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ความสําเร็จของการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพื้นท่ี
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บทคัดยอ
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติผูใหขอมูลหลักท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร เจาหนาท่ี และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวนท้ังส้ิน 17 คน
เครื่องมือท่ีใชในศึกษา คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก

ผลการศึกษา พบวา ความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ เกิดขึ้นมาจากหนวยงานท่ีเปนกลไกหลักในการใหความชวยเหลือ และดูแลโครงการเปนอยางดีสงผลใหโครงการบรรลุเปาหมาย
นอกจากน้ียังพบวาดานการส่ือสารและการขับเคล่ือนกิจกรรมอยางตอเน่ืองน้ันสงผลความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชน ท่ีทําใหประชาชนใน
ชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมการดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอกิน ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดินและนํ้าของ
เกษตรกรในพ้ืนทีขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุดอันสงผลดีตอการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น สามารถทําการเกษตร
ไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีในรูปแบบการบริหารจัดการน้ันพบวาหนวยงานไดใชแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการเขามาใช ไดแก การวางแผน การจัด
องคกร การชี้นํา และการควบคุม มาใชในการดําเนินโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชน

คําสําคัญ:ส่ิงแวดลอม, ชุมชน, เกษตรทฤษฎีใหม, เศรษฐกิจพอเพียง

1.ท่ีมาและความสําคัญ
การพัฒนาประเทศในปจจุบันเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพ่ือใหคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)ท่ีกลาวถึงวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในสวนของการพัฒนาสังคมคุณภาพ โดยยึดหลัก
ความสมดุลความพอดีมุงการพัฒนาประเทศใหมีรากฐานท่ีเขมแข็งมีการกระจายผลประโยชนไดอยางท่ัวถึงรวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสใน
การพ่ึงตนเองและการท่ีจะรูวามีคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือไมน้ันจําเปนตองมีการวัดท่ีเปนรูปธรรมและส่ิงสําคัญในการวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบทก็
คือเครื่องชี้วัดท่ีเรียกวาความจําเปนพ้ืนฐาน(จปฐ.) โดยการจัดเก็บขอมูลจปฐ. ทุกครัวเรือนท่ัวประเทศทุกป เพ่ีอการประมวลผลวิเคราะหคุณภาพคน
ไทยในภาพรวม และขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานเหลาน้ีจะแสดงใหเห็นลักษณะของสังคมไทยท่ีพึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานขั้นตํ่าของเครื่องชี้วัดวา
อยางนอยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องใดบางและควรจะมีระดับความเปนอยูไมตํ่ากวาระดับไหนซ่ึงทําใหประชาชนสามารถทราบไดดวยตนเอง
วาในขณะน้ีคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวรวมไปถึงหมูบานมีปญหาท่ีจะตองแกไขเรื่องใดบาง(กระทรวงมหาดไทย, 2548)

นอกจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นสําคัญอีกประการหน่ึงคือวิธีการท่ีจะทําใหคนในชุมชนดํารงชีวิตตามหลักการพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือไมใหเขามาทําลายเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชนดังน้ันจึงตองมีการสรางใหชุมชนเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนในการดํารงชีวิตท่ี
พอเพียงซ่ึงรัฐบาลมีวิสัยทัศนท่ีเนนการคืนความเขมแข็งสูทองถิ่นและคืนอํานาจการตัดสินปญหาสูชุมชนโดยใหสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการ
บริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2544 – 2551ดังน้ัน “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนปรัชญาท่ีทําใหเห็นแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะดานของการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
(สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2547 : 5-7) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงได
นอมเกลาอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายวางแผนและทําแผนปฏิบัติการทุกระดับเปนแนวทางในการ
พัฒนาทุกมิติอยางเปนองครวมโดยมี “คน” เปนศูนยกลางเพ่ือใหเกิด “การพัฒนาอยางยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย” (มูลนิธิชัยพัฒนา.2548)
ท้ังน้ีการท่ีชุมชนจะเขมแข็งและกาวไปสูความยัง่ยืนไดน้ัน จะตองมีการรวมกลุมกันอยางถาวรหรือมีความเปนรูปธรรม เพ่ือใหคนภายในกลุมไดรวมกัน
คิดรวมกันทํา รวมกันแกปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือปกปองและรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชนไมใหถูกทําลายไปพรอมกับเทคโนโลยีท่ีพัฒนามากขึ้นในปจจุบันโดย
การรวมกลุมกันอยางถาวรหรือเปนรูปธรรมน้ีมักจะมีกระบวนการบริหารจัดการเขามาใชในการดําเนินงานของกลุม(ขจรศักด์ิ วงศวิราช, 2552) เชนมี
โครงสรางของการบริหารงานอยางชัดเจนมีระเบียบขอบังคับกติกาของกลุมการมีบทบาทหนาท่ีภายในกลุมมีการดําเนินการและการบริหารทีมีความ
โปรงใส/ตรวจสอบไดมีการขยายจํานวนสมาชิก/การพัฒนาความรูสมาชิกและท่ีสําคัญคือมีผูนํากลุม( จักรีสุจริตธรรม, 2547) จากการศึกษาบริบท
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ชุมชนของตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมดวยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึกพบวา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร และมีการ
รวมกลุมกันทําอาชีพเสริม ดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
2.วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มุงศึกษาความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยาย
ผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมซ่ึงมีวิธีการศึกษาคนควา
ดังน้ี

2.1ผูใหขอมูลหลัก (Key informant)ของการวิจัยครั้งน้ีไดแกผูบริหาร เจาหนาท่ี และเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวนท้ังส้ิน 17
คน (ดวงนภา มกรานุรักษ,2554)โดยเลือกแบบไมอาศัยความนาจะเปนสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (วรรณี แกมเกตุ, 2551)

2.2การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยการพัฒนาแนวสัมภาษณขอมูลหลัก (Key informant) เพ่ือดําเนินการวิจัยในการสัมภาษณ
โดยแนวสัมภาษณไดสังเคราะหมาจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหไดเปนแนวทาง จากน้ันจึงนําแนวสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญได
ตรวจสอบ และนํากลับมาแกไขจนสมบูรณ

2.3 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยน้ีคณะผูวิจัยดําเนินการโดยวิเคราะหขอมูลแบบการเทียบเคียง รูปแบบ (pattern matching) โดย
การสรางขอสรุปจากการเก็บขอมูลท่ีได นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทางทฤษฎี (theory) และงานวิจัยท่ีผานมา โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล
ตามแนวทางของไมลและฮูเบอรแมน (Miles, M. B. &Huberman, A. M., 1994) ท่ีไดเสนอแนะถึงขั้นตอนการจัดการกับขอมูลเชิงคุณภาพจากการ
วิจัยในรายละเอียดซ่ึงประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การลดขอมูล (data reduction) การจัดรูปขอมูล (data display) และการรางขอสรุปและการ
ยืนยัน (conclusion drawing and verification) โดยมีรายละเอียดของการดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี

1. การลดขอมูล หมายถึง กระบวนการคัดเลือก การเนน การทําใหอยูในรูปท่ี เขาใจงาย การยอความ และการแปลงขอมูลดวยการลด
ขอมูลดิบใหพรอมสําหรับการนําไปใชในขั้นตอนตอไป การจัดกระทํากับขอมูลดวยการลดขอมูลน้ีเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดการทําวิจัย รวมถึง
กอนท่ีจะเริ่มทําการวิจัยก็ตองมีการวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการลดขอมูลนับต้ังแตการระบุกรอบแนวคิดการวิจัย กรณีศึกษา ท่ีตองการทําวิจัย ปญหา
การวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมแลวดวย ส่ิงท่ีผูวิจัยกระทําในการลดขอมูลคือ การเขียนสรุป การใหรหัส การรางหัวขอยอยท่ี
เกี่ยวของ การจัดกลุม การสรางหลักในการจําแนกกลุมของขอมูล การเขียนบันทึกเพ่ือเตือนความจําหรือความคิดท่ีรางไว

2. การจัดรูปขอมูล หมายถึง การสรางรูปแบบขอมูลท่ีสามารถส่ือสารกับผูอาน ใหเขาใจงาย โดยการใชขอมูลภายหลังการลดขอมูล
และนํามาจัดรูปขอมูล เพ่ือพิจารณาถึงขอมูลท่ีมีความเหมือนกัน เพ่ือยืนยันความถูกตอง และพิจารณาถึงความตางกันของขอมูลดังกลาวเพ่ือนํามา
วิเคราะหขอสรุปของการวิจัย

3. การรางขอสรุปและการยืนยัน หมายถึง การตีความ การทําความเขาใจถึง รูปแบบความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันของขอมูลท่ีไดเก็บ
รวบรวมมา
3. สรุปผลการทดลอง

ผลการศึกษาความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวาสงท่ีทําใหชุมชนมีความเขมแข็งน้ันคือความสามัคคีของคนในชุมชนดูได
จาก ศาลากลางหมูบาน ท่ีจัดไวเปนพ้ืนท่ีสําหรับปรึกษา หรือชุมนุมกันภายในหมูบาน ซ่ึงจะทําใหชาวบานรับรู และเขาใจเกี่ยวกับขอมูลขาวสารภายใน
หมูบาน อีกท้ังยังมีเสียงตามสายท่ีเปนส่ือกระจายขาวเพ่ือความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยท่ีจากการศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก พบวา เปนส่ือท่ีดีท่ีสุด
ท่ีทําใหไดรับขาวสารไดอยางรวดเร็วทันใจ และสะดวกตอการไปประชุม สําหรับอีกปจจัยท่ีสําคัญคือหนวยงานท่ีเปนกลไกหลักในการใหความชวยเหลือ
และดูแลโครงการเปนอยางดีสงผลใหโครงการบรรลุเปาหมาย นอกจากน้ียังพบวาดานการส่ือสารและการขับเคล่ือนกิจกรรมอยางตอเน่ืองน้ันสงผล
ความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชน ท่ีทําใหประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมการดํารงชีวิตไดอยางพออยูพอ
กิน ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดินและนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนทีขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุดอันสงผลดีตอการรักษาส่ิงแวดลอม
ชุมชนทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น สามารถทําการเกษตรไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีในรูปแบบการบริหารจัดการน้ันพบวาหนวยงานไดใชแนวคิด
การบริหารจัดการ 4 ประการเขามาใช ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การช้ีนํา และการควบคุม มาใชในการดําเนินโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎี
ใหม ซ่ึงนําไปสูความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชน โดยสามารถแสดงไดดังรูปท่ี 1
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รูปท่ี 1:แนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการท่ีใชในการดําเนินงาน
จากรูปท่ี 1 แนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการท่ีใชในการดําเนินงาน พบวาการวางแผน (Plan) เปนการดําเนินการพ้ืนฐานของการ

ดําเนินกิจกรรมโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของกลุมการกําหนดนโยบายของกลุมเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการและชวยใหธุรกิจดําเนินการตาม
สําหรับการจัดองคการ (Organize) เปนการจัดองคการเกี่ยวของกับโครงสรางการทํางานจากระดับสูงสุดไลลงมาจนถึงระดับตํ่าสุดลักษณะโครงสราง
ขององคการระบุถึงการมอบอํานาจหนาท่ีการชี้นํา (Leading) เปนการวางแผนท่ีดีและการจัดองคการดียังไมเพียงพอยังตองอาศัยความรวมมือของคน
ในกลุมเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตองอาศัยแรงกระตุนจากผูเปนหัวหนาหรือการใหขอแนะนําเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย และสุดทาย
การควบคุม (Control) เปนหนาท่ีอันสุดทายของการบริหารการควบคุมเปนเรื่องจําเปนในกิจกรรมของการบริหารเชนการผลิตการขายการคัดเลือก
บุคลากรการวางแผนทางการเงินเปนตนและจากการศึกษาขอมูลของตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวาดานการชี้นําเปนสง
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เน่ืองจากในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีผูนําท่ีดีท่ีคอยชวยสงเสริม มีความเขาใจ และใสใจคนใน
ชุมชน อยางเชน การนัดประชุม และการประสานงานกับคณะกรรมการ และคนในชุมชนไดเปนอยางดี มีการทักทายชาวบานถามถึงความเปนอยู ซ่ึง
ทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความผูกพันกับผูนํา และสามารถปรึกษาเรื่องราวตางๆได สําหรับในดาน
อาชีพของคนในชุมชนก็เปนปจจัยท่ีทําใหตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเขมแข็ง เน่ืองจากอาชีพของคนในชุมชนท่ีทําสวนมาก
คือ การทําเกษตรกรรมการปลูกพืช ผัก ผลไม และการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติคนในชุมชน
จะมารวมตัวกันท่ีศาลากลางหมูบาน โดยท่ีจะมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน และซ้ือผลิตภัณฑกลับไปดวยอีกท้ังคนในชุมชนก็ยังผลิต และนําไป
จําหนายในชุมชนใกลเคียงอีกหลายชุมชนในดานProduct ของชุมชนเนนสินคาท่ีมีคุณภาพ และสดใหมสะอาดอยูเสมอ โดยคนในชุมชนปลูกเองท่ีไมมี
การใสสารเรงการเจริญเติบโต เพ่ือเปนการรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชนไมใหถูกทําลาย มีการควบคุมโดยใชหลักการบริหารจัดการในการควบคุม
วัตถุดิบ ใหใชแตส่ิงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิต หรือการเพาะปลูกก็ไมใชสารเคมี โดยใชการสารกําจัดศัตรูพืชจากนํ้าหมักธรรมชาติ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการศึกษาความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวาสงท่ีทําใหชุมชนมีความเขมแข็งน้ันคือความสามัคคีของคนในชุมชน โดย
มีปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน ไดแก การสรางศาลากลางหมูบาน เพ่ือจัดการประชุมปรึกษาหารือกัน การมีผูนําท่ีมีศักยภาพเปน
ตนแบบ โดยใหชุมชนมีสวนรวมกัน คนในชมุชนมีความเชื่อมันในตนเอง และสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได ซ่ึงสอดคลองกับ ขนิฏฐากาญจนรังสีนนท
(2542:18) กลาวไวคือ สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง และชุมชน ท่ีจะแกไขปญหา และพัฒนาความเปนอยูของตัวเอง สมาชิก
ของชุมชนพรอมท่ีจะรวมกันจัดการปญหาของตนเอง และชุมชน มีกระบวนการ ของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหว อยางตอเน่ืองจนวิถีชีวิตของชุมชนซ่ึง
ขับเคล่ือนโดยผูนําองคกรอีกท้ังยังมีเสียงตามสายท่ีเปนส่ือกระจายขาวเพ่ือความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยท่ีจากการศึกษาขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก พบวา
เปนส่ือท่ีดีท่ีสุด ท่ีทําใหไดรับขาวสารไดอยางรวดเร็วทันใจ และสะดวกตอการไปประชุม สําหรับอีกปจจัยท่ีสําคัญคือหนวยงานท่ีเปนกลไกหลักในการ
ใหความชวยเหลือ และดูแลโครงการเปนอยางดีสงผลใหโครงการบรรลุเปาหมาย นอกจากน้ียังพบวาดานการส่ือสารและการขับเคล่ือนกิจกรรมอยาง
ตอเน่ืองน้ันสงผลความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชน ท่ีทําใหประชาชนในชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหมการดํารงชีวิตได
อยางพออยูพอกิน ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดินและนํ้าของเกษตรกรในพ้ืนทีขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุดอันสงผลดีตอการ
รักษาส่ิงแวดลอมชุมชนทําใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น สามารถทําการเกษตรไดอยางตอเน่ือง ท้ังน้ีในรูปแบบการบริหารจัดการน้ันพบวา
หนวยงานไดใชแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการเขามาใช ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา และการควบคุม (Bartol and Martin,

รูปท่ี 1:แนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการท่ีใชในการดําเนินงาน
จากรูปท่ี 1 แนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการท่ีใชในการดําเนินงาน พบวาการวางแผน (Plan) เปนการดําเนินการพ้ืนฐานของการ

ดําเนินกิจกรรมโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของกลุมการกําหนดนโยบายของกลุมเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการและชวยใหธุรกิจดําเนินการตาม
สําหรับการจัดองคการ (Organize) เปนการจัดองคการเกี่ยวของกับโครงสรางการทํางานจากระดับสูงสุดไลลงมาจนถึงระดับตํ่าสุดลักษณะโครงสราง
ขององคการระบุถึงการมอบอํานาจหนาท่ีการชี้นํา (Leading) เปนการวางแผนท่ีดีและการจัดองคการดียังไมเพียงพอยังตองอาศัยความรวมมือของคน
ในกลุมเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตองอาศัยแรงกระตุนจากผูเปนหัวหนาหรือการใหขอแนะนําเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย และสุดทาย
การควบคุม (Control) เปนหนาท่ีอันสุดทายของการบริหารการควบคุมเปนเรื่องจําเปนในกิจกรรมของการบริหารเชนการผลิตการขายการคัดเลือก
บุคลากรการวางแผนทางการเงินเปนตนและจากการศึกษาขอมูลของตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวาดานการชี้นําเปนสง
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เน่ืองจากในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีผูนําท่ีดีท่ีคอยชวยสงเสริม มีความเขาใจ และใสใจคนใน
ชุมชน อยางเชน การนัดประชุม และการประสานงานกับคณะกรรมการ และคนในชุมชนไดเปนอยางดี มีการทักทายชาวบานถามถึงความเปนอยู ซ่ึง
ทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความผูกพันกับผูนํา และสามารถปรึกษาเรื่องราวตางๆได สําหรับในดาน
อาชีพของคนในชุมชนก็เปนปจจัยท่ีทําใหตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเขมแข็ง เน่ืองจากอาชีพของคนในชุมชนท่ีทําสวนมาก
คือ การทําเกษตรกรรมการปลูกพืช ผัก ผลไม และการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติคนในชุมชน
จะมารวมตัวกันท่ีศาลากลางหมูบาน โดยท่ีจะมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน และซ้ือผลิตภัณฑกลับไปดวยอีกท้ังคนในชุมชนก็ยังผลิต และนําไป
จําหนายในชุมชนใกลเคียงอีกหลายชุมชนในดานProduct ของชุมชนเนนสินคาท่ีมีคุณภาพ และสดใหมสะอาดอยูเสมอ โดยคนในชุมชนปลูกเองท่ีไมมี
การใสสารเรงการเจริญเติบโต เพ่ือเปนการรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชนไมใหถูกทําลาย มีการควบคุมโดยใชหลักการบริหารจัดการในการควบคุม
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รูปท่ี 1:แนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการท่ีใชในการดําเนินงาน
จากรูปท่ี 1 แนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการท่ีใชในการดําเนินงาน พบวาการวางแผน (Plan) เปนการดําเนินการพ้ืนฐานของการ

ดําเนินกิจกรรมโดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของกลุมการกําหนดนโยบายของกลุมเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการและชวยใหธุรกิจดําเนินการตาม
สําหรับการจัดองคการ (Organize) เปนการจัดองคการเกี่ยวของกับโครงสรางการทํางานจากระดับสูงสุดไลลงมาจนถึงระดับตํ่าสุดลักษณะโครงสราง
ขององคการระบุถึงการมอบอํานาจหนาท่ีการชี้นํา (Leading) เปนการวางแผนท่ีดีและการจัดองคการดียังไมเพียงพอยังตองอาศัยความรวมมือของคน
ในกลุมเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพตองอาศัยแรงกระตุนจากผูเปนหัวหนาหรือการใหขอแนะนําเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย และสุดทาย
การควบคุม (Control) เปนหนาท่ีอันสุดทายของการบริหารการควบคุมเปนเรื่องจําเปนในกิจกรรมของการบริหารเชนการผลิตการขายการคัดเลือก
บุคลากรการวางแผนทางการเงินเปนตนและจากการศึกษาขอมูลของตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวาดานการชี้นําเปนสง
ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เน่ืองจากในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีผูนําท่ีดีท่ีคอยชวยสงเสริม มีความเขาใจ และใสใจคนใน
ชุมชน อยางเชน การนัดประชุม และการประสานงานกับคณะกรรมการ และคนในชุมชนไดเปนอยางดี มีการทักทายชาวบานถามถึงความเปนอยู ซ่ึง
ทําใหชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความผูกพันกับผูนํา และสามารถปรึกษาเรื่องราวตางๆได สําหรับในดาน
อาชีพของคนในชุมชนก็เปนปจจัยท่ีทําใหตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเขมแข็ง เน่ืองจากอาชีพของคนในชุมชนท่ีทําสวนมาก
คือ การทําเกษตรกรรมการปลูกพืช ผัก ผลไม และการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติคนในชุมชน
จะมารวมตัวกันท่ีศาลากลางหมูบาน โดยท่ีจะมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน และซ้ือผลิตภัณฑกลับไปดวยอีกท้ังคนในชุมชนก็ยังผลิต และนําไป
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1998) มาใชในการดําเนินโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมซ่ึงนําไปสูความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชุมชนสอดคลองกับงานวิจัยของณลินีหอ
วงศรัตนะ (2550) ท่ีไดศึกษากลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองกรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนสงเสริมผลิตขาวพันธุดีบานหวยหมาก
ตําบลโพธ์ิพระยาอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพบวาวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากรวมกลุมเพ่ือรองรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือตอรองและจัดซ้ือ
ปจจัยการผลิตและชวยเหลือเงินทุนทํานาโดยใชกองทุนหมุนเวียนมีการบริหารจัดการงบประมาณหมุนเวียนปจจัยการผลิตการสนับสนุนกิจกรรมการ
ส่ือสารการจัดการเรียนรูและเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมารวมกิจกรรม

และจากการศึกษาขอมูลของตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวาดานการชี้นําเปนสงท่ีมีความสําคัญท่ีสุด เน่ืองจาก
ในพ้ืนท่ีตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีผูนําท่ีดีท่ีคอยชวยสงเสริม มีความเขาใจ และใสใจคนในชุมชน อยางเชน การนัด
ประชุม และการประสานงานกับคณะกรรมการ และคนในชุมชนไดเปนอยางดี มีการทักทายชาวบานถามถึงความเปนอยู ซ่ึงทําใหชาวบานในพ้ืนท่ี
ตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมมีความผูกพันกับผูนํา และสามารถปรึกษาเรื่องราวตางๆได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
ของ Fiedler and Garcia  (1987: 18) ผูนําหมายถึงบุคคลในกลุมท่ีไดรับมอบหมายใหกํากับและประสานงานใหกิจกรรมของกลุมมีความสัมพันธกัน
ซ่ึงผูนําอาจเปนผูท่ีอาจไดรับการเลือกต้ังหรือแตงต้ังหรือเปนผูท่ีแสดงตัวเปนผูท่ีมีอิทธิพลในกลุมเพ่ือท่ีจะกํากับและประสานงานท่ีจะนําไปสูเปาหมาย
ดวยพลัง

สําหรับในดานอาชีพของคนในชุมชนก็เปนปจจัยท่ีทําใหตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมเขมแข็ง เน่ืองจากอาชีพของ
คนในชุมชนท่ีทําสวนมากคือ การทําเกษตรกรรมการปลูกพืช ผัก ผลไม และการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติคนในชุมชนจะมารวมตัวกันท่ีศาลากลางหมูบาน โดยท่ีจะมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน และซ้ือผลิตภัณฑกลับไปดวยอีกท้ังคน
ในชุมชนก็ยังผลิต และนําไปจําหนายในชุมชนใกลเคียงอีกหลายชุมชนในดานProduct ของชุมชนเนนสินคาท่ีมีคุณภาพ และสดใหมสะอาดอยูเสมอ
โดยคนในชุมชนปลูกเองท่ีไมมีการใสสารเรงการเจริญเติบโต เพ่ือเปนการรักษาส่ิงแวดลอมของชุมชนไมใหถูกทําลาย มีการควบคุมโดยใชหลักการ
บริหารจัดการในการควบคุมวัตถุดิบ ใหใชแตส่ิงท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม กระบวนการผลิต หรือการเพาะปลูกก็ไมใชสารเคมี โดยใชการสารกําจัด
ศัตรูพืชจากนํ้าหมักธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนอยางไรไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ขจรศักด์ิ วงศวิราช (2552) ไดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษบานจําหมูท่ี 6ตําบลปงยางคกอําเภอหาง
ฉัตรจังหวัดลําปางพบความเชื่อมโยงปจจัยท่ีเอื้ออํานวยตอการบริหารจัดการภายในกลุม5 องคประกอบคือความรูความสามารถของผูนํากลุม,การไดรับ
ความเอาใจใสและความสําคัญจากผูนําในชุมชน,การสนับสนุนโครงการตางๆจากหนวยงานภาครัฐ

5.ขอเสนอแนะผลการวิจัย
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย
1. จากผลการศึกษาวิจัยพบวาโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

ในตําบลพระประโทนเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี ดังน้ัน ทางหนวยงานจึงควรมีการเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือใหความรู
แกชุมชนขางเคียง

2. จากผลการศึกษาวิจัยพบวาโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีทําใหชุมชนมีการบริหารจัดการท่ีดีขึ้น
โดยการนําแนวคิดการบริหารจัดการ 4 ประการ มาประยุกตใช ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา และการควบคุม ตลอดจนการนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพจึงควรนําโครงการน้ีไปประยุกตใชในชุมชนอื่นท่ีมีสภาพแวดลอมใกลเคียงกัน

3. นําความสําเร็จของการรักษาส่ิงแวดลอมชมุชนดวยการนําโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีเปนตัว
แบบขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ

6.ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

โดยขยายกลุมเปาหมายใหกวางขวางหรือมีการเปรียบเทียบระหวาง 2 ชุมชน
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