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บทคัดย่อ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีประสิทธิผล ๒. เพื่อพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ๓. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ 
แบ่งการวิจัยเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๓ รูป/คน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนย์ที่มีประสิทธิผล และพัฒนาโมเดลประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ระยะที่ ๒ 
วิจัยเชิงปริมาณในรูปของการส ารวจเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๕๒๐ คน ใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล และการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรง
และทางอ้อมด้วยโปรแกรมสถิติชั้นสูง ระยะที่ ๓ เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันโมเดลด้วยการสนทนา
กลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาความ 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ มีประสิทธิผลต้องมีปัจจัยแห่ง

ความส าเร็จเป็นปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
เกษตรกรต้นแบบ ทุน และการตลาด โดยใช้การบริหารจัดการแบบมีส่ วนร่วม ได้แก่ ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ และใช้หลักอิทธิ
บาท ๔ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วยมีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรท า (วิริยะ) ติดตามตรวจสอบ 
(จิตตะ) รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) เพื่อน าไปสู่ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร  
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๒. โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ประกอบด้วย
ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร ได้แก่ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
ตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ได้แก่ ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ฯ โดยมีตัวแปรธรรมะเพื่อการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

๓. ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ ๔๑.๐๑ องศาอิสระ (df) 
เท่ากับ ๒๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๖๙ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ.๙๙๒ ค่าดัชนี
วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .๙๔๓ ค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 
(RMR) เท่ากับ .๐๑๓ และค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 
เท่ากับ .๐๒๘ อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ร้อยละ 
๘๕.๐๐ อิทธิพลทางตรงจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และธรรมะเพื่อ
การปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ มีค่าเท่ากับ -.๐๘๑, .๖๕๘ 
และ .๓๙๙ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ตามล าดับ และอิทธิพลทางอ้อมจากการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ผ่านตัวแปรธรรมะเพื่อการปฏิบัติ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๑๐๙ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
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Abstract 
 Objectives of this dissertation were of 3: 1. To study the factors affecting the 
administration of effective agricultural community learning center, 2. To develop 
effectiveness model of Buddhist administration of the community agricultural learning 
center and 3. To examine the relevance of effectiveness model of Buddhist administration 
of community agricultural learning center. By using the multiphase mixed methods 
research. The research was divided into 3 step: 1. The qualitative research by in-depth-
interviewing 23 key informants to study the effective administration of the center and 
develop effectiveness model of Buddhist administration of the center by content 
analysis and inductive conclusion creation, 2. The quantitative research by survey 
method to examine the validation of the developed model, including studying the 
direct and indirect variables in the model by multi step sampling with 520 samples, 
analyzed data by descriptive statistics, analyzing correlations co-efficient with statistical 
program to examine the consistency of the model with the empirical data and 
analyzing the influences of direct and indirect variables in the model by advanced 
statistical program and 3. the re-examination of the validation of the model with the 
qualitative method by focus group discussion with 10 participants and analyzed data 
by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 
 1. Effectiveness Administration of the community agricultural learning center 
must have success factors as the basic factors consist of knowledge, skill/ competency, 
technology/ innovation, prototype agricultural, capital and marketing. By using participatory 
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administration; participatory thinking, decision making, planning, operation, evaluation 
and benefit sharing. And using the Ithipadha 4 as a guideline for practice, consisted of 
aspiration (Chanta), effort (Viriya), following-up, examining (Jitta), well-examined, 
corrected (Vimamsa). To lead to the effectiveness of the Buddhist administration of the 
community agricultural learning center.  
 2. Effectiveness model of Buddhist administration of community agricultural 
learning center, consisted of two latent external variables, they were participatory 
administration and success factors. And two latent internal variables: Dhamma for 
practice and effectiveness of Buddhist administration of the community agricultural 
learning center with the Dhamma for practice variable as a passing variable. 
 3. The result of examination of the consistency of the developed model 
against the empirical data was found that the model was consistent with the empirical 
data with the qui-square value at 41.01, degree of freedom (df) at 29, probability (p) at 
.069, goodness of fit index (GFI) was at .992, adjusted goodness of fit index (AGFI) was 
at .943, RMR was at 013 and root mean square error of approximation (RMSEA) was at 
.028. This could explain the variance of the effectiveness model of Buddhist 
administration of the community agricultural learning center at 85.00 percent. Direct 
influences of participatory administration, success factors and Dhamma for practice 
resulted the effective Buddhist administration of the learning center with influence 
value at .081, .658 and .399 with the statistical significance value at 0.01 respectively. 
And indirect influence from participatory administration through Dhamma for practice 
variable  with influence value at .109 with the statistical significance value at 0.01. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยควำมเมตตำของพระมหำสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 
รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป/ ผู้อ ำนวยกำร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้อ ำนวยกำร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. และ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่ได้อนุเครำะห์ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแลเอำ
ใจใส่ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์  
 ขอขอบคุณ รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี รศ.ดร.นันทิยำ น้อยจันทร์ ผศ.ดร.สุนทรี 
ศักดิ์ศรี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และ อ.ดร.ล ำพอง กลมกูล ที่กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำเป็น
ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือกำรวิจัย (แบบสัมภำษณ์) และขอขอบคุณ ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร  
ผศ.ดร.สุนทรี ศักดิ์ศรี อ.ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และ อ.ดร.ล ำพอง 
กลมกูล ที่กรุณำเสียสละเวลำอันมีค่ำเป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือกำรวิจัย (แบบสอบถำม)  
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปรับปรุงเครื่องมือจนเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร, ผศ.ดร. พระครูสุจิณนันทกิจ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ นำยวุฒินัย ยุวนำนนท์ นำยอดิศร เหล่ำสะพำน นำยค ำพันธ์ เหล่ำวงษี 
นำยสุริยะ ชูวงศ์ นำยสุธรรม จันทร์อ่อน นำยสุวิทย์ ไตรโชค นำยยวง เขียวนิล นำยยวง เขียวนิล  
นำยเสถียร มำเจริญรุ่งเรือง นำยอำทิตย์ มติธรรม นำงสำววิศรำ ไชยสำลี นำงสำวพิมพ์พนิต จันทร์โอทำน 
นำยอรุษ นวรำช อำจำรย์ประทีป อินแสง อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม นำยส ำรวย ผัดผล นำงอนงค์ อินแสง 
นำยบ ำรุง ศรีใย นำยสุวัฏ กมลวัฒนสุนทร ที่อนุเครำะห์ให้เก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภำควิชำ
รัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ ทุกท่ำนที่ให้ควำมรู้ ประสิทธิ์ประสำทวิทยำกำรต่ำงๆ และได้รับควำม
เมตตำอนุเครำะห์จนท ำให้ดุษฎีนิพนธ์ส ำเร็จไปได้อย่ำงรำบรื่น 
 ขอบคุณเพ่ือนนิสิตสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ รุ่น ๔ ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูล และเป็น
ก ำลังใจให้กันในระหว่ำงกำรศึกษำ ตลอดจนผู้มีพระคุณอุปกำระคุณทุกท่ำนที่สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้มี
โอกำสท ำงำนดุษฎีนิพนฉบับนี้ ขอบคุณ ดร.รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นก ำลังใจคนส ำคัญที่ท ำให้งำน
ดุษฎีนิพนนี้ส ำเร็จอย่ำงสมบูรณ์แบบมำกยิ่งขึ้น 

 หำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ใดๆ แก่ผู้อ่ำน ข้ำพเจ้ำขอยกคุณงำมควำมดี
นี้แด่บิดำ มำรดำ ครูอำจำรย์ ตลอดจนกัลยำณมิตรทุกท่ำน ทั้งที่ได้เอ่ยนำมและมิได้เอ่ยนำมที่มีส่วน
ต่อควำมส ำเร็จของข้ำพเจ้ำด้วยควำมรู้สึก “ขอบคุณ” จำกหัวใจ 

 
 

   นำยสุภัทรชัย สีสะใบ 
                                                                                     ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 เรื่อง หน้า

 ๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๖๒
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๒๖๘
  ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๒๖๘
  ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย ๒๗๔
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๗๘
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๗๙
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๘๔
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๙๕
บรรณานุกรม ๒๙๘
ภาคผนวก ๓๑๑
 ภาคผนวก ก เครื่องมือวิจัย (แบบสัมภาษณ์)  ๓๑๒
 ภาคผนวก ข รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย (แบบสัมภาษณ์) ๓๑๔
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทําดุษฎี  

                นิพนธ์ (แบบสมัภาษณ์)  ๓๑๕
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) ๓๑๘
 ภาคผนวก จ รายนามผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (สัมภาษณ์) ๓๒๐
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๓๒๒
 ภาคผนวก ช ภาพประกอบการสัมภาษณ์ ๓๒๙
 ภาคผนวก ซ เครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) ๓๓๔
 ภาคผนวก ฌ รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย (แบบสอบถาม) ๓๓๘
 ภาคผนวก ญ หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทําดุษฎี   

                 นิพนธ์ (แบบสอบถาม) ๓๓๙
 ภาคผนวก ฎ ผลการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (IOC) ๓๔๒
 ภาคผนวก ฏ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง   

                ของแบบสอบถาม ๓๔๖
 ภาคผนวก ฐ ผลการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ๓๔๘
 ภาคผนวก ฑ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๓๕๑
 ภาคผนวก ฒ ผลการวิเคราะห์โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ 

                เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปร 
                ส่งผ่าน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะส่วนที่สําคัญ ๓๕๓

 ภาคผนวก ณ บัญชีลงช่ือการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๓๖๖
 ภาคผนวก ด หนังสือเชิญเข้าร่วมการสนทากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๓๖๘
 ภาคผนวก ต ภาพประกอบการสนทากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ๓๗๒
ประวัติผู้วิจัย ๓๗๕



 
 

บทที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 “ไทยแลนด์ ๔.๐” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน”๑ “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล  า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได้วางไว้  โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ”๒ ซึ่งจะส าเร็จได้ต้องใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกก าลังกันขับเคลื่อนผ่านโครงการความ
ร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ  โดยการด าเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ ๑ 
ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ 
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน กลุ่มที่ ๒ 
การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ ๓ การส่งเสริม
การท่องเที่ยวและ MICE การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มที่ ๔ การศึกษา
พื นฐานและพัฒนาผู้น า รวมทั งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กลุ่มที่ ๕ การส่งเสริมการส่งออกและการ
ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละ
กลุ่มก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น 
 โดยเฉพาะภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก ประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิตทางการเกษตร เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๓.๙๔ 
ต่อปี และในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – ๑๑ อัตราการเติบโตของภาคเกษตร มีแนวโน้มชะลอตัวลง

                                                  
๑ปรีชา ปาโนรัมย์, ไทยแลนด์ ๔.๐ คืออะไร, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://fms.bru.ac.th/wp-

content/uploads/2018/02/Dr.preecha.pdf [๗ เมษายน ๒๕๖๑]. 
๒กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศสู่ควำม

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, ๒๕๕๙), หน้า ๙.  



๒ 

เรื่อยๆ จนกระทั่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ภาคการเกษตรขยายตัว
เพียงร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศ และภัย
ธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส าคัญกับการพัฒนาประเทศใน
หลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละปี ทั งนี  การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตต้องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกระทบต่อภาค
การเกษตรของประเทศ รวมถึงกฎกติกาการค้าใหม่ของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก ปัญหาภายในประเทศ บางประการที่เป็นข้อจ ากัดส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึง การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเมือง และการพัฒนาในระดับภูมิภาคต่างๆ จ าเป็นต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จึงเน้นความต่อเนื่องของแผนที่ผ่านมา โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นศนูย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบัน
เกษตรกรในชุมชนต่างๆ เพื่อผลักดันให้สามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชฯ  มาขยายผลและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไปถือเป็นก้าว
ส าคัญของการพัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบดั งเดิม ไปสู่การบริหารจัดการการเกษตรแบบ
สมัยใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์  
“ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดน าการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ 
ทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน”๓ 
 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเกษตร ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของ
ชุมชนที่จะน าไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในชุมชน เป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน อีกทั งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ ของชุมชน โดยเน้นการกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมุ่งการพัฒนา
แบบพึ่งตนเอง เป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชน ที่ด าเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชนที่จะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน๔ และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วง

                                                  
๓กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, แผนพัฒนำกำรเกษตร ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๙), หน้า ข – ค. 
๔ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://chiangrai. 

cdd.go.th/services/learningcenter [๗ เมษายน ๒๕๖๑]. 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รัฐบาล คสช. มีนโยบายให้มีศูนย์เรียนรู้
การเกษตรในแต่ละพื นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร จากเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ  
และเพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็น
ผู้บริหารจัดการศูนย์ ซึ่งจะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชนที่สอดคล้องกับชนิดสินค้าหลัก
ส าคัญของพื นที่นั นๆ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)๕ เป็นต้น มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการด้านการเกษตรอื่นๆ และให้บริการแก้ปัญหา
และรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร  
กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
เกษตรกรในพื นที่ นอกจากเกษตรกรในชุมชนจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการ
ถ่ายทอดที่ก าหนดแล้วนั น หน่วยงานอื่นๆ ยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิต 
ให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่เกษตรกรในชุมชน รวมทั งยังเป็นแหล่งฝึกงานของ
นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นอีกด้วย๖ แนวทางการท างานของศูนย์เรียนรู้ฯ  
คือ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นของเกษตรกรและชุมชน บริหารจัดการโดยเกษตรกรต้นแบบและชุมชน
ร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เป็นกลไกส่งเสริมการเกษตร บูรณาการ
ทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร มีหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ร่วมกันในแปลงเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันยัง
ประสบปัญหา จะเห็นได้จากการสุ่มตรวจการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในแต่ละ
พื นที่ของประเทศไทย ยังพบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่บรรลุผลส าเร็จตามที่ตั งเป้าหมาย  
อันได้แก่ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโน โลยีได้จริง 
ขาดการบริหารัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการมีจ านวนน้อย 
ขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในพื นที่ อีกทั งลักษณะงานซ  าซ้อนกับศูนย์เรียนรู้อื่นๆ  
ที่มีอยู่แล้วในพื นที่เดียวกัน๗ ซึ่งอาจเนื่องมาจากประชาชนในพื นที่ยังไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญ
ของศูนย์เรียนรู้ หรืออีกนัยหนึ่งคือศูนย์เรียนรู้ยังไม่สามารถท าหน้าที่เป็นที่พึ่งทางการเกษตรที่ดีให้กับ
ชุมชนได้  
 อีกทั งกระแสของการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงหลักการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนได้ เพราะถือเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับว่ามี
ความส าคัญ และต้องส่งเสริมให้เกิดขึ น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในแต่ละท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน 
ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อความส าเร็จ

                                                  
๕กรมส่งเสริมการเกษตร, คู่มือศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.), 

[ออนไลน์], แหล่งที่มา: file:///C:/Users/T470s/Desktop/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร.PDF [๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 

๖กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ท ำเนียบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ภำค
กลำง ภำคตะวันตก ภำคตะวันออก, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๙), หน้า ๓. 

๗ส านักข่าวอิสรา, นโยบำยศูนย์เรียนรู้เกษตร คสช.ส่อเหลว สตง.พบปัญหำ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://www.isranews.org/isranews-news/63458-news00_63458.html [๒๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 
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ของการบริหารจัดการ นับตั งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ 
เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นทศวรรษส าคัญของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเกิด
จากการที่รัฐบาลได้เร่งรัดจัดตั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นเพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพของคนในองค์กร ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อน าสู่เป้าหมาย “บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชู
คุณธรรมและประโยชน์สุขของประชาชน” โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  จากแนวคิดนี ท าให้หลายๆ หน่วยงานรวมทั งศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรควรปรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนการเกษตรในท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการที่แท้จริง โดยยึดหลักการพัฒนาจากล่างขึ นบน ให้ชุมชนเป็นผู้คิดและมีส่วนร่วมใน
การท างานตั งแต่เริ่มก าหนดนโยบาย จนสิ นสุดขั นตอนสุดท้ายในการติดตามประเมินผล 
 ความส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นโยบายด้านสังคม
ของรัฐบาล นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ที่ได้ให้ความส าคัญกับการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยใช้คุณธรรม
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน อีกทั งแนวนโยบายพื นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก าหนดให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ มีความมุ่งหมายและหลักการให้การ
บริหารจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข๘ เป็นการสนับสนุนให้น าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ปัจจุบันกระแสพุทธธรรมก าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากมีศูนย์เรียนรู้
จ านวนมาก น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการของศูนย์ มีแนวคิดที่ตั งอยู่บน
พื นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยค านึงถึงหลัก ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน อีกทั งการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีจะต้องอยู่ภายใต้ ๒ 
เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม จะต้องเสริมสร้างพื นฐานจิตใจของคนในชาติ ให้มีส านึกในคุณธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ทั งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี๙ จะเห็นได้
ว่าในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมในพระพุทธศาสนาสอดแทรกอยู่
                                                  

๘วีรนุช สุทธพันธ์, “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้นจิตอาสาของนักเรียน
ประถมศึกษา”, วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ , ปีที่ ๕ ฉบับที่ 
๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘): ๑๑๒-๑๒๑. 

๙มณีวรรณ  คาเรง, ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://sites.google.com/ 
site/prachyasersthkicphxpheiyng12/-site-prachyasersthkicphxpheiyng12 [๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 
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อย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับแนวนโยบายพื นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งการน า
หลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับบริบทของคนไทยสามารถท าได้ง่าย เนื่องจาก
พระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่มีความส าคัญและเป็นพื นฐานในการด ารงชีวิตของคนไทย มาตั งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน หลักการส าคัญของศาสนามุ่งหวังให้คนท าความดี ละความช่ัว รู้จักเหตุผลผิดชอบชั่ว
ดี มีจิตส านึกในการด ารงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขหมวดธรรมที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและ
สามารถน าไปใชไ้ด้กับการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และการมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการด าเนินการ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั งนี  เป็นการศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยเน้นหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน รวมทั งมีการน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับการบริหาร
จัดการในทุกๆ ด้าน เพื่อสนับสนุนความส าเร็จในการบริหารจัดการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่
ปัจจุบันนี มีอยู่ทุกอ าเภอทั่วประเทศ แต่ยังมีปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น และยังไม่มีการน าหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเข้าไปบูรณาการร่วมกับหลักการบริหารจัดการ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร” เพื่อให้โมเดลที่
พัฒนาขึ นสามารถน าไปเป็นต้นแบบการบริหารจัดการกับศูนย์เรียนรู้การเกษตรทุกพื นที่ในประเทศ
ไทย  
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีประสิทธิผลประกอบด้วยปัจจัย

อะไรบ้าง 
๑.๒.๒ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่

พัฒนาขึ นมีลักษณะอย่างไร 
๑.๒.๓ โมเดลประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม ่อย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีประสิทธิผล 
๑.๓.๒ เพื่อพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การเกษตร 
๑.๓.๓ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
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๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การเกษตร” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) 
ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ขั นตอนแรกเป็นการวิจัยเพื่อส ารวจข้อมูลจากการ
ปฏิบัติงานในพื นที่จริงโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
และน าผลมาใช้ออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณต่อในขั นตอนที่ ๒ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพในขั นตอนที่ ๑ และตรวจสอบเพื่อยืนยันอีกครั งด้วยการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น ๕ ด้าน 
ประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื อหา ขอบเขตด้านตัวแปร ขอบเขตด้านประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ขอบเขตด้านพื นที่ และขอบเขตด้านระยะเวลา ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี   

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยในครั งนี  แบ่งขอบเขตด้านเนื อหาออกเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยเอกสารและ
การศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัย
ท าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เพื่อร่างกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ส่วนการศึกษาภาคสนามจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหาร
จัดการ เพื่อน าหลักธรรมมาบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
โดยศึกษาในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ใช้การ
วิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) เพื่อร่างโมเดลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร โดยผลการวิจัยเชิงคุณภาพนี จะถูกน าไปใช้ในการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป 

  ระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยน าผลการวิจัยที่ได้
จากการศึกษาในขั นตอนที่ ๑ มาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
เพื่อส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้โปรแกรม 
สถิติชั นสูง เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ ์

ระยะที่ ๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย ด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
และ ด้านพุทธวิธีการบริหารจัดการ เพื่อตรวจสอบยืนยันโมเดลอีกครั งหนึ่ง 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
จากการวิจัยระยะที่ ๑ ด้วยการศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุป

ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรภายนอกแฝง และตัวแปรภายใน
แฝง ดังนี  

๑) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด พื นที่ใช้บริการศูนย์ 
สถานภาพที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เรียนรู้ฯ และการใช้บริการศูนย์เรียนรู้ฯ 

๒) ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร คือ 
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 ๒.๑) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ 

 ๒.๒) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/
นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน และการตลาด 

๓) ตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร คือ 
 ๓.๑) ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้แก่ 

พัฒนาไม่หยุดยั ง รวมพลังสร้างเครือข่าย ด ารงอยูไ่ม่เสื่อมคลาย และ ยอมรับได้ในสังคม 
 ๓.๒) ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรท า (วิริยะ) น าจิต

ฝักใฝ่ (จิตตะ) และใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร” แบ่งประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี  

๑) การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีประสิทธิผล
เพื่อก าหนดโมเดลในการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ประสบความส าเร็จ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
เพื่อน าหลักธรรมมาบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๒๓ รูป/คน  

๒) การตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ คือ เกษตรกร 
เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นที่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
ทฤษฎีแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั นตอน (Multi-
Stage Random Sampling) คือ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และ
การสุ่มตัวอย่างแบบชั นภูมิ (Stratified Random Sampling) ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ใช้สูตรของ Hair และคณะ๑๐ คือขนาด ๑๐ คน ต่อ ๑ พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าหรือจ านวน
เส้นทาง (Path) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั งนี มีจ านวน
พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าทั งหมด ๔๗ พารามิเตอร์ ดังนั น จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัว
แทนที่ดีควรมีจ านวนอย่างน้อย ๔๗๐ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที ่
การวิจัยนี ผู้วิจัยได้ก าหนดการคัดเลือกพื นที่วิจัยเชิงปริมาณ จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การเกษตรในประเทศไทยที่จัดตั งขึ นตามนโยบายของรัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการเกษตร เรียกว่า  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ซึ่งถูกจัดตั งให้มีขึ นในทุกอ าเภอ 
ทั่วประเทศไทย จ านวน ๘๘๒ แห่ง แบ่งออกเป็น ๙ ภูมิภาค โดยในการวิจัยครั งนี ได้ศึกษาในเขตภาค

                                                  
๑๐Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C., Multivariate Data Analysis, 5th 

ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1998), p.732. 
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กลางตอนบนซึ่งจากการสุ่มได้ออกมา ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อท าการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ   

๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 การศึกษาวิจัยครั งนี  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมเชิงคุณภาพ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 
๒๕๖๒ ซึ่งระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั งหมดคิดเป็นเวลา ๔ เดือน และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาทั งสิ น ๘ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 ๑.๕.๑ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่
พัฒนาขึ นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 ๑.๕.๒ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และธรรมะ
เพื่อการปฏิบัติมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 จากการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ในระยะที่ ๑ สามารถก าหนดนิยาม
ศัพท์เฉพาะที่ส าคัญดังนี  
 ๑.๖.๑ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกำรเกษตร หมายถึง แหล่งเรียนรู้การผลิตสินค้าทางการเกษตร
ในชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่ างๆ  
กับเกษตรกรในชุมชน  
 ๑.๖.๒ กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื นที่ 
โดยมีหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพื นที่มี ๖ ด้าน ได้แก ่

 ๑) ร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
และเกษตรในพื นที่ โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรในพื นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หลักสูตรที่เหมาะสม และวิธีการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงร่วมคิดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และบทบาท
หน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

 ๒) ร่วมตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรกรในพื นที่ โดยร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรใน
พื นที่ การก าหนดโครงการ หรือหลักสูตร และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม รวมถึงร่วมก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

 ๓) ร่วมวางแผน หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรในพื นที่ โดยร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของปัญหาด้านการเกษตรในพื นที่ 



๙ 

รวมถึงร่วมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ หรือหลักสูตรที่ก าหนดไว้ และจัดหาทรัพยากร  
เพื่อการด าเนินงานของศูนยฯ์ 

 ๔) ร่วมด าเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรในพื นที่ โดยร่วมกันด าเนินการตามแผนการท างานของโครงการ หรือหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 

 ๕) ร่วมติดตามประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพื นที่ โดยร่วมกันติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนของ
โครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

 ๖) ร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพื นที่ โดยร่วมกันรับผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินการของศูนย์ 
ได้แก่ การรับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการจากศูนย์ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมจากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีศูนย์ฯ เป็นผู้จัดหาตลาดให้ รวมถึงการมีรายได้เพิ่มขึ น ต้นทุน
ลดลง คุณภาพผลผลิตสูงขึ น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

๑.๖.๓ ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ หมายถึง ปัจจัยพื นฐานต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรจ าเป็นต้องมีเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จของศูนย์ ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย ได้แก่ 

 ๑) ความรู้  หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั งภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพื นที่ 

 ๒) ทักษะ/ความสามารถ หมายถึง ความช านาญหรือความสามารถในการท า
การเกษตร และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเกิดจากการการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจาก
ประสบการณ์จริง โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพื นที่ 

 ๓) เทคโนโลยี/ นวัตกรรม หมายถึง การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการ
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร อันก่อให้เกิดวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้การท าการเกษตรง่ายและสะดวกยิ่งขึ น 

 ๔) เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ มีความรอบรู้  
มีทักษะ ความสามารถในการท าการเกษตรตามสาขาความเชี่ยวชาญของตน สามารถเป็นผู้น าชุมชน 
จูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ได้รับการยอมรับนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรในพื นที ่

 ๕) ทุน หมายถึง งบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพื่อการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร อาจเป็นงบประมาณส่วนตัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ หรือเป็นเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 ๖) การตลาด หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพื นที่  
มีความสามารถในการซื อผลผลิตในปริมาณมาก โดยมีการตกลงในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่า ตลาดน าการผลิต 

๑.๖.๔ ธรรมะเพื่อกำรปฏิบัติ หมายถึง การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการลง
มือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรท า 
(วิริยะ) น าจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 



๑๐ 

 ๑) มีใจรัก (ฉันทะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังในผลส าเร็จของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความเต็ม
ใจช่วยเหลือเกษตรกรในพื นที่ สมัครใจที่จะร่วมบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ ยินดีรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ น รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน 

 ๒) พากเพียรท า (วิริยะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียรที่จะท าให้งานนั นบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานไม่เบื่อหน่าย 
ปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ งงาน 
ยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นที่ตั ง และอดทนและตั งใจฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญ 

 ๓) น าจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยจิตใจฝักใฝ่ จดจ่อในสิ่งที่ท า ประกอบด้วย 
การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องาน หรือภารกิจไม่คิด
เรื่องอื่นจนกว่างานจะส าเร็จ ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ เอาใจใส่ในการท างานของ
ศูนย์เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในพื นที่ เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบใน
งานอย่างเต็มที่ แม้งานจะมีอุปสรรค 

 ๔) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยมีการทบทวนในสิ่งที่ได้ท ามา 
ประกอบด้วย ไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั งเพื่อเป็นแนวทางครั งต่อไป ไตร่ตรอง
คิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของ
การปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบและขั นตอนที่ชัดเจน 
ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๑.๖.๕ ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรศูนย์เรียนรู้ชุมชนกำรเกษตร หมายถึง ผลส าเร็จ
ของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร อันสังเกตได้จาก ความคงอยู่ของศูนย์ การสร้าง
เครือข่าย การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการได้รับการยอมรับจากสังคม 

 ๑) พัฒนาไม่หยุดยั ง หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีการพัฒนา
หลักสูตร และเกษตรกรต้นแบบหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์อย่างต่อเนื่อง สังเกตได้จากการ
ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ณ เวลานั น การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอก
ความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติม การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินการของ
ศูนย์ การเปิดโลกทัศน์เพื่อรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินการของศูนย์อยู่ตลอดเวลา  

 ๒) รวมพลังสร้างเครือข่าย หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรมีการท างาน
เชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์เพื่อแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สังเกตได้จาก การท างานร่วมกัน
กับศูนย์อื่น การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
การแลกเปลีย่นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ และมีการสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกัน 

 ๓) ด ารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรยังสามารถ
ขับเคลื่อนการท างานของศูนย์ ตามเป้าหมาย สังเกตได้จาก การมีเกษตรกร หรือผู้สนใจทั งจากใน
พื นที่และนอกพื นที่หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั งการหาศึกษาหา



๑๑ 

ความรู้เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาทางการเกษตร และการใช้ศูนย์เพื่อเป็นจุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๔) ยอมรับได้ในสังคม หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีความน่าเชื่อถือ 
และมีความผูกพันกับเกษตรกรในพื นที่ รวมถึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและ
เอกชน สังเกตได้จาก การเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื นที่ การกล่าวถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรในทางที่ดี การได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน การได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

๑.๗ ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีประสิทธิผล 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบกรอบแนวคิดในการสร้างโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนการเกษตร 
๑.๗.๓ ท าให้ได้โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่

สอดคล้องกับสภาพการด าเนินงานของศูนย ์
๑.๗.๔ องค์ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยที่ได้ สามารถน าไปเป็นโมเดลต้นแบบ เพื่อประยุกต์ใช้

ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้เกิดประสิทธิผล ทั งศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
ของภาครัฐและภาคเอกชน 



๑๑๕ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๕ องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

           (ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๙) 
เป้าหมาย 
เกษตรกรในพ้ืนที่สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากศูนย์เรียนรู้ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิต

สินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ สภาพการผลิตของตนเองและความ
ต้องการของตลาด ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 

บทบาทหน้าที่ 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการ
ด้านการเกษตรอ่ืนๆ และให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมท้ังเป็นจุด
ศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่๑๕๕ 

 
 
 
 

                                                  
๑๕๕กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ทําเนียบศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก, (มกราคม ๒๕๕๙), หน้า ๑-๒. 



 
 

บทที่ ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรที่มีประสิทธิผล ๒) เพ่ือพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร ๓) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร รวมท้ังศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล 
ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research)  
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แล้วยืนยันด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) แบ่งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเป็น ๓ ระยะ 
ได้แก่ ระยะที่ ๑ ใช้แนวทางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ในการศึกษาเพ่ือสร้าง
โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร (ฉบับร่าง) และระยะที่ ๒  
ใช้แนวทางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ในการพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลฯ  
ที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล 
ระยะที่ ๓ ใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ตรวจสอบเพ่ือยืนยันโมเดลอีกครั้ง
หน่ึง แสดงรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ การวิจัยระยะที่ ๑ 
 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๓ การวิจัยระยะที่ ๒ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

     ๓.๔ การวิจัยระยะที่ ๓ 
  ๓.๔.๑ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
  ๓.๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 



๑๔๓ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods 
Research) ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Method to Extend Qualitative Results) แล้วตรวจสอบอีกครั้ง
ด้วยการทําสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง แสดงรูปแบบ
การวิจัยได้ดังแผนภาพที่ ๓.๑  
 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓.๑ การวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัย 
   เชิงคุณภาพแล้วตรวจสอบอีกครั้งด้วยการทําสนทนากลุ่มเฉพาะ  
   (ที่มา: นงลักษณ์ วิรัชชัย, ๒๕๕๒)๑ 

จากรูปแบบงานวิจัยในแผนภาพที่ ๓.๑ ทําให้ได้แนวทางในการออกแบบการวิจัยโดย
เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพเป็นระยะที่ ๑  
และตามด้วยระยะที่ ๒ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ  
โดยเร่ิมจากการพัฒนาผลการวิจัยในระยะที่ ๑ แล้วนําข้อมูลมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือ
โมเดลการวิจัย เพ่ือเช่ือมโยงกับการสร้างแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในระยะที่ 
๒ จากน้ันดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่พัฒนาข้ึนจากการวิจัยเชิง
คุณภาพในระยะท่ี ๑ โดยการออกแบบการวิจัยน้ีจะทําให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย หรือโมเดลที่มี
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ก่อนตรวจสอบครั้งสุดท้ายด้วยวิธีสนทนากลุ่มเฉพาะ มีรายละเอียดของ
ขั้นตอนการวิจัยตามแผนภาพที่ ๓.๒ 

 
 
 
 
 
 

                                                            
๑นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: คําถามชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ไอคอนพร้ินต้ิง, ๒๕๕๒), หน้า 

๕๗. 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการ 
วิจัย 

การวิจัยเชิง
ปริมาณ

การวิจัยเชิงคุณภาพ 



๑๔๔ 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓.๒ ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย (ที่มา: ลําพอง กลมกูล, ๒๕๕๔)๒ 

จากขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในแผนภาพที่ ๓.๒ ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดในการออกแบบ
การวิจัย โดยการออกแบบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Design) การออกแบบการพัฒนาเคร่ืองมือ
วิจัย (Measurement Design) และการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Design) ดังต่อไปน้ี 

                                                            
๒ลําพอง กลมกูล, “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการปฏิบัติการในชั้นเรียน:  

การวิจัยแบบผสมวิธี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๒๕. 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการ

เชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
วิเคราะห์เชิง
คุณภาพ 

พัฒนาโมเดล
เพ่ือการ
ตรวจสอบ 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีเชิง

ปริมาณ 

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีเชิง
ปริมาณ 

ผลการ
วิเคราะห์เชิง

ปริมาณ 

แปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 

 ระยะที่ ๓ 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการ
สนทนากลุ่ม

เฉพาะ 

วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการเชิง

คุณภาพ 

ผลการ
วิเคราะห์เชิง
คุณภาพ 

โมเดลประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร

 ระยะที่ ๑ 

 ระยะที่ ๒ 



๑๔๕ 

๓.๒ การวิจัยระยะท่ี ๑ 
ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Design)

โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบด้วย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และการศึกษา
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ แบ่งการศึกษาเป็น ๓ ขั้นดังน้ี 

ขั้นที่ ๑ การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
ขั้นที่ ๒ การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ทางพุทธศาสนาและทฤษฎีการบริหารจัดการ

ที่มีผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ขั้นที่ ๓ การพัฒนากรอบแนวคิดโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

ชุมชนการเกษตร 
๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
สําหรับการศึกษาวิจัยในระยะที่ ๑ ในส่วนของการศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้

ข้อมูลสําคัญเป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ประสบความสําเร็จและผู้เช่ียวชาญ
เก่ียวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และได้
ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๓ รูป/คน ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ผู้ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรใน
สาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์
และความสามารถสู่สังคม จํานวน ๘ คน ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน ๑๐ รูป/คน และผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับพุทธ
วิธีการบริหารจัดการอีกจํานวน ๔ รูป/คน แสดงดังตารางที่ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓ 
 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงรายช่ือปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
๑ นายสุริยะ ชูวงศ์  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๖๒ 
๒ นายสุธรรม จันทร์อ่อน  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑ 
๓ นายยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๖๐ 
๔ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙ 
๕ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร

ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ 
๖ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร

ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๘ 
 



๑๔๖ 

ตารางที่ ๓.๑ แสดงรายช่ือปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (ต่อ) 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

๗ นายสุวิทย์ ไตรโชค  
 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๖ 

๘ นายอดิศร เหล่าสะพาน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
ผู้นําชุมชนและเครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙ 

๙ นายอาทิตย์ มติธรรม  
 

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
ดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒ 

 

ตารางที่ ๓.๒ แสดงรายช่ือผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ เก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน     
 การเกษตร 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
๑๐ นายสํารวย ผัดผล ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน 
๑๑ นางอนงค์ อินแสง ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน 
๑๒ อาจารย์ประทีป อินแสง ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป  

จังหวัดน่าน 
๑๓ นายอรุษ นวราช  กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และ

เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธาน
โครงการสามพรานโมเดล 

๑๔ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม  
บ.ไบโออะกรี จํากัด 

๑๕ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จันทร์หอม  อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๖ นางสาววิศรา ไชยสาลี  นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

๑๗ นายบํารุง ศรีใย  Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน 
๑๘ นายสุวัฏ กมลวัฒนสุนทร เกษตรกรดีเด่น สาขาผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น 
๑๙ นายวุฒินัย ยุวนานนท์  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม

การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

ตารางที่ ๓.๓ แสดงรายช่ือผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
๒๐ พระครูสุจิณนันทกิจ  

(สมคิด จรณธมฺโม)  
ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน  

๒๑ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม 
 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้
ประกอบการเก็บข้อมูลในการศึกษาภาคสนาม ดังน้ี 
 แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง แนวคําถามสร้างขึ้นเพ่ือตอบ
คําถามการวิจัย และ ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร แบ่งลักษณะคําถามเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ๑) แนวคําถามเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ๒) แนวคําถามในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ทั้งตัวแปรที่มีอิทธิพล
ทางตรง และตัวแปรส่งผ่านเพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของกรอบแนวคิดการวิจัยที่สร้างจาก
การศึกษาเอกสาร โดยแบบสัมภาษณ์เป็น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จํานวน ๑ 
ฉบับ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัย จากผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และผู้เช่ียวชาญทางด้านพุทธวิธีการบริหารจัดการ จํานวน ๒๖ รูป/คน  
แนวคําถามในการสัมภาษณ์แบ่งเป็น ๒ ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ผู้วิจัยกําหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของตัวแปรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
 ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหา และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นคําถามที่เปิดโอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

๑) กําหนดกรอบในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยยึดกรอบ
ของการสร้างแนวทางในการสัมภาษณ์ ตามคําถามวิจัยที่ต้องการค้นหาคําตอบ และกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่สร้างจากการศึกษาเอกสาร 

๒) นําแนวคําถามที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม
ของข้อคําถาม ความเหมาะสมของปริมาณคําถาม ความชัดเจนของภาษา แล้วจึงนําไปตรวจสอบความ



๑๔๘ 

ตรงเชิงเน้ือหารายข้อ (Content Validity for Item, I-CVI) และความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับ (Content 
Validity Index for Scale, S –CVI)  

๓) หาความหาความตรงตามเน้ือหารายข้อ และความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับ โดยการนํา
แบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
และนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จํานวน ๕ รูป/คน ประกอบด้วย 

๓.๑) รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๓.๒) รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์   
 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓.๓) ผศ.ดร.สุนทรี ศักด์ิศรี 
 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๓.๔) ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  
 รองคณบดีคณะสงัคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๕) ดร.ลําพอง กลมกูล    
 ผู้อํานวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ  
 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยก่อนนําไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเน้ือหา

สาระ ความตรงตามเน้ือหารายข้อ (Item content validity index, I-CVI) และความตรงเชิงเน้ือหา
ทั้งฉบับ ตลอดจนภาษาที่ใช้โดยผู้เช่ียวชาญพิจารณา มาตรประเมินความสอดคล้องจะมี ๔ ระดับ คือ 

๑ = ไม่สอดคล้อง 
๒ = สอดคล้องบางส่วน 
๓ = ค่อนข้างสอดคล้อง 
๔ = มีความสอดคล้องมาก 

เกณฑ์การแปลความหมายการหาค่าดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา จะนําเฉพาะข้อที่
ได้รับการประเมิน ๓ หรือ ๔ เท่าน้ัน (ถือว่ามีความสอดคล้อง) มาคํานวณผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย ๓ คน  
ไม่ควรเกิน ๑๐ คน (เกินความจําเป็น)๓ ซึ่งค่าความตรงตามเน้ือหารายข้อ (Content Validity for Item,  
I-CVI) มีค่า ๑ และความตรงเชิงเน้ือหาทั้งฉบับ (Content Validity Index for Scale, S –CVI) มีค่า ๑ 
แสดงว่าแบบสัมภาษณ์มีความตรงตามเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จริง 
 
 

                                                            
๓Lynn, M. R., “Determination and Quantification of Content Validity”, Nursing Research, 

36(6), (1986): 382-385. 
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๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๑) แผนการศึกษาภาคสนาม 

แผนการศึกษาภาคสนามในช่วงที่ ๑ ของการศึกษาภาคสนามน้ันคือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ติดต่อเพ่ือนัดผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านเพ่ือขอสัมภาษณ์ และเน่ืองจากผู้เช่ียวชาญส่วนมากมีภูมิลําเนาอยู่
ต่างจังหวัด ทําให้ช่วงระยะเวลาในการติดต่อและเข้าไปทําการสัมภาษณ์ใช้เวลานานถึง ๒ เดือน ต้ังแต่ 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๒ จึงจะดําเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทุกท่านจนเสร็จ
เรียบร้อย  
 ในช่วงที่ดําเนินการติดต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือสัมภาษณ์น้ัน ผู้วิจัยก็ได้ดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร เพ่ือตอบคําถามการวิจัยเก่ียวกับ แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร รวมทั้งศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และตัวแปรส่งผ่านที่น่าจะเป็นไปได้ เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
เบ้ืองต้น ก่อนการเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรก่อนการวิจัยเชิงปริมาณในลําดับถัดไป  
 ๒) วิธีการลงพื้นที่การศึกษาภาคสนาม 
 การศึกษาภาคสนามในที่น้ี หมายถึง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญท่ีคัดเลือกมาในการ
วางแผนลงพ้ืนที่ ได้กําหนดกรอบการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๒.๑) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม ในการศึกษาเอกสารเก่ียวกับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร รวมทั้งศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการ 

๒.๒) พัฒนาประเด็นคําถามในการวิจัยให้ชัดเจนและตรงตามคําตอบที่ต้องการจาก
การลงพ้ืนที่ภาคสนามเกี่ยวกับ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร รวมทั้งความสําคัญภาพรวมของการวิจัยทั้งหมด 

๒.๓) เมื่อถึงวันนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ มีการเตรียมความพร้อมทั้งการ
แต่งตัวและบุคลิกภาพ แนะนําตนเองในฐานะนักวิจัย อธิบายความสําคัญและปัญหาในการทําวิจัย
เรื่องน้ี ก่อนการเริ่มสัมภาษณ์ตามข้อคําถามที่เตรียมมา 

๒.๔) ดําเนินการบันทึกข้อมูลขณะการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่
ต้องการศึกษาอย่างครบถ้วน เมื่อดําเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อย มีการลงนามในเอกสาร ถ่ายภาพ 
และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เช่ียวชาญ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

มาทําการตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งกระบวนการทั้ง ๓ กระบวนการน้ีได้ทําควบคู่ไปกับ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 ๑) การตรวจสอบข้อมูล เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาถึง
ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อมูล ความพอเพียงของข้อมูล กําหนดได้โดยประเด็นคําถามที่ผู้วิจัยได้
เตรียมไว้ก่อนการศึกษาภาคสนาม 



๑๕๐ 

๒) การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยในระยะที่ ๑ น้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือมุ่งพัฒนา
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ได้กําหนดขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 ขั้นที่ ๑ นําข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้เ ช่ียวชาญแต่ละคนมาสรุปและจัด
หมวดหมู่ตามแต่ละข้อคําถาม 

 ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัย โดยแสดงผลการวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดเบ้ืองต้นในการวิจัย ประกอบด้วย ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร ตัวแปรหลักการบริหารจัดการ ตัวแปรหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวแปรส่งผ่านที่
คาดว่าจะเป็นหลักอิทธิบาท ๔  

 ขั้นที่ ๓ แก้ไขข้อมูลตัวแปรตามท่ีได้จากการวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง          
ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนําเสนอเป็นภาพโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยเป็นโมเดลที่พัฒนามาจากการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

    ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะถูกดําเนินการจนกระทั่งข้อมูลที่ต้องการ
มีความสมบูรณ์ ชัดเจน และข้อมูลที่ได้น้ันได้นํามาตรวจสอบโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการที่พัฒนามาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เมื่อน้ันก็จะเป็นการเสร็จสิ้น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

๓.๓ การวิจัยระยะท่ี ๒  
 การออกแบบการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research Design) ในระยะที่ 
๒ น้ี ใช้การศึกษาด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการนําข้อมูลจากการศึกษาใน
ระยะที่ ๑ มาพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยได้ดังน้ี 
 ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ๑) ประชากร ประกอบด้วย บุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
 ๒) กลุ่มตัวอย่าง ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างน้ัน ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Hair และคณะ๔ คือ อย่างน้อย ๑๐ คน ต่อ ๑ พารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณ
ค่าหรือจํานวนเส้นทาง (path) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลกรอบแนวคิดการวิจัยใน
การวิจัยครั้งน้ีมีจํานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณค่าทั้งหมด ๔๗ พารามิเตอร์ ดังน้ัน ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้อย ๔๗๐ คน ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยแจกแบบสอบถามท้ังหมด
จํานวน ๖๐๐ ฉบับและได้รับแบบสอบถามท่ีตอบครบถ้วนสมบูรณ์กลับมาจํานวน ๕๒๐ ฉบับ  

                                                            
๔Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black,  W.C., Multivariate Data Analysis, 5th 

ed., (New Jersey: Prentice Hall, 1998), p. 732. 
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 ๓) วิธีการสุ่ม การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ีน้ัน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีแบบใช้ความ
น่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) ดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนที่ ๑ การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยน้ีคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) จํานวน ๘๘๒ ศูนย์ แบ่งพ้ืนที่เป็น ๙ ภาคท่ัวประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน  
ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ จึงใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ออกมา ๑ ภาค ด้วยวิธีการจับสลาก ได้ภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย ๙ จังหวัด จากน้ันจึงทําการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มอีกครั้ง ด้วยการจับสลากออกมาจํานวน ๔ จังหวัด เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนของประชากรที่ดี ได้แก่ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และนนทบุรี สามารถ
แสดงขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มได้ดังภาพที่ ๓.๓ และแสดงจังหวัดตามภูมิภาคของศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้ดังตารางที่ ๓.๔  
 

ตารางที่ ๓.๔ แสดงจังหวัดตามภูมิภาคของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ภูมิภาค ประกอบด้วยจังหวัด 

๑. ภาคเหนือตอนบน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร ่พะเยา แม่ฮ่องสอน ลําปาง 
ลําพูน 

๒. ภาคเหนือตอนล่าง กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี 

๔. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีษะเกษ สุรินทร์ 
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ 

๕. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

๖. ภาคตะวันออก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี 
ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว 

๗. ภาคตะวันตก กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สพุรรณบุรี 

๘. ภาคใต้ตอนบน กระบ่ี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง 
สุราษฎ์ธานี 

๙. ภาคใต้ตอนล่าง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล 
 
 



๑๕๒ 

กลุ่มจังหวัดตามภูมิภาค ๙ ภาค 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แผนภาพที่ ๓.๓ แสดงขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
 
 

ภาคเหนือ
ตอนบน ๘ 
จังหวัด 

ภาคเหนือ
ตอนล่าง ๙ 
จังหวัด 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑๒ จังหวัด 

ภาคกลาง ๙ 
จังหวัด 

ภาค
ตะวันออก ๙ 

จังหวัด 

ภาคใต้
ตอนบน ๗ 
จังหวัด 

ภาคกลาง 
- กรุงเทพมหานคร  -   ชัยนาท  
- นนทบุรี       -   ปทุมธานี  
- พระนครศรีอยุธยา      -   ลพบุร ี
- สระบุรี      -  สิงห์บุรี -   อ่างทอง 

แต่ละกลุ่ม
เป็น

ตัวแทน
ประชากร 

ท่ีดี 

สุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่มคร้ังท่ี ๑ ด้วย
วิธีจับสลากเลือก ๑ 
กลุ่ม เพ่ือสะดวกใน

การเก็บข้อมูล 

สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มคร้ังท่ี 
๒ ด้วยวิธีจับสลากเลือก ๔ 
จังหวัด จาก ๙ จังหวัด 
เพ่ือเป็นตัวแทนท่ีดี 

ประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ๔ จังหวัด ได้แก่ 
- พระนครศรีอยุธยา 
- อ่างทอง 
- สิงห์บุรี 
- นนทบุรี 

กลุ่มตัวอย่างท่ีได้
จากการสุ่มแบบ

กลุ่ม 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเห
นือตอนล่าง ๘ 

จังหวัด 

ภาคตะวันตก 
๘ จังหวัด 

ภาคใต้
ตอนบน ๗ 
จังหวัด 



๑๕๓ 

 ขั้นตอนที่ ๒ การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เมื่อได้กลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่มแบบกลุม่แลว้ ก็ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิต่อเป็นขั้นตอนที่ ๒ และ เน่ืองจาก
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเขตพ้ืนที่ของตน 
ได้แก่ เกษตรกร คณะกรรมการบริหารศูนย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างไรก็ตามศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรจัดทําขึ้นเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ จึงทําการสุ่มแบบช้ันภูมิโดยแต่ละจังหวัด
แบ่งเป็น เกษตรกรในชุมชนสัดส่วนร้อยละ ๗๐ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร้อยละ ๑๕ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐสัดส่วนร้อยละ ๑๕ นําเสนอกลุ่มตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ ๓.๕ ได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังสิ้น ๔๘๐ คน  
 

ตารางที่ ๓.๕ แสดงการกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จังหวัด จํานวน (คน) รวม 

เกษตรกรในชุมชน คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พระนครศรีอยุธยา ๘๔ ๑๘ ๑๘  ๑๒๐ 
อ่างทอง ๘๔  ๑๘  ๑๘  ๑๒๐ 
สิงห์บุรี ๘๔  ๑๘  ๑๘  ๑๒๐ 
นนทบุรี ๘๔  ๑๘  ๑๘  ๑๒๐ 
รวม ๓๓๖ ๗๒ ๗๒ ๔๘๐ 

  

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยในระยะที่ ๒ น้ีเป็นแบบสอบถามจํานวน ๑ ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 

จํานวน ๕ ตอน ดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕ ข้อ ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับ

การศึกษาสูงสุด สถานภาพเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และการใช้บริการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร เป็นแบบสํารวจรายการ (checklist) เพ่ือสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  จํานวน ๓๓ ข้อ แบ่งการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ออกเป็น ๖ ด้าน คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ  
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ระดับการวัดมีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางที่ ๓.๖ 

 
 
 
 

 



๑๕๔ 

ตารางที่ ๓.๖ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 ระดับคะแนน คะแนนข้อคาํถาม   

ใช่มากที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ใช่มาก กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ใช่ปานกลาง กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ใช่น้อย กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ฯ 
ใช่น้อยที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมของศูนย์เรียนรู้ฯ  

 
๕ 
 
๔ 
 
๓ 
 
๒ 
 
๑ 

 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับตํ่า 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
 คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
 คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ การบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับสูง 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปัจจัยแห่งความสําเร็จ  จํานวน ๒๙ ข้อ แบ่งปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ออกเป็น ๖ ปัจจัย คือ ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน และ
การตลาด ระดับการวัดมีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังตารางที่ ๓.๗ 

 
 
 
 
 



๑๕๕ 

ตารางที่ ๓.๗ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ระดับคะแนน คะแนนข้อคาํถาม

ใช่มากที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ใช่มาก กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ใช่ปานกลาง กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ใช่น้อย กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ใช่น้อยที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามปัจจัยแห่งความสําเร็จ ได้ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของศูนย์ฯ อยู่ในระดับตํ่า 
 คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของศูนย์ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
 คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของศูนย์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของศูนย์ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของศูนย์ฯ อยู่ในระดับสูง 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ จํานวน ๑๘ ข้อ แบ่งธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  
ออกเป็น ๔ ด้าน คือ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน 
(วิมังสา) ระดับการวัดมีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังตารางที่ ๓.๘ 
ตารางที่ ๓.๘ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามพุทธวิธีการบริหารจัดการ 

ระดับคะแนน คะแนนข้อคาํถาม 
ใช่มากที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
ใช่มาก การปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
ใช่ปานกลาง การปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
ใช่น้อย การปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
ใช่น้อยที่สุด การปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 

๕ 
๔ 
๓ 
๒ 
๑ 

สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียมีดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือ

การปฎิบัติอยู่ในระดับตํ่า 
  คะแนนเฉล่ีย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการ

ปฎิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 



๑๕๖ 

  คะแนนเฉล่ีย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการ
ปฎิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการ
ปฎิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

  คะแนนเฉล่ีย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับธรรมะเพ่ือการ
ปฎิบัติอยู่ในระดับสูง  

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ จํานวน ๒๒ ข้อ  
แบ่งประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ ออกเป็น ๔ ด้าน คือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง รวมพลังสร้าง
เครือข่าย ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย ยอมรับได้ในสังคม ระดับการวัดมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังตารางที่ ๓.๙ 

ตารางที่ ๓.๙ แสดงเกณฑ์การให้คะแนนของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
ระดับคะแนน คะแนนข้อคาํถาม 

ใช่มากที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์ 
ใช่มาก กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์ 
ใช่ปานกลาง กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์ 
ใช่น้อย กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์ 
ใช่น้อยที่สุด กับการปฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์ 

 
๕ 
 
๔ 
 
๓ 
 
๒ 
 
๑ 

สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ียมีดังน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง  มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อยู่ในระดับตํ่า 
  คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า 
  คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล

พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
   คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มีการฏิบัติหรือความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อยู่ในระดับสูง 
 
 



๑๕๗ 

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
ขั้นที่ ๑ การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ในการวิจัยครั้งน้ีใช้ ๒ แหล่งข้อมูลในการนํามาใช้กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ แหล่งที่ ๑ 

ได้รับจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกรอบแนวคิดทฤษฎีต่างๆ 
ที่นํามาใช้กําหนดกรอบแนวคิดในการวัดตัวแปรแบบร่าง แหล่งที่ ๒ ได้รับจากการศึกษาด้วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพจากการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากน้ันกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
โครงสร้างของตัวแปรที่ต้องการวัด และสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ขั้นที่ ๒ การสร้างตารางกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัดและจํานวนข้อคําถาม (Table of 
Specification) 

ผู้วิจัยนํานิยามเชิงปฏิบัติการท่ีกําหนดขึ้นมาสร้างตารางกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
แล้วนําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของข้อคําถาม ความเหมาะสมของ
ปริมาณคําถาม ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม แล้วจึงนําไปปรับปรุงแก้ไข 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑๐ แต่ในตารางนี้ไม่รวมข้อคําถามเก่ียวกับภูมิหลังของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด สถานภาพในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและการ
ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
 

ตารางที่ ๓.๑๐ โครงสร้างและน้ําหนักข้อคําถามของแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ตัวแปร น้ําหนัก(%) จํานวนข้อคาํถามที่

สร้าง 
๒ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ๓๒.๑ ๓๔ 
๓ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ๒๙.๒ ๓๑ 
๔ ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  ๑๗.๙ ๑๙ 
๕ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ  ๒๐.๘ ๒๒ 
 รวม ๑๐๐ ๑๐๖ 

 

ขั้นที่ ๓ การจัดทําร่างแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถามตามตารางกําหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด และพิจารณา

ว่าข้อคําถามแต่ละข้อเป็นตัวแทนพฤติกรรมที่ ต้องการวัดหรือไม่ จากน้ันดัดแปลงแก้ไขได้เป็น
แบบสอบถามฉบับร่าง 

ขั้นที่ ๔ การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ในการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาน้ัน ผู้ วิจัยได้นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วไปให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาจํานวน ๕ ท่าน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวัดและประเมินผล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้
ความคิดเห็นแล้วนํามาแก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในด้านความตรงเชิงเน้ือหา 



๑๕๘ 

(Content Validity) ความครอบคลุมของคําถาม และความเป็นปรนัย (Objectivity) พิจารณาความ
ชัดเจนของภาษาและข้อคําถาม รวมทั้งตรวจสอบว่าข้อคําถามแต่ละข้อเป็นตัวแทนพฤติกรรมที่ต้องการ
วัดหรือไม่ โดยในการส่งแบบสอบถามเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาน้ัน ได้แนบเอกสารไปพร้อม
แบบฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบ ได้แก่ ความเป็นมาของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีวิจัย 
โดยสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการ ตารางวิเคราะห์เน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัดและกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยมีการกําหนดการให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี  
  +๑ แทน ข้อคําถามมีความสอดคล้องกับนิยามท่ีใช้ในการวิจัย 
    ๐ แทน ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับนิยามท่ีใช้ในการวิจัยหรือไม่ 
   -๑ แทน ข้อคําถามไม่สอดคล้องกับนิยามท่ีใช้ในการวิจัย 

จากน้ันนําข้อคําถามทั้งหมดไปหาคุณภาพของข้อคําถามโดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างคําถามรายข้อกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัดตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือค่า 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ ๐.๕ ขึ้นไป๕ 
ผลการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย มีการตัดข้อคําถามออกไปจํานวน ๔ ข้อ ปรากฏดังตารางที่ ๓.๑๑ 

ตารางที่ ๓.๑๑ ผลการพิจารณาคุณภาพของแบบสอบถามเก่ียวกับความสอดคล้องระหว่างคําถาม 
     รายข้อกับจุดประสงค์ 

ตอน
ที่ 

ข้อคําถามด้าน ผลการพิจารณาคา่ IOC จํานวนข้อ
คําถามทีเ่หลือ ช่วงพสิัย

ครั้งที่ ๑ 
ช่วงพสิัย
ครั้งที่ ๒ 

๒ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
- ร่วมคิด 
- ร่วมตัดสินใจ 
- ร่วมวางแผน 
- ร่วมดําเนินการ 
- ร่วมติดตามประเมินผล 
- ร่วมรับผลประโยชน์ 

 
๐.๘-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๐.๖-๑.๐ 
๐.๒-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 

 
๐.๘-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๐.๖-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 

 
๘ 
๖ 
๔ 
๖ 
๓ 
๖ 

๓ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
- ความรู้ 
- ทักษะ/ความสามารถ 
- เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
- เกษตรกรต้นแบบ 
- ทุน 
- การ ตลาด 

 
๐.๔-๑.๐ 
๐.๔-๐.๘ 
๑.๐-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 

 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๖-๐.๘ 
๑.๐-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 

 
๕ 
๔ 
๖ 
๖ 
๔ 
๔ 

                                                            
๕ศิริชัย กาญจนวาสี, ทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม, พิมพ์คร้ังท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๙๙. 



๑๕๙ 

ตารางที่ ๓.๑๑  ผลการพิจารณาคุณภาพของแบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างคําถาม 
       รายข้อกับจุดประสงค์ (ต่อ) 
ตอน
ที่ 

ข้อคําถามด้าน ผลการพิจารณาคา่ IOC จํานวนข้อ
คําถามทีเ่หลือ ช่วงพสิัย

ครั้งที่ ๑ 
ช่วงพสิัย
ครั้งที่ ๒ 

๔ ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
- มีใจรัก (ฉันทะ) 
- พากเพียรทํา (วิริยะ) 
- ติดตามตรวจสอบ (จิตตะ) 
- รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) 

 
๑.๐-๑.๐ 
๐.๔-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 

 
๑.๐-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 

 
๕ 
๔ 
๕ 
๔ 

๕ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
- พัฒนาไม่หยุดย้ัง 
- รวมพลังสร้างเครือข่าย 
- ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
- ยอมรับได้ในสังคม  

 
๐.๖-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 

 
๐.๖-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๐.๘-๑.๐ 
๑.๐-๑.๐ 

 
๕ 
๖ 
๕ 
๖ 

 รวม   ๑๐๒ 
 

ขั้นที่ ๕ การทดลองใช้แบบสอบถาม 

ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) เพ่ือพิจารณาว่าการวัดน้ันได้ผลแน่นอนสม่ําเสมอ     
คงเส้นคงวา (Consistency) โดยการตรวจสอบความเช่ือมั่นแบบวัดความสอดคล้องภายใน (Internal 
Consistency Reliability) ตามสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient: α) สําหรับในการประเมินความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือครั้งน้ี พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ที่มากกว่า ๐.๗ จึงจะถือว่าใช้ได้ โดยเกณฑ์การประเมินความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
ใช้หลักแห่งความชัดเจน (rule of thumb) ที่ George and Mallery เสนอไว้ ดังน้ี๖  

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α)   ระดับความเชื่อม่ัน 
       มากกว่า .๙๐         ดีมาก 
       มากกว่า .๘๐         ดี 
       มากกว่า .๗๐         พอใช้ 
       มากกว่า .๖๐         ระดับค่อนข้างพอใช้ 
       มากกว่า .๕๐         ตํ่า 
       น้อยกว่า .๕๐         ไม่สามารถรับได้ 
                                                            

๖ลําพอง กลมกูล, “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการปฏิบัติการในชั้นเรียน:  
การวิจัยแบบผสมวิธี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓๓. 



๑๖๐ 

เมื่อได้ดําเนินการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นแล้ว จากน้ันนําผลการวิเคราะห์มา
เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และจัดทําเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วจึงนําไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างจริง โดยผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น แสดงผลดังตารางที่ ๓.๑๒ 

ตารางที่ ๓.๑๒ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปรสังเกตได้ (N=30)  
ตอนท่ี ข้อคําถามด้าน ค่าความเชื่อม่ัน (α) 

๒ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
- ร่วมคิด 
- ร่วมตัดสินใจ  
- ร่วมวางแผน 
- ร่วมดําเนินการ 
- ร่วมติดตามประเมินผล 
- ร่วมรับผลประโยชน์ 

.๙๙๒           

.๙๖๕ 

.๙๘๑ 

.๙๗๗ 

.๙๗๐  

.๙๗๓ 

.๙๖๑ 

๓ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
- ความรู้ 
- ทักษะ/ความสามารถ 
- เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
- เกษตรกรต้นแบบ 
- ทุน 
- การตลาด       

.๙๘๗ 

.๙๕๕ 

.๙๔๐ 

.๙๗๕ 

.๙๕๙ 

.๙๕๓ 

.๙๔๗ 
๔ ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ 

- มีใจรัก (ฉันทะ) 
- พากเพียรทํา (วิริยะ) 
- นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 
- ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 

.๙๘๕ 

.๙๕๑ 

.๙๓๙ 

.๙๖๕ 

.๙๔๘ 
๕ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ 

- พัฒนาไม่หยุดย้ัง 
- รวมพลังสร้างเครือข่าย 
- ดํารงอยู่ไม่เลื่อมคลาย 
- ยอมรับได้ในสังคม 

.๙๙๓ 

.๙๕๘ 

.๙๗๒ 

.๙๗๒ 

.๙๗๘ 
 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบบั .๙๙๔ 

  

 

 



๑๖๑ 

 ขั้นที่ ๖ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
 ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรให้ได้เมทริกซ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า   
เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ในแมทริกซ์ใดไม่มี
ความสัมพันธ์กัน หรือมีความสัมพันธ์กันน้อย แสดงว่าเมทริกซ์น้ันไม่มีองค์ประกอบร่วมกันและ       
ไม่จําเป็นในการนําเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ สําหรับค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานคือ ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity และค่าดัชนีไกเซอร์ เมเยอร์-ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = KMO) ซึ่งค่า KMO ควรจะมีค่าเข้า
ใกล้หน่ึง ถ้ามีค่าน้อยแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีน้อย และไม่เหมาะที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบ รายละเอียดเกณฑ์ค่าดัชนี KMO มีดังน้ี (ที่มา: ลําพอง กลมกูล, ๒๕๕๔)๗ 
 ค่าดัชน ีKaiser-Meyer-Olkin (KMO)  ระดับความเหมาะสม 
  KMO > .90     ดีมาก 
  .80 < KMO < .89    ดี 
  .70 < KMO < .79    ปานกลาง 
  .60 < KMO < .69    น้อย 
  .50 < KMO < .59    น้อยมาก 
  KMO < .50     ไม่เหมาะสม 
 ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของ
โมเดลแบบมีตัวแปรส่งผ่านด้วยโปรแกรม LISREL จําเป็นต้องมีการเตรียมเมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของแต่ละองค์ประกอบ และในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์สําหรับการวิจัยครั้งน้ีใช้การแปลความหมายของขนาดความสัมพันธ์ ดังต่อไปน้ี  
        ขนาดความสัมพันธ์        ความหมาย 
   ๐.๐ – ๐.๓   มีความสัมพันธ์กันตํ่ามาก 
   ๐.๓ – ๐.๕   มีความสัมพันธ์กันตํ่า 
   ๐.๕ – ๐.๗   มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
   ๐.๗ – ๐.๙   มีความสัมพันธ์กันสูง 
   ๐.๙ – ๑.๐   มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
 เมื่อได้เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ จากน้ันผู้วิจัยได้
นํามาวิเคราะห์เพ่ือเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Fator Analysis: CFA) 
ด้วยโปรแกรมสถิติขั้นสูง โดยใช้แบบสอบถามท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
๖๐ คน แสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังต่อไปน้ี 

 

                                                            
๗เร่ืองเดียวกัน, หน้า ๑๓๙. 

 



๑๖๒ 

 ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า    

ตัวแปรที่บ่งช้ีองค์ประกอบหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่  
.๘๒๖ ถึง .๙๕๘ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกต้ังแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุดคือ 
ร่วมวางแผน (Management3) กับร่วมดําเนินการ (Management4) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกตํ่าที่สุด คือ ร่วมติดตามประเมินผล (Management5) กับร่วมรับผลประโยชน์ 
(Management6) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๖๓๑.๔๕๗  
(p = .000) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมี
นัยสําคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์- ไมเยอร์- ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ .๙๒๕ แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๓ 
 

ตารางที่ ๓.๑๓  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร 
    ในองค์ประกอบหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

ตัวแปร Manage
ment1 

Manage
ment2 

Manage
ment3 

Manage
ment4 

Manage
ment5 

Manage
ment6 

Management1
Management2
Management3
Management4
Management5
Management6

1.000 
.942** 
.939** 
.930** 
.880** 
.874** 

 
1.000  
.944** 
.934** 
.876** 
.875** 

 
 
1.000 
.958** 
.947** 
.871** 

 
 
 
1.000 
.923** 
.876** 

 
 
 
 
1.000 
.826** 

 
 
 
 
 
1.000 

MEAN 
SD 

2.825 
1.078 

2.819 
1.128 

2.750 
1.134 

2.838 
1.114 

2.833 
1.213 

2.917 
1.187 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .925 
Bartlett’s Test of Sphericity = 631.457,  df = 15,  p = .000 

หมายเหตุ: **p < .01 ; n = 60 ; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบหลักการบริหารจัดการ
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  
(  2= 11.15, df = 8, p = 0.193) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
0.84 และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ 0.082    แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดต้ังแต่  ๐.๙๐ ถึง ๐.๙๘    
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ร่วมวางแผน 



๑๖๓ 

(Management3)  มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๙๘ และมีความแปรผันร่วมกับหลักการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ ๙๖  รองลงมาคือ ร่วมตัดสินใจ (Management2) และร่วม
ดําเนินการ (Management4) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ และ ๐.๙๗ และมีความแปรผัน
ร่วมกับหลักการบริหารจัดการ ร้อยละ ๙๔ และตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญน้อยที่สุด คือ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ (Management6) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๙๐ และมีความแปรผันร่วมกับ
หลักการบริหารจัดการ ร้อยละ ๘๑  แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่าน้ีเป็นตัวแปรที่สําคัญของ
องค์ประกอบหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๔ และแผนภาพที่ ๓.๔ 

ตารางที่ ๓.๑๔  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบหลักการบริหาร 
            จัดการแบบมีส่วนร่วม 

ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta B(SE) 

Management1 
Management2 
Management3 
Management4 
Management5 
Management6 

0.96 
0.97 
0.98 
0.97 
0.92 
0.90 

1.04(0.10) 
1.09(0.11) 
1.11(0.11) 
1.08(0.11) 
1.12(0.12) 
1.07(0.12) 

10.09** 
10.18** 
10.40** 
10.26** 
9.35** 
8.93** 

0.93 
0.94 
0.96 
0.94 
0.85 
0.81 

0.17 
0.19 
0.29 
0.22 
-0.01 
0.05 


2=  13.39      df = 8     p =  0.099    GFI =  0.94     AGFI = 0.84     RMSEA = 0.11  

หมายเหตุ: **p < .01 

 

แผนภาพที่ ๓.๔ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดปัจจัยหลักการบริหาร 
   จัดการแบบมีสว่นร่วม 



๑๖๔ 

ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน พบว่า ตัวแปรที่บ่งช้ีองค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ 
๐.๗๕๐ ถึง ๐.๙๕๑ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เป็นความสัมพันธ์ทางบวกต้ังแต่ขนาดตํ่าถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุดคือ 
ทักษะ/ความสามารถ (Succession2) กับ เทคโนโลยี/นวัตกรรม (Succession3) และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกตํ่าที่สุดคือ ความรู้ (Succession1) กับ ทุน (Succession5) เมื่อพิจารณาค่า 
Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 532.455 (p = .000) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ - ไมเยอร์ - ออลคิน 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ .888 แสดงว่า ตัวแปรสังเกต
ได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๕ 

ตารางที่ ๓.๑๕  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร 
      ในองค์ประกอบปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

ตัวแปร Succession1 Succession2 Succession3 Succession4 Succession5 Succession6 

Succession1 
Succession2 
Succession3 
Succession4 
Succession5 
Succession6 

1.000 
.928** 
.917** 
.855** 
.750** 
.775** 

 
1.000 
.951** 
.899** 
.806** 
.818** 

 
 
1.000 
.911** 
.859** 
.842** 

 
 
 
1.000 
.800** 
.840** 

 
 
 
 
1.000 
.891** 

 
 
 
 
 
1.000 

MEAN 
SD 

3.283 
1.109 

3.342 
1.039 

3.311 
1.076 

3.411 
1.089 

3.008 
1.083 

3.121 
1.117 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .888 
Bartlett’s Test of Sphericity = 532.455,    df = 15,    p = .000 

หมายเหตุ: **p < .01; n = 60; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์  
(  2 = 10.02, df = 7, p = .187) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๕ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
๐.๘๔ และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ ๐.๐๘๖  แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดต้ังแต่ ๐.๘๓ ถึง ๐.๙๘  
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดคือเทคโนโลยี/
นวัตกรรม (Succession3) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๙๘ และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัย
แห่งความสําเร็จร้อยละ ๙๖ รองลงมา คือ ทักษะ/ความสามารถ (Succession2) มีค่านํ้าหนัก



๑๖๕ 

องค์ประกอบเท่ากับ ๐.๙๗ และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ ร้อยละ ๙๕ และตัวแปรที่
มีนํ้าหนักความสําคัญน้อยที่สุด คือ ทุน (Succession5) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๘๓  และมี
ความแปรผันร่วมกับปัจจัยแห่งความสําเร็จ ร้อยละ ๗๐  แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรเหล่าน้ีเป็นตัวแปรที่
สําคัญขององค์ประกอบปัจจัยแห่งความสําเร็จ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๖ และแผนภาพที่ ๓.๕ 

 

ตารางที่ ๓.๑๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ t R2 สปส.คะแนน

องค์ประกอบ beta B(SE) 
Succession1 
Succession2 
Succession3 
Succession4 
Succession5 
Succession6 

0.94 
0.97 
0.98 
0.93 
0.83 
0.85 

1.04(0.110) 
1.01(0.098) 
1.05(0.100) 
1.01(0.110) 
0.90(0.110) 
0.95(0.120) 

9.65** 
10.27** 
10.38** 
9.44** 
7.89** 
8.20**  

0.88 
0.95 
0.96 
0.86 
0.70 
0.73 

0.12 
0.29 
0.41 
0.10 
-0.07 
0.09 


2=  10.02     df =  7      p =  0.187     GFI =  0.95    AGFI =  0.84    RMSEA = 0.086

หมายเหตุ: **p < .01 

 
แผนภาพที่ ๓.๕ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 
 
 
 



๑๖๖ 

ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบธรรมะเพื่อการปฏิบัติ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

พบว่า ตัวแปรที่บ่งช้ีองค์ประกอบพุทธวิธีการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต้ังแต่ .๘๕๘ ถึง  
.๙๕๑ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็น
ความสัมพันธ์ทางบวกต้ังแต่ขนาดตํ่าถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงที่สุดคือ พากเพียร
ทํา (วิริยะ) กับ นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกตํ่าที่สุดคือ พากเพียรทํา 
(วิริยะ) กับ ใช้ปัญญาทบทวน(วิมังสา) เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ 
๓๗๖.๓๗๕ (p = .000) แสดงว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่าง
มีนัยสําคัญ และค่าดัชนีไกเซอร์ - ไมเยอร์ - ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy)  มีค่าเท่ากับ .๘๔๘ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๗ 
ตารางที่ ๓.๑๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร   

     ในองค์ประกอบธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  
ตัวแปร Dhamma1 Dhamma2 Dhamma3 Dhamma4 
Dhamma1 
Dhamma2 
Dhamma3 
Dhamma4 

1.000 
.950** 
.944** 
.884** 

 
1.000 
.951** 
.858** 

 
 
1.000 
.903** 

 
 
 
1.000 

MEAN 
SD 

3.603 
1.129 

3.504 
1.119 

3.423 
1.108 

3.317 
1.069 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .848 
Bartlett’s Test of Sphericity =  376.375, df =  6,   p = .000 

หมายเหตุ: **p < .01; n = 60; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จากค่า ไค-สแควร์  
(  2 =0.64, df = 1, p = 0.424) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ ๐.๙๙ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 
๐.๙๕ และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) มีค่า
เท่ากับ ๐.๐๐๐ แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดต้ังแต่  ๐.๙๒  ถึง ๐.๙๘  
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ พากเพียรทํา 
(วิริยะ) (Dhamma2) และนําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) (Dhamma3) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๙๘ 
เท่ากันทั้งสองตัวแปร และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัยธรรมะเพื่อการปฏิบัติร้อยละ ๙๖ และตัวแปรที่



๑๖๗ 

มีนํ้าหนักความสําคัญน้อยที่สุด คือ ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) (Dhamma4) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ ๐.๙๒ และมีความแปรผันร่วมกับธรรมะเพื่อการปฏิบัติ ร้อยละ ๘๔  แสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
เหล่าน้ีเป็นตัวแปรที่สําคัญขององค์ประกอบธรรมะเพื่อการปฏิบัติ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๘ และ
แผนภาพที่ ๓.๖ 

ตารางที่ ๓.๑๘ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบธรรมะเพ่ือ    
 การปฏิบัติ 

ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta B(SE) 

Dhamma1 
Dhamma2 
Dhamma3 
Dhamma4 

0.97 
0.98 
0.98 
0.92 

1.09 
1.09(0.05) 
1.08(0.05) 
0.99(0.07) 

 
22.35** 
22.12** 
15.15** 

0.94 
0.96 
0.96 
0.85 

0.16 
0.38 
0.21 
0.17 


2=  0.64    df =  1     p = 0.425       GFI = 0.99       AGFI =  0.95    RMSEA = 0.00  

หมายเหตุ: **p < .01 

 

แผนภาพที่ ๓.๖ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดปัจจัยธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 

 

ความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน พบว่า ตัวแปรที่บ่งช้ีองค์ประกอบประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ต้ังแต่ .๙๓๑ ถึง .๙๗๗ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกคู่ ลักษณะความสัมพันธ์



๑๖๘ 

ระหว่างตัวแปรเป็นความสัมพันธ์ทางบวกต้ังแต่ขนาดปานกลางถึงขนาดสูง ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
กันสูงที่สุดคือดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย (Effective3) กับยอมรับได้ในสังคม (Effective4) และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันตํ่าที่สุดคือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง (Effective1) กับยอมรับได้ในสังคม (Effective4)       
เมื่อพิจารณาค่า Bartlett’s Test of Sphericity มีค่าเท่ากับ ๔๗๒.๑๕๕ (p = .000) แสดงว่า 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญ และค่าดัชนี 
ไกเซอร์ - ไมเยอร์ - ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) มีค่า
เท่ากับ .๘๔๘ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตได้ของข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากพอที่จะนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๑๙ 

ตารางที่ ๓.๑๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปร 
 ในองค์ประกอบประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ 

ตัวแปร Effective1 Effective2 Effective3 Effective4 
Effective1 
Effective2 
Effective3 
Effective4 

1.000 
.958** 
.935** 
.931** 

 
1.000 
.962** 
.957** 

 
 
1.000 
.977** 

 
 
 
1.000 

MEAN 
SD 

3.360 
1.064 

3.328 
1.054 

3.373 
1.108 

3.275 
1.125 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .848 
Bartlett’s Test of Sphericity =  472.155 ,  df = 6,  p = .000 

หมายเหตุ: **p < .01; n = 60; ระดับการให้คะแนน ๕ ระดับ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันตามโมเดลการวัดองค์ประกอบประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาได้จาก
ค่าไค-สแควร์ (  2 = 0.05, df = 1 , p = 0.821) ซึ่งแตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ ๑.๐๐๐ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
มีค่าเท่ากับ ๑.๐๐๐ และค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า 
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐  แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทั้งหมดมีค่าเป็นบวก มีขนาดต้ังแต่ ๐.๙๔ ถึง ๐.๙๙ 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ทุกตัว ตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ ดํารงอยู่ไม่
เลื่อมคลาย (Effective3) และยอมรับได้ในสังคม (Effective4) มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
๐.๙๙ ทั้งสองตัวแปร และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัยประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์  
ร้อยละ ๙๘ และตัวแปรที่มีนํ้าหนักความสําคัญน้อยที่สุด คือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง (Effective1) มีค่า
นํ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ ๐.๙๔ และมีความแปรผันร่วมกับปัจจัยประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ ร้อยละ ๘๙ แสดงให้เห็นว่าตัวแปรเหล่าน้ีเป็นตัวแปรที่สําคัญขององค์ประกอบ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๒๐ และแผนภาพที่ ๓.๗ 



๑๖๙ 

ตารางที่ ๓.๒๐ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดองค์ประกอบประสิทธิผล  
 พุทธวิธีการบริหารจัดการ 

ตัวแปร น้ําหนักองค์ประกอบ t R2 สปส.คะแนน
องค์ประกอบ beta B(SE) 

Effective1 
Effective2 
Effective3 
Effective4 

0.94 
0.97 
0.99 
0.99 

1.02 
1.04(0.041) 
1.11(0.055) 
1.12(0.057) 

 
25.26** 
20.26** 
19.52** 

0.89 
0.94 
0.98 
0.98 

0.03 
0.13 
0.46 
0.28 


2=  0.05    df = 1    p =  0.821     GFI = 1.000      AGFI = 1.000      RMSEA =  0.000   

หมายเหตุ: **p < .01 

 
แผนภาพที่ ๓.๗ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดปัจจัยประสิทธิผล 

    พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ 

 ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยระยะที่ ๒ ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 ๑. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดําเนินการแจกแบบสอบถามและรวบรวมในระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และดําเนินการติดตามแบบสอบถามเพ่ิมเติมในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คิดเป็นระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ เดือน    

 
 



๑๗๐ 

 ๒. การตอบกลับของแบบสอบถาม 
จากแผนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้แจก

แบบสอบถามท้ังหมดจํานวน ๖๐๐ ฉบับ จําแนกตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ผลการตอบกลับของ
แบบสอบถามทั้งหมด  ๕๒๐ ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ ๘๖.๖๗ นําไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัยลําดับต่อไป 

แหล่งข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ในเขตจังหวัดกลุ่ม

ตัวอย่าง จํานวน ๔ จังหวัด โดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) 
ตัวแปรที่นําเข้ามาวิเคราะห์ในโมเดล  
เน่ืองจากในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ (Multiphase+Mixed 

Methods Research) โดยนําวิธีการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
กรอบแนวคิดในการวิจัยก่อนนํามาพัฒนาเป็นโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการที่แสดง
อิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ี
มีตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งหลังจากวิจัยเชิงคุณภาพเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยสามารถกําหนดตัวแปรที่นํามาใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรแฝงภายใน ๒ ตัวแปร ตัวแปรแฝง
ภายนอก  ๒ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ ๒๐ ตัวแปร จํานวน ๑ โมเดล แสดงรายละเอียดของตัวแปร
ดังน้ี 

  ๑. ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Endogenous Latent and Observed 
Variables) ในการวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรแฝงภายใน คือ ประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการ และตัวแปรแฝง
ภายในที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน คือ ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ แสดงรายละเอียดของตัวแปรได้ดังน้ี 
    ๑) ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร หมายถึง ผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรอันจะสังเกตได้จาก ความคงอยู่ของศูนย์ การสร้าง
เครือข่าย การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และการได้รับการยอมรับจากสังคม แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน หรือ ๔ 
ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย ๑) พัฒนาไม่หยุดย้ัง ๒) รวมพลังสร้างเครือข่าย และ ๓) ดํารงอยู่ไม่
เสื่อมคลาย ๔) ยอมรับได้ในสังคม สามารถวัดได้จากข้อคําถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจํานวน ๒๒ ข้อ  

  ๒) ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการลง
มือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แบ่งออกเป็น ๔ ข้อ หรือ ๔ ตัวแปรสังเกต
ได้ ประกอบด้วย ๑) มีใจรัก (ฉันทะ) ๒) พากเพียรทํา (วิริยะ) ๓) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ๔) ใช้ปัญญา
ทบทวน (วิมังสา) สามารถวัดได้จากข้อคําถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน ๑๘  ข้อ 

   ๒. ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Exogenous Latent and Observed 
Variables) ในการวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรแฝงภายนอก ๒ ตัวแปร คือ ๑) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
๒) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ แสดงรายละเอียดของตัวแปรได้ดังน้ี 
    ๑) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 



๑๗๑ 

โดยมีหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่มี ๖ ด้าน หรือ ๖ ตัวแปร
สังเกตได้ ประกอบด้วย ๑) ร่วมคิด ๒) ร่วมตัดสินใจ ๓) ร่วมวางแผน ๔) ร่วมดําเนินการ ๕) ร่วมติดตาม
ประเมินผล ๖) ร่วมรับผลประโยชน์ สามารถวัดได้จากข้อคําถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน ๓๓ ข้อ 

   ๒) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ หมายถึง ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน
การเกษตรจําเป็นต้องมีเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของศูนย์ ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย ๖ ตัวแปรสังเกตได้ 
ประกอบด้วย ๑) ความรู้ ๒) ทักษะ/ความสามารถ ๓) เทคโนโลยี/นวัตกรรม ๔) เกษตรกรต้นแบบ  
๕) ทุน ๖) การตลาด สามารถวัดได้จากข้อคําถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จํานวน ๒๙ ข้อ 

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรบัการวิจัยระยะที่ ๒ ได้ดําเนิการดังน้ี 
๑. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

๑.๑ วิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนซ์บาค 
๑.๒ วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น 

๒.๑ วิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรที่เก่ียวข้องกับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ความถี่และร้อยละ 

๒.๒ วิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ 
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) เพ่ือดูลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 

๒.๓ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามวิจัย 

ใช้การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความตรงของโมเดลแบบมีตัวแปรส่งผ่านและการ
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมด้วยโปรแกรมสถิติช้ันสูง เพ่ือศึกษาตัวแปรธรรมะเพ่ือการ
ปฏิบัติที่เป็นตัวแปรส่งผ่านในการอธิบายอิทธิพลของของตัวแปรหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
และปัจจัยแห่งความสําเร็จ ต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๓ 

 
๓.๔ การวิจัยระยะท่ี ๓ 

ในการวิจัยระยะที่ ๓ น้ี ใช้การศึกษาด้วยวิธีเชิงเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Design) อีกคร้ังหน่ึง ด้วยวิธีการทําสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus group discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธ
วิธีการบริหารจัดการ แสดงรายละเอียดของการดําเนินการวิจัยได้ดังน้ี 
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๓.๔.๑ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
สําหรับการศึกษาวิจัยในระยะท่ี ๓ ในส่วนของการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยได้คัดเลือก

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธวิธีการบริหารจัดการ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และได้ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วยรายช่ือ แสดงดังตารางที่ ๓.๒๑ 
 

ตารางที่ ๓.๒๑ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่มเฉพาะ  
ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย 
๑ อ.ดร.ลําพอง กลมกูล รักษาการผู้อํานวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและ

บริการวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา 
๒ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ์ฝ่ายวิชาการ 
๓ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
๔ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๕ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
๖ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๗ อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง  อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
๘ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. พระนักพัฒนาเกษตรเชิงพุทธ รองเจ้าคณะอําเภอ

อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
๙ นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
๑๐ นายประมาณ สว่างญาติ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าเกษตร อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
๓.๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้ วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม หัวข้อ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

๑) นําโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ได้
จากการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ มาใช้เป็นโมเดลต้ังต้นช่วย
ในการกําหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)   



๑๗๓ 

๒) ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึกการ
สนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันโมเดลโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การใช้
ประโยชน์ และข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปพัฒนาต่อยอด 

๓) นําเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบาย
เสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่างๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ให้
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้เช่ียวชาญ
การวิจัย ผู้เช่ียวชาญทางด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับพุทธวิธีการบริหาร
จัดการ ที่คัดเลือกมาในการวางแผนเก็บข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

๑) ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
๒) สร้างแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ตามกรอบโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร

จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีกําหนด  
๓) เมื่อถึงวันนัดหมายเพื่อสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เช่ียวชาญ มีการเตรียมความพร้อมทั้ง

การแต่งตัวและบุคลิกภาพ แนะนําตนเองในฐานะนักวิจัย อธิบายความสําคัญและปัญหาในการทําวิจัย
เรื่องน้ี ก่อนเริ่มการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

๔) ดําเนินการบันทึกข้อมูลขณะการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามประเด็นที่
ต้องการอย่างครบถ้วน เมื่อดําเนินการสนทนากลุ่มเฉพาะเรียบร้อย มีการลงนามในเอกสาร ถ่ายภาพ 
และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เช่ียวชาญ 

๓.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ มาทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น

สําคัญ จัดหมวดหมู่ตามประเด็นเพ่ือสรุปเพ่ิมเติมเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มเฉพาะจะถูกดําเนินการ

จนกระทั่งข้อมูลที่ต้องการมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 จากการออกแบบการวิจัยทั้งระยะท่ี ๑ การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
ระยะที่ ๒ การวิจัยเชิงปริมาณ และระยะที่ ๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
สามารถอธิบายขั้นตอนดําเนินการวิจัยได้ดังแผนภาพที่ ๓.๔ 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

ขั้นตอนการดําเนนิการ  กระบวนการ  ผลที่ได้รับ 
ระยะที่ ๑     

ศึ กษาแนวคิ ด  ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

และงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง ทั้ง
เ อ ก ส า ร ภ า ย ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ 

๒. พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓ . สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ

เ ก่ียว กับศูนย์ เ รี ยน รู้ชุมชน
ก า ร เ ก ษ ต ร ท่ี ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จและผู้เชี่ยวชาญ
เก่ียวกับพุทธวิธีการบริหาร
จัดการ  

 ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เ รียนรู้ชุมชน
การเกษตร 

๒. พัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากผลของการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

๓. จัดทําแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับประสิทธิผลพุทธ
วิ ธี ก า รบ ริห า ร จั ดก า รศู น ย์ เ รี ย น รู้ ชุ ม ชน
การเกษตร และตรวจสอบเคร่ืองมือด้วยวิธี CVI 

๔.  ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธ
วิ ธี ก า รบ ริห า ร จั ดก า รศู น ย์ เ รี ย น รู้ ชุ ม ชน
การเกษตรโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ จํานวน ๒๓ รูป/คน 

 

 ๑. นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

๒. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จั ด ก า ร ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น
การเกษตร 

๓.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และตัว
แปรส่งผ่านที่น่าจะเป็นไปได้  

๔.  ได้โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร (จากการวิจัยเชิง
คุณภาพ) 

     

ระยะที่ ๒     
ตรวจสอบความตรงของโมเดล
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
๑. พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง มื อ แ ล ะ

ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 ๑. จัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

๒. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนํามาหาค่า IOC 
๓. Try out โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค  
๔. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

Validity) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรให้ได้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ 

๕. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ๔ จังหวัดใน
เ ข ต ภ า ค ก ล า ง ต อ น บ น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และนนทบุรี  
จํานวน ๕๒๐ ชุด 

๖.  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วย
สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงสรุปอ้างอิงและการ
วิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล,
 , S.D., ค่าร้อยละ, และโมเดลสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) 

 ๑. ได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบ
แบบสอบถามจํานวน ๕๒๐ ชุด 

๒. ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ๒.๑ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เ ก่ี ย ว กั บ ลั ก ษณ ะก ลุ่ ม
ตัวอย่าง การแจกแจงของ
กลุ่มตัวอย่าง 

  ๒.๒ ได้ผลการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพล ต่อประสิท ธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น
การเกษตร  และตัวแปร
ส่งผ่าน 

๒.๓ ได้โมเดลประสิทธิผลพุทธ 
วิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

     
ระยะที่ ๓     
   ตรวจสอบความตรงของโมเดล
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
อีกคร้ังด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ  

 ๑. การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 
๑๐ รูป/คน เพ่ือยืนยันโมเดลประสิทธิผลพุทธ
วิ ธี ก า รบ ริห า ร จั ดก า รศู น ย์ เ รี ย น รู้ ชุ ม ชน
การเกษตรอีกคร้ัง โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
คือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

 ได้โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร และองค์ความรู้ 

 

แผนภาพที่ ๓.๘   ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 



 
 

 
บทที่ ๔ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร” เป็นการวิจัยผสานวิธีพหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) ด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีมีประสิทธิผล ๒) เพ่ือพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ๓) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แสดงได้ดังต่อไปน้ี 

๔.๑ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีมีประสิทธิผล 
๔.๒ การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
๔.๓ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์

เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
๔.๔ ผลการสนทนากลุ่มฉพาะ 
๔.๕ องค์ความรู้ 

๔.๑ การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีมีประสิทธิผล 
ในการตอบคําถามการวิจัยข้อ ๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร

ที่มีประสิทธิผล ผู้วิจัยได้ศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็น
ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ประสบความสําเร็จ และผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับพุทธ
วิธีการบริหารจัดการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนา ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีรายช่ือดังแสดงไว้ในบทที่ ๓  

โดยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น ๒ ตอนดังน้ี 
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเอกสาร 
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงอิทธิพล

ของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ของแต่ละตอนได้ดังต่อไปน้ี 
ตอนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาเอกสาร 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเอกสาร ได้ประเด็นจากการวิเคราะห์ คือ ตัวแปร

ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แบ่งเป็นตัวแปรภายใน
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แฝง ๒ ตัวแปรคือ ๑) ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ ๒) พุทธวิธีการบริหารจัดการ และตัวแปร
ภายนอกแฝง ๒ ตัวแปรคือ ๑) การบริหารจัดการ ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแสดง
รายละเอียดของตัวแปรที่ได้จากการวิเคราะห์ดังน้ี 

๑. ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายใน (Endogenous Latent and Observed 
Variables) ในการวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรภายในแฝง คือ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ และตัว
แปรภายในแฝงที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน คือ พุทธวิธีการบริหารจัดการ แสดงรายละเอียดของตัวแปรได้ดังน้ี 
  ๑.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารจัดการ
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามโมเดลท่ีพัฒนาขึ้น แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน หรือ ๓ ตัวแปรสังเกตได้ 
ประกอบด้วย ๑) การรวมกลุ่มเกษตรกร (Smart Group) ๒) เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) 
และ ๓) ผลผลิตที่มีคุณภาพ (Smart Product) 
 ๑.๒ พุทธวิธีการบริหารจัดการ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการร่วมกับ
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน หรือ ๔ ตัวแปรสังเกตได้ประกอบด้วย ๑) มีใจรัก (ฉันทะ) ๒) พากเพียรทํา (วิริยะ) 
๓) ติดตามตรวจสอบ (จิตตะ) ๔) รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) 

๒. ตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ภายนอก (Exogenous Latent and Observed 
Variables) การวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร คือ ๑) การบริหารจัดการ  ๒) การมีส่วน
ร่วมของประชาชน แสดงรายละเอียดของตัวแปรได้ดังน้ี 

 ๒.๑ การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร ๔ ขั้นตอน หรือ ๔ ตัวแปรสังเกตได้ ประกอบด้วย ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัด
องค์กร (Organizing) ๓) การนํา (Leading) และ ๔) การควบคุม (Controlling)  

 ๒.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่เกษตรกรในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน หรือ ๔ ตัวแปรสังเกตได้ 
ประกอบด้วย ๑) ร่วมตัดสินใจ ๒) ร่วมดําเนินการ ๓) ร่วมรับผลประโยชน์ และ ๔) ร่วมติดตาม
ประเมินผล 

จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปตัว
แปรทั้งตัวแปรภายในแฝง ตัวแปรภายนอกแฝง และตัวแปรส่งผ่าน ดังที่ได้อธิบายมาข้างต้น ซึ่งสามารถ
แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ชุมชน
การเกษตรได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑ 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยเป็นโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ได้จากการศึกษาเอกสาร

๑๗๗

การบริหาร
จัดการ

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

พุทธวิธีการ
บริหารจัดการ

การวางแผน 
(Planning)

การจัดองค์กร 
(Organizing)

การนํา (Leading) 

ร่วมรับผลประโยชน์ 

ร่วมดําเนินการ ประสิทธิผล
พุทธวิธีการ

บริหารจัดการ

การรวมกลุ่ม
เกษตรกร 

(Smart Group) 

เกษตรกรต้นแบบ 
(Smart Farmer) 

ผลผลิตที่มีคุณภาพ
(Smart Product) 

มีใจรัก  
(ฉันทะ)

พากเพียรทํา 
(วิริยะ)

รอบคอบแก้ไข 
(วิมังสา)

การควบคุม 
(Controlling)

ร่วมประเมินผล 

ร่วมตัดสินใจ 

ตัวแปรแฝง A จะได้
จากการวิจัยเชิง

คุณภาพตัวแปรสังเกตได้ A 

ติดตามตรวจสอบ 
(จิตตะ)
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ตอนท่ี ๒ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยที่แสดงอิทธพิล
ของตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
เก่ียวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ ที่ได้รับจากการศึกษาภาคสนามโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงได้ดังต่อไปน้ี 

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน จากการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ หลังจากผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้  
ความเช่ียวชาญ หรือประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร จํานวน ๒๓ 
รูป/คน ผลการสัมภาษณ์ปรากฎว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ออกมาในรูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรของเกษตรกร
ทุกคนในชุมชน โดยมีรูปแบบของการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์เป็นตัวแทนของเกษตรกรเข้า
มาร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น และบริหารจัดการศูนย์ใน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งสรุปผล
การสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปน้ี  

การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร จําเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในพ้ืนที่ เริ่มต้ังแต่การจัดต้ังศูนย์ จะต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ขึ้นมาเพ่ือทําหน้าที่รับผิดชอบ
เรื่องต่างๆ ได้แก่ ประธานศูนย์ รองประธาน กรรมการ เหรัญญิก เป็นต้น๑  

จํานวนของคณะกรรมการก็ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ที่ศูนย์น้ันรับผิดชอบดูแล ส่วนมาก
การดูแลจะแบ่งเป็นอําเภอ ใน ๑ อําเภอจะมีศูนย์หลัก ๑ ศูนย์ และศูนย์เครือข่ายขึ้นอยู่กับจํานวน
ตําบลภายใต้อําเภอน้ันๆ๒  

มีเกษตรตําบลเป็นผู้ประสานงาน คณะกรรมการศูนย์จะคัดเลือกจากเกษตรกรในพ้ืนที่ที่
พอจะมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นําชุมชน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ เช่ือถือได้ในชุมชน 
คณะกรรมการศูนย์จะเป็นตัวแทนของเกษตรกรในชุมชน มีหน้าที่ในการร่วมบริหารจัดการ ต้ังแต่การ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์๓  

ไม่ได้เป็นแค่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเท่าน้ัน แต่คณะกรรมการเหล่าน้ีจะต้องเป็น
ตัวแทนบริหารจัดการพ้ืนที่ย่อย เพ่ือรับความคิดเห็นของเกษตรกรในพ้ืนที่ของตนเองเข้ามาร่วม
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการต่อไป อีกทั้งในแต่ละปียังมีการจัด

                                                            
๑สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้ อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน, ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๒. 
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ประชุมรวมกลุ่มประชาชนหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ระดับอําเภอเพ่ือนําเสนอผลงาน แชร์ประสบการณ์ 
รับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือรับฟังปัญหาเพ่ือร่วมกันแก้ไขอีกด้วย ซึ่งหากเป็น ศูนย์เรียนรู้เพ่ือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จะเรียกวันประชุมใหญ่น้ีว่า วัน Field Day๔  
จากที่กล่าวมา เรียกได้ว่าการดําเนินการแบบนี้เป็น การบริหารแบบมีส่วนร่วมน่ันเอง  

๑.๑ การร่วมคิด  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบความสําเร็จ

ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษรตกร พบว่า ในชุมชนแต่ละ  ชุมชนจะมีปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรต้องเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้  
การให้บริการด้านการเกษตร และแก้ปัญหาการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน และบางคร้ังปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในชุมชนอาจไม่ใช่แค่ปัญหาทางการเกษตรเท่าน้ันแต่มีความเช่ือมโยงกัน จึงต้องมีการคิดให้
รอบด้าน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ การให้เกษตรกรในชุมชุมได้มีส่วนร่วมคิดถึงปัญหาที่มีในชุมชน
ของตนเองว่ามีอะไรบ้าง ทุกคนต้องร่วมรับรู้ เข้าใจ และยอมรับปัญหาของชุมชน เพ่ือที่จะคิดแนวทาง
แก้ปัญหาที่ดีที่สุดของชุมชน ปัญหาของการทําเกษตรกรรมมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่  

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ในพ้ืนที่จังหวัดน่านเกษตรกรจะพบปัญหาสภาพดินฟ้า
อากาศ ขาดแคลนนํ้า ในบางคร้ังประสบปัญหาน้ําท่วมเน่ืองจากพ้ืนที่ป่าถูกทําลาย๕  

การตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือปลูกไร่ข้าวโพด หรือในเขตจังหวัดพ้ืนที่ใกล้ทะเลก็ประสบปัญหา
ดินเค็ม และน้ําท่วมพ้ืนที่เกษตร๖ 

การสืบทอดอาชีพ คือการไม่มีทายาทสืบทอดการทําเกษตรต่อจากคนรุ่นก่อน เพราะคน
รุ่นใหม่นิยมเข้ามาหางานทําในกรุงเทพ เพราะคิดว่าอาชีพเกษตรกรไม่สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัว๗  

ด้านการตลาด เกษตรกรมีปัญหาในการหาตลาดมารองรับผลผลิต เมื่อผลิตได้มากแต่ไม่มี
ตลาดมารองรับเกษตรก็ไม่รู้ว่าจะปลูกเพ่ือขายใคร๘  

เรื่องทุนหรือที่เข้าใจง่ายๆ ก็คือปัญหาปากท้องของเกษตรกร หน้ีสินที่เกิดจากการทํา
เกษตรแบบผิดวิธี๙  

                                                            
๔สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้ อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๕สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๗สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๙สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๐ 
 

การใช้เงินอนาคตมาลงทุนทําการเกษตร หมดเงินไปกับการซื้อสารเคมีมาใช้ในการทํา
การเกษตร ไม่มีต้นทุนเพ่ือมาใช้ในการผลิต๑๐  

ปัญหาสุขภาพ อันเน่ืองมาจากการใช้สารเคมีในการทําเกษตรแล้วปนเป้ือนเข้าสู่ร่างกาย  
ปัญหาการขาดความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ถูกต้องในการทําเกษตรกรรม รวมถึงปัญหา

ที่ไม่เก่ียวข้องกับการเกษตรแต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีผลกระทบต่อชีวิตเกษตรกร  
ปัญหาเรื่องยาเสพติดในพ้ืนที่ชุมชน เมื่อมีเยาวชนติดยาเสพติด พ่อแม่ซึ่งเป็นเกษตรกรเกิด

ความเครียด เป็นห่วงลูกส่งผลต่อการทํางาน๑๑  
ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาส่งผลถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมของเกษตรกรท้ังสิ้น เมื่อเกษตรกร

ในพ้ืนได้ทราบและรับรู้ถึงปัญหาของชุมชนแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องร่วมคิดก็คือแนวทางการแก้ปัญหาของ
แต่ละเรื่อง ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาในขั้นตอนการร่วมคิดน้ัน ก็จะมีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของปัญหาในแต่ละชุมชน ดังน้ี  

ปัญหาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น การขาดนํ้าในจังหวัดน่าน ถึงแม้จะมี
แม่นํ้าน่านไหลผ่าน แต่ด้วยพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงการจะสูบนํ้าขึ้นมาใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย แนวทางที่เกษตรกร
ช่วยกันคิดแก้ปัญหา ได้แก่ การหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมหรือ ความรู้ ทักษะและความสามารถ
จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการดึงนํ้าบาดาลขึ้นมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีขอฝนตามประเพณี ความ
เช่ือที่มีต่อๆกันมา หรือการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือ๑๒  

ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าบนที่ราบสูงเพ่ือเอาที่ดินมาทําไร่ข้าวโพดเพราะมีผู้มารับซื้อถึงที่
และให้ราคาดี มีแนวทางการแก้ปัญหาได้แก่ การทําโครงการฝากป่าไว้กับพระโดยใช้กุศโลบาย  
เล่นกับความเช่ือของชาวบ้านว่าป่าก็เหมือนบ้าน ถ้าฝากบ้านไว้กับพระให้พระดูแลก็จะได้บุญ  
ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ก็จะนําพ้ืนที่เหล่าน้ันมาปลูกป่า หรือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เปลี่ยนความคิดของ
เกษตรกรจากเกษตรบนฐานทุนเป็นเกษตรบนฐานธรรม๑๓  

นอกจากน้ันปัญหานี้อาจเกิดมาจากสาเหตุที่เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ
เก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาแนวทางแก้ปัญหาอีกวิธีคือ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่เกษตรกร๑๔   

                                                            
๑๐สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๑สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๒สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๔สัมภาษณ์ นางสาววิศรา ไชยสาลี, นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๑ 
 

ปัญหาการสืบทอดอาชีพจากรุ่นสู่รุ่น มีแนวทางแก้ปัญหาการขาดทายาทเพ่ือมาสืบทอด
อาชีพเกษตรกรรม โดยการเชิญชวนลูกหลานเกษตรกรเข้าไปร่วมประชุมเพ่ือรับรู้ถึงปัญหา  
เห็นความสําคัญ และเห็นโอกาสที่จะสร้างรายได้จากการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ หรือ การสร้าง Young Smart Farmer จากลูกหลานเกษตรกรข้ึนมา โดยหาแนว
ทางการปรับวิธีคิด การให้ความรู้ และให้เห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกร๑๕  

อีกประเด็น คือ Young Smart Farmer จะเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าเกษตรกรรุ่นเก่า สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํา
เกษตรกรรมได้ เช่นการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ผ่านทาง Face Book และ Line เป็นต้น๑๖  

ซึ่งกลุ่ม Young Smart Farmer เหล่าน้ีจะเป็นกลุ่มที่เติบโตไปเป็นเกษตรกรต้นแบบ ผู้นํา
ชุมชน หรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปในอนาคตได้  

ส่วนปัญหาการหาตลาดมารองรับผลผลิต แนวทางในการแก้ปัญหา ได้แก่ การรวมกลุ่ม
เพ่ือขยายแปลงการผลิตเป็นแปลงใหญ่ เมื่อผลผลิตมากขึ้นอํานาจในการต่อรองกับตลาดที่เข้ามารับ
ซื้อก็จะมากตามไปด้วย๑๗  

การใช้กลไกสร้างมาตรฐานคุณภาพให้กับสินค้า เช่น มาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Organic Guarantee System : PGS) เพ่ือให้ผลผลิตได้รับการยอมรับคุณภาพ 
ปลอดภัย ไร้สารเคมีก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม
เห็นการทํางานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการบริโภคสินค้า๑๘   

ปัญหาเรื่องทุนหรือเร่ืองปากท้อง หน้ีสินของชาวบ้านก็มีแนวทางในการแก้ปัญหา ได้แก่ 
ศูนย์เรียนรู้ควรให้ความรู้เก่ียวกับการทําเกษตรแบบพอเพียง เกษตรผสมผสานเพ่ือปิดประตูครัว 
หมายถึง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ทําเพ่ือใช้ในครัวเรือนก่อนค่อยทําเพ่ือธุรกิจ๑๙  

การประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือเอกชนเพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ทําการเกษตร หรือเพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องในการทําการเกษตรแบบไม่ให้เป็นหน้ี หรือประสานงานกับ
สถาบันการเงินเพ่ือเป็นแหล่งเงินกู้ราคาถูกให้แก่เกษตรกร๒๐  

                                                            
๑๕สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๖สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๗สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๘สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๙สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๐สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะก

รี จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๒ 
 

ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรที่เกิดจากสารเคมีที่ปนเปื้อนจากการทําการเกษตร  
มีแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการให้ความรู้การทําเกษตรแบบปลอดภัยเช่นการทําเกษตรแบบท่ีใช้
สารเคมีในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ๒๑  

การทําเกษตรอินทรีย์แบบที่ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต เกษตรอินทรีย์ปฏิเสธการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เน่ืองจากสารเคมีการเกษตรมีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบ
นิเวศ๒๒ 

ปัญหาการขาดความรู้ที่ถูกต้องในการทําการเกษตร เช่น ความรู้เก่ียวกับเมล็ดพันธ์ุ  
การทํานา การทํานํ้าหมักหรือปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด แนวทางในการแก้ปัญหาคือการเติมเต็ม
ความรู้ที่เก่ียวข้อง โดยโดยปราชญ์ของศูนย์เรียนรู้เอง หรือจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ เข้ามาให้ความรู้ โดยเฉพาะถ้าเป็นความรู้ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ศูนย์เรียนรู้จะต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้หน่วยงานท่ีมีความรู้ในเรื่องน้ันๆ เข้ามาให้
ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่๒๓  

ส่วนปัญหายาเสพติดกับเยาวชนในพื้นที่ก็ต้องคิดวิธีแก้ปัญหาให้รอบด้าน เช่น การพา
เยาวชนไปบําบัด ให้ความรู้เก่ียวกับโทษของยาเสพติด และต้องหางานในศูนย์เรียนรู้ให้เค้าได้ร่วม
รับผิดชอบไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก๒๔  

จากแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาน้ี ล้วนมาจากการร่วมกัน
คิดของเกษตรกรในพ้ืนที่ และที่สําคัญอีกประเด็นคือไม่ว่าจะทําการแก้ปัญหาด้วยวิธีใด เกษตรกร
ต้นแบบต้องทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่างของความสําเร็จให้เกษตรกรในชุมชนได้เห็นก่อน 
เมื่อมีต้นแบบที่ดีก็จะเกิดการเลียนแบบและปฏิบัติตาม นอกจากการร่วมกันคิดปัญหา และวิธีการ
แก้ไขแล้ว ยังมีสิ่งอ่ืนๆ ที่เกษตรกรในพ้ืนที่หรือสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ต้องร่วมกันคิด ได้แก่ การต้ัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์เรียนรู้ หรือข้อตกลงร่วมกัน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ต้องมีข้อตกลงว่า  
จะไม่แอบใช้สารเคมีในการทําเกษตร หากมีการตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีจะต้องมีการถูก
ลงโทษจากกลุ่ม เป็นต้น๒๕  

                                                            
๒๑สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๒สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๓สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะกรี 

จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๔สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๕สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๓ 
 

เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางการดําเนินการให้ไปในทิศทางหรือการทํางานบนอุดมการณ์
เดียวกัน รวมถึงการกําหนดเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน เช่น การลดต้นทุนการผลิตให้ได้ร้อยละ ๒๐ 
จากการลงทุนครั้งก่อน การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต๒๖  

นอกจากน้ันในการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร การมีส่วนร่วมในการคิด
กําหนดหลักสูตรและวิธีการถ่ายทอดความรู้ก็เป็นอีกหน่ึงเรื่องที่สําคัญ เพราะการกําหนดหลักสูตรจะ
ต่อเน่ืองมาจากการร่วมคิดปัญหาของเกษตรกรในชุมชน หลักสูตรกับปัญหาจะต้องมีความสอดคล้อง
กัน เช่น การทําปุ๋ยชีวภาพเกษตรกรมีปัญหาเรื่องกลิ่นของการหมักปุ๋ยซึ่งเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้ ทางศูนย์
เรียนรู้ต้องคิดหลักสูตรเพ่ือแก้ปัญหานี้โดยการเปลี่ยนวัตถุดิบแต่ไม่ให้คุณภาพของปุ๋ยลดลง๒๗  

ส่วนวิธีการในการถ่ายทอดความรู้น้ันอาจจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของ
หลักสูตร เช่น การสอนแบบให้ลงมือปฏิบัติจริง การสอนทฤษฎี ทําให้ดูแล้วกลับไปปฏิบัติจริงในแปลง
ของตนเอง เป็นต้น๒๘  

สรุปได้ว่า การร่วมคิด คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
และเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
หลักสูตรที่เหมาะสม และวิธีการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงร่วมคิดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย บทบาทหน้าที่และ
ข้อตกลงร่วมกันของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร สามารถสรุปการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมคิดได้
ดังแผนภาพที่ ๔.๒ 

 
  

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมคิด 

                                                            
๒๖สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะกรี 

จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๗สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๘สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมคิด

คิดปัญหา
ของชุมชน คิดแนวทาง

ในการ
แก้ปัญหา

คิดวิสัยทัศน์
ของศูนย์

คิดเป้าหมาย
ของศูนย์คิดบทบาท

หน้าที่ของ
ศูนย์

คิดข้อตกลง
ร่วมกัน

คิดหลักสูตร
การสอน

คิดวิธีการ
ถ่ายทอด
ความรู้



๑๘๔ 
 

 ๑.๒ การร่วมตัดสินใจ  
 เมื่อเกษตรกรในพ้ืนที่ได้ร่วมกันคิดปัญหาของชุมชน คิดแนวทางการแก้ปัญหา คิดวิสัยทัศน์
ของศูนย์ และคิดเป้าหมายของกลุ่มเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ก็คือ  
การร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงข้อตกลง
ร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ อธิบายได้ดังน้ี  
 ปัญหาจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เช่น ปัญหาการขาดนํ้าของพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ได้ตัดสินใจใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยขอการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มาช่วยในการดึงนํ้าจากแหล่งนํ้าเพ่ือมาใช้ในการเกษตร๒๙  
 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดมหาสารคามแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการให้เครือข่าย
มาขุดสระเพื่อกักเก็บนํ้าและทดลองปลูกพืชโดยใช้นวัตกรรมในการประหยัดนํ้า ไม่ต้องรดนํ้าทุกวัน  
แต่คุณภาพของผักที่ปลูกยังเหมือนเดิม๓๐  
 ศูนย์เรียนรู้การทํานา ในจังหวัดสุพรรณ แก้ปัญหานํ้าท่วมพ้ืนที่ทุกปีด้วยการวางแผนการ
ปลูกตามฤดูกาล หรือช่วงเวลาที่นํ้ายังไม่ท่วมในแต่ละปี เก็บเก่ียวให้ทันก่อนนํ้าท่วม ก็จะสามารถลด
ความเสียหายให้กับข้าวได้๓๑  
 ศูนย์เรียนรู้พืชสวนในเขตจังหวัดเพชรบุรี ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหานํ้าท่วม 
โดยการใช้ความรู้ทางการเกษตรจากภูมิปัญญาที่มีคือการเลือกปลูกพืชที่ทนนํ้าท่วมได้ปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ชมพู่ ตาลโตนด ละมุด เป็นต้น๓๒  
 ปัญหาการสืบทอดอาชีพเกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS น่าน ตัดสินใจ
แก้ปัญหานี้โดยให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมของกลุ่มเพ่ือเข้าใจปัญหา 
เห็นความสําคัญ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ีทําให้กลุ่มมีสมาชิค
หลายช่วงอายุต้ังแต่ย่ีสิบต้นๆ จนถึงเจ็ดสิบปลายๆ ถือว่าเป็นความสําเร็จในการสร้าง Young Smart 
Farmer ของกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS น่าน๓๓  
 ศูนย์เรียนรู้เอกชน ในจังหวัดอยุธยา๓๔และกาญจนบุรี๓๕ ใช้วิธีการแก้ปัญหาการสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรโดยการเปิดบริษัททําการเกษตรแบบครบวงจร คือมีแปลงผลิต บริษัทรับซื้อผลผลิต และบริษัท

                                                            
๒๙สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒. 
๓๐สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๓๑สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๓๒สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๓๓สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๓๔สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๓๕สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๕ 
 

แปรรูปผลผลิต ให้ทายาทดูแลกิจการ แต่เน่ืองจากศูนย์ทั้งสองนี้เป็นศูนย์เอกชนมีทุนในการดําเนินการ 
จึงสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีน้ีได้ ศูนย์ทั่วไปอาจใช้เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับลูกหลาน และให้
เค้าเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําเกษตรกรรมก็สามารถเป็นแรงผลักดันการสืบทอดอาชีพได้  
 ปัญหาด้านการตลาด เป็นส่วนสําคัญมากสําหรับเกษตรกรในชุมชนซึ่งศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรควรให้ความสําคัญกับเรื่องการตลาด โดยมีบทบาทหน้าที่ในการหาตลาดมาเพ่ือรองรับ
ผลผลิตของชุมชน หลักสําคัญของการเกษตรสมัยใหม่คือ ใช้ตลาดนําการผลิต๓๖  
 หากเราทราบความต้องการของตลาดทั้งปริมาณและคุณภาพแล้วผลิตตามความต้องการ
น้ัน ทําให้ลดความเสี่ยงของผลผลิตที่ล้นตลาดหรือขายไม่ได้ เกษตรกรควรมีความรู้เรื่อง Demand และ 
Supply การทําตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า เศรษฐกิจพอเพียง  
มาจากคําว่า เศรษฐศาสตร์ กิจกรรม และ พอเพียง อธิบายได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ การดําเนิน
กิจกรรมที่มุ่งผลกําไรสําหรับการเลี้ยงชีพอย่างพอเพียง ไม่โลภ๓๗  
 แนวทางการแก้ปัญหาด้านการตลาด ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มสามพรานโมเดลตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยเข้าไปติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีผลผลิตตามที่ต้องการแล้วรับซื้อผลผลิตในราคา
ที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทําให้เกษตรกรไม่ถูกกดราคาผลผลิต โดยมีข้อตกลงร่วมกันคือเกษตรกรจะต้อง
ไม่ใช้สารเคมีในการปลูก๓๘  
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรีตัดสินใจให้บริษัท CP ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
เข้ามาสอนความรู้ทางการตลาดให้กับเกษตรกรในชุมชน๓๙  
 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านตัดสินใจแก้ปัญหาวิธีน้ีโดยเป็นสื่อกลางเช่ือมระหว่างผู้ผลิต
กับผู้บริโภคให้ได้คุยกันก่อนเพ่ือผลิตตามความต้องการ๔๐  
 ปัญหาเร่ืองทุนหรือเรื่องปากท้องของเกษตรกรในชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตัดสินใจใช้แนวทางการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ปิดประตูครัว  
ปลูกเพ่ือกินในครัวเรือน ไม่ต้องใช้ทุนในการเริ่มต้น ใช้แค่องค์ความรู้ในการเพาะเมล็ดและปลูกเองจาก
ปริมาณน้อยๆ แค่พอกินในครอบครัว๔๑  
 ศูนย์เรียนรู้ในจังหวัดมหาสารคามตัดสินใจแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนทุน โดยทํา
โครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน เพ่ือใช้ในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม ซึ่งในการทําโครงการฝึกอบรมน้ีเป็นการตัดสินใจเลือกหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
                                                            

๓๖สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

๓๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๓๘สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข
ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๓๙สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๔๐สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๔๑สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๖ 
 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับหน่วยงานที่ให้งบประมาณ โดยเลือกจากความจําเป็นในพื้นที่น้ันๆ  
ส่วนเน้ือหาหลักสูตรเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการศูนย์๔๒  
 ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรที่เกิดจากสารเคมีที่ปนเป้ือนจากการทําการเกษตร ในเรื่อง
สุขภาพน้ีเกษตรกรในพ้ืนที่จะต้องร่วมกันตัดสินใจที่จะไม่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตร กลุ่มสามพราน
โมเดลเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม ใช้วิธีทําสัญญาใจร่วมกับผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ ผู้ประกอบการที่รับ
ซื้อผลผลิตจากกลุ่มโดยมีข้อตกลงว่าต้องไม่ใช้สารเคมีในการผลิต และใช้มาตรฐานการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS) เป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตอินทรีย์โดยชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมการเกษตรของท้องถิ่นเข้ามาควบคุมการผลิต๔๓ ส่วนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านก็เป็น
อีกกลุ่มที่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มตัดสินใจที่จะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตร่วมกัน๔๔ 
  โดยท้ังสองกลุ่มน้ีให้ความสําคัญกับสุขภาพของเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมไปถึงสุขภาพของ
ผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะกลุ่มสามพรานโมเดลพยายามดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นว่าผลผลิต
ที่บริโภคมีคุณภาพและปลอดภัยจริง โดยการจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมแปลงปลูกผักจัดเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค  
 ปัญหาการขาดความรู้ที่ถูกต้องในการทําการเกษตร เช่น การตัดไม้ทําลายป่าเพ่ือปลูก
ข้าวโพดบนที่ราบสูงเพราะได้ราคาสูงแต่ไม่รู้ผลเสียว่าจะเกิดปัญหาขาดน้ํา หรือถ้าฤดูนํ้าหลากก็จะทํา
ให้นํ้าท่วมเพราะไม่มีต้นไม้ช่วยกักเก็บนํ้า การใช้สารเคมีในการปลูกพืชเพราะคิดว่าจะได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพมากกว่า๔๕  
 ปัญหาเหล่าน้ีเกษตรกรควรได้รับความรู้ที่ถูกต้องและทราบถึงประโยชน์และโทษเพ่ือการ
ตัดสินใจร่วมกันว่าจะทําการเกษตรด้วยวิธีใดจึงจะเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด อีกประเด็นที่
สําคัญของปัญหาการขาดความรู้คือ กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการทําการเกษตรแบบเศษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แต่ยังไม่เข้าใจวิธีทําที่ถูกต้อง เกษตรกรบางรายคิดว่าเป็น
การทําเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆ ชนิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมีพ้ืนที่ แต่ลืมไปว่าการทําแบบ
พอเพียงน้ัน ตัวเกษตรกรเองจะต้องไม่ทํามากจนเกินกําลังเพราะจะเกิดผลเสียมากว่าผลดี สิ่งเหล่านี้
เป็นหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่จะต้องเข้ามาให้ความรู้ โดยร่วมกันจัดหลักสูตรที่
เหมาะสมโดยเร่ิมจากการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
จากน้ันสอนการใช้พ้ืนที่ให้เหมาะสมกับกําลังที่มี ตลอดจนหลักสูตรที่เก่ียวกับการลงมือปฏิบัติว่าควร
ปลูกพืชชนิดใด มีวิธีการปลูกอย่างไร วิธีการทําปุ๋ยที่ดีและมีคุณภาพมีวิธีการทําอย่างไรใช้วัตถุดิบเป็น
อะไร จะเห็นว่าแค่การให้ความรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีเดียวจะต้องให้ความรู้ใน

                                                            
๔๒สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๔๓สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๔๔สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๔๕สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน, ๒๘ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๗ 
 

หลายด้าน ซึ่งในแต่ละองค์ความรู้ก็จะมีวิธีในการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การให้
ความรู้ทางทฤษฎีควรใช้วิธีการถ่ายทอดแบบบรรยาย ส่วนการปลูกพืช ทําปุ๋ย หรือการเผาถ่านเพ่ือให้
ได้นํ้าส้มควันไม้น้ันควรใช้วิธีทําให้ดูและลงมือปฏิบัติในแปลงเพ่ือเกษตรกรจะได้นํากลับไปลงมือทําใน
พ้ืนที่ของตนเองได้ เป็นต้น๔๖  
 ปัญหายาเสพติด เกษตรกรในชุมชนต้องกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการหักดิบโดยการพา
เยาวชนที่ติดยาเสพติดไปบําบัดให้หายขาด ให้เค้าเข้าใจโทษของยาเสพติด หลังจากน้ันต้องหางานให้
รับผิดชอบเพ่ือให้เค้าเห็นคุณค่าในตัวเอง๔๗  
 นอกจากการร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา การกําหนดโครงการหรือ
หลักสูตร และการเลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้แล้ว ก็ยังต้องตัดสินใจถึงเป้าหมาย ทิศทางการทํางาน 
วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ และข้อตกลงร่วมกันของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรของตนด้วย ซึ่งจะอธิบาย
โดยละเอียดในหัวข้อการวางแผน ในตัวแปรการบริหารจัดการ การกําหนดเหล่าน้ีก็เพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรมีเป้าหมายในการทํางานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และทํา
ประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน๔๘  
 สรุปการร่วมตัดสินใจ คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
และเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่  
การกําหนดโครงการ หรือหลักสูตร และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม รวมถึงร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ และข้อตกลงร่วมกันของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร สามารถสรุปได้ดัง
แผนภาพที่ ๔.๓ 

 
 แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตัดสินใจ 

                                                            
๔๖สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๔๗สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
   ๔๘สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
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ตัดสินใจเลือก
วิธีการ

ถ่ายทอด
ความรู้

ตัดสินใจ
กําหนด
วิสัยทัศน์

ตัดสินใจ
กําหนด
บทบาท
หน้าท่ี

ตัดสินใจ
กําหนด
เป้าหมาย

ตัดสินใจ
กําหนด
ข้อตกลง
ร่วมกัน



๑๘๘ 
 

๑.๓ การร่วมวางแผน  
 หน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรคือการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้บริการด้านการเกษตร ช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็น
จุดศูนย์กลางในการพบปะกันของเกษตรกรในชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
นักส่งเสริมการเกษตร ปลัดอําเภอ เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด เป็นต้น เพราะฉะน้ัน การทํางานของ
ศูนย์เรียนรู้ต้องมีการวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการศูนย์ ซึ่งก็คือตัวแทนของเกษตรกรนั่นเอง  
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรต้องมีการวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตรที่จะสอน ให้สอดคล้องกับ
ฤดูกาล ปัญหา หรือผลผลิตในพ้ืนที่ เช่น ถ้าพ้ืนที่น้ันผลผลิตหลักๆ คือ ข้าว ศูนย์น้ันก็จะต้องวางแผน
หลักสูตรการสอน ต้ังแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าว ฤดูกาลที่เหมาะสม วิธีการปลูกที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเอามาช่วยในการเก็บเก่ียว จนถึงการแปรรูป และการทําการตลาด 
เป็นการวางแผนหลักสูตรการสอนต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า๔๙  
 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่ดูแล ศ.พ.ก. ได้ให้ความเห็นว่าการร่วมวางแผน
ของศูนย์เรียนรู้การเกษตรควรเป็นการร่วมแบบบูรณาการคือการร่วมวางแผนกันหลายฝ่าย 
ทั้งเกษตรกรและหน่วยงานราชการ ภูมิภาค ท้องที่ ท้องถิ่น เพ่ือการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในพ้ืนที่๕๐  
 การวางแผนการทํางานของศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรจะต้องมีการวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังเช่น ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่านปัญหา
ที่สําคัญที่สุด ๒ ปัญหา คือการขาดน้ําเพ่ือทําการเกษตร และปัญหาพ้ืนที่ป่าถูกทําลาย ๒ ปัญหาน้ี 
จึงได้รับการให้ความสําคัญในการแก้ไขก่อนปัญหาอ่ืนๆ๕๑  
 นอกจากน้ัน หากศูนย์เรียนรู้จะต้องวางแผนการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ทั้งงบประมาณ
หรือทุน วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ แปลงสาธิต จึงถึงวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ การวางแผนขอ
งบประมาณหรือทุนในการดําเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ศูนย์เรียนรู้ฯ จําเป็นจะต้อง
วางแผนการดําเนินงานลงในข้อเสนอโครงการโดยละเอียดเพราะจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ๕๒  
 เมื่อศูนย์ทราบกําหนดการดําเนินการของโครงการหรือหลักสูตร จะต้องดําเนินการเตรียม
ทรัพยากรเหล่าน้ีให้พร้อม บางครั้งเมื่อหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเห็นความสําคัญของศูนย์ในการให้
ความรู้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรแต่ศูนย์ยังขาดทรัพยากรท่ีจําเป็น เช่น อาคารสถานที่เรียน 
หน่วยงานเหล่าน้ันก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนในการปลูกสร้างอาคารเรียน  หรือสนับสนุนอาคารเรือน

                                                            
๔๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๕๐สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๕๑สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๕๒สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๘๙ 
 

นอนในกรณีโครงการหรือหลักสูตรที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้หลายวัน และในบางคร้ังทุนหรืองบประมาณ
อาจมาในรูปแบบของการต่อยอดการดําเนินการ เช่น หลังจากเก็บเก่ียวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ศูนย์มี
ความจําเป็นต้องใช้โรงเรืองในการเก็บรักษาผลผลิต ซึ่งหน่วยงานต่างๆ อาจสนับสนุนงบประมาณมา
ในรูปแบบของการสร้างโรงเรือนให้๕๓  
 ช่วงเวลาของการดําเนินงานของโครงการหรือหลักสูตรก็เป็นอีกเรื่องหน่ึงที่ต้องให้
ความสําคัญ เพราะบางโครงการหรือหลักสูตรจะดําเนินการได้ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาล เช่นการปลูกข้าว
หน้าฝนต้องระวังนํ้าหลากท่วมนา จะต้องวางแผนระยะเวลาในการปลูกให้ดี เก็บเก่ียวให้ทันก่อนนํ้า
ท่วม ซึ่งในพ้ืนที่ที่นํ้าท่วมทุกปีจะสามารถวางแผนเรื่องน้ีได้๕๔  

 สรุปได้ว่า การร่วมวางแผน คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 
รวมถึงร่วมวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ หรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ และวางแผนจัดหา
ทรัพยากร (คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ) เพ่ือการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมวางแผน 
 

๑.๔ การร่วมดําเนินการ  
หลังจากการวางแผนการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนของการดําเนินการตาม

แผนที่กําหนดไว้ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นขั้นตอนแรก

                                                            
๕๓สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๕๔สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม

วางแผน

ร่วมจัดลําดับ
ความสําคัญ
ของปัญหา

ร่วมวางแผน
การ

ดําเนินการ

ร่วมวางแผน
จัดหา

ทรัพยากร

ร่วมวางแผน
ระยะเวลาใน

การ
ดําเนินงาน



๑๙๐ 
 

หลังจากการวางแผนการดําเนินการ อาจอยู่ในรูปแบบของโปสเตอร์ หรือสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ในการประชาสัมพันธ์๕๕  

วิทยากรผู้ให้ความรู้ต้องได้รับการคัดเลือกอย่างเหมาะสมกับหลักสูตรที่สอน ซึ่งต้องมีทั้ง
ความรู้ ทักษะและความสามารถเพ่ือประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาเรียนรู้๕๖  

การสอนตามโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ ควรดําเนินการในแปลงจริง ใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีของจริง เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ก่อนที่เกษตรกรนํากลับไปดําเนินการในพ้ืนที่
ของตนเอง และที่สําคัญคือการสอนในแปลงสาธิต ต้องนําไปใช้ได้จริงในการขยายผลปลูกในพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ หรือมีกําลังการผลิตสูงกว่ามากๆ๕๗  

ในการดําเนินการโครงการที่มีขนาดใหญ่ เช่น โครงการ ๙๐๑๐ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
พระบารมีเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้
เกษตรกรทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ จําเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความสามารถเข้ามาช่วยในการดําเนินโคงการโดยแบ่งบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบตามความถนัด๕๘  

ในการดําเนินงานของศูนย์นอกจากการให้ความรู้แล้ว ยังมีการประสานงานขอการสนับสนุน
หรือความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาเสริมทัพ ทั้งความรู้ในส่วนที่ศูนย์เรียนรู้ขาด๕๙  

มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาถ่ายทอดให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจ 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสร้างเครื่องจักรและ
ช้ินส่วนประกอบต่างๆ ขึ้นได้เอง ทั้งน้ีต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ผู้ประกอบการทั้งในด้าน
คุณภาพและราคาที่แข่งขันได้๖๐ 

                                                            
๕๕สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะก

รี จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๕๖สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๕๗สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๕๘สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒. 
๕๙สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๖๐สัมภาษณ์ นางสาววิศรา ไชยสาลี, นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๑ 
 

การให้บริการทางด้านการเกษตร เช่น การตรวจสอบคุณภาพของดิน รวมถึงการ
ประสานงานให้ศูนย์เป็นศูนย์กลางของการพบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ  
เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรในพ้ืนที่๖๑  

และสิ่งสําคัญที่สุดอีกเรื่องของการดําเนินการของศูนย์คือ การดําเนินการบนพ้ืนฐานของ
ข้อตกลงร่วมกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกลุ่มเกษตรอินทร์ PGS น่าน๖๒ และกลุ่มสามพราน
โมเดล๖๓ ที่มีข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มคือการทําเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตซึ่งถ้ามีผู้
ไม่ดําเนินการบนพ้ืนฐานของข้อตกลงก็ต้องยอมรับบทลงโทษของกลุ่มอย่างไม่มีเง่ือนไข 

สรุปได้ว่า การร่วมดําเนินการ คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันดําเนินการตามแผนการทํางานของโครงการ หรือหลักสูตรที่
กําหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน แสดงดัง
แผนภาพที่ ๔.๕ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมดําเนินการ 
 

๑.๕ การร่วมติดตามประเมินผล  
เมื่อการดําเนินการของแต่ละโครงการหรือหลักสูตรเสร็จสิ้น จะต้องมีขั้นตอนต่อไปคือการ

ติดตามประเมินผลโครงการหรือหลักสูตรน้ันๆ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย์
                                                            

๖๑สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

๖๒สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๖๓สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข
ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม

ดําเนินการ

ร่วม
ประชาสัมพันธ์
โครงการหรือ
หลักสูตร

ร่วมเป็นวิทยากร
ผู้ให้ความรู้

ร่วมดําเนิน
กิจกรรมภายใต้
ข้อตกลงร่วมกัน

ร่วมให้บริการ
วิชาการทางการ

เกษตร

ร่วมจัดหา
ทรัพยากรตาม
แผนที่กําหนดไว้

ร่วมประสานงาน
เพื่อนําความรู้ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเข้ามา

ถ่ายทอด

ร่วมประสานงาน
ให้ศูนย์ฯ เป็นที่

พบปะของ
เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่างๆ



๑๙๒ 
 

เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ซึ่งความสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละโครงการหรือหลักสูตรจะสามารถ
พิจารณาได้จากความสําเร็จของเกษตรกรท่ีนําความรู้ที่ได้จากโครงการหรือหลักสูตรน้ันไปลงมือ
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเอง คณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีหน้าที่ร่วมกันติดตาม
ประเมินผล โดยมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังเช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรแห่งหน่ึงในจังหวัดมหาสารคาม เมื่ออบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เป็นเครือข่ายปราชญ์ใน
โครงการหรือหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จะมีการไปเย่ียมเยียนดูการทํางานของเกษตรกรในเครือข่าย
เหล่าน้ันเพ่ือติดตามผลการทํางานในเร่ืองที่เรียนรู้ไปจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรว่าเป็นไปตาม
ความคาดหวังหรือไม่ หากติดปัญหาในเรื่องใดคณะกรรมการของศูนย์เรียนรู้ฯ ก็จะมีหน้าที่ให้
คําปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ซึ่งพบว่า จะมีเกษตรกรประมาณร้อยละ ๘๐ ของจํานวน
เกษตรกรที่มาเรียนรู้ทั้งหมด ที่มีการนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ของตนเอง
สําเร็จตามที่คาดหวัง๖๔  

ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน ก็มีการติดตามประเมินผลเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ 
โดยการเย่ียมเยียนไปยังพ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ือติดตามประเมินผลการนําความรู้จากท่ีเรียนไปปฏิบัติ
จริง เช่น การเข้าไปตรวจแปลงข้าวของโรงเรียนชาวนาเพ่ือตรวจสอบทั้งปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตที่ได้๖๕  

ส่วนกลุ่มสามพรานโมเดลจะมีการติดตามประเมินผลโดยการเข้าไปสุ่มตรวจในพ้ืนที่ปลูก
พืชของเกษตรกรว่ามีการใช้สารเคมีหรือไม่ โดยกลุ่มน้ีจะใช้มาตรฐานรับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS  
เป็นข้อตกลงร่วมกัน๖๖  

ในบางศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจะใช้ผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาติดตามประเมินผล
การทํางานของศูนย์เรียนรู้ตามมาตรฐานขององค์กรเหล่าน้ัน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน คือ การตรวจติดตามโดยหน่วยงานภาครัฐจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ใช้
เวลานานในการตรวจติดตาม ส่วนเอกชนใช้เวลารวดเร็วแต่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถเลือก
ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์๖๗  

การติดตามประเมินผลของศูนย์ควรเอาแผนดําเนินการมาเป็นตัวต้ังแล้วประเมินว่า
สามารถทําได้ตามแผนที่กําหนดไว้ทั้งหมดหรือไม่๖๘  

                                                            
๖๔สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๖๕สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จดัการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๖๖สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๖๗สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๖๘สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๓ 
 

และการติดตามประเมินผลควรทําในทุกโครงการหรือหลักสูตร ส่วนภาพรวมของศูนย์
เรียนรู้ฯ น้ันควรมีการติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยต้องมีการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์เพ่ือรับทราบและนําไปสื่อสารกับเกษตรกรในพ้ืนที่ของ
ตัวเองต่อไป๖๙ 

สรุปได้ว่า การร่วมติดตามประเมินผล คือ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของ
โครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรแสดงดัง
แผนภาพที่ ๔.๖ 

  
แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 

 

๑.๖ การร่วมรับผลประโยชน์  
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมก็คือการร่วมรับผลประโยชน์จากการ

ดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร นอกจากการได้รับความรู้จากโครงการหรือหลักสูตรที่ศูนย์
เรียนรู้จัดขึ้นแล้ว เกษตรกรในพ้ืนที่ยังได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับมา
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยผ่านทางศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงของภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชน และคาดหวัง
ว่าเกษตรกรในชุมชนจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมน้ัน ซึ่ง สวทช. จะส่งนักวิชาการ
เข้าไปแนะนําการใช้งาน รวมถึงติดตามประเมินผล และช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรด้วย๗๐   
                                                            

๖๙สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะก
รี จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๗๐สัมภาษณ์ นางสาววิศรา ไชยสาลี, นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม

ติดตามประเมินผล

ร่วมกําหนด
วิธีการ
ติดตาม

ประเมินผล

ร่วม
ดําเนินการ
ติดตาม

ประเมินผล
ตามแผน

ร่วมรับทราบ
ผลการ
ประเมิน

ร่วมใช้วิธีการ
ที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้



๑๙๔ 
 

การให้บริการทางด้านการเกษตร เช่น การตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดิน การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการทําการเกษตร เป็นต้น๗๑  

กลุ่มสามพรานโมเดล การร่วมรับผลประโยชน์ จะมองถึงการประสานประโยชน์ของทุก
ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากการขายผลผลิตได้ราคาสูงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคน
กลาง ผู้ประกอบการได้ประโยชน์จากการซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ ภายใต้มาตรฐาน PGS 
ตลอดจนไปถึงประโยชน์ของผู้บริโภคที่ได้รับประทานผลผลิตที่สะอาด ปลอดสารพิษ โดยสาระสําคัญ
ของกลุ่มน้ีคือ การร่วมรับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย๗๒  

การเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหาก็เป็นประโยชน์อีกรูปแบบที่เกษตรกร
ได้รับจากการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ๗๓  

การดําเนินการจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นอีกบทบาทหน้าที่
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร การรวมกันผลิตเป็นแปลงใหญ่และนําผลผลิตที่ได้มาขายร่วมกันทํา
ให้มีอํานาจในการเจรจาต่อรองสูงขึ้น๗๔  

ศูนย์เรียนรู้จะต้องเป็นตัวกลางในการจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการขายผลผลิตให้เกษตรกร
อย่างเป็นธรรม ดังเช่น ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา ใช้พ้ืนที่ของวัดเป็นที่รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรในพ้ืนที่
บรรจุภัณฑ์ และเป็นสถานที่นัดรับผลผลิตของผู้ประกอบการที่เข้ามาซื้อ โดยมีคณะกรรมการศูนย์เป็น
ผู้ดําเนินการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดสรรผลประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นธรรม๗๕  

ศูนย์เรียนรู้เอกชนท่ีมีทุนเป็นของตนเองอาจใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ครบ
วงจรคือ เมื่อเกษตรกรมีการร่วมกันผลิต ได้ผลผลิตจํานวนมาก ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่เป็น
เอกชนน้ีจะจัดต้ังบริษัทเพ่ือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและนําไปแปรรูปจําหน่ายเอง โดยไม่ผ่าน
พ่อค้าคนกลางและทําให้เกษตรกรได้ราคาที่เป็นธรรม๗๖  

                                                            
๗๑สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๗๒สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๗๓สัมภาษณ์ นางสาววิศรา ไชยสาลี, นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๗๔สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ มติธรรม, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๖๒, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๗๖สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๕ 
 

ผลลัพธ์ในระยะยาวท่ีเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรก็คือ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น๗๗  

ผลประโยชน์สูงสุดที่ศูนย์ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนได้รับก็คือ การท่ีเกษตรกรทุกคน
ปลดหน้ี มีรายได้เพ่ิมขึ้น อยู่ดีกินดี สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง๗๘ 

สรุปได้ว่า การร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันรับผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินการของศูนย์ 
ได้แก่ การรับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการจากศูนย์ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมจากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีศูนย์ฯ เป็นผู้จัดหาตลาดให้ รวมถึงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุน
ลดลง คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แสดงดังตารางที่ ๔.๗ 

 
 

แผนภาพท่ี ๔.๗ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
 

โดยสรุป การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมี
หลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่มี ๖ ด้าน ได้แก่ การร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ จากผลการ
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปความถ่ีจากการสัมภาษณ์ในตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม ได้ดังตารางที่ ๔.๑ และ สรุปองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมได้ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 
                                                            

๗๗สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๗๘สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จดัการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมรับ

ผลประโยชน์

ร่วมรับ
ความรู้จาก
โครงการ
หรือ

หลักสูตร

ร่วมรับ
เทคโนโลยี

และ
นวัตกรรม
ใหม่ๆ

ร่วมรับ
บริการด้าน
วิชาการ

การเกษตร
ร่วมรับ

ผลประโยชน์
จากการขาย

ผลผลิต

ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ 
ขยายโอกาส

คุณภาพ
ผลผลิต
สูงขึ้น

มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น



๑๙๖ 
 

ตารางที่ ๔.๑ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ประเด็น

ที ่
ประเด็น ปริมาณ 

ความถี ่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลสําคัญ 
๑ ร่วมคิด ๑๓ ๑, ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๑, ๑๓,๑๔, ๑๕, ๑๖,๑๗,๑๙, ๒๐ 
๒ ร่วมตัดสินใจ ๑๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๑๙, ๒๐, ๒๑ 
๓ ร่วมวางแผน ๑๕ ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐ 
๔ ร่วมดําเนินการ ๑๔ ๑,๒,๓, ๔, ๘, ๑๐, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖,๑๗, ๑๙,๒๐ 
๕ ร่วมติดตามประเมินผล ๘ ๓, ๔, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๒๐, ๒๑ 
๖ ร่วมรับผลประโยชน์ ๘ ๔, ๗, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๖, ๒๐, ๒๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

แผนภาพที่ ๔.๘ แสดงองค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
- ร่วมรับความรู้จากโครงการหรือหลักสูตร     
- ร่วมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
- ร่วมรับบริการวิชาการด้านการเกษตร         
- ร่วมรับผลประโยชน์จากการขายผลผลิต 
- ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส               
- คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น 
- มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล 
- ร่วมกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล  
- ร่วมดําเนินการติดตามประเมินผลตามแผน 
- ร่วมรับทราบผลการประเมิน   
- ร่วมใช้วิธีการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมดําเนินการ 
- ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการหรือหลักสูตร 
- ร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 
- ร่วมดําเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
- ร่วมให้บริการวิชาการทางการเกษตร 
- ร่วมจัดหาทรัพยากรตามแผนที่กําหนดไว้ 
- ร่วมประสานงานเพ่ือนําความรู้ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเข้ามาถ่ายทอด 
- ร่วมประสานงานให้ศูนย์ฯ เป็นที่พบปะของ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ  

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมวางแผน 
- ร่วมจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
- ร่วมวางแผนการดําเนินการ 
- ร่วมวางแผนจัดหาทรัพยากร (คน วัสดุ

อุปกรณ์ งบประมาณ)  
- ร่วมวางแผนระยะเวลาในการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
- ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
- ตัดสินใจเลือกหลักสูตรของศูนย์ฯ 
- ตัดสินใจเลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
- ตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศน์ 
- ตัดสินใจกําหนดบทบาทหน้าที่  
- ตัดสินใจกําหนดเป้าหมาย 
- ตัดสินใจกําหนดข้อตกลงร่วมกัน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมคิด 
- คิดปัญหาของชุมชน  
- คิดแนวทางในการแก้ปัญหา 
- คิดวิสัยทัศน์ของศูนย์  
- คิดเป้าหมายของศนูย์ 
- คิดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ 
- คิดข้อตกลงร่วมกัน 
- คิดหลักสูตรการสอน 
- คิดวิธีการถ่ายทอดความรู้ 



๑๙๗ 
 

๒. การบริหารจัดการ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในตอนท่ี ๑ พบว่า กระบวนการบริหาร

จัดการ โดยใช้ ๔ หน้าที่หลัก คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนํา 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  
เป็นปัจจัยที่สําคัญในการบริหารจัดการศูนย์เรียรู้ชุมชนการเกษตร แต่เมื่อทําการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ี
ประสบความสําเร็จ และผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการ กลับพบว่า การบริหารจัดการ
ด้วยวิธี polc น้ีมีความซ้ําซ้อนกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในข้อที่ ๑ อยู่พอสมควร ซึ่งอธิบาย
ได้จากสรุปผลการสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี  

๒.๑ การวางแผน (Planning)   
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการ

ในการกําหนดเป้าหมาย ตัดสินใจ และวางแผนวิธีการทํางานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ พบว่า การวางแผนนี้เป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อของการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมวางแผน
น่ันเอง การวางแผนต้องเร่ิมต้นจาก การกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย บทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร รวมถึงข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในศูนย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม ได้ก่อต้ังเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง และการอบรมด้านวิชาการในการให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ 
เพ่ือให้ได้รับความรู้และทักษะในการดําเนินการด้านการเกษตร นําประสบการณ์ความรู้และทักษะที่ได้
จากการเรียนไปประกอบอาชีพเองได้๗๙  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยืนชุมชน จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดําเนินการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายในการให้ความรู้เก่ียวกับการเกษตรแบบย่ังยืนตามลักษณะ
พ้ืนที่ของเกษตรกร ลดการใช้สารเคมี การทําปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือนําไปใช้เพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีสุขภาพดี๘๐  

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน จังหวัดนครปฐม เป้าหมายเพ่ือเผยแพร่ความรู้การทําการเกษตรอินทรีย์ การผลิต
สารชีวภาพต่างๆ โดยยึดหลักว่า ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้มาศึกษาดูงานกลับไปต้องทําได้ ภายใน

                                                            
๗๙สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘๐สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๘ 
 

แนวคิดว่า “ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ผลิตเพ่ือบริโภคและบริโภคในส่ิงที่ผลิต 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ่ึงพิงธรรมชาติ ถ่ายทอดความรู้ ขยายเครือข่าย๘๑  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านอ่างตะแบก จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเป้าหมายเพ่ือสอนการ
ทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ปิดประตูครัวคือการไม่ต้องซื้อ
กับข้าวจากตลาด ของทุกอย่างมีอยู่ในสวน ถือคติว่าต้องหาข้าวหาปลาให้อ่ิมท้องก่อนค่อยเริ่มหาเงินหา
ทองใช้จ่ายอย่างอ่ืน๘๒  

ศูนย์เรียนรู้ศรียวง ปัจจุบันเป็นศูนย์ปราชญ์ของจังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายเพ่ือให้ความรู้
เก่ียวกับการทําบัญชีฟาร์ม และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเยาวชน เกษตรกร นิสิตนักศึกษา รวมถึง
ข้าราชการท่ีสนใจ เพ่ือให้รู้ถึงต้นทุนที่แท้จริงและนําบัญชีที่จดไปช่วยวางแผนการดําเนินชีวิต  
วางแผนการทําเกษตรกรรมในฤดูกาลถัดไป๘๓  

ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา เกิดขึ้นจากมุมมองความคิดที่เห็นว่าสังคมไทยมีวัฒนธรรมความเช่ือถือ
พระสงฆ์ และให้ความสําคัญกับวัดเปรียบเสมือนเป็นบ่อเกิดความรู้ของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ จึงเกิด
ความคิดใช้วัดเป็นพ้ืนที่ให้คนเรียนรู้ บทบาทหน้าที่หน่ึงของวัดคือการปลูกฝังเรื่องบาปบุญคุณโทษ แต่อีก
บทบาทหนึ่งจะเป็นเวทีเรียนรู้จิตสํานึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงยกระดับจากวัดเป็นศูนย์
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน และมีเป้าหมายเพ่ือเปลี่ยนเกษตรบนฐานทุนเป็นเกษตรบนฐานธรรม๘๔  

ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน มีวิสัยทัศน์ว่า พ้ืนที่เกษตร เพ่ือชีวิตที่ย่ิงยืน เกษตรกรในพ้ืนที่
สามารถพิสูจน์คุณค่าของตนเองด้วยการพัฒนาทักษะการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน คําว่า "โจ้โก้" เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือของประเทศไทย 
แปลว่าหมู่บ้านบนดอยหมู่บ้านบนเขา โดยศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ก่อต้ังมานานกว่า ๒๐ ปี โดยเริ่มขึ้นจาก
การเป็นพ้ืนที่ศึกษาของกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจเรื่องราวของท้องถิ่นและทํากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือชุมชน 
จนกระทั่งทุกวันน้ีศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้เป็นต้นแบบการศึกษาด้านการเกษตรที่ย่ังยืน๘๕  

สามพรานโมเดล ถึงแม้จะไม่ได้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แต่ก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจ 
เพราะเป็นโมเดลธุรกิจที่เก้ือกูลสังคมน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรได้  
สามพรานโมเดลมีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่สมดุล วิสัยทัศน์ คือ ระบบอาหารท่ีย่ังยืน พันธกิจคือ ขับเคลื่อน
สังคมแห่งการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมบนฐานการค้าที่เป็นธรรม๘๖  
                                                            

๘๑สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๘๒สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๘๓สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘๕สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘๖สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข

ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๑๙๙ 
 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านแสนรักษ์ หรือบริษัทไบโอ-อะกรี จํากัด เป็นอีกหน่ึงโมเดลที่ทํา
ธุรกิจเก่ียวกับการเป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร (จากการผลิตสู่การตลาด) ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เก่ียวข้องกับ
การผลิตพืชอินทรีย์ในระดับแปลงผลิต และการบริหารจัดการผลผลิตจนถึงการดูแลของคู่ค้า จนเกิด
เป็นเคร่ืองมือที่เรียกว่า “ระบบ ICM (Integrated Cropping Management) สําหรับการผลิตพืช
อินทรีย์” ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จํานวน ๙ โปรแกรม โดยถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการทํางาน ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ให้ความรู้ทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติ ๒) ให้คําปรึกษาและ
ตรวจติดตามในพ้ืนที่แปลงผลิต ๓) ประสานงานการตรวจรับรองมาตรฐาน และ ๔) เช่ือมโยงธุรกิจ
ระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้า ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถช่วยให้เกษตรกรดําเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ทั้งใน
ด้านการผลติและการตลาดจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับรูปแบบของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรได้เช่นกัน๘๗  

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิกโรงสีข้าว
พระราชทานที่สนใจผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยการชักชวนและสนับสนุนจากอาจารย์ประจําสํานักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเป้าหมายเพ่ือปรับเปลี่ยนการปลูก
ข้าวจากเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้อตกลงรว่มกันบนมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม๘๘   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ควนสุบรรณ จังหวัดสุราษฎ์ธานี มีเป้าหมายเพ่ือป็นศูนย์
ถ่ายทอดการผลิตพืชอินทรีย์ตามหลักการและขั้นตอนการผลิตในแปลงตามขั้นตอนของ สวพ. ๗ 
สุราษฎ์ธานี๘๙  

สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน เริ่มดําเนิการต้ังแต่ปี ๒๕๓๖ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์
การเรียนรู้ครบวงจรให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ทั้งกระบวนการคิดและวิธีการ และจากจุดเริ่มต้นได้ทําให้ได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานของรัฐให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติและ 
เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในระดับจังหวัด ปรัชญาการดําเนินการของสวนแสงประทีปคือ ย่ิงให้ 
ย่ิงได้๙๐  

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบสินค้าเกษตร (ศพก.) กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดต้ังขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ คือ ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์
นวัตกรรมบ่มเพาะเกษตรกร และให้บริการด้านการเกษตร เพ่ือยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการและ

                                                            
๘๗สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะกรี 

จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘๘สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๘๙สัมภาษณ์ นายสุวัฏ กมลวัฒนสุนทร, เกษตรกรดีเด่น สาขาผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น, ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๖๒. 
๙๐สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป  อินแสง ,  ประธานศูนย์เ รียนรู้สวนแสงประทีป  จังหวัดน่าน ,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๐ 
 

ชุมชนเกษตรสู่ความย่ังยืน และมีบทบาทหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของ
เกษตรกร และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักส่งเสริมการเกษตรและ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่๙๑  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น คือการวางแผนของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในส่วนของการ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย รวมถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ และการกําหนดข้อตกลงร่วมกัน
ของสมาชิคภายในศูนย์ นอกจากน้ีการวางแผนของศูนย์ยังต้องมีการร่วมกันคิดปัญหาของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวไว้แล้วในตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
หัวข้อร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมวางแผน  

๒.๒ การจัดองค์กร (Organizing) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง 

กระบวนการในการจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  ในการดําเนินการของศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เช่ียวชาญ พบว่า การวางแผนนี้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อของร่วม
วางแผนและร่วมดําเนินการ การจัดหาทรัพยากร (คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ) เป็นเรื่องสําคัญหรือ
เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้ประสบความสําเร็จ  
ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังน้ี ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยืนชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้
ฝึกอบรมศึกษาดูงานและเป็นต้นแบบการทําเกษตรกรรมย่ังยืนในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมิ
นิเวศมหาสารคาม ต้ังแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนของจังหวัดมหาสารคามและอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ ต้ังแต่ ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ศูนย์ฯ มีการเตรียมทรัพยากรต่างๆ ในการดําเนินการ ได้แก่ 
อาคารฝึกอบรมและห้องพักจํานวน ๑ หลังที่รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประมาณ ๕๐ คน มีห้องนํ้า 
และวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับจัดการฝึกอบรมมีฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิตภายในศูนย์ฯ โดยมี
วิทยากรตลอดหลักสูตร จํานวน ๑๒ คน๙๒  

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนในการริเริ่มโครงการเพ่ือให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง และการอบรมด้านวิชาการในการให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ได้รับความรู้และทักษะในการดําเนินการ นําประสบการณ์จากการเรียนรู้และ
การศึกษาดูงานไปประกอบอาชีพในครัวเรือนและกลุ่ม ชุมชน ปัจจุบันสามารถรองรับการมาศึกษาดู
งาน และการอบรมสัมมนา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ศูนยฯ์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตาม
                                                            

๙๑สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

๙๒สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๑ 
 

แนวทฤษฏีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้ังแต่ปี 
๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน๙๓  

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐมเป็นจุดเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ ได้รับการ
สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดนครปฐม และสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 
พ้ืนที่ศูนย์ ๑๗ ไร่เป็นที่ดินของตนเอง มีอาคารฝึกอบรมกว้าง ๓ ห้อง ยาว ๕ ห้องสามารถรองรับผู้เข้า
เยนรู้ได้ประมาณ ๕๐ คนมีโสตทัศนูปกรณ์ ฐานเรียนรู้ ๓ ฐาน และห้องนํ้าจํานวน ๑๘ ห้อง๙๔  

ศูนย์ศรียวง จังหวัดนนทบุรี ทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้น
โดยใช้ทุนของตนเอง ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการและได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งศูนย์สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ประมาณ ๕๐ คนและมีที่พัก
เป็นเรือนพักจํานวน ๔ หลัง เจ็นท์ ๓ หลัง ห้องนํ้า ๒ ห้อง และมีฐานการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริง๙๕  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านอ่างตะแบก จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นจากการใช้ทุน
ของตัวเอง และเมื่อศูนย์เรียนรู้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดี ทําให้มีผู้สนใจเข้า
มาเรียนรู้มากมาย รวมถึงกลุ่มจิตอาสา ของสํานักพระราชวังติดต่อเข้ามาเรียนรู้ดูงาน และเห็นว่าศูนย์
ยังขาดศาลาเรียนรู้และห้องนํ้าสําหรับคนจํานวนมาก ทางสํานักพระราชวังจึงให้การสนับสนุนสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของศูนย์ต่อไป๙๖  

ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคําได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร
เครือข่ายต่างๆ เพ่ือมาต่อยอดทางความคิดและพัฒนาศักยภาพของชุมชน นอกจากน้ันยังเปิดศูนย์
การศึกษาเรียกว่า มหาวิทยาลัยชีวิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เพ่ือพัฒนาบุคลากรในเขตอําเภอ
สันติสุขเพ่ือให้เป็นแกนนําในการพัฒนาชุมชนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิธีหน่ึง๙๗  

ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ ได้ทุนสนับสนุนหลายส่วน อาทิ ค่าบริการศึกษางานจากบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก และเงินบริจาคท่ัวไปทั้งแบบบุคคลและหน่วยงาน และปัจจุบันได้ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ทําหน้าที่เช่ือมโยง
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพ่ือขยายแนวคิดกระบวนการโรงเรียนชาวนา และเป็นต้นแบบ  มีจํานวน
กลุ่มที่พัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุข้าวใน จ.น่านมากถึง ๑๒ กลุ่ม มีตัวแทนจัดจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุเองมากถึง 
๓,๐๐๐ ครัวเรือน และมีพันธ์ุข้าวที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ปลูกมากถึง ๑๕ ชนิด๙๘  
                                                            

๙๓สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ
เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๙๔สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๙๕สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๙๖สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบสาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๙๘สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๒ 
 

สวนแสงประทีป มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครบวงจร มีความ
พร้อมในการจัดฝึกอบรม มีอาคารฝึกอบรมที่สามารถรองรับผู้เรียนได้ประมาร ๑๐๐ คน มีห้องสมุด
สนับสนุนงานทางวิชาการ มีอาคารท่ีพักและห้องนํ้าที่เพียงพอ มีฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่
หลากหลายและมีทีมวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายในพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จทางการเกษตร๙๙ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดหาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการบริหารจัดการศูนย์ ทําให้ศูนย์สามารถดําเนินการอย่างต่อเน่ืองได้ และใน
ส่วนของการจัดองค์กรน้ี มีความซ้ําซ้อนกันกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อของการร่วม
วางแผนและร่วมดําเนินการอย่างเห็นได้ชัด ผู้วิจัยจึงเห็นควรควบรวมตัวแปรดังที่กล่าวมา 

๒.๓ การใช้ภาวะผู้นํา (Leading)  
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า การใช้ภาวะผู้นํา (Leading) หมายถึง 

กระบวนการของการมีอิทธิพลในการที่จะทําให้บุคคลอ่ืนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรมีพฤติกรรมตามที่ต้องการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และเมื่อ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญแล้ว พบว่า ผู้ที่ใช้ภาวะผู้นําในส่วนที่เก่ียวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรน้ีส่วนมาก ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบ ประธานศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ หรือผู้นําชุมชน ซึ่งบุคคล
เหล่าน้ีต้องเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ และควรเป็นผู้ที่ประสบ
ความสําเร็จจากการทําการเกษตรจนสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรได้ และพบว่าภาวะผู้นํา  
เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การบริหารจัดการศูนย์ประสบความสําเร็จ ดังเช่น  

ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านปลักไม้ลาย ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทําเกษตร
แบบอินทรีย์ ทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนเพ่ือวิเคราะห์ตนเอง จนสามารถปลดหน้ีได้สําเร็จ  
จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนให้หันมาปฏิบัติตาม นอกจากน้ียังมีการวางแผนและ จัดการผลผลิต
ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จึงทําให้ไม่มีปัญหาในเร่ืองของตลาด เน่ืองจากผลผลิตได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มีตลาดที่แน่นอนในการรับซื้อผลผลิต และเพ่ิมอํานาจในการเจรจาต่อรอง
ด้านราคาของผลผลิต รวมท้ังมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตโดยการแปรรูปอีกทางด้วย๑๐๐   

ประธานสวนแสงประทีป อดีตเคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดน่าน หัวหน้ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟ้ืนฟู และเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน ทําให้อาจารย์ประทีปเป็นที่รู้จัก
และยอมรับนับถือของคนในชุมชน เป็นผู้นําชุมชนที่สามารถโน้มน้าวเกษตรกรในพ้ืนที่มีพฤติกรรม
ตามท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี๑๐๑  

                                                            
๙๙สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๑สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๓ 
 

ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม ย่ังยืนชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็น
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙ เป็นตัวอย่างของ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้นําไปปฏิบัติใช้ใน
รูปแบบของโมเดลการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ และพัฒนาพ้ืนที่ทําการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย มีการสร้างกลุ่มสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม มีเครือข่ายในการขยายผลงานทั้งในระดับชุมชน๑๐๒  

ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน
การเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาการดําเนินชีวิตให้กับเกษตรกร เช่น การคิดค้นองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
สร้างเครือข่ายในการขยายผลงานการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นผู้นําในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอย่าง
หลากหลายจนทําให้ชุมชนได้รับรางวัลมากมาย๑๐๓  

ประธานกลุ่มสามพรานโมเดล เป็นอีกตัวอย่างของผู้นําชุมชนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร คุณอรุษ 
นวราช ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเป็นผู้ผลักดันเกษตรกรใน
พ้ืนที่ให้เข้าร่วมอินทรีย์วิถี พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพ่ือรองรับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการจะ
สามารถเข้าไปโน้มน้าวให้เกษตรกรในพ้ืนที่เช่ือถือและปฏิบัติตามได้ แต่เป็นเพราะความมุ่งมั่นต้ังใจ 
และไม่คิดเอาเปรียบเกษตรกรด้วยความจริงใจ ทําให้เกษตรกรเช่ือถือและเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันสาม
พรานโมเดลมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มด้วยกว่าหน่ึงร้อยครอบครัว๑๐๔ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นํา มีความสําคัญกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร ในการทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ให้ความยอมรับเช่ือถือ และร่วมปฏิบัติตนตาม จึงถือได้ว่าภาวะ
ผู้นําหรือเกษตรกรต้นแบบ เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

๒.๔ การควบคุม (Controlling) 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า การควบคุม (Controlling) หมายถึง 

กระบวนการในการกําหนดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และเมื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญแล้ว พบว่า  
การควบคุมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ในหัวข้อของร่วมตัดสินใจ  
ร่วมวางแผน และร่วมติดตามประเมินผลโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของศูนย์ 
โดยเป็นในเรื่องของการกําหนดโครงการหรือหลักสูตรของศูนย์ การกําหนดระยะเวลาและกิจกรรมการ

                                                            
๑๐๒สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม

สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๔ 
 

ดําเนินงานของโครงการ รวมถึงการควบคุมการดําเนินงานของศูนย์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
โดยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังเช่น  

ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้กําหนดหลักสูตรเก่ียวกับการปลูกข้าว โดยต้ังโรงเดรียนชาวนาขึ้นมาเพ่ือให้
ความรู้แก่เกษตรกร เน่ืองจากเกิดปัญหาภายในพ้ืนที่เกษตรกรเน้นการปลูกพืชชนิดเดียวในพ้ืนที่  
เพราะเข้าใจว่าถ้าผลผลิตสูงจะได้ราคาดี จึงเร่งปุ๋ยเร่งยา สุดท้ายต้นทุนค่าเคมีไม่พอก็ต้องไปกู้หน้ียืมสิน 
ทางศูนย์จึงต้องทําหน้าที่เป็นโรงเรียนชาวนาให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ ต่อมาเกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน 
ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นยกประเด็นเรื่องเมล็ดพันธ์ุขึ้นมาเป็นประเด็นขับเคล่ือนหลักโดยมีชมรม
อนุรักษ์พรรณพืชพ้ืนบ้าน จังหวัดน่าน เป็นหน่วยประสานงาน ปัจจุบันเครือข่ายมุ่งเสริมศักยภาพ
เกษตรกรและเสริมองค์ความรู้ด้านเทคนิคเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ในแปลงของ
ตนเองได้ หลังจากเกษตรกรสามารถนําความรู้ไปใช้ในแปลงของตนเองได้แล้ว ทางคณะกรรมการของ
ศูนย์ก็จะมีกลไกในการติดตามประเมินผลโดยเข้าไปตรวจสอบถึงแปลงของเกษตรกร รวมถึงเข้าไปช่วย
แนะนําและแก้ปัญหาให้เกษตรกรด้วย๑๐๕  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยืนชุมชน จังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรในพ้ืนที่ร่วมกันกับ
คณะกรรมการศูนย์ในการกําหนดหลักสูตรของศูนย์ ได้แก่ การทําเกษตรผสมผสานโครงการ ๑ งาน ๑ 
แสน การเผาถ่านด้วยเตาไฮเทคได้นํ้าส้มควันไม้มาทําเป็นนํ้าสมุนไพรอเนกประสงค์ในแปลง การใช้
นวัตกรรมปลูกผักโดยไม่ต้องรดนํ้า จากน้ันก็ร่วมกันกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการทําแต่ละ
กิจกรรมในโครงการ โดยให้เกษตรกรในพ้ืนที่เรียนรู้ที่ศูนย์และกลับไปทําที่แปลงของตนเอง หลังจากน้ัน
คณะกรรมการศูนย์จะไปติดตามประเมินผลความสําเร็จที่แปลงของเกษตรกร๑๐๖  

ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา ริเริ่มโครงการปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพดเร่ิมต้นจากพ้ืนที่ในจังหวัด
น่านเป็นที่ราบสูง ขาดแคลนนํ้า เกษตรกรจึงเลือกปลูกพืชที่ดูแลง่าย ไม่ต้องใช้นํ้าเยอะ และมีนายทุน
เข้ามารับซื้อถึงที่ อีกทั้งหากไม่มีเงินทุนก็ยังให้กู้อีกด้วย โดยที่เกษตรกรไม่เคยรู้ถึงภัยของการตัดต้นไม้
เพ่ือใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด ภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย จากปัญหาน้ีทําให้คณะกรรมการ
ของศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคําคิดที่จะริเร่ิมโครงการปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด โดยการให้ความรู้แก่
เกษตรกรถึงภัยจากการปลูกข้าวโพด รวมท้ังเสนอทางเลือกในการทําเกษตรผสมผสานช้ีแนะให้
เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์และรายได้เฉลี่ยนต่อปีที่ดีขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ในการทําเกษตรผสมผสาน
ด้วย และเมื่อเกษตรกรตัดสินใจเปลี่ยนแนวคิดในการทําการเกษตร ทางศูนย์ก็จะมีกลไกเข้าไปให้ความรู้
ถึงสถานที่และติดตามประเมินผลความสําเร็จให้ด้วย๑๐๗  

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่าน ก็เป็นอีกกลุ่มที่มีการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือมี
เป้าหมายคือการทําเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ การกําหนดหลักสูตรของกลุ่มน้ีคือการให้ความรู้
                                                            

๑๐๕สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๕ 
 

เก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์รวมถึงแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพของผลผลิตด้วยมาตรฐานการมี
ส่วนร่วม PGS๑๐๘  

ศูนย์ศรียวง ศูนย์ปราชญ์ของจังหวัดนนทบุรี มีการพัฒนา โครงการพ่อแม่บุญธรรม ซึ่งเป็น
โครงการที่ส่งนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด มาจากทั่วประเทศแต่ละจังหวัด และส่งมายังชุมชน 
และจะมีเกษตรกรต้นแบบ หรือปราชญ์ของศูนย์ฯ ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดต้ังแต่เรื่องของการทําเกษตร
แบบพอเพียง การใช้ชีวิต การพ่ึงพาตนเอง การวางแผนและทําบัญชีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีการติดตาม
ประเมินผลตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ ว่าสามารถประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือไม่๑๐๙ 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การควบคุม เป็นขั้นตอนหน่ึงของการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม โดยอยู่ในบริบทของการร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน และร่วมติดตามประเมินผล ผู้วิจัยจึงมี
ความเห็นว่า ควรรวมตัวแปรทั้ง ๒ ตัวได้แก่การบริหารจัดการ กับ การมีส่วนร่วมของประชาชนให้เหลือ
เป็นตัวแปรเดียวที่ครอบคลุมบริบทของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ซึ่งก็คือตัวแปร
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมน่ันเอง 

จากการวิเคราะห์ตัวแปร การบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร 
การใช้ภาวะผู้นํา และการควบคุมน้ัน พบว่าตัวแปรน้ีเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญมากต่อการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แต่ในตัวแปรการวางแผน การจัดองค์กร และการควบคุมภายใต้ตัว
แปรการบริหารจัดการน้ีมีความซ้ําซ้อนกับตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามท่ีได้วิเคราะห์
มาแล้วก่อนหน้าน้ี มีเพียงตัวแปรการใช้ภาวะผู้นําเท่านั้นที่ไม่ซ้ําซ้อนกับตัวแปรการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุภัททา อินทรศักด์ิ๑๑๐ ที่สรุปไว้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมี ๕ ด้าน คือ การมีส่วนร่วมคิด การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วม
ดําเนินการ การมีส่วร่วมประเมินผล และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรรวมตัวแปร
ให้เหลือตัวแปรเดียว คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อน แล้วดึงตัวแปร
ภาวะผู้นําไปเป็นตัวแปรภายใต้ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่จะกล่าวถึงในลําดับถัดไป อีกทั้งตัวแปรการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยังครอบคลุมต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า คือต้ังแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ น่ันเอง 

และจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ตัวแปรการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม ข้างต้นน้ัน ยังพบว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

                                                            
๑๐๘สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๐๙สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๐สุภัททา อินทรศักด์ิ, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ”, 

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๖๑), 
หน้า ๑๒๓. 



๒๐๖ 
 

การเกษตรอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

๓. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ เป็นตัวแปรที่ได้หลังจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธี

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามตัวแปรต่างๆ ที่ได้จากการทบทวนเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง กลับพบว่ามีอีกหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของศูนย์ฯ สามารถสรุปตัวแปรเหล่าน้ันจากการสัมภาษณ์ได้ดังน้ี 

๓.๑ ความรู้ (Knowledge)  
จากการสัมภาษณ์ พบว่า องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา

ชาวบ้านและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีความจําเป็นต่อศูนย์เรียนรู้การเกษตรเป็นอย่างมาก 
ดังเช่น เจ้าของศูนย์เรียนรู้ในจงัหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ที่มีความรู้และถ่ายทอดเทคนิคเก่ียวกับการทําพืชสวน 
เช่น ชมพู่เพชร ทุเรียน ละมุด เป็นต้น มีทั้งความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และการใช้วิทยาศาสตร์เข้า
มาผสมผสาน รวมถึงความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชีฟาร์ม มีการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ เช่น พะอง
เหล็กขึ้นต้นตาล การใช้เกลือโรยเพ่ือให้ผลไม้มีรสหวาน เป็นต้น๑๑๑  

ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม เป็นผู้มีความรู้ทางด้านเกษตร
ผสมผสาน ประกอบด้วย การปลูกข้าว การปลูกพืชผักผสมผสาน พืชสมุนไพร การทํานํ้าหมักชีวภาพ 
โดยเฉพาะการทําให้ผลผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดสารพิษ GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ของ IFOAM, Organic Thailand และ ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม๑๑๒  

องค์ความรู้เป็นสิ่งสําคัญ ก่อนที่จะเปิดศูนย์เรียนรู้ได้ ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริมาประกอบการดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตร มีความรู้เก่ียวกับเกษตรผสมผสานจนสามารถทําได้เต็มพ้ืนที่ ๔๔ ไร่ ปลูกผลไม้และพืชผัก
สวนครัวหลากหลายชนิดให้ผลผลิตสลับกันตลอดทั้งปี๑๑๓  

เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม ให้ความสําคัญกับเรื่องขององค์ความรู้
ทางด้านการเกษตร มีการไปศึกษาหาความรู้จากศูนย์อ่ืนๆ ก่อนกลับมาทําในพื้นที่ของตัวเองจนสามารถ
เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ โดยมีความรู้โดดเด่นในเรื่องของการปลูกข้าวอินทรีย์ การนําเอาข้าวพันธ์ุหอมมะลิ
แดง หอมนิล ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวดํา ผ่านกระบวนการผลิตแล้วนํามาแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าว
กล้องงอก โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดมีต้นทุนตํ่า เน่ืองจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
ปอเทืองการไถกลบตอซังเพ่ือเตรียมความพร้อมของแปลงนา หลังจากน้ันใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ นํ้าหมัก

                                                            
๑๑๑สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๒สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๓สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๗ 
 

ชีวภาพตามช่วงระยะเวลาของต้นข้าว ช่วงหว่านข้าว ช่วงข้าวต้ังท้อง และก่อนการเก็บเก่ียว ด้านการดูแล
รักษาจะเน้นการจัดการระบบนํ้า การควบคุมนํ้าในแปลงนาให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช๑๑๔  

ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ให้
ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เช่น การคิดค้นองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การขยายผลด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๑๑๕  

เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเกษตรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสําคัญกับการศึกษาหาคามรู้ 
พัฒนาการปลูกสละจนเกิดความเช่ียวชาญกลายเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การทําสวนสละครบวงจร๑๑๖  

เจ้าของสวนแสงประทีปให้ความสําคัญกับการศึกษาหาความรู้เพ่ือสั่งสมประสบการณ์  
เพ่ือเปิดศูนย์เรียนรู้ที่ครบวงจร โดยหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมของศูนย์ได้แก่ การจัดการระบบเกษตร
อินทรีย์ เกษตรธรรมชาติประยุกต์ การวางแผนชุมชน การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบสหกรณ์การเกษตร การจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา
กับการพัฒนาประเทศ เป็นต้น๑๑๗  

เป็นเกษตรกรที่รักอาชีพการทํานาเป็นชีวิตจิตใจ มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองของการทํา
นา โดยไม่ใช้สารเคมี ไม่เผาตอซัง การใช้ไตรโคเดอร์ม่าในการคลุกเคล้าเมล็ดข้าวปลูก การใช้นํ้าหมัก
ชีวภาพ เป็นต้น นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว คุณชัยพร ยังนําภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือความเช่ือ
ที่เช่ือต่อๆ กันมา มาใช้ในการทําการเกษตรด้วย เช่น การดูฤกษ์ วันที่จะโรยข้าวเปลือกเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ที่งอกงาม ตามคําภีร์โบราณที่สืบทอดกันมา๑๑๘  

นักธุรกิจเจ้าของโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ เมื่อผันตัวเองมาทําธุรกิจทางด้านเกษตร
อินทรีย์จากผู้ที่ไม่เคยมีความรู้ทางด้านน้ีเลย ก็ต้องลงไปเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกพืช 
โดยไม่ใช้สารเคมี คุณอรุษมีความเห็นว่าถ้าหากเราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราสนใจ เราก็จะไม่สามารถคุยกับ
เกษตรกรรู้เรื่อง สามพรานโมเดลก็คงจะขับเคลื่อนต่อไปไม่ได้๑๑๙ 

                                                            
๑๑๔สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๕สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๒๕๖๒. 
๑๑๖สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ มติธรรม, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๖๒, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๗สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง ,  ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน ,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม

สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๐๘ 
 

เกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์จากปลา มีการลองผิดลองถูกหลายรอบ 
กว่าจะได้ปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ ต้องเสมือนว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทดลองทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้
สูตรที่ใช้ได้จริง๑๒๐ 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่า ความรู้ (Knowledge) เป็นสิ่งสําคัญขั้นพ้ืนฐานที่ทุกศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรจําเป็นต้องมีเพ่ือถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชนต่อไป ซึ่งความรู้ คือ องค์ความรู้
ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นการเกษตรที่
เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๙ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ แสดงองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จด้านความรู้ 
 

๓.๒ ทักษะ/ ความสามารถ 
ทักษะ/ความสามารถก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ไม่ต่าง

จากความรู้ ผู้ที่มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ นอกจากมีองค์
ความรู้แล้ว ยังต้องมีทักษะ/ความสามารถในเรื่องที่ถ่ายทอดด้วย เช่น  

ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการจดบัญชีฟาร์มและการนําข้อมูลที่จดบันทึก
เก่ียวกับการทําเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับ
กลไกการตลาด และยังมีทักษะความเช่ียวชาญในการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะเร่ืองของ
ตาลโตนด๑๒๑ 

เป็นผู้มีความสามารถในการทําการเกษตรที่พ่ึงพาตนเอง เช่น ศึกษาและคิดค้น โมเดล ๑ 
งาน ๑ แสน โดยผสมผสานกับองค์ความรู้ เทคนิคการทําเกษตรกรรมย่ังยืนแบบผสมผสานด้วยการใช้

                                                            
๑๒๐สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๒. 
๑๒๑สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

ความรู้

การคัดเลือก/
จัดเก็บเมล็ด

พันธ์ุ การทํานาข้าว

เกษตร
อินทรีย์

การทําปุ๋ย
หมักชีวภาพ     

เกษตร
ผสมผสานภูมิปัญญา

ชาวบ้าน

วิทยาศาสตร์
การเกษตร

การทําบัญชี
ฟาร์ม

การจัดการน้ํา

เศรษฐกิจ
พอเพียง



๒๐๙ 
 

ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรท่ีต้องการ
ทําการเกษตรตามหลักการพ่ึงพาตนเอง สามารถนําไปปฏิบัติตามได้จริง นอกจากน้ันยังมีเทคนิคการ
เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต เช่น การขายมะละกอทีละลูกราคา ๓๐ บาท เป็นการนําเมล็ดมะละกอจากหน่ึง
ลูกมาเพาะให้ได้ต้น ๓๐๐ ต้น ขายต้นละ ๑๐ บาท เพ่ิมมูลค่าจาก ๓๐ บาท เป็น ๙๐๐ บาท เป็นต้น๑๒๒  

แม้จะเป็นลูกชาวนา แต่ก็ถือว่ามีฐานะดี จึงได้มุ่งมั่นศึกษาจนสามารถเรียนจบปริญญาตรี 
จากคณะวิศวกรรมาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อผันตัวมาทํา
การเกษตรคือการปลูกเมล่อนจึงได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาพัฒนาระบบการให้นํ้าในสวนเมล่อนของ
ตนเอง เมื่อทําจนเป็นทักษะความสามารถที่เช่ียวชาญจึงใช้ทักษะนี้หารายได้โดยการขายระบบนํ้า
ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ด้วย๑๒๓ 

เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เก่ียวกับการทํานามากมาย และความสามารถที่ได้รับการยอมรับ คือ 
เทคนิคการคุมหญ้าวัชพืชในนาข้าว การป้องกันแมลงศัตรูข้าวด้วยนํ้าหมักเพลี้ย เป็นต้น๑๒๔  

เป็นอีกหน่ึงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในการปลูกอ้อยเป็นอย่างดี เพราะได้ช่วยพ่อแม่
ทําไร่อ้อยมาต้ังแต่อายุ ๘ ปี การฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองมาเป็นเวลานานทําให้มีทักษะความสามารถ
และเช่ียวชาญในเรื่องน้ันๆ๑๒๕ 

แต่ทักษะ/ความสามารถท่ีสําคัญสําหรับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร นอกเหนือจาก
ทักษะ/ความสามารถในการทําการเกษตรแล้ว อีกทักษะที่สําคัญคือทักษะ/ความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจน่ันเอง ดังที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสําคัญกับเร่ือง
น้ีโดยจัดฝึกอบรมให้กับผู้ถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๖  

การถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่มีความสนใจน้ัน ไม่ใช่แค่การไปยืนสอนเฉยๆ 
แต่ต้องทําให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นภาพและนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องถ่ายทอดองค์
ความรู้แต่ละเรื่องจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากเป็นการสอนภาคปฏิบัติจะต้องมี
เครื่องมือในการสอนประกอบด้วยทุกคร้ังเพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ๑๒๗ 

                                                            
๑๒๒สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๓สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๔สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๕สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๖สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๒๗สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๑๐ 
 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ทักษะ/ความสามารถ คือ ความชํานาญหรือ
ความสามารถในการทําการเกษตร และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเกิดจากการการ
ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ สรุปได้ดัง
แผนภาพที่ ๔.๑๐ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ แสดงองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จ ด้านทักษะ/ความสามารถ 
 

๓.๓ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในปัจจุบันน้ี เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสําคัญมากในการทําการเกษตรสมัยใหม่ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทําให้เกษตรกร มีวิธีการทําการเกษตรแบบใหม่ๆ สามารถอํานวยความ
สะดวกให้กับการทําเกษตรได้ เช่น  

สามารถคิดค้นนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตในไร่นาสวนผสมโดยการจัดทําเคร่ือง
เก็บไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าเซล นําไปสูบนํ้าในนา การจัดทาํตะกร้อเก็บผลไม้ เป็นต้น๑๒๘  

ชาวนาเงินล้าน เน่ืองจากสภาพการทํานาจํานวนหลายไร่ด้วยแรงงานเพียงคนเดียว  
จึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเคลื่อนย้ายรถทํานาจํานวน ๕ คัน ได้ในการเดินทางเพียงรอบเดียว 
เป็นการคิดค้นโดยใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์การทํางานในโรงกลึง ปัจจุบันนวัตกรรมที่คิดขึ้น  
มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ มาถอดแบบนําไปใช้งานจํานวนมาก๑๒๙ 

เคยมีประสบการณ์ในโรงกลึงเช่นเดียวกัน จึงสามารถคิดค้นประดิษฐ์ หางปลูกอ้อยด้วยตนเอง 
เป็นหางปลูกอ้อยแบบ All in one แบบ ๑ ร่อง ๔ แถว การปลูกอ้อยข้ามแล้งด้วยระบบนํ้าหยด๑๓๐ 
                                                            

๑๒๘สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๒๙สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

๑๓๐สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

ทักษะ/
ความสามารถ

การจดบันทึก
บัญชีฟาร์ม

เทคนิค
การเกษตร
ผสมผสาน

เทคนิคการทํา
เกษตรย่ังยืน

การทําระบบการ
ให้น้ําในสวน

เทคนิคการคลุม
หญ้าวัชพืชในนา

ข้าว

การป้องกันแมลง
ศัตรูพืชในนาข้าว

ทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้

เทคนิคการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต



๒๑๑ 
 

เริ่มปลูกเมล่อนต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ที่อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะเห็นว่า
เป็นผลไม้ราคาดีและมีคนปลูกน้อยช่วงแรกไม่ประสบความสําเร็จจึงพยายามพัฒนาเทคนิคนํา
เทคโนโลยีเก่ียวกับระบบน้ําเข้ามาใช้ เป็นระบบให้นํ้าแบบประหยัดของอิสราเอลและอเมริกา  
และอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมมาออกแบบโปรแกรมคํานวณระบบนํ้าหยดซึ่งผ่านการทดลองจนได้ผลดี 
ในเรื่องของการให้ปุ๋ยร่วมกับนํ้า ได้ประกอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นด้วยตนเอง นอกจากน้ันยัง
สามารถคํานวณความต้องการปุ๋ยของแตงเมล่อนในช่วงระยะเวลาต่างๆ อย่างแม่นยําทําให้ผลผลิตต่อไร่
สูงขึ้น รสชาติก็หวานสม่ําเสมอ และสามารถช่วยควบคุมให้มีผลผลิตอย่างต่อเน่ืองสําหรับการผลิตใน
ปัจจุบันใช้ระบบเครือข่ายของเกษตรกร เริ่มจากผู้สนใจที่เห็นการปลูกแล้วเข้ามาถามเร่ืองเทคนิคการ
ปลูกจนในที่สุดกลายมาเป็นเครือข่ายในการผลิตและการตลาด โดยสมาชิกของเครือข่ายจะมีการ
ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการผลิตร่วมกันว่าสมาชิกคนไหนจะปลูกเมื่อไหร่ โดยวางแผนการผลิตไว้
ล่วงหน้า ๒ เดือน ซึ่งปัจจุบันมีสามชิกเครือข่ายทั่วประเทศรวม ๕๐ ราย ซึ่งผลผลิตเฉพาะแตงเมล่อน
แล้ว มีรายได้ประมาณ ๑๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบันน้ีผลผลิตไม่เพียงพอต่อการจําหน่าย๑๓๑  

เกษตรกรบ้านดอนแตง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้นําเทคโนโลยีมาช่วยใน
การทําการเกษตรคือสร้างจักรยานป่ันนํ้าแรงดันสูงใช้ในการให้นํ้าแก่พืช มีหลายวิธี เช่น การปล่อยให้
นํ้าไหลท่วมเป็นฝืนยาวหรือแบบ การให้นํ้าแบบร่อง แบบฉีดฝอยและแบบหยดนํ้า เป็นต้น๑๓๒  

ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน มีการบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร นําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุข้าวเหนียวธัญสิริน 
(กข๖ ต้านทานโรคไหม้) และข้าวเหนียว กข๖ ต้นเต้ีย ต้านทานโรคใบไหม้และโรคขอบใบแห้งที่ทาง
นักวิจัยไบโอเทค สวทช. ได้ปรับปรุงพันธ์ุให้มีความต้านทานต่อโรคโดยเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกพันธ์ุ ซึ่งต่อมา สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวธัญสิรินสู่ชุมชน มีผลให้เกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวคุณภาพดี เพ่ือใช้ภายใน
ชุมชนและกระจายไปสู่ชุมชนเครือข่ายอ่ืนๆ นอกจากน้ันยังได้นับการสนับสนุนเทคโนโลยีการอบโดย
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย๑๓๓  

หน่วยงานภาครัฐอย่าง สวทช. ก็มีบทบาทสําคัญในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไปสู่
ชุมชนการเกษตร อาทิเช่น สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) หน่วยงาน
ภายใต้ สวทช. ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินโครงการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และเทคโนโลยีที่ช่วยเพ่ิมผลผลิต ได้แก่ การตรวจดิน การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสม การจัดการโรคและแมลงตามหลักวิชาการและการ
                                                            

๑๓๑สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๖, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

๑๓๒สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๓๓สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง, ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
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ใช้ระบบนํ้าหยด เกิดแปลงเรียนรู้การเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลัง ๔ แห่งในจังหวัดกาญจนบุรีและ
กําแพงเพชร พร้อมทั้งขยายผลและสร้างเครือข่ายในจังหวัดลําปาง กาฬสินธ์ุ และอุบลราชธานี๑๓๔  

นอกจากจากใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทําการเกษตรดังที่กล่าวมาแล้ว  
ยังสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของการตลาดได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการขายผลิตผลทาง
การเกษตรออนไลน์ ผ่าน facebook และ Line ดังเช่น คุณสุริยะ ชูวงศ์ เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี 
ปลูกพืชสวนและพืชไร่ ทําการตลาดในครัวเรือนนอกจากการขายกับกลุ่มสหกรณ์แล้วยังขายผ่านเพจ 
facebook ซึ่งได้รับการตอบรับเป็อย่างดี๑๓๕  

และหากจะพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในประเทศ ก็ต้องไม่อาศัยแค่ความรู้จากห้องแล็บอย่าง
เดียว แต่ต้องผสมผสานกันระหว่างความรู้จากนักวิชาการกับชาวบ้านจึงจะยั่งยืน๑๓๖ 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยี/ นวัตกรรม คือ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือสนับสนุนให้การทําการเกษตรง่ายและสะดวกย่ิงขึ้น
แสดงได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑๑  

 
แผนภาพที่ ๔.๑๑ แสดงองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จ ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

๓.๔ เกษตรกรต้นแบบ  
เกษตรกรต้นแบบเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร

ประสบความสําเร็จ เกษตรกรต้นแบบ ต้องมีภาวะผู้นํา มีอิทธิพลในการที่จะทําให้บุคคลอ่ืนที่มีส่วน

                                                            
๑๓๔สัมภาษณ์ นางสาววิศรา ไชยสาลี, นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๕สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๖สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

เทคโนโลยี/ 
นวัตกรรม

วัสดุ อุปกรณ์ 
ในการทํา
การเกษตร

เครื่องมือ 
เครื่องจักรใน

การทํา
การเกษตร

องค์ความรู้
ใหม่ๆ ในการ
ทําการเกษตร

วิธีการใหม่ๆ 
ในการทํา
การเกษตร

สื่อออนไลน์ 
ในการทํา
การตลาด
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เก่ียวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีพฤติกรรมตามท่ีต้องการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เกษตรกรต้นแบบ อาจเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ หรือผู้นําชุมชน 
ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีต้องเป็นผู้ได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ และควรเป็นผู้ที่ประสบ
ความสําเร็จจากการทําการเกษตรจนสามารถเป็นต้นแบบหรือแบอย่างให้กับเกษตรกรได้และพบว่า
เกษตรกรต้นแบบ เป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหน่ึงที่ทําให้การบริหารจัดการศูนย์ประสบความสําเร็จ ดังเช่น  

ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านปลักไม้ลาย ได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทําเกษตร
แบบอินทรีย์ ทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนเพ่ือวิเคราะห์ตนเอง จนสามารถปลดหน้ีได้สําเร็จ  
จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนให้หันมาปฏิบัติตาม นอกจากน้ียังมีการวางแผนและจัดการผลผลิต
ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา จึงทําให้ไม่มีปัญหาในเร่ืองของตลาด เน่ืองจากผลผลิตได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ส่งผลให้มีตลาดที่แน่นอนในการรับซื้อผลผลิต และเพ่ิมอํานาจในการเจรจาต่อรอง
ด้านราคาของผลผลิต รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตโดยการแปรรูปอีกทางด้วย๑๓๗  

ประธานสวนแสงประทีป อดีตเคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดน่าน หัวหน้ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟู และเป็นที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน ทําให้อาจารย์ประทีป 
อินแสง เป็นที่รู้จักและยอมรับนับถือของคนในชุมชน เป็นผู้นําชุมชนที่สามารถโน้มน้าวเกษตรกรใน
พ้ืนที่มีพฤติกรรมตามท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี๑๓๘  

ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม ย่ังยืนชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็น
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙ เป็นตัวอย่างของ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตด้วยการพ่ึงพาตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้นําไปปฏิบัติใช้ใน
รูปแบบของโมเดลการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ และพัฒนาพื้นที่ทําการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย มีการสร้างกลุ่มสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม มีเครือข่ายในการขยายผลงานทั้งในระดับชุมชน๑๓๙   

ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้าน
การเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาการดําเนินชีวิตให้กับเกษตรกร เช่น การคิดค้นองค์ความรู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่างดี สร้างเครือข่ายในการขยายผลงานการพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นผู้นําในการจัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
อย่างหลากหลายจนทําให้ชุมชนได้รับรางวัลมากมาย และด้วยบทบาทการเป็นผู้นําอย่างเป็นทางการ 

                                                            
๑๓๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๘สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๐, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๑๔ 
 

ช่วยเสริมให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
โดยเป็นผู้คิดค้นสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการเกษตรที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกในชุมชนซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย จึงต้องคิดหาวิธีการที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และนําไปปฏิบัติตามได้ 
ลงทุนตํ่า ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายในการปฏิบัติ ทําให้สามารถขยายผลให้กับสมาชิกชุมชนและเครือข่าย
ได้อย่างกว้างขวาง ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๑๔๐  

ประธานกลุ่มสามพรานโมเดล เป็นอีกตัวอย่างของผู้นําชุมชนที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร  
คุณอรุษ นวราช ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเป็นผู้ผลักดัน
เกษตรกรในพ้ืนที่ให้เข้าร่วมอินทรีย์วิถี พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพ่ือรองรับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่
ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าไปโน้มน้าวให้เกษตรกรในพื้นที่เช่ือถือและปฏิบัติตามได้ แต่เป็นเพราะ
ความมุ่งมั่นต้ังใจ และไม่คิดเอาเปรียบเกษตรกรด้วยความจริงใจ ทําให้เกษตรกรเช่ือถือและเข้าร่วม
กลุ่ม ซึ่งปัจจุบันสามพรานโมเดลมีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มด้ายกว่าหน่ึงร้อยครอบครัว๑๔๑ 

สรุปได้ว่า เกษตรกรต้นแบบ คือ เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ มีความรอบรู้ มีทักษะ 
ความสามารถในการทําการเกษตรตามสาขาความเช่ียวชาญของตน สามารถเป็นผู้นําชุมชน จูงใจให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม ได้รับการยอมรับนับถือและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๑๒ 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ แสดงองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จ ด้านเกษตรกรต้นแบบ 
 

๓.๕ ทุน 
ทุน หรือต้นทุนในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเกษตรเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่สําคัญ  

หากไม่ทุนในการดําเนินการ ศูนย์ฯ ก็ยากที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
                                                            

๑๔๐สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ
เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๔๑สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม
สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

เกษตรกร
ต้นแบบ

ผู้ได้รับการ
ยอมรับนับถือ

ผู้ประสบ
ความสําเร็จ
ในการทํา
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ชุมชน
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จูงใจให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตาม

เป็นวิทยากร
ผู้ถ่ายทอด
ความรู้



๒๑๕ 
 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนที่ต้องการ
พัฒนายกระดับให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพ แต่ด้วยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ชาวบ้านเล่นการพนัน ติดยาเสพติด 
มีหน้ีสินมากมาย กํานันอดิศรผู้นําชุมชน ได้นําชุมชนนี้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดโครงการขจัดปัญหา
เหล่าน้ีให้หมดไปจากบ้านดอนมัน โดยเริ่มโครงการต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ จนประสบความสําเร็จ 
สามารถเป็นหมู่บ้านปลอดความยากจน ทั้งยังเป็นแหล่งควบคุม และอบรมบ่มนิสัยของผู้กระทํา
ความผิด โดยสํานักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีการนํากลุ่มคนเหล่าน้ีมาฝึกทํางานในศูนย์
เรียนรู้ นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัท SCG ให้การสนับสนุน
อาคารเรียนรู้หน่ึงหลังเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเรียนรู้๑๔๒  

ศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน ปัจจุบันศูนย์โจ้โก้ ได้ทุนสนับสนุนหลายส่วน อาทิ ค่าบริการ
ศึกษางานจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก และเงินบริจาคทั่วไปทั้งแบบบุคคลและหน่วยงาน  
และปัจจุบันได้ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุข
ภาวะชุมชน ทําหน้าที่เช่ือมโยงเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพ่ือขยายแนวคิดกระบวนการโรงเรียน
ชาวนา และเป็นต้นแบบมีจํานวนกลุ่มที่พัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุข้าวใน จังหวัดน่าน มากถึง ๑๒ กลุ่ม 
มีตัวแทนจัดจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุเองมากถึง ๓,๐๐๐ ครัวเรือน และมีพันธ์ุข้าวที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
ใช้ปลูกมากถึง ๑๕ ชนิด๑๔๓  

เกษตรกรในกลุ่มสามพรานโมเดล ได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการที่เป็นเอกชน  
ซึ่งก็คือโรงแรมสามพราย ริเวอร์ไซด์ ให้การสนับสนุนทั้งเรื่ององค์ความรู้ด้านการเกษตร การลงทุน 
และที่สําคัญคือการสนับสนุนโดยการเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรทําให้ผลผลิตไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง รับซื้อในราคายุติธรรม ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น๑๔๔  

ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมย่ังยืนชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ถูกคัดเลือกเป็นศูนย์เครือข่ายของ
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาราชการ 
ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตรในการให้ทุนสนับสนุนการดําเนินการโดย ศูนย์เรียนรู้ต้องเขียนข้อเสนอ
โครงการเพ่ือย่ืนขอทุน เมื่อได้รับทุนสนับสนุนมาแล้วศูนย์ฯ จะเป็นผู้กําหนดหลักสูตรการเรียนรู้เอง๑๔๕  

                                                            
๑๔๒สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๓สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๔สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม

สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๕สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๑๖ 
 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านเป็นอีกกลุ่มที่บอกว่าทุนเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินการของ
กลุ่ม แต่จะรอเพียงจากสนับสนุนจากหน่วยราชการหรือเอกชนอย่างเดียวไม่ได้ เกษตรกรต้อง
ช่วยเหลือตัวเองได้ ด้วยการใช้ทุนของตัวเองเริ่มต้นจากการออม๑๔๖  

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ดําเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการสนับสนุนทุนในการดําเนินการจากสํานักงานพัฒนา
สังคมจังหวัดนครปฐม และสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และการลงทุนด้านที่ดิน  
โดยใช้ที่ดินของตนเองที่ได้รับมรดกเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป๑๔๗  

และถึงแม้ว่าทุนจะไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเพราะเกษตรกรต้องมีทุนในการทําการเกษตร
บนพ้ืนที่ตนเองอยู่แล้ว แต่การได้มาของทุนสนับสนุนจากภาครัฐบาลหรือเอกชน จะมาพร้อมกับองค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งคุ้มค่าซะมากกว่าการได้มาเฉพาะทุนอย่างเดียวเท่าน้ัน กรมส่งเสริม
การเกษตรจึงเห็นความสําคัญในการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ในทุกอําเภอ
ทั่วประเทศ จํานวน ๘๘๒ ศูนย์น่ันเอง๑๔๘  

สรุปได้ว่า ทุน คือ งบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร อาจเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ หรือเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 

 
 แผนภาพที่ ๔.๑๓ แสดงองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จ ด้านทุน 

                                                            
๑๔๖สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๔๘สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
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ผู้ประกอบการ



๒๑๗ 
 

 ๓.๖ การตลาด 
 อาจจะดูเป็นเร่ืองแปลกที่การตลาดเข้ามามีบทบาทสําคัญของความสําเร็จในการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แต่ด้วยการบริหารศูนย์ในยุคปัจจุบันเป็นการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม มีการร่วมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการผลิต จึงต้องมีการรวมกลุ่มเพือการขายด้วยเช่นกัน ทําให้
การตลาดเข้ามาเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จปัจจัยหน่ึงของศูนย์ ดังข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์ดังน้ี  
 ในการผลิตสินค้าทางการเกษตรต้องให้ความสําคัญในเร่ืองของ Demand กับ Supply 
ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสินค้าประเภทใดเพ่ือที่เกษตรกรจะได้ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ทั้งในส่วนของคุณภาพและปริมาณ ผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์เรียนรู้ปลักไม้ลาย ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรปลอดสารพิษ GAP และมาตรฐานอินทรีย์ของ IFOAM และ Organic Thailand 
(ระบบการรับรองมาตรฐานแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน) นอกจากน้ียังมีการวางแผนและจัดการผลผลิต
ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า จึงทําให้ไม่มีปัญหาในเร่ืองของการตลาด มีตลาดที่แน่นอนในการ
รับซื้อผลผลิต และเพ่ิมอํานาจในการเจรจาต่อรอง รวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการแปรรูป๑๔๙  
 ศูนย์เรียนรู้ ได้ดําเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นในเรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ 
โดยการนําเอาข้าวพันธ์ุหอมมะลิแดง หอมนิล ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียวดํา ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว
นํามาแปรรูปเป็นข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก โดยกระบวนการผลิตทั้งหมดมีต้นทุนตํ่า เน่ืองจากใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปอเทืองการไถกลบตอซังเพ่ือเตรียมความพร้อมของแปลงนา 
หลังจากนั้นใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพตามช่วงระยะเวลาของต้นข้าว ช่วงหว่านข้าว ช่วงข้าว
ต้ังท้อง และก่อนการเก็บเก่ียว สามารถเพิ่มได้ตามความเหมาะสม ในส่วนของการตลาดจะเป็นการ
ขายตรงสู่ผู้บริโภคผ่านการขายในตลาดนัดของกลุ่มภายในชุมชน หน่วยงานราชการ และในจังหวัดที่
จัดขึ้นเป็นประจํา โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค ทําให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน
และสามารถกําหนดราคาได้๑๕๐ 
 สามพรานโมเดลเป็นอีกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับการตลาด โดยผู้ประกอบการเข้าไปคุยกับ
เกษตรกรก่อนการผลิต ว่าต้องการผลผลิตทางการเกษตรชนิดใด คุณภาพและปริมาณเท่าไร มีการตก
ลงเรื่องราคารับซื้อก่อนการผลิต ทําให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าผลิตแล้วจะมีคนซื้อ นากจากน้ันยังมีตลาด
นัดในโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์เป็นอีกช่องทางในการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่ม 
รวมถึงมีการดึงผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม ได้เข้าไปเย่ียมชมแปลงของเกษจตรกรจริง เป็นการเพ่ิม
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับเกษตรกรอีกทางหน่ึง๑๕๑  

                                                            
๑๔๙สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๐สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๑สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม

สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
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 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรสมาชิกโรงสีข้าว
พระราชทานที่สนใจผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยการชักชวนและสนับสนุนจากอาจารย์ประจําสํานักวิชา
ทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเคมี ๑๐๐%  
ได้เริ่มปรับเปลี่ยนและเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์มาอย่างต่อเน่ือง กระทั่งได้เกษตรกรที่มีใจจริงที่ผลิต
ข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วม Lemon Farm Organic PGS มีเกษตรกรทั้งรุ่น
ใหม่และรุ่นเก่า กลุ่มได้มีการทําสัญญาร่วมกับ บริษัทเลม่อนฟาร์ม และสํานักวิชาทรัพยากร
การเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตกลงพัฒนาพ้ืนที่อินทรีย์ในจังหวัดน่าน โดยใช้กระบวนการ
เกษตรอินทรีย์ PGS และการตลาดที่เป็นธรรม๑๕๒  
 การตลาดนําการผลิตเป็นเรื่องสําคัญ กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสําคัญกับเรื่องน้ีโดย
การเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างเกษตรกรและตลาดรับซื้อเพ่ือให้เกษตรกรผลิตและสามารถ
ขายได้ทันที ด้วยราคาที่เป็นธรรม๑๕๓ 

สรุปได้ว่า การตลาด คือ ผู้ที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ มีความสามารถ
ในการซื้อผลผลิตในปริมาณมาก โดยมีการตกลงในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไว้
ล่วงหน้า ที่เรียกว่า ตลาดนําการผลิต แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๑๔ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๔ แสดงองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จ ด้านการตลาด 

โดยสรุป ปัจจัยแห่งความสําเร็จ หมายถึง ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรจําเป็นต้องมีเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของศูนย์ ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย ได้แก่ ความรู้ ทักษะ/
ความสามารถ เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน และการตลาด จากผลการวิเคราะห์จาก

                                                            
๑๕๒สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๓สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

การตลาด

ความสามารถ
ในการซ้ือ
ผลผลิต

จํานวนมาก ความต้องการ
ผลผลิตของ
เกษตรกรใน

พื้นที่

การเชื่อมโยง
การตลาด

ตลาดนําการ
ผลิต

ราคาที่เป็น
ธรรม

Digital 
Marketing
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การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปความถ่ีจากการสัมภาษณ์ในตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จได้ดัง
ตารางที่ ๔.๒ และ สรุปองค์ประกอบของปัจจัยแห่งความสําเร็จได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑๕ 
 

ตารางที่ ๔.๒ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
ประเด็น

ที่ 
ประเด็น ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนทีใ่ห้ขอ้มูลสําคัญ 
๑ ความรู้ ๑๐ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๒, ๑๓, ๑๗ 
๒ ทักษะ/ความสามารถ ๗ ๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๒, ๑๙ 
๓ เทคโนโลยี/นวัตกรรม ๙ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๑, ๑๖ 
๔ เกษตรกรต้นแบบ ๖ ๒, ๔, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๓ 
๕ ทุน ๗ ๒, ๔, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๕, ๑๙ 
๖ การตลาด ๕ ๒, ๔, ๑๓, ๑๕, ๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๕ แสดงองค์ประกอบปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

 
 

ทักษะ/ความสามารถ 
- การจดบันทึกบัญชีฟาร์ม - เทคนิคการเกษตรผสมผสาน 
- เทคนิคการทําเกษตรยั่งยืน - การทําระบบการให้น้ํา 
- เทคนิคการคลุมหญ้าวัชพืช - การป้องกันแมลงศัตรูพืช 
- ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ - เทคนิคการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

ความรู้ (Knowledge) 
- การคัดเลือก/จัดเก็บเมล็ดพันธุ๋ - ทํานาข้าว 
- เกษตรอินทรีย์ - ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
- เกษตรผสมผสาน - ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- วิทยาศาสตร์ - การทําบัญชีฟาร์ม 
- การจัดการน้ํา - เศรษฐกิจพอเพียง 

ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ 

การตลาด 
- ความสามารถในการซื้อผลผลิตจํานวนมาก 
- ความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
- ตลาดนําการผลิต   - ราคาท่ีเป็นธรรม 
- Digital Marketing 

ทุน 
- ทุนส่วนตัวของประธานศูนย์ 
- ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
- ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
- ทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 

เกษตรกรต้นแบบ 
- ผู้ได้รับการยอมรับนับถือ  
- ผู้ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตร 
- ผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้าน

การเกษตร 
- ผู้ที่เป็นผู้นําชุมชน  
- ผู้ที่สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการทําการเกษตร 
- เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการทําการเกษตร 
- องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทําการเกษตร 
- วิธีการใหม่ๆ ในการทําการเกษตร 
- ส่ือออนไลน์ ในการทําการตลาด 
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๔. ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ 
งานวิจัยน้ีเป็นการนําหลักธรรมะเข้ามาบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้

ชุมชนการเกษตร เพ่ือประสิทธิผลสูงสุดของการบริหารจัดการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ
ด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและผู้เช่ียวชาญด้านพุทธวิธีการบริหารจัดการ พบว่า  

มีหลักธรรมมากมายที่สามารถนํามาบูรณาการร่วมกับหลักการบริหารจัดการได้ กลุ่มสาม
พรานโมเดลมองว่า ธรรมะ คือ ความสมดุลของระบบอาหาร เกษตรอินทรีย์คือความสมดุลของแปลง
ปลูก เพราะฉะน้ัน ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความสมดุล และอยู่บนฐานการค้าที่เป็นธรรม๑๕๔  

การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมมชนการเกษตรเป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมทํางานเพ่ือ
เกษตรกรในชุมชน ดังน้ันผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจะต้องมีความจริงใจ ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ 
ไม่เอาเปรียบเกษตรกร ในภาพรวม คือ การปฏิบัติตามศีล ๕ น่ันเอง๑๕๕  

การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรก็ถือได้ว่าเป็นการดําเนินอาชีพหน่ึง การใช้
หลักสัมมาอาชีวะมาใช้ในการดําเนินการก็เป็นสิ่งสําคัญ๑๕๖  

ถ้าเป็นการบริหารจัดการศูนย์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ หลักธรรมที่ขาดไม่ได้เลยคือหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ เป็นหลักธรรมสําหรับใช้ในการปกครอง เพ่ือป้องกันไม่ให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย 
สามารถใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองมี ๗ ประการคือ ๑) หมั่นประชุมเนืองนิตย์ เป็นการ
ประชุมพบปะหารือของคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม  
เลิกประชุมและทํากิจกรรมร่วมกัน ๓) ไม่บัญญัติหรือล้มเลิกบัญญัติต่างๆ เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกันของศูนย์ฯ ไม่ล้มล้างสิ่งที่ตกลงร่วมกันไว้ ปฏิบัติอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ กําหนดขึ้นร่วมกัน  
๔) ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ในศูนย์ผู้ใหญ่หมายถึง เกษตรกรต้นแบบ ผู้นํา
ชุมชน ซึ่งมีประสบการณ์มานาน ดังน้ันต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็น
ของท่านในฐานนะที่เป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มากกว่า ๕) ไม่ข่มเหงสตรี ในการบริหารศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ควรรับฟังความเห็นของผู้หญิงด้วย เพราะในโลกยุคปัจจุบันผู้หญิงก็สามารถมีความคิดเห็นที่ดี 
และน่าเช่ือถือได้ ดังเช่น ในหลายๆศูนย์มีประธานศูนย์เป็นผู้หญิง หรือในชุมชนก็มีผู้หญิงเป็นกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้านที่ประสบความสําเร็จ ๖) เคารพสักการะเจดีย์ คือการให้ความเคารพสถานที่ ศูนย์เรียนรู้
เพราะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร ดังเช่นสถานศึกษาทั่วไป ๗) การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้
ทรงศีล ข้อน้ีอาจไม่เก่ียวข้องนักกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แต่จะเก่ียวข้องได้
หากศูนย์เรียนรู้น้ันมีพระสงฆ์เป็นผู้นําชุมชนหรือประธานศูนย์ฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา เป็นต้น  

                                                            
๑๕๔สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม

สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๕สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะก

รี จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๑ 
 

อีกหลักธรรมหน่ึงคือ หลักธรรมท่ีทําให้เกิดนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน คือหลักสาราณียธรรม ๖ เป็นคุณธรรม
ที่ทําให้ไม่เห็นแก่ตัว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เข้าใจคนอ่ืนมากข้ึน เช่ือมโยงบุคคลไว้ด้วยกันประกอบด้วย  
๑) เมตตากายกรรม คือการกระทําต่อกันด้วยความเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน หวังดีต่อเกษตรกรใน
พ้ืนที่ จริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๒) เมตตาวจีกรรม คือ พูดกันด้วยเมตตา เช่นการถ่ายทอดความรู้
ก็ต้องให้ความรู้ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่พูดเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง ๓) เมตตามโนกรรม คือการคิด
ต่อกันด้วยเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ด้วยความจริงใจ ๔) สาธารณโภคี คือ การแบ่งปันสิ่งที่ได้มาโดย
ความชอบธรรม เช่น การที่เกษตรกรมีการรวมกันผลิตและจําหน่ายก็ต้องร่วมแบ่งปันผลประโยชน์กัน
ด้วยความชอบธรรม ๕) สีลสามัญญตา คือ มีความประพฤติเสมอภาคกัน ประพฤติสุจริตอย่าง
สม่ําเสมอ ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยข้อตกลงร่วมกัน และ ๖) ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็น
ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนร่วมมือร่วมใจในการสร้างสรรค์สังคม
ให้เกิดความสงบ๑๕๗ 

หลักธรรมที่เป็นทางลัดสู่ความสําเร็จ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ในปัจจุบัน 
๔ อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี "อุ อา กะ สะ” อาจเรียกสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะประกอบด้วย 
อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ กัลยาณ
มิตตตา คบคนดี ไม่คบคบช่ัว และ สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง๑๕๘  

จะเห็นว่าจากหลักธรรมที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่ซ้อนทับกับตัวแปรหลักการบริหารจัดการอย่าง
มีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จเกือบทั้งหมด แต่มีอีกหน่ึงหลักธรรมซ่ึงเป็นหลักธรรมแห่งการลง
มือปฏิบัติ น่ันคือ หลักอิทธิบาท ๔ เป็นเสมือนนํ้ามันหล่อเลี้ยงให้ศูนย์ฯ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้๑๕๙  

การดํารงชีวิตโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการทํางานเพ่ือให้งานสําเร็จลุล่วง พอใจในสิ่งที่มี
อยู่ มีการประมาณตน ละความโลภ โกรธ หลง ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้๑๖๐  

อิทธิบาท แปลว่าฐานแห่งความสําเร็จ เครื่องมือที่ทําให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ มีใจรัก ๒) วิริยะ พากเพียรทํา ๓) จิตตะ นําจิตฝักใฝ่ ๔) วิมังสา ใช้ปัญญา
ทบทวน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นตัวแทน
ของธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเน่ืองจาก เป็นหลักธรรมที่ไม่ซ้ําซ้อนกับตัวแปรอ่ืน 
และเป็นหลักธรรมที่ใช้สําหรับการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งขาดไม่ได้ในการดําเนินการ เพราะถึงแม้หลักการ

                                                            
๑๕๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๘สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม,รองอธิการบดีฝ่ายกิจการท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๕๙สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๐สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๒ 
 

บริหารจะวางไว้ดีแค่ไหนแต่ขาดการลงมือปฏิบัติที่ดี ศูนย์เรียนรู้ก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากที่กล่าวมา ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ใน
การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียร
ทํา (วิริยะ) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) ซึ่งสามารถอธิบายผลการสัมภาษณ์ได้ดังน้ี 

๔.๑ มีใจรัก (ฉันทะ)  
ในหลักธรรมอิทธิบาท ๔ น้ัน ฉันทะ หมายถึง ความรัก และความพอใจในสิ่งน้ันๆ ผู้วิจัย

ขอแทนฉันทะว่า “มีใจรัก” ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
ผลจากความไม่ย่อท้อในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ช่วง 

๑-๓ ปีแรกที่เริ่มทําการเกษตร ครอบครัวมีความพออยู่พอกินมีผลผลิตเหลือขาย เริ่มมีเงินออมและใน
ปีที่ ๖ สามารถชําระหน้ีสินได้หมดสิ้นสร้างบ้านอยู่อาศัยได้เพ่ิม อีก ๓ ปีต่อมาสามารถซื้อที่ทํา
การเกษตรเพ่ิมได้อีก ๗ ไร่ และส่งลูกเรียนได้ทุกคน ดําเนินอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ เอ้ืออาทร ไม่มัวเมา
อบายมุข ประกอบสัมมาอาชีพโดยไม่เบียดเบียนใคร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในชุมชน 
และเต็มใจอุทิศตนในการทํางานให้กับสังคมด้วยการเป็นผู้นํา และผู้ร่วม ในการพัฒนาด้านต่างๆ  
เป็นอาสาสมัครครูบัญชี เป็นศูนย์อบรมผู้มีจิตอาสาพัฒนาสังคมท่ีขาดโอกาสในการศึกษาต่อโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย๑๖๑   

มีใจเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การทําการเกษตรแก่ผู้สนใจ มีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ในพ้ืนที่ ๑๓ ไร่ ทําการเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการทํานาและการปลูก
ผลไม้ปลอดสารพิษ เช่น ชมพู่ ละมุด มะนาว มะละกอ มะยงชิด กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยนํ้าว้า 
ตาลโตนด เป็นต้น๑๖๒ 

เต็มใจให้ใช้พ้ืนที่ศูนย์เป็นแหล่งรวบรวมและจัดจําหน่ายผลผลิตของกลุ่มและเครือข่ายสู่
ตลาดชุมชน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม นอกจากน้ียังมีการรวมกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้
ปลูกฟักข้าว ชมรมครูบัญชีหมอดินอาสา เป็นต้น๑๖๓  

เต็มใจกลับมาช่วยเหลือพัฒนาบานเกิดตนเอง โดยการถ่ายทอดการทําการเกษตรอย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธี ลดต้นทุน ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่๑๖๔ 

                                                            
๑๖๑สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๒สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๓สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๖๔สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๒. 



๒๒๓ 
 

ทําการถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการทําการเกษตรตามแนวของการพึ่งพาตนเอง
ตามท่ีได้ทําการศึกษาและคิดค้น โดยสร้างฐานการเรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การ
ทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นอาสาสมัครให้กับส่วนราชการต่างๆ 
ช่วยถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทน๑๖๕  

ช่วยเกษตรกรในการทําเกษตรอินทรีย์ด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการ
รวมกลุ่ม การตลาด หรือการประสานงานให้เกษตรกรมาเจอกันเพ่ือแก้ปัญหาในการทําเกษตร
อินทรีย์๑๖๖  

ถึงแม้จะเป็นผู้บริหารโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ และกลุ่มสามพรานโมเดล แต่ก็มีความ
สนใจศึกษาเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ และเต็มใจช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ในการรับซื้อผลผลิต
การเกษตรให้ราคาเป็นธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร เพราะเช่ือว่า
ในการทําการเกษตรเกษตรกรต้องมีความรู้มากกว่าตน และยังช่วยเหลือด้านต่างๆ เท่าที่จะช่วยได้ 
เพ่ือให้คนไทยได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษ๑๖๗  

ด้วยความรักในอาชีพเกษตรกรรม และรักบ้านเกิด เมื่อพบว่า จังหวัดน่านยังขาดศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ครบวงจร ทั้งด้านรูปแบบเน้ือหากระบวนการ และภูมิปัญญา จึงดําเนินการ
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป เพ่ือดําเนินกิจกรรมเจริญรอยตามแนวพระราชดําริของใน
หลวงรัชกาลที่ ๙ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสมัครใจที่จะบริหารจัดการศูนย์อย่างเต็ม
ความสามารถ๑๖๘  

ด้วยความที่รายได้ไม่มากต้องปรับตัวใช้ชีวิตเรียบง่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จนพบความสุขในชีวิตเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม จึงขยัน หมั่นเพียร ศึกษา
หาความรู้เรื่องการทํามาหากินเพ่ือความอยู่รอด ทดลองทําด้วยตนเอง มีจิตอาสาต้ังใจจริงที่จะช่วย
พัฒนาชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน๑๖๙ 

สรุปได้ว่า มีใจรัก (ฉันทะ) คือ การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังในผลสําเร็จของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ความเต็มใจ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ สมัครใจที่จะร่วมบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ ยินดีรับฟังความ
                                                            

๑๖๕สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจําปี ๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๖๖สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม, อาจารย์ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๖๗สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม
สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๖๘สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง ,  ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน ,  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๖๙สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ
เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๔ 
 

คิดเห็นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน
สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑๖ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๖ แสดงองค์ประกอบของการมีใจรัก (ฉันทะ) 

 

๔.๒ พากเพียรทํา (วิริยะ) 
ในหลักธรรมอิทธิบาท ๔ น้ัน วิริยะ หมายถึง ความเพียรในการทําสิ่งน้ันๆ ผู้วิจัยขอแทน

ฉันทะว่า “พากเพียรทํา” ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
พ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นพ้ืนที่ที่นํ้าท่วมทุกปี ในช่วงแรกที่ทําก็เกิดความเสียหายหนัก แต่ก็

ไม่ย่อท้ออดทน พากเพียรทําหาวิธีที่จะอยู่ให้ได้กับพ้ืนที่แบบนั้น โดยการไปศึกษาว่าพืชประเภทไหนที่
สามารถทนนํ้าท่วมได้ หลังจากน้ันก็ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรเลือกปลูกพืชทนนํ้า การปลูกข้าวก็
ใช้พันธ์ุข้าวที่ทนนํ้า จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้จนถึงทุกวันน้ี๑๗๐  

จากครอบครัวที่เป็นหน้ี ดํารงชีวิตล้มเหลว แต่ไม่ย่อท้อไขว้คว้าหาดูงานการทําเกษตรใน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและจากการศึกษาแนวพระราชดําริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เริ่มจากไม่เคยมีความรู้ด้านการเกษตร จึงต้อง
พากเพียรหาความรู้ใส่ตัวอยู่หลายปี โดยการอบรมเรียนรู้ ศึกษาดูงานในการทําเกษตรในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ได้ทั้งแนวคิด/ประสบการณ์และได้รับรู้จากการศึกษาแนวพระราชดําริที่ทาง
สํานักงานเกษตรอําเภอกันทรวิชัยได้คัดเลือกโครงการให้เกษตรกรในเขตตําบลศรีสุข จํานวน ๒ แห่ง 
พร้อมกับจากหน่วยงานรัฐ ที่ได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาการเกษตรด้านวิชาการหลายๆ 

                                                            
๑๗๐สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

มีใจรัก 
(ฉันทะ)

เต็มใจ
ช่วยเหลือ
เกษตรกร

สมัครใจใน
การร่วม
บริหาร
จัดการ

ยินดีรับฟัง
ความ

คิดเห็นเพ่ือ
การพัฒนา

รักและ
พอใจที่จะ
ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มที่



๒๒๕ 
 

ด้าน โดยเฉพาะโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นับว่าเป็นจุดหน่ึงที่เป็นแรงบันดาลใจพร้อมที่จะนํา
พระราชดําริมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างจริงจัง๑๗๑  

เคยรับราชการแต่ไม่ประสบความสําเร็จ แก้ปัญญาความเครียดด้วยการด่ืมสุราจนติดสุรา
เรื้อรัง ต้องเข้ารับการรักษาเมื่อเลิกสุราได้จึงตัดสินใจใช้ชีวิตและลงมือทําการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ ด้วยการศึกษาค้นคว้าในเรื่องทฤษฎีใหม่และดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
หลายแห่ง อดทน ต้ังใจฝึกฝนเรียนรู้ จนสามารถดําเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานได้เต็มพ้ืนที่ ๔๔ ไร่ 
จนเกิดความชํานาญ สามารถสร้างฐานเรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการทําเกษตรตาม
แนวการพ่ึงพาตนเอง ก็ได้ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่โดยการให้ความรู้กับเกษตรกร นักเรียน 
นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นอาสาสมัครให้กับส่วนราชการต่างๆ ต่อเน่ืองมาเป็น
ระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน๑๗๒  

เคยล้มเหลวจากการทําเกษตรเชิงเด่ียวตามคําเชิญชวนของบริษัทเอกชน โดยปลูกฝ้าย 
ปลูกอ้อย ซึ่งรายได้ดีในช่วงแรกแต่สุดท้ายเป็นหน้ีเน่ืองจากกิจกรรมการเกษตรท่ีทํามีต้นทุนสูง 
ประกอบกับกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีปริมาณสูงเพ่ือให้ได้ผลผลิตจํานวนมาก ส่งผลให้สุขภาพ
ไม่ดี จึงหันมาทําการเกษตรแบบอินทรีย์ จนสามารถปลดหน้ีได้ ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา ๑๗ ปี จนสามารถเป็นแบบอย่างแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ และเมื่อเปิดพ้ืนที่
ของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ได้รับมอบหมายหน้าเป็นเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการทําเกษตรแก่
เกษตรกรในชุมชนก็ทํางานอย่างเต็มความสามารถ๑๗๓  

เริ่มจากมีความคิดที่จะทําให้วัดเป็นมากกว่าวัด ทําให้วัดเป็นพ้ืนที่ให้คนได้เรียนรู้  
จึงพยายามทําวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ อย่างไรก็ตามกว่าจะประสบความสําเร็จอย่างทุกวันน้ีไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเพราะปัญหาในยุคน้ันเมื่อพูดถึงเร่ืองป่านับได้ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ สิ่งที่ทําอาจไปขัด
ผลประโยชน์ของผู้อ่ืน อีกประเด็นคือการทํางานที่ขัดต่อบทบาทหน้าที่ของพระ ในช่วงแรกชาวบ้าน
มองว่าทําหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของพระอยู่หรือไม่ ผิดหรือไม่ จนมีโอกาสได้พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทําน้ันเป็น
หน้าที่ของพระในการทําประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการต่อสู้โดยไม่ย่อท้อ ไม่ละทิ้งงานที่ทํา จึงได้รับ
การยอมรับ และร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนจึงถึงทุกวันน้ี๑๗๔ 

                                                            
๑๗๑สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๒สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๓สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๖ 
 

สรุปได้ว่า พากเพียรทํา (วิริยะ) คือ การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียรที่จะทําให้งานน้ันบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเน่ืองยาวนานไม่เบ่ือหน่าย 
ปฏิบัติงานด้วยความสม่ําเสมอ ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้ง
งาน ยึดหลักความสําเร็จของงานเป็นที่ต้ัง และอดทนและต้ังใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะให้เกิดความ
ชํานาญ แสดงได้ดังแผนภาพที่ ๔.๑๗ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๗ แสดงองค์ประกอบของการพากเพียรทํา (วิริยะ) 

 

๔.๓ นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 
ในหลักธรรมอิทธิบาท ๔ น้ัน จิตตะ หมายถึง ความเอาใจใส่จดจ่อในสิ่งที่ทํา ผู้วิจัยขอ

แทนฉันทะว่า “นําจิตฝักใฝ่” ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
เมื่อพบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์  

ก็พยายามหาแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพ้ืนที่ได้สําเร็จเป็นอย่างดี  
อีกหน่ึงปัญหาที่ทําให้ต้องคิดหาวิธีแก้ไขคือปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยการจัดต้ังศูนย์บ้านก่ึงวิถีคุม
ประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นศูนย์บําบัดผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ได้ผลเป็นอย่างดี๑๗๕  

ปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านปัญหาหน่ึงคือการรักษาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง  
จึงพยายามจัดต้ังโรงเรียนชาวนา จูงใจอาสาสมัครชาวนาเพ่ือค้นคว้าและทดลองปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 
ส่งเสริมให้ชาวนาท่ีมีการศึกษาน้อยเป็นชาวนานักปรับปรุงพันธ์ุ จนประสบความสําเร็จนําเมล็ดพันธ์ุ
ไปประยุกต์ใช้ในแปลงของตัวเองได้ ทําให้มีเมล็ดพันธ์ุเพียงพอ ได้พันธ์ุข้าวรสชาติดีที่ให้ผลผลิตจํานวน
มากโดยไม่ต้องซื้อและไม่ต้องใช้สารเคมีในการผลิต๑๗๖ 

                                                            
๑๗๕สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๖สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

พากเพียรทํา 
(วิริยะ)

การทําตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย
โดยไม่เบื่อ
หน่าย 

ปฏิบัติงาน
ด้วยความ
สม่ําเสมอ

ปฏิบัติงาน
ทันทีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคและ
ไม่ละท้ิงงาน

ยึดหลัก
ความสําเร็จ
ของงานเป็น

ท่ีต้ัง

อดทนและ
ต้ังใจฝึกฝน 
เพ่ือให้เกิด

ความชํานาญ



๒๒๗ 
 

เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาการทําเกษตรโดยเฉพาะการทํานา และทําไร่มีปัญหาเรื่อง
ต้นทุนการผลิตสูงมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้นทุนเรื่องปุ๋ยเคมี ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตมาจําหน่ายหักลบแล้ว
เหลือกําไรเพียงเล็กน้อยหรือบางคร้ังขาดทุน อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงปลูกจะทําให้ดินเสื่อมสภาพ
ลงเร่ือยๆ ประกอบกับแนวทางการพัฒนาเกษตรแบบย่ังยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการ
กล่าวถึงมากขึ้นจึงได้หันมาศึกษาแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง จนพบว่า การนําปลามาผ่าน
กระบวนการหมักให้ย่อยสลายแล้วนําไปใส่ในแปลงปลูกประหยัดต้นทุนได้ถึงร้อยละ ๗๐ และยังรักษา
ความสมบูรณ์ของดินได้ด้วยแต่กว่าจะค้นพบสูตรน้ีสําเร็จก็ใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่หลายปี๑๗๗ 

จากที่เคยเห็นสภาพป่าในอดีตที่มีความอุดมสมบูรณ์ เห็นการทําลายป่าเพราะสัมปทานไม้
บวกการถากถางทําไร่ เห็นผลกระทบที่ตามมามากมาย ด้วยจิตสํานึกความเป็นพระที่ดํารงชีพอยู่ด้วย
ปัจจัยสี่จากชาวบ้านถวาย เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อนก็ไม่อาจน่ิงเฉยอยู่ได้ อีกทั้งความเป็นคนบ้าน
น้ี ก็ยิ่งอยากทําอะไรให้บ้านเกิดเมืองนอนแรกๆ ก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านให้หยุดตัดไม้ หยุดบุกป่าแผ้วถาง
ทําไร่ข้าวโพด เพราะนอกจากทําให้ป่าเสื่อมโทรม ห้วยลําธารแล้งนํ้าแล้ว ย่ิงทําก็ย่ิงเป็นหน้ี แต่ชาวบ้าน
กลับย้อนถามว่าถ้าไม่ให้ทําไร่แล้วจะทําอะไรกิน บางคนยังตบท้ายว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ แต่ก็ยังมุ่งมั่นที่จะ
แก้ไขปัญหาน้ีให้สําเร็จจึงต้ังโจทย์ให้ชาวบ้านได้ขบคิดโดยการทําให้เห็นด้วยการปลูกป่าแบบผสมผสาน
ประกอบด้วยไม้ป่ายืนต้นประเภทสัก พืชพุ่มให้ผลระยะกลางเช่น ลําไย ขนุน ส้มโอ และพืชสวนครัว เช่น 
ข่า ตะไคร้ ตําลึง ความสําเร็จของแปลงทดลอง ทําให้ชาวบ้านเร่ิมให้ความสนใจร่วมทํากิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ป่าทั้งสามแปลงเป็นห้องเรียนที่ย่ิงใหญ่ของชุมชน และเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงาน
อนุรักษ์ผืนป่าจํานวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ในอําเภอสันติสุข โดยเริ่มจากการขอบิณฑบาตป่าไม่ให้ชาวบ้านบุกรุก 
จากน้ันก็ชักชวนให้ชาวบ้านหันมาปลูก “ป่าสํานึก” ในไร่นาของตัวเองเพ่ือให้เป็นป่าสําหรับใช้สอย๑๗๘  

ต้ังแต่เกิดมาก็อยู่ในแวดวงเกษตรกร เฝ้ามองผืนนาผืนไร่และคิดว่าจะรักษาความเป็น
เอกลักษณ์ของแผ่นดินไทย ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ จึงเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ เข้าไปศึกษาดูงานที่ต่างๆ อีกหลายคร้ัง พบว่า องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
และประสบการณ์ที่สร้างสม สามารถนํามาแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพการดําเนินชีวิตได้ จึงได้ใช้
ความรู้ มาจัดทําศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวเศษรฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย (เกษตรอินทรีย์วิถี
ธรรมชาติ) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับบุคคลชุมชน ทั้งใกล้และไกล เพ่ือยืนยันว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทําให้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตคือการได้ใช้ความรู้ด้านการเกษตรมาช่วยเหลือเกษตรกรใน
พ้ืนที่ ใช้ความรู้คู่คุณธรรมนําไปสู่เศษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สมดุล พร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม๑๗๙ 

                                                            
๑๗๗สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๒. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๗๙สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๒๘ 
 

ปัญหาในพ้ืนที่ที่พบเร่ืองหนึ่งก็คือ เกษตรกรมีพ้ืนที่ทํากินน้อย ผลผลิตได้น้อยไม่พอความ
ต้องการของตลาด จึงพยายามคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาน้ีด้วยการพัฒนาโมเดล ๑ งาน ๑ แสนบาท  
โดยผสมผสานกับองค์ความรู้ เทคนิคการทําเกษตรกรรมยั่งยืนแบบผสมผสานด้วยการใช้ทรัพยากรที่มี
ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่ต้องการทําการเกษตร
ตามหลักการพ่ึงพาตนเอง๑๘๐ 

โดยสรุป นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) คือ การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายด้วยจิตใจฝักใฝ่ จดจ่อในสิ่งที่ทํา ประกอบด้วย การมุ่งมั่นที่
จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องานหรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืน
จนกว่างานจะสําเร็จ ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ เอาใจใส่ในการทํางานของศูนย์
เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงาน
อย่างเต็มที่ แม้งานจะมีอุปสรรค แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๑๘ 

 
แผนภาพที่ ๔.๑๘ แสดงองค์ประกอบของการนําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 

 

๔.๔ ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
ในหลักธรรมอิทธิบาท ๔ น้ัน วิมังสา หมายถึง การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง ทบทวน

สิ่งน้ันๆ ผู้วิจัยขอแทนฉันทะว่า “นําจิตฝักใฝ่” ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
เมื่อพบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์  

ก็พยายามหาแนวทางแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของวิธีการแก้ปัญหา จนตัดสินใจเลือกวิธีที่ดี
ที่สุดด้วยเหตุและผล อีกหน่ึงปัญหาที่ทําให้ต้องคิดหาวิธีแก้ไขคือปัญหาเยาวชนในชุมชนติดยาเสพติด 
เมื่อบําบัดแล้วจะทําอย่างไรให้สามารถกลับเข้ามาทํางานได้ในสังคมตามปกติเหมือนคนทั่วไป จึงใช้วิธี

                                                            
๑๘๐สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

นําจิตฝักใฝ่ 
(จิตตะ)

มุ่งมั่นทํางาน
ให้ประสบ
ความสําเร็จ

แน่วแน่ต่อ
งานท่ีต้องทํา 
ไม่วอกแวก

ใส่ใจ ใฝ่รู้ในสิ่ง
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานอยู่เป็น

นิตย์เอาใจใส่การ
ทํางานของ
ศูนย์เพ่ือ

ประโยชน์ของ
เกษตรกร

พร้อมแก้ไข
ปัญหาให้กับ
เกษตรกร

รับผิดชอบ
งานท่ีต้องทํา
อย่างเต็มท่ี



๒๒๙ 
 

ให้เยาวชนเหล่าน้ีเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในศูนย์ฯ เมื่อมีผู้เย่ียมชมศูนย์ก็ยังไม่บอกว่าเด็กเหล่าน้ีเคยติดยา
เสพติด แต่ทําให้เห็นว่าเยาวชนเหล่าน้ีทํางานได้ตามปกติ จนได้รับการยอมรับ๑๘๑  

ปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดน่านปัญหาหน่ึงคือการรักษาพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองให้คงอยู่  
จึงพยายามจูงใจอาสาสมัครชาวนาเพ่ือค้นคว้าและทดลองปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ ส่งเสริมให้ชาวนาที่มี
การศึกษาน้อยเป็นชาวนานักปรับปรุงพันธ์ุ จัดต้ังโรงเรียนชาวนาให้เป็นระบบ มีขั้นตอนการทํางานชัดเจน 
จนสามารถประสบความสําเร็จในการนําเมล็ดพันธ์ุไปประยุกต์ใช้ในแปลงของตัวเองได้ ทําให้มีเมล็ดพันธ์ุ
เพียงพอ ได้พันธ์ุข้าวรสชาติดีที่ให้ผลผลิตจํานวนมากโดยไม่ต้องซื้อและไม่ต้องใช้สารเคมีในการผลิต๑๘๒  

เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาการทําเกษตรโดยเฉพาะการทํานา และทําไร่มีปัญหาเรื่อง
ต้นทุนการผลิตสูงมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้นทุนเรื่องปุ๋ยเคมี ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตมาจําหน่ายหักลบแล้ว
เหลือกําไรเพียงเล็กน้อยหรือบางคร้ังขาดทุน อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงปลูกจะทําให้ดินเสื่อมสภาพลง
เรื่อยๆ ประกอบกับแนวทางการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการกล่าวถึง
มากข้ึน จึงได้หันมาศึกษาแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง ทดลองทํา ลองผิดลองถูกใช้วัตถุดิบหลาย
ประเภท เกิดปัญหากลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอวลในหมู่บ้าน ถูกชาวบ้านต่อว่า แต่ก็ตรวจสอบข้อบกพร่อง
ของการทํางานตลอดเวลาจนพบว่าการใช้ปลาเป็นวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมัก โดยผ่านกระบวนการหมักให้
ย่อยสลาย ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นอย่างที่เคยเป็นมา คุณภาพดี และประหยัดต้นทุนได้ถึงร้อยละ ๗๐๑๘๓ 

จากที่เคยเห็นสภาพป่าในอดีตที่มีความอุดมสมบูรณ์ เห็นการทําลายป่าเพราะสัมปทานไม้
บวกการถากถางทําไร่ เห็นผลกระทบที่ตามมามากมาย ด้วยจิตสํานึกความเป็นพระที่ดํารงชีพอยู่ด้วย
ปัจจัยสี่จากชาวบ้านถวาย เมื่อชาวบ้านมีความทุกข์เดือดร้อนก็ไม่อาจน่ิงเฉยอยู่ได้ อยากทําอะไรให้
บ้านเกิดเมืองนอน จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้สําเร็จ จึงศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการปลูกป่าแบบ 
เป็นการสาธิตให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติ กับพืชการเกษตรที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยป่ายืนต้นประเภทสูงให้ผลระยะยาว ช้ันที่สองเป็นพืชพุ่มให้ผล
ระยะกลาง เช่น ลําไย ขนุน ส้มโอ มะม่วง ลิ้นจี่ ฯลฯ ช้ันที่สามเป็นพืชอาหารและพืชใกล้ครัว เช่น ข่า 
ตะไคร้ ขมิ้น หวาย ไม้ไผ่ ไพร ตําลึง๑๘๔  

เป็นผู้นําเมล็ดพันธ์ุมะละกอจากต่างประเทศมาผสมกับมะละกอพ้ืนบ้านของไทย ลองผิด
ลองถูก ตรวจสอบข้อบกพร่องนํามาแก้ปัญหา จนได้มะละกอพันธ์ุปลักไม้ลาย หรือช่ือทางการ คือ
การค้า คือ มะละกอพันธ์ุฮอนแลนด์ที่มีช่ือเสียงอยู่ในปัจจุบันน่ันเอง๑๘๕ 

                                                            
๑๘๑สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๒สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๓สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม), ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน,  

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๕สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๐ 
 

ปัญหาในพ้ืนที่เรื่องหน่ึงก็คือ เกษตรกรมีพ้ืนที่ทํากินน้อย ผลผลิตได้น้อยไม่พอความต้องการ
ของตลาด จึงพยายามคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้มากที่สุดบนพ้ืนที่น้อยที่สุดได้ 
โดยทดลองทําการศึกษาด้วยตัวเองในพ้ืนที่ ๑ งานว่าต้องปลูกพืชชนิดใด ช่วงเวลาใดบ้างจึงจะเกิดรายได้
สูงสุด จนได้ออกมาเป็นพัฒนาโมเดล ๑ งาน ๑ เป็นโมเดล หน่ึงงานหน่ึงแสนบาท จนได้รับรางวัลและ
เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่ต้องการทําการเกษตรตามหลักการพ่ึงพาตนเอง๑๘๖ 

ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) คือ การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายโดยมีการทบทวนในสิ่งที่ได้ทํามา ประกอบด้วย ไตร่ตรอง 
หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการ
ปรับปรุงงาน และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ค้นคว้า และวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๑๙ 

 
 

 แผนภาพที่ ๔.๑๙ แสดงองค์ประกอบของการใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
 

 สรุปได้ว่า ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการลง
มือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา 
(วิริยะ) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สามารถสรุปความถี่จากการสัมภาษณ์ในตัวแปรตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติได้ดังตารางที่ ๔.๓ และ 
สรุปองค์ประกอบของตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติได้ดังแผนภาพที่ ๔.๒๐ 

 

                                                            
๑๘๖สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

ใช้ปัญญาทบทวน 
(วิมังสา)

ไตร่ตรอง ข้อดี
ข้อด้อยในการ
ปฏิบัติงาน

คิดค้นแนวทาง
การปรับปรุง 
แก้ไขปัญหา

ด้วยเหตุและผล

ตรวจสอบ
ข้อบกพร่องใน
การทํางานอยู่
ตลอดเวลา

พิจารณา
แผนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือ
สร้างระบบและ

ข้ันตอนท่ี
ชัดเจน 

ค้นคว้า และ
วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือเพ่ิมพูน

ความสามารถ 



๒๓๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
ประเด็น

ที่ 
ประเด็น ปริมาณ 

ความถ่ี รูป/คนทีใ่ห้ขอ้มูลสําคัญ 
๑ มีใจรัก (ฉันทะ) ๑๑ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗, ๘, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗, ๒๒ 
๒ พากเพียรทํา (วิริยะ) ๕ ๑, ๒, ๓, ๔, ๒๐ 
๓ นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ๕ ๒, ๘, ๙, ๑๗, ๒๐ 
๔ ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) ๕ ๒, ๘, ๙, ๑๗, ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๐ แสดงองค์ประกอบธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
 

๕. ประสิทธิผลพุทธวิธบีริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เป็นตัวแปรภายในแฝง

ที่ต้องการศึกษาในงานวิจัยน้ี ซึ่งจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ พบว่า 
ตัวแปรสังเกตได้ที่ศึกษาไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัยแรก ได้แก่ Smart Farmer, Smart Group, 
Smart Product ยังไม่ครบถ้วนตามการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ ผู้วิจัยจึงปรับตัวแปรสังเกตได้ให้
สอดคล้องกับข้อค้นพบ คือ ประสิทประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

ธรรมะเพ่ือ
การปฏิบัติ

ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
- ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ  
- ไตร่ตรอง ข้อดีข้อด้อยในการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบข้อบกพร่องในการทํางานอยู่ตลอดเวลา 
- คิดค้นแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล 
- พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอน

ที่ชัดเจน  

นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 
- มุ่งมั่นทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
- แน่วแน่ต่องานที่ต้องทํา ไม่วอกแวก 
- ใส่ใจ ใฝ่รู้ในส่ิงที่เก่ียวข้องกับงานอยู่เปน็นิตย์ 
- เอาใจใส่การทํางานของศูนย์เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร 
- พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 
-  รับผิดชอบงานท่ีต้องทําอย่างเต็มที่ 

พากเพียรทํา (วิริยะ) 
- การทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เบื่อหน่าย  
- ปฏิบัติงานด้วยความสม่ําเสมอ 
- ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย  
- ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน 
- ยึดหลักความสําเร็จของงานเป็นที่ต้ัง 
- อดทนและต้ังใจฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความชํานาญ 

มีใจรัก (ฉันทะ) 
- เต็มใจช่วยเหลือเกษตรกร 
- สมัครใจในการร่วมบริหารจัดการ 
- ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา 
- รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 



๒๓๒ 
 

มีตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร ได้แก่ การพัฒนาไม่หยุดย้ัง รวมพลังสร้างเครือข่าย ดํารงอยู่ไม่เสื่อม
คลาย ยอมรับได้ในสังคม น่ันเอง ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

๕.๑ พัฒนาไม่หยุดย้ัง 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรควรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการ

สอนให้ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่  
และการพัฒนาตัวผู้ถ่ายทอดความรู้ โดยพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในเร่ืองเกี่ยวกับ
การเกษตรและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  

จากบทบาทหน้าที่ในการลงชุมชนเพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกร สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่
เกษตรกรคือการสอนต่อๆ กัน ช่วยเหลือกันเองในพ้ืนที่ เพราะฉะน้ันการสอนเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรจึงเป็นสิ่งสําคัญ ทุกคร้ังที่ลงไปชุมชนก็จะเอาเทคนิคเหล่าน้ีลงไปให้เกษตรกร
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในชุมชน๑๘๗  

คิดว่าถ้าเรียนด้านการเกษตรเงินเดือนจะไม่สูง ไม่มีเงินเก็บมาลงทุนทําการเกษตร จึงได้
เลือกเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีรายได้สูง มีเงินทุนมาทดลองทําการเกษตร ช่วงวันหยุดวันเสาร์ 
อาทิตย์ มีการพัฒนาและศึกษาการทําการเกษตรด้วยตนเอง ตลอดจนปรึกษาอาจารย์ผู้รู้ ด้าน
การเกษตร จนสามารถสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเมล่อนได้คุณภาพดี ปริมาณสูง จึงได้
ลาออกจากงานประจํามาเป็นเกษตรกรเต็มตัว และได้รับรางวัลชนะเลิศผู้นําอาชีพก้าวหน้าดีเด่นระดับ
จังหวัดและประเทศในปี ๒๕๕๑๑๘๘  

ต้ังแต่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เป็นระยะเวลา ๓๕ ปี เน้นพ่ึงพาตนเอง  
ทําการจดบัญชีครัวเรือน บัญชีฟาร์ม ใช้วิธีเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ๑๓ ไร่ 
ทําการเกษตรแบบผสมผสานจนประสบความสําเร็จและนําความรู้มาถ่ายทอดต่อ นอกจากการพัฒนา
ตัวเองแล้วยังต้องพัฒนาหลักสูตรที่จะถ่ายทอดให้กับเกษตรกร โดยเมื่อทดลองทําด้วยตัวเองแล้วพบ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ก็จะนํามาพัฒนาเป็นหลักสูตรเสมอ เช่น เครื่องดักจับแมลงในไร่นา การทํานํ้าหมัก
ชีวภาพสูตรของตนเอง เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรจะเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ณ เวลาน้ันๆ๑๘๙  

เป็นผู้นําเมล็ดพันธ์ุมะละกอจากต่างประเทศมาผสมกับมะละกอพื้นบ้านของไทยจนได้
มะละกอพันธ์ุปลักไม้ลาย หรือช่ือทางการค้าคือมะละกอพันธ์ุฮอลแลนด์ และนํามาสอนให้เกษตรกรจน

                                                            
๑๘๗สัมภาษณ์ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน, ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะกรี 

จํากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๘สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๘๙สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๓ 
 

สามารถเพาะพันธ์ุขายกันได้ในชุมชน นอกจากน้ันยังสามารถพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาสาขาพัฒนา
ชุมชน จนสําเร็จปริญญาตรีศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม๑๙๐  

การพัฒนาคิดค้นโมเดล ๑ งาน ๑ แสน โดยผสานกับองค์ความรู้ เทคนิคการทําเกษตรกรรม
ย่ังยืนแบบผสมผสานด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาองค์ความรู้ในการทํานาอินทรีย์ต้นทุนตํ่าด้วยการปลูกข้าวแบบต้นเดียวที่นอกจากจะลดต้นทุน
ในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตที่ได้๑๙๑  

การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้เพ่ือให้ดําเนินกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมาย จึงขยันหมั่นเพียร ศึกษาหา
ความรู้โดยเฉพาะในเร่ืองการทํามาหากินเพ่ือความอยู่รอด มีการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ต้ังใจช่วย
พัฒนาชุมชนจนได้รับรางวัลแหนบทองคํา เมื่อปี ๒๕๕๓ จากกระทรวงมหาดไทย๑๙๒  

ศูนย์เรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชน และผู้สนใจ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ จัดเวทีเรียนรู้ 
ร่วมเป็นวิทยากร และเป็นสถานท่ีศึกษาดูงาน โดยศูนย์เรียนรู้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งการส่งตัว
ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ไปศึกษา อบรมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรในชุมชน และหลักสูตรการเรียนรู้ที่ครบวงจร มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ใน
ศูนย์ ทั้งน้ีศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้กับศูนย์ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่ปี 
๒๕๕๑ อีกทั้งในปัจจุบันน้ีวงการแพทย์ให้ความสนใจกับกัญชาในการรักษาโรค ตัวเจ้าของศูนย์ก็ให้
ความสนใจเข้าไปเรียนรู้ถึงวิธีการปลูกและประโยชน์ในการใช้กัญชา เพ่ือเตรียมความพร้อม 
เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกต้องก็สามารถให้ความรู้กับเกษตรกรได้ในทันที๑๙๓  

ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง จังหวัดน่านน้ัน เกษตรกรสามารถ
พิสูจน์คุณค่าของตนเองด้วยการพัฒนาทักษะการเกษตรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่สอดคล้องกับนโยบาย
กรอบความร่วมมือสําคัญระดับโลกของรัฐบาลไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN)  
ได้ทําข้อตกลงไว้กับนานาประเทศ๑๙๔ 
 สรุปได้ว่า พัฒนาไม่หยุดย้ัง คือ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีการพัฒนาหลักสูตร 
และเกษตรกรต้นแบบหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์อย่างต่อเน่ือง สังเกตได้จาก การปรับ
                                                            

๑๙๐สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๙๑สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๙๒สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ
เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๙๓สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๑๙๔สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๔ 
 

หลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ณ เวลาน้ัน การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอด
ความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติม การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินการ
ของศูนย์ การเปิดโลกทัศน์เพ่ือรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการดําเนินการของศูนย์อยู่ตลอดเวลา 
สามารถแสดงดังแผนภาพที่ ๔.๒๑ 

 
แผนภาพที่ ๔.๒๑ แสดงองค์ประกอบของการพัฒนาไม่หยุดย้ัง 

 

๕.๒ รวมพลังสร้างเครือขา่ย 
การสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ทําให้ไม่รู้สึกโดดเด่ียวใน

การดําเนินงาน เป็นการดําเนินงานเช่ือมโยงกันระหว่างศูนย์ มีการช่วยเหลือเก้ือกูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  

การดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้มีการขยายเครือข่ายการเรียนรู้โดยเกษตรกรที่มีความต้ังใจ
จริงซึ่งได้เข้ามาเรียนรู้และนําไปปฏิบัติ จนสามารถใช้พ้ืนที่การทําการเกษตรของตนเองเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตรในพ้ืนที่ต่างๆ ได้มีการขยายผลงานผ่านกลุ่มเครือข่ายที่จัดต้ังในระดับชุมชน 
เครือข่ายการพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง๑๙๕  

ศูนย์เรียนรู้มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก โดยภายนอกมีการรวมกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ปลักไม้ลาย กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ ประกอบด้วยเกษตรกรในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด 
ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี โดยใช้พ้ืนที่ศูนย์เป็นแหล่งรวบรวมและจัดจําหน่าย
ผลผลิตของกลุ่มและเครือข่ายสู่ตลาดชุมชน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม นอกจากน้ียังมี

                                                            
๑๙๕สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

พัฒนาไม่
หยุดยั้ง

การปรับ
หลักสูตรให้
เหมาะสมกับ
ปัญหาและ

ความต้องการ
ของเกษตรกร

การส่งวิทยากร
ผู้ถ่ายทอด

ความรู้ไปพัฒนา
ความรู้และ

ทักษะเพิ่มเติม

การนํา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเข้ามา

ใช้ในการ
ดําเนินการของ

ศูนย์

การเปิดโลก
ทัศน์รับสิ่งใหม่ๆ 
เพื่อปรับใช้ใน
การดําเนินการ
ของศูนย์อยู่
ตลอดเวลา



๒๓๕ 
 

การรวมกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มปลูกฟักข้าว ชมรมครูบัญชีหมอดินอาสา ขยายเครือข่ายจากระดับ
ท้องถิ่นเป็นระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และภูมิภาค๑๙๖  

สําหรับการผลิตในปัจจุบันใช้ระบบเครือข่ายของเกษตรกร เริ่มจากผู้สนใจที่เห็นการปลูก
แล้วเข้ามาถามเร่ืองเทคนิคการปลูกจนในที่สุดกลายมาเป็นเครือข่ายในการผลิตและการตลาด  
โดยสมาชิกของเครือข่ายจะมีการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการผลิตร่วมกันว่าสมาชิกคนไหนจะ
ปลูกเมื่อไหร่ โดยวางแผนการผลิตล่วงหน้า ๒ เดือน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศรวม ๕๐ 
ราย มีการต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูประบบ GAP แห่งประเทศไทย บริหารงานอย่างเป็นระบบ
มีการผลิตสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย ภายใต้ระบบ GAP มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างสมาชิก
และเกษตรทั่วไปอย่างสมํ่าเสมอ๑๙๗  

มีการสร้างให้เกิดความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาผ่านกลุ่ม
เกษตรกรรมย่ังยืนโดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนาพ้ืนที่ทําการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีความหลากหลาย มีการสร้างกลุ่มสมาชิกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม และมีการแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ มีเครือข่ายในการขยายผลงานทั้งในระดับ
ชุมชน เช่น จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมย่ังยืนอําเภอกันทรวิชัยกว่า ๕๐ คน๑๙๘  

ศูนย์ฯ มีการขยายผลไปสู่กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรทํานาแบบชีวภาพ
ในระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอบางปลาม้า กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรทํานาแบบชีวภาพในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี พิจิตร พิษณุโลก กาญจนบุรี ลพบุรี เป็นต้น๑๙๙  

ทํางานถ่ายทอดผลงานที่คิดค้น สร้างสรรค์ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา โดยเปิดไร่
เป็นสถานที่ดูงานในและต่างประเทศมีการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่เป็นอ้อยแปลงใหญ่๒๐๐  

ปัจจุบันมีเครือข่ายมุ่งส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและเสริมองค์ความรู้ด้านเทคนิคเกษตร
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้ในแปลงของเกษตรกรได้ มีจํานวนกลุ่มที่พัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุ
ข้าวใน จ.น่านมากถึง ๑๒ กลุ่ม มีตัวแทนจัดจําหน่ายเมล็ดพันธ์ุเองมากถึง ๓,๐๐๐ ครัวเรือน และมี
พันธ์ุข้าวที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือใช้ปลูกมากถึง ๑๕ ชนิด๒๐๑   

                                                            
๑๙๖สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๗สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๘สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๑๙๙สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๐สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๑สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๖ 
 

เป็นกลุ่มที่พยายามทําให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยสรางเครือข่ายการผลิตระหว่างเกษตรกร
ในพ้ืนที่ และผู้ประกอบการเป็นสื่อกลางในการสร้างเครือข่ายการตลาดเพ่ือให้เกษตรกรร่วมกันผลิต 
รวมกันขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและได้ราคาที่เป็นธรรม๒๐๒ 

สรุปได้ว่า รวมพลังสร้างเครือข่าย คือ การท่ีศูนย์เรียนรู้การเกษตรมีการทํางานเช่ือมโยง
กันระหว่างศูนย์เพ่ือแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สังเกตได้จาก การทํางานร่วมกันกับศูนย์
อ่ืน การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ และการสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกัน
แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๒๒ 

 
แผนภาพที่ ๔.๒๒ แสดงองค์ประกอบของรวมพลังสร้างเครือข่าย 

  

 ๕.๓ ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
การดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลายเป็นตัวแปรที่ทําให้เห็นถึงองค์กรที่ยังขับเคล่ือน องค์กรที่มีชีวิต 

มีเกษตรกรหรือผู้ให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ จากการสุมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  
ศูนย์เรียนรู้มีการเปิดสอนหลักสูตรการปลูกอ้อยให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้จบหลักสูตร

มากกว่าหน่ึงพันคน และมีการนําความรู้ไปปรับเป็นวิชาเรียนให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาอีกหลาย
สถาบัน๒๐๓  

ปัจจุบันที่ศูนย์เรียนรู้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่เกือบตลอดปี บางครั้งเป็นนักศึกษา
ฝึกงานเข้ามาเรียนรู้ภาคฤดูร้อน ซึ่งจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การทํางานจริง และยังมีการจัดทําเป็น
เอกสารเผยแพร่ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในรูปแบบ VCD เพ่ือให้สามารถเรียนรู้เข้าใจง่ายขึ้น๒๐๔  
                                                            

๒๐๒สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช, กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคม
สุขใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

๒๐๓สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

๒๐๔สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

รวมพลังสร้าง
เครือข่าย

การทํางาน
ร่วมกันกับศูนย์

อื่น

การแก้ไข
ปัญหาทางด้าน
การเกษตร
ร่วมกัน

การประชุม
เพ่ือ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน

การแลกเปลี่ยน
วิทยากรผู้

ถ่ายทอดความรู้
ระหว่างศูนย์

การสร้าง
เครือข่ายทาง
การตลาด
ร่วมกัน



๒๓๗ 
 

ใช้แปลงเมล่อนเป็นศูนย์เรียนรู้เปิดให้บุคคลที่สนใจทั่วไป คณะผู้ศึกษาดูงานจากภาครัฐ 
เอกชน กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และนักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าเย่ียมชมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และประสบการณ์ โดยปัจจุบันมีคณะต่างๆ เข้าเย่ียมชมอย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี๒๐๕  

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในจังหวัดมหาสารคาม มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
และผู้ที่สนใจท่ัวไป โดยระหว่างปี ๒๕๕๐-๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานจาก
ศูนย์น้ี มากกว่า ๑๙,๘๐๐ราย อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย๒๐๖  

ศูนย์เรียนรู้ปลักไม้ลาย มีผู้ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ืองทั้งเกษตรกรจากในและ
ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว ภูฏาน อีกทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่เตรียม
เกษียณอายุ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป๒๐๗  

ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ได้จัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนสวนแสงประทีป ให้บริการอย่างครบ
วงจรท้ังด้านรูปแบบเน้ือหา กระบวนการ ภูมิปัญญาที่มีจิตวิญญาณ กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตจริง ให้แก่
ชุมชน ผู้สนใจ องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างจังหวัด โดยศูนย์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง๒๐๘  

ศูนย์มีการเรียนรู้หลากหลายสาขาทั้งการปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน การคัดแยกเมล็ดพันธ์ุ 
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้สนใจส่วนมากเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือ และมีหมุนเวียนเข้าร่วมเรียนรู้
ตลอดทั้งปี กลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้ก็แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสนใจของหลักสูตร ณ เวลาน้ันและยัง
เป็นศูนย์กลางในการพบปะกันของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐส่งเกษตรอําเภอ 
เกษตรจังหวัดเข้ามาเรียนรู้ ก็จะใช้ศูนย์เรียนรู้น้ีในการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน๒๐๙   

กรมส่งเสริมการเกษตรมีการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หรือ ศพก. จํานวน ๘๘๒ แห่ง ทุกอําเภอทั่วประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่
เกษตรกร รวมท้ังการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ือเป็นกลไก
ในการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่๒๑๐ 

สรุปได้ว่า ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย คือ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรสามารถขับเคลื่อน
การทํางานของศูนย์ได้อย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สังเกตได้จากการมีเกษตรกรหรือ
ผู้สนใจทั้งจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรอย่าง

                                                            
๒๐๕สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๖, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๖สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๗สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทร์อ่อน,ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๘สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๐๙สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๐สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 



๒๓๘ 
 

ต่อเน่ือง ทั้งการหาศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาทางการเกษตร และการใช้ศูนย์เพ่ือเป็น
จุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๒๓ 

 

 แผนภาพที่ ๔.๒๓ แสดงองค์ประกอบของดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
 

 ๕.๔ ยอมรับได้ในสังคม 
 การยอมรับได้ในสังคม แสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ ไว้วางใจ ยกให้เป็นแบบอย่างที่ดี

แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรทั่วไป สามารถเห็นได้จากการได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในนามของศูนย์ 
และในนามของผู้บริหารศูนย์ รวมถึงการที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือหรือให้ทุนสนับสนุน เน่ืองจาก เห็นว่าศูนย์มีความน่าเช่ือถือเป็นไปได้ที่จะดําเนินงานให้
สําเร็จลุล่วง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า  

กรมส่งเสริมการเกษตร จะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์เรียนรู้ ศพก. ทั้งศูนย์หลัก
และศูนย์เครือข่าย ซึ่งแน่นอนว่าศูนย์หลักจะได้งบประมาณที่สูงกว่าเพราะทําหน้าที่มากกว่า  
และน่าเช่ือถือว่าจะสามารถดําเนินงานได้ประสบความสําเร็จ งบประมาณน้ีจะเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ
การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาแรงงานและอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจกรรมของศูนย์ 
รวมทั้งให้การสนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ อาจมาจากหน่วยงานวิจัยต่างๆ เช่น 
สวทช. ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ศูนย์เรียนรู้จะเป็นศูนย์กลางในการรับ
ถ่ายทอด และส่งต่อไปยังชุมชน๒๑๑  

ประธานศูนย์เรียนรู้ อดีตเป็นประธานอนุกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดน่าน หัวหน้ากองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูฯ (การจัดการหน้ี) ที่ปรึกษาเครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน จังหวัดน่าน 
และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเน่ืองในงานวันอาหารโลก ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๒ ขององค์การ

                                                            
๒๑๑สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์, ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  

กรมส่งเสริมการเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

ดํารงอยู่ไม่
เสื่อมคลาย

เกษตรกรหรือ
ผู้สนใจในพ้ืนท่ี

เข้ามาใช้
บริการอย่าง
ต่อเนื่อง

เกษตรกรหรือ
ผู้สนใจนอก
พ้ืนท่ีเข้ามาใช้
บริการอย่าง
ต่อเนื่อง

เกษตรกรหรือ
ผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาหา
ความรู้เพ่ือ
พัฒนา

เกษตรกรหรือ
ผู้สนใจเข้ามา
เพ่ือให้ช่วย

แก้ปัญหาทาง
การเกษตร

ใช้เป็นจุด
พบปะระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงาน

ต่างๆ



๒๓๙ 
 

อาหารและเกษตรโลก และรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมายเป็นการการันตีความน่าเช่ือถือของศูนย์ได้เป็นอย่าง
ดี๒๑๒ 

ปัจจุบันศูนย์โจ้โก้ ได้ทุนสนับสนุนหลายส่วน อาทิ ค่าบริการศึกษางานจากบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก และเงินบริจาคท่ัวไปทั้งแบบบุคคลและหน่วยงาน และปัจจุบันได้ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ทําหน้าที่เช่ือมโยง
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพ่ือขยายแนวคิดกระบวนการโรงเรียนชาวนา และเป็นต้นแบบ๒๑๓  

ศูนย์ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยเกษตรกรจะกล่าวถึงศูนย์เรียนรู้ในแง่ดีกับ
คนภายนอก และมีการส่งเสริม ชักชวนให้เข้ามาเรียนรู้กับศูนย์อย่างต่อเน่ือง เพราะเห็นว่าศูนย์ให้
ประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจอย่างแท้จริง ผู้นําของศูนย์เป็นผู้ที่น่าเช่ือถือ ทําประโยชน์แก่ชุมชน
เสมอมา โดยไม่หวังผลตอบแทน รวมถึงหน่วยงานสํานักพระราชวังเข้ามาใช้บริการของศูนย์เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน และให้การสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนรู้ให้หน่ึงหลังเพ่ือใช้ในการทํา
กิจกรรมการเรียนรู้๒๑๔  

ศูนย์จะมีหน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนในการสร้างแหล่งนํ้านพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยากโดย
ใช้อาคารทดนํ้าแล้วปล่อยนํ้าลงสู่ที่ตํ่าด้านล่าง เข้าพ้ืนที่ทําการเกษตรของเกษตรกร๒๑๕  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความเช่ือถือและยอมรับในตัวของผู้บริหารศูนย์โดยเชิญไป
เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานและมีการถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับสังคม ได้แก่ 
รางวัลชมเชยด้านประชาชนทั่วไปในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านประชาชน
ทั่วไปประจําปี ๒๕๕๐ โล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัด สุพรรณบุรี ปี ๒๕๔๓ 
และรางวัลระดับประเทศ ได้แก่  รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นประจําปี 
๒๕๕๘ รับโล่รางวัล ปราชญ์เกษตร ๗๒ ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และรางวัลระดับนานาชาติ ใบรับรองการมีส่วนร่วม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการจัดการแมลงศัตรูข้าว
ในระดับพ้ืนที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ๒๑๖  

ศูน ย์มี การขยายผลร่ วม กับกลุ่ มและเครือข่ าย ต่างๆ  หน่วยงานภาคราชการ 
สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และประธานศูนย์ได้รับ
รางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙๒๑๗  

                                                            
๒๑๒สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง, ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน,  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๓สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล, ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๔สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรีใย, Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๕สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 

ประจําปี ๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๖สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจําปี 

๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
๒๑๗สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 



๒๔๐ 
 

เน่ืองจากการทําประโยชน์ให้กับชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งทําให้ประธานศูนย์ได้รับ
รางวัลกํานันยอดเยี่ยม หรือรางวัลแหนบทองคํา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จากระทรวงมหาดไทย  
มีหน่วยงานภาคเอกชนเช่น บริษัท SCG เข้ามาให้การสนับสนุนปลูกสร้างโรงเรือนให้หน่ึงหลัง และมี
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เข้ามาให้การสนับสนุนทั้งในระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ๒๑๘  

 สรุปได้ว่า ยอมรับได้ในสังคม คือ การที่ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรมีความ
น่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับ และมีความผูกพันกับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมถึงได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สังเกตได้จาก การยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่โดยการกล่าวถึง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในทางที่ดี การได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การ
ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ รวมถึงความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๒๔ 

 
แผนภาพที่ ๔.๒๔ แสดงองค์ประกอบของยอมรับได้ในสังคม 

สรุปได้ว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  หมายถึง ผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศูนย์อันจะสังเกตได้จาก ความคงอยู่ของศูนย์ การสร้างเครือข่าย การพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง และการได้รับการยอมรับจากสังคม ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถ
สรุปความถ่ีจากการสัมภาษณ์ในตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
ได้ดังตารางที่ ๔.๔ และ สรุปองค์ประกอบของตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรได้ดังแผนภาพที่ ๔.๒๕ 

 
 

                                                            
๒๑๘สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นําชุมชนและ

เครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

ยอมรับได้ในสังคม

เกษตรกรใน
พ้ืนที่กล่าวถึง
ศูนย์ฯ ในทาง

ที่ดี

ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน

ได้รับการ
สนับสนุน

ทรัพยากรต่างๆ 
จากภาครัฐและ

เอกชน
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ตารางท่ี ๔.๔ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการ   
 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

ประเด็น
ที่ 

ประเด็น ปริมาณ 
ความถ่ี รูป/คนทีใ่ห้ขอ้มูลสําคัญ 

๑ พัฒนาไม่หยุดย้ัง ๘ ๑, ๒, ๔, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๔ 
๒ รวมพลังสร้างเครือข่าย ๘ ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๑๐, ๑๓ 
๓ ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย ๘ ๒, ๔, ๕, ๖, ๗, ๑๐, ๑๒, ๑๙ 
๔ ยอมรับได้ในสังคม ๘ ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๗, ๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒๕ ประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญทางด้านศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรและด้าน
พระพุทธศาสนา สามารถสรุปเป็นแผนภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้ดังแผนภาพที่ ๔.๒๖ 

 

 

 

ยอมรับได้ในสังคม 
- เกษตรกรในพ้ืนที่กล่าวถึงศูนย์ฯ ในทางท่ีดี 
- ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากภาครัฐและ

เอกชน 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การเกษตร   

ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
- เกษตรกรหรือผู้สนใจในพ้ืนที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 
- เกษตรกรหรือผู้สนใจนอกพ้ืนที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง 
- เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนา 
- เกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ามาเพ่ือให้ช่วยแก้ปัญหาทาง

การเกษตร 
- ใช้เป็นจุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 

รวมพลังสร้างเครือข่าย 
- การทํางานร่วมกันกับศูนย์อื่น 
- การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน  
- การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
- การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ 
- การสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกัน 

พัฒนาไม่หยุดย้ัง 
- การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ

เกษตรกร 
- การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติม 
- การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินการของศนูย์ 
- การเปิดโลกทัศน์เพื่อรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการดําเนินการของ

ศูนย์อยู่ตลอดเวลา 
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แผนภาพที ่๔.๒๖ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรยีนรู้ชุมชนการเกษตร (จากการวิจัยเชิงคุณภาพ) 

ธรรมะเพ่ือ
การปฏิบัติ

พากเพียรทํา (วิริยะ) 
- การทําตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่เบื่อหน่าย  
- ปฏิบัติงานด้วยความสมํ่าเสมอ 
- ปฏิบัติงานทันทีท่ีได้รับมอบหมาย  
- ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละท้ิงงาน 
- ยึดหลักความสําเร็จของงานเป็นท่ีตั้ง 
- อดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือให้เกิดความชํานาญ 

มีใจรัก (ฉันทะ) 
- เต็มใจช่วยเหลือเกษตรกร 
- สมัครใจในการร่วมบริหารจัดการ 
- ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา 
- รักและพอใจท่ีจะปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี 

นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 
- มุ่งม่ันทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
- แน่วแน่ต่องานท่ีต้องทํา ไม่วอกแวก 
- ใส่ใจ ใฝ่รู้ในสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ 
- เอาใจใส่การทํางานของศูนย์เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร 
- พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 
- รับผิดชอบงานท่ีต้องทําอย่างเต็มท่ี 

ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
- ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ  
- ไตร่ตรอง ข้อดีข้อด้อยในการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบข้อบกพร่องในการทํางานอยู่ตลอดเวลา 
- คิดค้นแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล 
- พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและข้ันตอนท่ีชัดเจน 

การตลาด 
- ความสามารถในการซ้ือผลผลิตจํานวนมาก 
- ความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
- ตลาดนําการผลิต   - ราคาท่ีเป็นธรรม 
- Digital Marketing 

ทุน 
- ทุนส่วนตัวของประธานศูนย์ฯ 
- ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
- ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
- ทนสนับสนนจากผ้ประกอบการ

เกษตรกรต้นแบบ 
- ผู้ได้รับการยอมรับนับถือ  
- ผู้ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตร 
- ผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการเกษตร 
- ผู้ท่ีเป็นผู้นําชุมชน – วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้  
- ผู้ท่ีสามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการทําการเกษตร 
- เครื่องมือ เครื่องจักรในการทําการเกษตร 
- องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทําการเกษตร 
- วิธีการใหม่ๆ ในการทําการเกษตร 
- สื่อออนไลน์ ในการทําการตลาด 

ทักษะ/ความสามารถ 
- การจดบันทึกบัญชีฟาร์ม         - เทคนิคการเกษตรผสมผสาน 
- เทคนิคการทําเกษตรยั่งยืน      - การทําระบบการให้น้ํา 
- เทคนิคการคลุมหญ้าวัชพืช      - การป้องกันแมลงศัตรูพืช 
- ทักษะในการถ่ายทอดความรู้    - เทคนิคการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต

ความรู้ (Knowledge) 
- การคัดเลือก/จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ - ทํานาข้าว 
- เกษตรอินทรีย์       - ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
- เกษตรผสมผสาน   - ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- วิทยาศาสตร์         - การทําบัญชีฟาร์ม 

้

ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ

ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร   

รวมพลังสร้างเครือข่าย 
- การทํางานร่วมกันกับศูนย์อ่ืน 
- การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน  
- การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
- การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้

ระหว่างศูนย์ 
- การสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกัน

พัฒนาไม่หยุดย้ัง 
- การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและ

ความต้องการของเกษตรกร 
- การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปพัฒนา

ความรู้และทักษะเพ่ิมเติม 
- การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ใน

การดําเนินการของศูนย์ 
- การเปิดโลกทัศน์เพ่ือรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาปรับ

ใช้ในการดําเนินการของศูนย์อยู่ตลอดเวลา

ดํารงอยู่ไม่เส่ือมคลาย 
- เกษตรกรในพ้ืนท่ีเข้ามาใช้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
- เกษตรกรนอกพ้ืนท่ีเข้ามาใช้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
- เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนา 
- เกษตรกรเข้ามาเพ่ือให้ช่วยแก้ปัญหาทาง

การเกษตร 
- ใช้เป็นจุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าท่ีจาก

หน่วยงานต่างๆ 

ยอมรับได้ในสังคม 
- เกษตรกรในพ้ืนท่ีกล่าวถึงศูนย์ฯ ในทางท่ีดี 
- ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากภาครัฐ

และเอกชน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
- ร่วมรับความรู้จากโครงการหรือหลักสูตร     
- ร่วมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
- ร่วมรับบริการวิชาการด้านการเกษตร       
- ร่วมรับผลประโยชน์จากการขายผลผลิต 
- มีรายได้เพิ่มข้ึน ตน้ทุนลดลง                 
- คุณภาพผลผลิตสูงข้ึน 
- มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมดําเนินการ 
- ร่วมประชาสัมพนัธ์โครงการหรือหลักสูตร 
- ร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 
- ร่วมดําเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
- ร่วมให้บริการวิชาการทางการเกษตร 
- ร่วมจัดหาทรัพยากร ตามแผนทีกํ่าหนดไว ้
- ร่วมประสานงานเพ่ือนาํความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาถ่ายทอด 
- ร่วมประสานงานให้ศูนย์ฯ เปน็ที่พบปะของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ  

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
- ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
- ตัดสินใจเลือกหลักสูตรของศูนย์ฯ 
- ตัดสินใจเลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
- ตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศน์ 
- ตัดสินใจกําหนดบทบาทหน้าท่ี  
- ตัดสินใจกําหนดเป้าหมาย 
- ตัดสินใจกําหนดข้อตกลงร่วมกัน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมคิด 
- คิดปัญหาของชุมชน 
- คิดแนวทางในการแก้ปัญหา 
- คิดวิสัยทัศน์ของศูนย์ 
- คิดเป้าหมายของศูนย์ 
- คิดบทบาทหน้าท่ีของศูนย์ 
- คิดข้อตกลงร่วมกัน 
- คิดหลักสูตรการสอน 
- คิดวิธีการถ่ายทอดความรู้ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมวางแผน 
- ร่วมจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
- ร่วมวางแผนการดําเนินการ 
- ร่วมวางแผนจัดหาทรัพยากร (คน วัสดุอุปกรณ์

งบประมาณ) 
- ร่วมวางแผนระยะเวลาในการดําเนินงาน 

การบริหาร
จัดการแบบมี

ส่วนร่วม

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล
- ร่วมกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล  
- ร่วมดําเนินการติดตามประเมินผลตามแผน 
- ร่วมรับทราบผลการประเมิน   
- ร่วมใช้วิธีการท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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โดยสรุป จากแผนภาพท่ี ๔.๒๖ ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีตัวแปรที่เก่ียวข้องกับโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร จํานวน ๓ ตัวแปร คือ ตัวแปรกรบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ตัวแปรปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ และตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมจากกรอบแนวคิดการ
วิจัยแรกที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยมีการปรับเปลี่ยนจากตัวแปรการ
บริหารจัดการเป็นตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการปรับเปลี่ยนจากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกับตัวแปรการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม และมีการปรับช่ือตัวแปรจากพุทธวิธีการบริหารจัดการเป็นตัวแปรธรรมะเพ่ือ
การปฏิบัติโดยที่มีการปรับช่ือของตัวแปรสังเกตได้เป็น มีใจรัก พากเพียรทํา นําจิตฝักใฝ่ และใช้
ปัญญาทบทวน เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าการใช้ช่ือหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา รวมทั้งปรับนิยามของตัวแปรแฝงแต่ละตัวให้เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการตามที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิดที่ชัดเจนและเป็น
ประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยสําหรับการศึกษาเชิงปริมาณลําดับต่อไป 

 
๔.๒ การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

ในการตอบคําถามการวิจัยข้อ ๒ ผู้วิจัยได้นําผลท่ีได้รับจากการศึกษาเชิงคุณภาพมาใช้ใน
การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ดังน้ี 

ผลการพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
จากการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทั้งการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและ

การศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถนํามาสร้างเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
แฝงและตัวแปรสังเกตได้ ดังต่อไปน้ี 

๑. ตัวแปรภายนอกแฝงและตัวแปรสังเกตได้ 
 ๑.๑ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการ

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
โดยมีหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่มี ๖ ด้าน ได้แก่ 

  ๑.๑.๑ ร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ ในการร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ แนวทางการ
แก้ไขปัญหา หลักสูตรที่เหมาะสม และวิธีการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงร่วมคิดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ
บทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

   ๑.๑.๒ ร่วมตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรกรในพ้ืนที่ ในการร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเกษตร
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ในพ้ืนที่ การกําหนดโครงการ หรือหลักสูตร และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม รวมถึงร่วมกําหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

   ๑.๑.๓ ร่วมวางแผน หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ ในการร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ 
รวมถึงร่วมวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ หรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ และจัดหาทรัพยากรเพ่ือการ
ดําเนินงานของศูนย์ฯ 
   ๑.๑.๔ ร่วมดําเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ ในการร่วมกันดําเนินการตามแผนการทํางานของโครงการ หรือ
หลักสูตรที่กําหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
   ๑.๑.๕ ร่วมติดตามประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ ในการร่วมกันติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ของโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
   ๑.๑.๖ ร่วมรบัผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันรับผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินการของศูนย์ ได้แก่ 
การรับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการจากศูนย์ฯ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมจากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีศูนย์ฯ เป็นผู้จัดหาตลาดให้ รวมถึงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง 
คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีขึ้น 

 ๑.๒ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ หมายถึง ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ ชุมชน
การเกษตรจําเป็นต้องมีเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของศูนย์ ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย ได้แก่  

 ๑.๒.๑ ความรู้  หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน
และความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ 

 ๑.๒.๒ ทักษะ/ความสามารถ หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถในการทํา
การเกษตร และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเกิดจากการการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจาก
ประสบการณ์จริง โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ 

 ๑.๒.๓ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม หมายถึง การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร อันก่อให้เกิด
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้การทําการเกษตรง่ายและสะดวก
ย่ิงขึ้น  

 ๑.๒.๔ เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ มีความรอบรู้  
มีทักษะ ความสามารถในการทําการเกษตรตามสาขาความเช่ียวชาญของตน สามารถเป็นผู้นําชุมชน  
จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ได้รับการยอมรับนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 ๑.๒.๕ ทุน หมายถึง งบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร อาจเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ หรือเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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  ๑.๒.๖ การตลาด หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่  
มีความสามารถในการซื้อผลผลิตในปริมาณมาก โดยมีการตกลงในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่า ตลาดนําการผลิต 
 ๒. ตัวแปรภายในแฝงและตัวแปรสังเกตได้  

 ๒.๑ ธรรมะเพื่อการปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการลง
มือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ประกอบด้วย ๔ หลัก ได้แก่  

 ๒.๑.๑ มีใจรัก (ฉันทะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังในผลสําเร็จของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
ความเต็มใจช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ สมัครใจที่จะร่วมบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ ยินดีรับ
ฟังความคิดเห็นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  

 ๒.๑.๒ พากเพียรทํา (วิริยะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียรที่จะทําให้งานน้ันบรรลุความสําเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเน่ืองยาวนานไม่เบ่ือหน่าย ปฏิบัติงาน
ด้วยความสม่ําเสมอ ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน ยึดหลัก
ความสําเร็จของงานเป็นที่ต้ัง และอดทนและต้ังใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะให้เกิดความชํานาญ 

  ๒.๑.๓ นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายด้วยจิตใจฝักใฝ่ จดจ่อในสิ่งที่ทํา ประกอบด้วย  
การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องาน หรือภารกิจไม่คิด
เรื่องอ่ืนจนกว่างานจะสําเร็จ ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ เอาใจใส่ในการทํางานของ
ศูนย์เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบใน
งานอย่างเต็มที่ แม้งานจะมีอุปสรรค 

  ๒.๑.๔ ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายโดยมีการทบทวนในสิ่งที่ ได้ทํามา 
ประกอบด้วย ไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป ไตร่ตรอง
คิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของ
การปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ค้นคว้า 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ๒.๒ ประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  หมายถึง ผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศูนย์อันจะสังเกตได้จากสิ่งที่ศูนย์ฯ เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ๔ ด้าน ได้แก่ 

 ๒.๒.๑ พัฒนาไม่หยุดย้ัง หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีการ
พัฒนาหลักสูตร และเกษตรกรต้นแบบหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์อย่างต่อเน่ือง สังเกตได้
จาก การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ณ เวลาน้ัน การส่ง
วิทยากรผู้ถ่ายทอกความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติม การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามา
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ใช้ในการดําเนินการของศูนย์ การเปิดโลกทัศน์เพ่ือรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการดําเนินการของศูนย์
อยู่ตลอดเวลา 

 ๒.๒.๒ รวมพลังสร้างเครือข่าย หมายถึง การท่ีศูนย์เรียนรู้การเกษตรมีการทํางาน
เช่ือมโยงกันระหว่างศูนย์เพ่ือแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สังเกตได้จาก การทํางานร่วมกัน
กับศูนย์อ่ืน การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
การแลกเปล่ียนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ และมีการสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกัน
 ๒.๒.๓ ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรยัง
สามารถขับเคลื่อนการทํางานของศูนย์ ตามเป้าหมาย สังเกตได้จาก การมีเกษตรกร หรือผู้สนใจทั้งจาก
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอย่างต่อเน่ือง ทั้งการหาศึกษาหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาทางการเกษตร และการใช้ศูนย์เพ่ือเป็นจุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๒.๒.๔  ยอมรับได้ในสังคม หมายถึง การท่ีศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีความ
น่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับ และมีความผูกพันกับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมถึงได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สังเกตได้จาก การยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่โดยการกล่าวถึง
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในทางที่ดี การได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

จากการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เ ช่ียวชาญ สรุปได้เป็นโมเดล
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ๔ ตัว
แปร แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ ๒๐ 
ตัวแปร แสดงรายละเอียดของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ชุมชน
การเกษตร (ฉบับร่าง) ได้ดังแผนภาพที่ ๔.๒๗ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                      

        
แผนภาพที่ ๔.๒๗ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร (ฉบับร่าง) 

๒๔๗

ตัวแปรเกิดขึ้นใหม่ จากการวิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ 

ปรับแก้ตัวแปรสังเกตได้ จากการวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ 

ธรรมะเพื่อการ
ปฏิบัติ 

เกษตรกรต้นแบบ

ร่วมตัดสินใจ 

การรวมตัวแปรเข้าด้วยกัน ได้จากการวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก

เปลี่ยนชื่อตัวแปรเพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทของการบริหารจัดการศูนย์ฯ 

ร่วมวางแผน 

ทักษะ/
ความสามารถ

ยอมรับได้ในสังคม 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรม

ความรู้ 

ประสิทธิผลการ
บริหารจัดการ

ศูนย์ฯ

พัฒนาไม่หยุดยั้ง 

ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 

รวมพลังสร้าง
เครือข่าย

มีใจรัก (ฉันทะ) 

พากเพียรทํา (วิริยะ)   

นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ)  
ร่วมดําเนินการ   

ทุน 

ร่วมคิด

การตลาด

ร่วมรับผลประโยชน์ 

ร่วมติดตามประเมินผล 
ใช้ปัญญาทบทวน 

(วิมังสา)
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๔.๓ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ในการตอบคําถามการวิจัยข้อที่ ๓ เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ และวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังน้ัน เพ่ือให้การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้
กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปรต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
๑.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ 

  X หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 
  S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Coefficient of Variation) 
  Max หมายถึง  ค่าสูงสุด (Maximum) 
  Min หมายถึง  ค่าตํ่าสุด (Minimum) 
  Sk หมายถึง  ค่าความเบ้ (Skewness) 
  Ku หมายถึง  ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
  2  หมายถึง  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ 
  df หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
  p หมายถึง  ระดับนัยสําคัญ (Significant) 
  TE หมายถึง  ขนาดอิทธิพลรวม (Total effect) 
  ID หมายถึง  ขนาดอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) 
  DE หมายถึง  ขนาดอิทธิพลทางตรง (Direct effect) 
  R หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ 
  R2 หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการทํานาย (Coefficient of determination) 
  GFI หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index) 

AGFI     หมายถึง  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted goodness 
of fit index) 

RMR     หมายถึง ค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (Root mean 
square residual) 

RMSEA  หมายถึง ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Root 
Mean Square Error of Approximation) 

 ๑.๒ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรแฝง 
  MANAGE หมายถึง  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
  SUCCESS หมายถึง  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  DHAMMA หมายถึง  ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
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  EFFECTIVE หมายถึง  ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ 

๑.๓ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปรสังเกตได้ 
  MANAGEA หมายถึง  ร่วมคิด 
  MANAGEB หมายถึง  ร่วมตัดสินใจ 
  MANAGEC หมายถึง  ร่วมวางแผน 
  MANAGED หมายถึง  ร่วมดําเนินการ 
  MANAGEE หมายถึง   ร่วมติดตามประเมินผล 
  MANAGEF หมายถึง  ร่วมรับผลประโยชน์ 
  SUCCESSA หมายถึง  ความรู้ 
  SUCCESSB หมายถึง  ทักษะ/ความสามารถ 
  SUCCESSC หมายถึง  เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
  SUCCESSD หมายถึง  เกษตรกรต้นแบบ 
  SUCCESSE หมายถึง  ทุน 
  SUCCESSF หมายถึง  การตลาด 
  DHAMA  หมายถึง  มีใจรัก (ฉันทะ) 
  DHAMB  หมายถึง  พากเพียรทํา (วิริยะ) 
  DHAMC  หมายถึง  นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 
  DHAMD หมายถึง  ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
  EFFECA  หมายถึง  พัฒนาไม่หยุดย้ัง 
  EFFECB  หมายถึง  รวมพลังสร้างเครือข่าย 
  EFFECC  หมายถึง  ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
  EFFECD  หมายถึง  ยอมรับได้ในสังคม 

 ๑.๔ การนําเสนอผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการใช้
โปรแกรมสถิติขั้นสูง ซึ่งจะใช้ตัวเลขอารบิคประกอบการนําเสนอผลการวิเคราะห์ในตารางและแผนภาพ 
เพ่ือความชัดเจนและสอดคล้องกับข้อมูลที่นํามาจากแผนภาพและ Print Out ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๒. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศหญิงจํานวน ๑๐๙ คน และเพศชายจํานวน ๔๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ 
และ ๗๙ .๐ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาช่วงอายุ พบว่า ในแต่ละช่วงอายุมีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามใกล้เคียงกัน ยกเว้นช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ ๑๘ – ๓๐ ปี มีจํานวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 
๒.๗ และ ๗.๑ ตามลําดับ ส่วนช่วงอายุอ่ืนมีค่าใกล้เคียงกันคือ ช่วงอายุ ๓๑ – ๔๐ ช่วงอายุ ๔๑ – ๕๐ 
และช่วงอายุ ๕๑ –๖๐ มีจํานวนคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘, ๓๑.๐ และ ๒๘.๕ ตามลําดับ ส่วนมากมี
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การศึกษาระดับปริญญาตรี และตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ และ ๔๓.๗ ตามลําดับ 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ และ ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ ๐.๘  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มากที่สุดคือการเป็นเกษตรกร
ในพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕ รองลงมาคือ คณะกรรมการบริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ วิทยากรผู้
ถ่ายทอดความรู้ ประธานศูนย์ฯ และอ่ืนๆ ได้แก่ พระสงฆ์ผู้นําชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖ ๑๔.๘ ๖.๐ 
๓.๓ และ ๑.๙ ตามลําดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีพ้ืนที่การใช้บริการศูนย์จํานวนใกล้เคียงกันคือ 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ ๒๕.๖ ๒๕.๓ และ ๒๓.๗ 
ตามลําดับ ส่วนการใช้บริการศูนย์ส่วนมากจํานวน ๖ – ๘ ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ 
รองลงมาคือ ๓ – ๕ ครั้งต่อเดือน น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อเดือน ๙ – ๑๐ ครั้งต่อเดือน มากกว่า ๑๐ ครั้ง
ต่อเดือน และไม่เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕  ๑๐.๖ ๖.๙ ๒.๙ และ ๐.๖ ตามลําดับ แสดงได้
ดังตารางที่ ๔.๕ 

ตารางที่ ๔.๕ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

๑. เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
๔๑๑ 
๑๐๙ 

 
๗๙.๐๐ 
๒๑.๐๐ 

            รวม ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
๒. อายุ 
            ๑๘ - ๓๐ ปี 
            ๓๑ - ๔๐ ปี 
            ๔๑ - ๕๐ ปี 
            ๕๑ - ๖๐ ปี 
            ๖๐ ปีขึ้นไป 

 
๓๗ 
๑๖๐ 
๑๖๑ 
๑๔๘ 
๑๔ 

 
๗.๑๐ 
๓๐.๘๐ 
๓๑.๐๐ 
๒๘.๕๐ 
๒.๗๐ 

            รวม ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
๓. ระดับการศึกษา 
           ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
           ปริญญาตรี 
           ปริญญาโทและเอก 

 
๒๒๗ 
๒๗๗ 
๑๖ 

 
๔๓.๗๐ 
๕๓.๓๐ 
๓.๑๐ 

           รวม ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
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ตารางที่ ๔.๕ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

๔. สถานภาพท่ีเก่ียวกับศูนย์ฯ 
          ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
  วิทยากรหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์         
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
อ่ืนๆ ได้แก่ พระสงฆ์ผู้นําชุมชน  

 
๑๗ 
๘๑ 
๓๑ 
๓๐๔ 
๗๗ 
๑๐ 

 
๓.๓๐ 
๑๕.๖๐ 
๖.๐๐ 
๕๘.๕๐ 
๑๔.๘๐ 
๑.๙๐ 

            รวม ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
๕. พื้นที่ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ 
            พระนครศรีอยุธยา 
            อ่างทอง 
            สิงห์บุรี 
            นนทบุรี 

 
๑๓๓ 
๑๓๑ 
๑๓๓ 
๑๒๓ 

 
๒๕.๖๐ 
๒๕.๒๐ 
๒๕.๖๐ 
๒๓.๗๐ 

            รวม ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
๖. การใช้บริการศูนย์ 

ไม่เคยใช้บริการ 
            น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อเดือน 
            ๓-๕ ครั้งต่อเดือน 
            ๖-๘ ครั้งต่อเดือน 
            ๙-๑๐ ครั้งต่อเดือน 

 มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อเดือน 

 
๓ 
๕๕ 
๑๙๕ 
๒๑๖ 
๓๖ 
๑๕ 

 
๐.๖๐ 
๑๐.๖๐ 
๓๗.๕๐ 
๔๑.๕๐ 
๖.๙๐ 
๒.๙๐ 

            รวม ๕๒๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในแต่ละโมเดล มีตัวบ่งช้ีทั้งหมด ๒๐ ตัว  
ที่ใช้วัดตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (SUCCESS) ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ (EFFECTIVE) ตัวแปรส่งผ่านคือ 
ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของ
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนน
ตํ่าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง 
(Ku) โดยแยกวิเคราะห์ผล แต่ละตัวแปรดังต่อไปน้ี 
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เมื่อพิจารณาตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) พบว่า โดยภาพรวมตัว
แปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง (X=3.02) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า  การร่ วมรับผลประโยชน์  มีค่ า เฉ ล่ียสู งที่ สุ ด  (X=3.12)  รองลงมาคือ  การร่ วมคิด  
(X=3.04) การร่วมวางแผน (X=3.02) การร่วมติดตามประเมินผล (X=2.98) การร่วมดําเนินการ 
(X=2.97)  และ การร่วมตัดสินใจ (X=2.95) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) 
ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๓๔.๒๔ – ๓๙.๐๗ 
เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตาม
ประเมินผลมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ขวา (ค่าความเบ้เป็นบวก) แสดงว่าข้อมูลตัวแปรตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
และตัวแปรร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย  
(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) 
แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก  

เมื่อพิจารณาตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.46) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเกษตรกรต้นแบบมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=3.62) รองลงมาคือ ด้านความรู้ (X=3.54) และด้านทักษะ/ความสามารถ  
(X=3.50) ด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม (X=3.43) ด้านการตลาด (X=3.31) และด้านทุน (X=3.26) 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตัวแปรพบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่
ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๗.๙๐ – ๓๑.๗๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุก
ตัวสูงกว่าค่าเฉล่ีย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลใน
ลักษณะเต้ียแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก  

เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) พบว่า โดยภาพรวมตัวแปร
ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (X=3.59) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมีใจรัก 
(ฉันทะ) สูงที่สุด (X=3.68) รองลงมาคือ พากเพียรทํา (วิริยะ) (X=3.60) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ)  
(X=3.60) และ ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) (X=3.44) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
(C.V.) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๙.๒๕ – 
๓๐.๕๒ เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย 
(ค่าความเบ้เป็นลบ) แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปรทุกตัวสูงกว่าค่าเฉล่ีย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) 
พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อย
กว่า ๐) แสดงว่ามีการกระจายของข้อมูลมาก 

เมื่อพิจารณาตัวแปรด้านประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
(EFFECTIVE) พบว่า โดยภาพรวมตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรอยู่ในระดับปานกลาง (X=3.48) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพัฒนาไม่หยุดย้ังสูง
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ที่สุด (X=3.51) รองลงมาคือ ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย (X=3.49) ยอมรับได้ในสังคม (X=3.48) และรวม
พลังสร้างเครือข่าย (X=3.45) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ของตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรมีการกระจายไม่ต่างกันมาก โดยมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ ๓๐.๓๗ – ๓๑.๖๑ เมื่อพิจารณา
ค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปร พบว่า ตัวแปรทุกตัว มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ) 
แสดงว่า มีข้อมูลของตัวแปรสูงกว่าค่าเฉล่ีย เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีโค้ง
การแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว่าโค้งปกติ (ค่าความโด่งน้อยกว่า๐) แสดงว่ามีการกระจาย
ของข้อมูลมาก แสดงรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังตารางที่ ๔.๖ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์   
   เรียนรู้ชุมชนการเกษตร (N=520) 

ตัวแปร X ระดับ S.D. Min Max C.V. Sk Ku 
MANAGE 
MANAGEA 
MANAGEB 
MANAGEC 
MANAGED 
MANAGEE 
MANAGEF 

3.04 
2.95 
3.01 
2.97 
2.98 
3.12 
3.02 

ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1.07 
1.01 
1.14 
1.15 
1.13 
1.19 
1.18 

1.12 
1.38 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

35.19 
34.24 
37.87 
38.72 
37.92 
38.14 
39.07 

0.07 
0.33 
0.09 
-0.04 
-0.03 
0.06 
-0.18 

-1.14 
-1.17 
-1.09 
-1.07 
-1.07 
-1.08 
-1.14 

SUCCESS 
SUCCESSA 
SUCCESSB 
SUCCESSC 
SUCCESSD 
SUCCESSE 
SUCCESSF 

3.46 
3.54 
3.50 
3.43 
3.62 
3.26 
3.31 

ปานกลาง 
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

0.96 
1.08 
0.99 
1.03 
1.01 
1.03 
1.05 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

27.75 
30.50 
28.28 
30.02 
27.90 
31.59 
31.72 

-0.52 
-0.43 
-0.62 
-0.52 
-0.57 
-0.12 
-0.30 

-0.45 
-0.85 
-0.23 
-0.39 
-0.42 
-1.03 
-0.94 

DHAMMA 
DHAMA 
DHAMB 
DHAMC 
DHAMD 

3.59 
3.68 
3.60 
3.60 
3.44 

ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง 
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง 

1.05 
1.12 
1.08 
1.07 
1.05 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

29.25 
30.43 
30.00 
29.72 
30.52 

-0.75 
-0.74 
-0.63 
-0.67 
-0.57 

-0.45 
-0.49 
-0.48 
-0.51 
-0.79 

EFFECTIVE 
EFFECA 
EFFECB 
EFFECC 
EFFECD 

3.48 
3.51 
3.45 
3.49 
3.48 

ปานกลาง 
ค่อนข้างสูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1.06 
1.09 
1.07 
1.06 
1.10 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

30.46 
31.05 
31.01 
30.37 
31.61 

-0.47 
-0.49 
-0.47 
-0.42 
-0.35 

-0.79 
-0.80 
-0.77 
-0.70 
-0.83 
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๔. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้เพื่อใช้สร้างเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ในการวิเคราะห์โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

    ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (SUCCESS) ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) และ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร (EFFECTIVE)  มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

    โมเดลท่ีแสดงอิทธิพลของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่มีต่อ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยมีธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัว
แปรส่งผ่าน 

    ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นสถิติทดสอบ
สมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) หรือไม่ มีค่าสถิติ
ทดสอบเท่ากับ ๒๐๒๒๗.๐๔๑ (p=.000) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ
ค่าดัชนี ไกเซอร์ - ไมเยอร์ - ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 
KMO) มีค่าเท่ากับ .๙๑๘ โดยมีค่าเข้าใกล้ ๑ แสดงว่า ตัวแปรในข้อมูลชุดน้ีมีความสัมพันธ์กันเหมาะ
ที่จะนําไปวิเคราะห์โมเดลลิสเรลต่อไป 

เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้จํานวน  ๒๐ ตัวแปร  พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) มีจํานวน ๑๙๐ 
คู่ มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๔๑๑ - .๙๖๐ 

  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ทุกตัวมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แสดงว่า ความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกสูงสุด คือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง (EFFECA)  
และรวมพลังสร้างเครือข่าย (EFFECB) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
เท่ากับ .๙๖๐ แสดงว่า เมื่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯด้านพัฒนาไม่หยุดย้ังเพ่ิมขึ้น 
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ ด้านรวมพลังสร้างเครือข่ายก็เพ่ิมขึ้นด้วย และตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกรองลงมาคือ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯด้านดํารงอยู่ไม่เสื่อม
คลาย (EFFECC) และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯด้านยอมรับได้ในสังคม (EFFECD) 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๙๕๙ แสดงว่า เมื่อประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯด้านดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลายสูงขึ้นประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯด้านยอมรับได้ในสังคมก็สูงขึ้นด้วย  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ระหว่างกลุ่มตัวแปรด้านเดียวกันมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตัวแปรสัมพันธภาพของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) พบว่า มีค่าพิสัย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๘๒๕ ถึง .๙๔๘ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ ร่วมคิด 



๒๕๕ 
 

 

(MANAGEA) และ ร่วมตัดสินใจ (MANAGEB) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๒๕ แสดงว่า เมื่อการบริหารจัดการแบบร่วมคิดสูงขึ้น การบริหารจัดการแบบ
ร่วมตัดสินใจก็สูงขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันตํ่าสุด คือ ร่วมติดตามประเมินผล 
(MANAGEE) และ ร่วมรับผลประโยชน์ (MANAGEF) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๒๕ 

ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่
ในช่วง .๗๔๗ ถึง .๙๓๙ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ ทักษะ/ความสามารถ (SUCCESB) 
และ เทคโนโลยี/นวัตกรรม (SUCCESSC) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.๐๑ เท่ากับ .๙๓๙  เมื่อทักษะ/ความสามารถสูงขึ้นเทคโนโลยี/นวัตกรรม ก็สูงขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันตํ่าสุดคือ  ความรู้  (SUCCESSA) และการตลาด  (SUCCESSF) โดยมีขนาด
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๗๔๗ 

ตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) พบว่า มีค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่
ในช่วง .๘๖๐ ถึง .๙๔๗ โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด คือ พากเพียรทํา (วิริยะ) (DHAMB) และ 
นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) (DHAMC) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ  
.๙๔๗ แสดงว่า เมื่อพากเพียรทํา (วิริยะ) สูงขึ้น นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ก็จะสูงขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันตํ่าที่สุดคือ คือ พากเพียรทํา (วิริยะ) (DHAMB) และใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
(DHAMD) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๘๖๐ 

ตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFECTIVE) พบว่า มีค่าพิสัย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง .๙๑๑ ถึง .๙๖๐ โดยมีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุดคือ พัฒนาไม่
หยุดย้ัง (EFFECA) และ รวมพลังสร้างเครือข่าย (EFFECB) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๙๖๐ แสดงว่า เมื่อพัฒนาไม่หยุดย้ังสูงขึ้น รวมพลังสร้างเครือข่าย ก็จะ
สูงขึ้นด้วย ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันตํ่าที่สุดคือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง (EFFECA) และ ยอมรับได้ใน
สังคม (EFFECD) โดยมีขนาดความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เท่ากับ .๙๑๑ 
สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้ดังตารางที่ ๔.๗ 



 
 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีตัวแปรธรรมะเพื่อการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ตัวแปร MANAGEA MANAGEB MANAGEC MANAGED MANAGEE MANAGEF SUCCESSA SUCCESSB SUCCESSC SUCCESSD SUCCESSE SUCCESSF 
MANAGEA 1.000            
MANAGEB .948** 1.000           
MANAGEC .909** .910** 1.000          
MANAGED .932** .945** .918** 1.000         
MANAGEE .902** .896** .914** .935** 1.000        
MANAGEF .835** .858** .860** .844** .825** 1.000       
SUCCESSA .585** .603** .648** .581** .528** .679** 1.000      
SUCCESSB .575** .591** .643** .597** .535** .678** .932** 1.000     
SUCCESSC .541** .579** .583** .575** .532** .654** .894** .939** 1.000    
SUCCESSD .578** .610** .621** .602** .552** .653** .851** .873** .874** 1.000   
SUCCESSE .554** .608** .668** .586** .572** .637** .796** .832** .843** .806** 1.000  
SUCCESSF .565** .626** .636** .572** .529** .644** .747** .773** .776** .757** .796** 1.000 
DHAMA .606** .585** .566** .581** .533** .615** .675** .664** .651** .677** .551** .638** 
DHAMB .526** .516** .466** .505** .441** .540** .625** .613** .622** .682** .528** .562** 
DHAMC .582** .563** .496** .558** .489** .565** .656** .629** .644** .707** .553** .604** 
DHAMD .603** .591** .584** .567** .552** .623** .658** .619** .601** .667** .564** .600** 
EFFECA .562** .567** .563** .544** .505** .680** .864** .829** .812** .770** .687** .668** 
EFFECB .549** .543** .528** .529** .483** .661** .842** .828** .807** .762** .678** .708** 
EFFECC .603** .603** .555** .569** .519** .682** .849** .837** .831** .766** .698** .700** 
EFFECD .525** .526** .537** .502** .449** .646** .867** .843** .840** .759** .724** .735** 
MEAN 3.045 2.949 3.012 2.979 2.981 3.116 3.537 3.500 3.431 3.618 3.258 3.309 
SD 1.009 1.137 1.146 1.131 1.199 1.184 1.084 0.994 1.028 1.013 1.025 1.055 ๒๕๖

 



 
 

 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ   
   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีตัวแปรธรรมะเพื่อการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน (ต่อ) 

ตัวแปร DHAMA DHAMB DHAMC DHAMD EFFECA EFFECB EFFECC EFFECD 

DHAMA 1.000        

DHAMB .925** 1.000       

DHAMC .939** .947** 1.000      

DHAMD .902** .806** .913** 1.000     

EFFECA .733** .692** .740** .758** 1.000    

EFFECB .748** .702** .676** .754** .960** 1.000   

EFFECC .765** .726** .778** .743** .925** .956** 1.000  

EFFECD .724** .683** .730** .709** .911** .939** .959** 1.000 
MEAN 3.684 3.601 3.601 3.441 3.509 3.451 3.495 3.486 
SD 1.121 1.081 1.068 1.047 1.091 1.070 1.068 1.100 
Bartlett’s Test of Sphericity=20227.041   df=190 p=.000   Kaiser-Meyer - Olkin Measure of Sampling Adequacy=.918  

**p < .01 

๒๕๗
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๕. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  

โมเดลน้ี มีตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) และ ประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFECTIVE) โดยตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ๒๐ ตัวแปร 

การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร ที่มีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่านน้ี ในคร้ังแรก พบว่า โมเดลไม่
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๒๑๕๔.๑๑ ที่ค่า
องศาอิสระเท่ากับ ๑๖๔ และค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๐๐ ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่า
เท่ากับ .๗๑๐ ค่าดัชนีความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .๖๒๐ ค่าดัชนีรากของกําลังสอง
เฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๖๑ ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๑๕๓ และค่าเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐานระหว่างตัวแปร
สูงสุด (Largest Standardized Residuals) เท่ากับ ๑๒.๓๖ 

จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงปรับโมเดลโดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์
กันได้ ซึ่งเป็นการผ่อนคลายข้อตกลงเบ้ืองต้นจากข้อตกลงเบ้ืองต้นในสถิติวิเคราะห์ด้ังเดิมที่กําหนดว่า
เทอมความคลาดเคลื่อนต้องไม่สัมพันธ์กัน เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นในสถิติวิเคราะห์ด้วย SEM ซึ่งกําหนดให้
มีการนําเทอมความคลาดเคลื่อนมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเทอมความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์
กันตามสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาติ ผลการปรับโมเดล จะได้ค่าขนาดอิทธิพลและค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลท่ีถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ผู้วิจัยพิจารณาปรับโมเดล
จากดัชนีดัดแปลงโมเดล (Modification Indices) และได้ปรับโมเดลจํานวน ๑๓๕ เส้นทาง โดยได้ปรับ   
๑) เส้นทาง Theta-Delta (TD) และ ๒) เส้นทาง Theta-Epsilon (TE) และผลการปรับโมเดล ทําให้ได้
โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีตัวแปรธรรมะเพ่ือการ
ปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง
แสดงในตารางที่ ๔.๘ ภาพที่ ๔.๒๘ 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร ที่มีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๔๑.๐๑ องศาอิสระเท่ากับ ๒๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ  
.๐๖๙ น่ันคือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสําคัญ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลักที่ว่า 
โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ
เป็นตัวแปรส่งผ่าน ที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙๒ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่า
เท่ากับ .๙๔๓ ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ ๑ และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ  



๒๕๙ 
 

 

.๐๑๓ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 

.๐๒๘ ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ สนับสนุนว่าโมเดลการวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยง

อยู่ระหว่าง .๖๖๖ ถึง ๑.๑๓๐ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุดคือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้านร่วมรับผลประโยชน์ (MANAGEF) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๑๓๐ รองลงมาคือ การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมด้านร่วมคิด  (MANAGEA) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐๘ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ด้าน ร่วมตัดสินใจ (MANAGEB) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐๔  ปัจจัยแห่งความสําเร็จด้านความรู้ 
(SUCCESSA) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐๐ และตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงตํ่าสุด คือ ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จด้านทุน (MANAGEE) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๖๖๖ ในภาพรวมค่าความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้มีค่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ .๕๐๒ 
แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดลประกอบด้วย การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัย
แห่งความสําเร็จ (SUCCESS) สามารถอธิบายความแปรปรวนของธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) 
ได้ร้อยละ ๕๐.๒๐ ส่วนประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์เท่ากับ .๘๕๐ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
(MANAGE)  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) และธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ได้ร้อยละ ๘๕.๐๐  

เมื่อพิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง .๕๔๕ ถึง .๘๗๘ โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบทิศทาง
เดียว (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากที่สุด คือ ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (SUCCESS) และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ .๘๗๘ แสดงว่า เมื่อปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) มีมากขึ้น ประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
รองลงมาคือ ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
(EFFEC)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๙๕ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) พบว่าตัวแปรดังกล่าว ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม (MANAGE) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) และธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.๐๘๑ ,  .๖๕๘ และ .๓๙๙ อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  
.๐๑ ตามลําดับ นอกจากน้ัน ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ยังได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS)  
ผ่านตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๑๐๙ และ.๒๐๓ ตามลําดับ
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อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งจะเห็นว่าขนาดอิทธิพลทางตรงของปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
(SUCCESS) มีขนาดสูงกว่าอิทธิพลทางอ้อม แสดงว่าธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) ไม่เป็นตัวแปร
ส่งผ่านที่จะทําให้ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ มากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามจะเห็นว่า
ขนาดอิทธิพลทางอ้อมของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) มีขนาดสูงกว่าอิทธิพลทางตรง 
แสดงว่า ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) เป็นตัวแปรส่งผ่านที่ดีทําให้ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ มากขึ้น นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ (EFFEC) แล้ว ยังมีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) ที่ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) โดยมีขนาด
อิทธิพลเท่ากับ .๒๗๓ และ .๕๐๙ ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าสถิติผลการวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและการวิเคราะห์   
  อิทธิพลของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร    
  ที่มีตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

ตัวแปรเหตุ MANAGE SUCCESS DHAMMA 
ตัวแปรผล TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
DHAMMA .273** 

(.037) 
 .273** 

(.040) 
.509** 
(.040) 

 .509** 
(.040) 

   

EFFECTIVE .028 
(.026) 

.109** 
(.017) 

-.081** 
(.025) 

.861** 
(.039) 

.203** 
(.024) 

.658** 
(.036) 

.399** 
(.035) 

 .399** 
(.036) 

ค่าสถิติ ไค-สแควร์=41.01   df=29   p=.069   GFI=.992  AGFI=.951  RMSEA=.028 
ตัวแปร 
ความเที่ยง 

MANAGEA 
1.008 

MANAGEB 
1.004 

MANAGEC 
.818 

MANAGED 
.938 

MANAGEE 
.800 

MANAGEF 
1.130 

ตัวแปร 
ความเที่ยง 

SUCCESSA 
1.000 

SUCCESSB 
.949 

SUCCESSC 
.953 

SUCCESSD 
.803 

SUCCESSE 
0.666 

SUCCESSF 
0.730 

ตัวแปร 
ความเที่ยง 

DHAMA 
.994 

DHAMB 
.818 

DHAMC 
.922 

DHAMD 
.905 

ตัวแปร 
ความเที่ยง 

EFFECA 
.963 

EFFECB 
.909 

EFFECC 
.951 

EFFECD 
.969 

สมการโครงสร้างของตัวแปร 
R SQUARE 

DHAMMA 
.502 

EFFEC 
.850 

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 
ตัวแปรแฝง DHAMMA EFFECTIVE MANAGE SUCCESS 
DHAMMA 1.000    
EFFECTIVE .795 1.000   
MANAGE .580 .545 1.000  
SUCCESS .674 .878 .601 1.000 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน, **p<.01 
TE=ผลรวมอิทธิพล, IE=อิทธิพลทางอ้อม, DE=อิทธิพลทางตรง



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

              

 
 

แผนภาพที่ ๔.๒๘ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
                 ที่มีตัวแปรธรรมะเพื่อการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน (ปรับโมเดลแล้ว)

๒๖๑

.03

.05

.04

.08

.18

.01

.98**

.97**

.98**

.96**

.90**

.99**

1.00*

.97** 

.89** 

.81** 

.85** 

.13 

.00 

.05 

.20 

.06 

.18 

.00 

.01 

.96** 

1.00** 

0.99** 

.90** การบริหาร
จัดการแบบมี

ส่วนร่วม

ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ

ธรรมะเพื่อการ
ปฏิบัติ 

มีใจรัก(วิริยะ) 

นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 

พากเพียรทํา (วิริยะ) 

พัฒนาไม่หยุดยั้ง 

รวมพลังสร้างเครือข่าย 

ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 

ยอมรับได้ในสังคม 

ร่วมตัดสินใจ 

ร่วมวางแผน 

ร่วมดําเนินการ 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

เกษตรกรต้นแบบ 

ทุน 

การตลาด 

X2=41.01, df=29, P-value=0.069, RMSEA=0.028 

.66**

.40**
-.08** 

.28**

ร่วมคิด 

.51**

.20  .09

.09.95** .97** .05  ประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ 

ทักษะ/ความสามารถ 

ร่วมติดตามประเมินผล 

ร่วมรับผลประโยชน์ 

ความรู้ 

ใช้ปัญญาทบทวน
(วิมังสา)

.94**.88** 

1.05*

.33 

.27 
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๔.๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 เมื่อได้โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่ตรวจสอบ
ความตรงกับข้อมูลเชิงประจักษ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยทําการตรวจสอบเพื่อยืนยันโมเดลอีกครั้งโดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน ๑๐ รูป/คน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศูนย์เรียนรู้ชมชนการเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พุทธวิธีการบริหารจัดการ  
 โดยมีการต้ังประเด็นในการสนทนากลุ่มเฉพาะทั้งหมด ๕ ประเด็น ได้แก่  
 ๑. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรท่ีพัฒนาขึ้น 
 ๒. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
 ๓. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (อิทธิบาท ๔) ที่ทําหน้าที่เป็น
ตัวแปรส่งผ่าน  
 ๔. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องส่งผ่านตัวแปร
ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (อิทธิบาท ๔) ก่อน จึงจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
 ๕. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร 
 ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปน้ี 
 ประเด็นที่ ๑ ความเห็นต่อโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรที่พัฒนาขึ้น 
 โมเดลนี้เป็นโมเดลที่ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะ ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพนําการวิจัยเชิงปริมาณ และตอนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น่าจะมีงานวิจัยเชิง
ปริมาณรองรับจํานวนไม่มากนักเน่ืองจากเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ทําให้นักวิจัยต้องลงไปศึกษาในพ้ืนที่
จริงเพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ชัดเจนและเหมาะสม จึงต้องใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานจริง  
และการสัมภาษณ์เชิงลึกน้ีทําให้งานวิจัยช้ินน้ีมีความพิเศษตรงที่มีการขยับตัวแปร คือ มีการควบ
รวมตัวแปรที่มีความซ้ําซ้อนเข้าด้วยกัน และมีตัวแปรเกิดขึ้นใหม่จากการสัมภาษณ์ ทําให้ตัว
แปรเปลี่ยนไปจากกรอบแนวคิดแรกที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากนั้นนํา
โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีการปรับเปลี่ยนตัวแปรไป
แล้วน้ันมาทําการวิจัยเชิงปริมาณต่อโดยใช้โปรแกรมสถิติขั้นสูง พบว่า โมเดล fit ซึ่งแปรว่าโมเดลที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากโมเดลอธิบายได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
จะต้องส่งผ่านตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติก่อนจึงจะมีผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ในขณะที่ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จไม่จําเป็นต้องมีตัวแปรส่งผ่านก็ส่งผลต่อ
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ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ ทําให้โมเดลสุดท้ายออกมาตามท่ีผู้วิจัยนําเสนอ
น่ันเอง๒๑๙  
 โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีได้จากการวิจัย
โดยใช้โปรแกรมสถิติขั้นสูง สามารถนํามาทําเป็นโมเดลเขียนมือเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนําไป
ปรับใช้จริงในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรได้๒๒๐ 
 จากโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ี
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นต้องมีตัวแปรถึงสามตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้  
แต่ก่อนจะมารวมตัวกันเพ่ือดําเนินการศูนย์เรียนรู้น้ี ปัจจัยส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลที่มารวมตัวกัน
เป็นสิ่งสําคัญ เราควรมีการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของคนกลุ่มน้ีว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไรจึงจะ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลตามที่ต้ังไว้ได้ สิ่งหน่ึงที่บุคคลเหล่าน้ีมีก็คือ จิตอาสา 
น่ันเอง๒๒๑ 
 แนะนําให้มีปัจจัยปัจเจกบุคคล ซึ่งก็คือ จิตอาสา เป็นองค์ประกอบหนึ่งก่อนช้ีเข้าสู่โมเดล
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร๒๒๒ 
 จิตอาสา ตรงกับหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย โอบอ้อมอารี (ทาน) วจีไพเราะ 
(ปิยวาจา) สงเคราะห์ประชาชน (อัตถจริยา) และเสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตตา)๒๒๓ 
 การจะทําให้เข้าใจโมเดลน้ีได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ควรมีการเพ่ิมเติมและขยายความรายละเอียด
ของตัวแปรแต่ละตัว เช่น ความรู้ ควรอธิบายว่าเป็นความรู้เก่ียวกับเร่ืองอะไร ไม่ควรเขียนลอยๆ ไว้ 
ในเรื่องของการตลาดให้เพ่ิมเติมเร่ืองของ Digital Mageting เพ่ือให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ ๔.๐  เป็น
ต้น๒๒๔ 
 สรุป โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่พัฒนาขึ้น
ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะมีความพิเศษตรงที่มีการขยับตัวแปร คือมีการควบรวมตัวแปรที่มี
ความซ้ําซ้อนเข้าด้วยกัน มีตัวแปรเกิดขึ้นใหม่จากการสัมภาษณ์ และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ นอกจากน้ันควรให้ความสําคัญกับคุณลักษณะ จิตอาสา ของกลุ่มคนที่มาร่วมกันบริหาร

                                                            
๒๑๙สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.ลําพอง กลมกูล, รักษาการผู้อํานวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการ
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จัดการศูนย์เป็นปัจจัยก่อนนําเข้าสู่โมเดลท่ีพัฒนาขึ้น และเพ่ิมเติม การตลาดแบบ Digital Mageting 
เพ่ือให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งเมื่อนําทั้งหมดมาสร้างเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่าย จะสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรอย่างแน่นอน  
 ประเด็นที่ ๒ ความเห็นต่อตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
 จากประสบการณ์การทํางานช่วยเกษตรกรสู่เกษตรกรรม ในชุมชนวัดอินทาราม  
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีความเห็นว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัยที่ผู้วิจัยนําเสนอมามี
ความสําคัญต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ ทุกปัจจัย โดยเฉพาะในโลกยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี/นวัตกรรม มีความสําคัญมาก เกษตรกรควรตามทันเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการทําการเกษตรน้ันจะช่วยทั้งในเรื่อง
ของการลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาที่ใช้ในการผลิต และยังทําให้ได้ผลผลิตในปริมาณที่มากขึ้นอีกด้วย 
รวมถึงช่องทางการตลาดที่จะต้องใช้ Social Network มากขึ้นเพ่ือส่งข้อมูลให้ถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว
ทันใจ และยังได้รับ Feedback จากผู้บริโภคได้ทันทีด้วย๒๒๕ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ทั้งหมด ๘๘๒ ศูนย์ทั่วทุกอําเภอทั่วประเทศ เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเห็นความสําคัญของ
เกษตรกรต้นแบบ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ได้ แต่เน่ืองจากใน ๑ 
อําเภอไม่ได้มีสินค้าเพียงชนิดเดียว ต่อมาจึงเกิดเครือข่ายของ ศพก. ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์เฉพาะทางเติม
เต็มช่วยการทํางานของ ศพก. ซึ่งปัจจัยแรกที่เป็นองค์ประกอบสําคัญของศูนย์เรียนรู้ก็คือ เกษตรกร
ต้นแบบ นอกจากน้ันภายใต้ศูนย์ต้องมีฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้ และเมื่อ
พิจารณาจากตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วน้ัน เห็นด้วย
ว่าทั้ง ๖ ปัจจัยมีความสําคัญต่อการทํางานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเป็นอย่างมาก โดยเมื่อ
เทียบกับโครงการจัดต้ัง ศพก. ของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจะเห็นว่า ปัจจัยความรู้และทักษะ/
ความสามารถก็จะแฝงอยู่ในตัวของเกษตรกรต้นแบบ เทคโนโลยี/นวัตกรรม และการตลาด แฝงอยู่
ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ ซึ่งต้องมองในเรื่องของหลักสูตรการเช่ือมโยงด้านการตลาดด้วย ส่วนใน
เรื่องของทุนเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าทุนแยกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาคราชการ และส่วนที่เป็นทุนส่วนตัวของเกษตรกรที่เป็นประธานศูนย์น่ันเอง ในส่วนน้ีจะเห็นได้
ว่าเกษตรกรผู้ที่ยอมเสียสละนําศูนย์ของตัวเองมาเป็นศูนย์เรียนรู้นอกจากจะต้องมีองค์ความรู้และ
ทักษะการถ่ายทอดความรู้ได้แล้ว ยังจะต้องมีจิตอาสาด้วย สรุปแล้วสําหรับมุมมองของผู้ที่ทํางาน
โดยตรงกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเห็นว่าตัวแปรทุกตัวที่ผู้วิจัยได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ  

                                                            
๒๒๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร., รองเจ้าคณะอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๕ 
 

 

และเชิงปริมาณ มีความสําคัญสําหรับการดําเนินงานและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
อย่างชัดเจน๒๒๖ 
 ในมุมมองของประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมองว่าปัจจัยทุกตัวที่ผู้วิจัยนําเสนอมา
มีความสําคัญทั้งหมด แต่การทําให้ดีและมีประสิทธิผลตามที่ต้องการน้ันไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องการตลาด
เกือบทุกศูนย์ยังขาดความรู้ในส่วนน้ีต้องการหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญเข้าไปเติมเต็ม ศูนย์ฯเก่ง
เรื่องการผลิต แต่ไม่เก่งเรื่องการตลาด และในส่วนของทุนที่ใช้ในการดําเนินการเน่ืองจากหลายๆ  
ศูนย์ใช้ทุนเริ่มต้นเป็นทุนส่วนตัวของประธานศูนย์ผู้มีจิตอาสา แต่อาจจะไม่ย่ังยืนถ้ารัฐบาลไม่มีทุน
สนับสนุนให้อย่างต่อเน่ือง จึงเห็นว่าการนําโมเดลน้ีมาปรับใช้กับการดําเนินงานของศูนย์เป็นสิ่งที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก แต่ปัจจัยบางตัวที่เราไม่สามารถควบคุมเองได้ เช่นเรื่องทุน และ
การตลาดควรจะเอามาเป็นประเด็นในการกําหนดนโยบายของรัฐบาลให้เห็นความสําคัญของเรื่องน้ี
เพ่ือขบัเคลื่อนศูนย์ให้ดําเนินการต่อไปได้ดีย่ิงขึ้น๒๒๗  
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จสามารถส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรได้โดยไม่ต้องผ่านธรรมะเพ่ือการปฏิบัติน่ันอาจเป็นเพราะในปัจจัยแห่งความสําเร็จมี
เรื่องของความรู้ ตรรกกะ ซึ่งก็เป็นส่วนหน่ึงของอิทธิบาทธรรม ทําให้ส่งผลต่อสิ่งน้ันโดยตรง๒๒๘ 
 สรุปว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน การตลาด มีความสําคัญกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เทคโนโลยี/นวัตกรรมเร่ิมเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทํา
การเกษตรของประเทศ ซึ่งสามารถช่วยให้เพ่ิมทั้งคุณภาพและปริมาณของผลผลิต รวมท้ังลดต้นทุน
การผลิตอีกด้วย รวมถึงรัฐบาลความให้ความสําคัญกับการดําเนินงานของศูนย์เยนรู้ชุมชนการเกษตร
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการกําหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนในด้านต่างๆ 

 ประเด็นที่ ๓ ความเห็นต่อตัวแปรธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (อิทธิบาท ๔) ที่ทําหน้าที่เป็นตัว
แปรส่งผ่าน 
 วิถีชีวิตของคนไทย ผูกพันกับศาสนาพุทธ การทํางานทุกอย่างในชีวิตประจําวันก็ควรยึด
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรด้วยเช่นกัน ผู้บริหารศูนย์ 
ไม่ว่าจะเป็นประธานศูนย์ กรรมการบริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง แม้กระทั่งผู้ใช้บริการศูนย์ก็ควร

                                                            
๒๒๖สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์,  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.         
๒๒๗สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประมาณ สว่างญาติ, สมาชิกวุฒิสภา และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.         
๒๒๘สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ,  

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๖ 
 

 

ใช้หลักธรรมในการลงมือปฏิบัติ และหลักธรรมแห่งความสําเร็จเมื่อลงมือปฏิบัติก็คือหลักอิทธิบาท ๔ 
ตามท่ีผู้วิจัยได้นําเสนอไว้๒๒๙  
 ในส่วนของหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ที่อยู่ในโมเดล ควรแสดงให้ชัดเจนว่าใครควรเป็นผู้นํา
หลักธรรมน้ีไปประยุกต์ใช้ ควรเป็นประธานศูนย์ เจ้าหน้าที่ หรือ เกษตรกร และควรนําไปประยุกต์ใช้
อย่างไร อีกทั้งควรจัดประเด็นที่อยู่ภายใต้หลักธรรมแต่ละตัวให้เรียงลําดับจะทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น๒๓๐  
 นอกจากน้ัน การกําหนดช่ือตัวแปรสังเกตได้ภายใต้ตัวแปรแฝงธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ 
ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) ควรปรับ
ช่ือตัวแปรบางตัวเพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพตัวช้ีวัดสําหรับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรได้ชัดเจนขึ้น คือ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ)  ติดตามตรวจสอบ (จิตตะ) 
รอบคอบแก้ไข (วิมังสา)๒๓๑  
 ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่มาทํางานร่วมกันจําเป็นจะต้องมี
ธรรมะเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้วย อย่างน้อยทุกคนที่มาร่วมทํางานจะต้องมีจิตอาสา ยอมเสียสละ
ตนเองเพ่ือส่วนรวม การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาปรับใช้ในการดําเนินงานของศูนย์ก็จะสามารถ
ขับเคลื่อนศูนย์ให้มีประสิทธิผลตามท่ีต้ังไว้ได้ ในมุมของนักวิชาการมองว่าตัวแปรทุกตัวที่ผู้วิจัย
นําเสนอมามีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกันในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร๒๓๒ 
 สรุปว่า หลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ) ติดตาม
ตรวจสอบ (จิตตะ) รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ปฏิบัติ
กับการทํางานในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยผู้ที่ควรนําหลักธรรมน้ีมาใช้ควรเป็นทั้งประธาน
ศูนย์ฯ ผู้ร่วมบริหารจัดการศูนย์ฯ และ ผู้ใช้บริการศูนย์ด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามที่กําหนดไว้ 

 ประเด็นที่ ๔ ความเห็นต่อตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ต้องส่งผ่านตัวแปร
ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (อิทธิบาท ๔) ก่อน จึงจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
 การทํางานโดยทั่วไปของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารจัดการศูนย์โดยแต่งต้ังจากเกษตรกรภายในพ้ืนที่ขึ้นมาเพ่ือช่วยกันทํางาน ในแต่ละอําเภอมี
เกษตรกรจํานวนเป็นแสนคนหากไม่มีการร่วมมือกันทํางานการขับเคลื่อนศูนย์ให้สําเร็จก็จะเป็นไปได้

                                                            
๒๒๙สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร., รองเจ้าคณะอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๑สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ,  

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
๒๓๒สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์,  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๒๖๗ 
 

 

ยาก เพราะฉะน้ันตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นตัวแปรที่สําคัญอีกหน่ึงตัวแปรในการ
ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้๒๓๓ 
 ในการทํางานจริงของศูนย์ ศพก. จะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยในการเป็นศูนย์เรียนรู้
หากไม่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากศูนย์เครือข่ายในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ 
เรื่องการถ่ายทอดความรู้ และเรื่องอ่ืนๆ ที่สามารถช่วยได้ จึงมีความเห็นว่าการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นตัวแปรที่สําคัญอีกตัวแปรหน่ึง๒๓๔ 
 ตัวแปรทุกตัวในโมเดลมีความสําคัญต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ 
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเมื่อส่งผ่านธรรมะเพ่ือการปฏิบัติแล้วส่งผล
ต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ตามลูกศรในโมเดลน้ัน ทําให้เห็นความชัดเจน
ของคําว่า “โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร” ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ถ้าไม่เกิดการลงมือปฏิบัติก็จะไม่เกิดประสิทธิผลที่ ดีอย่าง
แน่นอน๒๓๕ 
 สรุปว่า ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร จะสมบูรณ์
แบบไม่ได้เลยถ้าขาดการนําหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารศูนย์ โดยบูรณา
การร่วมกับการลงมือปฏิบัติโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ 

 ประเด็นที่ ๕ ความเห็นต่อตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร 
 ตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรทั้ง ๔ ตัวมีความ
ครอบคลุมครบถ้วน แต่ขอเพ่ิมเติมในส่วนของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
ขับเคล่ือนประเทศในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ฯ มีความสามารถด้านการผลิตแต่ยัง
ขาดความสามารถด้านการตลาด จึงเสนอแนะให้เน้นในเรื่องของการตลาดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งก็
คือ ใช้ Digital Marketing เข้ามาใช้กับศูนย์เรียนรู้ อาจจะเป็นรูปแบบของการให้ความรู้ด้านน้ีแก่
เกษตรกรเอง หรือในรูปแบบของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความรู้เข้าไปให้การสนับสนุน อาจเพ่ิมเป็น
อีกหน่ึงตัวช้ีวัดของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร หรือในส่วนของ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ๒๓๖ 

                                                            
๒๓๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์,  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.         
๒๓๔สนทนากลุ่มเฉพาะ นายประมาณ สว่างญาติ, สมาชิกวุฒิสภา และประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.         
๒๓๕สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.         
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 ในส่วนของตัวแปรสังเกตได้ ภายใต้ตัวแปรแฝงประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากกรอบแนวคิดเบ้ืองต้น ควรมีคําอธิบายถึงที่มาที่
ไปในการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ชัดเจน๒๓๗ 
 สรุปว่า ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ทั้ง ๔ ตัว 
ประกอบด้วย พัฒนาไม่หยุดย้ัง รวมพลังสร้างเครือข่าย ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย ยอมรับได้ในสังคม  
มีความครอบคลุมประสิทธิผลการดําเนินงานของศูนย์ในทุกด้าน   
 
๔.๕ องค์ความรู้ 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยออกเป็น ๓ ระยะ โดยระยะที่ ๑ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Approach) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และเพ่ือสร้างโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร (ฉบับร่าง) และระยะที่ ๒ ใช้แนวทางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Approach) เพ่ือพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลฯ ที่พัฒนาข้ึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมท้ัง
ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล ระยะที่ ๓ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันโมเดลอีกครั้งหนึ่ง  
ซึ่งสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยดังต่อไปน้ี 
 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ได้ดังต่อไปน้ี 
 ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ซึ่งหมายถึงผลสําเร็จ
ของการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร สามารถพิจารณาได้จาก ๔ ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
DNSA อธิบายรายละเอียดได้ดังน้ี 
 D: Continuous Development คือ การพัฒนาไม่หยุดย้ัง หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร มีการพัฒนาหลักสูตร และเกษตรกรต้นแบบหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์
อย่างต่อเน่ือง สังเกตได้จาก การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 
ณ เวลาน้ัน การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติม การนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินการของศูนย์ การเปิดโลกทัศน์เพ่ือรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ใน
การดําเนินการของศูนย์อยู่ตลอดเวลา 
 N: Networking คือ การรวมพลังสร้างเครือข่าย หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรมี
การทํางานเช่ือมโยงกันระหว่างศูนย์เพ่ือแก้ปัญหาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สังเกตได้จากการ

                                                            
๒๓๗สนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.สมบัติ นามบุรี, อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ๒๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒. 
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ทํางานร่วมกันกับศูนย์อ่ืน การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ และมีการสร้างเครือข่ายทาง
การตลาดร่วมกัน 
 S: Sustainable คือ การดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย หมายถึง การท่ีศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรยังสามารถขับเคลื่อนการทํางานของศูนย์ ตามเป้าหมาย สังเกตได้จาก การมีเกษตรกร 
หรือผู้สนใจทั้งจากในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งการหาศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาทางการเกษตร และการใช้ศูนย์เพ่ือเป็นจุดพบปะ
ระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 A: Acceptability คือ การยอมรับได้ในสังคม หมายถึง การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
มีความน่าเช่ือถือ ได้รับการยอมรับ และมีความผูกพันกับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมถึงได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สังเกตได้จาก การยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่โดยการ
กล่าวถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในทางที่ดี การได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีปัจจัยทั้ง ๔ ข้อดังที่กล่าวมา สามารถบ่งบอกได้ว่าศูนย์
เรียนรู้น้ันมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ เพราะศูนย์เรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จในการบริหาร
จัดการได้ต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังมีการพัฒนา และมี
เครือข่ายที่จะช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ นอกจากน้ันในการวิจัยน้ี ยังพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรประกอบด้วย ๓ 
ปัจจัย ๑๖ องค์ประกอบ อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 ปัจจัยที่ ๑: Success คือปัจจัยแห่งความสําเร็จ หมายถึง ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรจําเป็นต้องมีเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของศูนย์ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ ๑ : ความรู้ หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งภูมิปัญญา
ชาวบ้านและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ 
  องค์ประกอบที่ ๒ : หมายถึง ความชํานาญหรือความสามารถในการทําการเกษตร 
และความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเกิดจากการการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจาก
ประสบการณ์จริง โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ 
  องค์ประกอบที่ ๓ : เทคโนโลยี/ นวัตกรรม หมายถึง การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร  
อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้การทําการเกษตรง่าย
และสะดวกย่ิงขึ้น 
  องค์ประกอบที่ ๔ : เกษตรกรต้นแบบ หมายถึง เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ 
มีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถในการทําการเกษตรตามสาขาความเช่ียวชาญของตน สามารถเป็น
ผู้นําชุมชน จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ได้รับการยอมรับนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
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  องค์ประกอบที่ ๕ : ทุน หมายถึง งบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการดําเนินงานของ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร อาจเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ หรือเป็นเงินที่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  องค์ประกอบที่ ๖ : การตลาด หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกรใน
พ้ืนที่ มีความสามารถในการซื้อผลผลิตในปริมาณมาก โดยมีการตกลงในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิตไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่า ตลาดนําการผลิต และสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ คือ 
Digital Mageting คือการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอย่าง 
Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ Digital Marketing Channel เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล  
เมื่อข้อมูลถูกส่งไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้รับข้อความสามารถเข้าถึง
ข้อความได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ ความท้าทายของการตลาดออนไลน์ก็คือการเลือกใช้ Digital 
Marketing อย่างไรให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ องค์ประกอบน้ี มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยมีธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัว
แปรส่งผ่าน หมายความว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จน้ีเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 ปัจจัยที่ ๒ : Participative Management คือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง
การบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์  
อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร 
และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่  
  องค์ประกอบที่ ๑: ร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่  
แนวทางการแก้ไขปัญหา หลักสูตรที่เหมาะสม และวิธีการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงร่วมคิดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
  องค์ประกอบที่ ๒: ร่วมตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาด้าน
การเกษตรในพ้ืนที่ การกําหนดโครงการ หรือหลักสูตร และวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม รวมถึง
ร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
  องค์ประกอบที่ ๓: ร่วมวางแผน หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพ้ืนที่ โดยร่วมกันจัดลําดับความสําคัญของปัญหาด้านการเกษตร
ในพ้ืนที่ รวมถึงร่วมวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ หรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ และจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงานของศูนย์ฯ 



๒๗๑ 
 

 

  องค์ประกอบที่ ๔: ร่วมดําเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพื้นที่ โดยร่วมกันดําเนินการตามแผนการทํางานของโครงการ 
หรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
  องค์ประกอบที่  ๕ :  ร่วมติดตามประเมินผล  หมายถึง  การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพื้นที่ โดยร่วมกันติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนของโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดไว้ ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร 
  องค์ประกอบที่ ๖: ร่วมรับผลประโยชน์ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและเกษตรในพื้นที่ โดยร่วมกันรับผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินการ
ของศูนย์ ได้แก่ การรับความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และบริการจากศูนย์ ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
จากการขายผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีศูนย์ฯ เป็นผู้จัดหาตลาดให้ รวมถึงการมีรายได้
เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดลง คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทั้ง ๖ องค์ประกอบมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยมีธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ถึงแม้ศูนย์เรียนรู้จะมีหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ดี
เพียงใดก็ตาม จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากไม่ใช้ธรรมะเพ่ือการลงมือปฏิบัติ ซึ่งธรรมะเพ่ือ
การปฏิบัติน้ีคือปัจจัยอีกตัวหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีกรบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรน่ันเอง 
 ปัจจัยที่ ๓: Dhamma คือ ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔  
มาประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ) ติดตาม
ตรวจสอบ (จิตตะ) รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) 
  องค์ประกอบที่ ๑: มีใจรัก (ฉันทะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังในผลสําเร็จของการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย ความเต็มใจช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ สมัครใจที่จะร่วมบริหารจัดการอย่างเต็ม
ความสามารถ ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  องค์ประกอบที่ ๒: พากเพียรทํา (วิริยะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียรที่จะทําให้งานน้ันบรรลุความสําเร็จ
ตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การบริหารจัดการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเน่ืองยาวนานไม่เบ่ือ
หน่าย ปฏิบัติงานด้วยความสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่
ละทิ้งงาน ยึดหลักความสําเร็จของงานเป็นที่ต้ัง และอดทนและต้ังใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะให้เกิด
ความชํานาญ 



๒๗๒ 
 

 

  องค์ประกอบที่ ๓: ติดตามตรวจสอบ (จิตตะ) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายด้วยจิตใจฝักใฝ่ จดจ่อในสิ่ง
ที่ทํา ประกอบด้วย การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคง 
ต่องาน หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืนจนกว่างานจะสําเร็จ ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เก่ียวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ 
เอาใจใส่ในการทํางานของศูนย์เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ เมื่อพบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข 
สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ แม้งานจะมีอุปสรรค 
  องค์ประกอบที่ ๔: รอบคอบแก้ไข (วิมังสา) หมายถึง การลงมือปฏิบัติเพ่ือการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายโดยมีการทบทวนในสิ่งที่ได้
ทํามา ประกอบด้วย ไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางคร้ังต่อไป 
ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบ
ข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและข้ันตอน
ที่ชัดเจน ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน 
  นอกจากธรรมะเพ่ือการปฏิบัติจะเป็นปัจจัยส่งผ่านที่ดีแล้วน้ัน ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ
ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรอีก
ด้วย อธิบายได้ว่า การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาบูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ  
จะนําไปสู่ประสิทธิผลที่ดีน่ันเอง ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยออกมาในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายเรียกว่า โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แสดงดัง
แผนภาพที่ ๔.๒๙ 
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๒๗๓

การตลาด 
- ความสามารถในการซื้อผลผลิตจํานวน

มาก 
- ความต้องการผลผลิตของเกษตรกรใน

พื้นที่ 
- ตลาดนําการผลิต   - ราคาที่เป็นธรรม

ทุน
- ทุนส่วนตัวของประธานศูนย์ฯ 
- ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
- ทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
- ทุนสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 

เกษตรกรต้นแบบ 
- ผู้ได้รับการยอมรับนับถือ  
- ผู้ประสบความสําเร็จในการทําการเกษตร 
- ผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการเกษตร 
- ผู้ที่เป็นผู้นําชุมชน – วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้  
- ผู้ที่สามารถจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

เทคโนโลยี/ นวัตกรรม 
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการทําการเกษตร 
- เครื่องมือ เครื่องจักรในการทําการเกษตร 
- องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทําการเกษตร 
- วิธีการใหม่ๆ ในการทําการเกษตร 
- สื่อออนไลน์ ในการทําการตลาด 

ทักษะ/ความสามารถ 
- การจดบันทึกบัญชีฟาร์ม         - เทคนิคการเกษตรผสมผสาน 
- เทคนิคการทําเกษตรยั่งยืน      - การทําระบบการให้น้ํา 
- เทคนิคการคลุมหญ้าวัชพืช      - การป้องกันแมลงศัตรูพืช 
- ทักษะในการถ่ายทอดความรู้    - เทคนิคการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

ความรู้ (Knowledge) 
- การคัดเลือก/จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ - ทํานาข้าว 
- เกษตรอินทรีย์       - ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 
- เกษตรผสมผสาน   - ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
- วิทยาศาสตร์         - การทําบัญชีฟาร์ม 
- การจัดการน้ํา        - เศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ 

ประสิทธิผลการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร   

รวมพลังสร้างเครือข่าย 
- การทํางานร่วมกันกับศูนย์อื่น 
- การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน  
- การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
- การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ 
- การสร้างเครือข่ายทางการตลาดร่วมกัน 

พัฒนาไม่หยุดยั้ง 
- การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 
- การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มเติม 
- การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการดําเนินการของศูนย์ 
- การเปิดโลกทัศน์เพื่อรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการดําเนินการของศูนย์อยู่

ตลอดเวลา

ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
- เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
- เกษตรกรนอกพื้นที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 
- เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา 
- เกษตรกรเข้ามาเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตร 
- ใช้เป็นจุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 

ยอมรับได้ในสังคม 
- เกษตรกรในพื้นที่กล่าวถึงศูนย์ฯ ในทางที่ดี 
- ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากภาครัฐ

และเอกชน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
- ร่วมรับความรู้จากโครงการหรือหลักสูตร     
- ร่วมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
- ร่วมรับบริการวิชาการด้านการเกษตร           
- ร่วมรับผลประโยชน์จากการขายผลผลิต 
- มีรายได้เพิ่มขึ้น ตน้ทุนลดลง                 
- คุณภาพผลผลิตสูงขึ้น 
- มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมดําเนินการ 
- ร่วมประชาสัมพนัธ์โครงการหรือหลักสูตร 
- ร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ 
- ร่วมดําเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
- ร่วมให้บริการวิชาการทางการเกษตร 
- ร่วมจัดหาทรัพยากร ตามแผนทีก่ําหนดไว ้
- ร่วมประสานงานเพื่อนาํความรู้ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเข้ามาถ่ายทอด 
- ร่วมประสานงานให้ศูนย์ฯ เปน็ที่พบปะของเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานตา่งๆ

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
- ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
- ตัดสินใจเลือกหลักสูตรของศูนย์ฯ 
- ตัดสินใจเลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
- ตัดสินใจกําหนดวิสัยทัศน์ 
- ตัดสินใจกําหนดบทบาทหน้าที่  
- ตัดสินใจกําหนดเป้าหมาย 
- ตัดสินใจกําหนดข้อตกลงร่วมกัน 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมคิด 
- คิดปัญหาของชุมชน 
- คิดแนวทางในการแก้ปัญหา 
- คิดวิสัยทัศน์ของศูนย์ 
- คิดเป้าหมายของศูนย์ 
- คิดบทบาทหน้าที่ของศูนย์ 
- คิดข้อตกลงร่วมกัน 
- คิดหลักสูตรการสอน 
- คิดวิธีการถ่ายทอดความรู้ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมวางแผน 
- ร่วมจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 
- ร่วมวางแผนการดําเนินการ 
- ร่วมวางแผนจัดหาทรัพยากร (คน วัสดุ

อุปกรณ์ งบประมาณ) 
- ร่วมวางแผนระยะเวลาในการดําเนินงาน 

การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล 

- ร่วมกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
- ร่วมดําเนินการติดตามประเมินผลตาม

แผน 
- ร่วมรับทราบผลการประเมิน  
- ร่วมใช้วิธีการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ธรรมะเพื่อการ
ปฏิบัต ิ

พากเพียรทํา (วิริยะ) 
- การทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยไม่เบื่อหน่าย  
- ปฏิบัติงานด้วยความสม่ําเสมอ 
- ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย  
- ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน 
- ยึดหลักความสําเร็จของงานเป็นที่ตั้ง 
- อดทนและตั้งใจฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชํานาญ

มีใจรัก (ฉันทะ) 
- เต็มใจช่วยเหลือเกษตรกร 
- สมัครใจในการร่วมบริหารจัดการ 
- ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา 
- รักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) 
- มุ่งมั่นทํางานให้ประสบความสําเร็จ 
- แน่วแน่ต่องานที่ต้องทํา ไม่วอกแวก 
- ใส่ใจ ใฝ่รู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ 
- เอาใจใส่การทํางานของศูนย์เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 
- พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร 
- รับผิดชอบงานที่ต้องทําอย่างเต็มที่

ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 
- ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ  
- ไตร่ตรอง ข้อดีข้อด้อยในการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบข้อบกพร่องในการทํางานอยู่ตลอดเวลา 
- คิดค้นแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล 
- พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบและขั้นตอนที่

ชัดเจน 

แผนภาพที่ ๔.๒๙ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

ที่มา : จากการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ

.28**

-.08**

.51**

.66**

.40**
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๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย ได้ดังน้ี 
 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับ
ชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชน ให้บริการด้านการเกษตรอ่ืนๆ และให้บริการ
แก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัคร
เกษตรกับนักส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน
และเกษตรกรในพ้ืนที่ นอกจากเกษตรกรในชุมชนจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการ
ถ่ายทอดที่กําหนดแล้วน้ัน หน่วยงานอ่ืนๆ ยังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิต 
ให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่เกษตรกรในชุมชน รวมทั้งยังเป็นแหล่งฝึกงานของ
นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นอีกด้วย จากหน้าที่ต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรตามท่ีกล่าวมา ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องประเมินประสิทธิผลหรือความสําเร็จของศูนย์ 
ซึ่งจากการวิจัยน้ีทําให้ทราบว่า ประสิทธิผลของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรสามารถประเมินได้จาก ๔ 
องค์ประกอบหลัก คือ ๑) การพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ังของศูนย์ คือ มีการพัฒนาทั้งหลักสูตร และตัว
เกษตรกรต้นแบบหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ของศูนย์ให้กับเกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
สังเกตได้จาก การปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ณ เวลาน้ัน 
การส่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติม การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เข้ามาใช้ในการดําเนินการของศูนย์ การเปิดโลกทัศน์เพ่ือรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการดําเนินการ
ของศูนย์อยู่ตลอดเวลา ๒) การสร้างเครือข่ายให้กับศูนย์ คือ การท่ีศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีการ
ทํางานเช่ือมโยงกันระหว่างศูนย์เพ่ือแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สังเกตได้จาก การทํางาน
ร่วมกันกับศูนย์อ่ืน การแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรร่วมกัน การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ระหว่างศูนย์ และมีการสร้างเครือข่ายทางการตลาด
ร่วมกัน ๓) การดํารงอยู่ของศูนย์ คือ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรยังสามารถขับเคล่ือนการ
ทํางานของศูนย์ ตามเป้าหมายของศูนย์ สังเกตได้จาก การมีเกษตรกร หรือผู้สนใจทั้งจากในพ้ืนที่และ
นอกพ้ืนที่หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการศูนย์เรียนรู้การเกษตรอย่างต่อเน่ือง ทั้งการหาศึกษาหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาและแก้ปัญหาทางการเกษตร และการใช้ศูนย์เพ่ือเป็นจุดพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ๔) การได้รับการยอมรับ คือ การที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีความน่าเช่ือถือ  
มีความผูกพันกับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมถึงได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
สังเกตได้จาก การยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่โดยการกล่าวถึงศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในทางที่ดี 
การได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หากศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีปัจจัยทั้ง ๔ ข้อน้ี สามารถบ่ง
บอกได้ว่า ศูนย์เรียนรู้น้ันมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ เพราะศูนย์เรียนรู้ที่ประสบความสําเร็จใน
การบริหารจัดการได้ต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิต มีการขับเคล่ือนอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการพัฒนา 
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และมีเครือข่ายที่จะช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันได้ นอกจากน้ันปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตร ได้แก่ ๑) ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ศูนย์เรียนจําเป็นต้องมีเพ่ือการดําเนินการของศูนย์ให้ประสบ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านและ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ความชํานาญหรือความสามารถในการทําการเกษตรและ
ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร เกษตรกรต้นแบบที่ประสบ
ความสําเร็จมีความรอบรู้ มีทักษะ ความสามารถในการทําการเกษตรตามสาขาความเช่ียวชาญของตน
งบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร การตลาด โดยเฉพาะ 
การตลาดยุคใหม่ที่เรียกว่า Digital Mageting เป็นการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอย่าง Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ Digital Marketing Channel  
เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกส่งไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้รับ
ข้อความสามารถเข้าถึงข้อความได้จากทุกที่ทุกเวลาท่ีต้องการ ความท้าทายของการตลาดออนไลน์ก็
คือการเลือกใช้ Digital Marketing อย่างไรให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร โดยมีธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน หมายความว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
น้ีเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ๒) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการ
พบปะของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่
ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจําเป็นต้องมีธรรมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน
จึงจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารศูนย์ฯ แปลว่า ถึงแม้ศูนย์เรียนรู้จะมีหลักการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมที่ดีเพียงใดก็ตาม จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้หากไม่นําหลักอิทธิบาท ๔ 
มาใช้ในการลงมือปฏิบัติ ซึ่ง ๓) ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติก็คือปัจจัยอีกตัวหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรน่ันเอง ซึ่งหากมองโมเดลประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเป็นกระบวนการทํางานของศูนย์ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลที่ดีของศูนย์ ปัจจัยนําเข้าที่สําคัญของกระบวนการน้ีก็คือ คุณลักษณะจิตอาสาของผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ ซึ่งเป็นข้อค้นพบที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ “จิตอาสา” คือ 
จิตที่พร้อมจะสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทํา
ความดี เป็นจิตที่เป่ียมด้วยคุณธรรมคือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี ผู้ที่มาร่วมบริหารจัดการ



๒๗๖ 
 

 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ในการที่จะถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนที่ให้สามารถนําไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองได้ ซึ่งหากเปรียบจิตอาสากับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะเปรียบได้กับหลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง เครื่องมือ หรือหลักธรรม ๔ 
ประการ ที่ช่วยยึดเหน่ียวประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี สามารถ
นําไปใช้ได้ต้ังแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคม ชุมชน และประเทศชาติน่ันเอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยออกมาเป็น
แผนภาพที่เข้าใจง่าย และสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร แสดงดัง
แผนภาพที่ ๔.๓๐ 
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แผนภาพที่ ๔.๓๐ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากงานวิจัย 



  
บทที่ ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
              การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรท่ีมีประสิทธิผล ๒) เพ่ือพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ๓) ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีดําเนินการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี
พหุระยะ (Multiphase Mixed Methods Research) การดําเนินการแบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะที่ ๑ 
ใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปร
ต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร เพ่ือสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และระยะท่ี ๒ ใช้วิธีการเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือตรวจสอบ
ความตรงของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีพัฒนาขึ้น 
รวมถึงศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรในโมเดล ระยะที่ ๓ เป็นการตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลอีกคร้ังด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
        การวิจัยในระยะที่ ๑ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ ได้โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 
๒๐ ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร และ ตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ตัวแปร
ภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วัดจากตัวแปรสังเกตได้ ๖ ตัวแปร 
คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์  
๒) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ วัดจากตัวแปรสังเกตได้ ๖ ตัวแปร คือ ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน การตลาด ตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ได้แก่ ๑) ธรรมมะ
เพ่ือการปฏิบัติ วัดจากตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียรทํา (วิริยะ) นําจิตฝักใฝ่ 
(จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) ๒) ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
วัดจากตัวแปรสังเกตได้ ๔ ตัวแปร คือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง รวมพลังสร้างเครือข่าย ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย 
ยอมรับได้ในสังคม  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ ๑ ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และพุทธ
วิธีการบริหารจัดการ ได้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน ๒๓ ท่าน แบ่งเป็น ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน ผู้ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญา
ด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควร
เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม จํานวน ๘ คน ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเก่ียวกับ



๒๗๙ 

การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน ๑๐ รูป/คน  
และผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการอีกจํานวน ๔ รูป/คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ ๒ 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยคัดเลือกแบบสุ่มสองขั้นตอน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจํานวน
อย่างน้อย ๔๗๐ คน ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ๕๒๐ คน แนวทางการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยเป็นผู้พัฒนาเคร่ืองมือขึ้นเอง โดยแบ่งลักษณะคําถามเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ๑) แนวคําถามเพ่ือการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ๒) แนวคําถามในการรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ทั้งตัว
แปรท่ีมีอิทธิพลทางตรง และตัวแปรส่งผ่านเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของกรอบแนวคิดการ
วิจัยที่สร้างจากการศึกษาเอกสาร เครื่องมือวิจัยในระยะที่ ๒ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจํานวน 
๕ ตอน ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๒) แบบสอบถามการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม ๓) แบบสอบถามปัจจัยแห่งความสําเร็จ ๔) แบบสอบถามธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ  
และ ๕) แบบสอบถามประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง สรุปได้ว่า ค่าความเบ่ียงเบน Cronbach ของแบบสอบถามแต่
ละฉบับอยู่ระหว่าง .๙๘๕ ถึง .๙๙๓ 

ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องประมาณ ๒ เดือน จากน้ัน
จึงเร่ิมดําเนินการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญที่จะสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้เช่ียวชาญด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรและด้านพุทธวิธีการบริหารจัดการ จากน้ันดําเนินการติดต่อเพ่ือนัดสัมภาษณ์จนกระทั่ง
ดําเนินการสัมภาษณ์เก็บรวมรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน เมื่อได้
กรอบแนวคิดการวิจัยจากระยะที่ ๑ แล้วจึงดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น 
ซึ่งได้แบบสอบถามท่ีส่งกลับ ๕๒๐ ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและ
การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ผู้วิจัยนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพส่วนที่เก่ียวข้องกับ ตัวแปร
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มาใช้ปรับกรอบแนวคิดสําหรับการ
วิจัยเบ้ืองต้น ให้ได้เป็นกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัยที่มีตัวแปรธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ เป็นตัวแปร
ส่งผ่าน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คะแนนตํ่าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) สัมประสิทธ์ิการกระจาย (C.V.) ค่าความเบ้ (Sk) และ
ค่าความโด่ง (Ku) การประมาณค่าความเที่ยง การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยใช้วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลตามกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมท้ังการศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่มีต่อประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ผ่านตัวแปรส่งผ่านธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ  
โดยใช้โปรแกรมสถิติขั้นสูง 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยครั้งน้ี แบ่งเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพล

ต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิง



๒๘๐ 

ประจักษ์ และส่วนที่ ๓ การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

๕.๑.๑ การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 

จากกรอบแนวคิดการวิจัยแรกที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง นําไปต้ัง
ต้นสู่การวิจัยระยะที่ ๑ คือการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้
ข้อมูลสําคัญที่เป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรและผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับพุทธวิธีการ
บริหารจัดการ โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และได้ผู้เช่ียวชาญกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน ๒๓ รูป/คน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่เก่ียวกับตัวแปรที่มีอืทธิ
พลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ซึ่งในขั้นตอนการวิจัยน้ี
สามารถปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมตัวแปรให้เหมาะสมกับบริบทการทํางานจริงได้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรเป็นดังต่อไปน้ี 

ตัวแปรแฝงตัวที่ ๑ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เกิดจากการควบรวมตัวแปรแฝง
อันเน่ืองมาจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก คือตัวแปรแฝงการบริหารจัดการกับตัว
แปรแฝงการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากตัวแปรสังเกตได้ของทั้งสองตัวแปรแฝงมีความซ้ําซ้อน
กัน เช่น การวางแผนกับร่วมวางแผน การควบคุมกับการร่วมติดตามประเมินผล และการจัดการกับ
การร่วมดําเนินการ เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการ
พบปะของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยมีหลักการปฏิบัติการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่มี ๖ 
ด้าน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ 

ตัวแปรแฝงตัวที่ ๒ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ เป็นตัวแปรแฝงที่เกิดค้นพบขึ้นใหม่ จากการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เกิดจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นทฤษฎีรากฐานที่
น่าสนใจอย่างย่ิง จึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยปรับตัวแปรในโมเดลเพ่ิมขึ้น ปัจจัยแห่งความสําเร็จ หมายถึง 
ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรจําเป็นต้องมีเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของศูนย์ 
ประกอบด้วย ๖ ปัจจัย ได้แก่ ความรู้  ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/ นวัตกรรม เกษตรกร
ต้นแบบ ทุน และการตลาด 

ตัวแปรแฝงตัวที่ ๓ ธรรมมะเพื่อการปฏิบัติ เป็นตัวแปรแฝงที่ทําหน้าที่เป็นตัวแปร
ส่งผ่าน มีการปรับช่ือจากพุทธวิธีการบริหารจัดการ มาเป็นธรรมมะเพื่อการปฏิบัติเพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้นน่ันเอง โดย ธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ หมายถึง การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ใน
การลงมือปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ได้แก่ มีใจรัก (ฉันทะ) พากเพียร
ทํา (วิริยะ) นําจิตฝักใฝ่ (จิตตะ) ใช้ปัญญาทบทวน (วิมังสา) 

ตัวแปรแฝงตัวที่ ๔ ประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มีการ
ปรับเปลี่ยนตัวแปรสังเกตได้ในตัวแปรแฝงให้สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย



๒๘๑ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประสิทธิผลการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร หมายถึง 
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการศูนย์อันจะสังเกตได้จาก ความคงอยู่ของศูนย์ การสร้างเครือข่าย  
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และการได้รับการยอมรับจากสังคม 

๕.๑.๒ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
๑.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจํานวน ๑๐๙ คน และเพศชายจํานวน ๔๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ 
และ ๗๙.๐ ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาช่วงอายุ พบว่า ในแต่ละช่วงอายุมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ ๑๘ – ๓๐ ปี มีจํานวนน้อยคิดเป็นร้อยละ ๒.๗ และ ๗.๑ 
ตามลําดับ ส่วนช่วงอายุอ่ืนมีค่าใกล้เคียงกันคือ ช่วงอายุ ๓๑ – ๔๐ ช่วงอายุ ๔๑ – ๕๐ และ ช่วงอายุ 
๕๑ –๖๐ มีจํานวนคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘, ๓๑.๐ และ ๒๘.๕ ตามลําดับ ส่วนมากมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และตํ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ และ ๔๓.๗ ตามลําดับ รองลงมา คือ ระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ และ ระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ ๐.๘  ผู้ตอบแบบสอบถามมี
สถานภาพเก่ียวกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร มากที่สุดคือการเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 
๕๘.๕ รองลงมาคือ คณะกรรมการบริหารศูนย์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ประธาน
ศูนย์ฯ และอ่ืนๆ ได้แก่ พระสงฆ์ผู้นําชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖ ๑๔.๘ ๖.๐ ๓.๓ และ ๑.๙ ตามลําดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีพ้ืนที่การใช้บริการศูนย์จํานวนใกล้เคียงกันคือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี 
และนนทบุรี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ ๒๕.๖ ๒๕.๓ และ ๒๓.๗ ตามลําดับ ส่วนการใช้บริการศูนย์ส่วนมาก
จํานวน ๖ – ๘ ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕ รองลงมาคือ ๓ – ๕ ครั้งต่อเดือน น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อ
เดือน ๙ – ๑๐ ครั้งต่อเดือน มากกว่า ๑๐ ครั้งต่อเดือน และไม่เคยใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕  
๑๐.๖ ๖.๙ ๒.๙ และ ๐.๖ ตามลําดับ 

๑.๒ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในโมเดล สรุปได้ว่า ในภาพรวม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง มีปัจจัยแห่งความสําเร็จ
อยู่ในระดับสูง มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติอยู่ในระดับสูง และ มีประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์ เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรอยู่ ในระดับสูง ตัวแปรทุกตัวแปรมีการกระจายไม่ ต่างกันมาก  
โดยส่วนมากมีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย และค่าความโด่งเป็นลบ แสดงว่าข้อมูลของตัวแปร
ส่วนมากสูงกว่าค่าเฉล่ีย และมีโค้งการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเต้ียแบนกว่าโค้งปกติ มีการ
กระจายมากกว่าการกระจายของโค้งปกติเล็กน้อย 

๒. ผลการวิเคราะห์โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรที่มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

 ผลการพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีมี
ธรรมมะเพื่อการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน สรุปได้เป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งแสดงอิทธิพล
ของตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จต่อประสิทธิผลพุทธวิธีบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรในโมเดลที่



๒๘๒ 

พัฒนาขึ้นน้ี ประกอบด้วย ตัวแปรแฝง ๔ ตัวแปร แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ตัวแปร
ภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ ๒๐ ตัวแปร 

 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรที่มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน และผลของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ระหว่างตัวแปรในโมเดลเป็น ดังน้ี 

    โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีธรรมมะเพ่ือ
การปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

    ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลท่ีพัฒนา สรุปได้ว่า ค่าไค-สแควร์ (X2) มีค่าค่า
ไค-สแควร์ มีค่าเท่ากับ ๔๑.๐๑ องศาอิสระเท่ากับ ๒๙ ความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ .๐๖๙ วิเคราะห์
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .๙๙๒ ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI)  
มีค่าเท่ากับ .๙๔๓ และค่าดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ .๐๑๓  
ค่าดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .๐๒๘ อธิบาย
ความแปรปรวนของธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติได้ร้อยละ ๕๐.๒๐ และอธิบายความแปรปรวนของของ
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ได้ร้อยละ ๘๕.๐๐ นอกจากน้ัน ประสิทธิผล
พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
(MANAGE) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) และธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) โดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.๐๘๑, .๖๕๘ และ .๓๙๙ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ตามลําดับ 
และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (SUCCESS) ผ่านตัวแปรธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 
.๑๐๙ และ.๒๐๓ ตามลําดับ นอกจากน้ัน ตัวแปรธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) ยังได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
(SUCCESS) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๒๗๓ และ .๕๐๙ ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๑ 

    ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้
มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง .๖๖๖ ถึง ๑.๑๓๐ โดยตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงสูงสุด คือ การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้านร่วมรับผลประโยชน์ (MANAGEF) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๑๓๐ รองลงมา คือ  
การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านร่วมคิด  (MANAGEA) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐๘ การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้าน ร่วมตัดสินใจ (MANAGEB) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐๔ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
ด้านความรู้ (SUCCESSA) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ ๑.๐๐๐ และตัวแปรที่มีค่าความเที่ยงตํ่าสุด คือ ปัจจัย
แห่งความสําเร็จด้านทุน (MANAGEE) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .๖๖๖ ในภาพรวมค่าความเที่ยงของตัวแปร
สังเกตได้มีค่าอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก 

    ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-SQUARE) ของสมการโครงสร้างตัวแปร
ภายในแฝง พบว่า ธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ .๕๐๒ 
แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดลประกอบด้วย การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแหง่
ความสําเร็จ (SUCCESS) สามารถอธิบายความแปรปรวนของธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA)  
ได้ร้อยละ ๕๐.๒๐ ส่วนประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ



๒๘๓ 

พยากรณ์ เท่ากับ .๘๕๐ แสดงว่า ตัวแปรภายในโมเดล คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE)  
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) และ ธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ได้ร้อยละ ๘๕.๐๐ 

    ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าพิสัยสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงมีค่าอยู่ในช่วง .๕๔๕ ถึง .๘๗๘ โดยตัวแปรมีความสัมพันธ์แบบทิศทาง
เดียว (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก) ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จ (SUCCESS) และ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .๘๗๘ แสดงว่า เมื่อปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) มีมากขึ้น 
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ก็เพ่ิมมากขึ้นด้วย และตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์รองลงมาคือ ธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ  (DHAMMA) และประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ (EFFEC)  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๙๕ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง 

๕.๑.๓ การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร 

นําโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีได้จากการ
วิจัยเชิงปริมาณในระยะที่ ๒ มาทําการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือยืนยันโมเดล และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับโมเดลให้เหมาะสมกับการ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง พบประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

๑. โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ประกอบด้วย
ตัวแปรที่เหมาะสมกับการทํางานในพ้ืนที่จริง ซึ่งอธิบายได้ว่า การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปัจจัย
แห่งความสําเร็จ และธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติมีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร โดยที่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจะส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้จําเป็นต้องมีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน ในขณะที่ปัจจัย
แห่งความสําเร็จส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีตัว
แปรส่งผ่าน 

๒. ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ ๖ ปัจจัย ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน และการตลาด ในส่วนของการตลาดมีข้อเสนอแนะว่า 
การตลาดที่ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ น้ันจะต้องใช้ Digital Marketing ซึ่งก็คือการโปรโมท
สินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอย่าง Computer หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ 
digital marketing channel เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกส่งไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผล
ตอบรับได้อย่างรวดเร็ว ดังน้ันในโมเดลที่พัฒนาขึ้นจึงเน้น Digital Marketing ในตัวแปรการตลาด  
ซึ่งอยู่ภายใต้ตัวแปรแฝงปัจจัยแห่งความสําเร็จ แสดงดังแผนภาพที่ ๔.๒๙ ในบทที่ ๔ 

๓. จากโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรท่ี
พัฒนาขึ้น อธิบายถึงรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ โดยเกิดจาก
กลุ่มคนที่มี “จิตอาสา” มาทํางานร่วมกัน ดังน้ัน จึงเพ่ิมปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งก็คือ การมีจิตอาสาน้ี  
เป็นปัจจัยนําเข้าสู่โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ที่พัฒนาข้ึน โดยเมื่อ
เปรียบเทียบจิตอาสา กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือ หลักสังฆหวัตถุ ๔ น่ันเอง 



๒๘๔ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
ในการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น

และตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปน้ี 
๕.๒.๑ การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญิงเป็นเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุมีจํานวนใกล้เคียงกัน 
ยกเว้นช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ ช่วงอายุ ๑๘ – ๓๐ ปีมีจํานวนน้อย เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงวัยกลางคน ส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าปริญญาตรีจํานวนพอๆ กัน และมี
ความเก่ียวข้องกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรโดยมีสถานภาพเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
การใช้บริการศูนย์จํานวนใกล้เคียงกันทั้ง ๔ จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
สิงห์บุรี และนนทบุรี และมีความถี่ในการใช้บริการศูนย์จํานวน ๖ – ๘ ครั้งต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่  
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ
ประชากรได้ดี 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกตัวแปรสังเกตได้ คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน  
ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ 
หนูเลี่ยง, เด่น ชะเนติยัง และนวลพรรณ วรรณสุธี๑ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบว่า ผู้เช่ียวชาญ มีความเห็นตรงกันว่าการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมควรมีองค์ประกอบ ๖ องค์ประกอบ คือ ๑) การร่วมคิด ๒) การร่วมวางแผน ๓) การร่วม
ดําเนินงาน ๔) การร่วมติดตาม ๕) การร่วมประเมินผล และ ๖) การร่วมในผลประโยชน์ ซึ่งแสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการรับรู้ว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในพ้ืนที่ที่ตนเองใช้บริการมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรในพ้ืนที่ตามบทบาทหน้าที่อยู่
บ้าง ไม่มากไม่น้อยเกินไป อยู่ในระดับปานกลาง อันได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร การให้บริการด้านการเกษตร และเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ดังงานวิจัยของ ยุวดี ใจชอบ และทีปพิพัฒน์ สันตะวัน๒ ได้วิจัยเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน

                                                        
๑ประจวบ หนูเลี่ยง, เด่น ชะเนติยัง และนวลพรรณ วรรณสุธี, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดพัทลุง”, วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีท่ี ๒๘ ฉบับท่ี ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘– 
มีนาคม ๒๕๕๙). 

๒ยุวดี ใจชอบ และทีปพิพัฒน์ สันตะวัน, “แนวทางการมีส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัดกําแพงเพชร”, รายงานการวิจัย, 
(การประชุมสัมนาวิชาการการนําเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ คร้ังท่ี ๑๕, ๒๕๕๘). 



๒๘๕ 

ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล จังหวัด
กําแพงเพชร โดยภาพรวมพบว่า การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นการยืนยันว่า โดยส่วนมาก
แล้วเกษตรกรในพ้ืนที่มีการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะกรรมการในศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรอยู่ไม่มากนัก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมปอง ขวัญพุทโธ๓ ได้วิจัยเรื่อง 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
สถานีตํารวจภูธรในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการวางแผนตัดสินใจ ด้านการร่วม
ดําเนินการ ด้านการรับประโยชน์ และด้านการติดตามประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง ๔ ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ประชาชนทั่วไปมักจะไม่
รู้จักคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) ซึ่ง กต.ตร. บางตําแหน่งไม่รู้
บทบทหน้าที่ของตนเอง 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ผู้ใช้บริการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร จึงไม่ทราบระบบการทํางานของศูนย์เรียนรู้ว่าต้องใช้ปัจจัยทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ ทุน และการตลาด เป็นปัจจัย
สําคัญในการดําเนินการ ทําให้คําตอบไม่เป็นไปในทางเดียวกัน มีเพียงตัวแปรความรู้ ทักษะ/
ความสามารถ และเกษตรกรต้นแบบเท่าน้ันที่อยู่ระดับสูง อาจเน่ืองมากเป็นตัวแปรที่เห็นได้ชัดเจนใน
การทํางานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่ต้องมีเกษตรกรผู้มีความรู้ และมีทักษะในการถ่ายทอดองค์
ความรู้เหล่าน้ันให้กับผู้ใช้บริการ ส่วนตัวแปรเทคโนโลยี/นวัตกรรม ทุนและการตลาดยังเป็นปัจจัยที่
ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เห็นความสําคัญหรือไม่ทราบว่าจําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร  
 จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิ ติ เ บ้ืองต้นของตัวแปรธรรมมะเพื่อการปฏิบัติ พบว่า  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อาจเน่ืองมากจาก ข้อคําถามของธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นข้อ
คําถามที่มีความชัดเจน และโดยส่วนมากสังคมไทยเป็นสังคมท่ีนับถือพุทธศาสนา คนทั่วไปรวมถึง
คนทํางานในเกือบทุกอาชีพ นําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันเป็น
ปกติอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ทําหน้าที่บริหารในองค์กรต่างๆ ดังงานวิจัยของ พระธีรวัต คนึงทรัพย์๔  
ได้วิจัยเร่ือง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔  
ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน คือ ด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ
                                                        

๓สมปอง ขวัญพุทโธ, “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรใน
จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๔พระธีรวัต คนึงทรัพย์, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก”, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง–สาละวิน, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ 
(กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๐). 



๒๘๖ 

วิมังสา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงว่า การประยุกต์ใช้หลัก
อิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบล ถือเป็นหัวใจสําคัญของ
การบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และนํามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของคนในชุมชน นอกจากการใช้อิทธิบาท ๔ ในการ
บริหารจัดการแล้วยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานอาชีพต่างๆได้ ดังงานวิจัยของ พระครู
ถาวรสิทธิการ และพระราชเขมากร๕ ที่ได้วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในกระบวนการ
แปรรูปกรอยของชุมชนบ้านไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้
หลักอิทธิบาท ๔ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ช้ีให้เห็นว่าในชุมชนมีความรักความพอใจในอาชีพแปร
รูปกรอย มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีการพัฒนาความรู้เก่ียวกับกระบวนการแปรรูปกรอย และ
ศึกษาหาจุดเด่น จุดด้อยของการแปรรูปมาพัฒนาให้ดีขึ้นได้ และงานวิจัยของ สุขอุษา นุ่นทอง๖  
ได้วิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ต้ัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า มีการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้กับการด้านการ
บริหารงานการเงินตามหลักพุทธธรรม แนวทางในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้มีความพอใจ มีใจ
รักในการบริหารงานการเงิน ส่งเสริมความอุตสาหะบากบ่ันในการควบคุมการบริหารงานการเงิน
ป้องกันความเสี่ยง เสริมสร้างให้มีใจจดจ่อต้ังมั่นอยู่ในการบริหารงานการเงิน และพิจารณาหย่ังรู้
เหตุผลในรูปการบริหารงานการเงินเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบ้ืองต้นของตัวแปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง ๔ ด้าน คือ พัฒนาไม่หยุดย้ัง  
รวมพลังสร้างเครือข่าย ดํารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย และยอมรับได้ในสังคม ทําให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีความเห็นว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในพ้ืนที่ของตนมีประสิทธิผลจากการบริหารจัดการ
ยังไม่สูงมากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ได้รับประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ตามความคาดหวังที่ต้ังไว้ หรือยัง
ไม่เห็นประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ต่อชุมชนของตน ดังที่มีการสุ่มตรวจการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร พบว่ามีปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้ังเป้าหมาย ได้แก่ การที่
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีได้จริง จํานวนเกษตรกรท่ี
เข้ามาใช้บริการมีจํานวนน้อย ขาดการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในพ้ืนที่ อีกทั้งลักษณะงาน
ซ้ําซ้อนกับศูนย์เรียนรู้อ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่เดียวกัน๗ ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

                                                        
๕พระครูถาวรสิทธิการ และ พระราชเขมากร, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในกระบวนการแปร

รูปกรอยของชุมชนบ้านไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่”, วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มจร วิทยาเขตแพร่, 
ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๖๑). 

๖สุขอุษา  นุ่นทอง, “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานท่ีต้ัง มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 

๗สํานักข่าวอิสรา, นโยบายศูนย์เรียนรู้เกษตร คสช.ส่อเหลว สตง.พบปัญหา, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: 
https://www.isranews.org/isranews-news/63458-news00_63458.html [๒๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 



๒๘๗ 

การเข้าถึง การรับรู้ข่าวสาร ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากศูนย์ ดังงานวิจัยของ ทักษิณ ประชามอญ๘  
ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาของการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า ประชาชนและบุคลากรภาครัฐยังขาดการรับรู้
เก่ียวกับแนวคิดและความสําคัญของการมีส่วนร่วม อีกทั้งเคร่ืองมือในกระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ รวมถึงการเข้าถึงและการรับข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกับประชาชนด้วย จึงทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับประชาชน  

๕.๒.๒ การอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยและข้อจํากัดในการวิจัย 
การเสนอผลการอภิปรายผลการวิจัยในตอนน้ี ผู้ วิจัยนําเสนอเป็น ๓ ประเด็นตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย และคุณค่าและข้อจํากัดของการวิจัยอีกหน่ึงประเด็นดังต่อไปน้ี 
๑. การอภิปรายผลการวิจัยจากการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

การเกษตรที่มีประสิทธิผล 
    การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้ประเด็น

จากการวิเคราะห์ คือ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปรคือ ๑) ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ 
๒) พุทธวิธีการบริหารจัดการ และตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปรคือ ๑) การบริหารจัดการ  ๒) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

    ผลที่ได้จากการศึกษาเบ้ืองต้น เป็นเพียงการคัดเลือกตัวแปรที่ผู้วิจัยสนใจ และคิดว่า
เป็นตัวแปรที่เหมาะสมในการศึกษาคร้ังนี้เท่าน้ัน จะเห็นว่าผู้วิจัยคัดเลือกตัวแปรเป็นภาพรวมกว้างๆ
ให้ครอบคลุมทั้งตัวแปรตามทฤษฎี และตัวแปรหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัยต้ังต้นก่อนที่จะศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 

    จากการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญที่ได้รับการยอมรับทั้ง
ทางด้านศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร และพุทธวิธีการบริหารจัดการ พบว่ามีตัวแปรที่น่าสนใจมากมาย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรดังที่สรุปไว้ในบทที่ ๔ 
ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือก ปรับปรุง และแก้ไข จากผลการวิจัยที่ได้ จนสามารถตรวจสอบยืนยันกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเบ้ืองต้น ได้ว่า  ตัวแปรทั้งหมดที่คัดเลือกมา คือ การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีความซ้ําซ้อนกันในส่วนของตัวแปรสังเกตได้บางตัว ทําให้ต้องมีการควบรวมตัวแปรทั้ง
สองตัวน้ีให้เป็นตัวแปรเดียวคือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และมีการค้นพบตัวแปรที่น่าสนใจ
ขึ้นมาใหม่ได้แก่ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ ๖ ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ผ่านพุทธวิธีการบริหารจัดการ และเพ่ือให้ตัวแปรมีความชัดเจน

                                                        
๘ทักษิณ ประชามอญ, “รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๒๘๘ 

มากข้ึน จึงเปลี่ยนช่ือตัวแปรพุทธวิธีการบริหารจัดการเป็นธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ เพ่ือให้ทราบว่า
ธรรมมะตัวน้ีเป็นธรรมที่นําไปสู่ความสําเร็จเมื่อลงมือปฏิบัติ  

    ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทําให้ได้โมเดลท่ี
ครอบคลุมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ชัดเจน
มากข้ึน คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ
เป็นตัวแปรส่งผ่าน นอกจากน้ันจากผลการวิจัยภาคสนามยังทําให้สามารถกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปรแต่ละตัวได้ชัดเจนขึ้นนําไปสู่การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้ง่ายและมีคุณภาพมากข้ึน
ด้วย อย่างไรก็ตาม จากการวิจัยดังกล่าวเป็นเพียงงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ยังมิได้มีการเสนอผลการ
ตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ และการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ขนาดอิทธิพล
ทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร ผ่านธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ ดังที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ อันเป็นการวิจัยด้วย
วิธีการเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามหลักการวิจัยแบบผสานวิธีพหุระยะซึ่งผู้วิจัยได้
อภิปรายผลการวิจัยในส่วนของผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณในประเด็นต่อไป 

๒. การอภิปรายผลการวิจัยจากการพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ที่มีธรรมมะเพื่อการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

    ผลการพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
สรุปได้เป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งแสดงอิทธิพลของตัวแปรการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม และ ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ชุมชน
การเกษตร ที่มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน ตัวแปรในโมเดลท่ีพัฒนาขึ้นน้ีประกอบด้วย
ตัวแปรแฝง ๔ ตัว แบ่งเป็นตัวแปรภายในแฝง ๒ ตัวแปร ตัวแปรภายนอกแฝง ๒ ตัวแปร และตัวแปร
สังเกตได้ ๒๐ ตัวแปร 

    เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นสองขั้นตอน ขั้นตอน
แรกเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยเบ้ืองต้นและ
ขั้นตอนที่สองเป็นการใช้วิธีการเชิงคุณภาพโดยการศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ
จํานวน ๒๓ รูป/คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของตัวแปรต่างๆ ที่ได้มาจากขั้นตอนแรก และเพ่ือ
คัดเลือกตัวแปรส่งผ่านที่เหมาะสมด้วย ดังน้ัน โมเดลท่ีได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจึงมีความแตกต่างจากกรอบแนวคิดในการวิจัยเบ้ืองต้นตรงที่มีการควบรวมตัวแปร การเพ่ิมขึ้นของ
ตัวแปร และเปลี่ยนช่ือของตัวแปรบางตัวให้มีความชัดเจนมากข้ึน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างย่ิงที่การวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกทําให้ค้นพบตัวแปรมากมาย นอกเหนือจากที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากเป็นการศึกษาจากผู้ที่ทํางานจริงในพ้ืนที่โดยตรง เมื่อปรับ
เปลี่ยนตัวแปรในโมเดลตามผลจากการศึกษาทําให้ได้โมเดลท่ีมีตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีถูกต้องตามการทํางานจริงมากขึ้น การศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีจึงเป็นเพียงโมเดลหน่ึง ของประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร
เท่าน้ัน ถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการวิจัยเชิงคุณภาพ แต่ก็มิใช่ว่าตัวแปรที่คัดเลือก
มาน้ีจะเป็นทั้งหมดที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
ยังอาจมีตัวแปรแฝงอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถนํามาศึกษาได้ในครั้งเดียว นอกจากน้ันผลที่ได้จากการวิจัยเชิง



๒๘๙ 

คุณภาพยังสามารถนํามาใช้ในการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรแต่ละตัวแปรให้มีความชัดเจน
ขึ้น นําไปสู่การสร้างข้อคําถามที่ตรงประเด็น อันจะนํามาซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีคุณภาพ 

    ๕.๒.๒.๓ การอภิปรายผลการวิจัยจากความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัว
แปรในโมเดล  

    ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ คือการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มี
ธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ เป็นตัวแปรส่งผ่านสามารถอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 

    โมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรที่มีธรรมมะเพ่ือ
การปฏิบัติ เป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของธรรมมะเพื่อการปฏิบัติได้ร้อยละ ๕๐.๒๐ และอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลพุทธ
วิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรได้ร้อยละ ๘๕ ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล พบว่า ตัว
แปรประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม (MANAGE) ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) และธรรมมะเพื่อการปฏิบัติ (DHAMMA) 
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ -.๐๘๑, .๖๕๘ และ .๓๙๙ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ตามลําดับ 
นอกจากน้ัน ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ (EFFEC) ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) ผ่านตัวแปรธรรมมะ
เพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .๑๐๙ และ .๒๐๓ ตามลําดับอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๑ ซึ่งจะเห็นว่าขนาดอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยแห่งความสําเร็จ มีขนาดสูงกว่า
อิทธิพลทางอ้อม แสดงว่า ธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) ไม่เป็นตัวแปรส่งผ่านที่จะทําให้
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ มากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามจะเห็นว่าขนาดอิทธิพล
ทางอ้อมของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) มีขนาดสูงกว่าอิทธิพลทางตรง แสดงว่า  
ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) เป็นตัวแปรส่งผ่านที่ดีทําให้ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ มากขึ้น นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ (EFFEC) แล้ว ยังมีตัวแปรธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติ (DHAMMA) ที่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (MANAGE) และปัจจัยแห่งความสําเร็จ (SUCCESS) โดยมีขนาดอิทธิพล
เท่ากับ .๒๗๓ และ .๕๐๙ ตามลําดับ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

    สรุปผลการวิจัยข้างต้นมีประเด็นที่ควรอภิปรายรวม ๔ ประเด็น ประเด็นแรก 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ มีอํานาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.๐๑ และจากโมเดลจะเห็นว่าอิทธิพลทางอ้อมมีขนาดอิทธิพลน้อยกว่าอิทธิพลทางตรง ทําให้ยืนยันได้
ว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ที่ประกอบด้วย ๑) ความรู้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ 
๒) ทักษะ/ความสามารถ ซึ่งเป็นความชํานาญหรือความสามารถในการทําการเกษตรและความสามารถ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเกิดจากการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติจากประสบการณ์จริง โดยเน้น
การเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ ๓) เทคโนโลยี/นวัตกรรม การนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์  



๒๙๐ 

มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ ด้านการเกษตร  
อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้การทําการเกษตรง่าย
และสะดวกย่ิงขึ้น ๔) เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งก็คือเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ มีความรอบรู้ มีทักษะ 
ความสามารถในการทําการเกษตรตามสาขาความเชี่ยวชาญของตน สามารถเป็นผู้นําชุมชน จูงใจให้
ผู้ อ่ืนปฏิบัติตาม ได้รับการยอมรับนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่ง ๕) ทุน 
งบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร อาจเป็นเงินส่วนตัวของ
เจ้าของศูนย์เรียนรู้ หรือเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน ๖) การตลาด ผู้ที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ มีความสามารถในการซื้อ
ผลผลิตในปริมาณมาก โดยมีการตกลงในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่า 
ตลาดนําการผลิต รวมถึงการเช่ือมโยงการตลาด และ Digital Margeting หรือการตลาดยุคใหม่ที่ใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อการตลาด ซึ่งทั้ง ๖ ปัจจัยแห่งความสําเร็จน้ีได้รับการยอมรับจากทั้ง
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ีประสบความสําเร็จและ
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีดูแลงานด้านศูนย์เรียนรู้โดยตรง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรท่ียืนยันในการสนทนากลุ่มเฉพาะว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัยน้ีเรียก
ได้ว่าแทบจะเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ทุกศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรทุกศูนย์ควรจะต้องมีเพ่ือทําให้การ
บริหารจัดการเกิดประสิทธิผลตามที่กําหนดไว้ ตัวแปรน้ีจึงไม่จําเป็นต้องมีตัวแปรส่งผ่านก็สามารถทําให้
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรประสบความสําเร็จย่ิงขึ้นได้ สามารถ
ยืนยันได้จากผลการวิจัยของ พรชัย กิตติชญาน์ธร๙ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด  
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการป้องกันยาเสพ
ติดมีรูปแบบโดยนําแนวคิดที่เป็นรูปแบบทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมาผสมผสานและพัฒนาเป็น
รูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับชุมชนสําหรับความ
เป็นไปได้ในด้านการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วย ๑) ด้านเศรษฐกิจได้แก่ความ
พอเพียงของงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ๒) ด้านสังคมได้แก่
ความเป็นเครือญาติ การรวมกลุ่มและเครือข่าย ๓) ด้านการเมืองได้แก่ผู้นําชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ๔) ด้านเทคนิคได้แก่การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับยาเสพติด สําหรับการเตรียมความ
พร้อมในการขับเคล่ือนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติด ก็ยังต้องใช้องค์ประกอบในการจัดต้ังและขับเคลื่อนศูนย์คล้ายๆกับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร ได้แก่ด้านงบประมาณหรือทุน ด้านสังคมหรือเทียบได้กับชุมชนเครือข่ายทางการตลาด 
และการเมืองผู้นําชุมชนก็เปรียบได้กับเกษตรกรต้นแบบน่ันเอง รวมถึงงานวิจัยของ ปัญญา จันทโคต 

                                                        
๙พรชัย กิตติชญาน์ธร, “รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด : ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการส่ิงแวดล้อม, (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร,์ ๒๕๕๕). 



๒๙๑ 

และกุลธิดา ท้วมสุข๑๐ ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้
ชุมชนในประเทศไทยมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยทั้งสองมีผลต่อความสําเร็จใน
ระดับมาก สูงสุดเป็นปัจจัยภายใน ค่าเฉลี่ย ๓.๗๖ และรองลงมาเป็นปัจจัยภายนอก ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละปัจจัย พบว่า ปัจจัยภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีผลต่อความสําเร็จ
เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยได้แก่ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ โครงสร้างและการบริหาร บุคลากร กิจกรรม
และบริการ ทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ งบประมาณ ส่วนปัจจัยภายนอก
ที่สนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชน เรียงตามลําดับดังน้ี ปัจจัยด้านผู้นํา
ชุมชน คนในชุมชน และหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนประกอบด้วย ความรู้ เทคโนโลยี ทุนและงบประมาณ รวมถึงผู้นําชุมชน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยน้ีน่ันเอง  

    ประเด็นที่ ๒ คือ ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรธรรมมะเพื่อการปฏิบัติมีอํานาจในการ
พยากรณ์ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์ฯ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ สามารถ
ยืนยันได้ว่า การเปล่ียนช่ือตัวแปรจากพุทธวิธีการบริหารจัดการเป็นธรรมมะเพื่อการปฏิบัติ จากการ
วิจัยภาคสนามด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญน้ัน เป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นผลดีต่อการวิจัยทําให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจมากขึ้นว่าตัวแปรน้ีคือตัวแปรที่นําธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติ
จริง ผลการวิจัยเป็นเป็นตามข้อมูลเชิงประจักษ์จริง รับรองได้ด้วยผลงานวิจัยของ เฉลิมศักด์ิ  
ศิริพันธุ์๑๑ ได้วิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบในการดําเนินกิจกรรมทาง
การเกษตรของเกษตรกรแบ่งเป็นกลุ่มคือ ๑) กลุ่มเกษตรกรที่มีรูปแบบการผลิตแบบการปลูกพืช
เชิงเด่ียว โดยแรงงานทางการเกษตรเป็นแรงงานจ้างเป็นหลัก ๒) กลุ่มเกษตรกรที่มีรูปแบบการผลิต
แบบการปลูกพืชผสมผสาน ปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จ ได้แก่ ๑) ความเป็นผู้นํา  
๒) การสังเกตและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของพื้นที่ ๓) ขยัน อดทน พยายามและต้ังใจจริงและ
ความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ ซึ่งจะเห็นว่า ปัจจัยที่ทําให้เกษตรกรประสบความสําเร็จมีความสอดคล้องกับ
ธรรมะเพ่ือการปฏิบัติ (อิทธิบาท ๔) ซึ่งประกอบด้วย มีใจรัก พากเพียรทํา ติดตามตรวจสอบ 
รอบคอบแก้ไขน่ันเอง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง ชาญชัย ฮวดศรี  
และปัญญา คล้ายเดช๑๒ ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรศูนย์

                                                        
๑๐ปัญญา จันทโคต และ กุลธิดา ท้วมสุข, “ปัจจัยท่ีสนับสนุนความสําเร็จในการดําเนินงานของศูนย์

เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย”, วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–
มิถุนายน ๒๕๕๘). 

๑๑เฉลิมศักด์ิ ศิริพันธ์ุ, “การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๕). 

๑๒ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง ชาญชัย ฮวดศรี และ ปัญญา คล้ายเดช, “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”, วารสารบัณฑิตศึกษามหา
จุฬาขอนแก่น, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม–มิถุนายน ๒๕๕๙). 



๒๙๒ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท ๔ อยู่ในระดับมาก ซึ่งยืนยันได้ว่าการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาประยุกต์ใช้ใน
การทํางานจะทําให้เกิดประสิทธิผลน่ันเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผดุง วรรณทอง๑๓  
ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ๑) ด้านฉันทะ มีความจําเป็นและสําคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เพราะเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทํา
ให้บุคลากรมีความพอใจในหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติอย่างเต็มกําลังความสามารถ รักและพอใจที่จะ
ได้รับพัฒนาตนเอง เพ่ือนําความรู้มาใช้ในหน้าที่ที่ตนกําลังปฏิบัติอยู่ กระตือรือร้นพร้อมที่จะให้มีการ
พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมที่จะพัฒนางานและ
บุคลากรมีความพอใจท่ีจะมีการพัฒนาอยู่สม่ําเสมอ และเปิดโอกาส ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
และนโยบายขององค์กร มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๒) ด้านวิริยะ มีความ
จําเป็นและสําคัญมากต่อการบริหารองค์กรเอกชน บุคลากรมีความต่ืนตัวพร้อมที่จะพัฒนาการทํางานอยู่
ตลอดเวลา ฝึกฝนพยายามพัฒนาตนเองให้เกิด ความชํานาญในหน้าที่ด้วยการเรียนรู้เพ่ิมเติม ค้นคว้าหา
ความรู้เก่ียวกับงานที่ตนเองปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง ๓) ด้านจิตตะ มีความจําเป็นและสําคัญต่อการบริหารองค์กร
เอกชน เช่นเดียวกัน โดยผู้บริหารให้ความสําคัญกับการทํางานที่ต้องอาศัยด้านจิตตะเป็นหลักที่จะต้อง
เอาใจใส่งานอยู่เสมอ ควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ด้านจิตตะ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ทํางาน มีระบบที่ตรวจสอบให้บุคลากรมีการเอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อเกิดปัญหาก็หมั่น
ตรวจสอบหาข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนางาน ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้พร้อมที่จะมาสนับสนุนการ
ทํางานอย่างสมํ่าเสมอ โดยศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ นํามาพัฒนา และ ๔) ด้านวิมังสา  
มีความจําเป็นและสําคัญต่อการบริหารองค์กรเอกชน เพราะผู้บริหารต่างให้ความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากร ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาดีย่ิงขึ้นไป ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เพ่ิมเติม หาวิธีการต่างๆ  
มาพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไตร่ตรองการทํางานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ 
แสวงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักธรรมอิทธิ
บาท ๔ จะต้องบูรณาการร่วมกับหลักการบริหารจัดการน่ันเองจึงจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดังจะกล่าวให้เห็นภาพชัดเจนในประเด็นถัดไป  

    ประเด็นที่ ๓ คือ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๑ แสดงให้เห็นว่าธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่านที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระธีรวัต คนึงทรัพย์๑๔ ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหาร
                                                        

๑๓ผดุง วรรณทอง, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๑). 

๑๔พระธีรวัต คนึงทรัพย์, “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก”, วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, ปีท่ี ๘ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๐). 



๒๙๓ 

จัดการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า  
การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล  
ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ด้าน คือ ด้านฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา พบว่า การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากร
เพ่ือการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน จะเห็นว่าเป็นการนําธรรมมะมาบูรณาการร่วมกับหลักการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูอุทัยสุตกิจ๑๕ ได้วิจัยเรื่อง ความสําเร็จของ
การบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุทัยธานี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลตามแบบจําลองความสําเร็จตามหลักอิทธิบาท ๔ 
ของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า แบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
มีค่าสถิติเป็นไปตามข้อตกลงคือ Chi-square = 109.14, df = 184, P-value = 1.000, RMSEA = 
0.000 สรุปได้ว่า แบบจําลองมีความเหมาะสม สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ คือ 
ความสําเร็จในการบริหารงานตามหลักอิทธิบาท ๔ ของพระสงฆ์ ได้รับอิทธิพลทางตรงมาจาก ๒ ปัจจัย
สําคัญ คือ ปัจจัยด้านความเช่ือในพระพุทธศาสนา และ ปัจจัยด้านการจัดการ อยู่ในระดับตํ่า และ ได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบุคลิกภาพ โดยผ่านปัจจัยด้านการจัดการหรือปัจจัยด้านความเช่ือใน
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัยทั้งหมดสามารถทํานายความสําเร็จทั้งทางตรง
และทางอ้อมของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ร้อยละ ๔๕.๑๐ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕ 
ซึ่งเห็นได้ว่าการบริหารจัดการจะต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้หลักอิทธิบาท ๔ จึงจะประสบความสําเร็จ  

    ประเด็นที่ ๔ คือ ผลการวิจัยพบว่า ธรรมมะเพื่อการปฏิบัติ ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและปัจจัยแห่งความสําเร็จ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑  
ซึ่งแสดงว่า การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จ ต้องเกิดจากคุณลักษณะส่วน
บุคคลหรือปัจเจกบุคคลของแต่ละคนที่เข้ามาทํางานร่วมกันในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรด้วย คือ
หากแต่ละบุคคลไม่มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีมีคุณธรรม มีจิตอาสา ก็จะไม่สามารถผลักดันให้นําธรรมมะมาใช้
เพ่ือการลงมือปฏิบัติได้ ดังข้อค้นพบจากขั้นตอนของการสนทนากลุ่มเฉพาะ ที่บอกว่า คุณลักษณะส่วน
บุคคลของแต่ละบุคคลก่อนเข้ามาทํางานร่วมกันจะต้องมีจิตอาสา เป็นพ้ืนฐานในจิตใจมาก่อนน่ันเอง  
ดังยืนยันได้จากงานวิจัยของ สุวุฒิ วรวิทย์พินิต๑๖ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การ
เรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า ๑) ศูนย์การเรียนรู้เมือง
เพชร ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา และติดทะเล ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทาง
การเกษตรและปศุสัตว์ และมีการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนใจที่จะรู้
แสวงหาความรู้ใหม่เสมอ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชรของจังหวัดเพชรบุรี ยังมีบทบาทในการ
                                                        

๑๕พระครูอุทัยสุตกิจ, “ความสําเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุทัยธานี”, วารสาร สมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๒๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม 
๒๕๕๘). 

๑๖สุวุฒิ วรวิทย์พินิต, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”, viridian E-Journal, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๖๐). 



๒๙๔ 

ให้ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ๒) รูปแบบการจัดการศูนย์การ
เรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาข้ึน คือ “PETCH Model” มี ๕ 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ Participation (การมีส่วนร่วม) Evolution enough (ความพอเพียง) 
Technology (การนําเอาเทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติ) Community (ชุมชน) และ 
Harmony (ความกลมกลืน) ๓) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ารูปแบบการพัฒนาจะต้องดําเนินควบคู่ไปกับ ภูมิปัญญาเป็นความรู้
ด้ังเดิมอันประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ้าน ไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ 
หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับการทํามาหาเลี้ยงชีพ และ ๔) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าภาพรวมอยู่ระดับมาก  
จะเห็นได้ว่า คุณธรรมท่ีมากับวิถีชีวิตด้ังเดิมของชาวบ้านมีส่วนในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนน่ันเอง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุบัณฑิต จันทร์สว่าง๑๗ ได้วิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือ
การส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ๒) ด้านการบริหารแบบมี ส่วนร่วม
และยอมรับร่วมกันแนวทางในการส่งเสริม ๒) ด้านการบริหารโดยบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน  
๓) ด้านการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้ความสําคัญกับการสร้าง
เครือข่าย ภาคีความร่วมมือ และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง คํานึงถึงหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและศีลธรรมในการช่วยกันตัดสินใจ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรนุช สุทธพันธ์๑๘  
ได้วิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้นจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า (๑) สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้นจิตอาสาของนักเรียน
ประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก (๒) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยระบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนวิถี ขั้นตอนการสร้างจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา และกิจกรรมการสร้าง
จิตอาสานักเรียนประถมศึกษา และ (๓) การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนวิถี พุทธที่มุ่ ง เน้นจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษาโดยพิจารณาถึงความถูกต้อง  
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธจะมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนที่มีจิตอาสาเป็นสําคัญ 
 
 
 

                                                        
๑๗สุบัณฑิต จันทร์สว่าง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดนครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๑๘วีรนุช สุทธพันธ์, “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีมุ่งเน้นจิตอาสาของนักเรียน
ประถมศึกษา”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี 
๒ (เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม ๒๕๕๘). 



๒๙๕ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งน้ีสามารถนํามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปน้ี 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    ๑) หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ควรมีการกําหนดนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรให้มีกลไกการทํางานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ต้ังแต่การกําหนดหลักสูตรการเรียนรู้ของ
ศูนย์ให้เหมาะสมกับผลผลิตในแต่ละพ้ืนที่รวมถึงหลักสูตรทางด้านการตลาดท่ีทันสมัย การสนับสนุน
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง การสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และนโยบายในการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความพร้อมในการถ่ายทอดให้กับ
เดษตรกรในพ้ืนที่ 

 ๒) เน่ืองด้วยประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธ มีความเข้าใจใน
หลักธรรมของพุทธศาสนา ควรนําหลักพุทธวิธีการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร และบรรจุในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถทั้งด้านความรู้ที่ทันสมัยและ
พุทธวิธีการบริหารจัดการที่จะคอยกํากับจิตใจให้นําพาศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรไปสู่เป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน เน่ืองจากการบริหารจัดการที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วนิยมบริหารจัดการตามแนวทฤษฎีของ
ตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  ๑) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรหากต้องการประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ควรมีปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัยเป็นพื้นฐานในการ
ดําเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ เทคโนโลยี/นวัตกรรม เกษตรกรต้นแบบ 
ทุน และการตลาด  
     การท่ีศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรมีปัจจัยแห่งความสําเร็จทั้ง ๖ ปัจจัย ประกอบด้วย 
๑) ความรู้ องค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านและความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
๒) ทักษะ/ความสามารถ ความชํานาญหรือความสามารถในการทําการเกษตร และความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้นการเกษตรที่เป็นผลผลิตหลักในพ้ืนที่ ๓) เทคโนโลยี/ นวัตกรรม การนํา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่างๆ 
ด้านการเกษตร ๔) เกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ มีความรอบรู้ มีทักษะ 
ความสามารถในการทําการเกษตรตามสาขาความเช่ียวชาญของตน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกร
ในพ้ืนที่ ๕) ทุนงบประมาณที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร อาจเป็น
เงินส่วนตัวของเจ้าของศูนย์เรียนรู้ หรือเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
๖) การตลาด หมายถึง ผู้ที่มีความต้องการผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการตกลงในเรื่องของ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตไว้ล่วงหน้า ที่เรียกว่า ตลาดนําการผลิต รวมถึงการทําการตลาดแบบ 
Digital Marketing เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร จะทํา
ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการสูงขึ้น โดยไม่จําเป็นต้องมีตัวแปรส่งผ่านใดๆ  
 
 



๒๙๖ 

     ๒) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จะมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการ
บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรสูงขึ้น เม่ือมีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน 

    ศูน ย์ เรี ยนรู้ ชุมชนการเกษตร  ที่ ใ ช้หลักการบริหาร จัดการแบบมีส่ วน ร่วม  
ซึ่งประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วม
รับผลประโยชน์ ในการบริหารศูนย์ฯ ควรบูรณาการร่วมกับหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นแนวทางในการลงมือปฏิบัติ จะทําให้ประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ฯ สูงขึ้นน่ันเอง 

๓) บุคคลต้องมีพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรม หรือมีจิตอาสา เม่ือมาบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนการเกษตรร่วมกัน จึงจะผลักดันให้เกิดการนําธรรมมะมาใช้ในการลงมือปฏิบัติได้ 

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จ จะส่งอิทธิพลต่อธรรมมะ
เพ่ือการปฏิบัติได้ ต้องอาศัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนที่เข้ามาทํางานร่วมกันในศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรด้วย คือหากแต่ละบุคคลไม่มีพ้ืนฐานจิตใจที่มีคุณธรรม หรือมีจิตอาสา ก็จะไม่
สามารถผลักดันให้นําธรรมมะมาใช้เพ่ือการลงมือปฏิบัติได้ ดังข้อค้นพบจากข้ันตอนของการสนทนา
กลุ่มเฉพาะ ที่บอกว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลก่อนเข้ามาทํางานร่วมกันในศูนย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตรจะต้องมีจิตอาสา เป็นพ้ืนฐานในจิตใจมาก่อน หากเปรียบจิตอาสากับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจะสอดคล้องกับหลักสังฆหวัตถุ ๔ ประกอบด้วย โอบอ้อมอารี (ทาน) วจีไพเราะ  
(ปิยะวาจา) สงเคราะห์ประชาชน (อัตถะจริยา) เสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตตา) ตามที่นําเสนอใน
รูปแบบของโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรในบทท่ี ๔ น่ันเอง    
     ๔) ปัจจัยการตลาด ภายใต้ตัวแปรปัจจัยแห่งความสําเร็จ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
ควรเป็นการตลาดในรูปแบบของ Digital Marketing 
 ศูนย์เรียนรู้ ชุมชนการเกษตรในปัจจุ บันมีความสามารถด้านการผลิตแต่ยังขาด
ความสามารถทางการตลาด จึงให้ความสําคัญกับ Digital Marketing ซึ่งเป็นการทําการตลาดในยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ โดยการโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคอย่าง Computer 
หรือ สมาร์ทโฟน โดยใช้ Digital Marketing Channel เป็นช่องทางในการส่งข้อมูล เมื่อข้อมูลถูก
ส่งไปแล้ว ผู้ส่งสามารถรู้ผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้รับข้อความสามารถเข้าถึงข้อความได้จากทุก
ที่ทุกเวลาที่ต้องการ ความท้าทายของการตลาดออนไลน์ก็คือการเลือกใช้ digital marketing อย่างไร
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดน่ันเอง 
 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรมีการศึกษาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร โดยเลือกศึกษาตัวแปรส่งผ่านที่น่าสนใจอื่นๆ 
     ข้อเสนอแนะนี้ได้มาจากผลการวิจัยภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ 
พบว่า ภายใต้ประเด็นของตัวแปรหลักธรรมในพระพุทธศาสนา นอกจากหลักอิทธิบาท ๔ ที่ผู้เช่ียวชาญให้
ความคิดเห็นมากที่สุดแล้ว ยังมีตัวแปรหลักธรรมอ่ืนๆ ที่ผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะไว้ ได้แก่ ศีล ๕  
อปริหานิยธรรม ๗ สาราณียธรรม ๖ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ เป็นต้น  
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    ๒) ควรมีการทําวิจัยซํ้ากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของตัว
แปรท่ีมีผลต่อประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
     ข้อเสนอแนะน้ีได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร ๔ จังหวัดในเขตภาคกลาง
ตอนบน คือ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี เท่าน้ัน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจยังไม่ใช่
คําตอบของการวิจัยสําหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอ่ืนๆ อาจมีความแตกต่างระหว่างศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตรที่อยู่คนละพ้ืนที่ ควรทําให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย เป็นต้น  
     ๓) ควรมีการนําโมเดลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ไปทําวิจัยเชิงทดลองต่อไป  
เพื่อสนับสนุนว่าโมเดลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถทําให้เกิดประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตรได้จริง 
     การวิจัยครั้งน้ีได้พัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชน
การเกษตร โดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
ดังน้ันควรมีการนําโมเดลน้ีไปทําการศึกษาวิจัยต่อโดยการทดลองใช้จริงในศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร 
และประเมินความสําเร็จของการนําโมเดลไปใช้ เพ่ือนําผลที่ได้มาปรับปรุงโมเดลให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น  
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๐. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิธรรมทานกุศลจิต, ๒๕๕๘. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. นครปฐม: บริษัทเพชรเกษมการพิมพ์จ ากัด, 

๒๕๕๑. 
พระสุริยา มหาปญฺโญ. การรู้ธรรมแบบรู้แจ้ง. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ใยไหม, ๒๕๕๑. 
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๕. กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 

๒๕๕๒. 
พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 
๒๕๔๖. 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์. ทบทวนการพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ดีแอนด์เอส, ๒๕๒๕. 
ภัทรธิรา ผลงาม. ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนา. เลย: สถาบันราชภัฎเลย, ๒๕๔๕. 
 



๓๐๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ทฤษฏีและแนวคิดในการบริหารการศึกษา หน่วยที่ ๖-๑๐.

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓. 
________ . ประมวลสาระชุ ด วิชาทฤษฎี และแนวปฏิบั ติ ใ นการบริ หา รการศึ กษา . 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔. 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ. พจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ พ.ศ. ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์ภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๓๕. 
เมตต์ เมตการุณ์จิต. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: บุ๊ค

พอยท์, ๒๕๕๓. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี.  การพัฒนาชุมชน: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อก, 

๒๕๒๖. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ: แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ค าสมัย, ๒๕๕๒. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์พลับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๒. 
________ . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖. 
ล าพอง กลมกูล. การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา : จากทฤษฎีฐานรากสู่โมเดล

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ. พระนครศรีอยุธยา: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

วรนารถ แสงมณ.ี องค์กรและการจัดการองค์กร. กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 
๒๕๔๔. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารการศึกษา: หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ ประเด็นและ บทวิเคราะห์ . 
กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๖. 

วุฒิสาร ตันไชย. การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: ธรรมดาเพรส, 
๒๕๔๕. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 
๒๕๔๙. 

ศิริอร ขันธหัตถ.์ องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน์, ๒๕๔๗.  
สนิท สมัครการ. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาทางสังคม.กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 

๒๕๕๕. 
สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การ

พิมพ์, ๒๕๕๒. 



๓๐๑ 
 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

สมชาย ดุรงค์เดช. การประเมินโครงการ: แนวคิดและวิธีการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
มหิดล, ๒๕๔๒. 

สมพงษ ์เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๕๑. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมวิทยาชุมชน: หลักการศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงานชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 

๓. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพไทยวัฒนา พานิช, 

๒๕๒๖. 
สันติ บุญภิรมย์. นวัตกรรมการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๒. 
สาคร สุขศรีวงศ์. การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร Management. กรุงเทพมหานคร:  จี.พี.ไซ

เบอร์พรินท์, ๒๕๔๙. 
ส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ ส านักมาตรฐาน

อุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย. ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. นนทบุรี: เอสอาร์ปริ๊นติ้งแมสโปร
ดักส,์ ๒๕๔๕. 

สุทิน นพเกตุ. สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตร์สู่การสร้างวัฒนธรรม-วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ
สุจริตชน. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 

สุพจน์ ทรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน. เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน. เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฎเชียงราย , 
๒๕๔๕. 

สุพิศวง ธรรมพันทา. มนุษย์กับสังคม. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ๒๕๕๓. 
สุรัสวดี ราชกุลชัย. การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร . กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 
สุวิมล ว่องวาณิช. การประเมินอภิมาน: วิธีวิทยาและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
อคิน ระพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การศึกษานโยบาย 

สาธารณสุข, ๒๕๔๗. 
อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์ และกวี อิศริวรรณ. หนังสือเรียนสังคม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๓๕. 
อรทัย ก๊กผล. การบริหารปกครองสาธารณะ: การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑. พิมพ์ครั้ง ๒. ปทุมธานี: 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ๒๕๕๖.   
________ . คู่คิด คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น . กรุงเทพมหานคร: 

จรัญสนิทวงศ์ารพิมพ์, ๒๕๕๒.   
อานุภาพ อิทธิบันลือ. ปั้นดาวให้เป็นดาวรุ่ง. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๑. 
อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: 

เสมาธรรม, ๒๕๔๔. 



๓๐๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
เอกชัย กี่สุขพันธ์. การบริหารทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: อนงค์ศิลปะการพิมพ์, ๒๕๔๘. 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์  
ทักษิณ ประชามอญ. “รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักพุทธธรรมขององค์การ บริหาร

ส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พรชัย กิตติชญาน์ธร. “รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด: ศึกษากรณีชุมชนธรณีค า แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม .  
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕. 

มัฆวาฬ สุวรรณเรือง. “ประสิทธิผลของการน านโยบายป้องปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ ท.ม.ก. 
ไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการ เขตเลือกตั้งที่ ค.จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ. คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๖. 

รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ.์ “การพัฒนารูปแบบการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ 
ประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา: จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

ล าพอง กลมกูล. “อิทธิพลของกระบวนการสะท้อนคิดต่อประสิทธิผลการปฏิบัติการในชั้นเรียน: การวิจัย
แบบผสมวิธี”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

วิภาดา ศรีจอมขวัญ. “รูปแบบบริหารการพัฒนาสมรรถนะครูการศึกษาไทย”.  วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการบริหารการศึกษา. โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม
ศึกษา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๔. 

สมปอง ขวัญพุทโธ.  “รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของสถานีต ารวจภูธรใน
จังหวัดนครสวรรค์วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สุขอุษา นุ่นทอง. “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 

สุบัณฑิต จันทร์สว่าง. “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพ่ือการส่งเสริมความสมานฉันท์ในการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๖๑. 



๓๐๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๓) รายงานวิจัย 

เฉลิมศักดิ์ ศิริพันธุ์. “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน”. รายงานการวิจัย. ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๕. 

ดวงทิพย์ แก้วประเสริฐ. “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพในศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยผ่าน
องค์กรท้องถิ่น ต าบลน ้ าโจ้  อ า เภอแม่ทะ จั งหวัดล าปาง” . รายงานการวิจั ย . 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๓. 

 

(๔) บทความ 
ฉลาด จันทรสมบัติ. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”. วารสารการ

บริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ๒, ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๓): ๑๗๖-
๑๗๗.   

ชนมณี ศิลานุกิจ. “ประสิทธิผลการบริหารจัดการบุคลากรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”. วารสารดุษฎี
บัณฑิตทางสังคมศาสตร์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๓๕-๕๓. 

ธัญญ์นิธิ จันทร์เหลือง ชาญชัย ฮวดศรี และ ปัญญา คล้ายเดช. “ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน”. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน 
๒๕๕๙): ๑๑-๒๓. 

เนติรัฐ วีระนาคินทร์. “การพัฒนาโมเดลศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน์ส าหรับยุวเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. วารสาร
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๖-มกราคม ๒๕๕๗): ๑๑๓-๑๒๓. 

ปัญญา จันทโคต และ กุลธิดา ท้วมสุข. “ปัจจัยที่สนับสนุนความสาเร็จในการดาเนินงานของศูนย์
เรียนรู้ชุมชนในประเทศไทย”. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย . ปีที่ ๘ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘): ๔๒-๕๒. 

ผดุง วรรณทอง. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธบิาท ๔ ในการบริหารองค์กรเอกชนในจังหวัดนนทบุรี”, 
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ . ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑): 
๙๙-๑๐๐. 

พระครูถาวรสิทธิการ และพระราชเขมากร. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในกระบวนการแปรรูป
กรอยของชุมชนบ้านไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ”. วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ มจร วิทยาเขตแพร่. ปีที่ ๔ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๗๙-๙๓. 

พระครูอุทัยสุตกิจ. “ความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักอิทธิบาทสี่ของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ 
๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): ๑๖๑ – ๑๗๑. 

 



๓๐๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระธีรวัต คนึงทรัพย์. “การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการ องค์การ

บริหารส่วนต าบล ในอ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก”. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-
สาละวิน. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๐๙-๑๓๐. 

พระบุญเพ็ง สิทธิวงษา. “การใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลสีออ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ (กรกฎาคม ๒๕๖๒): ๒๔๕๙-๒๔๘๐. 

พันธ์ศักดิ์ แสนพรมมา. “รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ ของประชาชนในจังหวัดพะเยา”. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒): ๑๖๘-๑๗๗. 

มานิต วัฒนเสน. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. วารสารการบริหารท้องถิ่น. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-
มิถุนายน ๒๕๕๙): ๙๐-๑๐๗. 

รุจิรา ทนงกิจ, จ าลอง โพธิ์บุญ และวิสาขา ภู่จินดา . “การประเมินประสิทธิผลศูนย์เรียนรู้พลังงาน
ชุ ม ช น ” . Journal of Community Development Research (Human and 
Social Sciences). Vol. 10 No. 4 (October-December 2017): 163-174. 

วาโร เพ็งสวัสดิ์. “การวิจัยพัฒนารูปแบบ”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๓): ๓. 

วีรนุช สุทธพันธ์ . “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธที่มุ่งเน้ นจิตอาสาของนักเรียน
ประถมศึกษา”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘): ๑๑๒-๑๒๑. 

ศศิวิมล สุขศรีงาม และ มยุรี โยธาวุธ. “การบริหารจดั การศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้าส านักงานเขตหลักสี่: กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ห้ อง เรี ยนธรรมชาติ เกษตร อินทรี ย์  สวนเกษตรดาดฟ้าส านั กงานเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร”. วารสารบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต . ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ 
(เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๕๙): ๕๔๒-๕๕๑. 

สิริพัฒน์ ลาภจิตร. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี”. Veridian   
E - Journal, Silpakorn University. ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑  (สิงหาคม  ๒๕๕๒): ๑๓๙-๑๕๔. 

สุวุฒิ วรวิทย์พินิต. “การพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”. viridian E-Journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร . ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๖๐): ๑๖๕๗-๑๖๗๔. 

อุทุมพร จามรมาน, “โมเดลคืออะไร”. วารสารวิชาการ. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (มีนาคม ๒๕๔๑) : ๒๒-๒๕. 
 

 



๓๐๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
(๖) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ท าเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภาค

กลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก, (มกราคม ๒๕๕๙), หน้า ๑-๒. 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.), คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าปี
งบประมาณ, ๒๕๖๑, หน้า ๒-๓. 

 

(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Tada Ratchagit (folk). POLC - ทฤษฎีการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร. [ออนไลน์]. 

แหล่งที่มา: https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/190619-polc-management 
-concept/ [๒๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 

Tada Ratchagit (folk). ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการจัดการองค์กรสู่ความส าเร็จ
ตามแนวคิดของ Henri Fayol. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://th.hrnote.asia/ 
orgdevelopment/190626-poccc-henri-fayol/ [๒๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 

กรมส่งเสริมการเกษตร. คู่มือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.). 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: file:///C:/Users/T470s/Desktop/ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร.PDF [๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 

ดุสิต ไพเจริญ. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://sites.google.com/ 
site/dusit1991/naeana-canghwad-krungthephmhankhr/phumisastr-laea-sthan- 
thi-tang [๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑]. 

ท างานส าเร็จด้วยหลัก “อิทธิบาท ๔”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://wealthmeup.com/ ท างาน
ส าเร็จ-อิทธิบาท4/ [๒๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 

บุญชม ศรีสะอาด. การพัฒนาการวิจัยโดยใช้รูปแบบ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.kroo 
bannok.com/news_file/p61238851032.pdf [๑๕ เมษายน ๒๕๖๑]. 

ปรีชา ปาโนรัมย์. ไทยแลนด์ ๔.๐ คืออะไร. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://fms.bru.ac.th/wp-
content/uploads/2018/02/Dr.preecha.pdf [๗ เมษายน ๒๕๖๑]. 

มณีวรรณ  คาเรง. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://sites.google.com/ 
site/prachyasersthkicphxpheiyng12/-site-prachyasersthkicphxpheiyng121122 
[๘ เมษายน ๒๕๖๑]. 

วีรสิทธิ์ ชินวัตร. ทฤษฎีของ Perter F Drucker. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://veerasit-dba04. 
blogspot.com/2012/10/13-perter-f-drucker.html [๒๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลเวียงพางค า. การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
www.wiangphangkham.go.th/images/1206771081/2.pdf [๒๑ เมษายน ๒๕๖๑]. 

 
 



๓๐๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.๒๕๕-

๒๕๕๕. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล: http://www.opdc.go.th/content.php?content_ 
id=1111&menu_id=2 [๘ สิงหาคม ๒๕๖๑].   

ส านักข่าวอิสรา. นโยบายศูนย์เรียนรู้เกษตร คสช.ส่อเหลว สตง.พบปัญหา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://www.isranews.org/isranews-news/63458-news00_63458.html [๒๕ เมษายน 
๒๕๖๑]. 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://chiangrai. 
cdd.go.th/services/learningcenter [๗ เมษายน ๒๕๖๑]. 

อิทธิบาท ๔ และแนวทางปฏิบัติ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https:// thaihealthlife.com/อิทธิบาท4/ 
[๒๖ กันยายน ๒๕๖๒]. 

 

(๘) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ นางสาววิศรา ไชยสาลี. นักวิชาการอาวุโส ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
 นายค าพันธ์ เหล่าวงษี. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายอดิศร เหล่าสะพาน. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้น าชุมชนและ
เครือข่าย ประจ าปี ๒๕๕๙, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายสุริยะ ชูวงศ์. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
๒๕๖๒, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายสุธรรม จันทร์อ่อน. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี ๒๕๖๑, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน. ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บริษัทไบโออะกรี 
จ ากัด, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายสุวิทย์ ไตรโชค. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖, 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายอรุษ นวราช. กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และเลขานุการมูลนิธิสังคมสุข
ใจ ในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายยวง เขียวนิล. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 
๒๕๖๐, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
อาจารย์ประทีป อินแสง. ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน, ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๒. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมฺโม). ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งค า จังหวัดน่าน, ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม. อาจารย์ประจ าส านักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นายส ารวย ผัดผล. ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
นางอนงค์ อินแสง. ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
นายบ ารุง ศรีใย. Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน, ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
นายชัยพร พรหมพันธุ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๕๘, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจ าปี 
๒๕๖๑, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
นายวุฒินัย ยุวนานนท์. ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม 
การเกษตร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
นายสุวัฏ กมลวัฒนสุนทร. เกษตรกรดีเด่น สาขาผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
นายอาทิตย์ มติธรรม. ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๒, 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
 

(๙) สนทนากลุ่มเฉพาะ: 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ, ดร. รองเจ้าคณะอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม, 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา. รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒. 
อ.ดร.ล าพอง กลมกูล. รักษาการผู้อ านวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
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อ.ดร.สมบัติ นามบุรี. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์, ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒. 
อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง. อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์, ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๒. 
นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์.  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒.         
นายประมาณ สว่างญาติ. สมาชิกวุฒิสภา และประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒. 
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เครื่องมือวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 

 
๑. รศ.ดร.พฤทธ์สรรค์ สทุธิไชยเมธี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๓. ผศ.ดร.สุนทรี ศักด์ิศร ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปะศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๔. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ดร.ลําพอง กลมกูล ผู้อํานวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
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ผลการหาค่าดัชนีความตรงตามเน้ือหา (CVI) 
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ภาคผนวก จ 
  

รายนามผู้ให้ขอ้มูลสําคญั (สมัภาษณ์) 
ปราชญ์เกษตรของแผน่ดิน 
๑ นายอดิศร เหล่าสะพาน 

 
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นํา
ชุมชนและเครือข่าย ประจําปี ๒๕๕๙ 

๒ นายคําพันธ์ เหล่าวงษี  ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๕๙ 

๓ นายสุริยะ ชูวงศ์  ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๖๒ 

๔ นายสุธรรม จันทร์อ่อน  ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๖๑ 

๕ นายสุวิทย์ ไตรโชค  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๕๖ 

๖ นายยวง เขียวนิล ปราชญ์ เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี ๒๕๖๐ 

๗ นายชัยพร พรหมพันธ์ุ  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๘ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๖๑ 

๙ นายอาทิตย์ มติธรรม  ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 
ประจําปี ๒๕๖๒ 

 
ผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบความสําเร็จเก่ียวกับการบริหารจัดการศนูย์เรียนรู้
ชุมชนการเกษตร 
๑๐ นางสาววิศรา ไชยสาลี  นักวิชาการอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
๑๑ นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ทีมงานกลุ่มเกษตรอินทรีย์ราษฎร์นิยม บ.ไบโออะกรี 

จํากัด 
๑๒ นายอรุษ นวราช  กรรมการผู้ จัดการ  สามพราน  ริ เวอร์ ไซ ด์  และ

เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ในฐานะประธานโครงการ
สามพรานโมเดล 

๑๓ อาจารย์ประทีป อินแสง ประธานศูนย์เรียนรู้สวนแสงประทีป จังหวัดน่าน 
๑๔ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทร์หอม  อาจารย์ประจําสํ า นัก วิชาทรัพยากรการเกษตร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๕ นายสํารวย ผัดผล ประธานศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน 



 
 

๓๒๑ 
 

๑๖ นางอนงค์ อินแสง ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โจ้โก้ จังหวัดน่าน 
๑๗ นายบํารุง ศรีใย  Smart Farmer ต้นแบบ สาขาเกษตรผสมผสาน 
๑๘ นายสุวัฏ กมลวัฒนสุนทร เกษตรกรดีเด่น สาขาผลิตพืชอินทรีย์ดีเด่น 
๑๙ นายวุฒินัย ยุวนานนท์  ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร  
ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับพุทธวิธีการบริหารจัดการ 
๒๐ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.

ดร. 
อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๑ พระครูสุจิณนันทกิจ  ประธานศูนย์เรียนรู้วัดโป่งคํา จังหวัดน่าน  
๒๒ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ ์ อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๒๓ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) 
 
 
 
 



 
 

๓๒๓ 
 



 
 

๓๒๔ 
 



 
 

๓๒๕ 
 



 
 

๓๒๖ 
 



 
 

๓๒๗ 
 



 
 

๓๒๘ 
 

 
 
 



 
 

๓๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

ภาพประกอบการสัมภาษณ ์
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๐ 
 

สัมภาษณ์ นายอดิศร เหล่าสะพาน ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นาํชุมชนและเครือข่าย 

ประจําปี ๒๕๕๙ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัมภาษณ์ นายคําพันธ์ เหล่าวงษ ีปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน สาขาปราชญเ์กษตรเศรษฐกจิ

พอเพียง ประจาํปี ๒๕๕๙ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ นายสุริยะ ชูวงศ์ ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  

ประจําปี ๒๕๖๒ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัมภาษณ์ นายสุธรรม จันทรอ์อ่น ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน สาขาปราชญเ์กษตรเศรษฐกจิ

พอเพียงประจําปี ๒๕๖๑ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ไตรโชค ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น  

ประจําปี ๒๕๕๖ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

สัมภาษณ์ นายยวง เขียวนิล ปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจําปี ๒๕๖๐ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 
 

๓๓๑ 
 

สัมภาษณ์ นายสํารวย ผัดผล ประธานศูนย์เรยีนรู้โจ้โก้ 
จังหวดัน่าน 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัมภาษณ์ นางอนงค์ อินแสง ผู้จัดการศูนย์
เรียนรู้โจ้โก้ จงัหวัดน่าน 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ อาจารย์ประทีป อินแสง ประธานศูนย์
เรียนรู้สวนแสงประทีป จงัหวัดน่าน 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

สัมภาษณ์ อ.ดร.ธัญศิภรณ์ จัทรห์อม อาจารย์
ประจําสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ พระครูสุจิณนันทกิจ ประธานศูนย์เรียนรู้
วัดโป่งคํา จังหวดัน่าน 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

สัมภาษณ์ พระปลัดระพิน พุทธฺิสาโร, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 
 

๓๓๒ 
 

สัมภาษณ์ นายบํารุง ศรใีย Smart Farmer ตน้แบบ 
สาขาเกษตรผสมผสาน 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ นายชัยพร พรหมพนัธุ์ ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น  

ประจําปี ๒๕๕๘ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 

สัมภาษณ์ นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดิน สาขาปราชญเ์กษตรดีเด่น  

ประจําปี ๒๕๖๑ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ ์
อาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ คุณพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ทีมงานกลุ่ม
เกษตรอินทรยี์ราษฎร์นิยม บ.ไบโออะกรี จํากดั 

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

สัมภาษณ์ นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ 
สามพราน ริเวอร์ไซด์และเลขานุการมูลนิธิสังคม
สุขใจในฐานะประธานโครงการสามพรานโมเดล 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 



 
 

๓๓๓ 
 

สัมภาษณ์ นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อํานวยการกองวิจยัและพัฒนางานส่งเสรมิการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

เครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) 
 
 



 
 

๓๓๕ 
 



 
 

๓๓๖ 
 



 
 

๓๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๘ 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) 
 

๑. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร ผู้อํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ธุรกิจและทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

๒. ผศ.ดร.สุนทรี ศักด์ิศร ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๓. อ.ดร.นนทิรัตน์ พัฒนภักดี อาจารย์ประจําภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๔. ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง
  

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕. ดร.ลําพอง กลมกูล ผู้อํานวยการส่วนวิจัยสารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาคผนวก ญ  
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการทําดุษฎีนพินธ์ (แบบสอบถาม) 
 
 
 
 



 
 

๓๔๐ 
 

 
 

 
 

 



 
 

๓๔๑ 
 

 

 



 
 

๓๔๒ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาคผนวก ฎ  
 

ผลการหาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (IOC)  
 
 
 
 
 



 
 

๓๔๓ 
 



 
 

๓๔๔ 
 



 
 

๓๔๕ 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๓๔๖ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฏ 

 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
 
 



 
 

๓๔๗ 
 

 
 
 



 
 

๓๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฐ 

 

ผลการหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔๙ 
 



 
 

๓๕๐ 
 

 
 
 



 
 

๓๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฑ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (แบบสอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕๒ 
 

 
 

 
 
 



 
 

๓๕๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฒ 
 

ผลการวิเคราะห์โมเดลประสทิธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร  
ที่มีธรรมมะเพ่ือการปฏิบัติเป็นตัวแปรส่งผ่าน โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะส่วนที่สําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕๔ 
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 The following lines were read from file D:\spss\final7.LPJ: 
 
 model 
 Observed Variables 
ManageA ManageB ManageC ManageD ManageE ManageF SuccessA SuccessB SuccessC SuccessD 
SuccessE SuccessF DHAMA DHAMB DHAMC DHAMD EFFECA EFFECB EFFECC EFFECD 
 Correlation Matrix 
 1.000 
 .948 1.000 
 .909 .910 1.000 
 .932 .945 .918 1.000 
 .902 .896 .914 .935 1.000 
 .835 .858 .860 .844 .825 1.000 
 .585 .603 .648 .581 .528 .679 1.000 
 .575 .591 .643 .597 .535 .678 .932 1.000 
 .541 .579 .583 .575 .532 .654 .894 .939 1.000 
 .578 .610 .621 .602 .552 .653 .851 .873 .874 1.000 
 .554 .608 .668 .586 .572 .637 .796 .832 .843 .806 1.000 
 .565 .626 .636 .572 .529 .644 .747 .773 .776 .757 .796 1.000 
 .606 .585 .566 .581 .533 .615 .675 .664 .651 .677 .551 .638 1.000 
 .526 .516 .466 .505 .441 .540 .625 .613 .622 .682 .528 .562 .925 1.000 
 .582 .563 .496 .558 .489 .565 .656 .629 .644 .707 .553 .604 .939 .947 1.000 
 .603 .591 .584 .567 .552 .623 .658 .619 .601 .667 .564 .600 .902 .860 .913 1.000 
 .562 .567 .563 .544 .505 .680 .864 .829 .812 .770 .687 .668 .733 .692 .740 .758 1.000 
 .549 .543 .528 .529 .483 .661 .842 .828 .807 .762 .678 .708 .748 .702 .767 .754 .960 
1.000 
 .603 .603 .555 .569 .519 .682 .849 .837 .831 .766 .698 .700 .765 .726 .778 .743 .925 
.956 1.000 
 .525 .526 .537 .502 .449 .646 .867 .843 .840 .759 .724 .735 .724 .683 .730 .709 .911 
.939 .959 1.000 
 Sample Size = 520 
 Latent Variables MANA SUC DHAM EFFE 
 Relationships 
 DHAMA = DHAM 
 DHAMB = DHAM 
 DHAMC = DHAM 
 DHAMD = DHAM 
 EFFECA = EFFE 
 EFFECB = EFFE 
 EFFECC = EFFE 
 EFFECD = EFFE 
 ManageA = MANA 
 ManageB = MANA 
 ManageC = MANA 
 ManageD = MANA 
 ManageE = MANA 
 ManageF = MANA 
 SuccessA = SUC 



 
 

๓๕๕ 
 
 SuccessB = SUC 
 SuccessC = SUC 
 SuccessD = SUC 
 SuccessE = SUC 
 SuccessF = SUC 
 EFFE = DHAM 
 DHAM = MANA SUC 
 EFFE = MANA SUC 
 Set error covarance of EFFECB and EFFECA free 
 Set error covarance of SuccessF and SuccessE free 
 Set error covariance of DHAMC and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageB and ManageA free 
 Set error covariance of SuccessC and ManageC free 
 Set error covariance of EFFECA and DHAMD free 
 Set error covariance of SuccessE and ManageC free 
 Set error covariance of ManageD and ManageC free 
 Set error covariance of ManageF and ManageD free 
 Set error covariance of SuccessB and ManageB free 
 Set error covariance of SuccessB and ManageE free 
 Set error covariance of SuccessA and ManageC free 
 Set error covariance of SuccessB and ManageC free 
 Set error covariance of SuccessF and ManageC free 
 Set error covariance of SuccessC and SuccessA free 
 Set error covariance of SuccessF and ManageB free 
 Set error covariance of SuccessE and ManageB free 
 Set error covariance of SuccessD and ManageC free 
 Set error covariance of SuccessE and ManageE free 
 Set error covariance of EFFECB and DHAMD free 
 Set error covariance of EFFECB and DHAMC free 
 Set error covariance of ManageE and ManageC free 
 Set error covariance of SuccessE and ManageD free 
 Set error covariance of SuccessC and ManageA free 
 Set error covariance of ManageD and ManageA free 
 Set error covariance of ManageF and ManageA free 
 Set error covariance of SuccessB and ManageD free 
 Set error covariance of ManageE and ManageD free 
 Set error covariance of ManageF and ManageB free 
 Set error covariance of DHAMC and DHAMB free 
 Set error covariance of DHAMB and DHAMA free 
 Set error covariance of SuccessC and ManageB free 
 Set error covariance of SuccessD and ManageD free 
 Set error covariance of SuccessB and ManageA free 
 Set error covariance of EFFECD and DHAMC free 
 Set error covariance of EFFECC and EFFECA free 
 Set error covariance of EFFECD and EFFECA free 
 Set error covariance of EFFECB and DHAMA free 
 Set error covariance of SuccessD and ManageE free 
 Set error covariance of SuccessC and ManageF free 
 Set error covariance of SuccessE and SuccessA free 
 Set error covariance of SuccessF and SuccessA free 
 Set error covariance of SuccessD and SuccessA free 
 Set error covariance of SuccessB and SuccessA free 
 Set error covariance of SuccessD and ManageB free 
 Set error covariance of SuccessA and ManageA free 
 Set error covariance of ManageF and ManageE free 
 Set error covariance of ManageF and ManageC free 
 Set error covariance of SuccessE and SuccessD free 
 Set error covariance of SuccessE and SuccessC free 
 Set error covariance of SuccessE and SuccessB free 
 Set error covariance of SuccessF and SuccessD free 
 Set error covariance of SuccessF and ManageD free 
 Set error covariance of SuccessE and ManageF free 
 Set error covariance of SuccessE and ManageA free 
 Set error covariance of EFFECC and EFFECB free 
 Set error covariance of ManageC and EFFECD free 
 Set error covariance of ManageB and EFFECC free 
 Set error covariance of SuccessA and ManageB free 
 Set error covariance of EFFECD and DHAMA free 
 Set error covariance of SuccessA and ManageF free 
 Set error covariance of SuccessF and ManageE free 
 Set error covariance of EFFECD and DHAMB free 
 Set error covariance of EFFECD and DHAMD free 
 Set error covariance of SuccessF and ManageF free 



 
 

๓๕๖ 
 
 Set error covariance of SuccessF and ManageA free 
 Set error covariance of ManageD and ManageB free 
 Set error covariance of SuccessF and EFFECA free 
 Set error covariance of EFFECC and DHAMA free 
 Set error covariance of SuccessF and SuccessB free 
 Set error covariance of SuccessF and SuccessC free 
 Set error covariance of ManageD and DHAMC free 
 Set error covariance of SuccessF and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageA and EFFECC free 
 Set error covariance of EFFECD and EFFECB free 
 Set error covariance of SuccessB and EFFECB free 
 Set error covariance of SuccessC and ManageE free 
 Set error covariance of SuccessD and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageC and DHAMC free 
 Set error covariance of EFFECA and DHAMC free 
 Set error covariance of ManageF and DHAMC free 
 Set error covariance of EFFECC and DHAMC free 
 Set error covariance of SuccessB and DHAMC free 
 Set error covariance of ManageE and DHAMD free 
 Set error covariance of EFFECC and DHAMD free 
 Set error covariance of SuccessF and EFFECC free 
 Set error covariance of SuccessD and ManageA free 
 Set error covariance of SuccessB and ManageF free 
 Set error covariance of SuccessE and EFFECD free 
 Set error covariance of SuccessC and SuccessB free 
 Set error covariance of SuccessE and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageA and EFFECA free 
 Set error covariance of SuccessA and DHAMD free 
 Set error covariance of SuccessD and DHAMC free 
 Set error covariance of EFFECA and DHAMB free 
 Set error covariance of SuccessD and DHAMB free 
 Set error covariance of SuccessD and DHAMD free 
 Set error covariance of SuccessA and EFFECC free 
 Set error covariance of ManageE and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageC and DHAMB free 
 Set error covariance of EFFECA and DHAMA free 
 Set error covariance of DHAMD and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageC and EFFECA free 
 Set error covariance of SuccessD and EFFECB free 
 Set error covariance of SuccessC and DHAMB free 
 Set error covariance of SuccessC and DHAMC free 
 Set error covariance of SuccessC and EFFECA free 
 Set error covariance of SuccessF and DHAMC free 
 Set error covariance of ManageE and EFFECC free 
 Set error covariance of ManageD and EFFECC free 
 Set error covariance of SuccessE and EFFECA free 
 Set error covariance of ManageD and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageA and DHAMB free 
 Set error covariance of ManageC and EFFECB free 
 Set error covariance of ManageF and EFFECC free 
 Set error covariance of SuccessD and EFFECD free 
 Set error covariance of ManageC and EFFECC free 
 Set error covariance of ManageD and EFFECA free 
 Set error covariance of ManageD and DHAMB free 
 Set error covariance of SuccessB and EFFECA free 
 Set error covariance of ManageA and DHAMA free 
 Set error covariance of SuccessE and DHAMD free 
 Set error covariance of SuccessF and DHAMD free 
 Set error covariance of ManageA and DHAMC free 
 Set error covariance of ManageE and EFFECD free 
 Set error covariance of ManageD and EFFECD free 
 Set error covariance of ManageF and EFFECB free 
 Set error covariance of ManageC and DHAMD free 
 Set error covariance of ManageC and DHAMA free 
 Set error covariance of ManageA and DHAMD free 
 Set error covariance of ManageF and EFFECA free 
 Set error covariance of ManageF and EFFECD free 
 Set error covariance of SuccessD and ManageF free 
 Set error covariance of EFFECC and DHAMB free 
 Set error covariance of ManageF and DHAMD free 
 Path Diagram 
 LISREL OUTPUT: ME=ML RS EF SS SE TV FS SC ND=3 MI AD=OFF 
 End of Problem 



 
 

๓๕๗ 
 
 
model                                                                           
 
 Number of Iterations = 14 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         LAMBDA-Y     
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
    DHAMA      0.995       - -  
  
    DHAMB      0.906       - -  
             (0.021) 
              42.221 
  
    DHAMC      0.960       - -  
             (0.021) 
              46.568 
  
    DHAMD      0.946       - -  
             (0.026) 
              36.063 
  
   EFFECA       - -       0.982 
  
   EFFECB       - -       0.955 
                        (0.014) 
                         68.849 
  
   EFFECC       - -       0.975 
                        (0.020) 
                         49.981 
  
   EFFECD       - -       0.985 
                        (0.021) 
                         47.853 
  
 
         LAMBDA-X     
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
  ManageA      1.005       - -  
             (0.034) 
              29.970 
  
  ManageB      0.998       - -  
             (0.033) 
              29.918 
  
  ManageC      0.900       - -  
             (0.035) 
              25.799 
  
  
 ManageD      0.966       - -  
             (0.035) 
              27.581 
  
 ManageE      0.881       - -  
             (0.035) 
              24.981 
  
 ManageF      1.056       - -  
             (0.044) 
              23.859 
  
 SuccessA       - -       1.000 
                        (0.033) 
                         30.736 
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 SuccessB       - -       0.974 
                        (0.032) 
                         29.995 
  
 SuccessC       - -       0.972 
                        (0.032) 
                         30.201 
  
 SuccessD       - -       0.891 
                        (0.034) 
                         26.192 
  
 SuccessE       - -       0.814 
                        (0.038) 
                         21.571 
  
 SuccessF       - -       0.853 
                        (0.038) 
                         22.683 
 
 
         BETA (TE)        
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
     DHAM       - -        - -  
  
     EFFE      0.399       - -  
             (0.036) 
              10.972 
  
 
         GAMMA (DE)       
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
             (0.037)    (0.040) 
               7.348     12.700 
  
     EFFE     -0.081      0.658 
             (0.025)    (0.036) 
              -3.313     18.206 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
               0.498      0.150 
             (0.038)    (0.019) 
              13.160      7.990 
  
Squared Multiple Correlations for Structural Equations  (R square)  
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
               0.502      0.850 
      
Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
               0.502      0.771 
 
         Reduced Form (TE)                 
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
             (0.037)    (0.040) 
               7.348     12.700 
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     EFFE      0.028      0.861 
             (0.026)    (0.039) 
               1.046     21.884 
 Squared Multiple Correlations for Y - Variables (ความเท่ียง)         
DHAMA      DHAMB      DHAMC      DHAMD     EFFECA     EFFECB    
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 0.994      0.818      0.922      0.905      0.963      0.909 
 
Squared Multiple Correlations for Y - Variables          
 
              EFFECC     EFFECD    
            --------   -------- 
               0.951      0.969 
 
Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
ManageA    ManageB    ManageC    ManageD    ManageE    ManageF    
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 1.008      1.004      0.818      0.938      0.800      1.130 
 
Squared Multiple Correlations for X - Variables          
 
SuccessA   SuccessB   SuccessC   SuccessD   SuccessE   SuccessF    
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 
 1.000      0.949      0.953      0.803      0.666      0.730 
 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 29 
Minimum Fit Function Chi-Square = 41.684 (P = 0.0599) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 41.015 (P = 0.0687) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 12.015 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 33.070) 
 

Minimum Fit Function Value = 0.0803 
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0231 

90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0637) 
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0283 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0469) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.975 
 

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.777 
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.753 ; 0.817) 

ECVI for Saturated Model = 0.809 
ECVI for Independence Model = 93.551 

 
Chi-Square for Independence Model with 190 Degrees of Freedom = 48513.207 

Independence AIC = 48553.207 
Model AIC = 403.015 

Saturated AIC = 420.000 
Independence CAIC = 48658.283 

Model CAIC = 1353.958 
Saturated CAIC = 1523.304 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.999 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.998 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.153 

Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
Relative Fit Index (RFI) = 0.994 

 
Critical N (CN) = 618.411 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0134 

Standardized RMR = 0.0135 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.992 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.943 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.137 

 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -0.022 
   Median Fitted Residual =    0.004 
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  Largest Fitted Residual =    0.044 
 
model                                                                           
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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                             Standardized Residuals 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
               DHAMA      DHAMB      DHAMC      DHAMD     EFFECA     EFFECB    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    DHAMA       - -  
    DHAMB       - -        - -  
    DHAMC       - -        - -        - -  
    DHAMD       - -       0.034      0.034       - -  
   EFFECA       - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECB       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECC       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECD       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
              EFFECC     EFFECD    
            --------   -------- 
   EFFECC       - -  
   EFFECD       - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
               DHAMA      DHAMB      DHAMC      DHAMD     EFFECA     EFFECB    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
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    DHAMA       - -  
    DHAMB       - -        - -  
    DHAMC       - -        - -        - -  
    DHAMD       - -       0.002     -0.003       - -  
   EFFECA       - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECB       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECC       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECD       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFFECC     EFFECD    
            --------   -------- 
   EFFECC       - -  
   EFFECD       - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
   DHAMA      DHAMB      DHAMC      DHAMD     EFFECA     EFFECB    
  --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
    DHAMA       - -  
    DHAMB       - -        - -  
    DHAMC       - -        - -        - -  
    DHAMD       - -       0.003     -0.003       - -  
   EFFECA       - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECB       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECC       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
   EFFECD       - -        - -        - -        - -        - -        - -  
 
         Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS    
 
              EFFECC     EFFECD    
            --------   -------- 
   EFFECC       - -  
   EFFECD       - -        - -  
 
 model                                                                           
 
 Standardized Solution            
 
         LAMBDA-Y     
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
    DHAMA      0.995       - -  
    DHAMB      0.906       - -  
    DHAMC      0.960       - -  
    DHAMD      0.946       - -  
   EFFECA       - -       0.982 
   EFFECB       - -       0.955 
   EFFECC       - -       0.975 
   EFFECD       - -       0.985 
 
         LAMBDA-X     
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
  ManageA      1.005       - -  
  ManageB      0.998       - -  
  ManageC      0.900       - -  
  ManageD      0.966       - -  
  ManageE      0.881       - -  
  ManageF      1.056       - -  
 SuccessA       - -       1.000 
 SuccessB       - -       0.974 
 SuccessC       - -       0.972 
 SuccessD       - -       0.891 
 SuccessE       - -       0.814 
 SuccessF       - -       0.853 
 
          
 
 



 
 

๓๖๒ 
 

BETA         
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
     DHAM       - -        - -  
     EFFE      0.399       - -  
 
         GAMMA        
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
     EFFE     -0.081      0.658 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                DHAM       EFFE       MANA        SUC    
            --------   --------   --------   -------- 
     DHAM      1.000 
     EFFE      0.795      1.000 
     MANA      0.580      0.545      1.000 
      SUC      0.674      0.878      0.601      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
               0.498      0.150 
 
         Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
     EFFE      0.028      0.861 
 
 model                                                                           
 
 Completely Standardized Solution 
 
         LAMBDA-Y     
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
    DHAMA      0.997       - -  
    DHAMB      0.905       - -  
    DHAMC      0.960       - -  
    DHAMD      0.951       - -  
   EFFECA       - -       0.981 
   EFFECB       - -       0.954 
   EFFECC       - -       0.975 
   EFFECD       - -       0.984 
 
         LAMBDA-X     
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
  ManageA      1.004       - -  
  ManageB      1.002       - -  
  ManageC      0.905       - -  
  ManageD      0.969       - -  
  ManageE      0.894       - -  
  ManageF      1.063       - -  
 SuccessA       - -       1.000 
 SuccessB       - -       0.974 
 SuccessC       - -       0.976 
 SuccessD       - -       0.896 
 SuccessE       - -       0.816 
 SuccessF       - -       0.854 
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BETA         
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
     DHAM       - -        - -  
     EFFE      0.399       - -  
 
         GAMMA        
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
     EFFE     -0.081      0.658 
 
         Correlation Matrix of ETA and KSI        
 
                DHAM       EFFE       MANA        SUC    
            --------   --------   --------   -------- 
     DHAM      1.000 
     EFFE      0.795      1.000 
     MANA      0.580      0.545      1.000 
      SUC      0.674      0.878      0.601      1.000 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
               0.498      0.150 
 
 Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)  
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
     EFFE      0.028      0.861 
 
 model                                                                           
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of KSI on ETA  
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM      0.273      0.509 
             (0.037)    (0.040) 
               7.348     12.700 
  
     EFFE      0.028      0.861 
             (0.026)    (0.039) 
               1.046     21.884 
  
         Indirect Effects of KSI on ETA   
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
     DHAM       - -        - -  
  
     EFFE      0.109      0.203 
             (0.017)    (0.024) 
               6.270      8.415 
  
         Total Effects of ETA on ETA  
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
     DHAM       - -        - -  
  
     EFFE      0.399       - -  
             (0.036) 
              10.972 
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   Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.159 
         Total Effects of ETA on Y    
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
    DHAMA      0.995       - -  
  
    DHAMB      0.906       - -  
             (0.021) 
              42.221 
  
    DHAMC      0.960       - -  
             (0.021) 
              46.568 
  
    DHAMD      0.946       - -  
             (0.026) 
              36.063 
  
   EFFECA      0.392      0.982 
             (0.036) 
              10.972 
  
   EFFECB      0.381      0.955 
             (0.034)    (0.014) 
              11.137     68.849 
  
   EFFECC      0.389      0.975 
             (0.035)    (0.020) 
              11.152     49.981 
  
   EFFECD      0.393      0.985 
             (0.035)    (0.021) 
              11.097     47.853 
  
         Indirect Effects of ETA on Y     
 
                DHAM       EFFE    
            --------   -------- 
    DHAMA       - -        - -  
  
    DHAMB       - -        - -  
  
    DHAMC       - -        - -  
  
    DHAMD       - -        - -  
  
   EFFECA      0.392       - -  
             (0.036) 
              10.972 
  
   EFFECB      0.381       - -  
             (0.034) 
              11.137 
  
   EFFECC      0.389       - -  
             (0.035) 
              11.152 
  
   EFFECD      0.393       - -  
             (0.035) 
              11.097 
 
         Total Effects of KSI on Y    
 
                MANA        SUC    
            --------   -------- 
    DHAMA      0.272      0.507 
             (0.037)    (0.040) 
               7.348     12.700 
    DHAMB      0.248      0.462 
             (0.034)    (0.038) 
               7.268     12.041 
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    DHAMC      0.262      0.489 
             (0.036)    (0.040) 
               7.325     12.305 
  
    DHAMD      0.259      0.482 
             (0.036)    (0.039) 
               7.285     12.273 
  
   EFFECA      0.027      0.846 
             (0.026)    (0.039) 
               1.046     21.884 
  
   EFFECB      0.026      0.822 
             (0.025)    (0.039) 
               1.046     21.187 
  
   EFFECC      0.027      0.840 
             (0.026)    (0.039) 
               1.045     21.782 
  
   EFFECD      0.027      0.848 
             (0.026)    (0.039) 
               1.046     21.953 
  
 
                           Time used:    0.078 Seconds 
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ภาคผนวก ณ 
 

บัญชลีงชื่อการสนทากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ด 
 

หนังสือเชญิเขา้ร่วมการสนทากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ภาคผนวก ต 
 

ภาพประกอบการสนทากลุม่เฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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