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การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์
สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่:กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
ห้ องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ศศิวิมล สุขศรีงาม*
ดร. มยุรี โยธาวุธ**

บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวน
เกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ : กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตร
ดาดฟ้ า สานักงานเขตหลั กสี่ กรุงเทพมหานคร ในปั จจุ บัน 2. เพื่ อพั ฒนากระบวนการและการ
บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงาน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใช้ การวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ โดยการสัมภาษณ์ บุ คคลที่ให้ ข้อมู ลสาคั ญ (Key
Informants) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ท่เี ป็ นเครื อข่ายของศูนย์
การเรียนรู้ห้องเรี ยนธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ จานวน 4
ศูนย์ ผลการวิจัยสรุปได้ ว่า
1)การจัดการศูนย์การเรียนรู้เป็ นการนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่มี ีใน
ศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง และประสานหางบประมาณ วิทยากรหรืออาสาสมัคร และวัสดุอุ ปกรณ์
จากภายนอกศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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2) กระบวนการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรี ยนรู้ใน
แต่ ล ะศู น ย์ ส่ ว นมากจะใช้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การ แบบ POSDCoRB โดยการวางแผน มี
โครงสร้ างองค์กรทั้งในระบบการบริหารรูปแบบราชการ แบบคณะกรรมการ แบบครอบครัว และ
แบบเจ้ าของเพี ยงผู้เดียว มีการมอบหมายหน้ าที่บุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริหารจะแนะนา แก้ ไข
ปั ญหา ร่ วมคิดและให้ เจ้ าหน้ าที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้ างแรงจู งใจให้ กับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งเป็ นค่าตอบแทน และส่งเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ มีการประสานงานใน
การทางานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์การ มีการรายงานประเมินผลและนาผลมาแก้ ไข
ปรั บ ปรุ ง ร่ วมกัน ด้ า นงบประมาณ มี ก ารด าเนิ น การตั้ ง แต่ จั ด หางบประมาณ แหล่ ง เงิ น ทุ น
การตลาดและที่สาคัญที่สุดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของตนเอง จะทา
ให้ รูปแบบและการจัดการศูนย์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ศูนย์การเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าศูนย์การเรียนรู้สามารถบริหารจัดการได้ หลาย
รู ป แบบและมี ก ารจั ดการเรี ยนการสอนที่เ น้ น ผู้ เ รี ยนและการบริ หารจั ดการ แบบ 4 ด้ า น คื อ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริ หารจัดการ โดยด้ านบุคลากรควรจัดบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถด้ านการฝึ กอบรม และมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่า งๆ ให้ มีความทัน สมัย เพื่ อ ถ่า ยทอดองค์ความรู้ให้ กับผู้ เรี ยน ได้ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ ด้ า น
งบประมาณควรขอรั บการจัดสรรจากหน่ วยงานภายนอก เนื่ องจากไม่มีงบประมาณ ด้ านวัสดุ
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ควรจัดให้ เพียงพอต่อความต้ องการของผู้เรียน ด้ านการบริหารจัดการ
ควรมีการแบ่ งโครงสร้ างการทางานอย่างชัดเจนและมีการประเมินผล เพื่ อการจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า

บทนา
งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวน
เกษตรดาดฟ้ า สานั กงานเขตหลักสี่ : กรณีศึกษาเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู้ ห้ องเรี ยนธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เกิดจากศูนย์การเรียน
ฯเป็ นต้ นแบบในการทาเกษตรอินทรี ย์แบบพอเพี ยง บนพื้นที่จากัด และประชาชนต้ องการให้ จัด
อบรมการทาเกษตรอิน ทรี ย์แ บบพอเพี ยงบนพื้ นที่ จนมี หน่ ว ยงานต่ างๆ และประชาชนทั้งใน
กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด ต่างประเทศให้ ความสนใจเข้ ารับการอบรม และมาศึกษาดูงาน
เป็ นจานวนมากเนื่องจากพื้นที่มีจากัด ทาให้ ไม่เพี ยงพอต่อการรองรั บผู้มาศึกษาดูงาน ซึ่งผู้วิจัย
ทาการศึ กษาเรื่ อ งนี้โดยมีวั ตถุ ประสงค์เพื่ อศึกษาการบริ หารจั ดการศูน ย์การเรี ยนรู้ ห้ องเรี ยน
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ : กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การ
เรี ย นรู้ ห้ องเรี ย นธรรมชาติ เกษตรอิ น ทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า ส านั ก งานเขตหลั ก สี่
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กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ ใช้ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ ข้อมูลสาคัญ
(Key Informants) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ท่เี ป็ นเครือข่าย
ของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรี ยนธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่
จานวน 4 ศูนย์ ผลการวิจัยสรุปได้ ว่าการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ เป็ นการนาทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่มี ีในศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง และภายนอกศูนย์การเรียนรู้มาบริหาร
จัดการ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาพโดยรวมของ
ศูนย์การเรี ยนรู้จะใช้ กระบวนการบริ หารจัดการแบบ POSDCoRB โดยมีการวางแผน การจั ด
โครงสร้ างองค์ กร การมอบหมายหน้ า ที่ การสร้ างแรงจู งใจ การประสานงาน การประเมินผล
การงบประมาณ และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นหลัก ควรจัดกิจกรรมหลากหลาย
และมีความยืดหยุ่นให้ ผ้ ูเรียน และมีทมี งานที่รับผิดชอบกับงานที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์โดยตรง จะทา
ให้ รูปแบบและการจัดการศูนย์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้ อเสนอแนะ การจัดการด้ าน
บุคลากร อัตรากาลังคน ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน เพื่อจะได้ เป็ นตัวตายตัวแทน
ด้ า นวั สดุอุ ปกรณ์แ ละสถานให้ เพี ยงพอแก่ความต้ องการของผู้ เรี ยน และควรมีมุมความรู้เป็ น
หนังสือ บอร์ ดนิทรรศการ ตู้สาหรั บแสดงผลิตภัณฑ์ รางวัลที่ได้ รับ ด้ านงบประมาณควรขอรับ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานภายนอกเนื่องจากไม่มีงบประมาณ เพื่อให้ การบริหาร
จั ด การศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น ข้ อ เสนอแนะจากการวิ จั ย การที่ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
ห้ องเรี ยนธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานั กงานเขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
สามารถมีกระบวนการและรูปแบบการบริ หารจัดการที่เหมาะสม ต้ องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งจะทาให้ รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวน
เกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน
2. เพื่ อพั ฒนากระบวนการและการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู้ ห้ องเรี ยนธรรมชาติ
เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การจั ดการคือ ศิ ล ปะในการใช้ คน เงิน วั สดุ อุป กรณ์ ข ององค์ การ และนอกองค์ก าร
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ข ององค์การอย่ า งมีป ระสิท ธิภาพ (สมคิด บางโม, 2558, น.59)
กระบวนการบริหารจัดการ (POSDCoRB) มี 7 ประการ ดังนี้ P = Planning หมายถึงการจัด
วางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ ล่วงหน้ าว่าจะต้ องทาอะไรบ้ างและทาอย่างไร เพื่อให้ งานบรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้ O=Organizing หมายถึงการจัดหน่วยงาน การกาหนดโครงสร้ างของหน่วยงาน
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การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงานตาแหน่งต่างๆ การกาหนดหน้ าที่ให้ ชัดเจน S = Staffingหมายถึง
การจัดตัวบุคคล เป็ นการบริ หารงานด้ านบุคลากรอันได้ แก่ การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การ
พัฒนาบุคลากร การสร้ างบรรยากาศการทางานที่ดี การประเมินผลการทางาน และการให้ พ้นจาก
ตาแหน่ง D = Directing หมายถึงการอานวยการ นับตั้งแต่การตัดสินใจ การวินิจ ฉัยสั่งการ การ
ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน Co= Coordinating หมายถึงการประสานงาน
ประสานกิจการด้ านต่างๆของหน่ วยงานให้ เกิดความร่ วมมือเพื่ อดาเนินไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ แก่ผ้ ูบริหารและสมาชิก
ของหน่ ว ยงานได้ รั บ ทราบความเคลื่ อนไหวของการด าเนิ น งานว่ า ก้ าวหน้ าไปเพี ย งใด
B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจัดทางบประมาณ บัญชีการใช้ จ่ายเงิน การควบคุม
และตรวจสอบด้ านการเงิน (สมคิด บางโม 2558, น.70–71) ศูนย์การเรียนรู้หมายถึงสถานที่
เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้หรื อแหล่งเรียนรู้ในด้ านนั้นๆ มีองค์ประกอบที่สาคัญคือองค์ความรู้ ทั้งที่
เป็ นรูปธรรมและนามธรรม บุคลากรซึ่งมีหน้ าที่ในการจัดการเรี ยนรู้ หรื อให้ บริ การ การจัดเวที
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร วมถึ งวั สดุ อุ ป กรณ์ ท่ีใช้ และผู้ รับ บริ การหรื อเรี ยนรู้ ซึ่ งมีท้ังบุคคลภายใน
บริเวณใกล้ เคียงและบุคคลภายนอก หรืออาจกล่าวได้ ว่าศูนย์เรียนรู้มี 3 องค์ประกอบคือ แหล่ง
เรียนรู้ องค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ (ธนวัฒน์ เสนเผือก, 2552,น.74) การสอนที่มี
คุณภาพ คือ การสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ เป็ นศูนย์กลางการเรียนที่แท้ จริง และผู้เรียนได้ ฝึก
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจึงต้ องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็ นผู้อานวยการ
หรือผู้จัดการเรียนการสอนโดยการจัดสภาพแวดล้ อม และสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้ อย่าง
เหมาะสมและพอเพียง จะต้ องจัดสภาพแวดล้ อ มให้ ทุกหนทุกแห่งมีส่วนเสริมสร้ างการเรียนรู้ท่มี ี
คุณ ค่ าต่ อ การเรี ยนรู้ และเนื่ อ งจากผู้เรี ยนแต่ ละคนมีลักษณะเฉพาะทางของตนเอง มีความ
ต้ องการความสนใจและประสบการณ์ท่แี ตกต่างกัน สภาพแวดล้ อมภายในสถาบันการศึกษาจึง
ควรมีความหลากหลาย การจัดกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อสนองความ
ต้ องการและความสามารถที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้ อมภายในสถาบันการศึกษาจึงควรมีความ
หลากหลาย การจัดกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะหลากหลายและยืดหยุ่น เพื่อสนองความต้ องการ
และความสามารถที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดความสนใจใฝ่ รู้และค่อยๆ พัฒนา
ตนเองในการเรี ยนรู้ทีละน้ อย (จริ ยา เหนียนเฉลย, 2546, อ้ างถึงใน เอกชัย เพชราอาวุธ
2550, น.26) การบริหารศูนย์การเรียนรู้ควรคานึงถึงการจัดตั้งทีมบริ หารที่ทางานรับผิดชอบ
โดยตรงเต็ม เวลา ซึ่ ง จะสามารถบริ ห ารงานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ บุ ค ลที่ จ ะมาท าหน้ าที่ น้ ี ควรมี
ความสามารถทางด้ านการฝึ กอบรมหรื อ บริ หารงานบุ คคล ที่มีความสามารถที่จ ะให้ คาแนะน า
ทางด้ านสื่อในรู ปแบบต่ างๆ และควรมีความรู้ ความเข้ าใจที่นอกเหนื อขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็ นใน
แนวทางการพัฒนาแบบครบวงจร รูปแบบของการเรียนรู้ต่างๆ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็ นต้ น
และควรจั ด ให้ ทีม งานได้ มี โ อกาสไปเยี่ ย มชมศู น ย์ ฯ อื่ น ๆ เพื่ อ ได้ แ ลกเปลี่ ย นแนวคิ ด มี ก าร
ช่วยเหลือแนะแนวทางในปั ญหาที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งถ้ าจัดตั้งในรูปแบบของเครือข่าย ก็จะเป็ นสิ่งที่
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ช่วยสนับสนุ นความสาเร็จขององค์กรมากยิ่งขึ้น ความสาเร็จประการหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ฯ ก็
คือ การแยกตัวออกมาเป็ นเอกเทศ ไม่ทางานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็ นในรูปของการ
ฝึ กอบรมและการพั ฒนาต่ างๆ เพื่ อหลีกเลี่ ยงการถูกต่ อต้ านจากหน่ วยงานอื่นๆ (เอกชัย เพชร
อาวุธ, 2550,น.23) การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้เป็ นการสอนที่เน้ นความสาคัญของผู้เรียน และ
ใช้ เทคนิ คการจั ด การเรี ยนการสอนที่ใช้ ส่ ือ ประสมและกระบวนการกลุ่ มเป็ นสาคั ญ มี ก ารจั ด
บรรยากาศในชั้นเรียนเป็ นแหล่งศึกษาให้ ผ้ ูเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะหา
ประสบการณ์เรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมภายในศูนย์ ภายใต้ การดู แลของครูซ่ึงทาหน้ าที่เป็ นผู้
ประสานงาน และศูนย์การเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1. บทบาทของผู้สอน 2.
บทบาทของผู้เรียน 3. การจัดห้ องเรียน กระบวนการสอนของวิธีน้ ีให้ ผ้ ูเรียนลงมือทากิจกรรมและ
ศึกษาด้ วยตนเองมากขึ้น รู้จักแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและรู้จักร่วมมือโดย
มีกระบวนการ ดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนให้ ผ้ ูเรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 2. ให้ ผ้ ูเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ไปทีละน้ อยตามความเหมาะสม 3. ผู้สอนให้ คาปรึกษาและแนะนาหลักและวิธีการต่างๆ ใน
การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ 4. ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน
ตลอดจนการวัดผลเพื่อจะใช้ สอนแบบศูนย์การเรียน ซึ่งจะเป็ นปัจจัยในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ 5. ผู้เรียนจะทราบผลการเรียนทันทีหลังจากที่เรียนจบ ถ้ าเป็ นผลแห่งความพึง
พอใจก็จะเกิดความมีกาลังใจ 6. เป็ นการเรี ยนที่ไม่ก่อให้ เกิดความเบื่อหน่าย เพราะผู้เรียนต้ อง
เรียนรู้แข่งกับเวลา (เอกชัย เพชรอาวุธ, 2550,น.23)

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ โดยผู้วิจัยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In –depth Interview) แบบมีโครงสร้ าง (Structured Interview)

วิธีดาเนินการวิจยั
การกาหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคคลที่ให้ ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยการสุ่ม
ตัวอย่ างแบบเจาะจง คือ ผู้ จัดการศู นย์การเรี ยนรู้ ท่เี ป็ นเครื อข่ ายของศู นย์การเรี ยนรู้ห้องเรี ยน
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจานวน 4 ศูนย์
ดังนี้
1. คุณนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง (บ้ านเจ้ าชายผัก)
ซอยลาดพร้ าว 71
2. คุณคมสัน หุตะแพทย์ ผู้จัดการศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา (สุขุมวิท 62 )
3. คุณพอทิพย์ เพชรโปรี ผู้จัดการศูนย์อบรมบ้ านสวนเรียนรู้ Organic way
4. คุณชารีย์ บุญญวินิจ
ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาข้ อมูล จากหนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้ อง และจากการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การจดบันทึก การบันทึกเสียงโดยเครื่องบันทึกเสียงตลอดการ
สัมภาษณ์ และทาการถอดเทป โดยจะดึงประเด็นที่มีความเกี่ยวข้ องที่สามารถตอบปัญหานาการ
วิจัยในการศึกษา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสร้ างข้ อ สรุ ป ซึ่ ง ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ แ ละการ
สังเกตการณ์ เพื่อนาเสนอในลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา โดยใช้ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ข้ อมูลศูนย์การเรียนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตร
อินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อให้ ได้ คาตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา

สรุปผลการวิจยั
ด้านการวางแผน(Planning) จากการศึ กษาพบว่ าศูนย์การเรี ยนรู้ ท่เี ป็ นเครื อข่ ายของ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ยนธรรมชาติ เกษตรอิน ทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานั ก งานเขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานครจานวน 4 ศูนย์ มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีการวางแผนในการดาเนินการ
นาทรัพยากรทั้ง 4 ด้ าน คือด้ านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ของศูนย์มา
ดาเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านโครงสร้าง (Organizing ) ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ฯ จากการศึกษาพบว่ า มี
รูปแบบการจัดการโครงสร้ างด้ านกายภาพคล้ ายคลึงกัน คือ มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่อย่างชัดเจน มี
แปลงสาหรับปลูกผักปลอดสารพิษ มีการทาเกษตรอินทรีย์บนพื้นดินทุกศูนย์ฯ มีห้องเรียนรู้ และ
ความแตกต่ างกันด้ านกายภาพ คือศู นย์ท่ีอยู่ ในเมือง ลั กษณะขนาดของพื้ นที่ในการจัดตั้งศู นย์
และห้ องเรียนสาหรับอบรมศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา (สุขุมวิท 62) และศูนย์อบรมบ้ านสวน
เรี ยนรู้Organic way จะมีห้องอบรมเป็ นสัดส่วนมีผนังกั้น ทาให้ ใช้ ส่ ือเทคโนโลยีท่ที ันสมัย เช่ น
สามารถฉายภาพนิ่งและเคลื่อนไหวบนจอโปรเจคเตอร์ได้
สาหรับศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม และศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง (บ้ าน
เจ้ าชายผัก) มีห้องอบรมแบบเปิ ดโล่ งไม่มี ผนังกั้น เป็ นธรรมชาติส่ือการเรียนการสอนส่วนมาก
เรียนรู้จากของจริง
การจัดการโครงสร้ างขององค์กร มีรูปแบบบริหารจัดการที่แตกต่างกันคือ การบริหารงาน
ศูนย์อบรมบ้ านสวนเรียนรู้ Organic way และศูนย์การเรี ยนรู้ลุงรี ย์ ออร์ แกนิคฟาร์ ม มีการ
บริหารงานแบบเจ้ าของคนเดียวแต่มีการบริหารจัดการด้ านบุคลากรโดยใช้ เครือข่าย ส่วนศูนย์การ
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เรี ยนรู้ สวนผัก บ้ า นคุ ณ ตาและศู นย์การเรี ยนรู้ เกษตรในเมืองมีโครงสร้ า งการบริ หารงานแบบ
ครอบครัว
ด้านอัตรากาลัง(Staffing) จากการศึ กษาพบว่ า ศู นย์การเรี ยนรู้ ฯที่เป็ นเครื อข่ายของ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ห้ อ งเรี ยนธรรมชาติ เกษตรอิน ทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานั ก งานเขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร จานวน 3 ศูนย์ มีการมอบหมายหน้ าที่กันทาอย่างชัดเจน มีการบริหารงานแบบ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเครือญาติ แก้ ไขปัญหาและร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่าระบบเจ้ านาย
ลู ก น้ อ ง แต่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ลุ ง รี ย์ ออร์ แ กนิ ค ฟาร์ ม มี ลุ ง รี ย์ เ ป็ นเจ้ า ของแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว จึ ง
ดาเนินการบริหารจัดการโดยใช้ เครือข่ายและอาสาสมัครมาเป็ นผู้ช่วยในการอบรมเป็ นครั้งคราว
แต่ท้งั 4 ศูนย์ฯ ไม่มีการสร้ างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กับบุคลากรในศูนย์ฯ เพื่อเป็ นตัวตายตัว
แทน ซึ่งอาจทาให้ ศูนย์ฯ ไม่สามารถดาเนินการต่อไปหากบุคคลหลักลาออกหรือตาย
การสร้า งแรงจู ง ใจ(Directing) จากการศึ กษาพบว่ า ศู น ย์การเรี ยนรู้ เกษตรในเมือ ง
(บ้ า นเจ้ า ชายผั ก )ไม่ มีเ จ้ า หน้ า ที่ป ระจ าศู น ย์ แต่ ใช้ แ รงจู งใจกับ ตนเองที่จ ะทาศู น ย์ คื อ ความ
ต้ องการในการใช้ ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็ นธรรมชาติ เพื่อสุขภาพกายใจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
ศูนย์อบรมบ้ านสวนเรียนรู้ Organic wayศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา จะมีการสร้ างแรงจู งใจ
ให้ กับบุคลากรโดยการส่งเสริ มเพิ่ มพูนความรู้โดยการส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ารั บการอบรม ในส่วนของ
ค่าตอบแทนศูนย์อบรมบ้ านสวนเรียนรู้จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทน สาหรับ ศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์
แกนิคฟาร์ม สร้ างแรงจูงใจในการจัดตั้งศูนย์ของตนเอง โดยการไปเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่าย
แล้ วนามาปรั บใช้ กับศู นย์ของตนเอง มีการจ่ ายค่ าตอบแทนเป็ นไส้ เดือนให้ กับอาสาสมัครที่มา
ช่วยงานและรับซื้อไส้ เดือนคืน
การประสานงาน(Coordinating) จากการศึ กษาพบว่ า ศู นย์การเรี ยนรู้ ท่ีเป็ นเครื อข่ าย
ของศูนย์การเรี ยนรู้ ห้ องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร จานวน 4 ศูนย์ฯ มีความเหมือนกันคือมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาสังคม เครือข่ายทั้งแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และใช้ เทคโนโลยีทาง
สังคมออนไลน์เป็ นตัวประสานงาน เช่น Facebook
การประเมินผลความสาเร็จและความพึงพอใจ(Reporting) จากการศึกษาพบว่าศูนย์
การเรียนรู้ท้งั 4 ศูนย์ฯ มีการประเมินผลความสาเร็จ ความพึงพอใจจากผู้มาเรียนรู้ทุกคนและเก็บ
ข้ อมูลสถิติผ้ ูมาเรียนรู้ การประเมินผลความพึงพอใจของแต่ละศูนย์อยู่ในระดับดีและมีการประชุม
นาผลการประเมินและข้ อบกพร่องมาคุยกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ ไขปัญหาและพัฒนาให้ ดีข้ นึ
ด้า นงบประมาณ(Budgeting) จากการศึ ก ษาพบว่ า ศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ ฯ ทั้ง 4 ศู น ย์ มี
ปัญหาที่คล้ ายคลึงกันคือ ปัญหาด้ านงบประมาณ ซึ่งแต่ละศูนย์กส็ ามารถแก้ ไขปัญหาและหาแหล่ง
เงินทุน ด้ วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง (บ้ านเจ้ าชายผัก) ใช้ วิธีการ
เก็บค่าเรียนสาหรับผู้มาอบรม ศูนย์การเรียนรู้สวนบ้ านคุณตา ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ราชการ ตั้งกล่องบริจาค และเก็บค่าเรียนสาหรับผู้มาอบรม ศูนย์อบรมบ้ านสวนเรียนรู้ Organic

548

8

Way ระดมทุนจากเพื่อนและชดใช้ เงินคืนโดยมีกาหนดเวลา ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ
และเก็บ เงิ น ค่ า เรี ย นส าหรั บ ผู้ ม าอบรม และศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ลุ ง รี ย์ ออร์ แ กนิ ค ฟาร์ ม ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ค่าจาหน่ายไส้ เดือน เก็บค่าเรียนจากผู้มาอบรม
จากการศึกษาข้ อมูลศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า
สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบว่าการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้
การวางแผน (Planning) มีการวางแผนด้ านบุคลากร จัดคณะทางานศูนย์การเรี ยนรู้
จัดทาหลักสูตรศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ด้ านงบประมาณ ด้ านการจัดการ
การจัดโครงสร้าง (Organizing) มีการจัดโครงสร้ างองค์กรแบบหน่วยงานราชการ เป็ น
รูปแบบที่เป็ นทางการ มีสายบังคับบัญชาตามลาดับชั้ น เป็ นการดาเนินงานเพื่อการบริการและ
สนองความต้ องการของประชาชนมากกว่าดาเนินการเชิงธุรกิจ โครงสร้ างด้ านกายภาพ มีการจัด
พื้ นที่แ บ่ งเป็ นสัดส่ ว นในการทาแปลงผั ก ปลอดสารพิ ษ ห้ องอบรมที่เ ปิ ดโล่ งไม่ มีผนั งกั้น เป็ น
ธรรมชาติ สื่ อ การเรี ย นการสอน เรี ย นรู้ จากของจริ ง มี คู่ มื อ การเรี ย นรู้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท่ี เ ป็ น
เทคโนโลยี เช่น การสื่อสารทางออนไลน์ เฟสบุค
การจัดอัตรากาลัง (Staffing) มีการมอบหมายหน้ าที่เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ด้ วยลายลักษณ์อักษรแต่การทางานของบุคลากร เป็ นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าปฏิบัติตาม
คาสั่ง ทาด้ วยใจรัก ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ร่วมคิดร่ วมแก้ ไขปัญหา แสดงความคิดร่วมกันไม่มีการ
สร้ างบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรหลักที่มีความชานาญเฉพาะด้ าน (ตัวตายตัวแทน)
การสร้างแรงจู งใจ (Directing) มีการสร้ า งแรงจู งใจให้ กับบุ คลากร โดยการเพิ่ มพู น
ความรู้ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ โดยการส่งเข้ าอบรมและศึกษาดูงาน ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มา
เรี ยนรู้จากสถิติผ้ ูมาเยี่ยมชม ผู้มาศึกษาดูงานและผู้เข้ ารั บการอบรมที่ศูนย์การเรี ยนรู้ ห้ องเรี ยน
ธรรมชาติ เกษตรอินทรี ย์ สวนเกษตรดาดฟ้ า สานักงานเขตหลักสี่และได้ รับความสนใจจากผู้มา
ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ สื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์
การประสานงาน (Coordinating ) มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชน และเครือข่ายให้ ความรู้และการจัดนิทรรศการ
ด้านงบประมาณ (Budgeting) ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ เช่น
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ระดมทุนจากการจาหน่ายผลผลิตเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อเมล็ด
พันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาแปลงและการสาธิตงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ได้ รับจัดสรร
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น พัดลมเพดาน เก้ าอี้ โต๊ะ

อภิปรายผล
สาหรับการอภิปรายผลการศึกษา สามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. การจัดการ จากผลการศึกษาพบว่า ภาพโดยรวมของการจัดการศูนย์การเรียนรู้เป็ น
การนาทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่มี ีในศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง และประสานหา
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งบประมาณ วิทยากรหรืออาสาสมัคร และวัสดุอุปกรณ์ จากภายนอกศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ สอดคล้ องกับ สมคิด บาง
โม(2558,น.59) ได้ กล่าวถึงความหมายของการจัดการคือศิลปะในการใช้ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์
ขององค์การ และนอกองค์การ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้ใน
แต่ละศูนย์ส่วนมากจะใช้ กระบวนการจัดการโดยการวางแผน มีโครงสร้ างองค์กรทั้งในระบบการ
บริหารรูปแบบราชการ แบบคณะกรรมการ แบบครอบครัว และแบบเจ้ าของเพียงผู้เดียว มีการ
มอบหมายหน้ าที่บุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริ หารจะแนะนา แก้ ไขปั ญหา ร่ วมคิดและให้ เจ้ าหน้ าที่
ร่วมแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้ างแรงจูงใจให้ กับผู้ปฏิบัติงานทั้งเป็ นค่าตอบแทน
และส่งเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ มีการประสานงานในการทางานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์ ก าร มี ก ารรายงานประเมิ น ผลและน าผลมาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ร่ ว มกั น ด้ า น
งบประมาณมีการดาเนินการตั้งแต่จัดหางบประมาณ แหล่งเงินทุน การตลาด ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดกระบวนการบริ หารจัดการของ สมคิด บางโม 2558, น.70 – 71 ได้ เสนอแนะการ
จัดการหน่วยงานด้ วยกระบวนการบริหาร(POSDCoRB) 7 ประการ ดังนี้
P = Planning หมายถึงการจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ ล่วงหน้ าว่าจะต้ องทา
อะไรบ้ างและทาอย่างไร เพื่อให้ งานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
O = Organizing หมายถึงการจัดหน่วยงาน การกาหนดโครงสร้ างของหน่วยงาน การ
แบ่งส่วนงาน การจัดสายงานตาแหน่งต่างๆ การกาหนดหน้ าที่ให้ ชัดเจน
S = Staffing หมายถึงการจัดตัวบุคคล เป็ นการบริหารงานด้ านบุคลากรอันได้ แก่ การ
จัดอัตรากาลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้ างบรรยากาศการทางานที่ดี การประเมินผล
การทางาน และการให้ พ้นจากตาแหน่ง
D = Directing หมายถึงการอานวยการ นับตั้งแต่การตั ดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การ
ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏิบัติงาน
Co = Coordinating หมายถึงการประสานงาน ประสานกิจการด้ านต่างๆของหน่วยงานให้
เกิดความร่วมมือเพื่อดาเนินไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ แ ก่ผ้ ูบริหารและ
สมาชิกของหน่วยงานได้ รับทราบความเคลื่อนไหวของการดาเนินงานว่าก้ าวหน้ าไปเพียงใด
B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจัดทางบประมาณ บัญชีการใช้ จ่ายเงิน
การควบคุมและตรวจสอบด้ านการเงิน
3. ศูนย์การเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าศูนย์การเรียนรู้สามารถบริ หารจัดการได้ หลาย
รูปแบบและมีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นหลัก ซึ่งศูนย์การเรี ยนรู้ควรจัดกิจกรรม
หลากหลายและมีความยืดหยุ่นให้ ผ้ ูเรียน และควรมีทมี งานที่รับผิดชอบกับงานที่เกี่ยวข้ องกับศูนย์
โดยตรง เน้ นการนาทรั พยากร4ด้ าน (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ)มา
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บริ หารจัดการซึ่งบุคลากรควรมีความรู้ ความสามารถด้ านการฝึ กอบรม และมีแนวทางในการ
พั ฒนาการเรี ยนการสอนในรู ป แบบต่ า งๆ ให้ มีความทัน สมัย เพื่ อถ่ า ยทอดองค์ความรู้ ให้ กับ
ผู้เรี ยน ได้ อ ย่า งมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดการบริ หารศู น ย์การเรี ยนรู้ ของเอกชั ย
เพชรอาวุธ (2550 น.25 และ น.32)
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