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การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรูห้ อ้ งเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย ์
สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสีก่ รุงเทพมหานคร
กฤษณา มุขทอง*
รองศาสตราจารย์พพิ ฒ
ั น์ ไทยอารี **

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการสร้ างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์สวน
เกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการสร้ างเครือข่ายของศูนย์การ
เรี ย นรู้ ท่ีป ระสบความสาเร็จ 2) ศึก ษาวิธ ีก ารสร้ า งเครือ ข่า ยของศูน ย์ก ารเรีย นรู้ ห้ อ งเรีย น
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ 3)ศึกษาแนวทางในการ
รั ก ษาเครื อ ข่า ยของศูน ย์ก ารเรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ย นธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า
สานักงานเขตหลักสี่การวิจัยครั้งนี้ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้อานวยการและประธานศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรี ย์ท่ีประสบความสาเร็จ จานวน 2 ศู นย์ ประธานและผู้ จัดการศูนย์การเรี ยนรู้ ท่ีเป็ น
เครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขต
หลั กสี่ จานวน 4 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์ ผลการวิจัยสรุ ปได้ ว่า 1) การสร้ างเครื อข่ายของศูนย์การ
เรียนรู้เป็ นการเชื่อมโยงของกลุ่มคน องค์กรหรือหน่วยงานที่มีเป้ าหมายเดียวกัน มีความสมัครใจที่
จะร่ ว มมื อ กั น ท างาน มี ก ารประสานงานกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย น ทั้ ง ความคิ ด ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ข้ อเสนอแนะ และมีข้อแลกเปลี่ ยนร่ วมกัน 2)องค์ประกอบของเครื อข่ายของศูนย์การเรียนรู้ คือ
การมี แนวคิ ดและอุ ดมการณ์ คล้ า ยกั น มี ก ารแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ท างานร่ ว มกั น
แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้ อง 3) การบริหารจัดการเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้
เป็ นการทางานร่ วมกัน การให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่ งพาอาศัยกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การทางาน มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และมีการติดต่อกันอย่างสม่าเสมอ
คาสาคัญ: การสร้ างเครือข่าย เกษตรอินทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้ าศูนย์การเรียนรู้

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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4) การรักษาเครื อข่ายเป็ น องค์ป ระกอบสุด ท้ า ยที่จาเป็ น ต้ อ งมีเ พื่ อ การรั ก ษาความสาเร็จ ของ
เครือข่ายไว้ ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เครือ ข่า ย 3) การให้ ค วามช่ว ยเหลือ และช่ว ยแก้ ไ ขปัญ หาร่ว มกัน เพื่ อให้ เกิดความยั่งยืนของ
เครือข่าย
1.บทนา
กรุ ง เทพมหานคร มี แ นวทางการปฏิบั ติ ง านเพื่ อ พั ฒ นากรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ น
ศู น ย์ก ลางรวมทั้งเป็ นประตูสู่อ าเซี ยน ในปี งบประมาณ 2559 มุ่ งเน้ น การดาเนิ น การตาม
โครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางของ
อาเซียน หรือมหานครแห่งอาเซียน เป็ นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน 2. กรุงเทพมหานครเป็ น
มหานครแห่ งความสุข 3. กรุงเทพมหานครมีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ทาให้
กรุง เทพมหานครเป็ น มหานครประชาธิป ไตย โดยทั้ง 3 กลุ่ม เป็ น แนวทางการพัฒ นา
กรุงเทพมหานครตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุ ม พั น ธ์ บริ พั ต ร) และ
สอดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ กรุงเทพมหานครเป็ นมหานครน่ าอยู่อย่างยั่งยืน สานักงานเขตหลักสี่จึง
ได้ น้อมนาแนวพระราชดาริ แห่ งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว คือหลักปรั ชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาสู่เป้ าหมาย โดยฝ่ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ได้ จัดทาสวนเกษตรดาดฟ้ าขึ้น เพื่ อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ห้องเรี ยนธรรมชาติเกษตรอินทรี ย์ บน
ดาดฟ้ าชั้น 9 ของอาคารสานักงานเขตหลักสี่ จัดทาแปลงเกษตรสาธิต บนพื้นที่จากัด เน้ นการปลูก
ผักปลอดสารพิษ เป็ นศูนย์การเรียนรู้การใช้ และจัดทาปุ๋ ยชีวภาพ วิเคราะห์การเจริญเติบโตและ
ความปลอดภั ย ของพื ช ผั ก ที่ร ดด้ ว ยปุ๋ ยชี ว ภาพ โดยใช้ พ้ ื นที่ว่ า งเปล่ า ชั้ น ดาดฟ้ าบนอาคาร
สานักงานเขต ซึ่งมีพ้ ื นที่ประมาณ 440 ตารางเมตร มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยเริ่มจากแนวคิด
ของเจ้ าหน้ าที่สนใจจะปลู กผักไว้ รั บประทานกันเอง จึ งได้ เริ่ มจั ดการตั้ งแต่ โครงสร้ างอาคารโดย
ปรึกษาผู้บริหาร (ผู้อานวยการเขต) ขอใช้ พ้ ืนที่และให้ ผ้ ูมีความชานาญด้ านวิศวกร ตรวจสอบการ
รั บ น้าหนั ก และความแข็งแรงของอาคาร การรั่ วซึ มน้า ของอาคาร การระบายน้า การสร้ า ง
ทีมงาน จั ดสถานที่ ทาแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิ ษ บนพื้ นที่จากัด จึงได้ รับความสนใจ
จากหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป และประชาชนต้ องการให้ สานักงานเขตหลักสี่ จัดอบรมการทา
เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงบนพื้นที่จากัด จึงได้ สนองความต้ องการของประชาชน จัดอบรมให้
ความรู้แก่หน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ประชาชน และการส่วนร่ วมของภาคองค์กรต่าง ๆ
โดยผู้บริหารได้ เปิ ดเป็ นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า
เขตหลักสี่ และจากการที่เป็ นต้ นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงในพื้นที่
จากัด จึงได้ มีหน่ วยงาน และบุคคลต่าง ๆ เข้ ามาอบรมและนากลับไปทาในหน่ วยงานหรื อพื้ นที่
ของตนเองและสามารถตั้งเป็ นศู น ย์การเรี ยนรู้ ได้ ซึ่ งจากปั ญ หาของศู น ย์การเรี ยนรู้ ห้องเรี ยน
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ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ คือ พื้ นที่ในการอบรมมีจากัด
ซึ่งจานวนผู้เข้ าอบรมมีจานวนมากขึ้น ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวน
เกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่จึงจาเป็ นต้ องมีการสร้ างเครือข่ายเพื่อรองรับความต้ องการการ
เข้ าอบรมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจานวนมาก
2.วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาวิธกี ารสร้ างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ท่ปี ระสบความสาเร็จ
2. เพื่ อ ศึก ษาวิธีก ารสร้ า งเครือ ข่า ยของศูน ย์การเรียนรู้ ห้ อ งเรีย นธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่
3. เพื่ อ ศึก ษาแนวทางในการรั ก ษาเครื อข่า ยของศูน ย์การเรี ยนรู้ ห้องเรี ย นธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่
แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง สถานที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในด้ านนั้น ๆ มีองค์ประกอบที่
สาคัญคือองค์ความรู้ ทั้งที่เป็ นรูปธรรมและนามธรรม บุคลากรซึ่งมีหน้ าที่ในการจัดการเรียนรู้ หรือ
ให้ บริการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ใี ช้ และผู้รับบริการหรือเรียนรู้ ซึ่งมี
ทั้งบุ คคลภายในบริ เวณใกล้ เคียง และบุ คคลภายนอก หรื ออาจกล่ าวได้ ว่าศู นย์ การเรี ยนรู้ มี 3
องค์ประกอบ คือ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ (ธนวัฒน์ เสนเผือก, 2552,
น.74) การบริหารศูนย์การเรี ยนรู้ควรคานึงถึงการจัดตั้งทีมบริหารที่ทางานรับผิดชอบเต็มเวลา
โดยตรง ซึ่งจะสามารถบริหารงานได้ อย่างเต็มที่บุคคลที่จะมาทาหน้ าที่น้ ีควรมีความสามารถทางด้ าน
การฝึ กอบรมหรือบริหารงานบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้ คาแนะนาทางด้ านสื่อในรูปแบบ
ต่าง ๆ และควรมีความรู้ความเข้ าใจที่นอกเหนื อขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็ นในแนวทางการพัฒนาแบบ
ครบวงจร รู ป แบบของการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ และสื่อในรู ปแบบต่ าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่ งความสาเร็จอีก
ประการหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ คือ การแยกตัวออกมาเป็ นเอกเทศ ไม่ทางานสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อื่น ๆ ไม่ว่า จะเป็ นในรูปของการฝึ กอบรมและการพัฒนาต่าง ๆ เพื่ อหลี กเลี่ ยงการถูกต่อต้ า น
จากหน่ วยงานอื่น ๆ (เอกชัย เพชรอาวุธ, 2550, น.32) เครือข่ายหมายถึง การสร้ างความ
ร่ วมมือในการทางาน เป็ นรู ปแบบทางสังคมที่เปิ ดโอกาสให้ เกิดปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างองค์กร การ
สร้ า งความเป็ นอัน หนึ่งอันเดียวกัน และการมีส่วนร่ วมกับทีมงาน โดยเครื อข่า ยประกอบด้ วย
บุ คคล กลุ่ มองค์ ก ารที่มาประสานกัน มี เ ป้ าหมายการทางานร่ ว มกั น และบุ ค คล กลุ่ มองค์ ก ร
หน่ วยงานเหล่ านี้มีฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งการร่ วมกันทางานนี้จะนาไปสู่การสร้ างพลังและความ
เข้ มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็ นระบบ (สานักงานมาตรฐานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุ ษย์ , 2548, อ้ า งถึงในเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้ างและประสานเครือข่ายชุมชนเพื่อพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน
และครอบครัว 2550, น.1) เครือข่ายมีองค์ประกอบที่สาคัญ 7 ประการคือ 1. การรับรู้มุมมอง
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ร่วมกัน (Common Perception) หมายถึงการที่สมาชิกที่เข้ ามาอยู่ในเครือข่ายต้ องมีความรู้สึกนึก
คิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้ าร่ วมเป็ นเครือข่ายอาทิมีความเข้ าใจในปั ญหามีสานึกใน
การแก้ ไขปั ญหาร่ วมกันและมีความต้ องการความช่ วยเหลือในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันซึ่งจะส่งผล
ให้ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยเกิดความรู้ สึกผู กพั น ในการดาเนิ น กิจกรรมบางอย่ า งเพื่ อแก้ ปั ญ หาความ
เดือดร้ อนที่เกิดขึ้น 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) หมายถึงการมองเห็น
จุ ด มุ่ ง หมายในอนาคตร่ วมกัน ระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ มการรั บ รู้ เข้ า ใจถึ งทิศ ทางเดี ยวกัน และมี
เป้ าหมายที่จ ะดาเนิ นไปด้ ว ยกัน จะช่ วยทาให้ เกิดขบวนการเคลื่ อนไหวของเครื อข่ ายมี พลั งเกิด
เอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้ งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันไป 3. มีผลประโยชน์และ
ความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefit) หมายถึงการที่สมาชิกแต่ละคนมาร่ วมกันเพื่ อ
ประสานผลประโยชน์และความต้ องการซึ่งผลประโยชน์และความต้ องการนั้นจะไม่สามรถบรรลุผล
สาเร็จได้ หากสมาชิ กต่ างคนต่ างอยู่ ดังนั้ นจึ งมีการรวมตัวกันบนฐานผลประโยชน์ ร่วมกันที่มาก
เพียงพอจะดึงดูดให้ รวมเป็ นเครือข่าย 4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายอย่างกว้ างขวาง
(All Stakeholder Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความสาคัญต่อการพัฒนาความ
เข้ มแข็งของเครื อ ข่ า ยเพราะขบวนการการมีส่ว นร่ วมเป็ นเงื่อ นไขที่ทาให้ เกิดการร่ ว มรั บ รู้ ร่ ว ม
ความคิดร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระทาอย่างแข็งขันดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายจึงควรเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะของความเท่าเทียมกันและในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่ายและควรสานต่อ
ความสัมพันธ์ในแนวราบ 5. ขบวนการเสริมสร้ างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship)
หมายถึงการที่สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริ มสร้ างขบวนการทางานของกันและกันโดยที่ใช้ จุด
แข็งของฝ่ ายหนึ่งคอยช่ วยเหลืออีกฝ่ ายหนึ่งที่มีจุดอ่อนซึ่ งจะทาให้ เกิดการประสานผลประโยชน์
ร่วมกันการเสริมสร้ างต่อกันนั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็ นเครือข่ายซึ่งมีผลดีมากกว่าการไม่รวม
เป็ นเครือข่าย 6. การพึ่งพิงร่วมกัน (Interdependence) คือการเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่ละ
ฝ่ ายเนื่ องจากทุ กฝ่ ายต่ างก็มีข้อจากัดในขบวนการทางานและมีความรู้ ประสบการณ์ท่ีแตกต่ า ง
ดังนั้นจึงมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 7. การปฏิสัมพั นธ์เชิงแลกเปลี่ยน
(Interaction) หมายถึงการที่สมาชิกในเครือข่ายมีการทากิจกรรมร่ วมกันเพื่อให้ เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกและผลการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกันนั้นก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เครื อข่ายตามมาด้ วย (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ ศักดิ์, 2543, น.36-43) การบริหารจัดการ
เครือข่ายที่จะทาให้ เครือข่ายมีความเจริญเติบโตและยั่งยืนว่าจะต้ องให้ ความสาคัญใน 3 เรื่องคือ
1. เครื อ ข่ า ยจะจั ดการให้ มี ก ารแลกเปลี่ ยนอะไรระหว่ า งสมาชิ ก จะแลกเปลี่ ย นกัน อย่ า งไร
แลกเปลี่ยนเพื่ ออะไรใครเป็ นผู้ ได้ ประโยชน์ ประโยชน์ ท่ีได้ มีคุณคาเพี ยงใดสาหรั บสมาชิ ก 2.
เครื อ ข่ า ยจะจั ด การให้ มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งสมาชิ ก อย่ า งไรเรื่ อ งอะไรที่ ค วรจะมี ก าร
ติดต่ อสื่อสารจะใช้ ส่ ือประเภทใดในการสื่อสารสารที่ส่ ือมีความหมายต่ อสมาชิ กหรื อไม่ อย่ างไร
ความถี่ในการติดต่อสื่อสารมีมากน้ อยแค่ไหน 3. เครือข่ายจะจัดการให้ ความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างสมาชิกเป็ นไปในทิศทางใดเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการมีรูปแบบหรือไร้ รูปแบบเอื้อ
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อาทรหรื อทาตามหน้ าที่ผูกพั นเป็ นเจ้ าของร่ วมหรื อเป็ นเพี ยงผู้ ถือหุ้ นและรั บกาไรความสัมพั นธ์
ระหว่างสมาชิกมีขอบเขตถึงไหนเป็ นตัวแทนหรือสมาชิกกลุ่ม (ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์, 2549
การธารงรั กษาเครื อข่ ายเป็ นองค์ ประกอบสุดท้ ายที่จ าเป็ นต้ องมี เพื่ อการรั กษาความสาเร็จของ
เครือข่ายไว้ ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมร่ วมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายจะก้ าวไปสู่วงจร
ชี วิตช่ วงถดถอย หากไม่ มีกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิ กของเครื อข่ า ยสามารถกระท าร่ ว มกัน ทั้งนี้ ก็
เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้ าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็ไม่มีโอกาส
ปฏิสัมพั นธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างสมาชิกลดลง ก็ส่งผลให้ เครื อข่ายเริ่มอ่อนแอ ดังนั้น
ความยั่ งยื นของเครื อข่ ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ มีการจั ดกิจกรรมที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง
รูปแบบที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ 2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย
เป็ นองค์ประกอบสาคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ ย่ังยืนต่อไป ความสัมพันธ์ท่ดี ีเป็ นเสมือนนา้ มัน
ที่คอยหล่ อ ลื่ น การท างานร่ ว มกั นให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งราบรื่ น เมื่ อ ใดที่สมาชิ ก ของเครื อ ข่ า ยเกิ ด
ความรู้ สึ ก บาดหมางไม่ เ ข้ าใจกั น หรื อ เกิ ด ความขั ด แย้ งระหว่ า งกั น โดยหาข้ อตกลงไม่ ไ ด้
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้ าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ ไขอย่างทันท่วงทีกจ็ ะนาไปสู่ความ
เสื่ อ มถอยและความสิ้ นสุ ด ลงของเครื อ ข่ า ยได้ ดั ง นั้ น จึ งควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมบางอย่ า งที่ มี
จุดประสงค์เพื่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่าเสมอ 3.
การกาหนดกลไกสร้ างระบบจูงใจ ในการรักษาเครือข่ายและรวมไปถึงการขยายเครือข่าย ดังนั้นจึง
จาเป็ นต้ องมีการกาหนดกลไกบางประการที่จะช่ วงจู งใจให้ สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ ามีส่วน
ร่ วม เช่ น การให้ ค่าตอบแทน การให้ เกียรติยศและชื่อเสียง เป็ นต้ น 4. การจัดหาทรัพยากร
สนั บสนุ นอย่างเพี ยงพอ หลายเครื อข่ายต้ องหยุดดาเนิ นการไป เนื่องจากขาดแคลนทรั พยากร
สนับสนุ นการดาเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้ านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ที่สาคัญ
คือเงินทุนในการดาเนินงานซึ่งเปรียบเทียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่ อเลี้ยงเครือข่ายให้ สามารถ
ดาเนินการต่ อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพี ยงพอที่จะจุ นเจื อ เครื อข่ายอาจต้ องปิ ดตัวลงในที่สุด หาก
ได้ รับการสนับสนุ นจะต้ องมีระบบตรวจสอบการใช้ จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็ นระยะ
5. การให้ ความช่วยเหลือและช่วยแก้ ไขปั ญหาเครือข่ายอาจเกิดปั ญหาระหว่างการดาเนินงานได้
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเครื อข่ายที่เพิ่ งเริ่ มดาเนินการใหม่ ๆ การมีท่ปี รึ กษาที่ดีคอยให้ คาแนะนาและ
คอยช่ วยเหลื อจะช่ วยให้ เครื อข่ ายสามารถดาเนิ นการต่ อไปได้ 6. การสร้ างผู้ น ารุ่ นใหม่ อย่ าง
ต่อเนื่อง กุญแจหลักของการจะรักษาเครือข่ายให้ คงอยู่และดาเนินการต่อไปอย่างยั่งยืนได้ คือ การ
สร้ างผู้นารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง แม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นาหรือผู้บุกเบิกเครือข่าย เครือข่ายก็
จะยังคงดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งจะต้ องมีการคัดเลือก ฝึ กฝน และส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาผู้นารุ่น
ใหม่ข้ นึ มาอยู่เสมอ โดยต้ องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้ านความรู้ ความสามารถ การมี
ประสบการณ์ร่วมกับเครื อข่าย และที่สาคัญคือเป็ นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็ นศูนย์รวมใจคน
ในเครือข่ายได้ และดาเนินการนาคนเหล่านี้มารับการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ โดยจัดอบรมตาม
ความสอดคล้ องกับภารกิจของแต่ละเครือข่าย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543, น.90-100)
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รูปแบบการสร้ างเครือข่ายมีความยืดหยุ่นมีความสัมพั นธ์เชิงโครงสร้ างแบบผสมผสานระหว่ าง
ลั ก ษณะที่ เ ป็ นทางการหรื อ แนวดิ่ ง กั บ ไม่ เ ป็ นทางการหรื อ แนวราบปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ
ประกอบด้ วย 1. กระบวนการขับเคลื่อนงานโดยผ่านผู้นาที่มีวิสัยทัศน์สะท้ อนสภาพปั ญหาความ
ต้ องการของคนในชุมชนและทุนทางสังคมรวมทั้งการทางานเป็ นทีม 2. การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน (ธีรวิชญ์ จันทกูล, 2557)
3.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ โดยผู้วิจัยใช้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview)
4.วิธีดาเนินการวิจยั
การกาหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคคลที่ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) จาก
ศู นย์ การเรี ยนรู้ เกษตรอินทรี ย์ท่ีประสบความสาเร็จ จานวน 2 ศู นย์ และศู น ย์ก ารเรี ยนรู้ ท่ีเป็ น
เครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขต
หลักสี่จานวน 4 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์
ตัวอย่าง ทาการสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง คื อ ผู้ อ านวยการและประธานศู นย์ การเรี ยนรู้ เกษตรอินทรี ย์ท่ีประสบความสาเร็จ
จานวน 2 ศูนย์ ประธานและผู้จัดการศูนย์การเรี ยนรู้ท่เี ป็ นเครื อข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรี ยน
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่จานวน 4 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์ ดังนี้
1)ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ท่ปี ระสบความสาเร็จ
1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้ านหัวอ่าว อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคอยรุตตั๊กวา (ลาไทร) แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอกกรุงเทพมหานคร
2)เครื อข่ายของศู นย์การเรี ยนรู้ห้องเรี ยนธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า
สานักงานเขตหลักสี่
1. ศูนย์อบรมบ้ านสวนเรียนรู้ Organic Way
2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง
3. ศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม
4. ศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา (สุขุมวิท 62)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการศึกษาข้ อมูลจากหนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และจากการ
สัมภาษณ์ การจดบันทึก การบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ และทาการ
ถอดเทป โดยจะดึงแต่ประเด็นที่มีความเกี่ยวข้ องที่สามารถตอบปัญหานาการวิจัยในการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุป ซึ่งได้ จากการสัมภาษณ์ และ
การสังเกตการณ์ เพื่อนาเสนอในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา โดยใช้ แนวคิดเกี่ยวกับการสร้ าง
เครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย และการรักษาเครือข่าย เป็ นกรอบใน
การวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ คาตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
5.ผลการวิจยั
ด้านการบริหารจัดการศูนย์จากการศึกษาพบว่าแต่ละศูนย์การเรียนรู้มีรูปแบบการบริหาร
จัดการศูนย์ท่แี ตกต่างกันออกไป คือ ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตร
ดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ มีการบริหารงานแบบหน่วยงานราชการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้ านหัว
อ่าวและศู นย์การเรี ยนรู้เ ศรษฐกิจพอเพี ยงชุ มชนคอยรุตตั๊กวา (ลาไทร) จะมีการบริ หารงานใน
รูปแบบของคณะกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์
ออร์แกนิคฟาร์ม มีการบริหารงานแบบเจ้ าของคนเดียว และศูนย์การเรียนรู้สวนผักบ้ านคุณตามีการ
บริหารงานแบบครอบครัว ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่แต่ละศูนย์การเรียนรู้ได้ ประสบปั ญหามีความไม่
แตกต่างกันมากส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่องของการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
ด้ านปัญหาโรคของพืช ด้ านบุคลากรและด้ านงบประมาณ
ด้านการสร้างเครื อ ข่ ายจากการศึ ก ษาพบว่ า แต่ ละศู น ย์ การเรี ยนรู้ มี รู ป แบบการวาง
แผนการสร้ างเครือข่าย การคัดเลือก และวิธีการชักชวนองค์กรหรือหน่วยงานให้ มาเป็ นเครือข่าย
โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการวางแผนคัดเลือกจากหน่ วยงานหรือบุคคลที่ร้ ูจักคุ้นเคย คนที่เคยมาอบรม
หรื อ เคยท างานร่ วมกันมาก่ อ น โดยมี องค์ ป ระกอบที่ส าคั ญ คื อ การมี แ นวคิ ดและอุ ดมการณ์
คล้ ายกัน คือ การใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการทาเกษตรแบบยั่งยืนโดยไม่ใช้ สารพิ ษ
และมองว่ า แต่ ละหน่ วยงานหรื อ บุ คคลนั้ น มี ความสามารถหรื อมี จุ ดเด่ น ในเรื่ องใด โดยมี การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ ทางานร่ วมกัน แบ่ งปั นทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดตั้ง
กลุ่มหรือเครือข่ายของตนเองในโซเซี่ยวเน็ตเวิร์ค เช่น เฟสบุค๊ ไลน์กลุ่ม เป็ นต้ น
ด้านการบริหารเครือข่ ายและการรักษาเครือข่ายจากการศึกษาพบว่าวิธีการบริหารงาน
เครือข่ายและการรักษาเครือข่ายของแต่ละศูนย์การเรียนรู้เป็ นการทางานร่ วมกันแบบครั้งคราวเมื่อ
เครือข่ายใดมีปัญหาในด้ านต่าง ๆ เช่ น การขาดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ขาดแคลน
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จะมี ก ารให้ ค วามช่ วยเหลื อ การพึ่ งพาอาศั ย กัน มี ก ารร่ ว มมื อกั น ท างาน มี ก าร
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แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์การทางาน มี การจั ดกิจกรรมร่ วมกัน และมีการติ ดต่ อกันอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนของเครือข่าย
6.อภิปรายผล
สาหรับการอภิปรายผลการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้
1. การสร้ างเครือข่าย จากผลการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมการสร้ างเครื อข่ายของศูนย์การ
เรียนรู้เป็ นการเชื่อมโยงของกลุ่มคน หน่วยงานที่มีเป้ าหมายเดียวกัน สมัครใจที่จะร่ วมมือกันทางาน
มี ก ารประสานงานกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย น ทั้ง ความคิ ด ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ข้ อ เสนอแนะ และมี ข้ อ
แลกเปลี่ ยนร่ วมกัน ซึ่งได้ สอดคล้ องกับที่ นฤมล นิราทร (2543, น.11-12) ได้ กล่าวว่าทฤษฎี
และแนวคิดที่อธิบายการเกิดเครื อข่ายในการทางาน ได้ แก่ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนหรื อ Exchange
Theory ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ ระหว่ างกัน ดั งนั้ นเหตุ ผลหลั กที่จะทาให้ เครื อข่ า ย
เกิ ดขึ้ นได้ (โดยสมั ครใจ) คื อ แต่ ละฝ่ ายมองเห็น ผลประโยชน์ ท่ีตนจะได้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว ม
เครือข่าย ซึ่งจะนาไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกัน หรือเข้ าร่ วมเป็ นเครือข่าย และแนวคิดการรวม
พลัง หรือ Synergy ซึ่งอธิบายได้ ด้วยสมการ 1 + 1 = 3 หรือ 2 + 2 = 5 เป็ นการรวมพลังกัน
ทางานนาไปสู่ผลได้ ท่มี ีคุณค่าทวีคูณ หรือเข้ มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะทางานโดยโดดเดี่ยว
2. องค์ประกอบของเครื อข่าย จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้มี
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ การมี แ นวคิ ด และอุ ด มการณ์ ค ล้ ายกั น มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ทางานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้ องกับที่ เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศ์ ศักดิ์ (2543, น.36-43) ได้ กล่ าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญของเครื อข่ ายว่ ามีองค์ประกอบที่
สาคัญ 7 ประการ คือ 1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) มีผลประโยชน์และ
ความสนใจร่ วมกัน 4) การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กของเครื อข่ ายอย่ า งกว้ า งขวาง 5) ขบวนการ
เสริมสร้ างซึ่งกันและกัน 6) การพึ่งพาร่วมกัน 7) การปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
3. การบริหารจัดการเครือข่าย จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้เป็ น
การทางานร่วมกัน การให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพึ่งพาอาศัยกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ก ารทางาน มี ก ารจั ดกิจกรรมร่ วมกัน และมี การติ ดต่ อกันอย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ งได้
สอดคล้ องกับที่ ขนิฎฐา กาญจนรั งษีนนท์ (2547, น.14) ได้ ให้ ความเห็น เกี่ยวกับ การบริ หาร
จัดการเครื อข่ายที่จะทาให้ เครื อข่ายมีความเจริ ญเติบโตและยั่งยืนว่ าจะต้ องให้ ความสาคัญใน 3
เรื่ อ ง คือ 1) ให้ มีก ารแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรกัน ระหว่ า งสมาชิก 2) ให้ มีก ารติด ต่อ สื่ อ สาร
ระหว่างกัน 3) มีความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิก
4. การรั กษาเครื อข่ายจากการศึ กษาพบว่ าภาพโดยรวมของศู นย์การเรี ยนรู้ คือ มีการ
ติดต่อกันอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ เกิดความยั่งยืนของเครื อข่าย ซึงสอดคล้ องกับ เกรียงศักดิ์ เจริ ญ
วงศ์ศักดิ์ (2543, น.90-100) ได้ กล่าวถึงการธารงรั กษาเครือข่ายไว้ ว่าการรั กษาเครือข่า ยเป็ น
องค์ประกอบสุดท้ ายที่จาเป็ นต้ องมีเพื่ อการรั กษาความสาเร็จของเครื อข่ายไว้ ดังนี้ 1) การจัด
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กิจกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย 3) การให้ ความ
ช่วยเหลือและช่วยแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
7.ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. เข้ าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายเมื่อเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมให้ มากครั้งที่สุด
2. ขอสนับสนุ นวิทยากรจากเครื อข่ายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อมาสอน
ให้ ผ้ ูท่เี ข้ ามาอบรมกับทางศูนย์การเรียนรู้ของสานักงานเขตหลักสี่
3. แต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ประสานงานด้ านเครือข่ายโดยตรง
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