้หลักคิดที่ว่า 
“เกษตรกรพัฒนาเกษตรกรด้วยกันเองจึงจะเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน” (Agricultural Extension 
Research and Development Division, 2016 : 2-3) 

วัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด

แก่เกษตรกร รวมทั งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื นท่ี 
๒. เพ่ือเป็นกลไกในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการเกษตรในพื นที ่
เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ 
เกษตรกรในพื นที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต

สินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพื นที่ สภาพการผลิตของตนเอง และ
ความต้องการของตลาด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ น ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 องค์ประกอบ 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเป็นของชุมชนบริหารจัดการโดยเกษตรกรต้นแบบและชุมชน
ร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในพื นที่และเป็นกลไกส่งเสริมการเกษตร 
ในการบูรณาการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชน ท าให้เกิดการ
พัฒนาการเกษตรในพื นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละศูนย์อาจมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป  

มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน ซึ่งเกษตรกรในชุมชนสามารถเข้ารับการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตร
และแผนที่ก าหนด ส าหรับวิธีการเรียนรู้ เน้นหลักการเรียนรู้จากของจริงในฐานเรียนรู้ต่างๆ และลงมือ
ปฏิบัติจริงร่วมกันในแปลงเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญ ๔ องค์ประกอบ คือ 

๑. เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ที่เป็น Smart Farmer มีความรู้
ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบความส าเร็จในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพื นที่ ตั งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด เป็นที่ยอมรับ
และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในชุมชน 

๒. แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงของเกษตรกรต้นแบบที่ท าการผลิตสินค้าเกษตร ใช้ในการสาธิต
วิธีและผลให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ 



 
๗ 

๓. หลักสูตรการเรียนรู้ เป็นชุดเนื อหาวิชาที่ตอบโจทย์และประเด็นปัญหาทางการเกษตร
ของชุมชน โดยเกษตรกรต้นแบบ นักส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันวิเคราะห์
และก าหนดขึ น 

๔. ฐานเรียนรู้ เป็นจุดเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตสารชีวภัณฑ์ การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การ
จัดการศัตรูพืช ฯลฯ เพ่ือใช้แสดงของจริง และใช้ในการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและน าไปปฏิบัติ
ต่อเนื่องได ้

องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ท าให้ศูนย์มีความสมบูรณ์มากขึ น เช่น ศาลาเรียนรู้ ศาลาข้อมูล
ข่าวสารโครงสร้างพื นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ข้อมูลประจ าศูนย์ เป็นต้น 

เป้าหมาย 
เกษตรกรในพื นที่สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต

สินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพื นที่ สภาพการผลิตของตนเอง และ
ความต้องการของตลาด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ น ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

บทบาทหน้าที่ 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ

ชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการด้านการเกษตรอ่ืนๆ และให้บริการ
แก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร 
กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
เกษตรกรในพื นที ่(Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2016, Online) 

กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์ฯ ประกอบด้วย ๖ กิจกรรมหลัก คือ 
๑. การพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร

ของชุมชน เป็นสถานที่ให้บริการข่าวสาร บริการด้านการเกษตร รวมทั งเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียน
ของเกษตรกรในชุมชน โดยการ 
  ๑.๑ วิเคราะห์ศักยภาพศูนย์ฯ และจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนา โดย
คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับเกษตรอ าเภอด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์ฯ และจัดท าแผน
และแนวทางการพัฒนา 
  ๑.๒ พัฒนาฐานเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบพัฒนา 
ฐานเรียนรู้ เพ่ือที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็นจุดสาธิตบนความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่
สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั นๆ ประจ าไว้ที่
ฐานการเรียนรู้ด้วย ทั งนี  สามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการ
พัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 
  ๑.๓ พัฒนาแปลงเรียนรู้ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและเกษตรกรต้นแบบปรับปรุง
และพัฒนาแปลงเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและ เพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งจัดท าป้ายแปลง
เรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน 
  ๑.๔ ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ โดยเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรกรต้นแบบร่วมกัน
ก าหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดท าแผนการเรียนรู้ของ
เกษตรกร ที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน 
โดยเน้นประเด็นหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการ
ผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต    
  ๑.๕ พัฒนาพื นที่บริเวณศูนย์ฯ โครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั ง
จัดท า/ปรับปรุงข้อมูลประจ าศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานเกษตรอ าเภอและ
เกษตรกรต้นแบบประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๑.๖ เชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย และจุดเรียนรู้ต่างๆ ในอ าเภอเพ่ือให้มีการเสริมหนุนซึ่ง
กันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน 

๒. การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 ๒.๑ การประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน แบ่งออกเป็น  
  ๑) การประชุมคณะท างานโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดประชุม

คณะท างานในส่วนกลาง เพ่ือการบริหารโครงการ 
  ๒) การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๒ ครั ง โดยเกษตรกรต้นแบบ และเกษตร

อ าเภอ จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ การ
รับรองศูนย์เครือข่าย การสรุปผลการด าเนินงาน และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีการน าหลัก
“POLC”มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  

๑) การวางแผน (Planning) โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย องค์ประกอบ
ต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์ การก าหนดกิจกรรมและวิธีด าเนินการของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร 

๒) การจัดการองค์การและบุคลากร (Organizing) โดยการก าหนดบทบาทหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนให้ชัดเจน และรับผิดชอบในส่วนของตนให้ประสบ
ความส าเร็จ 

๓) การเป็นผู้น า (Leading) นอกจากการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจนแล้ว เรื่อง
ของการเป็นผู้น ายังหมายรวมถึง เกษตรกรต้นแบบ เป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ ที่เป็น Smart 
Farmer มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบความส าเร็จในการปรับปรุง
หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญของพื นที่ ตั งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด 
เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในชุมชน 

๔) การควบคุม (Controlling) มีการประเมิน ติดตามและตรวจสอบ การด าเนินการของ
ศูนย์ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ แบ่งออกเป็น การประชุมคณะท างานเพ่ือการบริหารโครงการ และ 
การประชุมคณะกรรมการประกอบด้วยเกษตรกรต้นแบบและเกษตรอ าเภอ เพ่ือติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
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ถึงแม้ว่า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้วก็ตาม แต่จากการสุ่มตรวจการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ยังพบว่ามี
ปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั งเป้าหมาย ได้แก่ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จริง จ านวนเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการมี
จ านวนน้อย ขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในพื นที่ อีกทั งลักษณะงานซ  าซ้อนกับศูนย์
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้วในพื นที่เดียวกัน (Isranews Agency, 2018, Online) ผู้เขียนจึงเห็นว่าการน า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการ น่าจะท าให้การบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ น เรียกว่า “พุทธวิธีการบริหารจัดการ” 
 
๔. พุทธวิธีการบริหารจัดการ 

พุ ท ธ วิ ธี  คื อ  วิ ธี ท า งธ รรม ช าติ  กฎ ธรรม ช าติ  แล ะคุ ณ ค่ าส าห รับ ชี วิ ต  (Phra 
Dhammapitaka (P.A. Payutto), 1998 : 1) ส่วนการบริหารจัดการ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ตั งแต่สองคนขึ นไปร่วมกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบ ใช้
ทรัพยากรและเทคนิคอย่างเหมาะสม ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม คือ การแสดงหลักความจริงสาย
กลางที่เรียกว่า มัชเฌนธรรมเทศนา ว่าด้วยความจริงตามแนวของเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการ
ธรรมชาติ น ามาแสดงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติในชีวิตจริง รวมทั งแสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่า 
มัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันไม่หลง งมงาย มุ่งผลส าเร็จ 
คือความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี  ในทางปฏิบัติความเป็นสาย
กลางเป็นไปได้โดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนเช่นสภาพชีวิตของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์เป็นต้น 
ลักษณะทั่วไปของการบริหารจัดการนั นเป็นทั งศาสตร์และศิลป์ (Thinapan Nakata, 2006 : 21-22) 
การบริหารโดยใช้อ านาจไม่ใช่การบริหารที่พยายามสร้างคนดี แต่เป็นการบริหารแบบก าจัดคนเลว 
การบริหารแบบนี ไม่ค่อยได้ผล (Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto), 1998 : 59)  ซึ่งศาสตร์เป็นวิชา
ที่สามารถเรียนรู้ได้ และศิลป์มีลักษณะการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อมนุษยชาติเจริญแพร่หลาย หลักและ
วิธีการบริหารการปกครองในปัจจุบันย่อมแตกต่างกันไปภายใต้กติกาการบริหารการปกครองตาม
ระบอบนั นๆ แต่การบริหารการปกครองที่เป็นหัวใจตามแนวพุทธธรรมนั น คือ ความเป็นธรรมในสังคม 
หรือในองค์กรนั่นเอง (Preecha Changkhwanyuen, 1997 : 12) 
 พุทธวิธีการบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่า มากว่าสอง
พันห้าร้อยปี ในยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคทุนนิยมในปัจจุบัน การบริหารจัดการสมัยใหม่ ต่างก็กลับมา
ทบทวนบทบาททางวิชาการในการบริหารจัดการว่า ยังคงเป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่ ที่การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ จะต้องสนองตอบต่อระบบทุนนิยมที่เน้นการแข่งขัน และสร้างผลก าไร หรือ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว การบริหารจัดการสมัยใหม่ ยังขาดอะไรบ้างที่เป็น
นามธรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน รวมทั งสิ่งแวดล้อมในโลกที่ก าลังเปลี่ ยนแปลงและ  
มีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการบริหารจัดการมีอยู่



 
๑๐ 

มากมาย เป็นค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทันสมัยอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคต 
แต่ในบทความนี ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงหลักธรรมที่เรียกว่า “อิทธิบาท ๔” 
 อิทธิบาท ๔ เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการอีกหลักธรรมหนึ่ง หมายถึง ทางปฏิบัติ
เพ่ือให้การท างานประสบผลส าเร็จ ธรรมอันเป็นทางแห่งความส าเร็จ ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามความ
ประสงค์ ส าหรับพจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมได้อธิบายไว้ว่า  (Phra Brahmagunabhorn 
(P.A. Payutto), 2015) หลักอิทธิบาท ๔ เป็นธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามความมุ่งหมาย
ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการดังนี  ๑) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า 
ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆขึ นไป ๒) วิริยะ หมายถึง ความเพียร 
คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย ๓) จิตตะ หมายถึง 
ความคิดมุ่งไป คือ ตั งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท านั นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย
ไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า ๔) วิมังสา หมายถึง ความไตร่ตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั น มีการวางแผน วัดผล 
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการศูนย์ฯ จะต้องใช้หลักอิทธิบาท ๔ ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานต่างๆ ให้ส าเร็จ บรรลุเป้าหมายของศูนย์ ดังนี  

๑) ฉันทะ : พลังแห่งความรักงาน ผู้ที่มีฉันทะ จะเป็นผู้มีพลังแห่งความรักในงาน มีแรงขับ
จากภายในกระตุ้นให้อยู่ตลอดเวลา ความเลื่อมใสศรัทธาที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ ดังนั น จึง
ต้องมีใจรักในงานที่ตนรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รัก เห็นคุณค่า และศรัทธาใน
งานของตน ตลอดจนต้องยึดม่ันในปรัชญา และวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๒) วิริยะ : พลังแห่งการสู้งาน ผู้มีวิริยะจะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาอุปสรรค จึงต้องมีความพยายาม สู้งาน ขยันขันแข็ง ในบางครั งที่การท างานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายก็ต้องไม่ท้อถอย สู้อย่างมีสติสัมปะชัญญะ คือต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ท าอยู่ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่องค์กรตั งไว้ และเป้นเป้าหมายที่ดีที่เหมาะสม 

๓) จิตตะ : พลังแห่งการเอาใจใส่งาน ผู้ที่มีจิตตะจะเป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความตั งใจในสิ่งที่ท า มีสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน มีใจจดจ่อไม่วอกแวกนอกเรื่องหรือออกนอก
ประเด็นหรือเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนอุทิศตัว ทุ่มเท เอาใจใส่ต่องานของตน พยายามท าให้งาน
สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตั งไว้ 

๔) วิมังสา : พลังแห่งการพัฒนางาน ผู้ที่มีวิมังสา จะเป็นผู้ที่ชอบพัฒนา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีจะปรับปรุงแก้ไขให้สิ่งที่ท าอยู่ดีขึ น สนใจต่อคุณภาพของงาน หมั่นตรวจสอบ ประเมินผล 
หาจุดอ่อน ทดลองใช้วิธีการใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ รวมถึงการพัฒนาระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ นด้วย (Teerapong Boonkeep and Nawapan Vokklang, 2016 : 12-13) 

หากสามารถน าหลักอิทธิบาท ๔ ไปใช้ในการบริหารองค์กรก็จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
เป็นอย่างมาก เป็นหลักธรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นกุญแจส าคัญในการบริหารและพัฒนา
องค์กร คือการมีพลังใจ มีแรงบันดาลใจที่จะท างานให้ดี และต้องการพัฒนางาน และบริหารงานให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ น 



 
๑๑ 

๕. สรุป 
 การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรโดยการน าหลักอิทธิบาท๔ มาบูรณาการ
ร่วมกับการบริหารจัดการตามทฤษฎี “POLC” ท าให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการทั งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยการใช้ทฤษฎี “POLC” เป็น
การบริหารจัดการปัจจัยภายนอก เป็นการวางระบบการจัดการต่างๆ ให้กับศูนย์เรียนรู้ฯ อันได้แก่  
การวางแผน การจัดการองค์กรและบุคลากร การเป็นผู้น า และการควบคุม ซึ่งจากทฤษฎีนี ก็สามารถ
ท าให้การบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ฯ ด าเนินไปได้ แต่การบริหารจัดการจะไม่มีทางส าเร็จโดย
สมบูรณ์ได้ ถ้าผู้บริหารจัดการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของศูนย์เรียนรู้ฯ ไม่มีการ
บริหารจัดการปัจจัยภายใน อันได้แก่ ฉันทะ คือ ความรักในงานที่ตนท า วิริยะ คือ ความเป็นคนสู้งาน 
อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ วิมังสา คือ
การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานของตนอยู่เสมอ จะเห็นได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ เป็น
หลักธรรมที่จ าเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นกุญแจส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร  เพราะเป็นการบริหารจัดการจากภายในให้มีพลังใจ มีแรงบันดาลใจที่จะท างานให้ส าเร็จ 
และต้องการพฒันางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ นไป 
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