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บทคัดยอ
 งานวจิยัคร้ังน้ีมวีตัถุประสงคเพ่ือศึกษาบรบิทของชมุชนภายใตการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม 
วิถีชีวิต องคความรูดานการเกษตร ภูมิปญญาของชุมชน ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู             
รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมือง บานปาเก็ตถ่ี ตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรที่ใชในการวิจัยใชวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยประกอบดวย 2 กลุม คือ               
1) กลุมเปาหมายหลัก คือทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย เทศบาลและชุมชน จํานวน 20 คน 2) เปาหมายรอง             
คือ คณะกรรมการศูนยการเรียนรู จํานวน  24 คน จาก 8 หมูบาน และภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อนใหเกิด     
การมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมผานเทคนิคการบริหาร               
จัดการเทคนิค (POLC)1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) 
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4) การควบคุม (Controlling) จนเกิดเปนรูปแบบบริหารจัดการ (Management Model) ที่เหมาะสมกับบริบท
ของกลุม
 ผลการวิจัยปรากฎ ดังนี้ บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมีความสําคัญ          
เน่ืองมาจากความเจรญิของชมุชนเมืองท่ีขยายตวัเขาไปยังพ้ืนท่ี ประชากรสวนใหญเปนผูสงูอายุ วถิชีวีติยังคง    
มีการนําวิถีชีวิตแบบพอเพียงมาใชในปจจุบัน สามารถนํามาพิจารณาประกอบการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี  
 องคความรูดานการเกษตร ภมูปิญญาของชมุชน มปีราชญชมุชนดานการเกษตรและความเช่ียวชาญ
เฉพาะดานจํานวน 7 คนที่สามารถเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนองคความรูของชุมชน
 ปจจยัทีเ่อือ้ตอการบรหิารจัดการศนูยการเรยีนรูเกดิจากการทดลองและพฒันาศักยภาพรวมกันผานการ
ทาํงานตามโครงสราง  มกีารคัดเลือกโครงการทีเ่หมาะสมกบับริบทเกษตรในเมอืงเพ่ือใหเกิดการรวมตวักันอยาง
เขมแข็งภายในชุมชน
 รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมือง บานปาเก็ตถี่เกิดจากการจัดหาตลาดท่ีเหมาะสมกับ   
กลุมเกษตรในเมืองโดยเนนผูประกอบการรานอาหาร ตัดคนกลางของชองทางการจัดจําหนาย มีการขายตรง
จากผูซื้อถึงผูบริโภคอีกทั้งยังทําการปลูกผักที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดดวย

คําสําคัญ
 รูปแบบการบริหารจัดการ   การเกษตรในเมือง เศรษฐกิจพอเพียง บานปาเก็ตถี่

Abstract
 This study aimed to analyze community context under the change of economic and social 
dimension as well as traditional knowledge in agricultural way in order to support the agricultural 
management in the city atPa-Hget-Tee Village,Hnongpueng Sub-district, Sarapee District,Chiang 
Mai Province. The population has been divided in 2 groups Purposive Random Sampling  ; 1) Main 
goal which is the research team from the University, Municipal and local people from the community, 
2) Secondary goal which is the 24 chairperson from the pattern of Study Centre of 8 village including 
all network partners to support the participatory action in community on specific area where the 
pattern of Study Centre is located and people pay attention and manage the project with the action 
research in order to apply (POLC Model) technique 1) Planning 2) Organizing 3) Leading 4)         
Controlling, to produce the actual framework suitable with the area. 
 After the study, it has been found. Community context under the change of economic    
dimension is important due to the  urbanization to rural area where there are many senior   people. 
However, this get along well with activities because they always use sustainable life to their living.   
 There are 7 Philosophers in community to implement the agricultural knowledge to local 
people and teach them how to use and apply it.  
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 The vital factor to the pattern knowledge study centre comes from the participation of     
community in suitable projects they are chosen to strengthen the community cooperation in their 
own area. 
 The Agricultural Management in the city Baan Pa-Hget-Tee was created by find a suitable 
agricultural market in city, especially, entrepreneurships in food product. They can connect to 
customers directly without relying on merchants. Also, they know how to do plantation which is the 
demand of market for agricultural products.    

Keywords
 Management  Model,  Agricultural in the City, Sufficiency Economy, Pa-Hget-Tee Village

บทนํา
 เกษตรในเมืองเปนความทาทายของกลุมท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมบนพื้นท่ีจํากัดและตั้งอยู
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญที่รุกคืบเขามาสูชุมชนของตน การปรับตัวเพ่ือรับมือกับ                   
ความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนเปนส่ิงท่ีตองอาศัยการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมเขามาดาํเนนิการ จากการคาดการณ
ของหนวยงานสําคัญทางดานการพฒันาการตัง้ถ่ินฐานมนษุยของสหประชาชาต ิ(UN Habitat) พบวาประชากร
โลกที่อาศัยอยูในเมืองจะเพิ่มจาก 3.3 สิบลานคนในป ค.ศ. 2007 เปน 6.4 สิบลานคนภายในป ค.ศ. 2050  
โดยคาดวาภายในป ค.ศ. 2030 จะมีประชากรที่อยูในเมืองคิดเปนรอยละ60 จากประชากรโลกทั้งหมดและ    
จะเปนปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยมองวาเกษตรในเมืองเปนสวนหนึ่งของ       
ระบบเมืองโดยเกี่ยวของกับการใชประโยชนในที่ดิน การจัดการของเสีย การจัดการมลภาวะ การใชพลังงาน              
การพัฒนาภูมิทัศน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมือง ในบางประเทศขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองเพื่อสราง
หวงโซอาหารท่ีเปนธรรมของคนเมือง มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและแกไขปญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนสุขภาพของคนเมืองอยางมากดวยเชนกัน (ปยะพงษ  บุษบงก, 2556)
 ปญหาหลักของความเปนชุมชนเกษตรกรรมพบวา การทําเกษตรที่ผานมาตางคนตางทําไมมีการ    
รวมกลุมทําใหไมสามารถตอรองราคากบัพอคาคนกลางได  การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการจะทาํใหใชชมุชน
เกิดความรวมมือรวมใจและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยมีพื้นที่ศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตําบลหนองผ้ึงเปนพ้ืนท่ีหลักในการเช่ือมโยงกิจกรรมของชุมชน ตําบลหนองผ้ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ี      
กึ่งเมืองกึ่งชนบท และมีเฉพาะบานปาเก็ตถ่ีที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลักซ่ึงต้ังอยู ในเขต              
ตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีไมติดถนนหลักใดๆ อยูหางจากที่วาการอําเภอสารภี       
จังหวัดเชียงใหม ประมาณ  2 กิโลเมตร  สวนขนาดพื้นที่ทั้งหมดของหมูบานประมาณ 300 ไร มีประชากร 
ทั้งหมด 726 คน แยกเปนประชากรชาย จํานวน 399 คน  ประชากรหญิง จํานวน 387 คน และมีจํานวนครัว
เรือนทั้งสิ้น 304 ครัวเรือน อีกทั้งมีการนอมนําพระราชดําริการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปฏิบัติ
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 ดังนั้นการศึกษาและทําความเขาใจบริบท องคความรู ปจจัยและรูปแบบที่เอื้อตอการบริหารจัดการ
ศูนยการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพื่อใหเหมาะกับการนํามาใชกับการจัดการเกษตรในเมืองท่ีปจจุบัน
ประเทศไทยไดมีการสนับสนุนใหประชาชนเขตเมืองทําเกษตรเปนของตนเองเพื่อสงการดํารงชีวิต
แบบพอเพียงและการบริโภคอยางยั่งยืนใหกับประชาชนชาวไทย
 งานวิจัยน้ีจึงเปนการนําความเปนอัตลักษณดานความเปนชุมชนเกษตรโดยมีชุมชนบานปาเก็ตถ่ี   
เปนผูขบัเคลือ่นโครงการ สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ฝายวจิยัทองถิน่  มหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน  
และเทศบาลตําบลหนองผึ้ง เปนเครือขายโดยนําความรู ความสามารถของแตละกลุมองคกรมารวมพัฒนา
โครงการ โดยอาศัยรูปแบบการบริหารจัดการและกระบวนการมีสวนรวม เพื่อหารูปแบบการบริหาร              
จัดการเกษตรในเมืองรวมถึงองคความรูที่ไดจากการมีสวนรวมจากการบริหารจัดการรวมกัน

วัตถุประสงค
 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต
 2. เพื่อศึกษาองคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน
 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 
 4. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่

ทบทวนวรรณกรรม
 1. บริบทชุมชนบานปาเก็ตถี่
  บานปาเก็ตถ่ีเป นชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก บริเวณท่ีตั้งล อมรอบ                             
ไปดวยความเจริญของอําเภอสารภี โดยที่บานปาเก็ตถี่ไมไดติดถนนหลักใดๆ ทั้งสิ้น พื้นที่อยูหางจาก                                          
ทีว่าการอาํเภอสารภ ี  จงัหวดัเชียงใหม ประมาณ 2 กโิลเมตร จากเทศบาลตําบลหนองผึง้ประมาณ 1.5 กโิลเมตร    
พื้นที่ทั้งหมดของหมูบานมปีระมาณ 300 ไร มปีระชากรท้ังหมด 726 คน แยกเปนประชากรชาย จาํนวน 399 คน 
ประชากรหญงิ จํานวน 387 คน และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 304 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก
มีบางสวนที่ประกอบอาชีพรับจาง
 2. ศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองผึ้ง
  ศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตําบลหนองผึ้ง เทศบาลตําบลหนองผึ้งไดริเริ่ม
โครงการในป พ.ศ. 2557 โดยมีพื้นที่ของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง จํานวน 10 ไร ตั้งอยูในบริเวณบานปาเก็ดถี่ 
หมูที ่7 ตาํบลหนองผ้ึงซ่ึงนับเปนตนทุนชุมชนของหมูบานปาเก็ตถ่ีโดยมนีโยบายทีจ่ะนาํพ้ืนท่ีดงักลาวมาพัฒนา
ปรับปรุงเปนศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจําตําบล แตชุมชนยังไมเห็นถึงความสําคัญ
และยังไมมีการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการเรียนรูในชุมชน
 3. แนวคิดดานการจัดการและเทคนิค
  แนวคิดดานการจัดการมีความสําคัญตอการบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเพื่อชวยใน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานซ่ึงสามารถนํามาใชเริ่มตนองคกรท่ียังไมไดรับการจัดตั้งใหเกิดระบบ       
การบริหารที่เขาใจไดงายตอกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC)
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ประกอบดวย1) การวางแผน (Planning) 2) การจดัองคการ (Organizing) 3) การนาํ (Leading) 4) การควบคุม 
(Controlling) ทั้งนี้ Carroll & Gillen (1987 อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, 2545) 
  3.1 การวางแผน (Planning) คือ การกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีการในการปฏิบัติ
งานไวลวงหนา
  3.2 การจัดองคการ (Organizing) คือ การกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละแผนก           
แตละบุคคลไวอยางชัดเจน
  3.3 การนํา (Leading) คือ ความพยายามของผูบริหารที่จะตองทําใหสมาชิกเกิดความรวมมือ
กันในการปฏิบัติดวยความเต็มใจ
  3.4  การควบคุม (Controlling) คอื การตรวจสอบและติดตามผลการปฏบิตังิานวาไดเปนไปตาม
มาตรฐานหรือไม
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
  อรุณ ีหรดาล (2548) ไดกลาวถึงฐานความเชือ่ของนกัพัฒนาสงัคมในการทาํงานแบบมสีวนรวม
กับประชาชนไวดังนี้
  4.1 เชื่อมั่นและเคารพศักดิ์ศรีของความเปนคน ใหความสําคัญกับคนและเชื่อวาคนภายใน
ชุมชนมีความสามารถในการคิดและเรียนรูสถานการณที่แวดลอมตนเองไดดีกวานักพัฒนาที่เปรียบเหมือน
คนนอก
  4.2 เชื่อมั่นในศักยภาพขององคกรชาวบาน เชื่อวาระบบความรูหรือภูมิปญญาของชาวบาน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตนั้น สามารถนํามาประยุกตใชพัฒนาตนเองและชุมชนของตนได
  4.3 เชื่อมั่นในความรวมมือและยอมรับในความหลากหลายทางความคิด (สหวิทยาการ)
  4.4 เชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนาที่ยึด “คน” และ “ทรัพยากรธรรมชาติ” เปนสําคัญ
  4.5 การศึกษาชุมชนเปนขั้นตอนเร่ิมตนของกระบวนการทํางานพัฒนาอยางมีสวนรวม            
ทาํใหเกดิความเขาใจกนัระหวางชาวบานกับนกัพฒันา และยงัใหความสําคญักบัการติดตามและประเมินผล
ขององคกรพัฒนาเอกชนและเห็นวา มีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมเพราะการพัฒนา
ที่ เน นใหคนเขามามีสวนร วมในกระบวนการพัฒนาโครงการนั้น มีความสําคัญในลักษณะที่ เป น                     
กระบวนการทาํงานหรอืวงจรทีเ่ช่ือมโยงระหวางการคดิและการปฏบิตั ิซึง่มีความสัมพันธตอเนือ่งกนัแตละขัน้ตอน      
และมีการตรวจสอบการดาํเนนิงานในแตละชวง การตดิตาม สรปุบทเรียน และการประเมนิผล เปนกระบวนการ
ทีเ่ริม่ตนและสิน้สดุพรอมกนักบักระบวนการพฒันาโครงการแบบมสีวนรวม และมคีวามสาํคญัทีช่วยสนบัสนนุ
ใหกระบวนการทํางานพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 5. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเปน
ที่มาของนิยาม "3 หวง 2 เงื่อนไข" ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นํามาใชในการรณรงคเผยแพรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ผานชองทางสื่อตาง ๆ อยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน" บนเงื่อนไข 
"ความรู" และ "คุณธรรม"
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 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  ขจรศักด์ิ  วงศวิราช (2552) วิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมอาชีพเกษตร         
ผกัปลอดสารพิษบานจาํ หมูที ่6 ตาํบลปงยางคก อาํเภอหางฉัตร จงัหวดัลําปางพบวา  การวางแผน (Planning) 
การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading)  และการควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการ
เทคนิค (POLC) สามารถบริหารจัดการและสรางความเขมแข็งโดยใชหลักการมีสวนรวมในการบรหิารจัดการ
กลุมอยางมสีวนรวมของสมาชกิกลุม  รวมท้ังการสงตัวแทนเปนคณะกรรมการบรหิาร การแสดงความคดิเหน็
เพื่อการพัฒนาการตรวจสอบติดตามการบริหารของคณะกรรมการ
  รุงทพิย ศนูยตรง และคณะ (2546)ไดศกึษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมแบบมสีวนรวมท่ีเอ้ือ              
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมแมบานเกษตรกรแหลมคูณ หมู 5 อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ พบวา
ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานควรมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน การควบคุมการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง การพัฒนาความรู การจัดทําบัญชี ก็จะทําใหกลุมเกิดความเชื่อม่ันใน          
การบริหารจัดการกลุมแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
  แสงพลอย มุงทอง และคณะ (2547) ไดศกึษารูปแบบการบริหารจดัการทีเ่อือ้ตอการพฒันาอาชพี
ของกลุมผาดนมือ ตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพร นําหลักการบริหารจัดการภายใตการวางแผน (Planning)  
การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) การควบคุม (Controlling) และกระบวนการบริหารจัดการ
เทคนิค (POLC) เพ่ือความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการมีสวนรวมเปน        
สิ่งสําคัญท่ีเปนหัวใจในการพัฒนา อีกท้ังการจะทําใหงานวิจัยมีความย่ังยืนน้ันตองอาศัยเครือขายเพื่อ             
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยเนนงานวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Research) 
โดยมีประเด็นเพื่อการศึกษาถึงองคความรู บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม         
วิถีชีวิต ศึกษาองคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน ศึกษาปจจัยท่ีเอื้อตอการบริหารจัดการ    
ศูนยการเรียนรูและศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถ่ี ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการ
ดําเนินงานวิจัยดังนี้
 1. พื้นที่ทําการวิจัย
  บานปาเก็ตถี่ หมูที่ 7 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 304 หลังคาเรือน จํานวน
ประชากร 726 คนโดยมีเกณฑการคัดเลือกพ้ืนที่ตามกําหนดไวดังน้ี  1) เปนพ้ืนที่ตั้งของศูนยการเรียนรู            
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 2)เปนพื้นที่มีกลุมคนสนใจและเปนแนวรวมในการขับเคลื่อนงาน
 2. ขอบเขตเนื้อหาทึ่ศึกษา
  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
  2.1  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
  2.2 เพื่อศึกษาองคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน
  2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจดัการศูนยการเรียนรู 
  2.4 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่
 3. ผูใหขอมูลสําคัญแบงเปน 2 กลุม
  3.1 กลุมเปาหมายหลกัคอื ทมีวจิยัจากมหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน เทศบาลและชมุชน จาํนวน   20  คน 
  3.2 กลุมเปาหมายรองคือ คณะกรรมการศูนยการเรียนรู จํานวน 24 คน จาก 8 หมูบาน และ
ภาคีเครือขายรวมขับเคลื่อนใหเกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน
 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
  4.1  การสังเกต โดยดูจากพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมลักษณะธรรมชาติและขอบเขตของ
ความเกี่ยวของสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ของปรากฏการณทางสังคม และพฤติกรรมของมนุษย 
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคม  
  4.2 การสัมภาษณกึง่มีโครงสรางหรือแบบไมเปนทางการ จากการต้ังคําถามตามท่ีไดกาํหนด
ไวกลุมเปาหมายหลกัคือ ทมีวิจยัจากมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน เทศบาลและชมุชน จาํนวน 20 คน เปาหมาย
รองคือคณะกรรมการศูนยการเรียนรู จํานวน 24 คนจาก 8 หมูบาน และภาคีเครือขาย
   การทดสอบเครื่องมือความเชื่อมั่น (Reliability) เนื่องจากเปนคําถามปลายเปดมีการนํา
แบบสัมภาษณทีผู่เช่ียวชาญเห็นชอบแลวไปทดลองสัมภาษณกบักลุมตัวอยางเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาแลวตรวจสอบความสอดคลองของคาํตอบกับผูสมัภาษณคนอ่ืนๆ เมือ่ไดขอมูลแลวนาํขอมูลดงักลาว
ใหผูถูกสัมภาษณยืนยันคําตอบของตนเอง
  4.3 การสนทนากลุมโดยสรางประเด็นใหกลุมแสดงความคิดเห็นผานสัมภาษณเปนกลุม        
ตามปกติประมาณ 6–12 คนประเด็นหรอืแนวทางในการสนทนาใหไดกวางขวางลกึซ้ึงและละเอียดทีส่ดุเทาท่ีจะ
ทําไดและตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเองดวยเพื่อท่ีใหไดขอมูลในลักษณะที่มีเน้ือหาสาระเปนขอมูล               
เชิงคุณภาพ
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  4.4 การใชขอมูลเอกสารที่มีการรวบรวมไวกอนหนา ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
แผนพัฒนาสามปเทศบาล  ตําบลหนองผ้ึง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน พัฒนาชุมชนจังหวัด เทศบาล และเอกสาร
  4.5 การบันทึกภาพโดยกลองถายภาพ และกลองวีดีทัศนเพื่อเปนหลักฐานการวิจัย
  4.6 การศึกษาแบบผสมผสานโดยการลงสนาม สังเกตการมีสวนรวมและสัมภาษณกลุม                
ในกจิกรรมการสํารวจขอมลูดานการเกษตรในพืน้ทีโ่ดยใชแผนทีเ่ดนิดนิและปราชญดานการเกษตรของชุมชน
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 การนําเอาวิธีการตางๆ ในการศึกษาวิเคราะหชุมชนมาใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการศึกษาชุมชนโดยเร่ิมตนท่ีการเขาสนามหรือการลงสูชุมชน จากนั้นใชการสังเกตท้ังท่ีมีสวนรวม
และไมมีสวนรวม ในกิจกรรมเพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการกลุม  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และใน       
การอบรมเพิม่ทักษะดานการเกษตรวันท่ี 1 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2559 การสมัภาษณพูดคุยอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการผานการประชุมทุกเดือนของนักวิจัยและชุมชน  รวมถึงมีการนําเครื่องมือทั้ง 4 ไดแก  เสนทาง
ประวัติศาสตรชุมชน โองชีวิต  ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แผนที่เดินดิน มาใชวิเคราะหขอมูลดวย
 5.  การวิเคราะหขอมูล
  ไดประยกุตการวจิยัเชงิปฏิบตักิารอยางมสีวนรวม กบักระบวนการบริหาร 1) การวางแผน (Planning) 
2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหาร
จดัการเทคนิค (POLC) เนนการรวบรวมขอมลูจากภาคสนามเปนหลัก และใชวธิกีารวเิคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลซึ่งผลการดําเนินงานวิจัยภายใตวัตถุประสงคตามหัวขอตางๆ ดังนี้
  5.1 บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต
  5.2  องคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน
  5.3  ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 
  5.4  รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่

ผลการวิจัย
 1. บริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต  
  ผลการวิเคราะหในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาพบวา การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ชุมชนมี    
ความโดดเดนในชวงปลายอันเน่ืองมาจากสาธารณูปโภคเขาถึง ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีที่ดิน     
เพื่อทําสวน และไร สิ่งที่ขาดคือ ไมมีตลาดของหมูบานรองรับการขายสินคาเกษตรและไมมีหางหรือรานคา
ใหญเพื่อซื้อขายสินคา
  การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ชมุชนมคีวามโดดเดนในชวงกลางอนัเน่ืองมาจากประชากรสวนใหญ
เปนผูสูงอายุ มีความเกื้อกูลกัน ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้นตามการเปลี่ยนไปของเวลา สิ่งที่ขาดคือไมมีวัดที่เปน
ศูนยรวมจิตใจของหมูบาน วัยรุนออกไปเรียน และวัยทํางานทํางานนอกบานสงผลใหขาดความสัมพันธหรือ
กิจกรรมกับชุมชน
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  การเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิต  ชุมชนมีความโดดเดนในชวงปลายอันเน่ืองมาจากใชวิถีชีวิต       
แบบพอเพียง การรวมกลุมมีความเขมแข็งและสามัคคี
  จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถนําไปใชกับงานวิจัยในการจัดการแบบมีสวนรวมได              
เปนอยางดีอีกทั้งสามารถนําไปตอยอดในการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง                 
ในทางที่ดีกับชุมชน

ภาพที่ 2: กระบวนการมีสวนรวมในการศึกษาภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม

 2. องคความรูดานการเกษตรและภูมิปญญาของชุมชน

 
      ภาพที่ 3: แสดงแนวคิดการนําตนทุนทางสังคม ปราชญชุมชนทางการเกษตรมารวมเปนแหลงเรียนรู 
                      และวิทยากรใหกับชุมชน
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 จากภาพที่ 3 แสดงแนวคิดการนําตนทุนทางสังคม ปราชญชุมชนทางการเกษตรมารวมเปน            
แหลงเรียนรูและวิทยากรใหกับชุมชนอธิบายไดดังนี้
 1) จากการสํารวจองคความรูดานการเกษตรและภูมปิญญาของชุมชนทําใหทราบตนทนุทางสงัคม
และมีการคัดเลอืกปราชญชมุชนดานการเกษตรของบานปาเกต็ถี ่จาํนวน 7 คน โดยแตละคนมีความสามารถ
ที่แตกตางกัน
 2) ปราชญชมุชนทางดานการเกษตรไดเปนสวนหนึง่ของทมีวจิยัในโครงสรางองคกรเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกัน
 3) จากการพฒันาศักยภาพโดยเชญิวิทยากรมาใหความรู การศึกษาดูงาน วเิคราะหงานรวมกนัทํา
ใหปราชญชุมชนสามารถเปนแกนนําใหความรูแกคนในชุมชนได
 4) ชุมชนปาเก็ตถี่เกิดศูนยการเรียนรูที่เกิดจากปราชญชุมชนกระจายตัวอยูบนพื้นที่บานปาเก็ตถี่
โดยสามารถเขาไปเรียนรูดานการเกษตรบนพื้นที่และตัวอยางจริงโดยผูมีความรูความสามารถ

 3. ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู 

 
ภาพที่ 4: แสดงขั้นตอนในการทําโครงการเพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู

 จากภาพที่ 3 แสดงข้ันตอนในการทําโครงการเพื่อศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการ                      
ศูนยการเรียนรูอธิบายไดดังนี้
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 ขั้นตอนที่ 1 ทดลองการทํางานและพัฒนาศักยภาพรวมกันใน
  1) โครงการ “บานดินสานรัก”
  2) โครงการ “พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน”
  3) โครงการ “ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วตําบล”
 ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับบริบทเกษตรในเมือง 
  ไดแก โครงการ “ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วตําบล”
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารจัดการศูนยการเรียนรู เกิดเปนรูปแบบ
การบริหารจัดการเกษตรในเมือง โดยวิธี
  1) จัดหาตลาดใหกับกลุมเกษตรกร (วิจัยตลาดผูประกอบการรานอาหาร)
  2) ใหความรูดานปลูกผักปลอดสารพิษ (โดยวิทยากรและปราชญดานการเกษตร)
  3) จัดทําสื่อเพื่อชาวเกษตรผูผลิตและผูบริโภค
  4) ทํากิจกรรมทางการตลาดรวมกัน

ภาพที่ 5: การทํากิจกรรมทางการตลาดรวมกัน

 4. รูปแบบการบริหารการจัดการเกษตรในเมืองบานปาเก็ตถี่
  จากการนําเทคนิค (1) การวางแผน (Planning)  (2) การจัดองคการ (Organizing) (3) การนํา 
(Leading) (4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC) มาใชกับโครงการ          
บานดินสานรัก โครงการพัฒนาชมุชนอยางย่ังยนืและโครงการปลูกผกัสวนครวัรอบร้ัวตาํบลได มกีารวเิคราะห
โครงการที่เหมาะสม เปนตนแบบท่ีชุมชนดําเนินการดวยตนเองจากการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา           
รวมศกึษา เม่ือนําปจจัยความสาํเรจ็ของศนูยการเรยีนรูอื่นมาเปรียบเทียบกบัศูนยการเรยีนรูฯ ตาํบลหนองผึง้ 
พบวา ปจจัยภายในคือ กิจกรรมของศูนยฯ ยังขาดความโดดเดนในการนําคนเขามาเรียนรูซึ่งเปนปจจัยหลัก      
ดั้งนั้นจึงไดนําปราชญชุมชนที่เชี่ยวชาญดานเการเกษตรมาเปนวิทยากรหลักในการใหความรูในโครงการ      
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ปลูกผักสวนครัวรอบรั้วตําบลจนเปนตนแบบของการดําเนินงานโดยชุมชนดังนี้
  4.1 การวางแผน (Planning)  ในขั้นตอนของการวางแผนไดมีการนําเครื่องมือทั้ง 4 ไดแก      
เสนทางประวัติศาสตรชุมชน โองชีวิต  ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แผนที่เดิน จากการวิเคราะหจึงทราบถึง
วิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนไปเพื่อทําการวางแผนกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน
      4.2  การจัดองคกร (Organizing)  การจัดการองคกรมีการจัดโครงสรางองคกรแบบโครงการ
อยูในโครงสรางเดิมของคณะกรรมการศูนยการเรียนรูคือ (1) มีวัตถุประสงคในการทํางานรวมกันและ                  
มีการแบงงานกันทํา และ (2) แบงงานกันทําตามความสามารถของแตละคน กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
และการทํากิจกรรมทางการตลาดรวมกัน  ขอบังคับระเบียบแบบแผนในการทํางาน มีการใชทรัพยากร              
ไดถูกตองและมีเปาหมายที่แนนอนขององคกร 
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ภาพที่ 6:   โครงสรางองคกรแบบโครงการศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบานปาเก็ตถี่
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 4.3 การนํา (Leading) ปจจัยในการนําองคกร 4 ดาน
  4.3.1  การจูงใจประกอบไปดวยความสามารถในการโนมนาวจิตใจใหคนในชุมชนมาทํางาน   
รวมกันได ถือเปนปจจัยสําคัญในการทํางานเนื่องจากในกิจกรรมตองอาศัยความรวมแรง รวมใจจากสมาชิก
ไมสามารถทําใหสําเร็จเพียงคนเดียวได
  4.3.2   ภาวะผูนํา การมีศักยภาพในการวางแผนการทํางานใหสําเร็จ สามารถมอบหมายงาน
ใหตรงกับความถนัดของสมาชิกอีกทั้งเห็นประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
  4.3.3   การติดตอสื่อสาร เปนผูที่สามารถสรุปงานและสามารถทําตามเปาหมายขององคกร
ไดเปนอยางดีอีกทั้งมีความสัมพันธอันดีกับคนในองคกร
  4.3.4   การบริหารกลุม สามารถบริหารจัดการงานในองคกรของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4.4 การควบคุม (Controlling) โดยใชกระบวนการควบคุมดังนี้
  4.4.1   การกําหนดมาตรฐาน เวลา ตนทุน: ควบคุมเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ที่กําหนดไว อีกทั้งควบคุมคาใชจายในการปฏิบัติงานใหประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
  4.4.2   สงัเกตการปฏิบตังิาน: ผูเกีย่วของท้ังหมดทัง้ระดบันโยบายผูบริหาร ผูปฏิบตัแิละผูทีไ่ดรบั
ผลจากแผนเพื่อใหทุกฝายรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงานจะไดมีความตั้งใจจริงและชวยเหลือกันเต็มท่ี
โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําชุมชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด
  4.4.3  เปรียบเทียบผลงานจริงกับมาตรฐาน: มีการสอบถามการทํางานจากประธานในการทํา
กิจกรรม รวมถึงในการทํางานรวมกันมีการแบงงานใหแตละคนในองคกรรับผิดชอบตามความเหมาะสมและ
ตามความสามารถ
  4.4.4   ปรับปรุงแกไข: รายงานขอผิดพลาดเกิดขึ้น รวมถึงหาสาเหตุของปญหาเพื่อใหสามารถ
แกไขทันที หรือแกไขตามที่ไดกําหนดเวลาไวและตองใหเกิดประโยชนสูงสุด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวาเทคนิค (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ (Organizing)     
(3) การนํา (Leading) (4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC)  ที่นํามาใช
เปนเคร่ืองมือในการถายทอดความรูกับชุมชนและใชกระบวนการมีสวนรวม สามารถทํากิจกรรมโดยแกไข
ปญหาจากสิ่งที่ขาดผานตารางการวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงในบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตไดเปนอยางดีสอดคลองกับขจรศักดิ์  วงศวิราช (2552) วิจัยเรื่องการศึกษา            
รูปแบบการบริหารจัดการกลุมอาชีพเกษตรผักปลอดสารพิษ บานจํา หมูที่ 6 ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปางพบวา 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading)          
4) การควบคุม (Controlling) กระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC) สามารถบริหารจัดการและสราง
ความเขมแข็งโดยใชหลักการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกลุมอยางมีสวนรวมของสมาชิกกลุมท้ังการสง   
ตวัแทนเปนคณะกรรมการบริหาร การแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพฒันาการตรวจสอบติดตามการบริหารของ
คณะกรรมการ  และพบอีกวาสอดคลองกับแสงพลอย มุงทอง และคณะ (2547) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการที่เอ้ือตอการพัฒนาอาชีพของกลุมผาดนมือ ตําบลปาแดง อําเภอเมืองแพรที่ไดนําหลักการบริหาร
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จัดการภายใตการ (1) วางแผน (Planning) (2) การจัดองคการ (Organizing) (3) การนํา (Leading)                    
(4) การควบคมุ (Controlling) กระบวนการบรหิารจดัการเทคนิค (POLC) เพ่ือความสามารถและความเขมแขง็
ในการบริหารจัดการ โดยใชหลักการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญที่เปนหัวใจในการพัฒนาอีกประการคือการ         
จะทําใหงานวิจัยมีความยั่งยืนนั้นตองอาศัยเครือขายเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
 บานป าเก็ตถี่  เป นหมู บ านที่ทําการเกษตรโดยน อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ                                        
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติอยูในระดับพออยูพอกินถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ 
สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม แตการรวมกลุมยังคงมีความเขมแข็งในระดับหน่ึง  อีกทั้งมีปราชญชุมชน            
ที่มีบทบาทในดานตางๆ มาเปนผูนําที่เขมแข็งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงทิพย ศูนยตรง  และคณะ (2546) 
ทีไ่ดศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุมแบบมสีวนรวมทีเ่อ้ือตอการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมแมบาน
เกษตรกรแหลมคูณ หมู 5 อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ พบวาในการพัฒนาศักยภาพการทํางานควรมี            
การแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน การควบคุมการตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑอยางตอเน่ือง การพัฒนา
ความรู  การจัดทําบัญชี ก็จะทําใหกลุมเกิดความเชื่อมั่นการบริหารจัดการกลุมแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน

สรุป 
 จากผลการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง  กรณีศึกษาศูนย การเ รียนรู                                                   
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บานปาเก็ตถี่ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาแนวคิดการนําตนทุนทางสังคม          
ปราชญชมุชนทางการเกษตรมารวมเปนแหลงเรยีนรูและวทิยากรใหกบัชมุชนเปนการกระจายศนูยการเรยีนรูทีม่จีาก
แหลงเดียวออกไปอยูบริเวณโดยรอบชุมชน อีกท้ังการทดลองการทํางานและพัฒนาศักยภาพรวมกัน                  
ในโครงการผานกระบวนการบริหารจัดการเทคนิค (POLC)1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ 
(Organizing) 3) การนํา (Leading)  4) การควบคุม (Controlling) ทําใหเกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสม    
ในแงของการจัดหาตลาดใหกับกลุมเกษตรโดยมุงเปาไปยังผูประกอบการรานอาหารในชุมชนท้ังตําบล              
มีมากกวา 50 ราน การใหความรูในการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อปลูกผักที่ตรงกับความตองการของ                 
กลุมเปาหมายโดยใชวทิยากรและปราชญดานการเกษตรในชมุชนใหความรู ดานสือ่ไดมกีารส่ือสารผานชองทาง
ทีท่นัสมัยไดแก ไลน เฟสบุค เพ่ือใหมกีารติดตอส่ือสารระหวางผูผลิตกับผูบริโภคโดยตรง และการทํากิจกรรม
ทางการตลาดรวมกันของชุมชนไดแกการออกบูทจําหนายสินคา  ก็เปนอีกกิจกรรมหนึ่งที่สรางความสามัคคี
ใหกับกลุมไดเปนอยางดี
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