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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้น

ฐานของการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพ่ือพัฒนางานวิชาการ

ในสถานศกึษาระดับมธัยมศกึษา 2) สรา้งรปูแบบการบรหิาร

โดยใช้เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่าย

เพ่ือพฒันางานวชิาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ 

4) นําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อพัฒนา

งานวิชาการในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา การดําเนนิการ

วิจัยมี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการ

บริหารโดยใช้เครือข่าย ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 

5 คน และผู้อํานวยการโรงเรียน หรือ รองผู้อํานวยการฝ่าย

วิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้

รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการ

บริหารโดยใช้เครือข่าย ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 

13 คน เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน

ความสอดคลอ้ง วเิคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉลีย่และ สว่นเบ่ียง

เบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 การประเมินความเป็นไปได้ ความ

เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ผู้ให้ข้อมูล

ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวม

ข้อมูล ได้แก่แบบประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

และความเป็นประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 4 การนําเสนอรูปแบบ 

ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้

รวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ข้อมูลพื้นฐานของการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อ

พัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 2 

ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานของ

การบริหารโดยใช้เครือข่าย มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมี

สมาชกิเครอืขา่ย 2) คณะกรรมการเครอืขา่ย 3) การกําหนด

วิสัยทัศน์ร่วมกัน 4) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วม

กัน 5) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย และ 6) การ

ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นท่ี 2 ขอบข่ายงาน

วิชาการของการบริหารโดยใช้เครือข่าย มี 5 องค์ประกอบ 

คอื 1) การพฒันาหลกัสตูรและสง่เสรมิดา้นวชิาการของเครอื

ข่าย 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเครือข่าย 3) 

การวัดผลและประเมินผลในเครือข่าย 4) การนิเทศ ติดตาม

และพฒันาระบบประกันคณุภาพของเครอืขา่ย และ 5) การจดั

สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
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ABSTRACT

 The research aimed to 1) study background 

information of the administration that used networks 

for developing academics in secondary schools, 2) 

construct the administration model for developing

academics, 3) assess the constructed model, and 

4) present the constructed model. The study 

was carried out in 4 phases. Phase 1: a study of 

background information of the administration using 

networks for developing academics in secondary 

schools was done by using 5 experts, school directors

or director assistants responsible for school academ-

ics, and subject-strand heads totaling 30 subjects. 

The research tool consisted of 2 versions of interview. 

Content analysis was employed in the data analysis. 

Phase 2: a construction of the administration model 

was operated and 13 experts were employed, and 

a congruent evaluation form was used. Means and 

standard deviation were used in the data analysis. 

Phase 3: an evaluation of possibility, suitability, and 

utility of the constructed model was done by 17 

experts by using an assessment form. Means and 

standard deviation were used in the data analysis. 

Phase 4: a presentation of the constructed model 

to 17 experts, and a record of the focus-group 

discussion was employed. Content analysis was 

employed in the data analysis.

 Theresearchfindingswereasfollows:

 1. The background information showed 2 

main aspects including 1) basic components of the 

administration containing 6 sub-components namely 

(1) network members, (2) network committee,

(3) shared vision, (4) shared benefits and interests, (5) 

members’ participation, and (6) sharing experiences

and 2) scope of academics involving 5 sub-components

namely (1) curriculum development and academic 

promotion, (2) instruction, (3) measurement and 

evaluation, (4) supervision and development of 

quality assurance system, and (5) innovation and 

learning source management.

 2. The administration model for developing 

academics yielded 6 components: 1) principles 

and conceptual framework; 2) vision; 3) objectives; 

  2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่าย

เพ่ือพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและกรอบแนวคิด 

2) วิสัยทัศน์ 3) วัตถุประสงค์ 4) กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์ คือ 

(1) การบริหารด้วยระบบ (2) การบริหารด้วยพันธสัญญา 

(3) การบริหารอย่างมียุทธศาสตร์ และ (4) การบริหารด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 5) การประเมนิผลการ

ใช้รูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความสําเร็จ มี 4 เงื่อนไข คือ (1) 

ครูและบุคลากร (2) ผู้บริหารสถานศึกษา (3) โรงเรียนเครือ

ข่าย และ (4) หน่วยงานต้นสังกัด

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือ

ขา่ยเพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

ดา้นความเปน็ไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความเปน็

ประโยชน์ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

 4. ผลการนาํเสนอรปูแบบการบรหิารโดยใช้เครอืขา่ย

เพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบัมัธยมศกึษา ผูท้รง

คณุวฒุเิหน็ดว้ยกบัรปูแบบทีนํ่าเสนอ โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่

เตมิวา่ การจดัเรยีงกลยทุธค์วรจัดเรยีงตามลาํดบัความสาํคญั 

คือ 1) การบริหารด้วยระบบเครือข่าย 2) การบริหารด้วย

พันธสัญญา 3) การบริหารอย่างมียุทธศาสตร์ และ 4) การ

บริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 คำาสำาคัญ:รูปแบบ, การบริหารโดยใช้เครือข่าย, โรงเรียนมัธยมศึกษา
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บทนำา

 Keyword:Model, Administration by Using Networks, Secondary Schools

4) strategies covering 4 strategies: (1) administration 

through information technology and communication, 

(2) administration through strategies, (3) administration

through contracts, and (4) administration through 

networks; 5) model assessment; 6) success conditions

involving 4 conditions: (1) teachers and staff, (2) 

administrators, (3) school networks, and (4) original 

affiliation.

 3. The assessment of the constructed model 

resulted in a higher level of the overall possibility, 

suitability, and utility. 

 4. The presentation of the constructed model 

to 17 experts showed an agreement of the experts 

on the model and advice was given in terms of 

the organization of strategy priority as follows: 1) 

administration through networks, 2) administration

through contracts, 3) administration through 

strategies, and 4) administration through information

technology and communication.

 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ให้ความสาํคญักบัการศกึษามากกวา่ในอดตีทีผ่่านมา แตย่งั
คงพบปัญหาในการจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 2552 : 19) เห็นได้จากผลของการสอบความรู้
รวบยอดปลายช่วงช้ันของผู้เรียน 8 วิชา พบว่า ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่3 วชิาสขุศึกษาและพลศึกษาเปน็รายวชิาท่ีมี
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละสงูทีส่ดุ (56.57) รองลงมาคอืวชิาภาษา
ไทย 54.48 และ วชิาคณติศาสตรม์คีะแนนเฉลีย่รอ้ยละนอ้ย
ที่สุด (26.95) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 พบว่า สุขศึกษา
และพลศึกษาเป็นวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ
เท่ากับ 53.70 รองลงมาคือ วิชาภาษาไทย 47.19 ส่วนวิชา
ทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละตํา่สดุคอื วชิาภาษาองักฤษ เท่ากบั 
22.13 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2556 : 3)
 คุณภาพงานวิชาการตํ่ากว่ามาตรฐานเห็นได้จากผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านผู้เรียนส่วนใหญ่จะไม่
ได้มาตรฐานในมาตรฐานที่ 4 เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มาตรฐานที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มาตรฐานที ่6 ทกัษะการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ดา้นคร ู
ส่วนใหญ่จะไม่ได้มาตรฐานในมาตรฐานที่ 9 เป็นเรื่องเกี่ยว
กบัการจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็สาํคญั ในสว่น
ของมาตรฐานดา้นผูบ้รหิาร พบวา่ ผูบ้รหิารสว่นใหญจ่ะตอ้ง
พัฒนาในเรื่องงานวิชาการให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมิน

จะสะทอ้นไดใ้นมาตรฐานที ่12 เก่ียวกับการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2551: 11) การ
บริหารงานวิชาการในการปฏิรูปการศึกษา จะมีลักษณะ
เป็นการกระจายอํานาจให้ผู้รับผิดชอบงานวิชาการโดยตรง 
ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
รวมทัง้บทเรยีน และประสบการณก์บับุคคล หรอืหนว่ยงานท่ี
อยูน่อกหนว่ยงาน และให้ความรว่มมอืซึง่กันและกัน (สํานกั
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 2553 : 12)
 การบริหารโดยเน้นการสร้างเครือข่ายก่อให้เกิดการ
พัฒนาขึ้น สถานศึกษาของเครือข่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นต่อความสําเร็จ ความ
ก้าวหน้าในอนาคต ซ่ึงในส่วนสถานศึกษาการส่งเสริมการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็น เงื่อนไข และเป็นกุญ
แจสําคัญของความสําเร็จของการพัฒนาให้สามารถตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียนและเอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียน 
เพราะกระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยสําคัญที่สนับสนุน และส่งเสริมให้สถานศึกษามีการ
พฒันาอยา่งสรา้งสรรค ์อันเปน็เปา้หมายหลกัของการพฒันา
สถานศกึษายคุใหม ่ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 14) ที่พบว่า 
ยังมีความแตกต่างกันของสถานศึกษา จึงสมควรจัดกลุ่ม
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สถานศึกษาในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้การ
กระจายอํานาจและความเป็นนิติบุคคล ที่สําคัญคือ 
การบริหารโรงเรียนแบบเครือข่ายสามารถใช้ทรัพยากร 
และสื่ออุปกรณ์ร่วมกันได้ จะช่วยให้โรงเรียนมีพลังเข้มแข็ง 
(รุ่ง แก้วแดง 2546 : 179) ดังนั้นผู้วิจัย จึงเห็นความสําคัญ
ของการบรหิารโดยเครอืขา่ยเพือ่พฒันางานวชิาการ ซึง่เปน็
บทบาทที่สถานศึกษาจะต้องดําเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบและเป็นรูปธรรม อันจะช่วยให้สถานศึกษาดําเนิน
กิจกรรมที่สนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. ศกึษาขอ้มูลพ้ืนฐานของการบริหารโดยใชเ้ครอืขา่ย
เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 2. สรา้งรูปแบบการบริหารโดยใชเ้ครือขา่ยเพ่ือพฒันา
งานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 3. ประเมินรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพ่ือ
พัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 4. นําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อ
พัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย
 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการบริหาร
โดยใชเ้ครอืขา่ยเพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบั
มัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 
และผู้อาํนวยการโรงเรยีน หรอืรองผูอ้าํนวยการฝา่ยวชิาการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ รวม 30 คน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
ขอ้มลูพ้ืนฐานของการบรหิารโดยใชเ้ครอืขา่ยเพือ่พัฒนางาน
วิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่าย
เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 13 คน ตัวแปรที่
ศึกษา ได้แก่ ระดับความสอดคล้องของรูปแบบการบริหาร
โดยใชเ้ครอืขา่ยเพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบั
มัธยมศึกษา
 ระยะที ่3 ประเมนิรปูแบบการบรหิารโดยใช้เครอืข่าย
เพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา ผูใ้ห้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ตัวแปรที่ศึกษา 

ได้แก่ ระดับความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็น
ประโยชนข์องรปูแบบการบรหิารโดยใชเ้ครอืขา่ยเพือ่พฒันา
งานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 ระยะท่ี 4 นาํเสนอรปูแบบการบรหิารโดยใช้เครอืข่าย
เพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ผูใ้ห้
ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ตัวแปรที่ศึกษา 
ได้แก่ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการนํารูปแบบการ
บรหิารโดยใชเ้ครอืข่ายเพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษา
ระดับมัธยมศึกษาไปประยุกต์ใช้

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การดําเนินการวิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
หลากหลาย ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary 
Analysis) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (Interviews with 
Experts) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการบริหารจัดการเครือ
ข่ายสถานศกึษาตน้แบบทีป่ระสบผลสําเรจ็ (Best Practice) 
และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบ
บนัทึกการวเิคราะห์เอกสาร เครือ่งบนัทกึเสยีง แบบสมัภาษณ์
เชิงลกึ แบบประเมนิความสอดคลอ้ง แบบประเมนิความเป็น
ไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือ
 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 4 ระยะ ซ่ึงมีราย
ละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของการบรหิารโดย
ใชเ้ครอืขา่ย โดยการศกึษาแนวคดิทฤษฎ ีจากเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือ
ข่าย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การวางแผนและนโยบาย ผูบ้รหิารการศกึษา ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา และนกัวชิาการดา้นการบรหิารการศกึษา จาํนวน 5 คน
การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานการบริหารโดยใช้เครือขา่ย โดยการ
สัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบท่ี
ประสบผลสําเรจ็ จาํนวน 3 โรงเรียน ท่ีเป็นโรงเรยีนมาตรฐาน
สากล และเป็นโรงเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ผู้ให้ข้อมูลหลักโรงเรียนละ
10 คน ประกอบดว้ย ผูอํ้านวยการโรงเรยีน หรอืรองผูอํ้านวยการ
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ฝา่ยวชิาการ ครทูีท่าํหนา้ทีห่วัหนา้งานวชิาการ และหวัหนา้
กลุ่มสาระ 
 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่าย
เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ฉบบัรา่ง แลว้ใหผู้ท้รงคุณวฒุปิระเมินความสอดคลอ้งของรูป
แบบ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูในการพจิารณาความสอดคลอ้งของรปู
แบบการ เปน็ผูท้รงคณุวฒุทิีม่ปีระสบการณด์า้นการบรหิาร
งานวชิาการ ดา้นการบรหิารงานเครอืขา่ย และด้านการวจิยั
และประเมินผล จํานวน 13 คน
 ระยะที ่3 ประเมนิรปูแบบการบรหิารโดยใช้เครอืข่าย 
เพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบัมธัยมศึกษา กลุม่ผู้
ใหข้้อมลูในการพิจารณาความเปน็ไปได้ ความเหมาะสม และ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 กลุ่ม
คอื อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั จํานวน 5 คน ผูบ้รหิารโรงเรยีน
มัธยมศึกษา จํานวน 7 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
เครือข่าย จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน 
 ระยะที่ 4 นําเสนอรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือ
ขา่ยเพ่ือพัฒนางานวชิาการในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินประสิทธิภาพด้านความถูก
ต้องครอบคลุมของรูปแบบ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วม
สนทนากลุม่ (Focus Group) ประกอบด้วย นกัวชิาการดา้น
การบริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา และครูผู้ชํานาญการด้านการบริหารเครือข่าย 
จํานวน 17 คน
 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล โดยสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า
 1. ข้อมูลพื้นฐานของการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อ
พัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 2 
ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานของ
การบริหารโดยใช้เครือข่าย มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การมี
สมาชกิเครอืขา่ย 2) คณะกรรมการเครอืขา่ย 3) การกําหนด
วสิยัทศัน์รว่มกนั 4) การมผีลประโยชนแ์ละความสนใจรว่มกนั
5) การมส่ีวนรว่มของสมาชกิเครอืขา่ย และ 6) การปฏสิมัพนัธ์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประเด็นที ่2 ขอบขา่ยงานวชิาการของการ

บริหารโดยใช้เครือข่าย มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตรและส่งเสริมด้านวิชาการของเครือข่าย 2) การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของเครือข่าย 3) การวัดผลและ
ประเมินผลในเครือข่าย 4) การนิเทศ ติดตามและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของเครือข่าย และ 5) การจัดสื่อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
 2. ผลการสรา้งรปูแบบการบรหิารโดยใช้เครอืข่ายเพือ่
พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและกรอบแนวคิด 
2) วิสัยทัศน์ 3) วัตถุประสงค์ 4) กลยุทธ์ ซึ่งมี 4 กลยุทธ์ คือ 
(1) การบรหิารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (2) 
การบรหิารอยา่งมยีทุธศาสตร ์(3) การบรหิารดว้ยพนัธสญัญา 
และ (4) การบริหารด้วยระบบเครือข่าย 5) การประเมินผล
การใช้รูปแบบ และ 6) เงื่อนไขความสําเร็จ ซึ่งมี 4 เงื่อนไข 
คอื (1) ครแูละบุคลากร (2) ผูบ้รหิารสถานศกึษา (3) โรงเรยีน
เครือข่าย และ (4) หน่วยงานต้นสังกัด
 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือ
ขา่ยเพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
ดา้นความเปน็ไปได ้ดา้นความเหมาะสม และดา้นความเปน็
ประโยชนข์องรปูแบบการบรหิารโดยใชเ้ครอืขา่ยเพือ่พฒันา
งานวชิาการในสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษา โดยรวมทกุดา้น
อยู่ในระดับมาก 
 4. ผลการนาํเสนอรปูแบบการบรหิารโดยใช้เครอืขา่ย
เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
จากการประเมนิประสทิธภิาพของรปูแบบ พบวา่ผูท้รงคณุวฒิุ
เหน็ดว้ยกบัรปูแบบทีนํ่าเสนอ โดยมข้ีอเสนอแนะเพิม่เตมิว่า 
การจัดเรียงกลยุทธ์ควรจัดเรียงตามลําดับความสําคัญ คือ 
1) การบริหารด้วยระบบเครือข่าย 2) การบริหารด้วยพันธ
สญัญา 3) การบริหารอยา่งมยีทุธศาสตร ์และ 4) การบรหิาร
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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   ภาพที่ 1 รปูแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพ่ือพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา 

วิสัยทัศน์ : ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่ายอย่างเป็นระบบ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

หลักการและกรอบแนวคิด : เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่าย และเสนอกลไกท่ีจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาเครือข่ายวิชาการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

         
 
 
 
 
 
 
 
          กลยุทธ์ 

การประเมินผลการใช้รูปแบบ : เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 กลยุทธ์ 
โดยคิดเป็นร้อยละของจํานวนข้อท่ีเป็นไปตามรายการย่อยต่อจํานวนข้อพิจารณา 

เงื่อนไขความสําเร็จ 1) ครูและบุคลากร 2) ผู้บริหารสถานศึกษา 3) โรงเรียนเครือข่าย 4) หน่วยงานต้นสังกัด 
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Information and 
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Technology 
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A 

1 
Network 

C 

P 

D 

A 

3 
Strategies 

C 

P 

D 

A 

Network 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2) วิเคราะห์ภารกิจ 3) กําหนดเป้าหมาย 
4) สร้างเครือข่าย 5) จัดกิจกรรม  
6) วิเคราะห์ผล   7) สรุปผล  
8) พัฒนา 9) ปรับปรุง 

Obligation 1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) วิเคราะห์ภารกิจ 3) สร้างวิสัยทัศน์ 
4) ลงนามในพันธสัญญา 5) ดําเนินการ 
6) วิเคราะห์  7) สรุปผล 8) พัฒนา  
9) ปรับปรุง 

Strategies 1) วิเคราะห์ภารกิจ  
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 3) กําหนด
วิสัยทัศน์ 4) กําหนดแผน/โครงการ  
5) ดําเนินการ  6) วิเคราะห์   7) สรุปผล 
8) พัฒนา  9) ปรับปรุง 

ICT 1) จัดวางระบบ 2) สํารวจความ
พร้อม 3) จัดทําแผนการใช้ ICT  
4) ชี้แจงรายละเอียด 5) ดําเนินการ  
6) ติดตาม ประเมินผล 7) สรุปผล  
8) พัฒนา 9) ปรับปรุง 

    ภาพที่1 รูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัพบประเดน็หลกัทีส่าํคญันาํมา

อภิปราย ดังนี้

 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโดยใช้เครือ

ขา่ยเพ่ือพัฒนางานวชิาการในสถานศึกษาระดับมธัยมศึกษา 

พบว่า ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ที่ 1 การ

บรหิารดว้ยระบบเครอืขา่ย (Network) มวีธีิดาํเนินการ 9 ข้อ 

กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารด้วยพันธสัญญา (Obligation) มีวิธี

ดําเนินการ 9 ข้อ กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารอย่างมียุทธศาสตร์ 

(Strategies) มีวิธีดําเนินการ 9 ข้อ และกลยุทธ์ที่ 4 การ

บรหิารดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) มวีธิี

ดาํเนินการ 9 ขอ้ ท้ังนี ้เนือ่งจากแนวทางทีจ่ะพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาแนวทางหนึ่งก็คือการจัดเครือข่ายในการส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างเป็น

ระบบ ซึง่สอดคลอ้งกบั นงลกัษณ ์เรอืนทอง (2550 : 173-174)

ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธผิล ผลการวจิยัพบวา่ รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนที่

มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ โดยสอดคล้อง

กับ สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549 : 146-147) ได้ศึกษาวิจัยพัฒนา

รูปแบบเครือขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการเพือ่พฒันาคณุภาพ

ทางการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ พบวา่รปูแบบเครอื

ข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย 5 องค์

ประกอบหลัก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Abrell (1997: 

1508-A) ที่ได้ทําการวิจัยการจัดการเครือข่ายของอาจารย์

ใหญโ่รงเรยีนมธัยมศกึษารฐัอลิลนิอย พบว่า ระบบเครอืข่ายที่

มอียูร่ะหวา่งอาจารย์ใหญ่โรงเรยีนมธัยมศึกษาในรัฐอลิลนิอย

คือการเป็นสมาชิกสมาคมอาจารย์ใหญ่ มีการติดต่อกันใน

เครือข่ายเป็นประจําทุกเดือน

 2. รูปแบบการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อพัฒนา

งานวิชาการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นรูปแบบ

ที่มุ่งเน้นการบริหารโดยใช้เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิชาการ 

เป้าหมายปลายทางของทุกองค์ประกอบจะเป็นไปเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ ความ

ตระหนักถงึความสาํคญัของการจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบั 

Delaney (2000 : 2338-A) ทีศ่กึษาโรงเรยีนทีป่ระสบความ

สาํเรจ็ทางวชิาการในสหรฐัอเมรกิา พบวา่โรงเรยีนทีป่ระสบ

ความสาํเร็จทางวชิาการสว่นใหญน่ัน้ครมูพีนัธกจิรว่มกนั และ

มีความรู้สึกท่ีแรงกล้าในการเป็นชุมชนวิชาการ ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกับ Gold (2000 : 295) ที่ได้ศึกษาการเข้ามา

มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน

มธัยมศกึษา พบวา่การจดัการของชมุชนเปน็สือ่กลางระหวา่ง

ผู้ปกครอง ครอบครัว กับโรงเรียนเพื่อเป้าหมายในการเสริม

สร้างการอ่านออกเขียนได้ และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ชุมชน 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์

 1. ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศกึษา 

และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งควรศกึษารายละเอยีด และวเิคราะห์

รูปแบบก่อนนําไปใช้

 2. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสามารถนํารูปแบบ

ที่สร้างขึ้น ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยสามารถ

ปรับปรุง เพ่ิมเติมกลยุทธ์ได้ ท้ังนี้ต้องคํานึงถึงสภาพ หรือ

บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารศกึษารปูแบบการบรหิารโดยใชเ้ครือขา่ย

เพื่อพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาระดับอื่น

 2. ควรทาํการศกึษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่รปูแบบการบรหิาร

โดยใชเ้ครอืขา่ยเพือ่พฒันางานวชิาการในสถานศกึษาระดบั

มัธยมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับ

ความกรุณาช่วยเหลือและข้อแนะนําอย่างดียิ่งจากผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร.จณิณวตัร ปะโคทงั และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.อารี หลวงนา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ 

ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนผู้ทรงคณุวฒิุ ครแูละบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ท่ีใหข้้อมลู

และให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ 

เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์
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