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การสรา้งเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรูห้อ้งเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย ์

สวนเกษตรดาดฟ้า ส านกังานเขตหลกัสีก่รุงเทพมหานคร 

 

กฤษณา  มุขทอง* 

รองศาสตราจารยพ์พิฒัน ์ ไทยอารี ** 

บทคดัย่อ 

 

งานวิจัยเร่ืองการสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์สวน

เกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการสร้างเครือข่ายของศูนย์การ

เรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ 2) ศึกษาวิธ ีการสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน

ธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า  ส านักงานเขตหลักสี่ 3)ศึกษาแนวทางในการ

รักษาเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า  

ส านักงานเขตหลักสี่การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์บุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้อ านวยการและประธานศูนย์การเรียนรู้

เกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ จ านวน 2 ศูนย์ ประธานและผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น

เครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขต

หลักสี่ จ านวน 4 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  1) การสร้างเครือข่ายของศูนย์การ

เรียนรู้เป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มคน องค์กรหรือหน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีความสมัครใจที่

จะร่วมมือกันท างาน มีการประสานงานกัน มีการแลกเปล่ียน ทั้งความคิด ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อเสนอแนะ และมีข้อแลกเปล่ียนร่วมกัน 2)องค์ประกอบของเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ คือ 

การมีแนวคิดและอุดมการณ์คล้ายกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  ท างานร่วมกัน 

แบ่งปันทรัพยากรซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสอดคล้อง 3)  การบริหารจัดการเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้

เป็นการท างานร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การพ่ึงพาอาศัยกัน มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์การท างาน มีการจัดกจิกรรมร่วมกนั และมีการติดต่อกนัอย่างสม ่าเสมอ 

ค าส าคัญ:  การสร้างเครือข่าย เกษตรอนิทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้าศูนย์การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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4) การรักษาเครือข่ายเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการรักษาความส าเร็จของ

เครือข่ายไว้ ดังน้ี 1) การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

เครือข่าย 3) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของ

เครือข่าย 

 

1.บทน า   

กรุงเทพมหานคร มีแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น

ศูนย์กลางรวมทั้งเป็นประตูสู่อาเซียน ในปีงบประมาณ 2559 มุ่งเน้นการด าเนินการตาม

โครงการ/กจิกรรมแบบบูรณาการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  ดังน้ี 1. กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของ

อาเซียน หรือมหานครแห่งอาเซียน เป็นมหานครแห่งโอกาสของทุกคน 2. กรุงเทพมหานครเป็น

มหานครแห่งความสุข 3. กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ท าให้

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครประชาธิปไตย โดยทั้ง 3 กลุ่มเป็นแนวทางการพัฒนา

กรุงเทพมหานครตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และ

สอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) และจาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครน่าอยู่อย่างย่ังยืน ส านักงานเขตหลักสี่จึง

ได้น้อมน าแนวพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว คือหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่เป้าหมาย โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ได้จัดท าสวนเกษตรดาดฟ้าขึ้ น เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ บน

ดาดฟ้าช้ัน 9 ของอาคารส านักงานเขตหลักสี่ จัดท าแปลงเกษตรสาธติ บนพ้ืนที่จ ากดั เน้นการปลูก

ผักปลอดสารพิษ เป็นศูนย์การเรียนรู้การใช้และจัดท าปุ๋ยชีวภาพ วิเคราะห์การเจริญเติบโตและ

ความปลอดภัยของพืชผักที่รดด้วยปุ๋ยชีวภาพ  โดยใช้พ้ืนที่ ว่างเปล่า  ช้ันดาดฟ้าบนอาคาร

ส านักงานเขต  ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ  440  ตารางเมตร  มาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยเร่ิมจากแนวคิด

ของเจ้าหน้าที่สนใจจะปลูกผักไว้รับประทานกันเอง  จึงได้เร่ิมจัดการต้ังแต่โครงสร้างอาคารโดย

ปรึกษาผู้บริหาร (ผู้อ านวยการเขต)  ขอใช้พ้ืนที่และให้ผู้มีความช านาญด้านวิศวกร ตรวจสอบการ

รับน ้าหนักและความแขง็แรงของอาคาร  การร่ัวซึมน ้าของอาคาร   การระบายน ้า  การสร้าง

ทมีงาน  จัดสถานที่  ท าแปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ  บนพ้ืนที่จ ากัด  จึงได้รับความสนใจ

จากหน่วยงาน  ประชาชนทั่วไป  และประชาชนต้องการให้ส านักงานเขตหลักสี่  จัดอบรมการท า

เกษตรอนิทรีย์แบบพอเพียงบนพ้ืนที่จ ากัด  จึงได้สนองความต้องการของประชาชน  จัดอบรมให้

ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   ประชาชน  และการส่วนร่วมของภาคองค์กรต่าง ๆ 

โดยผู้บริหารได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า  

เขตหลักสี่ และจากการที่เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงในพ้ืนที่

จ ากัด จึงได้มีหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ เข้ามาอบรมและน ากลับไปท าในหน่วยงานหรือพ้ืนที่

ของตนเองและสามารถตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ ซ่ึงจากปัญหาของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน
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ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ คือ พ้ืนที่ในการอบรมมีจ ากัด

ซ่ึงจ านวนผู้เข้าอบรมมีจ านวนมากขึ้ น ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวน

เกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือรองรับความต้องการการ

เข้าอบรมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจ านวนมาก 

 

2.วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาวิธกีารสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ที่ประสบความส าเรจ็ 

2.  เพ่ือศึกษาวิธีการสร้างเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ  เกษตร

อนิทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า  ส านักงานเขตหลักสี่ 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการรักษาเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ    

เกษตรอินทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า  ส านักงานเขตหลักสี่ 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง  

ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง สถานที่เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในด้านน้ัน ๆ มีองค์ประกอบที่

ส าคัญคือองค์ความรู้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม บุคลากรซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ หรือ

ให้บริการ การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และผู้รับบริการหรือเรียนรู้  ซ่ึงมี

ทั้งบุคคลภายในบริเวณใกล้เคียง และบุคคลภายนอก หรืออาจกล่าวได้ว่าศูนย์การเรียนรู้มี 3 

องค์ประกอบ คือ แหล่งเรียนรู้  องค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้  (ธนวัฒน์  เสนเผือก, 2552, 

น.74)  การบริหารศูนย์การเรียนรู้ควรค านึงถึงการจัดต้ังทมีบริหารที่ท  างานรับผิดชอบเตม็เวลา

โดยตรง ซ่ึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างเตม็ที่บุคคลที่จะมาท าหน้าที่น้ีควรมีความสามารถทางด้าน

การฝึกอบรมหรือบริหารงานบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้ค าแนะน าทางด้านสื่อในรูปแบบ

ต่าง ๆ และควรมีความรู้ความเข้าใจที่นอกเหนือข้ึนไปอีกไม่ว่าจะเป็นในแนวทางการพัฒนาแบบ

ครบวงจร รูปแบบของการเรียนรู้ต่าง ๆ และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซ่ึงความส าเร็จอีก

ประการหน่ึงของศูนย์การเรียนรู้ คือ การแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ ไม่ท างานสัมพันธ์กับหน่วยงาน

อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการฝึกอบรมและการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกต่อต้าน

จากหน่วยงานอื่น ๆ (เอกชัย เพชรอาวุธ, 2550, น.32) เครือข่ายหมายถึง การสร้างความ

ร่วมมือในการท างาน เป็นรูปแบบทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กร การ

สร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และการมีส่วนร่วมกับทีมงาน โดยเครือข่ายประกอบด้วย 

บุคคล กลุ่มองค์การที่มาประสานกัน มีเป้าหมายการท างานร่วมกัน และบุคคล กลุ่มองค์กร 

หน่วยงานเหล่าน้ีมีฐานะเท่าเทียมกัน ซ่ึงการร่วมกันท างานน้ีจะน าไปสู่การสร้างพลังและความ

เข้มแขง็ในการพัฒนาอย่างย่ังยืนและเป็นระบบ (ส านักงานมาตรฐานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ , 2548, อ้างถึงในเอกสาร

ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างและประสานเครือข่ายชุมชนเพ่ือพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 

และครอบครัว 2550, น.1)  เครือข่ายมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 ประการคือ 1. การรับรู้มุมมอง
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ร่วมกัน (Common Perception) หมายถึงการที่สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึก

คิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาทิมีความเข้าใจในปัญหามีสานึกใน

การแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกันซ่ึงจะส่งผล

ให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการดาเนินกิจกรรมบางอย่างเพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนที่เกิดข้ึน 2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) หมายถึงการมองเห็น

จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มการรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกันและมี

เป้าหมายที่จะดาเนินไปด้วยกันจะช่วยทาให้เกิดขบวนการเคล่ือนไหวของเครือข่ายมีพลังเกิด

เอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองที่แตกต่างกันไป 3. มีผลประโยชน์และ

ความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefit) หมายถึงการที่สมาชิกแต่ละคนมาร่วมกันเพ่ือ

ประสานผลประโยชน์และความต้องการซ่ึงผลประโยชน์และความต้องการน้ันจะไม่สามรถบรรลุผล

ส าเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ดังน้ันจึงมีการรวมตัวกันบนฐานผลประโยชน์ร่วมกันที่มาก

เพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย 4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 

(All Stakeholder Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความ

เข้มแข็งของเครือข่ายเพราะขบวนการการมีส่วนร่วมเป็นเง่ือนไขที่ทาให้เกิดการร่วมรับรู้ร่วม

ความคิดร่วมตัดสนิใจและร่วมลงมือกระทาอย่างแขง็ขันดังน้ันสมาชิกในเครือข่ายจึงควรเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ในลักษณะของความเท่าเทยีมกันและในฐานะหุ้นส่วนของเครือข่ายและควรสานต่อ

ความสัมพันธ์ในแนวราบ 5. ขบวนการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship) 

หมายถึงการที่สมาชิกในเครือข่ายต่างกต้็องเสริมสร้างขบวนการทางานของกันและกันโดยที่ใช้จุด

แขง็ของฝ่ายหน่ึงคอยช่วยเหลืออีกฝ่ายหน่ึงที่มีจุดอ่อนซ่ึงจะทาให้เกิดการประสานผลประโยชน์

ร่วมกันการเสริมสร้างต่อกันน้ันเกิดขึ้ นจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายซ่ึงมีผลดีมากกว่าการไม่รวม

เป็นเครือข่าย 6. การพ่ึงพิงร่วมกัน (Interdependence) คือการเติมเตม็ในส่วนที่ขาดของแต่ละ

ฝ่ายเน่ืองจากทุกฝ่ายต่างกมี็ข้อจากัดในขบวนการทางานและมีความรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง

ดังน้ันจึงมีการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 7. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียน 

(Interaction) หมายถึงการที่สมาชิกในเครือข่ายมีการทากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้เกิดปฏสิัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกและผลการปฏสิัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียนระหว่างกันน้ันก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

เครือข่ายตามมาด้วย (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2543, น.36-43)  การบริหารจัดการ

เครือข่ายที่จะท าให้เครือข่ายมีความเจริญเติบโตและย่ังยืนว่าจะต้องให้ความส าคัญใน 3 เร่ืองคือ 

1. เครือข่ายจะจัดการให้มีการแลกเปล่ียนอะไรระหว่างสมาชิกจะแลกเปล่ียนกันอย่างไร

แลกเปล่ียนเพ่ืออะไรใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ประโยชน์ที่ได้มีคุณค าเพียงใดสาหรับสมาชิก 2. 

เครือข่ายจะจัดการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกอย่างไรเร่ืองอะไรที่ควรจะมีการ

ติดต่อสื่อสารจะใช้สื่อประเภทใดในการสื่อสารสารที่สื่อมีความหมายต่อสมาชิกหรือไม่อย่างไร

ความถี่ในการติดต่อสื่อสารมีมากน้อยแค่ไหน 3. เครือข่ายจะจัดการให้ความสัมพันธ์ทางสังคม

ระหว่างสมาชิกเป็นไปในทิศทางใดเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการมีรูปแบบหรือไร้รูปแบบเอื้ อ
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อาทรหรือทาตามหน้าที่ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมหรือเป็นเพียงผู้ถือหุ้นและรับกาไรความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกมีขอบเขตถึงไหนเป็นตัวแทนหรือสมาชิกกลุ่ม  (ขนิฎฐา  กาญจนรังสีนนท์, 2549  

การธ ารงรักษาเครือข่ายเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการรักษาความส าเร็จของ

เครือข่ายไว้  ดังน้ี  1.  การจัดกิจกรรมร่วมที่ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เครือข่ายจะก้าวไปสู่วงจร

ชีวิตช่วงถดถอย หากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระท าร่วมกัน ทั้งน้ีก็

เน่ืองจาก เม่ือไม่มีกิจกรรมกไ็ม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายกไ็ม่มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลดลง กส่็งผลให้เครือข่ายเร่ิมอ่อนแอ ดังน้ัน 

ความย่ังยืนของเครือข่ายจะเกิดข้ึนกต่็อเม่ือได้มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  2.  การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

เป็นองค์ประกอบส าคัญย่ิงในการรักษาเครือข่ายให้ย่ังยืนต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน า้มัน

ที่คอยหล่อล่ืนการท างานร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบร่ืน เม่ือใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิด

ความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ 

สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกกจ็ะเร่ิมแตกร้าว ซ่ึงหากไม่มีการแก้ไขอย่างทนัท่วงทกีจ็ะน าไปสู่ความ

เสื่อมถอยและความสิ้ นสุดลงของเครือข่ายได้ ดังน้ัน จึงควร มีการจัดกิจกรรมบางอย่างที่ มี

จุดประสงค์เพ่ือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม ่าเสมอ  3. 

การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  ในการรักษาเครือข่ายและรวมไปถึงการขยายเครือข่าย ดังน้ันจึง

จ าเป็นต้องมีการก าหนดกลไกบางประการที่จะช่วงจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วน

ร่วม เช่น การให้ค่าตอบแทน การให้เกียรติยศและช่ือเสียง เป็นต้น  4.  การจัดหาทรัพยากร

สนับสนุนอย่างเพียงพอ หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป เน่ืองจากขาดแคลนทรัพยากร

สนับสนุนการด าเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และบุคลากร ที่ส าคัญ

คือเงินทุนในการด าเนินงานซ่ึงเปรียบเทียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเล้ียงเครือข่ายให้สามารถ

ด าเนินการต่อไปได้ เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หาก

ได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ  

5.  การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาเครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด าเนินงานได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเครือข่ายที่เพ่ิงเร่ิมด าเนินการใหม่ ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค าแนะน าและ

คอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้  6.  การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่าง

ต่อเน่ือง กุญแจหลักของการจะรักษาเครือข่ายให้คงอยู่และด าเนินการต่อไปอย่างย่ังยืนได้ คือ การ

สร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเน่ือง แม้จะมีการเปล่ียนแปลงตัวผู้น าหรือผู้บุกเบิกเครือข่าย เครือข่ายก็

จะยังคงด าเนินการต่อไปได้ ซ่ึงจะต้องมีการคัดเลือก ฝึกฝน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้น ารุ่น

ใหม่ข้ึนมาอยู่เสมอ โดยต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ การมี

ประสบการณ์ร่วมกับเครือข่าย และที่ส าคัญคือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจคน

ในเครือข่ายได้ และด าเนินการน าคนเหล่าน้ีมารับการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ โดยจัดอบรมตาม

ความสอดคล้องกบัภารกจิของแต่ละเครือข่าย  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2543, น.90-100) 
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รูปแบบการสร้างเครือข่ายมีความยืดหยุ่นมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแบบผสมผสานระหว่าง

ลักษณะที่ เป็นทางการหรือแนวด่ิงกับไม่เป็นทางการหรือแนวราบปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ประกอบด้วย 1. กระบวนการขับเคล่ือนงานโดยผ่านผู้น าที่มีวิสัยทศัน์สะท้อนสภาพปัญหาความ

ต้องการของคนในชุมชนและทุนทางสงัคมรวมทั้งการท างานเป็นทมี  2. การมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน (ธรีวิชญ์  จันทกูล, 2557)  

 

3.เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสมัภาษณ์ และแบบสงัเกตการณ์ โดยผู้วิจัยใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  

 

4.วิธีด าเนินการวิจยั 

 การก าหนดประชากรและการเลือกตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ บุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จาก

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จจ านวน 2 ศูนย์ และศูนย์การเรียนรู้ที่เป็น

เครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขต

หลักสี่จ านวน 4 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์ 

ตวัอย่าง ท าการสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง คือ ผู้อ านวยการและประธานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ 

จ านวน 2 ศูนย์ ประธานและผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน

ธรรมชาติ เกษตรอนิทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่จ านวน 4 ศูนย์ รวม 6 ศูนย์ ดังน้ี 

 1)ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ที่ประสบความส าเรจ็ 

1. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

2. ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกจิพอเพียงชุมชนคอยรุตตั๊กวา (ล าไทร) แขวงโคกแฝด เขต

หนองจอกกรุงเทพมหานคร 

2)เครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า 

ส านักงานเขตหลักสี่ 

1. ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้  Organic Way 

2. ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรในเมือง 

3. ศูนย์การเรียนรู้ ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม 

4. ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สขุุมวิท 62)  
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ท าการศึกษาข้อมูลจากหนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการ

สมัภาษณ์ การจดบันทกึ การบันทกึเสยีงโดยเคร่ืองบันทกึเสยีงตลอดการสมัภาษณ์ และท าการ

ถอดเทป โดยจะดึงแต่ประเดน็ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถตอบปัญหาน าการวิจัยในการศึกษา 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์ และ

การสังเกตการณ์ เพ่ือน าเสนอในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกบัการสร้าง

เครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่าย และการรักษาเครือข่าย เป็นกรอบใน

การวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

5.ผลการวิจยั 

ดา้นการบริหารจดัการศูนยจ์ากการศึกษาพบว่าแต่ละศูนย์การเรียนรู้มีรูปแบบการบริหาร

จัดการศูนย์ที่แตกต่างกันออกไป คือ ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตร

ดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่  มีการบริหารงานแบบหน่วยงานราชการ  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัว

อ่าวและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคอยรุตตั๊กวา (ล าไทร) จะมีการบริหารงานใน

รูปแบบของคณะกรรมการ  ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และศูนย์การเรียนรู้ ลุงรีย์

ออร์แกนิคฟาร์ม มีการบริหารงานแบบเจ้าของคนเดียว และศูนย์การเรียนรู้สวนผักบ้านคุณตามีการ

บริหารงานแบบครอบครัว ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคที่แต่ละศูนย์การเรียนรู้ได้ประสบปัญหามีความไม่

แตกต่างกันมากส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ 

ด้านปัญหาโรคของพืช ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ 

ดา้นการสร้างเครือข่ายจากการศึกษาพบว่าแต่ละศูนย์การเรียนรู้มีรูปแบบการวาง

แผนการสร้างเครือข่าย การคัดเลือก และวิธีการชักชวนองค์กรหรือหน่วยงานให้มาเป็นเครือข่าย 

โดยส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนคัดเลือกจากหน่วยงานหรือบุคคลที่รู้จักคุ้นเคย คนที่เคยมาอบรม

หรือเคยท างานร่วมกันมาก่อน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมีแนวคิดและอุดมการณ์

คล้ายกัน คือ การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการท าเกษตรแบบย่ังยืนโดยไม่ใช้สารพิษ 

และมองว่าแต่ละหน่วยงานหรือบุคคลน้ันมีความสามารถหรือมีจุดเด่นในเร่ืองใด โดยมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  ท างานร่วมกัน แบ่งปันทรัพยากรซ่ึงกันและกัน โดยมีการจัดตั้ง

กลุ่มหรือเครือข่ายของตนเองในโซเซ่ียวเนต็เวิร์ค เช่น เฟสบุค๊ ไลน์กลุ่ม เป็นต้น  

ดา้นการบริหารเครือข่ายและการรกัษาเครือข่ายจากการศึกษาพบว่าวิธีการบริหารงาน

เครือข่ายและการรักษาเครือข่ายของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ เป็นการท างานร่วมกันแบบคร้ังคราวเมื่อ

เครือข่ายใดมีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การขาดวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ขาดแคลน

วัสดุอุปกรณ์ จะมีการให้ความช่วยเหลือ การพ่ึงพาอาศัยกัน มีการร่วมมือกันท างาน มีการ
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แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และมีการติดต่อกันอย่าง

สม ่าเสมอเพ่ือให้เกดิความย่ังยืนของเครือข่าย  

 

6.อภิปรายผล 

ส าหรับการอภิปรายผลการศึกษา สามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

1.  การสร้างเครือข่าย จากผลการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมการสร้างเครือข่ายของศูนย์การ

เรียนรู้เป็นการเช่ือมโยงของกลุ่มคน หน่วยงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน สมัครใจที่จะร่วมมือกันท างาน 

มีการประสานงานกัน มีการแลกเปล่ียน ทั้งความคิด ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ และมีข้อ

แลกเปล่ียนร่วมกัน ซ่ึงได้สอดคล้องกับที่ นฤมล  นิราทร (2543, น.11-12) ได้กล่าวว่าทฤษฎี

และแนวคิดที่อธิบายการเกิดเครือข่ายในการท างาน ได้แก่ ทฤษฎีการแลกเปล่ียนหรือ Exchange 

Theory ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกัน ดังน้ันเหตุผลหลักที่จะท าให้เครือข่าย

เกิดข้ึนได้ (โดยสมัครใจ) คือ แต่ละฝ่ายมองเห็นผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการเข้าร่วม

เครือข่าย ซ่ึงจะน าไปสู่ความเตม็ใจที่จะประสานกัน หรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  และแนวคิดการรวม

พลัง หรือ Synergy ซ่ึงอธิบายได้ด้วยสมการ 1 + 1 = 3 หรือ 2 + 2 = 5 เป็นการรวมพลังกัน

ท างานน าไปสู่ผลได้ที่มีคุณค่าทวีคูณ หรือเข้มแขง็มากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท างานโดยโดดเด่ียว 

2.  องค์ประกอบของเครือข่าย จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้มี

องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมีแนวคิดและอุดมการณ์คล้ายกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์  ท างานร่วมกนั แบ่งปันทรัพยากรซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคล้องกับที่ เกรียงศักด์ิ  เจริญ

วงศ์ศักด์ิ (2543, น.36-43) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของเครือข่ายว่ามีองค์ประกอบที่

ส าคัญ 7 ประการ คือ 1) การรับรู้มุมมองร่วมกนั 2) การมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน 3) มีผลประโยชน์และ

ความสนใจร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกของเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 5) ขบวนการ

เสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั 6) การพ่ึงพาร่วมกนั 7) การปฏสิมัพันธเ์ชิงแลกเปล่ียน 

3.  การบริหารจัดการเครือข่าย จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้เป็น

การท างานร่วมกนั การให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การพ่ึงพาอาศัยกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์การท างาน มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และมีการติดต่อกันอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงได้

สอดคล้องกับที่ ขนิฎฐา  กาญจนรังษีนนท์ (2547, น.14) ได้ให้ความเหน็เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการเครือข่ายที่จะท าให้เครือข่ายมีความเจริญเติบโตและย่ังยืนว่าจะต้องให้ความส าคัญใน 3 

เร่ือง คือ 1) ให้มีการแลกเปล่ียนทรัพยากรกันระหว่างสมาชิก 2) ให้มีการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างกัน 3) มีความสมัพันธร่์วมกนัระหว่างสมาชิก  

4.  การรักษาเครือข่ายจากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้ คือ มีการ

ติดต่อกันอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของเครือข่าย ซึงสอดคล้องกับ เกรียงศักด์ิ  เจริญ

วงศ์ศักด์ิ (2543, น.90-100) ได้กล่าวถึงการธ ารงรักษาเครือข่ายไว้ว่าการรักษาเครือข่ายเป็น

องค์ประกอบสุดท้ายที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือการรักษาความส าเร็จของเครือข่ายไว้ ดังน้ี 1) การจัด 
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กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย 3) การให้ความ

ช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

7.ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

1.  เข้าร่วมกจิกรรมกบัเครือข่ายเม่ือเครือข่ายมีการจัดกจิกรรมให้มากคร้ังที่สุด 

2.  ขอสนับสนุนวิทยากรจากเครือข่ายที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือมาสอน

ให้ผู้ที่เข้ามาอบรมกบัทางศูนย์การเรียนรู้ของส านักงานเขตหลักสี่ 

3.  แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเครือข่ายโดยตรง 
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