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การบริหารจดัการศูนย์การเรียนรู้  ห้องเรียนธรรมชาต ิเกษตรอนิทรีย์ 

  สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่:กรณศีึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้  

ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอนิทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 

   

ศศิวิมล   สุขศรีงาม* 

ดร. มยุรี  โยธาวุธ** 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวน

เกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ : กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ 

เกษตรอนิทรีย์   สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตร

ดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการและการ

บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงาน

เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ บุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายของศูนย์

การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ จ านวน 4 

ศูนย์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 

1)การจัดการศูนย์การเรียนรู้เป็นการน าทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่มีใน

ศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง และประสานหางบประมาณ วิทยากรหรืออาสาสมัคร และวัสดุอุปกรณ์ 

จากภายนอกศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

542



2 
 

2) กระบวนการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้ใน   

แต่ละศูนย์ส่วนมากจะใช้กระบวนการบริหารจัดการ แบบ POSDCoRB โดยการวางแผน มี

โครงสร้างองค์กรทั้งในระบบการบริหารรูปแบบราชการ แบบคณะกรรมการ แบบครอบครัว และ

แบบเจ้าของเพียงผู้เดียว มีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริหารจะแนะน า แก้ไข

ปัญหา ร่วมคิดและให้เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความคิดเหน็ ช่วยเหลือเกื้ อกูลกัน สร้างแรงจูงใจให้กับ

ผู้ปฏบัิติงานทั้งเป็นค่าตอบแทน และส่งเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ มีการประสานงานใน

การท างานกบัหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์การ มีการรายงานประเมินผลและน าผลมาแก้ไข

ปรับปรุงร่วมกัน ด้านงบประมาณ   มีการด าเนินการตั้งแต่จัดหางบประมาณ แหล่งเงินทุน 

การตลาดและที่ส าคัญที่สุดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเอง จะท า

ให้รูปแบบและการจัดการศูนย์การเรียนรู้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

3) ศูนย์การเรียนรู้  จากการศึกษาพบว่าศูนย์การเรียนรู้สามารถบริหารจัดการได้หลาย

รูปแบบและมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและการบริหารจัดการ แบบ 4 ด้าน คือ  

บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ โดยด้านบุคลากรควรจัดบุคลากรที่มี

ความรู้ ความสามารถด้านการฝึกอบรม และมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ

ต่างๆ ให้มีความทันสมัย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้าน

งบประมาณควรขอรับการจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก เน่ืองจากไม่มีงบประมาณ ด้านวัสดุ

อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ควรจัดให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการ

ควรมีการแบ่งโครงสร้างการท างานอย่างชัดเจนและมีการประเมินผล เพ่ือการจัดการศูนย์การ

เรียนรู้ ให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอนิทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า 

 

บทน า 

งานวิจัยเร่ืองการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์  สวน

เกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ : กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ 

เกษตรอนิทรีย์   สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เกิดจากศูนย์การเรียน

ฯเป็นต้นแบบในการท าเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง บนพ้ืนที่จ ากัด และประชาชนต้องการให้จัด

อบรมการท าเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงบนพ้ืนที่ จนมีหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั้งใน

กรุงเทพมหานคร  ต่างจังหวัด  ต่างประเทศให้ความสนใจเข้ารับการอบรม และมาศึกษาดูงาน

เป็นจ านวนมากเน่ืองจากพ้ืนที่มีจ ากัด  ท าให้ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้มาศึกษาดูงาน ซ่ึงผู้วิจัย

ท าการศึกษาเร่ืองน้ีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียน

ธรรมชาติ เกษตรอนิทรีย์  สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ : กรณีศึกษาเครือข่ายศูนย์การ

เรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์   สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 
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กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่าย

ของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 

จ านวน 4 ศูนย์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้  เป็นการน าทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่มีในศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง และภายนอกศูนย์การเรียนรู้มาบริหาร

จัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และภาพโดยรวมของ

ศูนย์การเรียนรู้จะใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบ POSDCoRB  โดยมีการวางแผน การจัด

โครงสร้างองค์กร การมอบหมายหน้าที่ การสร้างแรงจูงใจ การประสานงาน  การประเมินผล 

การงบประมาณ  และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ควรจัดกจิกรรมหลากหลาย

และมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียน และมีทมีงานที่รับผิดชอบกับงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์โดยตรง จะท า

ให้รูปแบบและการจัดการศูนย์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้ น  ข้อเสนอแนะ การจัดการด้าน

บุคลากร อตัราก าลังคน ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน เพ่ือจะได้เป็นตัวตายตัวแทน 

ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้เรียน และควรมีมุมความรู้เป็น

หนังสือ บอร์ดนิทรรศการ ตู้ส าหรับแสดงผลิตภัณฑ์ รางวัลที่ได้รับ ด้านงบประมาณควรขอรับ

สนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานภายนอกเน่ืองจากไม่มีงบประมาณ เพ่ือให้การบริหาร

จัดการศูนย์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ข้อเสนอแนะจากการวิจัยการที่ศูนย์การเรียนรู้ 

ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สามารถมีกระบวนการและรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม ต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้กบัเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนเอง  ซ่ึงจะท าให้รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้

มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวน

เกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการและการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ 

เกษตรอนิทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 การจัดการคือศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การ และนอกองค์การ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (สมคิด บางโม, 2558, น.59)   

กระบวนการบริหารจัดการ (POSDCoRB) มี 7 ประการ ดังน้ี  P = Planning  หมายถึงการจัด

วางโครงการและแผนปฏบัิติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไรบ้างและท าอย่างไร เพ่ือให้งานบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ O=Organizing หมายถึงการจัดหน่วยงาน การก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน 
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การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงานต าแหน่งต่างๆ การก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน S = Staffingหมายถึง

การจัดตัวบุคคล เป็นการบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การ

พัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี การประเมินผลการท างาน และการให้พ้นจาก

ต าแหน่ง D = Directing หมายถึงการอ านวยการ นับตั้งแต่การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การ

ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏบัิติงาน Co= Coordinating หมายถึงการประสานงาน 

ประสานกิจการด้านต่างๆของหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน     

R = Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏบัิติงานของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิก

ของหน่วยงานได้ รับทราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าไปเพียงใด                 

B = Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจัดท างบประมาณ บัญชีการใช้จ่ายเงิน การควบคุม

และตรวจสอบด้านการเงิน (สมคิด บางโม 2558, น.70–71) ศูนย์การเรียนรู้หมายถึงสถานที่

เรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในด้านน้ันๆ มีองค์ประกอบที่ส าคัญคือองค์ความรู้ ทั้งที่

เป็นรูปธรรมและนามธรรม บุคลากรซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ หรือให้บริการ การจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และผู้รับบริการหรือเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้งบุคคลภายใน

บริเวณใกล้เคียงและบุคคลภายนอก หรืออาจกล่าวได้ว่าศูนย์เรียนรู้มี 3 องค์ประกอบคือ แหล่ง

เรียนรู้ องค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ (ธนวัฒน์  เสนเผือก, 2552,น.74) การสอนที่มี

คุณภาพ คือ การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เป็นศูนย์กลางการเรียนที่แท้จริง และผู้เรียนได้ฝึก

ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจึงต้องเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้อ านวยการ

หรือผู้จัดการเรียนการสอนโดยการจัดสภาพแวดล้อม  และสื่อสารการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่าง

เหมาะสมและพอเพียง  จะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ทุกหนทุกแห่งมีส่วนเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มี

คุณค่าต่อการเรียนรู้  และเน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะทางของตนเอง  มีความ

ต้องการความสนใจและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  สภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาจึง

ควรมคีวามหลากหลาย การจัดกจิกรรมต่างๆ  มีลักษณะหลากหลายและยืดหยุ่น  เพ่ือสนองความ

ต้องการและความสามารถที่แตกต่างกัน  สภาพแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาจึงควรมีความ

หลากหลาย การจัดกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะหลากหลายและยืดหยุ่น  เพ่ือสนองความต้องการ

และความสามารถที่แตกต่างกัน  สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้และค่อยๆ พัฒนา

ตนเองในการเรียนรู้ทีละน้อย (จริยา  เหนียนเฉลย, 2546, อ้างถึงใน เอกชัย  เพชราอาวุธ 

2550, น.26) การบริหารศูนย์การเรียนรู้ควรค านึงถึงการจัดต้ังทีมบริหารที่ท  างานรับผิดชอบ

โดยตรงเต็มเวลา ซ่ึงจะสามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่  บุคลที่จะมาท าหน้าที่ น้ีควรมี

ความสามารถทางด้านการฝึกอบรมหรือบริหารงานบุคคล ที่มีความสามารถที่จะให้ค าแนะน า

ทางด้านสื่อในรูปแบบต่างๆ และควรมีความรู้ความเข้าใจที่นอกเหนือข้ึนไปอีก ไม่ว่าจะเป็นใน

แนวทางการพัฒนาแบบครบวงจร รูปแบบของการเรียนรู้ต่างๆ และสื่อในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

และควรจัดให้ทีมงานได้มีโอกาสไปเย่ียมชมศูนย์ฯ อื่นๆ เพ่ือได้แลกเปล่ียนแนวคิด มีการ

ช่วยเหลือแนะแนวทางในปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงถ้าจัดต้ังในรูปแบบของเครือข่าย กจ็ะเป็นสิ่งที่
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ช่วยสนับสนุนความส าเรจ็ขององค์กรมากย่ิงขึ้ น ความส าเรจ็ประการหน่ึงของศูนย์การเรียนรู้ฯ ก็

คือ การแยกตัวออกมาเป็นเอกเทศ ไม่ท างานสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการ

ฝึกอบรมและการพัฒนาต่างๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกต่อต้านจากหน่วยงานอื่นๆ (เอกชัย เพชร

อาวุธ, 2550,น.23) การสอนแบบศูนย์การเรียนรู้เป็นการสอนที่เน้นความส าคัญของผู้เรียน และ

ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อประสมและกระบวนการกลุ่มเป็นส าคัญ มีการจัด

บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นแหล่งศึกษาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะหา

ประสบการณ์เรียนรู้โดยประกอบกิจกรรมภายในศูนย์  ภายใต้การดูแลของครูซ่ึงท าหน้าที่เป็นผู้

ประสานงาน และศูนย์การเรียนรู้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  1. บทบาทของผู้สอน 2. 

บทบาทของผู้เรียน 3. การจัดห้องเรียน กระบวนการสอนของวิธีน้ีให้ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมและ

ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น รู้จักแสดงความคิดเหน็ ตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและรู้จักร่วมมือโดย

มีกระบวนการ ดังน้ี 1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 2. ให้ผู้เรียนมีโอกาส

เรียนรู้ ไปทลีะน้อยตามความเหมาะสม 3. ผู้สอนให้ค าปรึกษาและแนะน าหลักและวิธีการต่างๆ ใน

การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้   4. ผู้สอนจัดเตรียมเน้ือหา กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน

ตลอดจนการวัดผลเพ่ือจะใช้สอนแบบศูนย์การเรียน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยในการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

ตามวัตถุประสงค์  5. ผู้เรียนจะทราบผลการเรียนทนัทหีลังจากที่เรียนจบ ถ้าเป็นผลแห่งความพึง

พอใจกจ็ะเกิดความมีก าลังใจ  6. เป็นการเรียนที่ไม่ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย เพราะผู้เรียนต้อง

เรียนรู้แข่งกบัเวลา (เอกชัย  เพชรอาวุธ, 2550,น.23)  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ  แบบสัมภาษณ์  และแบบสงัเกตการณ์  โดยผู้วิจัยใช้

แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In –depth  Interview) แบบมีโครงสร้าง (Structured  Interview)   

 

วิธีด าเนนิการวิจยั                                                                                                                                             

การก าหนดประชากรและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือบุคคลที่ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน

ธรรมชาติ เกษตรอนิทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครจ านวน 4 ศูนย์ 

ดังน้ี 

1. คุณนคร  ลิมปคุปตถาวร   ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ เกษตรในเมือง  (บ้านเจ้าชายผัก)                            

ซอยลาดพร้าว 71   

2. คุณคมสนั  หุตะแพทย์     ผู้จัดการศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สขุุมวิท 62 ) 

3. คุณพอทพิย์   เพชรโปรี    ผู้จัดการศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้   Organic way 

4. คุณชารีย์  บุญญวินิจ        ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ ลุงรีย์  ออร์แกนิคฟาร์ม 
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การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาข้อมูล  จากหนังสือวิชาการ  วิทยานิพนธ ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และจากการ

สมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์  การจดบันทกึ การบันทกึเสยีงโดยเคร่ืองบันทกึเสียงตลอดการ

สมัภาษณ์  และท าการถอดเทป  โดยจะดึงประเดน็ที่มีความเกี่ยวข้องที่สามารถตอบปัญหาน าการ

วิจัยในการศึกษา 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้างข้อสรุป  ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์และการ

สงัเกตการณ์  เพ่ือน าเสนอในลักษณะการบรรยายเชิงพรรณนา โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการ  แนวคิดเกี่ยวกบัศูนย์การเรียนรู้  ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้  ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตร

อนิทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่  เป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ค าตอบตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

สรุปผลการวิจยั 

ดา้นการวางแผน(Planning)  จากการศึกษาพบว่าศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่ายของ

ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานครจ านวน   4  ศูนย์ มีการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมีการวางแผนในการด าเนินการ

น าทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน คือด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ของศูนย์มา

ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ดา้นโครงสรา้ง (Organizing ) ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ฯ จากการศึกษาพบว่า มี

รูปแบบการจัดการโครงสร้างด้านกายภาพคล้ายคลึงกนั คือ มีการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่อย่างชัดเจน มี

แปลงส าหรับปลูกผักปลอดสารพิษ มีการท าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนดินทุกศูนย์ฯ มีห้องเรียนรู้ และ

ความแตกต่างกันด้านกายภาพ คือศูนย์ที่อยู่ในเมือง ลักษณะขนาดของพ้ืนที่ในการจัดต้ังศูนย์ 

และห้องเรียนส าหรับอบรมศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62) และศูนย์อบรมบ้านสวน

เรียนรู้Organic way จะมีห้องอบรมเป็นสัดส่วนมีผนังกั้น ท าให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 

สามารถฉายภาพน่ิงและเคล่ือนไหวบนจอโปรเจคเตอร์ได้ 

ส าหรับศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม และศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง (บ้าน

เจ้าชายผัก) มีห้องอบรมแบบเปิดโล่งไม่มีผนังกั้น เป็นธรรมชาติสื่อการเรียนการสอนส่วนมาก

เรียนรู้จากของจริง 

การจัดการโครงสร้างขององค์กร มีรูปแบบบริหารจัดการที่แตกต่างกันคือ การบริหารงาน 

ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic way และศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์   ออร์แกนิคฟาร์ม มีการ

บริหารงานแบบเจ้าของคนเดียวแต่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรโดยใช้เครือข่าย ส่วนศูนย์การ
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เรียนรู้สวนผักบ้านคุณตาและศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมืองมีโครงสร้างการบริหารงานแบบ

ครอบครัว 

ดา้นอตัราก าลงั(Staffing)  จากการศึกษาพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯที่เป็นเครือข่ายของ

ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ศูนย์ มีการมอบหมายหน้าที่กันท าอย่างชัดเจน มีการบริหารงานแบบ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกนัแบบเครือญาติ แก้ไขปัญหาและร่วมแสดงความคิดเหน็มากกว่าระบบเจ้านาย

ลูกน้อง แต่ศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม มีลุงรีย์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว จึง

ด าเนินการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายและอาสาสมัครมาเป็นผู้ช่วยในการอบรมเป็นคร้ังคราว

แต่ทั้ง 4 ศูนย์ฯ ไม่มีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในศูนย์ฯ เพ่ือเป็นตัวตายตัว

แทน ซ่ึงอาจท าให้ศูนย์ฯ ไม่สามารถด าเนินการต่อไปหากบุคคลหลักลาออกหรือตาย 

การสรา้งแรงจูงใจ(Directing) จากการศึกษาพบว่า ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง 

(บ้านเจ้าชายผัก)ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ แต่ใช้แรงจูงใจกับตนเองที่จะท าศูนย์ คือ ความ

ต้องการในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพกายใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic wayศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา จะมีการสร้างแรงจูงใจ

ให้กับบุคลากรโดยการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ในส่วนของ

ค่าตอบแทนศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้จะจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส าหรับศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์

แกนิคฟาร์ม สร้างแรงจูงใจในการจัดตั้งศูนย์ของตนเอง โดยการไปเรียนรู้ประสบการณ์เครือข่าย

แล้วน ามาปรับใช้กับศูนย์ของตนเอง มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นไส้เดือนให้กับอาสาสมัครที่มา

ช่วยงานและรับซ้ือไส้เดือนคืน 

การประสานงาน(Coordinating) จากการศึกษาพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่าย

ของศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ศูนย์ฯ มีความเหมือนกันคือมีการประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม เครือข่ายทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้เทคโนโลยีทาง

สงัคมออนไลน์เป็นตัวประสานงาน เช่น Facebook 

การประเมินผลความส าเร็จและความพึงพอใจ(Reporting) จากการศึกษาพบว่าศูนย์

การเรียนรู้ทั้ง4 ศูนย์ฯ มีการประเมินผลความส าเรจ็ ความพึงพอใจจากผู้มาเรียนรู้ทุกคนและเกบ็

ข้อมูลสถิติผู้มาเรียนรู้  การประเมินผลความพึงพอใจของแต่ละศูนย์อยู่ในระดับดีและมีการประชุม 

น าผลการประเมินและข้อบกพร่องมาคุยกนั เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้น  

ดา้นงบประมาณ(Budgeting) จากการศึกษาพบว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 4 ศูนย์ มี

ปัญหาที่คล้ายคลึงกนัคือ ปัญหาด้านงบประมาณ ซ่ึงแต่ละศูนย์กส็ามารถแก้ไขปัญหาและหาแหล่ง

เงินทุน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น ศูนย์การเรียนรู้เกษตรในเมือง (บ้านเจ้าชายผัก) ใช้วิธีการ

เกบ็ค่าเรียนส าหรับผู้มาอบรม ศูนย์การเรียนรู้สวนบ้านคุณตา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ราชการ ตั้งกล่องบริจาค และเกบ็ค่าเรียนส าหรับผู้มาอบรม ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic 
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Way ระดมทุนจากเพ่ือนและชดใช้เงินคืนโดยมีก าหนดเวลา ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ 

และเก็บเงินค่าเรียนส าหรับผู้มาอบรม  และศูนย์การเรียนรู้ลุงรีย์ ออร์แกนิคฟาร์ม ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ค่าจ าหน่ายไส้เดือน เกบ็ค่าเรียนจากผู้มาอบรม 

จากการศึกษาข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอนิทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า 

ส านักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบว่าการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ ดังน้ี 

การวางแผน (Planning) มีการวางแผนด้านบุคลากร จัดคณะท างานศูนย์การเรียนรู้  

จัดท าหลักสตูรศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ ด้านงบประมาณ ด้านการจัดการ  

การจัดโครงสรา้ง (Organizing) มีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบหน่วยงานราชการ เป็น

รูปแบบที่เป็นทางการ มีสายบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  เป็นการด าเนินงานเพ่ือการบริการและ

สนองความต้องการของประชาชนมากกว่าด าเนินการเชิงธุรกิจ โครงสร้างด้านกายภาพ มีการจัด

พ้ืนที่แบ่งเป็นสัดส่วนในการท าแปลงผักปลอดสารพิษ ห้องอบรมที่เปิดโล่งไม่มีผนังกั้น เป็น

ธรรมชาติ สื่อการเรียนการสอน เรียนรู้จากของจริง มีคู่มือการเรียนรู้ วัสดุอุป กรณ์ที่ เป็น

เทคโนโลยี เช่น การสื่อสารทางออนไลน์ เฟสบุค 

การจัดอตัราก าลงั (Staffing) มีการมอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 

ด้วยลายลักษณ์อักษรแต่การท างานของบุคลากร เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าปฏบัิติตาม

ค าสั่ง ท าด้วยใจรัก ผู้บริหารและผู้ปฏบัิติร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหา แสดงความคิดร่วมกันไม่มีการ

สร้างบุคลากรเพ่ือทดแทนบุคลากรหลักที่มีความช านาญเฉพาะด้าน (ตัวตายตัวแทน)  

การสรา้งแรงจูงใจ (Directing) มีการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร โดยการเพ่ิมพูน

ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการส่งเข้าอบรมและศึกษาดูงาน ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มา

เรียนรู้จากสถิติผู้มาเย่ียมชม ผู้มาศึกษาดูงานและผู้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียน

ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่และได้รับความสนใจจากผู้มา

ศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ สื่อโทรทศัน์และสื่อสิ่งพิมพ์  

การประสานงาน (Coordinating ) มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน และเครือข่ายให้ความรู้และการจัดนิทรรศการ 

ดา้นงบประมาณ (Budgeting) ศูนย์การเรียนรู้ฯ ไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ เช่น 

จัดซ้ือเมลด็พันธุ์ ระดมทุนจากการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซ้ือเมลด็

พันธุ ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแปลงและการสาธติงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรร

สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น พัดลมเพดาน เก้าอี้  โตะ๊  

 

อภิปรายผล 

ส าหรับการอภิปรายผลการศึกษา สามารถแบ่งได้ ดังน้ี 

1.  การจัดการ จากผลการศึกษาพบว่า ภาพโดยรวมของการจัดการศูนย์การเรียนรู้เป็น

การน าทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่มีในศูนย์การเรียนรู้ของตนเอง และประสานหา
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งบประมาณ วิทยากรหรืออาสาสมัคร และวัสดุอุปกรณ์ จากภายนอกศูนย์การเรียนรู้และเครือข่าย 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได้สอดคล้องกับ สมคิด บาง

โม(2558,น.59) ได้กล่าวถึงความหมายของการจัดการคือศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์

ขององค์การ และนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสทิธภิาพ  

2.  กระบวนการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่าภาพโดยรวมของศูนย์การเรียนรู้ใน   

แต่ละศูนย์ส่วนมากจะใช้กระบวนการจัดการโดยการวางแผน มีโครงสร้างองค์กรทั้งในระบบการ

บริหารรูปแบบราชการ แบบคณะกรรมการ แบบครอบครัว และแบบเจ้าของเพียงผู้เดียว มีการ

มอบหมายหน้าที่บุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริหารจะแนะน า แก้ไขปัญหา ร่วมคิดและให้เจ้าหน้าที่

ร่วมแสดงความคิดเหน็ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏบัิติงานทั้งเป็นค่าตอบแทน 

และส่งเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ มีการประสานงานในการท างานกับหน่วยงานภายใน 

และภายนอกองค์การ มีการรายงานประเมินผลและน าผลมาแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน ด้าน

งบประมาณมีการด าเนินการตั้งแต่จัดหางบประมาณ แหล่งเงินทุน การตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของ สมคิด  บางโม 2558, น.70 – 71  ได้เสนอแนะการ

จัดการหน่วยงานด้วยกระบวนการบริหาร(POSDCoRB) 7 ประการ ดังน้ี 

P  =  Planning  หมายถึงการจัดวางโครงการและแผนปฏบัิติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องท า

อะไรบ้างและท าอย่างไร เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

O = Organizing  หมายถึงการจัดหน่วยงาน การก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน การ

แบ่งส่วนงาน การจัดสายงานต าแหน่งต่างๆ การก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 

S  =  Staffing  หมายถึงการจัดตัวบุคคล เป็นการบริหารงานด้านบุคลากรอันได้แก่ การ

จัดอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี การประเมินผล

การท างาน และการให้พ้นจากต าแหน่ง 

D =  Directing  หมายถึงการอ านวยการ นับตั้งแต่การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การ

ควบคุมบังคับบัญชา และการควบคุมการปฏบัิติงาน 

Co = Coordinating หมายถึงการประสานงาน ประสานกิจการด้านต่างๆของหน่วยงานให้

เกดิความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั 

R  =  Reporting หมายถึงการรายงานผลการปฏบัิติงานของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและ

สมาชิกของหน่วยงานได้รับทราบความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าไปเพียงใด  

B  =  Budgeting หมายถึงการงบประมาณ การจัดท างบประมาณ บัญชีการใช้จ่ายเงิน 

การควบคุมและตรวจสอบด้านการเงิน 

3. ศูนย์การเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าศูนย์การเรียนรู้สามารถบริหารจัดการได้หลาย

รูปแบบและมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ซ่ึงศูนย์การเรียนรู้ควรจัดกิจกรรม

หลากหลายและมีความยืดหยุ่นให้ผู้เรียน และควรมีทมีงานที่รับผิดชอบกับงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์

โดยตรง เน้นการน าทรัพยากร4ด้าน (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ)มา
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บริหารจัดการซ่ึงบุคลากรควรมีความรู้ ความสามารถด้านการฝึกอบรม และมีแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้มีความทันสมัย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของเอกชัย  
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