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บทความวิจยัเร่ือง “สถานภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการในการให้บริการของ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรตามความต้องการของชุมชนต าบล       
ล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพการมีส่วน
ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ และ ความต้องการของชุมชนต่อการให้บริการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน  จงัหวดันครปฐม โดยใช้ระเบียบวิ ธีวิจยั
เชิงคณุภาพด้วยการสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์เชิงลกึ ตลอดจนการจดัเวทีชมุชน และการวิจยัเชิง
ปริมาณด้วยการวิจัยเชิงส ารวจโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพได้ใช้การหาความสอดคล้องของค าตอบท่ีได้รับทัง้นี เ้ พ่ือน ามาสร้างและพัฒนา
แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ปัจจยั  
ผลการศกึษาพบว่า การจดักลุ่มสถานภาพการมีส่วนร่วมกบัศนูย์เรียนรู้ฯ มี    2  กลุ่ม ได้แก่ 1)การ
มีสว่นร่วมในฐานะผู้ ร่วมคดิและพฒันาศนูย์เรียนรู้   2)การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ใช้บริการศนูย์เรียนรู้    
ส่วนความต้องการในการให้บริการ พบว่า ฐานเรียนรู้ท่ีกลุ่มตวัอย่างต้องการมากท่ีสุด ได้แก่  การ
จดัฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั     ส่วนการจดักิจกรรมตา่งๆของฐานเรียนรู้  ท่ีต้องการมาก
ท่ีสุด คือ  การถ่ายทอดความรู้การท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       งานวิจยัชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างศนูย์เรียนรู้ฯ กบัชมุชน ในทกุมิติ ทัง้ในฐานะ
ผู้ ร่วมใช้ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนา  และการปรับฐานเรียนรู้และกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมในการท าการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ค าส าคัญ   :  การให้บริการ, ศนูย์เรียนรู้, ศนูย์เรียนรู้ด้านการเกษตร, ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาค  



 

Abstract 
 

      This article entitled on “The participatory status and service demand of the  
agricultural community learning centre based on the philosophy of sufficiency economy 
as required by community in Lam Phaya Sub-District, Amphoe Bang Len, Nakhon 
Pathom Province”  aims to study the participatory status and the service demand of  the 
agricultural community learning centre based on the philosophy of  sufficiency economy  
in Lam Phaya sub-district.  The data collecting techniques are comprised of qualitative 
techniques; observation, in-depth interview and community focus group, and 
quantitative technique; questionnaires survey.   The common themes analysis technique 
was brought to analyze the qualitative data in order to construct and develop the 
questionnaire, while factor analysis statistical technique was used for data reduction the 
situation of problems occurred.   The factor analysis of participatory status between 
community and the learning centre are comprised of 2 groups:  1) the participation as 
planners and developers, and  2) the participation as users.  The learning setting of the 
learning centre that is mostly required by community, is  the  fertilizer setting, while the 
service demand that is mostly required by them, is  knowledge transmitting the concept 
of doing agriculture based on the philosophy of sufficiency economy.   The research 
suggests that the learning centre should promote community participation as planners, 
developers, and users and develop learning settings and its activities that can 
concretely lead to community understanding of doing agriculture based on the 
philosophy of sufficiency economy. 
 
Keywords:  service, community learning centre, agricultural learning centre, agricultural 
learning centre based on the philosophy of sufficiency economy, sufficiency economy, 
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บทน า  
 
 จงัหวดันครปฐม ได้ก าหนดแนว
ทางการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นรากฐานการด าเนินชีวิตประชาชนใน
หมู่บ้าน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืนบน
พืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ครบ 
100% (930 หมู่บ้าน) ภายในปี 2551  โดย
ใช้แนวทางการด าเนินงาน 3 ประการ ดงันี ้1) 
สร้าง พื น้ฐานความ รู้ป รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน กลุ่ม/องค์กรตา่งๆ
ในหมู่บ้านให้เข้าใจตรงกัน    2) ค้นหา
ต้นแบบเ พ่ือ เ ป็นศูน ย์ เ รี ยน รู้ เศรษฐ กิจ
พอเพียงท่ีมีอยู่จริงในชุมชน   เพ่ือเป็น
ตัวอย่างและขยายผลไปยังหมู่ บ้านอ่ืนๆ 
ได้แก่ บคุคลต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ เป็น
ต้น   3) มีการบรูณาการการพฒันาคน พืน้ท่ี 
งบประมาณ และการท างานเป็นทีมจากทุก
ภาคส่วนเป็นทีมต าบลท าหน้าท่ีขับเคล่ือน
ป รัชญาเศรษฐ กิจพอ เ พี ยง ในหมู่ บ้ าน
เป้าหมาย  
           จากแนวทางการขับ เค ล่ือน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียงของจังหวัด
นครปฐม จะเห็นว่า ให้ความส าคัญกับการ
จดัสร้างศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
ข้อสังเกตของนายก-องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพญา กรรมการ บริหาร และสมาชิก
องค์กรบริหารสว่นต าบล ล าพญา อ าเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม ท่ีชีว้่า การขับเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของต าบลล าพญา
ยังไม่ประสบผลส าเ ร็จ เ น่ืองจากชุมชน
โดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรไม่ให้
ความสนใจใดๆ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการไม่มี
ความ รู้ความเ ข้า ใจในแนวคิดป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มองไม่เห็นประโยชน์ของ
การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม เคยชินกับการท า
การเกษตรเด่ียว การท าการเกษตรโดยใช้
สารเคมีเพราะเห็นผลเร็ว   หรือการไม่เห็น
ตัวอย่างหรือต้นแบบท่ีชัดเจน ฯลฯ  ดังนัน้ 
การสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการ เกษตรขึน้ในชุมชนล าพญา จึง
นา่จะเป็นแนว ทางหนึง่ในการให้ความรู้ และ
แนวปฏิบตัิแก่เกษตรกรในการท าการเกษตร 
บนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
(ณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์, สัมภาษณ์, 12 
พฤษภาคม 2552)  

 สภาพการณ์ท่ีกล่าวชี ใ้ ห้เห็น
ความจ า เ ป็นของศูนย์ เ รียน รู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน  ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยท่ี
ผ่านมาพบว่าการท าให้ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชน ประสบความส าเร็จของศนูย์
การเ รียนนัน้มาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ความร่วมแรงร่วมใจระหว่างผู้น า
ศาสนา ผู้ น าชุมชน ประชาชน ชาวบ้าน ครู
และโรงเ รียน  (ภัทรพล มหาขันธ์ ,2545)  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ชลิตตา     สุข
สวัสดิ์ (2547) และ ภาณุพงศ์ ภูโต   (2551) 
ท่ีพบว่า ปัจจัยท่ีท าให้ศูนย์เรียนรู้ประสบผล 
ส าเ ร็จ ไ ด้แก่   การน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และสอดคล้องกับ
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สภาพความเป็นอยู่ของท้องถ่ินได้  ก็คือ
ชาวบ้าน ซึ่ ง ต้องมีการ รับข่าวสาร การ
ถ่ายทอดข่าวสาร การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการสร้าง
ความสามัคคีและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  ขณะท่ีในพืน้ท่ีต าบลล าพญาซึ่งมี
ตลาดน า้ล าพญาท่ีมีช่ือเสียงและมีประชาชน
ให้ความสนใจไปเท่ียวชมเป็นจ านวนมากใน
ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์ -
อาทิตย์ ประกอบกับเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศนูย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ซึ่ง
ได้รับการประเมินจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และได้รางวัลยุวเกษตรกรดีเด่น
ระดบัเขตและระดบัประเทศ  ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าพญาได้ยกระดบัศูนย์ฯ
แหง่นีข้ึน้เป็นศนูย์เรียนรู้ชมุชนต าบลล าพญา 
หากแต่ยงัไม่มีการศกึษาวิจยัในเชิงประจกัษ์
ถึ งบ ริบทพื น้ ท่ี เ ก่ี ยว ข้อง  สภาพปัญหา
การเกษตรในพืน้ท่ีต าบลล าพญาและความ
ต้องการของชมุชนตอ่การให้บริการของศนูย์
เ รี ยน รู้ ฯ  ท่ี เ หมาะสมกับสภาพ ปัญหา
การเกษตรและความต้องการของพืน้ท่ีอย่าง
แท้จริง    

ดั ง นั ้น   บ ท ค ว า ม วิ จั ย เ ร่ื อ ง 
“สถานภาพการมีส่วนร่วมและความต้องการ
ในการให้ บริการของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเ พียงในภาคการ เกษตรตามความ
ต้องการของชมุชนต าบลล าพญา อ าเภอบาง
เลน จงัหวดันครปฐม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาวิจัยเ ร่ือง“แนวทางการพัฒนา
บทบาทและศักยภาพการส่ือสารของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร

ตามความต้องการของชุมชนล าพญา   
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”   จึงมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) สถานภาพการมี
ส่วนร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฯ  และ 2) ความ
ต้องการของชมุชนตอ่การให้บริการของศนูย์
เ รี ยน รู้ ฯ  ท่ี เ หมาะสมกับสภาพ ปัญหา
การเกษตรและความต้องการของพืน้ท่ีอย่าง
แท้จริง ทัง้นีเ้พ่ือเป็นข้อมูลเบือ้งต้นต่อการ
ก าหนดแนวทาง การพัฒนาบทบาทและ
ศักยภาพการ ส่ือสารของศูน ย์ เ รียน รู้ ท่ี
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิเพ่ือให้
ศูนย์เรียนรู้ฯ สามารถท าบทบาทหน้าท่ีใน
การเสริมสร้างความรู้ แนวคิดและวิธีการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ท าการเกษตร แก่เกษตรกร คนในชุมชน
ต าบลล าพญาและประชาชนท่ีสนใจ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตและความ
เข้มแข็งของชุมชน อนัเป็นวตัถปุระสงค์หลกั
ของการวิจยัตอ่ไป   
 
วิธีการศึกษา 
 
 วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ม า ซึ่ ง
ค าตอบตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีตัง้ไว้ทัง้ 2 
ข้อ ได้ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ
ควบคูก่นั  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) แบบ
สงัเกตการณ์และแบบบนัทกึการสนทนาแบบ
ไม่เป็นทางการ    2) แบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง
มาตรฐาน ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึกและ
แบบวิเคราะห์ข้อมูล  และ 3) โครงร่าง
ค าถามและแบบบันทึกข้อมูลการจัดเวที
ชาวบ้าน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล
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เชิงปริมาณ ได้แก่  แบบสอบถาม โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้
 1.  วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ     
  1.1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การสังเกตการณ์  มี 2 ส่วน ได้แก่ 1) กลุ่ม
ตวัอย่างศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรท่ีคัดเลือกไว้ด้วยเกณฑ์ท่ี
ก าหนดขึน้  และ 2) กลุ่มตวัอย่างบุคคลใน
พืน้ท่ีต าบลล าพญา  มีรายละเอียด ดงันี ้

1.1.1 กลุ่มตัวอย่างศูนย์ 
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตร ซึ่งจากการลงพืน้ท่ีศึกษาศูนย์
เรียนรู้ในพืน้ท่ีต าบลล าพญาท่ีด าเนินการโดย
ชุมชน /องค์กรชุมชน และการคัด เ ลือก
ตัวอย่าง ด้วยวิ ธีการเ ลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง ตามขอบเขตการวิจยัท่ีก าหนดไว้ คือ 
การเป็นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาค
การเกษตร พบว่า มีศูนย์เรียนรู้เพียง 1 แห่ง
เท่ านั น้  ท่ี มี คุณลักษณะสอดคล้องกับ
ขอบเขตการวิจัยท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ ศูนย์
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
สถาพรวิทยา  
 1.1.2 กลุ่มตัวอย่างบุคคล
ในพืน้ที่ต าบลล าพญา  ซึ่งคณะผู้ วิจัยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตัวแทน
บุคคล ท่ี ใ ช้ แ ละ ใ ห้ บ ริ ก า ร ศูน ย์ เ รี ย น รู้ 
ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคีท่ีมีส่วน
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้ 
ได้แก่ 1) บคุคลท่ีใช้และให้บริการศนูย์เรียนรู้ 
ประกอบ ด้ วย  ตัว แทนชุมชน  ตัว แทน
เกษตรกร  อาจารย์/ยุวเกษตรกรท่ีรับผิดชอบ
ศูนย์ เ รียน รู้ปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยา 2) หน่วยงานภาครัฐ

และภาคีท่ีมีส่วนสนับสนุนการด าเนิน งาน
ของศูนย์เรียนรู้   ประกอบด้วย ตัวแทน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
พญา ตัวแทนแกนน าจัดตัง้ศูน ย์ เ รียน รู้ 
ตัวแทนผู้ ใหญ่บ้านหรือผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 
รวมถึงภาคีท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ฯ และการขับเคล่ือนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนล าพญา   ซึ่ง
คณะผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมี
ส่ ว น ร่ ว ม โ ด ย จ ด บั น ทึ ก ล ง ใ น แ บ บ
สังเกตการณ์ และการพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการกับกลุ่มต่างๆ ข้างต้น  ด้วยการลง
พืน้ท่ีส ารวจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยา  สังเกตการณ์การ
บนัทึกเทปรายการของสถานีโทรทศัน์ THAI 
PBS.  เข้าร่วมการประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร 
และเข้าร่วมการประชุมกลุ่มแกนน าจัดตัง้
ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    

  1.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การสัมภาษณ์เชิงลึก  คณะผู้ วิจัยได้ใช้
วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก ตั ว อ ย่ า ง แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
(purposive sampling) ทัง้สิน้  15    คน   
ดงันี ้

   1.2.1  บุ ค ค ล ที่ ใ ช้
และให้บริการศูนย์เรียนรู้ ประกอบด้วย 
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนเกษตรกร   และ
อาจารย์ท่ี รับผิดชอบศูนย์เ รียน รู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา 4 
คน ได้แก่   1) อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว  
ผู้ รับผิดชอบศูนย์เรียนรู้ฯ 2) น.ส.กรุณา 
ศรีพฒัน์อินทร์  ตวัแทนชมุชน 3)น.ส.สนุทรี
ยา ช่ืนจ ารัส  ตวัแทนชุมชน และ 4) นาง
สมุาลี  ศรีโพธ์ิเผือก ตวัแทนเกษตรกร และ  
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   1.2.2  บุคลากรจาก
หน่วยงานภาค รัฐและภา คีที่ มี ส่ วน
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้   
ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
พญา พัฒนาชุมชนประจ าองค์การบริหาร
ส่ ว นต า บลล าพญา   ส า ร วั ต ร ก า นัน /
ผู้ใหญ่บ้านทัง้ 11 หมู่บ้านของต าบลล าพญา  
และตัวแทนแกนน าจัดตั ง้ ศูน ย์ เ รี ยน รู้ 
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา 11   
คน  ได้แก่ 1)  นายณรงค์ศกัดิ์  เลิศสิทธิพนัธ์  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา 2) 
นายธวชัชยั  พนูโคกหวาย  สารวตัรก านนัหมู ่
1   3) นายประยทุธ โมกขพนัธ์  ผู้ ใหญ่บ้าน
หมู่ 3  4) นายชลอ ต่ายใหญ่เท่ียง 
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 4  5) นายพิจิตร์ สวนชูผล 
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 5  6) นายเทอดศกัดิ์ ภิรมย์
เนตร ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 11 7) นายสมพงษ์  กลุ
พญา ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 2  8) นายวีระ  นุ่มอดุม 
ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 7   9) นายอนนัต์ ศรีโพธ์ิ
เผือก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8  10) นายมานพ ธารา
แสง ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 9  และ11) นายอาคม 
อินทโชต ิผู้ใหญ่บ้านหมู ่10   
 ทัง้นี ้คณะผู้ วิจัยเป็นผู้
ติดต่อและนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีใน
การสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลักทัง้ 15 ท่าน  
ด าเนินการสมัภาษณ์ และขออนญุาตในถ่าย
ภาพนิ่ง บนัทึกเทปเสียงและภาพเคล่ือนไหว
ในขณะด าเนินการสัมภาษณ์  ถอดเทป
สมัภาษณ์ และวิเคราะห์เนือ้หาแบบหาความ
ส อดค ล้ อ ง ข อ ง เ นื ้อ ห า ห ลั ก ท่ี ต ร ง กั น 
(common themes) ด้วยตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือ
น ามาสร้างและพฒันาแบบสอบถามส าหรับ

การวิจัยเชิงส ารวจและการอภิปรายผลใน
ล าดบัตอ่ไป   

 1.3  กลุ่มตัวอย่างส าหรับการ 
จัดเวทีชุมชนในพืน้ท่ี   ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ข อ
ความอนุเคราะห์ผู้ อ านวยการโรง เ รียน
สถาพรวิทยา และอาจารย์ชาตรี ตว่นศรีแก้ว 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบศูนย์เ รียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ใน
การขอใช้สถานท่ีห้องประชมุโรงเรียนสถาพร
วิทยาเพ่ือการจัดเวทีชุมชนเพ่ือน าเสนอข้อ
ค้นพบท่ีได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สงัเกตการณ์ สมัภาษณ์  และแบบสอบถาม
และระดมความคิดเห็นของชุมชนต่อข้อ
ค้นพบท่ีได้   พร้อมกับร่วมรับฟังและให้
ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาบทบาท
และศักยภาพการส่ือสารของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยา   จากนัน้จึงขอความอนุเคราะห์
ผู้ใหญ่บ้านทัง้ 11 หมู่บ้านของต าบลล าพญา 
ในการประสานงานกับตวัแทนจาก 2 กลุ่ม
หลกั ประกอบด้วย 1) ตวัแทนบคุคลท่ีใช้และ
ให้บริการศนูย์เรียนรู้ ได้แก่ ตวัแทนเกษตรกร
และชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ตวัแทนแกนน า
จัดตัง้ศูนย์เ รียนรู้ฯ  และ 2) ตัวแทน
หน่วยงานภาครัฐและภาคีท่ีมีส่วนสนบัสนุน
การด าเนิน งานของศูนย์เรียนรู้   ได้แก่ 
ตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน    พบวา่มีผู้ เข้าร่วมการ
จดัเวทีชุมชนทัง้สิน้ 21 คน โดยคณะผู้วิจัย
ด าเนินการประชุม ควบคู่กับการจดบันทึก
ข้อมลูความคิดเห็นท่ีได้จากการจดัเวทีชมุชน
ตามโครงร่างการจัดเวทีชุมชน ตลอดจน
บนัทึกเทปเสียง วีดิทัศน์ และการถ่ายภาพ
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การจัดเวทีชุมชน ตัง้แต่ต้นจนจบทัง้นีเ้พ่ือ
ความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์เนือ้หา และ
วิเคราะห์เนือ้หาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
ส าหรับน ามาใช้ในการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจยัในล าดบัตอ่ไป 

2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ     
 คณะ ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการวิจยั 

เชิงส ารวจ   โดยเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่  แบบ 
สอบถาม ทั ง้ นี ค้ณะผู้ วิจัย ไ ด้น าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการลง
พืน้ท่ีสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 15 ท่าน ดงักล่าว มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคดิเห็นจากกลุม่ตวัอยา่งเกษตรกร และ
ชมุชน ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีทัง้ 11 หมู่บ้านของ
ต าบลล าพญา  ซึ่ งผู้ วิจัยใช้วิ ธีการเลือก
ตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเป็นเกษตรกรหรือ
ชุมชนท่ีพักอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีทัง้ 11 หมู่บ้าน
ของต าบลล าพญา  ท่ียินดีตอบแบบสอบถาม   
โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อค าถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินคา่ (rating 
scale questions) เก่ียวกับสภาพปัญหา
การเกษตรในพืน้ท่ีต าบลล าพญา  35 ข้อ 
สถานภาพการมีส่วนร่วมกับศูนย์เ รียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยา 20  ข้อ  และสถานภาพการให้บริการ
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยา 43 ข้อ  แบ่งเป็น    1) 
การให้บริการฐานเรียนรู้  27  ข้อ และ 2) 
การจดักิจกรรมต่างๆ ของศนูย์เรียนรู้ฯ  16 
ข้อ   

 คณะผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา (content 
validity) โดยผู้ วิจัยน าแบบสอบถามมา
ปรึกษาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบศูนย์เ รียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยา เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องสอดคล้อง
ของเนือ้หา ความครอบคลุมของประเด็น
ค าถามตามปัญหาและวตัถปุระสงค์การวิจยั 
รวมทัง้ความเหมาะสมด้านภาษาท่ีใช้ และ
ปรับแก้ไขตามค าแนะน า ท่ี ไ ด้ รับ   และ
ตรวจสอบความ เ ท่ี ย ง  (reliability) ขอ ง
แบบสอบถามด้วยวิธีการวดัความสอดคล้อง
ภายใน โดยใช้สูตร Cronbach Alpha  โดย
น าแบบสอบถามไปทดลองใ ช้กับกลุ่ ม
เกษตรกรและชุมชนในพืน้ท่ีต าบลล าพญา 
จ านวน 30 คน พบว่ามีคา่สมัประสิทธ์ิความ
เช่ือถือได้ใน แต่ละส่วน ตามล าดบัดงันี ้ 1) 
สภาพปัญหาการเกษตร(.9027)  2) 
สถานภาพการมีส่วนร่วม (.9608)  และ 3) 
สถานภาพการ ให้บริการ แบ่งเป็น การ
ให้บริการฐานเรียนรู้  (.9534)  และ การจดั
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ฯ  (.9678)    
สามารถน าแบบสอบถามมาใช้ในการเก็บ
ข้อมลูจริงได้     
  ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม    คณะผู้ วิ จั ย ขอความ
อนเุคราะห์ผู้ ใหญ่บ้านทัง้ 11 หมู่บ้าน ในการ
กระจายแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากเกษตรกรและชุมชนใน
หมู่บ้านท่ีสมัครใจและเต็มใจในการตอบ
แบบสอบถามกลับคืนให้กับคณะผู้ วิจัย  ได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลับคืนมาทัง้สิน้ 
286 ชดุ จากจ านวนแบบสอบถามทัง้สิน้ 350 
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ชุด คิดเป็นจ านวนร้อยละ  81.71 ของ
แบบสอบถามทัง้หมด 

  ทัง้ นี ก้ารวิ เคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นตอ่สถานภาพการมีส่วนร่วมกับ
ศูน ย์ เ รี ยน รู้ เ ศรษฐ กิจพอ เ พียง ในภาค
การเกษตร ได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ปัจจยัเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis)  ใน
การรวมกลุ่มตวัแปรท่ีสัมพันธ์หรือมีส่วนท่ีมี
ความร่วมกันเข้าด้วยกัน  โดยใช้เกณฑ์ค่า 
Eigen value มากกว่า 1 ขึน้ไปในการเลือก
จ านวนปัจจยั และ ใช้เกณฑ์คา่น า้หนกัปัจจยั 
(factor loading) ตัง้แต่ .4 ขึน้ไป ในการ
พิจารณาจ านวนตัวแปรในแต่ละปัจจัย 
เน่ืองจากแสดงให้เห็นระดับความสัมพันธ์
ระหวา่งตวัแปรกบัปัจจยัสงู (ศิริชยั พงษ์วิชยั, 
2548: 418; Hair, Anderson, Tatnam and 
Black, 1998:111)   ส่วนการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นของชุมชนต่อการให้บริการของศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ท่ี
เหมาะสม  ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ 
ความถ่ี  ร้อยละ  และคา่เฉล่ีย 

 
ผลการศึกษา 

 
 ในการน าเสนอผลการวิจัย จะ
เรียงตามวตัถปุระสงค์การวิจยัทัง้  2  ข้อ 
ตาม ล าดบั  

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ข้อ 1  :  ผลการจดักลุม่ปัจจยัสถานภาพ
การมีสว่นร่วมกบัศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงในภาคการเกษตรของชมุชนต าบล
ล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท่ี
เป็นอยู่ในปัจจบุนั  

 จากการศกึษาแนวคิดระดบัการ

มีสว่นร่วมพบวา่มี 3 ระดบั เรียงระดบัท่ีน้อย
ท่ีสดุหรือระดบัพืน้ฐานท่ีสดุ ไปถึงระดบัสงูสดุ 

ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร 2)  
การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่ ผู้ผลิต ผู้ ร่วมผลิต 
ผู้ ร่วมแสดง  และ 3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้
วางแผนและก าหนดนโยบาย  (กาญจนา 

แก้วเทพ, 2543)  ขณะท่ีผลการส ารวจข้อมลู
ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่งตอ่การมีสว่น
ร่วมกบัศนูย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาด้วยสถิตเิชิงพรรณนา 
ได้แก่ คา่เฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งประเมินระดบัความเห็น

ด้วยตอ่ทัง้  20  ข้อ ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์
น้อย (   = 2.37)   โดยประเดน็ท่ีเข้าไปมี
สว่นร่วมกบัศนูย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยามาก 3 อนัดบั
แรกจากทัง้หมด  20 ข้อ  เป็นการมีส่วนร่วม
ในระดบัพืน้ฐานหรือในระดบัผู้ รับสารหรือ
ผู้ใช้  ได้แก่    ทา่นขอเอกสาร ข้อมลูเอกสาร
วิธีการท าปุ๋ ย สตูรปุ๋ ยชีวภาพ หรือพนัธ์พืช 
ผกั สตัว์ จากศนูย์ฯจากอาจารย์ท่ีรับผิดชอบ

ศนูย์ฯ  (  =2.59) รองลงมาเป็นการมีส่วน
ร่วมในระดบัท่ี 2 คือ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้
สง่ ผู้ผลิต ผู้ ร่วมผลิต ผู้ ร่วมแสดง  คือ   ทา่น
ตดิตามความคืบหน้าในการด าเนินงานหรือ
การพฒันาด้านตา่งๆ ของศนูย์ฯอย่าง

ตอ่เน่ือง     ( =2.5) และ  ทา่นตดิตามข้อดี
และข้อบกพร่องของการจดัโครงการ หรือ
กิจกรรมตา่งๆของศนูย์เรียนรู้ เพ่ือเป็นแนว

ทางการแก้ไขและพฒันาศนูย์ฯ  ( = 2.54)   
สว่นประเด็นท่ีเข้าไปมีสว่นร่วมตอ่ศนูย์เรียนรู้
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร

วิทยาน้อยท่ีสดุจากทัง้หมด 20 ข้อ  คือ ท่าน
เข้าไปใช้อปุกรณ์ตา่งๆ จากศนูย์ฯ เชน่ 

อปุกรณ์ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ      ( =2.01)  
 ส่วนผลการจัดกลุ่มการมีส่วน
ร่วมกบัศนูย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาทัง้ 20  ข้อ ด้วยสถิติ
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ(exploratory 
factor analysis) โดยสกัดปัจจยัด้วยวิธีการ
วิ เคราะ ห์อง ค์ประกอบหลัก  (principal 
components analysis) และหมนุแกนปัจจยั
แบบมุมฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ของไคเซอร์ 
(the Kaiser varimax method) สามารถ
จ าแนกได้เป็น  2    กลุ่ม โดยทัง้ 2 กลุ่ม 
สามารถอธิบายตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 
71.571  ประกอบด้วย  
 กลุ่มที่1 การมีส่วนร่วมใน
ฐานะ ผู้ร่วมคิดและพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ประกอบด้วย ตวัแปร ท่ีเก่ียวข้องกันรวม 12 
ตวั  เรียงตามล าดบัน า้หนกัปัจจยัจากมากไป
หาน้อย ได้ดงันี ้       
 1.  ท่านติดตามข้อดีและ
ข้อบกพร่องของการจดัโครงการ หรือกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์เรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางการ
แก้ไขและพฒันาศนูย์ฯ (.845)   
       2. ท่านมีส่วนร่วมในการช่วย
แก้ไขปัญหาของศูนย์ฯ หรือเสนอแนะแนว
ทางการพฒันาศนูย์ฯ ให้ดีขึน้ (.832)  
       3. ท่านติดตามความคืบหน้าใน
การด าเนินงานหรือการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของศนูย์ฯอยา่งตอ่เน่ือง(.826)  

 4. ท่านมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานเพ่ือจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ตา่งๆ ของศนูย์เรียนรู้ฯ (.808)  
 5. ท่านเชิญชวนเพ่ือนเกษตรกร
ใน พื น้ ท่ี ใ ห้ท าการ เกษตรตามป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามค าแนะน าของศูนย์
เรียนรู้ (.784)  
 6. ท่านเชิญชวนเพ่ือนเกษตรกร
ในพืน้ท่ีไปเย่ียมชมศูนย์เ รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลล าพญา (.770)  
 7. ท่านถ่ายทอดความรู้และภูมิ
ปัญญาการท าการ เกษตรตามปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีได้รับจากศนูย์เรียนรู้แก่
เพ่ือนเกษตรกรท่ีสนใจ (.747)  
 8. ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
น าเสนอแนวคิดการจัดท าและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลล าพญาตาม
หนงัสือเชิญ (.732)  
 9. ท่านช่วยรดน า้ ถอนหญ้า 
ปลูกต้นไม้  ตักน า้ ใส่ถังปุ๋ ย ชีวภาพ ฯลฯ  
ในขณะรอรับลกูกลบับ้าน (.725)   
 10. ท่านเสนอแนวคิดการจดัท า
และพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลล าพญาแบบไม่เป็นทางการกับบุคคล
ผู้ รับผิดชอบศนูย์ฯ (.697)  
 11. ท่านเก็บผลผลิตภายใน
ศนูย์ฯ ไปใช้ เช่น กระเพรา โหระพา (.680) 
และ ทา่นได้รับการแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการ
ของศนูย์เรียนรู้ฯ   (.552 )   
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 กลุ่มที่  2  การมีส่วนร่วมใน
ฐ า น ะ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ศู น ย์ เ รี ย น รู้  
ประกอบด้วย  ท่ีเก่ียวข้องกนัรวม 8 ตวั  เรียง
ตามล าดบัน า้หนกัปัจจยัจากมากไปหาน้อย
ได้ดงันี ้คือ  
 1. ท่านเข้าไปสอบถามข้อมูล
ตา่งๆ หรือ ขอค า ปรึกษาด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบศนูย์เรียนรู้ฯ   (.845)  
 2. ท่านขอปุ๋ ยชีวภาพไปใช้ปลูก
ต้นไม้ (.833)  
 3.   ท่านเข้าไปเรียนรู้ข้อมลูจากฐาน
เรียนรู้ตา่งๆ  ภายในศนูย์เรียนรู้ (.832)   
 4. ท่านเข้าร่วมท ากิจกรรมหรือ
โครงการตา่งๆ ท่ีศนูย์เรียนรู้ฯ จดัขึน้ เช่น ร่วม
ประชุมยุวเกษตรกร ชมนิทรรศการ ดูการ
สาธิตการท าปุ๋ ยชีวภาพ ร่วมอบรมการแปร
รูปสินค้าการเกษตร (.740)   
 5. ท่านขอค าปรึกษา แนะน า
เม่ือพบปัญหาเช่น การตรวจสอบสภาพดิน 
(.734)   
 6. ท่านขอเอกสาร ข้อมูล
เอกสารวิธีการท าปุ๋ ย สูตรปุ๋ ยชีวภาพ หรือ
พันธ์พืช ผัก สัตว์ จากศูนย์ฯจากอาจารย์ท่ี
รับผิดชอบศนูย์ฯ (.722)  
 7. ท่านเข้าไปใช้อุปกรณ์ต่างๆ 
จากศูนย์ฯ เช่น อุปกรณ์ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ 
(.584) และ 
 8. ท่านขอพนัธ์พืช ผกั สตัว์ เช่น 
พันธ์กล้วย  พันธ์เป็ด  จากศูนย์เรียนรู้   
(.580)   
 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์        
ข้อ 2  :  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
ชุมชนต่อการให้บริการของศูนย์ เ รียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร ท่ี
เหมาะสม   
 จากการส ารวจบริบทชมุชพบว่า 
เกษตรกรต าบลล าพญาท าการเกษตร 4 
ประเภทหลกั เรียงล าดบัพืน้ท่ีเพาะปลูกมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ท านา ปลกูพืชไร่ ปลกูผลไม้ 
และปลูกพืชผกั   ขณะท่ีผลการส ารวจความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการ
ของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยา ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เ พ่ื ออ ธิบายระดับการ เห็น ด้วยต่อการ
ให้บริการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ได้แบง่เป็น 2  
ส่วน ได้แก่ 1) การให้บริการฐานเรียนรู้ และ 
2) การจดักิจกรรมตา่งๆของฐานเรียนรู้   
 1.1 การให้บริการฐาน 
เรียนรู้     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า 
กลุม่ตวัอย่างประเมินระดบัความเห็นด้วยตอ่
การให้บริการฐานเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยาทัง้  27  ฐานเรียนรู้ท่ีน าเสนอ  ใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (  = 3.39)  
โดยฐานเรียนรู้ท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยมาก 3 
อันดับแรกจากฐานเรียนรู้ทัง้หมด 27 ฐาน
เรียนรู้ ได้แก่  การจดัฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ ย
คอก ปุ๋ ยหมัก ( =3.52) รองลงมา คือการ
จัดฐานเรียนรู้การปลูกไม้ผล  (  =3.41) 
และ  การจัดฐานเรียนรู้ผักน า้พืน้บ้านใน
ต าบลล าพญา  ( =3.40)   ส่วนฐานเรียนรู้
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ท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสุดจากฐานเรียนรู้ทัง้หมด 
27 ฐานเรียนรู้ คือ  การจดัฐานเรียนรู้การท า   
ไบโอแก๊ซ  ( =2.97)   
 1.2  การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของฐานเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุป
ได้ว่ากลุ่มตวัอย่างประเมินระดบัความเห็น
ด้วยตอ่การจดักิจกรรมตา่งๆ  ของศนูย์เรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยาทัง้   16  ประเภทกิจกรรมท่ีน าเสนอ  
ในภาพรวมอยู่ ในเกณฑ์ปานกลาง (  
=3.40)  โดยกิจกรรมท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นด้วย
มาก 3 อันดบัแรกจากกิจกรรมทัง้หมด 16 
ประเภทกิจกรรม ได้แก่  การถ่ายทอดความรู้
การท าเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
( =3.51) รองลงมา คือ   การจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมให้มีการท าการ เกษตรปลอด
สารพิษท่ีต่อเน่ือง เช่น การปลูก ผลิตและ
จ าหนา่ยสารชีวภาพ และผกัปลอดสารพิษ ท่ี
ศูนย์เรียนรู้ หน่วยงาน ตลาดและท่ีชุมชน 
( =3.47) และ  การจัดท าแปลงสาธิตการ
ท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเป็นรูปธรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ  (  = 
3.46)   สว่นกิจกรรมท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสดุจาก
กิจกรรมทัง้หมด   16 ประเภทกิจกรรม คือ 
การทดลองเพ่ือพฒันาการปลกูพืชและเพาะ
พนัธ์สตัว์น า้ก่อนเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรและ
ผู้สนใจตอ่ไป  ( =  3.27)   
 
อภปิรายผลการศึกษา 
 
 ในการอภิปรายผลการวิจัยได้
น าเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยัทัง้  2 ข้อ 
ตามล าดบั  

 1.  สถานภาพการ มี ส่ วน
ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอ  
บางเลน จังหวัดนครปฐม  
  จากผลการส ารวจ
ข้อมลูความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่งตอ่การ
มีสว่นร่วมกบัศนูย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาด้วยสถิตเิชิง
พรรณนา ได้แก่ คา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวา่ กลุม่ตวัอย่างประเมินระดบั
ความเห็นด้วยตอ่ทัง้  20  ข้อ ในภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์น้อย (   = 2.37) และผลการจดั
กลุม่การมีสว่นร่วม กบัศนูย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยาทัง้ 
20  ข้อ ด้วยสถิตกิารวิเคราะห์ปัจจยัเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis) ท่ี
พบวา่สามารถจ าแนกได้เป็น  2    กลุม่ ได้แก่ 
กลุม่ท่ี 1 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ ร่วมคิดและ
พฒันาศนูย์เรียนรู้   และ กลุ่มท่ี 2  การมีสว่น
ร่วมในฐานะผู้ใช้บริการศนูย์เรียนรู้  ไมไ่ปถึง
ขัน้การก าหนดนโยบายการด าเนินงานศนูย์
เรียนรู้ฯนัน้  สอดคล้องกบัแนวคดิของ 
กาญจนา  แก้วเทพ (2543)   ท่ีระบถุึงระดบั
การมีสว่นร่วมของชมุชนวา่มีด้วยกนั 3 ระดบั 
เรียงระดบัท่ีน้อยท่ีสดุหรือระดบัพืน้ฐานท่ีสดุ 
ไปถึงระดบัสงูสดุ ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมใน
ฐานะผู้ รับสาร  2)  การมีส่วนร่วมในฐานะผู้
สง่ ผู้ผลิต ผู้ ร่วมผลิต ผู้ ร่วมแสดง และ 3) 
การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนด
นโยบาย ผลการศกึษาของ มลัลิกา 
เขียวหวาน (2546) ท่ีพบวา่ ระดบัการมีสว่น
ร่วมสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัการมีสว่นร่วมรับรู้ 
รองลงไป ได้แก่ ร่วมรับประโยชน์และร่วมท า 
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สว่นการมีสว่นร่วมคิดและร่วมประเมินผลมี
น้อยถึงไมมี่เลย และผลการศกึษาของ สจุินต์ 
กลดัประสิทธ์ิ (2550) ท่ีพบวา่ ผู้น าชมุชน
และชมุชนยงัให้ความส าคญักบัการศนูย์การ
เรียนรู้ฯ น้อย สง่ผลตอ่การมีสว่นร่วมในการ
ใช้ ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมพฒันาศนูย์การ
เรียนรู้ฯ  ท่ีไมเ่ตม็ท่ีตามไปด้วย 
 จากผลการศึกษาท่ีกล่าว
อาจมีสา เหตุ สืบ เ น่ืองจากการก าหนด
เป้าหมายเร่ิมต้นของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา (ซึ่งปัจจบุนัได้
ยกระดับ เ ป็นศูน ย์ เ รี ยน รู้ ชุ มชนต าบล          
ล าพญา)  เน้นท่ีการจดัการเรียนการสอนการ
ท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่นกัเรียนและกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
โดยเปิดให้บริการความรู้แก่เกษตรกร คนใน
ชมุชน หน่วยงานและประชาชนทัว่ไปในการ
เข้ามาศึกษาดงูานวิธีการท าการเกษตรตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มากกว่าการ
เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่ี
จัดตัง้ขึน้โดยชุมชนเพ่ือการส่งเสริมและ
พฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรและคนใน
ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง จึงท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและคนในชมุชนจึงยงัอยู่ในมิติของ
การใช้บริการจากศนูย์เรียนรู้ฯ และการมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้ ส่ง ผู้ ผลิต ผู้ ร่วมผลิต ผู้ ร่วม
แสดง ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนางานใน
บางด้านเทา่นัน้  
 นอกเหนือจากสาเหตุของ
การก าหนดเป้าหมายการจดัตัง้ศนูย์เรียนรู้ฯ 
ท่ีเน้นการสอนการท าการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่นกัเรียนแล้ว  จากการ

ลงพืน้ท่ีสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐและแกนน าชุมชนและเกษตรกร 
พบวา่ การท่ีเกษตรกรและคนในชมุชนมีส่วน
ร่วมอยู่ ในฐานะผู้ ใ ช้บ ริการจากศูน ย์ฯ 
มากกว่าการเป็นผู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ประเมินและร่วมพัฒนาศูนย์ฯ นัน้อาจมี
สาเหตมุาจากการคิดว่าศนูย์เรียนรู้ฯ ยงัเป็น
ศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนมากกว่าเป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนเพราะสถานท่ีตัง้อยู่ในเขต
โรงเรียน การขาดการสร้างความสมัพนัธ์และ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
ไปสู่ชมุชนท่ีตอ่เน่ือง  การขาดเครือข่ายแกน
น าท่ีช่วยในการส่ือสารความรู้ต่างๆไปสู่
เกษตรกรและชมุชน     การไม่เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของศูนย์เรียนรู้ฯท าให้มองไม่เห็น
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ปัญหาข้อจ ากัดด้านเวลา ปัญหาการขาด
เครือข่ายวิทยากรผู้ รู้ด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจท่ีเป็นรูปธรรม และการเห็น
ว่าฐานเรียนรู้ท่ีมีภายในศูนย์เรียนรู้ฯไม่ใช่
เ ร่ื อ ง แปลกใหม่ แต่ เ ป็ น เ ร่ื อ ง ท่ี คุ้ น เ คย
เน่ืองจากเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ท่ีท าอยู่แล้ว  ท าให้ไม่เห็นความส าคญัและ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากศนูย์เรียนรู้ฯ    
 ดังนั น้  ผู้ วิ จัยจึ ง เสนอใ ห้
ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนสถาพรวิทยาและศูนย์
เรียนรู้ชุมชนในพืน้ท่ีต าบลท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต   คว รส ร้ า งความยอม รับและ
ความ รู้สึก เ ป็น เ จ้าของ  (sense of 
belonging) ด้วยการด าเนินการใน 6 
ประการหลักดังนี ้1) น าหลักการสร้างการ
ส่ือสารแบบมีส่วนร่วมท่ีท าให้ชุมชนรู้สึกว่า
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ตนเองมีเสรีภาพในการมีส่วนร่วม สามารถท่ี
จะมีสว่นร่วม และเตม็ใจท่ีจะมีส่วนร่วมทัง้ใน
ฐานะผู้ รับสาร ในฐานะผู้ ส่ง ผู้ ผลิต ผู้ ร่วม
ผลิต ผู้ ร่วมแสดง และ ในฐานะผู้ วางแผน
และก าหนดโยบายศูนย์เรียนรู้ฯ มาใช้เป็น
แนวทางการในการบริหารจัดการศูนย์ฯ  
มากกว่าท่ีเป็นอยู่  เพ่ือให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี ้
สามารถท าบทบาทต่อการจัดการเรียนการ
สอนการท าการเกษตรและการใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน กลุ่ม
ยุวเกษตรกร เกษตรกร คนในชุมชน และ
ผู้สนใจทัว่ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  
2) จดัตัง้คณะกรรมการศนูย์ฯ ประกอบด้วย
แกนน าชมุชน ตวัแทนจากเกษตรกร ตวัแทน
คนในชุมชน และภาคีภาครัฐ เอกชนจาก
ภาคส่วนต่างๆ ทัง้ในและนอกพืน้ท่ีท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง  3) ให้ความรู้เก่ียวกับบทบาท 
หน้าท่ีและประโยชน์ท่ีจะได้รับจากศูนย์
เรียนรู้ฯ  แก่ผู้ เก่ียวข้อง 4) จัดระบบการ
ติดตอ่ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
ศูนย์เรียนรู้ฯ ทัง้ภายในชุมชนและภายนอก
ชมุชนท่ีตอ่เน่ือง   5) จดัให้มีช่วงเวลาส าหรับ
การพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานศนูย์เรียนรู้ฯ ท่ีชดัเจน และ 6) จดั
ให้มีเครือข่ายวิทยากรผู้ รู้ด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้บริการ
ความรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร และชุมชน  อันจะส่งผลต่อการ
พฒันาชมุชนล าพญาให้เป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง 
ยึดหลักความพอเพียง พอประมาณและมี
ภูมิคุ้ มกันท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และการท าการเกษตรได้ในท่ีสดุ 
 

 2. การให้บริการของศูนย์
เ รี ยน รู้ป รั ชญา เศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง
โรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม  
 ข้ อ ค้ นพบ ท่ี ไ ด้ จ า กก า ร
วิเคราะห์ระดบัการเห็นด้วยของกลุ่มตวัอย่าง
ต่อการให้บริการของศูนย์เ รียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา ได้แบง่เป็น 2  ส่วน ได้แก่ 
1) การให้บริการฐานเรียนรู้ และ 2) การจดั
กิจกรรมตา่งๆ ของฐานเรียนรู้  สอดคล้องกบั
ผลการศึกษาของ  มัลลิกา เขียวหวาน 
(2546) ท่ีพบว่า กิจกรรมการเ รียนรู้
การเกษตรท าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมมี 6 กิจกรรม  
ไ ด้ แก่   ก า ร ฝึ กอบรม  การดู ง าน  ก า ร
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร  การประชุม 
สมัมนา การท าแปลงสาธิต และการเผยแพร่
ความรู้     

 นอกจากนัน้ ข้อค้นพบท่ีกลา่ว 
ยังสอดคล้องกับผลการส ารวจสภาพการณ์
ปัญหาการเกษตรในพืน้ท่ีต าบลล าพญาท่ี
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าคัญมาก 3 
อนัดบัแรก ได้แก่    ราคาวตัถดุิบการเกษตรท่ี

แพงขึน้ เช่น เมล็ดพันธ์ ปุ๋ ย -ยาฆ่าแมลง        
( = 4.08  ) รองลงมา คือ  ปัญหาการแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ข้ า ว  เ ช่ น  ข้ า ว ดี ด      

( =4.07 ) และ  ปัญหาการแพร่ระบาดของ
แมลงศตัรูพืช  ( =4.06)  และข้อมลูการจดั
กลุ่มสภาพปัญหาการเกษตรในพืน้ท่ีด้วย

สถิติการวิเคราะห์ปัจจัย ทัง้ 5 กลุ่มหลัก 
ได้แก่  1) ปัญหาการใช้สารเคมีและการท า
การแกษตรท่ีไมถ่กูวิธี   2)  ปัญหาด้านต้นทนุ
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ความรู้และต้นทนุการท าเกษตร  3)  ปัญหา
สภาวะทางธรรมชาติและราคาวัตถุดิบทาง

การเกษตร  4)  ปัญหาการขาดการด าเนิน
ชีวิตและท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และ  5)  ปัญหาการขาดการ
รวมกลุ่มและความรู้ด้านการตลาด   รวมทัง้
ข้อมลูท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ์ การ
สมัภาษณ์เชิงลึกและข้อสรุปท่ีได้จากการเวที
ชมุชนท่ีเสนอให้ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเ รียนสถาพรวิทยา มีบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้การท าการเกษตรและการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่
เกษตรกรและคนในชุมชนท่ีต่อเน่ือง เป็น
รูปธรรม ด้วยการมีตวัอย่างท่ีท าให้เกษตรกร
และคนในชุมชนเข้าใจและสามารถน าไปใช้
ได้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง เน่ืองจาก ท่ี
ประชมุเห็นว่าหากเกษตรกรและชมุชนเข้าใจ
หลักป รัชญา เศรษฐ กิจพอ เ พี ยงอย่ า ง
ครบถ้วน รอบด้านแล้วจะท าให้สามารถลด
และแก้ปัญหาการเกษตรในพืน้ ท่ีต าบล      

ล าพญา ทัง้ 5 กลุม่หลกัดงักลา่วข้างต้นได้  
                    ดังนัน้ การจัดฐานเรียนรู้และ
กิจกรรมต่า งๆ  ของฐาน เ รี ยน รู้จึ ง คว ร
ก าหนดให้มีความสอดคล้องกนัสภาพปัญหา
การเกษตรในพืน้ท่ี โดยเฉพาะการถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัวิธีการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีท่ีถกู
วิธี ควบคูก่บัการให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการลด 
ละ เลิกใช้ปุ๋ ยและสารเคมีหรือการท าเกษตร
ทางเลือกด้วยการหันมาผลิตปุ๋ ยคอก ปุ๋ ย
หมักและปุ๋ ยชีวภาพสูตรต่างๆ ท่ีถูกต้องใน
ทุกขัน้ตอนตัง้แต่เ ร่ิมต้นกระบวนการผลิต
จนถึงเก็บเก่ียว ด้วยการจดัหลกัสตูรฝึกอบรม

ท่ีเน้นการสาธิต การท าเป็นแบบอย่างและ
การลงมือปฏิบตัิเป็นส าคญั เพ่ือให้เกษตรกร
และชมุชนสามารถน าไปใช้ได้ทนัที ซึง่จะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การท านาซึ่งถือเป็นการเกษตรหลกั
ในพืน้ท่ีต าบลล าพญา ควบคูก่ารเช่ือมโยงให้
เห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างแนวคิดการ
ด ารงชีวิตและแนวคิดการท าเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัง้แต่การปลูก
พืชผักเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน การปลูก
ทกุอยา่งท่ีกินและกินทกุอย่างท่ีปลกูแทนการ
ปลกูเพ่ือการพาณิชย์หรือการขายอย่างเดียว 
การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าผลผลิตการเกษตร การ
รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา
ระบบการเกษตรทางเลือกท่ีลด ละเลิก
สาร เค มี  จึ งจะช่วยแ ก้ไขสภาพปัญหา
การเกษตรในพืน้ท่ีต าบลล าพญาได้อย่าง
ยัง่ยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 องค์ความรู้ท่ีน าเสนอในบทความ
วิจยันี ้ท าให้เห็นความจ าเป็นของการเร่งแก้
สภาพปัญหาการท าการเกษตรในพืน้ท่ีต าบล
ล าพญา โดยศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาควรเป็นศูนย์กลางใน
การแก้ ปัญหาการเกษตรในพืน้ท่ีต าบลล า
พญาด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรและ
คนในชุมชนอย่างครบถ้วน รอบด้านอย่าง
ต่อเน่ือง   ส่วนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และคนในชุมชนกับศูนย์เ รียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพรวิทยา ซึ่ง
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พบว่ายงัมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์น้อย นัน้
ผู้ บ ริหารศูน ย์ เ รียน รู้ เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยาควรให้ความส าคญักับ 
การเปิดโอกาสให้เกษตรกรและชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมเ ป็นผู้ ร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ประ เมิน  ร่ วมพัฒนา  และ ร่วมก าหนด
นโยบายศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างแท้จริงแทนการ
มองว่าศนูย์เรียนรู้ฯ มีเป้าหมายหลักในการ
จัดตั ง้ขึ น้ เ พ่ือการจัดการเ รียนการสอน
รายวิ ช ากา ร เ กษตรตามหลักป รั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นวิชาเสริมหลักสูตร
แก่นักเรียน และการให้บริการวิชาการแก่
ชมุชนเป็นเป้าหมายรอง เน่ืองจากการจดัการ
เ รียนการสอนภายในศูน ย์ เ รียน รู้ฯ  ท่ี มี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือ
จากเกษตรกรในพืน้ท่ีในการถ่ายทอดความรู้
ท่ี ไ ด้ จ ากกา ร ล ง มื อป ฏิ บัติ เ ป็ นส า คัญ    
ยิ่งกว่านัน้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสถาพรวิทยา ควรมีการส ารวจความ
ต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างสม ่าเสมอ 
และเน้นการส่ือสารภายในชุมชนผ่านช่อง
ทางการส่ือสารโดยเน้นส่ือบุคคลได้แก่ แกน
น าผู้ ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจ าหมู่บ้าน  การจัดประชุม
ของแตล่ะหมู่บ้าน และส่ือชมุชน เพ่ือส่ือสาร
ความเคล่ือนไหวและผลงานต่างๆของศูนย์
เรียนรู้ ไปพร้อมกับการกระตุ้นให้เกษตรกร
และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้ ใ ช้  ผู้ คิด  ผู้ ท า  ผู้ พัฒนาและผู้ ก าหนด
นโยบายศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างกว้างขวางและ
อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ศนูย์เรียนรู้ฯ สามารถท า
ห น้ า ท่ี ในการถ่ ายทอดแนวคิดการท า
การเกษตรและการด าเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรและชมุชนต าบลล าพญาตอ่ไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ  
 ผู้วิจยัขอขอบคุณ รศ.ดร. กาญจนา 
แก้วเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาให้ค าแนะน า
ในการท าวิจยั  คณุณรงค์ศกัดิ์ เลิศสิทธิพนัธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าพญา    
คุณสุรีย์ ดนุดล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าพญา  อาจารย์ปรีชา  ศรีอนันต์ 
ผู้ อ านวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา และ
อาจารย์ชาตรี ต่วนศรีแก้ว ผู้ รับผิดชอบศนูย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสถาพร
วิทยา  ผู้ ใหญ่บ้านทัง้ 11 หมู่บ้าน ตลอดจน
ชมุชนต าบลล าพญา ท่ีให้ความอนเุคราะห์ใน
การท าวิจยัเร่ืองนีอ้ย่างดียิ่ง  รวมทัง้ อาจารย์
วิเชษฐ์ แสงดวงดี ส าหรับความช่วยเหลือใน
การลงพืน้ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ความ
คิดเห็นท่ี มีประโยชน์ยิ่ งจนท าให้เ กิดผล
งานวิจยัชิน้นี ้
 
รายการอ้างอิงภาษาไทย 
กาญจนา แก้วเทพ. 2543. ส่ือเพ่ือชมุชน.   
 กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุน
 สนบัสนุนการวิจยั.กรมการปกครอง
 สว่นท้องถ่ิน  
กระทรวงมหาดไทย. มาตรฐานศนูย์การ 
 เรียนรู้ชมุชน. มปป. สืบค้นจาก  

http://www.thailocaladmin.go.th/ 
work/e_book/eb1/stan17/p1-p5. 
pdf  วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2552. 
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ชลิตตา สขุสวสัดิ.์ 2542. การส่ือสารกบัการ 
 สร้างระบบเศรษฐกิจพอเพียงและ 
 การสร้างชมุชนเข้มแข็งในชมุชน 
 บ้านนาทะเล ต าบลชยัจมุพล อ าเภอ 
 ลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์. วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญานิเทศศาสตร มหาบณัฑิต.  
 กรุง เทพฯ :มหาวิทยาลัยธุ ร กิจฃ
 บณัฑิตย์.  
ณรงค์ศกัดิ ์เลิศสิทธิพนัธ์ นายกองค์การ 
 บริหารสว่นต าบลล าพญา,  
 สมัภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2552 
นิรุต ถึงนาค และชมพนูทุ เมฒเมืองทอง.  
 2550. การวิจยัและพฒันา 
 กรณีศกึษาเกษตรกรท่ีด าเนินชีวิต 
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  
 ศกึษาเฉพาะกรณีจงัหวดั 
 มหาสารคาม. Journal of  
 Education 5 (19 February).  
บวัพนัธ์ พรรคพิง และคณะ. 2532. การเข้า 
            ไปมีสว่นร่วม ในกระบวนการพฒันา 
            ของชาวบ้านในเขตต าบลวงัม้า  
            ต าบลลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์.   
บญุรอง สายน้อย. 2546. การด าเนินงานของ 
 ศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยลกึ  
 อ าเภอเชียงดาว จงหวดัเชียงใหม.่  
 การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาศาสตร 
 มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  
 มหาวิททยาลยัเชียงใหม.่ 
ปราโมทย์ กาญจนรัชต์. 2540. ปัจจยัท่ีมี 
 ความสมัพนัธ์กบัขนาดเนือ้ท่ีท าการ 
 เกษตรผสมผสานของเกษตรกรใน 
 เขตปฏิรูปท่ีดนิในถ่ินกลุาร้องไห้  
 จงัหวดัร้อยเอ็ด.วิทยานิพนธ์ 

 การศกึษามหาบณัฑิตมหาวิทยาลยั 
 มหาสารคาม  
แผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล 
 ล าพญาระยะ  3  ปี  (พ.ศ.2553- 
 2555, มปป.).(อดัส าเนา) 
พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ. 2547. การ 
 ส่ือสารเพ่ือการพฒันาการเกษตร 
 ทฤษฎีใหมข่องพระบาทสมเดจ็พระ 
 เจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดช.  
 กรุงเทพฯ ส านกักองทนุสนบัสนนุ 
 การวิจยั  
ภาณพุงศ์ ภโูต. 2551. การส่ือสารแบบมี 
 สว่นร่วม กรณีศกึษาศนูย์เรียนรู้ 
 เศรษฐกิจพอเพียงชมุชน อ.ทา่วุ้ง  
 ต.เขาสมอคอน จ.ลพบรีุ.  ปริญญา 
 นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตย 

วิทยาลยัมหาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย์ 

ภทัรพล มหาขนัธ์. 2545. การศกึษา 
 ประสิทธิผลของศนูย์การเรียนชมุชน 
 ทางการศกึษานอกระบบโรงเรียน:  
 อนาคตภาพจากการประยกุต์โมเดล 
 สมการโครงสร้างและการสนทนา 
 กลุม่. 
มลัลิกา เขียวหวาน. 2546. การมีสว่นร่วมใน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ การเกตรตาม 
 แนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร 
 ในเขตจงัหวดัอา่งทองและ 
 พระนครศรีอยธุยา ปริญญาศกึษา 
 ศาสตรมหาบณัฑิต (การศกึษานอก 
 ระบบ) 
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มัยรัชช์ วรหาญ. 2545. รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชมุชนตอ่การจดัการศกึษาใน 
 โรงเรียน: ศกึษาเฉพาะกรณีโรงเรียน 
 เทศบาลบ้านสอ่งนางใย ต.ตลาด  
 อ.เมือง จ.มหาสารคาม.  
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