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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์	 1.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และ	3.	 เพื่อประเมินรูปแบบการบริหาร

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีขั้นตอนการวิจัย	 3	 ขั้น

ตอน	 ดังนี้	 ขั้นตอนที่	 1	 วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยศึกษาเอกสาร	

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	 7	 คน	 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 303	 โรงเรียน	 จ�านวน	 606	 คน	 เครื่องมือที่ใช้	 คือ	 แบบ

สัมภาษณ์	และแบบสอบถาม	ที่มีความเที่ยง	0.97	สถิติที่ใช้คือ	การศึกษาเนื้อหา	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	 ขั้นตอนที่	 2	 สร้างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ตรวจสอบรูปแบบด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้

เชี่ยวชาญจ�านวน	 11	 คน	 เครื่องมือท่ีใช้	 คือ	 ร่างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และเอกสารประกอบการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	สถิติที่ใช้	 คือ	 การ

วิเคราะห์เนื้อหา	ขั้นตอนที่	3	ประเมินรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยเก็บข้อมูลจากผู้อ�านวยการโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	9	คน	เครื่องมือที่ใช้	คือ	แบบประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สถิติที่ใช้	คือ	ค่าเฉลี่ย	และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1.	 องค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มี	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 (1)	 กิจกรรมร่วมกันท�า	 (2)	 การพัฒนาคุณภาพ	 (3)	 การใช้

เทคโนโลยี	(4)	เปดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม	และ	(5)	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2.	รูปแบบการพัฒนาการบริหารกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	

1	ส่วนน�า	ประกอบด้วย	แนวคิด	หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ	ส่วนที่	 2	 เนื้อหา	และแนวทางด�าเนินงาน	

ส่วนที่	 3	 เงื่อนไขความส�าเร็จ	 และ	 3.	 ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถม
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ศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีความถูกต้อง	ความเหมาะสม	ความเป็นไปได้และความ

เป็นประโยชน์	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ข้อค้นพบจากการศึกษา	 ได้คู่มือและรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	ที่มีความเหมาะสม	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ใน

การบริหารและพัฒนากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้

ค�าส�าคัญ: การพัฒนารูปแบบการบริหาร,	กลุ่มเครือข่าย,	โรงเรียนประถมศึกษา	

Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	1.	to	analyze	the	elements	of	management	models	

of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission.	2.	To	create	the	

management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commis-

sion,	and	3.	to	evaluate	the	management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	

the	Basic	Education	Commission.	The	research	was	conducted	with	3	steps	as	follow;	Step	1	An-

alyze	the	elements	of	management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	

Basic	Education	Commission	by	using	documents	and	interviewing	7	experts.	The	research	data	

was	collected	606	samples	 from	303	schools.	The	research	 instruments	were	 interviewing	and	

questionnaire	with	validity	at	0.97.	The	statistics	used	were	content	analysis,	frequency,	percent-

age,	standard	deviation	and	exploratory	factor	analysis.	Step	2	Create	the	management	models	of	

Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	by	examining	the	

models	using	the	expert-based	seminar	with	11	experts.	The	research	instruments	were	a	draft	of	

the	management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Com-

mission	and	document	for	expert-based	seminar.	The	statistic	was	content	analysis.	Step	3	Evalu-

ate	the	management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	

Commission	by	collecting	the	data	from	9	directors	of	the	Primary	Schools	under	the	Office	of	the	

Basic	Education	Commission.	The	instruments	were	the	models	evaluation	form	and	the	manual	

for	the	management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	

Commission.	The	statistics	were	mean	and	standard	deviation.	The	research	found	that	1.	The	5	

elements	of	the	management	models	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	

Education	Commission	are	(1)	group	activity	(2)	quality	improvement	(3)	using	technology	(4)	mem-

bers	participation	and	(5)	strategy	development.	2.	The	management	models	of	Primary	School	

Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	consists	of	3	parts;	(1)	introduction	

comprises	with	concepts,	principles	and	models	objectives,	(2)	content	and	operation	guidelines,	

and	(3)	conditions	for	success.	3.	The	evaluation	results	of	the	manual	for	the	management	mod-

els	of	Primary	School	Network	under	the	Office	of	the	Basic	Education	Commission	are	accuracy,	

adequacy,	possibility	and	usefulness,	all	in	high	level.
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ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
	 ในสังคมปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้	ที่การเรียนรู้	ความรู้	และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการพัฒนา	 ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมและสร้างสภาพการณ์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	

พัฒนาคุณภาพ	ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศ	 โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและ

ให้ทุกภาคส่วนของสังคม	 เข้ามามีส่วนร่วมในการก�าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

องค์การหรือหน่วยงานของตน	 การสนับสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความส�าเร็จ	 จะท�าให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็งอันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการ

พัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนตลอดไป	(ประยูร	อัครบวร,	2553:	13)

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	หมวด	5	หน้าที่ของรัฐ	ก�าหนดไว้ว่า	รัฐต้องด�าเนิน

การให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ	รวมทั้งส่งเสริม	 ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	และจัด

ให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และภาคเอกชน	 ในการจัดการศึกษาทุกระดับ	 โดยรัฐมี

หน้าที่ด�าเนินการ	ก�ากับ	ส่งเสริม	และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา	จะต้องด�าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทั้งนี้	

ตามที่กฎหมายบัญญัติ	(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560,	2560:	14-16)	อีกทั้ง	พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2553	มาตรา	39	ก�าหนดให้

กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารงานบุคคล	 และ

การบริหารทั่วไป	ไปยังคณะกรรมการ	และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา	ควร

มีการรวมพลังในการด�าเนินงาน	 โดยการสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากับ

หน่วยงาน	 องค์กร	 และบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชน	 และการรวมกลุ่มสถานศึกษา	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเสริมพลังให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถาน

ศึกษา	 สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง	 หลากหลายรูปแบบ	 มุ่งเน้นให้หน่วยงาน	 องค์กรและ

บุคคลดังกล่าว	 มีส่วนได้เสียกับการตัดสินใจต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นในสถานศึกษาในลักษณะการสร้างฉันทานุมัติ	 จากผู้มี

ส่วนร่วมหรือผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา	(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2550:	23)

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ด�าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา

คนไทยให้เป็นมนุษย์	 ที่สมบูรณ์	 เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข	 การด�าเนินงานตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ	 จ�าเป็นต้องยึดเง่ือนไขและหลักการ

ส�าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	คือ	1.	ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ	(School-

Based	Decision	Making)	 เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้โรงเรียนเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง	 โดยยึดประโยชน์ที่จะ

เกิดกับผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 2.	 การให้ความร่วมมือ	 (Collaboration)	 ก�าหนดให้บุคคลหลายฝายที่เก่ียวข้องกับการ

ศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน	 การจัดการศึกษา	 เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็น	 หรือ

ร่วมก�ากับ	ดูแล	3.	ใช้การกระจายอ�านาจ	(Decentralization)	ในการบริหารจัดการ	ได้แก่	การบริหารจัดการศึกษา	

ด้านวิชาการ	 งบประมาณ	 การบริหารบุคคล	 และการบริหารทั่วไป	 โดยให้คณะกรรมการ	 สานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา	 และสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ	 และ	 4.	 ความรับผิดชอบตรวจสอบได้	 (Accountability)	 มีการก�าหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ	 และภารกิจของผู้รับผิดชอบ	หลักความรับผิดชอบนี้ถือว่าใครได้รับมอบหมายหน้าที่ใดต้อง

รับผิดชอบงานนั้นให้เกิดผลดีที่สุด	 และต้องสามารถตรวจสอบความส�าเร็จได้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา

ให้เกิดขึ้น	(พิสิฐ	เทพไกลวัล,	2554:	1)
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	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษา	ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ซึ่งเป็นผล

ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 รวมทั้งระบบการศึกษาไทย	 ที่มีความจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไป

ให้ทันกับกระแสโลก	 ท�าให้เกิดโครงสร้างของ	 กระทรวงศึกษาธิการใหม่	 เกิดการหลอมรวมกรมต่างๆ	 ในกระทรวง

ศึกษาธิการ	ทบวงมหาวิทยาลัย	และสภาการศึกษา	สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	เกิดเป็น	5	องค์กรหลัก	ภายใต้สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ	 ในส่วนของการจัด	 การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เกิดองค์กรที่รับผิดชอบใหม่	 คือ	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นส่วนราชการส่วนกลาง	บริหารงานภายใต้คณะกรรมการ	โดยการ

บังคับบัญชาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 ใน

ส่วนพื้นที่ได้เกิดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 จ�านวน	 175	 แห่ง	 และต่อมาได้มีการเพิ่มเป็น	 183	 เขต	 เมื่อวันที่	 7	

กรกฎาคม	 2546	 ซ่ึงเป็นวันท่ีพระราชบัญญัติ	 ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 พ.ศ.	 2546	 มีผลบังคับใช้

เป็นการยุบรวมหน่วยงานในภูมิภาค	 คือ	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด/อ�าเภอ	 ส�านักงานการประถมศึกษาจังหวัด/

อ�าเภอ	 และส�านักงานสามัญศึกษาจังหวัด	 และ	 สถานศึกษาในสังกัด	 เข้ามาอยู่ในการดูแล	 ควบคุมก�ากับของ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	โดยในแต่ละจังหวัดอาจมี	เพียง	1	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ไปจนถึงมากสุดคือ	7	

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	 ตามแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน	 ของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ได้ก�าหนดรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาให้มีจ�านวนสถานศึกษา

ประมาณ	 10-15	 โรงเรียน	 โดยค�านึงถึงการเดินทางคมนาคมจากสถานศึกษาถึงที่ตั้งศูนย์เครือข่ายใช้เวลาประมาณ	

30	นาทีให้สถานศึกษาที่มี	ความพร้อมด้านอุปกรณ์ครุภัณฑ์การสื่อสาร	โทรศัพท์	โทรสาร	อินเตอร์เน็ต	คอมพิวเตอร์	

การบริหารงานเครือข่าย	วิทยุสื่อสารเป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย	และให้มีภารกิจในการด�าเนินการให้เหมาะสมกับบริบท

ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในด้านงานธุรการ	 ด้านงานสวัสดิการต่างๆ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 จัดท�าและใช้

หลักสูตรสถานศึกษา	 การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้	 การวัดประเมินผลตามหลักสูตร	 ด้านการส่งเสริม

กิจกรรมนักเรียน	การวางแผน	การรับนักเรียน	จัดข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ไม่

พร้อม	 และสนับสนุนช่วยเหลือ	 หรือหมุนเวียนครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน	 จัดหรือจ้างครูหมุนเวียนกรณีครูไม่ครบช้ัน

เรียน	 ส่วนต่างๆ	 เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงในภารกิจท่ีส�าคัญในการบริหารกลุ่มเครือข่าย	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2547:	

40-41)	

	 ด้วยเหตุผลและความเป็นมาดังกล่าว	 ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา	 การพัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเครือ

ข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อที่จะสามารถช่วยในการบริหาร

จัดการท้ังในการส่วนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	 และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 ในการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจที่ได้รับการกระจายอ�านาจจากกระทรวงศึกษาธิการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี	พร้อมทั้งใช้

เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 3.	เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขอบเขตการวิจัย
	 1.	ขอบเขตเนื้อหา	คือ	รูปแบบ	องค์ประกอบของการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา

	 2.	ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรคือ	โรงเรียนประถมศึกษา	ส�านักงานศึกษาธิการภาค	18	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในพื้นที่	4	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดก�าแพงเพชร	จังหวัดนครสวรรค์	

จังหวัดพิจิตร	และจังหวัดอุทัยธานี	รวมจ�านวน	7	เขตพื้นที่การศึกษา	126	กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	

1,437	โรงเรียน	กลุ่มตัวอย่าง	โรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	

1-3	จ�านวน	303	โรงเรียน

	 3.	ขอบเขตพื้นที	คือ	โรงเรียนประถมศึกษา	ส�านักงานศึกษาธิการภาค	18	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในพื้นที่	 4	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 จังหวัดนครสวรรค์	 จังหวัดพิจิตร	 และจังหวัด

อุทัยธานี	

	 4.	ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษา	ระหว่าง	เดือน	พฤษภาคม	2560	ถึง	เดือน	เมษายน	2561

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 รูปแบบงานวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิจัยแบบผสมผสาน	(Mixed	Method)	ก�าหนดขั้นตอนด�าเนินการวิจัยไว้	

3	ขั้นตอน	ได้แก่

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	การวิเคราะห์

เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย	 ที่เกี่ยวข้อง	 และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	7	คน	โดยใช้แบบสัมภาษณ์	และใช้แบบสอบถาม	สอบถามผู้อ�านวยการโรงเรียน	และ

รองผู้อ�านวยการโรงเรียนหรือครูวิชาการ	โรงเรียนละ	2	คน	จ�านวน	303	โรงเรียน	รวมจ�านวน	606	คน	สถิติที่ใช้	คือ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	(Exploratory	Factor	Analysis:	EFA)	

 ขั้นตอนที่ 2	 การสร้างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 โดยการสัมมนาอิงผู้

เชี่ยวชาญ	จ�านวน	11	คน	น�าผลการวิเคราะห์ขั้นตอนที่	 1	มาร่างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถม

ศึกษา	ซึ่งประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ส่วนน�า	ประกอบด้วย	1)	ส่วนน�า	ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีพื้น

ฐานของรูปแบบ	 หลักการพื้นฐานของรูปแบบ	 และวัตถุประสงค์ของรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	 ส่วนที่	 2	 เนื้อหา	 ประกอบด้วย	 1.	 องค์ประกอบของการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	

ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	(1)	กิจกรรมที่ร่วมกันท�า	(2)	การพัฒนาคุณภาพ	(3)	การใช้เทคโนโลยี	(4)	เปด

โอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม	 และ	 (5)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	 และ	 2.	 กระบวนการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	มี	4	ขั้นตอน	คือ	(1)	การวางแผน	(2)	การด�าเนินงาน	(3)	การประเมินผล	และ	(4)	การปรับปรุงแก้ไข

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ส่วนที่	3	เงื่อนไขความส�าเร็จของรูปแบบ	

	 ขั้นตอนที่	 3	 การประเมินรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 ให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม

เดียวกันกับการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ	 ตรวจสอบถูกต้อง	 ความเหมาะสม	 ความเป็นไปได้	 และความเป็นประโยชน์	

โดยใช้แบบประเมินคู่มือการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	 จนได้คู่มือท่ีสมบูรณ์	 ซึ่งประกอบด้วย	 ที่มาและความส�าคัญ	 วัตถุประสงค์	

ความหมายของรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน	ที่มีโครงสร้างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	

บทน�า	ส่วนที่	2	เนื้อหา	ประกอบด้วย	องค์ประกอบและกระบวนการ	ส่วนที่	3	เงื่อนไขความส�าเร็จ	และให้ผู้อ�านวย

การโรงเรียนประถมศึกษา	จ�านวน	9	โรงเรียนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	เขต	1-3	สังกัด
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ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดนครสวรรค์	ได้มาโดยเฉพาะเจาะจง	ท�าการประเมินรูปแบบและ

คู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกลุ่ม	 เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	วิธีด�าเนินการวิจัยสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังภาพ	1

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 1.1	 ในภาพรวม	ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 อยู่ในระดับมากขึ้นไป	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	(	)	=	4.13,	S.D.	=	0.71	

	 	 1.2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ดังนี้	องค์ประกอบที่	1	กิจกรรมที่ร่วม

กันท�า	มีค่า	 Eigenvalues	=	16.436	องค์ประกอบที่	 2	การพัฒนาคุณภาพ	มีค่า	 Eigenvalues	=	14.949	องค์

ประกอบที่	3	การใช้เทคโนโลยี	มีค่า	Eigenvalues	=	14.699	องค์ประกอบที่	4	เปดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม	มีค่า	

Eigenvalues	=	9.268	และองค์ประกอบที่	5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	มีค่า	Eigenvalues	=	7.299	

	 องค์ประกอบที่	1	กิจกรรมที่ร่วมกันท�า	ประกอบด้วย	20	ตัวแปร	ได้แก่	1.	การใช้ระบบประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	2.	การบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ	โดยใช้หลากหลายวิธี	ที่เป็นทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ตามบริบทของสถานศึกษา	 3.	 การมีภาวะผู้น�าในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	 4.	 การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมก�าหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ

และเกณฑ์การวัดคุณภาพอย่างมีระบบ	 5.	 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางหน่ึงในการ

บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	 6.	 การมีส่วนร่วมในการควบคุม	 การตรวจสอบ	 ก�ากับ	 ดูแลนิเทศติดตามงาน	 และ

ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเน่ือง	 7.	 การเป็นผู้มีความสามารถการประสานความร่วมมือในการ

บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	 เพื่อความส�าเร็จขององค์กร	 8.	 การให้ครู	 บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	9.	การส่งเสริมให้ครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท�าวิจัยในชั้นเรียน	10.	

การบริหารงานที่ใช้	คน	(Man)	เงิน	(Money)	วัสดุสิ่งของ	(Material)	และการจัดการ	(Management)	อย่างเหมาะ

สม	 11.	 การประชุมช้ีแจงให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของแผน	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	 และ

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	 12.	 การจัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตามสภาพที่ตั้งภูมิศาสตร์	 ที่อยู่ใกล้เคียงกันและ

สอดคล้องกับเขตพื้นที่การปกครอง	แต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	มีจ�านวน	7	–	15	โรงเรียน	13.	การเชื่อมโยงระหว่าง

โรงเรียนในเครือข่ายและระหว่างเครือข่ายไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน	 และร่วมรับประโยชน์ซึ่งกันและกัน	 14.	

การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสร้างสรรค์นวัตกรรม	 ในการขับเคล่ือนการ

ศึกษา	 15.	 การรวมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเป็นการส่งเสริมให้การบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว	 สะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 16.	 การให้บุคลากรในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนได้มีการเรียนรู้ตรงกับความจ�าเป็นและ

ความต้องการของตนเอง	 17.	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศึกษา	18.	การก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินที่เป็นระบบ	ก่อนด�าเนินการ	ระหว่างด�าเนินการ	และหลัง

ด�าเนินการ	โดยมีคณะกรรมการประเมินและรายงานผลการประเมิน	19.	การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการนิเทศ	ก�ากับ	

ติดตามในการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	และ	20.	การมีส่วนร่วมภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อการแก้ปัญหา	

ปรับปรุงและพัฒนางาน
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ข้ันท่ี 1 

การวิเคราะห์

องค์ประกอบการ

บริหารกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน

ประถมศกึษา	

สังกัด	สพฐ. 

 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้องความส�าเร็จการบริหารเครือข่ายโรงเรียน	เป็นข้อมูลตัวแปรการบริหารกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	เอกสาร	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	

สังกัด	สพฐ. โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

ตัวแปร 

 

การบริหารกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน	

ประถมสังกัด	สพฐ. 

 

สร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 (แบบสอบถามองค์ประกอบรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถม) 

 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	(IOC) 

หาค่าความเชื่อม่ัน	(Reliability) และ

ทดลองเครื่องมือ	(Try out) 

ปรับปรุงแบบสอบถามการวิจัย 

 

 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

แบบสอบถาม 

รูปแบบการบริหาร

กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนประถม 

สังกัด	สพฐ 

วิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร 

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด	สพฐ 

องค์ประกอบ

รูปแบบการบริหาร 

กลุ่มเครือข่าย 

โรงเรียนประถม 
สังกัด	สพฐ. 

กระบวนการ 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 

ผลท่ีได้ 

ภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

   

ข้ันท่ี 2 

การสร้างรูปแบบ

การบริหารกลุ่ม	

เครือข่ายโรงเรียน

ระถมศึกษา 

สังกัด	สพฐ. 

รูปแบบ 

-	มีความถูกต้อง 

-	มีความเหมาะสม 

-	มีความเป็นไปได้ 

-	มีความเป็น		 
		ประโยชน ์

 

สร้างรูปแบบ 

 

การบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัด	สพฐ. 
โดยวิธีการอ้างอิงผู้เชี่ยวชาญ	(Connoisseurship)	 

จ�านวน	11 คน 

 

 

ประเมินรูปแบบ 

 

การบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัด	สพฐ. 

 

ข้ันท่ี 3 

การประเมิน

รูปแบบการบริหาร

กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัด	

สพฐ. 

 

ผลการประเมิน

รูปแบบ 

การบริหารกลุ่ม

เครือข่ายโรงเรียน

ประถมศกึษา  
สังกัด	สพฐ.  

.  
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	 องค์ประกอบที่	 2	 การพัฒนาคุณภาพ	ประกอบด้วย	18	ตัวแปร	 ได้แก่	 1.	 การจัดการเรียน	การสอน	ที่

สอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของโรงเรียนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น	 2.	 การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อการฝึกงานหรือการท�างาน	 3.	 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีความ

สามารถในการอ่าน	 การเขียน	 การสื่อสารและการคิดค�านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น	 4.	 การปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ผู้บริหารควรเป็นผู้น�าในด้านวิชาการอันดับแรก	 5.	 การ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างวิจารณญาณ	 อภิปราย	 แลกเปล่ียนความคิด

เห็น	และแก้ปัญหา	6.	การจัดกิจกรรมให้นักเรียน	เรียนรู้จากการคิด	ได้ปฏิบัติจริง	7.	การวางแผนด�าเนินงานพัฒนา

วิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน	 8.	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษาก�าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมของสังคม	9.	การพัฒนาผู้เรียน	ให้มีสุขภาวะทางร่างกาย	มี

ลักษณะจิตสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น	 และความเป็นไทย	 10.	 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น

ส�าคัญที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม	 11.	 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้มีความก้าวหน้า

ทางการเรียนตามหลักสูตร	12.	การพัฒนาและบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับท้องถิ่นและ

นโยบายจากส่วนกลาง	13.	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพจากผลการสอบวัดระดับชาติ	

14.	 ส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง	 สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา	 15.	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 16.	

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ความรู้	วิทยากร	ทรัพยากร	และแหล่งเรียนรู้	ระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	17.	การ

พัฒนาสื่อ	 แหล่งเรียนรู้	 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี	 และ	 18.	 การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน

โดยให้บุคลากรได้	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ	และรับผิดชอบร่วมกัน

	 องค์ประกอบที่	3	การใช้เทคโนโลยี	ประกอบด้วย	23	ตัวแปร	ได้แก่	1.	การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการใช้

นวัตกรรม	 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการคิดแก้ปัญหาให้มีทักษะชีวิต	 2.	 การส่งเสริมให้มีมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา	มีระบบข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัย	ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต	3.	การส่งเสริมพัฒนา

ตนเองของครู	เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและปริมาณ	โดยมีรางวัล	แก่ครูเพื่อการท�างาน	4.	การวางแผนและ

การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	 5.	 การสร้างเครือข่าย	 ให้มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูล	 ข่าวสาร	 และประสานความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมด้วยความสมัครใจ	 6.	 การระดมทรัพยากร	 จาก

แหล่งต่าง	ๆ	มาใช้ในการจัดการศึกษา	7.	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามเงื่อนไขที่เหมาะสม	เพื่อ

ให้มีความคล่องตัวในการพัฒนาและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	 8.	 การจัดให้มีเครื่องมือ	 เครื่องใช้อุปกรณ์อ�านวย

ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการด�าเนินงานของโรงเรียน	 9.	 การให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี	 ในการศึกษาค้นคว้าและจัดท�า

โครงงาน	10.	การท�าจัดเว็บไซต์	เครือข่ายโรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้	11.	การบริหารระบบกลุ่มคุณภาพวงจรเดมมิ่ง	

4	ขั้นตอน	13.	การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	จัดท�าข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน	เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและ

พัฒนาผู้เรียน	 14.	 การจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส่ือสารที่สามารถส่งข่าวได้อย่างรวดเร็วทุกรูปแบบ	15.	

การวางแผนและการจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	16.	การจัดการศึกษาที่มีเอกภาพ

ด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติภายในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	17.	การยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ปฏิบัติงานเพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนางานให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 18.	 การด�าเนินงานให้เป็นอย่างถูก

ต้อง	โดยยึดตามระเบียบ	กฎ	กติกา	และข้อบังคับ	ของทางราชการ	19.	การน�าผลประเมินตนเองของสถานศึกษา	กับ

หน่วยงานต้นสังกัดและผลประเมินภายนอก	(สมศ.)	ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	20.	การน�าผลประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา	กับหน่วยงานต้นสังกัดและผลประเมินภายนอก	(สมศ.)	ไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	21.	การใช้

นวัตกรรมที่เป็นระบบข้ันตอนการท�างานที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน	 22.	 การใช้กระบวนการวิจัย
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ในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	 และ	 23.	 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	

สร้างกลุ่มสื่อสังคม	(Social	media)	มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

	 องค์ประกอบที่	 4	 เปดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม	ประกอบด้วย	9	ตัวแปร	 ได้แก่	 1.	การร่วมกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 2.	 การบริหารและการจัดการเชิงระบบ	 โดยทุก

ฝายมีส่วนร่วม	ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	3.	การด�าเนินการระบบประกัน

คุณภาพภายใน	 เน้นการมีส่วนร่วมโดยรูปแบบคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายใน	4.	 การให้

ความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการท�ากิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	5.	 การบริหารจัดการ	

เปดโอกาสให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกันด�าเนินการ	 6.	 การบริหารจัดการใช้หลักการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการโรงเรียน	 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีที่สุด	 7.	 การด�าเนินการนิเทศ	 ก�ากับ	

ติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานและจัดท�ารายงานผลการจัดการศึกษา	8.	การประสานความร่วมมือทางวิชาการ	

กิจกรรม	การระดมทุนทรัพย์สนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัด	และ	9.	การสร้างความรู้สึกผูกพันและร่วมรับผิดชอบต่อ

สิ่งที่ได้ร่วมกันตัดสินใจ

	 องค์ประกอบที่	5	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ประกอบด้วย	5	ตัวแปร	ได้แก่	1.	การประชุมระดมความคิด	เพื่อ

ก�าหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ	 ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	 ปัญหาและความต้องการ	 2.	 การ

สร้างแรงจูงใจให้ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร	 3.	 การบริหารงานที่มีความตั้งใจ	 มีความ

มุ่งมั่น	มีหลักการบริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี	ที่สามารถเป็นต้นแบบอย่างที่ดีในการท�างาน	4.	การให้สถานศึกษามีอ�านาจ	

หน้าที่	มีความรับผิดชอบ	มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ	และ	5.	การกระ

จายอ�านาจไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง	

	 2.	รูปแบบการพัฒนาการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	1	ส่วนน�า	ประกอบด้วย	แนวคิด	หลักการและวัตถุประสงค์ของรูป

แบบ	ส่วนที่	2	เนื้อหา	และแนวทางด�าเนินงานและกระบวนการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษามี	4	ขั้น

ตอนคือ	1.	การวางแผน	P	(Plan)	2.	การด�าเนินงาน	D	(Do)	3.	การประเมินผล	C	(Check)	และ	4.	การปรับปรุง

แก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	A	(Act)	และ	ส่วนที่	3	เงื่อนไขความส�าเร็จของการน�ารูปแบบไปใช้รูปแบบการบริหาร

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ

	 3.	 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 	 3.1	 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(	=	4.49,	S.D.=.46)

	 	 3.2	 ผลการประเมินรูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถม

ศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 รายการประเมินที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด	 คือ	 บทบาทของผู้

บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	และคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่าย

โรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 คือนวัตกรรมใหม่ในวงการศึกษาที่ก่อ

ประโยชน์โดยการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือสร้างคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น	อยู่ในระดับมากที่สุด	(	=4.89,	S.D.	=	

.33)	รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดคือ	การก�ากับ	ติดตาม	ตรวจสอบ	การประเมินผล	(	=	4.33,	S.D.	=	.50)
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อภิปรายผลการวิจัย
	 การอภิปรายผล	สามารถอภิปรายได้	2	ประเด็น	ดังนี้คือ	การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือ

ข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และการสร้างและการประเมินรูป

แบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 1.	 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า	 องค์ประกอบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถม

ศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	ได้แก่	1.	กิจกรรมที่ร่วมกัน

ท�า	2.	การพัฒนาคุณภาพ	3.	การใช้เทคโนโลยี	4.	เปดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม	และ	5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าในสภาพปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษา	ซึ่งเป็นผลประกอบกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก	 รวมท้ังระบบการศึกษาไทย	 ที่มีความจ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนไปให้ทันกับกระแสโลก	

ท�าให้เกิดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการใหม่	 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไปสู่ผู้เรียนที่มีคุณภาพ	 ตอบ

สนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 จึงได้สร้างรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

ประถมศึกษา	 ที่ต้องด�าเนินการตามแนวการพัฒนาใน	 5	 องค์ประกอบ	 ซึ่งครอบคลุมภารกิจส�าคัญของการกระจา

ยอ�านาจ	 การบริหารจัดการ	 งานวิชาการ	 งานการเงินงบประมาณ	 งานบุคลากร	 งานบริหารทั่วไป	 และระบบเครือ

ข่ายการประกันคุณภาพภายใน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	

Riley	(1997)	เสนอแนวคิดว่า	การรวมพลังมีลักษณะธรรมชาติแบบเดียวกับเครือข่าย	(Networks)	และโรงเรียนควร

ด�าเนินการรวมพลังโดยการสร้างเครือข่าย	ความส�าเร็จของเครือข่ายและการรวมพลังขึ้นอยู่กับความไว้วางใจ	ความ

เป็นปึกแผ่น	 ความซื่อสัตย์	 และความไม่เห็นแก่ตัว	 นอกเหนือจากการกระจายอ�านาจการบริหารแล้ว	 ผลจากการ

บริหารงานโดยเครือข่ายท�าให้เกิดความเป็นธรรม	 (Equity)	 มีการด�าเนินงาน	 ด้วยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได	้

(Accountability)	ความโปร่งใส	 (Transparency)	และการรวมพลังท�างาน	 (Collaboration)	ในการจัดการศึกษา	

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธนวิชญ์	แก่นท้าว	(2560)	ที่ผลการวิจัยพบว่า	ต้องมีระบบบริหารงานให้เป็นไปตามพ

ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	และ	(ฉบับที่3)	พ.ศ.	2553	ที่ให้

กระทรวงกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนทั้งหมดจ�าแนกเป็น	 4	 ด้านคือ	 การ

บริหารงานวิชาการ	การบริหารงบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารงาน	และในการด�าเนินงานแต่ละ

องค์ประกอบต้องผ่านกระบวนการบริหารคุณภาพ	(PDCA)	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ศิริพร	ตันติยมาศ	(2550)	ที่

ได้ศึกษารูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	 ผลการวิจัย

พบว่า	 องค์ประกอบของการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ	 สังกัดกรุงเทพมหานคร	

ประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ	คือ	1)	กิจกรรมที่ร่วมกันท�า	2)	การใช้เทคโนโลยี	3)	ทักษะภาวะผู้น�า	4)	เปดโอกาสให้

สมาชิกมีส่วนร่วม	5)	การติดต่อสื่อสาร	7)	องค์กร	(เครือข่ายโรงเรียน)	แบบมีส่วนร่วม	และ	8)	บรรยากาศมีส่วนร่วม	

และยังสอดคล้องกับงานวิจัย	ของ	จิรภัทร	มหาวงค์	วิทยา	จันทร์ศิลา	และท�ารงลักษณ์	เอื้อนครินทร์	 (2559)	ที่ได้

ศึกษารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียน	อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	จ�านงค์	

แจ่มจันทรวงษ์	(2553)	ที่พบว่า	การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน	 ที่พัฒนาขึ้นคือ	 ได้รูปแบบเครือข่ายปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์	 องค์ประกอบส�าคัญ	 3	 ส่วน	 1)	 เครือข่าย

ประกอบด้วยหน่วยงานทางการศึกษา	 2)	 การบริหารเครือข่ายประกอบด้วย	 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์	 การจัดท�า

แผนยุทธศาสตร์	 การน�าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	 การควบคุมการประเมินยุทธศาสตร์	 โดควบคุมภารกิจบริหาร

งาน	 4	 ด้าน	 โดยการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง	 และมีการจัด

โครงสร้างองค์กรเป็นไปตามส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด	 และ	 3)	 ด้านคุณภาพการศึกษาโดย
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องค์รวมได้แก่	 คุณภาพสถานศึกษา	 คุณภาพนักเรียนและคุณภาพสังคม	 ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดย

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

	 2.	 การสร้างรูปแบบและการประเมินรูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พบว่ามีความเหมาะสม	 และผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการ

บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 ท้ังนี้เป็นเพราะอาจเป็นเพราะ	 ในการสร้างรูปแบบการบริหาร

กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้มาจากการศึกษาข้อมูล

ตัวแปรที่พัฒนามาจากแนวคิด	ทฤษฎี	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	และข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	และสอบถามจากผู้ที่

เกี่ยวข้องที่ด�าเนินงานและประสบกับปัญหาที่แท้จริงในการด�าเนินงาน	 ซึ่งตรวจสอบด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู ้

เชี่ยวชาญ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Keeves	(1988:	560)	ที่กล่าวว่า	คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี	ประกอบด้วย	

ลักษณะส�าคัญ	 เช่น	 รูปแบบควรประกอบข้ึนด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร	และรูปแบบที่ดีใช้เป็น

แนวทางในการพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบได้	 โดยใช้การสังเกตหาข้อสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูล

เชิงประจักษ์ได้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ	วาโร	เพ็งสวัสดิ์	(2553)	ได้กล่าวว่า	การพัฒนารูปแบบมี	2	ขั้นตอน	

ได้แก่	การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ	2)	การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบและการประเมินรูปแบบว่า	ถูกต้อง	

น่าเชื่อถือ	 และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง	 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบ

การบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	 พบว่า	 มีความถูกต้อง	 มีความเหมาะสม	 มีความเป็นไปได้	 และมี

ความเป็นประโยชน์	อยู่ในระดับมากที่สุด	ทั้งนี้ได้เพราะ	กระบวนการประเมินรูปแบบได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของ

การประเมินรูปแบบอย่างเป็นระบบ	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พาที	เกศธนากร	(2554)	ที่ได้ให้แนวคิดในเรื่องการ

วิพากษ์วิจารณ์ไว้ว่า	 การวิพากษ์วิจารณ์จะช่วยอธิบายวัตถุประสงค์และกระบวนการที่เป็นเชิงคุณภาพซ่ึงสัมพันธ์

ระหว่างสาระและรูปแบบของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 อีกทั้ง	 การวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องของการสะท้อนจากการหยั่งรู้สู่

การก�าหนดวัตถุประสงค์หรือรูปแบบที่มีการออกแบบอย่างมีความสมบูรณ์และมีความซับซ้อน	 ด้านความถูกต้อง

ครอบคลุม	 เป็นการประเมินความน่าเชื่อถือ	 และได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง	 และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	สมศักดิ์	เอี่ยมดี	และคณะ	(2556)	ที่ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบการบริหารเครือข่ายแบบ

ความร่วมมือในการจัดการศึกษา	 เป็นเครือข่ายผสมผสานระหว่างบุคคลกับเทคโนโลยีสานสนเทศ	 ผลการประเมิน

เครือข่ายมีความเป็นประโยชน์	มีความเป็นไปได้	ความถูกต้อง	ความเหมาะสม	ในระดับมากที่สุด

 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	การน�ารูปแบบการบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้	 ผู้บริหารควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนประถม

ศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดในทุกประเด็นเนื้อหา

ก่อนน�าไปใช้ในสถานการณ์จริง

	 2.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�ารูปแบบไปเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด	 เพื่อประสิทธิภาพใน

การบริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และสามารถน�า

ไปใช้ในสถานการณ์จริง	
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