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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปญหาของเครือขายความรวมมือระหวาง

สถานศึกษาดานวิชาการของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 2) พัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการของกลุมโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 3) ตรวจสอบรูปแบบ
เครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การดําเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ศึกษาสภาพปญหา
ของเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากเอกสารท่ีสังเคราะห เครื่องมือท่ีใช คือ      
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูทรงคุณวุฒิ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ เปนแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการ
ของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการ
สนทนากลุม เครื่องมือท่ีใช คือ แบบบันทึกการสนทนากลุมการวิเคราะห และ 3) การตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการ 
ของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากร คือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนในกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 142 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถามความเปนไปไดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.98 
สถิติท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 
1) สภาพปญหาของเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการของ 

กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษา
เอกสารและสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ คือ การสังเคราะหเนื้อหาไดพบปญหาสําคัญมากท่ีสุด คือ           
1) ขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาดานวิชาการของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
2) ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือขายของกลุมโรงเรียน 
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เฉลิมพระเกียรติ และ 3) บทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของเครือขายและการสะทอนผลของกลุม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ปญหาสําคัญ 9 ขอ ไดแก หลักการของรูปแบบเครือขายความรวมมือ 
วัตถุประสงคของเครือขายความรวมมือ ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ
ของเครือขาย ขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาดานวิชาการ เทคนิควิธีการพัฒนา
สมาชิกเครือขาย คุณลักษณะท่ีดีของผูนําเครือขาย  บทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของเครือขายและ 
การสะทอนผล โครงสรางของเครือขาย และการบริหารจัดการเครือขาย    

2) รูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการของกลุมโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา มี 9 องคประกอบหลัก  
1) หลักการของรูปแบบเครือขายความรวมมือ 2) วัตถุประสงคของเครือขายความรวมมือ 3) ลักษณะ/
กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือขาย 4) ขอบขายและภารกิจ 
การบริหารจัดการสถานศึกษาดานวิชาการ 5) เทคนิคและวิธีการพัฒนาสมาชิกเครือขาย  
6) คุณลักษณะท่ีดีของผูนําเครือขาย 7) บทบาทหนาท่ีการปฏิบัติงานของเครือขายและการสะทอนผล 
8) โครงสรางของเครือขาย 9) การบริหารจัดการเครือขาย  และมี  59 องคประกอบยอย  
โดยองคประกอบท่ี 1 มี 7 องคประกอบยอย องคประกอบท่ี 2 มี 2 องคประกอบยอย องคประกอบ 
ท่ี  3 มี  3 องคประกอบยอย องคประกอบท่ี 4 มี  18 องคประกอบยอย องคประกอบท่ี 5  
มี 8 องคประกอบยอย องคประกอบท่ี 6 มี 9 องคประกอบยอย องคประกอบท่ี 7 มี 3 องคประกอบยอย 
องคประกอบท่ี 8 มี 4 องคประกอบยอย และองคประกอบท่ี 9 มี 5 องคประกอบยอย 

3) ตรวจสอบรูปแบบเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาดานวิชาการของ 
กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม  
ดานความเหมาะสม และความเปนไปได ดานความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.93,  
σ = 0.31) ดานความเปนไปไดอยูในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.93 σ =0.29)  
     
คําสําคัญ : รูปแบบเครือขายความรวมมือ กลุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ความรวมมือทางวิชาการ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the problems of cooperation 

networking among academic institutions of Chalerm Phra Kiat School Group under the 
Office of the Basic Education Commission, 2) to develop a networking model of cooperation 
among academic institutions of the Chalerm Phra Kiat School Group  under the Office 
of the Basic Education Commission, and 3 )  to examine the cooperation networking 
model among academic institutions of the Chalerm Phra Kiat School Group under the 
Office of the Basic Education Commission. The research had three steps as follows:  
1 )  to study the problems of the networking of cooperation among academic institutions 
of the school group under the Office of the Basic Education Commission by studying 
relevant documents using content analysis and in-depth interviews; the instrument 
used in this part of the research was a semi-structured interview form (semi-structure 
interview), 2) to develop a model for managing the cooperation networking among academic 
institutions of the Chalerm Phra Kiat School Group under the Office of the Basic 
Education Commission using a focus group and  a group conversation recording form, 
and 3) to examine the suitability and feasibility of the model of the cooperation networking 
among academic institutions of Chalerm Phra Kiat School Group under the Office of 
the Basic Education Commission by examining the population questionnaires. The sample 
included 142 Chalerm Phra Kiat School directors. The instrument used in this part of the 
research was a Likert rating-scale questionnaire with a reliability level of 0.98. The statistics 
used were mean, standard deviation and content analysis.  

The results of the research revealed as follows: 
1) The study of the problems of the networking of cooperation among academic 

institutions of Chalerm Phra Kiat School Group under the Office of the Basic Education 



ง 
 

 
 

Commission  from the study of documents and interviews with experts, revealed that 
the three most important issues from nine issues were: 1) Scope and mission of 
academic institution management. 2) Characteristics and important activity enhancing 
the efficiency of the networking mission, and 3) Roles of networking operations and 
reflection from the nine important issues namely: the principle of the cooperative 
networking model; the objectives of the cooperation networking  characteristics and 
important activities  enhancing the efficiency of the networking mission; scope and 
mission of academic institution management; techniques and methods for developing 
networking members; good characteristics of networking leaders;  the roles of networking 
operations and reflection; and networking structure and networking management.  

2) The model of cooperation networking among academic institutions of Chalerm 
Phra Kiat School Group under the Office of Basic Education had nine main components: 
1) the principles of  cooperation networking model, 2) the objectives of cooperation networking, 
3) key characteristics and important activities enhancing the performance of the networking 
mission, 4 )  scope and mission of academic institution management, 5 )  techniques and 
methods for developing networking members,  6) good characteristics of networking leaders, 
7) the roles of networking operation and reflection, 8) networking structure, and 9) networking 
management. There were 5 9  sub-components: Element 1  had seven sub-elements. 
Element 2 had two sub-elements.  Element 3 had three sub-elements. Element 4 had 
eighteen sub-elements. Element 5  had eight sub-elements. Element 6  had nine  
sub-elements. Element 7 had three sub-elements. Element 8 had four sub-elements. 
Element 9 had five sub-elements. 

3 )  The examination of the model revealed that, as a whole, in terms of 
suitability and possibility  for the cooperation networking among academic institutions 
of the Chalerm Phra Kiat School Group under the Office of the Basic Education 

Commission, the general suitability was at the highest level (µ = 4.93, σ = 0.31)  and 
the possibility was also at the highest level (µ = 4.92, σ = 0.32). 

 
Keywords:  Cooperation Networking Model, Chalerm Phra Kiat School Group, Academic 

Cooperation 
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 ผู�วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท�านผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เปรมจิตต� ขจรภัย ลาร�เซ�น 
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ดร.สมขาย เทพแสง ท�านผู�ทรงคุณวุฒิอาจารย� ดร.ผดุงชัย ภู�พัฒน�และรองศาสตราจารย� ดร.สรุศักด์ิ  
หลาบมาลา ให�ความกรุณาดูแล ชี้แนะ แก�ไขข�อบกพร�อง ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ� ด�วย
ความเอาใจใส�ต�อศิษย�ตลอดมา จนทําให�วิทยานิพนธ�เล�มนี้สําเร็จลุล�วงลงด�วยความสมบูรณ� 
 ขอขอบพระคุณผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญทุกท�าน ท่ีกรุณาตรวจเครื่องมือในการวิจัยท่ีให�
ข�อมูลการสัมภาษณ�  พร�อมท้ังร�วมสนทนากลุ�ม ขอขอบพระคุณคณะผู�บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ได�ให�ความ
อนุเคราะห�และความร�วมมือในการตอบแบบสอบถามเป9นอย�างดียิ่ง และขอขอบคุณเพ่ือนร�วมรุ�น          
อันเป9นกัลยาณมิตรทุกท�านสําหรับความช�วยเหลือ คําแนะนํา ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ�
ความรู�ท่ีเป9นประโยชน� และเป9นกําลังใจท่ีดียิ่งตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ผู�วิจัยขอระลึกถึงพระคุณ คุณพ�อคุณแม� คุณครูอาจารย�ทุกท�าน ผู�คอยให�กําลังส�งเสริม
สนับสนุนและให�โอกาสทางการศึกษาแก�ผู�วิจัยเสมอมา ตลอดจนให�คําปรึกษาและให�ความช�วยเหลือ 
ผู�วิจัยอย�างดียิ่ง ประโยชน�ใด ๆ ท่ีผู�อ�านได�รับจากวิทยานิพนธ�นี้ ผู�วิจัยขอมอบความดีท้ังหมดแก�              
ทุกท�านผู�อยู�เบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยนับว�าเป�นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งท่ีมีการพัฒนามา
อย�างยาวนาน แต�อาจจะขาดความต�อเนื่องในการพัฒนาในบางช�วงเวลา อันเนื่องมาจากมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองอยู�เป�นระยะ ๆ ทําให0นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของไทยขาดความต�อเนื่องเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษาอย�างมากเช�นเดียวกัน ส�งผลให0ในหลายครั้งท่ีมีการชี้วัดระดับการศึกษาแล0วประเทศไทย
อาจจะมีอันดับท่ีต่ํากว�าหลายประเทศในอาเซียน ในป8จจุบันการจัดการศึกษาของไทยมีแผนการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ.2560 –2579 จัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการและแนวคิดเก่ียวกับเปAาหมายการพัฒนา              
ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโลกในศตวรรษ   
ท่ี 21 ซ่ึงในแผนการศึกษาแห�งชาติฉบับนี้ได0กล�าวถึงวิสัยทัศนWเอาไว0ว�า “คนไทยทุกคนได0รับการศึกษา
และเรียนรู0ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย�างเป�นสุข สอดคล0องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห�งชาติ
ฉบับนี้ประกอบด0วย ยุทธศาสตรWท่ีใช0ในการดําเนินงาน 6 ยุทธศาสตรW ได0แก� 1) การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร0างขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัยและการสร0าง
สังคมแห�งการเรียนรู0 4) การสร0างโอกาสความเสมอภาคและความเท�าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพ่ือสร0างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล0อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 จึงอาจกล�าวได0ว�า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นต0องใช0การศึกษาเป�นกลไกสําคัญ 
ในการพัฒนาคน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให0ความสําคัญกับการ
ส�งเสริมการศึกษาแก�ประชาชนทุกกลุ�มอย�างท่ัวถึงในฐานะท่ีเป�นส�วนสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนางาน 
และพัฒนาประเทศ ให0เหมาะสมกับสภาพบริบทและสอดคล0องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสากล ดัง
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชความตอนหนึ่งว�า “การศึกษาเป�น
เครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู0 ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค�านิยม และคุณธรรมของ
บุคคล เพ่ือให0เป�นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย�อมทําได0สะดวกราบรื่น
ได0ผลท่ีแน�นอนและรวดเร็ว (แนวพระราชดําริเก่ียวกับความหมายของการศึกษา เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2520)” 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ0าอยู�หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ0าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินินาถ และพระบรม
วงศานุวงศWทุกพระองคWได0วางรากฐานการศึกษาอย�างท่ัวถึง ให0โอกาสกับเด็กทุกคนท่ีอยู�บนพ้ืนแผ�นดิน
ไทยให0ได0เรียนโดยไม�แบ�งเชื้อชาติ ทรงให0ความสําคัญอย�างมากกับการส�งเสริมการศึกษาอันเป�น
เครื่องมืออันสําคัญท่ีใช0สร0างทรัพยากรมนุษยWของประเทศให0เกิดการพัฒนาอย�างครบถ0วนท้ังด0าน
ร�างกาย จิตใจและสติป8ญญา สู�การพัฒนางานและพัฒนาประเทศ ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท
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สอดคล0องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสากล ดังเห็นได0จากการพระราชทานพระราชทรัพยWส�วน
พระองคWหรือท่ีดินในการจัดสร0างโรงเรียนต�าง ๆ เสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมโครงการในพ้ืนท่ี
ห�างไกลทุรกันดาร มีพระราชดําริในการมอบทุนการศึกษาให0กับผู0ด0อยโอกาสอย�างต�อเนื่อง เป�นการ
สร0างโอกาสให0ประชาชนได0รับความรู0ในทุกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบสู�การมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในอนาคต ทุกพระองคWทรงมีพระเมตตาต�อการพัฒนาการศึกษาอย�างต�อเนื่องและยาวนานจน
ผลงานเป�นท่ีประจักษWแก�สายตาประชาราษฎรW  
 รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธW  จันทรWโอชา นายกรัฐมนตรี ได0แสดงเจตนารมณWในรายการ  
“ศาสตรWพระราชาสู�การปฏิบัติอย�างยั่งยืน” เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ในการท่ีจะสืบสานพระราช
ปณิธานผ�านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีมากกว�า 4,000 โครงการ ท่ัวประเทศให0ยังคงอยู�  
อีกท้ังได0ขยายศักยภาพ โดยนําหลักการบริหารของ “ศูนยWการเรียนรู0” ประกอบกับการแสวงประโยชนW
จากเทคโนโลยีสมัยใหม� ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการจัดต้ัง “ศูนยW
การเรียนรู0” ของกระทรวงต�าง ๆ เช�น ศูนยWเรียนรู0ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม�ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวนมากกว�า 7,000 แห�งท่ัวประเทศ และท่ีสําคัญ คือ การจัดทํายุทธศาสตรW
ชาติ 20 ปb และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระยะ 5 ปb 2559–2564) บน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให0ประเทศมีระบบภูมิคุ0มกัน และสังคมไทยเป�นสังคม
คุณภาพ ต�อมาเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได0กําหนดทิศทางนโยบายการศึกษา
ของชาติ ในการน0อมนําแนวพระราชกระแสรับสั่งด0านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด0านการศึกษาของสมเด็จพระเจ0าอยู�หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึงเป�นศาสตรWมาปรับใช0กับนโยบายด0านการศึกษาโดยมุ�งเน0นการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรWชาติ ระยะ 20 ปb (พ.ศ. 2560-2579) ภายใต0วิสัยทัศนW “ประเทศมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เป�นประเทศพัฒนาแล0ว  
 การดําเนินงานท่ีผ�านมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได0น0อมนําโครงการ                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาดําเนินการโดยจัดเป�นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ และกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่ีกระจายอยู�ตามภูมิภาคต�าง ๆ จํานวน 674 โรงเรียน ซ่ึงสามารถแบ�งเป�น  
3 กลุ�มย�อย ดังนี้ 
 ประเภทของกลุ�มโรงเรียน  
 1) กลุ�มโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชดําริจํานวน 138โรงเรียน 
 2) กลุ�มโรงเรียนท่ีเป�นส�วนหนึ่งของโครงการพระราชดําริ/อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 434
โรงเรียน 
 3) กลุ�มโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 142 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 674 กลุ�ม โรงเรียน
โครงการตามพระราชดําริ และกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได0รับการพัฒนาท้ังด0านการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ด0านการเกษตร ด0านสาธารณสุข ด0านการอนุรักษWทรัพยากรธรรมชาติ ด0านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด0านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการคัดเลือกนักเรียนท่ีด0อยโอกาสเข0ารับ
พระราชทานทุนการศึกษาเป�นประจําทุกปb ท้ังนี้ทุกภาคส�วนของการศึกษาได0มุ�งม่ันดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง แต�อย�างไรก็ตามด0วยความหลากหลายของกลุ�มผู0เรียน
และบริบทของโรงเรียนและสภาพภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียนท่ีมีความแตกต�างมาก จึงส�งผลให0เกิด
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ความเหลื่อมล้ําและไม�เท�าเทียมกันของคุณภาพการศึกษาจากผลการทดสอบระดับชาติพบว�ากลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับท่ีสูงกว�าค�าเฉลี่ยของประเทศเพียงกลุ�มเดียว คือ กลุ�ม
โรงเรียนจุฬาภรณWราชวิทยาลัย ส�วนกลุ�มโรงเรียนตามพระราชดําริจําเป�นต0องได0รับการช�วยเหลือและ
สนับสนุนอย�างเร�งด�วนในทุกด0าน ประกอบกับโรงเรียนต้ังกระจายอยู�ในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทํา
ให0ขาดการประสานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตาม
พระราชดําริให0เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได0จัดทํากรอบและแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรWการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของกลุ�มโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติข้ึน อันเป�นกรอบและแนวทางการดําเนินงานท่ีทุกโรงเรียนมีจุดร�วมท่ีสําคัญอันเป�น
ลักษณะสําคัญของโรงเรียนของพระราชาและพระบรมวงศานุวงศW และโรงเรียนสามารถพัฒนาจุดเน0น
อันมีวัตถุประสงคWเฉพาะตามพระราชปณิธานของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มอย�างสมพระเกียรติ 
และสอดคล0องกับบริบทแต�ละพ้ืนท่ีโดยมุ�งหวังให0โรงเรียนท้ัง 674 โรงเรียนนี้ ผนึกกําลังการขับเคลื่อน
และเป�นแบบอย�างของการน0อมนําศาสตรWพระราชาสู�การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย�าง
รอบด0าน ท่ีบังเกิดผลต�อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันสอดคล0องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 และแนวโน0มของการพัฒนาประเทศเป�น Thailand 4.0 
สู�การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย�างยั่งยืนตามพระราชปณิธานต�อไป พระบรมราโชวาทใน
หลายวโรกาส สะท0อนความหมายของการศึกษาได0เป�นอย�างดีว�าเป�นเครื่องมือสําคัญในการท่ีจะช�วย
พัฒนาหรือสร0างทรัพยากรมนุษยWในชาติให0มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได0อย�างครบถ0วน ท้ังในด0าน
ร�างกาย จิตใจ และสติป8ญญา (เอกสิทธิ์  พ่ึงพร, 2559) 
 กระทรวงศึกษาธิการได0มีการจัดต้ังสถานศึกษาตามพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศWในวโรกาสต�าง ๆ                
330 โรงเรียน โดยน0อมนําแนวพระราชดําริท่ีทรงพระราชทานมาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให0เป�น
ประโยชนWต�อประชาชน  
 จากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2559 ได0นําเสนอข0อมูลของ
โรงเรียนบางแห�งมีศักยภาพพิเศษอยู�ในพระบรมราชานุเคราะหW บางแห�งได0รับพระราชทานนามมาเป�น
ชื่อของโรงเรียนแต�ยังมีสภาพความไม�พร0อมของโรงเรียนอยู�มากซ่ึงสมควรจะต0องพัฒนาโรงเรียน
เหล�านี้ให0สมบูรณWยิ่งข้ึน ดํารงความเป�นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดําริตาม
วัตถุประสงคWของการจัดต้ังโรงเรียน รวมท้ังน0อมนําแนวทางท่ีได0รับพระราชทานในโอกาสต�าง ๆ มาสู�
การปฏิบัติ โดย พบว�า การจัดการศึกษาของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติอยู�ในเกณฑWท่ีไม�น�าพอใจ 
และผลผลิตทางการศึกษามีคุณลักษณะท่ีไม�สอดคล0องกับเปAาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แม0ว�ากระทรวงศึกษาธิการจะได0มีความพยายามในการพัฒนามาอย�างต�อเนื่อง 
ไม�เว0นแม0แต�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงท่ีผ�านมา
พบว�า จากผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวมโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความแตกต�างกันมาก มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ



4 
 

ระดับชาติอยู�ในระดับสูง คือ กลุ�มโรงเรียนวิทยาศาสตรWจุฬาภรณWและกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรW กลุ�มโรงเรียนท่ีอยู�ในระดับอยู�ในระดับปานกลางคือกลุ�มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
และนอกจากนั้นกลุ�มโรงเรียนมีค�าเฉลี่ยตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยในระดับประเทศท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องมาจาก
ป8จจัยหลาย ๆ ด0าน ท้ังจํานวนครู ท่ีไม� เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ข0อจํากัดในเรื่องความรู0
ความสามารถของครู วิธีการเรียนการสอน อุปกรณWและสื่อการเรียนการสอน ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี พบว�า 
การสนับสนุนจากพ�อแม� ผู0ปกครอง ก็ไม�สามารถทําได0เต็มท่ี เนื่องจากพ�อแม� ผู0ปกครองเองยังมี
การศึกษาอยู�ในเกณฑWท่ีไม�สูงมากนัก เหล�านี้ล0วนเป�นอุปสรรคสําคัญยิ่ง เพ่ือให0การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริเกิดประสิทธิผลสูงสุดส�งผลต�อ
คุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคWของหลักสูตรและผลการทดสอบทางด0านวิชาการใน
ลักษณะนี้ ถือเป�นตัวบ�งชี้ ท่ีแสดงให0เห็นว�างานวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังไม�ประสบผลสําเร็จตามเปAาหมายท่ีวางไว0 ถึงแม0ว�า
ทางกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะมีการประชุม
ทางวิชาการร�วมกันในทุกปb แต�มักจะเป�นการแลกเปลี่ยนเรียนรู0และเสนอแนวทางการแก0ป8ญหา
เพียงแต�ในกลุ�มสาระวิชาเท�านั้น ยังไม�ได0มองภาพรวมของระบบการบริหารงานวิชาการ จึงทําให0ยังไม�
สามารถทราบป8ญหาท้ังหมดและเก็บรวบรวมข0อมูล เพ่ือมาดําเนินการแก0ไขและพัฒนางานทางด0าน
วิชาการร�วมกันของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ได0อย�างชัดเจน  
 ยุทธศาสตรWเครือข�ายความร�วมมือถือเป�นเครื่องมือประเภทหนึ่งในการบริหารจัดการ 
ในยุคใหม�ท่ีสอดคล0องกับสถานการณWท้ังด0านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับพ้ืนท่ี 
ระดับประเทศ รวมถึงในระดับโลก ความสําเร็จของการสร0างเครือข�ายและการดํารงรักษาเครือข�ายไว0
อย�างยั่งยืนเป�นสิ่งท่ีจะต0องควบคู�ไปกับการสร0างการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย โดยจะต0องเริ่มต0น
ท่ีสร0างความตระหนักร�วมกันในบทบาทและความสําคัญของภารกิจเครือข�ายท่ีจะต0องร�วมมือกัน 
ทุกฝlายอย�างเท�าเทียม มีการค0นหาป8ญหาร�วมกัน วางแผนร�วมกัน และร�วมตัดสินใจ (จุฬาลงกรณW
มหาวิทยาลัย, 2553, น. 80) สําหรับการสร0างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเป�นกลยุทธWหนึ่งท่ี
สําคัญท่ีจะช�วยให0โรงเรียนสามารถท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให0มีมาตรฐานได0 โดยอาจจะ
เป�นการสร0างเครือข�ายท่ีเป�นทางการและไม�เป�นทางการ ซ่ึงการดําเนินการสร0างเครือข�ายให0ได0ผลและ
มีประสิทธิภาพนั้น ควรดําเนินการอย�างเป�นระบบในแต�ละด0าน อันประกอบด0วย 1) การสร0าง
จิตสํานึกท่ีจะทํางานร�วมกัน 2) การเตรียมการและแสวงหาผู0ร�วมพัฒนา 3) การสร0างข0อตกลงและร�วม
วางแผน 4) การร�วมดําเนินงานและกํากับติดตาม และ 5) การธํารงรักษาเครือข�าย การสร0างความ
เข0มแข็ง และความต�อเนื่องของเครือข�าย จะทําให0เกิดพลังพัฒนาโรงเรียนท่ีเข0มแข็ง อีกท้ังก�อให0เกิด
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ด0วยเหตุนี้ เองผู0วิจัยปฏิบั ติงานในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีบทบาทหน0าท่ีจะต0องปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ให0มีประสิทธิผลตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก0ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และสอดรับกับแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กอปรกับในป8จจุบัน
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โรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได0เริ่มมี
การสร0างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาเป�นระยะเวลา
หนึ่งแล0ว การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ�งเน0นศึกษารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงมี
บริบทท่ีเหมือนกันได0รับพระราชทานนาม และก�อต้ังในวโรกาสเดียวกัน เพ่ือท่ีจะได0เป�นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการสร0างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการท่ีมีอยู�นั้นให0
สามารถดําเนินการไปได0อย�างสําเร็จลุล�วง และเป�นแบบอย�างในการนําไปประยุกตWใช0สําหรับการบริหาร
จัดการเครือข�ายระหว�างสถานศึกษาให0กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะของบริบทเหมือนกันต�อไป 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 1.2.1 สภาพป8ญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีสภาพป8ญหาเป�นอย�างไร  
 1.2.2 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจะประกอบด0วยองคWประกอบใดบ0าง 
 1.2.3 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเหมาะสมและความเป�นไปได0อยู�ในระดับใด 
 
1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพป8ญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.3.3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.4 กรอบแนวคิดท่ีใช+ในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา 
ด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู0วิจัยได0สังเคราะหWแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข0องกับเครือข�ายความร�วมมือ ดังนี้ 
 1) องคWประกอบของเครือข�ายความร�วมมือ ผู0วิจัยสังเคราะหWเอกสารและงานวิจัยของ   
(พิสิฐ เทพไกรวัล, 2554; สมศักด์ิ เอ่ียมดี และคนอ่ืน ๆ, 2556; จีระพงษW หอมสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2556; 
เกสรี ลัดเลีย, 2557; ศักด์ินิพน สว�างวงศW, 2557; พัชรินทรW จันทาพูน และปnยพงษW สุเมตติกุล, 2557;            
เสมอ สุวรรณโค ธีรวุฒิ เอกะกุล และสมคิด สร0อยน้ํา, 2558; เพ่ิมศักด์ิ บัวรักษW ช�อเพชร เบ0าเงิน และ 
สมชัย ชวลิตธาดา, 2559; จิรภัทร  มหาวงคW และคนอ่ืน ๆ, 2559; บุญเพ่ิม สอนภักดี ฉลอง ชาตรูประชีวิน 
และสุกัญญา แช�มช0อย, 2559; นพปฏล บุญพงษW พรเทพ รู0แผน และปฤษณา ชนะวรรษ, 2560;     
น้ําฝน กันมา, 2560) สามารถสังเคราะหWเป�นองคWประกอบท่ีมีความเก่ียวข0องกับรูปแบบเครือข�าย        
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ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด0วย 9 องคWประกอบหลัก ดังนี้ 
 องคWประกอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการระหว�าง
สถานศึกษา ประกอบด0วย 9 องคWประกอบหลัก ดังนี้  1) หลักการของเครือข�ายความร�วมมือ           
2) วัตถุประสงคWของเครือข�ายความร�วมมือ 3) ลักษณะ/กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนิน
ภารกิจของเครือข�าย 4) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด0านวิชาการ 5) เทคนิค/
วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 6) คุณลักษณะท่ีดีของผู0นําเครือข�าย 7) บทบาทหน0าท่ีการปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท0อนผล 8) โครงสร0างของเครือข�ายและ 9) การบริหารจัดการเครือข�าย 
 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู0วิจัยใช0กรอบ
แนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2553) โดยมีข้ันตอนการ ดังนี้  
  2.1) การยกร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2) การตรวจสอบร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3) การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู0วิจัย
ใช0กรอบแนวคิดของ Joint Committee มีมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา 4 แนวทาง ได0แก� 
มาตรฐานด0านอรรถประโยชนW มาตรฐานด0านความเป�นไปได0 มาตรฐานด0านความเหมาะสม และ
มาตรฐานด0านความถูกต0อง แต�ในท่ีนี้ผู0วิจัยใช0เพียง 2 ด0าน คือ ด0านความเหมาะสม และความเป�นไปได0 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการ
 ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 

องค&ประกอบรูปแบบเครือข0าย
ความร0วมมือระหว0างสถานศึกษา
ด+านวิชาการระหว0างสถานศึกษา
ประกอบด+วย 9 องค&ประกอบ 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
2. วัตถุประสงคWของเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญที่เสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ 
ของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด0านวิชาการ 
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
6. คุณลักษณะที่ดีของผู0นาํ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
7. บทบาทหน0าที่การปฏิบัตงิาน
ของเครือข�ายและการสะท0อนผล
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
8. โครงสร0างของเครือข�ายของ 
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
9. การบริหารจัดการเครือข�าย 
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

รูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือ
ระหว�าง
สถานศึกษาด0าน
วิชาการของกลุ�ม
โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพป�จจุบัน
และป�ญหา 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิัย 
ที่เก่ียวข0อง 
2. ศึกษาแนวทางการ
ดําเนินการเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด0านวชิาการโดยใช0
กระบวนการสัมภาษณW 

ขั้นที่ 2 พัฒนารูปแบบ 
1. ยกร�างรูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด0านวิชาการ 
2. ตรวจสอบร�างรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด0าน
วิชาการโดยใช0วิธีการสนทนา
กลุ�ม (Focus Group) 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและ
การประเมินรูปแบบ 
1. ตรวจสอบความเหมาะสม
และเป�นไปได0จากผู0ใช0จริงโดย
ใช0แบบสอบถาม 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยแบ�งตามวัตถุประสงคWของการวิจัย ดังนี้ 
 1.5.1 เพ่ือศึกษาสภาพป8ญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีขอบเขต ดังนี้ 
  1) แหล�งข0อมูล/กลุ�มผู0ให0ข0อมูล 
   1.1) แหล�งข0อมูล คือ เอกสารและงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) สมศักด์ิ 
เอ่ียมดี และคนอ่ืน ๆ (2556) จีระพงษW หอมสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2556) เกสรี ลัดเลีย (2557) ศักด์ินิพน 
สว�างวงศW (2557) พัชรินทรW จันทาพูน และปnยพงษW สุเมตติกุล (2557) เสมอ สุวรรณโค ธีรวุฒิ เอกะกุล และ
สมคิด สร0อยน้ํา (2558) เพ่ิมศักด์ิ บัวรักษW ช�อเพชร เบ0าเงิน และสมชัย ชวลิตธาดา (2559) จิรภัทร มหาวงคW 
และคนอ่ืน ๆ (2559) บุญเพ่ิม สอนภักดี ฉลอง ชาตรูประชีวิน และสุกัญญา แช�มช0อย (2559) นพปฏล 
บุญพงษW พรเทพ รู0แผน และปฤษณา ชนะวรรษ (2560) น้ําฝน กันมา (2560) 
   1.2) กลุ�มผู0ให0ข0อมูล คือ ผู0ทรงคุณวุฒิ สําหรับการศึกษาแนวทางโดยการ
สัมภาษณWการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด0วย 3 กลุ�มย�อย ซ่ึงมี
คุณสมบัติในแต�ละกลุ�มย�อย ดังนี้ 
    กลุ�มท่ี 1 เป�นผู0ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเก่ียวกับการบริหารหรือการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับ
ประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากเอกสารงานวิจัย บทความ ตํารา การเป�น
วิทยากร หรือการเข0าร�วมกิจกรรมการพัฒนาทางด0านวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา 
    กลุ�มท่ี 2 เป�นผู0บริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง
กํากับดูแลนโยบายการศึกษาหรือเป�นผู0บริหารหน�วยงานท่ีส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีบทบาทในการ
ส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    กลุ�มท่ี 3 เป�นผู0บริหาร อาจารยWมหาวิทยาลัย หรือผู0บริหารหน�วยงาน ท่ีมี
ประสบการณWในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.2) ตัวแปรท่ีศึกษา คือ สภาพป8ญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.5.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีขอบเขต ดังนี้ 
  1) กลุ�มผู0ให0ข0อมูล คือ ผู0ทรงคุณวุฒิ สําหรับการตรวจสอบร�างรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยวิธีสนทนากลุ�ม (Focus group) ประกอบด0วย 3 กลุ�มย�อย ซ่ึงมีคุณสมบัติในแต�ละ            
กลุ�มย�อย ดังนี้ 
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   กลุ�มท่ี 1 เป�นนักวิชาการหรืออาจารยWมหาวิทยาลัย ท่ีมีประสบการณWและผลงาน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา 142 โรงเรียน 
   กลุ�มท่ี 2 เป�นผู0บริหารหน�วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซ่ึงกํากับดูแล
โรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   กลุ�มท่ี 3 เป�นผู0บริหารโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2) ตัวแปรท่ีศึกษา คือ รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.5.3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1) ประชากร คือ ผู0บริหารโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 142 คน 
  2) ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ความเหมาะสมและความเป�นไปได0ของรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช+ในการวิจัย 
 1.6.1 รูปแบบ หมายถึง เป�นรูปแบบเชิงข0อความ (Sematic Model) เป�นรูปแบบท่ีใช0
ภาษาเป�นสื่อในการบรรยายหรือธิบายปรากฏการณWท่ีศึกษาด0วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให0
เห็นโครงสร0างทางความคิด กระบวนการองคWประกอบและความสัมพันธWขององคWประกอบของ
ปรากฏการณWนั้น ๆ 
 1.6.2 เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการระหว�างสถานศึกษา หมายถึง  
การท่ีสถานศึกษาแต�ละแห�งร�วมกันดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาโดยมีเปAาหมายเดียวกันซ่ึงจะ
นําไปสู�การสร0างพลังและความแข็งแกร�งในการท่ีจะผลักดันให0เกิดผลท่ีดีในการแก0ไขประเด็นป8ญหา
ร�วมกัน และมีส�วนช�วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�มาตรฐานได0 
 1.6.3 องคWประกอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการระหว�าง
สถานศึกษา หมายถึง องคWประกอบท่ีประกอบด0วย 9 องคWประกอบหลัก คือ 1) ลักษณะกิจกรรม
สําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย 2) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด0านวิชาการ 3) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 4) คุณลักษณะท่ีดีของผู0นํา
เครือข�าย 5) บทบาทหน0าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท0อนผล 6) โครงสร0างของ
เครือข�าย  7)  การบริหารจัดการเครือข�าย 8) หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ  
9) วัตถุประสงคWของเครือข�ายความร�วมมือ 
 1.6.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ0าอยู�หัวสมเด็จพระนางเจ0าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศWทุกพระองคWท่ีทรงมี
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พระมหากรุณาธิคุณต�อการศึกษาของชาติ รวมถึงถวายเป�นราชสักการะเนื่องในวโรกาสท่ีสําคัญอัน
ได0แก� ครบรอบเจริญพระชนมายุ ครองราชยW หรือเถลิงถวัลยราชสมบัติ มีท้ังหมด 11 กลุ�มโรงเรียน 
 1.6.5 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย 
หมายถึง การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในลักษณะ
ปกติ กรณีพิเศษ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคWและเปAาหมายท่ีวางไว0ร�วมกัน  
 1.6.6 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด0านวิชาการ หมายถึง การดําเนิน 
งานตามภาระงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก0ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จํานวน 17 ภาระงาน ประกอบด0วย 1) การพัฒนา
หรือการดําเนินการเก่ียวกับการให0ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท0องถ่ิน 2) การวางแผนงานด0าน
วิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู0 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส�งเสริมให0มีแหล�งเรียนรู0 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12) การส�งเสริมชุมชน 13) การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคWกร
อ่ืน ๆ 14) การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องคWกร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด0าน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ และ 17) การพัฒนาและการใช0สื่อเทคโนโลยี     
เพ่ือการศึกษา 
 1.6.7 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย  หมายถึง แนวทางในการพัฒนาสมาชิก
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการท่ีจะทําให0เกิดการเรียน หรือการทํางานเพ่ือ
พยายามเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงคWในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด0วยวิธีการอัน
หลากหลายด0วยการสร0างความตระหนัก การอภิปราย บรรยาย ระดมความคิด ประชุมปฏิบัติการ 
การลงมือปฏิบัติงาน 
 1.6.8 คุณลักษณะท่ีดีของผู0นําเครือข�าย หมายถึง ความสามารถของผู0นําเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการนําความรู0 ทักษะ และประสบการณW ตลอดจนเทคนิค         
ต�าง ๆ มาใช0ให0เกิดประโยชนWต�อการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือพัฒนางานด0านวิชาการให0ได0ผลดี
ยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพจนนําไปสู�การบรรลุเปAาหมายท่ีวางไว0 
 1.6.9 บทบาทหน0าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท0อนผล หมายถึง หน0าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะบุคคลท่ีเป�นผู0แทนของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ต�อภารกิจในการดําเนินการบริหารเครือข�ายให0เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเปAาหมาย  
โดยอาศัยความร�วมมือระหว�างกันของทุกภาคส�วนท้ังภายในและภายนอกเครือข�าย 
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 1.6.10 โครงสร0างของเครือข�าย หมายถึง การจัดองคWกรแบบเครือข�าย ซ่ึงประกอบด0วย 
วัตถุประสงคW ข0อกําหนดในการรวมกันเป�นเครือข�ายของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารเครือข�าย 
ระเบียบเครือข�าย บทบาทหน0าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข�าย ซ่ึงการกําหนดบทบาทหน0าท่ี
จะต0องสอดคล0องกับหลักการสําคัญของเครือข�าย 
 1.6.11 การบริหารจัดการเครือข�าย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานร�วมกันเป�น
คณะทํางานของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีผู0บริหารหรือคณะ
กรรมการบริหารซ่ึงบริหารในรูปคณะกรรมการเป�นผู0รับผิดชอบให0การประกอบกิจกรรมต�าง ๆ นําไปสู�
ความสําเร็จตามเปAาหมายของเครือข�ายท่ีตั้งไว0ร�วมกัน 
 1.6.12 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว�างระบบ
การปฏิบั ติงานหรือบทบาทของโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางด0านวิชาการ ด0วยความสมัครใจ อันประกอบด0วย การรับรู0
มุมมองร�วมกัน การมีวิสัยทัศนWร�วมการมีผลประโยชนWและความสนใจร�วมกัน การมีส�วนร�วมของ
สมาชิกเครือข�าย การพ่ึงพิงและการใช0ทรัพยากรร�วมกัน และการมีปฏิสัมพันธWเชิงแลกเปลี่ยน 
 1.6.13 วัตถุประสงคWของเครือข�ายความร�วมมือ หมายถึง เปAาหมายร�วมกันของโรงเรียน
ต�าง ๆ ในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับ
ความร�วมมือในการพัฒนาด0านวิชาการของนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.6.14 สภาพป8ญหาของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง การ
ดําเนินการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่ีเกิดข้ึนท่ีไม�ส�งผลต�อการพัฒนาการทํางานของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในด0านต�าง ๆ 
 1.6.15 ความเหมาะสมของรูปแบบเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติหมายถึง 
การประเมินรูปแบบการดําเนินการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติขององคWประกอบย�อยรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือด0านวิชาการ ในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติว�ามีความสอดคล0องขอบข�าย
ภารกิจ วิธีการปฏิบัติของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.6.16 ความเป�นไปได0ของรูปแบบเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติหมายถึง 
การประเมินกระบวนการในการวางแผน ขอบข�ายภารกิจ วิธีการปฏิบัติรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ด0านวิชาการในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ทําให0เกิดประสิทธิผล 
 
1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว0าจะได+รับ 
 1.7.1 เพ่ือเป�นข0อมูลสําหรับผู0บริหารและผู0ท่ีมีส�วนเก่ียวข0องในการจัดการศึกษาสําหรับ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได0ทราบถึงสภาพ
ป8จจุบันและแนวทางในการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการในการท่ี
จะแก0ไขป8ญหาของการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างกลุ�มโรงเรียนได0ตรงจุดเพ่ือให0การ
บริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างกลุ�มโรงเรียนสามารถดําเนินการไปได0อย�างราบรื่นมาก
ยิ่งข้ึน  
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 1.7.2 เพ่ือให0ได0รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.7.3 เพ่ือเป�นแนวทางในการสร0างและพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษา ด0านวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว�างสถานศึกษาสําหรับกลุ�ม
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริและกลุ�มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงสถานศึกษาในลักษณะอ่ืน ๆ ท้ังภายในและภายนอกสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีความสนใจในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด0านวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว�าง
สถานศึกษา 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู#วิจัย
ขอนําเสนอหัวข#อท่ีได#ทําการศึกษาค#นคว#าเอกสารเก่ียวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต�าง ๆ 
ท้ังภายในประเทศและต�างประเทศท่ีเก่ียวข#องกับการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือเป7นข#อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
กรอบแนวคิดท่ีใช#ในการวิจัยรวมถึงการพัฒนาเครื่องท่ีใช#ในการวิจัย มีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 
 2.1 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
 2.2 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือ 
 2.3 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด#านวิชาการ 
 2.4 ภารกิจในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.5 เทคนิคการเก็บรวบรวมข#อมูลและการวิเคราะห>ทางสถิติ 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
 ความหมายของรูปแบบ 
 จากการศึกษาแนวคิดและหลักการเก่ียวกับรูปแบบของนักวิชาการหลากหลายท�านท่ีได#ให#
ความหมายของรูปแบบซ่ึงมีท้ังในส�วนท่ีเหมือนกันและ/หรือแตกต�างกันโดยมีแนวคิดและหลักการ 
ต�าง ๆ ท่ีศึกษาเอาไว# ดังนี้ 
 Stoner & Wankel (1986) ได#ให#ความหมายของรูปแบบไว#ว�า เป7นการจําลองสถานการณ>
เพ่ือให#เข#าใจความสัมพันธ>ท่ีสลับซับซ#อนของปรากฏการณ>นั้น ๆ ได#ง�ายข้ึน 
 Willer (1986) ได#กล�าวเอาไว#ว�า รูปแบบเป7นการสร#างความคิดรวบยอดของปรากฏการณ> 
ด#วยวิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดหมายเพ่ือให#เกิดความกระจ�างชัดในนิยามท่ีแสดงถึงความสัมพันธ>และ
ข#อเสนอของระบบรูปนัยท่ีเก่ียวข#อง นอกจากนี้ แล#ว Good (1973) Bardo & Hartman (1982) 
Keeves (1988) ดิเรก วรรณเศียร (2545) และอุทุมพร จามรมาน (2541) ได#ให#ความหมายของ
รูปแบบไว#ว�า หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร#างความสัมพันธ>เชิงเหตุผลของป]จจัยหรือตัวแปรต�าง ๆ หรือ
องค>ประกอบท่ีสําคัญของสิ่งท่ีศึกษา เพ่ือช�วยให#เข#าใจข#อเท็จจริงหรือปรากฏการณ>ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ให#ง�ายข้ึน โดยอาจแสดงออกมาในรูปของแผนภาพทางความคิดด#วยภาษาหรือสัญลักษณ> และยังได#
ขยายความของรูปแบบว�า รูปแบบเป7นอะไรบางอย�างท่ีเราพัฒนาข้ึน เพ่ือบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญ ๆ 
ของปรากฏการณ>อย�างใดอย�างหนึ่ง รูปแบบจึงไม�ใช�การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ>อย�าง
ละเอียดทุกแง�ทุกมุม ส�วนการท่ีจะระบุว�ารูปแบบหนึ่ง ๆ จะต#องมีรายละเอียดมากน#อยเพียงใด 
จึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้น ๆ ควรมีองค>ประกอบอะไรบ#าง ไม�ได#มีข#อกําหนดตายตัวท้ังนี้ข้ึนอยู�กับ
ปรากฏการณ>แต�ละอย�างและวัตถุประสงค>ของรูปแบบท่ีต#องการอธิบายปรากฏการณ>นั้น ๆ และยังมี
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นักวิชาการคนอ่ืน ๆ เช�น Steiner (1969) Smith (1980) Tosi & Carrol (1982) ได#มองรูปแบบใน
เชิงกายภาพว�า เป7นรูปแบบท่ีเหมือนจริงแต�ขนาดเล็กหรือย�อส�วน เ พ่ือใช# เป7นแบบอย�าง 
ในการสร#างหรือทําซํ้า 
 สรุปได#ว�า รูปแบบหมายถึง การแสดงความคิดรวบยอดโครงสร#างความสัมพันธ>เชิงเหตุผล
ของป]จจัยหรือตัวแปรต�าง ๆ หรือองค>ประกอบท่ีสําคัญ โดยใช#แผนภาพหรือสัญลักษณ> เพ่ือบรรยาย
คุณลักษณะเพ่ือให#เกิดความเข#าใจข#อเท็จจริงหรือเรื่องนั้น ๆ ได#ง�ายข้ึนมองเห็นเป7น รูปธรรม ดังนั้น 
ในงานวิจัยฉบับนี้รูปแบบจึง หมายถึง โครงสร#างเชิงเหตุและผลของกระบวนการ และองค>ประกอบ 
ท่ีจําลองข้ึนจากปรากฏการณ>และสภาพความจําเป7นของเครือข�ายความร�วมมือ ท่ีเป7นระบบ เพ่ือช�วย
ให#สามารถวิเคราะห>และเข#าใจสภาพลักษณะและรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ เพ่ือพัฒนางาน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 ประเภทของรูปแบบ 
 ประเภทของรูปแบบอาจจะมีรูปแบบอย�างง�าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซ#อนมาก ๆ 
และมีท้ังรูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ท่ีเป7นแบบจําลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative Model) ท่ีใช#อธิบายปรากฏการณ>ด#วยภาษาหรือสัญลักษณ> รูปแบบในทางสังคมศาสตร> 
มักหมายถึง ชุดของข#อความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณ>ท่ีเราสนใจ เพ่ือใช#เป7นการนิยาม
คุณลักษณะหรือบรรยายคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให#เกิดความเข#าใจได#ง�าย ดังนั้น รูปแบบจึงไม�ได#บรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ>อย�างละเอียดทุกแง�ทุกมุม เพราะทําให#ได#โมเดลมีความซับซ#อนและยุ�งยากเกินไป
ในการท่ีจะทําความเข#าใจ (Tosi & Carroll, 1982) Keeves (1988) ได#จําแนกรูปแบบทางการศึกษา
และสังคมศาสตร> ออกเป7น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป7นรูปแบบท่ีใช#การอุปมาอุปมัย
เทียบเคียงในการอธิบายปรากฏการณ>ท่ีเป7นนามธรรม เพ่ือสร#างความเข#าใจเชิงนามธรรมสร#างข้ึนโดย
ใช#หลักการเทียบเคียงโครงสร#างของรูปแบบให#สอดคล#องกับลักษณะท่ีคล#ายคลึงกัน และสอดคล#องกับ
ลักษณะข#อมูลหรือความรู#ท่ีมีอยู�โดยต#องมีองค>ประกอบของรูปแบบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบ
ข#อมูลเชิงประจักษ>ได# และสามารถนําไปใช#หาข#อสรุปของปรากฏการณ>ได#อย�างกว#างขวาง 
 2. รูปแบบเชิงข#อความ (Semantic Model) เป7นรูปแบบท่ีใช#ภาษาเป7นสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณ>ท่ีศึกษาด#วยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือให#เห็นโครงสร#างทางความคิด 
กระบวนการ องค>ประกอบ และความสัมพันธ>ขององค>ประกอบของปรากฏการณ>นั้น ๆ 
 3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร> (Mathematical Model) ซ่ึงใช#สมการทางคณิตศาสตร>แสดง
ความสัมพันธ>ขององค>ประกอบหรือตัวแปร มักนิยมใช#ในการศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยเฉพาะด#าน
พฤติกรรมศาสตร> ตลอดจนสาขาศึกษาศาสตร>และบริหารการศึกษา 
 4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป7นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห>
เส#นทาง (Path Analysis) ร�วมกับหลักการสร#างรูปแบบเชิงข#อความท่ีมีตัวแปรซับซ#อนได# โดยต#อง
อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข#องนํามาแสดงความสัมพันธ>เชิงสาเหตุและผลระหว�างตัวแปร เพ่ือให#
ได#รูปแบบในลักษณะสมการเส#นตรงท่ีสามารถทดสอบได# 
 Bush (1986) ได#แบ�งรูปแบบของการจัดการศึกษาออกเป7น 5 รูปแบบ ประกอบด#วย 1) แบบปกติ 
(Formal Model) 2) แบบประชาธิปไตย (Democratic Model) 3) รูปแบบทางการเมือง (Political 
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Model) 4) รูปแบบจิตวิสัย (Subjective Model) และ 5) รูปแบบคลุมเครือ (Ambiguity Model) ใน
ส�วนของ Smith (1980) ได#แบ�งประเภทของรูปแบบออกเป7น 2 ประเภท ได#แก� 1) รูปแบบเชิงกายภาพ 
สามารถจําแนกได#เป7นรูปแบบรูปป]pน ท่ีมีลักษณะคล#ายของจริง เช�น เครื่องบินจําลอง เป7นต#น และ
รูปแบบเชิงอุปมา ท่ีมีลักษณะคล#ายปรากฏการณ>จริง เช�น การทดลองทางเคมีในห#องปฏิบัติการก�อนทํา
การทดลองจริง เป7นต#น และ 2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ> สามารถจําแนกเป7นรูปแบบข#อความ ซ่ึงเป7นการ
ใช#ข#อความในการอธิบายย�อ เช�น คําพรรณนาลักษณะงาน เป7นต#น และรูปแบบทางคณิตศาสตร> 
นอกจากนี้ Hersey, Blanchard & Johnson (1996) ยังได#กล�าวอีกว�า รูปแบบกับทฤษฎีไม�ใช�สิ่ง
เดียวกันแต�มีความสัมพันธ>กันใน 2 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป7น
รูปแบบท่ีสร#างข้ึนจากประสบการณ>งานวิจัย หรือทฤษฎีท่ีมีอยู�แล#วเพ่ือหาข#อสรุปท่ีใช#อธิบาย ทํานาย 
หรือควบคุมปรากฏการณ>ของเรื่องท่ีศึกษา เม่ือทดสอบรูปแบบกับข#อมูลท่ีเก็บรวบรวมแล#ว ถ#ามีความ
สอดคล#องกับรูปแบบนั้นก็มีความน�าเชื่อถือ อันอาจนําไปสู�การสร#างทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ ต�อไป ดังนั้น 
การสร#างรูปแบบเชิงทฤษฎีจึงอาจเป7นเพียงข้ันตอนหนึ่งของการสร#างทฤษฎีใหม� ๆ เท�านั้น และ 2) 
รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) เป7นรูปแบบท่ีสร#างข้ึนจากทฤษฎีท่ีมีอยู�แล#ว เพ่ือทําให#เข#าใจ
ทฤษฎีนั้น ๆ ได#ง�ายยิ่งข้ึน หรือเพ่ือนําไปใช#อธิบาย ทํานาย หรือควบคุมปรากฏการณ>ท่ีศึกษา ดังนั้น 
รูปแบบจึงเป7นเพียงแบบจําลองอย�างหนึ่งท่ีได#จากการถ�ายทอดจากทฤษฎีสู�การปฏิบัติ 
 ภัทรวรรธน> นิลแก#วบวรวชิญ> (2559) ได#ให#ความหมายของรูปแบบมีท้ังรูปแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Model) ท่ีเป7นแบบจําลองของวัตถุและรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ท่ีใช#
อธิบายปรากฏการณ>ด#วยภาษาหรือสัญลักษณ>รูปแบบในทางสังคมศาสตร> 
 สรุปได#ว�า ประเภทของรูปแบบรูปแบบมีหลายประเภทด#วยกันเป7นสิ่งท่ีสร#างและพัฒนาข้ึน
ของแต�ละสาขาก็มีรูปแบบท่ีแตกต�างกันออกไป เช�น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร>ได#แบ�ง
ออกเป7น รูปแบบท่ีใช#การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ>ซ่ึงเป7นรูปธรรมเพ่ือสร#างความเข#าใจใน
ปรากฏการณ>ท่ีเป7นนามธรรม รูปแบบท่ีใช#ภาษาสื่อในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณ>ท่ีศึกษา
ด#วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใช#สมการทางคณิตศาสตร>เป7นสื่อในการแสดงความสัมพันธ>ของ
ตัวแปรต�าง ๆ และรูปแบบท่ีน�าเอาตัวแปรต�าง ๆ มาสัมพันธ>กัน เชิงเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
 องค>ประกอบของรูปแบบ 
 สําหรับองค>ประกอบของรูปแบบได#มีนักวิชาการหลายท�านได#กล�าวเอาไว# เก่ียวกับ
องค>ประกอบของรูปแบบและได#มีการกําหนดรูปแบบไว#แตกต�างกัน ดังนี้ 
 Brown & Moberg (1980) ได#มีการกําหนดองค>ประกอบของรูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบ 
อันประกอบด#วย 5 องค>ประกอบ ได#แก� 1) สภาพแวดล#อม 2) เทคโนโลยี 3) โครงสร#าง 4) กระบวนการ
บริหารจัดการและ 5) การตัดสินใจสั่งการ ในขณะท่ี Ivancevich et al. (1989) ได#กล�าวเอาไว#ว�า 
องค>ประกอบของรูปแบบเชิงระบบ จะประกอบด#วย 4 องค>ประกอบ ได#แก�  1) ป]จจัยนําเข#า                  
2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ข#อมูลปtอนกลับจากสภาพแวดล#อม การพิจารณารูปแบบในลักษณะนี้
ถือว�าผลผลิตของระบบเกิดจากการท่ีมีป]จจัยนําเข#าส�งผ�านเข#าไปในกระบวนการซ่ึงจะก�อให#เกิด
ผลผลิตข้ึนและให#ความสนใจกับข#อมูลปtอนกลับจากสภาพแวดล#อมภายนอกด#วย 
 จินตนา ศักด์ิภู�อร�าม (2545) ได#กล�าวไว#ว�า รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐใน
ประเทศไทย ประกอบด#วย 4 ส�วน ได#แก� 1) การเน#นบริบทและความเป7นมาของแนวคิด 2) รูปแบบการ
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บริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย  3)  แนวทางการนํารูปแบบไปใช#  และ  
4) เง่ือนไขและข#อจํากัดของรูปแบบ 
 ศิริชัย กาญจนวาสี และคนอ่ืน ๆ (2548) ได#กล�าวไว#ว�า รูปแบบของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการสําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ประกอบด#วย              
4 องค>ประกอบ ได#แก� 1) ภาพความสําเร็จ 2) การกําหนดโครงสร#าง 3) การบริหารจัดการ และ                  
4) การติดตามกํากับ 
 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืน ๆ (2548) ได#สังเคราะห>รูปแบบงานวิจัยการปฏิรูปท้ังโรงเรียน 
พบว�า รูปแบบประกอบด#วยองค>ประกอบต�าง ๆ ดังนี้ 1) ความเป7นมาและความสําคัญของรูปแบบ  
2) ความหมายและวัตถุประสงค>ของรูปแบบ 3) แนวคิดพ้ืนฐานของรูปแบบ 4) ยุทธศาสตร>ของรูปแบบ 
5) บริบทและตัวปtอนของรูปแบบ 6) กระบวนการของรูปแบบ 7) ผลท่ีควรจะได#รับจากการใช#รูปแบบ 
8) ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพของรูปแบบ และ 9) การนํารูปแบบไปใช# 
 ศักดา สถาพรวจนา (2549) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า องค>ประกอบของรูปแบบประกอบด#วย 4 ส�วน คือ 1) หลักการแนวคิด 
2) ระบบของรูปแบบ 3) แนวทางการนํารูปแบบไปใช# และ 4) เง่ือนไขของรูปแบบ 
 เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได#สรุปไว#ว�า องค>ประกอบสําคัญของรูปแบบมีอยู� 2 ส�วน 
คือ 1) วัตถุประสงค>ของรูปแบบ และ 2) กลไกของรูปแบบ ซ่ึงเป7นตัวจักรในการทําหน#าท่ีของรูปแบบ
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค>โดยมีบริบทเป7นเง่ือนไขของการเกิดข้ึน คงอยู� และล�มสลายของรูปแบบท่ี
สร#างข้ึนโดยได#ให#รายละเอียดในแต�ละประเด็น ดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค>ของรูปแบบ อาจจะมีวัตถุประสงค>เดียวหรือหลายวัตถุประสงค>ก็ได#โดยจะ
มีขอบเขตกว#างหรือจํากัดก็ได# ซ่ึงหมายความว�า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนนั้นเป7นรูปแบบท่ีครอบคลุมงาน
ท้ังหมดท่ีองค>กรกําลังดําเนินการอยู�หรือเป7นเพียงส�วนหนึ่งของงานท้ังหมดก็ได# ในการต้ังวัตถุประสงค>
ของรูปแบบนั้น อาจจะกําหนดออกมาในรูปของเจตนารมณ>ท่ีจะดําเนินการหรือผลผลิตท่ีต#องการให#
เกิดข้ึนก็ได#และวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดข้ึนนี้จะเป7นเปtาหมายในการออกแบบกลไกการทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค>ดังกล�าว 
 2. กลไกของรูปแบบ เป7นองค>ประกอบของระบบงานท่ีมีความเป7นอิสระจากกันและกันแต�
ทํางานสัมพันธ>กันและพ่ึงพาอาศัยกันในการทํางานตามวัตถุประสงค>ของรูปแบบ ซ่ึงเปรียบเสมือนการ
ทํางานของเครื่องยนต> ท่ีออกแบบไว# เ พ่ือให#ส�วนประกอบต�าง ๆ ทํางานหน#าท่ีเ พ่ือให#บรรลุ
วัตถุประสงค>ของการสร#างเครื่องยนต> อย�างไรก็ตาม การออกแบบรูปแบบไม�ว�าจะเป7นรูปแบบท่ี
ครอบคลุมงานท้ังระบบขององค>กรหรืองานบางส�วนขององค>กรก็ตาม ผู#ออกแบบไม�สามารถท่ีจะ
ออกแบบองค>ประกอบย�อยของระบบนั้น ๆ ได#ท้ังหมด เพราะจะมีรายละเอียดและความสลับซับซ#อน
มากเกินไป ดังนั้น การออกแบบรูปแบบจึงกําหนดเฉพาะองค>ประกอบสําคัญของระบบนั้น ๆ เท�านั้น 
โดยมีสมมติฐานว�า หากองค>ประกอบเหล�านั้นทําหน#าท่ีตามท่ีออกแบบไว#แล#ว การดําเนินงานของ
องค>การจะเป7นไปตามวัตถุประสงค>ท่ีกําหนดไว#ค�อนข#างจะแน�นอน 
 Bardo & Hartman (1982) ได#กําหนดองค>ประกอบของรูปแบบ ได#แก� 1) สถาบัน (Institution) 
เป7นระบบของสังคมท่ีมีการกําหนดแนวปฏิบัติไว#เป7นแนวทาง และมีการนําเอาแนวปฏิบัติมาใช#อย�าง
สมํ่าเสมอ หน�วยย�อยของสถาบันแบ�งออกได#เป7น 2 ส�วน คือ 1) บทบาท (Role) โดยบทบาทนี้จะเก่ียวกัน
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กับบุคลิกภาพของบุคคล ซ่ึงในบทบาทนั้น จะหมายถึงลักษณะของตําแหน�งหน#าท่ีและสภาพซ่ึงอยู�ภายใต#
สถาบัน และเป7นตัวกําหนดพฤติกรรมของผู#สวมบทบาท และ 2) ความคาดหวัง (Expectation) เป7นเรื่อง
ของเกณฑ>มาตรฐานของสังคมหรือสถาบันท่ีมุ�งหวังจะได#รับจากผู#สวมบทบาท บทบาทท่ีสมบูรณ>ควร
กําหนดความสัมพันธ>กับบทบาทอ่ืน ๆ ภายในสถาบัน แนวคิดนี้เองทําให#การกําหนดงานในแต�ละหน#าท่ี
เป7นไปในรูปของการจัดลําดับข้ัน โดยกําหนดให#บทบาทหนึ่งมีบทบาทต�อเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งต�อไป
เรื่อย ๆ จนทําให#การดําเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค>ได#อย�างมีประสิทธิภาพ และ 2) บุคคล 
(Individual) เป7นองค>ประกอบท่ีสําคัญของระบบสังคม สถาบันจะดําเนินการไม�ได#หากไม�มีองค>ประกอบ
ด#านบุคคล ซ่ึงมีส�วนประกอบย�อยท่ีมีอิทธิพลต�อการดําเนินงานของสถาบันอยู�  2 ประการ คือ                
1) บุคลิกภาพ (Personality) โดยท่ีบุคลิกภาพของบุคคลมีความสําคัญต�อการวางตัว การสวมบทบาท และ
ความต#องการในการทํางาน และ 2) ความต#องการ (Need Disposition) เป7นแนวโน#มในการพยายามทําตัว
ให#เหมาะสมและปฏิบัติต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีแน�นอนของแต�ละคน โดยมีความคาดหวังบนพ้ืนฐาน
ในการแสดงออก นอกจากนี้ Bardo & Hartman ยังได#ให#ความเห็นเอาไว#ว�า การท่ีจะระบุว�ารูปแบบต#อง
ประกอบด#วยรายละเอียดมากน#อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค>ประกอบอะไรบ#าง 
ไม�ได#มีข#อกําหนดท่ีแน�นอน ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับปรากฏการณ>นั้น ๆ  
 ด#วยเหตุนี้เอง การกําหนดองค>ประกอบของรูปแบบใด ๆ ข้ึนอยู�กับการศึกษาว�า ต#องการ
ศึกษาหรือทํานายปรากฏการณ>ใด หลังจากนั้นจึงเลือกใช#องค>ประกอบของรูปแบบให#สอดคล#องตาม
วัตถุประสงค>ท่ีวางไว# 
 สรุปได#ว�า ในการกําหนดองค>ประกอบของรูปแบบข้ึนอยู�กับการศึกษาว�าต#องการทํานาย
ปรากฏการณ>ใด เรื่องอะไร  แล#วจึงเลือกใช#ให#สอดคล#องกับวัตถุประสงค>ของรูปแบบจะต#อง
ประกอบด#วยรายละเอียดมากน#อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั้นควรมีองค>ประกอบอะไรบ#าง
ไม�ได#มีข#อกําหนดท่ีแน�นอนท้ังนี้ข้ึนอยู�กับปรากฏการณ>นั้น ๆ 
 คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 
 Keeves (1988) กล�าวถึงลักษณะของรูปแบบท่ีดีเอาไว#ว�า ควรจะมีข#อกําหนด 4 ประการ 
คือ 1) รูปแบบควรประกอบด#วยความสัมพันธ>อย�างมีโครงสร#าง (Structural Relationship) มากกว�า
ความสัมพันธ>ท่ีเก่ียวเนื่องกันแบบรวม ๆ (Associative Relationship) 2) รูปแบบควรใช#เป7นแนวทาง
ในการพยากรณ>ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได#โดยการสังเกต และเป7นไปได#ท่ีจะทดสอบ
รูปแบบพ้ืนฐานของข#อมูลเชิงประจักษ> 3) รูปแบบควรระบุหรือชี้ให#เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ี
ศึกษาและเป7นเครื่องมือในการพยากรณ>หรืออธิบายปรากฏการณ>ได#ด#วย และ 4) รูปแบบควรเป7น
เครื่องมือในการสร#างมโนทัศน>ใหม� และสร#างความสัมพันธ>ของตัวแปรในลักษณะใหม� ซ่ึงจะเป7นการ
ขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา 
 ฮูเซน และโพสเซิลเวท (Husen & Postlethwaite, 1994) ได#กล�าวไว#ว�า รูปแบบท่ีมี
ประโยชน>และอยู�ในขอบข�ายการวิจัย มีคุณลักษณะดังนี้ คือ 1. รูปแบบควรนําไปสู�การทํานายของผล
ท่ีจะเกิดภายหลังได#ด#วยข#อมูลจากการสังเกตท่ีน�าเชื่อถือได# 2. โครงสร#างรูปแบบ ควรจะแสดงให#เห็น
ถึงบางสิ่งบางอย�างท่ีเป7นกลไกเชิงเหตุผลซ่ึงเก่ียวข#องกับเรื่องท่ีต#องศึกษา รูปแบบนี้สามารถใช#ได#ท้ังใน
เชิงทํานายและอธิบาย 3. รูปแบบควรจะให#คําอธิบายท่ีช�วยขยายความรู#ในแนวคิดใหม� และนําไป               
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สู�การแสวงหาองค>ความรู#ท่ีต#องการศึกษาได#มากข้ึน 4. รูปแบบควรประกอบด#วยความสัมพันธ>อย�างมี
โครงสร#าง 
 กล�าวโดยสรุป รูปแบบท่ีดีคือสิ่ง ท่ีแสดงให#เห็นถึงโครงสร#างของความสัมพันธ>ของ
องค>ประกอบต�าง ๆ เพ่ือช�วยในการวิเคราะห>ป]ญหาและเข#าใจสิ่งต�าง ๆ โดยองค>ประกอบของรูปแบบ
จะเปลี่ยนไปตามตัวแปรท่ีต#องการศึกษาและเก่ียวข#องส�วนใหญ�จะข้ึนอยู�กับลักษณะเฉพาะของ
ประสบการณ>ท่ีผู#สนใจดําเนินการ โดยรูปแบบจะมีท้ังรูปแบบเชิงอุปมา เชิงภาษา เชิงแบบแผนเชิง
คณิตศาสตร> รูปแบบเชิงเหตุผล 
 กระบวนการสร#างรูปแบบ 
 การสร#างรูปแบบเป7นการกําหนดมโนทัศน>ท่ีเก่ียวข#องสัมพันธ>กันอย�างเป7นระบบ เพ่ือ
ชี้ให#เห็นชัดเจนว�ารูปแบบกําลังนําเสนออะไร เสนออย�างไร เพ่ือให#ได#อะไรและสิ่งท่ีได#นั้นจะอธิบาย
ปรากฏการณ>อะไร ตลอดจนนําไปสู�ข#อค#นพบอะไรใหม� ๆ ได#บ#าง (Keeves, 1988) ดังภาพต�อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการสร#างรูปแบบตามแนวคิดของ Keeves ( 
  
 
ภาพท่ี 2.1 กระบวนการสร#างรูปแบบตามแนวคิดของ Keeves (1988) 
 
 Meason, Albert & Khedouri (1985, อ#างถึงใน กนิษฐา นาวารัตน>, 2549) ได#เสนอ
ข้ันตอนการสร#างรูปแบบไว#ดังนี้ 1) ข้ันรวบรวมป]ญหา (Problem Formulation) เพ่ือให#รู#ว�าอะไรคือ
ป]ญหาท่ีแท#จริง 2) ข้ันพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ดําเนินการหลังจากการรวบรวมป]ญหา 
การสร#างรูปแบบต#องพิจารณาวัตถุประสงค>เบื้องต#นของการสร#าง และรู#ถึงลักษณะเฉพาะท่ีต#องการ
ของผลผลิต ข#อมูลสารสนเทศท่ีจําเป7น และควรคํานึงถึงค�าใช#จ�ายในการสร#างและความสนใจของผู#ใช#
เพราะถ#ารูปแบบมีค�าใช#จ�ายสูงและไม�เป7นท่ียอมรับของผู#ใช# ข#อมูลท่ีรวบรวมมาอาจมีข#อบกพร�องได# 
ในระหว�างดําเนินการ ดังนั้น จึงควรมีการให#คําจํากัดความสภาพการณ>การสุ�มตัวอย�างและทําตาม
หลักวิชาการอย�างเคร�งครัด ควรมีการประเมินค�าและพิจารณาความแปรปรวนอย�างระมัดระวังสมควร
นําตัวแปรใดบ#างมาวางไว#ในรูปแบบท่ีจะสร#าง และเม่ือสร#างเสร็จแล#วก็ต#องพิจารณาว�าครอบคลุมตัว
แปรหรือไม� มีความบกพร�องในตัวแปรใดบ#าง 3) ข้ันการทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เม่ือ

มโนทัศน> 
(Concepts) 

ตัวแปร 
(Variables) 

ข#อเสนอ 
(Proposition) 

การวัด 
(Measurement) สร#างความสัมพันธ>ระหว�างตัวแปร 

(Relating Variables) 

รูปแบบ 
(Model) 

ผลการทํานาย 
(Solution) 

การทํานาย 
(Prediction) 

ความสัมพันธ>ระหว�างข#อเสนอ 
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สร#างรูปแบบเสร็จแล#วควรทดสอบโดยพิจารณาถึง (3.1) มีความตรงตามสถานการณ>จริง (Valid) 
รูปแบบท่ีสร#างหากมีความใกล#เคียงกับความจริงจะดีมาก เพราะจะช�วยให#การตัดสินใจดีข้ึน ไม�ยุ�งยาก
ต�อการนําไปใช#และควรพิจารณาถึงความสําเร็จของการแก#ป]ญหาด#วยและ (3.2) มีการนําไปทดลองใช# 
เพ่ือเปรียบเทียบว�าผลการนําไปใช#ทําให#มีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอย�างไร การทดลองใช#
มี 2 ลักษณะ คือ ทดลองย#อนหลัง (Retrospective Evaluation) โดยใช#กับข#อมูลในอดีตและการ
ทดลองใช#ปฏิบัติจริงในป]จจุบัน (Pretest) 4) ข้ันการนําไปใช# (Implementation) เม่ือผ�านการ
ทดสอบแล#วควรสามารถท่ีจะนําไปใช#ให#เกิดความสําเร็จ เพราะไม�มีรูปแบบใดท่ีสําเร็จสมบูรณ>จนกว�า
จะได#รับความสนใจและมีการนําไปใช# และ 5) ข้ันการพัฒนาปรับปรุงให#ทันสมัย (Model up Dating) 
แม#ว�าจะมีการนํารูปแบบไปใช#อย�างประสบผลสําเร็จ แต�ก็ควรมีการพัฒนาปรับปรุงประยุกต>ให#
เหมาะสมกับวัตถุประสงค>ขององค>กรและสถานการณ>ท่ีอาจมากระทบท้ังจากภายในและภายนอก
องค>กร 
 สมุทร ชํานาญ (2546) ได#พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช#โรงเรียน            
เป7นฐาน มุ�งศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช#โรงเรียนเป7นฐานท่ีเหมาะสมกับสภาพ
สังคม แบ�งการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ (สามข้ันแรกเป7นการสร#างรูปแบบ) ข้ันตอนท่ี 1 เป7นการศึกษา
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับหลักการ แนวคิดทฤษฎี วิธีการบริหารโรงเรียนท่ีใช#โรงเรียนเป7นฐาน 
และสัมภาษณ>ผู#บริหารสถานศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบความคิดในการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 เป7นการสร#าง
รูปแบบการจําลองเพ่ือสร#างรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช#โรงเรียนเป7นฐาน โดยมี
องค>ประกอบ 5 องค>ประกอบ ด#วยการสร#างเป7นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด#วยและไม�เห็นด#วย 
เพ่ือถามความคิดเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิข้ันตอนท่ี 3 เป7นข้ันการพัฒนารูปแบบบริหารสถานศึกษาท่ี
บริหารโดยใช#โรงเรียนเป7นฐานโดยใช#เทคนิคเดลฟายจากผู#เชี่ยวชาญข้ันตอนท่ี 4 เป7นข้ันตอนการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ โดยใช#ผู#บริหารสถานศึกษา ครูผู#สอน และกรรมการสถานศึกษา 
 รุ�งรัชดาพร เวหะชาติ (2548) ได#พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค>กรสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานมุ�งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค>กรสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีรายละเอียดในการดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ (สามข้ันแรกเป7น
การสร#างรูปแบบ) ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจข#อมูลเบื้องต#นเก่ียวกับแนวคิดและหลักการ
บริหารคุณภาพท้ังองค>กร โดยสัมภาษณ>ผู#บริหารสถานศึกษาและครูผู#สอนท่ีได#รับคัดเลือกเป7น
โครงการนําร�องการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู#เพ่ือคุณภาพการศึกษา รวมท้ังการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง และการศึกษาสภาพจริงจากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนท่ีผ�านการ
ประเมินคุณภาพข้ันตอนท่ี 2 เป7นการสร#างรูปแบบจําลองเพ่ือสร#างรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค>กร โดยการสังเคราะห>แบบสัมภาษณ>จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 นํามาสร#างเป7นรูปแบบจําลอง
ระบบบริหารคุณภาพท้ังองค>กรด#วยการสร#างเป7นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด#วยและไม�เห็นด#วย ให#ผู#ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระข้ันตอนท่ี 3 เป7นการ
พัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพท้ังองค>กรโดยใช#เทคนิคเดลฟายจากผู#ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให#ได#
รูปแบบท่ีมีความเป7นไปได#ในทางปฏิบัติการใช#รูปแบบจําลองจากข้ันตอนท่ี 2 นํามาศึกษาวิเคราะห> 
และกําหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพท้ังองค>กรด#วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบข้ันตอนท่ี 4 การ
วิเคราะห>หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค>กร เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
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ของรูปแบบ โดยผู#ปฏิบัติงานในสถานศึกษา คือ ผู#บริหารสถานศึกษา ครูผู#สอน และกรรมการ
สถานศึกษาข้ันตอนท่ี 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค>กรและจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยต�อไป 
 สรุปได#ว�า กระบวนการสร#างรูปแบบ (Model) นั้นไม�มีข#อกําหนดท่ีตายตัวแน�นอนว�าต#องทํา
อะไรบ#าง แต�โดยท่ัวไปจะเริ่มจากการศึกษา องค>ความรู# (Intensive Knowledge) เก่ียวกับเรื่องท่ีเราจะ
สร#างรูปแบบให#ชัดเจน จากนั้นจึงค#นหาข#อเท็จจริง สมมติฐาน และหลักการของรูปแบบท่ีพัฒนา แล#วสร#าง
รูปแบบตามหลักการท่ีกําหนดข้ึน 
 การพัฒนารูปแบบ 
 Keeves (1988) ได#กล�าวถึงหลักการอย�างกว#าง  ๆ  เพ่ือกํากับการสร#างรูปแบบไว#                   
4 ประการ คือ 1) รูปแบบควรประกอบข้ึนด#วยความสัมพันธ>อย�างมีโครงสร#างมากกว�าความสัมพันธ>
เชิงเส#นตรงแบบธรรมดา อย�างไรก็ตาม ความเชื่อมโยงเชิงเส#นตรงแบบธรรมดาท่ัวไปก็มีประโยชน> 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช�วงต#นของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช#เป7นแนวทางใน
การพยากรณ>ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช#รูปแบบได# สามารถตรวจสอบได#ด#วยการสังเกตและหา
ข#อสนับสนุนด#วยข#อมูลเชิงประจักษ>ได# 3) รูปแบบควรต#องระบุหรือชี้ให#เห็นถึงกลไกเชิงกลยุทธ>ของ
เรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น นอกจากรูปแบบจะเป7นเครื่องมือในการพยากรณ>ได#แล#ว รูปแบบควรใช#ในการ
อธิบายปรากฏการณ>ได#ด#วย และ 4) รูปแบบควรเป7นเครื่องมือในการสร#างมโนทัศน>ใหม� และการสร#าง
ความสัมพันธ>ของตัวแปรในลักษณะใหม� 
 การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีข้ันตอนในการดําเนินงานแตกต�างกันออกไป แต�โดยท่ัวไป
จะมีข้ันตอนในการพัฒนา ดังนี้ 1) การสร#างรูปแบบ (Construct) และ 2) การหาความตรง (Validity) 
(Willer, 1986) ส�วนรายละเอียดในแต�ละข้ันตอนว�ามีการดําเนินงานอย�างไรนั้น จะข้ึนอยู�กับลักษณะ
และกรอบแนวคิดท่ีเป7นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 
 บุญชม ศรีสะอาด (2535) การพัฒนารูปแบบซ่ึงได#แบ�งการดําเนินการออกเป7น 2 ข้ันตอน 
คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ ในส�วนการพัฒนา
รูปแบบนั้น ดําเนินการโดยวิเคราะห>ลําดับในการทําวิทยานิพนธ> หลักการเขียนรายงานการวิจัย 
จุดบกพร�องท่ีมักจะพบในการทําวิทยานิพนธ> ฯลฯ แล#วนําองค>ประกอบเหล�านั้นมาสร#างเป7นรูปแบบ
การควบคุมวิทยานิพนธ>ตามลําดับข้ันในการทําวิทยานิพนธ> หลังจากนั้นจะเป7นข้ันตอนท่ี 2 นํารูปแบบ
ดังกล�าวไปทดสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
 รมย> พะโยม (2552) ซ่ึงได#พัฒนารูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การสังเคราะห>องค>ประกอบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องแล#วจัดทําเป7นแบบสอบถามแบบมาตราส�วน
ประมาณค�าสอบถามผู#บริหารสถานศึกษา 
 2. การสร#างรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช#ข#อมูลจากการสังเคราะห>ข้ันตอนท่ี 1 ให#
ผู#ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยสนทนากลุ�ม 
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 3. การประเมินรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด#วยผู#บริหารการศึกษา สถานศึกษาและ
ครูผู#สอนจํานวน 15 คน พิจารณาความเหมาะสม ความเป7นไปได#  
 บรรจง เจริญสุข (2552) ท่ีได#แบ�งออกเป7น 3 ระยะเช�นกัน คือ 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาและสํารวจข#อมูลเบื้องต#น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับ
ทฤษฎี หลักการแนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาและหลักธรรมาภิบาล สัมภาษณ>ผู#เชี่ยวชาญ
จํานวน 12 คน 
 ระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาลโดย
ผู#ทรงคุณวุฒิจํานวน 24 คน ด#วยเทคนิคเดลฟายจํานวน 3 รอบ 
 ระยะท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู#บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช#
แบบสอบถาม  
 สมยงค> แก#วสุพรรณ (2552) ได#นําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมี
ประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา แบ�งออกเป7น 4 ระยะ คือ 
 1. วิเคราะห>รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผล 
 2. สร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช#การสนทนากลุ�มและจัดเวทีวิพากษ> 
 3. ทดลองใช#รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 4. ประเมินผลการใช#รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 นิวัตร นาคะเวช (2554) ได#เสนอข้ันตอนการดําเนินการท่ีสอดคล#องกัน คือ 
 1. การศึกษาและสร#างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ]น ประกอบด#วยศึกษาและ
วิเคราะห>แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง ศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ]น กรณี
ตัวอย�าง สัมภาษณ>ผู#ทรงคุณวุฒิและผู#เชี่ยวชาญทางการบริหารการศึกษาหรือสถานศึกษา 
 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ]น สนทนากลุ�มผู#ทรงคุณวุฒิและ
ผู#เชี่ยวชาญด#านบริหารการศึกษาสถานศึกษาและการนิเทศโรงเรียนในฝ]น 
 3. การตรวจสอบคุณลักษณะรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ]นโดยสอบถาม 
สัมภาษณ>ความคิดเห็นของผู#บริหารและครู 
 ไมตรี บุญทศ (2554) ได#ศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีส�งผลต�อคุณภาพโรงเรียนโดยดําเนินการพัฒนารูปแบบและนําเสนอ 6 ข้ันตอน โดยเพ่ิมข้ัน 
การเตรียมการก�อนวิจัย และข้ันประเมินและปรับปรุงการบริหาร ดังนี้ 
 1. การเตรียมก�อนการวิจัย โดยการเลือกพ้ืนท่ีการวิจัย การเตรียมทีมวิจัยเครื่องมือวิจัย 
 2. วิเคราะห>สภาพป]จจุบัน ป]ญหาของโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย โดยศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวข#องกับสภาพป]จจุบัน ป]ญหาโรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย ศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ 3 โรงเรียน 
 3. ร�างรูปแบบการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพภายในท่ีส�งผลต�อคุณภาพโรงเรียน 
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 4. ตรวจสอบและแก#ไขร�างรูปแบบการบริหาร เพ่ือการประกันคุณภาพภายในท่ีส�งผล 
ต�อคุณภาพโรงเรียน 
 5. ทดลองใช#รูปแบบการบริหาร เพ่ือการประกันคุณภาพภายในท่ีส�งผลต�อคุณภาพโรงเรียน 
 6. ประเมินและปรับปรุงการบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพภายในท่ีส�งผลต�อคุณภาพ
โรงเรียน 
 สมชัย จรรยาไพบูลย> (2555) ได#สร#างรูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 วิเคราะห>รูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการศึกษา
สภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีเป7นต#นแบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
 ระยะท่ี 2 สร#างรูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ระยะท่ี 3 ทดลองใช#รูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ระยะท่ี 4 นําเสนอผลการใช#รูปแบบ 
 ภัทรวรรธน> นิลแก#วบวรวชิญ> (2559) การพัฒนารูปแบบมีการดําเนินการเป7นสองตอนใหญ� 
คือ การสร#างรูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบ ส�วนรายละเอียดในแต�ละข้ันตอนว�ามีการ
ดําเนินงานอย�างไรนั้นข้ึนอยู�กับลักษณะและกรอบแนวคิดท่ีเป7นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ 
 สรุปได#ว�า การพัฒนารูปแบบการสร#างรูปแบบเป7นการกําหนดมโนทัศน>ท่ีเก่ียวข#องสัมพันธ>
กันอย�างเป7นระบบเพ่ือชี้ให#เห็นว�า รูปแบบเสนออะไร เสนออย�างไร เพ่ือให#ได#อะไร และสิ่งท่ีได#นั้น
อธิบายปรากฏการณ>อะไรและนําไปสู�ข#อค#นพบอะไรใหม� 
 การตรวจสอบรูปแบบ 
 การสร#างรูปแบบมีจุดมุ�งหมายสําคัญ เพ่ือทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด#วยข#อมูล 
เชิงประจักษ> การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจจะใช#การวิเคราะห>จากหลักฐานเชิงคุณลักษณะ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยผู#เชี่ยวชาญ 
 Eisner (1976) ได#เสนอแนวคิดการตรวจสอบรูปแบบในบางเรื่องท่ีต#องการความ
ละเอียดอ�อนมากกว�าการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การประเมินจากผู#ทรงคุณวุฒิ โดยมีความเชื่อว�าการรับรู#
ท่ีเท�ากันนั้นเป7นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู#รู# และได#เสนอแนวคิดการประเมินโดยผู#ทรงคุณวุฒิไว# ดังนี้ 
 1. การประเมินโดยแนวทางนี้มิได#เน#นผลสัมฤทธิ์ของเปtาหมายหรือวัตถุประสงค>ตาม
รูปแบบการประเมินแบบอิงเปtาหมาย (Goal-based Model) การตอบสนองความต#องการของ
ผู#เก่ียวข#องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือกระบวนการ
ตัดสินใจ (Decision Making Model) อย�างใดอย�างหนึ่ง แต�การประเมินโดยผู#ทรงคุณวุฒิจะเป7นการ
วิเคราะห>วิจารณ>อย�างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ีนํามาพิจารณา ซ่ึงไม�จําเป7นต#องเชื่อมโยงกับ
วัตถุประสงค>หรือผู#มีส�วนเก่ียวข#องกับการตัดสินใจเสมอไป แต�อาจจะผสมผสานป]จจัยในการพิจารณา
ต�าง ๆ เข#าด#วยกันตามวิจารณญาณของผู#ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให#ได#ข#อสรุปเก่ียวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
หรือความเหมาะสมของสิ่งท่ีทําการประเมิน 
 2. เป7นรูปแบบการประเมินท่ีเน#นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ี
จะประเมินโดยท่ีพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ>งานศิลป� (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดอ�อน
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ลึกซ้ึง และต#องอาศัยผู#เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป7นผู#วินิจฉัย เนื่องจากเป7นการวัดคุณค�าท่ีไม�อาจประเมิน
ด#วยเครื่องวัดใด ๆ ได# และต#องใช#ความรู#ความสามารถของผู#ประเมินอย�างแท#จริง ต�อมาได#มีการนํา
แนวคิดนี้มาประยุกต>ใช#ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากข้ึนในสาขาเฉพาะท่ีต#อง
อาศัยผู#รู#ผู#เล�นในเรื่องนั้นจริง ๆ มาเป7นผู#ประเมินผล จึงจะทราบและเข#าใจลึกซ้ึงจริง ๆ 
 3. เป7นรูปแบบท่ีใช#ตัวบุคคล นั่นคือ ผู#ทรงคุณวุฒิเป7นเครื่องมือประเมิน โดยให#ความ
เชื่อถือว�าผู#ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี ท้ังนี้ มาตรฐานและเกณฑ>พิจารณาต�าง ๆ นั้น  
จะเกิดข้ึนจากประสบการณ>และความชํานาญของผู#ทรงคุณวุฒิเอง 
 4. เป7นรูปแบบท่ีให#ความยืดหยุ�นในกระบวนการทํางานของผู#ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย และ
ความถนัดของแต�ละคน นับต้ังแต�การกําหนดประเด็นสําคัญท่ีจะพิจารณา การบ�งชี้ข#อมูลท่ีต#องการ
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข#อมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ  
 อุทุมพร จามรมาน (2541) ได#กล�าวว�า การตรวจสอบรูปแบบนั้นควรตรวจสอบคุณลักษณะ 
2 อย�าง คือ 1) การตรวจสอบความมากน#อยของความสัมพันธ> ความเก่ียวข#อง เหตุผลระหว�างตัวแปร 
และ 2) การประมาณค�าพารามิเตอร>ของความสัมพันธ>ดังกล�าว โดยสามารถประมาณค�าข#ามกาลเวลา 
กลุ�มตัวอย�าง หรือสถานท่ีได# หรืออ#างอิงจากกลุ�มตัวอย�างไปหาประชากรได# โดยผลการตรวจสอบ
นําไปสู�คําตอบได# 2 ข#อ นั่นคือ การสร#างรูปแบบ และการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
 สมาน อัศวภูมิ (2550) ได#เสนอแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบท่ีเป7นข้ันตอนสุดท#ายของ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบไว# อาจใช#วิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 3 วิธี ดังนี้ คือ 
 1. การตรวจสอบโดยผู#ทรงคุณวุฒิ  โดยผู#วิจัยจะนําเสนอรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนต�อ
ผู#ทรงคุณวุฒิ 15-20 คน พร#อมกับแบบประเมินความเหมาะสมและความเป7นไปได#ของรูปแบบ 
ตลอดจนข#อเสนอแนะเพ่ิมเติมต�าง ๆ 
 2. การตรวจสอบโดยการประชุมสัมมนา โดยผู#วิจัยจัดประชุมสัมมนาบุคคลท่ีเก่ียวข#อง
ผู#ทรงคุณวุฒิ แล#วนําเสนอรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน เสร็จแล#วให#ผู#เข#าร�วมประชุมสัมมนา วิพากษ>ประเมิน
รูปแบบท้ังในด#านความเหมาะสมและความเป7นไปได# และให#ข#อเสนอแนะต�อไป  
 3. การตรวจสอบโดยการทดลอง โดยผู#วิจัยดําเนินการทดลองใช#รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนในสภาพจริง 
หรือเหตุการณ>จําลอง ตามแบบแผนท่ีออกแบบไว# เพ่ือสังเกต รวบรวมข#อมูล และความเห็นต�อ
ผู#เก่ียวข#อง เพ่ือนําไปใช#ในการปรับปรุงรูปแบบต�อไป 
 หลังจากได#ข#อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดังกล�าวมาแล#ว ผู#วิจัยควรได#
ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบเพ่ิมเติม พร#อมกับสรุปข#อมูล ความคิดเห็น และข#อเสนอแนะท่ีเห็นว�า
สําคัญต�อรูปแบบและการนํารูปแบบไปใช#ต�อไป 
 บรรจง เจริญสุข (2552) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล             
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตจังหวัดภาคใต#ตอนบน ดําเนินการตรวจสอบรูปแบบโดยประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยผู#บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใช#แบบสอบถาม  
 นิวัตร นาคะเวช (2554) ได#เสนอข้ันตอนการดําเนินการท่ีสอดคล#องกัน คือ การตรวจสอบ
คุณลักษณะรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ]นโดยสอบถาม สัมภาษณ>ความคิดเห็นของผู#บริหาร 
 กล�าวโดยสรุปแล#ว รูปแบบท่ีจะนําไปใช#เพ่ือก�อให#เกิดประโยชน>สูงสุดนั้น จะต#องเป7น
รูปแบบท่ีประกอบด#วยลักษณะท่ีสําคัญ อันได#แก� มีความสัมพันธ>เชิงโครงสร#าง สามารถทํานายผลได# 



24 

สามารถขยายผลของการทํานายได#กว#างขวางข้ึน และสามารถนําไปสู�แนวคิดใหม� ๆ ได# สําหรับการสร#าง
และการพัฒนารูปแบบนั้น จะเริ่มต#นด#วยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องกับสิ่งท่ีกําลังศึกษา 
รวมไปถึงแนวคิดต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการสร#างรูปแบบ โดยนําเอาข#อมูลท่ีจัดเก็บมาวิเคราะห>และ
สังเคราะห> เพ่ือกําหนดออกมาในลักษณะของความสัมพันธ>เชิงโครงสร#างของกระบวนการและ
องค>ประกอบของรูปแบบ ในการท่ีจะนําไปสู�ผลสรุปสําหรับอธิบายปรากฏการณ>ท่ีเกิดข้ึน โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ จะมีการพัฒนารูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ และประเมินความเป7นไปได#
ของรูปแบบ 
 
2.2 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับเครือข#ายความร#วมมือระหว#างสถานศึกษา 
 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับความร�วมมือ 
  ความหมายของความร�วมมือ 
  ความร�วมมือ (Collaboration) เป7นคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําให#การทํางานร�วมกัน
หรือการทํางานเป7นทีมประสบความสําเร็จ ความร�วมมือจึงถือเป7นคุณลักษณะท่ีกลุ�ม ทีม หรือองค>กร
พึงปรารถนา ซ่ึงหมายถึงการทํางานร�วมกับผู#อ่ืน การร�วมมือกัน การร�วมรู#ร�วมคิด การทํางานร�วมกับ
ผู#อ่ืน เพ่ือสร#างบางสิ่งบางอย�างร�วมกัน (Croewther, 1996) และจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง 
พบว�า ความร�วมมือเป7นพฤติกรรมการทํางานร�วมกันของบุคคล กลุ�มบุคคล และอาจมีความหมาย
ครอบคลุมไปถึงความร�วมมือขององค>กร ซ่ึงประกอบด#วยการออกแบบและการจัดลําดับความสําคัญ
ของเปtาหมาย เพ่ือนํามาทําแผนปฏิบัติการตามเปtาหมายท่ีกําหนดไว# รวมท้ังมีการประเมินศักยภาพ
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือนําผลมาใช#ในการปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนต#องมีจิตสํานึกด#านความ
รับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนและแสวงหาวิธีการท่ีจะพัฒนา
ความสัมพันธ>ในการทํางานของตน (Cramer, 1998) 
  Lucas (1998) ได#ให#ความหมายของความร�วมมือในการทํางานขององค>กรไว#ว�า เป7นการ
ทํางานร�วมกันระหว�างบุคคลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความต#องการของบุคคล หรือความต#องการขององค>กร  
ในการร�วมกันรับผิดชอบงาน มีการร�วมมือกันของบุคคล มีการสร#างเครือข�ายการทํางาน มีกลุ�มร�วมมือ 
สมาชิกมีการวิเคราะห>วิจารณ>ตนเอง และรู#สึกว�าตนได#รับความไว#วางใจจากผู#อ่ืน 
  Robbins & Finley (1998) เน#นความสําคัญเก่ียวกับความร�วมมือในการทํางาน
เอาไว#ว�า ทุกฝ�ายจะให#การช�วยเหลือกันเพ่ือให#ได#ประโยชน>ร�วมกัน และสามารถทําให#ทีมคงอยู�ได#เพ่ือ
รักษาผลประโยชน>ร�วมกัน 
  ในขณะท่ี Martin (1999) แสดงทัศนะเอาไว#ว�า ความร�วมมือในการทํางานไม�ใช�
กระบวนการทํางานแต�เป7นการสร#างความสัมพันธ>ของบุคคล (Human Relationship) ในการทํางาน
ร�วมกันของบุคคล 
  สรุปได#ว�าสรุป ความร�วมมือในการทํางาน หมายถึง การท่ีกลุ�มบุคคลต้ังแต� 2 คนข้ึนไป 
มาปฏิบัติการทํางานร�วมกัน อาจร�วมมือกันอย�างเป7นทางการหรือไม�เป7นทางการเพ่ือให#ได#รับ
ผลประโยชน>ร�วมกัน โดยอาจไม�ต#องทําวาระการประชุมร�วมกัน การทํางานร�วมกันดังกล�าวนี้จะ
ประกอบด#วยการวางแผนกําหนดเปtาหมาย ทําแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตามท่ีกําหนดโดยสมาชิกทุก
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คนต#องมีจิตสานึกด#านความรับผิดชอบท่ีจะแสวงหาวิธีการเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน ร�วมกัน
แก#ป]ญหาท่ีเกิดข้ึนสร#างพลังและการช�วยเหลือกัน 
  องค>ประกอบและตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ 
  สําหรับองค>ประกอบและตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ มีนักวิชาการหลากหลายท�านได#
นําเสนอเอาไว# ดังนี้ 
  Graham & Wright (1999) ได#ศึกษาความหมายของความร�วมมือโดยการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู#เชี่ยวชาญ ซ่ึงมุ�งศึกษาว�าจะนําความร�วมมือสู�การปฏิบัติได#อย�างไร รวมท้ังได#นําผลท่ี
ได#จากการสัมภาษณ>มาใช#ในการสร#างตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ และสร#างแบบวัดความร�วมมือ
ผลการวิจัยสรุปได#ว�า ความร�วมมือ หมายถึง การทํางานร�วมกันและการมีส�วนร�วมในกิจกรรมการ
วางแผน การแบ�งป]น และการบรรลุเปtาหมายของกิจกรรม ส�วนตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ ประกอบด#วย 
3 ตัวบ�งชี้ ได#แก� การวางแผน (Planning) การแบ�งป]น (Sharing) และการดําเนินการเพ่ือให#บรรลุ
เปtาหมาย (Goal Achieving Activities) 
  Weltch & Tulbert (2000) ได#สรุปเอาไว#ว�า องค>ประกอบของความร�วมมือ
ประกอบด#วย 4 องค>ประกอบ ได#แก� 1) การประนีประนอมเพ่ือให#เกิดการเคารพความคิดใหม�และการ
เปลี่ยนแปลง 2) การสื่อสารท่ีประกอบด#วยการฟ]งและการเสนอความคิด ความรู#สึก 3) การแก#ป]ญหา
ท่ีมีการระบุความต#องการ ความจําเป7น การระดมสมอง การปรับสิ่งท่ีได#เพ่ือใช#ในการสร#างแผนปฏิบัติ
การและการประเมิน และ 4) การพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประเมินการปฏิบัติการ 
  Mesa Public School (2003) ได#เสนอเอาไว#ว�า ตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ ประกอบด#วย             
5 ตัวบ�งชี้ ได#แก� 1) การค#นคว#า และรวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต�อเวลา 3) การปฏิบัติตามหน#าท่ี 
4) การมีส�วนร�วมในการประชุมกลุ�ม และ 5) การร�วมมือกับทีม 
  Plymouth State University (2003) ได#กล�าวถึงการร�วมมือเอาไว#ว�า เป7นความสามารถ
ในการสนับสนุนเพ่ือนร�วมงานและทํางานกับผู#อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพเพ่ือมุ�งไปสู�เปtาหมายร�วมกัน 
สําหรับตัวบ�งชี้ของความร�วมมือ ประกอบด#วย 5 ตัวบ�งชี้ ได#แก� 1) ความมุ�งม่ันพยายามท่ีจะร�วมมือ     
2) การสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารท่ีแสดงการเคารพผู# อ่ืน 3) การแสวงหาและ
สนับสนุนความเห็นร�วมกันของกลุ�ม การตระหนักและรับรู#งานของผู#อ่ืน 4) การต้ังเปtาหมายและ
จัดลําดับความสําคัญร�วมกับผู#อ่ืน และ 5) การทําตามสัญญาท่ีได#ให#ไว#กับผู#อ่ืน 
  Sandiego State University’s College of Education (2003) ได#นําเสนอองค>ประกอบ
ของความร�วมมือไว# 3 องค>ประกอบ ประกอบด#วย 1) การมีส�วนช�วยเหลือแบ�งป]น (Contribution) 
เป7นการค#นหาและรวบรวมสารสนเทศการแบ�งป]นข#อมูลข�าวสารและการตรงต�อเวลา 2) การรับผิดชอบ
(Taking Responsibility) เป7นการปฏิบัติตามบทบาทหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมาย และการมีส�วนร�วมใน
การประชุม และ 3) การมองเห็นคุณค�าความเห็นของผู#อ่ืน (Valuing Other’s Viewpoint) เป7นการ
รับฟ]งความเห็นของสมาชิกคนอ่ืน การร�วมมือกับสมาชิกในทีม และการตัดสินใจด#วยความยุติธรรม 
  สรุปได#ว�า  องค>ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือ มีการรับรู#และมุมมองท่ี
เหมือนกัน (Common Perception) การมีวิสัยทัศน>ร�วมกัน (Common Vision) มีความสนใจหรือมี
ผลประโยชน>ร�วมกัน (Mutual Interests/Benefits) การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย 
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(Stakeholders Participation) มีการเสริมสร#างซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship)  
มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (Interdependent) มีปฏิสัมพันธ>กันในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
  การสร#างความร�วมมือ 
  ความร�วมมือมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาองค>กรสู�ความสําเร็จ เป7นสิ่งท่ี
สามารถประยุกต>ใช#เพ่ือให#เกิดประสิทธิผลในการสร#างความสัมพันธ>อย�างยั่งยืน ตลอดจนการใช#
ทรัพยากรร�วมกันท้ังในระหว�างบุคคล ครอบครัว และเพ่ือนบ#าน การสร#างความร�วมมืออาจมีท้ังใน
ระดับหุ#นส�วนแบบไม�เป7นทางการไปจนถึงระดับการวางแผนสร#างความสัมพันธ>เชิงการร�วมมืออย�าง
จริงจังเป7นแบบแผน หรือกล�าวได#ว�า ความร�วมมือเป7นการเป�ดโอกาสในการสร#างความสัมพันธ>ส�งเสริม
ความเป7นเพ่ือนบ#าน ความเป7นชุมชน เพ่ิมความตระหนักในการยอมรับประโยชน>ในการขยายขอบเขต
การใช#ทรัพยากรร�วมกันด#วยการลดทอนความซํ้าซ#อน (กนกอร สมปราชญ> และคนอ่ืน ๆ, 2548) โดย
ลําดับข้ันเพ่ือความสําเร็จในการสร#างความร�วมมือ มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ระบุผู#มีส�วนได#ส�วนเสีย ความร�วมมือจะประสบผลสําเร็จได#ต#องมีการระบุกลุ�มผู#มี
ส�วนได#ส�วนเสีย เพ่ือจะได#ร�วมประชุมวางแผนกําหนดความต#องการ นิยาม เปtาหมาย และมีส�วนร�วม
ในการตัดสินใจ ท่ีจะทําให#เกิดประโยชน>สูงสุดจากความเป7นผู#เชี่ยวชาญในแต�ละด#านของผู#มีส�วนได#
ส�วนเสียแต�ละคน ซ่ึงถือได#ว�าเป7นทรัพยากรท่ีมีคุณประโยชน>ต�อการสร#างความร�วมมือ 
  2. การสนองเหตุผลและความต#องการในการมีส�วนร�วม หลังจากการกําหนดผู#เป7น
หุ#นส�วนความร�วมมือซ่ึงอาจอยู�ในรูปตัวแทนองค>กร ครอบครัว ชุมชนแล#ว ต#องทบทวนอยู�เสมอว�าความ
ร�วมมือท่ีดําเนินการอยู�ได#สนองความต#องการโดยทําให#เกิดการแบ�งป]นทรัพยากรและแลกเปลี่ยน 
ความเชี่ยวชาญเพ่ือสนองตอบความต#องการและเปtาหมายของชุมชนแล#วหรือยัง 
  3. สร#างพันธสัญญาสู�เปtาหมายร�วมกัน ความร�วมมือท่ีเกิดจากการสั่งการจะไม�ทําให#
เกิดจิตสํานึกและการแลกเปลี่ยนความคิด และหากปราศจากการแลกเปลี่ยนความคิดในการกําหนด
เปtาหมายก็จะทําให#โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการสร#างความร�วมมือมีน#อย ดังนั้น  
ควรพิจารณาข#อคําถามต�อไปนี้อยู�เสมอ 1) ใครมีพันธสัญญาและมีความสามารถในการระดมทรัพยากร 
2 )  ใ คร คือผู# สนั บสนุ นหรื อผู# ดํ า เนิ นการ ให# ประสบผลสํ า เ ร็ จ  3 )  ทุกคน มี ทักษะ เฉพาะ  
มีอํานาจ หรือมีความรู#ท่ีจะช�วยให#เกิดความร�วมมือหรือไม� 4) ครอบครัวและชุมชนจะได#รับประโยชน>
จากการเมืองครั้งนี้อย�างไร 5) เราเป7นหุ#นส�วนท่ีสะท#อนความต#องการท่ีหลากหลายของชุมชนหรือไม� 
6) ประโยชน>ของความร�วมมือจะมีความสําคัญกว�าค�าใช#จ�ายหรือไม� 7) เราเคยรู#มาก�อนหรือไม�ว�าเคยมี
ความร�วมมือระหว�างกลุ�มขององค>กรและชุมชนในอดีต 8) ผู#บริโภคจะมีความสําคัญเท�ากับหุ#นส�วนใช�
หรือไม� 9) องค>กรแต�ละแห�งมีกลุ�ม ทีมงานท่ีพอเพียง และมีเงินทุนท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมความร�วมมือ
อย�างพอเพียงในการดําเนินการวันต�อวันใช�หรือไม� และ 10) สิ่งใดท่ีสังคมและผู#นําจะต#องมีต�อการ
สร#างความร�วมมือ 
  4. การกําหนดวิสัยทัศน>ร�วม การสร#างความร�วมมือจะประสบความสําเร็จจากผู#มี
ส�วนได#ส�วนเสียท่ีมีภูมิหลังและมุมมองท่ีแตกต�างกัน อย�างไรก็ตามความหลากหลายอาจนํามาซ่ึงความ
ขัดแย#งเก่ียวกับอํานาจและการควบคุม การหลอมรวมความร�วมมือสามารถทําได# ดังนี้ 
   1) ในระหว�างการอภิปราย ต#องช�วยให#ผู#มีส�วนร�วมวิเคราะห>จุดแข็งและจุดอ�อน 
โดยปราศจากการสร#างอาณาจักรทางความคิดส�วนตนจนเกินไป 
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   2) สร#างให#เกิดภาวะท่ีง�ายต�อการตัดสินใจด#วยคําถาม ได#แก� ผู#ร�วมมือจะรักษา
ความสมดุลระหว�างการมีส�วนร�วมและความรับผิดชอบได#อย�างไร ผู#ร�วมมือจะย#อนกลับมาประเมิน
และจะประสบผลสําเร็จได#อย�างไร จะได#ฉลองความสําเร็จหรือไม� และจะทําอย�างไร ผู#ร�วมมือทุกคนมี
ความรู#สึกว�าได#รับการแบ�งป]นอํานาจใช�หรือไม� และประสบการณ>ใดท่ีได#จากครอบครัวหรือเพ่ือนบ#าน
ท่ีได#นํามาใช#ในการวางแผนสร#างความร�วมมือ 
   3) สร#างการยอมรับในนิยาม วิธีการ และบทบาทของสมาชิก โดยการพิจารณา
คําถาม ได#แก� กิจกรรมท่ีดําเนินอยู�เป7นการให#โอกาสในการมีส�วนร�วมพอเพียงแล#วใช�หรือไม� ทุกคนมี
อํานาจในการตัดสินใจใช�หรือไม� ทุกคนมีความเข#าใจอย�างแจ�มชัดต�อพันธสัญญาแล#วใช�หรือไม� การ
ประชุมดําเนินไปอย�างไร และจะมีการสื่อสารข#อสนเทศเก่ียวกับความร�วมมือในการดําเนินงาน และ
พันธกิจต�าง ๆ ใช�หรือไม� 
   4) สร#างและประกาศพันธกิจเพ่ือแสดงถึงวิสัยทัศน>และเปtาหมายร�วมโดยการเน#น
ย้ําด#วยคําถาม ได#แก� ใครคือผู#ท่ีจะปฏิบัติตามพันธกิจเหล�านี้ สิ่งใดบ#างท่ีต#องเตรียมการ และอะไรคือ
ความปรารถนาของหุ#นส�วนทุกคน 
   5) กําหนดวิธีการติดต�อสื่อสารระหว�างผู#มีส�วนได#ส�วนเสียท้ังในรูปแบบท่ีเป7น
ทางการหรือไม�เป7นทางการ ในขณะเดียวกันจะต#องมีการกําหนดเวลาในการพบปะสังสรรค>อย�างไม�
เป7นทางการระหว�างหุ#นส�วนต�าง ๆ มีการกําหนดกลไกให#เกิดการแลกเปลี่ยนข�าวสาร มีการสร#าง
บรรยากาศท่ีเป7นการให#เสรีภาพในการใช#ภาวะผู#นําของหุ#นส�วนทุกคน 
   6) ให#โอกาสทุกคนแลกเปลี่ยนข�าวสารการประชุม มีการเลือกประเด็นท่ีเป7น
แนวคิดของแต�ละคนมาสื่อสารและอภิปรายเพ่ือให#เกิดความเชื่อม่ัน 
  5. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร>ความร�วมมือ การวางแผนยุทธศาสตร>เป7นการกําหนด
เปtาหมายเพ่ือให#เกิดความสําเร็จระยะยาวภายใน 2-4 ป� ในท่ีประชุมผู#มีส�วนร�วมทุกคนต#องร�วม
แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ ความหวัง สิ่งท่ีเป7นความวิตกกังวล และร�วมกันร�างแผนยุทธศาสตร> โดย
คํานึงถึงความใส�ใจต�อทรัพยากรท่ีขาดแคลน เน#นมุมมองท่ีหลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดของ
องค>ประกอบต�าง ๆ ท่ีจะเกิดผลต�อองค>กรและเพ่ือนบ#าน ส�งเสริมให#เกิดความสามารถในการชี้แจง
เหตุผล บริหารจัดการโดยรับฟ]งความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน สร#างพันธสัญญาความร�วมมือในการสร#าง
พันธกิจและเปtาหมาย และประเมินจุดแข็งจุดอ�อนของหุ#นส�วนทุกคน 
  6. การกําหนดข#อปฏิบัติในการประชุม ผู#มีส�วนได#ส�วนเสียสามารถร�วมกําหนดข#อ
ปฏิบัติบางส�วนในการประชุม ซ่ึงอาจเป7นเพียงเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือเรื่องท่ีจําเป7น ได#แก� 
   1) เริ่มประชุมตามวาระท่ีกําหนดให# และมีเวลาเพียงพอต�อการอภิปรายในแต�ละ
ประเด็น 
   2) หุ#นส�วนแต�ละคนต#องได#รับการกําหนดหน#าท่ีความรับผิดชอบและบทบาทใน
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติให#เสร็จสมบูรณ>ภายในเวลาท่ีกําหนด 
   3) เริ่มต#นและสิ้นสุดการประชุมอย�างตรงเวลา 
   4) การใช#ภาวะผู#นําให#เกิดประสิทธิผลเป7นกุญแจสําคัญท่ีจะดําเนินในทุกข้ันตอน
ซ่ึงผู#นําจะต#องใช#ความพยายามอย�างสูงเพ่ือแสวงหาข#อตกลงร�วมกันของตัวแทนกลุ�มต�าง ๆ 
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  7. การสร#างข#อตกลงร�วมกันเก่ียวกับการตัดสินใจ ข#อขัดแย#งต�าง  ๆ เป7นสิ่งท่ี
หลีกเลี่ยงไม�ได#ท่ีจะต#องเกิดข้ึน ดังนั้น การสร#างความร�วมมือจึงถือเป7นสิ่งท#าทายการย#อนกลับไป
ทบทวนเพ่ือหาคําตอบของข#อขัดแย#งและทักษะการสร#างข#อตกลงร�วมกันเป7นกุญแจสู�ความสําเร็จ การ
ให#ความไว#วางใจเป7นสิ่งท่ีมีความสําคัญ หากปราศจากความไว#วางใจแล#วหุ#นส�วนทุกคนจะไม�ยอม
เป�ดเผยความคิดเห็นส�วนตัว นอกจากความไว#วางใจแล#วยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีกท่ีจะส�งเสริมให#เกิด
ข#อตกลงร�วมกัน ได#แก� 
   1) การสร#างความสัมพันธ>โดยกําหนดให#มีช�วงเวลาเป7นระยะ ๆ ในการร�วม
อภิปรายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคับข#องใจหรือการยกย�องชมเชย 
   2) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดเปtาหมายท่ัว ๆ ไป และมีการกําหนดวาระท่ีจะ
สะท#อนผลของการปฏิบัติตามจุดประสงค>นั้น 
   3) สื่อสารข#อมูลอย�างท่ัวถึงเพ่ือให#ทุกคนได#ศึกษาทบทวนและนําไปสู�ข#อสรุปในท่ี
ประชุม 
   4) การแสดงความยินดีกับความสําเร็จหลังสิ้นสุดการทํางาน เพราะเป7นสิ่งท่ี
จําเป7นอย�างหนึ่งต�อการสร#างทีมงาน 
  สรุปได#ว�า การสร#างความร�วมมือ คือ การทําให#มีการติดต�อ สนับสนุนให#มีการ
แลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสารและการร�วมมือกันด#วยความสมัครใจ การสร#างเครือข�ายควรสนับสนุนและ 
อํานวยความสะดวกให#สมาชิกในเครือข�ายมีความสัมพันธ>กันฉันท>เพ่ือนท่ีต�างก็มีความเป7นอิสระ
มากกว�าสร#างการคบค#าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้ การสร#างเครือข�ายต#องไม�ใช�การสร#างระบบ
ติดต�อด#วยการเผยแพร�ข�าวสารแบบทางเดียว เช�น การส�งจดหมายข�าวไปให#สมาชิกตามรายชื่อแต�
จะต#องมีการแลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสารระหว�างกันด#วย 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับเครือข�าย 
  ความหมายของเครือข�าย 
  Wheatly (1999) กล�าวว�า สรรพสิ่งท้ังหลายต�างก็มีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการดํารง
อยู�ร�วมกันเป7นกลุ�มก#อน เป7นข�ายใยแห�งความสัมพันธ> มีความเป7นอิสระต�อกัน และมีตัวตนท่ีแท#จริง 
กล�าวคือ สรรพสิ่งท้ังหลายเป7นเครือข�ายท่ีเชื่อมโยง มีการขยายผลและเติบโตอย�างต�อเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปร�าง รูปทรง และเปลี่ยนพลังงานเพ่ือการเข#าสู�ภาวะท่ีเหมาะสม 
  Hanson (2003) ได#ให#ความหมายของเครือข�ายไว#ว�า เป7นรูปแบบหนึ่งของการ
ประสานงานของบุคคล กลุ�ม องค>กร หรือหลายองค>กรท่ีมีทรัพยากรของตัวเอง ซ่ึงเข#ามาประสานงาน
กันอย�างมีระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมร�วมกันอย�างสมํ่าเสมอหรือไม�ก็ตาม แต�จะมีการ
วางรากฐานเอาไว#เม่ือฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดมีความต#องการจะขอความช�วยเหลือหรือขอความร�วมมือจาก
กลุ�มอ่ืน ๆ เพ่ือแก#ป]ญหาและสามารถติดต�อกันต�อไปได# และการท่ีป]จเจกบุคคลหรือสถาบันมารวมกัน
เป7นกลุ�มนั้น จะต#องมีความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดร�วมกัน แต�อย�างไรก็ตาม เพียงการรวมกลุ�ม
เท�านั้นยังไม�อาจเป7นเครือข�ายงานได# เพราะจะมีลักษณะเพียงการทํางานร�วมกันคือมีบุคคลร�วม
สนทนากัน หากจะให#เป7นเครือข�ายท่ีดีได#จะต#องมีป]จจัยความร�วมมือกันท่ีจะติดต�อสื่อสาร เต็มใจท่ีจะ
ประสานงานกัน และท่ีสําคัญสมาชิกต#องยอมรับท่ีจะทํากิจกรรมร�วมกัน ไม�ใช�เพียงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเท�านั้น 
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  ประเวศ วะสี (2541) ได#มีการกล�าวเก่ียวกับเครือข�ายทางสังคมท่ีมีการขยายตัว
ออกไปว�า เครือข�ายทางสังคมจะคล#ายเครือข�ายในสมอง โดยโครงสร#างของสมองนั้นจะทําให#เกิดการ
เรียนรู#ในระดับท่ีสูงเพ่ือการมีชีวิตรอด และโครงสร#างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร#าง
ทางสมองมากข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงก�อให#เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใช#อํานาจ
ไปเป7นสังคมแห�งการเรียนรู# และการท่ีจะเกิดสังคมแห�งการเรียนรู#ได#นั้น จะต#องปรับเปลี่ยนโครงสร#าง
ทางสังคมจากแนวด่ิงไปเป7นเครือข�ายสังคมท่ีมีการโยงใยความสัมพันธ>ในทุกทิศทาง เป7นเครือข�ายทาง
สังคมแห�งกัลยาณมิตรหรือเครือข�ายสังคมแห�งการเรียนรู# (Learning Social Network) โดยท่ีเครือข�าย
สังคมจะต#องมีความสามารถในการเรียนรู#ได#อย�างต�อเนื่องหรือมีการขยายแนวคิด กระบวนการออกไป
จึงจะสามารถปรับตัวให#อยู�ในดุลยภาพได# 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ>ศักด์ิ (2545) ได#ให#ทัศนะเก่ียวกับนิยามของเครือข�ายเอาไว#ว�า 
อาจมีความหมายท่ีแตกต�างกันไปตามมุมมองของแต�ละคนและให#นิยามเครือข�ายเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษาไว#ว�า การท่ีป]จเจกบุคคล องค>กร หน�วยงาน หรือสถาบันใด ๆ ได#ตกลงท่ีจะประสาน
เชื่อมโยงเข#าหากันภายใต#วัตถุประสงค>หรือข#อตกลงอย�างใดอย�างหนึ่งร�วมกันอย�างเป7นระบบโดยมี
จุดมุ�งหมายเพ่ือปฏิรูปการศึกษากลุ�มเครือข�ายนั้นต#องมีการแสดงออกเป7นการลงมือกระทํากิจกรรม
ร�วมกันนอกจากนี้ ยังมีความเห็นอีกว�า การเชื่อมโยงเข#าหากันเป7นเครือข�าย ไม�ใช�การรวมกลุ�มของ
สมาชิกท่ีมีความสนใจเพียงต#องการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร�วมสังสรรค>เท�านั้น แต�มัน
หมายถึงความต#องการท่ีจะพัฒนาไปสู�การลงมือกระทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีเปtาหมายร�วมกันท่ี
ชัดเจน 
  วิชิต นันทสุวรรณ และจํานง แรกพินิจ (2545) กล�าวถึงเครือข�ายการเรียนรู#เอาไว#ว�า 
การท่ีชาวบ#านรวมตัวกัน ขบคิดป]ญหาของเขา รวมพลังแก#ป]ญหา และหาผู#นําข้ึนมาจากหมู�ชาวบ#าน 
ด#วยกันเอง แล#วรวมตัวกันเพ่ือมีอํานาจต�อรอง มีการต�อสู#ทางความคิด มีการเรียนรู#จากภายนอก  
มีการไปมาหาสู�เรียนรู#ดูงานด#วยกัน จนกระท่ังเกิดกระบวนการแก#ป]ญหาได# ส�งผลให#การทํามาหากิน
และเศรษฐกิจแต�ละครอบครัวดีข้ึน 
  ธนา ประมุขกูล (2547) ได#ให#นิยามของเครือข�ายเอาไว#ว�า เป7นภาพข�ายใยแมงมุมซ่ึง
แสดงให#เห็นการถักทอโยงใยกันของเส#นใยท่ีพาดผ�านกันมาหลายเส#น หลากทิศทาง นั่นหมายความว�า
เครือข�าย คือ การเชื่อมโยงอย�างมีเปtาหมาย เป7นการเชื่อมโยงระหว�างระบบท่ีปฏิบัติการอยู�เข#าด#วยกัน 
เช�น การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร>เข#าเป7นเครือข�ายอินเตอร>เน็ต เป7นต#น หรืออาจเป7นการเชื่อมโยงระหว�าง
บทบาทของบุคคล องค>กรต�าง ๆ ภายใต#วัตถุประสงค>ร�วมใด ๆ ของภาคีสมาชิก ดังนั้น เครือข�ายจึงเป7น
รูปแบบการทํางานในลักษณะสร#างความร�วมมือ ประสานงานกันในแนวราบระหว�างผู#ท่ีเก่ียวข#องด#วย
สรรพกําลังอันรวมถึงคน สติป]ญญา ความสามารถ และทรัพยากรในการทํางาน เพ่ือเอาชนะอุปสรรคท่ี
เป7นจุดอ�อนของระบบราชการ และเป7นแนวทางท่ีตรงกันกับแนวคิดของการพัฒนาท่ียึดพ้ืนท่ี ประสาน
ภารกิจ และร�วมทรัพยากร (Area, Function และ Participation) เป7นกลยุทธ>ในการพัฒนา 
  พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได#ให#นิยามของเครือข�ายเอาไว#ว�า เป7นการเชื่อมโยงระบบ
การปฏิบัติงานหรือเชื่อมโยงบทบาทของกลุ�มบุคคล องค>กร หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเป7นหน�วยย�อยรวมตัว
กันด#วยความสมัครใจ ภายใต#ความต#องการในวัตถุประสงค>ร�วมกัน จัดโครงสร#างและรูปแบบการ
ทํางานด#วยระบบใหม�ในลักษณะสร#างความร�วมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหว�างผู#ท่ีเก่ียวข#อง
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ด#วยการระดมสรรพกําลัง ร�วมกันกําหนดกลยุทธ>ในการพัฒนาด#วยการให#สมาชิกได#ร�วมคิด ร�วม
ตัดสินใจ ร�วมวางแผน ร�วมทํา ร�วมรับผิดชอบ ร�วมติดตามประเมินผล และร�วมรับผลประโยชน> 
  เครือข�ายจัดได#ว�าเป7นการเชื่อมโยงของกลุ�มของคนหรือกลุ�มองค>กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะ
แลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกัน หรือทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร#างของคนในเครือข�ายด#วย
ความเป7นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต#พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกันโดย
ประเด็นสําคัญของนิยามดังกล�าวนี้ คือ 1) ความสัมพันธ>ของสมาชิกในเครือข�ายต#องเป7นไปโดยสมัครใจ                
2) กิจกรรมท่ีทําในเครือข�ายต#องมีลักษณะเท�าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกันและ 3) การเป7นสมาชิก
เครือข�ายต#องไม�มีผลกระทบต�อความเป7นอิสระหรือความเป7นตัวของตัวเองของคนหรือองค>กรนั้น ๆ การ
เชื่อมโยงในลักษณะของเครือข�าย ไม�ได#หมายถึงการจัดการให#คนมานั่ง “รวมกัน” เพ่ือพูดคุยสนทนากัน
เฉย ๆ โดยไม�ได# “ร�วมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปรียบเหมือนการเอาก#อนอิฐมากองรวมกันย�อมไม�เกิด
ประโยชน>แต�อย�างใด การเชื่อมโยงเข#าหากันจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือเอาอิฐแต�ละก#อนมาก�อกันเป7นกําแพงโดย
การประสานอิฐแต�ละก#อนเข#ากันอย�างเป7นระบบและก็ไม�ใช�เป7นแค�การรวมกลุ�มของสมาชิกท่ีมีความสนใจ
ร�วมกันเพียงเพ่ือพบปะสังสรรค>แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท�านั้น แต�จะต#องพัฒนาไปสู�ระดับของการลง
มือทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือให#บรรลุเปtาหมายร�วมกันด#วยและไม�ใช�การรวบรวมรายชื่อบุคคลท่ีมีความสนใจ
เหมือนกันไว#ในมือเพ่ือสะดวกแก�การติดต�อการมอบหมายให#สมาชิกแต�ละคนหาสมาชิกเพ่ิมข้ึน ยิ่งได#
รายชื่อมามากก็ยิ่งทําให#เครือข�ายใหญ�ข้ึน การกระทําเช�นนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใส�อิฐให#โตข้ึนเพ่ือจะ
ได#บรรจุอิฐได#มากข้ึน แต�กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย�างเป7นระบบ การ
รวมตัวเป7นเครือข�ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต#องสกัดเอาส�วนดีหรือ จุดแข็งของแต�ละฝ�ายมาเรียนรู#
และสนับสนุนกันและกัน เป7นการผนึกกําลัง (Synergy) ในลักษณะท่ีมากกว�า 1+1 = 2 แต�ต#องเป7น 1+1> 
2 เรียกว�าเป7น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ>ท่ีได#จากการทํางานเป7นเครือข�ายต#องดีกว�าผลรวมท่ีเกิดจากการ
ปล�อยให#ต�างคนต�างทําแล#วนําผลลัพธ>ของแต�ละคนมารวมกัน 
  กล�าวโดยสรุปแล#ว เครือข�ายต#องมีการจัดระบบให#กลุ�มบุคคลหรือองค>กรท่ีเป7นสมาชิก
ดําเนินกิจกรรมบางอย�างร�วมกัน เพ่ือนําไปสู�จุดหมายท่ีเห็นพ#องต#องกัน ซ่ึงอาจเป7นกิจกรรมเฉพาะกิจ
ตามความจําเป7น เม่ือภารกิจบรรลุเปtาหมายแล#ว เครือข�ายก็อาจยุบสลายไป แต�ถ#ามีความจําเป7นหรือมี
ภารกิจใหม�อาจกลับมารวมตัวกันได#ใหม� หรือจะเป7นเครือข�ายท่ีดําเนินกิจกรรมอย�างต�อเนื่องระยะยาว 
  การสร#างเครือข�าย 
  การสร#างเครือข�ายต#องคํานึงถึงเสมอว�า “เครือข�าย” เป7นกระบวนการพัฒนา
ความสัมพันธ>ระหว�างมนุษย>กับมนุษย> การนําเครือข�ายต#องมี LINK หมายถึง “การเชื่อมโยง” 
    L – Learning การเรียนรู#  
    I – Investment การลงทุน  
    N – Nature การฟูมฟ]กบํารุง  
    G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ  
  ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) ได#สรุปกระบวนการสร#างเครือข�าย ไว#ดังนี้ 
  1. ข้ันตระหนักถึงความจําเป7นในการสร#างเครือข�าย เป7นข้ันตอนท่ีผู#ปฏิบัติงานหรือ
ฝ�ายจัดการตระหนักถึงความจําเป7นในการสร#างเครือข�าย เพ่ือท่ีจะทํางานให#บรรลุเปtาหมาย รวมท้ัง
พิจารณาองค>กรต�าง ๆ ท่ีเห็นว�าเหมาะสมเข#าเป7นเครือข�ายในการทํางาน 
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  คําถามในข้ันตอนนี้ คือ 1) จะเข#าร�วมเป7นเครือข�ายกับองค>กรใด 2) จะได#รับ
ประโยชน>หรือต#องสละประโยชน>ด#านใดบ#างในการเข#าร�วมเป7นเครือข�าย และ 3) ระยะเวลาใดในการ
เข#าร�วมเครือข�าย 
  คําตอบสําหรับคําถามเหล�านี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือระยะเวลาในการทํางาน
ผ�านไปแล#วระยะหนึ่ง 
  2. ข้ันติดต�อกับองค>กรท่ีจะเป7นเครือข�าย หลังจากท่ีได#ตัดสินใจในองค>กรท่ีเห็นว�า
เหมาะสมในการเข#าร�วมเครือข�าย จะเป7นข้ันตอนของการติดต�อสัมพันธ>เพ่ือชักชวนเข#าร�วมเป7น
เครือข�ายในการทํางานซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือองค>กรมีความต#องการเหมือนกัน และต#องการกระทํากิจกรรม
ตอบสนองความต#องการเหมือนกัน ดังนั้นจะต#องสร#างความคุ#นเคยและการยอมรับ รวมท้ังความ
ไว#วางใจระหว�างกัน เป7นข้ันตอนของการปลูกจิตสํานึกโดยการให#รางวัล กระตุ#นให#อยากแก#ป]ญหา
ร�วมกัน อาจเรียกข้ันตอนนี้ว�าเป7นข้ันตอนการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย 
  3. ข้ันตอนการสร#างพันธกรณีร�วมกัน เป7นข้ันตอนของการสร#างความผูกพันร�วมกัน
ซ่ึงหมายถึงการตกลงในความสัมพันธ>ต�อกัน ในข้ันตอนนี้องค>กรจะเข#าสู�การตกลงท่ีจะทํางานร�วมกัน 
ซ่ึงในการท่ีจะทํากิจกรรมร�วมกันเพ่ือตอบสนองความต#องการหรือแก#ป]ญหา กลุ�มองค>กรจะต#องมี
ความรู#ท่ีจําเป7น ซ่ึงอาจจะทําโดยการแลกเปลี่ยนความรู# และอาจเรียกข้ันตอนนี้ว�า กลุ�มศึกษาเรียนรู#
(Learning Group) หากพิจารณาในประเด็นของระดับการสร#างเครือข�ายก็จะเป7นข้ันตอนของ Informal 
Cooperation 
  4. ข้ันการพัฒนาความสัมพันธ> เป7นข้ันตอนท่ีการสร#างเครือข�ายปรากฏผลงานเป7น
รูปธรรม เป7นข้ันตอนการเริ่มทํากิจกรรมโดยใช#ทรัพยากรร�วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหารจัดการ
กลุ�ม ซ่ึงเริ่มต#นด#วยการกําหนดวัตถุประสงค>ของกลุ�ม กําหนดกิจกรรม จัดวางข#อตกลงในการทํางาน 
กําหนดบทบาทของสมาชิก รวมท้ังสิทธิหน#าท่ีของหัวหน#ากลุ�ม เป7นต#น ในข้ันตอนนี้อาจเรียกว�า ข้ัน
กลุ�มกิจกรรม (Action Group) หากพิจารณาในประเด็นของระดับการสร#างเครือข�ายเรียกว�าเป7น
ข้ันตอนของ Formal Agreement 
  5. ข้ันตอนการขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ�ม หลังจากข้ันตอนการพัฒนาความสัมพันธ>จน
นําไปสู�การทํากิจกรรมร�วมกัน จนมีผลงานปรากฏเป7นท่ีเด�นชัด องค>กรเครือข�ายรู#สึกว�าตนได#รับ
ผลประโยชน>จากการเข#าเป7นเครือข�าย ความสัมพันธ>จะแน�นแฟtนข้ึน การเรียนรู#ร�วมกันนอกจากจะ
เป7นประโยชน>ต�อการทํางานฝ�ายปฏิบัติการแล#ว ยังเป7นประโยชน>ต�อการสร#างความสัมพันธ>ด#วย
ความสัมพันธ>ท่ีแน�นแฟtน ซ่ึงจะนําไปสู�การขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ�มตามพ้ืนท่ีหรือตามลักษณะ
กิจกรรม ในด#านระดับการสร#างเครือข�ายข้ันตอนนี้อาจอยู�ในระดับการเข#า “ลงทุน” ในองค>กรใหม� 
(Minority Investment) และการจัดต้ังองค>กรใหม�ร�วมกัน (Joint Venture) 
  6. ข้ันติดตามและประเมินผล เป7นข้ันตอนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนท่ี
เกิดจากเครือข�ายความร�วมมือ เพ่ือไปสู�การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานนั้นอีก 
  กําลูนเทพ เทวกุล (2536) กล�าวเอาไว#ว�า การสร#างเครือข�ายจะต#องเริ่มจากตัวแทนท่ี
มีโอกาสท่ีจะแพร�ขยายหรือแตกสาขาของเครือข�ายออกไปได# โดยคํานึงถึงจุดเริ่มต#นท่ีสําคัญจุดใดจุด
หนึ่ง หรืออาจจะเริ่มพร#อมกันในหลาย ๆ จุดท่ีมีความพร#อม เช�น ในกลุ�มข#าราชการ กลุ�มประชาชน 
ให#เริ่มในลักษณะประชาชนเป7นศูนย>กลางท่ีมีการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน และสร#างกลุ�มผู#นําให#เกิดข้ึน
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ก�อน ได#แก� คณะกรรมการหมู�บ#าน ซ่ึงอยู�ในรูปของการบริหารสภาตําบลท่ีกําลังดําเนินการอยู�ใน
ป]จจุบัน โดยท่ีคณะกรรมการเหล�านี้จะต#องเป7นผู#ท่ีมีความรู#ความสามารถ มีวิสัยทัศน>ในการพัฒนา
และมีความคิดริเริ่มสร#างสรรค> 
  เจือจันทร> จงสถิตอยู� (2536) ได#กล�าวไว#ว�า การสร#างเครือข�ายจะเป7นลักษณะของ
การส�งต�อ การสืบทอดการสื่อสารซ่ึงกันและกัน เช�น การสร#างเครือข�ายการเรียนรู#ของประชาชน คง
จะต#องอาศัยบทบาทจากหลากหลายหน�วยงาน โดยเฉพาะหน�วยงานภาครัฐจะช�วยประสาน 
เสริมสร#าง และสนับสนุนการเรียนรู#ของประชาชนในวิถีชีวิต ซ่ึงผู#นําจะเป7นผู#ประสานงานการเรียนรู#
ต�าง ๆ ในระดับชุมชน มีการใช#วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมเพ่ือให#สมาชิกเกิดแนวความคิด (Concept) ท่ี
ไม�ใช�วิธีการสั่งการ เป7นการสื่อสารในระดับท่ีก�อให# เกิดความเข#าใจแบบยืนยันได# (Positive 
Approach) และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ ไม�ว�าจะเป7นการประสานงานระหว�างบุคคลภายในหรือจาก
หน�วยงานภายนอก จะต#องสร#างจิตสํานึกร�วมกันว�า จะทําเพ่ืออะไร มีคุณค�าอย�างไร เม่ือประสานแล#ว
ผลท่ีตามมาจะต#องก�อให#เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต#องการท้ังคน องค>กร และชุมชน 
  สุทิตย> อาภากโร (2547) ได#จําแนกการก�อตัวของเครือข�ายออกเป7น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1. เครือข�ายท่ีเกิดจากการจัดต้ังและสนับสนุนของภาคส�วนต�าง ๆ ส�วนใหญ�เป7น
เครือข�ายท่ีภาครัฐหรือหน�วยงานบางแห�งต#องการส�งเสริมหรือเข#าไปจัดต้ังเพ่ือให#สอดคล#องกับ
กระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให#กับชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง 
เช�น เครือข�ายกองทุนหมู�บ#าน เครือข�ายพัฒนาชุมชน เป7นต#น จะมีโครงสร#างความสัมพันธ>ในแนวด่ิงซ่ึง
เป7นไปตามกระแสของแหล�งทุนและนโยบายของหน�วยงานนั้น ๆ 
  2. เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ได#แก� เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนจากความสมานฉันท> 
การร�วมแรงร�วมใจของฝ�ายต�าง ๆ ท่ีมองเห็นความจําเป7นในการเรียนรู#และการแก#ป]ญหาร�วมกัน แล#ว
มารวมตัวกันเป7นเครือข�ายเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ> ตลอดจนการพ่ึงพาอาศัย โดย
เป7นเครือข�ายท่ีมีการสื่อสารและความผูกพันท่ีมีชีวิตชีวา มีกระบวนการท่ีประสานสอดคล#องกับความ
สนใจและความต#องการอย�างแท#จริงของสมาชิก มีแนวทางการดําเนินการท่ีเป7นอิสระจากการครอบงํา
ของฝ�ายต�าง ๆ และมีโครงสร#างความสัมพันธ>ในแนวราบ 
  3. เครือข�ายท่ีเกิดข้ันโดยสถานการณ>เป7นตัวกําหนด ได#แก� เครือข�ายท่ีเกิดจาก
สถานการณ>และประเด็นป]ญหาท่ีทุกฝ�ายเห็นว�าจําเป7นต#องใช#ความเป7นเครือข�ายในการแก#ป]ญหา และ
สร#างพลังในการเรียนรู#หรือต�อรอง เพ่ือให#เกิดการพัฒนากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และมีผู#ประสานงาน
เพ่ือให#เครือข�ายมีความต�อเนื่อง เช�น เครือข�ายผู#ได#รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ เป7นต#น 
  ชัยวัฒน> ถิระพันธุ> และปาริชาต สถาป�ตานนท> (2549) ได#กล�าวถึงการสร#างเครือข�าย
ว�า เป7นระบบเชื่อมโยงสัมพันธ>กันของสิ่งมีชีวิต ท่ีควรได#รับการสร#างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข�าย
ต�อไปเรื่อย ๆ มีการเรียนรู#อยู�ตลอดเวลา โดยเฉพาะการสื่อสารจะเข#ามามีบทบาทสําคัญในการสร#าง
เครือข�าย ได#แก� 1) การส�งสารท่ีเป7นข#อมูลหรือข�าวสารท่ีชัดเจนให#ผู#รับเข#าใจง�าย และ 2) การรับสารท่ี
เป�ดใจรับข#อมูลหรือข�าวสารอ่ืนท่ีอยู�นอกเหนือจากความคิดท่ีตนมีอยู�เดิม 
  กล�าวโดยสรุปแล#ว การสร#างเครือข�าย หมายถึงการทําให#มีการติดต�อ สนับสนุนให#มี
การแลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสารและการร�วมมือกันด#วยความสมัครใจ การสร#างเครือข�ายควรสนับสนุน
และอํานวยความสะดวก ให#สมาชิกในเครือข�ายมีความสัมพันธ>กันฉันท>เพ่ือน ท่ีต�างก็มีความเป7นอิสระ
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มากกว�าสร#างการคบค#าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร#างเครือข�ายต#องไม�ใช�การสร#างระบบ
ติดต�อด#วยการเผยแพร�ข�าวสารแบบทางเดียว เช�นการส�งจดหมายข�าวไปให#สมาชิกตามรายชื่อ        
แต�จะต#องมีการแลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสารระหว�างกันด#วย  
  ประเภทและรูปแบบของเครือข�าย 
  ประเภทและรูปแบบของเครือข�ายมีความแตกต�างกันไปตามนิยาม และกิจกรรมท่ี
แต�ละกลุ�มหรือผู#ใช#กิจกรรมเครือข�ายกําหนดข้ึน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ>ศักด์ิ (2545) ได#แบ�งเครือข�าย
ออกเป7นประเภทต�าง ๆ โดยใช#เกณฑ>บางประการประยุกต>เครือข�ายเพ่ือปฏิรูปการศึกษา ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 ประเภทของเครือข�าย 
 

เกณฑ,การแบ#ง ประเภทของเครือข#าย 
1. ขนาดของกลุ�ม 1. เครือข�ายร�วม (Total Network) 

2. เครือข�ายย�อย (Sub Network) 
2. พื้นที่ 1. เครือข�ายระดับหมู�บ#านในพื้นที่ตําบล 

2. เครือข�ายระดับหมู�บ#านข#ามพืน้ที่ตําบล 
3. เครือข�ายระหว�างตําบลในอําเภอใดอําเภอหนึ่ง 
4. เครือข�ายระดับตําบลข#ามพืน้ที่อําเภอ 
5. เครือข�ายระดับอําเภอในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
6. เครือข�ายระดับอําเภอข#ามพรมแดนจังหวัด 
7. เครือข�ายระหว�างจังหวัดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง 

3. ประเด็นที่สนใจร�วมกัน สามารถแบ�งได#หลากหลาย เช�น เครือข�ายการศึกษาทางเลือก 
เครือข�ายการเรียนรู# ฯลฯ 

4. วิชาชีพของสมาชิกกลุ�ม แบ�งตามวชิาชีพของสมาชิก เช�น เครือข�ายนักการเมือง เครือข�าย
นักวิชาการ เครือข�ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข�าย 
นักธุรกิจ ฯลฯ 

5. บทบาทของกลุ�ม แบ�งตามบทบาทหน#าที่หลักที่ดาํเนินการอยู� เช�น เครือข�าย
การศึกษาวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษา เครือข�ายผู#สนบัสนุนด#าน
การเงิน ฯลฯ 

6. ลักษณะภาคีที่ร�วมในเครือข�าย 1. เครือข�ายแนวนอน 
2. เครือข�ายแนวตั้ง 

7. ระดับความผูกพัน การแบ�งด#วยเกณฑ>นี้ ใช#ระดับความผูกพันระหว�างบุคคลที่เป7น 
จุดศูนย>กลางของเครือข�ายกับภาคีต�าง ๆ ซ่ึงอาจแบ�งได#ใน
ลักษณะเครือข�ายที่มีความผูกพนัใกล#ชิดในระดบัรองลงไป
ตามลําดับ จนถึงความผูกพันในระดับห�างไกล 
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 อรรณพ พงษ>วาท (2544) ได#เสนอแนะรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไว# 6 รูปแบบ ได#แก� 1) รูปแบบสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐรวมตัวกันเป7นเครือข�าย        
2) การรวมตัวกันเป7นเครือข�ายของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐแห�งใดแห�งหนึ่ง หรือหลาย ๆ แห�ง กับ
ภาคส�วนอ่ืน ได#แก� บุคคล ครอบครัว องค>กรชุมชน องค>กรเอกชน องค>กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 3) รูปแบบเครือข�าย
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐกับองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน ได#แก� องค>การบริหารส�วนจังหวัด 
เทศบาล องค>การบริหารส�วนตําบล หรือองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ินรูปแบบอ่ืน ๆ 4) รูปแบบ
เครือข�ายสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 5) รูปแบบเครือข�าย
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐกับเอกชนและภาคส�วนอ่ืน ๆ ท่ีระบุไว#ในรูปแบบท่ี 2 และ 3 และ               
6) รูปแบบเครือข�ายท่ีอาจเกิดจากการริเริ่มระหว�างสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังของรัฐและเอกชน หรือ
ระหว�างสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน และภาคส�วนอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โดยไม�มีการชี้นํา กํากับ หรือครอบงําบงการจากหน�วยงานหรือองค>กรทางการศึกษาใด ๆ และยังให#
ข#อเสนอแนะไว#ว�า รูปแบบของเครือข�ายโรงเรียนควรต้ังอยู�บนหลักการความสมัครใจ ความเสมอภาค 
การพ่ึงพิงพ่ึงพาอาศัยกัน ความสัมพันธ>ท้ังแนวราบและแนวนอน และต#องลดความเป7นราชการลง              
(Less Bureaucratic Model) บนพ้ืนฐานของการไม�รวมศูนย>ท่ีจะเป7นอุปสรรคในการก�อตัว และการ
ดํารงอยู� ตลอดจนการดําเนินงานของเครือข�าย 
  สหัทยา วิเศษ (2547) ได#แบ�งประเภทของเครือข�ายออกเป7น 2 ประเภทใหญ� ๆ 
ได#แก� 
  1. เครือข�ายท่ีแบ�งตามลักษณะการเกิดของเครือข�าย โดยเครือข�ายประเภทนี้อาจ
แบ�งเป7นเครือข�ายในด#านต�าง ๆ ดังนี้ 
   1) เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดต้ังของภาครัฐ เช�น เครือข�ายกองทุนหมู�บ#าน 
เครือข�ายอาสาพัฒนาชุมชน เป7นต#น ซ่ึงเป7นเครือข�ายท่ีมีกระบวนการทํางานและโครงสร#างท่ีค�อนข#าง
เป7นทางการ มีระเบียบกฎเกณฑ>ท่ีกําหนดมาจากภาครัฐ และได#รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด#านต�าง ๆ 
   2) เครือข�ายท่ีเกิดจากการสนับสนุนขององค>กรพัฒนาเอกชน ซ่ึงมีการรวมกลุ�ม
เครือข�ายตามประเด็นป]ญหาสาธารณะท่ีเกิดข้ึน เช�น ด#านทรัพยากรธรรมชาติ ด#านการเงิน ด#านชุมชน 
ด#านสุขภาพ ด#านเกษตรกรรม เป7นต#น โดยท่ีลักษณะของเครือข�ายประเภทนี้จะเป7นกลุ�มเครือข�ายท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติมีลักษณะไม�เป7นทางการ มีการจัดโครงสร#างท่ีง�าย ๆ ไม�ซับซ#อน ซ่ึงอยู�ในลักษณะ
แนวราบ (Horizontal) ไม�มีประธาน มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการนําเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตน 
   3) เครือข�ายท่ีเกิดข้ึนจากการก�อตัวของภาคประชาชน หรือเครือข�ายภาค
ประชาชน โดยเป7นเครือข�ายท่ีเกิดจากการเรียนรู# การสั่งสมประสบการณ>ท่ีสอดคล#องกับวิถีชีวิตและ
เชื่อมโยงกระบวนการนั้นเป7นเครือข�าย เช�น เครือข�ายวัฒนธรรมพ้ืนบ#าน เครือข�ายปราชญ>ท#องถ่ิน 
เป7นต#น 
  2. เครือข�ายท่ีแบ�งตามลักษณะของกิจกรรม ได#แก� เครือข�ายท่ีดําเนินการโดยยึด
ภารกิจหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต�ละช�วงเวลาเป7นเกณฑ>ในการแบ�งเครือข�าย โดยเป7นการรวมตัวกัน
เพ่ือทํากิจกรรมเป7นครั้งคราวตามสภาพป]ญหาท่ีเกิดข้ึน เช�น เครือข�ายการเรียนรู# เครือข�ายผู#ได#รับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ เป7นต#น 
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  สรุปได#ว�า ประเภทและรูปแบบของเครือข�าย หมายถึงการเชื่อมโยงของกลุ�มของคน
หรือกลุ�มองค>กรท่ีสมัครใจ ท่ีจะแลกเปลี่ยนข�าวสารร�วมกัน หรือทํากิจกรรมร�วมกัน โดยมีการจัด
ระเบียบโครงสร#างของคนในเครือข�ายด#วยความเป7นอิสระ เท�าเทียมกันภายใต#พ้ืนฐานของความเคารพ
สิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน 
  องค>ประกอบของเครือข�าย 
  โดยท่ัวไปแล#ว เครือข�ายสามารถจําแนกออกได#เป7น 2 ลักษณะ ได#แก� 1) เครือข�าย
เทียม (Pseudo Network) เป7นเครือข�ายชนิดท่ีเราหลงผิดคิดว�าเป7นเครือข�าย แต�แท#จริงแล#วเป7นแค�
การชุมนุมพบปะสังสรรค>ระหว�างสมาชิก โดยท่ีต�างคนต�างก็ไม�ได#มีเปtาหมายร�วมกัน และไม�ได#ต้ังใจท่ี
จะทํากิจกรรมร�วมกัน เป7นการรวมกลุ�มแบบเฮโลสาระพา หรือรวมกันตามกระแสนิยมท่ีไม�มี
วัตถุประสงค>ชัดเจน ลักษณะของเครือข�ายลวงจะไม�มีการสานต�อระหว�างสมาชิก ดังนั้น การทําความ
เข#าใจกับองค>ประกอบของเครือข�ายจึงมีความสําคัญ เพ่ือช�วยให#สมาชิกสามารถสร#างเครือข�ายแท#
แทนการสร#างเครือข�ายเทียม และ 2) เครือข�ายแท# มีองค>ประกอบสําคัญอยู�อย�างน#อย 7 อย�างด#วยกัน 
ดังนี้ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ>ศักด์ิ (2545) 
  1. มีการรับรู#และมุมมองท่ีเหมือนกัน (Common Perception) สมาชิกในเครือข�ายต#องมี
ความรู#สึกนึกคิดและการรับรู#เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข#ามาร�วมกันเป7นเครือข�าย อาทิเช�น มีความเข#าใจ
ในตัวป]ญหาและมีจิตสํานึกในการแก#ไขป]ญหาร�วมกัน ประสบกับป]ญหาอย�างเดียวกันหรือต#องการความ
ช�วยเหลือในลักษณะท่ีคล#ายคลึงกัน ซ่ึงจะส�งผลให#สมาชิกของเครือข�ายเกิดความรู#สึกผูกพันในการดําเนิน
กิจกรรมร�วมกันเพ่ือแก#ป]ญหาหรือลดความเดือดร#อนท่ีเกิดข้ึน  
  การรับรู#ร�วมกันถือเป7นหัวใจของเครือข�ายท่ีทําให#เครือข�ายดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง 
เพราะถ#าเริ่มต#นด#วยการรับรู#ท่ีต�างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดท่ีไม�เหมือนกันแล#ว จะประสานงานและขอ
ความร�วมมือยาก เพราะแต�ละคนจะติดอยู�ในกรอบความคิดของตัวเอง มองป]ญหาหรือความต#องการ
ไปคนละทิศละทาง แต�ท้ังนี้มิได#หมายความว�าสมาชิกของเครือข�ายจะมีความเห็นท่ีต�างกันไม�ได#เพราะ
มุมมองท่ีแตกต�างช�วยให#เกิดการสร#างสรรค> ในการทํางาน แต�ความแตกต�างนั้นต#องอยู�ในส�วนของ
กระบวนการ (Process) ภายใต#การรับรู#ถึงป]ญหาท่ีสมาชิกทุกคนยอมรับแล#ว มิฉะนั้นความเห็นท่ี
ต�างกันจะนําไปสู�ความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด    
  2. การมีวิสัยทัศน>ร�วมกัน (Common Vision) วิสัยทัศน>ร�วมกัน หมายถึง การท่ีสมาชิก
มองเห็นจุดมุ�งหมายในอนาคตท่ีเป7นภาพเดียวกัน มีการรับรู#และเข#าใจไปในทิศทางเดียวกัน และ 
มีเปtาหมายท่ีจะเดินทางไปด#วยกัน การมีวิสัยทัศน>ร�วมกันจะทําให#กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลังมีความเป7น
เอกภาพและช�วยผ�อนคลายความขัดแย#ง อันเนื่องมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต�างกันในทางตรงกันข#าม 
ถ#าวิสัยทัศน>หรือเปtาหมายของสมาชิกบางกลุ�มขัดแย#งกับวิสัยทัศน>หรือเปtาหมายของเครือข�าย
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ�มนั้นก็จะเริ่มแตกต�างจากแนวปฏิบัติท่ีสมาชิกเครือข�ายกระทําร�วมกัน ดังนั้น 
แม#ว�าจะต#องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร#างวิสัยทัศน>ร�วมกันแต�ก็จําเป7นจะต#องทําให#
เกิดข้ึน หรือถ#าสมาชิกมีวิสัยทัศน>ส�วนตัวอยู�แล#ว ก็ต#องปรับให#สอดคล#องกับวิสัยทัศน>ของเครือข�ายให#
มากท่ีสุดแม#จะไม�ซ#อนทับกันแนบสนิทจนเป7นภาพเดียวกัน แต�อย�างน#อยก็ควรสอดรับไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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  1. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน>ร�วมกัน (Mutual Interests/Benefits) 
  คําว�าผลประโยชน>ในท่ีนี้ครอบคลุมท้ังผลประโยชน>ท่ีเป7นตัวเงินและผลประโยชน>
ไม�ใช�ตัวเงิน เป7นความต#องการ (Need) ของมนุษย>ในเชิงป]จเจก (อ�านเรื่องแรงจูงใจในตอนท#าย) อาทิเช�น
เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับ โอกาสในความก#าวหน#า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ  
  สมาชิกของเครือข�ายเป7นมนุษย>ปุถุชนธรรมดาท่ีต�างก็มีความต#องการเป7นของตัวเอง  
(Human Needs) ถ#าการเข#าร�วมในเครือข�ายสามารถตอบสนองต�อความต#องการของเขาหรือมี
ผลประโยชน>ร�วมกัน ก็จะเป7นแรงจูงใจให#เข#ามามีส�วนร�วมในเครือข�ายมากข้ึน 
  ดังนั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเข#ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงานของเครือข�าย 
จําเป7นต#องคํานึงถึงผลประโยชน>ท่ีเขาจะได#รับจากการเข#าร�วม ถ#าจะให#ดีต#องพิจารณาล�วงหน#าก�อนท่ี
เขาจะร#องขอ ลักษณะของผลประโยชน>ท่ีสมาชิกแต�ละคนจะได#รับอาจแตกต�างกัน แต�ควรต#องให#ทุก
คนและต#องเพียงพอท่ีจะเป7นแรงจูงใจให#เขาเข#ามามีส�วนร�วมในทางปฏิบัติได#จริง ไม�ใช�เป7นเข#ามาเป7น
เพียงไม#ประดับเนื่องจากมีตําแหน�งในเครือข�าย แต�ไม�ได#ร�วมปฏิบัติภารกิจ เม่ือใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็น
ว�าเขาเสียประโยชน>มากกว�าได# หรือเม่ือเขาได#ในสิ่งท่ีต#องการเพียงพอแล#ว สมาชิกเหล�านั้นก็จะออก
จากเครือข�ายไปในท่ีสุด 
  2. การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย (Stakeholder Participation) 
  การมีส�วนร�วมของสมาชิกในเครือข�าย เป7นกระบวนการท่ีสําคัญมากในการพัฒนา 
ความเข#มแข็งของเครือข�าย เป7นเง่ือนไขท่ีทําให#เกิดการร�วมรับรู# ร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ และร�วมลงมือ
กระทําอย�างเข#มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข�ายควรมีความเท�าเทียมกัน ทุกคนอยู�ในฐานะ 
“หุ#นส�วน (Partner)” ของเครือข�าย เป7นความสัมพันธ>ในแนวราบ (Horizontal Relationship) คือ
ความสัมพันธ>ฉันท>เพ่ือน มากกว�าความสัมพันธ>ในแนวด่ิง (Vertical Relationship) ในลักษณะเจ#านาย
ลูกน#อง ซ่ึงบางครั้งก็ทําได#ยากในทางปฏิบัติเพราะต#องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข�าย
โดยการสร#างบริบทแวดล#อมอ่ืน ๆ เข#ามาประกอบ แต�ถ#าทําได#จะสร#างความเข#มแข็งให#กับเครือข�าย 
  1. มีการเสริมสร#างซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship) 
  องค>ประกอบท่ีจะทําให#เครือข�ายดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง คือ การท่ีสมาชิกของ
เครือข�ายก็สร#างความเข#มแข็งให#กันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝ�ายหนึ่งไปช�วยแก#ไขจุดอ�อนของอีก
ฝ�ายหนึ่ง แล#วทําให#ได#ผลลัพธ>เพ่ิมข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 >2) มากกว�าผลลัพธ>ท่ีเกิดข้ึนเม่ือต�าง
คนต�างอยู� 
  2. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (Interdependent) 
  เป7นองค>ประกอบท่ีทําให#เครือข�ายดําเนินไปได#อย�างต�อเนื่องเช�นเดียวกัน การท่ี
สมาชิกเครือข�ายตกอยู�ในสภาวะจํากัดท้ังด#านทรัพยากร ความรู# เงินทุน กําลังคน ฯลฯ ไม�สามารถ
ทํางานให#บรรลุเปtาหมายอย�างสมบูรณ>ได#ด#วยตนเองโดยปราศจากเครือข�าย จําเป7นต#องพ่ึงพาซ่ึงกัน
และกันระหว�างสมาชิกในเครือข�าย การทําให#หุ#นส�วนของเครือข�ายยึดโยงกันอย�างเหนียวแน�น 
จําเป7นต#องทําให#หุ#นส�วนแต�ละคนรู#สึกว�าหากเอาหุ#นส�วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทําให#เครือข�ายล#มลง
ได# การดํารงอยู�ของหุ#นส�วนแต�ละคนจึงเป7นสิ่งจําเป7นสําหรับการดํารงอยู�ของเครือข�าย การเก้ือหนุน
พ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส�งผลให#สมาชิกมีปฏิสัมพันธ>ระหว�างกันโดยอัตโนมัติ 
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  3. มีปฏิสัมพันธ>กันในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
  หากสมาชิกในเครือข�ายไม�มีการปฏิสัมพันธ>กันแล#ว ก็ไม�ต�างอะไรกับก#อนหินแต�ละ
ก#อนท่ีรวมกันอยู�ในถุง แต�ละก#อนก็อยู�ในถุงอย�างเป7นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข�ายต#องทํากิจกรรม
ร�วมกันเพ่ือก�อให#เกิดการปฏิสัมพันธ>ระหว�างกัน เช�น มีการติดต�อกันผ�านทางการเขียน การพบปะ
พูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยท่ีผลของการปฏิสัมพันธ>นี้ต#องก�อให#เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือข�ายตามมาด#วย  
  ลักษณะของปฏิสัมพันธ>ระหว�างสมาชิกควรเป7นการแลกเปลี่ยนกัน (Reciprocal 
Exchange) มากกว�าท่ีจะเป7นผู#ให#หรือเป7นผู#รับฝ�ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมี
ปฏิสัมพันธ>กันมากเท�าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว�างกันมากข้ึนเท�านั้น ทําให#การเชื่อมโยงแน�น
แฟtนมากข้ึน มีการเรียนรู#ระหว�างกันมากข้ึน สร#างความเข#มแข็งให#กับเครือข�าย  
  องค>ประกอบข#างต#นไม�เพียงแต�จะเป7นประโยชน>ในการนําไปช�วยจําแนกระหว�าง
เครือข�ายแท# กับเครือข�ายเทียมเท�านั้น แต�ยังแสดงให#เห็นถึงป]จจัยท่ีจะมีผลต�อการเสริมสร#างความ
เข#มแข็งของเครือข�ายด#วย 
  ปาริชาติ สถาป�ตานนท> และชัยวัฒน> ถิระพันธ> (2546) ได#กล�าวเอาไว#ว�า สมการท่ี
เก่ียวกับองค>ประกอบท่ีสําคัญต�อการเสริมสร#างเครือข�าย คือ การถ�ายทอดความรู# ทักษะ การสื่อสาร 
การบริหารข#อมูลข�าวสาร และการปฏิสัมพันธ> เพ่ือนําไปสู�การตีความหมายหรือการสร#างความหมาย
ร�วมและสุดท#ายคือ การเห็นและเข#าใจในเปtาหมายร�วม ซ่ึงสามารถสรุปได#ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 องค>ประกอบท่ีสําคัญต�อการเสริมสร#างเครือข�าย (ปาริชาติ สถาป�ตานนท> และชัยวัฒน> ถิระพันธ>, 
 2546) 
  

 จากภาพท่ี 2.2 จะเห็นได#ว�า เครือข�ายเป7นเรื่องท่ีเก่ียวกับการท่ีสมาชิกทุกฝ�ายเห็น
และเข#าใจเปtาหมายร�วมกัน ท้ังเปtาหมายในระยะสั้น ระยะยาว และเฉพาะหน#า ในขณะท่ีเครือข�ายจะ
มีกลไกการจัดระบบข#อมูลข�าวสาร เพ่ือถ�ายทอดความรู#หรือทักษะต�าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู#ระหว�างกันอยู�ตลอดเวลา มีการลื่นไหลของข#อมูลข�าวสารท่ีสื่อถึงกัน มีพ้ืนท่ีเป7นรูปธรรมในการ
ทํางาน มีชุมทาง (Hub) และมีโหนด (Node) หรือ “ศูนย>ประสานงานย�อย” ท่ีหลากหลายและ
กระจายอยู�ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ทําให#กิจกรรมย�อยระดับโหนดหรือศูนย>ประสานงานมีความหมายและ
สามารถสร#างเป7นพลังของเครือข�ายได# 

เครือข�าย 
เห็นและเข#าใจเปtาหมายร�วม ท้ัง

ระยะสั้น ระยะยาว และเฉพาะหน#า 

การถ�ายทอดความรู# ทักษะ 
การตีความ สร#างความหมาย 

- การสื่อสาร 

- การบริหารข#อมูล 

- การปฏสิัมพันธ> 

Making Meaning 
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 ธนา ประมุขกูล (2547) กล�าวถึงองค>ประกอบของเครือข�ายว�า ประกอบด#วย               
4 องค>ประกอบ ดังนี้ 
 1. สมาชิก ได#แก� สมาชิกแกนหลักท่ีเก่ียวข#องโดยตรงกับผลงานตามเปtาหมาย
เครือข�าย และสมาชิกเสริมท่ีเป7นฝ�ายสนับสนุน 
 2. กรรมการผู#ประสานงาน เพ่ือให#เกิดการจัดการท่ีดีสามารถนําพาเครือข�าย
ขับเคลื่อนไปด#วยพลังร�วมของสมาชิก 
 3. เปtาหมายหรือวัตถุประสงค> ถือเป7นจุดร�วมสําคัญของการเป7นเครือข�าย ถ#าเป7น
เปtาหมายต#องชัดเจนและมีความเป7นไปได# ให#ความสําคัญต�อการมีส�วนร�วมและคงอยู�ของสมาชิก 
 4. กิจกรรม การจัดกิจกรรมจะต#องสอดคล#องกับวัตถุประสงค> โดยการร�วมคิดร�วม
ตัดสินใจ และร�วมทรัพยากรของสมาชิกด#วยกันเอง 
 พระมหาสุทิตย>อาภากโร (2547) กล�าวว�า จุดร�วมท่ีเป7นองค>ประกอบสําคัญของ
ความเป7นเครือข�าย ประกอบด#วย 5 องค>ประกอบ ดังนี้ 
 1. หน�วยชีวิต หรือสมาชิก ซ่ึงถือเป7นองค>ประกอบเบื้องต#นของความเป7นเครือข�าย 
และเป7นองค>ประกอบหลักท่ีก�อให#เกิดความเป7นเครือข�าย 
 2. จุดมุ�งหมาย เป7นองค>ประกอบท่ีสําคัญ เพราะความเป7นเครือข�าย หมายถึง การ
ร�วมกันอย�างมีจุดหมายเพ่ือทํากิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค>และกระบวนการเพ่ือให#
บรรลุจุดมุ�งหมายนั้น 
 3. การทําหน#าท่ีอย�างมีจิตสํานึก สิ่งท่ีจะยึดเหนี่ยวสิ่งต�าง ๆ เข#าด#วยกัน คือ การทํา
หน#าท่ีต�อกันและกระทําอย�างมีจิตสํานึกต�อส�วนรวม 
 4. การมีส�วนร�วมและการแลกเปลี่ยน ในองค>ประกอบของความเป7นเครือข�าย
จะต#องมีการพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู# และการมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ 
 5. ระบบความสัมพันธ>และการสื่อสาร เป7นสิ่งท่ีมีความสําคัญต�อเครือข�าย ได#แก� 
ข#อมูลและการสื่อสารระหว�างกันท้ังการสื่อสารระหว�างป]จเจกบุคคล กลุ�มกับกลุ�ม และระหว�าง
เครือข�ายกับเครือข�าย รวมท้ังระบบความสัมพันธ>ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู# 
 ปาริชาติ สถาป�ตานนท> และชัยวัฒน> ถิระพันธ> (2546) กล�าวไว#ว�า องค>ประกอบของ
เครือข�าย ประกอบด#วย 4 องค>ประกอบ ดังนี้ 
 1. การเรียนรู# (Learning) ได#แก� การเรียนรู#เก่ียวกับความจําเป7นและความต#องการ
ของตนเองและผู#อ่ืน 
 2. การลงทุน (Investing) ได#แก� การลงทุนด#านเวลา และพลังงานในการติดต�อและ
เชื่อมประสานกับบุคคลต�าง ๆ 
 3. การดูแล (Nurturing) ได#แก� การดูแลสัมพันธภาพระหว�างสมาชิกของเครือข�าย
อย�างใกล#ชิด ท้ังในเรื่องของการทํางานและความสัมพันธภาพส�วนตัว 
 4. การรักษา (Keeping) ได#แก� การรักษาทิศทางในการบรรลุเปtาหมาย โดยเฉพาะ
การตรวจสอบความต#องการของสมาชิกและการเป�ดใจรับฟ]งความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 สรุปได#ว�า องค>ประกอบของเครือข�าย ประกอบด#วย เครือข�ายแท# คือ เครือข�ายท่ีถูก
จัดต้ังข้ึนและเครือข�ายเทียม เป7นเครือข�ายท่ีไม�ได#ถูกจัดต้ังข้ึน ดังนั้นองค>ประกอบของเครือข�าย      
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จึงเป7นพันธกิจท่ีมนุษย>มีเปtาหมายร�วมกัน ไม�วาจะเป7นเครือข�ายท่ีถูกจัดต้ังข้ึนหรือเครือข�ายเกิดข้ึนเอง
โดยความต#องการเดียวกัน 
 กระบวนการปฏิบัติงานของเครือข�าย 
 สําหรับกระบวนการปฏิบัติงานของเครือข�าย พระมหาสุทิตย>อาภากโร (2547) ได#
กล�าวไว#ว�า กระบวนการทํางานของเครือข�ายต�าง ๆ ว�ามีลักษณะร�วมกันใน 4 ประเด็น ได#แก�                   
1) กระบวนการทํางานท่ีเชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสู�หน�วยใหญ� 2) การรักษาสัมพันธภาพท่ี
สร#างความรู#ความหมาย และโลกทัศน>ร�วมกัน 3) การเสริมสร#างกระบวนการเรียนรู#และการปรับตัว และ         
4) การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพ่ือสร#างกระบวนการทางนวัตกรรมและวาทกรรมในการ
พัฒนาจะเห็นได#ว�า กระบวนการทํางานของเครือข�ายเป7นกลยุทธ>ท่ีสําคัญในการประสานความร�วมมือ 
เป7นการทํางานด#วยการถ#อยทีถ#อยอาศัยระหว�างสมาชิกและภาคีร�วม โดยมีจุดเริ่มต#นจากการทํางาน
ในพ้ืนท่ีและประเด็นเล็ก ๆ แล#วขยายกระบวนการเป7นเครือข�ายท่ีกว#างขวางออกไป พร#อมท้ังแสวงหา
ความรู#ใหม� วิธีการใหม� ท่ีเหมาะสมกว�าโดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหม�เป7นเครื่องมือท่ีจะ
สร#างความหมายและความสัมพันธ>ท่ีดีต�อกัน 
 ศิริกาญจน> โกสุมภ> (2542) ได#กล�าวเอาไว#ว�า กระบวนการมีส�วนร�วม ประกอบด#วย           
8 ข้ันตอน ได#แก� 1) การศึกษาข#อมูลพ้ืนฐาน 2) การสร#างความสัมพันธ>กับชุมชน 3) การสร#างเครือข�าย
ของกลุ�ม 4) การสร#างกิจกรรม 5) การต�อรองเพ่ือการดําเนินกิจกรรม 6) การต�อรองเพ่ือการดําเนิน
กิจกรรม 7) การร�วมกันประเมินผลการดําเนินงาน และ 8) การร�วมกันรับผลประโยชน>จากการ
ดําเนินการ 
 กระบวนการมีส�วนร�วมมี 5 ข้ันตอน ได#แก� 1) การระดมความคิด คือ การคิดค#นและ
วิเคราะห>ป]ญหาร�วมกันในลักษณะของการร�วมคิดบนพ้ืนฐานความศรัทธาว�าทุกคนท่ีเข#ามามีส�วนร�วม
นั้นมีศักยภาพเท�าเทียมกัน 2) การวางแผน คือ การนําสิ่งท่ีร�วมกันคิดมากําหนดเป7นแผนปฏิบัติการ
ร�วมกัน ด#วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ�าย เช�น คน สิ่งของ งบประมาณ และเวลา เป7นต#น 3) การ
ลงมือทํา คือ การนําแผนงานท่ีได#ไปร�วมกันทําหรือแบ�งงานกันรับผิดชอบเพ่ือให#เป7นไปตามแผนหรือ
เปtาหมายท่ีวางไว# 4) การติดตามประเมินผล คือ ร�วมกันติดตามงานท่ีทําและแก#ไขป]ญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหว�างการทํางาน ร�วมมือกันคิดพัฒนาปรับปรุงให#งานดีข้ึน และ 5) การรับผลประโยชน>ร�วมกัน มีท้ัง
ผลประโยชน>ทางรูปธรรมท่ีต#องการให#เกิดตามกิจกรรมท่ีทํานั้น และผลประโยชน>โดยอ#อม แต�มี
ความสําคัญมาก คือ การเรียนรู#จากการร�วมคิด ร�วมทํา และความสัมพันธ>ระหว�างภาคีท่ีพัฒนาไปสู�
การมีส�วนร�วมท่ีสมานฉันท> เสมอภาค และเอ้ืออาทรมากข้ึน 
 พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) กระบวนการปฏิบัติงานของเครือข�าย  ประกอบด#วย             
7 ข้ันตอน ได#แก� 1) กําหนดวิสัยทัศน> 2) กําหนดเปtาหมาย 3) กําหนดวิธีการสื่อสาร 4) กําหนด
บทบาทหน#าท่ี 5) วางระบบการประเมินผล 6) ให#ความรู#ความเข#าใจ และ 7) พัฒนาแผนปฏิบัติการ 
 Cohen & Uphoff (1980) ได#จําแนกตามกระบวนการมีส�วนร�วมออกเป7น 4 ระดับ 
ได#แก� 1) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีส�วนร�วมในการดําเนินการ 
(Implementation) 3) การมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน> (Benefit) และ 4) การมีส�วนร�วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) 



40 

 Shaeffer (1994) ได#ระบุกิจกรรมท่ีแสดงให#เห็นถึงกระบวนการมีส�วนร�วมท่ีสามารถ
นําไปประยุกต>ในบริบทการจัดการศึกษา เอาไว# ดังนี้ 1) การรวบรวมและตรวจสอบ การวิเคราะห>และ
พิจารณาข#อมูลสภาพป]ญหา 2) กําหนดนิยามจัดลําดับความสําคัญของป]ญหาและกําหนดเปtาหมาย                
3) การประเมินความเป7นไปได#ของข#อมูล 4) การตัดสินใจและการวางแผนการดําเนินงาน 5) การออกแบบ
ยุทธศาสตร>เพ่ือให#การปฏิบัติงานบรรลุผล 6) การจัดสรรงานและความรับผิดชอบให#กับทีมงาน 7) การ
ปฏิบัติตามแผนงาน 8) การตรวจสอบความก#าวหน#าของแผนงาน และ 9) การประเมินผลลัพธ>และผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน 
 สรุปได#ว�า หมายถึงการทําให#มีการติดต�อ สนับสนุนให#มีการแลกเปลี่ยนข#อมูล
ข�าวสารและการร�วมมือกันด#วยความสมัครใจ การสร#างเครือข�ายควรสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกให#สมาชิกในเครือข�ายมีความสัมพันธ>กันฉันท>เพ่ือน ท่ีต�างก็มีความเป7นอิสระมากกว�าสร#างการ
คบค#าสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้การสร#างเครือข�ายต#องไม�ใช�การสร#างระบบติดต�อด#วยการเผยแพร�
ข�าวสารแบบทางเดียว เช�น การส�งจดหมายข�าวไปให#สมาชิกตามรายชื่อ แต�จะต#องมีการแลกเปลี่ยน
ข#อมูลข�าวสารระหว�างกันด#วย 
 ลักษณะบ�งชี้เชิงคุณภาพความเข#มแข็งของเครือข�าย 
 ธนา ประมุขกูล (2547) ได#กล�าวถึงลักษณะบ�งชี้เชิงคุณภาพความเข#มแข็งของ
เครือข�ายเอาไว# ดังนี้ 
 1. สัมพันธภาพ เป7นความใกล#ชิดสนิทสนม กลมเกลียว เป7นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และ
มีความอะลุ#มอล�วย ยืดหยุ�น ท่ีเป7นไปตามธรรมชาติของกลุ�มท่ีมีความเข#าใจ และความจริงใจเป7น
พ้ืนฐาน 
 2. ความชัดเจนของเปtาหมาย ซ่ึงมาจากความคิดเห็นของสมาชิก เป7นเสมือนเข็มทิศ
นําทางให#สมาชิกในเครือข�ายได#เข#าใจตรงกัน และเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยไม�หลงใช#เวลาและ
ทรัพยากรไปกับภารกิจท่ีไม�สอดคล#องกับเปtาหมายของเครือข�าย 
 3. กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ เครือข�ายต#องมีความเป7น
ประชาธิปไตย ให#สมาชิกเสนอความคิดเห็น ให#สิทธิในการตัดสินใจอย�างเป7นอิสระเต็มท่ี ย�อมบ�งบอก
ถึงความเข#มแข็งของเครือข�าย 
 4. ลักษณะกิจกรรมและความต�อเนื่อง ดําเนินกิจกรรมด#วยสมาชิกในเครือข�ายเอง 
ไม�ใช�การพ่ึงพิงจากภายนอก นอกจากนี้ ความสมํ่าเสมอและต�อเนื่องของกิจกรรม ก็เป7นสิ่งหนึ่งท่ีจะ
ช�วยบอกถึงความเข#มแข็งของเครือข�ายได#อีกด#วย 
 5. แหล�งของทรัพยากร/ศักยภาพ การท่ีเครือข�ายสามารถแสวงหาและดึงศักยภาพ
หรือทรัพยากรท่ีมีอยู�ภายในเครือข�ายมาใช# เป7นความเข#มแข็งของเครือข�ายท่ีสามารถพ่ึงตนเอง แต�
มิได#หมายความว�าเครือข�ายจะปฏิเสธการสนับสนุนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง 
 6. การเรียนรู#และนวัตกรรม ความหลากหลายในการมารวมกันของสมาชิกควร
ก�อให#เกิดการเรียนรู#อะไรใหม� ๆ สามารถนําไปสู�การพัฒนาจนเกิดการสร#างสรรค>นวัตกรรมตามมา 
คุณภาพใหม�ท่ีเกิดข้ึนนี้อาจเป7นสิ่งท่ีเหล�าสมาชิกเกิดเป7นการเรียนรู#ข้ึนในตนเอง อันเป7นผลจากการมี
ปฏิสัมพันธ>ในกลุ�มหรืออาจเป7นผลปรากฏรูปธรรมในกิจกรรมท่ีมีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึง
การเป7นนวัตกรรมต#นแบบให#กับผู#อ่ืนต�อไป 
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 ปาริชาติ สถาป�ตานนท> และชัยวัฒน> ถิระพันธ> (2546) ยังได#กล�าวถึงการสื่อสารกับ
สังคมเครือข�ายว�า 1) การสื่อสารจะทําให#สมาชิกในเครือข�ายมีโอกาสรับรู# (Perception) เก่ียวกับ
ข#อมูลข�าวสารได#อย�างท่ัวถึง 2) การสื่อสารเป7นส�วนสําคัญในการสร#างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให#
บุคคลร�วมมือกันค#นหาเปtาหมายร�วมกัน (Shared Goal) 3) การสื่อสารเป7นแนวทางท่ีทําให#สมาชิกใน
เครือข�ายได#มีโอกาสเรียนรู# (Learning) ความคิด ความรู#สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน 
การแลกเปลี่ยน (Exchange) ข#อมูลและข#อคิดต�าง ๆ การฝ�กเป�ดใจกว#าง (Open-mind) เพ่ือยอมรับ
ฟ]งความคิดเห็นและพฤติกรรม ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธภาพระหว�างกัน (Relationship 
Development) และร�วมมือกันทํางานให#บรรลุเปtาหมายและ 4) การสื่อสารมีส�วนสําคัญในการ
ค#นคว#าและพัฒนา “อัตลักษณ>” (Identity) และบุคลิกลักษณะ (Character) ร�วมกันของสมาชิกใน
เครือข�าย และเป7นช�องทางในการนําเสนออัตลักษณ>และบุคลิกลักษณะดังกล�าวสู�สังคมภายนอก 
 พระมหาสุทิตย>อาภากโร (2547) ได#จําแนกบทบาทและหน#าท่ีของเครือข�ายใน
สังคมไทยออกเป7น 3 กลุ�มใหญ� ดังนี้ 
 1. ระดับกิจกรรม/การทํางาน (ทีมทํา) ได#แก� เครือข�ายท่ีเน#นกระบวนการทํางานใน
ระดับพ้ืนท่ีหรือในประเด็นป]ญหานั้น ๆ เป7นสําคัญ โดยเป7นเครือข�ายท่ีมีโครงสร#างความสัมพันธ>ไม�
ซับซ#อนมีแบบแผนการปฏิบัติงานท่ีเป7นลักษณะคล#ายงานประจํา มีกระบวนการจัดการและการ
ทํางานท่ีเน#นการพ่ึงพาอาศัยและทรัพยากรในพ้ืนท่ี เช�น เครือข�ายกลุ�มออมทรัพย> เครือข�ายแม�บ#าน
เกษตรกร เครือข�ายประชาตําบล เป7นต#นท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือทํางานในกิจกรรมนั้นอย�างจริงจัง 
 2. ระดับการสนับสนุนและประสานงาน (ทีมนํา) ได#แก� เครือข�ายท่ีทําหน#าท่ีเป7นศูนย>
ประสานงานระหว�างเครือข�ายและภาคีต�าง ๆ มีบทบาทในการส�งเสริมการทํากิจกรรมของเครือข�าย
ย�อยในพ้ืนท่ี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให#ข#อมูลทางเลือกในกระบวนการทํางาน ซ่ึงเครือข�าย
ในระดับนี้อาจเป7นท้ังเครือข�ายเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีการทํางานครอบคลุมในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค และ
เครือข�ายเชิงประเด็นท่ีทํางานเฉพาะด#าน เช�น การรวมตัวของเครือข�ายกลุ�มฮักเมืองน�านในจังหวัดน�าน 
เป7นต#น 
 3. ระดับการส�งเสริมและการให#คําปรึกษา (ทีมหนุน) ได#แก� เครือข�ายขององค>กร 
สถาบัน และหน�วยงานหลักทางสังคม ท่ีเป7นผู#ให#การสนับสนุนให#เกิดกระบวนการพัฒนาและพัฒนา
เป7นเครือข�าย เช�น การสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร#างสุขภาพ 
(สสส.) สถาบันพระปกเกล#า สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ เป7นต#น ซ่ึงการส�งเสริมของ
เครือข�ายดังกล�าวจะเป7นลักษณะของการให#คําปรึกษาและให#แนวทางการปฏิบัติแก�เครือข�ายอ่ืน ๆ 
เพ่ือให#สอดคล#องกับเปtาหมายในการพัฒนาประเทศ 
 ผลสัมฤทธิ์ของความเป7นเครือข�ายท่ีก�อให#เกิดกระบวนการเรียนรู#และการพัฒนาท่ี
ต�อเนื่อง ได#แก� 
 1. เกิดกระบวนการเรียนรู# ผู#เข#าดําเนินงานเครือข�ายทุกคนมีความรู#ความสามารถ
และมีประสบการณ>มากข้ึน หลังจากท่ีได#มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#และมีการทํางานร�วมกัน โดย
กระบวนการเรียนรู#นั้นจะช�วยให#บุคคลและองค>กรมีการปรับตัวในการแสวงหาความรู#ใหม� วิธีการใหม� 
และแนวร�วมใหม�อย�างต�อเนื่อง ซ่ึงเป7นผลให#การทํางานในด#านต�าง ๆ ของเครือข�ายมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 



42 

 2. การเพ่ิมโอกาสในการแก#ป]ญหา กลุ�มเครือข�ายพยายามผลักดันในการแก#ป]ญหา
ภายในกลุ�มองค>กรของตนเอง การรวมกลุ�มและการประสานงานกับภาคีท่ีเก่ียวข#อง จะเป7นการเพ่ิม
โอกาสในการแก#ป]ญหา เพราะเป7นการระดมความคิดเห็นและความร�วมมือจากฝ�ายต�าง ๆ ท่ีจะนําไปสู�
การแก#ป]ญหาอย�างเป7นรูปธรรม 
 3. เกิดการพ่ึงพาตนเอง เม่ือเครือข�ายมีกระบวนการทํางานท่ีเข#มแข็ง และสามารถ
แก#ไขป]ญหาของเครือข�ายได#แล#ว เครือข�ายและสมาชิกในเครือข�ายก็สามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได#ใน
เรื่องของทุนทรัพยากร ความรู# และการจัดการ ท่ีจะไปสู�การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของ
เครือข�ายท่ีต�อเนื่อง 
 4. เกิดการจัดการทรัพยากรในท#องถ่ิน เป7นความสําเร็จของเครือข�ายในการท่ีจะ
ร�วมกันพัฒนาและจัดการกับทรัพยากรในท#องถ่ิน ซ่ึงเครือข�ายเพ่ือการจัดการทรัพยากรในท#องถ่ินนี้มี
พลังขับเคลื่อนในหลาย ๆ พ้ืนท่ี เช�น เครือข�ายสิ่งแวดล#อมในอําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง เครือข�าย
อนุรักษ>สิ่งแวดล#อมของชาวบ#านหินกรูดและบ#านบ�อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ> เป7นต#น 
 5. เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ป]จจุบันประเด็นป]ญหาสาธารณะจํานวนไม�
น#อยท่ีเกิดข้ึนและสามารถนําไปสู�ข#อยุติ ด#วยพลังของเครือข�ายและการจัดการในเชิงนโยบาย 
ตัวอย�างเช�น การรวมตัวกลุ�มองค>กร เครือข�ายท่ีทํางานในด#านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมท่ี
พยายามผลักดัน พ.ร.บ. ป�าชุมชนฉบับประชาชนให#มีการนําเสนอต�อการพิจารณาของรัฐสภา และ
การจัดทํามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล#อมของประเทศ เป7นต#น 
 6. เกิดอํานาจหรือพลังอํานาจแฝงเกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุ�มองค>กรและ
เครือข�ายอํานาจ หรือการต�อรองนี้จะไม�มีเกิดข้ึนได#หากไม�มีการรวมกลุ�มองค>กรต�าง ๆ เข#าด#วยกัน 
พลังอํานาจของการรวมกลุ�มนี้บางครั้งอาจไม�ส�งผลท่ีเป7นรูปธรรมโดยตรง แต�เป7นพลังหรือประโยชน>ใน
ทางอ#อมท่ีบรรดากลุ�มหรือเครือข�ายอ่ืน ๆ ให#ความเกรงใจและสามารถนํามาเป7นการต�อรองในด#าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได# 
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ>ศักด์ิ (2545) ได#กล�าวถึงวงจรชีวิตของเครือข�ายว�ามี 5 ข้ันตอน 
ได#แก� 1) ระยะก�อตัว 2) ระยะขยายตัว 3) ระยะรุ�งเรือง 4) ระยะถดถอยและ 5) ระยะฟ�pนตัว โดยท่ีทุก
ระยะของวงจรชีวิตเครือข�ายนั้น จะมีกระบวนการท่ีคล#ายคลึงกัน แต�จะมีเพียงบางเครือข�ายเท�านั้นท่ี
สามารถปรับตัวจนถึงระยะท่ี 5 
 พิชัย เพชรรัตน> (2547) ได#กล�าวถึงการพัฒนาของเครือข�ายว�า อาจมีความแตกต�าง
กันข้ึนอยู�กับป]จจัยแวดล#อม บริบททางสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงพัฒนาการและ
วงจรชีวิตของเครือข�าย มี 4 ข้ันตอน ได#แก� 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันเกิดแรงจูงใจ เป7นข้ันตอนท่ีคนท่ีเข#ามารวมกลุ�มอาจจะเกิดแรงจากฝ�าย
ต�าง ๆ ท้ังเจ#าหน#าท่ีภาครัฐ การชักชวนของผู#นําชุมชน และเกิดจากความต#องการของตนเองท่ี
มองเห็นป]ญหา เกิดความต#องการจะแก#ป]ญหา รวมท้ังความพร#อมในการท่ีจะทํางานร�วมกับผู#อ่ืน ซ่ึง
แรงกระตุ#นดังกล�าวทําให#คนแสวงหาการรวมกลุ�มเพ่ือพัฒนากิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันวางใจกลุ�ม เป7นข้ันตอนท่ีป]จเจกบุคคลเกิดความไว#วางใจกลุ�ม องค>กร             
ว�าจะสามารถดําเนินการแก#ไขป]ญหาและความต#องการนั้นได# จึงดําเนินการเสริมสร#างการเรียนรู#
ร�วมกัน ซ่ึงกระบวนการดังกล�าวจะกลายเป7นพลังของกลุ�มและเครือข�ายในท่ีสุด 
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 ข้ันท่ี 3 ข้ันขยายผล หลังจากท่ีมีการดําเนินการมาระยะหนึ่งแล#ว กลุ�มเครือข�ายจะ
เกิดความเข#มแข็ง จึงมีการสานต�อและเชื่อมโยงกับทุกฝ�ายในการจัดการกับประเด็นป]ญหาต�าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ท้ังในระดับพ้ืนท่ีและประเด็นกิจกรรม เป7นข้ันตอนการขยายผลท่ีนําไปสู�การพัฒนาท่ีต�อเนื่อง 
 ข้ันท่ี 4 กลุ�มสัมพันธ> เป7นการบริการเครือข�ายหลังจากท่ีเครือข�ายได#ดําเนินการจนมี
ความเข#มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได# และมีการส�งเสริมให#เกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ>เพ่ือ
ร�วมรักษาเครือข�ายให#ยั่งยืน 
 ปาริชาติ สถาป�ตานนท> และชัยวัฒน> ถิระพันธ> (2546) ได#กล�าวถึงแนวคิดของการ
จัดการเครือข�ายก�อให#เกิดประเด็นเชิงยุทธศาสตร>ท่ีสําคัญต�อการจัดการเครือข�ายมี 6 ประการ โดยมี
การประสานสอดคล#องกันอย�างเหมาะสมเพ่ือให#เกิดการเชื่อมโยงเป7นแสงสว�างแห�งดวงดาว ได#แก� 
 1. จุดมุ�งหมายร�วม การทํางานเครือข�ายจะเกิดประสิทธิภาพสูง หากทุกฝ�ายสามารถ
กําหนดจุดหมายร�วมกันได# โดยเฉพาะอย�างยิ่งจุดหมายท่ีทุกฝ�ายเห็นและต#องการให#เกิดข้ึน 
 2. บุคคลในเครือข�ายจะต#องมีจิตสํานึกร�วม มีความถนัดในงานท่ีทําและมีส�วนร�วม
ในกระบวนการทํางาน รวมท้ังได#รับผลประโยชน>จากความเป7นสมาชิกในเครือข�าย 
 3. การเชื่อมโยง โดยอาจเชื่อมต�อกันผ�านการทํากิจกรรมต�าง  ๆ  โดยมีศูนย>
ประสานงานและการเชื่อมต�อโดยเทคโนโลยี 
 4. การสร#างความรู#สึกร�วม หลังจากการเข#าร�วมเครือข�ายแล#ว ทุกฝ�ายจะต#องมี
ความรู#สึกร�วมกับกระบวนการทํางานของเครือข�าย เพ่ือให#เกิดพลังในการผลักดันสู�เปtาหมาย 
 5. การพัฒนาระบบท่ีโปร�งใส ตรวจสอบได# ระบบการทํางานของเครือข�ายจะต#อง
สามารถและพัฒนาให#เกิดระบบการบริหารจัดการท่ีโปร�งใส และตรวจสอบได#ทุกฝ�าย ซ่ึงจะเป7นการ
สร#างความรู#สึกท่ีดีต�อทุกฝ�าย และผู#ท่ีจะมาร�วมเป7นส�วนหนึ่งของเครือข�าย 
 6. การจัดระบบข#อมูลข�าวสาร ระบบการติดต�อสื่อสารและสารสนเทศเป7นสิ่งท่ีมี
ความสําคัญยิ่งต�อความยั่งยืนของเครือข�าย เพราะจะช�วยให#เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู#และทราบถึง
กิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือข�าย 
 แนวคิดการจัดการเครือข�ายท้ัง 6 ประการ สามารถนํามาเป7นเปtาหมายของการ
ทํางานในเชิงรุกของเครือข�าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 การเชื่อมโยงของเครือข�าย “พันธมิตรแห�งดาว” 

จุดมุ�งหมายร�วม 

การพัฒนาระบบท่ีโปร�งใส 

การสร#างความรู#สึกร�วม 

คน 

การจัดการระบบข#อมูล 

การเช่ือมโยง 
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 สรุปได#ว�า ลักษณะบ�งชี้เชิงคุณภาพความเข#มแข็งของเครือข�าย คือ สมาชิกของ
เครือข�ายสามารถยอมรับและปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของเครือข�ายได#อย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค>ของการสร#างเครือข�ายโดยคํานึงถึงจุดมุ�งหมายร�วม การพัฒนาระบบท่ีโปร�งใส การสร#าง
ความรู#สึกร�วม สมาชิกของเครือข�าย การเชื่อมโยง การจัดการระบบข#อมูล 
 การเสริมสร#างพลังอํานาจ (Empowerment) ของเครือข�าย 
 การเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางานก�อให#เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคลากร 
ทีมงาน และองค>กรโดยภาพรวม 
 Kinlaw (1995) เสนอกลยุทธ>การเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางานท่ีสําคัญ            
3 ประการ คือ การให#ข#อมูลย#อนกลับในการทํางานกับผู#ปฏิบัติงาน 2) การสร#างและพัฒนางานเป7นทีม
3) การส�งเสริมให#เกิดการเรียนรู#ทุกระดับท้ังในระดับบุคคลระหว�างบุคคล ทีมงาน และองค>กร 
 Clutterbuck & Kernaghan (1994)  กล�าวว�า  การเสริมสร# างพลัง  อํานาจ 
(Empowerment) ของเครือข�ายก�อให#เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับบุคลากร ทีมงานและองค>การ
โดยภาพรวม ดังตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 การเปลี่ยนแปลงในองค>กรท่ีมีการเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางาน 
 

สภาพเดิมขององค,กร 
สภาพองค,กรท่ีมีการเสริมสร�างพลังอํานาจ 

การทํางาน 
ความกลัว ท#าทายและผจญภัย 
การเรียนรู# คือ ความน�าเบ่ือ การเรยีนรู# คือ ความท#าทาย 
เป7นผู#ตาม เป7นผู#นํา 
มีความริเริ่มน#อย แก#ป]ญหาตนเอง และวิธีแก#ให#คนอ่ืน 
มีการฝ�กอบรมพัฒนาน#อย ฝ�กอบรมพัฒนาอย�างต�อเน่ือง 
ต�อต#านการเปลี่ยนแปลง ยินดีท่ีจะเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเน่ือง 
ข#อมูลย#อนกลับน#อย ให#ความสําคัญกับข#อมูลย#อนกลับ 
ประสบการณ>เดิมไม�มีความสําคัญ หยุด สะท#อน และเรียนรู# 
การฝ�กอบรมพัฒนาเป7นความรับผิดชอบของบางคน การฝ�กอบรมพัฒนาเป7นความรับผดิชอบของทุกคน 
ขาดวิสัยทัศน> เข#มแข็ง มีจุดเน#น และมีวิสัยทัศน>ร�วม 
หลีกเลี่ยงป]ญหา แก#ไขป]ญหา 
การสื่อสารแบบป�ด การสื่อสารแบบเป�ด 
วุ�นวายและสงสัย ไว#วางใจกันและกัน 
  

 
 Clutterbuck & Kernaghan (1994) ยังกล�าวอีกว�า การจําแนกการเปลี่ยนแปลงท่ี
แท#จริงในองค>กรออกเป7นการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ทีมงาน และองค>กร จะทําให#เห็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนในการเสริมสร#างพลังอํานาจ ซ่ึงถ#าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะทําให#การเสริมสร#าง
พลังอํานาจการทํางานในองค>กรขาดความสมบูรณ> ในทางตรงกันข#ามหากองค>กรมีการเสริมสร#างพลัง
อํานาจอย�างสมบูรณ> ก็จะก�อให#เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนท้ังในระดับบุคคล ทีมงาน และองค>กร 
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นอกจากนี้แล#ว Scott & Jaffe (1991) มองว�าการเปลี่ยนแปลงในองค>กรท่ีเกิดข้ึนจากการเสริมสร#าง
พลังอํานาจแบ�งออกเป7น 3 มิติ ได#แก� 1) มิติการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 2) มิติการเปลี่ยนแปลง
ความสําคัญ และ 3) มิติการเปลี่ยนแปลงโครงสร#างองค>กร ดังภาพท่ี 2.4   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 การเปลี่ยนแปลงจากการเสริมสร#างพลังอํานาจตามทัศนะของ Scott & Jaffe (1991) 
 
 จากภาพท่ี 2.4 การเปลี่ยนแปลงจากการเสริมสร#างพลังอํานาจ (Empowerment)  
การทํางานมี 3 ส�วน คือ 1) การเปลี่ยนแปลงเจตคติ (Attitude) ของผู#ปฏิบัติงาน โดยต#องเสริมสร#าง
ให#ผู#ปฏิบัติงานในองค>กรมีความรู#สึกม่ันคงในการดํารงชีวิต มีความม่ันใจว�าสามารถจัดการงานท่ี
รับผิดชอบ สามารถพัฒนางานได#อย�างต�อเนื่อง มีความรับผิดชอบและมีความมุ�งม่ันในการทํางาน รู#สึก
เป7นเจ#าของงาน รวมท้ังเกิดการเรียนรู#และพัฒนาทักษะใหม� ๆ ในการทํางาน และการแก#ไขป]ญหา
ร�วมกัน 2) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ> (Relationship) ต#องสร#างการทํางานเป7นทีมและมี
ความสัมพันธ>ระหว�างทีมงาน การทํางานเน#นท้ังเนื้องานและกระบวนการอย�างมีประสิทธิภาพ  
มีการติดต�อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข#อมูลสารสนเทศจนเกิดนวัตกรรมการทํางานร�วมกัน รวมไปถึงการ
ร�วมกันรับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึน และ  3)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร#างองค>กร  (Organizational 
Structure) กล�าวคือ นโยบาย การปฏิบัติ และการกระตุ#นส�งเสริม ต#องปรับให#สอดคล#องกับค�านิยม
ของการเสริมสร#างพลังอํานาจ ผลลัพธ>ขององค>กรมีมาตรฐานตามนโยบาย ภายในองค>กรมีการสื่อสาร
แบบเป�ด มีบรรยากาศประชาธิปไตย สิ่งแวดล#อมเอ้ือต�อการทํางานมีระบบการทํางานท่ีคล�องตัว 
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให#ผู#ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและมีความยึดม่ันผูกพันกับองค>กร 
 Kimlaw (1995) ได#เสนอกลยุทธ>การเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางานท่ีสําคัญไว#                
3 ประการ ได#แก� 1) การให#ข#อมูลย#อนกลับในการทํางานกับผู#ปฏิบัติงาน 2) การสร#างและพัฒนางาน
เป7นทีม และ 3) การส�งเสริมให#เกิดการเรียนรู#ทุกระดับ ท้ังในระดับบุคคล ระหว�างบุคคล ทีมงาน และ
องค>กร 
 จากการนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเสริมสร#างพลังอํานาจ Wilson (1993) และ 
Gutierrez, Parsons & Cox (1998) มีความเห็นว�า การเสริมสร#างพลังอํานาจควรเริ่มท่ีการเสริมสร#าง
ภายในตนเองของบุคคลก�อน ท้ังนี้ เพราะคนท่ีมีพลังอํานาจในตนเองเท�านั้นจึงจะสามารถเสริมสร#าง
พลังอํานาจให#แก�ผู# อ่ืนได# โดยเน#นท่ีตัวบุคคล 4 ประการ ได#แก� 1) เพ่ิมความสามารถในตัวบุคคล 
(Increasing Self-efficacy) โดยเน#นท่ีความรู#สึกภายในตัวบุคคล ส�งเสริมให#มีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถของตนเองเอาชนะอุปสรรคต�าง ๆ ได# 2) พัฒนาความรู#สึกเรื่องการทํางานเป7นทีม

พลังอํานาจ 

เจตคต ิ

ความสัมพันธ> โครงสร#างองค>กร 
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(Teamwork) โดยปลุกจิตสํานึกในตัวบุคคลในเรื่องของความร�วมมือร�วมใจกันทํางานเปtาหมายร�วมกัน
ท่ีจะใช#พลังอํานาจของทีมในการแก#ป]ญหา 3) ลดการตําหนิของตนเอง (Reducing Self-blame)  
โดยเปลี่ยนวิธีการมองป]ญหาจากการกล�าวโทษตนเอง มาเป7นการนําป]ญหาของตนเองมาพูดคุยในกลุ�ม 
ให#กลุ�มมีความรับผิดชอบร�วมกันในการมองและแก#ป]ญหา วิธีท่ีจะช�วยให#ผู#ประสบป]ญหารู#สึกเป7นอิสระ
จากสถานการณ>ทางสังคมท่ีตนประสบอยู� และ 4) กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลต�อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต (Assuming Personal Responsibility for Change) เพ่ือให#บุคคลนั้นมีส�วน
ร�วมอย�างจริงจัง และรับรู#พลังอํานาจของตนเองในการมุ�งม่ันท่ีจะแก#ไขป]ญหาหรือปรับเปลี่ยน
สถานการณ>ต�าง ๆ ให#ดีข้ึน 
 บุคลากรท่ีมีพลังอํานาจการทํางานจะรู#สึกว�าวิถีชีวิตข้ึนอยู�กับสิ่งท่ีตนกระทํา เพราะ
เป7นผู#รับผลท่ีเกิดข้ึนจากกระทําของตนเอง บุคลากรท่ีมีพลังอํานาจการทํางานจะรับรู#ความหมายถือ
เป7นพันธสัญญาท่ีให#ไว#กับตนเอง และรู#ว�าตนเองต#องทําอะไร อย�างไร รางวัลท่ีได#รับในความรู#สึก 
ของบุคลากรท่ีมีพลังอํานาจการทํางาน คือ ความรู#สึกพอใจท่ีได#พัฒนาป]ญญา ทักษะ ความสามารถ 
ความเจริญก#าวหน#า ความสําเร็จร�วมกันในการทํางาน การได#รับการยอมรับและให#ความสําคัญ  
มีความอดทนต�อความผิดพลาด (Weightman, 1999) เกิดความอดทนและความเพียรพยายามในการ
ทํางาน (Georgiades & Macdonell, 1998) 
 Clutterbuck & Kernagham (1994) ได#กล�าวถึงบุคลากรท่ีมีพลังอํานาจการทํางาน
ไว#ว�ามีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) สามารถรับการฝ�กหัดอบรมได#ดี 2) มีความเชื่อม่ันและพ่ึงตนเองได#มากข้ึน 
3) กระตือรือร#น มีกําลังใจ มุ�งม่ันสู#งาน และสํานึกในงานหน#าท่ี 4) สามารถใช#ความคิดสร#างสรรค>
พัฒนาทักษะการทํางานด#วยตนเอง 5) สามารถมีส�วนร�วมรับผิดชอบในการทํางาน 6) สามารถสื่อสาร
แลกเปลี่ยนในความต#องการ ความสําเร็จ สิ่งท่ีเป7นป]ญหา เป7นความคิด วิสัยทัศน>ให#ผู#อ่ืนรับรู#เข#าใจได# 
7) สามารถท่ีจะทํางานตามลําพังหรือทํางานร�วมกับผู#อ่ืนเป7นทีม 8) มีความยืดหยุ�นในการทํางาน 
พร#อมจะเผชิญและแก#ป]ญหา 9) สามารถตัดสินใจเม่ือถึงเวลาต#องตัดสินใจ รู#กาลเทศะเม่ือต#อง
เก่ียวข#องกับผู#อ่ืน 10) สร#างความไว#วางใจและทําให#ผู#อ่ืนเชื่อถือ 11) ยึดหลักความสามัคคี ความเป7น
ทีมงาน เป7นองค>กร 12) สบายใจท่ีจะตอบคําถามเก่ียวกับสถานภาพของตนเองในองค>กร 13) เข#าใจ
บริบทแวดล#อมและผลท่ีจะเกิดตามมาจากการทํางาน สามารถแก#ป]ญหาตนเองและช�วยแนะนําวิธี
แก#ป]ญหาให#ผู# อ่ืน  14) สามารถบริหารจัดการตนเอง กําหนดได#ว�าอะไรสําคัญก�อนและหลัง             
15) สามารถควบคุมงานและสภาพแวดล#อมการทํางานได#เพ่ิมมากข้ึน 16) สามารถสร#างกระบวนการ
ปรับปรุงงานท่ีตนรับผิดชอบหรือเป7นผู#ริเริ่มไว# 17) มีความรู#เก่ียวกับงานท่ีตนกําลังทําอยู�เป7นอย�างดี
18) รู#ชัดเก่ียวกับผู#ท่ีจะมาใช#บริการท้ังภายในและภายนอกองค>กร รู#ว�าผู#ใช#บริการนั้นต#องการอะไร
จากตน 19) รักการเรียนรู# แสวงหาสิ่งใหม�และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 20) ยินดีรับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 21) ให#ความสําคัญและใช#ประโยชน>จากข#อมูลปtอนกลับและ  
22) สามารถพิจารณาสะท#อนภาพและเรียนรู#จากประสบการณ> 
 พลังอํานาจการทํางานเป7นสิ่งท่ีเกิดได#กับผู#ปฏิบัติการระดับบุคคล และกลุ�มบุคคล 
เป7นสิ่งท่ีจะปรากฏให#ผู# อ่ืนรับรู#ได# จะอยู�ในรูปของพฤติกรรมและผลงาน สําหรับระดับบุคคลพลัง
อํานาจการทํางานจะทําให#มีความรู#สึกดีท่ีสามารถกระทําสิ่งท่ีแตกต�างอย�างมีความหมาย ทําให#ได#
เรียนรู#เพ่ิมพูนทักษะความสามารถในการทํางาน สํานึกรับผิดชอบในหน#าท่ี มีความเชื่อม่ันในตนเอง มี
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น้ําใจมีสัมพันธไมตรีต�อกัน รักสามัคคี เชื่อถือไว#วางใจกัน ทําให#บรรยากาศสิ่งแวดล#อมสร#างความ     
ท#าทาย สร#างความต่ืนตัวในการทํางาน เพ่ือให#บรรลุเปtาหมายขององค>กร บุคลากรท่ีมีพลังอํานาจจะ
สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพ มีความกระตือรือร#นพร#อมท่ีจะทํางาน มีคุณธรรมความรับผิดชอบ          
พึงพอใจในภาระหน#าท่ีท่ีได#รับมอบหมาย และมีความม่ันใจในการปฏิบัติภาระหน#าท่ีสู�เปtาหมาย     
การเสริมสร#างพลังอํานาจในการทํางานไม�ทําให#ใครต#องสูญเสียประโยชน> สูญเสียอํานาจ แต�เป7นการ
กระจายอํานาจ กระจายผลประโยชน>แก�ทุกคนทุกฝ�าย (French & Bell, 1999; Nahavandi & 
Malezadeh, 1999; Weightman, 1999) ทําให#บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการทํางาน
ในทางท่ีดีข้ึนและมีพัฒนาการทางความรู# ความคิด ทักษะการทํางาน (Blasé & Balse, 1994; Dalton, 
et al., 2001; Haksever, et al., 2000; Lefrancois, 2000; McShance & Glinow, 2000; Owen, 
1999; Robbins & Coulter, 1999; Sulivan, 1998) มีการพัฒนาทีมงาน การเสริมสร#างพลังอํานาจ
ของทีมงานจะส�งผลระยะยาวในด#านต�าง ๆ (Gordon, 1999) ได#แก� 1) ทีมงานจะมีความเชื่อม่ันใน
ความสามารถท่ีจะทํางานได#ประสบผลสําเร็จ 2) สมาชิกของทีมงานจะหล�อหลอมความคิดไปในแนว
เ ดียว กันเ พ่ือปฏิบั ติ งาน 3)  ทีมงานมี อิสระในการปกครองตนเอง มี อิสระ ท่ีจะกระจาย 
การตัดสินใจเพ่ือให#ได#ผลและวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด และ 4) สมาชิกจะรู#ว�างานของตนมีความสําคัญ
และสัมพันธ>ต�อเนื่องกับงานในส�วนอ่ืน ๆ ขององค>กร 
 สรุปได#ว�า การเสริมสร#างพลังอํานาจของบุคคลมีพลังอํานาจซ่ึงเป7นพลังอํานาจ 
ด#านความสามารถซ่ึงต#องการแสดงออกให#ปรากฏในทางใดทางหนึ่ง ความต#องการจะแสดงออกซ่ึง
ความสามารถนี้เป7นแรงจูงใจจากภายในท่ีเป7นการเสริมสร#างพลังอํานาจของบุคคล นอกจากนี้บุคคล
ยังต#องการพัฒนาศักยภาพ ป]ญญา ทักษะความสามารถในการทํางานทุก ๆ ด#าน ต#องการพัฒนา
ความสัมพันธ>ท่ีดีต�อกันและต#องการตอบสนองในทางสร#างสรรค>ในอันท่ีจะทํางานให#เกิดประโยชน> 
 ผู#นําเครือข�ายและภาวะผู#นํา 
 ผู#นําเครือข�ายเป7นบุคคลสําคัญท่ีสุดในการกําหนดความสําเร็จ หรือความล#มเหลวของ
เครือข�าย ดังนั้น ผู#นําเครือข�ายซ่ึงทําหน#าท่ีเป7นผู#บริหารเครือข�าย ซ่ึงจะต#องมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
กับการเป7นผู#นํา ตลอดจนการมีภาวะผู#นําท่ีจะเป7นป]จจัยหลักสําคัญในการพัฒนาองค>กรให#
เจริญก#าวหน#าและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให#ประสบผลสําเร็จ (กนกอร สมปราชญ>, 2546; 
Cunningham, Gresso, 1993; Leithwood, 1999) ทฤษฎีภาวะผู#นําแนวใหม�หรือกระบวนทัศน>ใหม�
มุ�งเน#นภาวะผู#นําท่ีมีวิสัยทัศน> (Vision) มีการกระจายอํานาจและเสริมพลังอํานาจให#กับสมาชิก 
(Empowerment) เป7นผู#มีจริยธรรม (Ethical Personhood) คือ ทําในสิ่งท่ีถูกต#องดีงาม เหมาะสม 
เป7นท่ียอมรับในสังคมนั้น ๆ และปฏิบัติการเพ่ือให#เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถทําให#ประสิทธิผลของ
งานและองค>กรสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552; Smith, 1994) ผู#บริหารสถานศึกษานอกจากต#อง
เป7นผู#บริหารมืออาชีพแล#ว ยังต#องมีภาวะผู#นําเชิงจริยธรรมเพ่ือนําองค>กรบรรลุความสําเร็จตามภารกิจ 
และบทบาทหน#าท่ีขององค>กร ซ่ึงมีความสําคัญต�อการพัฒนาต#นทุนในมนุษย>และสังคมต�อความอยู�
รอดและสันติสุขของชุมชนและประเทศชาติ 
 ในการปฏิรูปการศึกษาของหลายประเทศได#มีการขับเคลื่อนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให#
ประสบผลสําเร็จ Fullan (2006) ได#เสนอแรงผลักดันการเปลี่ยนแปลงไว# 8 ประการ ได#แก� 1) สร#างเปtาหมาย
คุณธรรม (Moral Purpose) 2) สร#างศักยภาพคน (Capacity Building) 3) สร#างความเข#าใจกระบวนการ
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เปลี่ยนแปลง (Understanding the Change Process) 4) พัฒนาวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู# (Developing 
Culture for Learning) 5) การพัฒนาวัฒนธรรมการประเมิน (Developing Culture of Evaluation) 6) การ
เน#นความเป7นผู#นําการเปลี่ยนแปลง (Focusing on Leadership for Change) 7) การเสริมสร#างให#เกิดการ
เชื่อมโยงและรวมพลังเป7นหนึ่งเดียว (Fostering Coherence-Making) และ 8) การเสริมสร#างให#เกิด
การพัฒนาสามระดับ (Cultivating Tri-level Development) คือ ระดับโรงเรียนและชุมชน ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับประเทศ 
 ภาวะผู#นําเป7นหัวข#อท่ีมีการวิพากษ>วิจารณ>กันมานานต้ังแต�สมัย Plato จวบจนถึง
ป]จจุบัน นักวิชาการหลายยุคได#พยายามทําการศึกษาเก่ียวกับภาวะผู#นําท่ีสามารถทําให#เกิด
ประสิทธิผลแก�กลุ�มองค>กรมานานหลายทศวรรษ โดยเริ่มจากการศึกษาคุณลักษณะพฤติกรรม ป]จจัย
เชิงสถานการณ> การบูรณาการท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลและการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการนํา
เทคโนโลยี ยุทธศาสตร> และจริยธรรมมาสนับสนุนให#สมาชิกสามารถพัฒนาศักยภาพในการเป7นผู#นํา
ได#มากกว�าการใช#อํานาจหน#าท่ีหรือตําแหน�งเพ่ือการควบคุมและการนําอีกต�อไป ซ่ึง Certo (2006) ได#
ให#ทัศนะว�า ผู#นํายุคใหม�ควรมีคุณลักษณะท่ีผสมผสานใน 6 รูปแบบ ได#แก� 1) ภาวะผู#นําการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 2) ภาวะผู#นําแบบสอนงาน (Coaching Leadership)              
3) ภาวะผู#นําแบบพิเศษเหนือชั้น (Super Leadership) 4) ภาวะผู#นําแบบแท#จริง (Authentic Leadership) 
5) ภาวะผู#นําแบบผู#ประกอบการ (Entrepreneurial Leadership) และ 6) ภาวะผู#นําแบบใฝ�บริการ (Servant 
Leadership) ซ่ึงเป7นส�วนหนึ่งของภาวะผู#นําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) ซ่ึงองค>ประกอบส�วนใหญ�
ของภาวะผู#นําแต�ละแบบสะท#อนมาจากบุคลิกภาพและคุณลักษณะท่ีสามารถพัฒนาได# 
 ในสภาวการณ>ป]จจุบันจึงมีความจําเป7นท่ีจะต#องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน>ด#านภาวะ
ผู#นํา จากภาวะผู#นําตามแนวคิดเดิมท่ีเคยมีประสิทธิผลในอดีตสู�แนวคิดภาวะผู#นํายุคใหม� ซ่ึงมุ�งเน#นผู#นําท่ีมี
มุมมองกว#างไกลระดับสากล สามารถยืดหยุ�นเพ่ือรองรับต�อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยมุ�งเน#นไปท่ี
จริยธรรม เปลี่ยนจากผู#นําท่ีคํานึงถึงประโยชน>ส�วนตนเป7นหัวใจท่ีคํานึงถึงผู#อ่ืนและส�วนรวม (Blanchard, 
2006) และจะต#องมีความรับผิดชอบท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรม (Yukl, 2002) 
 การทําความเข#าใจเก่ียวกับกรอบและองค>ประกอบของความเป7นผู#นํา รวมท้ังป]จจัย
หรือองค>ประกอบของโครงสร#างการเป7นผู#นํา จะทําให#ผู#บริหารสามารถพัฒนาบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะให#เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ> เพ่ือนําไปสู�ความมีประสิทธิผลขององค>กรท่ีตน
ดํารงอยู� 
 สรุปได#ว�า ผู#นําเครือข�ายและภาวะผู#นําเป7นบทบาทและหน#าท่ีท่ีต#องดําเนินการให#
สอดรับกับกิจกรรมและรูปแบบท่ีดําเนินการ โดยผู#นําเครือข�ายนั้นนอกจากจะเป7นผู#นํายังจําเป7นต#องมี
ภาวะผู#นําเพ่ือการนําพาเครือข�ายให#บรรลุวัตถุประสงค> 
 การรักษาเครือข�าย   
 ตราบใดท่ีภารกิจเครือข�ายยังไม�สําเร็จย�อมมีความจําเป7นท่ีจะต#องรักษาเครือข�ายไว# 
ประคับประคองให#เครือข�ายสามารถดําเนินการต�อไปได# และบางกรณีหลังจากเครือข�ายได#บรรลุผล
สําเร็จตามเปtาหมายแล#ว ก็จําเป7นต#องรักษาความสําเร็จของเครือข�ายไว# หลักการรักษาความสําเร็จ
ของเครือข�าย มีดังนี้ 
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 1. มีการจัดกิจกรรมร�วมท่ีดําเนินอย�างต�อเนื่อง 
 เครือข�ายจะก#าวไปสู�ช�วงชีวิตท่ีถดถอยหากไม�มีกิจกรรมใด ๆ ท่ีสมาชิกของเครือข�าย
สามารถกระทําร�วมกัน ท้ังนี้เนื่องจาก เม่ือไม�มีกิจกรรมก็ไม�มีกลไกท่ีจะดึงสมาชิกเข#าหากัน สมาชิกของ
เครือข�ายก็จะไม�มีโอกาสปฏิสัมพันธ>กัน เม่ือการปฏิสัมพันธ>ระหว�างสมาชิกลดลงก็ส�งผลให#เครือข�ายเริ่ม
อ�อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู�ของเครือข�าย บางคนอาจพาลคิดไปว�าเครือข�ายล#มเลิก 
 ความยั่งยืนของเครือข�ายจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือได#มีการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่องจนกระท่ังกิจกรรมดังกล�าวกลายเป7นแบบแผน (Pattern) ของการกระทําท่ีสมาชิกของเครือข�าย
ยอมรับโดยท่ัวกัน ด#วยเหตุนี้การท่ีจะรักษาเครือข�ายไว#ได#ต#องมีการกําหนดโครงสร#างและตารางกิจกรรมไว#
ให#ชัดเจน ท้ังในแง�ของเวลา ความถ่ี และต#องเป7นกิจกรรมท่ีน�าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให#เข#าร�วม
กิจกรรมดังกล�าวไม�จําเป7นต#องเป7นกิจกรรมเดียวท่ีใช#สําหรับสมาชิกทุกคน ให#สํารวจดูความต#องการเฉพาะ
ของสมาชิกในระดับย�อยลงไปในแต�ละคนและแต�ละกลุ�ม กล�าวคือควรจะมีกิจกรรมย�อยท่ีหลากหลายเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ�มย�อยในเครือข�ายด#วย โดยท่ีกิจกรรมเหล�านี้ก็ยังต#องอยู�ใน
ทิศทางท่ีจะทําให#บรรลุเปtาหมายของเครือข�าย กิจกรรมเหล�านี้อาจจัดในรูปแบบท่ีเป7นทางการ เช�น การ
วางแผนงานร�วมกัน การพบปะเพ่ือประเมินผลร�วมกันประจําทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบท่ีไม�เป7น
ทางการ เช�น จัดกีฬาสันทนาการระหว�างสมาชิก จัดงานประเพณีท#องถ่ินร�วมกัน เป7นต#น ในกรณีท่ี
เครือข�ายครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกว#างขวางมาก กิจกรรมไม�ควรรวมศูนย>อยู�เฉพาะส�วนกลาง ควรกระจายจุด
พบปะสังสรรค>หมุนเวียนกันไปเพ่ือให#สมาชิกเข#าร�วมได#โดยสะดวก 
 2. มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�าย 
 สัมพันธภาพท่ีดีเป7นองค>ประกอบสําคัญยิ่งในการรักษาเครือข�ายให#ยั่งยืนต�อไป 
ความสัมพันธ>ท่ีดีเป7นเสมือนน้ํามันท่ีคอยหล�อลื่นการทํางานร�วมกันให#ดําเนินไปอย�างราบรื่น เม่ือใด 
ท่ีสมาชิกของเครือข�ายเกิดความรู#สึกบาดหมางไม�เข#าใจกัน หรือเกิดความขัดแย#งระหว�างกันโดยหา
ข#อตกลงไม�ได# สัมพันธภาพระหว�างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร#าว ซ่ึงหากไม�มีการแก#ไขอย�างทันท�วงทีก็จะ
นําไปสู�ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข�ายได# ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมีจุดประสงค>
เพ่ือกระชับความสัมพันธ>ระหว�างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย�างสมํ่าเสมอไม�ใช�จัดในช�วงท่ีมี
ป]ญหาเกิดข้ึนเท�านั้น   
 นอกจากนี้สมาชิกของเครือข�ายพึงตระหนักถึงความสํา คัญของการรักษา
สัมพันธภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย#งหรือความไม�เข#าใจกันท่ีอาจเกิดข้ึน สมาชิกควรแสดงความ
เป7นมิตรต�อกัน เม่ือเกิดความขัดแย#งต#องรีบแก#ไขและดําเนินการไกล�เกลี่ยให#เกิดความเข#าใจกันใหม� 
นอกจากนี้ควรมีมาตรการปtองกันป]ญหาก�อนท่ีจะเกิดความขัดแย#งระหว�างกัน เช�น ในการจัด
โครงสร#างองค>กรควรแบ�งอํานาจหน#าท่ีให#ชัดเจน และไม�ซํ้าซ#อน การกําหนดเปtาหมายการทํางานท่ี
สมาชิกยอมรับร�วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย�างเพียงพอ การกําหนดผู#นําท่ีเหมาะสม การกําหนด
กติกาอันเป7นท่ียอมรับร�วมกัน เป7นต#น 
 3. กําหนดกลไกสร#างระบบจูงใจ 
 สมาชิกจะยังเข#าร�วมกิจกรรมของเครือข�ายตราบเท�าท่ียังมีสิ่งจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูด
ให#เข#าไปมีส�วนร�วม ดังนั้น จึงจําเป7นต#องกําหนดกลไกบางประการท่ีจะช�วยจูงใจให#สมาชิกเกิดความ
สนใจอยากเข#ามีส�วนร�วม ซ่ึงตามทฤษฎีแรงจูงใจแล#ว ป]จเจกต�างก็มีสิ่งจูงใจท่ีต�างกัน ดังนั้นควรทําการ
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วิเคราะห>เพ่ือบ�งชี้ถึงแรงจูงใจท่ีแตกต�างหลากหลายในแต�ละบุคคล แล#วทําการจัดกลุ�มของสิ่งจูงใจท่ี
ใกล#เคียงกันออกเป7นกลุ�ม ๆ อาทิ ค�าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนําไปสู�
มาตรการในการสร#างแรงจูงใจสําหรับบุคคลในแต�ละกลุ�มอย�างเฉพาะเจาะจง   
 ถ#าจําเป7นจะต#องให#ค�าตอบแทนเพ่ือเป7นสิ่งจูงใจ ควรเป7นการแลกเปลี่ยนกับผลงาน
มากกว�าการให#ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ�าย กล�าวคือ ผู#ท่ีรับค�าตอบแทนต#องสร#างผลงานเพ่ือเป7น
การแลกเปลี่ยน โดยผลงานท่ีได#ต#องสนับสนุนและสอดคล#องกับวัตถุประสงค>ของการพัฒนาเครือข�าย  
และควรมีการทําสัญญาเป7นลายลักษณ>อักษรให#ชัดเจน เพ่ือสร#างทักษะผูกพันระหว�างผู#รับทุนและ 
ผู#ใช#ทุน การให#ค�าตอบแทนก็ไม�ควรให#ท้ังหมดในงวดเดียว ท้ังนี้เพ่ือให#มีการปรับลดค�าตอบแทนได# 
หากผู#รับทุนไม�ดําเนินการตามสัญญา  
 ในกรณีท่ีต#องการให#เกียรติยศและชื่อเสียงเป7นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมท่ี
มักจะไม�มีค�าตอบแทนการดําเนินงาน จําเป7นต#องหาสิ่งจูงใจอ่ืนมาชดเชยสิ่งตอบแทนท่ีเป7นตัวเงิน              
ตามทฤษฎีของ Maslow ความต#องการการยกย�องจากผู#อ่ืน (Esteem Needs) ท่ีอยู�ในรูปของอํานาจ
เกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคม เป7นสิ่งท่ีนํามาใช#จูงใจได# อาจทําเป7นรูป “สัญลักษณ>” บางอย�าง ท่ี
สื่อถึงการได#รับเกียรติยศ การยกย�องและมีคุณค�าทางสังคม เช�น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล�
เกียรติยศ เป7นต#น โดยสัญลักษณ>เหล�านี้ต#องมีคุณค�าเพียงพอให#เขาปรารถนาอยากท่ีจะได#และควรมี
เกียรติยศหลายระดับท่ีจูงใจสมาชิกเครือข�ายให#ร�วมมือลงแรงเพ่ือไต�เต#าไปสู�ระดับท่ีสูงข้ึนต�อไป ซ่ึงจะช�วย
ให#เกิดความต�อเนื่องและควรมีการประชาสัมพันธ>เผยแพร�รายชื่อคนกลุ�มนี้อย�างกว#างขวาง 
 4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
 หลายเครือข�ายต#องหยุดดําเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุน 
การดําเนินงานท่ีเพียงพอ ท้ังด#านวัสดุอุปกรณ> เครื่องมือเครื่องใช# และบุคลากร ท่ีสําคัญคือ เงินทุน 
ในการดําเนินงานซ่ึงเปรียบเสมือนเลือดท่ีไหลเวียนหล�อเลี้ยงเครือข�ายให#สามารถดําเนินการต�อไปได# 
เม่ือขาดเงินทุนเพียงพอท่ีจะจุนเจือ เครือข�ายอาจต#องป�ดตัวลงในท่ีสุด หากได#รับการสนับสนุนจะต#อง
มีระบบตรวจสอบการใช#จ�ายอย�างรัดกุม และมีการรายงานผลเป7นระยะ หากการดําเนินงานไม�คืบหน#า
อาจให#ระงับทุนได# 
 5. ให#ความช�วยเหลือและช�วยแก#ไขป]ญหา 
 เครือข�ายอาจเกิดป]ญหาระหว�างการดําเนินงานได# โดยเฉพาะอย�างยิ่งเครือข�ายท่ีเพ่ิง
เริ่มดําเนินการใหม� ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีดีคอยให#คําแนะนําและคอยช�วยเหลือจะช�วยให#เครือข�าย
สามารถดําเนินการต�อไปได# และช�วยหนุนเสริมให#ครือข�ายเกิดความเข#มแข็งยิ่งข้ึนควรมีท่ีปรึกษาเพ่ือ
ทําหน#าท่ีช�วยเหลือ ให#คําแนะนํา เป7นแหล�งข#อมูลให#ศึกษาค#นคว#าและช�วยอบรมภาวการณ>เป7นผู#นํา
ให#กับสมาชิกเครือข�าย 
 6. มีการสร#างผู#นํารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง 
 องค>กรหรือเครือข�ายท่ีเคยประสบความสําเร็จกลับต#องประสบกับความล#มเหลว 
อย�างรุนแรงเม่ือเวลาผ�านไป เพราะไม�ได# “สร#างคน” ข้ึนมารับไม#ผลัดต�อจากคนรุ�นก�อนเพ่ือสานต�อ
ภารกิจของเครือข�าย จําเป7นต#องสร#างผู#นํารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง เครือข�ายต#องคัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท้ังด#านความรู#ความสามารถ การมีประสบการณ>ร�วมกับเครือข�ายและท่ีสําคัญ คือ เป7นท่ี
ยอมรับนับถือและสามารถเป7นศูนย>รวมใจของคนในเครือข�ายได# ดําเนินการให#คนเหล�านี้เข#าร�วม
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กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ>ในการทําหน#าท่ีเป7นสมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน#าท่ีต�อไป 
เม่ือสมาชิกแกนหลักต#องหมดวาระไป 
 ข#อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข�าย เพ่ือความยั่งยืน 
 1. สมาชิกท่ีเข#าร�วม ต#องเข#าใจเปtาหมายในการรวมตัวกันว�าจะก�อให#เกิดความสําเร็จ
ในภาพรวม 
 2. สร#างการยอมรับในความแตกต�างระหว�างสมาชิก  ยอมรับในรูปแบบและ
วัฒนธรรมองค>กรของสมาชิก 
 3. มีกิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอท่ีจะทําให#สมาชิกได#ทํางานร�วมกัน เป7นกิจกรรม
ท่ีต#องแน�ใจว�าทําได#และกระจายงานได#ท่ัวถึง ควรเลือกกิจกรรมท่ีง�ายและมีแนวโน#มประสบผลสําเร็จ  
อย�าทํากิจกรรมท่ียากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ เพราะถ#าทําไม�สําเร็จอาจทําให#เครือข�ายท่ีเริ่มก�อตัว 
เกิดการแตกสลายได# 
 4. จัดให#มีและกระตุ#นให#มีการสื่อสารระหว�างกันอย�างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 
 5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ�ม และทุกด#านท่ีต#องการความช�วยเหลือ เน#นการ
ช�วยเหลือกลุ�มสมาชิกท่ียังอ�อนแอให#สามารถช�วยตนเองได# 
 6. สร#างความสัมพันธ>ของบุคลากรในเครือข�าย 
 7. สนับสนุนให#สมาชิกได#พัฒนางานอย�างเต็มกําลังตามศักยภาพและความชํานาญท่ี
มีอยู� โดยร�วมกันต้ังเปtาหมายในการพัฒนางานให#กับสมาชิกแต�ละกลุ�ม ส�งผลให#สมาชิกแต�ละกลุ�ม 
มีความสามารถพิเศษเฉพาะด#าน เป7นพ้ืนฐานในการสร#างความหลากหลายและเข#มแข็งให#กับเครือข�าย 
 8. สร#างความสัมพันธ>ท่ีแน�นแฟtน ระหว�างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข�าย 
ในลักษณะความสัมพันธ>ฉันท>เพ่ือน 
 9. จัดกิจกรรมให#สมาชิกใหม�ของเครือข�าย เพ่ือเชื่อมต�อคนรุ�นเก�ากับคนรุ�นใหม�ใน
การสืบทอดความเป7นเครือข�ายต�อไป 
 10. จัดให#มีเวทีระหว�างคนทํางานเพ่ือพัฒนาหรือแก#ป]ญหาในการทํางานด#านต�าง ๆ 
อย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังการให#กําลังใจซ่ึงกันและกัน 
 11. จัดให#มีช�องทางการทํางานร�วมกัน การสื่อสารท่ีง�ายต�อการเข#าถึงท่ีทันสมัยและ
เป7นป]จจุบันเช�น สร#างระบบการส�งต�องานและสร#างเว็บไซต>เพ่ือเชื่อมโยงเครือข�ายเข#าด#วยกัน 
 สรุปได#ว�า การรักษาเครือข�าย คือ การดําเนินภารกิจเครือข�ายยังไม�สําเร็จย�อมมี
ความจําเป7นท่ีจะต#องรักษาเครือข�ายไว# ประคับประคองให#เครือข�ายสามารถดําเนินการต�อไปได# และ
บางกรณีหลังจากเครือข�ายได#บรรลุผลสําเร็จตามเปtาหมายแล#ว ก็จําเป7นต#องรักษาความสําเร็จของ
เครือข�ายไว#  หลักการรักษาความสําเร็จของเครือข�ายโดยคํานึงถึง มีการจัดกิจกรรมร�วมท่ีดําเนินอย�าง
ต�อเนื่อง มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�าย กําหนดกลไกสร#างระบบจูงใจ จัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ ให#ความช�วยเหลือและช�วยแก#ไขป]ญหา มีการสร#างผู#นํารุ�นใหม�อย�าง
ต�อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.3 วิธีดําเนินการของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
 

  

กระบวนการ วิธีดําเนินการ ผลท่ีได�รับ 
1. การสร#างเครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียน 

 

- จัดตั้งเครือข�ายกลุ�มโรงเรยีน 6-13 โรงเรียน 
- คัดเลือกประธานบริหารเครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียนท่ีมาจากผู#อํานวยการโรงเรียนท่ีได#รับ
เลือกตั้งและคณะกรรมการบริหารเครือข�าย
กลุ�มโรงเรียน 
- แต�งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
- แต�งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
- จัดตั้งศูนย>ประสานงานเครือข�ายกลุ�มฯ 

- ได#เครือข�ายกลุ�มโรงเรยีนท่ีมา
จากโรงเรียนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
เดียวกัน องค>กร กลุ�มบุคคล 
คณะบุคคล บุคคลท่ีร�วมเป7น
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 

2. การดําเนินงาน/การ
วางแผน 
2.1 การวิเคราะห>
สภาพแวดล#อมป]ญหา
อุปสรรค ผลการจัด
การศึกษาท่ีผ�านมาการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในเครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียนและประมวลเป7น
ภาพรวมของโรงเรียนใน
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 

1. ศึกษาคู�มือและการบรรยาย 
2. ระดมความคิด 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

- เครือข�ายทราบป]ญหาจุดอ�อน/
จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนาเครือข�าย 

2.2 จัดทําแผนยุทธศาสตร> 
 

1. การระดมความคิด 
2. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
3. การอภิปรายกลุ�ม 
4. ศึกษาคู�มือดําเนินการและการบรรยาย 

- เครือข�ายกลุ�มโรงเรียน/
โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร>
ภายใต#เครือข�ายความร�วมมือ
ได#แก� แผนงาน โครงการกิจกรรม 

2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการ 
 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. การระดมความคิด 
3. การอภิปรายกลุ�ม 

- เครือข�ายกลุ�มโรงเรียนมสี�วน
ร�วมในการจดัทําแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณของ
เครือข�ายโรงเรียน 

2.4 การดําเนินตามแผน 
 

เครือข�ายกลุ�มโรงเรียนนํารูปแบบไปใช#
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรม 
คณะกรรมการตดิตามประเมินและนิเทศ 

- ทราบความก#าวหน#าของการ
ดําเนินงาน 

3. การกํากับติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

การศึกษาจัดทําแผนการการตดิตาม
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเครื่องมือการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศ 

- ป]ญหาอุปสรรค ข#อเสนอแนะ 
ประสิทธิภาพ ความก#าวหน#า           
ของการดําเนินการ 

4. การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

จัดทํารายงานผลตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรม 

รายงานผลการดําเนินตาม
แผนงานโครงการ 
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 องค>ประกอบของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน องค>ประกอบของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน
ประกอบด#วยหลักการ วัตถุประสงค>ซ่ึงกล�าวไว#ในบทนําแล#ว ยังประกอบด#วย โครงสร#างและการ
บริหารจัดการรูปแบบเครือข�ายซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้            
 1. โครงสร#างของรูปแบบ ประกอบด#วย 
  1) โรงเรียน การจัดต้ังเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนโดยรวมกลุ�มโรงเรียนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
ใกล#เคียงและมีเขตติดต�อกันซ่ึงอยู�ในเขตพ้ืนท่ีขององค>การบริหารส�วนท#องถ่ิน (องค>การบริหารส�วน
ตําบลหรือเทศบาล) เดียวกันหรือมากกว�าหนึ่งแห�งในพ้ืนท่ีอําเภอเดียวกัน ท้ังนี้ให#คํานึงถึง สภาพทาง
ภูมิศาสตร> การคมนาคมและความสะดวก ในการประสานงานโดยมีจํานวนโรงเรียนไม�น#อยกว�า              
6 โรงเรียนและไม�เกิน 13 โรงเรียน ให#ผู#อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาแพร�              
เขต 2 ประกาศแล#วรายงานให#คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
  2) ศูนย>ประสานงานเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนโดยใช#สถานท่ีของโรงเรียนภายใน
กลุ�มเครือข�าย โรงเรียนท่ีมีความพร#อมและได#รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเครือกลุ�ม
โรงเรียนฯ 
  3) สมาชิกแกนหลักของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนหลัก ประกอบด#วย โรงเรียน 
องค>การบริหารส�วนท#องถ่ิน โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลสถาบันทางศาสนาในพ้ืนท่ีเขตบริการ
ของโรงเรียนในเครือข�าย กลุ�มโรงเรียน 
  4) สมาชิกเสริมของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน ประกอบด#วย องค>การ คณะบุคคล 
กลุ�มบุคคล บุคคล เช�น สมาคม มูลนิธิ ชมรม สถานประกอบการต�าง ๆ เป7นต#นท้ังในเขตบริการและ
นอกเขตบริการของโรงเรียนในเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  5) องค>คณะบุคคล 3 คณะ คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
 2. การบริหารจัดการรูปแบบเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  1) องค>คณะบุคคล ในการบริหารจัดการรูปแบบให#มีประสิทธิภาพท่ีเน#นการมี
ส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนจึงประกอบด#วยองค>คณะบุคคล 3 คณะ คือ  
   1.1) คณะกรรมการท่ีปรึกษาเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนประกอบด#วย เจ#าคณะ
ตําบลนายกองค>การบริหารส�วนท#องถ่ิน ปลัดองค>การบริหารส�วนท#องถ่ิน กํานัน ผู#ใหญ�บ#าน ในเขต
บริการของโรงเรียนในเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนนั้น ๆ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ผู#บริหารหรือผู#นําองค>การคณะบุคคล กลุ�มบุคคล ท่ีเป7นสมาชิกเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเสริม
และผู#ทรงคุณวุฒิจํานวนไม�น#อยกว�า 5 คน 
   1.2) คณะกรรมการบริหารเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนประกอบด#วย ผู#อํานวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียน ครูสายผู#สอนจํานวนก่ึงหนึ่งของผู#อํานวยการโรงเรียนในเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน
นั้น ๆ และให#คณะกรรมการบริหารเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเลือกผู#อํานวยการโรงเรียนคนหนึ่งเป7น
ประธานคณะกรรมการและเลือกครูสายผู#สอนคนหนึ่งเป7นกรรมการและเลขานุการ 
   1.3) คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประกอบด#วย
ผู#อํานวยการโรงเรียนท่ีได#รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนจํานวน 1 คน 
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ผู#อํานวยการกองการศึกษา /หัวหน#าฝ�ายการศึกษาองค>การบริหารส�วนท#องถ่ิน เจ#าหน#าท่ีสาธารณสุข
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลท่ีรับผิดชอบงานส�งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ครูวิชาการโรงเรียน
ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
  ให#ผู#อํานวยการโรงเรียนท่ีได#รับมอบหมายเป7นประธานคณะกรรมการและให#ท่ี
ประชุมเลือกครูวิชาการโรงเรียนคนใดคนหนึ่งเป7นกรรมการและเลขานุการ  
  ให#คณะกรรมการท่ีปรึกษาท่ีไม�ใช�ผู#ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหาร
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเลือกผู#ทรงคุณวุฒิในท#องถ่ินท่ีมีความรู#ความสามารถด#านการจัดการศึกษา
จํานวนไม�น#อยกว�า5 คนเป7นผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
 2) บทบาทหน#าท่ีเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  2.1) ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเครือข�าย
กลุ�มโรงเรียน ให#เป7นไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2) ส�งเสริม สนับสนุนและประสานการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการจัด
การศึกษา 
  2.3) สร#างโอกาสทางการศึกษาแก�ผู# เรียนอย�างท่ัวถึง และครอบคลุมทุก
กลุ�มเปtาหมาย 
 3) บทบาทหน#าท่ีของคณะกรรมการท่ีปรึกษาเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน คณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา มีหน#าท่ี ดังนี้ 
  3.1) ให#คําปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษาของท#องถ่ิน 
  3.2) ให#ข#อเสนอแนะและข#อปรึกษาเก่ียวกับการสร#างเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3.3) พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  3.4) รับทราบผลการจัดการศึกษาของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  3.5) ให#ข#อปรึกษาเก่ียวกับแผนพัฒนาการศึกษาของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
 4) บทบาทหน#าท่ีของคณะกรรมการบริหารเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  4.1) พิจารณากําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัยให#สอดคล#องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร� เขต 2 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
  4.2) พิจารณาให#ความเห็นชอบแผนพัฒนางานวิชาการและกิจกรรมส�งเสริมการ
เรียนรู# กิจกรรมพัฒนาผู#เรียนตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเครือข�าย
กลุ�มโรงเรียนเสนอ 
  4.3) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�และแผนพัฒนาการศึกษาของเครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียน 
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  4.4) ประสานและพัฒนาการสร#างเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนให#มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
  4.5) ระดมทรัพยากรทางการศึกษาและกําหนดแนวทางการใช#ทรัพยากรร�วมกัน
อย�างมีประสิทธิภาพ 
  4.6) ส�งเสริม สนับสนุน ให#ข#อเสนอแนะการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  4.7) กําหนดแนวทาง การประสานงานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของท#องถ่ินร�วมกับสมาชิกเครือข�ายท้ังการศึกษานอกระบบ การศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  4.8) พิจารณาจัดต้ังศูนย>ประสานงานเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  4.9) พิจารณาสรรหากรรมการผู#ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  4.10) พิจารณาแต�งต้ังอนุกรรมการ คณะทํางานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาภายในเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  4.11) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย 
 5) บทบาทของคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนมี
หน#าท่ี ดังนี้ 
  5.1) จัดทําแผนพัฒนางานวิชาการประจําป�เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหาร
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียนให#ความเห็นชอบ 
  5.2) พัฒนาระบบข#อมูลสารสนเทศของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  5.3) ศึกษา วิเคราะห> วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ภายในเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
  5.4) จัดทําแผนติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียนเสนอคณะกรรมการบริหารเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนให#ความเห็นชอบ 
  5.5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสุขวิทยาของ
นักเรียน การส�งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน การฉีดวัคซีนปtองกันโรค การใช#และบริหารงบประมาณ
ท่ีได#รับการสนับสนุนจากองค>การบริหารส�วนท#องถ่ินและงบประมาณท่ีได#สนับสนุนจากภายนอก 
  5.6) จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาประจําป�เสนอคณะกรรมการบริหาร
เครือข�ายกลุ�มโรงเรียนและคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  5.7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย                                                       
 
 
 
 
 



56 

2.3 ขอบข#ายและภารกิจบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 6-7) ได#จัดทําคู�มือปฏิบัติงานข#าราชการครูกําหนดขอบข�าย
การบริหารงานวิชาการโดยสถานศึกษามีผู#อํานวยการสถานศึกษาเป7นผู#บังคับบัญชาข#าราชการและ
รับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร#างการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมีขอบข�าย
ภารกิจท่ีกําหนดซ่ึงการแบ�งส�วนรายการภายในสถานศึกษาเป7นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบ 
 2.3.1 ขอบข�ายและภารกิจบริหารจัดการสถานศึกษา 
  Griffiths (1959) Kimbrough & Nunnery (1988) ได#ให#แนวคิดเก่ียวกับอํานาจ
หน#าท่ีและภารงานหรือภารกิจของสถานศึกษาเอาไว# ดังนี้ 1) บริหารงานวิชาการ 2) บริหารงานบุคคล 
3) บริหารงานธุรการ-การเงิน-พัสดุ 4) บริหารงานกิจการนักเรียน 5) บริหารงานด#านความสัมพันธ>
ชุมชน 6) บริหารงานด#านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล#อม 7) การจัดโครงสร#างองค>กร และ8) การ
ประเมินผล 
  ป]จจุบันการศึกษาเก่ียวกับภารงานหรือภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา จะ
ใช#กรอบแนวคิดในเรื่องของขอบข�ายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา ท่ีเป7นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 กําหนดขอบข�ายการบริหารสถานศึกษา ประกอบด#วย 4 ด#าน คือ 1) ด#านการบริหาร
วิชาการ 2) ด#านการบริหารงบประมาณ 3) ด#านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด#านการบริหารงาน
ท่ัวไป ซ่ึงเป7นขอบข�ายและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังต�อไปนี้ 
  1) ด#านการบริหารวิชาการ  
   (ก) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให#ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท#องถ่ิน 
   (ข) การวางแผนงานด#านวิชาการ 
   (ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ศตวรรษท่ี 21) 
   (ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู# 
   (ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน   
   (ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   (ซ) การพัฒนาและส�งเสริมให#มีแหล�งเรียนรู# 
   (ฌ) การนิเทศการศึกษา 
   (ญ) การแนะแนว 
   (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   (ฏ) การส�งเสริมชุมชน 
   (ฐ) การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค>กรอ่ืน ๆ 
   (ฑ) การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค>กร 
หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
   (ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษา 
   (ณ) การคัดเลือกหนังสือ 
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   (ด) การพัฒนาและการใช#สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2.3.2 ความหมายของงานวิชาการ 
  งานวิชาการถือเป7นอีกหนึ่งงานหลักของโรงเรียน เพราะหน#าท่ีหลักสําคัญอย�างหนึ่ง
ของโรงเรียน คือ การให#ความรู#ทางด#านวิชาการแก�นักเรียน ดังเช�นนักวิชาการศึกษาหรือนักการศึกษา
หลายท�านได#กล�าวไว#ดังนี้ 
  ปรียาพร วงศ>อนุดรโรจน> (2535) เห็นว�า การบริหารงานวิชาการเป7นท้ัง กระบวนการ
ดําเนินงานท่ีเก่ียวข#องต้ังแต�การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง การพัฒนาการเรียนการสอน 
การประเมินผล และเป7นท้ังงานของสถาบันการศึกษาซ่ึงงานบริหารวิชาการ ได#แก� การควบคุมดูแล
หลักสูตรการสอน อุปกรณ>การเรียนการสอน การจัดบทเรียน คู�มือครู และกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย�างท่ี
เก่ียวข#องกับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให#ดีข้ึน และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน>
สูงสุดกับผู#เรียน ท้ังนี้การบริหารวิชาการจึงเป7นเครื่องมือชี้วัดความสําเร็จและความสามารถของ
ผู#บริหารโดยหลักแห�งประสิทธิผล (Effectiveness) จะมุ�งเน#นท่ีเปtาหมายท่ีกําหนดให#ผู#เรียนสามารถมี
ความรู# ความเข#าใจ และสามารถปฏิบัติได# ซ่ึงเป7นการบริหารงานวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจะ
กําหนดเปtาหมายท่ีสําคัญด#านคุณภาพและมาตรฐาน คือ  1) เน#นความเป7นเลิศทางวิชาการ 
(Academic Excellence) 2) เน#นความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) 3) มีการ
พัฒนา กระบวนการเรียนรู#ให#เป7นไปอย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต 4) เน#นการวิจัยเพ่ือสร#างองค>ความรู#ใหม� 
ให#มีความสอดคล#องกับนโยบาย สังคมไทยและภูมิป]ญญาไทย อันเป7นการยกระดับวัฒนธรรมการ
เรียนรู#ของบุคคลให#เป7นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 
  สมคิด บางโม (2538) ได#กําหนดกิจกรรมการบริหารวิชาการ 5 ด#าน ได#แก� การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย> การพัฒนาบุคลากร การบริการ
ห#องสมุดและเทคโนโลยี ส�วน Soliman (2011, p. 135) ได#จัดแบ�งภาระงานทางวิชาการเป7น 3 ด#าน 
ได#แก� งานสอน (Teaching) งานวิจัย (Research) และงานบริการวิชาการแก�สังคม (Community 
Services) 
  ประนอม โอทกานนท> (2537) ได#กล�าวถึง การบริหารงานวิชาการว�าเป7นงานสําคัญ 
เก่ียวข#องกับหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาของสถาบันและงานวิชาการของสถาบันจะต#องได#รับ
การบริหารจัดการอย�างเป7นระบบ โดยให#มีการกําหนดโครงสร#างการบริหารและมีแผนงานท่ีชัดเจน 
ส�วนชวลิต หม่ืนนุช (2535, น. 48) ให#ความเห็นว�า งานวิชาการเป7นงานหรือกิจกรรมท่ีต#องเกิดข้ึนและ
ดําเนินควบคู�กันไปกับงานบริหารสถาบัน และได#จําแนกงานด#านวิชาการเป7น 5 งาน ได#แก� งานการ
จัดการเรียนการสอน งานส�งเสริมการวิจัย งานการให#บริการทางวิชาการแก�สังคมงานส�งเสริมวิชาการ 
และงานพัฒนาบุคลากร 
  นิพนธ> กินาวงศ> (2544) ได#กล�าวไว#ว�า งานวิชาการเป7นหัวใจของสถานศึกษาและ
หน#าท่ีของสถานศึกษา คือ การให#ความรู#ทางวิชาการแก�นักเรียนเป7นสําคัญ ได#แก� งานด#านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน งานด#านปรับปรุงการเรียนการสอน และงานด#านการวัดและประเมินผล 
  ชุมศักด์ิ อินทร>รักษ> (2546) ได#กล�าวไว#ว�า งานวิชาการ คือ งานเก่ียวกับหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการถ�ายทอดความรู#ไปสู�กลุ�มเปtาหมายหรือผู#เรียนการจัดสื่อและ
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เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ รวมถึงการจัดบรรยากาศเพ่ือ
ประโยชน>ทางวิชาการ 
  สันติ บุญภิรมย> (2552) ได#กล�าวไว#ว�า งานวิชาการ คือ  งานท่ีเป7นหัวใจของ
สถานศึกษาหรือโรงเรียนซ่ึงประกอบด#วยงานย�อยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอน เช�น หลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานอ่ืน ๆ ท่ีส�งเสริมสนับสนุนงานวิชาการให#บรรลุผลสําเร็จ 
  ธีระชัย ช�วงบุญศรี (2558) ได#กล�าวไว#ว�า  งานวิชาการ หมายถึง งานหลักของ
สถานศึกษาหรือโรงเรียนซ่ึงเก่ียวข#องกับการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทุกชนิด 
เพ่ือให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#และได#รับประสบการณ>อย�างมีประสิทธิภาพตามจุดมุ�งหมายของการศึกษา
ท่ีกําหนดไว# 
  กล�าวโดยสรุป  งานวิชาการเป7นงานท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการทํางานใน
สถานศึกษาซ่ึงเป7นหัวใจของสถานศึกษาทําให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู# ประสบการณ>และสามารถท่ีทําให#
ผู#เรียนบรรลุตามเปtาหมายตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู#ท่ีถูกกําหนดไว# 
 2.3.3 ความสําคัญของงานวิชาการ 
  งานวิชาการมีความสําคัญและเป7นภารกิจหลักในการบริหารงานวิชาการท่ีจะต#อง
วางระบบงานอย�างเป7นข้ันตอนท่ีชัดเจนมีความเก่ียวเนื่องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โดยตรงอันเป7นหัวใจหลักของสถานศึกษาความสําคัญมีความสอดคล#องกัน ดังนี้ 
  การบริหารงานวิชาการเป7นสิ่งสําคัญอันดับแรกของโรงเรียนท่ีมีบทบาทสําคัญต�อ
ผู#บริหารในการนําไปบริหารจัดการในการเรียนการสอนให#บรรลุเปtาหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการศึกษา (อุทัย บุญประเสริฐ, 2540, น. 34; ทวีศักด์ิ หงษ>อารยะชน, 2542, น. 9; บุษราคัม จรรย>นาฎย>, 
2544, น. 9) ซ่ึงสอดคล#องกับ สมิทธ> และคนอ่ืน ๆ (Smith & et al., 1961) ในด#านการใช#เวลาในการ
บริหารงานและการให#ความสําคัญของงานในสถานศึกษา งานในความรับผิดชอบของผู#บริหารโดยแยก
งานออกเป7น 7 ประเภท พบว�า การบริหารงานวิชาการ คิดเป7นร#อยละ 40 งานบริหารบุคลากร  
คิดเป7นร#อยละ 20 งานบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาคิดเป7นร#อยละ  20 งานบริหารการเงิน  
คิดเป7นร#อยละ 5 งานบริหารอาคารสถานท่ีคิดเป7นร#อยละ 5 งานบริหารความสัมพันธ>กับชุมชน  
คิดเป7นร#อยละ 5 และงานบริหารท่ัวไปคิดเป7นร#อยละ 5 
  จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นว�า การบริหารงานวิชาการมีความสําคัญถึงร#อยละ 40 
ซ่ึงถือว�ามีความสําคัญมากท่ีสุดในการบริหารงานโรงเรียน 
  สรุปได#ว�า การบริหารงานวิชาการ เป7นงานท่ีสําคัญท่ีถือว�าเป7นหัวใจของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาท่ีมีส�วนในการผลักดันกระบวนการจัดการเรียนการสอนให#มีรูปแบบท่ีสมบูรณ>ชัดเจน
เพ่ือให#ผู#เรียนได#รับประสบการณ>และเกิดการเรียนรู#ควบคู�กับการมีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังยังช�วย
พัฒนาประเทศชาติและสังคมให#เจริญก#าวหน#าอีกด#วย 
 2.3.4 หลักการบริหารงานวิชาการ 
  ปรียาพร วงศ>อนุตรโรจน> (2535, น. 6) ได#กล�าวว�า การบริหารงานวิชาการนั้นมี
หลักการบริหาร คือ 
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  1. หลักแห�งประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การได#มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยไม�เพ่ิม
การลงทุน นั่นคือ นักเรียน/นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดของหลักสูตรโดยไม�ลาออก
กลางคัน เรียนเกินเวลาและช#ากว�ากําหนด 
  2. หลักแห�งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได#ตามจุดมุ�งหมายท่ีวาง
ไว#นั่น คือ นักเรียน/นักศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ�งหมายของหลักสูตร มีความรู#ความสามารถ ทักษะ
คุณภาพและการจัดการได# 
  สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2550, น. 26) ได#กล�าวไว#ว�า หลักการบริหารงาน
วิชาการว�าการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให#เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต#องงอาศัย
หลักการและวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ยึดหลักในสถานศึกษาจัดหลักสูตรการศึกษาให#เป7นไปตามกรอบ หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคล#องกับสภาพป]ญหาความต#องการของชุมชน และสังคมอย�างแท#จริง 
โดยมีครูผู#บริหารผู#ปกครองและชุมชนร�วมด#วย 
  2. มุ�งส�งเสริมการศึกษาให#จัดการกระบวนการเรียนรู#โดยถือว�าผู#เรียนมีความสําคัญ
ท่ีสุด 
  3. มุ�งส�งเสริมให#ชุมชนและสังคมมีส�วนร�วมในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู#รวมท้ังสร#างเครือข�ายและแหล�งการเรียนรู# 
  4. มุ�งจัดการศึกษาให#มีคุณภาพและมาตรฐานโดยจัดให#มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู#และสามารถตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได#ทุกช�วงชั้น 
  5. มุ�งส�งเสริมให#มีการสร#างเครือข�ายและความร�วมมือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
คุณภาพในการจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  สรุปได#ว�า หลักการบริหารงานวิชาการซ่ึงมีจุดหมายคือผู#เรียนควรมีหลักปฏิบัติอย�าง
มีคุณภาพซ่ึงนํามาสู�ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลงานด#านวิชาการจะมีประสิทธิภาพนั้นอยู�ท่ีการ 
จัดการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานของการศึกษาซ่ึงประกอบด#วยงานด#านหลักสูตรด#านการจัดการ
เรียนการสอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข#องในการส�งเสริมงานด#านวิชาการ  
 2.3.5 ขอบข�ายการบริหารงานวิชาการ 
  สําหรับงานด#านวิชาการถือเป7นหัวใจของงานบริหารสถานศึกษาจึงมีขอบข�าย
กว#างขวางซ่ึงมีนักการศึกษาได#จัดแบ�งไว# ดังนี้ 
  สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (2545, น. 13) ได#เสนอแนวทางการบริหาร
และการจัดขอบข�ายการบริหารงานวิชาการ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552, น. 36-37) ได#กําหนดขอบข�ายภารกิจของงานวิชาการ
ไว# ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู# 
  3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
  4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
  5. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  6. การพัฒนาแหล�งเรียนรู# 
  7. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  8. การนิเทศการศึกษา 
  9. การแนะแนวการศึกษา 
  10. การส�งเสริมความรู#ด#านวิชาการแก�ชุมชน 
  11. การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
  12. การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคลครอบครัวองค>กร หน�วยงานและ
สถาบัน 
  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา บริบทหรือหน#าท่ีในจัดการศึกษาให#กับ
ผู#เรียนมีความสําคัญเป7นอับดับต#น ๆ การพัฒนาผู#เรียนควรพัฒนาใน 3 ด#าน คือ 1. ด#านความรู#หรือ
สติป]ญญา/พุทธพิสัย (Connitivedomin) เรียงลําดับ คือ 1.1 ความรู#ความจํา (Knowledge)               
1.2 ความเข#าใจ (Comprehension) 1.3 การนําไปประยุกต>ใช# (Application) 2.ด#านเจตคติหรือ
ความรู#สึกนึกคิด/เจตพิสัย (Affective Domain) เรียงลําดับ คือ 2.1 การเต็มใจรับ (Receiving)              
2.2 การตอบสนอง (Responding) 2.3 การสร#างคุณค�า (Valuing) 2.4 การจัดระบบคุณค�า 
(Organizing) 2.5 การสร#างลักษณะนิสัยตามคุณค�า (Characterization by a Value or Value 
Complex) 3. ด#านทักษะหรือความสามารถ/ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 3.1 การรับรู# 
(Perception) 3.2 การเตรียมพร#อม (Set) 3.3 การสนองตอบแนวทางท่ีให# (Guided Response)   
3.4 การเกิดทักษะพิสัย (Mechanism) 3.5 การตอบสนองสิ่งท่ีซับซ#อน (Complex overt Response)  
  บริหารงานวิชาการ ขอบข�ายและภารกิจงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มี 17 งาน  
  1. การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการให#ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท#องถ่ิน  
  2. การวางแผนงานด#านวิชาการ  
  3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
  4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา  
  5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู#  
  6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
  7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
  8. การพัฒนาส�งเสริมให#มีแหล�งเรียนรู#  
  9. การนิเทศการศึกษา  
  10. การแนะแนว  
  11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา  
  12. การส�งเสริมชุมชนให#มีความเข#มแข็งทางวิชาการ  
  13. การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค>กรอ่ืน  
  14. การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค>กร หน�วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
  15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษา  
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  16. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช#ในสถานศึกษา  
  17. การพัฒนาและใช#สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ งานวิชาการเป7นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี 
พ.ร.บ. การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 2545 มุ�งให#กระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปให#สถานศึกษาให#มากท่ีสุดด#วยเจตนารมณ>ท่ีจะให#สถานศึกษาดําเนินการได#โดย
อิสระ คล�องตัวรวดเร็วสอดคล#องกับความต#องการของผู#เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท#องถ่ิน และ การมี
ส�วนร�วมจากผู#ท่ีมีส�วนได#เสียทุกฝ�าย ซ่ึงจะเป7นป]จจัยสําคัญทําให#สถานศึกษามีความเข#มแข็งในการ
บริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู#ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ัง
วัดป]จจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท#องถ่ินได#อย�างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค> 
  1. เพ่ือให#บริหารงานด#านวิชาการได#โดยอิสระ คล�องตัวรวดเร็ว และสอดคล#องกับ
ความต#องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท#องถ่ิน 
  2. เพ่ือให#การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได#มาตรฐาน และมีคุณภาพ
สอดคล#องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเองและจาก
การประเมินหน�วยงานภายนอก 
  3. เพ่ือให#โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู# ตลอดจนป]จจัยหนุนการ
เรียนรู#ท่ีสนองต�อความต#องการของผู#เรียน ชุมชน และท#องถ่ิน โดยยึดผู#เรียนเป7นสําคัญได#อย�างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือให#โรงเรียนได#ประสานความร�วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และของบุคคลครอบครัว องค>กร หน�วยงาน และสถาบันอ่ืน ๆ อย�างกว#างขวาง 
  การวางแผนงานด#านวิชาการ 
  1. วางแผนงานด#านวิชาการโดยการรวบรวมข#อมูลและกํากับ ดูแล นิเทศและ
ติดตามเก่ียวกับงานวิชาการ ได#แก� การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนรู#  
การวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาการพัฒนาและใช#สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการส�งเสริมชุมชนให#มีความเข#มแข็ง
ทางวิชาการ 
  2. ผู#บริหารสถานศึกษาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
  3. จัดทําแผนการเรียนรู#ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู# โดยความร�วมมือของเครือข�าย
สถานศึกษา 
  4. จัดการเรียนการสอนทุกกลุ�มสาระการเรียนรู#ทุกช�วงชั้น ตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู#โดยเน#นผู#เรียนเป7นสําคัญบูรณาการการเรียนรู# กลุ�มสาระการเรียนรู#ต�าง ๆ เพ่ือคุณภาพการ
เรียนรู#ของผู#เรียนพัฒนาคุณธรรมนําความรู#ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ใช#สื่อการเรียนการสอนและแหล�งการเรียนรู# 
  6. จัดกิจกรรมพัฒนาห#องสมุด ห#องปฏิบัติการต�าง ๆ ให#เอ้ือต�อการเรียนรู# 
  7. ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ�มสาระการเรียนรู# 
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  8. ส�งเสริมการพัฒนาความเป7นเลิศของนักเรียนและช�วยเหลือนักเรียนพิการด#อย
โอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
  1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเป7นของตนเองโดย 
   1.1 จัดให#มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรข้ึนใช#เองให#ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด#านเศรษฐกิจและสังคมและเป7นต#นแบบให#กับโรงเรียนอ่ืน 
   1.2 จัดทําหลักสูตรท่ีมุ�งเน#นพัฒนานักเรียนให#เป7นมนุษย>ท่ีสมบูรณ>ท้ังร�างกาย 
จิตใจ สติป]ญญา มีความรู#และคุณธรรม สามารถอยู�ร�วมกับผู#อ่ืนได#อย�างมีความสุข 
   1.3 จัดให#มีวิชาต�าง ๆ ครบถ#วนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.4 เ พ่ิม เ ติม เนื้ อหาสาระของรายวิ ชา ให#สู งและลึก ซ้ึ งมาก ข้ึนสํ าหรับ
กลุ�มเปtาหมายเฉพาะ ได#แก� การศึกษาด#านศาสนา ดนตรี นาฏศิลป� กีฬา อาชีวศึกษา การศึกษาท่ี
ส�งเสริมความเป7นเลิศ ผู#บกพร�องพิการ และการศึกษาทางเลือก 
   1.5 เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอดคล#องสภาพป]ญหา ความต#องการของ
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน สังคมและโลก 
  2. สถานศึกษาสามารถจัดทําหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู# การสอนและ             
อ่ืน ๆ ให#เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนตามกลุ�มเปtาหมายพิเศษ โดยความร�วมมือของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและเครือข�ายสถานศึกษา 
  3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให#ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา 
  4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และรายงานผลให#
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับทราบ 
  ด#านการบริหารหลักสูตร ปรียาพร วงศ>อนุตรโรจน> (2543, น. 42-49) ได#กล�าวไว#ว�า 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาประกอบด#วยงานหลายอย�างสิ่งสําคัญของงานด#านวิชาการคือ 
หลักสูตรเป7นตัวกํากับของวิชาการแม#ว�าหลักสูตรป]จจุบันจะใช#หลักสูตรระดับชาติท่ีเป7นแบบเดียวกัน 
ก็ตามแต�ความสามารถในการนําหลักสูตรไปใช#ในแต�ละสถานศึกษาจะแตกต�างกันไป การจัดโปรแกรม
การศึกษาของแต�ละสถานศึกษาข้ึนอยู�กับป]จจัยหลายอย�างของสถานศึกษานั้น เช�น บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ> ซ่ึงมีกระบวนการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
  1. ข้ันเตรียมการเป7นการวางแผนงานการใช#หลักสูตร โดยต#องเตรียมการล�วงหน#า
ก�อนเป�ดหลักสูตร การวางแผนการใช#หลักสูตรอย�างเป7นระบบและนํานวัตกรรมทางการศึกษามาช�วย
เป7นสิ่งจําเป7นการเตรียมเก่ียวกับหลักสูตรมี ดังนี้ 
   1.1 การตรวจสอบหลักสูตรแม�บทก�อนนําไปใช# ก็ได#มีการทดลองนําร�องการใช#
หลักสูตรแล#วตรวจสอบหลักสูตรแม�บท แต�ละสถานศึกษาสามารถทําได#เพ่ือให#เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษาโดยการตรวจสอบต้ังแต�วัตถุประสงค>ท่ัวไป วัตถุประสงค>เชิงพฤติกรรม รูปแบบ โครงสร#าง 
เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการการเรียนการสอน สื่อการสอนโดยมีวัตถุประสงค>ในการตรวจสอบว�า 
เหมาะสมแก�สภาพป]จจุบันของสถานศึกษานั้น ๆ ท้ังนี้ เพราะสถานศึกษาแต�ละแห�งมีสภาพท#องถ่ิน
แตกต�างกันไป จึงจําเป7นต#องปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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   1.2 การประชาสัมพันธ>หลักสูตร การประชาสัมพันธ>หลักสูตรก�อนนําหลักสูตรไป
ใช#เป7นสิ่งจําเป7น ท้ังนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จะมีผลกระทบต�อการบริหารหลักสูตร ผู#ท่ี
เก่ียวข#องกับหลักสูตรนับต้ังแต�ผู#บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย> นักเรียน นักศึกษาจะต#องรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากบ#างน#อยบ#างในลักษณะท่ีแตกต�างกันไป ท้ังนี้ก็เพราะการจัด
หลักสูตรเก่ียวกับหลายอย�างไม�เฉพาะการจัดการเรียนการสอนเท�านั้นแต�ยังสัมพันธ>กับสื่อการสอน 
ห#องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมท้ังงบประมาณค�าใช#จ�ายต�าง ๆ ผู#ท่ีเก่ียวข#องกับหลักสูตร
โดยเฉพาะผู#มีหน#าท่ีบริหารหลักสูตรได#แก�ฝ�ายวิชาการจําเป7นต#องเตรียมความพร#อมของสิ่งเหล�านี้และ
ต#องปรับปรุงแก#ไขวิธีบริหารงานเพ่ือจะได#ใช#หลักสูตรให#ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค>ท่ีวางไว# 
การประชาสัมพันธ>ทําได#หลายรูปแบบ การออกเอกสารสิ่งพิมพ> เช�น การออกแบบแผ�นปลิว บทความ
ในหนังสือพิมพ> วารสารต�าง ๆ การใช#สื่อมวลชล เช�น วิทยุ โทรทัศน> หนังสือพิมพ> การประชุมสัมมนา
เก่ียวกับหลักสูตรใหม� 
   1.3 การเตรียมความพร#อม การเตรียมความพร#อมของสิ่งต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข#องการ
บริหารหลักสูตรเป7นสิ่งจําเป7น การเตรียมความพร#อมด#านบุคลากรท่ีเก่ียวข#อง ได#แก� 
     1.3.1 การเตรียมความพร#อมของครูผู#สอน ซ่ึงเป7นบุคคลท่ีมีความสําคัญต�อ
หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะประสบความสําเร็จหรือไม�ข้ึนอยู�กับผู#สอนเพราะเป7นผู#นํา
หลักสูตรไปใช#ในห#องเรียนกับผู#เรียนสิ่งท่ีควรทําในการเตรียมความพร#อมทางด#านครูผู#สอนคือการ
สํารวจจํานวนครูผู#สอน ความพร#อมในการสอนโดยเฉพาะความเข#าใจในวัตถุประสงค>ของหลักสูตรการ
จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร รวมท้ังทักษะในด#านการสอนการและประเมินผลการเรียน รวมท้ังการให#
ความเข#าใจกับผู#สอนให#มีเจตคติท่ีดีต�อหลักสูตร 
     1.3.2 การเตรียมผู#นิเทศการสอนและนักแนะแนวการศึกษาบุคคลเหล�านี้มี
ส�วนส�งเสริมให#หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงโดยท่ัวไปบุคลากรท่ีเก่ียวข#องเหล�านี้มีความเข#าใจ
เรื่องหลักสูตรก็จะช�วยครูในด#านการเรียนการสอนดีในพัฒนาคุณภาพการสอน 
     1.3.3 การเตรียมผู#บริหารโดยท่ัวไปผู#บริหารมีหลายระดับหากเป7นผู#บริหาร
สถานศึกษาก็ควรมีผู#อํานวยการ หัวหน#าคณะวิชาการ ตลอดจนหัวหน#างานอ่ืน ๆ ผู#บริหารมี
ความสําคัญต�อการพัฒนาหลักสูตรไม�ยิ่งหย�อนกว�าครูและผู#นิเทศการสอนเพราะเป7นผู#กํากับดูแล 
     1.3.4 หลักสูตรได#ดําเนินการไปอย�างต�อเนื่อง ผู#บริหารควรสํารวจสภาพและ
ป]ญหาของสถานศึกษาในความดูแลของตนเพ่ือจะได#พัฒนาและแก#ไขได#ถูกต#อง การประชุมสัมมนา
ผู#บริหารเรื่องบทบาทและหน#าท่ีในการส�งเสริมการพัฒนาหลักสูตรจึงเป7นสิ่งจําเป7นรวมท้ังแนวคิดและ
เทคนิคของงานบริหารหลักสูตร 
   1.4 การเตรียมความพร#อมด#านของอํานวยความสะดวก อันได#แก� วัสดุฝ�ก สื่อการ
สอน ห#องสมุด อาคารสถานท่ี งบประมาณ สถานท่ีฝ�กงาน รวมท้ังการจัดทําคู�มือครูเก่ียวกับหลักสูตร 
     1.4.1 เตรียมความพร#อมเ ก่ียวกับวัสดุในการสอนด#านทักษะปฏิบั ติ
โดยเฉพาะด#านวิชาชีพ วัสดุฝ�กในโรงประลองและห#องปฏิบัติการ เป7นสิ่งจําเป7นท่ีจะต#องเตรียมจัดซ้ือ 
และจัดการไว#ล�วงหน#าก�อนการสอนมิฉะนั้นอาจเกิดการจัดซ้ือและขาดแคลนในเวลาสอนจึงควรจะได#
วางแผนการใช#ล�วงหน#าเก่ียวกับการจัดซ้ือวัสดุ 
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     1.4.2 การเตรียมความพร#อมเก่ียวกับสื่อการสอนหลักสูตรให#มีย�อมต#องการ
สิ่งใหม� ๆ การจัดหาไว#พร#อมเก่ียวกับสื่อการสอน เช�น แผ�นใส เทป ตลอดจนอุปกรณ>ในการใช#สื่อจึง
เป7นสิ่งจําเป7น แต�ท้ังนี้ต#องคํานึงถึงสภาพของสถานศึกษา เช�น ห#องท่ีจะใช#สื่อความสามารถของ
ครูผู#สอน เจ#าหน#าท่ี ช�างเทคนิคท่ีจะช�วยบริการการใช#สื่อด#วย 
     1.4.3 เตรียมอาคารสถานท่ีอาคารสถานท่ีเป7นห#องเรียนบรรยาย ห#องปฏิบัติ
ทดลองโรงประลองควรจัดหาให#พร#อม ถ#าจําเป7นต#องมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเหล�านั้น เช�น
ห#องปฏิบัติการต#องจัดทําล�วงหน#าก�อนนําหลักสูตรไปใช# 
     1.4.4 การเตรียมงบประมาณ ค�าใช#จ�ายเก่ียวกับการดําเนินงานหลักสูตรเป7น
สิ่งจําเป7นมาก งบประมาณจะเป7นตัวบ�งชี้ท่ีจะทําให#หลักสูตรประสบความสําเร็จหรือไม� นอกจากจะใช#
ค�าจ#างค�าตอบแทนและยังเป7นค�าใช#สอยในการพัฒนาวัสดุ หลักสูตรคู�มือครูคู�มือนักเรียน เอกสาร และ
อุปกรณ>การสอน สิ่งเหล�านี้เป7นส�วนสนับสนุนต�อการสอน 
     1.4.5 การเตรียมห#องสมุดเป7นส�วนท่ีสนับสนุนการสอนให#ได#ผลดียิ่งข้ึนครู
และนักเรียนมีแหล�งค#นคว#าสามารถศึกษาเพ่ิมเติมจากห#องสมุดจึงจําเป7นต#องจัดหาเอกสารต�าง ๆ ท่ี
จําเป7นสําหรับการเรียนการสอนไว#ในห#องสมุด  
   1.5 การจัดทําโครงการสอน บางทีก็เรียกแผนการสอนเป7นการเตรียมของครู
เก่ียวกับวัตถุประสงค> เนื้อหา วิธีการประเมินผล การจัดทําโครงการการสอน จะช�วยให#ครูได#
ดําเนินการสอนไปด#วยดีตามวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 
   1.6 การตรวจสอบความพร#อมของผู#เรียนเป7นสิ่งจําเป7น ได#แก� การรับสมัคร
นักศึกษาเพ่ือเข#าเรียน การสอบข#อเขียน สัมภาษณ> ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานก�อนเข#าศึกษาต�อ
ในบางครั้ง หากมีความจําเป7นเม่ือพบว�าผู#เรียนต#องเติมหรือให#ผู#เรียนรู#เนื้อหาบางส�วนก�อนเข#าสู�
หลักสูตรให#มีก็อาจต#องเป�ดการสอน เพ่ือปรับพ้ืนฐานของผู#เรียนเพ่ือเตรียมตัวผู#เรียนให#สามารถเรียน
ในหลักสูตรใหม�ได# 
   1.7 การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม เป7นการตรวจสอบความพร#อมของ
ชุมชน เช�น ความคิดเห็นของผู#ปกครองของสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะรับผู#สําเร็จ
การศึกษาเพ่ือเข#าทํางานและได#รับการสนับสนุนจากชุมชน โดยการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือจะเป7น
ประโยชน>ต�อการบริหารหลักสูตร 
   1.8 การจัดโครงสร#างของหน�วยงานบริการบริหารหลักสูตรอยู�ในการบริหารของ
ฝ�ายวิชาการ และเก่ียวกับฝ�ายอ่ืน ๆ ซ่ึงเป7นฝ�ายสนับสนุนการสอน การจัดโครงสร#างของหน�วยงาน
เพ่ือจะได#มีการรับผิดชอบเก่ียวกับหลักสูตร โดยท่ัวไปสถานศึกษามีหน�วยงานรองรับการบริหาร
หลักสูตร แต�อาจจัดโครงการเฉพาะกิจข้ึนเพ่ือเป�ดหลักสูตร เช�น โครงการส�งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
เป7นต#น 
  2. ข้ันดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตร เป7นการกําหนดหลักสูตรไปใช#ซ่ึงมีท้ังฝ�าย
ปฏิบัติการหลักสูตรและฝ�ายสนับสนุน ตลอดจนฝ�ายควบคุมการใช#หลักสูตร การดําเนินการเก่ียวกับ
การบริหารหลักสูตรมี ดังนี้ 
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   2.1 การประชุมครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข#องกับหลักสูตร เช�น ความจําเป7นท่ีจะต#อง
มีการประชุมอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือเป7นแนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงและทําความเข#าใจหลักสูตร 
   2.2 การปฐมนิเทศนักเรียนเป7นการชี้แจงเก่ียวกับการเรียนการสอน ซ่ึงควรจะได#
ชี้แจงเก่ียวกับการเรียนการสอน ซ่ึงควรจะได#ชี้แจงให#นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 
ลักษณะเนื้อหาวิชา โครงสร#างจํานวนหน�วยกิจ วิชาเลือก วิชาบังคับตลอดจนวิธีการลงทะเบียน 
เพ่ือให#ผู#เรียนได#มีความเข#าใจเก่ียวกับหลักสูตรและสามารถปรับตัวเก่ียวกับการศึกษา 
   2.3 การจัดทําคู�มือครู เพ่ือจะเป7นการให#ครูได#มีคู�มือครูในการศึกษาเก่ียวกับ
หลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดทําคู�มืออาจทําได#โดยการมีโครงการ คณะกรรมการเฉพาะกิจ
จากครูในแผนกต�าง ๆ 
   2.4 การจัดตารางสอน ผู#รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดตารางสอน จะต#องศึกษา
องค>ประกอบในการจัดตารางสอน คือ 
     2.4.1 รายวิชาในหลักสูตร ได#แก� รายวิชาท่ีเป�ดสอนในโปรแกรมการศึกษา
ท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติรวมท้ังวิชาบังคับ วิชาเลือก ตลอดจนการแบ�งกลุ�มผู#เรียนตามลักษณะวิชา 
     2.4.2 ห#องเรียน ได#แก� ห#องท่ีจัดเพ่ือเรียนท้ังวิชาทฤษฎีปฏิบัติตามวันและ
เวลาในตารางสอน 
     2.4.3 เวลาเรียน ได#แก� เวลาเรียนตามหลักสูตรจํานวนภาคเรียนในแต�ละป�
การศึกษา จํานวนสัปดาห>ในแต�ละภาคเรียน จํานวนวันในแต�ละสัปดาห> จํานวนคาบชั่วโมงในแต�ละวัน
และจํานวนความถ่ีของแต�ละวิชาท่ีเรียน 
     2.4.4 ผู#เรียน คือ กลุ�มนักเรียนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาค
การศึกษาแบ�งเป7นรายวิชาท่ีเรียน 
     2.4.5 ผู#สอนในแต�ละวิชาตามตารางสอน 
   2.5 การจัดครูเข#าสอนตามความรู#และลักษณะงาน โดยคํานึงถึงการแบ�งชั่วโมงท่ี
เหมาะสมตลอดจนภาระหน#าท่ีอ่ืนของครู 
   2.6 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ได#แก� เครื่องมืออุปกรณ>การสอน สื่อการสอน 
วัสดุฝ�ก อาคารสถานท่ี รวมถึงความสะดวกสบายทางกายภาพ 
   2.7 การฝ�กงานเป7นการฝ�กภาคปฏิบัติเพ่ือให#ผู#เรียนได#มีประสบการณในวิชาชีพ
การฝ�กงานมี 2 ลักษณะ คือ การฝ�กภายในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาตามท่ีกําหนดไว#ใน
หลักสูตร 
  การประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร เม่ือได#นําหลักสูตรไปใช#ควรมีการ
ประเมินจากการประเมินเก่ียวกับหลักสูตร วัตถุประสงค>ของการประเมินผลเพ่ือพิจารณาว�าตรงกับ
วัตถุประสงค>ของหลักสูตรหรือไม�เพ่ือท่ีจะได#ใช#ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหลักสูตร สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห�งชาติ (2540, น. 17-128) ได#กําหนดข้ันตอนการบริหารหลักสูตรไว#ว�า 
  กําหนดปรัชญาและอุดมการณ> วัตถุประสงค> นโยบายของโรงเรียน การศึกษาสํารวจ
ป]ญหาความต#องการและสภาพท#องถ่ิน การศึกษาสํารวจป]ญหาความต#องการของนักเรียนและ
ผู#ปกครอง การศึกษาสํารวจความถนัดความสามารถเฉพาะของนักเรียน การจัดแบ�งกลุ�มนักเรียนตาม
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ความต#องการและความถนัดความสามารถของผู#เรียน เลือกสรรพัฒนาจัดทําหลักสูตรท#องถ่ินและ
หลักสูตรหรือรายวิชาท่ีสอดคล#องกับสภาพชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจและสังคมท#องถ่ินและส�งเสริม
ความสามารถความถนัดเฉพาะทางของนักเรียนสู�ความเป7นเลิศ การจัดบริการแนะแนวทางการศึกษา 
ให#นักเรียนรู#จกตนเอง รู#จักสภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล#อม สามารถวิเคราะห>
ความสัมพันธ>ระหว�างตนเองกับสภาพแวดล#อม จัดครูอาจารย>และการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของครูอาจารย> การใช#ทรัพยากรภายนอกคือทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย>สร#างข้ึน 
ทรัพยากรมนุษย>เป7นการนําทรัพยากรท#องถ่ินเข#ามามีส�วนร�วมในการเรียนการสอน การจัดแผนการสอน 
เนื้อหาสาระ รายละเอียด เทคนิคการสอนอุปกรณ>สื่อ การเตรียมสถานท่ี อุปกรณ> เครื่องมือเครื่องใช# 
การทําความเข#าใจและประชาสัมพันธ>ให#ผู#ปกครองและหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องได#รับทราบวัตถุประสงค>
ของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริม เป7นต#นว�า การประกวดแข�งขัน การยกย�อง
เชิดชูเกียรติ ผลงานดีเด�น การจัดนิทรรศการ การสาธิต การจัดกิจกรรม และป]จจัยเก้ือกูลให#เกิด
กระบวนการส�งเสริมและพัฒนาท่ีสมบูรณ>ครบวงจร เช�น การจัดต้ังร#านค#าของโรงเรียนเพ่ือส�งเสริม
การผลิต การขายผลผลิตของนักเรียน 
  การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนจึงเป7นภารกิจหลักของผู#บริหารการศึกษาทุก
ระดับโดยมีวัตถุประสงค>ให#งานวิชาการบรรลุเปtาหมายตามหลักสูตรประถมศึกษาเพ่ือให#บรรลุ
วัตถุประสงค>ดังกล�าว ควรจัดกิจกรรมเรื่องต�อไปนี้ 
  1. กิจกรรมตามหลักสูตร 
   1.1 การเรียนการสอนเป7นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดในกระบวนการใช#หลักสูตร 
เพราะเป7นกิจกรรมท่ีใกล#ชิดเด็กและเด็กได#ปฏิบัติมากท่ีสุด การเรียนการสอนเป7นกิจกรรมท่ีครูและ
เด็กทําร�วมกัน ถ#าจะแยกออกเป7น 2 ส�วน ก็เป7นการเรียน คือ กิจกรรมท่ีเด็กทําและการสอนคือ 
กิจกรรมท่ีครูทํา แต�ในทางปฏิบัติแล#วท้ังสองอย�างนี้ทําไปพร#อม ๆ กันจึงร�วมกันว�าการเรียนการสอน
ในการบริหารด#านการเรียนการสอนผู#บริหารควรยึดหลักเรียนสอนตามแนวของหลักสูตร กล�าวคือ ครู
และนักเรียนร�วมดําเนินการต�าง ๆ โดยมีเด็กเป7นศูนย>กลางของความสนใจ นั่นคือเป7นกิจกรรมของเด็ก
โดยเด็กและเพ่ือเด็ก ครูเป7นผู#ดําเนินการให#กิจกรรมเป7นไปตามแนวทางท่ีแผนการสอนและคู�มือครู
เสนอแนะไว# เด็กเป7นผู#ปฏิบัติกิจกรรมมากท่ีสุดไม�ว�าจะเป7นการสอนโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
   1.2 สื่อการเรียนการสอนเป7นองค>ประกอบสําคัญท่ีช�วยให#การเรียนการสอน
ดําเนินไปด#วยดีและบรรลุคุณภาพตามเปtาหมายท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
นโยบายการใช#และการพัฒนาสื่อการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   1.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียน เป7นองค>ประกอบสําคัญท่ีจะช�วยให#การ
เรียนรู#ของนักเรียนเป7นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเป7นกระบวนการท่ีตรวจสอบว�านักเรียนได#บรรลุ
จุดหมายปลายทางตามหลักสูตรต#องการหรือไม�เพียงใด 
  2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการศึกษาให#บรรลุเปtาหมายนั้นมิได#ข้ึนอยู�กับการ
สอนในชั้นเรียนเพียงอย�างเดียวเท�านั้น กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะพัฒนาคุณลักษณะและนิสัยใจคอ
ของเด็กได#มากการจัดต้ังชุมนุม ชมรมหรือโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะและนิสัยของ
นักเรียนให#มีความเสียสละ ความเมตตา ความเป7นผู#นําผู#ตาม ความรักความสามัคคี โรงเรียนอาจจัด
โครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือสนับสนุนเสริมหลักสูตรได#เช�น 
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   2.1 การจัดกิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือสร#างเสริมหรือเผยแพร�ความรู#และ
การปฏิบัติตามระบบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตประชาธิปไตยได#กว#างขวางและฝ�กให#นักเรียนปฏิบัติ
เพ่ือให#เกิดพฤติกรรมท่ีเด�นชัดในเรื่องวิถีธรรม สามัคคีธรรมและป]ญหาธรรม 
   2.2 การจัดกิจกรรมอาหารกลางวันของนักเรียน การจัดการอาหารกลางวัน
รับประทาน ท่ีเป7นประโยชน>มีคุณค�าทางโภชนาการ ความต#องการของร�างกายในราคาถูก ช�วยเหลือ
นักเรียนยากจนขาดแคลนการได#รับประทานและส�งเสริมความรู#พ้ืนฐานจากประสบการณ>เรื่อง
โภชนาการไปในชีวิตประจําวันของนักเรียนได# 
   2.3 การจัดประสบการณ> เป7นการส�งเสริมความรู# ทักษะในการเรียนรู#ระบบ
สหกรณ>โดยได#ปฏิบัติจริง โดยมีครูและนักเรียนเป7นสมาชิกดําเนินการจําหน�ายสินค#าด#านผลผลิตจาก
สมาชิก 
   2.4 โครงการบริการแนะแนว การดําเนินงานโครงการให#ความรู#แก�ครูประจําชั้น
และครูทุกคนในโรงเรียนในเรื่องการแนะแนว แต�งต้ังคณะทํางานศึกษาเรื่องการแนะแนวโรงเรียน
ดําเนินการแนะแนวตามขอบข�ายของโครงการ คือ การให#บริการในด#านการศึกษาต�อการแก#ป]ญหา
เรื่องการเรียนของเด็กท่ีเรียนอ�อน การแก#ป]ญหาสุขภาพอนามัย แนะแนวในงานอาชีพ 
   2.5 กิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมเพ่ือปลูกฝ]งอบรมนักเรียนให#เป7นบุคคล
ท่ีมีคุณธรรมต้ังแต�ยังเป7นเด็ก เพ่ือจะได#เติบโตเป7นบุคคลท่ีเป7นประโยชน>แก�ตนเอง ครอบครัว สังคม 
ประเทศชาติ 
   2.6 กิจกรรมส�งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือให#การบริการแก�นักเรียน
เพ่ือปtองกันและขจัดความเจ็บป�วยต�าง ๆ โดยส�งเสริมให#นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีไม�เจ็บป�วย
มากจนเป7นอุปสรรคต�อการเรียน 
   2.7 กิจกรรมห#องสมุด การจัดห#องสมุดในโรงเรียน หรือมุมหนังสือในห#องเรียนให#
มีหนังสือเพียงพอ เพ่ือมุ�งเน#นให#นักเรียนได#มีหนังสือค#นคว#าความรู#ด#วยตนเองอันจะเป7นประโยชน>
สําหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให#บรรลุเปtาหมายของหลักสูตร 
   2.8 กิจกรรมนันทนาการ การจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมให#นักเรียนใช#ช�วงเวลาให#เกิด
ประโยชน>ตามความสมัครใจของนักเรียนแต�ละคนในยามว�าง เพ่ือความสนุกเพลิดเพลินและผ�อนคลาย
ความตึงเครียด โดยกิจกรรมส�งเสริมตามความสนใจด#านต�าง ๆ จะเห็นว�าหลักสูตรเป7นประสบการณ>
ท้ังมวลท่ีโรงเรียนจัดให#ผู#เรียนท้ังในและนอกห#องเรียนเพ่ือให#ผู#เรียนได#รับความรู# มีทักษะเกิดความคิด
และเจตคติท่ีดี อันจําเป7นต�อการดํารงชีวิต 
  ส�วนความหมายในวงแคบ หมายถึง วิชาและเนื้อหาวิชาต�าง ๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดหรือสถานศึกษาได#กําหนดให#ผู#เรียนในแต�ละช�วงชั้นจะต#องเรียนอะไรบ#าง มากน#อยเพียงใด 
  กมล ภู�ประเสริฐ (2544, น. 32-39) ได#กล�าวเก่ียวกับการบริหารด#านหลักสูตรไว#ว�า
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดให#บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม#น#อยกว�าสิบสองป�ท่ีรัฐจัดให#อย�างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม�เก็บค�าใช#จ�าย 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให#สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรแกนกลาง
ของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในส�วนท่ีเก่ียวข#องกับสภาพป]ญหาในชุมชนและครอบครัว ภูมิป]ญญาท#องถ่ิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค>เพ่ือเป7นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภารกิจใน
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การบริหารหลักสูตรท้ังหมด ซ่ึงผู#บริหารหรือคณะผู#บริหารจะต#องจัดให#มีการดําเนินการไปตามนั้น 
โดยอาจมีการมอบหมายงานจัดต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานดําเนินการภายใต#การกํากับดูแลของ
ฝ�ายบริหารภารกิจในการบริหารหลักสูตรมี ดังนี้ 
  1. การรวบรวมเอกสารและวัสดุต�าง ๆ เก่ียวกับหลักสูตรให#สมบูรณ>และเพียงพอต�อ
การดําเนินงานด#านหลักสูตร เอกสารดังกล�าวนี้เป7นป]จจัยสําคัญในการสร#างความเข#าใจให#คณะบุคลากร
ในสถานศึกษาและเป7นแนวทางในการดําเนินงานด#านหลักสูตรเป7นอย�างดีเอกสารสําคัญ ได#แก� 
   1.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเอกสารประกอบหลักสูตร 
   1.2 เอกสารเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาท้ังหลาย ท่ีช�วยให#เสริมความเข#าใจถึง
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการจัดการศึกษาทําให#เกิดความจําเป7นต#องจัดทําหลักสูตรในแนวท่ี
แตกต�างไปจากเดิม 
   1.3 เอกสารท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท#องถ่ิน หลักสูตรสถานศึกษารวมท้ัง
เรื่องเก่ียวกับศูนย>การเรียนรู#ในชุมชน ซ่ึงให#แนวทางในการจัดทําสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.4 เอกสารเก่ียวกับการบูรณาการ โครงงาน หน�วยงานการเรียนรู# ซ่ึงจะต#องใช#
ในการจัดทําหน�วยการเรียนรู# 
  2. การรวบรวมข#อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับชุมชนซ่ึงอาจดําเนินการโดยการศึกษา
ชุมชนอย�างละเอียด โดยการสํารวจ การสัมภาษณ> หรือการพูดคุยกับคนในชุมชน ผู#นําชุมชน การขอ
ข#อมูลและสารสนเทศจากหน�วยงานของรัฐหรือหน�วยงานภาคเอกชนหรือองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน
ข#อมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญ ๆ ได#แก� 
   2.1 ประวัติความเป7นมาของชุมชน ซ่ึงสถานศึกษาอาจจะมีอยู�แล#ว 
   2.2 สภาพสังคม ได#แก� เรื่อง ประชากร การศึกษา การสาธารณสุข สภาพทาง
ภูมิศาสตร> เป7นต#น 
   2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ 
   2.4 ความเป7นอยู�และวิถีชีวิต 
   2.5 วัฒนธรรมท#องถ่ิน 
   2.6 ภูมิป]ญญาท#องถ่ินหรือภูมิป]ญญาชาวบ#าน 
   2.7 แหล�งประวัติศาสตร> โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   2.8 สภาพแวดล#อมทางกายภาพ และทรัพยากร 
   2.9 การพัฒนาท่ีเกิดข้ึนในท#องถ่ินและผลของการพัฒนา ท้ังท่ีดําเนินการโดย
ชุมชนหน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
   2.10 การเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนต้ังแต�อดีตถึงป]จจุบัน 
   2.11 การติดต�อสื่อสารและการคมนาคม 
   2.12 ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมท#องถ่ิน 
   2.13 บุคคลสําคัญในท#องถ่ิน 
   2.14 จุดเด�นของท#องถ่ิน 
   2.15 ป]ญหาต�าง ๆ ในท#องถ่ิน และความต#องการของชุมชน 
   2.16 แหล�งท่ีถือได#ว�าเป7นแหล�งการเรียนรู#ในท#องถ่ิน 
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  3. การทําความเข#าใจเก่ียวกับหลักสูตรและภารกิจท่ีจะต#องปฏิบัติงานเก่ียวกับ
หลักสูตร การทําความเข#าใจ ต#องอาศัยเอกสารในข#อ 1 เป7นตัวประกอบ สถานศึกษาสามารถสร#าง
ความเข#าใจในเรื่องหลักสูตรให#แก�คณะบุคลากรและบุคคลในชุมชนได#โดยวิธีการต�าง ๆ เช�น 
   3.1 การประชุมชี้แจงโดยอาศัยวิทยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.2 การประชุมแลกเปลี่ยนความเข#าใจและความคิดจากการให#ศึกษาเอกสารต�าง ๆ           
มาก�อน 
   3.3 ส�งบุคลากรของสถานศึกษาไปรับฟ]งการประชุมท่ีจัดข้ึนโดยหน�วยงานต�าง ๆ 
   3.4 การเชิญวิทยากรภายนอกมาให#ความรู# 
   3.5 สถานศึกษาจัดเอกสารเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในส�วนท่ีเป7นประเด็นสําคัญหรือ
แนวทางสําคัญ 
  4. การจัดทําสาระหลักสูตรในส�วนท่ีเก่ียวกับป]ญหาและความต#องการของชุมชน
และท#องถ่ินในการจัดทําสถานศึกษาควรร�วมกับชุมชน โดยเชิญบุคคลในชุมชนเข#ามาร�วมคิดร�วมทําจึง
ทําให#สาระของหลักสูตรสะท#อนสภาพของป]ญหาและความต#องการ ตลอดจนภูมิป]ญญาของท#องถ่ินท่ี
จะนํามาใช#ในการแก#ป]ญหาสาระของหลักสูตรในท่ีนี้หมายถึง 
   4.1 มาตรฐานการเรียนรู#ของผู#เรียนอันเป7นท่ีคาดหวังของชุมชน ในส�วนนี้
สถานศึกษาจะได#รับความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค>ของผู#เรียนควบคู�ไปด#วย 
   4.2 สาระการเรียนรู#ท่ีเก่ียวข#องกับชุมชน สาระในส�วนนี้จะได#มาจากการรวบรวม
ข#อมูลและสารสนเทศดังกล�าวของตนร�วมกับความคิดเห็นและประสบการณ>ของผู#ใหญ�ในชุมชน 
  5. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ซ่ึงได#กล�าวมาแล#วว�า
เป7นการนําเอาหลักสูตรแกนกลาง และสาระของหลักสูตรท่ีดําเนินการในข#อ 4 มาจัดทําร�วมกันท้ังนี้ 
ให#คํานึงถึงแผนภูมิของภารกิจในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาดังกล�าวข#างต#นด#วย เพ่ือให#การ
จัดทํามีความสมบูรณ>ในเรื่องต�อไปนี้ 
   5.1 มาตรฐานช�วงชั้น 
   5.2 มาตรฐานรายป�/รายภาค 
   5.3 เวลาเรียน/หน�วยกิต 
   5.4 คําอธิบายรายวิชา 
   5.5 หน�วยการเรียนรู# 
   5.6 แผนการจัดการจัดกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน 
  6. การชี้แจงประชาสัมพันธ>ให#บุคลากรในสถานศึกษาผู#ปกครองและประชาชนใน
ท#องถ่ินทราบถึงหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป7นหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงอาจดําเนินการใน
ลักษณะต�อไปนี้ 
   6.1 การทําเอกสาร 
   6.2 การประชุมชี้แจง 
   6.3 การประชุมปฏิบัติการ 
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   ซ่ึงอาจดําเนินการต้ังแต�การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา จนถึงการเตรียมการ
ใช#หลักสูตร ซ่ึงเป7นวิธีการให#บุคลากรต�าง ๆ ในสถานศึกษาได#เข#าใจหลักสูตรของสถานศึกษาได#อย�าง
ถ�องแท# 
  7. การเตรียมการใช#หลักสูตร จะช�วยให#สถานศึกษามีความรู# ท้ังในด#านบุคลากร 
อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ> รวมท้ังบุคคลในชุมชนท่ีจะดําเนินการ ซ่ึงสถานศึกษาลดอุปสรรค
ข#อขัดข#องในการใช#หลักสูตรต้ังแต�ต#น สถานศึกษาอาจต้ังคณะทํางานรับผิดชอบงานเป7นชุด ๆ หรือจัด
ประชุมปฏิบัติการตามความเหมาะสม การเตรียมการใช#หลักสูตรควรคํานึงถึงเรื่องต�อไปนี้ 
   7.1 การเตรียมด#านบุคลากร ได#แก� การจัดบุคลากรเข#าดําเนินการสอนหรือ
ปฏิบัติหน#าท่ีต�าง ๆ โดยเฉพาะในข้ันแรกของการใช#หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะมีบุคลากรท่ีทํา
หน#าท่ีท้ังตามหลักสูตรเก�าและหลักสูตรใหม� ซ่ึงอาจก�อให#เกิดความสับสนได# นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
สร#างความม่ันใจให#บุคลการท่ีจะต#องให#หลักสูตรใหม�ด#วย 
   7.2 การเตรียมด#านอาคารสถานท่ี ซ่ึงโดยปกติสถานศึกษาก็ดําเนินการในเรื่องนี้อยู�
แล#วแต�เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน#นการปฏิบัติจริงของผู#เรียน การเรียนแบบโครงงาน  
การเรียนรู#จากสภาพแวดล#อมจริง การเตรียมการในเรื่องอาคารสถานท่ีไว#ก�อนจะช�วยให#การ
ดําเนินงานโดยเฉพาะการเรียนการสอนง�ายข้ึนไม�ต#องใช#สถานการณ>ท่ีเป7นจริงภายนอกสถานศึกษา
ท้ังหมดทุกเรื่อง 
   7.3 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ> เป7นการเตรียมเครื่องใช#ท่ีจําเป7นไว#ล�วงหน#า ท้ังใน
แง�ของการซ�อมแซมของเก�าและจัดหาใหม� 
  8. การวางแผนแนวทางการติดตามกํากับการใช#หลักสูตรในการดําเนินงานใด ๆ ใน
องค>กรฝ�ายบริหาร จะต#องมีการกํากับงานโดยมีจุดมุ�งหมายอยู�ท่ีการกระตุ#นเร�งเร#าสนับสนุน ช�วยเหลือ 
ให#กําลังใจและคอยแก#ป]ญหาให#แก�ผู#ปฏิบัติการติดตามกํากับมีเปtาหมายท่ีจะช�วยให#งานนั้น ๆ สําเร็จ
ลุล�วงอย�างสมบูรณ>ตามช�วงเวลาท่ีเหมาะสมไม�มีการจับผิดหรือการตําหนิ เพราะวิธีการเช�นนั้น 
ไม�สามารถทําให#งานสําเร็จได# ในการติดตาม กํากับ ควรคํานึงถึงเรื่องต�อไปนี้ 
   8.1 หลักสูตรเป7นแบบแผนหนึ่ง คือ เป7นแผนการพัฒนาผู#เรียน การติดตามกํากับ
จึงเป7นการติดตามกํากับใช#แผน ซ่ึงมีการกํากับแนวปฏิบัติ ระยะเวลา เกณฑ>/มาตรฐาน การปฏิบัติ จึง
ต#องพยายามส�งเสริมให#ผู#ปฏิบัติดําเนินงานตามแผน 
   8.2 การใช#หลักสูตรมีองค>ประกอบหลายอย�างท่ีจะทําให#ประสิทธิภาพ การใช#
หลักสูตรโดยเฉพาะในระยะแรกจะมีป]ญหาในทุกข้ันตอนการแก#ป]ญหาจึงเป7นหน#าท่ีของผู#ปฏิบัติและ 
ฝ�ายบริหารร�วมกัน การวิเคราะห>ป]ญหาก็ดี การแก#ป]ญหาก็ดี จะต#องอาศัยการประชุมปรึกษาหารือกัน
อย�างสมํ่าเสมอและแก#ป]ญหาอยู�เสมอ 
  9. การวางแนวทางการประเมินการใช#หลักสูตร ซ่ึงจะมีการประเมินท้ังในเรื่องตัว
หลักสูตร หรือประเมินแผน ประเมินการดําเนินการตามหลักสูตร และผลของการใช#หลักสูตรซ่ึงท้ัง 
สานความสัมพันธ>กันและกัน การประเมินเป7นไปเพ่ือตอบคําถามต�อไปนี้ 
   9.1 หลักสูตร/แผนท่ีวางไว#ชัดเจนหรือไม�เหมาะสมหรือไม�ปฏิบัติได#เพียงใด
อุปสรรคขัดข#องเพียงใด 
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   9.2 การใช#หลักสูตรมีการเตรียมการดีหรือไม� มีความยุ�งยากในเรื่องใด ป]ญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีอะไรบ#าง ได#ดําเนินการแก#ไขอย�างไร สามารถปฏิบัติตามหลักสูตรได#หรือไม� 
คําถามและคําตอบเหล�านี้อาจได#จากการกํากับดูแลการใช#หลักสูตรอยู�แล#ว 
   9.3 ผลการใช#หลักสูตรสามารถทําให#ผู#เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู#รายภาค
รายป�ได#หรือไม� เม่ือใช#หลักสูตรครบ 3 ป� ผู#เรียนบรรลุตามมาตรฐานช�วงชั้นหรือไม� มาตรฐานวางไว#  
สูงเกินไปหรือตํ่าเกินไป ควรปรับปรุงให#เหมาะสมอย�างไร วิธีการจัดการเรียนการสอนเป7นไปตาม
ความต#องการของหลักสูตรหรือไม� 
  จากแนวคิดของนักศึกษาผู# ศึกษาจึงสรุปได#ว�า การบริหารหลักสูตรเป7นการ
ดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือให#เป7นไปตามวัตถุประสงค>ท่ีต้ังไว#โดยมีการเตรียมการเก่ียวกับ
หลักสูตรได#แก�การวางแผนท่ีเก่ียวกับการใช#หลักสูตรโดยการตรวจสอบหลักสูตรมาก�อนนําไปใช#การ
ประชาสัมพันธ>หลักสูตร การเตรียมความพร#อมด#านต�าง ๆ เช�น บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ 
การจัดหาวัสดุอุปกรณ> การจัดทําโครงการสอน เป7นต#น 
  การพัฒนากระบวนการเรียนรู# 
  1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให#สอดคล#องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู#เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต�างระหว�างบุคคล 
  2. ฝ�กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ> และการประยุกต>
ความรู#มาใช#เพ่ือปtองกันและแก#ป]ญหา 
  3. จัดกิจกรรมให#ผู# เรียนได#เรียนรู#จากประสบการณ>จริงฝ�กการปฏิบัติให#ทําได#               
คิดเป7น ทําเป7น รักการอ�านและเกิดการใฝ�รู#อย�างต�อเนื่อง 
  4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู#ด#านต�าง ๆ อย�างได#สัดส�วนสมดุล
กัน รวมท้ังปลูกฝ]งคุณธรรม ค�านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค>ไว#ในทุกวิชา 
  5. ส�งเสริมสนับสนุนให#ผู#สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล#อม สื่อการเรียน
และอํานวยความสะดวกเพ่ือให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#และความรอบรู# รวมท้ังสามารถใช#การวิจัยเป7น
ส�วนหนึ่งของกระบวนกรเรียนรู# ท้ังนี้ ผู#สอนและผู#เรียนอาจเรียนรู# ไปพร#อมกันจากสื่อการเรียนกรสอน
และแหล�งวิทยาการประเภทต�าง ๆ 
  6. จัดการเรียนรู#ให#เกิดข้ึนได#ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร�วมมือ กับบิดา
มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝ�าย เพ่ือร�วมกันพัฒนาผู# เรียนตามศักยภาพการทํางานร�วมกัน 
(Collaboration) 
  Scott (2015) บทความนี้มีคําแนะนํามากมายสําหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
สอนอย�างไรให#ดีท่ีสุด ซ่ึงการใช#การสอนวิธีการบรรยายไม�ได#ผลอย�างมาก ผู#เรียนต#องการทักษะ     
เช�น การคิดอย�างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) มีการพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง และความสามารถ
ในการสื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพอย�างแท#จริง (Communicate Effectively) รู#จักคิดค#นและ
แก#ป]ญหาผ�านการเจรจาต�อรอง (Negotiation) และการทํางานร�วมกัน (Collaboration) นักเรียน
ต#องเป7นผู#เรียนท่ีมีความกระตือรือร#น (Active Learners) ใช# Social Media คํานึงถึงส�วนบุคคล  

(Personalize) ในการเรียนการสอนมีผลิตผลชัดเจน (Productive)  มีการพัฒนา Met cognition ของ  
แต�ละคน  เน#น Project-based กับ Problem-based ผู#เรียนต#องลงมือทําจริง ๆ และเป7นหน#าท่ีของ                   
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ครู ครูต#องหาวิธีท่ีทําให#นักเรียนอยากเรียนจริง (Intrinsic Motivation) และจูงใจให#ผู#เรียนมีส�วนร�วม
ลงมือทําจริง (Engage and Motivate Learners) การจัดสิ่งแวดล#อมในการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 วิธีการ
ใหม�ต#องเริ่มโยงความรู#จากมาตรฐานของโรงเรียน และ คํานึงถึงความต#องการของชุมชน 
(Community-based) เน#นการเยนรู�ตลอดชีวิต (Life long Learning) 
  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง (High order Thinking) บุคคลต#องมีส�วนร�วมในการ
เรียนรู#โดยใช#การต้ังคําถามท่ีมีความหมาย (Enquiry-based Learning) ผู#เรียนมีความจําเป7นอย�าง
มากท่ีต#องใช#เวลาในการโต#ตอบกับพ่ีเลี้ยง (Mentor) และเพ่ือนเพ่ือน (Peers) 
  การส�งเสริมการสื่อสารสําหรับนักเรียนและครูเป7นสิ่งจําเป7นใช# โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) ในการมีประโยชน>สําหรับผู#เรียนและครูสําหรับการทํางานร�วมกันการสร#างแนวคิดใหม�และ
นําไปประยุกต>ใช# ต#องมีการฝ�กงานด#วย 
  นักเรียนวันนี้ควรเป7นผู#เรียนท่ีกระตือรือร#น ในการสอนต#อง คํานึงถึงส�วนบุคคล
(Personalize) การให#ทุกคนมีส�วนร�วม (Collaborative) และมีผลิตผล (Productive) ใช# Technology: 
network-based, Mobile Technology and การศึกษาแบบเป�ด (Open-education) และประกอบไปด#วย 
  - ในการเรียนการสอน ประกอบไปด#วยการผสมผสานระหว�างการใฝ�หาความรู#กับ
การฝ�กหัดโดยใช#โครงงาน (Project-based) และวิธีอ่ืน ๆ 
  - การจัดการศึกษาให#เหมาะกับความแตกต�างของแต�ละบุคคล 
  - ต#องตระหนักว�านักเรียนก็เป7นผู#ทํางานด#านการศึกษา ไม�ใช�ครูเท�านั้น 
  - ต#องมีการประเมินการเรียนการสอนตามสมรรถนะ 
  - มีวิธีร�วมมือกันแบบใหม� 
  - การสร#างและการแลกเปลี่ยนเนื้อหาจาก WEB 
  - สิ่งแวดล#อมเน#นส�วนบุคคลและผู#เรียนเป7นศูนย>กลางมากข้ึน 
  - เป7นวิธีสอนแบบใหม�ผสมผสานกัน (เป7นทางการ/ไม�เป7นทางการเรียนในห#องเรียน/
เรียนทางไกล เรียนรู#ในสถาบันและนอกสถาบันและการเรียนรู#แบบผสมผสาน) 
  - มีวิธีใหม�ในการบันทึกความสามารถของผู#เรียน เช�น Electronic Portfolio มีแผน
ความรู#และสมุดบันทึกการเรียนรู#ส�วนตัว 
  - สร#างแรงจูงใจใหม� ๆ โดยผ�านวิธีการเรียนรู# ท่ีเน#นวิธีการต#นพบ (Discovery-
Based Learning) ให#ผู#เรียนเป7นเจ#าของเนื้อหาท่ีจะเรียน (Ownership of Content) 
  - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู#ท่ีเป7นจริงท่ีเกิดข้ึนในโลก (Real-world Learning 
Activities) 
  - สอน Met cognitive Skills การพัฒนา Met cognition (Met cognitive Development) 
ทําได#โดยใช#กิจกรรมการเรียนรู#ท่ีเน#นป]ญหา (Problem-based Learning) มีการเสนอหลักการสอน    
9 ประการ ดังนี้ 
   (1) ทําให#การเรียนรู#สอดคล#องกับภาพรวม (Big Picture) (2) สอนผ�านสาขาวิชา
ต�าง  ๆ  (3) พัฒนาทักษะการคิดข้ันตํ่าและสูงข้ึนเพ่ือส�งเสริมความเข#าใจในบริบทท่ีแตกต�างกัน                    
(4) สนับสนุนการถ�ายโอนการเรียนรู# (5) สอนวิธีการเรียนรู#ท่ีจะเรียนรู# (Learn to Learn) ในฐานะ 
อภิป]ญญา (Met Cognition) (6) แก#ไขความเข#าใจผิดทันทีทันใด (7) ส�งเสริมการทํางานเป7นทีม              
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(8) ใช#ประโยชน>จากเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู# และ (9) ส�งเสริมความคิดสร#างสรรค>ของ
นักเรียน ซ่ึงเป7นสิ่งสําคัญท่ีจะมุ�งเน#นการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคน 
  การส�งเสริมการสื่อสารสําหรับนักเรียนและครูถือว�าเป7นสิ่งจําเป7นโซเชียลมีเดียมี
ประโยชน>สําหรับผู#เรียนและครูใช#สําหรับการทํางานร�วมกันการสร#างแนวคิดและการประยุกต>ใช#ใหม� 
การฝ�กงานควรมีส�วนร�วมด#วย 
  การเรียนรู#ส�วนบุคคลช�วยให#หลุดพ#นจากการมี “บทเรียน (Lesson)” โดยการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนรู#ท่ีเน#นโครงงาน (Project-based) ครูต#องให#นักเรียนเลือกประเภทการ
เรียนรู#ท่ีเขาต#องการ การออกแบบการเรียนการสอนนี้จะใช#ความสามารถด#านดิจิตอลจะช�วยในการ
จัดการเรียนรู#การจัดการเรียนรู#ท่ีเน#นส�วนบุคคล (Personalized Learning) ยังช�วยให#สามารถใช#พ้ืนท่ี
ได#อย�างยืดหยุ�นการสื่อสารกับนักเรียนและครูเป7นสิ่งจําเป7น โซเชียลมีเดียมีประโยชน>สําหรับผู#เรียน
และครูสําหรับการทํางานมีการยืดหยุ�นในการใช#สถานท่ี 
  การเรียนรู#ด#วยโครงงาน (Project-based) and Problem-based Learning) ใช#
หลักการ 4Cs คือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) 
  การทํางานร�วมกัน (Collaboration) และความคิดสร#างสรรค> (Creativity) พบว�า 
ผลจากการเรียนรู#สูงข้ึนอย�างมีนัยสําคัญจากการเรียนรู#ด#วยโครงงาน (Project-Base) และจากป]ญหา 
(Problem-based) 
  การทํางานร�วมกันและการสื่อสารมีแนวโน#มท่ีจะเปลี่ยนการเรียนรู#จากครูเป7น
สถานท่ีท่ีเน#นการเรียนการสอนเป7นศูนย>กลาง ด#วยความร�วมมือของผู#เรียนจะต#องรับผิดชอบต�อการ
เรียนรู#ของกันและกันการเรียนรู#ร�วมกันส�งเสริมการคิดอย�างอิสระและไม�เห็นด#วย 
  สําหรับการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 เป7นสิ่งสําคัญท่ีจะต#องมีส�วนร�วมและกระตุ#น
ผู#เรียน การมีส�วนร�วมอย�างแข็งขันช�วยส�งเสริมความรับผิดชอบต�อสังคมความไวทางวัฒนธรรมและ
ความฉลาดทางอารมณ> การแบ�งป]นความรับผิดชอบกับนักเรียนเป7นสิ่งท่ีดีมากในโรงเรียน 
  ความคิดสร#างสรรค> (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) เป7นความสมรรถนะ
ท่ีมีค�าในการศึกษาสภาพแวดล#อมการเรียนรู#จะต#องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนสิ่งเหล�านี้ เป7นสิ่ง
สําคัญสําหรับการเรียนรู# 2.0 เพ่ือสร#างแรงบันดาลใจให#กับนวัตกรรม 
  ครูควรใช#การต้ังคําถามเชิงกลยุทธ>และช�วยให#ผู#เรียนมีความสนใจในอุปกรณ>เคลื่อนท่ี 
เทคโนโลยีบนเว็บในป]จจุบันช�วยให#ผู#เรียนและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู�แนวทางท่ีเน#นผู#เรียนเป7น
สําคัญ เพ่ือสร#างปรับใช#แบ�งป]นเผยแพร�และใช#ความรู# 
  โซเชียลมีเดียเป7นส�วนสําคัญในการศึกษาในวันนี้ เทคโนโลยีใหม�ช�วยในการค#นหา
กรองทําความเข#าใจประเมินและจัดการข#อมูล 
  โซเชียลมีเดียเป7นส�วนสําคัญในการศึกษาของวันนี้ เทคโนโลยีใหม�การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู#ท่ีเก่ียวข#องและโลกแห�งความจริงเป7นงานท่ีสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู#ควรเป7นไป
ตามความเป7นจริงส�วนบุคคลการทดลองและผู#เรียนขับเคลื่อนช�วยในการค#นหากรองความเข#าใจ
ประเมินและจัดการข#อมูล 
  Metacognition Skills คือ “การคิดเก่ียวกับการคิด” พวกเขาเป7นกระบวนการท่ีใช#
ในการวางแผนตรวจสอบและประเมินความเข#าใจและประสิทธิภาพ สิ่งเหล�านี้เป7นทักษะท่ีสําคัญใน
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การสอนสื่อสังคมเป7นส�วนสําคัญในการศึกษาของวันนี้ เทคโนโลยีใหม�การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู# 
ท่ีเก่ียวข#องและโลกแห�งความจริงเป7นงานท่ีสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู#ควรเป7นไปตามความเป7นจริง
ส�วนบุคคลการทดลองและผู#เรียนขับเคลื่อนช�วยในการค#นหากรองความเข#าใจประเมินและจัดการ
ข#อมูล 
  ความสัมพันธ>ท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรู#จะเป7นการทํางานร�วมกันเป7นโครงงาน
หรือใช#ป]ญหาเป7นหลักและช�วยให#นักเรียนฝ�กฝนความสามารถใหม�ของการทํางานร�วมกันและการ
สื่อสาร ผู#เรียนเรียนรู#ได#ดีท่ีสุดเม่ือสิ่งเหล�านี้เกิดข้ึน 
  ความสัมพันธ>ท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนรู#จะเป7นการร�วมมือกันทําโครงงานหรือ
ป]ญหาครูควรรวมผู#เรียนทุกคนผ�านเทคโนโลยี ในสังคมป]จจุบันเราสามารถเชื่อมโยงกับผู#เรียนผ�าน
เทคโนโลยี 
  การเน#นโมเดลท่ีเน#นผู#เรียนเป7นสําคัญเป7นสิ่งสําคัญ ครูต#องสะดวกสบายมากข้ึนด#วย
การสนับสนุนนักเรียนหลายทีม 
  การเรียนรู#ควรเกิดข้ึนโดยไม�มีขอบเขต (ทุกท่ีทุกเวลา) การเรียนรู#ส�วนใหญ�เกิดข้ึน
นอกห#องเรียน ผู#เรียนสามารถใช#หนังสือเว็บไซต>การเรียนรู#นอกระบบผู#ให#บริการด#านการศึกษาบุคคล 
ท่ีสามโซเชียลมีเดียและผู#เชี่ยวชาญท่ัวโลก 
  ช�วยให#นักเรียนฝ�กฝนความสามารถใหม�ของการทํางานร�วมกันและการสื่อสาร 
ผู#เรียนเรียนรู#ได#ดีท่ีสุดเม่ือสิ่งเหล�านี้เกิดข้ึน 
  การเรียนรู#ตลอดชีวิตจะต#องเน#นผู#คนจะเผชิญกับความท#าทายในการเรียนรู#ตลอดชีวิต
เป7นสิ่งสําคัญสําหรับครูท่ีจะต�ออายุการทํางาน  
  การเรียนรู#แบบเป�ดมีความสําคัญมากข้ึน มีสองรูปแบบ คือ หลักสูตรออนไลน>ขนาด
ใหญ� (MOOCs) และระบบจัดการการเรียนรู# (LMS)  
  ควรมีความพยายามในการรับรองและรับรองการเรียนรู#ท่ีไม�ใช�แบบด้ังเดิม เรียนรู#
ทักษะมากมายด#วยวิธีนี้และผู#คนควรได#รับเครดิตสําหรับพวกเขา 
  การประเมินความเข#าใจอย�างลึกซ้ึง (Deeper Understanding and Competency 
และความสามารถ (สมรรถนะ) เป7นสิ่งจําเป7น รูบิกและการประเมินรายทางมีความสําคัญสําหรับสิ่งนี้ 
บทบาทของครูในศตวรรษท่ี 21 จะต#องห�างไกลจากการให#ความรู#โดยตรงไปสู�แนวทางชี้แนะหารือ
และวัดความก#าวหน#าของผู#เรียน การพัฒนาอาชีพอย�างต�อเนื่องเป7นสิ่งสําคัญสําหรับครูทุกคน ครูต#อง
ย#ายไปสู�การเป7นนวัตกรรมมากข้ึน 
  บทบาทของครู คือเน#นเป7นผู#ให#คําแนะนํา อภิปรายและประเมินผลความก#าวหน#า
ของผู#เรียนและพัฒนาตนเองด#านวิชาชีพอยู�เสมอและต#องเป7นผู#ท่ีมีนวัตกรรมใหม�เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
  การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนบทบาทและหน#าท่ีของ
สถานศึกษา 
  1. กําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา
โดยให#สอดคล#องกับนโยบายระดับประเทศ 
  2. จัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาให#เป7นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล
ของสถานศึกษา 
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  3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ>ผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียน 
  4. จัดให#มีการประเมินผลการเรียนทุกช�วงชั้นและจัดให#มีการซ�อมเสริมกรณีท่ีมี
ผู#เรียนไม�ผ�านเกณฑ>การประเมิน 
  5. จัดให#มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
  6. จัดระบบสารสนเทศด#านการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพ่ือ
ใช#ในการอ#างอิง ตรวจสอบและใช#ประโยชน>ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
  7. ผู#บริหารสถานศึกษาอนุมัติผลการประเมินการเรียนด#านต�าง ๆ รายป�/รายภาค
และตัดสินผลการเรียนการผ�านช�วงชั้นและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  8. การเทียบโอนผลการเรียนเป7นอํานาจของสถานศึกษาท่ีจะแต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ>วิธีการ ได#แก� คณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา ท้ังในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน และเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการพร#อมท้ังให#ผู#บริหารสถานศึกษาอนุมัติการเทียบโอน 
  การวัดผลประเมินผลการเรียนรู#เป7นกระบวนการท่ีให#ผู#สอนใช#พัฒนาคุณภาพผู#เรียน 
เพราะจะช�วยให#ได#ข#อมูลสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก#าวหน#าและความสําเร็จทางการเรียน
ของผู#เรียนรวมท้ังข#อมูลท่ีจะเป7นประโยชน>ต�อการส�งเสริมให#ผู#เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู#อย�างเต็ม
ตามศักยภาพ  
  พนัส หันนาคินทร> (2540, น. 199) ได#กล�าวไว#ว�า การวัดผล คือ การเปรียบเทียบผล
ท่ีได#จากการเรียนกับมาตรฐานอันหนึ่งท่ีถดถอย การวัดผลมีลักษณะเป7นรูปธรรม คือ มักแสดงออกมา
เป7นตัวเลข เพ่ือแสดงว�านักเรียนมีความรู#มากน#อยเพียงใดจากการท่ีได#เรียนไปแล#ว การประเมิน 
(Evaluation) เป7นการพิจารณาคุณคา จากคะแนนท่ีได#จากการวัดผลนั้น 
  ประกิต รัตนสุวรรณ (2525, น. 23) ได#กล�าวไว#ว�า การวัดผลการศึกษาหมายถึง 
กระบวนการในการกําหนด หรือหาจํานวน ปริมาณ อันดับ รายละเอียดของคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรม ความสามารถของบุคคลโดยใช#เครื่องมือในการวัด สําหรับการประเมินผลนั้น หมายถึง 
กระบวนการในการตัดสิน ตีราคา ลงความเห็นสรุปเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมหาคุณคาของ
คุณลักษณะพฤติกรรมโดยอาศัยข#อมูล รายละเอียดท่ีได#จากการวัดผลเป7นหลักและใช#วิจารณญาณ
ประกอบการพิจารณา 
  ไพศาล หวังพาณิช (2526, น. 13) ได#กล�าวว�า การวัดผลการศึกษาหมายถึง กระบวนการ
ในการกําหนด หรือจํานวน ปริมาณ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมคน โดยใช#
เครื่องมือเป7นหลักในการวัด กระบวนการดังกล�าวทําให#ตัวเลขหรือข#อมูลรายละเอียดต�าง ๆ ท่ีใช#ใน
จํานวนลักษณะท่ีวัดนั้น 
  สรุปได#ว�า การวัดผลประเมินผลเป7นกระบวนการท่ีจะทําให#ทราบถึงประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอน ทราบท้ังผลการสอนของครู ทราบผลการเรียนของนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ 
ของหลักสูตร สิ่งสําคัญจากการวัดผลและประเมินผลจะเป7นตัวบ�งชี้คุณภาพของครูผู#สอนและผู#บริหาร
ด#วยว�าอย�างไร และนําเอาผลท่ีได#จากการวัดการประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนต�อไป 
  ความจําเป7นในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การวัดผลและประเมินผลเป7น
ส�วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน การสอนท่ีสมบูรณ>จะต#องเริ่มท่ี การต้ังจุดมุ�งหมายของการ
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สอน เตรียมเนื้อหา กิจกรรมและสื่อในเรื่องจะสอน สร#างเครื่องมือวัดและประเมินผล ลงมือสอนและ
วัดผลประเมินผลการเรียนการสอน นอกจากนี้แล#วการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ยัง
กระทําเพ่ือจะได#ทราบพ้ืนฐานความรู#นักเรียน ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นดังนั้น  
การวัดผลและประเมินผลเป7นกิจกรรมทางวิชาการท่ีสําคัญยิ่ง 
  อําภา บุญช�วย (2537, น. 130-131) ได#กล�าวไว#ว�า โดยสรุปในแง�บริหารการจัดการ
ประเมินผลการศึกษามีความจําเป7น ดังนี้ เพ่ือทราบผลการเรียนของนักเรียน ช�วยให#ผู#เรียนปรับปรุง
แก#ไขการเรียนของตนได#ก�อนท่ีก#าวไปศึกษาบทเรียนใหม�เพ่ือประโยชน>ในการเลื่อนชั้นและการแบ�ง
นักเรียนตามความสามารถ 
  เพ่ือเป7นหลักฐานในการรายงานผลการเรียนให#ผู#ปกครองทราบ ทําให#ผู#ปกครอง             
รู#ความก#าวหน#าของนักเรียนในปกครองของตน และช�วยให#เกิดความเข#าใจอันดีระหว�างบ#าน 
กับโรงเรียน ช�วยให#ฝ�ายแนะแนวทราบข#อมูลของนักเรียน จะได#ช�วยวิเคราะห>ความเด�นด#อยของผู#เรียน 
เป7นจุดเริ่มต#นของการศึกษาเด็กเป7นรายบุคคล และเป7นแนวทางในการแนะแนวการเรียนอาชีพของ
ผู#เรียน 
  ช�วยฝ�ายบริหารทราบข#อมูล เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียนจะ
นําไปสู�แนวทางปรับปรุงส�งเสริมสภาพการเรียนการสอนให#แก�ครู 
  พนัส หันนาคินทร> (2540, น.  199-200) ได#กล�าวไว#ว�า ประโยชน>จากการวัดผล
ประเมินผลและประเมินผลการศึกษา ดังนี้ 
  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู ทําให#ครูทราบผลการเรียนของนักเรียนว�าเป7น
อย�างไร 
  เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนการสอนของนักเรียน รู#ว�าตนเองเก�งอ�อนอย�างไร ครูทราบ
ว�านักเรียนของตนเองเก�งอ�อนแค�ไหนจะได#แก#ไขเป7นราย ๆ 
  เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารของโรงเรียน ทําให#ทราบสภาพป]ญหาท่ีแท#จริงของ
หลักสูตร โครงการสอนและบันทึกการท่ีนําไปสู�ภาคปฏิบัติ ประสบป]ญหาอย�างไรท่ีใดควรแก#ไขพัฒนา
อย�างไร 
  เพ่ือเป7นข#อมูลทางการศึกษาท่ัวไป เช�น เพ่ือแสดงผลการเรียนจบของนักเรียนและ
หลักฐานให#ผู#ปกครองทราบ 
  เพ่ือประโยชน>การเลื่อนชั้นของนักเรียน (Grade Placement) และการจัดแบ�งชั้น
เรียนตามความสามารถ (Ability-Grouping) 
  สรุปได#ว�า การวัดผลและการประเมินผลการศึกษานั้น ผู#บริหารจําเป7นจะต#องลงมือ
ปฏิบัตินับต้ังแต�การจัดให#มีเอกสารหนังสือ คู�มือครู ระเบียบเก่ียวกับการวัดผลประเมินผล บริการแก�
ครู สนับสนุนให#ครูนําวิธีการวัดผลแบบต�าง ๆ มาใช#ตามความเหมาะสมกับรายวิชา ประชุมชี้แจง
เก่ียวกับการวัดผลและประเมินผลแก�ครู จัดระบบการติดตามการจบหลักสูตรของนักเรียนและแจ#งให#
ครูทราบเป7นแนวเดียวกัน จัดวัสดุอุปกรณ>สําหรับการดําเนินการวัดผลและประเมินผลบริการแก�ครู 
มอบหมายให#ครูจัดทําข#อสอบมาตรฐานจัดให#มีคลังข#อสอบให#ครูทําการวิเคราะห>ข#อสอบเพ่ือนําผลท่ี
ได#ไปปรับปรุงการสอนให#ดีข้ึน จัดบรรยากาศในการสอบให#เหมาะสมท้ังห#องท่ีใช#สอบ ท่ีนั่งสอบ 
ตารางสอบ เวลาท่ีทําการสอบ เป7นต#น จัดให#ครูทําการสอนซ�อมเสริมก�อนทําการสอบแก#ตัวรายวิชา 
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และเม่ือสิ้นป�การศึกษาควรมีการประเมินผลงานทางวิชาการท่ีผ�านมาเพ่ือนําผลมาพิจารณาปรับปรุง
แก#ไขต�อไป 
  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  1. กําหนดนโยบายและแนวทางการใช#การวิจัยเป7นส�วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู#
และกระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและผู#เก่ียวข#องกับการศึกษา 
  2. พัฒนาครูและนักเรียนให# มีความรู# เ ก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู# โดยใช#
กระบวนการวิจัยเป7นสําคัญในการเรียนรู#ท่ีซับซ#อนข้ึนทําให#ผู#เรียนได#ฝ�กการคิด การจัดการ การหา
เหตุผลในการตอบป]ญหา การผสมผสานความรู# แบบสหวิทยาการและการเรียนรู#ในป]ญหาท่ีตนสนใจ 
  3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด#วยกระบวนการวิจัย 
  4. รวบรวม และเผยแพร�ผลการวิจัยเพ่ือการเรียนรู#และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังสนับสนุนให#ครูนําผลการวิจัยมาใช# เพ่ือพัฒนาการเรียนรู#และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  การพัฒนาและส�งเสริมให#มีแหล�งเรียนรู# 
  1. จัดให#มีแหล�งเรียนรู#อย�างหลากหลายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาให#
พอเพียงเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาความรู#ด#วยตนเอง กับการจัดกระบวนการเรียนรู# 
  2. จัดระบบแหล�งการเรียนรู#ภายในโรงเรียนให#เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู#ของผู#เรียน 
เช�น  พัฒนาห#องสมุดให#เป7นแหล�งการเรียนรู# จัดให#มีห#องสมุดหมวดวิชา ห#องสมุดเคลื่อนท่ี มุมหนังสือ 
ในห#องเรียน ห#องพิพิธภัณฑ> ห#องมัลติมีเดีย  ห#องคอมพิวเตอร>  อินเตอร> เน็ต ศูนย>วิชาการ  
ศูนย>วิทยบริการ Resource Center สวนสุขภาพ สวนวรรณคดี สวนหนังสือ สวนธรรมะ เป7นต#น 
  3. จัดระบบข#อมูลแหล�งการเรียนรู#ในท#องถ่ิน ให#เอ้ือต�อการจัดการเรียนรู#ของผู#เรียน
ของสถานศึกษาของตนเอง เช�น จัดเส#นทางแผนท่ี และระบบการเชื่อมโยงเครือข�ายห#องสมุด
ประชาชน ห#องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ> พิพิธภัณฑ>วิทยาศาสตร> ภูมิป]ญญาท#องถ่ิน  
  การนิเทศการศึกษา 
  1. สร#างความตระหนักให#แก�ครูและผู#เก่ียวข#องให#เข#าใจกระบวนการนิเทศภายในว�า
เป7นกระบวนการทํางานร�วมกันท่ีใช#เหตุผลการนิเทศเป7นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของแต�ละ
บุคคลให#มีคุณภาพการนิเทศเป7นส�วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให#ทุกคนเกิดความเชื่อม่ันว�า  
 ได#ปฏิบัติถูกต#อง ก#าวหน#า และเกิดประโยชน>สูงสุดต�อผู#เรียนและตัวครูเอง 
  2. จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให#มีคุณภาพท่ัวถึงและต�อเนื่องเป7นระบบและ
กระบวนการ 
  3. จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให#เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  การนิเทศการศึกษาเป7นการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู จุดประสงค>
ของการนิเทศ ดังนั้นเพ่ือส�งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็กและเพ่ือลดความสูญเปล�าทางการศึกษา 
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางด#านวิชาการ ก็จําเป7นต#องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให#สอดคล#องกัน 
เช�น หลักสูตร วิธีการสอน และเพ่ือเป7นการแก#ป]ญหาต�าง ๆ จึงได#มีการจัดให#มีการนิเทศติดตามเพ่ือให#
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ผู#มีส�วนเก่ียวข#องได#มีความรู#ความเข#าใจเก่ียวกับวิธีการใหม� ๆ นําไปปรับปรุงการเรียนการสอนให#
ก#าวหน#าทันกับความเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีนักเรียนนักศึกษาได#กล�าวเก่ียวกับการนิเทศไว#ดังนี้ 
  ชารี มณีศรี (2542, น. 43) ได#กล�าวถึงจุดหมายของการนิเทศไว#ว�าเป7นการปรับปรุง
การเรียนการสอนของครูโดยท่ีผู#ท่ีเก่ียวข#องทุกฝ�ายปฏิบัติงานร�วมกัน ไม�มีการแบ�งกลุ�มว�าใครมีอํานาจ
ศักด์ิศรีเหนือกว�าใครและมุ�งส�งเสริมขวัญกําลังใจเสริมสร#างความสัมพันธ>ระหว�างบุคลากรของโรงเรียน
ตลอดเวลาท่ีประจําการเพ่ือให#การศึกษาของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 
  สงัด อุทรานันท> (2540, น.16) ได#กล�าวถึงจุดมุ�งหมายของการนิเทศการศึกษาไว#ว�า   
การนิเทศการศึกษามีจุดมุ�งหมายท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
  พัฒนาคน คือ การนิเทศการศึกษาเป7นกระบวนการทํางานร�วมกันของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให#ครูและบุคลากรเหล�านั้นได#เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 
  การนิเทศการศึกษา เพ่ือพัฒนางาน เนื่องจากงานการนิเทศมีเปtาหมายสูงสุดอยู�ท่ี
ผู#เรียนซ่ึงเป7นผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศท่ีจัดข้ึน 
จึงมีจุดมุ�งหมายท่ีจะพัฒนางาน ซ่ึงได#แก� งานการสอนให#ดีข้ึนนั่นเอง การนิเทศการศึกษา เพ่ือสร#าง
การประชาสัมพันธ>เป7นผลท่ีเกิดข้ึน จากการทํางานร�วมกันผลัดเปลี่ยนกันเป7นผู#นําและผู#ตามซ่ึงไม�ใช�
เป7นการทํางานภายใต#การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือจับผิดจากการนิเทศการศึกษา เพ่ือสร#าง
ขวัญและกําลงใจ เพราะขวัญและกําลงใจเป7นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให#บุคคลมีความต้ังใจทํางาน หากการ
นิเทศไม�ได#สร#างขวัญและกําลังใจแล#ว การนิเทศการศึกษาก็ย�อมประสบความสําเร็จได#ยาก 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได#กําหนดความมุ�งหมายของการนิเทศการศึกษาไว# 5 ประการ คือ 
  1. เพ่ือให#ครูดําเนินการสอนตามหลักสูตร และให#ผลตามความมุ�งหมายท่ีกําหนด 
  2. เพ่ือให#ครูตระหนักในป]ญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา
รวมท้ังสามารถแก#ป]ญหานั้นได# เกิดผลดีต�อการศึกษาของนักเรียน 
  3.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการสอนใหม�ประสิทธิภาพและสอดคล#องกับความ
ต#องการและความจําเป7น 
  4. เพ่ือรักษา ส�งเสริมและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 
  5. เพ่ือให#ความช�วยเหลือและประสานงานทางด#านวิชาการ ของกรมเจ#าสังกัด
กระทรวง สถานศึกษาหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง ผู#บริหารจึงมีหน#าท่ีโดยตรงท่ีจะต#องดําเนินการงาน
นิเทศในหน�วยงานให# 
  สอดคล#องกับวัตถุประสงค>ท้ัง 5 ประการ ข#างต#น 
  จากแนวคิดของนักการศึกษาผู#ศึกษาจึงสรุปได#ว�าในการนิเทศการศึกษามีขอบเขต
จุดมุ�งหมายกว#างขวาง ท้ังพัฒนาคุณภาพของคุณภาพของงานและคุณภาพของชีวิต สรุปความ 
มุ�งหมายของการนิเทศการศึกษาได# 3 ประการ  
  เพ่ือพัฒนาให#มีความรู#  ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานได#ผล มีความรับผิดชอบ
สามารถทํางานร�วมกับผู#อ่ืนท้ังในฐานะผู#นําและผู#ตามท่ีดี ทํางานได#ครบวงจรคือคิดเป7น ทําเป7นและ
แก#ป]ญหาเป7น 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของานโดยไม�ได#มุ�งเฉพาะประสิทธิภาพของงานเพียงอย�างเดียว
แต�เน#นประสิทธิภาพผลของงานเป7นสําคัญ 
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  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เป7นการเสริมสร#างทางจิตใจ และความคิดให#กว#างไกล มอง
การณ>ไกล ไม�ติดอยู�กับกรอบข#อจํากัดของป]ญหา  
  แฮริสส> (Hariss, 1975 อ#างถึงใน วินัย สมมิตร, 2529, น. 267-270) ได#สรุป
กระบวนการจัดนิเทศการศึกษาไว# 5 ข้ันตอน ซ่ึงเขียนย�อ ๆ POLCA ซ่ึงอธิบายไว# ดังนี้ กระบวนการ
วางแผน (Planning Processes) คือ การติดตามการนิเทศ จัดตารางทํางาน ตารางการนิเทศ และทํา
โครงการต�าง ๆ กระบวนการจัดการ (Organizing Processes) คือ มีการจําแนกหน#าท่ีเพ่ือไม�ให#งาน
ซ#อนงาน ขจัดป]ญหาซํ้าซ#อนกัน ใช#แหล�งข#อมูลทางวิชาการ จัดวัสดุอุปกรณ> การอํานวยความสะดวก 
การจัดให#มีเครื่องมือเครื่องใช#ในโรงเรียนกระบวนการนํา (Leading Processes) หมายความว�า 
ผู#บริหารต#องเป7นผู#นําในการตัดสินใจ ให#ข#อเสนอแนะให#คําปรึกษาแนะนํา ให#กําลังใจ เสริมแรง เอาใจ
ใส�ในเรื่องสวัสดิภาพใช#ความสามารถในการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มกระบวนการควบคุม (Controlling 
Processes) หมายถึง การติดตามการทํางานของบุคลากร เม่ือพบข#อผิดพลาดหรือข#อบกพร�องผู#นิเทศ
จะแก#ไขข#อบกพร�องนั้นด#วยความเข#าใจอันดีระหว�างผู#ให#การนิเทศและผู#รับการนิเทศจะเห็นได#ว�าการ
ควบคุมทางการนิเทศนั้นเป7นกระบวนการท่ีแตกต�างไปจากการควบคุมทางการบริหารกระบวนการ
ประเมิน (Assessing Processes) ได#แก� การตัดสนใจ การปฏิบัติงานวิจัยและการวัดผลการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมท่ีสําคัญคือการพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว�าให#ผลมากน#อยเพียงใดและวัดผลอย�างมีแบบ
แผนมีความเท่ียงตรงท้ังนี้ควรมีการวิจัยด#วย 
  กิจกรรมการนิเทศการศึกษาการนิเทศการศึกษา จะประกอบด#วยกิจกรรมหลาย
อย�างเพ่ือให#เกิดการปฏิบัติงานไปสู�จุดหมายเดียวกัน กิจกรรมท่ีจัดจะคํานึงถึงจุดมุ�งหมาย ขนาดกลุ�ม
และประโยชน>ท่ีได#รับ 
  แฮรรีสส (Hariss, 1975 อ#างถึงใน ปรียาพร วงศ>อนุตรโรจน>, 2543, น. 71–81) ได#
แบ�งกิจกรรมในการนิเทศไว#เป7นประเภท ๆ ดังนี้ 
  การบรรยาย จะใช#แต�การพูดอย�างเดียว ไม�มีการโต#ตอบจากผู#ฟ]งแต�บรรยายให#กับ
ผู#ฟ]งได#ไม�จํากัดจํานวนการบรรยายสื่อประกอบ เป7นการบรรยายโดยใช#ทัศนูปกรณ>เข#ารวมด#วย เช�น   
สไลด>แผนภาพ ทําให#เกิดความสนใจมากกว�าการบรรยายท่ัวไปการประชุมสัมมนา เป7นกิจกรรมท่ี
สามารถจัดเป7นกลุ�มใหญ� ซักถาม ตลอดจน เสนอเป7นบทความ บทวิเคราะห> ผู#ฟ]งมีส�วนร�วมในการ
อภิปราย ซักถาม ตลอดจนเสนอความคิดเพ่ิมเติมช�วยให#การบรรยายน�าสนใจข้ึนการดูภาพยนตร>หรือ
โทรทัศน> เป7นการใช#ภาพยนตร> โทรทัศน>หรือวีดีโอ เพ่ือเสนอข#อมูลในท่ีประชุมหรือใช#ประกอบการ
บรรยายการฟ]งจากเทป วิทยุ และการบันทึกเสียง เป7นการบันทึกเสียงจากผู#บรรยายหรืออภิปราย
ถ�ายทอดสู�ผู#ฟ]ง เพ่ือช�วยให#เข#าใจมากข้ึน 
  การจัดนิทรรศการเก่ียวกับวัสดุ และเครื่องมือต�าง ๆ เป7นกิจกรรมสําหรับพัฒนาทาง
วัสดุต�าง ๆ กิจกรรมนี้มีคุณค�ามากถ#าใช#ร�วมกับกิจกรรมอ่ืน จะเพ่ิมความสนใจแก�ผู#ร�วมกิจกรรม เช�น 
การจัดกิจกรรมแสดง นิทรรศการหนังสือของห#องสมุดการสังเกตภายในห#องเรียน เป7นการต้ัง
คณะกรรมการสังเกตการทํางานเพ่ือวิเคราะห>คุณภาพ กิจกรรมคล#ายกับการสาธิตและการเยี่ยมชั้น
เรียน แต�เป7นพิธีรีตองและมีแบบแผนมากกว�า ผู#สังเกตต#องมีทักษะมีเครื่องมือและมีจุดประสงค>ของ
การบันทึกข#อมูลอย�างมีระบบการสาธิตเป7นการลําดับเหตุการณ>ท่ีเหมือนจริงโดยเน#นท่ีจุดสําคัญ ๆ            
มีข#อจํากัดคือถ#าเป7นกลุ�มใหญ�จะไม�สามารถทราบรายละเอียดได#อย�างท่ัวถึง ถ#าเป7นกลุ�มเล็กเกินไม�
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คุ#มค�าการสัมภาษณ>แบบมีโครงสร#าง เป7นการดําเนินการระหว�างผู#ถูกสัมภาษณ>และผู#สัมภาษณ> เพ่ือให#
ได#ข#อมูลท่ีต#องการและจะถูกควบคุมโดยผู#สัมภาษณ>การสัมภาษณ>เฉพาะเรื่องเป7นการสัมภาษณ>แบบ
ก่ึงมีโครงสร#างโดย 
  1. ต#องสัมภาษณ>ผู#ท่ีสามารถตอบได#ในเรื่องนั้น 
  2. ผู#สัมภาษณ>ต#องเข#าใจและวิเคราะห>เรื่องนั้น ๆ ได# 
  3. มีแนวทางในการสัมภาษณ>แล#ว 
  4. ต#องสัมภาษณ>ตรงจุดท่ีต#องการจากประสบการณ>ของผู#ถูกสัมภาษณ> 
  การสัมภาษณ>ทางอ#อม เป7นการได#ข#อมูลจากการสนทนาพูดคุยกันแบบไม�มีพิธีรีตอง 
เพ่ือให#ได#แสดงออกทางความคิดและความรู#สึกของผู#ท่ีเราคุยด#วย การสัมภาษณ>แบบนี้ช�วยให#พัฒนา
คุณธรรมของครูและให#รู#จักวิเคราะห>ตนเอง ทําให#ครูรู#สึกว�าเขาสามารถปฏิบัติงานได#ด#วยตนเอง 
  การอภิปรายเป7นการพูดคุยกันถึงป]ญหาท่ีเก่ียวข#องกันของกลุ�มเล็ก ๆ การอภิปราย
จะใกล#เคียงกับการประชุมกลุ�มและอภิปรายกลุ�ม การอ�าน เป7นกิจกรรมของการนิเทศท่ีใช#กันมากท่ีสุด 
มีการจัดรูปแบบห#องสมุดเพ่ือให#ครูได#หาความรู#เพ่ิมเติม ป]จจุบันใช#กิจกรรมการอ�านผสมผสานกับ
กิจกรรมอ่ืนสําหรับการฝ�กอบรมมากข้ึน 
  การวิเคราะห>ข#อมูลและการคํานวณ เป7นกิจกรรมท่ีสําคัญสําหรับผู#นิเทศโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งในการติดตามและประเมินโครงการพิเศษต�าง ๆ ของระบบการศึกษาต#องใช#ทักษะในการ
คํานวณอย�างง�าย ๆ เพ่ือวิเคราะห>ข#อมูล 
  การระดมสมองเป7นการเสนอแนวความคิดและข#อเสนอแนะต�าง ๆ ซ่ึงมีกฎพ้ืนฐาน              
4 ประการ คือ 
  1. เป7นความคิดท่ีเราต#องการจุดประสงค> คือ ความคิดท่ีแตกต�างมารวมกัน 
  2. ประเมินค�าแนวความคิดท่ีก�อให#เกิดผลเสีย 
  3. สนับสนุนให#มีแนวความคิดแบบเป�ดกว#าง 
  4. รวมความคิดและป]ญหาอุปสรรคต�าง ๆ จากความคิดเห็นท่ีได# 
  การบันทึกวีดีโอเทปและถ�ายภาพเป7นกิจกรรมท่ีเป7นประโยชน>ในการพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินผลงาน การฝ�กอบรม การประชาสัมพันธ> วีดีโอสามารถเน#นจุดสําคัญ ๆ และสามารถ 
นํากลับมาใช#ใหม�ได# 
  การจัดทําเครื่องมือและข#อทดสอบ เป7นกิจกรรมท่ีเก่ียวข#องกับการใช#แบบทดสอบ 
แบบสํารวจ แบบแสดงความคิดเห็น 
  การประชุมกลุ�มย�อย เป7นการประชุมกลุ�มเล็ก ๆ เพ่ืออภิปรายป]ญหาพิเศษแบบไม�มี
โครงสร#าง เน#นการปฏิสัมพันธ>ของกลุ�ม เป�ดโอกาสให#แสดงความคิดเห็นกับป]ญหานั้น 
  การพาไปทัศนศึกษาเป7นการเดินทางออกจากสถานศึกษาเพ่ือศึกษาและดูงานในสิ่ง
ท่ีเก่ียวกับท่ีปฏิบัติอยู�เป7นการเพ่ิมพูนประสบการณ> 
  การเยี่ยมเยียน เป7นการเยี่ยมการปฏิบัติงานของใคร ๆ หรือสังเกตการทํางานของกลุ�ม
บุคคลอ่ืน 
  บทบาทสมมติ เป7นลักษณะคล#ายกับการปฏิบัติในสถานการณ>ท่ีเป7นจริง นั่นคือจะ
กําหนดสถานการณ>ข้ึนแล#วให#ผู#ทํากิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติตนเองไปตามธรรมชาติท่ีควรจะเป7น
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ในกรณีท่ีนํามาใช#ในการนิเทศนั้นส�วนใหญ�มักจะเอาป]ญหาท่ีเกิดข้ึนกับครูมาเป7นตัวกําหนด ป]ญหาให#
ผู#ทํากิจกรรมสมมติตัวเองว�าอยู�ในสถานการณ>นั้น ๆ จะทําอย�างไร 
  การเขียนเป7นกิจกรรมสื่อกลางในการวิเคราะห>เกือบทุกเรื่อง เช�น การเขียนโครงการ  
การบันทึกข#อมูลการเขียนรายงาน การปฏิบัติตามคําแนะนํา กิจกรรมนี้ใช#กับรายบุคคลหรือกลุ�ม
ขนาดเล็ก มุ�งเน#นการปฏิบัติ 
  แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  กมล ภู�ประเสริฐ (2544, น. 59-64) ได#เสนอแนวคิดในการนิเทศภายในสถานศึกษา
ไว#ว�าการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือภายในหน�วยงานต�าง ๆ ทางการศึกษา ยังมีการปฏิบัติน#อย 
เพราะยังยึดถือความรู#สึกเดิมกันอยู� ผู#นิเทศต#องมีคุณสมบัติเหนือกว�าผู#รับการนิเทศ ทําให#เกิด
ภาวการณ>ไม�ยอมรับและการกล#าปฏิบัติงานนิเทศ แต�ความจริงแล#วการนิเทศภายในเป7นการช�วยกัน
ดึงเอาความสามารถพิเศษของแต�ละคนมาใช#ให#เกิดประโยชน>ต�อบุคคลอ่ืนในหมู�คณะ ก�อให#เกิดพลังท่ี
จะผลักดันให#กิจกรรมต�าง ๆ ก#าวไปข#างหน#าได#อย�างดี ป]ญหาจึงอยู�ท่ีว�าจะเริ่มงานนิเทศภายในกัน
อย�างไร แนวคิดต�อไปนี้อาจจะช�วยแก#ป]ญหาเหล�านั้นได# 
  การนิเทศเป7นกระบวนการทํางานร�วมกันระหว�าง ผู#นิเทศและผู#รับการนิเทศเพ่ือ
พัฒนางานในหน#าท่ีความรับผิดชอบ ถือเป7นการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีอาจให#ผลรวดเร็วกว�า 
โดยเฉพาะการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะเป7นผู#นิเทศและผู#รับการนิเทศทํางานร�วมกัน และผู#
นิเทศในเรื่องหนึ่งอาจเป7นผู#รับการนิเทศในอีกเรื่องหนึ่งได# จึงเป7นการรวมพลังกันเพ่ือสร#างสรรค>
ผลงานท่ีดีกว�าการให#แต�ละคนปฏิบัติงานในลักษณะต�างคนต�างทําหลักการสําคัญท่ีนํามาใช#ในการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ได#แก� หลักการ ดังต�อไปนี้ 
  1. มุ�งท่ีคุณภาพของผู#เรียนเป7นสําคัญ แม#ว�าการนิเทศภายในจะเป7นการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา สิ่งท่ีจะพัฒนาจะต#องโยงไปสู�คุณภาพของผู#เรียน 
  2. อาศัยความร�วมมือภายในสถานศึกษาบุคลากรในสถานศึกษาจะต#องตระหนักถึง
ความสําคัญของการนิเทศภายใน ร�วมมือ ร�วมใจ ร�วมคิด ร�วมทํา เพ่ือให#บุคลากรแต�ละคนพัฒนา
ตนเองได#อย�างมีคุณภาพ และหลากหลายกรณีอาจต#องเชิญวิทยากร/ผู#เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช�วย
ให#คําแนะนํา 
  3. อาศัยวิธีการหลากหลาย ท่ีจะต#องเป7นสิ่งช�วยกระตุ#นความสนใจและความร�วมมือ
ในการดําเนินการ แต�ละวิธีมุ�งจุดเด�น จุดด#อยท่ีจะช�วยเสริมประสิทธิภาพของกันได# 
  4. กระทําอย�างต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จนสร#างความรู#สึกว�ากระบวนการนี้เป7น
สิ่งท่ีขาดไม�ได# กลายเป7นส�วนหนึ่งของการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาซ่ึงเป7นการสร#างอุปนิสัยของ
การพัฒนาตนเองอยู�เสมอ 
  5. ใช#กระบวนการท่ีเป7นระบบเพ่ือให#ม่ันใจได#ว�างานนิเทศภายในสถานศึกษาจะ
สามารถบรรจุเปtาหมายท่ีต#องการได#  
  3. ระบบงานท่ีใช#กันอยู� คือ วงจรของเดมม่ิง (Deming Cycle) หรือ PDCA 
   3.1 การวางแผนปฏิบัติงาน P (Plan) 
   3.2 การลงมอปฏิบัติตามแผน D (Do) 
   3.3 การตรวจสอบกับแผน (Check) 
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   3.4 การแก#ไขปรับปรุงทําให#ต#องเกิดการวางแผนใหม� A (Action) 
  4. กระบวนการท่ีเป7นระบบอีกรูปแบบหนึ่ง ได#แก� 
   4.1 การศึกษาวิเคราะห>สภาพป]จจุบัน ป]ญหา และความต#องการ 
   4.2 กําหนดทางเลือกและวางแผน 
   4.3 พัฒนาสื่อ เครื่องมือนวัตกรรม 
   4.4 ปฏิบัติตามแผน 
   4.5 สรุปและรายงานผล 
  5. กระบวนการท่ีเป7นระบบอีกรูปแบบหนึ่ง ได#แก� 
   5.1 สร#างความตระหนักถึงความสําคัญ 
   5.2 วิเคราะห>จุดเด�น จุดด#อยของชั้นเรียน/สถานศึกษา 
   5.3 กําหนดจุดท่ีจะพัฒนา 
   5.4 กําหนดแผนกลยุทธ>หรือแผนพัฒนา 
   5.5 ปฏิบัติตามแผน 
   5.6 สรุป ประเมินผล 
   5.7 รายงาน 
  6. เทคนิคในการนิเทศภายในสถานศึกษามีหลายรูปแบบท่ีสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการได#เองหรืออาศัยการช�วยเหลือจากภายนอกบางส�วน ได#แก� เทคนิค ดังต�อไปนี้ 
   6.1 การให#คําอธิบายหรือคําแนะนํา 
   6.2 การให#ผู#ท่ีมีความสามารถ สาธิตให#ดู 
   6.3 การปรึกษาหารือ 
   6.4 การระดมสมอง 
   6.5 การศึกษาเอกสารร�วมกัน 
   6.6 การศึกษาสื่อ เช�น วีดีทัศน> ซีดี ร�วมกัน 
   6.7 การช�วยกันจัดหาสื่อท่ีจะช�วยให#การสอนดีข้ึน 
   6.8 การจัดทีมทําการทดลองวิธีการสอนร�วมกัน 
   6.9 การผลัดเปลี่ยนกันแสดงบทบาทสมมติตามความคิด แล#วสรุปเป7นข้ันตอน
การสอนท่ีดี 
  สรุปได#ว�า การนิเทศการศึกษาเป7นกระบวนการทํางานร�วมกันระหว�างผู#นิเทศกับผู#รับ
การนิเทศ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยให#ข#อเสนอแนะ
ให#คําปรึกษาเป7นแบบกัลยาณมิตรต�อกัน 
  การแนะแนว 
  1. กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมีการแนะแนวเป7นองค>ประกอบสําคัญ โดยให#
ทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึงการมีส�วนร�วมในกระบวนการแนะแนวและการดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน 
  2. จัดระบบงานและโครงสร#างองค>กรแนวและดูแลช�วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให#ชัดเจน 



83 

  3. สร#างความตระหนักให#ครูทุกคนเห็นคุณค�าของการแนะแนวและดูแลช�วยเหลือ
นักเรียน 
  4. ส�งเสริมและพัฒนาให#ครูได#รับความรู#เพ่ิมเติมในเรื่องจิตวิทยาและการแนะแนว
และดูแลช�วยเหลือนักเรียนเพ่ือให#สามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู#และเชื่อมโยง สู�การดํารง
ชีวิตประจําวัน 
  5. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู# ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมทําหน#าท่ีครู
แนะแนว ครูท่ีปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
  6. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนวและดูแล
ช�วยเหลือนักเรียนอย�างมีระบบ 
  7. ส�งเสริมความร�วมมือและความเข#าใจอันดี ระหว�างครู ผู#ปกครองและชุมชน 
  8. ประสานงานด#านการแนะแนว ระหว�างสถานศึกษา องค>กรภาครัฐและเอกชน 
บ#าน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือข�ายการแนะแนว 
  9. เชื่อมโยงระบบแนะแนวและระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
  1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเติมของสถานศึกษาให#สอดคล#องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และความ
ต#องการของชุมชน 
  2. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยจัดโครงสร#างการบริหารท่ีเอ้ือต�อการพัฒนา
งานและการสร#างระบบประกันคุณภาพภายใน จัดระบบสารสนเทศให#เป7นหมวดหมู� ข#อมูลมีความ
สมบูรณ>เรียกใช#ง�าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงให#เป7นป]จจุบันอยู�เสมอ 
  3. จัดทําแผนสถานศึกษาท่ีมุ�งเน#นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ>/แผนยุทธศาสตร>) 
  4. ดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สถานศึกษา ต#องสร#างระบบการทํางานท่ีเข#มแข็ง เน#นการมีส�วนร�วม และวงจรการพัฒนาคุณภาพของ
เดมม่ิง (Deming Cycle) หรือท่ีรู#จักกันว�าวงจร PDCA 
  5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการอย�างจริงจังต�อเนื่อง
ด#วยการสนับสนุนให#ครู ผู#ปกครองและชุมชนเข#ามามีส�วนร�วม 
  6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
  7. จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป� (SAR) และสรุปรายงานประจําป� โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอต�อหน�วยงานต#นสังกัดและเผยแพร� 
ต�อสาธารณชน 
  การส�งเสริมชุมชนให#มีความเข#มแข็งทางวิชาการ 
  เครือข�ายทางวิชาการเป7นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาการท่ีสําคัญอย�างมากใน
ทางการบริหารและบุคลากรทางวิชาการเพราะนอกจากจะมีคุณค�าในการเรียนรู#ความก#าวหน#าทาง
วิชาการรวมตัวกันแล#วยังเป7นกําลังใจและกําลังป]ญญาและกําลังงานซ่ึงกันและกัน 
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  ไพฑูรย> สินลารัตน> และคนอ่ืน ๆ (2561, น. 183) กล�าวว�า บทบาทเครือข�ายในทาง
กําลังงาน คือการช�วยเหลือกันในลักษณะงานท่ีต#องลงมือทําให#ได#ผลผลิตออกมา ซ่ึงมีอยู�มากในงาน
ของครูโดยเฉพาะผลผลิตทางวิชาการ ท่ีช�วยให#ครูมีอุปกรณ>การเรียนการสอนท่ีจะช�วยในการเรียนรู# 
ของผู#เรียนให#ดีข้ึนรวมท้ังมีการเรียนการสอนในแนวทางใหม� ๆ ท่ีจะต#องส�งเสริมและพัฒนาเพ่ิม 
เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการอาจดําเนินการในโรงเรียนระหว�างโรงเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีก็ได#
แล#วแต�ความสนใจและสมัครใจของสมาชิกเป7นสําคัญ แนวคิดเรื่องเครือข�ายนี้มีมานานแล#วแต�ใน
ป]จจุบันมานิยมเรียกชื่อกันใหม�ว�า PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชนแห�งการ
เรียนรู#ก็ คือลักษณะเดียวกันนั่นเอง 
  1. จัดกระบวนการเรียนรู#ร�วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค>กรชุมชน องค>กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน เอกชน องค>กรเอกชน องค>กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอ่ืน 
  2. ส�งเสริมความเข#มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรู#ภายในชุมชน 
  3. ส�งเสริมให#ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู# ข#อมูล ข�าวสาร
และรู#จักเลือกสรรภูมิป]ญญาและวิทยาการต�าง ๆ 
  4. พัฒนาชุมชนให#สอดคล#องกับสภาพป]ญหาและความต#องการ รวมท้ังหาวิธีการ
สนับสนุนให#มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ>ระหว�างชุมชน 
  การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค>กรอ่ืน 
  1. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิป]ญญาท#องถ่ิน 
เพ่ือเสริมสร#างพัฒนาการของนักเรียนทุกด#าน รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท#องถ่ิน 
  2. เสริมสร#างความสัมพันธ>ระหว�างสถานศึกษากับชุมชน  ตลอดจนประสานงานกับ
องค>กรท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือให#สถานศึกษาเป7นแหล�งวิทยาการของชุมชน และมีส�วนในการ
พัฒนาชุมชนและท#องถ่ิน 
  3. ให#บริการด#านวิชาการท่ีสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข#อมูลข�าวสารกับแหล�ง
วิชาการในท่ีอ่ืน  
  4. จัดกิจกรรมร�วมกับชุมชน เพ่ือส�งเสริมวัฒนธรรมการสร#างความสัมพันธ>อันดีกับ
ศิษย>เก�า การประชุมผู#ปกครองนักเรียน การปฏิบั ติงานร�วมกับชุมชน การร�วมกิจกรรมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน เป7นต#น 
  การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค>กร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
  1. ประชาสัมพันธ>สร#างความเข#าใจต�อบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค>กรชุมชน องค>กร
ปกครองส�วนท#องถ่ิน เอกชน องค>กรเอกชน องค>กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ในเรื่องท่ีเก่ียวกับสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. จัดให#มีการสร#างความรู#ความเข#าใจ การเพ่ิมความพร#อมให#กับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค>กรชุมชน องค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เอกชน องค>กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีร�วมจัดการศึกษา 



85 

  3. ร�วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค>กรชุมชน องค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน  
เอกชน องค>กรเอกชน องค>กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนร�วมกัน
จัดการศึกษาและใช#ทรัพยากรร�วมกันให#เกิดประโยชน>สูงสุดแก�ผู#เรียน 
  4. ส�งเสริมสนับสนุนให#มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู#ร�วมกัน ระหว�างสถานศึกษากับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค>กรชุมชน องค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน เอกชน องค>กรเอกชนองค>กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  5. ส�งเสริมสนับสนุนให#บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค>กรชุมชน องค>กรปกครองส�วน
ท#องถ่ิน  เอกชน องค>กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ได#รับความ
ช�วยเหลือทางด#านวิชาการตามความเหมาะสมและจําเป7น 
  6. ส�งเสริมและพัฒนาแหล�งเรียนรู# ท้ังด#านคุณภาพ และปริมาณเพ่ือการเรียนรู#
ตลอดชีวิตอย�างมีประสิทธิภาพ 
  การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษา 
  1. ศึกษาและวิเคราะห>ระเบียบ และแนวปฏิบัติ เก่ียวกับงานด#านวิชาการของ
สถานศึกษา เพ่ือให#ผู#ท่ีเก่ียวข#องทุกฝ�ายรับรู#และถือปฏิบัติเป7นแนวเดียวกัน 
  2. จัดทําร�างระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษา 
เพ่ือให#ผู#ท่ีเก่ียวข#องทุกฝ�ายรับรู# และถือปฏิบัติเป7นแนวเดียวกัน 
  3. ตรวจสอบร�างระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษา 
และแก#ไขปรับปรุง 
  4. นําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษาไปสู�การ
ปฏิบัติ 
  5. ตรวจสอบและประเมินผลการใช#ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#าน
วิชาการของสถานศึกษาและนําไปแก#ไขปรับปรุงให#เหมาะสมต�อไป 
  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช#ในสถานศึกษา   
  1. ศึกษา วิเคราะห> คัดเลือกหนังสือเรียน กลุ�มสาระการเรียนรู#ต�าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ
สอดคล#องกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป7นหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช#ในการจัดการเรียนการสอน 
  2. จัดทําหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ> หนังสืออ�านประกอบ แบบฝ�กหัด 
ใบงาน ใบความรู# เพ่ือใช#ประกอบการเรียนการสอน 
  3. ตรวจพิจารณาคุณภาพหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ> หนังสืออ�าน
ประกอบ  แบบฝ�กหัด ใบงาน ใบความรู# เพ่ือใช#ประกอบการเรียนการสอน 
  การพัฒนาและใช#สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  1. จัดให#มีการ�วมกันกําหนดนโยบาย วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู# และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
  2. พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู# และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พร#อมท้ังให#มีการจัดต้ังเครือข�ายทางวิชาการ ชมรมวิชาการ เพ่ือเป7นแหล�ง
การเรียนรู#ของสถานศึกษา 
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  3. พัฒนาและใช#สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ�งเน#นการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ท่ีให#ข#อเท็จจริงเพ่ือสร#างองค>ความรู#ใหม� ๆ เกิดข้ึน โดยเฉพาะหาแหล�งสื่อท่ี
เสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให#มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาห#องสมุดของสถานศึกษาให#เป7นแหล�งการเรียนรู#ของสถานศึกษาและ
ชุมชน 
  5. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการจัดหา ผลิต ใช#
และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  การเรียนรู#เชิงรุก Active Learning  
  Trillium Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู#ท่ีผู#เรียนได#ลงมือกระทํา
และได#ใช#กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาได#กระทําลงไป (Bonwell, 1991) เป7นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู#ภายใต#สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู#เป7นความพยายามโดยธรรมชาติของ
มนุษย> และ 2) แต�ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู#ท่ีแตกต�างกัน (Meyers & Jones, 1993) โดย
ผู#เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู#รับความรู# (Receive) ไปสู�การมีส�วนร�วมในการสร#างความรู#               
(Co-Creators) (Fedler & Brent, 1996)  
  Active Learning เป7นกระบวนการเรียนการสอนอย�างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป7น
การเรียนรู#ผ�านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทําซ่ึง “ความรู#” ท่ีเกิดข้ึนก็เป7นความรู#ท่ีได#จากประสบการณ> 
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู#ท่ีผู#เรียนต#องได#มีโอกาสลงมือกระทํามากกว�าการฟ]งเพียง
อย�างเดียว ต#องจัดกิจกรรมให#ผู#เรียนได#การเรียนรู#โดยการอ�าน การเขียน การโต#ตอบ และการ
วิเคราะห>ป]ญหา อีกท้ังให#ผู#เรียนได#ใช#กระบวนการคิดข้ันสูง ได#แก� การวิเคราะห> การสังเคราะห> และ
การประเมินค�า 
  ดังกล�าวนั่นเองหรือพูดให#ง�ายข้ึนมาหน�อยก็คือ หากเปรียบความรู#เป7น “กับข#าว” 
อย�างหนึ่งแล#ว Active Learning ก็คือ “วิธีการปรุง” กับข#าวชนิดนั้น ดังนั้น เพ่ือให#ได#กับข#าวดังกล�าว 
เราก็ต#องใช#วิธีการปรุงอันนี้แหละแต�ว�ารสชาติจะออกมาอย�างไรก็ข้ึนกับประสบการณ>ความชํานาญ 
ของผู#ปรุงนั่นเอง (ส�วนหนึ่งจากผู#สอนให#ปรุงด#วย) 
  “เป7นกระบวนการเรียนรู#ท่ีให#ผู#เรียนได#เรียนรู#อย�างมีความหมาย โดยการร�วมมือ
ระหว�างผู#เรียนด#วยกัน ในการนี้ ครูต#องลดบทบาทในการสอนและการให#ข#อความรู#แก�ผู#เรียนโดยตรง 
แต�ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมท่ีจะทําให#ผู#เรียนเกิดความกระตือรือร#นในการจะทํากิจกรรมต�าง ๆ 
มากข้ึน และอย�างหลากหลาย ไม�ว�าจะเป7นการแลกเปลี่ยนประสบการณ> โดยการพูด การเขียน การ
อภิปรายกับเพ่ือน ๆ” กระบวนการเรียนรู# Active Learning ทําให#ผู#เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู#
ให#อยู�คงทนได#มากและนานกว�ากระบวนการเรียนรู# Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู# 
Active Learning สอดคล#องกับการทํางานของสมองท่ีเก่ียวข#องกับความจํา โดยสามารถเก็บและจํา
สิ่งท่ีผู#เรียนเรียนรู#อย�างมีส�วนร�วม มีปฏิสัมพันธ> กับเพ่ือน ผู#สอน สิ่งแวดล#อม การเรียนรู#ได#ผ�านการ
ปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจําในระบบความจําระยะยาว (Long Term Memory) ทําให#ผลการเรียนรู# 
ยังคงอยู�ได#ในปริมาณท่ีมากกว�า ระยะยาวกว�า ซ่ึงอธิบายไว# ดังรูป 
  Active-learning กรวยแห�งการเรียนรู#นี้ได#แบ�งเป7น 2 กระบวนการ คือ การใช#เกมส>
multi.com ใช#เฟสบุ�ก Flipped-classroom ใช#คอมพิวเตอร>ในการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู# 
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Passive Learning กระบวนการเรียนรู#โดยการอ�านท�องจําผู#เรียนจะจําได#ในสิ่งท่ีเรียนได#เพียง 10 % 
การเรียนรู#โดยการฟ]งบรรยายเพียงอย�างเดียวโดยท่ีผู#เรียนไม�มีโอกาสได#มีส�วนร�วมในการเรียนรู#ด#วย
กิจกรรมอ่ืนในขณะท่ีอาจารย>สอนเม่ือเวลาผ�านไปผู#เรียนจะจําได#เพียง 20 % หากในการเรียนการสอน
ผู#เรียนมีโอกาสได#เห็นภาพประกอบด#วยก็จะทําให#ผลการเรียนรู#คงอยู�ได#เพ่ิมข้ึนเป7น 30 % 
  กระบวนการเรียนรู#ท่ีผู#สอนจัดประสบการณ>ให#กับผู#เรียนเพ่ิมข้ึน เช�น การให#ดู
ภาพยนตร> การสาธิต จัดนิทรรศการให#ผู#เรียนได#ดู รวมท้ังการนําผู#เรียนไปทัศนศึกษา หรือดูงาน ก็ทํา
ให#ผลการเรียนรู#เพ่ิมข้ึน เป7น 50 % 
  การบวนการเรียนรู# Active Learning การให#ผู#เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู#
และเรียนรู#อย�างมีปฏิสัมพันธ>จนเกิดความรู# ความเข#าใจนําไปประยุกต>ใช#สามารถวิเคราะห> สังเคราะห> 
ประเมินค�าหรือ สร#างสรรค>สิ่งต�าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ>
การเรียนรู#ให#เขาได#มีโอกาสร�วมอภิปรายให#มีโอกาสฝ�กทักษะการสื่อสาร ทําให#ผลการเรียนรู#เพ่ิมข้ึน 
70 % การนําเสนองานทางวิชาการ เรียนรู#ในสถานการณ>จําลอง ท้ังมีการฝ�กปฏิบัติ ในสภาพจริง  
มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ> ต�าง ๆ ซ่ึงจะทําให#ผลการเรียนรู#เกิดข้ึนถึง 90 % 
  Active-learning ลักษณะของ Active Learning (อ#างอิงจาก ไชยยศ เรืองสุวรรณ) 
เป7นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได#แก� การคิด การแก#ป]ญหา การนําความรู#ไป
ประยุกต>ใช#เป7นการเรียนการสอนท่ีเป�ดโอกาสให#ผู#เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนรู#ผู#เรียนสร#างองค>ความรู#
และจัดระบบการเรียนรู#ด#วยตนเองผู#เรียนมีส�วนร�วมในการเรียนการสอน มีการสร#างองค>ความรู# การ
สร#างปฏิสัมพันธ>ร�วมกัน และร�วมมือกันมากกว�าการแข�งขัน ผู#เรียนได#เรียนรู#ความรับผิดชอบร�วมกัน 
การมีวินัยในการทํางาน และการแบ�งหน#าท่ีความรับผิดชอบ เป7นกระบวนการสร#างสถานการณ>ให#
ผู#เรียนอ�าน พูด ฟ]ง คิด เป7นกิจกรรมการเรียนการสอนเน#นทักษะการคิดข้ันสูง เป7นกิจกรรมท่ีเป�ด
โอกาสให#ผู#เรียนบูรณาการข#อมูล ข�าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู�การสร#างความคิดรวบยอด
ความคิดรวบยอด ผู#สอนจะเป7นผู#อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู# เพ่ือให#ผู#เรียนเป7นผู#ปฏิบัติ
ด#วยตนเอง ความรู#เกิดจากประสบการณ> การสร#างองค>ความรู# และการสรุปทบทวนของผู#เรียน 
บทบาทของครู กับ Active Learning ณัชนัน แก#วชัยเจริญกิจ (2550) ได#กล�าวถึง บทบาทของ
ครูผู#สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู#ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ 
  จัดให#ผู#เรียนเป7นศูนย>กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต#องสะท#อนความต#องการ
ในการพัฒนาผู#เรียนและเน#นการนําไปใช#ประโยชน>ในชีวิตจริงของผู#เรียนสร#างบรรยากาศของการมี
ส�วนร�วม และการเจรจาโต#ตอบท่ีส�งเสริมให#ผู#เรียนมีปฏิสัมพันธ>ท่ีดีกับผู#สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให#เป7นพลวัต ส�งเสริมให#ผู#เรียนมีส�วนร�วมในทุก
กิจกรรมรวมท้ังกระตุ#นให#ผู#เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู# 
  จัดสภาพการเรียนรู#แบบร�วมมือ ส�งเสริมให#เกิดการร�วมมือในกลุ�มผู#เรียน 
  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให#ท#าทาย และให#โอกาสผู#เรียนได#รับวิธีการสอนท่ี
หลากหลาย 
  วางแผนเก่ียวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย�างชัดเจน ท้ังในส�วนของเนื้อหา 
และกิจกรรม 
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  ครูผู#สอนต#องใจกว#าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของท่ี
ผู#เรียน 
  จาก Active Leaning Famework ของ Edwords (2015)  
  สรุปได#ว�า การเรียนรู#เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนรู#ท่ีผู#เรียนมีความต่ืนตัว 
ท้ังทางด#านกาย สติป]ญญา อารมณ> สังคม ซ่ึงความต่ืนตัวท้ัง 4 ด#านนี้ เป7นองค>ประกอบหรือป]จจัย
สําคัญท่ีทําให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#ได#ดี การจัดการเรียนรู#เชิงรุก จึงหมายถึงการจัดกิจกรรมต�างๆ  
ท่ีช�วยให#ผู# เรียนได#ใช#ความคิดสติป]ญญาของตนในเรืองท่ีเรียน (ทําให#ผู#เรียนมีความต่ืนตัวทาง
สติป]ญญา) ได#มีปฏิสัมพันธ>แลกเปลี่ยนเรียนรู#ความคิดเห็นกับผู# อ่ืน (ทําให#ผู#เรียนมีความต่ืนตัว 
ทางสังคม) รวมท้ังได#เคลื่อนไหวร�างกาย ผ�านทางกิจกรรมการปฏิบัติ การลงมือทํา การออกกําลัง  
การใช#แรงต้ังแต�เบา ๆ ไปถึงหนัก ตามความเหมาะสมในแต�ละกรณี (ทําให#ผู#เรียนมีความต่ืนตัว 
ทางร�างกาย) อารมณ>ของผู#เรียนในทางท่ีเอ้ือต�อการเกิดการเรียนรู#ท่ีต#องการ (ทําให#ผู#เรียนมีความ
ต่ืนตัวทางอารมณ>) อารมณ> ความรู#สึก เก่ียวกับเรื่องท่ีเรียน จะส�งผลให#สิ่งท่ีเรียนมีความหมายต�อตัว
ผู#เรียน และส�งผลต�อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู#เรียนการจัดการเรียนรู#เชิงรุกให#ครอบคลุม 
ท้ัง 4 ด#าน เป7นเรื่องท่ีดี และเป7นไปได# เพียงแต�สัดส�วนของการมีส�วนร�วมใน 4 ด#าน อาจไม�เท�ากัน 
ข้ึนอยู�กับจุดประสงค>การเรียนรู#ของบทเรียน และตัวผู#เรียน หลักโดยท่ัวไปก็คือควรกําหนดหลักก�อน 
แล#วจึง คิดกิจกรรมด#านอ่ืน  ๆ ท่ีจะสามารถส�งเสริมการเรียนรู#ด#านหลักให#ดีข้ึน โดยพิจารณา
องค>ประกอบด#านตัวผู#เรียน และเรื่องท่ีเรียนประกอบ เช�น ถ#าผู#เรียนมีความสนใจในเรื่องท่ีเรียน  
มีสมาธิดีในเรื่องท่ีเรียน กิจกรรมการเคลื่อนไหวกาย อารมณ> ความรู#สึก ก็จะมีสัดส�วนน#อยลง  
หลักสําคัญสําหรับครู ก็คือ พยายามคิด และทําให#ได#มากท่ีสุดเท�าท่ีจะคิดได# และทําได# ประสบการณ>
และการเรียนรู#ท่ีได#รับจากการสอนจะเป7นบทเรียนให#ครูคิด และทําได#ดีมากข้ึน และดีข้ึนไปตามลําดับ 
การจัดการเรียนรู#ฐานสมรรถนะเชิงรุก 
  ดังได#กล�าวและข#างต#นว�า การจัดการเรียนรู#ฐานสมรรถนะท่ีมุ�งเปtาหมายไปท่ี
ความสามารถ ในการทําได# โดยการผสานความรู# ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเป7นต�อการทํา (สิ่งใด   
สิ่งหนึ่ง) ได# ซ่ึงหมายความว�า ผู#เรียนจะต#องมีความรู# ความเข#าใจ ทักษะ เจตคติ/คุณลักษณะ ดังกล�าว 
ไปใช#หรือแก#ป]ญหาในสถานการณ>ต�าง ๆ ในชีวิต ดังนั้น บทบาทหน#าท่ีครู ก็คือ การจัดประสบการณ> 
และกิจกรรมการเรียนรู#ให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#ได#ดีซ่ึงก็ต#องอาศัยการจัดการเรียนรู#เชิงรุกนั้นเอง     
อันท่ีจริง การเรียนรู#ฐานสมรรถนะ มีลักษณะ ท่ีเป7นการเรียนรู#เชิงรุกอยู�แล#ว เนื่องจากการเรียนรู#ฐาน
สมรรถนะ เอ้ือให#ครูมีการจัดการเรียนรู#อยู�แล#ว เนื่องจากการเรียนรู#ฐานสมรรถนะ เน#นการปฏิบัติ 
การทําได# ซ่ึงมีลักษณะเป7นการเรียนรู#เชิงรุก คือการปฏิบัติหรือการลงมือทํา ช�วยให#ผู#เรียนได#เรียนรู#
อย�างต่ืนตัวท้ัง 4 ด#าน คือ ในการปฏิบัติ ผู#เรียนต#องการเคลื่อนไหวร�างกายในอิริยาบถต�าง ๆ โดยใช#
แรงหนักบ#าง เบาบ#าง เรียนต#องใช#ความคิด ผู#เรียนต#องมีความรู#สึกอารมณ>ท่ีอยากจะทํา หรือสนุกท่ีจะ
ทําและผู# เรียนมีโอกาสท่ีจะปรึกษาหารือ และร�วมมือทํางานกับเพ่ือนการจัดการเรียนรู#เชิงรุก  
ทําให#ผู#เรียนมีความต่ืนตัวใน 4 ด#าน ดังกล�าว ย�อมส�งผลให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#ได#ดีอย�างไรก็ตาม 
หากครูจัดการเรียนรู# ฐานสมรรถนะ ซ่ึงมุ� ง เปtาหมายให#ผู# เรียนสามารถ สิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง )  ได#  
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โดยการให#ผู#เรียนได#รับความรู# แต�ผู#เรียนไม�ได#มีโอกาสได#สร#างความหมาย และความเข#าใจในสิ่งท่ี
เรียนรู# ให#แก�ตนเอง และความเข#าใจท่ีได#รับอย�างผิวเผินก็จะส�งผลกระทบไปถึงการปฏิบัติ และการ
ขาดความเข#าใจ อย�าแท#จริง ก็จะเป7นอุปสรรคต�อการประยุกต>ใช#ในสถานการณ>การต�าง ๆ เป7นไปใน
ลักษณะท่ีไม�เกิดข้ึนในตัวผู#เรียนอย�างแท#จริง เป7นเพียงครูบอก ท่ีกํากับให#ผู#เรียนต#องปฏิบัติตัวจากท่ี 
ครูสั่งไม�ได#เกิดจาการมีอารมณ> ความรู#สึก เห็นคุณค�า ความสําคัญในเรื่องก็ย�อมส�งผลต�อการเกิด
สมรรถนะท่ีแท#จริง เช�นเดียวกับกรณีท่ีเกิดข้ึนกับความรู#และทักษะ 
  ดังนั้น จะเห็นได#ว�าการจัดการเรียนรู#ฐานสมรรถนะ ตามแนวทางท่ีให#ไว#ในหัวข#อ 3.1 
จํานวน 6 แนวทางนั้นจะเกิดผลอย�างแท#จริงได#นั้น ก็ต#องใช#การจัดการเรียนรู#เชิงรุกเข#ามาช�วยใน
ข้ันตอนต�าง ๆ ของกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูออกแบบซ่ึงเป7นเรื่องท่ีสามารถทําได#อย�างดีเพราะ
แนวคิดท้ังการจัดการเรียนรู#ฐานสมรรถนะ และแนวคิดการจัดการเรียนรู#เชิงรุกมีลักษณะท่ีเอ้ือเฟtอต�อ
กันและสนับสนุนกันอยู�แล#ว  
  การวัดและการประเมินผลสมรรถนะ 
  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู# จําเป7นต#องมีการปรับเปลี่ยนให#สอดคล#องกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู#ฐานสมรรถนะ โดยให#มีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
  1. มุ�งวัดสมรรถนะอันเป7นองค>ประกอบรวมของความรู#  ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะต�าง ๆ ไม�ใช#เวลามากการการสอบวัดตามตัวชี้วัดจํานวนมาก 
  2. วัดจากพฤติกรรม/การกระทํา/การปฏิบัติ ท่ีแสดงออกถึงความสามารถในการใช#
ความรู# ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต�าง ๆ ตามเกณฑ>ปฏิบัติ (Performance Criteria) ท่ีกําหนด
เป7นการวัดอิงเกณฑ> มิใช�อิงกลุ�มและมีกลักฐานการปฏิบัติ (Evidence) ใช#ตรวจสอบได# 
  3. ใช#การประเมินตามสภาพจริง จากสิ่งท่ีผู#เรียนได#ปฏิบัติจริง และความก#าวหน#าใน
การปฏิบัติงาน เช�นการประเมินจากการปฏิบัติ หรือการประเมินโดยใช#แฟtมสะสมผลงาน รวมถึงการ
ประเมินตนเอง 
  4. ใช#สถานการณ>เป7นฐาน เพ่ือให#บริบทการวัดและการประเมินเป7นสภาพจริงมาก
ข้ึน เช�น อาจเตรียมสามารถได#หลายประเด็นในสถานการณ>เดียวกัน 
  5. ผู#เรียนได#รับการประเมินไปตามลําดับข้ันของสมรรถนะท่ีกําหนด หากไม�ผ�าน
จะต#องได#รับการซ�อมเสริม 
  6. การรายงานผล เป7นการให#ข#อมูลพัฒนาการและความสามารถของผู# เรียน
ตามลําดับข#อเสนอแนะท่ัวไปในการจัดการเรียนรู#ฐานสมรรถนะให#มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให#การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนรู#ฐานสมรรถนะมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ จึงขอให#ข#อเสนอแนะแก�ครู ผู#บริหาร และบุคลากรท่ีเก่ียวข#อง ดังนี้ 
  - จัดสาระการเรียนรู#ให#เชื่อมโยงกับการใช#ประโยชน>ในชีวิตประจําวันโดยเน#นการปฏิบัติ 
  ทักษะการเรียนรู#ในศตวรรษท่ี 21 สําหรับประเทศไทย  
  ไพฑูรย> สินลารัตน> และคนอ่ืน ๆ  (2561, น. 118-121) ได#กล�าวไว# 7 ประการ ดังนี้ 1. มีทักษะ
ในการคิดและวิจารณญาณและประเมิน (Critical Thinking and Evaluation) 2. ทักษะการคิดวิเคราะห>และ
สังเคราะห> (Analysis and Synthesis) 3. คิดสร#างสรรค>และมีจินตนาการ (Creayive and Imagination)        
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4. มีผลผลิตและนวัตกรรม (Productivity and Innovation) 5. ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก#ป]ญหา 
(Chang and Problem-Solving) 6. สื่อสาร 
  ดังนั้น ขอบข�ายและภารกิจของการบริหารวิชาการในสถานศึกษา นอกเหนือจาก
การดําเนินการตามกรอบท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล#วสถานศึกษายังต#องคํานึง
แนวโน#มและนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล#องกับยุคสมัย เพ่ือให#เกิดการเรียน 
การสอนท่ีท่ีสอดคล#องและตรงกับหลักสูตรงานงานวิชาการของสถานศึกษาอันเป7นหัวใจสําคัญของ
งานในโรงเรียน 

 
2.4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภารกิจใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเป7นเป7นโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนในเวลาเดียวกันโดยได#รับการ
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ>ทุกพระองค> โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค>และประวัติการก�อต้ัง
โรงเรียน ซ่ึงประกอบด#วย 
 1. กลุ�มโรงเรียนพระราชูปถัมภ> สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (จํานวน             
15 โรงเรียน) กลุ�มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ> สมเด็จพระเจ#าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
  จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเจ#าอยู�หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ในครั้งท่ีดํารงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร  และทรงรับโรงเรียนไว#ในพระราชูปถัมภ> โรงเรียนในโครงการ จํานวน 15 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 
  2. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี 
  3. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม 
  4. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชร 
  5. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร>ธานี 
  6. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 
  7. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
  8. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 
  9. โรงเรียนทีป]งกรวิทยาพัฒน> (วัดโบสถ>) กรุงเทพมหานคร 
  10. โรงเรียนทีป]งกรวิทยาพัฒน> (วัดน#อยใน) กรุงเทพมหานคร 
  11. โรงเรียนทีป]งกรวิทยาพัฒน> (ทวีวัฒนา) กรุงเทพมหานคร 
  12. โรงเรียนป]งกรวิทยาพัฒน> (วัดประดู�) จังหวัดสมุทรสงคราม 
  13. โรงเรียนทีป]งกรวิทยาพัฒน> (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) จังหวัดปทุมธานี 
  14. โรงเรียนทีป]งกรวิทยาพัฒน> (วัดสุนทรสถิต) จังหวัดสมุทรสาคร 
  15. โรงเรียนราชป�โยรสา ยุพราชานุสรณ> จังหวัดน�าน 
 2. กลุ�มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ> สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(จํานวน 5 โรงเรียน) จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและจัดต้ังตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให#เป7นสถานศึกษาสําหรับบุตรหลานข#าราชการบริพารและ
เพ่ือให#โอกาสแก�เยาวชนท่ัวไป โรงเรียนในโครงการ จํานวน 5 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
  2. โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
  3. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
  4. โรงเรียนป�ยชาติพัฒนา 
  5. โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
 3. กลุ�มโรงเรียนในพระอุปถัมภ>พระเจ#าวรวงศ>เธอพระองค>เจ#าโสมสวลี วรราชาทินัดดามาตุ  
และในพระอุปถัมภ>ทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (จํานวน 24 โรงเรียน)   
  1. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ในพระอุปถัมภ> พระเจ#าวรวงศ>เธอพระองค>เจ#าโสม 
สวลีวรราชาทินัดดามาตุ จัดต้ังเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระเจ#าวรวงศ>เธอพระองค>เจ#าโสมสวลี วรราชาทินัดดา
มาตุ และได#ขอประทานนามจากพระเจ#าวรรวงค>เธอ พระองค>เจ#าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดย
ประทานชื่อใหม�จากเดิม “โรงเรียนมัธยมวัดทองสะอาด” เป7น “โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา” เม่ือ
วันท่ี 4 เมษายน 2538 และทรงรับไว#ในพระอุปถัมภ>  
  2. กลุ�มโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จัดต้ังเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
เจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและได#รับพระกรุณาพระราชทานพระอนุญาตชื่อจากทูลกระหม�อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เป7นโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย มีจํานวน    
4 โรงเรียน 
   1. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
   2. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก 
   3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 
   4. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 
  3. กลุ�มโรงเรียนเพียงหลวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย>              
โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได#น#อมนําพระดําริของทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา              
สิริวัฒนาพรรณวดี ท่ีพระองค>ทรงห�วงใยต�อ สภาพป]ญหาท่ีเกิดข้ึนกับเด็ก พ้ืนท่ีชนบทท่ีอยู�ห�างไกล 
ในถ่ินทุรกันดาร เส#นทางคมนาคมไม�สะดวก การติดต�อประสานงานในพ้ืนท่ีระหว�างอําเภอและจังหวัด
เป7นไปด#วยความยากลําบาก ส�งผลให#เด็กขาดอุปกรณ>ในการเรียนการสอนและอุปกรณ>เสริมทักษะ 
ในการพัฒนาเด็กในแต�ละช�วงวัยให#มีพัฒนาการอย�างเหมาะสม ตลอดจน ขาดแคลนบุคลากรครูผู#สอน 
ไม�เพียงพอกับอัตราส�วนต�อเด็กในโรงเรียน ทําให#เด็กมีพัฒนาการด#านต�าง ๆ ไม�เหมาะสมกับวัย  
  พระองค>ทรงมีพระดําริให# กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย> โดย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดําเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
ครอบครัว ตามโครงการ “โรงเรียนเพียงหลวง” เพ่ือพัฒนาทักษะด#านต�าง ๆ ของเด็กให#เหมาะสมกับ
วัย สืบทอดภูมิป]ญญาท#องถ่ินไม�ให#สูญหาย รวมถึงให#ครอบครัวและชุมชนได#รับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเปtาหมาย 18 จังหวัด เป7นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับแนวชายแดนของประเทศเพ่ือนบ#าน และ
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ>ฯ รวมจํานวน 19 โรงเรียน ดังนี้ 
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  1. เพียงหลวง 1 (บ#านท�าตอน) ในทูลกระหม�อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี 
  2. เพียงหลวง 2  ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี                     
  3. เพียงหลวง 3 (บ#านเหมืองแร�อีต�อง) ในทูลกระหม�อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา               
สิริวัฒนาพรรณวดี 
  4. เพียงหลวง 4 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  
  5. เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี                     
  6. เพียงหลวง 6 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี                     
  7. เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี                     
  8. เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี                     
  9. เพียงหลวง 9 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  10. เพียงหลวง 10 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
  11. เพียงหลวง 11 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี           
  12. เพียงหลวง 12 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      
  13. เพียงหลวง 13 (ประชาบํารุง) ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี                    
  14. เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี       
  15. เพียงหลวง 15 (บ#านรังแตน) ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  16. เพียงหลวง 16 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
  17. เพียงหลวง 17 (บ#านแสง) ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  18. เพียงหลวง 18 ในทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
  19. มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ>สมเด็จพระเจ#าลูกเธอ เจ#าฟtาอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 4. กลุ�มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ (จํานวน 5 โรงเรียน) 
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เป7นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 
ในวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 และพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัว พระราชทานนาม “นวมินทราชูทิศ” 
ได#แก� โรงเรียน 5 แห�งท่ัวประเทศ : 
  1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
  2. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
  3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร 
  4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค> 
  5. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม� 
 5. กลุ�มโรงเรียนรัชดาภิเษก (จํานวน 10 โรงเรียน) 
  จัดต้ังข้ึน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 25 ป� ในวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยจัดต้ังโรงเรียน



93 

ระดับสามัญศึกษา จํานวน 9 โรง แต�ละโรงได#รับนามพระราชทานว�า “รัชดาภิเษก” ประกอบกับชื่อ
อําเภออันเป7นท่ีตั้ง ดังนี้ 
  1. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
  2. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห>บุรี 
  3. โรงเรียนบ�อพลอยรัชดาภิเษก อําเภอบ�อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
  4. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย> 
  5. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร#อยเอ็ด 
  6. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
  7. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ�ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ> อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนนี้ถือกําเนิดจากการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล#าโปรดกระหม�อม ให#มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ>จัดสร#างโรงเรียนสําหรับ
บุตรผู#ป�วยโรคเรื้อนท่ีเลี้ยงแยกจากบิดามารดาต้ังแต�แรกเกิด เพราะเด็กเหล�านี้ไม�ได#รับเชื้อโรคเรื้อน 
แต�มีพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต�อ บังคับมิให#เข#าโรงเรียนใดรับเข#าเป7นนักเรียน ซ่ึงพระองค>ทรง
เห็นว�าเพ่ือความเป7นธรรม เด็กเหล�านี้ควรมีสิทธิเสรีภาพเช�นเดียวกับเด็กอ่ืน ๆ และได#พระราชทาน 
พระราชทรัพย>ส�วนพระองค>ให#สร#างอาคารใหม� 500,000 บาท บนท่ีดินราชพัสดุจํานวน 32 ไร� และ
อีก 500,000 บาท ให#ใช#เงินสําหรับบริหารโรงเรียน ทําการจดทะเบียนเป7นโรงเรียนราษฎร> ป� พ.ศ.
2506 พระราชทานชื่อว�า “โรงเรียนราชประชาสมาสัย” โดยมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรม
ราชูปถัมภ>เป7นเจ#าของ และท�านผู#หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา รองประธารกรรมการบริหาร
มูลนิธิเป7นผู#จัดการ เป�ดรับนักเรียนรุ�นแรก 40 คน มีครู 3 คน ทรงรับนักเรียนเหล�านี้ไว#ในพระบรมรา
ชานุเคราะห>อยู�ประจําท่ีโรงเรียน ต�อมาในวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2507 ได#พระราชทานเงินส�วน
พระองค>อีก 1,000,000 บาท เพ่ือสร#างอาคารหลังท่ี 2 และทรงมีพระราชดํารัสสั่งให#รับเด็กท่ัวไปเข#า
เรียนได#ตามความสมัครใจ ดังนั้นในป�การศึกษา 2508 โรงเรียนจึงได#รับนักเรียนไป-กลับในท#องถ่ิน 
เข#ามาเรียนด#วย) 
  8. โรงเรียนท�าแซะรัชดาภิเษก อําเภอท�าแซะ จังหวัดชุมพร 
  9. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  10. โรงเรียนรัชดาภิเษก อําเภอหนองจิก จังหวัดป]ตตานี 
 6. กลุ�มโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (จํานวน 33 โรงเรียน) 
  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสท่ีทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว�าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล#าเจ#าอยู�หัว พระมหากษัตริย>ไทยท่ีเคยทรงครองราชย>ยาวนานท่ีสุด นับต้ังแต�วันท่ี                   
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เป7นเวลา 42 ป� 23 วัน เป7นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 31 โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนห#วยซ#อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
  2. โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
  3. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อําเภอสองแคว จังหวัดน�าน 
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  4. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค> รัชมังคลาภิเษก อําเภอเวียงสา จังหวัดน�าน 
  5. โรงเรียนโป�งหลวงวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
  6. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  7. โรงเรียนศรีจันทร>วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ> 
  8. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
  9. โรงเรียนน้ําพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก�น 
  10. โรงเรียนเหล�าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิ เษก อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ                   
(แรกต้ังข้ึนกับจังหวัดหนองคาย) 
  11. โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ                
(แรกต้ังข้ึนกับจังหวัดหนองคาย) 
  12. โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอบ#านดุง จังหวัดอุดรธานี 
  13. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 
  14. โรงเรียนดงใหญ�วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอวาป�ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
  15. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
  16. โรงเรียนหนามแท�งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอศรีเ มืองใหม� จังหวัด
อุบลราชธานี 
  17. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค> รัชมังคลาภิเษก อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
  18. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
  19. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 
  20. โรงเรียนรมย>บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอบ#านด�าน จังหวัดบุรีรัมย> 
  21. โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอปรางค>กู� จังหวัดศรีสะเกษ 
  22. โรงเรียนทุ�งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
  23. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอเมืองสุรินทร> จังหวัดสุรินทร> 
  24. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร> 
  25. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
  26. โรงเรียนไผ�ดําวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  27. โรงเรียนสะตอวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
  28. โรงเรียนร�มเกล#าวัฒนานคร สระแก#ว รัชมังคลาภิเษก อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก#ว 
  29. โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอท�าฉาง จังหวัดสุราษฎร>ธานี 
  30. โรงเรียนทุ�งใหญ�เฉลิมราชอนุสรณ> รัชมังคลาภิ เษก อําเภอทุ�งใหญ�  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
  31. โรงเรียนบางกล่ําวิทยา รัชมังคลาภิเษก อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 
  32. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก (บ#านนายอ) อําเภอนาค จังหวัดกาฬสินธุ> (สพป.กาฬสินธุ>เขต 3) 
  33. โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ#านโนนป�าเลา อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี (สพป.
อุบลราชธานี เขต 5) 
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 7. กลุ�มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ#าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป� จังหวัดสกลนคร (จํานวน 10 โรงเรียน) 
  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคล 
ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป� ในวันท่ี 9 
มิถุนายน 2539 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล#า
โปรดกระหม�อมพระราชทานนามว�า “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ประกอบกับชื่อจังหวัดอันเป7นท่ีต้ัง   
มี 9 โรงเรียน ดังนี้จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ#าอยู�หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องใน
มหามงคลวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 50 ป� ในป� พ.ศ. 2539 และมุ�งเน#นให#มีลักษณะ
เช�นเดียวกับโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ> และจัดการเรียนการสอน ให#นักเรียนมี
ความรู#ทางวิชาการเป7นอย�างดี มีความประพฤติเป7นท่ีพึงประสงค>ของสังคม และสามารถดํารงตนอยู�ใน
สังคมได#อย�าง มีคุณภาพ รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจําและไป-กลับ โดยมีโรงเรียนจํานวน 9 โรงเรียน 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล#าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว�า “โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ต�อท#ายด#วยจังหวัด 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อําเภอหนองขาหย�าง จังหวัดอุทัยธานี 
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา อําเภอพนมสารคาม จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ> อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ> 
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ> อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ> 
6. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด 

สุพรรณบุรี 
7. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
8. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อําเภอคลองท�อม จังหวัดกระบี่ 
9. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร>ธานี อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร>ธานี 

  10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรง
ครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ป� จังหวัดสกลนคร ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให#จัดต้ังสถานศึกษา
ในจังหวัดท่ีมีพระตําหนักต้ังอยู�เพ่ือเป7นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัวทรงครองราชย> 
ครบ 50 ป� เป7นโรงเรียนท่ีจัดต้ังในวโรกาสเดียวกัน  

8. กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ#าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (จํานวน 12 โรงเรียน) 
 กลุ�มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 9 โรงเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย โรงเรียน

สุรินทร>ราชมงคล จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ#าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา  วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติท่ีพระองค>มีพระมหากรุณาธิคุณต�องานด#านการศึกษา และได#รับพระราชทานนามโรงเรียน
จากสมเด็จพระนางเจ#าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และโรงเรียนประชามงคล อยู�ในพ้ืนท่ีโครงการ 
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ห#วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และได#รับพระราชทานนามโรงเรียนจากสมเด็จพระนางเจ#า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนในโครงการ จํานวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน#อมเกล#า 

2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
3. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
4. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
5. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
6. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
7. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
8. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี อําเภอลําลูกกา จังหวัด 

ปทุมธานี 
9. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
10. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี 
11. โรงเรียนสุรินทร>ราชมงคล จังหวัดสุรินทร>  
12. โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี 

9. กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ในพระราชูปถัมภ> สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (จํานวน 12 โรงเรียน)  
 กระทรวงศึกษาธิการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ท่ีทรงมีต�อการศึกษาของชาติ ทรงส�งเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติในทุกพ้ืนท่ีท่ีพระองค>เสด็จ 
ให#ได#รับการศึกษา สะท#อนให#เห็นถึงพระราชหฤทัยท่ีทรงมุ�งม่ันส�งเสริมและทรงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการศึกษาในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเป7นโอกาสท่ีจะได#สนอง
พระราชปณิธานด#วยการจัดสร#างสถานศึกษา เพ่ือเป7นอนุสรณ>สถานให#อนุชนรุ�นหลังได#รําลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค>ท�านสืบไป จึงได#มีประกาศเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 
2539 ให#จัดต้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาเป7นการเฉลิมพระเกียรติ และน#อมเกล#าถวายเป7นราชสักการะแด�
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยขณะแรกสถาปนาโรงเรียนได#ใช#ชื่อว�า “โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และต�อมาได#รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุด 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัว พระราชทานชื่อใหม�เป7น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร>” และตามด#วยชื่อจังหวัดท่ีโรงเรียนต้ังอยู� ประกอบด#วย 
  1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ลพบุรี 

2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> พะเยา 
3. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> กาญจนบุรี 
4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ร#อยเอ็ด 
5. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> กําแพงเพชร 
6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ศรีสะเกษ 
7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ภูเก็ต 
8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> นครศรีธรรมราช 
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9. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ยะลา 
10. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> ระยอง 
11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> สมุทรสาคร 
12. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร> หนองบัวลําภู 

10. กลุ�มโรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย (จํานวน 12 โรงเรียน)  
 จัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระเจ#าลูกยาเธอ เจ#าฟtาจุฬาภรณ>วลัยลักษณ> อัครราชกุมารี  

1. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย ชลบุรี 
2. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย เชียงราย 
3. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย ตรัง 
4. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 
5. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย บุรีรัมย> 
6. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
7. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย พิษณุโลก 
8. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
9. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
10. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย ลพบุรี 
11. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย เลย 
12. โรงเรียนจุฬาภรณ>ราชวิทยาลัย สตูล 

11. กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ#าพ่ีนางเธอ เจ#าฟtากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร> (จํานวน 8 โรงเรียน) 
 เป7นโรงเรียนท่ีได#รับพระราชทานมาเป7นชื่อโรงเรียนท่ีอยู�ในพระอุปถัมภ>ของสมเด็จพระเจ#า 
พ่ีนางเธอ เจ#าฟtากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร> โรงเรียนในโครงการ จํานวน  
8 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  2. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
  3. โรงเรียนวราวัฒนา อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย> 
  4. โรงเรียนวไลย อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ> 
  5. โรงเรียนอานันท> อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ> 
  6. โรงเรียนมหิดล อําเภอสะบ#าย#อย จังหวัดสงขลา 
  7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร> บางปอประชารักษ> 
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
  8. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเป7นนั้น เป7นโรงเรียนท่ี ได#รับพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ#าอยู�หัวรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศานุวงศ> โดยจัดต้ังข้ึนวาระและโอกาสอัน
สําคัญ และมีวัตถุประสงค>ในการก�อต้ังโรงเรียนเพ่ือกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาโดยทุกกลุ�ม
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได#ใช#คําขวัญร�วมกัน คือ รักษ>ศักด์ิศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานตาม
พระราชดําริ 
 
2.5 เทคนิคการเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห,ทางสถิติ 
 2.5.1 การสัมภาษณ>เชิงลึก (In-depth Interview) 
  การสัมภาษณ>เชิงลึก (In-depth Interview) เป7นวิธีการเก็บรวบรวมข#อมูลท่ีผู#วิจัย
จะสัมภาษณ>กับผู#ให#ข#อมูลหลักเป7นรายบุคคล ใช#คําถามปลายเป�ดเพ่ือให#ผู#ให#ข#อมูลได#แสดงความ
คิดเห็น และทําให#ผู#วิจัยยังสามารถทราบถึงความคิดเห็นหรือความรู#สึกในแง�มุมต�าง ๆ ท่ีอาจจะ
นอกเหนือจากการคาดคะเน ของผู#วิจัย ซ่ึงข#อมูลดังกล�าวถือว�าเป7นประโยชน>แก�การวิเคราะห>ข#อมูล 
นอกจากนั้นสําหรับคําถามท่ีเก่ียวกับความรู#สึก การใช#คําถามปลายเป�ดจะสามารถให#คําตอบได#ดีกว�า 
และลึกซ้ึงกว�าคําถามปลายป�ด (สุภางค> จนัทวานิช, 2549) 
  1. หลักการสัมภาษณ> 
   การสัมภาษณ> (Interview) คือ การรวบรวมข#อมูลโดยการสื่อสารสองทาง (Two 
way Communication) มีการสนทนาระหว�างผู#มีข#อมูลกับผู#ต#องการทราบข#อมูลเป7นการถามตอบกัน
โดยตรง หากมีข#อสงสัยหรือเข#าใจไม�ชัดเจนก็ทําความเข#าใจจนชัดเจนในทันที เป7นการสร#างความ
ม่ันใจให#ท้ังผู#ตอบและผู#ถาม (ภาณุพงศ> สิงหรา ณ อยุธยา, 2547) 
   หลักเกณฑ>ในการสัมภาษณ>  
   1. ผู#สัมภาษณ>ต#องมีจุดมุ�งหมายท่ีชัดเจนว�าต#องการรู#สิ่งใดจากผู#ถูกสัมภาษณ>  
   2. ผู#สัมภาษณ>ต#องเตรียมคําถามหรือคําสัมภาษณ>ท่ีเก่ียวข#องไว#ล�วงหน#า  
   3. ผู#สัมภาษณ>ต#องสร#างความเป7นกันเองโดยการยิ้มแย#มแจ�มใสแก�ผู#ถูกสัมภาษณ>  
   4. ผู#สัมภาษณ>ควรรู#เรื่องท่ีตนเองจะสัมภาษณ>เป7นอย�างดีเพ่ือช�วยในการสรุปผล 
และช�วยในการต้ังคําถามเสริมระหว�างท่ีสัมภาษณ>  
   5. ต#องมีการจดบันทึกผลการสัมภาษณ>อย�างรวดเร็วเพ่ือไม�ให#ผู#ถูกสัมภาษณ>
หวาดระแวง 
  2. ประเภทของการสัมภาษณ> การสัมภาษณ>แบ�งออกเป7น 2 ประเภท ดังนี้ 
   1. การสัมภาษณ>แบบเป7นทางการ เป7นการสัมภาษณ>ท่ีผู#สัมภาษณ>ต#องเตรียม
คําถามหรือแบบสัมภาษณ>ล�วงหน#าให#ครอบคลุมเนื้อหาหรือเรื่องราวท่ีต#องการทราบจากผู#ถูก
สัมภาษณ> 
   2. การสัมภาษณ>แบบไม�เป7นทางการ เป7นการสัมภาษณ>ท่ีผู#สัมภาษณ>เตรียมแต�      
จุดมุ�งหมายไว#แล#วใช#วิธีการสนทนาซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู#สัมภาษณ>ต#องพยายามให#             
ผู#ถูกสัมภาษณ>รู#สึกว�ามีบรรยากาศท่ีเป7นกันเอง และอาจมีการปtอนคําถามนําบ#าง 
   การสัมภาษณ>มีประเภทและลักษณะแตกต�างกันตามจุดมุ�งหมาย ธรรมชาติและ
ขอบเขตของการสัมภาษณ> อาจแบ�งการสัมภาษณ>ท่ีสําคัญเป7นประเภทต�าง ๆ ได#ดังนี้ 
    2.1 การสัมภาษณ>เป7นรายบุคคล (Individual Interview) เป7นการสัมภาษณ>
ท่ีนิยมใช#กันมากท่ีสุดโดยการสัมภาษณ>ทีละคนซักถามกันจนเป7นท่ีพึงพอใจแล#ว จึงสัมภาษณ>คนอ่ืน
ต�อไปการสัมภาษณ>แบบนี้ ผู#สัมภาษณ>กับผู#ให#สัมภาษณ>จะมีความเป7นอิสระและเป7นส�วนตัวมาก  
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    2.2 การสัมภาษณ>เป7นกลุ�ม (Group Interview) เป7นการสัมภาษณ>พร#อมกัน
ในเวลาเดียวกันครั้งละหลาย ๆ คน อาจเป7นกลุ�มใหญ�หรือกลุ�มเล็กก็ได# ทุกคนตอบคําถามเดียวกัน
หมด ฉะนั้นคําตอบของผู#ให#สัมภาษณ>บางคนจึงอาจถูกชักนําจากคําตอบของผู#สัมภาษณ>คนอ่ืนได# 
    2.3 การสัมภาษณ>แบบใช#ผู#สัมภาษณ>คนเดียวกับผู#สัมภาษณ>หลาย (Single 
and Panel Interview) การสัมภาษณ>จะให#ได#ผลดีควรใช#ผู#สัมภาษณ>คนเดียวสัมภาษณ>กลุ�มตัวอย�าง 
หรือผู#ให#สัมภาษณ>ทุกคน เพราะไม�เกิดความแตกต�างกันระหว�างผู#สัมภาษณ> การใช#สัมภาษณ>เพียงคน
เดียวมักจะเสียเวลานานอาจมีเหตุการณ>บางอย�างทําให#ข#อมูลเปลี่ยนแปลงได# ฉะนั้น ในทางปฏิบัติจึง
นิยมใช#การสัมภาษณ>แบบมีผู#สัมภาษณ>หลายคนช�วยกันสัมภาษณ>จะทําให#รวบรวมข#อมูลได#เร็วข้ึน แต�
จะต#องมีการคัดเลือกผู#สัมภาษณ>และฝ�กอบรมเพ่ือทําความเข#าใจและตกลงหลักเกณฑ>ร�วมกันก�อน 
ส�วนการสัมภาษณ>แบบผู#สัมภาษณ>หลายคนอีกลักษณะหนึ่งเป7นแบบ Panel นั้นเป7นการใช#ผู#สัมภาษณ>
ท่ีเป7นผู#มีความรู#ในด#านต�าง ๆ กัน สัมภาษณ>ผู#ให#สัมภาษณ>หรือกลุ�มตัวอย�างคนเดียวพร#อมกัน ซ่ึงจะ
ทําให#ได#ข#อมูลถูกต#องครบถ#วนและสมบูรณ>ยิ่งข้ึน 
    2.4 การสัมภาษณ>แบบมีโครงสร#าง  (Structured Interview) หรือแบบ
มาตรฐาน (Standardized Interview) เป7นแบบท่ีมีการเตรียมการ มีแผนการสัมภาษณ>และการ
บริหาร การสัมภาษณ>จัดเตรียมไว#ค�อนข#างแน�นอนเป7นการล�วงหน#า การสัมภาษณ>เป7นมาตรฐานและ
เป7นทางการมาก ผู#ให#สัมภาษณ>ทุกคนจะตอบคําถามเดียวกันและถามคําถามก�อนหลังเรียงตามลําดับ
เหมือนกัน 
    2.5 การสัมภาษณ>แบบไม�มีโครงสร#างหรือมาตรฐานน#อย (Less Standardized 
Interview) การสัมภาษณ>จะยืดหยุ�น เป�ดกว#างไม�เป7นทางการมากนัก จะถามอะไรก�อนหลังก็ได# 
รวมท้ังไม�จําเป7นต#องถามคําถามเหมือนกันทุกคนก็ได# ผู#สัมภาษณ>มีอิสระในการถามและสามารถ
ปรับเปลี่ยนการซักถามให#เหมาะสมกับผู#ให#สัมภาษณ>แต�ละคนได# 
    2.6 การสัมภาษณ>แบบกําหนดคําตอบล�วงหน#า (Directive Interview) เป7น
การสัมภาษณ>แบบกําหนดคําตอบไว#ให#สําหรับผู#สัมภาษณ>เลือกตอบ เช�น ใช� ไม�ใช� เคย ไม�เคย หรือ
แบบท่ีมีคําตอบให#เลือก เป7นต#น 
    2.7 การสัมภาษณ>แบบไม�กําหนดคําตอบล�วงหน#า (Non-Directive Interview) 
แบบนี้ผู#ให#สัมภาษณ>ตอบได#ตามความพอใจอย�างอิสระ จะตอบอย�างไรก็ได# ผู#สัมภาษณ>จะปล�อยให#ผู#
สัมภาษณ>พูดและแสดงพฤติกรรมอย�างเสรี 
    2.8 การสัมภาษณ>แบบเจาะลึก (DepthInterview) แบ�งเป7น 2 ลักษณะ คือ 
     (1) การสัมภาษณ>แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual DepthInterview) เป7น
การซักถามพูดคุยกันระหว�างผู#สัมภาษณ>และผู#ให#สัมภาษณ> เป7นการถามเจาะลึกล#วงคําตอบอย�าง
ละเอียดถ่ีถ#วน การถามนอกจากจะให#อธิบายแล#วจะต#องถามถึงเหตุผลด#วยการสัมภาษณ>แบบนี้จะ
ใช#ได#ดีกับการศึกษาวิจัยเรื่องท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความต#องการ ความเชื่อ ค�านิยม 
บุคลิกภาพในลักษณะต�าง ๆ 
     (2) การสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) เป7นการสัมภาษณ>
และสนทนาแบบเจาะประเด็น ด#วยการเชิญผู#ร�วมสนทนามารวมเป7นกลุ�ม กลุ�มละประมาณ 5-7 คน 
แล#วเป�ดโอกาสให#ผู#ร�วมสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกันอย�างกว#างขวางในประเด็นต�าง ๆ ท่ีเราต#องการ
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แล#วพยายามหาข#อสรุป การสนทนากลุ�มนี้เหมาะกับการวิจัยท่ีต#องการหารูปแบบ โครงสร#าง แนวคิด
ใหม� ๆ รวมท้ังค#นหาตัวกําหนดพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย>  
  ข้ันตอนของการสัมภาษณ>  
  การสัมภาษณ>มีข้ันตอนในการดําเนินการ 3 ข้ัน ดังนี้  
  1. ข้ันเริ่มสัมภาษณ> ผู#สัมภาษณ>ควรคํานึงถึงเทคนิคท่ีสําคัญ ดังต�อไปนี้  
   1.1 ผู#สัมภาษณ>จะต#องแนะนําตนเอง บอกจุดมุ�งหมายของการสัมภาษณ> พร#อม
ท้ังพยายามชี้แนะให#ผู#ถูกสัมภาษณ>เห็นว�าเขามีส�วนสําคัญมากในการท่ีจะทําให#งานเก็บรวบรวมข#อมูล
ครั้งนี้สําเร็จลุล�วงไปได#อย�างสมบูรณ> และจะต#องชี้แจงแก�ผู#ถูกสัมภาษณ>ด#วยว�าข#อมูลครั้งนี้ถือเป7น
ความลับ และถ#าจะบันทึกเทปต#องแจ#งแก�ผู#ถูกสัมภาษณ>ให#ทราบก�อนด#วย 
   1.2 พยายามสร#างบรรยากาศ และสัมพันธภาพท่ีดีในการสัมภาษณ> โดยใช#เวลา
เล็กน#อยสนทนาเรื่องท่ีผู#ถูกสัมภาษณ>สนใจท่ัว  ๆ  ไปก�อน เพ่ือให#ผู# ถูกสัมภาษณ>มีความคุ#นเคย                  
มีความรู#สึกเป7นมิตร และไว#วางใจผู#สัมภาษณ> 
  2. ข้ันสัมภาษณ>เนื้อหา ผู#สัมภาษณ>ควรคํานึงถึงเทคนิค ดังต�อไปนี้  
   2.1 คําถามควรสั้นกะทัดรัด และปล�อยให#ผู#ถูกสัมภาษณ>พูดอย�างเสรีเพ่ือท่ีเขาจะ
ได#รู#สึกว�าเขามีอิสระท่ีจะพูดตามท่ีเขาคิด  
   2.2 อย�าวิพากษ>วิจารณ> หรือสั่งสอนผู#ให#สัมภาษณ> เม่ือผู#ให#สัมภาษณ>ให#ข#อมูล
หรือมีพฤติกรรมท่ีขัดแย#งกับท่ีสังคมยอมรับ  
   2.3 อย�าใช#คําถามท่ีเป7นการชี้แนะคําตอบ  
   2.4 ในระหว�างสัมภาษณ> ผู#สัมภาษณ>ไม�ควรจะเร�งรัด หรือคาดค้ันคําตอบจาก
ผู#ให#สัมภาษณ>  
   2.5 ในกรณีท่ีผู#สัมภาษณ>ยังไม�ได#คําตอบท่ีชัดเจนหรือเป7นท่ีพอใจ ถ#ายังไม�คุ#นเคย
กันนักอาจจะผ�านไปก�อน เม่ือจบการสัมภาษณ>แล#วค�อยย#อนกลับมาถามใหม� โดยกล�าวในเชิงทบทวน
คําถาม หรือทบทวนคําตอบแบบสุภาพ  
  3. ข้ันยุติการสัมภาษณ> ควรกล�าวคําขอบคุณผู#ให#สัมภาษณ>ท่ีให#ความร�วมมือเป7น
อย�างดีในการสัมภาษณ>  
  การจดบันทึกคําตอบในแบบสัมภาษณ>  
  การจดบันทึกคําตอบในการสัมภาษณ> มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ต#องจดบันทึกทันทีหลังจากการสัมภาษณ>แล#ว เพ่ือกันลืมหรือสับสน 
  2. รายละเอียดท่ีจะบันทึก ได#แก� ชื่อผู#ให#สัมภาษณ> ท่ีอยู� วันท่ีสัมภาษณ> ผลการ
สัมภาษณ> ซ่ึงประกอบด#วย เรื่องท่ีสัมภาษณ> คําตอบของผู#ให#สัมภาษณ> ความคิดเห็นของผู#ให#
สัมภาษณ>ท่ีมีต�อป]ญหา ข#อสังเกตท่ีได#ในขณะสัมภาษณ>เก่ียวกับป]ญหานั้น ๆ สรุปข#อเสนอแนะและ
สรุปผลการสัมภาษณ> 
  3. ควรบันทึกแต�เนื้อหาสาระเท�านั้น ไม�ควรใส�ความคิดเห็นของผู#สัมภาษณ>เพราะ
อาจก�อให#เกิดความเอนเอียงได# 
  4. ถ#าไม�ได#คําตอบในการสัมภาษณ>ในคําถามใดผู#สัมภาษณ>ควรจะบันทึกเหตุผลไว#ด#วย 
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2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  เพชริน สงค>ประเสริฐ (2550) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดย
ยึดหลักการทํางานเป7นทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยมีวัตถุประสงค>เ พ่ือพัฒนารูปแบบ 
การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป7นทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว�า 
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป7นทีม ประกอบด#วย 4 องค>ประกอบหลัก 
ได#แก� 1) ภาวะผู#นําทางการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด#วย พฤติกรรมของผู#นํา ด#านการจัดองค>กร 
เพ่ือการเรียนการสอน การวางแผนองค>กรเพ่ือการสอน การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารการเรียน
การสอน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 2) การพัฒนา
ทีมงานวิชาการในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด#วย การรับรู#และค#นหาป]ญหา การรวบรวมและวิเคราะห>
ข#อมูลการวางแผนปฏิบัติการ การนําแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลลัพธ> 3) ภารกิจและขอบข�าย
งานวิชาการในสถานศึกษา ประกอบด#วย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู#  
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาแหล�งเรียนรู# การนิเทศการศึกษา การแนะแนว
การศึกษาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการส�งเสริมความรู#ทางวิชาการแก�
ชุมชน และ 4) กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด#วย การวางแผนงาน
วิชาการ การนําแผนไปปฏิบัติ การตรวจสอบประเมินผลงานวิชาการ และการปรับปรุงงานวิชาการ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป7นทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีสร#างข้ึน ประกอบด#วย 4 องค>ประกอบหลัก ได#แก� 1) ด#านภาวะผู#นําทางการเรียนการสอน  
2) ด#านการพัฒนาทีมงานวิชาการในสถานศึกษา 3) ด#านภารกิจและขอบข�ายงานวิชาการใน
สถานศึกษา และ 4) ด#านกระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ผลการประเมินพบว�ามีความ
เหมาะสมอยู�ในระดับมากการทดลองใช#รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป7นทีม
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส�งผลให#ผู#บริหาร/หัวหน#างานวิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ี
สอดคล#องกับบทบาทผู#นําทางวิชาการและบริบทของสถานศึกษา บุคลากร และผู#เก่ียวข#องมีความรู#
ความเข#าใจเก่ียวกับหลักการและข้ันตอนการทํางานเป7นทีม สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนได#
อย�างเป7นรูปธรรมการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป7นทีม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหลังจากทดลอง ยืนยันรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางาน
เป7นทีม 4 องค>ประกอบ ท่ีพัฒนาข้ึนว�า มีความเป7นไปได#และเหมาะสม อยู�ในระดับมาก 
  จํานงค> แจ�มจันทรวงษ> (2553) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบ
เครือข�าย เพ่ือส�งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบเครือข�ายเพ่ือส�งเสริมคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารระบบเครือข�ายเพ่ือส�งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีพัฒนาข้ึน คือ ได#รูปแบบเครือข�ายปฏิสัมพันธ>เชิงยุทธศาสตร> 
(Strategic Interactive Network Management: SINM Model) องค>ประกอบสําคัญ 3 ส�วน                
1) ระบบเครือข�าย ประกอบด#วยเครือข�ายโรงเรียนหรือหน�วยงานทางการศึกษา (School Education 
Network) และเครือข�ายท่ีไม�ใช�หน�วยงานทางการศึกษา (Non-School Education Network)                 
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2) การบริหารระบบเครือข�าย ประกอบด#วย การวิเคราะห>ยุทธศาสตร> การจัดทําแผนยุทธศาสตร> การ
นําแผนยุทธศาสตร>สู�การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร> โดยครอบคลุมภารกิจการ
บริหารงาน 4 ด#าน ได#แก� งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป โดยการ
บริหารสถานศึกษาของผู#บริหารท่ีมีภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดโครงสร#างองค>กรเป7นไป
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด และ 3) ด#านคุณภาพการศึกษาโดยองค>รวม 
ได#แก� คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพนักเรียน และคุณภาพสังคมซ่ึงจะต#องได#รับการพัฒนาอย�าง
ต�อเนื่อง โดยความร�วมมือของทุกภาคส�วนในสังคม อันจะนําไปสู�การพัฒนาประเทศชาติได#อย�าง
แท#จริง 
  ชัยวัฒน> ประสงค>สร#าง (2553) ได#ศึกษารูปแบบความสัมพันธ>โครงสร#างเชิงสาเหตุ
ของป]จจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จด#านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข�ายความร�วมมือ 
ทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ 
1) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ>โครงสร#างเชิงสาเหตุของป]จจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จด#านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 2) วิเคราะห>เปรียบเทียบขนาดและทิศทางของอิทธิพลของป]จจัย 
ท่ีส�งผลต�อความสําเร็จด#านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ 3) เสนอแนวทางในการพัฒนา
ป]จจัยในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการวิจัย พบว�า  ป]จจัยท่ีเป7นตัวแปรสาเหตุ 
ท่ีมีอิทธิพลต�อตัวแปรความสําเร็จด#านการประกันคุณภาพ มีค�าสัมประสิทธิ์การทํานาย เท�ากับ 0.89 
แสดงว�า ตัวแปรสาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนความสําเร็จด#านการประกันคุณภาพ  
ได#ร#อยละ 89.0 โดยมีอิทธิพลมากท่ีสุด สําหรับผลการวิเคราะห>ตัวแปรสาเหตุท่ีมีอิทธิพล 
ต�อความสําเร็จด#านการประกันคุณภาพ สรุปได#ดังนี้ ตัวแปรภาวะผู#นําของผู#บริหาร มีอิทธิพลมากท่ีสุด 
โดยมีอิทธิพลทางตรงต�อความสําเร็จด#านการประกันคุณภาพ ด#วยขนาดอิทธิพลเท�ากับ 0.52 ตัวแปร
การทํางานเป7นทีมมีอิทธิพลมากรองลงมา 0.44 ตัวแปร วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน 
มีอิทธิพลน#อยท่ีสุด 0.20 ตัวแปรภาวะผู#นําของผู#บริหาร มีแนวทางการส�งเสริมเชิงนโยบายท่ีสนับสนุน
ป]จจัยด#านภาวะผู#นําของผู#บริหาร มี 4 นโยบาย ดังนี้ 1) นโยบายปรับปรุงการสร#างประสิทธิภาพการ
ทํางานเป7นรายป�หรือวารแห�งป� 2) นโยบายจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ 
3) นโยบายกําหนดการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาให#ถือเป7นภาระงานและแต�งต้ังตําแหน�ง
รับผิดชอบงานโดยตรง และ 4) นโยบายส�งเสริมการปฏิบัติตามกระบวนการทํางานประกันคุณภาพ 
อย�างเคร�งครัด ส�วนแนวทางการส�งเสริมเชิงปฏิบัติการท่ีสนับสนุนป]จจัยด#านภาวะผู#นําของผู#บริหาร 
แบ�งเป7น 7 ด#าน ดังนี้ 1) ด#านความเน#นหนักในการปฏิบัติงาน 2) การมุ�งความสัมพันธ> 3) การเป7นแรง
บันดาลใจ 4) การชื่นชมและยกย�อง 5) การให#รางวัลตอบแทน 6) การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และ 
7) การมอบหมายหน#าท่ีให#ดําเนินการอย�างมีอิสระตัวแปรการทํางานเป7นทีม แนวทางส�งเสริมเชิง
นโยบายท่ีสนับสนุนป]จจัยการทํางานเป7นทีมมี 6 นโยบาย ดังนี้ 1) นโยบายการทํางานแบบมีส�วนร�วม
ของอาจารย>ในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา 2) นโยบายกําหนดให#ทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู#
ในเรื่องการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาอย�างเท�าเทียมกันโดยไม�มีการป�ดก้ัน 3) นโยบาย
การศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายในประเทศหรือต�างประเทศจากคณะวิชาท่ีประสบความสําเร็จ 
และจัดอบรมนอกสถานท่ีเพ่ือการสร#างความสามัคคีแก�เพ่ือนร�วมงาน 4) นโยบายการสร#างแรงจูงใจใน
การทําให#อาจารย>และบุคลากรรักองค>กร 5) นโยบายการสร#างความสามัคคีในองค>กร และ                   
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6) นโยบายการสร#างบุคลากรรุ�นใหม�เพ่ือการทํางานเป7นทีม ส�วนแนวทางการส�งเสริมเชิงปฏิบัติการท่ี
สนับสนุนป]จจัยการทํางานเป7นทีมในการทํางานด#านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ�งออกเป7น             
5 ด#าน ได#แก� 1) มีอุดมการณ>ท่ีแน�นอน 2) ถือหลักความถูกต#อง 3) ทุกคนมีความสําคัญ 4) เคารพใน
สิทธิและเสรีภาพ และ 5) มีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนและแบ�งงานกันทําตัวแปรวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ในการทํางาน แนวทางส�งเสริมเชิงนโยบายท่ีสนับสนุนป]จจัยด#านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการ
ทํางาน มี 4 นโยบาย ดังนี้ 1) นโยบายอบรมเชิงปฏิบัติการประจําป� เพ่ือสร#างวัฒนธรรมองค>กรแห�ง
การเรียนรู# 2) นโยบายการสร#างความเข#าใจแก�ผู#บริหารระดับคณะวิชาในด#านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3) นโยบายส�งเสริมการทํางานเชิงรุกของแต�ละคณะวิชา และ 4) นโยบายการส�งเสริม
บุคลากรเรื่องระเบียบวินัยในการทํางานร�วมกันในคณะวิชา ส�วนแนวทางการส�งเสริมเชิงปฏิบัติการท่ี
สนับสนุนป]จจัยด#านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน แบ�งออกเป7น 5 ด#าน ได#แก� 1) วัฒนธรรม
องค>กรแห�งการเรียนรู# 2) วัฒนธรรมองค>กรอัจฉริยะ 3) วัฒนธรรมสร#างสรรค> 4) วัฒนธรรมการ
เปลี่ยนแปลง และ 5) วัฒนธรรมแห�งการต่ืนรู# 
  พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนารูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ผลการวิจัย
พบว�า รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก 
ประกอบด#วย กระบวนการสร#างเครือข�าย 6 ข้ันตอน ได#แก� 1) ข้ันตระหนักถึงความจําเป7นในการสร#าง
เครือข�าย 2) ข้ันประสานหน�วยงาน/องค>กรเครือข�าย 3) ข้ันสร#างพันธสัญญาร�วมกัน 4) ข้ันบริหาร
จัดการเครือข�าย 5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ> และ  6)  ข้ันรักษาความสัมพันธ> อย�างต�อเนื่อง  
ส�วนองค>ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ได#แก� 1) ลักษณะหรือกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ ของเครือข�าย 
2) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิก เครือข�าย  
4) กระบวนการเสริมสร#างพลังอํานาจ (Empowerment) ของเครือข�าย 5) คุณลักษณะท่ีดีของผู#นํา
เครือข�าย และ 6) การปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท#อนผล ผลการทดลองใช#รูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว�า กลุ�มบุคคล 
หน�วยงาน/องค>กร ท่ีสมัครใจรวมกลุ�มเครือข�ายความร�วมมือ ได#แก� กลุ�มผู#ปกครองนักเรียน กลุ�มผู#นํา
ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาบันอุดมศึกษา กลุ�มศิษย>เก�า ภูมิป]ญญาท#องถ่ิน โรงพยาบาลชุมชน 
สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน และองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ิน โดยได#ดําเนินการตามกระบวน 
การปฏิบัติงานของเครือข�าย ต้ังแต�การวิเคราะห>บริบทเพ่ือทราบจุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนาของการ
ดําเนินงานด#านวิชาการ ด#านงบประมาณ ด#านบุคคล และด#านบริหารท่ัวไป แล#วสรุปรวมจุดแข็งและ
จุดท่ีควรพัฒนาของการดําเนินงานแต�ละด#าน เพ่ือกําหนดเปtาหมายในการทํางาน มีการกําหนด
วิสัยทัศน> พันธกิจ เปtาประสงค> และจัดทําแผนพัฒนาร�วมกัน มีโครงการ เกิดข้ึนหลายโครงการ 
ในโรงเรียนท้ัง 2 แห�ง การดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นในหนึ่งป�การศึกษา ผลการประเมิน
โครงการพบว�า ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานด#านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหาร
ท่ัวไป และส�งผลกระทบต�อนักเรียนตามขอบข�ายท่ีคาดหวังสูงกว�าป�ท่ีผ�านมา 
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  จีระพงษ> หอมสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2556) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาผลการวิจัย พบว�า รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีสร#างข้ึนประกอบด#วย 4 องค>ประกอบ ได#แก� 1) หลักการบริหารแบบ
มีส�วนร�วม 2) คณะกรรมการบริหารแบบมีส�วนร�วม 3) ขอบข�ายงานการบริหารแบบมีส�วนร�วม และ 
4) กระบวนการบริหารแบบมีส�วนร�วม โดยผู#ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�ารูปแบบการบริหารแบบมีส�วน
ร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษามีความเห็นว�าการนํารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช#มีความเป7นไปได#อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  สมศักด์ิ เอ่ียมดี และคนอ่ืน ๆ (2556) ได#ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารเครือข�าย
การมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค> 
เพ่ือสร#างระบบการบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว�า  1) รูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของระบบ 
การบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
เป7นเครือข�ายผสมผสานระหว�างบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังอย�างไม�เป7นทางการและ 
เป7นทางการช�วยการทํางานให#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด#วย องค>การของเครือข�าย 
การจัดการเครือข�าย การใช#ประโยชน>จากเครือข�าย และการธํารงรักษาเครือข�าย 2) ผลการประเมิน
รูปแบบการบริหารเครือข�าย  โดยผู# เชี่ยวชาญ พบว�า มีความเป7นประโยชน> ความเป7นไปได#  
ความเหมาะสม และความถูกต#องในระดับมากท่ีสุด ยกเว#น องค>ประกอบท่ี 3 การใช#ประโยชน> 
จากเครือข�ายความเป7นไปได# และองค>ประกอบท่ี 4  การธํารงรักษาเครือข�าย ความเป7นไปได#  
ความถูกต#องในภาพรวมมีผลการประเมินอยู�ในระดับมาก และ 3) ผลการประเมินผลการใช#ระบบ 
การบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ความสําเร็จในภาพรวมมีความสําเร็จในระดับมากท่ีสุด การพัฒนาระบบสามารถนําไปปรับใช# 
ให#เหมาะสมกับเครือข�ายการจัดการศึกษาได#มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากท่ีสุด การพัฒนาระบบมีการจัดศูนย>ประสานงาน ติดต�อสื่อสาร และพัฒนาความรู#และ
ทักษะระหว�างสมาชิกมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ความต�อเนื่องภาพรวมมีความต�อเนื่องในระดับมากท่ีสุด  
การพัฒนาระบบมีการกําหนดคู�มือการบริหารงานอย�างชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได#มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 
  เกสรี ลัดเลีย (2557) ได#ศึกษาการพัฒนาเครือข�ายการจัดการศึกษาท่ีส�งเสริม
คุณภาพศูนย>พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ินสามจังหวัดชายแดนภาคใต# โดยมี
วัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและป]ญหาของเครือข�าย 2) ศึกษาองค>ประกอบของเครือข�าย และ 
3) พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีของการพัฒนาเครือข�าย ผลการวิจัยพบว�า สภาพของเครือข�ายของศูนย>
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2-7 ศูนย> มีร�องรอยของการดําเนินการด#านยุทธศาสตร> การกําหนดโครงสร#าง
การดําเนินกิจกรรม ระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และการมีส�วนร�วมของเครือข�าย และมี
ป]ญหาใน 3 ด#าน คือ ขาดองค>ความรู# ขาดการมีส�วนร�วม และขาดการสนับสนุนจากผู#บริหาร สําหรับ
องค>ประกอบของเครือข�าย พบว�ามี 4 องค>ประกอบ ได#แก� การจัดการเครือข�าย กระบวนการ
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ดําเนินงานเครือข�าย ป]จจัยการขับเคลื่อนเครือข�าย และยุทธศาสตร>เครือข�าย ส�วนแนวทาง 
ในการปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเครือข�ายนั้น ประกอบด#วย 4 ส�วน ได#แก� แนวทางการพัฒนาเครือข�าย 
กระบวนการพัฒนาเครือข�าย เง่ือนไขความสําเร็จเครือข�าย และข#อเสนอแนะการพัฒนาเครือข�าย 
การจัดการศึกษาท่ีส�งเสริมคุณภาพศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค>กรปกครองส�วนท#องถ่ินสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต# 
  วิโรจน> ผลแย#ม และศักดา สถาพรวจนา (2557) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารแบบมีส�วนร�วมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการ
บริหารแบบมีส�วนร�วมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบด#วย 4 ส�วน คือ                  
1) ส�วนนํา หลักการ วัตถุประสงค> และบริบท 2) ระบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมและวิธีการบริหาร 
วิธีการบริหารแบบมีส�วนร�วม ประกอบด#วย การกําหนดนโยบายและการวางแผน การตัดสินใจ  
การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล และร�วมรับผิดชอบและรับประโยชน> 3) การนํารูปแบบ 
ไปใช# และ 4) ข#อจํากัดในการนํารูปแบบไปใช# 
  ไสว อุทุม และคนอ่ืน ๆ (2557) ได#ศึกษาการดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทาง
วิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยมี
วัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และ 2) เสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการให#มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผลการวิจัยพบว�า 1. การดําเนินงานเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยประธานศูนย>พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว�า 
กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมการแข�งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ
นักเรียน รองลงมา คือ การประชุมวางแผนการปฏิบัติของศูนย>พัฒนาวิชาการกลุ�มสาระการเรียนรู# 
ส�วนกิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติน#อยท่ีสุด คือ การนิเทศติดตามการดําเนินงานของศูนย>พัฒนาวิชาการ 
กลุ�มสาระการเรียนรู# ส�วนคณะกรรมการศูนย>พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว�า กิจกรรมท่ีมีการปฏิบัติ
มากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมการแข�งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมา  
คือ การนิเทศติดตามการดําเนินงานของศูนย>พัฒนาวิชาการกลุ�มสาระการเรียนรู# ส�วนกิจกรรมท่ีมี 
การปฏิบัติน#อยท่ีสุด คือ มีการวางแผนการดําเนินงานและกําหนดเปtาหมายโดยมีชุมชนเข#ามา 
มีส�วนร�วมในการกําหนดแผนการทํางานให#สอดคล#องกับสถานศึกษานั้น ๆ 2. สภาพการดําเนินงาน
เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 พบว�า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมากด#านกิจกรรมของเครือข�ายมีการ
ปฏิบัติสูงสุด รองลงมา คือ ด#านความพร#อมของเครือข�าย และด#านการบริหารจัดการเครือข�ายมีการ
ปฏิบัติน#อยท่ีสุด 3. ผลการวิเคราะห>ความคิดเห็นของประธานศูนย>พัฒนาวิชาการในแต�ละด#านท่ีมี
ค�าความถ่ีมากท่ีสุด คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรจัดงบประมาณให#แต�ศูนย>พัฒนาวิชาการ 
ด#านกิจกรรมของเครือข�าย คือ ควรจัดนิทรรศการผลงานด#านวิชาการของศูนย>พัฒนาวิชาการ และ
ด#านการบริหารจัดการเครือข�าย คือ ควรมีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศศูนย>พัฒนา
วิชาการอย�างสมํ่าเสมอและต�อเนื่องคณะกรรมการศูนย>พัฒนาวิชาการให#ความคิดเห็นท่ีมีความถ่ีมาก
ท่ีสุด พบว�า ด#านความพร#อมของเครือข�าย คือ ควรมีเจ#าหน#าท่ีประจําศูนย>ในการประสานงานโรงเรียน
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และศูนย>พัฒนาวิชาการ ด#านกิจกรรมของเครือข�าย ควรจัดนิทรรศการผลงานด#านวิชาการของศูนย>
พัฒนาวิชาการ และด#านการบริหารจัดการเครือข�าย คือ ควรนําเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช#
ในการจัดประชุมหรืออบรมเพ่ือลดค�าใช#จ�ายและเวลาในการเดินทาง 4. สําหรับป]ญหาและแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา พบว�า ป]ญหาในการดําเนินงาน คือ การขาดแคลนบุคลากร ขาดแผนการ
ปฏิบัติการ ขาดการติดต�อสื่อสารและประสานงาน และขาดงบประมาณสนับสนุนส�วนแนวทางในการ
ปรับปรุง คือ ควรจัดอัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให#แต�ละศูนย>พัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีแผนการปฏิบัติการท่ีชัดเจน ควรมีเจ#าหน#าท่ีประจําศูนย>พัฒนา
วิชาการเพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดต�อสื่อสารและประสานงานกับศูนย>พัฒนาวิชาการ โรงเรียน 
และหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให#แต�ละศูนย>พัฒนาวิชาการ ควรจัด
กิจกรรมศึกษาดูงาน ควรจัดให#มีการแข�งขันกีฬาร�วมกัน และควรจัดเวทีเสวนาเก่ียวกับยุทธศาสตร>
การขับเคลื่อนศูนย>พัฒนาวิชาการให#กับคณะกรรมการ 
  ศักด์ินิพน สว�างวงศ> (2557) ได#ศึกษาเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยองค>ประกอบหลักท่ีสําคัญของเครือข�ายร�วมมือ ได#แก� 1) การมีวิสัยทัศน>
ร�วมกัน 2) สมาชิกและโครงสร#างของเครือข�าย 3) การมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย 4) การทํา
หน#าท่ีอย�างมีจิตสํานึก 5) กิจกรรมของกลุ�มเครือข�าย และ 6) การเรียนรู#และการพัฒนาบุคลากร
เครือข�าย ซ่ึงการดําเนินการสร#างเครือข�ายให#ได#ผลและมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการอย�างเป7นระบบ
เริ่มต้ังแต� 1) การสร#างจิตสํานึกท่ีจะทํางานร�วมกัน 2) การเตรียมการและแสวงหาผู#ร�วมพัฒนา 3) การ
สร#างข#อตกลงและร�วมวางแผน 4) การร�วมดําเนินงานและกํากับติดตาม และ 5) การธํารงรักษา
เครือข�าย การสร#างความเข#มแข็ง และความต�อเนื่องของเครือข�าย 
  พัชรินทร> จันทาพูน และป�ยพงษ> สุเมตติกุล (2557) ได#ศึกษาการพัฒนากลยุทธ>การ
บริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ
ป]จจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค>การบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
และ 2) พัฒนากลยุทธ>การบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย 
พบว�า สภาพป]จจุบันของการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย = 3.92) สภาพท่ีพึงประสงค>
ของการบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวม มีค�าเฉลี่ย 
ของระดับการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก (ค�าเฉลี่ย = 3.95) และค�าดัชนีความต#องการจําเป7นของการ
พัฒนาการบริหารเครือข�ายความร� วมมือเ พ่ือการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวม  
มีค�า PNIModified = 0.28 สําหรับกลยุทธ>การบริหารเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก ประกอบด#วย 3 กลยุทธ>หลัก คือ 1) กลยุทธ>กระตุ#นการก�อต้ังเครือข�ายความร�วมมือ  
2) กลยุทธ>พัฒนาการดําเนินงานของเครือข�ายความร�วมมือ และ 3) กลยุทธ>การประเมินผลและการ
ปรับปรุงของเครือข�ายความร�วมมือ 
  ศมากร พาน#อย (2557) ได#ศึกษาการนําเสนอกลยุทธ>การบริหารเครือข�ายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพป]จจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค>ของ
การบริหารเครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) วิเคราะห>จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และภาวะ
คุกคามของการบริหารเครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 3) นําเสนอกลยุทธ>การบริหาร
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เครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว�า สภาพป]จจุบันของการบริหารเครือข�าย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากการวิเคราะห>สภาพแวดล#อมภายใน โดยรวมอยู�ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณารายด#าน พบว�า โครงสร#างการบริหาร มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส�วนสภาพท่ีพึงประสงค>ของการ
บริหารเครือข�ายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณา
รายด#าน พบว�า โครงสร#างการบริหาร มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส�วนสภาพป]จจุบันของการบริหารเครือข�าย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากการวิเคราะห>สภาพแวดล#อมภายนอก โดยภาพรวมอยู�ใน 
ระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด#าน พบว�า สภาพเทคโนโลยีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด ส�วนสภาพท่ีพึง
ประสงค>ของการบริหารเครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณารายด#าน พบว�า สภาพเทคโนโลยี มีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด สําหรับจุดแข็งของการบริหาร
เครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ การติดตามประเมินผล ส�วนจุดอ�อน คือ ระบบ
สารสนเทศ โอกาสของการบริหารเครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คือ นโยบายของรัฐบาล
และสภาพเทคโนโลยี ส�วนภาวะคุกคาม คือ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพสังคม โดยกลยุทธ>การบริหาร
เครือข�ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีถูกพัฒนาข้ึนมี 4 กลยุทธ> ได#แก� (1) ปฏิรูปการบริหาร 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของเครือข�ายโรงเรียน (2) ขับเคลื่อนการบริหารเพ่ือพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลของเครือข�ายโรงเรียน (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการวางแผนงานเครือข�าย
โรงเรียน และ (4) ยกระดับโครงสร#างการบริหารเพ่ือพัฒนาเครือข�ายโรงเรียน 
  เพ่ิมศักด์ิ บัวรักษ> และคนอ่ืน ๆ (2558) ได#ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค> 1) เพ่ือศึกษาสภาพป]จจุบันของเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และ 2) เพ่ือศึกษาองค>ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว�า สภาพป]จจุบัน
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด#วย 5 ด#าน ได#แก� (1) คุณลักษณะสําคัญของเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ (2) ขอบข�ายและภารกิจด#านวิชาการของสถานศึกษา 
(3) ข้ันตอนการปฏิบัติงานของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ (4) คุณลักษณะ
ท่ีดีของแกนนําเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ และ (5) วิธีการพัฒนาสมาชิก 
ของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ สําหรับองค>ประกอบของเครือข�าย 
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในแต�ละด#าน ดังนี้ 
  1. ด#านคุณลักษณะสําคัญของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#าน
วิชาการ ประกอบด#วย (1) การสร#างวิสัยทัศน>เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ 
(2) การมีส�วนร�วมของสมาชิก (3) การพัฒนาสมาชิกเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง และ (4) การติดตามและ
ประเมินผล  
  2. ด#านขอบข�ายและภารกิจด#านวิชาการของสถานศึกษา ประกอบด#วย (1) การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู# (3) การวัดผลประเมินผล (4) การ
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พัฒนาสื่อนวัตกรรมและการวิจัย (5) การสนับสนุนพัฒนาแหล�งเรียนรู#และวิทยากร (6) การนิเทศ
การศึกษา และ (7) การพัฒนาระบบการประกันประสิทธิภาพวิชาการ 3) ด#านข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ ประกอบด#วย (1) การสร#างพันธสัญญา
ร�วมกัน (2) การติดต�อประสานงาน (3) การวิเคราะห>ป]ญหา (4) การระบุเปtาหมาย (5) การวางแผน 
จัดทําแผน (6) การดําเนินงานตามแผน และ (7) การประเมินผลและการรายงาน 4) ด#านคุณลักษณะ
ท่ีดีของแกนนําเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ ประกอบด#วย (1) มีความ
กระตือรือร#น (2) มีความคิดสร#างสรรค> (3) มีความรู#และความเป7นผู#นําทางวิชาการ (4) การมีมนุษยสัมพันธ>
ท่ีดี (5) มีความเป7นประชาธิปไตย (6) มีความรับผิดชอบ และ (7) มีความมุ�งม่ันต�อการทํางานให#สําเร็จ
5) ด#านวิธีการพัฒนาสมาชิกของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ ประกอบด#วย 
(1) สร#างความตระหนัก (2) การอภิปราย บรรยาย (3) ระดมความคิด (4) การศึกษาดูงาน (5) ประชุม
ปฏิบัติการ และ (6) การลงมือปฏิบัติงาน 
  เสมอ สุวรรณโค และคนอ่ืน ๆ (2558) ได#ศึกษารูปแบบเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด#านวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัด
การศึกษา 2) ศึกษาสภาพการดําเนินงาน และ 3) สร#างรูปแบบเครือข�ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด#านวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว�า 1) สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
ต#นแบบของเครือข�ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด#านวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เป7นดังนี้ 
(1) องค>ประกอบผู#บริหารสถานศึกษา ประกอบด#วย ด#านภาวะผู#นํา ด#านหลักการบริหาร ด#านการ
พัฒนาครู และด#านชุมชน (2) องค>ประกอบครูผู#สอน ประกอบด#วย ด#านหลักสูตร ด#านการจัดการ
เรียนรู# ด#านสื่อและเทคโนโลยี ด#านการวัดและประเมินผล ด#านการดูแลช�วยเหลือนักเรียน และด#าน
การวิจัยและพัฒนาผู#เรียน 2) สภาพการดําเนินงานของเครือข�ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด#าน
วิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในภาพรวมอยู�ในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณาราย
องค>ประกอบ พบว�า องค>ประกอบผู#บริหารสถานศึกษา มีค�าเฉลี่ยมากกว�าองค>ประกอบครูผู#สอน โดย
องค>ประกอบผู#บริหารสถานศึกษา มีค�าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ด#านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให#
คําแนะนําหรือปรึกษาทางวิชาการ เอาใจใส�การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ องค>ประกอบครูผู#สอน            
มีค�าเฉลี่ยในระดับปานกลาง ด#านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ การศึกษาวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู#             
3) ผลการสร#างรูปแบบ ประกอบด#วย (1) หลักการ (2) จุดมุ�งหมาย (3) ระบบและกลไกการดําเนินงาน                
(4) การดําเนินงาน (5) การประเมินผล และ (6) เง่ือนไขความสําเร็จ ส�วนการประเมินความเหมาะสม 
ความเป7นไปได# ความเป7นประโยชน> และความสอดคล#องของรูปแบบเครือข�ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด#านวิชาการของโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบว�า ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก ผลการ
ประเมินความเหมาะสมอยู�ในระดับมากท่ีสุด ความเป7นไปได#อยู�ในระดับมาก ความเป7นประโยชน>อยู�
ในระดับมาก และความสอดคล#องอยู�ในระดับมาก 
  สุชาติ วิริยะ และคนอ่ืน ๆ (2558) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดองค>การบริหารส�วนจังหวัด กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 
1 โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาองค>ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัด
องค>การบริหารส�วนจังหวัด กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 12) พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค>การบริหารส�วนจังหวัด กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตอนล�าง 1 และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค>การบริหารส�วน
จังหวัด กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 ผลการวิจัยพบว�า องค>ประกอบของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสั ง กัดองค>การบริหารส�วนจังหวัด กลุ�มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 ประกอบด#วย 8 องค>ประกอบหลัก ได#แก� 1) ด#านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู# 2) ด#านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3) ด#านการนิเทศ
การศึกษา 4) ด#านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) ด#านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 6) ด#านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7) ด#านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และ 8) ด#านการพัฒนาแหล�งเรียนรู#สําหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสังกัดองค>การบริหารส�วนจังหวัด กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 
1 พบว�า ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นด#วยกับรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค>การบริหาร
ส�วนจังหวัด กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 ประกอบด#วย 8 องค>ประกอบหลัก และ 
69 องค>ประกอบย�อย สําหรับการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดองค>การ
บริหารส�วนจังหวัดกลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง 1 พบว�า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
เหมาะสม ความเป7นไปได# และความเป7นประโยชน> อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  ธีระชัย ช�วงบุญศรี (2558) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการ
บริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภู มิภาค ประกอบด#วย  
5 องค>ประกอบหลัก และ 2 เง่ือนไขความสําเร็จ ดังนี้ องค>ประกอบท่ี 1 เปtาหมายเครือข�ายความ
ร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค ประกอบด#วย 1) เปtาหมายเครือข�ายความ
ร�วมมือทางวิชาการ และ 2) อุดมการณ>ในการพัฒนานักเรียนผู#มีความสามารถพิเศษด#านคณิตศาสตร>
และวิทยาศาสตร> องค>ประกอบท่ี 2 ขอบข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>
ภูมิภาค ประกอบด#วย กิจกรรมความร�วมมือทางวิชาการ 1) ด#านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด#านการ
จัดการเรียนการสอน 3) ด#านการสนับสนุน การฝ�กฝนการทําวิจัย 4) ด#านการสนับสนุนแหล�งเรียนรู#
และวิทยากร 5) ด#านการพัฒนาครู และ 6) ด#านความร�วมมืออ่ืน ๆ ท่ีช�วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
องค>ประกอบท่ี 3 เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค ประกอบด#วย 
1) สมาชิกเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ และ 2) การเชื่อมโยงความร�วมมือทางวิชาการ 
องค>ประกอบท่ี 4 คณะกรรมการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>
ภูมิภาค ประกอบด#วย 1) องค>ประกอบของคณะกรรมการ และ 2) บทบาทหน#าท่ีของคณะกรรมการ 
และองค>ประกอบท่ี 5 กระบวนการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียน
วิทยาศาสตร>ภูมิภาค ประกอบด#วย 1) การวางแผน 2) การจัดองค>กร 3) การลงมือปฏิบัติ 4) การ
ประเมินผล 5) การปรับปรุง 6) การรายงานผล และ 7) การประสานงาน สําหรับเง่ือนไขความสําเร็จ
ท่ี 1 ภาวะผู#นําเชิงวิสัยทัศน>ของผู#บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค และเง่ือนไขความสําเร็จท่ี 2 
ภาวะผู#นําทางวิชาการของผู#บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค รูปแบบการบริหารเครือข�ายความ
ร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนวิทยาศาสตร>ภูมิภาค มีความเป7นไปได#ในการนํารูปแบบไปใช#อยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด 
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  วิเชียร ทรงศรี (2558) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ศึกษาเอกสารและสภาพ
การบริหารเครือข�ายโรงเรียน 2)  สร#างรูปแบบการบริหารเครือข�ายโรงเรียน และ 3) ประเมินรูปแบบ
การบริหารเครือข�ายโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว�า 
รูปแบบการบริหารเครือข�ายโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบด#วย  
8 องค>ประกอบ ได#แก� 1) นโยบายและโครงสร#างองค>กรเครือข�ายโรงเรียน 2) กระบวนการดําเนินงาน
ของเครือข�ายโรงเรียน 3) บรรยากาศการบริหารเครือข�ายโรงเรียน 4) ลักษณะภาวะผู#นําของคณะ
กรรมการบริหารเครือข�ายโรงเรียน 5) กระบวนการการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�ายโรงเรียน            
6) การพัฒนาสมาชิกเครือข�ายโรงเรียน 7) การนําเทคโนโลยีมาใช#ในการบริหารเครือข�ายโรงเรียน 
และ 8) การติดต�อสื่อสารของเครือข�ายโรงเรียน และผลการประเมินรูปแบบ มีความเหมาะสม มีความ
เป7นไปได# และมีความเป7นประโยชน>อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  บุญเพ่ิม สอนภักดี และคนอ่ืน ๆ (2559) ได#ศึกษารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือสร#างรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ท่ีสร#างข้ึน 
ประกอบด#วย 4 องค>ประกอบ ได#แก� 1) องค>คณะบุคคลเครือข�ายความร�วมมือ 2) ขอบข�ายและภารกิจ
เครือข�ายความร�วมมือ 3) แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ 4) กระบวนการบริหารเครือข�าย
ความร�วมมือ โดยผู#บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีความเห็นว�ารูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความเป7นไปได#อยู�ในระดับมาก 
และความมีประโยชน>อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  จิรภัทร มหาวงค> และคนอ่ืน ๆ (2559) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ
การพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขต
พ้ืนท่ีสูง ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ิน
ทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง ประกอบด#วย 5 องค>ประกอบ ได#แก�  1)  หลักการของเครือข�าย 
ประกอบด#วย หลักการมีส�วนร�วม หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักความรับผิดชอบ  
2) ลักษณะของเครือข�าย 3) คณะกรรมการบริหารเครือข�าย ประกอบด#วย คณะกรรมการระดับ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา บทบาทหน#าท่ีคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
คณะกรรมการระดับกลุ�มเครือข�าย และบทบาทหน#าท่ีคณะกรรมการระดับกลุ�มเครือข�าย 4) ขอบข�าย
ความร�วมมือทางวิชาการ ประกอบด#วย ความร�วมมือในการใช#ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ความร�วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรท#องถ่ิน 
ความร�วมมือการจัดการเรียนรู# และความร�วมมือการใช#แหล�งเรียนรู# และ 5) กระบวนการบริหาร
เครือข�าย ประกอบด#วย การวางแผน การจัดองค>กร การประสานงาน การดําเนินงาน และการ
ปรับปรุง โดยให#ผู#ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของ
โรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนเขตพ้ืนท่ีสูง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก และผู#บริหารสถานศึกษา 
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มีความเห็นว�ารูปแบบการบริหารเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารบนพ้ืนท่ี
สูงมีความเป7นไปได#ในการนําไปปฏิบัติอยู�ในระดับมาก และมีความเป7นประโยชน>อยู�ในระดับมากท่ีสุด 
  ภัทรวรรธน> นิลแก#วบวรวิชญ> (2559) ได#ศึกษารูปแบบการพัฒนาเครือข�ายความ
ร�วมมือทางวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ ศึกษาองค>ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือ สร#าง และ
พัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการพัฒนาเครือข�าย 
ความร�วมมือทางวิชาการ ประกอบด#วย 1) กระบวนการสร#างเครือข�าย มี 6 ข้ันตอน คือ  
1.1) ข้ันตระหนักถึงความจําเป7นในการสร#างเครือข�าย 1.2) ข้ันประสานหน�วยงาน/องค>กรเครือข�าย 
1.3) ข้ันสร#างพันธสัญญาร�วมกัน 1.4) ข้ันบริหารจัดการเครือข�าย 1.5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธ> และ 
1.6) ข้ันรักษาความสัมพันธ>อย�างต�อเนื่อง 2) องค>ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ  
มี 5 องค>ประกอบ คือ 2.1) กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย  
2.2) เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 2.3) กระบวนการเสริมสร#างพลังอํานาจ (Empowerment) 
2.4) คุณลักษณะท่ีดีของสมาชิกและผู#นําเครือข�าย และ 2.5) การปฏิบัติงานของเครือข�ายและ            
การสะท#อนผล 3) ขอบข�ายภารกิจงานด#านวิชาการ มี 7 ภารกิจ คือ 3.1) การพัฒนาหลักสูตร  
3.2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู# 3.3) การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 3.4) การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3.5) การพัฒนาระบบนิเทศติดตาม 3.6) การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และ 3.7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา และ 4) ผลการทดลองใช#
รูปแบบการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการ สูงกว�าเกณฑ>ท่ีกําหนด อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.01 
  น้ําฝน กันมา (2560) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษา พะเยาโมเดล โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือ
พัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: 
กรณีศึกษา พะเยาโมเดล ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : กรณีศึกษา พะเยาโมเดล ประกอบด#วย 4 องค>ประกอบ ได#แก�  
1)  หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ 2) วัตถุประสงค>ของเครือข�ายความร�วมมือ  
3) คณะกรรมการบริหารเครือข�ายความร�วมมือ และบทบาทหน#าท่ี และ 4) กระบวนการปฏิบัติงาน
ของเครือข�ายความร�วมมือ โดยรูปแบบมีความเหมาะสมในภาพรวมระดับมาก (ค�าเฉลี่ย = 4.11) และ
ความเป7นประโยชน>ในภาพรวมระดับมาก (ค�าเฉลี่ย = 4.16) เช�นกัน สําหรับการมีส�วนร�วมในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว�า ผู#เก่ียวข#องทุกภาคส�วนร�วมกันดําเนินงานตามบทบาทหน#าท่ี มีการ
ทํางานร�วมกันแบบพันธมิตรและเกิดประโยชน>ร�วมกันแก�ผู# เ ก่ียวข#องทุกภาคส�วน ขับเคลื่อน 
การดําเนินงานโดยใช#กระบวนการ PDCA ในส�วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ของกลุ�มตัวอย�าง โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู�ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจของ
สมาชิกเครือข�ายความร�วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา พบว�า มีความพึงพอใจในการ
ดําเนินงาน ได#รับประโยชน>ท่ีได#รับจากการเข#าร�วม และนําความรู#ท่ีได#รับไปพัฒนางานในอนาคต 
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  นพปฏล บุญพงษ> และคนอ่ืน ๆ (2560) ได#ศึกษาการนําเสนอรูปแบบการบริหาร
เครือข�ายสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค> 1) เพ่ือศึกษา 
ความคิดเห็นท่ีมีต�อรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 2) เพ่ือสร#างรูปแบบการบริหารเครือข�ายสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา และ 3) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการบริหารเครือข�ายสถานศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายสถานศึกษาของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีความเหมาะสมและความเป7นไปได#ในระดับมาก ท้ังในเรื่อง
คุณลักษณะของรูปแบบและองค>ประกอบของรูปแบบ ซ่ึงประกอบไปด#วย 6 องค>ประกอบ คือ  
1) วัตถุประสงค>ของเครือข�ายสถานศึกษา มีรายละเอียด 5 ข#อย�อย 2) โครงสร#างของเครือข�าย
สถานศึกษามีรายละเอียด 10 ข#อย�อย 3) บทบาทหน#าท่ีของเครือข�ายสถานศึกษา มีรายละเอียด  
12 ข#อย�อย 4) คณะกรรมการเครือข�ายสถานศึกษา มีรายละเอียด 12 ข#อย�อย 5) การบริหารงานของ
เครือข�ายสถานศึกษา มีรายละเอียด 9 ข#อย�อย และ 6) การระดมทรัพยากร มีรายละเอียด 9 ข#อย�อย 
  ทศพล ธีฆะพร (2560) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายแบบมีส�วน
ร�วมของโรงเรียนในเครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัด
อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค>เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารเครือข�ายแบบมีส�วนร�วมของโรงเรียนใน
เครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุทัยธานี ผลการวิจัย 
พบว�า สภาพการบริหารเครือข�ายโดยภาพรวมมีสภาพท่ีเป7นจริงอยู�ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย = 
3.37) และมีสภาพท่ีคาดหวังอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.51) รูปแบบการบริหารเครือข�ายแบบ
มีส�วนร�วมท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณภาพในระดับมาก และผลการทดลองใช#รูปแบบ พบว�า โดยภาพรวมกลุ�ม            
ผู#ทดลองใช#มีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย = 4.53) 
 2.6.2 งานวิจัยในต�างประเทศ  
  Useem (1994) ได#ศึกษาเก่ียวกับโรงเรียนท่ีปรับใหม� รายงานการริเริ่มในการ
จัดเป7นกลุ�มในฟ�ลาเดเฟ�ย  ระหว�างโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  โดยมี
วัตถุประสงค>เพ่ือ 1) ต#องการให#หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเกิดการประสานร�วมมือและ
ประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 2) พัฒนาความร�วมมือของครูผู#สอนในกลุ�ม และ 3) ปรับปรุงโครงสร#าง
องค>กรของโรงเรียน ผลจากการศึกษาพบว�า ประสบความสําเร็จอย�างสมบูรณ>ใน 4 โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จในบางส�วน 2 โรงเรียน ในด#านความร�วมมือกันของครูผู#สอนในกลุ�มอยู�ในระดับน�าพอใจ  
3 โรงเรียน 
  Ribechester & Edwards (2007) ได#ศึกษาเก่ียวกับความร�วมมือของเครือข�าย
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท ผลการวิจัยพบว�า ช�วงเวลาท่ีฝ�ายบริหารการศึกษาท#องถ่ินไม�
สามารถสานต�องานสนับสนุนและช�วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได#นั้น การให#ความร�วมมือระหว�าง
โรงเรียนเป7นยุทธวิธีเดียวท่ีขยายวงกว#างท่ีจะเอ้ือประโยชน>ต�อโรงเรียนท่ีกําลังเติบโตและมีจํานวนน#อย
ในกลุ�ม วิธีนี้ถือเป7นวิธีช�วยเหลือท่ีสําคัญกว�าเรื่องใด ๆ คุณค�าของความร�วมมือในเครือข�ายโรงเรียนจะ
เป7นตัวกลางในการไกล�เกลี่ยเพ่ือลดความตึงเครียดภายใน ช�วยแก#ป]ญหาท่ีเป7นผลลบมาจากการลด
จํานวนฝ�ายบริหารการศึกษาท#องถ่ิน ซ่ึงเป7นผู#ให#การสนับสนุนการจัดการศึกษา และเพ่ือลดการ
แข�งขันในด#านการเพ่ิมจํานวนนักเรียน ท้ังยังเป7นการเพ่ิมความเชื่อม่ันของผู#เก่ียวข#อง โดยเฉพาะ 
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ผู#ประสานงานเครือข�ายท่ีมีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท#องถ่ินและสร#างความเจริญเติบโต 
สุดท#ายเป7นผลทําให#โรงเรียนท่ีเก่ียวข#องได#รับการยอมรับว�าเป7นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย
นี้ยังเน#นความจริงท่ีว�า ผู#บริหารโรงเรียนเครือข�ายทุกโรงเรียนกําลังร�วมกันทํางานเพ่ือขจัดการแข�งขัน
ระหว�างโรงเรียน ซ่ึงจะเป7นกุญแจหลักสู�การปฏิรูปการศึกษา ประกอบกับการได#รับการสนับสนุนและ
ความไว#วางใจจากท#องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 
  Schiller (2002) ได#ศึกษาวิจัย เรื่อง ความสามารถในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทย 
จากความร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ผลการวิจัย แบ�งออกเป7น 3 ด#าน  
คือ 1) ลักษณะเฉพาะของความสามารถในการร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมระบบ
นวัตกรรมไทยแสดงให# เห็นว�า ประสิทธิภาพของความร�วมมือระหว�างบริษัทเอกชนและการสร#างองค>
ความรู# ของมหาวิทยาลัย ยังไม�เข#มแข็ง เท�าท่ีควร 2) จากการเก็บข#อมูลเชิงปริมาณของสาขาวิชา 
ในลักษณะเฉพาะในมหาวิทยาลัยไทยแสดงให# เห็นว�า ส�วนมากจะมีความร�วมมือจํากัดอยู�เพียงการให#
คําปรึกษาและการให#บริการด#านเทคนิค ความไม�วางใจกันท้ัง สองฝ�ายเป7นอุปสรรคต�อการสร#างความ
ร�วมมือและความต#องการในการรักษารายได#พิเศษในระดับ บุคคล และ 3) การนํารูปแบบความ
ร�วมมือในลักษณะเฉพาะท้ัง 4 แบบ มาอภิปรายถึงวิธีการต�าง ๆ ท่ีจะนําไปยกระดับ บนนวัตกรรมไทย
จากการร�วมมือกันระหว�างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
  Ribchester & William (2007) ได#ศึกษาเก่ียวกับความร�วมมือของเครือข�ายโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบว�า ช�วงเวลาท่ี ฝ�ายบริหารการศึกษาท#องงถ่ินไม�สามารถสานต�อ
งานสนับสนุนและช�วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได#นั้น การให#ความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเป7นยุทธวิธี
เดียวท่ีขยายวงกว#างท่ีจะเอ้ือประโยชน> ต�อโรงเรียนท่ีกําลังเติบโตและมี จํานวนน#อยในกลุ�มวิธีนี้  
ถือเป7นวิธีช�วยเหลือท่ีสําคัญกว�าเรื่องใด ๆ คุณค�าของความร�วมมือในเครือข�ายโรงเรียนจะเป7นตัวกลาง
ในการไกล�เกลี่ยเพ่ือลดความตึงเครียดภายใน ช�วยแก#ป]ญหาท่ีเป7นผลลบจากการลดจํานวนฝ�ายบริหาร
การศึกษาท#องถ่ิน ซ่ึงเป7นผู#ให#การสนับสนุนการจัดการศึกษา และเพ่ือลดการแข�งขัน ในด#านการเพ่ิม
จํานวนนักเรียน ท้ัง ยัง เป7นการเพ่ิมความเชื่อม่ัน ของผู#เก่ียวข#องโดยเฉพาะผู#ประสานงานเครือข�ายท่ีมี
บทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในท#องถ่ินและสร#างความเจริญเติบโตสุดท#ายเป7นผลทํา ให#โรงเรียน
ท่ีเก่ียวข#องได#รับการยอมรับว�า เป7นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย ครั้งนี้ ยังเน#น ความจริง 
ท่ีว�า ผู#บริหารในโรงเรียนเครือข�ายทุกโรงเรียนกําลังร�วมกัน ทํางานเพ่ือขจัด การแข�งขัน ระหว�าง
โรงเรียนซ่ึงจะเป7นกุญแจหลักสู�การปฏิรูปการศึกษาประกอบกับการได#รับการสนับสนุนและความ
ไว#วางใจจากท#องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 
  Norwich & Evans (2007) ได#ศึกษาเรื่อง เครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนใน
การประชุมเก่ียวกับความต#องการเป7นพิเศษด#านการศึกษาในโรงเรียนท่ัวไป พบว�า มีหลากหลาย
วิธีการท่ีจะทําให#โรงเรียนร�วมมือกันในการให#ความช�วยเหลือเป7นพิเศษด#านการศึกษาโดยอธิบายใน
ลักษณะของรูปแบบต�าง ๆ ท่ี ระบุป]จจัย ท่ีสัมพันธ>กับการจัดต้ังและการดําเนินงานในแต�ละป]จจัยและ
ยังสามารถอธิบายผลท่ีได# ซ่ึงเก่ียวข#องกับป]จจัย นั้น ๆ ด#วย ท้ังในด#านบวกและด#านลบ การศึกษาครั้ง
นี้ได#นําเสนอหลักการเบื้องต#น ของความร�วมมือระหว�างโรงเรียนท่ีเกิดสัมฤทธิผล ซ่ึงจะมีประโยชน>ต�อ
ผู#สนใจในการพัฒนาและผดุงไว# ซ่ึงความช�วยเหลือเป7นพิเศษทางด#านการศึกษา และส�งผลให#มีการ
ต่ืนตัวในการปรับโครงสร#างพ้ืนฐานในการให#บริการด#านการศึกษา โดยให#ความสําคัญกับระบบ
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เครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนและการผสมผสานความคิด ซ่ึงมีความจํา เป7นในสถานการณ> 
ป]จจุบันนัยสําคัญท่ีนําเสนอคือการสร#างเครือข�ายความร�วมมือท่ีนัยสําคัญ ทางสถิติและมีองค>ประกอบ
ท่ีเกิดข้ึนในเวลาอันเหมาะสมแต�ในขณะเดียวกันให#คํานึงถึงความเสี่ยงและข#อจํากัดของเครือข�ายท่ี
อาจจะมีผลต�อศักยภาพในด#านลบ 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องจะเห็นว�ารูปแบบการพัฒนาเครือข�าย 
ความร�วมมือทางวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานยังมีความสําคัญ และจําเป7นต�อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให#ได#มาตรฐานอันจะส�งผลให#
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีความเข#มแข็งทางวิชาการต�อไป 



115 

ตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห>องค>ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดต�าง ๆ 
 

องค,ประกอบของเครือข#ายความร#วมมือ 

พิสิฐ 
เทพ

ไกรวัล 
(2554) 

สมศักดิ์ 
เอี่ยมดี   
และ 

คนอื่น ๆ 
(2556) 

จีระพงษ, 
หอมสุวรรณ 

และ 
คนอื่น ๆ 
(2556) 

พัชรินทร, 
จันทาพูน  

และ 
ปBยพงษ,   
สุเมตติกุล 
(2557) 

ศักดิ์นิพน
สว#างวงศ,  
(2557) 

เสมอ 
สุวรรณโค 
(2558) 

เพิ่มศักดิ์
บัวรักษ, 
(2558) 

บุญเพิ่ม 
สอนภักด ี 
(2559) 

จิรภัทร
มหาวงค, 
(2559) 

น้ําฝน 
กันมา 
(2560) 

นพปฏล
บุญพงษ, 
(2560) 

ความถี่ 

1. ลักษณะหรือกิจกรรมสาํคัญที่เสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินภารกิจของเครือข�าย 

√ √   √       3 

2. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา √      √     2 
3. เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย √    √  √     3 
4. กระบวนการเสรมิสร#างพลังอํานาจของเครือข�าย √           1 
5. คุณลักษณะที่ดีของผู#นําเครือข�าย √      √     2 
6. บทบาทหน#าที่การปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท#อนผล √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
7. โครงสร#าง/องค>การของเครือข�าย  √ √ √ √   √ √ √ √ 8 
8. การบริหารจัดการเครือข�าย  √ √ √ √ √  √ √  √ 8 
9. การใช#ประโยชน>จากเครือข�าย  √          1 
10. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ   √  √ √ √  √ √  6 
11. วัตถุประสงค>ของเครือข�ายความร�วมมือ    √  √    √ √ 4 
12. การระดมทรัพยากร           √ 1 
13. แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต        √    1 
14. เงื่อนไขความสําเร็จ      √      1 
15. การสื่อสารและปฏิสมัพันธ>กัน    √        1 
16. การร�วมกันบริหารผลประโยชน>    √        1 
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีวิธีดําเนินการวิจัยเป0นลักษณะรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช"
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว�างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) 
และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ผู"วิจัยขอนําเสนอการดําเนินการ
วิจัยรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด"วย                
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปOญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาสภาพ
ปOจจุบันและปOญหา 
 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
3.1 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป!ญหาของเครือข'ายความร'วมมือระหว'างสถานศึกษาด+านวิชาการ
ของกลุ'มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผู"วิจัยใช"ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) จากการศึกษา
เอกสารและข"อมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการรายงานผลสภาพปOจจุบันและปOญหาในการดําเนินงาน
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร�วมกับการสัมภาษณSเชิงลึก (In-depth 
Interview) กับผู"บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินการเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 แหล�งข"อมูล 
 ในข้ันตอนนี้ เป0นการศึกษาข"อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว�างสถานศึกษา เพ่ือให"ได"ข"อมูล
พ้ืนฐานสําหรับนําไปใช"เป0นกรอบแนวคิดในการศึกษาสภาพปOญหาของเครือข�ายความร�วมมือด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึง
แนวคิดและหลักการท่ีผู"วิจัยจะดําเนินการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด"วย 6 ประเด็นต�าง ๆ ดังนี้  
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 1. แนวคิดและหลักการเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือ 
 2. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 3. แนวคิดเก่ียวกับการดําเนินงานด"านวิชาการ 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว�างสถานศึกษาท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ (พิสิฐ เทพไกรวัล, 
2554; สมศักด์ิ เอ่ียมดี และคนอ่ืน ๆ, 2556; จีระพงษS หอมสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2556; เกสรี ลัดเลีย, 
2557; ศักด์ินิพน สว�างวงศS, 2557; พัชรินทรS จันทาพูน และปaยพงษS สุเมตติกุล, 2557; เสมอ สุวรรณโค           
ธีรวุฒิ เอกะกุล และสมคิด สร"อยน้ํา, 2558; เพ่ิมศักด์ิ บัวรักษS ช�อเพชร เบ"าเงิน และ สมชัย ชวลิตธาดา, 
2559; จิรภัทร  มหาวงคS และคนอ่ืน ๆ, 2559; บุญเพ่ิม สอนภักดี ฉลอง ชาตรูประชีวิน และสุกัญญา            
แช�มช"อย, 2559; นพปฏล บุญพงษS พรเทพ รู"แผน และปฤษณา ชนะวรรษ, 2560; น้ําฝน กันมา, 2560) 
 เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 
 แบบบันทึกเนื้อหาท่ีผู"วิจัยศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับรูปแบบการบริหาร
จัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู"วิจัยรวบรวมข"อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับรูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
 การวิเคราะหSข"อมูล 
 ผู"วิจัยใช"แนวทางการวิเคราะหSข"อมูลด"วยวิธีการวิเคราะหSเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
จากการศึกษาในข้ันตอนนี้ ผู"วิจัยสามารถนํามาสรุปเป0นกรอบแนวคิดของรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ข้ันท่ี 1.2 การสัมภาษณSเชิงลึกเก่ียวกับสภาพปOญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 
 ในข้ันตอนนี้ เป0นการสัมภาษณSเชิงลึกผู"ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคSประกอบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  
 กลุ�มผู"ให"ข"อมูล 
 เป0นผู"ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู"และประสบการณSเก่ียวกับการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือ
ทางด"านวิชาการเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับประถมศึกษาและ/หรือระดับมัธยมศึกษา โดยใช"วิธีการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน โดยมีคุณสมบัติในแต�ละกลุ�ม ดังนี้ 
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 กลุ�มท่ี 1 เป0นผู"ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเก่ียวกับการบริหารหรือการจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับประถมศึกษาหรือ
ระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากเอกสารงานวิจัย บทความ ตํารา การเป0นวิทยากร หรือการเข"า
ร�วมกิจกรรมการพัฒนาทางด"านวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังในระดับประถมศึกษาและ/หรือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน 
 กลุ�มท่ี 2 เป0นผู"บริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงกํากับดูแล
นโยบายการศึกษา หรือเป0นผู"บริหารหน�วยงานท่ีส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีบทบาทในการส�งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 3 คน 
 กลุ�มท่ี 3 เป0นผู"บริหาร อาจารยSมหาวิทยาลัย หรือผู"บริหารหน�วยงานท่ีมีประสบการณSใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน 
 เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 
 เป0นแบบสัมภาษณS โดยมีลักษณะเป0นแบบสัมภาษณSแบบก่ึงโครงสร"าง (Semi-structure 
Interview) ซ่ึงผู"วิจัยดําเนินการสร"างเครื่องมือท่ีใช"การเก็บรวบรวมข"อมูล ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข"องกับการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของโรงเรียน ท้ังในประเทศและต�างประเทศ และนํามากําหนดเป0น
ประเด็นในการสัมภาษณS ร�วมกับองคSประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี
ผู"วิจัยได"จากการสังเคราะหSในข้ันตอนก�อนหน"านี้ 
 2. กําหนดประเด็นในการสัมภาษณSผู"ทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับทราบความคิดเห็นหรือมุมมอง
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. นําร�างแบบสัมภาษณSเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เสนออาจารยSท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความครอบคลุมของประเด็นในการสัมภาษณS ความ
เหมาะสมของข"อคําถาม รวมถึงการใช"ภาษา แล"วดําเนินการปรับปรุงแก"ไข 
 4. นําร�างแบบสัมภาษณSเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ�านการพิจารณาจากอาจารยSท่ีปรึกษา นําเสนอผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความครอบคลุมของประเด็นในการสัมภาษณS และความเหมาะสมของข"อคําถาม และ
ดําเนินการปรับปรุงแก"ไขให"เป0นแบบสัมภาษณSฉบับสมบูรณSต�อไป 
 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู"วิจัยทําหนังสือขอความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข"อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณS ในพระบรมราชูปถัมภS และดําเนินการติดต�อไปยังผู"ทรงคุณวุฒิ   
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แต�ละคน ท่ีได"คัดเลือกเอาไว"ด"วยวิธีการสุ�มแบบเฉพาะเจาะจง และดําเนินการนัดหมายวันและเวลาใน
การขอสัมภาษณSเชิงลึก ผู"วิจัยดําเนินการสัมภาษณSเจาะลึกกับผู"ทรงคุณวุฒิท่ีเป0นกลุ�มตัวอย�างตามวัน
และเวลาท่ีนัดหมายด"วยตนเอง เป0นระยะเวลาไม�เกิน 45 นาทีต�อคน และดําเนินการถอดบทสนทนา
เพ่ือนําไปวิเคราะหSเชิงเนื้อหาต�อไป โดยสรุปได"ว�า 
 การวิเคราะหSข"อมูล การวิเคราะหSเชิงเนื้อหา 
 
ตารางท่ี 3.1 สังเคราะหSเนื้อหาจากการวิเคราะหSเอกสาร 
 

องค3ประกอบ เนื้อหา 
1. หลักการของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือ   
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

1.1 มีการรับรู"บทบาทหน"าท่ีแนวปฏิบัติและมุมมองท่ีเหมือนกัน 
1.2 มีการสร"างวิสัยทัศนSร�วมกัน 
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชนSร�วมกันระหว�างสมาชิก 
1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�ายและกําหนดหน"าท่ีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
1.5 มีการเสริมสร"างซ่ึงกันและกันและทํางานเป0นทีม 
1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากันในด"านวิชาการ 
1.7 มีปฏิสัมพันธSกันในเชิงแลกเปลี่ยนระหว�างสมาชิกท้ังภายในและ
ภายนอก 

2. วัตถุประสงคSของ
เครือข�ายความร�วมมือ 
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

2.1 มีการกําหนดเปoาหมายหรือความสําเร็จของเครือข�ายด"านวิชาการ
ร�วมกัน 
2.2 มีการกําหนดทิศทาง แนวปฏิบัติ ระหว�างกลุ�มโรงเรียนด"าน
วิชาการ 

3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญ
ท่ีเสริมประสิทธิภาพ  
การดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

3.1 มีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย 
3.2 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษโดยคํานึงถึงอัตลักษณSของ
กลุ�มโรงเรียน 
3.3 มีวัตถุประสงคSของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มเป0นตัวกําหนด
กิจกรรมท่ีเป0นเลิศ 

4. ขอบข�ายและภารกิจ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 

4.1 มีการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให"ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท"องถ่ิน  
4.2 มีการวางแผนงานด"านวิชาการอย�างเป0นระบบ  
4.3 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู"การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
4.4 มีการวิเคราะหSและการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอย�างต�อเนื่อง  
4.5 มีการการพัฒนากระบวนการเรียนรู"อย�างเป0นระบบ  
4.6 มีการสร"างเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน อย�างเหมาะสม 
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ตารางท่ี 3.1 (ต'อ) 
 

องค3ประกอบ เนื้อหา 
 4.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

4.8 มีการส�งเสริมให"ครูผลิต พัฒนาสื่อ และส�งเสริมให"มีแหล�งเรียนรู"  
4.9 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา อย�างต�อเนื่อง 
4.10 มีการการแนะแนว เพ่ือให"นักเรียนได"รู"จักตัวเอง 
4.11 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐานการศึกษา 
อย�างต�อเนื่อง 
4.12 มีการส�งเสริมชุมชน และบริการชุมชนในด"านวิชาการ  
4.13 มีการประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองคSกรอ่ืน ๆ 
4.14 มีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว 
องคSกร หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
4.15 มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด"านวิชาการของ
สถานศึกษา  
4.16 มีการคัดเลือกหนังสือเรียนให"เหมาะกับผู"เรียน  
4.17 มีการพัฒนาและการใช"สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
4.18 มีการพัฒนาด"านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล"องกับวัตถุประสงคSการ
ก�อต้ังของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

5. เทคนิควิธีการพัฒนา
สมาชิกเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

5.1 มีการสร"างความตระหนักเก่ียวกับความเป0นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
5.2 มีการอภิปราย บรรยายเพ่ือสร"างความเข"าใจระหว�างสมาชิก  
5.3 มีการระดมความคิด จากสมาชิกเพ่ือรับฟOงความคิดเห็น  
5.4 มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือลงมือปฏิบัติ 
5.5 มีการศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษารูปแบบและตัวอย�างท่ีดี  
5.6 มีการลงมือปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 
5.7 มีการตรวจสอบและสะท"อนผลการดําเนินงานเพ่ือแก"ไขปรับปรุง 

6. คุณลักษณะท่ีดีของ
ผู"นําเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

6.1 มีความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริยS 
6.2 มีความทันสมัยทันต�อการการของเทคโนโลยี 
6.3 มีความกระตือรือร"นใฝqเรียนใฝqรู"อยู�เสมอ 
6.4 มีความคิดริเริ่มสร"างสรรคSและเป0นผู"นําการเปลี่ยนแปลง 
6.5 มีความรู"และเป0นผู"นําทางวิชาการ 
6.6 มีมนุษยSสัมพันธSท่ีดีสามารถสื่อสารและประสานงานกับสมาชิกได"เป0นอย�างดี 
6.7 มีความเป0นประชาธิปไตย รับฟOงความคิดเห็นของสมาชิก 
6.8 มีความรับผิดชอบและเสียสละต�อตนเองและส�วนรวม  
6.9 มีความมุ�งมันต�อการทํางานให"สําเร็จ 
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ตารางท่ี 3.1 (ต'อ) 
 

องค3ประกอบ เนื้อหา 
7. บทบาทหน"าท่ี           
การปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท"อน
ผลของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

7.1 มีความรับผิดชอบต�อหน"าท่ีในการทํางานให"สําเร็จและบรรลุตาม
ภารกิจท่ีได"รับมอบหมาย 
7.2 มีความเข"าใจบทบาทและภารกิจท่ีได"รับผิดชอบ สามารถเป0นผู"นํา
และผู"ตาม 
7.3. มีการประสานงานท่ีดี และสามารถสื่อสาร สร"างความเข"าใจกับ
สมาชิก 

8. โครงสร"างของ
เครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

8.1 มีวัตถุประสงคS ข"อกําหนดในการรวมกันเป0นเครือข�ายของโรงเรียน  
8.2 มีคณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
8.3 มีระเบียบ ข"อตกลงของเครือข�าย  
8.4 มีบทบาทหน"าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข�าย  

9. การบริหารจัดการ
เครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

9.1 มีการผนึกกําลังร�วมมือกันสร"างทีมงานในการทํางานอย�างเข"มแข็ง 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู" ซ่ึงกันและกันการร�วมแลกเปลี่ยน
ข"อคิดเห็นและยอมรับฟOงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
9.3 การมีส�วนร�วมในการใช"สิทธิในการตัดสินใจของสมาชิกเครือข�าย 
9.4 ลงมือปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
9.5 มีการทบทวนผลการดําเนินงานนําข"อควรปรับปรุงมาแก"ไข นําสิ่งท่ี
ดีมาพัฒนาต�อเนื่อง 

 
 การวิเคราะหSข"อมูล 
 ผู"วิจัยนําเอาเนื้อหาสาระต�าง ๆ ท่ีได"จากการสัมภาษณSผู"ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน มา
วิเคราะหSโดยใช"หลักการวิเคราะหSเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  
 
3.2 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข'ายความร'วมมือระหว'างสถานศึกษาด+าน
วิชาการของกลุ'มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ในข้ันตอนนี้เป0นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยนําเอาองคSประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได"จาก
ข้ันตอนก�อนหน"านี้มาดําเนินการยกร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร"อมท้ัง
ตรวจสอบกับกลุ�มผู"ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป0นผู"ปฏิบัติงานจริง และให"ความสมัครใจในการเข"าร�วมการวิจัยใน
ครั้งนี้ ทําให"ข"อสรุปท่ีได"จากข้ันตอนนี้เป0นประโยชนSอย�างยิ่งในรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให"สามารถนําไปสู�การปฏิบัติในการบริหารจัดการโรงเรียนได"
อย�างมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 1. การยกร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ในการยกร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู"วิจัยมีข้ันตอนในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ผู"วิจัยนําข"อมูลสภาพปOญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได"
จากการศึกษาในข้ันตอนก�อนหน"านี้ มายกร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.2 ผู"วิจัยนําร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสร"างข้ึน นําเสนอ
อาจารยSท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาความสมบูรณSขององคSประกอบต�าง ๆ พร"อมท้ังตรวจสอบความถูกต"อง 
  2.3 ผู"วิจัยนําข"อเสนอแนะท่ีได"จากอาจารยSท่ีปรึกษาไปดําเนินการปรับปรุง แก"ไข และ
จัดทําเป0นร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. การตรวจสอบร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ในข้ันตอนนี้ ผู"วิจัยนําร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอ
ผู"ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี
ผู"วิจัยได"ยกร�างดังกล�าวในข้ันตอนก�อนหน"านี้ โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
 กลุ�มผู"ให"ข"อมูล 
 กลุ�มผู"ให"ข"อมูลในข้ันตอนนี้ เป0นผู"ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู"หรือประสบการณSเก่ียวกับการ
ดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับประถมศึกษาหรือ
ระดับมัธยมศึกษา โดยใช"วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 9 คน 
โดยมีคุณสมบัติในแต�ละกลุ�ม ดังนี้ 
 กลุ�มท่ี 1 เป0นนักวิชาการหรืออาจารยSมหาวิทยาลัย ท่ีมีประสบการณSและผลงานเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน 
 กลุ�มท่ี 2 เป0นผู"บริหารหน�วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซ่ึงกํากับดูแลโรงเรียนในกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน 
 กลุ�มท่ี 3 เป0นผู"บริหารโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน 
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 เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูลสําหรับข้ันตอนนี้ ประกอบด"วย 1) ร�างรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุ�ม (Focus Group 
Discussion Guide) และ โดยมีข้ันตอนในการสร"างเครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล ดังนี้ 
 1. นําองคSประกอบของร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มากําหนด
ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ�ม 
 2. นําประเด็นคําถามสําหรับการสนทนากลุ�ม เสนออาจารยSท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาความ
ครอบคลุมของประเด็นท่ีศึกษา ความเหมาะสมของข"อคําถาม และความเหมาะสมในการใช"ภาษา 
 3. นําข"อเสนอแนะท่ีได"จากอาจารยSท่ีปรึกษามาดําเนินการปรับปรุง แก"ไข ประเด็นคําถาม
สําหรับการสนทนากลุ�ม เพ่ือนําไปใช"ในการสนทนากลุ�มต�อไป 
 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู"วิจัยทําหนังสือขอความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข"อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณS ในพระบรมราชูปถัมภS และดําเนินการติดต�อไปยังผู"ทรงคุณวุฒิ           
แต�ละคน ท่ีได"คัดเลือกเอาไว"ด"วยวิธีการสุ�มแบบเฉพาะเจาะจง และดําเนินการนัดหมายวันและเวลาใน
การสนทนากลุ�ม ผู"วิจัยดําเนินการสนทนากลุ�มกับกลุ�มผู"ทรงคุณวุฒิวัน เวลา และสถานท่ีท่ีนัดหมาย
ด"วยตนเองเป0นระยะเวลา 3 ชั่วโมง และดําเนินการถอดบทสนทนาเพ่ือนําไปวิเคราะหSเชิงเนื้อหาต�อไป 
 การวิเคราะหSข"อมูล 
 ผู"วิจัยนําข"อมูลต�าง ๆ ท่ีได"จากการสนทนากลุ�มมาจัดระบบโดยจําแนกข"อมูลตามหมวดหมู�  
หรือลักษณะความคิดรวบยอดออกเป0นกลุ�ม ๆ และแยกข"อมูลท่ีมีความหมายเก่ียวข"องกันกับแต�ละ
องคSประกอบและยุทธวิธีของเครือข�ายออกจากข"อมูลท่ีไม�มีความหมายและไม�เก่ียวข"องกับการวิจัย 
แล"วนําเอาข"อมูลเหล�านี้มาสรุปเพ่ือหาฉันทามติ (Consensus) และปรับปรุงแก"ไขร�างรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนํามาจัดทําเป0นรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ�านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู"ทรงคุณวุฒิ 
 
3.3 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบของเครือข'ายความร'วมมือระหว'างสถานศึกษาด+านวิชาการ
ของกลุ'มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ในข้ันตอนนี้ ผู"วิจัยนําเอารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป0นไปได"กับกลุ�มผู"ปฏิบัติงานจริง ได"แก� ผู"อํานวยการโรงเรียน เพ่ือพิจารณา
ว�ามีความเหมาะสมและความเป0นไปได"ในระดับใด มีปOญหาอุปสรรค และข"อเสนอแนะอะไรบ"าง
หรือไม� โดยใช"แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป0นไปได"ของรูปแบบ
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เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
 ประชากร  
 ประชากร คือ ผู"อํานวยการโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 142 คน 
 เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บรวบรวมข"อมูล 
 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม และความเป0นไปได"ของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป0นแบบสอบถามท่ีผู"วิจัยสร"างข้ึน โดยผ�านการ
ตรวจสอบและให"ข"อเสนอแนะของอาจารยSท่ีปรึกษา แบ�งเป0น 4 ส�วน คือ  
 1. ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป0นแบบเลือกตอบ  
 2. ความเหมาะสมของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ความเป0นไปได"ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. ข"อเสนอแนะอ่ืน ๆ โดยในส�วนของความเหมาะสมและความเป0นไปได"ของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีลักษณะ คือ 
  ระดับ 5 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" มากท่ีสุด 
  ระดับ 4 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" มาก 
  ระดับ 3 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" ปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" น"อย 
  ระดับ 1 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" น"อยท่ีสุด 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู"วิจัยนําแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม และความเป0นไปได"ของ
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ�านการตรวจสอบและให"ข"อเสนอแนะของ
อาจารยSท่ีปรึกษาแล"ว มาหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม ด"วยการวิเคราะหSค�า IOC (Index 
of Item-Objective Congruence) จากผู"เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพ่ือหาดัชนีความสอดคล"อง
ระหว�างข"อคําถามรายข"อกับแบบสอบถามท้ังฉบับโดยพิจารณาเลือกข"อคําถามท่ีมีค�า IOC มากกว�า 
0.50 ข้ึนไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ผลการหาค�า IOC พบว�า มีค�าดัชนีความสอดคล"องระหว�างข"อ
คําถามรายข"อ ท้ังฉบับมีค�า 0.80 – 1.00 
 2. การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยนําเอาแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสม และความเป0นไปได"ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ�าน
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การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล"ว ไปทดลองใช"กับประชากรท่ีไม�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน 
แล"วนํามาหาค�าความเชื่อม่ันโดยใช"ค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซ่ึงจะต"องมีค�าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามท้ังฉบับเท�ากับ 0.70) หรือสูงกว�า      
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535 โดยพบว�า ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับมีค�าความเชื่อม่ันท่ี 0.987 
 การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู"วิจัยทําหนังสือขอความร�วมมือในการเก็บรวบรวมข"อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณS ในพระบรมราชูปถัมภS และดําเนินการจัดส�งหนังสือขอความ
ร�วมมือ พร"อมด"วยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมและความเป0นไปได"ของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังกลุ�มผู"ให"ข"อมูลของโรงเรียนท้ังหมด 142 โรงเรียน 
โดยส�งแบบสอบถามไปยังแต�โรงเรียน ๆ ละ 1 ชุด ตามประเภทกลุ�มผู"ให"ข"อมูลคือ ผู"อํานวยการ
โรงเรียนหรือผู"รักษาราชการแทน ตอบแบบสอบถามด"วยตนเอง และส�งกลับมายังผู"วิจัยทางไปรษณียS 
เม่ือได"รับแบบสอบถามท่ีตอบกลับมาแล"วนั้น ผู"วิจัยตรวจสอบความสมบูรณSของแบบสอบถามท่ีได"รับ 
และดําเนินการลงรหัสคําตอบในแบบสอบถาม พร"อมท้ังบันทึกข"อมูลลงในระบบคอมพิวเตอรSต�อไป 
 การวิเคราะหSข"อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู"วิจัยวิเคราะหSข"อมูล 
 1. การวิเคราะหSข"อมูลพ้ืนฐานโดยใช"โปรแกรมสําเร็จรูป ในการคํานวณสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ได"แก� ค�าความถ่ี ค�าร"อยละค�าเฉลี่ยของประชากร (µ ) และส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) โดยมีการแปลความหมายของค�าเฉลี่ยท่ีได"จากการวิเคราะหSข"อมูล ดังนี้ (บุญชม                 
ศรีสะอาด, 2535) 
  ค�าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได"  
   มากท่ีสุด 
  ค�าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" 
   มาก 
  ค�าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" 
   ปานกลาง 
  ค�าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" 
   น"อย 
  ค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว�า รายการนั้นมีความเหมาะสม หรือมีความเป0นไปได" 
   น"อยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3.2 สรุปข้ันตอนการวิจัย 
 
ตอนที่ วัตถุประสงค3 วิธีดําเนินการ ผลผลิต 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

ศึกษาสภาพปOญหาของ
เครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อพัฒนารูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

1. การศกึษาเอกสารและ/หรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข"องกับการ
ดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. การสัมภาษณSเชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพปOญหาเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด"าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 
1. การยกร�างรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด"านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. การตรวจสอบร�างรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช"
วิธีการสนทนากลุ�ม  
(Focus Group) 
 
 
 
 

1. องคSประกอบของ
รูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
2. ได"สภาพปOญหาการ
ดําเนินการพัฒนารูปแบบ
เครือข�ายทางวิชาการ 
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
1. ได"รูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชา 
การของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางท่ี 3.1 (ต'อ) 
 
ตอนท่ี วัตถุประสงค3 วิธีดําเนินการ ผลผลิต 

3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษา 
ด"านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยสํารวจความคิดเห็นรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ประชากรคือ ผู"อํานวยการ
โรงเรียนในกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 142 คน 
2. เครื่องมือคือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสม และความเป0นไปได"ของ
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. การเก็บรวบรวมข"อมูล คือ 
ทําหนังสือขอความร�วมมือใน
การเก็บรวบรวมข"อมูลเพ่ือการ
วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณS ในพระบรมราชูปถัมภS
และดําเนินการติดต�อไปยัง
ผู"ทรงคุณวุฒิแต�ละคน ท่ีได"
คัดเลือกเอาไว"ด"วยวิธีการสุ�ม
แบบเฉพาะเจาะจง 
4. การวิเคราะหSข"อมูลพ้ืนฐาน
โดยใช"โปรแกรมสําเร็จรูปใน 
การคํานวณสถิติเชิงบรรยาย 
(Descriptive Statistics) ได"แก� 
ค�าความถ่ี ค�าร"อยละ ค�าเฉลี่ย 
และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ได"ระดับความเหมาะสม
และความเป0นไปได"ของ
รูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด"านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ  
ท่ีสามารถนําไปใช"ได"จริง 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
  การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู%วิจัยเสนอ         
ผลการวิเคราะห2ข%อมูลครั้งนี้ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพป5ญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 รายละเอียดผลการวิเคราะห2ข%อมูลแต�ละตอนนําเสนอตามลําดับต�อไปนี้ และเพ่ือให%การ
นําเสนอการวิเคราะห2ข%อมูลมีความสะดวกและมีความเข%าใจตรงกัน ผู%วิจัยได%กําหนดสัญลักษณ2ท่ีมี
ความหมายแทนตัวแปร ดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 เพ่ือความเข%าใจในการแปลความหมาย ผู%วิจัยขอกําหนดสัญลักษณ2ท่ีใช%ในการวิเคราะห2
ข%อมูล ดังนี้ 
  µ  แทน ค�าเฉลี่ยของประชากร      

σ  แทน ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N แทน ประชากร 

 
4.2 การวิเคราะห�ข�อมูล  
 ผู%วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห2ข%อมูลออกเป:น 3 ตอน ตามวัตถุประสงค2ของการวิจัย ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพป5ญหาของเครือข�ายความร�วมมือด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษา
ด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป:นไปได%ของรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.3 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผลการศึกษาสภาพป5ญหาของเครือข�ายความร�วมมือด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ตอนท่ี 1 สภาพป5ญหาและวิเคราะห2เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับเครือข�ายความร�วมมือด%าน
วิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1. ผลการวิเคราะห2เอกสารเก่ียวกับสภาพป5ญหาของเครือข�ายความร�วมมือ ด%านวิชาการ
ระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า องค2ประกอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%าน
วิชาการระหว�างสถานศึกษา ประกอบด%วย 9 องค2ประกอบหลัก ดังนี้  
  1) หลักการของเครือข�ายความร�วมมือ  
  2) วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือ  
  3) ลักษณะ/กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย  
  4) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด%านวิชาการ   
  5) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย  
  6) คุณลักษณะท่ีดีของผู%นําเครือข�าย  
  7) บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท%อนผล  
  8) โครงสร%างของเครือข�ายและ  
  9) การบริหารจัดการเครือข�าย 
 
ตารางท่ี 4.1 สังเคราะห2เนื้อหาจากการวิเคราะห2เอกสาร 
 

องค�ประกอบ เนื้อหา 
1. หลักการของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือ   
ของกลุ�มโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 

1.1 มีการรับรู%บทบาทหน%าท่ีแนวปฏิบัติและมุมมองท่ีเหมือนกัน 
1.2 มีการสร%างวิสัยทัศน2ร�วมกัน 
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างสมาชิก 
1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�ายและกําหนดหน%าท่ีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
1.5 มีการเสริมสร%างซ่ึงกันและกันและทํางานเป:นทีม 
1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากันในด%านวิชาการ 
1.7 มีปฏิสัมพันธ2กันในเชิงแลกเปลี่ยนระหว�างสมาชิกท้ังภายในและภายนอก 

2. วัตถุประสงค2ของ
เครือข�ายความร�วมมือ 
ของกลุ�มโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 

2.1 มีการกําหนดเปFาหมายหรือความสําเร็จของเครือข�ายด%านวิชาการร�วมกัน 
2.2 มีการกําหนดทิศทาง แนวปฏิบัติ ระหว�างกลุ�มโรงเรียนด%าน
วิชาการ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 
 

องค�ประกอบ เนื้อหา 
3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญ
ท่ีเสริมประสิทธิภาพ  
การดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

3.1 มีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย  
3.2 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษโดยคํานึงถึงอัตลักษณ2ของ
กลุ�มโรงเรียน 
3.3 มีวัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มเป:นตัวกําหนด
กิจกรรมท่ีเป:นเลิศ 

4. ขอบข�ายและภารกิจ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 
 

4.1 มีการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให%ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท%องถ่ิน  
4.2 มีการวางแผนงานด%านวิชาการอย�างเป:นระบบ  
4.3 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู%การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
4.4 มีการวิเคราะห2และการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอย�าง
ต�อเนื่อง  
4.5 มีการการพัฒนากระบวนการเรียนรู%อย�างเป:นระบบ  
4.6 มีการสร%างเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน อย�างเหมาะสม 
4.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
4.8 มีการส�งเสริมให%ครูผลิต พัฒนาสื่อ และส�งเสริมให%มีแหล�งเรียนรู%  
4.9 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา อย�างต�อเนื่อง 
4.10 มีการการแนะแนว เพ่ือให%นักเรียนได%รู%จักตัวเอง 
4.11 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐานการศึกษา 
อย�างต�อเนื่อง 
4.12 มีการส�งเสริมชุมชน และบริการชุมชนในด%านวิชาการ  
4.13 มีการประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค2กรอ่ืน ๆ 
4.14 มีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว 
องค2กร หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
4.15 มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด%านวิชาการของ
สถานศึกษา  
4.16 มีการคัดเลือกหนังสือเรียนให%เหมาะกับผู%เรียน  
4.17 มีการพัฒนาและการใช%สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
4.18 มีการพัฒนาด%านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค2การ
ก�อต้ังของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต+อ) 
 

องค�ประกอบ เนื้อหา 
5. เทคนิควิธีการพัฒนา
สมาชิกเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

5.1 มีการสร%างความตระหนักเก่ียวกับความเป:นโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติ  
5.2 มีการอภิปราย บรรยายเพ่ือสร%างความเข%าใจระหว�างสมาชิก  
5.3 มีการระดมความคิด จากสมาชิกเพ่ือรับฟ5งความคิดเห็น  
5.4 มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือลงมือปฏิบัติ 
5.5 มีการศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษารูปแบบและตัวอย�างท่ีดี  
5.6 มีการลงมือปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 
5.7 มีการตรวจสอบและสะท%อนผลการดําเนินงานเพ่ือแก%ไขปรับปรุง 

6. คุณลักษณะท่ีดีของผู%นํา
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

6.1 มีความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย2 
6.2 มีความทันสมัย ทันต�อการการของเทคโนโลยี 
6.3 มีความกระตือรือร%น ใฝLเรียนใฝLรู%อยู�เสมอ 
6.4 มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 และเป:นผู%นําการเปล่ียนแปลง 
6.5 มีความรู%และเป:นผู%นําทางวิชาการ 
6.6 มีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี สามารถส่ือสารและประสานงานกับสมาชิกได%
เป:นอย�างดี 
6.7 มีความเป:นประชาธิปไตย รับฟ5งความคิดเห็นของสมาชิก 
6.8 มีความรับผิดชอบ และเสียสละต�อตนเองและส�วนรวม  
6.9 มีความมุ�งมันต�อการทํางานให%สําเร็จ 

7. บทบาทหน%าท่ี           
การปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท%อน
ผลของกลุ�มโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 

7.1 มีความรับผิดชอบต�อหน%าท่ีในการทํางานให%สําเร็จและบรรลุตาม
ภารกิจท่ีได%รับมอบหมาย 
7.2 มีความเข%าใจบทบาทและภารกิจ ท่ีได%รับผิดชอบ สามารถเป:นผู%นํา
และผู%ตาม 
7.3. มีการประสานงานท่ีดี และสามารถส่ือสาร สร%างความเข%าใจกับสมาชิก 

8. โครงสร%างของเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียน          
เฉลิมพระเกียรติ 

8.1 มีวัตถุประสงค2 ข%อกําหนดในการรวมกันเป:นเครือข�ายของโรงเรียน  
8.2 มีคณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
8.3 มีระเบียบ ข%อตกลงของเครือข�าย  
8.4 มีบทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข�าย  

9. การบริหารจัดการ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน          
เฉลิมพระเกียรติ  

9.1 มีการผนึกกําลังร�วมมือกัน สร%างทีมงานในการทํางานอย�างเข%มแข็ง 
9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู%ซึ่งกันและกันการร�วมแลกเปล่ียนข%อคิดเห็น
และยอมรับฟ5งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
9.3 การมีส�วนร�วมในการใช%สิทธิในการตัดสินใจ ของสมาชิกเครือข�าย 
9.4 ลงมือปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
9.5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน นําข%อควรปรับปรุงมาแก%ไข นําส่ิงท่ีดี
มาพัฒนาต�อเน่ือง 
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 2. ผลการสัมภาษณ2เก่ียวกับสภาพป5ญหาและวิเคราะห2เก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับเครือข�าย
ความร�วมมือด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะห2ข%อมูลตอนนี้ เป:นการศึกษาและวิเคราะห2
แนวคิดจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข%องและจากการสัมภาษณ2นักการ
ศึกษา นักวิชาการ ผู%เชี่ยวชาญด%านการจัดการศึกษาจากหน�วยงานการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน 9 คน ดังต�อไปนี้ 
 “หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ คือ เป:น
แนวคิดท่ีสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต%องการให%มีโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยเปPดโอกาสให%
ผู%เรียนได%เข%าถึงการศึกษา จัดต้ังเป:นกลุ�มโรงเรียนโดยให%สมาชิกของกลุ�มโรงเรียนคํานึงถึงหลักการคือ 
ต%องมีการรับรู% มีความเข%าใจตรงกัน ความสนใจหรือมีผลประโยชน2ร�วมกัน การมีส�วนร�วมของสมาชิก
ทุกคนในเครือข�าย การเสริมสร%างซ่ึงกันและกัน การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน การปฏิสัมพันธ2กันในเชิง
แลกเปลี่ยน และเรื่องอ่ืน ๆ” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562)    
 “วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือให%เกิด      
อัตลักษณ2ท่ีเหมือนกัน และดําเนินการตามวัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนโดยการกําหนด
เปFาหมายหรือความสําเร็จร�วมกัน และสมาชิกมีการกําหนดทิศทาง และแนวปฏิบัติร�วมกัน
(ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562)    
 “ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ แต�ละกลุ�มมีวัตถุประสงค2ในการก�อต้ังท่ีแตกต�างกัน เช�น กลุ�มโรงเรียน    
จุฬาภรณ2ก�อต้ังเพ่ือส�งเสริมความเป:นเลิศด%านวิทยาศาสตร2 กลุ�มโรงเรียนในพระอุปถัมภ2ในทูลกระหม�อ
ก�อต้ังเพ่ือเปPดโอกาสให%นักเรียนได%เข%าถึงซ่ึงการศึกษา เป:นต%น ดังนั้นลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จึงต%องดําเนินการตาม
ลักษณะความเป:นโรงเรียนพิเศษ” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 “ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน         
เฉลิมพระเกียรติ ด%วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุกโรงเรียนยังเป:นโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงจําเป:นต%องดําเนินภารกิจตามกฎกระทรวงว�าด%วยการกระจาย
อํานาจ มาตราท่ี 39 แต�ต%องเพ่ิมงานวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล%องกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติด%วย”
(ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 “เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ การพัฒนา
เทคนิคสมาชิกเครือข�ายมีหลายวิธี เช�น การสร%างความตระหนักของเครือข�าย การอภิปราย และ
บรรยายการระดมความคิด การประชุมปฏิบัติการ  การศึกษาดูงาน การลงมือปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบ และสะท%อนผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู%เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 “คุณลักษณะท่ีดีของผู%นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ด%วยโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติทุกโรงเรียนก�อต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย2และพระบรมศานุวงศ2ทุก
พระองค2 ดังนั้น ผู%นําหรือผู%บริหารสถานศึกษาต%องมีความรักและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย2เป:นอันดับแรก มีความกระตือรือร%น ความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 มีความรู% และเป:นผู%นํา
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ทางวิชาการ มีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี มีความเป:นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ มีความมุ�งม่ันต�อการ
ทํางานให%สําเร็จ และมีความทันสมัย” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 “บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ด%วยเครือข�าย
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนจําเป:นต%องทํางานร�วมกับบุคคลอ่ืน สมาชิกในเครือข�ายจําเป:นต%องมี
ความรับผิดชอบต�อหน%าท่ีมีความเข%าใจบทบาท และภารกิจ และมีการประสานงานท่ีดี” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 
27 ตุลาคม 2562) 
 “โครงสร%างของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ด%วยเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน        
เฉลิมพระเกียรติในการดําเนินงานตามโครงสร%างของกลุ�มเครือข�ายโดยกําหนดวัตถุประสงค2 
ข%อกําหนดในการรวมกันเป:นเครือข�ายของโรงเรียน แต�งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข�าย มีระเบียบ 
และข%อตกลงของเครือข�าย และกําหนดบทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข�าย” 
(ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 “การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จําเป:นต%องมีการวาง
แผนการดําเนินงานร�วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู% และข%อคิดเห็น มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ มีการ
ดําเนินงานและมีการทบทวนผลการดําเนินงาน” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 “...สิ่งสําคัญการสร%างเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการให%ประสบความสําเร็จ คือ         
การสร%างความตระหนักแก�สมาชิกในองค2กร ให%สมาชิกยอมรับในวัฒนธรรม องค2กรร�วมกัน เข%าร�วม
เครือข�ายด%วยความเต็มใจ ท้ังนี้ต%องสร%างความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง ความซ่ือสัตย2และความ
จริงใจต�อกันและกันของสมาชิกอีกด%วย...” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562)    
 “...การประสานหน�วยงาน องค2กรเครือข�ายนี้ ต%องมีการประชาสัมพันธ2แลกเปลี่ยน ข%อมูล
ข�าวสารต�าง ๆ รวมถึงความรู% ทักษะ มีการเชื่อมโยงสมาชิกท่ีไม� มีโอกาสติดต�อกันเพ่ือให% เข%าใจกันได% 
สื่อสารให%เกิดความสนใจร�วมกัน กําหนดและสร%างข%อตกลงเป:นพันธสัญญาร�วมกัน...” (ผู%รงคุณวุฒิ, 
27 ตุลาคมคม 2562)   
 “...การสื่อสารแบบสองทางอย�างท่ัวถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู%และดําเนินการตามแผน 
อย�างเป:นระบบจะทําให%เกิดการสร%างพันธสัญญาร�วมกัน ท้ังนี้สมาชิกเครือข�ายต%องกําหนดข%อตกลง ใน
การทํางานร�วมกัน (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562)        
 “...สําหรับการบริหารจัดการเครือข�ายนั้น เครือข�ายต%องมีกระบวนการดําเนินงาน อย�างมี
ระบบ กล�าวคือ ต%องมีการจัดทําแผน ปฏิบัติตามแผน มีการประเมินผล มีการกําหนด โครงสร%างและ
บทบาทหน%าท่ี และท่ีขาดไม�ได%คือการควบคุมตรวจสอบ...” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562)        
 “...การพัฒนาความสัมพันธ2 สมาชิกในเครือข�ายต%องเป:นกัลยาณมิตรต�อกัน มีความสัมพันธ2
แน�นแฟFนต�อกัน มีบรรยากาศแบบพลังแบบเก้ือกูลสามัคคี ทํางานเป:นทีม ยอมรับความคิดเห็นของกัน
และกัน รักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกทุกระดับ มีการขจัดความขัดแย%ง เสริมสร%าง กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู% และท่ีขาดไม�ได% คือ ความโปร�งใสตรวจสอบได%ข%องเครือข�าย จะทําให%ความสัมพันธ2
พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ ...” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562)        
 “...การรักษาความสัมพันธ2อย�างต�อเนื่อง จะต%องมีการสร%างผู%นํารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่อง มีการ
จัดจิกรรมร�วมกันท่ีดําเนินอย�างต�อเนื่อง มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�าย กําหนด



134 
 
กลไกสร%างระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ รวมถึงการให%ความช�วยเหลือ และช�วยแก%ไข
ป5ญหา...” (ผู%ทรงคุณวุฒิ 27 ตุลาคม 2562) 
 3. ผลการสังเคราะห2เก่ียวกับสภาพป5ญหาของเครือข�ายความร�วมมือ ด%านวิชาการระหว�าง
สถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จึงสรุปรวมจากท้ังการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ2ได%องค2ประกอบท้ังหมด               
9 องค2ประกอบ ได%แก� 1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
2. วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 3. ลักษณะกิจกรรม
สําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ          
4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ    
5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 6. คุณลักษณะท่ีดีของผู%นํา
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7.  บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและ       
การสะท%อนผลของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 8.  โครงสร%างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติ 9.  การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงแต�ละ
องค2ประกอบมีสภาพป5ญหา ดังตารางท่ี 4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการสังเคราะห2เครือข�ายความร�วมมือด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%าน
 วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ2ผู%ทรงคุณวุฒิ 
 

ประเด็นท่ีศึกษา ประเด็นย+อย สภาพป4ญหา 
1. หลักการของ
เครือข�ายความ
ร�วมมือของกลุ�ม
โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

1.1 การรับรู% และมุมมองท่ี
เหมือนกัน 

1.1 การรับรู%และมุมมองท่ีเหมือนกันยัง
ขาดการร�วมมือและประสานงานกัน 

1.2 การมีวิสัยทัศน2ร�วมกัน 1.2 มีวิสัยทัศน2ร�วมกันแต�ปฏิบัติไม�ได% 
เหมือนกันทุกโรงเรียน 

1.3 ความสนใจหรือมี
ผลประโยชน2ร�วมกัน 

1.3 ขาดความสนใจในผลประโยชน2ของ
กลุ�ม 

1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิก
ทุกคนในเครือข�าย 

1.4 บางกลุ�มโรงเรียนยังขาดการมีส�วน
ร�วมวางแผนในการทํางานร�วมกัน 

1.5 การเสริมสร%างซ่ึงกันและกัน 1.5 บางกลุ�มยังต�างคนต�างอยู� 
1.6 การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 1.6 ไม�ได%พ่ึงพากันในด%านต�าง 
1.7 การปฏิสัมพันธ2กันในเชิง
แลกเปลี่ยน 

1.7 ขาดการปฏิสัมพันธ2กันในเชิง
แลกเปลี่ยน 

2. วัตถุประสงค2ของ
เครือข�ายความร�วมมือ
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

2.1 การกําหนดเปFาหมายหรือ
ความสําเร็จร�วมกัน 

2.1 บางกลุ�มขาดการกําหนดเปFาหมาย
หรือความสําเร็จร�วมกัน 

2.2 การกําหนดทิศทาง และ
แนวปฏิบัติร�วมกัน 

2.2 บางกลุ�มโรงเรียนขาดการกําหนด
ทิศทาง และแนวปฏิบัติร�วมกัน 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 

ประเด็นท่ีศึกษา ประเด็นย+อย สภาพป4ญหา 
3. ลักษณะกิจกรรม
สําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

3.1 การดําเนินงานร�วมกัน
ของสมาชิกเครือข�าย 

3.1 บางกลุ�มมีการดําเนินงานร�วมกันของ
สมาชิกเครือข�ายแต�ไม�ต�อเน่ือง 
 

3.2 การดําเนินกิจกรรมท่ีมี
ลักษณะพิเศษ 

3.2 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษแต�
ไม�ได%ทําภาพรวมต�างคนต�างทํา 
 

3.3 การกําหนดกิจกรรมท่ี
สอดคล%องกับวัตถุประสงค2
ของการก�อต้ังโรงเรียน 
แต�ละกลุ�ม 

3.3 มีการกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล%องกับ
วัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�ม
แต�ไม�ต�อเน่ือง 

4. ขอบข�ายและ
ภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ด%านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.1 การพัฒนาสาระ
หลักสูตรท%องถิ่น  

4.1 ขาดการพัฒนาสาระหลักสูตรท%องถิ่น  

4.2 การวางแผนงานด%าน
วิชาการ  

4.2 การวางแผนงานด%านวิชาการต�างคน 
ต�างทํา  

4.3 การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

4.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
บางกลุ�มยังต�างคนต�างทํา 

4.4 การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา  

4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไม�
ทันสมัย  

4.5 การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู% 

4.5 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู%ขาดการ
ประสานงานกัน 

4.6 การวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

4.6 มีการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียนต�างคนต�างทํา 

4.7 การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  

4.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศึกษา  

4.8 การพัฒนา และส�งเสริม
ให%มีแหล�งเรียนรู% 

4.8 การพัฒนา และส�งเสริมให%มีแหล�งเรียนรู%ไม�
หลากหลาย 

4.9 การนิเทศการศึกษา  4.9 การนิเทศการศึกษาไม�ไปในทิศทางเดียวกัน  
4.10 การแนะแนว  4.10 การแนะแนวไม�ไปในทิศทางเดียวกัน  
4.11 การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภายภายใน และ
มาตรฐานการศึกษา  

4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน 
และมาตรฐานการศึกษาไม�ต�อเน่ือง  

4.12 การส�งเสริมชุมชน  4.12 การส�งเสริมชุมชนตามบรบิทของโรงเรียน  
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ประเด็นท่ีศึกษา ประเด็นย+อย สภาพป4ญหา 
 4.13 การประสานความร�วมมอืใน

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค2กรอื่น ๆ 

4.13 การประสานความร�วมมอืในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค2กรอื่น ๆ ตาม
บริบทของโรงเรียน 

4.14 การส�งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก�บุคคล ครอบครวั 
องค2กร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

4.14 มีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก�บุคคล ครอบครัว องค2กร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา
แบบต�างคนต�างทํา 

4.15 การจัดทําระเบียบ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด%านวิชาการ
ของสถานศึกษา  

4.15 การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด%านวิชาการของสถานศึกษาไม�
เป:นรูปแบบเดียวกัน  

4.16 การคัดเลือกหนังสือ  4.16 การคัดเลือกหนังสือตามบริบทของ
โรงเรียน  

4.17 การพัฒนา และการใช%ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.17 การพัฒนา และการใช%ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาบริบทของโรงเรียน 

4.18 การพัฒนาด%านวิชาการอืน่ ๆ 
ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค2การ
ก�อต้ังของโรงเรียน 

4.18 การพัฒนาด%านวิชาการอืน่ ๆ ท่ี
สอดคล%องกับวัตถุประสงค2การก�อต้ังของ
โรงเรียนบางกลุ�มไม�ได%จัดกิจกรรม 

5. เทคนิควิธีการ
พัฒนาสมาชิก
เครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

5.1 การสร%างความตระหนัก  5.1 ขาดการสร%างความตระหนัก  
5.2 การอภิปราย และบรรยาย 5.2 บางกลุ�มมีการอภิปราย และบรรยาย 
5.3 การระดมความคิด 5.3 มีการระดมความคิดบางกลุ�ม 
5.4 การประชุมปฏิบัติการ 5.4 มีการประชุมปฏิบัติการทุกกลุ�ม 
5.5 การศึกษาดูงาน  5.5 การศึกษาดูงานบางกลุ�มดําเนินการ  
5.6 การลงมือปฏิบัติงาน 5.6 การลงมือปฏิบัติงานทุกกลุ�มโรงเรียน 
5.7 การตรวจสอบ และสะท%อนผล 5.7 บางกลุ�มขาดการตรวจสอบ และ 

สะท%อนผล 
5.8 การแลกเปล่ียนเรียนรู% 5.8 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู%ทุกกลุ�ม 

6. คุณลักษณะท่ี
ดีของผู%นํา
เครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

6.1 ความจงรักภักดีต�อชาติ 
ศาสนา และสถาบัน
พระมหากษัตริย2 

6.1 ผู%นําทุกโรงเรียนความจงรักภักดีต�อชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย2 

6.2 ความกระตือรือร%น 6.2 ขาดความความกระตือรือร%นบางกลุ�ม 
6.3 ความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 6.3 ขาดความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 
6.4 ความรู% และเป:นผู%นําทาง
วิชาการ 

6.4 มีความรู% และเป:นผู%นําทางวิชาการ 
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ตารางท่ี 4.2 (ต+อ) 
 
ประเด็นท่ีศึกษา ประเด็นย+อย สภาพป4ญหา 
 6.5 การมีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี 6.5 บางคนการมีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี 

6.6 ความเป:นประชาธิปไตย 6.6 ขาดความเป:นประชาธิปไตย 
6.7 ความรับผิดชอบ 6.7 มีความรับผิดชอบ 
6.8 ความมุ�งมั่นต�อการทํางานให%
สําเร็จ 

6.8 ขาดความมุ�งมั่นต�อการทํางานให%สําเร็จ 

6.9 ความทันสมัย 6.9 บางคนขาดความทันสมัย 
7. บทบาทหน%าท่ี
การปฏิบัติงาน
ของเครือข�าย
กลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
 

7.1 ความรับผิดชอบต�อหน%าท่ี 7.1 บางคนความรับผิดชอบต�อหน%าท่ี 
7.2 ความเข%าใจบทบาท และ
ภารกิจ 

7.2 ขาดความเข%าใจบทบาท และภารกิจ 

7.3 การประสานงานท่ีดี 7.3 ขาดการประสานงานท่ีดีและไม�ต�อเน่ือง 

8. โครงสร%างของ
เครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

8.1 วัตถุประสงค2 ข%อกําหนดใน
การรวมกันเป:นเครือข�ายของ
โรงเรียน  

8.1 มีวัตถุประสงค2 ข%อกําหนดในการรวมกัน
เป:นเครือข�ายของโรงเรียน  

8.2 คณะกรรมการบริหาร
เครือข�าย  

8.2 มีคณะกรรมการบริหารเครือข�าย  

8.3 ระเบียบ และข%อตกลงของ
เครือข�าย  

8.3 มีระเบียบ และข%อตกลงของเครือข�าย  

8.4 บทบาทหน%าท่ีของ
คณะกรรมการ และสมาชิก
เครือข�าย  

8.4 มีบทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการ และ
สมาชิกเครือข�าย  

9. การบริหาร
จัดการเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
 

9.1 การวางแผนการดําเนินงาน
ร�วมกัน 

9.1 มีการวางแผนการดําเนินงานร�วมกัน      
แต�ไม�ต�อเน่ือง 

9.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู% และ
ข%อคิดเห็น 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู% และข%อคิดเห็น   
แต�ไม�ต�อเน่ือง 

9.3 การมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจ 

9.3 มีการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ            
แต�ไม�ต�อเน่ือง 

9.4 การดําเนินงาน 9.4 มีการดําเนินงานบางเรื่องส�วนใหญ�     
เป:นเรื่องพัฒนาบุคลากร 

9.5 การทบทวนผลการ
ดําเนินงาน 

9.5 มีการทบทวนผลการดําเนินงานบางกลุ�ม 
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 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1. ร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได%ดังนี้ 
  องค2ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการเสนอในท่ีสนทนา
กลุ�มท่ีมีผู%เชี่ยวชาญจํานวน 11 คน มีท้ังหมด 9 องค2ประกอบหลัก ได%แก� 1. หลักการของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2. วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ
ของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 6. คุณลักษณะท่ีดีของผู%นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ             
7. บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท%อนผลของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ             
8. โครงสร%างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 9. การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ แต�ละองค2ประกอบหลักมีองค2ประกอบย�อยท้ังหมด 59 องค2ประกอบย�อย 
ดังตารางท่ี 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 องค2ประกอบของร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษา
 ด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
 ข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย+อย 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน  
เฉลิมพระเกียรติ 

1.1 มีการรับรู%และมุมมองท่ีเหมือน 
1.2 การมีวิสัยทัศน2ร�วมกัน 
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน2ร�วมกัน 
1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย 
1.5 มีการเสริมสร%างซ่ึงกันและกัน 
1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
1.7 มีปฏิสัมพันธ2กันในเชิงแลกเปลี่ยน 

2. วัตถุประสงค2ของเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

2.1 การกําหนดเปFาหมายหรือความสําเร็จของเครือข�าย 
2.2 การกําหนดทิศทางและแนวปฏิบัติร�วมกัน 

3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

3.1 การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย 
3.2 การดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ 
3.3 วัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มเป:น
ตัวกําหนดกิจกรรมท่ีเป:นเลิศ 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย+อย 
4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด%านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  

4.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให%
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท%องถ่ิน  
4.2 การวางแผนงานด%านวิชาการ 
4.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู%  
4.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน 
ผลการเรียน  
4.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
4.8 การพัฒนาและส�งเสริมให%มีแหล�งเรียนรู%  
4.9 การนิเทศการศึกษา  
4.10 การแนะแนว  
4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  
4.12 การส�งเสริมชุมชน  
4.13 การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค2กรอ่ืน ๆ 
4.14 การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล 
ครอบครัว องค2กร หน�วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
4.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด%าน
วิชาการของสถานศึกษา  
4.16 การคัดเลือกหนังสือ และ  
4.17 การพัฒนาและการใช%สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

5.1 การสร%างความตระหนัก  
5.2 การอภิปราย บรรยาย  
5.3 ระดมความคิด  
5.4 ประชุมปฏิบัติการ 
5.5 การศึกษาดูงาน  
5.6 การลงมือปฏิบัติงาน 
5.7 การตรวจสอบและสะท%อนผล 
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ตารางท่ี 4.3 (ต+อ) 
 

องค�ประกอบหลัก องค�ประกอบย+อย 
6. คุณลักษณะท่ีดีของผู%นําเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  

6.1 มีความทันสมัย 
6.2 มีความกระตือรือร%น 
6.3 มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 
6.4 มีความรู%และเป:นผู%นําทางวิชาการ 
6.5 มีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี 
6.6 มีความเป:นประชาธิปไตย 
6.7 มีความรับผิดชอบ 
6.8 มีความมุ�งมันต�อการทํางานให%สําเร็จ 
6.9 มีความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย2 

7. บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท%อนผลของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

7.1 มีความรับผิดชอบต�อหน%าท่ี 
7.2 เข%าใจบทบาทและภารกิจ 
7.3 มีการประสานงานท่ีดี 

8. โครงสร%างของเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

8.1 วัตถุประสงค2 ข%อกําหนดในการรวมกันเป:นเครือข�าย
ของโรงเรียน  
8.2 คณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
8.3 ระเบียบ ข%อตกลงของเครือข�าย  
8.4 บทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิก
เครือข�าย  

9. การบริหารจัดการเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  

9.1 การผนึกกําลังร�วมมือกัน 
9.2 การแลกเปลี่ ยนเรียนรู% ซ่ึ ง กันและกันการร� วม
แลกเปลี่ยนข%อคิดเห็น 
9.3 การมีส�วนร�วมในการใช%สิทธิในการตัดสินใจ 
9.4 มีการดําเนินการ 
9.5 ทบทวนผลการดําเนินงาน 

   
 2. ตรวจสอบร�างรูปแบบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล%วนําไป
ตรวจสอบองค2ประกอบย�อยเครือข�ายความร�วมมือด%านวิชาการโดยดําเนินการจัดการสนทนากลุ�ม 
(Focus Group Discussion) โดยผู%เชี่ยวชาญจํานวน 11 ท�าน โดยให%ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในแต�ละ
องค2ประกอบ ดังนี้ 
  องค2ประกอบท่ี 1 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 
  ผู%ทรงคุณวุฒิได%เสนอความเห็น คือ ให%เรียงลําดับองค2ประกอบย�อยใหม�  
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 องค2ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 - 
 องค2ประกอบท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 - 
 องค2ประกอบท่ี 4 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 ผู%ทรงคุณวุฒิได%เสนอความเห็น คือ ให%ยึดตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว�าด%วยการกระจาย   
ในสถานศึกษา มาตรา 39 แต�ให%เพ่ิมองค2ประกอบย�อยในข%อท่ี 4.18 การพัฒนาด%านวิชาการอ่ืน ๆ        
ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค2การก�อต้ังของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 องค2ประกอบท่ี 5 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 - 
 องค2ประกอบท่ี 6 คุณลักษณะท่ีดีของผู%นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 ผู%ทรงคุณวุฒิได%เสนอความเห็น คือ ให%นําเอาองค2ประกอบย�อยท่ี 6.9 คือ ความจงรักภักดีต�อ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย2มาไว%เป:นองค2ประกอบท่ี 1 เพราะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทุก
โรงเรียนก�อต้ังเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย2และพระบรมวงศานุวงศ2ทุกพระองค2  
 องค2ประกอบท่ี 7 บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท%อนผลของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 - 
 องค2ประกอบท่ี 8 โครงสร%างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 - 
 องค2ประกอบท่ี 9 การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 - 
 ผู%ทรงคุณวุฒิท้ัง 11 ท�าน ได%ให%คําแนะนําในภาพรวมของงานวิจัยว�า ให%ปรับคําให%สละสลวย
สวยงามเหมาะสม โดยยืนยังองค2ประกอบหลักท้ัง 9 ข%อ มีความเหมาะสมกับรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. ผลการปรับรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 องค2ประกอบย�อยรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%าน
 วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
 พ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบ องค�ประกอบย+อย 
1. หลักการของรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือ   
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

1.1 มีการรับรู%บทบาทหน%าท่ีแนวปฏิบัติและมุมมองท่ีเหมือนกัน 
1.2 มีการสร%างวิสัยทัศน2ร�วมกัน 
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน2ร�วมกันระหว�างสมาชิก 
1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�ายและกําหนดหน%าท่ีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
1.5 มีการเสริมสร%างซ่ึงกันและกันและทํางานเป:นทีม 
1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากันในด%านวิชาการ 
1.7 มีปฏิสัมพันธ2กันในเชิงแลกเปลี่ยนระหว�างสมาชิกท้ังภายในและ
ภายนอก 

2. วัตถุประสงค2ของ
เครือข�ายความร�วมมือ 
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

2.1 มีการกําหนดเปFาหมายหรือความสําเร็จของเครือข�ายด%านวิชาการ
ร�วมกัน 
2.2 มีการกําหนดทิศทาง แนวปฏิบัติ ระหว�างกลุ�มโรงเรียนด%านวิชาการ 

3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญ
ท่ีเสริมประสิทธิภาพ  
การดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

3.1 มีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย  
3.2 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษโดยคํานึงถึงอัตลักษณ2ของ
กลุ�มโรงเรียน 
3.3 มีวัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มเป:นตัวกําหนด
กิจกรรมท่ีเป:นเลิศ 

4. ขอบข�ายและภารกิจ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.1 มีการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให%ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท%องถิ่น  
4.2 มีการวางแผนงานด%านวิชาการอย�างเป:นระบบ  
4.3 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู%การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
4.4 มีการวิเคราะห2และการพฒันาหลักสูตรของสถานศึกษาอย�างต�อเน่ือง  
4.5 มีการการพัฒนากระบวนการเรียนรู%อย�างเป:นระบบ  
4.6 มีการสร%างเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน อย�างเหมาะสม 
4.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
4.8 มีการส�งเสริมให%ครูผลิต พัฒนาส่ือ และส�งเสริมให%มีแหล�งเรียนรู%  
4.9 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษา อย�างต�อเน่ือง 
4.10 มีการการแนะแนว เพื่อให%นักเรียนได%รู%จักตัวเอง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต+อ) 
 

องค�ประกอบ องค�ประกอบย+อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐานการศึกษา 
อย�างต�อเน่ือง 
4.12 มีการส�งเสริมชุมชน และบริการชุมชนในด%านวิชาการ  
4.13 มีการประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองค2กรอื่น ๆ 
4.14 มีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค2กร 
หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
4.15 มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด%านวิชาการของ
สถานศึกษา  
4.16 มีการคัดเลือกหนังสือเรียนให%เหมาะกับผู%เรียน  
4.17 มีการพัฒนาและการใช%ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
4.18 มีการพัฒนาด%านวิชาการอื่น ๆ ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค2การ
ก�อต้ังของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

5. เทคนิควิธีการพัฒนา
สมาชิกเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

5.1 มีการสร%างความตระหนักเกี่ยวกับความเป:นโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ  
5.2 มีการอภิปราย บรรยายเพื่อสร%างความเข%าใจระหว�างสมาชิก  
5.3 มีการระดมความคิด จากสมาชิกเพื่อรับฟ5งความคิดเห็น  
5.4 มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อลงมือปฏิบัติ 
5.5 มีการศึกษาดูงาน เพื่อศึกษารูปแบบและตัวอย�างท่ีดี  
5.6 มีการลงมือปฏิบัติงานเพื่อนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 
5.7 มีการตรวจสอบและสะท%อนผลการดําเนินงานเพื่อแก%ไขปรับปรุง 

6. คุณลักษณะท่ีดีของผู%นํา
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

6.1 มีความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย2 
6.2 มีความทันสมัย ทันต�อการการของเทคโนโลยี 
6.3 มีความกระตือรือร%น ใฝLเรียนใฝLรู%อยู�เสมอ 
6.4 มีความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 และเป:นผู%นําการเปล่ียนแปลง 
6.5 มีความรู%และเป:นผู%นําทางวิชาการ 
6.6 มีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี สามารถส่ือสารและประสานงานกับสมาชิกได%
เป:นอย�างดี 
6.7 มีความเป:นประชาธิปไตย รับฟ5งความคิดเห็นของสมาชิก 
6.8 มีความรับผิดชอบ และเสียสละต�อตนเองและส�วนรวม  
6.9 มีความมุ�งมันต�อการทํางานให%สําเร็จ 
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ตารางท่ี 4.4 (ต+อ) 
 

องค�ประกอบ องค�ประกอบย+อย 
7. บทบาทหน%าท่ี           
การปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท%อน
ผลของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

7.1 มีความรับผิดชอบต�อหน%าท่ีในการทํางานให%สําเร็จและบรรลุตาม
ภารกิจท่ีได%รับมอบหมาย 
7.2 มีความเข%าใจบทบาทและภารกิจ ท่ีได%รับผิดชอบ สามารถเป:นผู%นํา
และผู%ตาม 
7.3. มีการประสานงานท่ีดี และสามารถส่ือสาร สร%างความเข%าใจกับ
สมาชิก 

8. โครงสร%างของเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียน          
เฉลิมพระเกียรติ 

8.1 มีวัตถุประสงค2 ข%อกําหนดในการรวมกันเป:นเครือข�ายของโรงเรียน  
8.2 มีคณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
8.3 มีระเบียบ ข%อตกลงของเครือข�าย  
8.4 มีบทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข�าย  

9. การบริหารจัดการ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน          
เฉลิมพระเกียรติ  

9.1 มีการผนึกกําลังร�วมมือกัน สร%างทีมงานในการทํางานอย�างเข%มแข็ง 
9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู%ซึ่งกันและกันการร�วมแลกเปล่ียนข%อคิดเห็น
และยอมรับฟ5งความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
9.3 การมีส�วนร�วมในการใช%สิทธิในการตัดสินใจ ของสมาชิกเครือข�าย 
9.4 ลงมือปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
9.5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน นําข%อควรปรับปรุงมาแก%ไข นําส่ิงท่ีดี
มาพัฒนาต�อเน่ือง 

 
 ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและเป:นไปได%ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ผลการวิเคราะห2สถิติพ้ืนฐานของสถานภาพผู%ตอบแบบสอบถาม จํานวน 142 คน โดยการ
วิเคราะห2ค�าความถ่ี และร%อยละ ดังตารางท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวน และร%อยละของผู%ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน ร�อยละ 
1. เพศ 142 100.00 
      หญิง  47 33.10 
      ชาย 95 66.90 
2. อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งป;)   
      น%อยกว�า 30 ปa - - 
      30 – 39 ปa 41 28.87 
      40 – 49 ปa 45 31.69 
      50 ปa ข้ึนไป 56 39.44 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
      ตํ่ากว�าปริญญาตรี - - 
      ปริญญาตร ี - - 
      ปริญญาโท 130 91.54 
      ปริญญาเอก 12 8.46 
4. ตําแหน+งป4จจุบัน   
      ผู%อํานวยการโรงเรยีนหรือผู%รักษาราชการแทนผู%อํานวยการโรงเรียน 138 97.18 
      รองผู%อํานวยการโรงเรียน 4 2.82 
5. ประสบการณ�ในการทํางาน ตามข�อ 4   
(เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งป;) 

  

      น%อยกว�า 5 ปa 14 9.86 
      5 – 9 ปa 50 35.21 
      10 – 14 ปa 56 39.44 
      15 ปa ข้ึนไป 22 15.49 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว�า ผู%ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เป:นเพศชายจํานวน 95 คน คิดเป:น     
ร%อยละ 66.90 มีอายุ 50 ปa ข้ึนไป 56 คน ร%อยละ 39.44 วุฒิปริญญาโท จํานวน 130 คน ร%อยละ 91.54 
ตําแหน�งป5จจุบัน คือ ผู%อํานวยการโรงเรียนหรือผู%รักษาราชการแทนผู%อํานวยการโรงเรียน จํานวน 138 คน 
คิดเป:นร%อยละ 97.18 ประสบการณ2ในการทํางาน ช�วงอายุ 10 – 14 ปa จํานวน 56 คน ร%อยละ 39.44 
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู%วิจัยได%วิเคราะห2ความ
เหมาะสมและความเป:นไปได% รูปแบบของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยหาค�าเฉลี่ย (µ) 
และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และแปลผลตามเกณฑ2ท่ีกําหนดไว% ดังตารางท่ี 4.6 - 4.15 
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ตารางท่ี 4.6 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%ของ 
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
 ในภาพรวม 
 

องค�ประกอบ 
ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.91 0.34 มากท่ีสุด 4.91 0.35 มากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความ
ร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.93 0.29 มากท่ีสุด 4.94 0.29 มากท่ีสุด 

3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ
ของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.90 0.37 มากท่ีสุด 4.94 0.26 มากท่ีสุด 

4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด%านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

4.95 0.24 มากท่ีสุด 4.91 0.34 มากท่ีสุด 

5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.92 0.34 มากท่ีสุด 4.91 0.34 มากท่ีสุด 

6. คุณลักษณะท่ีดีของผู%นํา
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.92 0.31 มากท่ีสุด 4.94 0.28 มากท่ีสุด 

7. บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงาน
ของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.94 0.30 มากท่ีสุด 4.92 0.31 มากท่ีสุด 

8. โครงสร%างของเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

4.90 0.34 มากท่ีสุด 4.96 0.25 มากท่ีสุด 

9. การบริหารจัดการเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.95 0.28 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.93 0.31 มากท่ีสุด 4.93 0.32 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.6 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด%านความ
เหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.93, σ = 0.32) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า 
รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงสร%างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (µ = 4.96,           
σ = 0.25) รองลงมา คือ การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (µ = 4.95,             
σ = 0.28) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ และขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ (µ = 4.91, σ = 0.34) 
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด%านความเป:นไปได% ใน
ภาพรวม อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.91, σ = 0.35) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า รายการท่ีมี
ค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสริมสร%างซ่ึงกันและกัน (µ = 4.96, σ = 0.23) รองลงมา คือ การปฏิสัมพันธ2
กันในเชิงแลกเปลี่ยน (µ = 4.95, σ = 0.25) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สมาชิกทุกคนใน
เครือข�าย (µ = 4.83, σ = 0.49)   
 
ตารางท่ี 4.7 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%ของ 
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
 ในองค2ประกอบท่ี 1  
 

องค�ประกอบท่ี 1 หลักการของ
รูปแบบเครือข+ายความร+วมมือของ

กลุ+มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. การรับรู% และมุมมองท่ีเหมือนกัน 4.90 0.36 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 
2. การมีวิสัยทัศน2ร�วมกัน 4.89 0.35 มากท่ีสุด 4.93 0.28 มากท่ีสุด 
3. ความสนใจหรือมีผลประโยชน2
ร�วมกัน 

4.83 0.49 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 

4. การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคน
ในเครือข�าย 

4.96 0.23 มากท่ีสุด 4.83 0.49 มากท่ีสุด 

5. การเสริมสร%างซ่ึงกันและกัน 4.84 0.47 มากท่ีสุด 4.96 0.23 มากท่ีสุด 
6. การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 4.99 0.08 มากท่ีสุด 4.85 0.47 มากท่ีสุด 
7. การปฏิสัมพันธ2กันในเชิง
แลกเปลี่ยน 

4.98 0.14 มากท่ีสุด 4.95 0.25 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.91 0.34 มากท่ีสุด 4.91 0.35 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 4.7 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ 
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
องค2ประกอบท่ี 1 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.91, σ = 0.34)          
เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (µ = 4.99,      
σ = 0.08) รองลงมา คือ การปฏิสัมพันธ2กันในเชิงแลกเปลี่ยน (µ = 4.98, σ = 0.14)  ส�วนรายการท่ี
มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความสนใจหรือมีผลประโยชน2ร�วมกัน (µ = 4.83, σ = 0.49)   
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 1 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.91, σ = 0.35) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเสริมสร%างซ่ึงกันและกัน (µ = 4.96, σ = 0.23) รองลงมา 
คือ การปฏิสัมพันธ2กันในเชิงแลกเปลี่ยน (µ = 4.95, σ = 0.25) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
สมาชิกทุกคนในเครือข�าย (µ = 4.83, σ = 0.49)   
 
ตารางท่ี 4.8 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%ของ 
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
 ในองค2ประกอบท่ี 2  
 
องค�ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค�ของ

เครือข+ายความร+วมมือของกลุ+ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. การกําหนดเปFาหมายหรือ
ความสําเร็จร�วมกัน 

4.94 0.30 มากท่ีสุด 4.96 0.23 มากท่ีสุด 

2. การกําหนดทิศทาง และแนว
ปฏิบัติร�วมกัน 

4.93 0.28 มากท่ีสุด 4.92 0.34 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.93 0.29 มากท่ีสุด 4.94 0.29 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.8 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�ม โรงเรียนเฉลิมพระเ กียร ติ สั ง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
ในองค2ประกอบท่ี 2 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.93, σ = 0.29)      
เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดเปFาหมายหรือความสําเร็จ
ร�วมกัน (µ = 4.94, σ = 0.30) รองลงมา คือ การกําหนดทิศทาง และแนวปฏิบัติร�วมกัน (µ = 4.93, 
σ = 0.28)  
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 2 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.94, σ = 0.29) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
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พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดเปFาหมายหรือความสําเร็จร�วมกัน (µ = 4.96, σ = 0.23) 
รองลงมา คือ การกําหนดทิศทาง และแนวปฏิบัติร�วมกัน (µ = 4.92, σ = 0.34) 

 
ตารางท่ี 4.9 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%ของ 

 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
 ในองค2ประกอบท่ี 3  

 
องค�ประกอบท่ี 3 ลักษณะกิจกรรม

สําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินภารกิจของเครือข+ายกลุ+ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิก
เครือข�าย 

4.89 0.40 มากท่ีสุด 4.92 0.33 มากท่ีสุด 

2. การดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะ
พิเศษ 

4.87 0.39 มากท่ีสุด 4.97 0.17 มากท่ีสุด 

3. การกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล%อง
กับวัตถุประสงค2ของการก�อต้ัง
โรงเรียนแต�ละกลุ�ม 

4.93 0.33 มากท่ีสุด 4.94 0.27 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.90 0.37 มากท่ีสุด 4.94 0.26 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.9 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ 
ของกลุ�ม โรงเรียนเฉลิมพระเ กียร ติ สั ง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
ในองค2ประกอบท่ี 3 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.90, σ = 0.37)           
เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล%องกับ
วัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�ม (µ = 4.93, σ = 0.33) รองลงมา คือ การดําเนินงาน
ร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย (µ = 4.89, σ = 0.40) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การดําเนิน
กิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ (µ = 4.87, σ = 0.39)  
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 3 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.94, σ = 0.26) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ (µ = 4.97, σ = 0.17) 
รองลงมา คือ การกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค2ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�ม           
(µ = 4.94, σ = 0.27) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย 
(µ = 4.92, σ = 0.33) 
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ตารางท่ี 4.10 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%
 ของ รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
 องค2ประกอบท่ี 4  
 

องค�ประกอบท่ี 4 ขอบข+าย และ
ภารกิจการบริหารจัดการ

สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ+ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. การพัฒนาสาระหลักสูตรท%องถ่ิน  4.99 0.12 มากที่สุด 4.90 0.36 มากที่สุด 
2. การวางแผนงานด%านวิชาการ  4.99 0.08 มากที่สุด 4.89 0.35 มากที่สุด 
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 

4.98 0.14 มากที่สุด 4.83 0.49 มากที่สุด 

4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  4.96 0.18 มากที่สุด 4.96 0.23 มากที่สุด 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู% 4.97 0.17 มากที่สุด 4.87 0.43 มากที่สุด 
6. การวัดผล ประเมินผล และดาํเนิน 
การเทียบโอนผลการเรียน 

4.96 0.18 มากที่สุด 4.94 0.29 มากที่สุด 

7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา  

4.94 0.26 มากที่สุด 4.98 0.19 มากที่สุด 

8. การพัฒนา และส�งเสริมให%มีแหล�ง
เรียนรู% 

4.93 0.33 มากที่สุด 4.90 0.36 มากที่สุด 

9. การนิเทศการศึกษา  4.96 0.20 มากที่สุด 4.89 0.35 มากที่สุด 
10. การแนะแนว  4.96 0.23 มากที่สุด 4.83 0.49 มากที่สุด 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาย
ภายใน และมาตรฐานการศึกษา  

4.96 0.20 มากที่สุด 4.96 0.23 มากที่สุด 

12. การส�งเสริมชุมชน  4.96 0.18 มากที่สุด 4.94 0.30 มากที่สุด 
13. การประสานความร�วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค2กรอ่ืน ๆ 

4.97 0.17 มากที่สุด 4.98 0.19 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 



151 
 
ตารางท่ี 4.10 (ต+อ) 

 

องค�ประกอบท่ี 4 ขอบข+าย และ
ภารกิจการบริหารจัดการ

สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ+ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

14. การส�งเสริมและสนบัสนนุงาน
วิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค2กร 
หน�วยงาน สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา 

4.99 0.12 มากที่สุด 4.96 0.22 มากที่สุด 

15. การจัดทําระเบยีบ และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด%านวชิาการของ
สถานศึกษา  

4.98 0.19 มากที่สุด 4.96 0.23 มากที่สุด 

16. การคัดเลือกหนังสือ  4.90 0.36 มากที่สุด 4.92 0.32 มากที่สุด 
17. การพัฒนา และการใช%สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

4.89 0.35 มากที่สุด 4.89 0.36 มากที่สุด 

18. การพัฒนาด%านวชิาการอ่ืน ๆ  
ที่สอดคล%องกับวัตถุประสงค2 
การก�อตั้งของโรงเรียน 

4.83 0.49 มากที่สุด 4.85 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.95 0.24 มากที่สุด 4.91 0.34 มากที่สุด 
  
 จากตารางท่ี 4.10 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�ม โรง เรียนเฉลิมพระเกียรติ  สั ง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
ในองค2ประกอบท่ี 4 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.95, σ = 0.24)            
เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาสาระหลักสูตรท%องถ่ิน            
(µ = 4.99, σ = 0.12) รองลงมา คือ การวางแผนงานด%านวิชาการ (µ = 4.99, σ = 0.08)  ส�วนรายการ
ท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การพัฒนาด%านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล%องกับวัตถุประสงค2การก�อต้ังของโรงเรียน   
(µ = 4.83, σ = 0.49)  
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 4 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.91, σ = 0.34) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา (µ = 4.98, σ 
= 0.19) รองลงมา คือ การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค2กร อ่ืน ๆ 
(µ = 4.98, σ  = 0.19) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การแนะแนว (µ = 4.83,  σ = 0.49) 
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ตารางท่ี 4.11 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%
 ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
 องค2ประกอบท่ี 5  
 

องค�ประกอบท่ี 5 เทคนิควิธีการ
พัฒนาสมาชิกเครือข+ายของ 
กลุ+มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. การสร%างความตระหนัก  4.83 0.49 มากท่ีสุด 4.90 0.36 มากท่ีสุด 
2. การอภิปราย และบรรยาย 4.96 0.23 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 
3. การระดมความคิด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 4.83 0.49 มากท่ีสุด 
4. การประชุมปฏิบัติการ 4.98 0.19 มากท่ีสุด 4.96 0.23 มากท่ีสุด 
5. การศึกษาดูงาน  4.90 0.36 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 
6. การลงมือปฏิบัติงาน 4.89 0.35 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 
7. การตรวจสอบ และสะท%อนผล 4.89 0.40 มากท่ีสุด 4.90 0.36 มากท่ีสุด 
8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู% 4.96 0.23 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.92 0.34 มากท่ีสุด 4.91 0.34 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.11 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�ม โรงเรียนเฉลิมพระเ กียร ติ สั ง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
ในองค2ประกอบท่ี 5 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.92, σ = 0.34)          
เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประชุมปฏิบัติการ (µ = 4.98,        

 

σ = 0.19) รองลงมา คือ การอภิปราย และบรรยาย (µ = 4.96, σ  = 0.23) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ การสร%างความตระหนัก (µ = 4.83, σ = 0.49)  
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 5 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.91, σ = 0.34) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การลงมือปฏิบัติงาน (µ = 4.98, σ = 0.19) รองลงมา คือ การ
ประชุมปฏิบัติการ (µ = 4.96,  σ = 0.23) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การระดมความคิด (µ = 4.83, 
σ = 0.49) 
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ตารางท่ี 4.12 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%
 ของ รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
 องค2ประกอบท่ี 6  
 

องค�ประกอบท่ี 6 คุณลักษณะท่ีดี
ของผู�นําเครือข+ายของกลุ+มโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ  ความหมาย µ  ความหมาย 

1. ความจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา 
และสถาบันพระมหากษัตริย2 

4.96 0.23 มากท่ีสุด 4.96 0.23 มากท่ีสุด 

2. ความกระตือรือร%น 4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 
3. ความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 4.89 0.36 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 
4. ความรู% และเป:นผู%นําทางวิชาการ 4.85 0.48 มากท่ีสุด 4.90 0.36 มากท่ีสุด 
5. การมีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี 4.99 0.12 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 
6. ความเป:นประชาธิปไตย 4.98 0.14 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 
7. ความรับผิดชอบ 4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 
8. ความมุ�งม่ันต�อการทํางานให%
สําเร็จ 

4.89 0.36 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 

9. ความทันสมัย 4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.92 0.31 มากท่ีสุด 4.94 0.28 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.12 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ   
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในองค2ประกอบ 
ท่ี 6 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.92, σ = 0.31) เม่ือพิจารณาเป:น
รายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีมนุษย2สัมพันธ2ท่ีดี (µ = 4.99, σ = 0.12) รองลงมา 
คือ ความเป:นประชาธิปไตย (µ = 4.98, σ = 0.14) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เป:นผู%นําทาง
วิชาการ (µ = 4.85, σ = 0.48)  
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 6 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.94, σ = 0.28) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความคิดริเริ่มสร%างสรรค2 (µ = 4.98, σ = 0.19) รองลงมา คือ 
ความเป:นประชาธิปไตย (µ = 4.98, σ = 0.19) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การมีมนุษย2สัมพันธ2
ท่ีดี (µ = 4.89, σ = 0.35) 
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ตารางท่ี 4.13 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได% ของ
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
 องค2ประกอบท่ี 7  
 

องค�ประกอบท่ี 7 บทบาทหน�าท่ี
การปฏิบัติงานของเครือข+าย 
กลุ+มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. ความรับผิดชอบต�อหน%าท่ี 4.85 0.48 มากท่ีสุด 4.90 0.36 มากท่ีสุด 
2. ความเข%าใจบทบาท และภารกิจ 4.99 0.12 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 
3. การประสานงานท่ีดี 4.98 0.14 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.94 0.30 มากท่ีสุด 4.92 0.31 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.13 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบ ท่ี 
7 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.94, σ = 0.30) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเข%าใจบทบาท และภารกิจ (µ = 4.99, σ = 0.12) รองลงมา 
คือ การประสานงานท่ีดี (µ = 4.98, σ = 0.14) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความรับผิดชอบต�อ
หน%าท่ี (µ = 4.85, σ = 0.48)  

รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 7 ด%าน ความ
เป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.92, σ = 0.31) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ พบว�า 
รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงานท่ีดี (µ = 4.98, σ = 0.19) รองลงมา คือ ความ
รับผิดชอบต�อหน%าท่ี (µ = 4.90, σ = 0.36) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความเข%าใจบทบาท 
และภารกิจ (µ = 4.89, σ = 0.35) 
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ตารางท่ี 4.14 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%
 ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
 องค2ประกอบท่ี 8  
 

องค�ประกอบท่ี 8 โครงสร�างของ
เครือข+ายกลุ+มโรงเรียน 

เฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. วัตถุประสงค2 ข%อกําหนดในการ
รวมกันเป:นเครือข�ายของโรงเรียน  

4.89 0.36 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 

2. คณะกรรมการบริหารเครือข�าย  4.89 0.36 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 
3. ระเบียบ และข%อตกลงของ
เครือข�าย  

4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 

4. บทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการ 
และสมาชิกเครือข�าย  

4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.90 0.34 มากท่ีสุด 4.96 0.25 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.14 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบ ท่ี 
8 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.90, σ = 0.34) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระเบียบ และข%อตกลงของเครือข�าย (µ = 4.92, 

 
σ = 0.32) รองลงมา 

คือ บทบาทหน%าท่ีของคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข�าย (µ = 4.92, σ = 0.32) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ คณะกรรมการบริหารเครือข�าย (µ = 4.89, σ = 0.36)      
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 8 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.96, σ = 0.25) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัตถุประสงค2 ข%อกําหนดในการรวมกันเป:นเครือข�ายของโรงเรียน 
(µ = 4.98, σ = 0.19) รองลงมา คือ คณะกรรมการบริหารเครือข�าย (µ = 4.98, σ = 0.19) ส�วนรายการ
ท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สมาชิกเครือข�าย (µ = 4.94, σ = 0.30) 
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ตารางท่ี 4.15 ค�าเฉลี่ย (µ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ระดับความเหมาะสมและความเป:นไปได%
 ของ รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของ
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
 องค2ประกอบท่ี 9  
 

องค�ประกอบท่ี 9 การบริหาร
จัดการเครือข+ายของกลุ+มโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ 

ระดับความเหมาะสม ระดับความเป=นไปได� 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

1. การวางแผนการดําเนินงาน
ร�วมกัน 

4.85 0.48 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู% และ
ข%อคิดเห็น 

4.99 0.12 มากท่ีสุด 4.89 0.37 มากท่ีสุด 

3. การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 4.98 0.14 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 
4. การดําเนินงาน 4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.94 0.30 มากท่ีสุด 
5. การทบทวนผลการดําเนินงาน 4.89 0.36 มากท่ีสุด 4.98 0.19 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.92 0.32 มากท่ีสุด 4.95 0.28 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.15 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบ ท่ี 
9 ด%านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.92, σ = 0.32) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู% และข%อคิดเห็น (µ = 4.99, σ = 0.12) 
รองลงมา คือ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (µ = 4.98, σ = 0.14) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
การวางแผนการดําเนินงานร�วมกัน (µ = 4.85, σ = 0.48)  
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในองค2ประกอบท่ี 9 
ด%านความเป:นไปได% ในภาพรวมอยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.95, σ = 0.28) เม่ือพิจารณาเป:นรายการ 
พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ (µ = 4.98, σ = 0.19) รองลงมา 
คือ การทบทวนผลการดําเนินงาน (µ = 4.98, σ = 0.19) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู% และข%อคิดเห็น (µ = 4.89, σ = 0.37) 
 ผลการวิจัยท้ัง 3 ข้ันตอนสรุปผลได%ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะห2เอกสารเก่ียวกับสภาพป5ญหา
ของเครือข�ายความร�วมมือ ด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า องค2ประกอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด%านวิชาการระหว�างสถานศึกษา ประกอบด%วย 9 องค2ประกอบหลัก ดังนี้  
 หลักการของเครือข�ายความร�วมมือ วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือ ลักษณะ/
กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย ขอบข�ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด%านวิชาการ เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย คุณลักษณะท่ีดีของผู%นํา
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เครือข�าย บทบาทหน%าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท%อนผล โครงสร%างของเครือข�าย การ
บริหารจัดการเครือข�าย ข้ันตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผล
ของการ  1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ                
มี 7 องค2ประกอบย�อย 2. วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ           
มี 2 องค2ประกอบย�อย 3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 3 องค2ประกอบย�อย 4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด%านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 18 องค2ประกอบย�อย 5. เทคนิค วิธีการ
พัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 7 องค2ประกอบย�อย 6. คุณลักษณะท่ีดี
ของผู%นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 9 องค2ประกอบย�อย 7. บทบาทหน%าท่ีการ
ปฏิบัติงานของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 3 องค2ประกอบย�อย 8. โครงสร%างของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4 องค2ประกอบย�อย 9. การบริหารจัดการเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 5 องค2ประกอบย�อย ข้ันตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห2ความเหมาะสม
และความเป:นไปได% พบว�า ทุกองค2ประกอบมีค�าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุดทุกองค2ประกอบ จึงแสดงให%
เห็นว�า รูปแบบของเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป:นผลจากกลุ�มโรงเรียนทุกกลุ�มโรงเรียน หลักการของ
เครือข�ายความร�วมมือ วัตถุประสงค2ของเครือข�ายความร�วมมือ ลักษณะ/กิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด%าน
วิชาการ เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย คุณลักษณะท่ีดีของผู%นําเครือข�าย บทบาทหน%าท่ีการ
ปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท%อนผล โครงสร%างของเครือข�ายและ การบริหารจัดการเครือข�าย 
ท่ีชัดเจน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
วิธีดําเนินการวิจัยเป1นลักษณะรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช#
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว�างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) และ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ผู#วิจัยขอนําเสนอการดําเนินการวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด#วย 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปPญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาสภาพปPจจุบันและปPญหา 
 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู#วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 5.1.1 สภาพปPญหาของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�า องคTประกอบ
ของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีท้ังหมด 9 องคTประกอบหลักมีสภาพปPญหา ดังนี้ 
  1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
พบว�า กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในการรับรู#และมุมมองท่ีเหมือนระหว�างสมาชิกกันยังขาดการ
ร�วมมือและประสานงานกัน การมีวิสัยทัศนTร�วมกันแต�ปฏิบัติไม�ได#เหมือกันทุกกลุ�มโรงเรียน ขาดความ
สนใจในผลประโยชนTของกลุ�ม บางกลุ�มโรงเรียนโรงเรียนยังขาดการมีส�วนร�วมวางแผนในการทํางาน
ร�วมกัน ยังต�างคนต�างทําไม�ได#พ่ึงพากันในด#านวิชาการ ขาดการปฏิสัมพันธTกันในเชิงแลกเปลี่ยน  
  2. วัตถุประสงคTของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�า 
บางกลุ�มโรงเรียนขาดการกําหนดเปXาหมายหรือความสําเร็จร�วมกัน บางกลุ�มโรงเรียนโรงเรียนขาดการ
กําหนดทิศทาง และแนวปฏิบัติร�วมกัน 
  3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�า บางกลุ�มโรงเรียนโรงเรียนมีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิก
เครือข�ายแต�ไม�ต�อเนื่องมีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษแต�ไม�ได#ทําภาพรวมต�างคนต�างทํา มีการ
กําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล#องกับวัตถุประสงคTของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มแต�ไม�ต�อเนื่อง 
  4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ พบว�า ขาดการพัฒนาสาระหลักสูตรท#องถ่ิน การวางแผนงานด#านวิชาการต�างคนต�างทําการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบางกลุ�มโรงเรียน ยังต�างคนต�างทําการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไม�
ทันสมัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู#ขาดการประสานงานกัน มีการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบ
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โอนผลการเรียนต�างคนต�างทํา มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนา และส�งเสริม
ให#มีแหล�งเรียนรู#ไม�หลากหลาย การนิเทศการศึกษาไม�ไปในทิศทางเดียวกัน การแนะแนวไม�ไปในทิศทาง
เดียวกัน การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน และมาตรฐานการศึกษาไม�ต�อเนื่อง การส�งเสริมชุมชนตาม
บริบทของโรงเรียน การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคTกรอ่ืน ๆ ตาม
บริบทของโรงเรียนมีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องคTกร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาแบบต�างคนต�างทําการจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
งานด#านวิชาการของสถานศึกษาไม�เป1นรูปแบบเดียวกัน การคัดเลือกหนังสือตามบริบทของโรงเรียน การ
พัฒนา และการใช#สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาบริบทของโรงเรียนการพัฒนาด#านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล#อง
กับวัตถุประสงคTการก�อต้ังของโรงเรียนบางกลุ�มโรงเรียนไม�ได#จัดกิจกรรม 
  5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�า 
ขาดการสร#างความตระหนักในความเป1นเครือข�าย บางกลุ�มโรงเรียนมีการอภิปราย และบรรยาย มี
การระดมความคิดบางกลุ�มโรงเรียน มีการประชุมปฏิบัติการทุกกลุ�มโรงเรียน การศึกษาดูงานบางกลุ�ม
โรงเรียนดําเนินการ การลงมือปฏิบัติงานทุกกลุ�มโรงเรียน บางกลุ�มโรงเรียนขาดการตรวจสอบ และ
สะท#อนผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ทุกกลุ�มแต�ยังไม�คลอบคลุมด#านวิชาการ 
  6. คุณลักษณะท่ีดีของผู#นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�า ผู#อํานวยการ
โรงเรียนความจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยT ขาดความความกระตือรือร#นบางกลุ�มขาด
ความคิดริเริ่มสร#างสรรคT มีความรู# และเป1นผู#นําทางวิชาการ บางคนการมีมนุษยTสัมพันธTท่ีดีขาดความเป1น
ประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ขาดความมุ�งม่ันต�อการทํางานให#สําเร็จ บางคนขาดความทันสมัย 
  7. บทบาทหน#าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท#อนผลของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ พบว�า สมาชิกในกลุ�มโรงเรียนขาดความรับผิดชอบต�อหน#าท่ี ขาดความเข#าใจบทบาท 
และภารกิจ ขาดการประสานงานท่ีดีและไม�ต�อเนื่อง 
  8. โครงสร#างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�า มีวัตถุประสงคT 
ข#อกําหนดในการรวมกันเป1นเครือข�ายของโรงเรียนแต�ยังไม�คลอบคลุมด#านวิชาการ มีคณะกรรมการบริหาร
เครือข�าย มีระเบียบ และข#อตกลงของเครือข�าย มีบทบาทหน#าท่ีของคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข�าย 
  9. การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�า มีการวาง
แผนการดําเนินงานร�วมกันแต�ไม�ต�อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู# และข#อคิดเห็นแต�ไม�ต�อเนื่อง มีการ
มีส�วนร�วมในการตัดสินใจแต�ไม�ต�อเนื่องมีการดําเนินงานบางเรื่องส�วนใหญ�เป1นเรื่องพัฒนาบุคลากรมี
การทบทวนผลการดําเนินงานบางกลุ�ม 
 จากการศึกษาสภาพปPจจุบันและปPญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประเด็นปPญหา
สําคัญท้ัง 9 องคTประกอบพบว�าเครือข�ายความร�วมมือด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพบปPญหา
ทุกองคTประกอบ โดยองคTประกอบท่ีท่ีพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ องคTประกอบท่ี 5 ขอบข�ายและภารกิจการ
บริหารจัดการสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พบว�ากลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ขาดการวางแผนร�วมกันด#านวิชาการระหว�างกลุ�มโรงเรียนมีลักษณะต�างคนต�างทํา ขาดการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท#องถ่ิน การวางแผนงานด#านวิชาการต�างคนต�างทําการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบางกลุ�ม
โรงเรียน ยังต�างคนต�างทําการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไม�ทันสมัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู#ขาด
การประสานงานกัน มีการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนต�างคนต�างทํา มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนา และส�งเสริมให#มีแหล�งเรียนรู#ไม�หลากหลาย การนิเทศ
การศึกษาไม�ไปในทิศทางเดียวกัน การแนะแนวไม�ไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน 
และมาตรฐานการศึกษาไม�ต�อเนื่อง การส�งเสริมชุมชนตามบริบทของโรงเรียน การประสานความร�วมมือในการ
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พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคTกรอ่ืน ๆ  ตามบริบทของโรงเรียนมีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก�บุคคล ครอบครัว องคTกร หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาแบบต�างคนต�างทํา
การจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษาไม�เป1นรูปแบบเดียวกัน การ
คัดเลือกหนังสือตามบริบทของโรงเรียน การพัฒนา และการใช#สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาบริบทของโรงเรียน
การพัฒนาด#านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล#องกับวัตถุประสงคTการก�อต้ังของโรงเรียนบางกลุ�มโรงเรียนไม�ได#จัด
กิจกรรม องคTประกอบท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพบว�า กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย
แต�ไม�ต�อเนื่องมีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษแต�ไม�ได#ทําภาพรวมต�างคนต�างทํา มีการกําหนดกิจกรรม
ท่ีไม�สอดคล#องกับวัตถุประสงคTของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มแต�ไม�ต�อเนื่องลักษณะกิจกรรมของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเป1นกิจกรรมท่ีดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป1นหลัก 
ไม�ได#ร�วมมือกันในการวางแผนการจัดกิจกรรมร�วมกัน และ องคTประกอบท่ี 7 บทบาทหน#าท่ีการปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท#อนผลของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เม่ือดําเนินกิจกรรมเรียบร#อย กลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ขาดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล สมาชิกในกลุ�มขาดการประสานงานท่ีดีและไม�ต�อเนื่อง 
 5.1.2 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการศึกษา
สภาพปPจจุบันและปPญหา และองคTประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได# 9 องคTประกอบหลัก 59 องคTประกอบย�อย ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 องคTประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา  
 ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

องค!ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการเครือข&ายความร&วมมือ 
ระหว&างสถานศึกษา ด�านวิชาการของกลุ&มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

จํานวน 
องค!ประกอบย&อย 

1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 
2. วัตถุประสงคTของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2 
3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ 
ของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

3 

4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

18 

5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 
6. คุณลักษณะท่ีดีของผู#นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 9 
7. บทบาทหน#าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 3 
8. โครงสร#างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 4 
9. การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 5 

รวม 59 
 
 ผลการวิจัยผลการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประเด็นปPญหาสําคัญ
ท้ัง 9 องคTประกอบ ดังนี้ 1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ             
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มี 7 องคTประกอบย�อย 2. วัตถุประสงคTของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี             
2 องคTประกอบย�อย 3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 3 องคTประกอบย�อย 4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด#าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 18 องคTประกอบย�อย 5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 7 องคTประกอบย�อย 6. คุณลักษณะท่ีดีของผู#นําเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 9 องคTประกอบย�อย 7. บทบาทหน#าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติมี 3 องคTประกอบย�อย 8. โครงสร#างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ              
4 องคTประกอบย�อย 9. การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มี 5 องคTประกอบย�อย 
 5.1.3 ความเหมาะสมและความเป1นไปได#ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีพัฒนาข้ึน พบว�า 
  1. รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก
ท่ีสุด (µ = 4.93, σ  = 0.32) 
  รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด#านความเหมาะสม ในภาพรวม
อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.93, σ = 0.32) เม่ือพิจารณาเป1นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โครงสร#างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (µ = 4.96, σ = 0.25) รองลงมา คือ การบริหาร
จัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (µ = 4.95, σ = 0.28) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และขอบข�ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (µ = 4.91, σ = 0.34) 
  2. รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเป1นไปได# อยู�ในระดับมาก
ท่ีสุด (µ = 4.92, σ  = 0.31) 
   รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการ ของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด#านความเป1นไปได# ในภาพรวม 
อยู�ในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.92, σ = 0.31) เม่ือพิจารณาเป1นรายการ พบว�า รายการท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การเสริมสร#างซ่ึงกันและกัน (µ = 4.96, σ = 0.23) รองลงมา คือ การปฏิสัมพันธTกันในเชิงแลกเปลี่ยน (µ = 4.95, 
σ = 0.25) ส�วนรายการท่ีมีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ สมาชิกทุกคนในเครือข�าย (µ = 4.83, σ = 0.49)   
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการพัฒนาองคTประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู#วิจัยขออภิปรายผลตามข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน ซ่ึงเป1นไปตามวัตถุประสงคTการวิจัยแต�ละตอน ดังนี้ 
 5.2.1 จากการศึกษาสภาพปPญหาของเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว�าองคTประกอบท่ี 1 

หลักการของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีปPญหาการรับรู#และมุมมองท่ีเหมือนกัน
ยังขาดการร�วมมือและประสานงานกันมีวิสัยทัศนTร�วมกันแต�ปฏิบัติไม�ได#เหมือนกันทุกโรงเรียนขาดความสนใจ
ในผลประโยชนTของกลุ�มบางกลุ�มโรงเรียนยังขาดการมีส�วนร�วมวางแผนในการทํางานร�วมกันบางกลุ�มยังต�างคน
ต�างอยู�ไม�ได#พ่ึงพากันในด#านต�างและขาดการปฏิสัมพันธTกันในเชิงแลกเปลี่ยนระหว�างโรงเรียน องคTประกอบท่ี 
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2 วัตถุประสงคTของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มีปPญหาบางกลุ�มโรงเรียนขาดการ
กําหนดเปXาหมายหรือความสําเร็จร�วมกัน และบางกลุ�มโรงเรียนขาดการกําหนดทิศทาง และแนวปฏิบัติร�วมกัน 
องคTประกอบท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติมีปPญหาบางกลุ�มโรงเรียนมีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�ายแต�ไม�ต�อเนื่องมีการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษแต�ไม�ได#ทําภาพรวมต�างคนต�างทํา และมีการกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคล#องกับ
วัตถุประสงคTของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มแต�ไม�ต�อเนื่อง องคTประกอบท่ี 4ขอบข�ายและภารกิจการบริหาร
จัดการสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีปPญหาขาดการพัฒนาสาระหลักสูตรท#องถ่ิน 
การวางแผนงานด#านวิชาการต�างคนต�างทํา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาบางกลุ�มยังต�างคนต�างทํา
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาไม�ทันสมัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู#ขาดการประสานงานกันมีการ
วัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนต�างคนต�างทํามีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา การพัฒนา และส�งเสริมให#มีแหล�งเรียนรู#ไม�หลากหลาย การนิเทศการศึกษาไม�ไปในทิศทาง
เดียวกัน การแนะแนวไม�ไปในทิศทางเดียวกัน การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน และมาตรฐานการศึกษา
ไม�ต�อเนื่อง การส�งเสริมชุมชนตามบริบทของโรงเรียน การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคTกรอ่ืน ๆ ตามบริบทของโรงเรียน มีการส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล 
ครอบครัว องคTกร หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาแบบต�างคนต�างทํา การจัดทํา
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด#านวิชาการของสถานศึกษาไม�เป1นรูปแบบเดียวกัน การคัดเลือกหนังสือ
ตามบริบทของโรงเรียน การพัฒนา และการใช#สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาบริบทของโรงเรียนและการพัฒนา
ด#านวิชาการอ่ืน ๆ  ท่ีสอดคล#องกับวัตถุประสงคTการก�อต้ังของโรงเรียนบางกลุ�มไม�ได#จัดกิจกรรมองคTประกอบท่ี 
5 มีปPญหาขาดการสร#างความตระหนัก บางกลุ�มโรงเรียนมีการอภิปราย และบรรยายมีการระดมความคิดบาง
กลุ�มโรงเรียน มีการประชุมปฏิบัติการทุกกลุ�มโรงเรียนการศึกษาดูงานบางกลุ�มโรงเรียนดําเนินการ การลงมือ
ปฏิบัติงานทุกกลุ�มโรงเรียนบางกลุ�มโรงเรียนขาดการตรวจสอบ และสะท#อนผล และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ทุก
กลุ�มโรงเรียนแต�ไม�ใช�เป1นงานวิชาการ องคTประกอบท่ี 6 มีปPญหาผู#นําทุกโรงเรียนความจงรักภักดีต�อชาติ 
ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริยTขาดความความกระตือรือร#นบางกลุ�มขาดความคิดริเริ่มสร#างสรรคTมีความรู# 
และเป1นผู#นําทางวิชาการบางคนการมีมนุษยTสัมพันธTท่ีดีขาดความเป1นประชาธิปไตย ขาดความมุ�งม่ันต�อการ
ทํางานให#สําเร็จ และบางคนขาดความทันสมัย องคTประกอบท่ี 7 มีปPญหาบางคนความรับผิดชอบต�อหน#าท่ีขาด
ความเข#าใจบทบาท และภารกิจ และขาดการประสานงานท่ีดีและไม�ต�อเนื่อง องคTประกอบท่ี 8 มีปPญหามี
วัตถุประสงคT ข#อกําหนดในการรวมกันเป1นเครือข�ายของโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหารเครือข�าย มีระเบียบ 
และข#อตกลงของเครือข�าย และมีบทบาทหน#าท่ีของคณะกรรมการ และสมาชิกเครือข�าย แต�การรวมกลุ�มขาด
ความต�อเนื่อง องคTประกอบท่ี 9 มีปPญหา  มีการวางแผนการดําเนินงานร�วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู# และ
ข#อคิดเห็น มีการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ มีการดําเนินงานบางเรื่องส�วนใหญ� เป1นเรื่องพัฒนาบุคลากร มีการ
ทบทวนผลการดําเนินงานบางกลุ�มแต�ไม�ต�อเนื่อง จากการร�วมกลุ�มเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขาดการร�วม
กลุ�มอย�างเป1นรูปแบบ มีลักษณะการรวมกลุ�มแบบไม�เป1นทางการ ซ่ึงส�วนใหญ�ไม�เป1นงานวิชาการและขาดความ
ต�อเนื่อง ซ่ึงสอดคล#องกับ สรุปผลการดําเนินการพัฒนาเครือข�ายของสํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา 
(2549, 189) พบว�า จากการดําเนินงานเครือข�ายสถานศึกษา มีหลักในการบริหารมากข้ึน มีการวิจัยและใช#
ข#อมูลในการบริหารมากข้ึนมีการทํางานเป1นทีมมากข้ึน และมีความพร#อมรับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนโดยหลาย
เครือข�ายรายงานว�าสภาพการจัดการเรียน การสอนดีข้ึน นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคTและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีข้ึนเป1นข#อมูลท่ียืนยันว�าเครือข�ายการบริหารสถานศึกษามีประโยชนTต�อการพัฒนาการเรียนการ
สอนข#อสังเกตจากการวิจัยยังพบว�า เครือข�ายความร�วมมือจะให#การช�วยเหลือในเรื่องการปรึกษาเชิงวิชาการ 
บุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน สื่ออุปกรณTการเรียนการสอนตลอดจนการให#บริการด#านสถานท่ีแหล�ง 
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เรียนรู#ต�าง ๆ  สมาชิกในเครือข�ายต#องการขยายเครือข�ายหรือสร#างเครือข�ายกับสถาบันอุดมศึกษามาก เนื่องจาก
มีความเห็นว�าสถาบันอุดมศึกษาจะสามารถช�วยโรงเรียนได#อย�างมากท้ังครูและผู#บริหาร โรงเรียนในเรื่องการ
พัฒนาวิชาชีพและการบริหารจัดการสอดคล#องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล (2554, น. 285-287) ท่ีทําวิจัย
เรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
พบว�า กระบวนการ/ ข้ันตอนการสร#างเครือข�าย ความร�วมมือ ประกอบด#วย  1) ข้ันตระหนักถึงความจําเป1นใน
การสร#างเครือข�ายก�อนสร#างเครือข�าย ควรมีการเตรียมกลุ�มหรือเตรียมเครือข�าย  ผู#บริหารต#องสร#างความ
ตระหนักแก�สมาชิกในองคTกร มีความซ่ือสัตยTและจริงใจต�อกัน ศรัทธาเครือข�ายมีวัฒนธรรมองคTกรร�วมกัน 
ตระหนักถึงความสําคัญของเครือข�ายมีเปXาหมายและความต#องการเหมือนกัน 2) ข้ันประสานหน�วยงาน/องคTกร
เครือข�าย มีการติดต�อสื่อสารกันอย�างต�อเนื่องเชื่อมโยงสมาชิกเพ่ือให#เข#าใจกันได#อย�างมีประสิทธิภาพสื่อสาร 
เผยแพร�ประชาสัมพันธTบทบาทของเครือข�ายและมวลสมาชิกชี้ให#สมาชิกเครือข�ายเห็นสภาพปPญหา และ
ประเด็นการพัฒนาร�วมกันประสานหน�วยงาน/องคTกรเครือข�ายท่ีเป1นแหล�งวิชาการและแหล�งทุน เพ่ือการให#
ความช�วยเหลือเสนอโครงการความร�วมมือเพ่ือการแบ�งปPนทักษะและประสบการณTแก�เครือข�าย 3) ข้ันสร#าง
พันธสัญญาร�วมกันกําหนดและสร#างข#อตกลงเป1นพันธสัญญาร�วมกัน มีความเอ้ือเฟhiอเผื่อแผ�ยอมรับมีความ
จริงใจต�อกัน กําหนดวัตถุประสงคTและข#อตกลงในการทํางาน ร�วมกัน กําหนดบทบาทของสมาชิกให#ชัดเจน 
ส�งเสริมและดํารงไว#ซ่ึงความสัมพันธTอันดีต�อกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู#และดําเนินตามแผนอย�างเป1นระบบ 4) ข้ัน
บริหารจัดการเครือข�าย มีกระบวนการ ดําเนินงานและพัฒนางานอย�างเป1นระบบกําหนดโครงสร#างและบทบาท
หน#าท่ีกําหนดกฎกติกาของเครือข�าย สื่อสารระหว�างผู#นํากับสมาชิกเครือข�ายอย�างหลากหลายรูปแบบ มีการ
ควบคุมตรวจสอบ 5) ข้ันการพัฒนาความสัมพันธTและการใช#ประโยชนT มีการสร#างนวัตกรรมใหม�และการจัดการ 
ความรู#ท่ีอย�างต�อเนื่องความสัมพันธTต�อกันลักษณะของกัลยาณมิตร ส�งเสริมให#สมาชิกมีอิสระในความคิด
เสริมสร#างวัฒนธรรมเครือข�ายเพ่ือขจัดความขัดแย#งสร#างผู#นําท้ังองคTกรและสมาชิก เครือข�ายเสริมสร#าง
กิจกรรมสาธารณะและเวทีแห�งการแลกเปลี่ยนเรียนรู#สรุปและทบทวนสิ่งท่ีได# เรียนรู#ร�วมกันมีบรรยากาศแบบ
พลังเก้ือกูลสามัคคีช�วยเหลือซ่ึงกันและกันมีกระบวนการทํางาน ท่ีเชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสู�หน�วย
ใหญ�โปร�งใส ตรวจสอบได#ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือข�ายเป1นระยะ ๆ สมํ่าเสมอ 6) ข้ัน
รักษาความสัมพันธTอย�างต�อเนื่อง มีการเสริมสร#างผู#นํารุ�นใหม�อย�างต�อเนื่องช�วยเหลือและการแก#ไขปPญหา
ภายในเครือข�าย บริหาร จัดการข#อมูลท่ีทันสมัย รักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว�างสมาชิกเครือข�ายทุกระดับมี
ความสัมพันธT ท่ีแน�นแฟXนต�อกัน สร#างระบบแรงจูงใจในการทํางานใช#เทคโนโลยีในการพัฒนาฐานข#อมูล 
สารสนเทศ สร#างสรรคTกิจกรรมใหม� ๆ อย�างต�อเนื่อง สร#างบรรยากาศการทํางานแบบสมานฉันทT นําระบบ
เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพมาใช#ในระบบการประสานงาน   
 5.2.2 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 9 องคTประกอบหลัก 59 องคTประกอบย�อย คือ                      
1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 7 องคTประกอบย�อย                 
2. วัตถุประสงคTของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 2 องคTประกอบย�อย 3. ลักษณะ
กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี                 
3 องคTประกอบย�อย 4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ มี 18 องคTประกอบย�อย 5.เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 
8 องคTประกอบย�อย 6. คุณลักษณะท่ีดีของผู#นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 9 องคTประกอบ
ย�อย 7. บทบาทหน#าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท#อนผลของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี                    
3 องคTประกอบย�อย 8. โครงสร#างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 4 องคTประกอบย�อย 9. การ
บริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมี 5 องคTประกอบย�อยเพราะมีกระบวนการสร#าง
พัฒนารูปแบบท่ีเป1นระบบ โดยการสัมภาษณTผู#ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู#ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการ
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พัฒนารูปแบบและประสบการณTในการบริหารงานของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และนํามายกร�างรูปแบบ
ผ�านกระบวนการยืนยังรูปแบบด#วยการสนทนากลุ�มแล#วได#รับการแนะนําข#อเสนอแนะเพ่ิมเติม จึงนํามาใช#งาน
กับผู#ใช#งานจริง ซ่ึงสอดคล#องกับกรอบแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต�าง ๆ  ท่ีศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบจีระพงษT 
หอมสุวรรณ และคนอ่ืน ๆ (2556) ได#ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงคTเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารแบบมีส�วน
ร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีสร#างข้ึนประกอบด#วย 4 องคTประกอบ 
ได#แก� 1) หลักการบริหารแบบมีส�วนร�วม 2) คณะกรรมการบริหารแบบมีส�วนร�วม 3) ขอบข�ายงานการบริหาร
แบบมีส�วนร�วม และ 4) กระบวนการบริหารแบบมีส�วนร�วม โดยผู#ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว�ารูปแบบการบริหาร
แบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีความเห็นว�าการนํารูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช#มีความเป1นไปได#อยู�ในระดับมากท่ีสุด สมศักด์ิ เอ่ียมดี และคนอ่ืน ๆ  
(2556) ได#ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคTเพ่ือสร#างระบบการบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัด
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว�า 1) รูปแบบท่ีมี
ประสิทธิผลของระบบการบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เป1นเครือข�ายผสมผสานระหว�างบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังอย�างไม�เป1นทางการและเป1น
ทางการช�วยการทํางานให#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด#วย องคTการของเครือข�าย การจัดการ
เครือข�าย การใช#ประโยชนTจากเครือข�าย และการธํารงรักษาเครือข�าย 2) ผลการประเมินรูปแบบการบริหาร
เครือข�าย โดยผู#เชี่ยวชาญ พบว�า มีความเป1นประโยชนT ความเป1นไปได# ความเหมาะสม และความถูกต#องใน
ระดับมากท่ีสุด ยกเว#น องคTประกอบท่ี 3 การใช#ประโยชนTจากเครือข�ายความเป1นไปได# และองคTประกอบท่ี 4 
การธํารงรักษาเครือข�าย ความเป1นไปได# ความถูกต#องในภาพรวมมีผลการประเมินอยู�ในระดับมาก และ 3) ผล
การประเมินผลการใช#ระบบการบริหารเครือข�ายการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ความสําเร็จในภาพรวมมีความสําเร็จในระดับมากท่ีสุด การพัฒนาระบบสามารถนําไป
ปรับใช#ให#เหมาะสมกับเครือข�ายการจัดการศึกษาได#มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด การพัฒนาระบบมีการจัดศูนยTประสานงาน ติดต�อสื่อสาร และพัฒนาความรู#และทักษะระหว�าง
สมาชิกมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ความต�อเนื่องภาพรวมมีความต�อเนื่องในระดับมากท่ีสุด การพัฒนาระบบมีการกําหนด
คู�มือการบริหารงานอย�างชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได#มีค�าเฉลี่ยสูงสุด เกสรี ลัดเลีย (2557) ได#ศึกษาการ
พัฒนาเครือข�ายการจัดการศึกษาท่ีส�งเสริมคุณภาพศูนยTพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคTกรปกครองส�วนท#องถ่ินสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต# โดยมีวัตถุประสงคTเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปPญหาของเครือข�าย 2) ศึกษาองคTประกอบ
ของเครือข�าย และ 3) พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีของการพัฒนาเครือข�าย ผลการวิจัยพบว�า สภาพของเครือข�ายของ
ศูนยTพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2-7 ศูนยT มีร�องรอยของการดําเนินการด#านยุทธศาสตรT การกําหนดโครงสร#างการ
ดําเนินกิจกรรม ระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และการมีส�วนร�วมของเครือข�าย และมีปPญหาใน 3 ด#าน 
คือ ขาดองคTความรู# ขาดการมีส�วนร�วม และขาดการสนับสนุนจากผู#บริหาร สําหรับองคTประกอบของเครือข�าย 
พบว�ามี 4 องคTประกอบ ได#แก� การจัดการเครือข�าย กระบวนการดําเนินงานเครือข�าย ปPจจัยการขับเคลื่อน
เครือข�าย และยุทธศาสตรTเครือข�าย ส�วนแนวทางในการปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเครือข�ายนั้น ประกอบด#วย                   
4 ส�วน ได#แก� แนวทางการพัฒนาเครือข�าย กระบวนการพัฒนาเครือข�าย เง่ือนไขความสําเร็จเครือข�าย และ
ข#อเสนอแนะการพัฒนาเครือข�ายการจัดการศึกษาท่ีส�งเสริมคุณภาพศูนยTพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคTกรปกครอง
ส�วนท#องถ่ินสามจังหวัดชายแดนภาคใต# วิโรจนT ผลแย#ม และศักดา สถาพรวจนา (2557) ได#ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว�า รูปแบบ
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การบริหารแบบมีส�วนร�วมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบด#วย 4 ส�วน คือ 1) ส�วนนํา 
หลักการ วัตถุประสงคT และบริบท 2) ระบบการบริหารแบบมีส�วนร�วมและวิธีการบริหาร วิธีการบริหารแบบมี
ส�วนร�วม ประกอบด#วย การกําหนดนโยบายและการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินการ การติดตามและ
ประเมินผล และร�วมรับผิดชอบและรับประโยชนT 3) การนํารูปแบบไปใช# และ 4) ข#อจํากัดในการนํารูปแบบไปใช# 
 5.2.3 ผลการวิจัย พบว�า รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมและ
ความเป1นไปได# อยู�ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป1นเพราะว�า การพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติผู#วิจัยได#มาจากสังเคราะหTเอกสาร และ
สัมภาษณTผู#ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพ่ือยกร�างรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ผู#วิจัย
ยังได#สนทนากลุ�ม นําผลมาปรับรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จึงเป1นเหตุให#รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มีความเหมาะสม อยู�ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล#องกับ สุวิมล โพกลิ่น 
(2549) ศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก พบว�า ผลการประเมินรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก พบว�า อยู�ในระดับมาก ท้ัง 5 องคTประกอบ 
และ 33 องคTประกอบย�อย ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเป1นไปได#ของการนํารูปแบบไปใช#ในสถานการณTจริงอยู�ใน
ระดับมาก มีประโยชนTมากในการดําเนินงานวิชาการของสถานศึกษา และมีความเหมาะสมในการนําไป
ปฏิบัติ และศิริพร ตันติยมาศ (2550) ศึกษารูปแบบการบริหารเครือข�ายโรงเรียนแบบมีส�วนร�วมท่ีมี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว�า รูปแบบการบริหารเครือข�ายโรงเรียนแบบมีส�วนร�วมท่ีมี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด#วย องคTประกอบด#านการเครือข�ายโรงเรียนแบบมีส�วนร�วม                 
8 องคTประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมถูกต#องเป1นไปได# และสามารถนําไปเป1นประโยชนTสอดคล#องกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย รวมไปถึงงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ศึกษาการพัฒนารูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือเพ่ือคุณภาพเพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว�า 
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ประกอบด#วย กระบวนการสร#างเครือข�าย 6 ข้ันตอน ได#แก� 1) ข้ันตระหนักถึงความจําเป1นในการสร#าง
เครือข�าย 2) ข้ันประสานเครือข�ายองคTกรเครือข�าย 3) ข้ันสร#างพันธะสัญญาร�วมกัน 4) ข้ันบริหารจัดการ
เครือข�าย 5) ข้ันพัฒนาความสัมพันธT และ 6) ข้ันรักษาความสัมพันธTอย�างต�อเนื่อง  
 ดังนั้น การพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 9 องคTประกอบหลัก 59 
องคTประกอบย�อยของตามกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความสอดคล#องกับข#อมูลเชิงประจักษTดีมาก และมี
นัยสําคัญทางสถิติทุกค�าและทุกองคTประกอบของรูปแบบเครือข�ายเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 ผู#วิจัยขอให#ขอเสนอแนะไว# 2 แนวทาง ได#แก� 
 5.3.1 ข#อเสนอแนะในการนําผลการวิจัย รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช# 
  1. จากผลการวิจัย พบว�า องคTประกอบย�อยท้ัง 59 องคTประกอบ มีสําคัญและ
สอดคล#องกับข#อมูลเชิงประจักษT จึงเป1นองคTประกอบท่ีสามารถแสดงถึงรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
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ระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได# ดังนั้น ในการสร#างเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจึงควรพิจารณา
องคTประกอบท้ัง 9 องคTประกอบไปใช# ท้ังหมด หรืออาจเริ่มต#นจากการนําองคTประกอบบาง
องคTประกอบไปใช#ก�อน เช�น โครงสร#างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติการบริหาร
จัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติคุณลักษณะท่ีดีของผู#นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ เพราะท้ังสามองคTประกอบนี้เป1นองคTประกอบท่ีสําคัญในอันดับแรก 
  2. หน�วยงานทางการศึกษา ผู#มีส�วนเก่ียวข#อง และสถานศึกษาขนาดต�าง ๆ สามารถ
นําผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป1นแนวทางในการตรวจสอบ ประเมินเพ่ือการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดของตนเอง โดยการนําองคTประกอบย�อยจําเป1นบางตัวไปใช#ในการตรวจสอบ
ประเมินในระยะแรก แล#วจึงพัฒนาในระยะต�อไป ในการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่ีประสบความสําเร็จ นักเรียนมีพัฒนาการ
ท่ีดีข้ึนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
  3. สถานศึกษาในกลุ�มเครือข�ายต�าง ๆ ควรนําองคTประกอบของรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ท่ีผู#วิจัยพัฒนาข้ึนตาม
กระบวนการวิจัย ไปประเมินการบริหารเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติของตนเอง โดยวิเคราะหTสภาพปPจจุบันและปPญหาของสถานศึกษากลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ แล#วนําไปเชื่อมโยงกับองคTประกอบย�อยในแต�ละองคTประกอบหลักกับจุดแข็ง 
(Strength) หรือโอกาส (Opportunity) ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสู�
ความเป1นกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่ีมีคุณภาพต�อไป 
 5.3.2 ข#อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป ผู#วิจัยขอเสนอแนวทางท่ีจะเป1นประโยชนT
สําหรับการวิจัยครั้งต�อไป  
  1. ควรนํารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปทดลองใช#เพ่ือให#
ทราบปPญหาและอุปสรรค แล#วนําไปพัฒนา 
  2. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป1นการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาแต�ละองคTประกอบหลักอย�างละเอียด เพ่ือให#เป1นท่ียอมรับว�า
องคTประกอบนั้น ๆ จะส�งผลต�อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจริง แล#วนําข#อมูลท่ีได#มา
เทียบเคียงหรือปรับปรุงรูปแบบให#มีความสมบูรณTยิ่งข้ึน 
  3. จากผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท้ัง 59 องคTประกอบย�อย และ 9 องคTประกอบหลัก มีความสําคัญต�อการบริหารรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด#านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต�อไปจึงควรจะมีการนําองคTประกอบ
ท้ังหมดไปทดลองใช#ในสถานการณTจริงในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ แล#วติดตามผลการนําไปใช# 
โดยใช#รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
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(Focus Group Discussion) 
เรื่อง 

“การพัฒนารูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

 
 
 
 
 
 

โดย  
นายชัชวาลย>  สิงหาทอง 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

 
 
 

อาจารย>ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ>  
ผศ.ดร.เปรมจิตต>  ขจรภัย ลาร>เซ%นต> 

ผศ.ดร.ช%อเพชร  เบ0าเงิน 
รศ.ดร.มารุต  พัฒผล 

 
 
 
 
 

วันศุกร>ท่ี 3 มกราคม 2563 
ณ ห0องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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กําหนดการสนทนากลุ%ม 
(Focus Group Discussion) 

 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ> 

การพัฒนารูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
Development of Academic cooperation Networking Model Among 

ChalermPhraKiat School under the Office of the Basic Education Commission 
 

วันศุกร>ท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30-12.00 
ณ ห0องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
09.30 น. เริ่มการประชุมสนทนากลุ�ม 
 - ผู�ดําเนินรายการแนะนําผู�ทรงคุณวุฒิท้ัง 11 ท�าน 
 - ผู�วิจัยนําเสนอข้ันตอนการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย และนําเสนอร�า 
 องค.ประกอบรูปแบบ เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของ 
 กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
9.30 - 11.00 น. เป:ดอภิปรายองค.ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา 
 ด�านวิชาการกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
11.00 - 12.00 น. สรุปผลการประชุมสนทนากลุ�ม 
 - ผู�วิจัยกล�าวขอบคุณมอบของท่ีระลึกผู�เข�าร�วมสนทนากลุ�ม 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นคําถามเพ่ือใช0ในการสนทนากลุ%ม 
 ประเด็นท่ี 1 ท�านคิดว�าร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการ 
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผู�วิจัยนําเสนอ
มีความถูกต�องคลอบคลุม สามารถนําไปประยุกต.ใช�ในการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�หรือไม� 
 ประเด็นท่ี 2 ท�านคิดว�าร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากนําไป
ปฏิบัติจริงจะมีความเปAนไปได�ในการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 ประเด็นท่ี 3  ท�านคิดว�าร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผู�วิจัย
นําเสนอนี้จะเปAนประโยชน.ต�อการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได�หรือไม� 
 
1.1 ความเปeนมาและความสําคัญของปfญหา 
 คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยนับว�าเปAนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งท่ีมีการพัฒนามา
อย�างยาวนาน แต�อาจจะขาดความต�อเนื่องในการพัฒนาในบางช�วงเวลา อันเนื่องมาจากมีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองอยู�เปAนระยะ ๆ ทําให�นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของไทยขาดความต�อเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการปฏิรูป
การศึกษาอย�างมากเช�นเดียวกัน ส�งผลให�ในหลายครั้งท่ีมีการชี้วัดระดับการศึกษาแล�วประเทศไทย
อาจจะมีอันดับท่ีต่ํากว�าหลายประเทศในอาเซียน ในปEจจุบันการจัดการศึกษาของไทยมีแผนการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ท่ีจัดทําข้ึนโดยอาศัยหลักการและแนวคิดเก่ียวกับเปIาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโลกในศตวรรษ ท่ี 
21 ซ่ึงในแผนการศึกษาแห�งชาติฉบับนี้ได�กล�าวถึงวิสัยทัศน.เอาไว�ว�า “คนไทยทุกคนได�รับการศึกษา
และเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย�างเปAนสุข สอดคล�องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห�งชาติ
ฉบับนี้ประกอบด�วยยุทธศาสตร.ท่ีใช�ในการดําเนินงาน 6 ยุทธศาสตร. ได�แก� 1) การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สร�างขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช�วงวัยและการสร�าง
สังคมแห�งการเรียนรู� 4) การสร�างโอกาสความเสมอภาคและความเท�าเทียมทางการศึกษา 5) การ
จัดการศึกษาเพ่ือสร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม และ 6) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
 จึงอาจกล�าวได�ว�า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนั้นต�องใช�การศึกษาเปAนกลไกสําคัญ
ในการพัฒนาคน ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให�ความสําคัญกับการ
ส�งเสริมการศึกษาแก�ประชาชนทุกกลุ�มอย�างท่ัวถึงในฐานะท่ีเปAนส�วนสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนา
งาน และพัฒนาประเทศ ให�เหมาะสมกับสภาพบริบทและสอดคล�องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและ
สากล ดังพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชความตอนหนึ่งว�า การศึกษา
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เปAนเครื่องมืออันสําคัญในการพัฒนาความรู� ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค�านิยม และคุณธรรม
ของบุคคล เพ่ือให�เปAนพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย�อมทําได�สะดวก
ราบรื่นได�ผลท่ีแน�นอนและรวดเร็ว (แนวพระราชดําริเก่ียวกับความหมายของการศึกษา เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม พ.ศ. 2520) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิฯพระบรมราชินินาถ และพระบรม
วงศานุวงศ.ทุกพระพระองค.ได�วางรากฐานการศึกษาอย�างท่ัวถึง ให�โอกาสกับเด็กทุกคนท่ีอยู�บนพ้ืน
แผ�นดินไทย ให�ได�เรียน โดยไม�แบ�งเชื้อชาติ ทรงให�ความสําคัญอย�างมากกับการส�งเสริมการศึกษา  
อันเปAนเครื่องมืออันสําคัญท่ีใช�สร�างทรัพยากรมนุษย.ของประเทศให�เกิดการพัฒนาอย�างครบถ�วน ท้ัง
ด�านร�างกาย จิตใจและสติปEญญา สู�การพัฒนางาน และพัฒนาประเทศ ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท
สอดคล�องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและสากล ดังเห็นได�จากการพระราชทานพระราชทรัพย.ส�วน
พระองค.หรือท่ีดิน ในการจัดสร�างโรงเรียนต�าง ๆ เสด็จพระราชดําเนินตรวจเยี่ยมโครงการในพ้ืนท่ี
ห�างไกลกันดาร มีพระราชดําริในการมอบทุนการศึกษาให�กับผู�ด�อยโอกาสอย�างต�อเนื่อง เปAนการสร�าง
โอกาสให�ประชาชนได�รับความรู�ในทุกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบสู�การมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีในอนาคต ทุกพระองค.ทรงมีพระเมตตาต�อการพัฒนาการศึกษาอย�างต�อเนื่อง และยาวนานจน
ผลงานเปAนท่ีประจักษ.แก�สายตาประชาราษฎร.  
 รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ.  จันทร.โอชา นายกรัฐมนตรี ได�แสดงเจตนารมณ.ในรายการ 
“ศาสตร.พระราชาสู�การปฏิบัติอย�างยั่งยืน” เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ในการท่ีจะสืบสานพระราช
ปณิธานผ�านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีมากกว�า 4,000 โครงการท่ัวประเทศให�ยังคงอยู�  
อีกท้ัง ได�ขยายศักยภาพ โดยนําหลักการบริหารของ “ศูนย.การเรียนรู�” ประกอบกับการแสวง
ประโยชน.จากเทคโนโลยีสมัยใหม� ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการ
จัดต้ัง “ศูนย.การเรียนรู�” ของกระทรวงต�าง ๆ เช�น ศูนย.เรียนรู�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม� ของกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนมากกว�า 7,000 แห�งท่ัวประเทศ และท่ีสําคัญ คือ การ
จัดทํายุทธศาสตร.ชาติ 20 ปf และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (ระยะ 5 ปf 
2559 – 2564) บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให�ประเทศมีระบบภูมิคุ�มกัน และ
สังคมไทยเปAนสังคมคุณภาพ ต�อมา เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได�กําหนด
ทิศทางนโยบายการศึกษาของชาติ ในการน�อมนําแนวพระราชกระแสรับสั่ง ด�านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมราโชบายด�านการศึกษา ของสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึงเปAนศาสตร.มาปรับใช�กับนโยบายด�าน
การศึกษา โดยมุ�งเน�น การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร.ชาติ ระยะ 20 ปf (พ.ศ. 2560-2579) 
ภายใต�วิสัยทัศน. “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปAนประเทศพัฒนาแล�ว  
 การดําเนินงานท่ีผ�านมา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�น�อมนําโครงการ                     
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาดําเนินการโดยจัดเปAนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ และกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติท่ีกระจายอยู�ตามภูมิภาคต�าง ๆ จํานวน 674 โรงเรียน ซ่ึงสามารถแบ�งเปAน  
3 กลุ�มย�อย ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
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 ประเภทของกลุ�มโรงเรียน  
 1. กลุ�มโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชดําริจํานวน 138 โรงเรียน 
 2. กลุ�มโรงเรียนท่ีเปAนส�วนหนึ่งของโครงการพระราชดําริ/อันเนื่องมาจากพระราชดําริ    
434 โรงเรียน 
 3. กลุ�มโรงเรียนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 142 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 674 
 กลุ�มโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ  และกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได�รับการพัฒนา 
ท้ังด�านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด�านการเกษตร ด�านสาธารณสุข ด�านการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติ 
ด�านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด�านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึง การคัดเลือกนักเรียนท่ีด�อยโอกาส
เข�ารับพระราชทานทุนการศึกษาเปAนประจําทุกปf ท้ังนี้ทุกภาคส�วนของการศึกษาได�มุ�งม่ันดําเนินงาน
โครงการตามพระราชดําริต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง แต�อย�างไรก็ตาม ด�วยความหลากหลายของกลุ�มผู�เรียน
และบริบทของโรงเรียน และสภาพภูมิประเทศท่ีต้ังของโรงเรียนท่ีมีความแตกต�างมาก จึงส�งผลให�เกิด
ความเหลื่อมล้ําและไม�เท�าเทียมกันของคุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบระดับชาติพบว�ากลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีผลสัมฤทธิ์อยู�ในระดับท่ีสูงกว�าค�าเฉลี่ยของประเทศเพียงกลุ�มเดียวคือกลุ�ม
โรงเรียนจุฬาภรณ.ราชวิทยาลัย ส�วนกลุ�มโรงเรียนตามพระราชดําริจําเปAนต�องได�รับการช�วยเหลือและ
สนับสนุนอย�างเร�งด�วนในทุกด�าน ประกอบกับโรงเรียนต้ังกระจายอยู�ในทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทํา
ให�ขาดการประสานพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตาม
พระราชดําริให�เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได�จัดทํากรอบและแนวทางการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร.การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของกลุ�มโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ และโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติข้ึน อันเปAนกรอบและแนวทางการดําเนินงานท่ีทุกโรงเรียนมีจุดร�วมท่ีสําคัญอันเปAน
ลักษณะสําคัญของโรงเรียนของพระราชาและพระบรมวงศานุวงศ. และโรงเรียนสามารถพัฒนาจุดเน�น
อันมีวัตถุประสงค.เฉพาะตามพระราชปณิธานของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละกลุ�มอย�างสมพระเกียรติ 
และสอดคล�องกับบริบทแต�ละพ้ืนท่ี โดยมุ�งหวังให�โรงเรียนท้ัง 674 โรงเรียนนี้ ผนึกกําลังการ
ขับเคลื่อนและเปAนแบบอย�างของการน�อมนําศาสตร.พระราชาสู�การพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนอย�างรอบด�าน ท่ีบังเกิดผลต�อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันสอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 และแนวโน�มของการพัฒนาประเทศเปAน 
Thailand 4.0 สู�การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย�างยั่งยืนตามพระราชปณิธานต�อไป           
พระบรมราโชวาทในหลายวโรกาส สะท�อนความหมายของการศึกษาได�เปAนอย�างดีว�า เปAนเครื่องมือ
สําคัญในการท่ีจะช�วยพัฒนาหรือสร�างทรัพยากรมนุษย.ในชาติให�มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได�อย�าง
ครบถ�วน ท้ังในด�านร�างกาย จิตใจ และสติปEญญา (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2559) 
 กระทรวงศึกษาธิการได�มีการจัดต้ังสถานศึกษาตามพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ.ในวโรกาสต�าง ๆ             
330 โรงเรียน โดยน�อมนําแนวพระราชดําริท่ีทรงพระราชทานมาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให�เปAน
ประโยชน.ต�อประชาชน  
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 จากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2559 ได�นําเสนอข�อมูลของ
โรงเรียนบางแห�งมีศักยภาพพิเศษอยู�ในพระบรมราชานุเคราะห. บางแห�งได�รับพระราชทานนามมาเปAน
ชื่อของโรงเรียนแต�ยังมีสภาพความไม�พร�อมของโรงเรียนอยู�มาก ซ่ึงสมควรจะต�องพัฒนาโรงเรียน
เหล�านี้ให�สมบูรณ.ยิ่งข้ึน ดํารงความเปAนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดําริตาม
วัตถุประสงค.ของการจัดต้ังโรงเรียน รวมท้ังน�อมนําแนวทางท่ีได�รับพระราชทานในโอกาสต�าง ๆ มาสู�
การปฏิบัติ โดย พบว�า การจัดการศึกษาของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติอยู�ในเกณฑ.ท่ีไม�น�าพอใจ 
และผลผลิตทางการศึกษามีคุณลักษณะท่ีไม�สอดคล�องกับเปIาหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 แม�ว�ากระทรวงศึกษาธิการจะได�มีความพยายามในการพัฒนามาอย�างต�อเนื่อง 
ไม�เว�นแม�แต�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงท่ีผ�านมา
พบว�า จากผลการทดสอบระดับชาติในภาพรวมโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความแตกต�างกันมาก มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
ระดับชาติอยู�ในระดับสูง คือกลุ�มโรงเรียนวิทยาศาสตร.จุฬาภรณ.และกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร. กลุ�มโรงเรียนท่ีอยู�ในระดับอยู�ในระดับปานกลาง คือ กลุ�มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
และนอกจากนั้นกลุ�มโรงเรียนมีค�าเฉลี่ยตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยในระดับประเทศท้ังหมด ท้ังนี้เนื่องมาจาก
ปEจจัยหลาย ๆ ด�าน ท้ังจํานวนครู ท่ีไม� เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ข�อจํากัดในเรื่องความรู�
ความสามารถของครู วิธีการเรียนการสอน อุปกรณ.และสื่อการเรียนการสอน ในหลาย ๆ พ้ืนท่ี พบว�า 
การสนับสนุนจากพ�อแม� ผู�ปกครอง ก็ไม�สามารถทําได�เต็มท่ี เนื่องจากพ�อแม� ผู�ปกครองเองยังมี
การศึกษาอยู�ในเกณฑ.ท่ีไม�สูงมากนัก เหล�านี้ล�วนเปAนอุปสรรคสําคัญยิ่ง เพ่ือให�การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนในโครงการพระราชดําริเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส�งผลต�อ
คุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค.ของหลักสูตร และผลการทดสอบทางด�านวิชาการใน
ลักษณะนี้ ถือเปAนตัวบ�งชี้ ท่ีแสดงให�เห็นว�างานวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังไม�ประสบผลสําเร็จตามเปIาหมายท่ีวางไว� ถึงแม�ว�า
ทางกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีการ
ประชุมทางวิชาการร�วมกันในทุกปf แต�มักจะเปAนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเสนอแนวทางการ
แก�ปEญหาเพียงแต�ในกลุ�มสาระวิชาเท�านั้น ยังไม�ได�มองภาพรวมของระบบการบริหารงานวิชาการ     
จึงทําให�ยังไม�สามารถทราบปEญหาท้ังหมดและเก็บรวบรวมข�อมูล เพ่ือมาดําเนินการแก�ไขและพัฒนา
งานทางด�านวิชาการร�วมกันของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�อย�างชัดเจน  
 ยุทธศาสตร.เครือข�ายความร�วมมือถือเปAนเครื่องมือประเภทหนึ่งในการบริหารจัดการในยุค
ใหม�ท่ีสอดคล�องกับสถานการณ.ท้ังด�านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 
รวมถึงในระดับโลก ความสําเร็จของการสร�างเครือข�ายและการดํารงรักษาเครือข�ายไว�อย�างยั่งยืนเปAน
สิ่งท่ีจะต�องควบคู�ไปกับการสร�างการมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย โดยจะต�องเริ่มต�นท่ีสร�างความ
ตระหนักร�วมกันในบทบาทและความสําคัญของภารกิจเครือข�ายท่ีจะต�องร�วมมือกันทุกฝnายอย�างเท�า
เทียม มีการค�นหาปEญหาร�วมกัน วางแผนร�วมกัน และร�วมตัดสินใจ (คณะครุศาสตร. จุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย, 2553, น. 80) สําหรับการสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเปAนกลยุทธ.หนึ่ง
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ท่ีสําคัญท่ีจะช�วยให�โรงเรียนสามารถท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาให�มีมาตรฐานได� โดยอาจจะ
เปAนการสร�างเครือข�ายท่ีเปAนทางการและไม�เปAนทางการ ซ่ึงการดําเนินการสร�างเครือข�ายให�ได�ผลและ
มีประสิทธิภาพนั้น ควรดําเนินการอย�างเปAนระบบในแต�ละด�าน อันประกอบด�วย 1) การสร�าง
จิตสํานึกท่ีจะทํางานร�วมกัน 2) การเตรียมการและแสวงหาผู�ร�วมพัฒนา 3) การสร�างข�อตกลงและร�วม
วางแผน 4) การร�วมดําเนินงานและกํากับติดตาม และ 5) การธํารงรักษาเครือข�าย การสร�างความ
เข�มแข็ง และความต�อเนื่องของเครือข�าย จะทําให�เกิดพลังพัฒนาโรงเรียนท่ีเข�มแข็ง อีกท้ังก�อให�เกิด
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ด�วยเหตุนี้ เองผู�วิจัยปฏิบั ติงานในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีบทบาทหน�าท่ีจะต�องปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ให�มีประสิทธิผลตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และสอดรับกับแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.  2560 – 2579 กอปรกับในปEจจุบัน
โรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�เริ่มมี
การสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาเปAนระยะเวลา
หนึ่งแล�ว การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ�งเน�นศึกษารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงมี
บริบทท่ีเหมือนกัน ได�รับพระราชทานนาม และก�อต้ังในวโรกาสเดียวกัน เพ่ือท่ีจะได�เปAนแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการสร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการท่ีมีอยู�นั้นให�สามารถ
ดําเนินการไปได�อย�างสําเร็จลุล�วง และเปAนแบบอย�างในการนําไปประยุกต.ใช�สําหรับการบริหารจัดการ
เครือข�ายระหว�างสถานศึกษาให�กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะของบริบทเหมือนกันต�อไป 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 1. สภาพปEจจุบันและแนวทางการดําเนินงานของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน มีสภาพในปEจจุบันเปAนอย�างไร และมีแนวทางในการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างกลุ�มโรงเรียนเปAนอย�างไร 
 2. รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน             
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจะประกอบด�วย
องค.ประกอบใดบ�างท่ีจะเอ้ือต�อการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว�างกลุ�มโรงเรียนให�มีคุณภาพและสามารถดําเนินการไป
ได�ด�วยดี 
 3. รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน       
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีลักษณะท่ีเหมาะสมเปAน
อย�างไร 
 
 



186 

 

1.3 วัตถุประสงค>การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปEจจุบันและปEญหาของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาสภาพปEจจุบันและปEญหา 
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัย
ได�สังเคราะห.แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดต�าง ๆ ((พิสิฐ เทพไกรวัล, 2554; สมศักด์ิ เอ่ียมดี และคนอ่ืน ๆ, 2556; จีระพงษ. หอม
สุวรรณ และคนอ่ืน ๆ, 2556; เกสรี ลัดเลีย, 2557; ศักด์ินิพน สว�างวงศ., 2557; พัชรินทร. จันทาพูน และป:ย
พงษ. สุเมตติกุล, 2557;  เสมอ สุวรรณโค ธีรวุฒิ เอกะกุล และสมคิด สร�อยน้ํา, 2558; เพ่ิมศักด์ิ บัวรักษ. 
ช�อเพชร เบ�าเงิน และ สมชัย ชวลิตธาดา, 2559; จิรภัทร มหาวงค. และคนอ่ืน ๆ, 2559; บุญเพ่ิม สอนภักดี 
ฉลอง ชาตรูประชีวิน และสุกัญญา แช�มช�อย, 2559; นพปฏล บุญพงษ. พรเทพ รู�แผน และปฤษณา   
ชนะวรรษ,  2560; น้ําฝน กันมา, 2560) สามารถสังเคราะห.เปAนองค.ประกอบท่ีมีความเก่ียวข�องกับ
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย  9 องค.ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1. องค.ประกอบของเครือข�ายความร�วมมือมีสาระท่ีนํามาใช� องค.ประกอบรูปแบบ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการระหว�างสถานศึกษา  ประกอบด�วย                      
9 องค.ประกอบหลัก ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ 2) วัตถุประสงค.ของเครือข�าย
ความร�วมมือ 3) ลักษณะ/กิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย          
4) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการ 5) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือข�าย 6) คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�าย 7) บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการ
สะท�อนผล 8) โครงสร�างของเครือข�ายและ 9) การบริหารจัดการเครือข�าย 
 2. ข้ันตอนวิธีวิจัย  ข้ันท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แนวทางการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ การสัมภาษณ.เชิงลึกผู�ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ
แนวทางการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ข้ันท่ี 2 การยกร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล�ว นํามาตรวจสอบร�าง
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช�วิธีการสนทนากลุ�ม (Focus Group) ข้ันท่ี
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3.1 สร�างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม และความเปAนไปได�ของรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนํามาวิเคราะห.ข�อมูลพ้ืนฐานโดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows ในการคํานวณสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได�แก� ค�าความถ่ี ค�าร�อยละ 
ค�าเฉลี่ย และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําแบบประเมินความเหมาะสมและเปAนไปได�ของรูปแบบ 
ไปใช�กับผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 
 3. ได�รูปแบบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเหมาะสมและเปAนไปได� 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
 วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
 พ้ืนฐาน 
 

องค>ประกอบรูปแบบเครือข%ายความ
ร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวชิาการ
ระหว%างสถานศึกษาประกอบด0วย           
9 องค>ประกอบ 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
2. วัตถุประสงค.ของเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจ 
ของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
4. ขอบข�ายและภารกจิการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด�านวิชาการ 
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
6. คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
7. บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของ
เครือข�ายและการสะท�อนผลของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
8. โครงสร�างของเครือข�ายของ 
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
9. การบริหารจัดการเครือข�าย 
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

รูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�ม
โรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ  
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปfจจุบันและ
ปfญหา 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั 
ท่ีเกี่ยวข�อง 
2. ศึกษาแนวทางการดําเนินการ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการโดยใช�
กระบวนการสัมภาษณ. 
ขั้นที่ 2 พัฒนารปูแบบ 
1. ยกร�างรูปแบบเครือข�าย 
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา 
ด�านวิชาการ 
2. ตรวจสอบร�างรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการโดยใช�วธิีการสนทนากลุ�ม 
(Focus Group) 
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและการ
ประเมินรูปแบบ 
1. ตรวจสอบความเหมาะสมและ
เปAนไปได�จากผู�ใช�จริงโดยใช�
แบบสอบถาม 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด�านประชากรในการวิจัย 
  สําหรับประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยแบ�งเปAน 3 กลุ�มหลัก ๆ อันได�แก� 
  1.1 ผู�ทรงคุณวุฒิ สําหรับการศึกษาแนวทางโดยการสัมภาษณ.การดําเนินการเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 3 กลุ�มย�อย ซ่ึงมีคุณสมบัติในแต�ละกลุ�มย�อย ดังนี้ 
   กลุ�มท่ี 1 เปAนผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเก่ียวกับการบริหารหรือการจัดการศึกษา
สําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับ
ประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาจากเอกสารงานวิจัย บทความ ตํารา การเปAน
วิทยากร หรือการเข�าร�วมกิจกรรมการพัฒนาทางด�านวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา 
   กลุ�มท่ี 2 เปAนผู�บริหารในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงกํากับ
ดูแลนโยบายการศึกษา หรือเปAนผู�บริหารหน�วยงานท่ีส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีบทบาทในการส�งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
   กลุ�มท่ี 3 เปAนผู�บริหาร อาจารย.มหาวิทยาลัย หรือผู�บริหารหน�วยงาน ท่ีมี
ประสบการณ.ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.2 ผู�ทรงคุณวุฒิ สําหรับการตรวจสอบร�างรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโดยวิธีสนทนากลุ�ม (Focus Group) ประกอบด�วย 3 กลุ�มย�อย ซ่ึงมีคุณสมบัติในแต�ละ      
กลุ�มย�อย ดังนี้ 
   กลุ�มท่ี 1 เปAนนักวิชาการหรืออาจารย.มหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ.และผลงาน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
   กลุ�มท่ี 2 เปAนผู�บริหารหน�วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซ่ึงกํากับดูแลโรงเรียน
ในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   กลุ�มท่ี 3 เปAนผู�บริหารโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 กลุ�มผู�ให�ข�อมูล สําหรับการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปAนไปได�ของ
รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีคุณสมบัติในแต�ละกลุ�มย�อย ดังนี้  
 2. ขอบเขตด�านการดําเนินการวิจัย 
  ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เปAนการวิจัยแบบผสมผสานระหว�างการวิจัย 
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแนวทางในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
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  2.1 การวิจัยโดยใช�เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ�งเปAน 3 ข้ันตอนย�อย ดังนี้ 
   2.1.1 การศึกษาเอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการ
สร�างเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระหว�างสถานศึกษา เพ่ือนํามากําหนดเปAนกรอบแนวคิดในการวิจัย และแนวคําถามในการสัมภาษณ. 
และการสนทนากลุ�มกับกลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ 
   2.1.2 การสัมภาษณ.เชิงลึกแบบตัวต�อตัว (Individual Depth Interview) กับ
ผู�ทรงคุณวุฒิด�วยแบบสัมภาษณ.ก่ึงโครงสร�าง (Semi-Structured Interview) โดยใช�เวลาประมาณไม�
เกิน 45 นาที ตามกรอบคําถามซ่ึงผู�วิจัยได�วิเคราะห.และสังเคราะห.มาจากการศึกษาเอกสารหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ใช�วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
สําหรับผู�ทรงคุณวุฒิ รวมท้ังสิ้น 9 คน โดยแบ�งออกเปAน 3 กลุ�มย�อย ประกอบด�วย กลุ�มแรก เปAน
ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเก่ียวกับการบริหารหรือการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา โดย
พิจารณาจากเอกสารงานวิจัย บทความ ตํารา การเปAนวิทยากร หรือการเข�าร�วมกิจกรรมการพัฒนา
ทางด�านวิชาการของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังใน
ระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา จํานวน 3 คน กลุ�มท่ี 2  เปAนผู�บริหารในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงกํากับดูแลนโยบายการศึกษา หรือเปAนผู�บริหารหน�วยงานท่ี
ส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีบทบาทในการส�งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน และกลุ�มสุดท�าย เปAน
ผู�บริหาร อาจารย.มหาวิทยาลัย หรือผู�บริหารหน�วยงาน ท่ีมีประสบการณ.ในการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน 
   2.1.3 การสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) ผู�ทรงคุณวุฒิ โดยนําเอา 
องค.ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได� มาตรวจสอบกับกลุ�ม
ผู�ทรงคุณวุฒิซ่ึงเปAนผู�ปฏิบัติงานจริง โดยใช�เวลาในการดําเนินการสนทนากลุ�มประมาณ 3 ชั่วโมง 
ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ท่ีได�มาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จาก 3 กลุ�ม ได�แก� กลุ�มแรก เปAนนักวิชาการหรืออาจารย.มหาวิทยาลัย ท่ีมีประสบการณ.
และผลงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา จํานวน 3 คน กลุ�มท่ี 2 เปAนผู�บริหาร
หน�วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา ซ่ึงกํากับดูแลโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน และกลุ�มสุดท�าย เปAนผู�บริหารโรงเรียนใน
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 3 คน 
  2.2 การวิจัยโดยใช�เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือตรวจสอบรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได�มาจากข้ันตอนการวิจัยเชิงคุณภาพก�อนหน�านี้ โดยเปAนการ
ตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปAนมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ โดยมีค�าดัชนี IOC ต้ังแต� 0.5 ข้ึนไป 
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และมีค�าความเชื่อม่ันต้ังแต� 0.7 ข้ึนไป โดยกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู�อํานวยการโรงเรียน
หรือผู�รักษาราชการแทน โรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีจํานวน 142 โรงเรียน ท่ัวประเทศ  
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช0ในการวิจัย 
 1. รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสร�างของความเก่ียวข�องระหว�างองค.ประกอบของ
เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเชิงความสัมพันธ.หรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน 
 2. เครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการระหว�างสถานศึกษา หมายถึง 
การท่ีสถานศึกษาแต�ละแห�งร�วมกันดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษาโดยมีเปIาหมายเดียวกัน ซ่ึงจะ
นําไปสู�การสร�างพลังและความแข็งแกร�งในการท่ีจะผลักดันให�เกิดผลท่ีดีในการแก�ไขประเด็นปEญหา
ร�วมกัน และมีส�วนช�วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู�มาตรฐานได� 
 3. องค.ประกอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการระหว�าง
สถานศึกษา หมายถึง องค.ประกอบท่ีประกอบด�วย 9 องค.ประกอบหลัก คือ 1) ลักษณะกิจกรรม
สําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย 2) ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด�านวิชาการ 3) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย 4) คุณลักษณะท่ีดีของผู�นํา
เครือข�าย 5) บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผล 6) โครงสร�างของ
เครือข�าย  7) การบริหารจัดการเครือข�าย 8) หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ                 
9) วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือ 
 4. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ.ทุกพระองค. ท่ีทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต�อการศึกษาของชาติ รวมถึงถวายเปAนราชสักการะเนื่องในวโรกาสท่ีสําคัญ อัน
ได�แก� ครบรอบเจริญพระชนมายุ ครองราชย. หรือเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
 5. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย หมายถึง 
การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในลักษณะปกติ 
กรณีพิเศษ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค.และเปIาหมายท่ีวางไว�ร�วมกัน  
 6. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการ หมายถึง การ
ดําเนินงานตามภาระงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จํานวน 17 ภาระงาน ประกอบด�วย                    
1) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน 2) การ
วางแผนงานด�านวิชาการ 3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู� 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส�งเสริมให�มีแหล�ง
เรียนรู� 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและ
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มาตรฐานการศึกษา 12) การส�งเสริมชุมชน 13) การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค.กรอ่ืน ๆ 14) การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค.กร 
หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ และ 17) การพัฒนาและการใช�สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 7. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย หมายถึง แนวทางในการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการท่ีจะทําให�เกิดการเรียน หรือการทํางานเพ่ือพยายาม
เปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค.ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด�วยวิธีการอันหลากหลาย 
 8. คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�าย หมายถึง ความสามารถของผู�นําเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการนําความรู� ทักษะ และประสบการณ. ตลอดจนเทคนิค            
ต�าง ๆ มาใช�ให�เกิดประโยชน.ต�อการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือพัฒนางานด�านวิชาการให�ได�ผลดี
ยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพจนนําไปสู�การบรรลุเปIาหมายท่ีวางไว� 
 9. บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผล หมายถึง หน�าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะบุคคลท่ีเปAนผู�แทนของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
ต�อภารกิจในการดําเนินการบริหารเครือข�ายให�เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเปIาหมาย โดย
อาศัยความร�วมมือระหว�างกันของทุกภาคส�วนท้ังภายในและภายนอกเครือข�าย 
 10. โครงสร�างของเครือข�าย หมายถึง การจัดองค.กรแบบเครือข�าย ซ่ึงประกอบด�วย 
วัตถุประสงค. ข�อกําหนดในการรวมกันเปAนเครือข�ายของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารเครือข�าย 
ระเบียบเครือข�าย บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข�าย ซ่ึงการกําหนดบทบาท
หน�าท่ีจะต�องสอดคล�องกับหลักการสําคัญของเครือข�าย 
 11. การบริหารจัดการเครือข�าย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานร�วมกันเปAนคณะทํางาน
ของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผู�บริหารหรือคณะกรรมการบริหารซ่ึง
บริหารในรูปคณะกรรมการเปAนผู�รับผิดชอบให�การประกอบกิจกรรมต�าง ๆ นําไปสู�ความสําเร็จตาม
เปIาหมายของเครือข�ายท่ีตั้งไว�ร�วมกัน 
 12. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว�างระบบการ
ปฏิบัติงานหรือบทบาทของโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางด�านวิชาการ ด�วยความสมัครใจ อันประกอบด�วย การรับรู�มุมมองร�วมกัน 
การมีวิสัยทัศน.ร�วม การมีผลประโยชน.และความสนใจร�วมกัน การมีส�วนร�วมของสมาชิกเครือข�าย การ
พ่ึงพิงและการใช�ทรัพยากรร�วมกัน และการมีปฏิสัมพันธ.เชิงแลกเปลี่ยน 
 13. วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือ หมายถึง เปIาหมายร�วมกันของโรงเรียนต�าง ๆ 
ในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับความ
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ร�วมมือในการพัฒนาด�านวิชาการของนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1.7 ประโยชน>ท่ีจะได0รับจากการวิจัย 
 1. เพ่ือเปAนข�อมูลสําหรับผู�บริหารและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในการจัดการศึกษาสําหรับกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�ทราบถึงสภาพ
ปEจจุบันและแนวทางในการดําเนินการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการ ในการ
ท่ีจะแก�ไขปEญหาของการบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างกลุ�มโรงเรียนได�ตรงจุด เพ่ือให�
การบริหารจัดการเครือข�ายความร�วมมือระหว�างกลุ�มโรงเรียนสามารถดําเนินการไปได�อย�างราบรื่น
มากยิ่งข้ึน  
 2. เพ่ือให�ได�รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือเปAนแนวทางในการสร�างและพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระหว�างสถานศึกษาสําหรับกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
1.8 ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาองค.ประกอบท่ีส�งผลต�อรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือด�านวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ตารางท่ี 1 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการเพ่ือการพัฒนา
 คุณภาพการจัดการศึกษาระหว�างสถานศึกษาสําหรับกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือทางวิชาการ
ระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาระหว%างสถานศึกษา

สําหรับกลุ%มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

องค.ประกอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการระหว�าง
สถานศึกษาประกอบด�วย 9 องค.ประกอบ 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
2. วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
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5 .เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
6. คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
7. บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�าย
และการสะท�อนผลของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 
8. โครงสร�างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
9. การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

 
 จากรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการระหว�างสถานศึกษาของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจําแนกได� 5 ด�าน 
ผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารของนักวิชาการและสัมภาษณ. ผู�ทรงคุณวุฒิ แล�วนํามาแจกแจงเปAนตัวบ�งชี้และ
องค.ประกอบย�อย ตัวบ�งชี้ 
 
องค>ประกอบหลักท่ี 1 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 2 องค.ประกอบหลักท่ี 1 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน
 เฉลิมพระเกียรติ 

  

1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความ
ร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. มีการรับรู�และมุมมองท่ีเหมือน 
2. การมีวิสัยทัศน.ร�วมกัน 
3. มีความสนใจหรือมีผลประโยชน.ร�วมกัน 
4. การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนในเครือข�าย 
5. มีการเสริมสร�างซ่ึงกันและกัน 
6. มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
7. มีปฏิสัมพันธ.กันในเชิงแลกเปลี่ยน 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ หมายถึง การ
เชื่อมโยงระหว�างระบบการปฏิบัติงานหรือบทบาทของโรงเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทางด�านวิชาการ ด�วยความสมัครใจ อันประกอบด�วย การ
รับรู�มุมมองร�วมกัน การมีวิสัยทัศน.ร�วม การมีผลประโยชน.และความสนใจร�วมกัน การมีส�วนร�วมของ
สมาชิกเครือข�าย การพ่ึงพิงและการใช�ทรัพยากรร�วมกัน และการมีปฏิสัมพันธ.เชิงแลกเปลี่ยน 
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ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
องค>ประกอบหลักท่ี 2 วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 3 องค.ประกอบหลักท่ี 2 วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน
 เฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค.ของเครือข�าย
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. การกําหนดเปIาหมายหรือความสําเร็จของ
เครือข�าย 
2. การกําหนดทิศทางและแนวปฏิบัติร�วมกัน 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือ หมายถึง การกําหนดเปIาหมายตลอดจนแนว
ปฏิบัติร�วมกันของโรงเรียนต�าง ๆ ในกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับความร�วมมือในการพัฒนาด�านวิชาการของนักเรียนในกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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องค>ประกอบหลักท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 4 องค.ประกอบหลักท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของ
 เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบหลักท่ี 3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ี
เสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�าย 
2. การดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ 
3. วัตถุประสงค.ของการก�อต้ังโรงเรียนแต�ละ
กลุ�มเปAนตัวกําหนดกิจกรรมท่ีเปAนเลิศ 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�าย หมายถึง การ
ดําเนินงานร�วมกันของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในลักษณะปกติ กรณีพิเศษ 
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค.และเปIาหมายท่ีวางไว�ร�วมกัน 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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องค>ประกอบหลักท่ี 4 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 5 องค.ประกอบหลักท่ี 4 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการ
 ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
องค.ประกอบหลักที่ 4 ขอบข�ายและภารกิจการ
บริหารจัดการสถานศึกษาด�านวชิาการของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด�านวชิาการ หมายถึง การดําเนนิงานตามภาระ
งานวชิาการตามพระราชบญัญตัิการศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 จํานวน 
17 ภาระงาน ประกอบด�วย  
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให�
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูรท�องถ่ิน  
2. การวางแผนงานด�านวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู�  
6. การวัดผล ประเมินผล และดาํเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส�งเสริมให�มีแหล�งเรียนรู�  
9. การนิเทศการศึกษา  
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  
12. การส�งเสริมชุมชน  
13. การประสานความร�วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค.กรอ่ืน ๆ  
14. การส�งเสริมและสนบัสนนุงานวชิาการแก�
บุคคล ครอบครัว องค.กร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนทีจ่ัดการศึกษา  
15. การจัดทําระเบยีบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงาน
ด�านวชิาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ และ  
17. การพัฒนาและการใช�สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
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คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานตาม

ภาระงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จํานวน 17 ภาระงาน ประกอบด�วย 1) การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน 2) การวางแผนงานด�านวิชาการ 
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู� 6) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส�งเสริมให�มีแหล�งเรียนรู� 9) การนิเทศ
การศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐานการศึกษา    
12) การส�งเสริมชุมชน 13) การประสานความร�วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค.กร
อ่ืน ๆ 14) การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค.กร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด�าน
วิชาการของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ และ 17) การพัฒนาและการใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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องค>ประกอบหลักท่ี 5 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 6 องค.ประกอบหลักท่ี 5 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
 เฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบหลักท่ี 5 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. การสร�างความตระหนัก  
2. การอภิปราย บรรยาย  
3. ระดมความคิด  
4. ประชุมปฏิบัติการ 
5. การศึกษาดูงาน 
6. การลงมือปฏิบัติงาน 
7. การตรวจสอบและสะท�อนผล 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย หมายถึง แนวทางในการพัฒนาสมาชิกเครือข�าย
ความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการท่ีจะทําให�เกิดการเรียน หรือการทํางานเพ่ือพยายาม
เปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค.ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลด�วยวิธีการอันหลากหลาย 
ด�วยการสร�างความตระหนัก การอภิปราย บรรยาย ระดมความคิด ประชุมปฏิบัติการ และการลงมือ
ปฏิบัติงาน 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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องค>ประกอบหลักท่ี 6 คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 7 องค.ประกอบหลักท่ี 6 คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบหลักท่ี 6 คุณลักษณะท่ีดีของผู�นํา
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. มีความทันสมัย 
2. มีความกระตือรือร�น 
3. มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค. 
4. มีความรู�และเปAนผู�นําทางวิชาการ 
5. มีมนุษย.สัมพันธ.ท่ีดี 
6. มีความเปAนประชาธิปไตย 
7. มีความรับผิดชอบ 
8. มีความมุ�งมันต�อการทํางานให�สําเร็จ 
9. มีความจงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริย. 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�าย หมายถึง ความสามารถของผู�นําเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการนําความรู� ทักษะ และประสบการณ. ตลอดจนเทคนิคต�าง ๆ มาใช�ให�เกิด
ประโยชน.ต�อการดําเนินงานของเครือข�าย เพ่ือพัฒนางานด�านวิชาการให�ได�ผลดียิ่งข้ึน และมี
ประสิทธิภาพจนนําไปสู�การบรรลุเปIาหมายท่ีวางไว� 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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องค>ประกอบท่ี 7 บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผลของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 8 องค.ประกอบท่ี 7 บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผลของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบท่ี 7 บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงาน
ของเครือข�ายและการสะท�อนผลของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

1. มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี 
2. เข�าใจบทบาทและภารกิจ 
3. มีการประสานงานท่ีดี 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผล หมายถึง หน�าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะบุคคลท่ีเปAนผู�แทนของสมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
ต�อภารกิจในการดําเนินการบริหารเครือข�ายให�เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเปIาหมาย โดย
อาศัยความร�วมมือระหว�างกันของทุกภาคส�วนท้ังภายในและภายนอกเครือข�าย 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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องค>ประกอบท่ี 8 โครงสร�างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 9 องค.ประกอบท่ี 8 โครงสร�างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบท่ี 8 โครงสร�างของเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. วัตถุประสงค. ข�อกําหนดในการรวมกันเปAน
เครือข�ายของโรงเรียน  
2. คณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
3.ระเบียบ ข�อตกลงของเครือข�าย  
4. บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการและ
สมาชิกเครือข�าย  

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 โครงสร�างของเครือข�าย หมายถึง การจัดองค.กรแบบเครือข�าย ซ่ึงประกอบด�วย 
วัตถุประสงค. ข�อกําหนดในการรวมกันเปAนเครือข�ายของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารเครือข�าย 
ระเบียบเครือข�าย บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการและสมาชิกเครือข�าย ซ่ึงการกําหนดบทบาท
หน�าท่ีจะต�องสอดคล�องกับหลักการสําคัญของเครือข�าย 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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องค>ประกอบท่ี 9 การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ตารางท่ี 10 องค.ประกอบท่ี 9 การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 

องค.ประกอบท่ี 9 การบริหารจัดการเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1. การผนึกกําลังร�วมมือกัน 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกันการ
ร�วมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น 
3. การมีส�วนร�วมในการใช�สิทธิในการ
ตัดสินใจ 
4. ทบทวนผลการดําเนินงาน 

 
คํานิยามศัพท>เฉพาะ 
 การบริหารจัดการเครือข�าย หมายถึง กระบวนการดําเนินงานร�วมกันเปAนคณะทํางานของ
สมาชิกเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผู�บริหารหรือคณะกรรมการบริหารซ่ึง
บริหารในรูปคณะกรรมการเปAนผู�รับผิดชอบให�การประกอบกิจกรรมต�าง ๆ นําไปสู�ความสําเร็จตาม
เปIาหมายของเครือข�ายท่ีตั้งไว�ร�วมกัน 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ตารางท่ี 11 องค.ประกอบท่ีส�งผลต�อรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการ
 ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย%อย 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

1.1 มีการรับรู�และมุมมองท่ีเหมือน 
1.2 การมีวิสัยทัศน.ร�วมกัน 
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน.ร�วมกัน 
1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนใน
เครือข�าย 
1.5 มีการเสริมสร�างซ่ึงกันและกัน 
1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
1.7 มีปฏิสัมพันธ.กันในเชิงแลกเปลี่ยน 

2. วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

2.1 การกําหนดเปIาหมายหรือความสําเร็จ
ของเครือข�าย 
2.2 การกําหนดทิศทางและแนวปฏิบัติ
ร�วมกัน 

3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

3.1 การดําเนินงานร�วมกันของสมาชิก
เครือข�าย 
3.2 การดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ 
3.3 วัตถุประสงค.ของการก�อต้ังโรงเรียน 
แต�ละกลุ�มเปAนตัวกําหนดกิจกรรมท่ีเปAนเลิศ 

4. ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับ
การให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท�องถ่ิน  
4.2 การวางแผนงานด�านวิชาการ  
4.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู�  
4.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน  
4.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
4.8 การพัฒนาและส�งเสริมให�มีแหล�งเรียนรู�  
4.9 การนิเทศการศึกษา  
4.10 การแนะแนว  
 



204 

 

4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน
และมาตรฐานการศึกษา  
4.12 การส�งเสริมชุมชน  
4.13 การประสานความร�วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค.กรอ่ืน ๆ  
4.14 การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก�บุคคล ครอบครัว องค.กร หน�วยงาน 
สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา  
4.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา  
4.16 การคัดเลือกหนังสือ และ  
4.17 การพัฒนาและการใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

5.1 การสร�างความตระหนัก  
5.2 การอภิปราย บรรยาย  
5.3 ระดมความคิด  
5.4 ประชุมปฏิบัติการ 
5.5 การศึกษาดูงาน 
5.6 การลงมือปฏิบัติงาน 
5.7 การตรวจสอบและสะท�อนผล 

6. คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

6.1 มีความทันสมัย 
6.2 มีความกระตือรือร�น 
6.3 มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค. 
6.4 มีความรู�และเปAนผู�นําทางวิชาการ 
6.5 มีมนุษย.สัมพันธ.ท่ีดี 
6.6 มีความเปAนประชาธิปไตย 
6.7 มีความรับผิดชอบ 
6.8 มีความมุ�งมันต�อการทํางานให�สําเร็จ 
6.9 มีความจงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริย. 

7. บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและ
การสะท�อนผลของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

7.1 มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี 
7.2 เข�าใจบทบาทและภารกิจ 
7.3 มีการประสานงานท่ีดี 
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8. โครงสร�างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

8.1 วัตถุประสงค. ข�อกําหนดในการรวมกัน
เปAนเครือข�ายของโรงเรียน  
8.2 คณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
8.3 ระเบียบ ข�อตกลงของเครือข�าย  
8.4 บทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการและ
สมาชิกเครือข�าย  

9. การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

9.1 การผนึกกําลังร�วมมือกัน 
9.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกันการ
ร�วมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็น 
9.3 การมีส�วนร�วมในการใช�สิทธิในการ
ตัดสินใจ 
9.4 ทบทวนผลการดําเนินงาน 

 
สรุปองค>ประกอบหลักและองค>ประกอบย%อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 1 มี 7 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 2 มี 2 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 3 มี 3 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 4 มี 17 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 5 มี 7 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 6 มี 9 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 7 มี 3 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 8 มี 4 องค.ประกอบย�อย 
 องค.ประกอบหลักท่ี 9 มี 4 องค.ประกอบย�อย 
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แบบสรุปองค>ประกอบย%อยของร%างรูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการ
ของกลุ%มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการ

เสนอในท่ีประชุมกลุ%มผู0เช่ียวชาญ 11 คน เพ่ือกล่ันกรององค>ประกอบในแต%ละด0าน 
  

รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

องค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย%อย 
ฉันทามติ 

เห็นชอบ ปรับปรุง 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�าย
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

1.1 มีการรับรู�และมุมมองท่ีเหมือน 
1.2 การมีวิสัยทัศน.ร�วมกัน 
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน.
ร�วมกัน 
1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิก 
ทุกคนในเครือข�าย 
1.5 มีการเสริมสร�างซ่ึงกันและกัน 
1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน 
1.7 มีปฏิสัมพันธ.กันในเชิง
แลกเปลี่ยน 

  

2. วัตถุประสงค.ของเครือข�าย 
ความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

2.1 การกําหนดเปIาหมายหรือ
ความสําเร็จของเครือข�าย 
2.2 การกําหนดทิศทางและแนว
ปฏิบัติร�วมกัน 

  

3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของ
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

3.1 การดําเนินงานร�วมกันของ
สมาชิกเครือข�าย 
3.2 การดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะ
พิเศษ 
3.3 วัตถุประสงค.ของการก�อต้ัง
โรงเรียนแต�ละกลุ�มเปAนตัวกําหนด
กิจกรรมท่ีเปAนเลิศ 
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รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

องค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย%อย 
ฉันทามติ 

เห็นชอบ ปรับปรุง 
4. ขอบข�ายและภารกิจ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาด�านวิชาการ
ของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

4.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับ
การให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท�องถ่ิน  
4.2 การวางแผนงานด�านวิชาการ  
4.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
4.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู�  
4.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน  
4.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
4.8 การพัฒนาและส�งเสริมให�มีแหล�งเรียนรู�  
4.9 การนิเทศการศึกษา  
4.10 การแนะแนว  
4.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายใน
และมาตรฐานการศึกษา  
4.12 การส�งเสริมชุมชน  
4.13 การประสานความร�วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค.กรอ่ืน ๆ  
4.14 การส�งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก�บุคคล ครอบครัว องค.กร หน�วยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
4.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา  
4.16 การคัดเลือกหนังสือ   
4.17 การพัฒนาและการใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
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รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

องค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย%อย 
ฉันทามติ 

เห็นชอบ ปรับปรุง 
5. เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิก
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

5.1 การสร�างความตระหนัก  
5.2 การอภิปราย บรรยาย  
5.3 ระดมความคิด  
5.4 ประชุมปฏิบัติการ 
5.5 การศึกษาดูงาน 
5.6 การลงมือปฏิบัติงาน 
5.7 การตรวจสอบและสะท�อนผล 

  

6. คุณลักษณะท่ีดีของผู�นํา
เครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรติ 

6.1 มีความทันสมัย 
6.2 มีความกระตือรือร�น 
6.3 มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค. 
6.4 มีความรู�และเปAนผู�นําทาง
วิชาการ 
6.5 มีมนุษย.สัมพันธ.ท่ีดี 
6.6 มีความเปAนประชาธิปไตย 
6.7 มีความรับผิดชอบ 
6.8 มีความมุ�งมันต�อการทํางานให�
สําเร็จ 
6.9 มีความจงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริย. 

  

7. บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงาน
ของเครือข�ายและการสะท�อนผล
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

7.1 มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี 
7.2 เข�าใจบทบาทและภารกิจ 
7.3 มีการประสานงานท่ีดี 

  

8. โครงสร�างของเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

8.1 วัตถุประสงค. ข�อกําหนดในการ
รวมกันเปAนเครือข�ายของโรงเรียน  
8.2 คณะกรรมการบริหารเครือข�าย  
8.3 ระเบียบ ข�อตกลงของ
เครือข�าย  
8.4 บทบาทหน�าท่ีของ
คณะกรรมการและสมาชิก
เครือข�าย  
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รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

องค>ประกอบหลัก องค>ประกอบย%อย 
ฉันทามติ 

เห็นชอบ ปรับปรุง 
องค.ประกอบท่ี 9 การบริหาร
จัดการเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

9.1 การผนึกกําลังร�วมมือกัน 
9.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกัน
และกันการร�วมแลกเปลี่ยน
ข�อคิดเห็น 
9.3 การมีส�วนร�วมในการใช�สิทธิใน
การตัดสินใจ 
9.4 ทบทวนผลการดําเนินงาน 
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สรุปประเด็นการสนทนากลุ%ม (Focus Group Discussion) 
ช่ือเรื่องวิทยานิพนธ>  

การพัฒนารูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Development of Academic cooperation Networking Model 
AmongChalermPhraKiat School under the Office of the Basic Education 

Commission 

ประเด็นการสนทนา 
 ประเด็นท่ี 1 ท�านคิดว�าร�างองค.ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีผู�วิจัยนําเสนอมีความถูกต�องคลอบคลุม สามารถนําไปประยุกต.ใช�ในการพัฒนา
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�มากน�อยเพียงใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
  
 ประเด็นท่ี 2 ร�างองค.ประกอบท�านคิดว�ารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หากนําไปปฏิบัติจริงจะมีความเปAนไปได�มากน�อยเพียงใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 ประเด็นท่ี 3 ท�านคิดว�าร�างองค.ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษา
ด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี
ผู�วิจัยนําเสนอนี้ จะเปAนประโยชน.ต�อการพัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได�มากน�อยเพียงใด 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 



211 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ.ผู�ทรงคุณวุฒิ 
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แบบสัมภาษณ> เพ่ือศึกษาสภาพและองค>ประกอบของรูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%าง
สถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 Development of Academic cooperation Networking Model Among ChalermPhraKiat 
 School under the Office of the Basic Education Commission 
 
ผู0วิจัย นายชัชวาล  สิงหาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
ผู�ให�สัมภาษณ.......................................................................................................................................... 
ตําแหน�ง................................................................................................................................................. 
เรื่องท่ีสัมภาษณ. สภาพและองค.ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�าน
วิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู�สัมภาษณ. นายชัชวาลย.  สิงหาทอง 
สัมภาษณ.เม่ือวันท่ี ....................เดือน......................พ.ศ. 2562 
เริ่มสัมภาษณ.เวลา..........................น. 
เกริ่นนํา ในฐานะท่ีท�านเปAนผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการบริหารการศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา ท�านมีความคิดเห็นว�า องค.ประกอบขอบรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ> ประกอบด0วย 
1. รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกรอบแนวคิดของผู�วิจัย ประกอบด�วย              
9 องค.ประกอบหลัก ดังนี้  
 1.1 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.2 วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

 แบบสัมภาษณ. เพ่ือศึกษาสภาพและองค.ประกอบของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับสัมภาษณ. ผู�ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัย ผู�บริหารการศึกษาระดับเขต
พ้ืนท่ีข้ึนไป และผู�อํานวยการโรงเรียนในกลุ�มเฉลิมพระเกียรติ 
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 1.4 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.5 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.6 คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.7 บทบาทหน�าท่ีการปฏิบัติงานของเครือข�ายและการสะท�อนผลของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.8 โครงสร�างของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 1.9 การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
 
2. ความคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
องค>ประกอบท่ีสําคัญของเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
1. หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติควรมีเรื่องใดบ�าง 
 1.1…………………………………………………………………………………………………………………..……………..… 
 1.2……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 1.3………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
 1.4…………………………………………………………………………………………………………..…………………..…… 
 1.5………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
 1.6………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 1.7………………………………………………………………………………………………………………..………………..… 
 1.8…………………………………………………………………………………………………………………………..…..…… 
 1.9………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 



214 

 

ปEญหาและอุปสรรคในปEจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
2. วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติควรจะมีองค.เรื่องอะไรบ�าง 
 2.1………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 2.2…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 2.3…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 2.4……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 2.5…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 2.6…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 2.7…………………………………………………………………………………………………………………………….………
 2.8…………………………………………………………………………………………………………………….………………
 2.9……………………………………………………………………..………………………………………………..…………… 
 
ปEญหาและอุปสรรคในปEจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
………………………………………………………………………...................…………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพการดําเนินภารกิจของเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติควรมีกิจกรรมใดบ�าง 
 3.1………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 3.2…………………………………………………………………………………………………………………………….………
 3.3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3.4………………………………………………………………………………………………….…………………………………
 3.5…………………………………………………………………………………………………………………….………………
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 3.6………………………………………………………………………………………………………………………….…………
 3.7……………………………………………………………………………………………………………………………….……
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(Development of Academic cooperation Networking Model 
AmongChalermPhraKiat School under the Office of the Basic Education 

Commission) 
 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค.เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสม และ
ความเปAนไปได�ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ข�อมูลจากคําตอบของท�านจะนําไปใช�ในการพัฒนารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือนําเสนอเปAนแนวทางสําหรับการบริหาร
สถานศึกษาของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. แบบสอบถามนี้แบ�งออกเปAน 2 ตอน ประกอบด�วย 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ข�อคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของท�านกับความเหมาะสม และความ
เปAนไปได�ของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 4. การส�งแบบสอบถามคืนผู�วิจัย ขอความอนุเคราะห.ท�านส�งคืนแบบสอบถามการวิจัยนี้ 
ภายใน 15 วัน หลังจากได�รับแบบสอบถามการวิจัยนี้ กลับมาทางไปรษณีย. โดยใส�ซองตามท่ีแนบมานี้
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีโทรศัพท.หมายเลข 089-8363846 จักเปAนพระคุณยิ่ง 

 
ขอขอบพระคุณท�านผู�ตอบแบบสอบถามทุกท�านเปAนอย�างสูง 

 
นายชัชวาล  สิงหาทอง 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ. ในพระบรมราชูปถัมภ. 
ผู�วิจัย 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช�อง � ซ่ึงตรงกับสถานภาพของท�าน 

1. เพศ 
� ชาย   
� หญิง 
 

2. อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปf) 
� น�อยกว�า 30 ปf    
� 30– 39 ปf 
� 40 – 49 ปf    
� 50 ปfข้ึนไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
� ตํ่ากว�าปริญญาตรี   
� ปริญญาตรี 
� ปริญญาโท    
� ปริญญาเอก 
 

4. ตําแหน�งปEจจุบัน 
� ผู�อํานวยการโรงเรียนหรือผู�รักษาราชการแทนผู�อํานวยการโรงเรียน 
� รองผู�อํานวยการโรงเรียน 
 

5. ประสบการณ.ในการทํางาน ตามข�อ 4  (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมอีกหนึ่งปf) 
� น�อยกว�า 5ปf    
� 5 – 9 ปf 
� 10 – 14 ปf    
� 15 ปfข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ข�อคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของท�านกับความเหมาะสม และความเปAนไปได�ของ
 รูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
คําช้ีแจง โปรดพิจารณาว�ารูปแบบเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�ม
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความ
 เหมาะสมและความเปAนไปได� ในระดับใด และโปรดทําเครื่องหมาย �ลงในช�องรายการ
 ระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน โดยพิจารณา ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึงรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเปAนไปได� ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึงรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเปAนไปได� ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึงรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเปAนไปได� ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึงรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเปAนไปได� ในระดับน�อย 
 ระดับ 1 หมายถึงรูปแบบมีความเหมาะสม และมีความเปAนไปได� ในระดับน�อยท่ีสุด 
 

ท่ี 
รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%าง

สถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

ความเหมาะสม ความเปeนไปได0 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หลักการของรูปแบบเครือข�ายความร�วมมือ
ของกลุ�มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรต ิ

          

1.1 มีการรับรู�บทบาทหน�าท่ีแนวปฏิบัติและ
มุมมองท่ีเหมือนกัน 

          

1.2 มีการสร�างวิสัยทัศน.ร�วมกัน           
1.3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน.ร�วมกัน
ระหว�างสมาชิก 

          

1.4 การมีส�วนร�วมของสมาชิกทุกคนใน
เครือข�ายและกําหนดหน�าท่ีการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน 

          

1.5 มีการเสริมสร�างซึ่งกันและกันและทํางาน
เปAนทีม 

          

1.6 มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากันในด�านวิชาการ           
1.7 มีปฏิสัมพันธ.กันในเชิงแลกเปลี่ยน
ระหว�างสมาชิกท้ังภายในและภายนอก 

          

2 วัตถุประสงค.ของเครือข�ายความร�วมมือของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ

          

2.1 มีการกําหนดเปIาหมายหรือความสําเร็จ
ของเครือข�ายด�านวิชาการร�วมกัน 

          

2.2 มีการกําหนดทิศทาง แนวปฏบัิติ 
ระหว�างกลุ�มโรงเรียนด�านวิชาการ 
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ท่ี 
รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%าง

สถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

ความเหมาะสม ความเปeนไปได0 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3 ลักษณะกิจกรรมสําคัญท่ีเสริมประสิทธิภาพ
การดําเนินภารกิจของเครือข�ายกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรต ิ

          

3.1 มีการดําเนินงานร�วมกันของสมาชิก
เครือข�าย  

          

3.2 มีการดําเนินกิจกรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ
โดยคํานึงถึงอัตลักษณ.ของกลุ�มโรงเรียน 

          

3.3 มีวัตถุประสงค.ของการก�อตั้งโรงเรียน 
แต�ละกลุ�มเปAนตัวกําหนดกิจกรรมท่ีเปAนเลิศ 

          

4 ขอบข�ายและภารกิจการบริหารจดัการ
สถานศึกษาด�านวิชาการของกลุ�มโรงเรียน 
เฉลิมพระเกียรต ิ

          

4.1 มีการพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับ
การให�ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท�องถ่ิน  

          

4.2 มีการวางแผนงานด�านวิชาการอย�างเปAน
ระบบ 

          

4.3 มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู�การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

          

4.4 มีการวิเคราะห.และการพัฒนาหลักสตูร
ของสถานศึกษาอย�างต�อเน่ือง 

          

4.5 มีการการพัฒนากระบวนการเรียนรู�อย�าง
เปAนระบบ 

          

4.6 มีการสร�างเครื่องมือการวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน อย�างเหมาะสม 

          

4.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

          

4.8 มีการส�งเสริมให�ครูผลิต พัฒนาสื่อ และ
ส�งเสริมให�มีแหล�งเรยีนรู� 

          

4.9 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การศึกษา อย�างต�อเน่ือง 
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ท่ี 
รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%าง

สถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

ความเหมาะสม ความเปeนไปได0 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 4.10 มีการการแนะแนว เพ่ือให�นักเรียนได�
รู�จักตัวเอง 

          

4.11 มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาย
ภายในและมาตรฐานการศึกษา อย�าง
ต�อเน่ือง 

          

4.12 มีการส�งเสริมชุมชน และบรกิารชุมชน
ในด�านวิชาการ 

          

4.13 มีการประสานความร�วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค.กร 
อ่ืน  ๆ 

          

4.14 มีการส�งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก�บุคคล ครอบครัว องค.กร 
หน�วยงาน สถานประกอบการ และสถาบัน
อ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

          

4.15 มีการจดัทําระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา 

          

4.16 มีการคัดเลือกหนังสือเรยีนให�เหมาะ
กับผู�เรยีน 

          

4.17 มีการพัฒนาและการใช�สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

          

4.18 มีการพัฒนาด�านวิชาการอ่ืน ๆ ท่ี
สอดคล�องกับวัตถุประสงค.การก�อตั้งของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ

          

5 เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข�ายของ
กลุ�มโรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ

          

5.1 มีการสร�างความตระหนักเก่ียวกับความ
เปAนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  

          

5.2 มีการอภิปราย บรรยายเพ่ือสร�างความ
เข�าใจระหว�างสมาชิก 

          

5.3 มีการระดมความคิด จากสมาชิกเพ่ือรับ
ฟEงความคิดเห็น 

          

5.4 มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือลงมือปฏิบัต ิ           
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ท่ี 
รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%าง

สถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

ความเหมาะสม ความเปeนไปได0 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6 5.5 มีการศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษารปูแบบ
และตัวอย�างท่ีด ี

          

5.6 มีการลงมือปฏิบตัิงานเพ่ือนํานโยบาย 
สู�การปฏิบัต ิ

          

5.7 มีการตรวจสอบและสะท�อนผลการ
ดําเนินงานเพ่ือแก�ไขปรับปรุง 

          

5.8 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�           
คุณลักษณะท่ีดีของผู�นําเครือข�ายของกลุ�ม
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ

          

6.1 มีความจงรักภักดตี�อสถาบัน
พระมหากษัตริย. 

          

6.2 มีความทันสมัย ทันต�อการการของ
เทคโนโลย ี

          

6.3 มีความกระตือรือร�น ใฝnเรียนใฝnรู� 
อยู�เสมอ 

          

6.4 มีความคิดรเิริ่มสร�างสรรค. และเปAน
ผู�นําการเปลี่ยนแปลง 

          

6.5 มีความรู�และเปAนผู�นําทางวิชาการ           
6.6 มีมนุษย.สัมพันธ.ท่ีดี สามารถสือ่สารและ
ประสานงานกับสมาชิกได�เปAนอย�างดี 

          

6.7 มีความเปAนประชาธิปไตย รับฟEงความ
คิดเห็นของสมาชิก 

          

6.8 มีความรับผดิชอบ และเสียสละต�อ
ตนเองและส�วนรวม 

          

6.9 มีความมุ�งมั่นต�อการทํางานให�สําเรจ็           
7 บทบาทหน�าท่ีการปฏิบตัิงานของเครือข�าย

กลุ�มโรงเรียนเฉลมิพระเกียรต ิ
          

 7.1มีความรับผิดชอบต�อหน�าท่ีในการ
ทํางานให�สําเร็จและบรรลุตามภารกิจท่ี
ได�รับมอบหมาย 
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ท่ี 
รูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%าง

สถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ 

ความเหมาะสม ความเปeนไปได0 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 7.2 มีความเข�าใจบทบาทและภารกิจ ท่ีได�
รับผิดชอบ สามารถเปAนผู�นําและผู�ตาม 

          

7.3 มีการประสานงานท่ีดี และสามารถ
สื่อสาร สร�างความเข�าใจกับสมาชิก 

          

8 โครงสร�างของเครือข�ายกลุ�มโรงเรยีนเฉลิม
พระเกียรต ิ

          

8.1 มีวัตถุประสงค. ข�อกําหนดในการรวมกัน
เปAนเครือข�ายของโรงเรียน  

          

8.2 มีคณะกรรมการบริหารเครือข�าย           
8.3 มีระเบียบ ข�อตกลงของเครือข�าย           
8.4 มีบทบาทหน�าท่ีของคณะกรรมการและ
สมาชิกเครือข�าย 

          

9 การบริหารจัดการเครือข�ายของกลุ�มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรต ิ

          

9.1 มีการผนึกกําลังร�วมมือกัน สร�างทีมงาน
ในการทํางานอย�างเข�มแข็ง  

          

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซึ่งกันและกัน
การร�วมแลกเปลี่ยนข�อคิดเห็นและยอมรับฟEง
ความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน 

          

9.3 การมีส�วนร�วมในการใช�สิทธิในการ
ตัดสินใจ ของสมาชิกเครือข�าย 

          

9.4 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน นําข�อ
ควรปรับปรุงมาแก�ไข นําสิ่งท่ีดีมาพัฒนา
ต�อเน่ือง 

          

9.5 มีการทบทวนผลการดําเนินงาน           
 

ข0อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู�วิจัยขอขอบคุณท่ีให�ความอนุเคราะห.ตอบแบบสอบถามการวิจัย มา ณ โอกาสนี้ 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) 
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ภาพการสนทนากลุ%ม (Focus group discussion)   
การพัฒนารูปแบบเครือข%ายความร%วมมือระหว%างสถานศึกษาด0านวิชาการของกลุ%มโรงเรียน               

เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก จ 

ค�าความเช่ือม่ัน ผลการวิเคราะห. 
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การหาความเช่ือมั่นรายข0อและทั้งฉบับ 
 

ตารางที่ 1 การหาค�าความเชื่อม่ัน (สัมประสิทธิ์แอลฟา) แบบสอบถาม จํานวน 60 ข�อ 
 

ข0อมูล A1.1  A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A2.1              A2.2            A3.1              A3.2              A3.3 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
11 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
13 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 
16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
20 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
23 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
25 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
29 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ย 4.76 4.93 4.97 4.83 4.83 4.83 4.77 5.0 4.87 4.97 4.93 4.87 
S.D. 0.57 0.25 0.18 0.53 0.46 0.46 0.57 0.0 0.43 0.18 0.25 0.43 
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ตารางท่ี 1 (ต%อ) 

 
 
 

ข0อมูล A4.1              A4.2 A4.3 A4.4 A4.5 A4.6 A4.7 A4.8 A4.9 A4.10 A4.11 A4.12 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
11 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ย 4.97 4.83 4.67 4.93 5.0 4.97 4.93 4.97 4.97 4.97 4.90 5.00 
S.D. 0.18 0.46 0.18 0.25 0 0.18 0.25 0.18 0.18 0.18 0.40 0 
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ตารางท่ี 1 (ต%อ) 
 
ข0อมูล A4.13 A4.14 A4.15 A4.16 A4.17 A4.18 A5.1 A5.2 A5.3 A5.4 A5.5 A5.6 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
10 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
13 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
24 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ย 4.97 4.93 4.90 4.93 4.97 4.93 4.97 4.93 4.97 4.97 4.97 5.00 
S.D. 0.18 0.25 0.31 0.25 0.18 0.25 0.18 0.25 0.18 0.18 0.18 0 
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ตารางท่ี 1 (ต%อ) 
 
ข0อมูล A5.7 A5.8 A6.1 A6.2 A6.3 A6.4 A6.5 A6.6 A6.7 A6.8 A6.9 A7.1 

1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ย 4.93 4.97 4.97 4.97 5.0 5.0 4.97 4.93 4.90 4.93 5.0 4.97 
S.D. 0.25 0.18 0.18 0.18 0 0 0.18 0.25 0.31 0.25 0 0.18 
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ตารางท่ี 1 (ต%อ) 
 

ข0อมูล A7.2 A7.3 A8.1 A8.2 A8.3 A8.4 A9.1 A9.2 A9.3 A9.4 A9.5 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
7 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 
14 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
20 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
26 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
27 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ย 4.83 4.97 4.97 4.97 4.93 4.90 4.93 4.90 4.90 4.93 4.90 
S.D. 0.46 0.18 0.18 0.18 0.25 0.305 0.25 0.31 0.31 0.25 0.31 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิ 
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล นายชัชวาลย�  สิงหาทอง 
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 14 พฤศจิกายน 2519 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดนครราชสีมา 
ท่ีอยู'ป(จจุบัน 19/13 หมู' 1 ตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2541 
 
พ.ศ. 2548 

 

 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2551 - 2553 
 
พ.ศ. 2551 - 2553 
 
พ.ศ. 2553 - 2557 
 

            พ.ศ. 2557 - 2562 
 

 
รองผู(อํานวยการโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู(อํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส อําเภอลาดบัวหลวง     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู(อํานวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส อําเภอลาดบัวหลวง     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผู(อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 
นครปฐม อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ตําแหน'งหน9าท่ีการงานป(จจุบัน ผู(อํานวยการโรงเรียน 
ท่ีทํางานในป(จจุบัน ผู(อํานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จังหวัดนครปฐม 
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