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The purposes of  this research were to find 1) the components of participative management  
 

school  clusters  under  Bangkok  Metropolitan  Administration.   2) the  level  of  effective   school   
 
clusters under Bangkok Metropolitan Administration  3) the model of participative management  
 
in   effective  school clusters  under  Bangkok  Metropolitan  Administration.   The   developed   
 
model  was  consisted with  8 components in the participative  management.      The    samples  
 
consisted  with  642 school cluster  committees   in  Bangkok  Metropolitan  Administration.     The   
 
respondents   were   school  directors,  assistance   school   directors  or   teacher.        The research  
 
instruments were document analysis, the structured  interview, questionnaires  and check list.   The   
 
statistics  in  analyzing  the data were  frequency (f), percentage (%), mean  ( ), standard 

deviation (S.D.), factor analysis, structural equation  modeling and content  analysis.  
 The   findings  were  as  follows : 

 
1. There were 8 components in participative management, ranking   from  the  highest    
 

factor  loading ; 1) activities 2) technology 3) leadership skill 4) communication 5)opportunities      
 
given   by  leader  for  members  involvement     6) members  participation        7) organization  
 
8) environment 

 
2.  The level of  effective school clusters  under  Bangkok  Metropolitan Administration 

 
overall  and  individual  aspect were at  a  high  level.   
 

3.  The model of participative management in effective school clusters under Bangkok    
 
Metropolitan    Administration   was   consisted   with   8   components   in   the   participative  
 
management. The application of  the model of participative management   in   effective   school   
 
clusters   under   Bangkok  Metropolitan  Administration   was   found   appropriate,       accurate,    
  
possible   useful   and   consistent  with    the research  conceptual  frameworks. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   
ไดใหความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาในดานตางๆ  ไดแก  ปฏิรูประบบการศึกษา   ปฏิรูปการ
เรียนรู  ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ        ปฏิรูปครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  
ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   ตลอดจนไดกําหนดแนวในการจัดการศึกษาไว  
คือ  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคการชุมชน     องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน  เอกชน  องคการวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอ่ืนๆ      
สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน     และบุคลากรในชุมชนใหเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณคาของสังคม  ดวยการแสวงหาความรู       ขอมูลขาวสาร      และรูจักเลือกสรรภูมิ
ปญญาและวิทยาการตางๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา      และความตองการ 
รวมท้ังหาวิธีสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณ     เปนการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและ
จัดการศึกษาจากเดิมท่ีโรงเรียนจัดการศึกษาแตเพียงลําพังเปนการเปดโอกาสใหองคการ   หนวยงาน
ตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา     สงผลใหโครงสรางการจัดองคการของโรงเรียน
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมท่ีมีสายบังคับบัญชา  (Hierarchy   Organization)    ไปสูการจัดองคการแบบ
เครือขาย          การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนเร่ืองท่ีตองทําอยางตอเนื่องและตองพัฒนาให
คุณภาพสูงยิ่งข้ึน  จึงจะเกิดผลตอผูเรียนไดอยางชัดเจน   ส่ิงสําคัญท่ีกรุงเทพมหานครใชเปนกลยุทธ
สําคัญของการพัฒนาทางการศึกษา  คือ          การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ     และไดมาตรฐานท้ังในดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจสูระดับโรงเรียน      ใหโรงเรียนเปนฐานใน
การบริหารและกรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการตั้งกลุมยอยในการสรางเปนเครือขายและความ
รวมมือในการทํางานรวมกัน  ตั้งแตระดับโรงเรียน  ระดับเขต  ระดับกลุมเขต    และระดับ
กรุงเทพมหานคร     ซ่ึงเปนการสรางความเขมแข็งของการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2  

และการพัฒนาเครือขายในระดับสูงข้ึน1 
 การปฏิรูปการศึกษาไทยเปนภารกิจของคนไทยทุกคน    เพื่อเปนแนวรวมในการพัฒนาคน
ไทยและสรางสรรคพลังปญญาของสังคมไทย  แตการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จนั้นอยู
ท่ีเงื่อนไขความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญ    คือ  การเช่ือมโยงการทํางานของทุกสวน
ในสังคมในเชิงเครือขาย และใหเครือขายปฏิรูปการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมีจุดมุงหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษารวมกัน    ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
ปรับปรุง(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545  ความเคล่ือนไหวในการพัฒนาศาสตรการบริหารปจจุบันเนนการ
สรางองคความรู     ในการจัดการเครือขายควบคูกับการพัฒนาองคการใหทํางานเช่ือมประสานกบั
เครือขาย      ไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมกนั และมีประสิทธิภาพ2 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

 นโยบายของกรุงเทพมหานคร เนนกระบวนการทํางานในลักษณะรวมกลุมโรงเรียน  
เรียกวา“เครือขายโรงเรียน”  (School Cluster)  และมีโรงเรียนท่ีเปนสมาชิกในกลุมโรงเรียนเดยีวกัน  
เรียกวา  “โรงเรียนเครือขาย” (Cluster School )  ซ่ึงสอดคลองกับความคาดหวังของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545   ท่ีใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการดวยการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน  ในการแบงเครือขายโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร  แบงตามเขตการปกครอง  50 เขต  จํานวนโรงเรียนท้ังส้ิน 435  โรงเรียน  ซ่ึงใน
แตละเขตพิจารณาตามขนาดของเขต  หากเขตใดมีจํานวนของโรงเรียนมากก็จะมีจํานวนของ
เครือขายมาก  บางเขตมีเพียงโรงเรียนเดยีวตองรวมกับเขตใกลเคียงเปน  1 เครือขาย  แตบางเขตมี
จํานวนโรงเรียนเกินกวา 8 โรงเรียน  จึงมีเครือขายเพิ่มข้ึนเปน 2 - 6  เครือขายในเขตเดียวกนั  จาก
จํานวนโรงเรียน 435  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแบงไดท้ังส้ิน 80  เครือขาย      โดยมี
ผูบริหารเครือขายท่ีทําหนาท่ีเปนผูประสานงานเครือขาย  จํานวน 80 คน  ในแตละเครือขาย
โรงเรียนจะประกอบดวยสมาชิกท่ีอยูในเขตเดียวกนั   ประมาณ  4-8 โรงเรียน  ประกอบดวย
โรงเรียนขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ  คละกันเพื่อใหเกดิพลังเกื้อกูลชวยเหลือซ่ึงกันและกันได   แต
เครือขายโรงเรียนถาบริหารเครือขายโดยการบริหารแบบมีสวนรวม ก็จะเกดิประโยชนสูงสุดในการ
                                                 

1 หนวยศึกษานิเทศก,  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จาํกัด , พ.ศ. .2547) ,  1 – 3. 

2 รุง  แกวแดง ,  การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา  
(กรุงเทพมหานคร :  ซัคเซส  มีเดีย) , 2543,บทนํา. 
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บริหาร  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  เดวิส(Davis)และ นวิสตรอม (Newstrom)  ท่ีกลาววาธรรมชาติของ
การมีสวนรวมในการบริหาร  หรือการบริหารโดยเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมคืออะไรนัน้ 
เปนการยากท่ีจะใหคําอธิบายท่ีชัดเจน ทุกแงทุกมุมบางทานก็ใหคํานยิามวา  “การมีสวนรวม  เปน
เร่ืองเกี่ยวกับจติใจและอารมณของบุคคลตางๆ  ในสถานการณของกลุมบุคคล  ซ่ึงกระตุนใหเขา
สนับสนุนไปสูเปาหมายของกลุมและเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบ”  (participation  is  mental  
and  emotional  involvement  of  persons  in  group  situations  that  encourage  them  to  
contribute  to  group  goals  and  share  responsibility  for  them.)  โดยคํานยิามดังกลาวเนนคํา
จํากัดความ  มีประเด็นสําคัญ 3 ประการ คือ   (1)  การเขามีสวนรวม   (2) การมีสวนชวย  และ  (3) 
การมีสวนรับผิดชอบ3 
 
 กรุงเทพมหานครเนนใหเครือขายมีการประสานสัมพันธ รวมกิจกรรมตามวัตถุประสงค  
รวมวางแผน  รวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบ  และรวมรับผลประโยชน   เนนการเติมเต็มใหแกกัน  
โดยโรงเรียนใดมีจุดแข็งในดานใด  ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรม   แหลงเรียนรู  
สระวายน้ํา  ยานพาหนะ เปนตน ท่ีจะเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน  เผยแพรวิธีการดาํเนินงานหรือ
กลยุทธในการปฏิบัติใหแกโรงเรียนในเครือขาย  หรือชวยเหลือโรงเรียนท่ียังมีจดุออนในเร่ืองนัน้ๆ   

  แตในทางปฏิบัติบางเครือขายไมสามารถปฏิบัติไดดีเทาท่ีควร ทําใหไมเกิดประสิทธิผลใน
การบริหารเครือขายโรงเรียนสําหรับบางเครือขาย      อันเนื่องมาจากปญหาดานบุคลากร ไดแก 
ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย  สมาชิกขาดความรวมมือ    ปญหาดานวัฒนธรรมองคการ  
แตละโรงเรียนมีการแขงขันทางดานวิชาการ ทําใหเกดิการชวยเหลือทางดานวิชาการนอยตลอดจน
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ท่ีกําหนดใหโรงเรียนตองปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานนโยบายตางๆท่ี
นอกเหนือจากการจัดการศึกษา  ทําใหการรวมตัวในลักษณะเครือขายโรงเรียนเพื่อรวมกันแกปญหา
จึงมีนอย   ปญหาดานกระบวนการและปญหาดานบริหารเครือขายโรงเรียน   ทําใหการบริหารงาน
ไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร   อาจเกิดจากสาเหตุความไมพรอม     และความไมเขาใจ      ควรตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง      และใหการสนับสนนุงบประมาณ
ใหมากกวาท่ีเปนอยู  เพื่อสนับสนุนการบริหารเครือขายแบบมีสวนรวมโดยแทจริง   และในการ
บริหารเครือขายโรงเรียน      หากนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวม      จะชวยเพิ่มประสิทธิผลของ
เครือขาย ดังแนวคิดของภีรกาญจน  ไคนุนนา กลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวม PM (Participative  
Management) ความหมายของการมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดข้ึีน ทีมงานมีความจําเปนตอ
                                                 
 3Davis, Keith  and Newstrom, John W.Human Behavior at Work: Organizational,(7th ed.) 
International Student Edition (New York: McGraw-Hill Book Company), 1985,195-196.  
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การแกปญหาที่ซับซอนท่ีเผชิญโดยองคการสวนใหญในปจจุบันนี ้ องคการจะขาดประสิทธิภาพ ถา
หากพนกังานหรือสมาชิก  มีเปาหมายท่ีขัดแยงระหวางกัน PM (Participative  Management) ชวย
สรางกลุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสานงานระหวางกันไดความสําคัญ กอใหเกดิความสัมพันธ  
ระหวางผูบังคับบัญชา(ผูประสานงานเครือขาย)กับ ผูใตบังคับบัญชา(สมาชิกเครือขาย) ทําใหเกิด
ความผูกพันของพนักงาน(สมาชิก)ตอองคกรเพิ่มมากข้ึน เกิดความไววางใจฝายบริหารมากข้ึน 
พนักงาน(สมาชิก)ท่ีมีสวนรวมจะมีความรูสึกไววางใจฝายบริหารมากข้ึน ทําใหการบริหาร
ผูใตบังคับบัญชา(สมาชิก)มีความงายมากขึ้น ถาหากวาผูอยูใตบังคับบัญชา(สมาชิก)ผูกพัน ยอมรับ
การ เปล่ียนแปลง และไววางใจฝายบริหารมากข้ึน ทําใหงานการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพ
ดีข้ึน การติดตอส่ือสารจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบนเปนไปในทางท่ีดีข้ึน          การมีสวนรวมบังคับใหมี
การติดตอส่ือสารจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน กอใหเกิดการสรางทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ การมีสวน
รวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีข้ึน4 
 
ปญหาของการวิจัย 
 การบริหารเครือขายโรงเรียนโดยท่ัวไปมักเกิดจากปญหาอันเนื่องมาจาก ผูบริหารขาด
เทคนิคในการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกี่ยวกบัระบบคนและระบบงาน คือ      
ผูบริหารไมยอมมอบอํานาจหรือแบงอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชา  ถาผูบริหารกลัวสูญเสียอํานาจ  
การบริหารแบบมีสวนรวมก็เกิดข้ึนไดยาก  แมในความเปนจริงอํานาจท่ีแทจริงยังคงอยูกับผูบริหาร
ก็ตาม     สวนหน่ึงท่ีทําใหเกดิปญหาคือผูบริหารขาดทักษะในการบริหาร  แมยอมกระจายอํานาจให
ผูมีสวนเกีย่วของแตก็อาจเกดิปญหา  เชน  กรณีท่ีผูบริหารขาดทักษะในการส่ือสาร  หรือทักษะใน
การแกปญหาความขัดแยง  ปญหาก็อาจเกดิข้ึนไดโดยไมจําเปนตองใชวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม  
ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองพฒันาทักษะตางๆท่ีจําเปนตอการบริหาร เม่ือจะใชวิธีการนี้ในหนวยงาน  
อีกสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาในการบริหารเครือขายโรงเรียน         กคื็อบุคลากรขาดความรู  ความ 
สามารถ    แมจะมอบอํานาจการตัดสินใจและอํานาจดําเนินงานตางๆให  การบริหารแบบมีสวน
รวมก็ไมสามารถสรางประโยชนใหเกดิกับหนวยงานไดเต็มท่ี  เพราะจดุเดนของการบริหารแบบนีก้็
คือการใชศักยภาพของบุคลากรทุกดานใหเปนประโยชนตอหนวยงาน  แตถาบุคลากรขาดความรู
ความสามารถ  วิธีการแกไขก็คือการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร เชน  การฝกอบรม  
การใหไปศึกษาดูงาน เปนตน   แตถาบุคลากรขาดความรักและความผูกพันตอหนวยงานและไม
กระตือรือรนท่ีจะทํางานใหหนวยงาน  ลักษณะน้ีอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ  แตถาไมแกไข
                                                 

4 ภีรกาญจน  ไคนุนนา, การบริหารแบบมีสวนรวม [Online] , accessed on  10  May  2006  
Available from  http://www.thaisouthtoday.com/index.php? 
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จะเปนอุปสรรคอยางมากในการบริหาร  หรือโครงสรางขององคการไมเอ้ืออํานวยตอการบริหาร
แบบมีสวนรวม   มีโครงสรางซับซอน   มีสายบังคับบัญชามากมายหลายช้ัน  การติดตอส่ือสารไม
สะดวก  ลักษณะเชนนี้ลวนเปนอุปสรรคตอการบริหารแบบมีสวนรวมท้ังส้ิน  เพราะการบริหาร
แบบมีสวนรวมเหมาะกับหนวยงานแบบราบ  มีสายบังคับบัญชาส้ัน  มีการติดตอส่ือสารกันไดอยาง
รวดเร็ว  ดงันั้นอาจมีการปรับโครงสรางใหเหมาะกับการบริหารงานลักษณะน้ีดวย   สําหรับ
บรรยากาศองคการ  และวฒันธรรมองคการไมเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม   ในหนวยงาน
จํานวนไมนอยท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดี ผูบริหารพรอมท่ีจะกระจายอํานาจใหบุคลากร  
แตบรรยากาศและวัฒนธรรมไมสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม  เชน  ในหนวยงานมีความ
ขัดแยงกันสูงเกินไป  บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน  วฒันธรรมองคกรเดิมปลูกฝงให
ทํางานตามคําส่ัง  บุคลากรไมมีความเชื่อม่ันในตนเอง  ไมกลาแสดงความคิดเห็น  เปนตน  ลักษณะ
เชนนี้ฝายบริหารจะตองคนหาสาเหตุตางๆ  ใหพบและแกไขใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการบริหาร
แบบมีสวนรวม   ปญหาประการสุดทาย  คือการมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอ  เนื่องจากการบริหาร
แบบมีสวนรวมหรือการบริหารเครือขายโรงเรียน  ระบบขอมูลขาวสารที่ดีมีความจําเปนมาก  เพราะ
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจไดท่ัวถึงรวดเร็ว  ทําใหลดปญหาความขัดแยงได  และทําใหฝาย
บริหารรับทราบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด5 
 
 ในตางประเทศเชนประเทศอังกฤษและเวลล   ก็เกิดปญหาเกี่ยวกับความรวมมือของ
เครือขายโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท  ซ่ึงเกิดจากการท่ีฝายบริหาร
การศึกษาทองถ่ินถูกลดจํานวนลง  ทําใหไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียน
ขนาดเล็ก       โรงเรียนขนาดใหญตางๆมุงยุทธวิธีในการเพิ่มจํานวนนักเรียน         มีการแขงขันและ
พัฒนาโรงเรียนของตน          จึงขาดความชวยเหลือโรงเรียนเล็กๆ         อีกท้ังการชวยเหลือดวยการ
แลกเปล่ียนครูก็เปนปญหาสําหรับโรงเรียนท่ีตองพึ่งพาเกิดความตึงเครียด      ในการรวมมือระหวาง
เครือขายโรงเรียน    โดยเฉพาะผูท่ีรับตําแหนงเปนผูประสานงานเครือขายโรงเรียน       มีบทบาทใน
การรวมตัวของโรงเรียนในทองถ่ินธรรมดา       และสรางความเจริญเติบโต หากผูประสานงานไมรู

                                                 
 5 ชูชาติ     พวงสมจิตร ,  “การบริหารแบบมีสวนรวม.” ประมวลสาระชุดวิชา  
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา , หนวยท่ี 5  (กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  , 2546 ), 223-225.  
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บทบาทหนาท่ีก็เปนประเด็นปญหาเชนกัน      การเปล่ียนโครงสรางของขอกําหนดการศึกษา
ทองถ่ินจึงเปนปญหาของการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีตองการ  การแกไข6    
 การบริหารเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เร่ิมดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 
2547     พบปญหาในการบริหารเครือขายโรงเรียน  ไดแก     บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี   ผูท่ีเปนผูประสานงานเครือขายและสมาชิกในเครือขายโรงเรียน  บางเครือขายไมมี
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ไมมีการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารงานเครือขายทํา
ใหเปาหมายไมชัดเจน   ความไมเทาเทียมกันของสมาชิกในเครือขายทําใหขาดความรวมมือ      
ดําเนินการเครือขายในนามตนเองมากกวาผลจากการประสานงาน    ผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียนบางเครือขายเม่ือรับนโยบายเพ่ือใหนํามาขยายผล  เพื่อใหสมาชิกในเครือขายไดมีสวนรับรู  
รวมคิด  รวมดําเนินการ     ปญหาการส่ือสารระหวางสมาชิกในเครือขาย บางเครือขาย    ใชวิธีวงจร
ทางโทรศัพท  โดยโรงเรียนท่ี 1 โทรหาโรงเรียนท่ี  2 และ 2 โทร. 3 และ 3 โทร.หา 4  แลว 4 โทรหา 
5  แลว 5 ก็โทรหา เครือขายท่ี 1 เปนอันวาวงจรโทรศัพทครบหมดทุกโรงเรียน  แตบางคร้ังขอความ
ท่ีถายทอดไปผิดเพี้ยนทําใหเกิดความเบ่ือหนายท่ีจะเขารวมกิจกรรม  บางเครือขายใชวิธีทําหนังสือ
ถึงเพ่ือแจงหรือเชิญประชุมก็คอนขางชัดเจน  แตตองใชเวลามากกวา   มีนอยเครือขายท่ีจะติดตอ
ทาง อินเตอรเน็ท   การติดตามและประเมินผลนอย 7  กรุงเทพมหานครนาจะมีการประเมินเครือขาย
ทุกปเพราะต้ังแตดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเครือขายต้ังแตปการศึกษา  2547 แตเร่ิมมีการ
ประเมินผลในปการศึกษา 2549  เปนคร้ังแรก นับวามีการติดตามและประเมินผลคอนขางนอยมาก       
กรุงเทพมหานคร  ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียนท้ัง 80  เครือขาย   โดยต้ัง
คณะกรรมการประเมิน  รวม  12 คณะ  ประกอบดวย                  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
และศึกษานิเทศก   ซ่ึงกระบวนการประเมินคุณภาพคร้ังนี้เปนกระบวนการหนึ่งของการกระตุนให
ทุกเครือขายไดมีการดําเนินงานพัฒนางานของเครือขายอยางเปนระบบ  ตอเนื่อง  สงผลตอการ

                                                 
6Chris Ribchester  and  William J.Edwards, Co-operation  in  the  countryside : Small  

primary  school  clusters.  [Online] , accessed on  10 / 11/  2007 Available from  
http://www.ebscohot.com/ ehost/ detail?vid=13&hid=3b84db3b-45f9 
 7หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, “โครงการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร    กิจกรรมที่  2   การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือขาย
โรงเรียน,” ณ โรงแรมการเดน  ซีวิว  รีสอรท  พัทยา จ.ชลบุรี  ระหวางวนัท่ี 4 -6 กรกฎาคม 2549. 
(เอกสารอัดสําเนา)   
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พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดวยระบบประกันคุณภาพ8  และจากการประเมินคุณภาพไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับเครือขายโรงเรียน  ดังนี้คือ  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนตองมีคุณสมบัติของความเปน
ผูนํา  เครือขายโรงเรียนตองใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิชาการ  โดยมีการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ  จัดลําดับความสําคัญ  และคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะปฏิบัติ  โดยคํานึงถึงความพึงพอใจ    
ควรจัดกระทําขอมูลท่ีไดจากโรงเรียนเครือขายอยางเปนระบบ  ควรวางแผนเช่ือมโยงระหวาง 
SWOT สูการปฏิบัติ  ควรเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของสมาชิก   ควรจัดทําเอกสาร
โครงสรางการบริหารจัดการ  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ/สมาชิกของเครือขายโรงเรียน  ควร
มีคูมือการปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงานและมีเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
มีแผนพัฒนาการศึกษาชัดเจน ควรมีการประเมินผลอยางตอเนื่องและนํามาพัฒนา9 

 จากการประเมินผลเครือขายโรงเรียนขางตนพบปญหาผูประสานงานเครือขายโรงเรียนขาด
ภาวะผูนํา  ซ่ึงผูประสานงานเครือขายถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูประสิทธิผลของเครือขาย    
ปญหาตอไปคือเครือขายโรงเรียนไมใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิชาการ   อาจเปนเพราะในแต
ละโรงเรียนมีการแขงขันทางวิชาการ  เพื่อช่ือเสียงของแตละโรงเรียน          จึงยังไมเห็นผลในระดับ
เครือขายโรงเรียน       ซ่ึงหากแตละโรงเรียนในเครือขายรวมมือกันในการหาทางพัฒนางานวิชาการ  
นาจะทําใหงานวิชาการกาวหนากวาปจจุบัน         ปญหาการวางแผนยุทธศาสตรยังไมเช่ือมโยง
ระหวาง SWOT สูการปฏิบัติเนื่องจากการวิเคราะห  SWOT          ยังไมทําอยางจริงจัง  จึงทําใหการ
วางแผนยุทธศาสตรยังไมสมบูรณ   ปญหาสําคัญอีกประการก็คือ          การกระจายอํานาจและการมี
สวนรวมของสมาชิก   ซ่ึงถาผูประสานงานเครือขายโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีสวนรวม  ยอมทําใหเกิดประสิทธิผลภายในเครือขายนั้นๆ         ปญหาการขาดเอกสาร
โครงสรางการบริหารจัดการ  บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ/สมาชิกของเครือขายโรงเรียน  คูมือ
การปฏิบัติงาน  ปฏิทินปฏิบัติงานทําใหผูรวมงานขาดทิศทางในการปฏิบัติ          ไมรูบทบาทหนาที่
ของตนเอง        หากมีโครงสรางการบริหารจัดการไมชัดเจนก็กอเกิดปญหาการขาดความรวมมือ
ของสมาชิกได       ปญหาสุดทายคือควรมีเคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  มี
แผนพัฒนาการศึกษาชัดเจน ควรมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง    และนํามาพัฒนา          แมภายใน
เครือขาย เองตองมีการประเมินผลภายในเครือขายดวย  เพื่อจะไดรวมกันแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

                                                 
8 หนวยศึกษานเิทศก,  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร,สรุปผลการประเมินเครือขาย

โรงเรียน  สังกดักรุงเทพมหานคร  ปการศกึษา 2549 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), คํานํา. 

9 เร่ืองเดียวกนั,28-29. 
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ภายในเครือขาย  จะเห็นไดวาเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไดนั้นจําเปนตองมีรูปแบบการ
บริหารแบบมีสวนรวมมาเปนเคร่ืองมือในการบริหารเครือขายโรงเรียน   ทําใหผูวิจัยมีความสนใจ
และตองการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล     
สังกัดกรุงเทพมหานคร      วาควรจะมีองคประกอบใดบางมาเปนแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ
บริหารเครือขายโรงเรียนเพื่อท่ีจะทําใหเครือขายโรงเรียนประสบความสําเร็จในการบริหารจนทําให
เกิดประสิทธิผล  โดยอาศัยหลักการ  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆเปนแนวทาง   
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
               การวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
 1.  เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม       สังกัด
กรุงเทพมหานคร          
 2.  เพื่อทราบระดับของประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน       สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล      
สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
ขอคําถามของการวิจัย 

 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจยัจึงตั้งขอคําถามของการวิจยั  ดังตอไปนี ้
 1. องคประกอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    สังกัดกรุงเทพมหานคร  
มีปจจัยใดบาง 
 2. ประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน   สังกัดกรุงเทพมหานคร   อยูในระดบัใด 
 3. รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท่ีมีประสิทธิผล     สังกัด
กรุงเทพมหานคร เปนอยางไร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การวิจยัเพ่ือศึกษาวเิคราะหองคประกอบการบริหารแบบมีสวนรวม  วิเคราะหระดับ
ประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  และสรางรูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยจากองคความรูในเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวม   โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ  
ท่ีมีแนวคิดเกีย่วกับองคประกอบของการบริหารแบบการมีสวนรวม   ในป 1976   เฮาส    (House )  
กลาววา   ภายใตพฤติกรรมของผูนําและผูใตบังคับบัญชาดังกลาว จึงควรพจิารณาถึงปจจยั 3 
ประการ    ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารแบบมีสวนรวม  อันไดแก  1) การแบงปน
อํานาจ (Sharing   of  Power)  หมายถึง  ผูนําการกระจายอํานาจไปสูผูใตบังคับบัญชามีมากนอย
เพียงใด  2)  การแบงปนอิทธิพล  (Sharing   of  Influence )  คือ  การยอมรับในอิทธิพลของ
ผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด  3)  การแบงปนขอมูลขาวสาร  (Sharing   of   Information)    
หมายถึง  ปริมาณขาวสารทีผู่ใตบังคับบัญชาไดรับ  มีจํานวนมากนอยเพียงใด  และการใชขอมูลใน
การบริหารมากนอยเพียงใด  และอยางไร  องคประกอบท้ัง 3 ประการ  จะเปนตัวบงช้ี  บรรดาผูนํา
ในองคการตางๆไดเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา  หรือผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานไดมากนอยเพียงใด  ความมากกวาหรือนอยกวา   จะเปนตัวท่ีมีผลกระทบตอความพึง
พอใจของผูปฏิบัติงานวาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ (Positive  or  Negative)  ซ่ึงธรรมชาติของการ
บริหารแบบมีสวนรวมประการหน่ึง  คือ การลดอํานาจ (Reduce Power) ของผูบริหารใหอยูในภาวะ
ท่ีเทาเทียมหรือใกลเคียงกับผูปฏิบัติงาน10 ในป ค.ศ.1978   แอนโทน ี (Anthony) ไดระบุถึงลักษณะ
สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวามีองคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้  1)ผูใตบังคับบัญชามี
สวนในการตดัสินใจ (subordinate involvement) โดยผูใตบังคับบัญชาจะตองเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของตน และตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวย
ความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนขององคการเปนหลัก 2)ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเร่ือง
สําคัญ (involvement in important decisions or issues) การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาส
ใหทุกฝายท่ีมีสวนเกีย่วของ เขามามีสวนในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปน
ความสําคัญของท้ังองคการและตัวผูใตบังคับบัญชา การท่ีผูบริหารเลือกเฉพาะเร่ืองท่ีไมสําคัญ 
หรือไมเกีย่วของมาใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ลักษณะเชนนี้ไมใชลักษณะท่ีถูกตองของการ
บริหารแบบมีสวนรวม  3)  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการ
                                                 

10 R.J.House   A.C. Filley  and  S. Kerr ., Managerial  Process  and  Organizational  
Behavior  (Illinois  : Scott,  Foreman  and  Company, 1976) ,54-56. 
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แลวการแบงอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหาร
ลดลง แตการแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชา กลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวม
รับผิดชอบงานมากข้ึน ถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้ และไมยอมแบงปนการตัดสินใจไปให
ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็ไมอาจเกิดข้ึนได11  ตอมาในป ค.ศ.1982   ซัชคิน 
(Sashkin)   ไดกลาวถึงการบริหารงานแบบมีสวนรวม  เปนเร่ืองเกีย่วกับการใหพนักงานไดมีการ
วางแผน  และควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานดวยตัวของเขาเอง  อยางไรก็ตามผูใตบังคับบัญชาก็จะ
สามารถเขามามีสวนรวมในการวางแผน  และควบคุมงานไดในลักษณะตางๆตามความสําคัญท่ี
แตกตางกันไป  ซ่ึง ซัชคิน (Sashkin)   ไดเสนอวิธีสําคัญ 4 ประการในการบริหารงานแบบมีสวน
รวม  ดังนี ้1)  การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย  (Participation  in  Goal  Setting)  มีความหมายถึง  
การท่ีผูปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล   ระดบัผูบังคับบัญชา    หรือระดบักลุม   ไดมีสวนรวมในงาน  
ในการกําหนดเปาหมายของงานเพื่อท่ีพวกเขาจะไดพยายามทําใหงาน หรือผลการปฏิบัติงานนั้น
บรรลุเปาหมายท่ีวางไวและเกิดผลงานท่ีด ี  2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation  in  
Decision  Making)  เปนการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการมีสวนรวมใหคําปรึกษาหารือใน
หลายๆโอกาส  มีอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายของงาน      มีสวนรวมรับผิดชอบในทางเลือกของ
วิธีการตัดสินใจ   ตลอดจนตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตางๆ 3)  การมีสวนรวม
ในการแกปญหา (Participation  in  Problem  Solving)  เปนความตองการผูใตบังคับบัญชาเปนผูมี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  พัฒนาแนวคิดใหมๆในการทํางานโดยต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลนั้นๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     มีความคิดใหมๆในการพัฒนาปรับปรุงงาน 4)  การมี
สวนรวมในการเปล่ียนแปลง  (Participation  in  Change)   การมีสวนรวมในรูปแบบนี้จะมีความ
ยากและซับซอนและถือเปนจุดท่ีสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมีสวนรวมในการ
แกปญหา  โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาน้ันไดเขามามีสวนรวมในการสราง  วิเคราะห  
และแปรความหมายของขอมูลองคการ  เพื่อท่ีจะทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  ในการแกปญหาของ
องคการ   เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการ       มีความหมายของงานน้ันจะเปนส่ิงท่ี
กอใหเกิดความรูสึกที่ทาทาย ใหกับพนักงานซ่ึงเปนเง่ือนไขอีกอยางหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร12  ในป ค.ศ. 1985 การบริหารแบบมีสวนรวมตาม
แนวคิดของเดวิสและนวิสตรอม (Davis and Newstrom) นั้น         ผูนาํมีความจําเปนท่ีจะตองสราง
                                                 

11 W.P.Anthony , Participative  Management (Manila , Philippines : Addison  Wesley  
Publishing Company, 1978) ,  3-5. 

12 M.  Sashkin ,  A  manager’s  guide  to  participative  management  (New  York : AMA. 
Membership  Publications  Division, 1982) , 110-113. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11  

บรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment)   องคการ(Organization)  เปนองคการของการมีสวน
รวม ภาวะผูนาํ(Leadership)ท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม  การใชเทคโนโลย ี (Technology)   
ในการบริหาร การสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน (Employees)ใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการ
บริหาร13 ดังภาพตอไปนี้  

 

 
 
แผนภูมิท่ี 1    การบริหารแบบมีสวนรวม 
ท่ีมา  : Davis  Keith and W. John Newstrom , Human Behavior at Work: Organizational ,  7th ed.   
International Student Edition  (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985), 195-196. 
 
 จากแผนภูมิท่ี 1  ตามแนวคิดของ เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom)ไดกลาวถึง 
องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมมี 5  องคประกอบ  ดังนี้  คือ   1) การจัดบรรยากาศ 
(Environment) ซ่ึงผูบริหารตองสรางบรรยากาศของการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคการ2)  องคการ 
(Organization) แบบมีสวนรวม  มีการจัดองคการแบบมีสวนรวม 3)  ภาวะผูนํา  (Leadership)  มี
สวนสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม      ซ่ึงภาวะผูนํามีนักวิชาการมากมายท่ีกลาวถึงภาวะผูนาํ   
เชน  รูปแบบภาวะผูนําของแบส 14 ประกอบดวยภาวะผูนาํ 2 แบบ  คือ  ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
สภาพและภาวะผูนําการแลกเปล่ียน เนื่องจากเปนรูปแบบผูนําท่ีใชภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสภาพ
ระดับความตองการของผูตามใหสูงข้ึน   มีความพยายามในการปฏิบัติงานมากข้ึน  มีทัศนคติ  ความ
เช่ืออยูในระดบัวุฒิภาวะท่ีสูงข้ึนจากเดิมท่ีผูนําใชภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน        และใชรูปแบบภาวะ 
                                                 

13 Davis  Keith and W. John Newstrom , Human Behavior at Work: Organizational , 7th 
ed. International Student Edition  (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985), 195-196. 

14M.Bernard  Bass, Leadership  and  performance  beyond  expectation   ( New  York : 
The  Free  Press  A  division  of  Macmillan , Inc., 1985) , 17,27. 
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ผูนําพิสัยสมบูรณท่ีแบส (Bass)ไดสรุปไว   มี 3 รูปแบบ    คือ  1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงสภาพ     
ประกอบดวยองคประกอบยอย ไดแก การสรางบารมี  การสรางแรงบันดาลใจ    การกระตุนเชาว
ปญญาและการคํานึงถึงแตละบุคคล  2) ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน ประกอบดวยองคประกอบยอย  
ไดแก    การใหรางวัลตามสถานการณ  การบริหารแบบวางเฉย  และ  3) ภาวะผูนําแบบตามสบาย 
ตอมาในป ค.ศ. 1987  พุตติ (Putti)  ไดกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม วา      มี 8 รูปแบบ  คือ 
1) การวางแผนแบบสแกนลอน (the  Scanlon  plan)  เปนแนวทางท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุด
แนวทางหนึ่ง  เปนการทํางานเปนทีมระหวางคนงานกับผูบริหารเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิต  คาจาง  และผลกําไร 2) เจเคกรุป ( JK Group)  เปนการจดัต้ังกลุมอิสระเล็กๆท่ีมีอํานาจ
เด็ดขาด  กลุมเหลานี้จะพิจารณาปญหาท่ีเกี่ยวกับการทํางาน  แลวพยายามทีจ่ะหาขอยุตอยาง
สรางสรรค  ผูนําบางกลุมอาจจะไดรับการเลือกตั้งหรือสับเปล่ียนกนัระหวางสมาชิกภายในกลุม  
กลุมจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  3) การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative  
hierarchy)  เปนวิธีการท่ีใหลูกจางมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยผานเครือขายคณะกรรมการตางๆ  
ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมตางๆในบริษัท 4) ทีกรุป (T-group  approach  or  sensitivity)  วิธีการนี้เปน
การบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพนัธของฝายบริหาร  เทคนิคชนดินี้
ใชเพื่อทําความเขาใจคนอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืน  รูถึงคานิยม  แรงจูงใจ  จุดออนและจุดแข็งของ
ผูใตบังคับบัญชา  โดยท่ีแตละคนตองเขาใจตนเองกอน  5) การบริหารทีมี่สวนเกีย่วของกับผูบริหาร
ระดับตางๆในองคการ(multiple  management)  เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ โดยมีความต้ังใจท่ีจะแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว  จึงตองการ
ท่ีจะใหบุคคลระดับตางๆมีสวนรวมในการบริหารดวย 6) คิวซีซี (Quality  control  circle)  ระบบคิว
ซีซีเปนการทํางานของคนกลุมเล็กๆ  ซ่ึงมีบุคลากรต้ังแต  3-15  คน  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแกไข
ปญหารวมกัน       โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน       จากนั้นจึงหาแนวทางแกไข  
7) แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (committee  approach  for  
participation)  คณะกรรมการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ไปใชปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาพนักงานปฏิบัติ  คณะกรรมการจะเปนกลุมท่ีจัดต้ัง
ช่ัวคราวเพื่อปรึกษาปญหาเฉพาะหนา  8)  การมีสวนรวมและการสรางทีม (participation  and  team  
building )  กิจกรรมการมีสวนรวมและการสรางทีมงานมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  เม่ือการมี
สวนรวมในการบริหารของบุคลากรในการบริหารของบุคลากรในองคการมีความม่ันคง  สมาชิก
ของกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความคิดริเร่ิม15สวนสแวนสเบอรก (Swansburg) ศาสตราจารย
                                                 

15 Joseph M. Putti   ,  Management  :  A  functional  approach  (Singapore  :  McGraw – 
Hill  Book  Company .,  1987),186 . 
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แหงวิทยาลัยการแพทยจอรเจีย ไดแบงองคประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว สรุป
สาระสําคัญไดดังนี ้1)     การไววางใจกนั (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการ
บริหารแบบมีสวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณหาก
ไดรับความไววางใจใหดําเนนิงานฝายบริหารเพียงดแูลความกาวหนาเปนระยะๆ และดูแลผล
สุดทายของงานก็เพยีงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารจึงควรมอบอํานาจการตัดสินใจเทาท่ีจะสามารถทํา
ไดแกผูปฏิบัติงาน 2) ความผูกพัน (commitment) การท่ีแตละคนท้ังผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
ไดมาปฏิบัติรวมกัน มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันและเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอ
กัน และการท่ีบุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูเปาหมายขององคการ จะกอใหเกดิ
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมท่ีจะทําผลประโยชนใหกับองคการ  3) เปาหมายและ
วัตถุประสงค (goals and objectives) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันของผูบริหาร รวมกนั
ปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ ยอมขจัดความขัดแยงท่ีจะเกดิข้ึนได เพราะทุกคนมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มีการทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกนั มีความรับผิดชอบรวมกนั
ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  4) ความเปนอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได (autonomy) หมายถึงผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการ
ดําเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ  5) คุณลักษณะอ่ืนๆ (other characteristics) การบริหารแบบมีสวนรวม 
ควรเปนเร่ืองของการใหทุกฝายเขามามีสวนรวมไมใชการกีดกันคนออกไปจากการมีสวนรวม และ
การมีสวนรวมนั้นตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ16   
 

ในสังกัดกรุงเทพมหานครพบวา  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน เปนบุคคลท่ีมีบทบาท
สําคัญตอการบริหารเครือขายโรงเรียนใหมีประสิทธิผล            โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาวะผูนําของ
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน            สําหรับบทบาทของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  ไดแก  
1. เปนผูเช่ือมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและบุคลากรใน
เครือขาย    2. เปนผูเช่ือมประสานท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงสรางสรรคส่ิงใหมๆท่ีเรียกวา 
นวัตกรรม  3. เปนผูเช่ือมประสานท่ีทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสมาชิกและเครือขาย
ภายนอก  4.   เปนผูเช่ือมประสานท่ีทําใหเกิดการสรางผูนําทางวิชาการภายในเครือขายของตนให
เปนแกนนําในการพัฒนาสมาชิกในเครือขายทุกโรงเรียนไดเกิดองคความรูรวมกันอยางทัดเทียม  

                                                 
 16 R. Swansburg, Management  and  Leadership  for  Nurse Management (Boston : Jones  
and  Bartlett,  1996),391-394. 
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สามารถขยายผลสูเครือขายภายนอกได  5. เปนผูยึดหลักการสําคัญของเครือขายโรงเรียนเปน
แนวทางปฏิบัติ “รวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบ  และรวมรับประโยชน17   

 
 สวนองคประกอบดานประสิทธิผล ไดนําองคประกอบจากตัวช้ีวัด/เกณฑในการประเมิน
คุณภาพเครือขายโรงเรียน    หนวยศึกษานิเทศก    สังกัดกรุงเทพมหานคร   มีการกําหนด
องคประกอบหลัก 3 องคประกอบ  สวนองคประกอบยอยมี 9 ตัวแปร ซ่ึงใชตัวช้ีวัดในการประเมิน
คุณภาพเครือขายโรงเรียนท้ัง 80 เครือขายโรงเรียน  ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 18   ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ใชเกณฑตัวช้ีวัดในการประเมินประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  ตามท่ีหนวยศึกษานิเทศก  สังกดั
กรุงเทพมหานครไดกําหนดข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับการวิจัยคร้ังนี้  ดังตอไปนี้  1)  องคประกอบ
ดานการบริหารจัดการ       ประกอบดวย 2  ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ีประสิทธิผล    ไดแก        มีระบบ
สารสนเทศท่ีทันสมัยและใชประโยชนไดจริง คือมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ในเครือขายดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย         สามารถเช่ือมโยงและใหบริการโรงเรียนในเครือขายได
ท้ังดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู     มีการวางแผน / ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนา
เครือขาย  คือ  มีความเช่ือมโยงระหวางปญหา  แนวคิด   และวิธีการพัฒนา          ตามวัตถุประสงค
ของเครือขาย  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย    และมีนวัตกรรมที่เปนขนตอน
การทํางานท่ีชัดเจนนําไปสูความสําเร็จท่ีจะเกิดผลไดจริง  2)  องคประกอบดานการการพัฒนา  
ประกอบดวย 4  ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ีประสิทธิผล  ไดแก  เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการ
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ คือมีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ        ตอเนื่อง   
กอใหเกิดผลดีกับนักเรียน  ครู  บุคลากรหรือชุมชน  สามารถเปนตัวอยางแกเครือขายโรงเรียนได  มี
การดําเนินการท่ีเนนการมีสวนรวม   คือ  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือขายโรงเรียนเกิดจาก
การรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบของบุคลากรภายในโรงเรียนเครือขายทุกโรงเรียน      และการมี
สวนรวมของบุคลากรในชุมชน        มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ หมายถึง  สมาชิก
ปฏิบัติงานในหนาท่ีเต็มศักยภาพ         และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยาง
สมํ่าเสมอตอเนื่อง     มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบคือมีการนําผลจากการประเมินผล
ไปใชในการปรับปรุง  และพัฒนาอยางตอเนื่อง   3)  องคประกอบดานผลการพัฒนา   ประกอบดวย 
3 ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ีประสิทธิผล  ไดแก        ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน    
                                                 

17 หนวยศึกษานเิทศก,  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, สรุปผลการประเมินเครือขาย
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2550)  , 9. 
 18 เร่ืองเดียวกนั,42-46. 
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หมายถึง   ผลการพัฒนางานแสดงถึงกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ            ตอเนื่องสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของเครือขายโรงเรียน       ทุกฝายเกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน     ผูบริหาร   
ครู   นักเรียน   และชุมชน  สามารถเปนตัวอยางท่ีดี  และเปนท่ียอมรับ    มีการขยายผลความสําเร็จ
ของเครือขาย  หมายถึง  เชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางเครือขายโรงเรียน     ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  และเครือขายตนสังกัด    มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเครือขาย
โรงเรียน  หมายถึง  มีหลักฐานการสรุปและรายงานผลสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขาย
โรงเรียน  โดยทุกฝายมีสวนรวม  และมีการเผยแพรผลตอสาธารณชน 
 

การวิจยัรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน แบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดนาํแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิัยที่เกี่ยวของของนักวิชาการมากมายตามท่ี
กลาวมา  คือ  เฮาส (House)   แอนโทน ี  (Anthony )    ซัชคิน (Sashkin)  เดวิสและ  นิวสตรอม 
(Davis  and Newstrom)  แบส (Bass)  พตุติ (Putti)  สแวนสเบอรก (Swansburg) เปนตนมาใชใน
การกําหนดกรอบแนวคิดดานการบริหารแบบมีสวนรวม     ท่ีกลาวถึงองคประกอบของการบริหาร
แบบมีสวนรวม   โดยองคประกอบหลักมี 5 องคประกอบคือการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม 
(Environment)    องคการ (Organization)   เปนองคการของการบริหารแบบมีสวนรวม    ภาวะผูนาํ
(Leadership)ท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม การใชเทคโนโลยีในการบริหาร (Technology)       
การสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน (Employees)  ใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร สวน
องคประกอบยอยไดนํามาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท้ังไทยและตางประเทศ  และจากการ
สัมภาษณไดองคประกอบหลักอีก 2  องคประกอบ ไดแก การติดตอส่ือสาร (Communication)  และ
การจัดกจิกรรมรวมกันในเครือขาย (Activities) ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษจากการสัมภาษณ 
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง   ศึกษานิเทศก  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  ผูบริหาร
โรงเรียน     รองผูบริหารโรงเรียน   สังกดักรุงเทพมหานคร และนักวิชาการ มาประยกุตใชเพื่อเปน
กรอบแนวคิดของการวิจยั  สําหรับแนวคิดเกีย่วกับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  ไดนําตัวบงช้ี
ในการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียนของสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   มาใชในการ
วิเคราะหองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม และวิเคราะหระดับประสิทธิผลการบริหาร
เครือขายโรงเรียนเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน แบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตอไป    ดังกรอบแนวคิดตอไปนี ้
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ขอตกลงเบื้องตน 

 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอมูล และการตคีวามท่ีตรงกัน จึงไดกําหนด
ขอตกลงเบ้ืองตนไว  ดังนี ้
 1. การตอบคําถาม หรือการใหขอมูลตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง   ถือวาเปนอิสระจากกัน  
 2. การใหขอมูลในลักษณะตาง ๆ  จากการสัมภาษณ ของผูใหขอมูลแตละคน และเอกสาร
ของแตละสถานศึกษา  ถือวาเปนอิสระจากกัน และเปนขอมูลท่ีเช่ือถือได 
 3. ตัวแปรแทรกซอนท่ีอาจมีข้ึน  เชน  ท่ีตั้งของโรงเรียน  งบประมาณท่ีไดรับ จํานวนครู-
อาจารย     และตัวแปรยอยอ่ืน ๆ  ท่ีไมไดนาํมาศึกษาในคร้ังนี้ ถือวาเปนความคลาดเคลื่อนเชิงสุม                                 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
                                                                                                                                                                                         
 รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน    หมายถึง    รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร   โดยกลุมโรงเรียนท่ีเปนเครือขาย   พิจารณาจากสภาพทางภมิูศาสตร   ท่ีตั้ง
ของโรงเรียนท่ีใกลเคียงกัน         และสอดคลองกับเขตพ้ืนท่ีการปกครองรวม  80  เครือขาย    แตละ
เครือขายประกอบดวยโรงเรียน   4 – 8 โรงเรียน    ซ่ึงอาจคละกันระหวางโรงเรียนขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก     แตละเครือขายจะมีการคัดเลือกผูประสานงานเครือขายจากผูบริหารโรงเรียน
เพื่อทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน 
 
     การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  หมายถึง    การท่ีผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน    ตองสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมแบบมีสวนรวม จัดองคการใหมีบรรยากาศแบบมี
สวนรวม           ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียนท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบนี้   การใช
เทคโนโลยีในการบริหาร   และการสงเสริมสนับสนุนผูรวมงานในโรงเรียนตางๆในเครือขาย
โรงเรียน    ใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร  ไดเขารวมกระบวนการการจัดการภายใน
เครือขาย   เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรในเครือขายไดรับขอมูลขาวสารและใชระบบสารสนเทศใน
การจัดการมากนอยเพียงใด  รวมท้ังภูมิหลังและภาวะผูนํา  ท่ีมีสวนทําใหบุคลากรในเครือขายมี
สวนรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบและรวมรับผลประโยชน   รวมท้ังความรูสึกนึกคิดของ
บุคลากรในเครือขายโรงเรียนท่ีมีตอผูประสานงานเครือขายโรงเรียน   และการจัดกิจกรรมตางๆ
รวมกัน  โดยความรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางเปนกัลยาณมิตร 
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    ประสิทธิผล  หมายถึง  ผลสําเร็จท่ีเกิดจากการมีสวนรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบของ
สมาชิกในเครือขายโรงเรียน   ตองมีการบริหารจัดการ  มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและใช
ประโยชนไดจริงมีการวางแผนหรือออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเครือขาย    มีการพัฒนาใน
ดานกระบวนการดําเนินงานท่ีเนนการมีสวนรวม    มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ  
มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ผลการพัฒนางาน คือ ทุกฝายเกิดความพึง
พอใจ  เปนท่ียอมรับของชุมชน  มีการขยายผลความสําเร็จของเครือขาย  และมีการสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน  และมีการเผยแพรตอสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร  ทราบระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขาย
โรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร และนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
ท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร     การดําเนินงานของเครือขายโรงเรียนท้ัง 80 เครือขายจะ
ดําเนินไปอยางตอเนื่องและเกิดความรวมมือโดยแทจริงจากโรงเรียนเครือขาย          โดยการนําของ
ผูประสานงานเครือขายไดนัน้  ประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงไวซ่ึง
เสถียรภาพ    การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัไดจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหจาก
เอกสาร และงานวิจยัท่ีเกีย่วของในประเดน็ตางๆ  ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่วกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
ตอนท่ี 2   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่วกับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน 
ตอนท่ี 3   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่วกับการบริหารเครือขาย ในประเทศและตางประเทศ 
ตอนท่ี 4   แนวคิดทฤษฎีและความรูพื้นฐานเก่ียวกับรูปแบบ 
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ตอนท่ี 1  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับการบริหารแบบมีสวนรวม 
 
 ปจจุบันมแีนวคิดในการบริหารองคการ ดวยการบริหารแบบมีสวนรวมอยางแพรหลาย  
เพราะเปนแนวคิดท่ีสอดคลองกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงคํานึงถึงการมีสวน
รวมของผูรวมงานทุกระดับ  สําหรับคําจํากัดความหรือความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม  
มีนักวิชาการและนักทฤษฎีไดใหความหมายดังนี ้
 
ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 

การบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง การจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  ความรับผิดชอบและรวมมือในองคการพัฒนาปฏิบัติดวยความเต็มใจ20  นอกจากนี้  
ภีรกาญจน  ไคนุนนา  กลาวถึง บริหารแบบมีสวนรวม PM (Participative Management)     หมายถึง 

การมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีข้ึน ทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาท่ีซับซอนท่ีเผชิญ
โดยองคการสวนใหญในปจจุบันนี้        องคการจะขาดประสิทธิภาพ ถาหากพนักงานมีเปาหมายท่ี
ขัดแยงระหวางกัน PM ชวยสรางกลุมงานท่ีมีประสิทธิภาพ              และประสานงานระหวางกันได  
ความสําคัญ กอใหเกิดความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา - ผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดความ
ผูกพันของพนักงานตอองคกรเพ่ิมมากข้ึน เกิดความไววางใจฝายบริหารมากข้ึน พนักงานท่ีมีสวน
รวมจะมีความรูสึกไววางใจฝายบริหารมากข้ึน ทําใหการบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายมากข้ึน 
ถาหากวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูกพัน ยอมรับการเปล่ียนแปลง     และไววางใจฝายบริหารมากข้ึน ทํา
ใหงานการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน การติดตอส่ือสารจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบนเปนไป
ในทางท่ีดีข้ึน การมีสวนรวมบังคับใหมีการติดตอส่ือสารจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบน กอใหเกิดการ
สรางทีมงานอยางมีประสิทธิภาพการมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีข้ึน21  สําหรับ
ประกอบ  กุลเกล้ียง   และ  สิทธิพร   ล้ิมบริบูรณ   ไดใหความหมายของการบริหารแบบมีสวน
รวม (Participative management) วาคือ วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตัดสินใจ ซ่ึงเปดโอกาสให
ทุกฝายซ่ึงเกี่ยวของกับงานหรือการบริหารมีสวนแสดงความคิดเห็น และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ท้ังนี้เนื่องจากการทํางานในองคการนั้น              ส่ิงสําคัญท่ีสุดของผูบริหารคือ การ
ตัดสินใจ  ในประเทศโลกเสรี เช่ือเร่ืองความเสมอภาคและประชาธิปไตย   เช่ือวาถาเอาวิธีการนี้มา

                                                 
20 การบริหารแบบมีสวนรวม  [ Online] , accessed  10  May  2006  Available from  

www.kunkroo.com/admin1.html - 47k   
21 ภีรกาญจน  ไคนุนนา , การบริหารแบบมีสวนรวม [Online] , accessed   10  May  2006  

Available from  http://www.thaisouthtoday.com/index.php? 
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ใชกับการบริหารแลว จะชวยเพิ่มความพอใจ และแรงจูงใจใหผูรวมงาน การบริหารแบบมีสวนรวม
ตองเร่ิมท่ีผูบริหารมีความเช่ือในวิธีการนี้วา     การมีสวนรวมจะทําใหการตัดสินใจน้ันสมบูรณ
ดีกวา ถามีสวนรวมจากผูรวมงาน   การทํางานในกระบวนการนี้สวนดีคือ เปนการส่ือสารใหเขาใจ
กระบวนการท่ีจะไปถึงข้ันสุดทายในการตัดสินใจ        การมีสวนรวมจะทําใหการวางแผนตางๆ 
ถูกตองชัดเจนตรงตามความตองการ  ผูนําแบบส่ังการอยางเดียว ทําใหขาดความรวมมือ    และทํา
ใหงานบรรลุตามเปาหมายไดยากทําอยางไรจะไปถึงเปาหมายโดยอาศัยความรวมมือจากคนอ่ืน
ไมใชตองทําอยูคนเดียว22 

 
นอกจากนี้เม่ือป ค.ศ. 1978 แอนโทนี (Anthony) ใหความหมายของการบริหารแบบมีสวน

รวม (participative management) ไวอยางชัดเจนวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง 
กระบวนการท่ีผูใตบังคับบัญชาท่ีมีสวนเกีย่วของเขามามีสวนในกระบวนการตดัสินใจ โดยเนนใหผู
มีสวนเกีย่วของไดใชความเชีย่วชาญ และความคิดสรางสรรคมาชวยแกปญหาทางการบริหาร โดย
ผูบริหารยอมแบงอํานาจการตัดสินใจใหกบัผูใตบังคับบัญชา ท่ีสําคัญคือ ตองพยายามให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมตัดสินใจอยางแทจริงในเร่ืองท่ีสําคัญขององคการ ไมใชเพียงการรับรู
และสัมผัสปญหาเพียงผิวเผิน23  ตอมาป ค.ศ. 1990  รอบบ้ินส (Robbins)  ใหคําจํากัดความของการ
บริหารแบบมีสวนรวมวา เปนวิธีการบริหารที่ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจกับผูบริหาร24  และในป ค.ศ. 1996  ลัสสิเออ (Lussier)  ใหความหมายการบริหารแบบมี
สวนรวมวา เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  ในการตั้ง
วัตถุประสงค     และวางแผนที่จะทํางานใหสําเร็จ25  

 สรุป  การบริหารแบบมีสวนรวม   หมายถึง  กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร
และสมาชิกในการต้ังวัตถุประสงค  วางแผนรวมกัน  ผูบริหารแบงปนอํานาจใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและในการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญ  ทําใหเกิดความรวมมือ  เกดิความผูกพันและ

                                                 
22 ประกอบ   กุลเกล้ียง   และ  สิทธิพร   ล้ิมบริบูรณ ,การบริหารแบบมีสวนรวม [Online], 

accessed  10  May  2006 Available  from  http://area.obec.go.th/mukdahan1/ knowledge/ 

view.php?210 
23 William. P Anthony , Participative  management ( Massachusetts : Addition –Wesley., 

1978), 3 . 
24 S.P Robbins ,  Organization  Theory  :  Structure , Design, and  applications,  3rd  ed   

(New Jersey : Prentice-Hall  Inc .,1990),5 . 
25 R.N Lussier  , Human  relations  in  organization  , 3thed . (Chicago : Irwin, 1996),11. 
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ไววางใจฝายบริหารมากข้ึน  ยอมรับการเปล่ียนแปลง และกอใหเกดิทีมงานท่ีเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  

  
ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม 
 มีนักวิชาการท่ีกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไวหลายทาน  
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง  กลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 5 ประการ ดังนี ้ 1)  
การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิด   และอภิปรายรวมกนัระหวางผูเกีย่วของ     ทําใหเกดิ
ความคิดเหน็ท่ีหลากหลาย   ทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาการคิดเพียงคนเดียว2) การมี
สวนรวมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกดิการตอตานนอยลง ในขณะเดยีวกันกจ็ะ
เกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากนีย้ังเปนวิธีการท่ีผูบริหารสามารถใชทดสอบวา ส่ิงท่ีตนเองรูตรง
กับส่ิงท่ีผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 3) เปดโอกาสใหมีการส่ือสารท่ีดีกวา สามารถ
แลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณในการทํางานรวมกนั ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี
ตอกัน 4)   เปดโอกาสใหผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของ      มีโอกาสไดใชความสามารถ  และทักษะใน
การทํางานรวมกัน เกิดความมีน้ําใจ (team spirit) และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากข้ึน 5)  การมี
สวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน และสงเสริมใหมีการ
ปรับปรุงงาน มีความเปนไปไดสูง ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน26 

 
 แอนโทน ี (Anthony) สรุปประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 8 ประการ สรุป
สาระสําคัญไดดังตอไปนี ้  1) กอใหเกิดความพรอมตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกดิข้ึน    2) ทําให
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานราบร่ืน 3)ทําใหพนักงานมีความผูกพันตอหนวยงานมาก
ข้ึน 4) ทําใหมีความไววางใจตอฝายบริหารมากข้ึน   5) ทําใหการบริหารพนักงานงายข้ึนเนื่องจาก
การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานยอมรับตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน มีความผูกพันตอ
หนวยงานและมีความไววางใจตอฝายบริหารมากข้ึน  6) ทําใหการตัดสินใจทางการบริหารมี
คุณภาพดีข้ึน การท่ีมีฝายพนกังานมาชวยตัดสินใจทําใหฝายบริหารไดขอมูลในการตัดสินใจมากข้ึน  
7)  ทําใหการติดตอส่ือสารจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบนดีข้ึน  8)  ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน การ
บริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานเขาใจเปาหมายไดตรงกัน และมีทิศทางการดําเนินงานไป

                                                 
 26 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,”  วารสารวิชาการ  กรมวิชาการ 
5, 4  ( เมษายน 2545) : 9. 
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ในทางเดยีวกนั ทําใหลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานสงผลใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน27  
สําหรับเดวิส (Davis ) สรุปประโยชนของการมีสวนรวมไวดังนี้ คือ  การมีสวนรวมชวยในการเพิ่ม
ผลผลิตใหสูงข้ึน คุณภาพของงานดีข้ึน   ไดรับความคิดเห็นมากข้ึน  มีแรงจูงใจมากข้ึน  มีความรูสึก
ยอมรับซ่ึงกันและกัน  ทําใหนับถือตนเองมากข้ึน    มีความพึงพอใจตองานสูงข้ึน   มีความรวมมือ
กันมากข้ึน     ลดความเครียดลงได      มีความผูกพันตอเปาหมายของงานสูงข้ึน  ยอมรับตอการ
เปล่ียนแปลงไดดีข้ึน  ลดอัตราการเปล่ียนงาน   ลดการขาดงาน  และมีการส่ือสารกันดีข้ึน28     สวน  
กอรดอน (Gordon Judith R.) สรุปถึงคุณคาของการมีสวนรวมไวดังนี ้คือ  การมีสวนรวมทําใหเกดิ
การยอมรับตอความคิดของฝายบริหารไดมากข้ึน  เกิดความรวมมือระหวางฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการสูงข้ึน   ลดอัตราการเปล่ียนงาน    ลดการขาดงาน  ลดการรองเรียนและขอของใจตางๆลง  
ทําใหยอมรับตอการเปล่ียนแปลงไดมากข้ึน   และมีเจตคติตองานและหนวยงานดีข้ึน29 

 สรุปไดวา ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม มีผลโดยตรงตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและลดปญหาตางๆ  เพิ่มกาํลังใจของพนกังานหรือสมาชิก อันจะเปนผลใหเกดิการ
ยอมรับ และมีความผูกพันระหวางบุคลากรดวยกัน และมีผลตอการเปล่ียนแปลงมากขึ้น 

 
องคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม 

องคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่ง     ในการท่ีจะทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวมข้ึนใน
องคการหรือไม  คือ  ผูนํา  จากแนวคิดของเฮาส (House ) ผูนําท่ีสามารถทําใหเกดิการบริหารแบบมี
สวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ ผูนาํท่ีมีพฤติกรรม ดังตอไปนี ้      1)มีการแบงปนขาวสาร
ขอมูล(Sharing   of   Information)    หมายถึง  ปริมาณขาวสารที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับ  มีจํานวน
มากนอยเพียงใด  และการใชขอมูลในการบริหารมากนอยเพียงใด  และอยางไร  กบัผูมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน    กันคนท่ีมีบุคลิกครอบงํา  เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน     เอาใจใสกบัความคิดเหน็
ตางๆ  รวมท้ังขอเท็จจริง  และความรูสึกของผูปฏิบัติงานท่ีไมคอยแสดงออก  ชวยเหลือผูปฏิบัติงาน
ในการส่ือสารกับคนอ่ืน    2) การแบงปนอํานาจ (Sharing   of  Power)  หมายถึง  ผูนําการกระจาย
อํานาจไปสูผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด  กระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆ    ชะลอการ

                                                 
27 William P. Anthony ,Participative  management (Massachusetts : Addition – Wesley., 

1978), 27 - 29. 
 28 Davis  Keith ,  Human  behavior  at  work : Organizational  behavior  (New York : 
McGraw-Hill, 1981 ),160. 
 29 Judith R. Gordon ,   A  diagnostic  approach  to  organizational  behavior  (Boston : 
Allyn  and Bacon , 1987) , 627 . 
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ประเมินทางเลือกไว  จนกวาจะเสนอออกมาหมดแลว    ช้ีแนะกระบวนการกล่ันกรองทางเลือก    
เลือกแนวทางแกไข    การตัดสินใจตองไมเปนระบบประจํา  ซํ้าซาก (Routine)   ขอมูลในการ
ตัดสินใจตองไมเปนมาตรฐานเกินไปและไมเปนระบบศูนยกลาง  3) การแบงปนอิทธิพล  (Sharing   
of  Influence )  คือ  การยอมรับในอิทธิพลของผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด   ในการตัดสินใจ
แตละคร้ังตองใหเวลากับสมาชิกในการเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ  สวนผูใตบังคับบัญชาจะ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตอเม่ือ    รูถึงความจําเปนในเร่ืองของเสรีภาพที่ไดรับ รูสึกถึง
ความชอบธรรมของตนตอการเขาไปมีสวนรวมในการตดัสินใจ รูสึกถึงความสามารถของตนในการ
เขารวมตัดสินใจ  และเช่ือม่ันในความสามารถของตน30      องคประกอบท้ัง 3 ประการ  จะเปนตัว
บงช้ี  บรรดาผูนําในองคการตางๆไดเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา  หรือผูปฏิบัติงานเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานไดมากนอยเพียงใด  ความมากกวาหรือนอยกวา จะเปนตัวท่ีมีผลกระทบตอ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานวาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ (Positive  or  Negative)  ซ่ึงธรรมชาติของ
การบริหารแบบมีสวนรวมประการหนึ่ง  คือ การลดอํานาจ (Reduce Power) ของผูบริหารใหอยูใน
ภาวะท่ีเทาเทียมหรือใกลเคียงกับผูปฏิบัติงาน31  สําหรับฮัลโลแรน (Halloran) เปรียบผูนําแบบมีสวน
รวมวาเปนผูนาํตามทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (McGregor) เหตุผลเพราะผูบริหารมองวาคนงาน
เปนคนตามทฤษฎี Y ผูบริหารก็จะบริหารคนแบบ Y คือใหเกยีรติ ใหความเช่ือถือ และมอบหมาย
งานใหรับผิดชอบ32 
 จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับภาวะผูนําตาม
แนวคิดของเฮาส (House) และฮัลโลแรน(Halloran) มีวจิัยในประเทศไทยท่ีเกีย่วของกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม  ท่ีใหความสําคัญกับภาวะผูนําดังนี้คือ 
 

สัมฤทธ์ิ  เพชรสังคุณ ไดวิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน          สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ  เขตการศึกษา 9 พบวา 1) แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน  สวนใหญเปนแบบ
นักพัฒนามากท่ีสุด 2)ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ มีทิศทางการใชแบบภาวะผูนําในมิตมุิง

                                                 
30 R.J.  House, A Path  Goal  Theory  of  Leader  Effectiveness (New  York ,Free  Press : 

Administrative Science  Quarterly)  16 ,1971), 460-465. 
31 R.J.House,  A.C. Filley  and  S. Kerr , Managerial  Process  and  Organizational  

Behavior  (Illinois  : Scott,  Foreman  and  Company, 1976) ,54-56. 
 32 J. Halloran, Applied  human  relation  : an  organizational    approach , 3 rd  ed. 
(Englewood   Cliffs , N.J. : Prentice – Hall , 1987) , 254. 
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ประสิทธิผล  มิติมุงสัมพันธภาพ   และมิตมุิงงาน 3) ความสัมพันธระหวางเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  
และระยะเวลาดํารงตําแหนงของผูบริหารกับการใชแบบภาวะผูนํา  ท้ังแบบท่ีมีประสิทธิผลมากและ 
ประสิทธิผลนอยแตกตางกันอยางไมมีนยัสําคัญทุกกรณี  ยกเวนผูบริหารท่ีมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี33 
และสุภาพร   รอดถนอม  ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง      และการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล   กับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของอาจารย
พยาบาล  วทิยาลัยพยาบาล   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลง  มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองคการ       สวนการบริหารแบบ
มีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางกบัประสิทธิผลองคการ34   
 
 ซัชคิน (Sashkin)   ไดกลาวถึงการบริหารงานแบบมีสวนรวม  เปนเร่ืองเกี่ยวกับการให
พนักงานไดมีการวางแผน  และควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานดวยตัวของเขาเอง  อยางไรก็ตาม
ผูใตบังคับบัญชาก็จะสามารถเขามามีสวนรวมในการวางแผน  และควบคุมงานไดในลักษณะตางๆ
ตามความสําคัญท่ีแตกตางกนัไป  ซ่ึง ซัชคิน (Sashkin)   ไดเสนอวิธีสําคัญ 4 ประการในการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม  ดังนี ้
 1.  การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย  (Participation  in  Goal  Setting)  มีความหมายถึง  
การท่ีผูปฏิบัติงานท้ังในระดับบุคคล  ระดับผูบังคับบัญชา  หรือระดับกลุม  ไดมีสวนรวมในงาน  ใน
การกําหนดเปาหมายของงานเพ่ือท่ีพวกเขาจะไดพยายามทําใหงาน หรือผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไวและเกดิผลงานท่ีด ี
 2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation  in  Decision  Making)  เปนการมีสวน
รวมของผูใตบังคับบัญชาในการมีสวนรวมใหคําปรึกษาหารือในหลายๆโอกาส  มีอิทธิพลในการ

                                                 
33 สัมฤทธ์ิ  เพชรสังคุณ , “การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน      สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  เขตการศึกษา 9”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    ภาควชิาบริหารการศึกษา     คณะ
ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2539),บทคัดยอ. 

34 สุภาพร   รอดถนอม,  “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงและการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล กับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของอาจารย
พยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”     (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑติ      สาขาพยาบาลศึกษา      คณะพยาบาลศาสตร        บัณฑติวิทยาลัย         จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2542 ),บทคัดยอ.   
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กําหนดเปาหมายของงาน  มีสวนรวมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตัดสินใจ  ตลอดจน
ตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตางๆ 
 3.  การมีสวนรวมในการแกปญหา (Participation  in  Problem  Solving)  เปนความตองการ
ผูใตบังคับบัญชาเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล  พัฒนาแนวคิดใหมๆในการทํางานโดย
ตั้งอยูบนพืน้ฐานของขอมูลนั้นๆ  และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีความคิดใหมๆในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน 
 4.  การมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลง  (Participation  in  Change)   การมีสวนรวมใน
รูปแบบนี้จะมีความยากและซับซอนและถือเปนจุดท่ีสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมี
สวนรวมในการแกปญหา  โดยท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาน้ันไดเขามามีสวนรวมในการ
สราง  วิเคราะห  และแปรความหมายของขอมูลองคการ  เพื่อท่ีจะทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ  ในการ
แกปญหาขององคการ   เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการ 
 
 นอกจากนี้ ซัชคิน (Sashkin) ยังไดเสนอรูปแบบของผลกระทบจากการบริหารงานแบบมี
สวนรวม (The  effects   of  Participation : A Model)  ซ่ึงแสดงไวในแผนภูมิท่ี 3โดยรูปแบบนีจ้ะ
สรุปใหเห็นถึงการทํางานของการมีสวนรวม  โดยการมีสวนรวมแบบงายก็คือ  การตั้งเปาหมาย  
และการตัดสินใจซ่ึงจะมีลักษณะท่ีคลายกนัคือ  จะทําใหผูปฏิบัติงานไดมีการควบคุมตนเอง  หรือมี
ความเปนอิสระในการทํางานมากข้ึน    และในทางออมจะทําใหเกดิการยอมรับ  และความผูกพนั  
ซ่ึงการยอมรับ และความผูกพันท่ีเกดิข้ึนนี้เปนหนึ่งในผลลัพธท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลของผลงาน  
และผลผลิตมากข้ึน  การมีอิสระในการทํางานในระดับสูงนั้นเปนหนึ่งในสองเง่ือนไขของความ
ตองการท่ีมีผลตอประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนการเพิ่มความรูสึกปลอดภัย
ใหกับพนักงาน  สวนอีกสองแบบนั้นมีความซับซอนมากกวาคือ  การมีสวนรวมในการแกปญหา  
และในการวางแผนเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง  ซ่ึงมีผลเปนอันดับแรกในการทําใหรูสึกวางานนัน้มี
ความหมาย  มีคุณคา  โดยการท่ีรูสึกวางานนั้นมีความหมาย   มีคุณคาจะเปนการเพิ่มความรูสึกของ
การประสบความสําเร็จ  และการทํางานไดลุลวงสมบูรณ  ซ่ึงทําใหเกิดความพึงพอใจและมีผลตอ
ประสิทธิผลของงาน  และผลผลิตขององคการได  การมีคุณคา  มีความหมายของงานน้ันจะเปนส่ิงท่ี
กอใหเกิดความรูสึกที่ทาทาย ใหกับพนักงานซ่ึงเปนเง่ือนไขอีกอยางหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร35 

                                                 
35 M. Sashkin , A  manager’s  guide  to  participative  management  (New  York : AMA. 

Membership  Publications  Division, 1982) , 110-113. 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงผลจากการใชการบริหารแบบมีสวนรวม 
ท่ีมา :  M. Sashki , A  manager’s  guide  to  participative  management  (New  York : AMA.  
 Membership  Publications  Division , 1982) , 110-113. 
 
  แอนโทนี (Anthony) เปนนกัวิชาการคนสําคัญในเร่ืองการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงเขาได
เสนอภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในลักษณะแกนตอเนื่อง (Continuum of management 
styles) ไวดังรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 4 
แบบ            อัตนิยม อัตนิยมแตรับฟง          รับฟงคําปรึกษา     มีสวนรวม      ตามสบาย 

(Autocrat)              (Benevolent         (Consultative               (Participative            (Free-Rein  
                     Autocrat)                  Management)                Management)           Manager) 

 
 

คุณลักษณะ      อํานาจตัดสินใจ   อํานาจตัดสินใจ          อํานาจตัดสินใจ              การตัดสินใจมา      การตัดสินใจ 
           ทั้งหมดอยูกับ     ทั้งหมดอยูกับผู            ทั้งหมดอยูกับผู             จากทั้งผูบริหาร       เกิดจากกลุม 
           ผูบริหาร               บริหารแตยอม            บริหารแตการ               และลูกนองโดย       ผูบริหารเปน 
          รับฟงเสียงของ           ตัดสินใจบางอยาง          ผูบริหารเปน           สมาชิกคนที่ 
         ลูกนอง           ไดขอมูลจากลูกนอง      หัวหนาทีม              หน่ึงของกลุม 
แผนภูมิท่ี 4   ภาพแกนตอเนือ่งของรูปแบบในการบริหาร 
ท่ีมา:William P.Anthony , Participative Management (Massachusetts: Addison-Wesley. 1978),13. 
  

ลักษณะของการมีสวน

การมีสวนรวมใน
การต้ังเปาหมาย การ
มีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ 

การมีสวนรวมใน
การแกปญหา การมี
สวนรวมในการ
เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบโดยตรง 

ควบคุม/  
การมีอิสระ 
ในงาน 

การบรรลุถึง
ความมีความ 
หมายในงาน 

การยอมรับ 
และความผูกพัน 

ความปลอดภัย 

ความทาทาย 

ความพึงพอใจ 

นวัตกรรม 

ประสิทธิผล 
ของงานและ 
ผลผลิต 

ผลกระทบที่มากที่สุด 
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 จากแผนภูมิท่ี 4  จะเห็นวาการบริหารแบบมีสวนรวมนัน้ การตัดสินใจมาจากท้ังผูบริหาร
และลูกนอง โดยผูบริหารเปนหัวหนาทีม โดยลักษณะการบริหารดังกลาวคอนไปทางการใหอิสระ
แกผูใตบังคับบัญชา 
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไว 4 รูปแบบ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้  

1.  การปรึกษาหารือ (consultative management) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (committee) 
รูปแบบนี้เปนการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน มีสวน
รวมรับผิดชอบในการดําเนนิการดวย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดับ
ตนข้ึนไป 

2.   กลุมคุณภาพ (Q.C. Circles) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานในรูป
ของกลุมบุคคล 3-10 คน ท่ีอยูหนวยงานเดยีวกัน รูปแบบกลุมคุณภาพนี้เหมาะสําหรับใช
ผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ หรือระดับหวัหนางาน เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
ไดมีโอกาสทํางานรวมกนั เพื่อคนหาปญหา วิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทาง
แกปญหาดวยตนเอง ซ่ึงมีประบวนการในการบริหารกลุมสรางคุณภาพ 4 ข้ันตอน P (Plan) การ
วางแผน D (Do) การปฏิบัติ C (Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุงแกไข หรือ 
PDCA นั่นเอง  

3. ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) เปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบมี
สวนรวมท่ีไดผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกตางจากขอเสนอแนะท่ีมกัพบเห็นท่ัวไป ท่ีมี
ลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเหน็  รูปแบบนีจ้ะมีแบบฟอรมขอเสนอแนะใหผูปฏิบัติงาน
หรือผูเกี่ยวของกรอกตามแบบท่ีกําหนด 

4. ระบบสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกจิการ (employee ownership 
plan) รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการของบริษัท หนวยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการ
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนเปนเจาของกจิการดวยการลงทุนซ้ือหุนของบริษัท หรือ
บริษัทอาจจายโบนัสสวนหนึ่งเปนทุนเรือนหุนในแตละป จะชวยใหผูปฏิบัติมีความรูสึกเปนเจาของ
กิจการเอง และมีความรูสึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนรวมกัน36 
 
 

                                                 
 36 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง , “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,”  วารสารวิชาการ  กรมวชิาการ 
5, 4  ( เมษายน 2545) : 10-11. 
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เงื่อนไขการสรางบรรยากาศการบริหารแบบมีสวนรวม  
 การนําการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชในองคการมักจะไมประสบความสําเร็จ       มักจะมี
สาเหตุมาจากหลายปจจยั ดวยเหตุนี้     เพ่ือใหการคาดหวังจากการนําการบริหารโดยการมีสวนรวม
ไปใชประสบความสําเร็จนัน้ จึงควรคํานงึถึงเง่ือนไขในการสรางบรรยากาศการบริหารแบบมีสวน
รวมในองคการ  ซ่ึงระบุไวเปนขอๆดังนี้คือ  

ภาวะจิตใจ       และกําลังความสามารถในการรวมกิจกรรม      และสมัครใจรวมกิจกรรม 
ผูรวมงานชอบท่ีจะรวมกิจกรรมอะไร        กิจกรรมท่ีผูรวมงานจะมีสวนรวมจะมีผลไดเสียกับเขาใน
อนาคตอยางไร          กาลเวลาเหมาะสมท่ีจะใหเขามีสวนรวมอยางมีความหมายหรือไม   การมีสวน
รวมมีผลคุมคามากนอยเพียงใด   ประเด็นตางๆซ่ึงผูบริหารตองนํามาพิจารณาดังกลาวนี้ หมายถึง 
จะตองพิจารณาลูทาง    และวิธีการตางๆท่ีจะทําใหการนําวิธีการบริหารมาใชใหประสบความสําเร็จ
ตามความคาดหวัง   รูปแบบและพฤติกรรมทางการบริหารจึงเปล่ียนแปลงไปและมีลักษณะเปนวิชา
อาชีพ (Professional) และใชวิธีการเชิงวิทยาศาสตรยิ่งข้ึน          จากส่ิงท่ีตองคํานึงถึงดังกลาวแลว  
ความจําเปนท่ีจะตองนําการบริหารแบบมีสวนรวมมาใช         เพื่อสนองความตองการทั้งในสวนคน
ผูปฏิบัติงาน องคการความคาดหวังและความตองการรวมกัน  ดังท่ีพุตติ( Putti)อางถึงลอวเลอร 
(Lawler) วา “ตามกฎ  การบริหารแบบมีสวนรวม  มีความเปนไปไดมากกวาท่ีจะเพ่ิมระดับของ
ความพึงพอใจ  และการจูงใจมากกวาการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ” (As a rule, participative 
management is more likely to produce high levels of satisfaction and motivation than an 
authoritarian     management )37  

 สําหรับ รูปแบบการบริหารโดยการมีสวนรวมตามแนวคิดของ  เดวิสและนวิสตรอม 
(Davis and Newstrom)  กลาววา   ผูบริหารมีความจําเปนท่ีจะตองสรางบรรยากาศ  การจัดองคการ 
ภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบนี้ การใชเทคโนโลยีในการบริหาร การสงเสริมสนับสนุน
ผูรวมงานใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร ดังแผนภูมิท่ี 5  นี ้

                                                 
37 Joseph M. Putti , Management  : A  functional  approach  (Singapore  :  McGraw – Hill  

Book  Company , 1987) , 306 . 
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แผนภูมิท่ี 5  รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
ท่ีมา : Davis, Keith.  And  John W. Newstrom , Human Behavior at Work: Organizational , 7th ed.    
International Student Edition (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985),195-196.       
 

เดวิสและนวิสตรอม (Davis and Newstrom)  ไดกลาวขางตนวา การบริหารแบบมีสวนรวม  
ตองประกอบดวย  5 องคประกอบ ดังนี้   1) บรรยากาศของการมีสวนรวม(Environment)  2)
องคการ   (Organization)  3) มีสวนสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน(Employee)ใหมีโอกาสในการมี
สวนรวมในการบริหาร 4)  ภาวะผูนํา (Leadership)  5)  การใชเทคโนโลยี(Technology)ในการ
บริหารแบบมีสวนรวม38 

  จากแนวคิดของ เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom)นัน้การจัดองคการเปน
องคประกอบหน่ึงของการบริหารแบบมีสวนรวมซ่ึง  ธงชัย  สันติวงษ  ใหความหมายวา   การจัด
องคการ  หมายถึง  การกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาท่ี  การแบงสวนงาน  และการจัดสายงาน  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค 

การจัดองคการ  เปนหนาท่ีของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบหนาท่ีงานตางๆ
ภายในองคการ    การจัดองคการเปนเร่ืองท่ีตอเนื่อง  และเปนเหตุเปนผลโดยตรงจากแผนงานท่ี
กําหนดไว  โครงสรางองคการท่ีจัดคือ  ความพยายามท่ีจะใหมีส่ือ  เคร่ืองมือ  หนทางที่จะทําใหงาน
ท่ีวางแผนสําเร็จลงได  ดังน้ันองคการจึงควรมีความสมดุลกับความจําเปนของปริมาณงานท่ีกําหนด  
การจัดองคการแสดงใหเห็นถึงกระแสการไหลของงาน  ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงขอบเขตของ
งาน  เปนกรอบชวยเช่ือมโยงความพยายามจากข้ันตอนการวางแผนไปสูผลสําเร็จในข้ันตอนของ
การควบคุม  จัดวางชองทางเพ่ือการติดตอส่ือสารและการตัดสินใจ  ปองกันการทํางานซํ้าซอน  และ
ขจัดความขัดแยงในหนาท่ีการงาน  ชวยใหกําลังความพยายามมีจุดหมายชัดเจน  โดยการจัด
                                                 

38 Davis Keith  and John W. Newstrom , Human Behavior at Work: Organizational , 
7thed. International Student Edition  (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985),195-196.       
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กิจกรรมใหสัมพันธกับเปาหมายตางๆ  นอกจากนี้โครงสรางขององคการจําเปนตองเปล่ียนแปลงให
เหมาะสม  และเขาไดกับสภาพแวดลอม  ถาวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติงานขององคการ
เปล่ียนไป    ความจําเปนในการปรับปรุงระบบยอยตางๆ  และการจดัความสัมพันธระหวางระบบ
ยอยก็ตองเกิดข้ึนตามมา39   
 แอนโทน ี (Anthony) ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวามี
องคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้  

1. ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดย
ผูใตบังคับบัญชาจะตองเกิดความตระหนกัถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของตน
และตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนของ
องคการเปนหลัก  

2. ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเร่ืองสําคัญ (involvement in important decisions or issues) 
การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสใหทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการ
ตัดสินใจในเร่ืองสําคัญ  โดยความสําคัญดังกลาวเปนความสําคัญของท้ังองคการและตัว
ผูใตบังคับบัญชา การที่ผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องท่ีไมสําคัญหรือไมเกี่ยวของมาใหผูใตบังคับบัญชา
มีสวนรวมลักษณะเชนนี้ไมใชลักษณะท่ีถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม 

3. มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการแลวการ
แบงอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลง 
แตการแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชากลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวม
รับผิดชอบงานมากข้ึน ถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้และไมยอมแบงปนการตัดสินใจไปให
ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็ไมอาจเกิดข้ึนได40 
 สแวนสเบอรก (Swansburg) ศาสตราจารยแหงวิทยาลัยการแพทยจอรเจยี ไดแบง
องคประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 1. การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกนัถือวาเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหารแบบมี
สวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณหากไดรับความ
ไววางใจใหดําเนินงานฝายบริหารเพียงดแูลความกาวหนาเปนระยะๆ และดูแลผลสุดทายของงานก็
เพียงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารจึงควรมอบอํานาจการตดัสินใจเทาท่ีจะสามารถทําไดแกผูปฏิบัติงาน 

                                                 
39 ธงชัย  สันติวงษ, องคการและการบริหาร , พิมพคร้ังท่ี 10 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

ไทยวัฒนาพานิช, 2539) ,227. 
40 W.P. Anthony , Participative  Management  (Manila , Philippines : Addison  Wesley  

Publishing Company, 1978) ,  3-5. 
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 2. ความผูกพนั (Commitment) การท่ีแตละคนท้ังผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาไดมาปฏิบัติ
รวมกัน มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัและเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอกัน และการ
ท่ีบุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตดัสินใจ รูเปาหมายขององคการ จะกอใหเกิดความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคการและพรอมท่ีจะทําผลประโยชนใหกับองคการ 

3. เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and objectives)       การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกันของผูบริหาร   รวมกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ             ยอมขจัดความขัดแยงท่ีจะ
เกิดข้ึนได เพราะทุกคนมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน    มีการทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ความเปนอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได   (Autonomy)      หมายถึง
ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดําเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ 
 5. คุณลักษณะอ่ืนๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีสวนรวม ควรเปนเร่ืองของ
การใหทุกฝายเขามามีสวนรวมไมใชการกดีกันคนออกไปจากการมีสวนรวม และการมีสวนรวมนั้น
ตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ41 
 
 อุซซ่ี (Uzzi) กลาวไวในบทความเร่ือง “Participative Management: What it is and is not”     
วาส่ิงสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวมมี 2 ประการ คือ  

1. การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวนและ      ทันสมัยตอพนักงาน เนื่องจากพนักงาน
เปนผูมีบทบาทในการรวมตัดสินใจ ดงันั้นขอมูลขาวสารจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีจะทําใหการ
ตัดสินใจนั้นถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในสวนนี้อุซซ่ี สรุปไววา “การศึกษาคือ กุญแจ
สําคัญท่ีจะทําใหความพยายามในการมีสวนรวมทุกชนิดประสบความสําเร็จ” (…education is the 
key to the success of every participation effort) 

2. พนักงานทกุคนมีความรูสึกเปนเจาของกิจการรวมกัน         และรวมมือกันอยางเต็มท่ี 
ตามกระบวนการมีสวนรวม42 

ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจของคนงานวา
จะชวยใหเกิดการปรับปรุงในผลผลิต  และยังกลาวอีกวาขอสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจตอไปน้ีมักจะถูกนาํมาอางในวรรณกรรมของการวิจัย  คือ  1) การเปดโอกาสใหมีการ

                                                 
 41 R. Swansburg , Management  and  Leadership  for  Nurse Management  (Boston : Jones  
and  Bartlett,  1996), 391-394. 
 42 Jones   Uzzi ,Participative  Management : What  it  is  and  is  not [ Online], accessed   
November   14 , 2002 Available  from http://proquest.umi.com/pqdweb? 
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แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย  ซ่ึงถือไดวาเปนปจจยัสําคัญท่ีทําใหมีขวัญกําลังใจและมี
ความกระตือรือรน  2)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนความสัมพนัธทางบวก      ท่ีจะทําใหครู
แตละคนมีความพึงพอใจกบัการเรียนการสอน  3)  ครูจะช่ืนชมครูใหญท่ีใหครูไดเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ        4)ในการตัดสินใจท่ีผิดพลาดเปนเพราะวาเปนการตัดสินใจท่ีดอยคุณภาพ หรือ 
เปนเพราะครูใหญไมยอมรับผูใตบังคับบัญชา  5)  ครูมิไดคาดหวงัท่ีจะเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจมากนัก      และในความเปนจริง  การเขาไปเกี่ยวของมากนกัก็ไมบังเกิดผลดี  6)  บทบาท
หนาท่ีในการตัดสินใจท้ังของครู     และผูบริหารจะเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติของปญหา43 
 
 ธรรมรส  โชติกุญชร  ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวกบัการบริหารแบบมีสวนรวม   คือ 
เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกีย่วของในการตัดสินใจ      เปนการมีสวนรวม
อยางแข็งขันของบุคคล    ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญในการแกปญหาของการบริหาร     
เปนการต้ังอยูบนฐานแนวคิดของการแบงอํานาจหนาท่ี        ท่ีผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการบริหาร
ใหกับผูใตบังคับบัญชา    ตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกีย่วของอยางแทจริงในกระบวนการ
ตัดสินใจท่ีสําคัญขององคการ  มิใชเพียงแตหวงใยหรือสัมผัสปญหา44 
 
 สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ   กลาววา  การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวม
ในการตั้งเปาหมายดวยตัวของเขาเอง  ก็ถือไดวาเปนการมีสวนรวมท่ีมีความสําคัญท่ีสุด   เพราะเปน
การมีสวนรวมทางสมองหรือทางความคิด             เม่ือบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือ
โครงการตางๆ  เขาก็จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา( psychological   commitment)          ท่ีจะทําให
เปาหมายหรือโครงการนั้นบรรลุ  นอกจากนั้นยังเกิดความรูสึกของการเปนเจาของในเปาหมายหรือ
โครงการ  ดังนั้นเม่ือถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ  และกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามท่ีเขาได
มีสวนกําหนดขึ้นมานั้น  การมีสวนรวมยังหมายถึงการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในภารกิจตางๆของ

                                                 
43 Wayne  K.  Hoy and   G. Miskel Cecil, Educational  Administration : Theory  Research  

and  Practice  , 5th  ed . (New  York  : McGraw – Hill Inc., 1996) , 290. 
44 ธรรมรส  โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม,” ในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ

แนวปฏิบัตใินการบริหารการศึกษา , หนวยท่ี 9-12  ( กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
2536 ), 224. 
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องคการ  ดังนัน้จึงเปนการตอบสนองความตองการทางสังคม  ความรักใคร   และความเปนเจาของ
ตามทฤษฎีลําดับช้ันความตองการของมาสโลวดวย45 
 
 นิตยา  เงินประเสริฐศรี      ไดกลาวถึงเหตผุลท่ีสํานักมนุษยสัมพันธ      สนับสนุน เร่ืองการ
มีสวนรวม  เพราะ 
 1.  ความพึงพอใจในเชิงปรัชญา   การมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีดีคนในสังคมเรียกรองกันมาก  
ผูบริหารที่บริหารงานแบบมีสวนรวม มีความเช่ือเกีย่วกับผูใตบังคับบัญชาวาเปนผูท่ีตองการทํางาน  
สนุกสนานในการทํางาน  และเปนคนท่ีมีคุณภาพท่ีจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ผูบริหารมี
บทบาทท่ีจะสงเสริมสารสนเทศใหผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใชในการตัดสินใจ  และผูบริหารยอมรับ
ในความคิดเหน็  ประสบการณและความตองการที่จะทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 2.  สองหัวดีกวาหวัเดยีว        โดยท่ีกลุมมีการอภิปรายโตแยงเกี่ยวกับการสรางทางเลือก
แกปญหาและเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดดวยวิธีการระดมสมอง (brainstorming)   
 3.  การสรางความเขาใจใหแกผูมีสวนรวม         การมีสวนรวมทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ
ปญหา  เหตุผลท่ีตองคนหาทางแกปญหา และการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอผูใตบังคับบัญชาเอง
ผูบริหารแบบประชาธิปไตยใชเทคนิคการมีสวนรวมเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาวิเคราะหประเด็น หรือ
ปญหาท่ีเกี่ยวของ เพื่อจะไดอธิบายใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาการตัดสินใจมีผลตอพวกเขาอยางไร  
รวมท้ังความสําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการดวย  กลาวโดยสรุป  การมีสวนรวม
ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับในเร่ืองการตัดสินใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามในส่ิงท่ีไดตัดสินใจไป
แลว 
 4.  การมีสวนรวมทําใหชองทางการติดตอส่ือสารชัดเจน      ในบางกรณี ผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับ      และเห็นความจําเปนของการตัดสินใจ        ท่ีจะเปล่ียนแปลงบางส่ิงบางอยาง           แต
ผูใตบังคับบัญชาก็ยังตอตาน  เพราะความไมเขาใจกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา     
แสดงใหเห็นวามีปญหาในเร่ืองการติดตอส่ือสาร  การมีสวนรวมทําใหมีการติดตอส่ือสารแบบ 2 
ทิศทาง (two-way  communication) 
 5.  การมีสวนรวมจะลดความกลัวของผูใตบังคับบัญชา   ผูใตบังคับบัญชามักจะกลัวในส่ิงท่ี
ไมรู  การมีสวนรวมทําใหมีการอภิปรายโตแยงเกี่ยวกับเหตุ                 และผลของการตัดสินใจน้ัน  
ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีสวนรวมจะเขาใจถึงการตัดสินใจมีผลอยางไรตอเศรษฐกิจและสังคมของตน 

                                                 
45 สรอยตระกูล (ติวยานนท)  อรรถมานะ , พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยกุต, 

พิมพคร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542) , 127. 
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 6.  การมีสวนรวมและการจงูใจมีความสัมพันธกัน  ลิเคิรท  (Likert) ช้ีใหเห็นวาสมาชิกจะ
พิจารณาเร่ืองภาระหนาท่ีขององคการเปนเร่ืองสําคัญ    เม่ือมีการจูงใจผูใตบังคับบัญชา      ทําให
สมาชิกแตละคนรูสึกวาวัตถุประสงคขององคการเปนเร่ืองสําคัญ  และงานท่ีตนเองปฏิบัติอยูเปน
ส่ิงจําเปนตอความสําเร็จขององคการ  สมาชิกควรพิจารณาบทบาทของตนวาเปนบทบาทท่ีสําคัญ
เม่ืองานไมบรรลุผลก็อาจปรับปรุงแกไขใหม  ซ่ึงจําเปนตองมีสวนรวมในงานนั้น46 

 
จากหลักการสําคัญท่ีกลาวถึงขางตน สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีหลักการสําคัญ        

6 ประการคือ  1) การกระจายอํานาจและการใหอํานาจในการตัดสินใจ            2)   ความไววางใจกัน 
3) การรวมกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและรวมรับผิดชอบดําเนินการ  4) มีความเปนอิสระท่ีจะ
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได  5)   ความผูกพันตอกันและรูสึกเปนเจาของหนวยงานรวมกนั
6) การใหขอมูลท่ีถูกตองครบถวนและทันสมัยตอทุกคนที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 

สําหรับงานวิจยัในประเทศไทยท่ีเกีย่วของกับการบริหารแบบมีสวนรวมในลักษณะตางๆ
หรือรูปแบบตาง  ดังน้ี  มัย สุขเอ่ียม  ไดทําวิจยัเร่ือง รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีสวน
รวมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวา ผูบริหารระดับสูงไดมีสวนรวมและตองการมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาสูงกวาผูบริหารระดับกลาง  ระดับตน  และอาจารย  ตามลําดับยังพบ
อีกวา อาจารยมีสวนรวมและตองการมีสวนรวมตํ่ากวากลุมอ่ืน  ท้ังนี้  ในการมีสวนรวมของแตละ
กลุมมากนอยแตกตางกันตามบทบาทหนาท่ี  ความรับผิดชอบและความเก่ียวของกับแผนแตละ
ระดับ  สวนวิธีการใหบุคลากรมีสวนรวมควรใชหลาย ๆ วิธี เชน การประชุมสัมมนา  การเปน
คณะกรรมการวางแผนระดับตาง ๆ การใหขอมูล เปนตน47   สวน เกศแกว   วิมนมาลา  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับเสรีภาพทางวิชาการ ของอาจารยพยาบาลใน
สถานศึกษาพยาบาล  ผลการวิจัยพบวา  อาจารยพยาบาลมีการรับรูวาการบริหารแบบมีสวนรวมและ
เสรีภาพทางวชิาการของอาจารยพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล    ในระดับปานกลาง   การบริหาร
แบบมีสวนรวมกับเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธ 

                                                 
46 นิตยา  เงินประเสริฐศรี, ทฤษฎีองคการ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ, พิมพคร้ังท่ี 3    

(กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542) , 81. 
47 มัย  สุขเอ่ียม.  “รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีสวนรวมของสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล”  (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑติ   สาขาบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร), 2535, บทคัดยอ. 
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กันทางบวกในระดับสูง48  และ สุภาพร   รอดถนอม  ศึกษาความสัมพนัธระหวางภาวะผูนําการ
เปล่ียนแปลงและการบริหารแบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล กับประสิทธิผล
องคการตามการรับรูของอาจารยพยาบาล   วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข      ผลการ 
วิจัยพบวาภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองคการ           
สวนการบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลาง   กับประสิทธิผล
องคการ49  ตอมา  อนงค  อนันตริยเวช  ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการมีสวนรวมในการ
บริหารมหาวทิยาลัยของอาจารย  มีท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย  ซ่ึงปจจัยภายใน 
ไดแก  1) ความซับซอนของโครงสรางการบริหารภายในมหาวิทยาลัย  2) จํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย  3) การรับแนวคิดตะวนัตกในการบริหารมหาวทิยาลัย  4) การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยและสถาบันท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวม  สวนปจจัยภายนอก  ไดแก 1) นโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2) การกระจายวังกดัและการรวมสังกัดของมหาวิทยาลัย 3) สภาพเศรษฐกิจ  
สังคมและการเมืองท่ีเปนประชาธิปไตย  นอกจากนี้  ผูบริหารตองมีทัศนคติท่ีดีตอการมีสวนรวมใน
การบริหารของอาจารยโดยการรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหอาจารยไดรวมในการตัดสินใจ
อยางกวางขวาง  สวนอาจารยตองมีวินยัในตนเอง  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  มีความรูเกีย่วกับ
เร่ืองท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางชัดเจน  ถูกตองและควรมีการพัฒนาอาจารยใหมีความรู  
ความขาใจเกี่ยวกับการบริหาร  และการจัดการยุคใหมประการสําคัญ      ตองสรางจติสํานึกรวมกนั
ระหวางผูบริหารและอาจารยวา  การมีสวนรวมในการบริหารอาจารย     ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในมหาวทิยาลัย  ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในมหาวิทยาลัย      จะมีผลโดยตรงตอคุณภาพ 

                                                 
48 เกศแกว  วิมนมาลา,  “ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับเสรีภาพทาง

วิชาการของอาจารยพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล”    (วทิยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาพยาบาลศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2538),บทคัดยอ. 

49 สุภาพร   รอดถนอม , “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํการเปล่ียนแปลงและการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล    กับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของ
อาจารยพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล      สังกัดกระทรวงสาธารณสุข”  (วทิยานิพนธปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพยาบาลศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), บทคัดยอ.   
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ของสถาบันและสังคมโดยรวม50 
 สําหรับรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  มีผูทําการวิจัยไดแก อภิญญา  
กังสนารักษ  ศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในองคการท่ีมีประสิทธิผล  ระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา  ผลการวิจัยพบวารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในองคการท่ีมีประสิทธิผล
ระดับคณะ  ประกอบดวยองคประกอบในดานตางๆ ดงันี้ 1) ดานการแบงปนอิทธิพล  ผูบริหาร
ระดับคณะตองเปนผูมีความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน  ไดรับการยอมรับนับถือ  มีการจูงใจใน
การทํางาน  มีความรับผิดชอบ  มีความกาวหนา  มีความพึงพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรับ  มีความ
ม่ันคงในการทาํงาน  มีความพึงพอใจกับสภาพการทํางาน  เพื่อนรวมงานและนโยบายการบริหาร   
2)  ดานการแบงปนขอมูล  ภายในคณะตองมีระบบสารสนเทศในการบริหาร  ตั้งแตการเกบ็
รวบรวมขอมูลการท่ีเก็บรักษาขอมูล  การประมวลขอมูล  และการนําเสนอขอมูล  ตลอดจนมี
ลักษณะและประเภทของขอมูลท่ี  ผูบริหารระดับคณะใหกับบุคลากรในคณะ    3) ดานการแบงปน
อํานาจ  ผูบริหารระดับคณะ  ควรมีพฤติกรรมแบบมุงคน  และมีภูมิหลังดานอายุ  การศึกษา  
ประสบการณสอน  ประสบการณบริหาร  และตําแหนงวชิาการ51 
 ตอมาป ค.ศ. 1989  เดวิสและนิวสตรอม (Davis & Newstrom)  ไดกลาวถึงขอจํากัดของการ
มีสวนรวมวาผูมีสวนรวมจะตองมีความรูความสามารถเพ่ือท่ีจะเขารวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ถา
บุคคลมีความรูท่ีหลากหลายดวยจะยิ่งทําใหการมีสวนรวมเพ่ิมประสิทธิภาพยิ่งข้ึน52   จนกระท่ังป 
ค.ศ.1990    ดิมมอค (Dimmock)  ไดกลาวถึง  การมีสวนรวมวา  การมีสวนรวม (participation)  เปน

                                                 
50 อนงค  อนันตริยเวช,  “ ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยไทย: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร”      (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 
2544),บทคัดยอ. 

51 อภิญญา     กังสนารักษ ,  “รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในองคการท่ีมีประสิทธิผล  
ระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา”  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
อุดมศึกษา   ภาควิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 ),
บทคัดยอ. 
 52Davis  Keith  and  John W. Newstrom , Human Behavior at Work:Organizational ,7thed. 
International Student Edition  (New York: McGraw-Hill Book Company, 1989), 241.  
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ผลมาจากความไววางใจท่ีเปดโอกาสใหคณะครูไดรวมมือกัน  (Collaboration)  ท่ีจะปรับปรุงแกไข
ใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนแกผูเรียน53 
 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร  กลาวถึง  ปจจัยท่ีทําใหการบริหารแบบมีสวนรวม  ประสบความสําเร็จ  
สรุปเปนประเด็นสําคัญดังนี้       1)  ผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารแบบมีสวนรวม          
และมีทัศนคติท่ีดีตอการบริหารแบบนี้  2)  ผูบริหารมีทักษะในการบริหารดี      เนื่องจากการบริหาร
ลักษณะนี้จําเปนตองใชทักษะของผูบริหารมากระตุน        และดึงศักยภาพของสมาชิกออกมาใชเพื่อ
ประโยชนหนวยงาน    โดยทักษะท่ีจําเปนคือ    ทักษะในการสื่อสาร     ทักษะในการแกปญหาความ
ขัดแยง  และทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง      3)  บุคลากรมีความรูความสามารถดี    เนื่องจาก
การบริหารแบบมีสวนรวมคือการใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ     และดําเนินงานของ
หนวยงาน             ดังนั้นเครือขายใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดีก็สามารถใชวิธีการบริหาร
แบบนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล     4)  บุคลากรมีความรักความผูกพันตอหนวยงาน 
5)  โครงสรางของหนวยงานไมซับซอน   มีสายบังคับบัญชานอย    หรือเปนองคการแบบราบ      6)
วัฒนธรรมองคการและบรรยากาศองคการเอ้ือตอการทํางานแบบเปนทีม  7)  มีระบบการส่ือสารใน
หนวยงานดี      หมายถึง      การติดตอส่ือสาร  และการไดขอมูลท่ีถูกตองครบถวนเพียงพอและ
ทันสมัยดวย  นอกจากนี้ ชูชาติ  พวงสมจิตร  ยังกลาวถึงอุปสรรคและขอเสนอแนะในการใชการ
บริหารแบบมีสวนรวม  ซ่ึงเปนปญหาท่ีเกี่ยวกับระบบคนและระบบงาน  ดังนี้  ผูบริหารไมยอมมอบ
อํานาจหรือแบงอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชา  ผูบริหารขาดทักษะในการบริหาร  บุคลากรขาด
ความรูความสามารถ  บุคลากรขาดความรักและความผูกพันตอหนวยงาน     และไมกระตือรือรนท่ี
จะทํางานใหหนวยงาน  โครงสรางขององคการไมเอ้ืออํานวย ตอการบริหารแบบมีสวนรวม  
บรรยากาศองคการและวัฒนธรรมองคการไมเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม  การมีขอมูลขาวสาร
ไมเพียงพอ  จากท่ีกลาวมานี้เง่ือนไขของการมีสวนรวมก็คือ 
 1. เง่ือนไขทางดานบุคคล  จะตองเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถจึงจะทําให
องคการบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ความไววางใจซ่ึงกันและกัน   ความไววางใจเปนบอเกิดท่ีสําคัญของการใหความ
รวมมือ  ถาปราศจากความไววางใจซ่ึงกันและกันเสียแลว   ความรวมมือการปฏิบัติงานจะไมเกดิข้ึน 
 3.  การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ   แตละคนจะมีขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกนั   
ถาทุกคนนําขอมูลท่ีมีอยูมารวมกัน  ก็จะทําใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

                                                 
53 Clive   Dimmock ,  School – Based  Management  and   School  Effectiveness  

(London: Routt edge, 1993) , 5. 
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         4.  ปจจัยจากภายนอกองคการ   ขอจํากัดจากภายนอกองคการจําเปนท่ีจะตองทําใหทุก
คนตองใหความรวมมือกันในการแกไขปญหา54 
 
 พุตติ(Putti)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม   พอสรุปไดวา    การมีสวนรวม
ในการบริหารของผูใตบังคับบัญชามีความเปนอิสระเพิ่มมากข้ึน  เปนโอกาสผูใตบังคับบัญชาได
แสดงความสามารถ  ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาตนมีคุณคามีความสําคัญกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดี  สรางบรรยากาศของความสามัคคี  เปนประชาธิปไตย  ทําใหเกิดความพึง
พอใจในการทํางานมากข้ึน     ลดปญหาความขัดแยง  ลดความไมพอใจท่ีเปนเหตุใหบุคลากรมี
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน55  ตอมาป ค.ศ.1994   ครานดอลลและพารแนลล  (Crandall  and  Parnell)  ได
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแนวโนมท่ีจะใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม  และความ
ตั้งใจในการลาออกจากงาน  โดยไดทําการสํารวจในนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  และใชเคร่ืองมือ
สํารวจเก่ียวกับ  ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล  ความพึงพอใจในงาน  ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ   
แนวโนมท่ีจะใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม  ระดับการบริหาร  ระยะเวลาท่ีมีประสบการณ
ในการบริหาร  และระยะเวลาท่ีมีประสบการณในการทํางานท้ังหมด  ซ่ึงจาการศึกษาพบวา  
แนวโนมท่ีจะใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมนั้นเปนตัวแปรท่ีสามารถพยากรณถึงความตั้งใจ
ในการลาออกจากงานไดมากท่ีสุด56  ตอมาป ค.ศ. 1997   มอสและโรวลิส (Moss  and  Rowles)   
ไดศึกษาเกี่ยวกับ  ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานของเจาหนาท่ีพยาบาล  และรูปแบบ
การบริหาร   โดยไดทําการศึกษาในเจาหนาท่ีพยาบาลจํานวน  623  คน  ซ่ึงมีสมมติฐานในการวิจัย
วา  การใชรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมน้ันจะสามารถสงผลตอความพึงพอใจในงานพยาบาลได  
จากการศึกษาพบวา  ความพึงพอใจในงานของเจาหนาท่ีพยาบาลจะมากข้ึนเม่ือมีรูปแบบการบริหาร

                                                 
 54 ชูชาติ     พวงสมจิตร ,  “การบริหารแบบมีสวนรวม,”  ในประมวลสาระชุดวิชา  
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ,  หนวยท่ี 5  (กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  , 2546 ), 223-225.  

55 Joseph M. Putti , Management  :  A  functional  approach  (Singapore  : McGraw –Hill  
Book  Company .,  1987 ) , 306 - 310 . 

56 William R. Crandall and John A Parnell , “On  the  relationship  between  propensity  
for  participative  management  and  intention  to  leave : Re-opening  the  case  for participation  
Mid-Atlantic,”   Journal   of  Business  (June  1994  ): issue. 
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เปนรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม57  ในปเดียวกัน  ฮวง (Huang)  ไดศึกษาในองคการธุรกิจของ
ไตหวัน  จํานวน  308 องคการ  ท่ีใชการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  พบวา การ
บริหารองคการโดยการยึดหลักการมีสวนรวมนั้นกอใหเกิดความรูสึก   และแสดงพฤติกรรมตอ
องคการในทางบวกสามารถลดการออกจากงาน  การขาด  ลา  มาสาย  ในองคการได  และยังสงผล
ใหประสิทธิผลขององคการอยูในระดับสูง  ซ่ึงสังเกตจากการท่ีองคการมีผลกําไร  มีการแบงปน
ผลประโยชน  และมีการขยายองคการในระดับสูงดวย58 
 
ความสามารถในการส่ือสาร 
 จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมนัน้  พบวา  ความสามารถใน
การส่ือสาร  เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลของ
เครือขาย ซ่ึงมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการส่ือสาร  ดังนี้ 
 สแวนสเบอรก (Swansburg)  กลาววา  การส่ือสารท่ีไมดีหรือขาดประสิทธิภาพนั้นจะ
กอใหเกิดความตึงเครียดในองคการได  หรือจะกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  และอาจทําให
อัตราการขาดงาน  โอนยาย  ลาออก  หรือการประทวงมากข้ึน  ส่ิงท่ีจะตามมาคือผลผลิตท่ีต่ําและไม
มีคุณภาพ 
 การส่ือสารในรูปแบบของการบริหารแบบมีสวนรวมนัน้  จะกอใหเกิดความมุงม่ัน  
และความสัมพันธท่ีดีท้ังภายในแผนกและระหวางแผนกในองคการท่ีมีขนาดกลาง  และมีขนาด
ใหญ  การส่ือสารนั้นจะเกดิข้ึนตลอด 24 ช่ัวโมง  การส่ือขาวสารขอมูลจะตองมีความสะดวก 
คอมพิวเตอรจงึเปนเคร่ืองมือส่ือสารชนิดหนึ่ง  ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองนํามาใชเพราะสามารถสง
ขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็วและทุกรูปแบบ  ในองคการพยาบาลการใชคอมพิวเตอรในการส่ือสาร
จะใชท้ังในระหวางพยาบาลผูปฏิบัติกับพยาบาลผูปฏิบัติ   พยาบาลกับหัวหนางาน  หรือผูบริหาร      
หรือระหวางผูบริหารถึงพยาบาลผูปฏิบัติ     และระหวางพยาบาลกับผูปฏิบัติงานหรือ ผูบริหาร  
แผนกอ่ืนๆ  ขอมูลขาวสารจะถูกสงดวยมือ  หรือคน  เม่ือมีความจําเปนเทานั้น 
 การส่ือสารกันโดยตรงนั้น  ทําใหไมตองมีการผานขอมูลขาวสารไปสูคนกลาง  ทําให
ขอมูลไปสูผูรับ  เชน  พยาบาล  หรือหัวหนาหอผูปวยโดยตรง  ซ่ึงเปนการชวยลดปญหาการสูญหาย

                                                 
57 R. Moss and  C.J. Rowels , “Staff   nurse  job  satisfaction  and  management  style,”   

Nursing   Management   28, 1(1997) : 32-34. 
58 T.C.Huang , “The  effect  of  participative  management  on  organizational   

performance : The    case  of  Taiwan,”  The   International   journal  of  Human  Resource    
Management 8 ,5 (1997) : 677-689 . 
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ของ ขอมูลขาวสารและลดระยะเวลาในการใหหรือกระจายขอมูลขาวสารได     ทําใหมีการ
ตอบสนองหรือตอบโตไดรวดเร็วอีกดวย  ขอมูลขาวสารนั้นจะไมไดอยูเฉพาะในกลุมผูบริหาร
เทานั้น  จะมกีารกระจายขอมูลท่ีดี  การบริหารจะมุงเนนใหเปนไปตามวัตถุประสงคจริงๆ  โดยมี
การใชการระดมความคิด ( Brain   storming)รวมกับการใชกระบวนการทางคุณภาพ  ซ่ึงการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพในลักษณะนี้เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวม59 
 ลักษณะของการสื่อสารในการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น    จะเนนการส่ือกันโดยตรง  
และเปนการส่ือสารท่ีมีการกระจายขาวสารขอมูลอยางท่ัวท้ังองคการ          ในทุกระดับของผูปฏิบัติ    
ดังนั้นการส่ือสารในการบริหารแบบมีสวนรวมจึงมีลักษณะของทิศทางในการส่ือสารทุกทิศทาง  ซ่ึง
สามารถกระทําไดท้ังแนวดิ่งและแนวนอน  ประกอบดวย 
 การส่ือสารจากบนลงลาง (downward   communication)  คือ  การส่ือสารจากระดับ
หนึ่งไปสูระดบัหนึ่งท่ีต่ํากวาในองคการ  เชน  การส่ือสารของหัวหนาหอผูปวยกับผูใตบังคับบัญชา  
วิธีนี้มักใชเพื่อการส่ังงานใหเปนไปตามเปาหมาย  การสอนงาน  การชี้แจงผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับ
นโยบายและวธีิการดําเนินการ  การชี้ใหเห็นปญหาท่ีสําคัญ  และการปอนกลับเกี่ยวกับขอมูล
ทางดานพฤติกรรม  การส่ือสารแบบบนลงลางไมจําเปนตองใชแบบเผชิญหนาเสมอไป  เชน  ฝาย
บริหารสงจดหมายมายังพนกังานเพื่อแนะนํานโยบายใหมขององคการ  ซ่ึงลักษณะนี้ถือเปนการ
ส่ือสารแบบบนลงลางเชนกนั 
 การส่ือสารจากลางข้ึนบน (upward   communication)   คือ  การส่ือสารจากระดับหนึ่ง
ไปยังระดับท่ีสูงกวาในองคการ  มักใชในลักษณะการใหขอมูลยอนกลับจากลางข้ึนบน  เพื่อให
แนใจวาพนักงานหรือ        ผูปฏิบัติมีความเขาใจหรือมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย  และเปนการแจงปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันการส่ือสารจากลางข้ึนบนในการบริหาร
แบบมีสวนรวม  จะทําใหผูบริหารไดทราบวาพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกอยางไร
เกี่ยวกับงาน  ผูรวมงานของเขาและองคการ   โดยท่ัว ๆไปการส่ือสารลักษณะน้ีเปนการอาศัยความ
คิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงส่ิงตางๆไดดวย  ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการ
บริหารแบบมีสวนรวม 
 ลักษณะของการส่ือสารจากลางข้ึนบน  อาจใชลักษณะของการรายงานจากผูปฏิบัติ
ระดับลาง  เพือ่ใหผูบริหารระดับตน  ระดบักลาง  หรือระดับสูงไดรับทราบหรือตรวจดูอีกคร้ัง  โดย
อาจกระทําในรูปกลองรับความคิดเห็น  สํารวจทัศนคติพนักงาน  การเปดอภิปรายระหวางผูบริหาร
ระดับตางๆ  กับพนกังานหรือผูใตบังคับบัญชา  และการจัดการใหมีโอกาสในการพูดคุยปรึกษา
                                                 

59 R. Swansburg , Management  and  Leadership  for  Nurse Management  (Boston : Jones  
and  Bartlett, 1996),339. 
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อยางไมเปนทางการ  ซ่ึงพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา  มีโอกาสที่จะอภิปรายปญหากับผูบริหาร  
หัวหนา  หรือตัวแทนผูบริหารอยางใกลชิด60 
 การส่ือสารระดับเดียวกนัหรือการส่ือสารในแนวราบ  (lateral   communication)   คือ 
การส่ือสารระหวางสมาชิกของกลุมเดียวกนั  ในระดับเดยีวกัน  เชน  ระหวางผูบริหารระดับเดยีวกนั  
หรือระดับบุคคลในระดับเทาเทียมกนั  การส่ือสารแบบแนวราบจะสามารถทุนเวลา  และทําให
สะดวกในการรวมมือ  การส่ือสารท่ีติดอยูกับโครงสรางในแนวดิ่งอยางเครงครัดอาจทําใหการ
ส่ือสารขาดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการถายทอดท่ีถูกตองแมนยําของขาวสารได 
 การส่ือสารแบบสองทาง  (two-way   communication)  เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีเปด
โอกาสใหท้ังผูบริหารและพนักงานสามารถแลกเปล่ียนติดตอส่ือสารขอมูล  หรือใชระบบของขอมูล
ยอนกลับระหวางกันได  ซ่ึงถือวาเปนแนวทางท่ีทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ  และเปนวิธีการท่ี
สามารถสงเสริมขวัญและกาํลังใจตลอดจนความรูสึกมสีวนรวมในการดําเนินงานของบุคลากรใน
องคการทุกคน 61 
 สรุป ความสามารถในการสื่อสาร  เปนการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  โดยใช
สติปญญาและรางกาย   เพื่ออธิบายหรือส่ือใหบุคคลอ่ืนๆในองคการเกิดความเขาใจ  รับทราบ
เร่ืองราวขององคการหรือเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล
สูงสุดและเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวม   สวนลักษณะของการ
ส่ือสารในการบริหารแบบมีสวนรวม  มีการส่ือสารท้ังในแนวดิ่ง  เชน  การส่ือสารจากบนลงลาง  
ซ่ึงใชในการใหขอมูลขาวสารตางๆ  จากผูบริหารลงสูผูปฏิบัติ  การส่ือสารจากลางข้ึนบน  เปนการ
ใหขอมูลยอนกลับจากผูใตบังคับบัญชา  สําหรับการส่ือสารในแนวราบน้ัน  เปนการส่ือสารระหวาง
ผูบริหารกับผูบริหาร  หรือผูปฏิบัติกับผูปฏิบัติ  ซ่ึงกอใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในระหวาง
หนวยงาน  ซ่ึงจะทําใหการดําเนนิงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทาง
เดียวกัน 
 
 
 

 
 

                                                 
60 F.Luthans, Organizational   behavior , 7th  edition  ( New   York : McGraw-Hill , 1995),103. 
61 วรนารถ  แสงมณี , องคการและการจดัการองคการ , พิมพคร้ังท่ี 3    (กรุงเทพมหานคร: 

ระเบียงทองการพิมพ, 2544), 57.  
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ตอนท่ี  2  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน 
1.  ประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน 
 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิผล  ซ่ึงเปนตัวช้ีวดัและเปนเคร่ืองตัดสินคร้ังสุดทายวาการ
บริหารเครือขายโรงเรียนประสบความสําเร็จหรือไม   เพียงใด  ความหมายของคําวาประสิทธิผล
และแนวคิดประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของคําวาประสิทธิผล  และประสิทธิผลขององคการตามทัศนะตางๆ ท่ีแตกตางกันและ
คลายกัน  ดังนี ้
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการวัดผลเชิงคุณภาพวาสามารถปฏิบัติงาน   ไดผลลัพธ
ตามพันธกิจ ของสวนราชการไดดีมากนอยเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ี
วางไวแบงเปน  
               (1) ประสิทธิผลเชิงตนทุน    เปนความสัมพันธของตนทุนหรือทรัพยากรทีใ่ชกับผลลัพธท่ี
เกิดข้ึนประสิทธิผลเชิงตนทุนวัดไดจากผลลัพธของการทํางานหารดวยจํานวนตนทุน        วิธีการวดั 
ประสิทธิผลแบบนี้เปนการวดัถึงความคุมคา ของการลงทุน   หากสามารถกําหนดคาผลลัพธออกมา
เปนจํานวนเงินไดจะสามารถวัดประสิทธิผลออกมาเปนตัวเลขจํานวนหน่ึงได  
               (2) ประสิทธิผล   ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวาง   ผลลัพธของการทํางาน   กับเปาหมาย        
หรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การวัดประสิทธิผลแบบนี้ไมคํานึงถึงทรัพยากรหรือตนทุนท่ีใช วัดได
หลายแบบ เชน การติดตามผลลัพธของการทํางาน การวดัความ พึงพอใจของผูบริหาร     การสํารวจ
ความคิดเหน็ของผูรับบริการหรือการรองเรียนเกีย่วกับการใหบริการ เปนตน62 
 ประสิทธิผล(Efficacy) (จะ มีหนวย เพราะตัวตั้งกับตัวหารนั้นมีหนวยไมเหมือนกนั)  
                              =   ผลสําเร็จ,  ผลที่เกิดข้ึน (จาก ราชบัณฑิตยสถาน)  
                              =   the power to produce an effect  
                              =   the state or quality of being efficacious  
                  ถาการวัดประเมินผลนั้น มีหนวย เรียกวา ประสิทธิผล แตถาหากไมมีหนวย คือ เปน
เปอรเซ็นต หรือ รอยละ ก็ เรียกประสิทธิภาพ63  
 

                                                 
62 สํานักงบประมาณ  [Online], accessed   21  March  2006 Available from 

http:// www.bb.go.th/faq2/read_wb.asp?id=2160. 
63 คําวา ประสิทธิภาพ กับ ประสิทธิผล เหมือนกันหรือไม[Online], accessed    6 May  

2006. Available from  http://www.gearmagazine.info/search/view.asp?id=226. 
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 เรนซิส  ไลเคอรท  (Rensis   Likert)   กลาวถึง   ทีมงานท่ีมีประสิทธิผล  พอสรุปไดดังนี ้
 1.  สมาชิกทุกคนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี  และความรับผิดชอบท้ังของผูนํา
และ ผูตามเปนอยางดใีนอันท่ีจะตองมีการติดตอสัมพันธตอกันและกันของสมาชิกทุกคน 
 2.  ทีมงานจะตองมีเวลานานพอที่จะไดสราง       หรือพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวาง
สมาชิกในทีมงานนั้นๆ 
 3.  สมาชิกทุกคนมีความผูกพันตอทีมงาน  ตอสมาชิกและผูนําของทีมงานเปนอยางดยีิ่ง 
 4.  สมาชิกแตละคนรวมท้ังหัวหนาทีมงานมีความเช่ือม่ันและความไววางใจกันสูงมาก 
 5.  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค     หรือคานิยมและทุกคนมีความพึง
พอใจในวัตถุประสงคหรือคานิยมท่ีตนรวมกันกําหนดข้ึนมานั้น 
 6.  มีการจูงใจใหสมาชิกทุกคนไดยดึม่ันในวัตถุประสงคหรือคานิยมท่ีไดกําหนดรวมกัน
นั้น  ท้ังนี้เพื่อใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว   สมาชิกแตละคนก็พยายามทําดีท่ีสุด   และ
ในขณะเดยีวกนัก็พยายามท่ีจะชวยทีมงานของตน        ทํางานใหบรรลุวตัถุประสงคไดอยางแทจริง   
นอกจากนี้สมาชิกแตละคนก็คาดหวังวาสมาชิกคนอ่ืนๆ      ในทีมงานของตนจะกระทําเชนเดยีวกนั  
 7.  กิจกรรมท้ังมวลไมวาจะเปนการแกปญหา   การตัดสินใจ    การเสนอแนะ  การแสดง
ความคิดเหน็     การใหขอมูลและการติเพือ่กอ        เปนไปดวยบรรยากาศของความตั้งใจดแีละดวย
ความรัก     การยอมรับ  และดวยความเต็มใจท่ีจะชวยเหลืออยางแทจริง 
 8.  ผูนําของทีมงานมักจะเปนผูท่ีชวยสรางบรรยากาศของความรักความอบอุน  ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน   การรวมแรงรวมใจในการทํางานมากกวาจะสรางสภาพการตอสู
และการแขงขันจนนําไปสูความแตกแยกของสมาชิกในทีมงาน 
 9.  ทีมงานมีความปรารถนาอยางแรงกลา      ท่ีจะชวยสมาชิกแตละคนไดมีโอกาสพัฒนา
ตนเองจนเต็มความรูความสามารถหรือศักยภาพของแตละคน          ท้ังในดานความรูความสามารถ 
ทางวิชาการและทักษะในการอยูรวมกันและมีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในกลุมอีกดวย 
 10.  ผูนําของทีมงานและสมาชิกตางก็มีความเชื่อ    และความพยายามสงเสริมใหสมาชิก
แตละคนไดพยายามท่ีจะทําในส่ิงท่ีคนท่ัวไปเขาใจวา    เปนเร่ืองยากมากจนเกินไปทีจ่ะทําไดสําเร็จ         
ใหสําเร็จจนได 
 11.  เม่ือสมาชิกคนอ่ืนๆเหน็วาสมาชิกคนใดคนหนึ่ง               จะสามารถทํางานใดงาน
หนึ่งไดสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค          ก็จะพยายามใหความชวยเหลือ          จนกวาจะไดรับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้นๆดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ 
 12.  ทีมงานท่ีมีประสิทธิผลนั้น  จะไมยนิยอมใหสมาชิกแตละคน  ยอมทําตามความเห็น
ของหัวหนาทีมงานโดยไมมีเหตุผลและทีมงานท่ีมีประสิทธิผล       จะรูวาเม่ือไรควรจะเหน็ดวยกบั
ความเหน็ของผูนําโดยเฉพาะอยางยิ่งความเห็นท่ีเปนประโยชนตอการทํางานรวมกนัของทีมงาน 
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 13.  สมาชิกแตละคนมีแรงจงูใจสูงมากท่ีจะติดตอ         และสัมพันธกันอยางเปดเผยและ
เต็มท่ีจะใหขอมูลท่ีจําเปนตอการทํางานรวมกันของทีมงานท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือได 
 14.  กระบวนการกลุมท่ีมีประสิทธิผลนั้น     จะสามารถชวยใหสมาชิกแตละคนไดแสดง
บทบาทท่ีมีอิทธิพลตอผูบังคับบัญชา     และสามารถชวยใหสมาชิกแตละคน         ไดแสดงบทบาท
ท่ีมีอิทธิพลตอผูบังคับบัญชาและสามารถใหขอมูลท่ีจําเปนแกผูบังคับบัญชาไดมากยิ่งข้ึน         และ
สมาชิกแตละคนมีความรูวาตนเองปลอดภยัในการตัดสินใจใดๆลงไป          ท่ีเห็นวาเปนประโยชน
ตอทีมงานของตนเอง 
 15.  เพื่อท่ีจะใหการทํางานเปนทีมท่ีมีประสิทธิผลสูงนั้น ควรจะใหมีการคัดเลือกหัวหนา
ทีมงานดวยความรอบคอบ              โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการเปนผูนาํ        
โดยไมคํานึงถึงความเปนผูอาวุโสอ่ืนๆ64 

 เฟรด  ลูเนนเบอรก  และ อะแลน ซี ออนสเต็น(Fred C. Lunenburg and Allan  C. 
Ornstein) กลาววา  โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลจะตองประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ 

1. มีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง  ( Strong  Leadership) 
2. มีความเปนระเบียบ (An  Orderly) 
3. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอบุคคลอ่ืน (Humane  Climate) 

 4.    มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนสม่ําเสมอ   (Frequent   Monitoring   
Student’s  Progress) 
 5. มีความคาดหวังสูงและเปนขอกําหนดสําหรับนักเรียนทุกคน( High Expectations and  
Requirement  for  all  Students ) 
 6. เนนทักษะท่ีสําคัญสําหรับการเรียนการสอนนักเรียน (Focus   on  Important  Skills  to   
all  Students ) 65 
 นอกจากนี้   ลูเนนเบอรกและออนสเต็น      (Lunenburg & Ornstein)      ไดศึกษาเกีย่วกับ
โครงการประสิทธิผลของโรงเรียนคอนเนคติกัท  Connecticut  School  Effectiveness  Project  และ
สรุปลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลวามีลักษณะ    7  ประการ  ดงันี้ 

                                                 
64 Rensis   Likert,  New  Patterns  of  Management  (New   York : McGraw-Hill, 1960),  

232-235. 
65Fred  C. Lunenburg   and    Allan  C .   Ornstein ,  Educational  Administration  :  

Concepts  and  Practice , 2nd   ed .  (Belmont  California  USA :Wadsworth   Publishing   
Company ,1996) , 48. 
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 1.  มีสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบและปลอดภัย  (A  Safety  and  Orderly  
Environment )  : ซ่ึงไมมีเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน 
 2.  พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A   Clear   school  Mission ) : บุคลากรมีสวน
รวมในภาระผูกพันของเปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ  และสามารถตรวจสอบได 
 3.  มีภาวะผูนําทางวิชาการ : ผูบริหารตองมีความเขาใจและประยกุตใชคุณลักษณะของ
งานวิชาการท่ีมีประสิทธิผล   (Instructional  Effective ) 
 4.  มีบรรยากาศของความคาดหวังท่ีสูง  (A   Climate  of  High  Expectation ): อาจารย
สามารถแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบ้ืองตนใหนักเรียนเหน็ได 
 5.  ทุมเทเวลาในการทํางาน (High   Time    on   Task ) : ท้ังนี้เพื่อวางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและพัฒนาทักษะ 
 6.  มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ    (Frequent   Monitoring   
of  Student  Program )  :  เพื่อนําผลมาปรับปรุงตอไป 
 7.  มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครอง  (Positive Home  School  Relations)ผูปกครอง
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและชวยเหลือสวนท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ66 
 นาฮาเวนดี  และมาเล็ดซาเด  (Nahavendi  &  Malekzadeh) ไดใหความหมายของคําวา  
Effectiveness  วา หมายถึง  บุคคลหรือองคการไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผน  อัน
หมายถึง  4 ประการ  ดังนี ้

1. คุณภาพของงาน 
2. ความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ 
3. นวัตกรรมใหมๆท่ีดีกวาเดิม 

 4.    ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีทํางาน67 
 กิ๊ปสัน (Gibson ) ไดใหความหมายของคําวา Effectiveness  วามาจากคําวา Effect  ท่ีใช
ในบริบทของความสัมพันธระหวางเหตุและผล  (Cause  and  Effect)  และไดอธิบายถึงประสิทธิผล
วามี 3 ระดับ  ไดแก  ระดบับุคคล  ระดับกลุม  และระดับองคการ  ในแตละระดับของประสิทธิผล  
จะมีปจจัยท่ีเปนเหตุผลแตกตางกัน  ดังนี ้
 1.  ประสิทธิผลระดับบุคคล  ( Individual    Effectiveness )  เปนการเนนผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองคการ  ท่ีทํางานตามหนาท่ีและตําแหนงในองคการ   ซ่ึง

                                                 
66 Ibid., 348. 
67 Afsaneh   Nahavendi  and  Ali R.  Malekzadeh,  Organizational  Behavior  :  The  

person- organizational   fit  (New   Jersey :  Prentice  Hall , Inc, 1999 ), 532. 
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โดยท่ัวไป  ผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิผลระดับบุคคล  โดยใชกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อพิจารณาการข้ึนคาตอบแทนหรือการใหรางวัลตอบแทน  ปจจยัท่ีเปนเหตุใหเกดิ
ประสิทธิผลระดับบุคคล  ไดแก   ความสามารถ (Ability)    ทักษะ (Skills)   ความรู  (Knowledge)   
เจตคติ (Attitude)  แรงจูงใจ (Motivation)  และความเครียด(Stress) 
 2.  ประสิทธิผลระดับกลุม    (Group   Effectiveness )  เปนภาพรวมของกลุมบุคคลท่ีเปน
สมาชิกในองคการ  ท่ีทํางานตามหนาท่ีและตําแหนงในองคการ  ปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผล
ระดับกลุม  ไดแก  ความสามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผูนํา (Leadership) โครงสราง (Structure)   
สถานภาพ  (Status)  บทบาท  (Roles)  และบรรทัดฐาน  (Norms) 
 3.  ประสิทธิผลระดับองคการ  (Organizational   Effectiveness ) เปนภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดับบุคคล  และระดับกลุม  ปจจัยท่ีเปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับองคการ  ไดแก  
สภาพแวดลอม (Environment)   เทคโนโลยี (Technology)     กลยุทธ (Strategy  Choices)   
โครงสราง (Structure) กระบวนการตางๆ (Process)  และวัฒนธรรม  (Culture) 
 ประสิทธิผลองคการท้ัง 3 ระดับ  มีความสัมพันธกัน  ซ่ึงประสิทธิผลองคการข้ึนอยูกับ
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุมนั่นเอง  นอกจากนีย้งัข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนอีกหลายประการ  เชน  
ชนิดขององคการ  งานท่ีองคการทํา  และเทคโนโลยีท่ีใชในการทํางานในองคการ68 
 ฮอยและมิสเกล  (Hoy & Miskel ) กลาวถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน  
มีดังตอไปนี ้
 1.  มุงสัมฤทธิผล ( Achievement   Orientation)   
 2.  มีภาวะผูนําทางวิชาการ (Educational   Leadership) 
 3.  มีความสอดคลองและกลมเกลียว(Consensus   and   Cohesion ) 
 4.  หลักสูตรมีคุณภาพและใหโอกาสในการเรียนรู (Curriculum Quality/Opportunity to  
learn ) 
 5.  บรรยากาศของโรงเรียน (School   Climate) 
 6.  บรรยากาศในช้ันเรียน (Classroom   Climate) 
 7.  การมีสวนรวมของผูปกครอง (Parental   Involvement) 
 8.  ศักยภาพในการประเมิน (Evaluative    Potential) 
 9.  การใชเวลาในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ (Effective   Learning   Time) 
 10. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Structured   Instruction) 

                                                 
68 James  L. Gibson,  Organization  : Behavior  Structure  Process  International , 10th ed. 

(New York  : McGraw  Hill. Inc.  U.S.A,  2000),15-17 . 
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 11. มีการเรียนรูแบบอิสระ (Independent   Learning) 
     12. มีการรับการจัดการเรียนการสอน (Adaptive   Instruction)  
 13. มีการใหขอมูลยอนกลับและมีการเสริมแรง  (Feedback   and   Reinforcement )69 
 จากความหมายของประสิทธิผลขององคการ  องคประกอบหรือลักษณะขององคการท่ีมี
ประสิทธิผล  การทํางานที่มีประสิทธิผลและทีมงานท่ีมีประสิทธิผลตามท่ีกลาวมาแลว  แมวาจะมี
นักการศึกษาใหความหมายท่ีแตกตางกันออกไป  แตก็พอจะสรุปใหสอดคลองกับการบริหารงาน
เครือขายโรงเรียนไดวา  ประสิทธิผลบริหารงานเครือขายโรงเรียน  หมายถึง     การท่ีผูประสานงาน
เครือขายโรงเรียนสามารถบริหารและจดัการโรงเรียนเครือขาย  โดยอาศัยหลักการปรับตัว  ให
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย  การบูรณาการ  และการรักษาแบบแผนวัฒนธรรมเพ่ือความอยูรอด  และ
การดําเนนิงานเครือขายโรงเรียนอยางตอเนื่องตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
2.  การประเมินประสิทธิผลขององคการ 
 การประเมินประสิทธิผล      มีรูปแบบการประเมินประสิทธิผลซ่ึง   Hoy   and   Miskel70     
แบงออกเปน   3   รูปแบบไว   ดังน้ี  
 1.  การประเมินประสิทธิผลในเชิงเปาหมาย    (Goal  Model  of  Organizational  
Effectiveness) เปนรูปแบบการประเมินท่ีใชเปาหมายขององคการเปนเกณฑ  โดยพิจารณาวา
องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น   ใหดท่ีูระดับการบรรลุเปาหมายขององคการ (Degree  of  Goal  
Attainment) ซ่ึงสามารถวัดไดจากความสามารถในการผลิต  วัดจากผลกําไร  เปนตน 
 2.  การประเมินประสิทธิผลในเชิงระบบ   (The    System    Resource   Model      of  
Organizational  Effectiveness)       เปนรูปแบบการประเมินท่ีมุงเนนปจจัยปอน (Input)       มากกวา
ผลผลิต  (Output)  การพจิารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ใหพิจารณาที่ความสามารถ
ในการแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีมีคุณคา และท่ีตองการแตมี
นักการศึกษาหลายทานไดใหขอสังเกตเกีย่วกับการประเมินโดยใชรูปแบบน้ี  เชน สเตียรส 
(Steers)71 ซ่ึงเห็นวาการเนนการแสวงหาทรัพยากรมากเกินไปอาจมีผลทําลายผลผลิต  เปนการเนน
ปจจัยปอนมากเกินไป  ทําใหลดความสําคัญของผลผลิต   เปนตน ( Hoy  and  Miskel ; citing  in  
Cameron , Scott , Steers, Kichhoff .n.d.) 

                                                 
69 Wayne  K . Hoy   and  Cecil  G. Miskel , Educational  Administration :  Theory  

Research  and  Practice , 6th ed .  (New York: McGraw – Hill Inc., 2001), 301.  
70Ibid., 289 – 307. 
71Richard M.   Steers,   Organizational    Effectiveness  ( Santa  Monica  California :Good   

year    Publishing    Company, Inc., 1977),292. 
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 3. การประเมินประสิทธิผลโดยใชหลายเกณฑ(The Multiple  Criteria of  Organizational  
Effectiveness)  เปนรูปแบบการประเมินท่ีใชเกณฑหลายเกณฑ    โดยพิจารณาจากตัวแปรหลักท่ี
อาจสงผลตอความสําเร็จขององคการ มีนักการศึกษาหลายทานท่ีนําเสนอแนวคิดเกีย่วกับการ
ประเมินรูปแบบนี้ เชน มอท (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ)72ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผล
ขององคการ  โดยพิจารณาในเร่ืองตอไปนี ้  1)  ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต    2) ประสิทธิภาพ    
3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยืดหยุน  และไดพัฒนาเครื่องมือวัดท่ีช่ือ
วา  The   Index  of  Perceived  Organizational  Effectiveness (IPOE)  จํานวน  8 ขอ  นอกจากนี้  
กิ๊ปสัน (Gibson)73  ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการ  ไดจากส่ิงตอไปนี้  1)  
ผลผลิต  2)  คุณภาพ 3) ประสิทธิภาพ  4) ความยืดหยุน  5) ความพอใจ 6) ภาวะ การแขงขัน  7) การ
พัฒนา  และ 8)  ความอยูรอด     สวน ฮอย  และมิสเกล (Hoy  and  Miskel ) ไดกําหนดเกณฑในการ
ประเมินประสิทธิผลองคการ  โดยพิจารณาจากส่ิงตอไปนี้  1)  ความสามารถในการปรับเปล่ียน  2)  
การบรรลุเปาหมาย  3) ความพึงพอใจในการทํางาน  และ 4 ) ความสนใจในชีวติ 
 3.  รูปแบบท่ีสําคัญในการประเมินประสิทธิผลขององคการ       ประเมินโดยใชรูปแบบ
ตัวบงช้ีหลายตัว  ดังนี ้
 แคมพเบลล ( Campbell)เสนอแนะตัวบงช้ีในการประเมินหนาท่ีหลัก 4 ประการ  ดงันี้ 
 1.  การปรับตัว  (Adaptation - A)    หมายถึง    การท่ีองคการจะตองปรับตัวใหสอดคลอง
กับส่ิงแวดลอมภายนอก  โดยการปรับเปล่ียนการดําเนินงานภายในองคการใหสนองตอสภาพการณ
ใหม  ท่ีมีผลกระทบตอองคการ  ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัด  ไดแก 
  1.1  ความสามารถในการปรับเปล่ียน (Adaptability)   
  1.2  นวัตกรรม  (Innovation)   
  1.3  ความเจริญเติบโต (Growth)   
  1.4  การพัฒนา (Development)  
 2.  การบรรลุเปาหมาย (Goal   Attainment -G)    หมายถึง   การกําหนดวัตถุประสงคของ
องคการ  การจดัหา  และการใชทรัพยากรตางๆ  ภายในองคการ  เพื่อใหการดําเนินงานขององคการ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัด  ไดแก 

                                                 
72 กมลวรรณ  ชัยวานิชศิริ ,  “ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนเอกชน.”    (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต   ภาควิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิต
วิทยาลัย           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 2536), 32-33 . 

73James L.  Gibson  ,  Organizations :  Behavior   Structure   Process . International   
edition, 10th  ed.  (U.S.A.  McGraw – Hill Inc, 2000) , 15-17. 
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  2.1  ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)   
  2.2  คุณภาพ  (Quality) 
  2.3  การแสวงหาทรัพยากร  (Resource  Acquisition) 
  2.4  ประสิทธิภาพ  (Efficiency ) 
 3.  การบูรณาการ (Integration - I)   หมายถึง   การประสานความสัมพนัธของสมาชิก
ภายในองคการ  เพื่อการรวมพลังใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัในการปฏิบัติภารกิจขององคการ  
ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัดไดแก 
  3.1  ความพอใจ (Satisfaction) 
  3.2   บรรยากาศ   (Climate) 
  3.3   การส่ือความหมาย   (Communication) 
  3.4  ความขัดแยง (Conflict) 
 4.  การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency -L)   หมายถึง          การดํารงและรักษาระบบ
คานิยมขององคการ   ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบทางดานวฒันธรรมองคการ         และแรงจูงใจในการ
ทํางานใหคงอยูในองคการ  ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัด  ไดแก 
  4.1  ความภักด ี (Loyalty) 
  4.2  ความสนใจของคนสวนใหญ  (Central   Life   Interest) 
  4.3  แรงจูงใจ  (Motivation) 
  4.4  เอกลักษณ  (Identity) 
 องคการจะตองทําหนาท่ี 4 ประการดังกลาว  การประเมินประสิทธิผลองคการจึงตองใช
หนาท่ีท้ัง 4 ประการนี้เปนมิติการประเมิน 
 มิติเวลา  การประเมินประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  ส่ิงท่ีเปนเกณฑประเมิน  มัก
เกี่ยวของกับเวลา  โดยแบงเวลาออกเปน 3 ระยะคือ ระยะส้ัน (Short-term)  ระยะกลาง 
(Intermediate)และระยะยาว(Long - term) กลาวคือ  จะเปล่ียนไปตามลักษณะของวงจรชีวิตของ
เครือขายโรงเรียน  เชน  ในระยะเร่ิมแรกของการดําเนินงานเครือขายโรงเรียนตองเนนท่ีเกณฑความ
ยืดหยุน และการไดมาซ่ึงทรัพยากร  เม่ือเครือขายโรงเรียนมีวฒุิภาวะแลว  ใชเกณฑการ
ติดตอส่ือสาร  ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ  และเม่ือเครือขายโรงเรียนอยูในระยะ
เส่ือมถอยตองใชเกณฑการปรับตัว  นวตักรรม  และการไดมาซ่ึงทรัพยากร 
 กลุมผูท่ีเกี่ยวของ  เกณฑประเมินประสิทธิผลมีความจําเปนตองคํานึงถึงคานิยมและ
ความคิดของบุคคลหรือกลุมบุคคลท้ังภายในและภายนอก  ซ่ึงเปนผูมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ
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เครือขายโรงเรียน  เกณฑประเมินประสิทธิผลเครือขายโรงเรียนมีความจําเปนตองสอดคลองกับ
ความพึงพอใจของกลุมท่ีเกี่ยวของ74 
 จากแนวทางการประเมินประสิทธิผลเครือขายโรงเรียนดงักลาวฮอยและมิสเกล(Hoy and 
Miskel) ไดนําแนวคิดของ Parsons มากําหนดตัวชีว้ัดใหเปนรูปแบบบูรณาการ  ดังตารางตอไปนี ้
ตารางท่ี 1   รูปแบบบูรณาการของประสิทธิผลองคการ 

มิติของประสิทธิผล ส่ิงท่ีพิจารณา ตัวบงช้ี ประสิทธิผล 
   
การปรับตัว 
(Adaptation ) 

         
        เวลา 
กลุมผูท่ีเกี่ยวของ 

ความสามารถในการปรับตัว 
(Adaptability) 
นวัตกรรม  (Innovation) 
ความกาวหนา (Growth) 
การพัฒนา (Development) 

 
การบรรลุเปาหมาย 
(Goal  Attainment) 

         
        เวลา 
กลุมผูท่ีเกี่ยวของ 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
คุณภาพ (Quality) 
การไดมาซึ่งทรัพยากร 
(Resource  acquition) 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

 
การบูรณาการ 
(Integration) 

         
        เวลา 
กลุมผูท่ีเกี่ยวของ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
บรรยากาศองคการ(Climate) 
การติดตอสื่อสาร 
(Communication) 
ความขัดแยง (Conflict) 

 
การรักษาแบบแผน 
วัฒนธรรม 
(Latency) 

         
 
        เวลา 
กลุมผูท่ีเกี่ยวของ 

ความจงรักภักดี (Loyalty) 
ความสนใจในชีวิต 
(Central   life  interest) 
การจูงใจ  (Motivation) 
ความมีเอกลักษณขององคการ 
(Identity) 

ท่ีมา : Wayne K.  Hoy  and Cecil  G. Miskel ,Educational  administration  : Theory , research  and  
practice  ( New   York : McGraw – Hill,  1991) , 383. 

                                                 
74 John P.   Campbell ,   On  the  Nature  of  Organizational  Effectiveness .  In  New  

Perspective  on  Organizational  Effectiveness . edited  by  Paul  S. Goodman , Johannes  M. 
Penning  and  Associates  (San   Francisco : Jossey – Bass, 1977), 13 – 15. 
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 จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวาประสิทธิผลองคการ  จะเกี่ยวพันกับผลของงานท่ีองคการ
พึงประสงคหรือหมายถึงความสําเร็จของผลปฏิบัติหรือการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของ
องคการในการประเมินประสิทธิผลองคการตามรูปแบบบูรณาการ สามารถดําเนินการ3ข้ันตอน  
ดังนี้          1. ผูวิจัยอาจพิจารณากําหนดกลุมผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีความสําคัญในการนยิามเปาหมายเชิง
ปฏิบัติการ (Operative   goals)   หรือพิจารณาจากการกําหนดนโยบายหรือตามองคการอ่ืนๆ 
 2.  พิจารณามิติเกี่ยวกับเวลา  วามุงเนนเปาหมายระยะส้ัน  ระยะกลาง  หรือระยะยาว 
 3.  ใชการประเมินหลายเกณฑ 
 สเตรียส (Steers) ไดตรวจสอบรูปแบบพหุเกณฑของประสิทธิผลองคการพบวา  
ประสิทธิผลสวนใหญใชความสามารถในการปรับตัว / การยืดหยุน (Adaptability / flexibility) 
ความสามารถในการผลิต (Productivity)  และความพึงพอใจ (Satisfaction)  และสรุปความถ่ีของ
เกณฑท่ีใชในการประเมินประสิทธิผลได75  ดังแสดงในตารางตอไปนี ้
ตารางท่ี 2   แสดงความถ่ีของเกณฑในการประเมินประสิทธิผลองคการ 

เกณฑการประเมิน จํานวนครั้งท่ีถกูนํามาใช 
ความสามารถในการปรับตัว- ความยืดหยุน 
ความสามารถในการผลิต 
ความพึงพอใจ 
ความสามารถในการสรางผลประโยชน/ผลกาํไร 
การไดมาซ่ึงทรัพยากร 
การปราศจากความเครียด 
การควบคุมเหนือสภาพแวดลอม 
การพัฒนา 
ประสิทธิภาพ 
การรักษาไวซึ่งพนักงาน 

10 
6 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

การเจริญเติบโต 
การผสมผสาน 
การติดตอส่ือสารแบบเปด 
การอยูรอด 
เกณฑอื่นๆ 

2 
2 
2 
2 
1 

                                                 
 75 R.M. Steers ,Organizational  effectiveness : A behavioral view (California :Goodyear  
Publishing, 1977) , 46. 
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ประสิทธิผลองคการ 
ไอแวนวิชย และมาทีสัน (Ivancevich and Marteson)76 ไดแสดงทัศนะการมองประสิทธิผล

องคการท่ีสัมพันธกัน โดยประสิทธิผลองคการจะข้ึนกบั ประสิทธิผลของกลุมและประสิทธิผลของ
บุคคล พรอมกับแสดงปจจยัท่ีมีผลตอประสิทธิผลท้ังสามระดับ  ตามแผนภูมิท่ี 6 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงปจจัยสาเหตุท่ีมีผลตอประสิทธิผล 
ท่ีมา:  J.M. Ivancevich and M.T. Marteson,  Organizational  Behavior  and  Management (Texas :  
 Business  Publication , 1987), 98-99. 
 
4. ภาวะผูนาํเปนปจจัยสําคญัตอการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
 ภาวะผูนําหรือผูประสานงานเครือขายโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญท่ีจะเช่ือมโยงหนวยงาน
ตางๆใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารเครือขายโรงเรียน  ซ่ึงมีนักวิชาการและนักทฤษฎี
ไดศึกษาเกีย่วกับภาวะผูนํา   
   ในการวิจัยเกีย่วกับภาวะผูนาํสวนใหญจะเนนพฤติกรรมผูนําใน 2 ลักษณะ  คือ  
พฤติกรรมท่ีมุงคน  (Consideration)  กับพฤติกรรมท่ีมุงงาน (Initiate  Structure)  แมวาพฤตกิรรม
ผูนําแบบมุงคนและมุงงานนี้จะมีความสมัพันธกับผลการปฏิบัติงาน  แตยังมีผูนําอีกประเภทหนึ่งท่ีมี

                                                 
76 J.M. Ivancevich and M.T. Marteson,  Organizational  Behavior  and  Management 

(Texas : Business  Publication , 1987), 98-99. 

ประสิทธิผลบุคคล 

ประสิทธิผลกลุม 

ปจจัยสาเหตุ 
- ทัศนคติ 
- แรงจูงใจ 
- ความรู 
- ความสามารถ 
- ทักษะ 
- ความกดดัน 

ปจจัยสาเหตุ 
- ผูนํา 
- โครงสราง 
- บรรทัดฐาน 
- บทบาท 
- ความสามัคคี 

ปจจัยสาเหตุ 
- เทคโนโลยี 
- สภาพแวดลอม 
- กลยุทธ 
- กระบวนการบริหาร 
- วัฒนธรรมองคการ 
- โครงสราง 

ประสิทธิผลองคการ 
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พฤติกรรมท่ีสามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานท่ีดีกวา  มีความพึงพอใจท่ีดีกวา  อีก
ท้ังสงตอประสิทธิผลของหนวยงานท่ีสูงกวา  มีงานวิจยัหลายฉบับ และนักวิชาการทางดาน
การศึกษาหลายทาน  ไดเสนอแนวคิดใหมเกี่ยวกับผูนําสําหรับโรงเรียนท่ีมีความเปนเลิศวา  ควรเปน
ผูนําแบบเปล่ียนสภาพ(Transformational Leadership)77  ซ่ึงไดแก  การสรางบารมี(Charismatic)    
หมายถึง    พฤติกรรมแสดงออกของผูประสานงานเครือขายและสามารถทําใหผูรวมงาน   ยอมรับ
และยอมเปนผูตาม  มีบุคลิกท่ีคนเห็นแลวอยากยกยองนับถือ  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน          
สามารถโนมนาวชักจูงใจและมีพลังท่ีจะกระตุนอารมณใหคนอ่ืนมีความเหน็คลอยตาม  มีอิทธิพล
ตอผูรวมงาน   โดยปลุกเราอารมณผูรวมงานใหเอาแบบอยาง  สามารถเปล่ียนสภาพผูรวมงาน       
โดยทําหนาท่ีเปนผูฝกสอน  เปนครู  หรือเปนพี่เล้ียง ( Bass ) ใหปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย  ซ่ึงพฤติกรรมไดแก      เปนผูท่ีมีความม่ันใจในตนเองสูง  สนับสนุนการทํางานของผูตาม  
กระตุนจูงใจ  สรางความมั่นใจแกผูรวมงาน  เปนผูมองการณไกล  สามารถวางเปาหมายเพ่ืออนาคต
ท่ีดี  เปนผูกลาเส่ียง  มีความคิดริเร่ิม  รวมทั้งเปนผูนําในการเปล่ียนแปลง   การสรางแรงบันดาลใจ ( 
Inspiration)   หมายถึง   วิธีการท่ีผูประสานงานเครือขายจุดประกายความคิด  ท่ีทําใหผูรวมงานคิดท่ี
จะชวยทํางานใหสําเร็จ   โดยใชความพยายามเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังทํางานใหเห็นแกประโยชนสวนรวม   
ซ่ึงอาจทําไดโดยการใหแรงหนุนทางอารมณ   (Emotional  Support) ท้ังดวยการพูดและการกระทํา     
การดลใจเพื่อโนมนาวจติใจผูรวมงานทําไดดังนี้ 78  คือ      การสรางความม่ันใจแกผูรวมงาน    สราง
ความเขาใจวาส่ิงท่ีทํานั้นมีคุณคามีเปาหมาย    สรางความคาดหวังวาจะทําไดสําเร็จ   การกระตุน
เชาวปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง  วิธีการท่ีผูประสานงานเครือขายยัว่ยใุหผูรวมงานให
รวมกันแกปญหาดวยวิธีอยางใหม  กระตุนการสรางระบบความคิด  เรียนรูวิธีการแกปญหาอยาง
สรางสรรค   สงเสริมใหผูตามรูจักวเิคราะหปญหา  แกปญหาอยางเปนระบบ  สนับสนุนใหคิด
แกปญหาในลักษณะปองกนัไวกอน (Proactive)มากกวาตามไปแกปญหา(Reactive)   การคํานึงถึง
แตละบุคคล   (Individualized  Consideration)   หมายถึง   การท่ีผูประสานงานเครือขาย  สนใจใน
ผูรวมงานแตละคนอยางใกลชิด  สงเสริมและพัฒนาผูรวมงานตามความตองการ  ความสนใจ 
ความสามารถ   ตลอดจนผูประสานงานเครือขายปฏิบัติตอผูรวมงานอยางเทาเทียมกนั อาจจะชมเชย
ผูรวมงานเม่ือเขาทํางานไดดี     ช้ีใหเห็นจดุออนของการทํางาน  และเปล่ียนความคิดเหน็ระหวางกนั   
การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลนี้จะใหประสบการณท่ีเปนการเรียนรูแกผูรวมงาน  จะชวย

                                                 
77Joseph  Seltzer  and M.Bass  Bernard , “Transformational  Leadership Beyond  

Initiation  and  Consideration,”   Journal  of  Management.  16,4(1990) :693 – 703. 
78W.A.  Cohen ,  The   Art  Leadership .  Englewood  Cliffs, (New  Jersey : Prentice-

Hall , 1990) , 58 – 60 . 
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พัฒนาการเปนผูนํา  เปนการส่ือความหมายแบบสองทาง     ซ่ึงชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจท่ีดี
ข้ึน  และสามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูรวมงาน      ตอมาในป ค.ศ.  1993 
ล้ินช  (Lynch ) นิยามวาผูนําคือบุคคลท่ีทําบางส่ิงบางอยางใหเกิดข้ึน   คนสวนใหญจะรอใหมีอะไร
มากระทบจึงจะทํา  แตผูนาํจะคิดไปขางหนาเพื่อสนองความตองการท่ีตนผูกพันอยูกับจดุประสงค
ขององคการ79นอกจากนีใ้นป ค.ศ. 1996  ตูราน (  Turan ,  Online)  ไดศึกษาภาวะผูนําแบบ
เปล่ียนแปลงสภาพ  ในการวางแผนกลยุทธพบวาภาวะผูนาํแบบเปล่ียนแปลงสภาพและการวางแผน
กลยุทธเปนส่ิงจําเปนสําหรับองคการท่ีตองการเปล่ียนแปลง     และองคการท่ีอยูในสถานการณท่ีไม
แนนอนซ่ึงมีความเสี่ยงสูง 80 
 สวนงานวิจยัดานประสิทธิผลดานภาวะผูนาํนั้น        มีนกัวิชาการไดศึกษาและวจิัย ไดแก
ประเสริฐ      บัณฑิตศักดิ์   ไดวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวยศึกษานิเทศก  
กรมสามัญศึกษา  มีวตัถุประสงค          เพือ่วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวย
ศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา   โดยใชกรอบแนวคิดของ Steers  จําแนกปจจัยท่ีสงผลออกเปน 4 
ดานใหญๆ  คือ  ลักษณะของสภาพแวดลอม          ลักษณะของบุคคลในองคการลักษณะโครงสราง
องคการและนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ         กลุมตัวอยางเปนศึกษานิเทศกจาํนวน  403  คน  
เคร่ืองมือท่ีใช  คือ  แบบสอบถามมาตรประมาณคาท่ีสรางข้ึนวิเคราะห         ขอมูลความสัมพันธเชิง
สาเหตุดวยการวิเคราะหเสนทาง  ผลการวจิัยพบวา ตัวแปรปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิผล
องคการมี 7 ตัวแปรเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล คือ  การใชเทคโนโลยีองคการ  วัฒนธรรมองคการ  
การบริหารงานบุคคล     ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร     การติดตอส่ือสาร     คุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศกและบรรยากาศองคการ  สวนตัวแปรปจจยัท่ีมีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลองคการ     
เรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล  ไดแก    การติดตอส่ือสาร  สภาพดานการเมือง    คุณลักษณะผูนําการ
บริหารการเปล่ียนแปลง      การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร          ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร    โครงสรางองคการ    วัฒนธรรมองคการ    สภาพเศรษฐกจิและสังคม    การบริหารงาน

                                                 
79Richard  Lynch ,  LEAD ! : How  Public  and  Nonprofit  Managers  Can  Bring  Out  

the  Best  in  Themselves  and  their  Organizations ( San Francisco  :  Jossey - Bass  Publishers , 
1993 ). 

80S. Turan  And  C.L. Sny ,  An  Exploration  of  Transformational   Leadership   and  Its  
Role  in   Strategic  Planning  :  A  Conceptual  Framework.  [CD-ROM].  1996.  Abstract from  
ERIC  No. ED 40742. 
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บุคคลและสภาพการใชเทคโนโลยี81   ตอมาในป พ.ศ. 2547  ปติชาย  ตนัปติ   ไดทําวจิัยเร่ือง  การ
วิเคราะหปจจยัเชิงระบบท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน   การศึกษา
คร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยเชิงระบบท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน     โดยใชรูปแบบการวิจยัเชิงบรรยาย  แนวคิดในการวจิยัประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีเชิง
ระบบเปด  แนวคิดการประเมินประสิทธิผลองคการโดยใชตวัแบบหนาท่ีสังคมของ Parsons เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและแบบวดัประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน        
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย  และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ  ผลการวิจัยสรุปได
วา สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการปรับตัว           ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย  
ความสามารถในการบูรณาการ  และความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมอยูในระดบั
มากทุกดาน  เม่ือพิจารณาปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน   
พบวา  มีตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร  ท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองคการไดรอยละ 
78  ดังนี้  1)  ระบบยอยการจดัการ (การควบคุม)  2)     ระบบยอยการจดัการ (การนํา)  3)  ระบบยอย
เทคโนโลยี   4)  ระบบยอยการจัดการ(การจัดองคการ)  5) การจัดหลักสูตร  6) ความรวมมือจาก
ชุมชน  7)  ความสามารถของนักเรียน  8)  ระบบยอยโครงสราง  9)  ความเพียงพอของวัสดุ  10)  
ระบบยอยจิตสังคม  11)  ความสามารถของผูบริหาร  12)  ระบบยอยเปาหมาย82   สวนงานวิจยัใน
ตางประเทศ       คิง (King, Online) ไดศึกษาเพื่อคนหาวา ภาวะผูนําแบบใดจะมีประสิทธิผลสําหรับ
ความสัมฤทธิผลดานคุณภาพและองคการแหงการเรียนรูของ  Senge    โดยใชแบบสอบถามภาวะ
ผูนําพหุปจจยั (MLQ) ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกบัการทํางานเปน
ทีม ( Teamwork)  การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Focus) ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  ( Commitment  to  Continuous  Improvement)   และวินยัขององคการแหงการเรียนรูใน
เร่ืองการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  (Shared Vision)  และรูปแบบบริหารความคิด (Managing  mental  
Models)และภาวะผูนําแลกเปลี่ยนในดานการบริหารงานอยางเสรีนิยม ( Laissez – Faire : LF)   การ

                                                 
81 ประเสริฐ      บัณฑิตศักดิ์,    “การวิเคราะหปจจยัท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการของ

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา” (วทิยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540) ,บทคัดยอ. 

82 ปติชาย  ตันปติ ,  “การวิเคราะหปจจัยเชิงระบบท่ีสงผลตอประสิทธิผลขององคการของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”    (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
ภาควิชานโยบาย    การจัดการและความเปนผูนําทางการศึกษา      คณะครุศาสตร      จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ. 
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บริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ      (Management -by-Exception  Passive : MP )  มีความสัมพันธเชิง
ลบกับในประเด็นดังกลาวขางตน83 
 ในการวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลสังกัด
กรุงเทพมหานคร   ตองการทราบระดับประสิทธิผล   การบริหารงานเครือขายโรงเรียน     สังกัด
กรุงเทพมหานคร      ผูวิจัยจึงไดใชเกณฑตัวช้ีวดัในการประเมินประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  
ตามท่ีหนวยศึกษานิเทศก  สังกัดกรุงเทพมหานครไดกําหนดขึ้น  เพื่อใหสอดคลองกับการวจิัยคร้ังนี้  
จึงไดใชแบบการประเมินคุณภาพการบริหารเครือขายโรงเรียน ของหนวยศึกษานิเทศก  สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดดานประสิทธิผล  มีการกําหนดองคประกอบหลัก 3 
องคประกอบ  สวนองคประกอบยอยม ี 9 ตัวแปร ซ่ึงใชตัวช้ีวดัในการประเมินคุณภาพเครือขาย
โรงเรียนท้ัง 80 เครือขายโรงเรียน  ในสังกดักรุงเทพมหานคร 84   ดังน้ัน ดังตอไปนี ้
 1.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ       ประกอบดวย 2 ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ี
ประสิทธิผล    ไดแก 
  1.1  มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและใชประโยชนไดจริง   หมายถึง  มีการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย     สามารถเช่ือมโยงและ
ใหบริการโรงเรียนในเครือขายไดท้ังดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
  1.2  มีการวางแผน / ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเครือขาย  หมายถึง    มีความ
เช่ือมโยงระหวางปญหา  แนวคิด  และวิธีการพัฒนา  ตามวัตถุประสงคของเครือขาย  โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย         และมีนวัตกรรมท่ีเปนขนตอนการทํางานท่ีชัดเจนนําไปสู
ความสําเร็จท่ีจะเกิดผลไดจริง 
 2.  องคประกอบดานการการพัฒนา     ประกอบดวย 4  ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ี
ประสิทธิผล  ไดแก 
  2.1  เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนนิงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ  
หมายถึง  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ  ตอเนื่อง  กอใหเกดิผลดีกับนักเรียน  ครู  
บุคลากรหรือชุมชน  สามารถเปนตัวอยางแกเครือขายโรงเรียนได 

                                                 
83S.W. (n.d.)   King  ,  Effective   Leadership   for   Quality   Achievement   and  

Organizational  Learning  [Online] , accessed    June  21 , 2003  Available from : 
http//wwwlib.umi.com/dissertations/3058143. 
 84 หนวยศึกษานเิทศก,  สํานักการศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร , สรุปผลการประเมิน
เครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2549 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมชน
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550),42-46. 
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  2.2  มีการดําเนินการท่ีเนนการมีสวนรวม  หมายถึง    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเครือขายโรงเรียนเกดิจากการรวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบ        ของบุคลากรภายในโรงเรียน
เครือขายทุกโรงเรียน  และการมีสวนรวมของบุคลากรในชุมชน 
  2.3  มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ   หมายถึง  สมาชิกปฏิบัติงานใน
หนาท่ีเต็มศักยภาพ  และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง 
  2.4  มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  หมายถึง มีการนําผลจากการ
ประเมินผลไปใชในการปรับปรุง  และพัฒนาอยางตอเนือ่ง 
 3.  องคประกอบดานผลการพัฒนา       ประกอบดวย 3 ตัวแปร  ท่ีเปนตวับงช้ี
ประสิทธิผล  ไดแก 
  3.1  ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน    หมายถึง   ผลการพัฒนา
งานแสดงถึงกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ          ตอเนือ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขาย
โรงเรียน      ทุกฝายเกดิความพึงพอใจ     และมีผลดีตอโรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และชุมชน  
สามารถเปนตัวอยางท่ีดี  และเปนท่ียอมรับ 
  3.2  มีการขยายผลความสําเร็จของเครือขาย     หมายถึง     เช่ือมโยงการดําเนินงาน
ระหวางเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และเครือขายตนสังกัด 
  3.3  มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเครือขายโรงเรียน           หมายถึง    มี
หลักฐานการสรุปและรายงานผลสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขายโรงเรียน  โดยทุกฝายมีสวน
รวม  และมีการเผยแพรผลตอสาธารณชน 
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ตอนท่ี  3   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับเครือขาย 
1.  ความหมายของคําวาเครือขาย 

ประเวศ  วะสี      กลาวถึง      เครือขายทางสังคมท่ีมีการขยายตัวออกไปวา  เครือขายทาง
สังคมจะคลายเครือขายในสมอง      โดยโครงสรางของสมองนั้นจะทําใหเกิดการเรียนรูในระดับท่ี
สูงเพ่ือการมีชีวิตรอด             และโครงสรางทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสรางทาง
สมองมากข้ึนเร่ือยๆ    ซ่ึงกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม  จากสังคมใชอํานาจ
ไปเปนสังคมแหงการเรียนรู  และการท่ีจะเกิดสังคมแหงการเรียนรูไดนั้น        โครงสรางทางสังคม
ตองปรับเปล่ียนจากโครงสรางอํานาจในแนวดิ่ง  ไปเปนเครือขายสังคม      ท่ีมีการโยงใย
ความสัมพันธในทุกทิศทาง  และสรุปวา    เครือขายทางสังคมแหงกัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคม
แหงการเรียนรู (learning social  networks)  โดยเครือขายสังคม         จะตองมีความสามารถในการ
เรียนรูไดอยางตอเนื่องหรือมีการขยายแนวคิด  กระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวใหอยูใน
ดุลยภาพได85 

วีทลีย   (Wheatly)     กลาววา   สรรพส่ิงตางก็มีการพึ่งพาอาศัย     มีการดํารงอยูรวมกันเปน
กลุมกอน      เปนขายใยแหงความสัมพันธ   มีความเปนอิสระตอกันและมีตัวตนท่ีแทจริง            
กลาวคือ   ส่ิงตางๆเปนเครือขายท่ีเช่ือมโยง        มีการขยายผลและเติบโตอยางตอเนื่อง    สามารถ
ปรับเปล่ียนรูปราง  รูปทรงและเปล่ียนพลังงาน  เพื่อการเขาสูสภาวะท่ีเหมาะสม86   
 เครือขายความสัมพันธเชิงระบบ          จัดเปนความสัมพนัธในมิติของความเปนเครือขาย
ท่ีเช่ือมโยง  และไดถูกนาํมาอธิบายในรูปแบบของแนวคิดทฤษฎีตางๆท่ีมองถึงกระบวนการของ
สรรพส่ิงวา  มีการประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ   เพื่อกํากับความเปนไปของการทําหนาท่ี
ตามระบบน้ันๆ  ใหมีความสัมพันธและมีความเปนปกติยิ่งข้ึน       ซ่ึงความเปนปกตินี้  มิไดหมายถึง
ความสมดุลท่ีหยุดนิ่ง  แตเปนองคการท่ีสามารถจัดการตัวเองได     และมีความล่ืนไหลเปล่ียนแปลง
อยางตอเนื่องและรวดเร็ว  การเขาไปจดัการและแกไขปญหาอยางเปนองครวมและมองสรรพส่ิง
อยางบูรณาการ   ซ่ึงเปนเหมือนเร่ืองของสมการทางคณิตศาสตรท่ียากๆ      และทับซอนกันอยูอยาง
มากมาย    โดยท่ีมีสมการยอยแตละอันไมเหมือนกนั  แตเม่ือสามารถแกสมการยอยนั้น  สมการใด     
สมการหนึ่งกส็ามารถนําไปสูการแกสมการใหญท่ียากๆนั้นไดในเวลาชั่วพริบตา 

                                                 
85 ประเวศ  วะสี, ชุมชนเขมแข็ง   ทุนทางสังคมของไทย ,  หนังสือชุดชุมชนเขมแข็ง ลําดับ

ท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนเพื่อสังคมและธนาคารออมสิน,2541) , 21 . 
86 Margaret  J.  Wheatly ,  Leadership  and  the  new  science : Discovering  order  in  a  

chaotic  world, 2nd  Edition  (San  Francisco : Berrett -Koehler  Publishers, 1999),  17-18 . 
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เครือขาย  เปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ  ท่ีเช่ือมส่ิงตางๆเขาดวยกัน  โดยไมละท้ิง
สาเหตุ  ผลลัพธ  และบริบทท่ีเกี่ยวของ  เปนการมองสรรพส่ิงอยางเปนองครวม   และเปนระบบเปด  
ท่ีสามารถจะเชื่อมโยงกับส่ิงอ่ืนๆอยางตอเนื่อง  และสุดทายคือ  ความเปนกระบวนการท่ีทําหนาท่ี
ระหวางกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธอยางตอเนื่อง87 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ ์  กลาวถึงคําวา “เครือขาย” มีความหมายแตกตางกันไปตาม
มุมมองของแตละบุคคล ผูเขียนมีทัศนะเกี่ยวกบันิยามของเครือขายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาวา  
หมายถึงการท่ีปจเจกบุคคล   องคการ  หนวยงาน  หรือสถาบันใดๆไดตกลงท่ีจะประสาน  เช่ือมโยง
เขาหากันภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหน่ึงรวมกันอยางเปนระบบ  โดยมีจุดหมาย
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา  กลุมเครือขายนี้  ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือทํากิจกรรมรวมกนั    
เครือขายมีหลายระดับ  ตั้งแตการเช่ือมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก  การเช่ือมโยงระหวางปจเจกตอ
กลุม   การเช่ือมโยงระหวางกลุมตอกลุม   การเช่ือมโยงระหวางเครือขายตอเครือขาย        กลายเปน
เครือขายยอยภายใตเครือขายใหญและยังกลาวถึง เครือขายวา เครือขายมีหลายระดับ ตั้งแตการ
เช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคล การเช่ือมโยงระหวางปจเจกบุคคลกับกลุม การ
เช่ือมโยงระหวางกลุมกับกลุมหรือแมกระทั่งการเช่ือมโยงระหวางเครือขายตอเครือขาย       ซ่ึงกลาย 
เปนเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญ 88 

เครือขาย  คือ การเช่ือมตอระหวางมนุษยกับมนษุย  แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง  
เพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน     และการเช่ือมตอระหวางมนุษยนั้น        จากความ 
สัมพันธยอนกลับเชิงบวก  จะสงผลใหเกิดพลังทวีคูณ (Reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาว
กระโดด (Quantum leap)  เปนพลังสรางสรรคท่ีเปล่ียนคุณภาพอยางฉับพลัน  (Emergence) 
เปาหมายท่ีปรารถนาของการสรางเครือขายคือ  การนาํเอาจิตวิญญาณสรางสรรคของมนุษยปจเจก
ชนมาถักทอ  เช่ือมโยงรวมกนัได89  

 

                                                 
87 Ibid.,  106. 
88เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ,   การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ

ปฏิรูปการศึกษา   (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส, 2543)  ,28.  
89 ชัยวัฒน  ถิระพันธ และ ปาริชาต  สถาปตานนท , การประชุมอยางสรางสรรค ศิลปะแหง

การสรางพลัง. เพื่อการเปล่ียนแปลง  [ Online ] , accessed  08 /May/ 2006 Available from   
www.pattanathai.nesdb.go.th/PTFweb/Interesting_menu/PalangPanDin/FileProject/Business/ 
Rbusiness.doc.  
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 ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ  กลาวถึงความเหมือนและความแตกตาง
ระหวาง “กลุม” และ “เครือขาย” วากลุมมักประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิด ความเช่ือเหมือนกนั 
หรือคลายคลึงกัน ผานประสบการณตางๆรวมกัน ในขณะเดียวกนักมี็กิจกรรมตางๆท่ีเหมือนหรือ
ใกลเคียงกัน มีพันธกิจรวมกนั และดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดยีวกัน 
 ในขณะท่ีเครือขาย มักจะประกอบไปดวยคนท่ีมีความคิด ความเช่ือ เหมือนหรือตางกันก็
ได แตทุกคนตางมุงเนนการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหลักรวมกัน ในขณะท่ีเปาหมายยอย
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนสมาชิกของเครือขายอาจแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจาก
ความคิด ความเช่ือ ประสบการณ การกระทํา พันธกจิและเปาหมาย90 
 ปาริชาติ  สถาปตานนท  และชัยวัฒน  ถิระพันธุ           กลาวถึงฐานคิดของเครือขายโดยนัย
แหงความสัมพันธทางสังคมของมนุษย มากกวาในมิติของเครือขายโดยนัยแหงความสัมพันธทาง
ธรรมชาติ  แตกย็อมรับในแนวคิดของเครือขายในลักษณะของขายใยชีวิตท่ีมีความสัมพันธกบั
ธรรมชาติตามแนวคิดของวทิยาศาสตรกระบวนทัศนใหม  มองวา  เครือขายเปนสัมพันธภาพของ
สมาชิก    ท่ีจะนําพาไปสูการบรรลุเปาหมาย  ท่ีมุงเนนกระบวนการทํางานรวมกนัระหวางขายตางๆ  
โดย “ขาย”  จะเปนเครือขายไมได  ถาหากปราศจาก “งาน”  ดังนั้น  ขายจะเปนเครือขายนั้น  “ขาย”  
ก็ตอง “ทํางานรวมกนัเปนเครือขาย โดยเปนท้ังผูใหและผูรับ  บนความแตกตางหลากหลายของ
สมาชิก  ซ่ึงเห็นคุณคาและประโยชนในความเปนเครือขาย  โดยมีความสัมพันธกันอยางยิ่งกับ
ชองทางการติดตอส่ือสาร  ท่ีจะกอใหเกิดการรับรูและการสรางความสัมพันธท่ียั่งยนื91 
 ปาริชาติ  สถาปตานนท  และชัยวัฒน  ถิระพันธุ  กลาววา  เครือขาย  หมายถึง  การท่ีคนมา
พบปะกนั  มาประชุมกัน  และทําส่ิงท่ีเปนประโยชนตอกัน  เพราะมีส่ิงท่ียึดโยงใจระหวางสมาชิก
เขาดวยกัน  คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย    โดยบุคคลจําเปนตองใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธระหวางกันบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมในดานตางๆ  โดยเฉพาะดานโอกาสในการ
ส่ือสาร  การเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร  และการตัดสินใจในเร่ืองตางๆรวมกัน 

นอกจากนี้  ท้ังสองยังไดใหความหมายของเครือขายท่ีลึกซ้ึงอีกระดับหนึ่งวา    คือการ
เช่ือมตอระหวางมนุษยกับมนุษย  แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง  เพ่ือใหสังคมเกิดการพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีดีข้ึน  และในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้น  จะเปนความสัมพันธยอนกลับในเชิงบวก  
ท่ีจะสงตอผลใหเกิดพลังทวีคูณ ( reinforcing )   เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด  (quantum  leap )     

                                                 
90 ปาริชาติ  สถาปตานนท และ ชัยวัฒน   ถิระพันธ ,   ส่ือสารกับสังคมเครือขาย   

(กรุงเทพมหานคร  : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา  สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม , 
2546 ), 10.(อัดสํานา) 

91เร่ืองเดียวกัน.4 . 
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เปนพลังสรางสรรคท่ีเปล่ียนคุณภาพอยางฉับพลัน ( emergence ) โดยเปาหมายท่ีปรารถนาคือการ
สรางเครือขาย92 
 ความหมายของเครือขายทางดานการศึกษา  หมายถึง       การรวมตัวกันระหวางโรงเรียน
หลายๆแหง หรือบุคคลท่ีมีบทบาทในการจัดการศึกษา โดยมีการรวมตัวกันในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหเปนหนึง่เดียวกันดวยการเช่ือมโยง  สรางสัมพันธ  ส่ือสาร     แลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและ
กัน  มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ      ภายใตขอตกลงหรือ
วัตถุประสงครวมกันดวยความเปนกัลยาณมิตรและทัดเทียมกัน มีลักษณะการรวมตัวกันใน
แนวราบท่ีเนนการรวมคิด  รวมทํา   รวมรับผิดชอบ และใชทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกันอยางคุมคา  
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน  โดยทุกโรงเรียนมีความเปนอิสระ     และมีเอกภาพในการ
บริหารจัดการไดเชนเดิม  แตมีกิจกรรมท่ีตองใหความรวมมือระหวางกันมากข้ึน93 
 ธนา  ประมุขกูล  ใหความหมายของคําวาเครือขาย  คือ      ภาพขายใยแมงมุม   ซ่ึงแสดง
ใหเห็นการถักทอโยงใยกันของเสนใยท่ีพาดผานกันมาหลายเสน  หลากทิศทาง  ดังนั้น   คําวา
เครือขาย  คือ “การเช่ือมโยงอยางมีเปาหมาย”  เปนการเชื่อมโยงระหวาง  ระบบที่ปฏิบัติการอยูเขา
ดวยกัน   เชนการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร  เขาเปนเครือขายอินเตอรเน็ท  เปนตน      หรืออาจเปนการ
เช่ือมโยงระหวางบทบาทของบุคคล/องคการตางๆภายใตวัตถุประสงครวมใดๆของภาคีสมาชิก       
ดังนั้น  เครือขายจึงเปนรูปแบบการทํางาน  ในลักษณะสรางความรวมมือ  ประสานงานกัน       ใน
แนวราบ   ระหวางผูท่ีเกี่ยวของ  ดวยสรรพกําลัง  อันรวมถึง  คน  สติปญญา  ความสามารถและ
ทรัพยากรในการทํางาน        เพื่อเอาชนะอุปสรรค  ท่ีเปนจุดออนของระบบราชการ      และเปน
แนวทางท่ีตรงกันกับแนวคิดของการพัฒนาปจจุบัน  ท่ียึดพื้นท่ี  ประสานภารกิจ  และรวม
ทรัพยากร  ( Area ,  Function  , Participation )  เปนกลยุทธในการพัฒนา 94 
               สรรพส่ิงในตัวเราและส่ิงตางๆในโลกและสากลจักรวาลนัน้      เกิดข้ึนดวยการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  ไมมีส่ิงใดจะเกดิข้ึนอยางโดดเดี่ยว   ทุกส่ิงมีท่ีมา   มีท่ีไป  มีเหตุ  มีปจจัย  
เม่ือมีเหตุและปจจัยเกิดข้ึนพรอมกันอยางเกื้อกูล  ยอมเปนปจจยัท่ีกอใหเกิดส่ิงใหม     และส่ิงใหมก็
สรางเสนทางการเช่ือมโยงกบัส่ิงเกาและสรรพส่ิงอยางไมมีท่ีส้ินสุด     ทุกอยางเปนกระบวนการท่ี

                                                 
92 เร่ืองเดียวกนั, 5. 
93 หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, การพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา : ระบบเครือขายโรงเรียน  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย,2547), 25 . 

94 ธนา  ประมุขกูล, บทความปริทัศน  (ขอนแกน : ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6,  2547) , 1. 
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โยงใยสลับซับซอน      เปนเครือขายท่ีเช่ือมโยงจากส่ิงเล็กๆและภายในส่ิงเล็กๆ  ก็มีการเกาะเกี่ยว
อยางนาอัศจรรย95 

เหตุปจจัยและขายใยแหงความสัมพันธในมิติตางๆ  คือ 
1.  ขายใยชีวิต   หมายถึงระบบแหงความสัมพันธท่ีเปนสภาวะจริงตามธรรมชาติ        มีการ

เช่ือมโยงอยางตอเนื่องและสลับซับซอน  โดยที่ไมมีรูปแบบแหงความสัมพันธท่ีแนนอน  เปน
ความสัมพันธท่ีเปนความล่ืนไหล  ไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติและตามเหตุปจจัยท่ีเกิดข้ึน 

2.  เครือขาย    ไดแกความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงเปนขาย    หมายถึง    การปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและอาจ  หมายถึง   โครงขายของระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ  เชน ระบบน้ําประปา   
ไฟฟา  โทรศัพท  Internet  หรือระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมท่ีเปนโครงสรางทางกายภาพ  ซ่ึงมี
การโยงใยเปนโครงขายท่ีตอเนื่อง        ท่ีมีการกําหนดแบบแผน        และมิไดกําหนดแบบแผนแหง
ความสัมพันธเอาไว        รวมท้ังมีขนาดและรูปแบบความสัมพันธ   หรือการเช่ือมโยงท่ีแตกตางและ
หลากหลาย 

3.  เครือขายทางสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธในสังคมมนุษยท้ังในระดับปจเจกบุคคล       
ปจเจกบุคคลกับกลุม      กลุมกับกลุม       และกลุมกับเครือขาย   โดยเปนการอธิบายถึงพฤติกรรม
และความสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับส่ิงตางๆ  เชน  กิจกรรม  การส่ือสาร  ความรวมมือ   การพึ่งพาอาศัย  
การแลกเปล่ียนเรียนรู ฯลฯ96   
ฐานคติท่ีสําคัญของคําวา “เครือขาย” 

1.  เครือขาย  คือ  ธรรมชาติท่ีแทของสรรพส่ิง 
2.  เครือขาย  เปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ 
3.  เครือขาย  คือ  โครงสรางท่ีออกแบบและโครงสรางตามธรรมชาติ 
ฐานคติท้ัง 3 ประการเปนการอธิบายถึงเครือขายในฐานะของขายใยชีวิต  และความเปน

เครือขาย  ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและการปฏิสัมพันธของส่ิงตางๆ  โดยเปนการ
อธิบายถึงความสัมพันธท่ีโยงใยกับสรรพส่ิง  แลวสรางภาระหนาท่ีเชิงปฏิสัมพันธตอกันจนเปน
ความสัมพันธท่ียั่งยืน  เสมือนตาขายท่ีโยงใยและซับซอน      และเหมือนหวงโซของส่ิงตางๆท่ีมีการ
สานตอกันอยางแนบแนน  แตมีความยืดหยุนและมีความเปนอิสระในตนเอง  โดยเปนกระบวนการ
ท่ีมีความเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

4.  เครือขาย  เปนระบบความสัมพันธในสังคมมนุษย 

                                                 
95 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ), เครือขาย : ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ  

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ,) 2 . 
96 เร่ืองเดียวกนั , 5-6 . 
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 4.1  ความสัมพันธทางวัฒนธรรม 
 4.2  ความสัมพันธเชิงอํานาจ 
 4.3  ความสัมพันธในกระบวนการเรียนรู 
5.  เครือขาย  คือ  การขยายผลและเติบโตอยางมีพลัง 
ฐานคติขอท่ี 4 – 5  เปนการอธิบายถึงเครือขายทางสังคม (social  network)  ท่ีกลาวถึงระบบ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย  ท้ังในดานความสัมพันธท่ีมนุษยมีตอกันในเชิงวัฒนธรรม  
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีมีท้ังในดานการพึ่งพา  การขัดแยง   และการครอบงําสิทธิและประโยชน  
แลวพัฒนาระบบความสัมพันธนั้น  ดวยกระบวนการเรียนรู    ซ่ึงแนวคิดท้ัง  5  ประการนั้น      มี
ความสําคัญตอการสรางความเขาใจถึงความเปนเครือขาย     โดยเฉพาะการนําฐานคิดขายใยชีวิตมา
อธิบายเครือขายทางสังคมท่ีเกี่ยวของกันในมิติของความสัมพันธท่ีโยงใย97 

ไมมีส่ิงใดจะอยูหรือเกิดข้ึนอยางโดดเดี่ยว  สรรพส่ิงเกิดข้ึนอยางมีเหตุปจจัย   มีการ
เช่ือมโยงเกาะเกี่ยวกันอยางเปนองครวม      ส่ิงใหญและส่ิงเล็กลวนเปนองคประกอบของกันและกัน         
ถาเราเขาใจถึงความสัมพันธของส่ิงตางๆ  เราก็จะเขาใจถึงความเปนเครือขายท่ีโยงใย      ดังนั้น    
การเขาใจชีวิตและเครือขาย  ก็คือ  การเขาใจในความสัมพันธของสรรพส่ิงท่ีมีตอกัน 

โครงสรางความสัมพันธทางสังคมท่ีจะตองอาศัยความยืดหยุน        และการยอมรับจากฝาย
ตางๆ  เพื่อใหไดขอสรุปท่ีลงตัวมากท่ีสุด  เชน  เครือขายประชาสังคมท่ีมาจากกลุมคนท่ีหลากหลาย
อาชีพ  หลากหลายความคิดเห็น  และมาทํางานรวมกัน      ซ่ึงจะไดมุมมอง  วิธีคิด และกระบวนการ
ทํางานท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น98 

เครือขายความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ       เกิดข้ึนจากการมองถึงความเปนสรรพส่ิงเปน
องครวมท่ีผสานสรรพส่ิงเขาเปนหนึ่งเดียว        มีคุณสมบัติท่ีไมอาจลดสวนจนเหลือเพียงคุณสมบัติ
ของหนวยยอยๆได  แลวรวมเขาเปนระบบและระบบตางๆ     ก็มีการทับซอนกันเปนช้ันๆและ
เกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงกัน  โดยเปนการคิดแบบสัมพันธกับบริบท (context)     และการจัดการ
ความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธ (feedback)  จะเปนกระบวนการ99 

ความหมายของเครือขายโดยนัยตางๆ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการ  
ผูทรงคุณวุฒิ  และผูท่ีทํางานดานเครือขาย  ดังนี้ 

                                                 
97 เร่ืองเดียวกัน,8-28. 
98 เร่ืองเดียวกนั, 13, 15 . 
99 ชัยวฒัน  ถิระพันธุ  , ความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ  [Online] , accessed  2004  

Available  from  http//  www. Thaicivicnet.com. 
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1.  เครือขาย : นัยคุณคาแหงความสัมพันธ  หมายถึง ความสัมพันธของหนวยตางๆในสังคม 
และขายของงานมิติแหงความสัมพันธในการทํางานรวมกันของผูคนในบางงานหรือบางโอกาส
เทานั้น  ซ่ึงสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงไดชัดเจนในสถานการณท่ีเปนอยู 

2.  เครือขาย : นัยแหงการประสานความรวมมือ  คือ  ความเปนเครือขายเกดิข้ึนจากความ
รวมมือและการเปดรับเพื่อใหเกิดความรูและกระบวนการใหม  กลาวคือ  การท่ีปจเจกบุคคล  กลุม  
องคการแตละฝายไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน  มีปฏิสัมพันธตอกัน  มีการชวยเหลือเกือ้กูลตอกัน 

3.  เครือขาย :  นัยภารกิจและกระบวนการ    ภายใตยุทธศาสตรของความเปนเครือขายนั้น  
ภารกิจและกระบวนการทํางานของฝายตางๆ          เปนส่ิงท่ีจะชวยใหความเปนเครือขายนั้นมีความ
ตอเนื่อง  การทําภารกิจตอกัน             โดยมีการขยายภารกิจและอุดมการณนั้นออกไปสูกลุมอ่ืน    
เครือขายอ่ืนๆ  เปนการสรางเครือขายใหเกิดข้ึน            ดังนั้นเครือขายจึงเปนนัยของการทําภารกิจท่ี
เปนกระบวนการ  โดยเปนท้ังกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู               กระบวนการมีสวนรวม  และ
กระบวนการกลุมท่ีเปนการระดมทรัพยากรในการสรางพลังและอํานาจในการตอรองใหสูงข้ึน100 

ความหมายของเครือขายดังกลาว  มีความสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการหลาย
ทานท่ีมองความเปนเครือขายในฐานะกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนทางสังคม  โดยในการอธิบาย
กระบวนการที่อิงอาศัยและสรางความสัมพันธในสังคมมนุษย  

ชูเลอร  (Schuler )  ไดกลาววา  เครือขาย  คือ  สายใย (web)  ของความสัมพันธทางสังคม  มี
ความเปนเอกภาพ  มีพลังความยึดโยง (cohesive ) และการสนับสนุนเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  ทํานอง
เดียวกันกับเทคโนโลยี  ก็คือ สายใย (web)  ท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ  และการส่ือสารของผูคนตางๆ
ในสังคม  โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และระบบส่ือสารผานวิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  จะมี
บทบาทในการสรางเครือขายในรูปแบบตางๆที่สมาชิกในเครือขายมารวมตัวกันโดยไมจํากัดเช้ือ
ชาติ  เผาพันธุ  เพศ  วัย  ศาสนา  และฐานะทางเศรษฐกิจ 
 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ) จากแนวคิดดังกลาว  จะเห็นไดวา  แนวคิดท่ีใหคําจํากัด
ความของคําวา “เครือขาย”   นั้นเร่ิมตนจากการอธิบายความสัมพันธและการเช่ือมโยงระหวางกลุม
หรือชุมชน  เพื่อแลกเปล่ียน  เรียนรู ชวยเหลือพึ่งพา  จนกระท่ังการสรางพลังและอํานาจการตอรอง  
และตอมาก็มีการขยายความสัมพนัธนั้นไปสูระดับท่ีกวางข้ึน  โดยการเช่ือมโยงกับพันธมิตรอ่ืนๆ  
ในสังคม  เปนลักษณะการสรางประชาสังคม  ท่ีนับวาเปนการพัฒนาอีกระดับหนึง่ของความเปน
เครือขาย  ท่ีมีกลุมคนเขามามีสวนรวมในการทํางานอยางหลากหลาย  ตามประเดน็ปญหาท่ีตองการ

                                                 
100 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ) ,   เครือขาย : ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ   

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ), 44 . 
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ผลักดัน/แกไข  ซ่ึงอาจมีความซับซอนหรือเปนประเดน็สาธารณะท่ีตองเกี่ยวของกับคนหลายกลุม
มากข้ึน101 

จากความหมายดังกลาว จะเห็นวา  เครือขายนั้น  หมายถึง  ความรวมมือและเปดรับของฝาย
ตางๆ  ท่ีจะมขีอตกลงรวมกนัในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงค  และ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  ซ่ึงขอกําหนดท่ีเกิดข้ึนนั้น เปนความพยายามท่ีจะระดมทรัพยากร  
กระบวนการ  ความรู  และวธีิการตางๆ  เพื่อใหไดมาซ่ึงความสําเร็จ  จากการรวมมือและเปดรับใน
ส่ิงใหมนั้นเสมอ 

จากความหมายท้ัง 3 นัยดังกลาว จะเห็นไดวา       เครือขายนั้นไดถูกนํามาอธิบายในมิติของ
ความสัมพันธและปรากฏการณทางสังคมมนุษยมากกวาการอธิบายในมิติของความสัมพันธ       
และความเปลี่ยนแปลงของสรรพส่ิงในเชิงชีววิทยา  ตามทัศนะของวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม        
โดยเปนการกลาวถึงความรวมมือระหวางปจเจกบุคคล      กลุม     องคการที่มีกิจกรรมคลายคลึงกัน
และขยายผลการทํางานหรือแนวคิดไปสูกลุม       องคการอ่ืนๆเพื่อเสริมสรางพลังในการแกปญหา
และการเปล่ียนแปลงส่ิงตางๆ    โดยผานระบบการส่ือสารท่ีทําใหสมาชิกในเครือขายมีโอกาสใน
การรับรู  และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน  นอกจากนี้        ยังไดพยายามอธิบายถึง  คุณคา
แหงความสัมพันธ  ความเทาเทียม  ความรวมมือ   การตอสูขัดแยง  และการเชื่อมโยงที่เปนท้ัง
แนวคิด   หลักการ  เคร่ืองมือ และวิธีการปฏิบัติ  ท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกฝาย 
สรุปความหมายของเครือขาย 

เครือขาย  หมายถึง  การเช่ือมโยงระหวางระบบการปฏิบัติงานหรือเช่ือมโยงบทบาทของ
บุคคล  องคการตางๆท่ีเปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจ  ภายใตความตองการใน
วัตถุประสงครวมกันจัดโครงสรางและรูปแบบการทํางานดวยระบบใหม  ในลักษณะสรางความ
รวมมือประสานงานกันในแนวราบ  ระหวางผูท่ีเกีย่วของดวยการระดมสรรพกําลัง  และมีกลยุทธ
ในการพัฒนา ดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด  รวมตัดสินใจ  รวมวางแผน  รวมทํา  รวมรับผิดชอบ  
รวมติดตามประเมินผลและรวมรับผลประโยชน 
2. การเกิดและการสรางเครือขาย 
   กําลูนเทพ  เทวกุล   ถาจะทําเครือขาย  จะตองเร่ิมจากตัวแทนท่ีจะแตกออกไปใชตรงจุด
ไหนบางหรือทําพรอมกันไปเลยในจุดท่ีพรอมกันได  ในกลุมขาราชการ  กลุมประชาชน  ใหเร่ิมใน
ลักษณะประชาชนเปนศูนยกลางใหชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ตองสรางกลุมผูนํากอน  เชน  กรรมการ

                                                 
101 เร่ืองเดียวกัน, 41-42 . 
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หมูบาน  สภาตําบลท่ีกําลังทําขณะน้ีกลุมผูนําจะตองมีความรูอยางด ี  มองเกมพัฒนาออกจึงจะเกิด 
creative  thinking102   
 เจือจันทร  จงสถิตอยู     การสรางเครือขายคงจะเปนลักษณะของการสงตอ    การสืบทอด  
การส่ือสารซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงทานเลขาธิการฯไดพูด  community  คือ communication  ตองมีการ
ส่ือสารซ่ึงกันและกัน  การสรางเครือขายการเรียนรูคงจะตองมีบทบาทจากหลายหนวยงาน   
หนวยงานภาครัฐจะไปชวยประสานเสริมสราง สนับสนุนการเรียนรูของประชาชนในวิถีชีวิต   ผูนาํ
จะเปนผูประสานงานการเรียนรูตางๆ  ลักษณะการประสานงานหรือการเรียนรูในระดับชุมชน  มี
วิธีการส่ือสารอยางไรบาง  เปนการโยง  concept  ไมใชส่ังการ  ส่ือสารในระดับท่ีกอใหเกดิความ
เขาใจแบบ  positive  approach  ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ไมวาจะเปนการประสานงานหรือระหวาง
แนวนอนดวยกันเอง  หรือจากหนวยงานภายนอกเขามา  ตองสรางสํานึกรวมกันวาทําเพื่ออะไร  มี
คุณคาอยางไร  ตองเปล่ียนท้ังหมดคือ  คน  องคการ  ชุมชน  ท่ีจะประสานกันเองตองเปล่ียนทาที
ดวย    โดยสรุป  ลักษณะเครอืขายท่ีอยากเห็น  คือ  เปนเครือขายท่ีไมหยุดนิ่ง  ตองมีลักษณะยดืหยุน
และมีพลวัตรท่ีสําคัญท่ีสุด103 
 เครือขายภาคประชาชนและประชาสังคม เกิดข้ึนหลังจากเกดิวกิฤตการณทางเศรษฐกิจ
ในป  2539 – 2540    ทําใหภาคประชาชนเกิดความสนใจและต่ืนตัวในการพึ่งพาตนเองมากข้ึน  โดย
ในป 2541  ไดมีการจดัต้ังกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)  ซ่ึงโครงการดังกลาว ไดสราง
ปรากฏการณการเรียนรู  และการรวมพลังใหกับกลุม องคการเครือขายภาคประชาชนและประชา
สังคมเปนอยางมาก  โดยกองทุนดังกลาวมีเปาหมายเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ  และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนท้ังในเมืองและชนบท  เพื่อการฟนฟูวกิฤตเศรษฐกิจไปสูการ
พึ่งตนเองในระยะยาว (สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุน)  ในขณะเดียวกนัก็มีการรวมตัวของ
ประชาชนในนามของ “สมัชชาคนจน”  ท่ีดําเนินการเคล่ือนไหวเรียกรอง ใหรัฐบาลแกปญหาอยาง
ตอเนื่อง  โดยเฉพาะเกีย่วกับเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ  และผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ
รัฐบาล   นอกจากนี้ยังไดมีการจัดต้ัง  สถาบันพัฒนาองคการชุมชน (พอช.) ซ่ึงเปนหนวยงานของ
ภาครัฐ  แตมีแนวคิดในการสนับสนุนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ  และมีแนวคิดใหชุมชนเปนแกน

                                                 
102 กําลูนเทพ  เทวกุล ,  ม.ร.ว., “รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในการระดมสรรพ

กําลังเพื่อสรางเครือขายการเรียนรู,”  นครปฐม   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ     
สํานักนายกรัฐมนตรี, 1- 2  กันยายน  2536 ,28.(อัดสําเนา) 

103 เจือจันทร   จงสถิตอยู  , “รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ในการระดมสรรพกําลัง
เพื่อสรางเครือขายการเรียนรู,”   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี             
1- 2  กันยายน  2536 , 61.(อัดสําเนา) 
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หลักในการพัฒนาต้ังแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบาย  ซ่ึงทําใหเกิดการเชื่อมโยงองคการ  
เครือขายภาคประชาชนท่ีหลากหลาย104 

การสรางเครือขาย      สามารถพิจารณาไดจากระบบส่ิงมีชีวิต ซ่ึงมีการเช่ือมโยงสัมพันธกัน 
ดังนั้นเราตองสรางโอกาสในการเช่ือมโยงเครือขายตอไปเร่ือยๆ มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิด-
ลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การส่ือสารจะตองเขามามีบทบาทสําคัญในการสรางเครือขาย      นั่นคือ 

1) การสงสาร  : ขอมูลหรือขาวสารที่สงตองชัดเจนใหผูรับเขาใจงาย 
2) การรับสาร  : ตองพรอมท่ีจะเปดใจรับขอมูลหรือขาวสารอ่ืนท่ีอยูนอกเหนือจากความ 

คิดท่ีตนมีอยูเดมิ 
  การสงสารและการรับสารท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลใหเกิดการขยายเครือขายออกไปในวง
กวางได  นอกจากน้ี เครือขาย  ตองมีจุดยืน มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  และพรอมท่ีจะเช่ือมโยงกับ
องคกรอ่ืนอยูเสมอ รวมท้ังตองมี ความยืดหยุน  ไมมีรูปแบบท่ีแนนอนตายตัวนัก  แตเนนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของเครือขายเปนสําคัญ 
   A B   C 
 
 B  C A 
 
 D E D   E 
 แบบวัฏจกัร แบบซ่ีลอ 
   A 
 
    A B C D E B C 
 
  D E 
แผนภูมิท่ี  7   แบบแผนการเกิดเครือขาย (Pattern of Network) 
ท่ีมา :  ชัยวัฒน  ถิระพันธุ และ ปาริชาต  สถาปตานนท , การประชุมอยางสรางสรรค ศิลปะแหงการ 
สรางพลัง. เพื่อการเปล่ียนแปลง  [ Online ], accessed  08 /May/  2006 Available from   www. 
pattanathai.nesdb.go.th/PTFweb/Interesting_menu/PalangPanDin/FileProject/Business/Rbusiness.
doc.  

                                                 
104 สํานักงานกองทุนเพื่อสังคม, เรียนรูเพื่อแผนดิน (กรุงเทพมหานคร: สถาบันพัฒนา

องคการชุมชน ธนาคารออมสิน , 2545),12. (อัดสําเนา) 

แบบ ลูกโซ แบบสัมพันธกนัหมด 
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เครือขายเปนระบบท่ีมีชีวิต (Living System) มีการเกดิ การอยู การแตกดับ ท่ีผานมาเราจะ
คิดวาการทํางานเปนเครือขายเปนเร่ืองท่ีงายๆ 105 
 การเกิดเครือขาย  เครือขายแตละเครือขาย ตางก็มีจุดเร่ิมตนหรือถูกสรางข้ึนมาดวยวธีิการ
ตางๆกัน  สรุปไดเปนหลักๆ  3  ลักษณะ  ดังนี ้
 1.  เครือขายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ   เครือขายนี้มักเกิดจาก  การท่ีผูคนมีความคิดตรงกัน  
ทํางานคลายคลึงกัน  หรือประสบกับสภาพปญหาเดยีวกันมากอน  มารวมตัวกัน  เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิด  ประสบการณ  ไปจนถึงรวมกนัแสวงหาทางเลือกใหมท่ีดกีวา  เครือขายนีมั้กมีเวลาการกอ
รางสรางเครือขายนาน  แตเม่ือเกิดแลว  ก็จะมีความเขมแข็งยั่งยนื  และมีแนวโนมท่ีเครือขายจะ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 2.  เครือขายจดัต้ัง   เครือขายนี้มักเกิดจากนโยบาย  หรือการดําเนินงาน  ของภาครัฐเปน
สวนมาก  ภาคีสมาชิกท่ีเขารวมเครือขายนี้  มิไดมีพื้นฐานความตองการ  ความคิด  ความเขาใจท่ี
ตรงกันมากอน   เปนการรวมตัวแบบช่ัวคร้ังช่ัวคราวเปนการเฉพาะกจิ  ไมมีความตอเนื่องและมักจะ
จางหายไปในท่ีสุด 
 3.  เครือขายววิัฒนาการ  เปนเครือขายท่ีมิไดเกดิข้ึนโดยธรรมชาติและมิไดจัดตั้ง  แตเปน
ลักษณะของกระบวนการพฒันา  ผสมผสานอยู  โดยเร่ิมท่ีกลุมบุคคล / องคการ  มารวมกันดวย
วัตถุประสงคกวางๆ  ในการท่ีจะสนับสนนุกันและเรียนรูไปดวยกัน  โดยอาจจะยังไมมีเปาหมาย / 
วัตถุประสงครวมเฉพาะใดๆ  เปนเครือขายท่ีรวมตัวกันเพือ่ชวยเหลือพฒันาตนเองบาง  มิไดเกิดจาก
แรงกระตุนภายในโดยตรงแตแรก    แตเครือขายนี้สามารถพัฒนาเปนเครือขายโดยธรรมชาติได106 
 การกอตัวของเครือขาย  จําแนกออกเปน 3 ดานตามลักษณะการกอตัวไดแก 
 1.  เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดต้ังและสนับสนุนของภาคสวนตางๆ    สวนใหญเปน
เครือขายท่ีภาครัฐหรือหนวยงานบางแหง ตองการสงเสริมหรือเขาไปจัดต้ัง เพื่อใหสอดคลองกับ
กระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ  และเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหกับชุมชนในการพ่ึงพา
ตนเอง  เชน  เครือขายกองทุนหมูบาน  เครือขายพัฒนาชุมชน  เปนตน  มีโครงสรางความสัมพันธ
ในแนวดิ่ง  ท่ีเปนไปตามกระแสของแหลงทุนและนโยบายของหนวยงานนั้นๆ 

                                                 
105 ชัยวัฒน  ถิระพันธุ และ ปาริชาต  สถาปตานนท , การประชุมอยางสรางสรรค ศิลปะ

แหงการสรางพลัง. เพื่อการเปล่ียนแปลง  [ Online ] ,accessed  08 /May/ 2006 Available from   
www. pattanathai.nesdb.go.th/PTFweb/Interesting_menu/PalangPanDin/FileProject/Business/ 
Rbusiness.doc.  

106 ธนา  ประมุขกูล, บทความปริทัศน  (ขอนแกน : ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6 ,  2547) , 2. 
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 2.  เครือขายท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  ไดแก  เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากความสมานฉันท
การรวมแรงรวมใจของฝายตางๆ   ท่ีมองเห็นความจําเปนในการเรียนรูและการแกปญหารวมกัน  
แลวมารวมตัวกันเปนเครือขาย  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ประสบการณ  ตลอดจนการพึ่งพา
อาศัย  โดยเปนเครือขายท่ีมีการส่ือสารและความผูกพนัท่ีมีชีวิตชวีา  มีกระบวนการท่ีประสาน
สอดคลองกับความสนใจและความตองการอยางแทจริงของสมาชิก  มีแนวทางการดําเนินการท่ีเปน
อิสระจากการครอบงําของฝายตางๆ   มีโครงสรางความสัมพันธในแนวราบ 
 3.  เครือขายท่ีเกดิข้ึนโดยสถานการณเปนตัวกําหนด  ไดแก  เครือขายท่ีเกิดข้ึนจาก
สถานการณและประเด็นปญหาท่ีทุกฝายเห็นวา  จําเปนตองใชความเปนเครือขายในการแกปญหา
และสรางพลังในการเรียนรูหรือตอรอง  เพื่อใหเกิดการพัฒนากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  และมีผู
ประสานงานเพื่อใหเครือขายมีความตอเนือ่ง  เชน  เครือขายผูไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ107 
 เครือขายการทองเท่ียวเปนอีกรูปแบบหนึ่ง  ในการสรางเครือขายท่ีมีการดําเนินการท่ีเร่ิมตน
จากการที่สมาชิกมารวมตัวกนัเปนเครือขาย   ดังเชน 
 โครงการการประสานขอมูลและเครือขายการทองเท่ียวในทะเลสาบสงขลา หัวหนา
โครงการ : ดร. ปาริชาติ      วิสุทธิสมาจาร        จดัใหมีการประชุมรวมพัฒนากระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดสงขลา ท่ีประชุมซ่ึงประกอบการผูแทน
จากองคการปกครองสวนทองถ่ิน 15 องคการโดยรอบลุมน้ํา ทะเลสาบ สงขลา และสวนราชการท่ี
เกี่ยวของกับการทองเท่ียว มีความเห็นรวมกันวาควรมีการประสานขอมูลและสรางเครือขายการ
ทองเท่ียวของ อบต. และหนวยงานของรัฐในทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ีและสถาบันการศึกษา    ใน
พื้นที่เพื่อรวมกัน กําหนด วิสัยทัศน และ กรอบการดาํเนินงาน ดานการทองเท่ียว ในพ้ืนท่ีลุมน้ําฯ 
และ เพื่อสงเสริม ใหมีการพัฒนา ยกระดับ มาตรฐาน และ คุณภาพ ของการทองเท่ียว ในระดับ
ชุมชนใหสูงข้ึน โดยมี อบต.โดยรอบลุมน้ําฯ เปนแกนนํา ท้ังนี้เพือ่ใหเกดิประสิทธิภาพ ในการ 
ดําเนินงาน ดาน การ ทองเที่ยว พัฒนาและสามารถสรางเครือขายความรวมมือ ตลอดจน เกิด
เครือขาย พันธมิตร ในการพฒันา การทองเที่ยว โดยรอบลุมน้ําทะเลสาบ สงขลา ในลําดับถัดไป   
โดยมีข้ันตอนการดําเนนิงาน  ดังนี ้
 1) จัดต้ังคณะทํางานโดยประกอบดวยผูแทนแตละอบต.    หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    โดยมี
นักวิชาการสถาบันการศึกษาเปนพี่เล้ียง  
 2) จัดประชุมคณะทํางานเพือ่ทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ีใหเขาใจไปในทิศทางเดยีวกัน 

                                                 
107 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน )  ,  เครือขาย : ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ   

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ) ,109-110. 
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 3) นําขอมูลแหลงทองเท่ียวท้ังทางแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ      และศิลปวัฒนธรรม ใน
พื้นที่ทะเลสาบสงขลามาปรับใชและสงเสริมให อบต.ของแตละพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการ 
 4) จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่องเพื่อ 
           4.1) รวบรวมขอมูลจาก อบต. เพื่อจดัทําใหเปนขอมูลกลาง 
           4.2) ศึกษาขอมูลแหลงทองเท่ียวของทุก อบต.  รวมกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และจัดแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบ 
           4.3) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค  กลยุทธ     และมาตรการของเครือขาย
ความรวมมือ 
           4.4) ติดตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีเครือขายรับผิดชอบดาํเนินการ 
           4.5) ศึกษาเรียนรูรวมกันและปรับปรุงการดําเนินงาน             เพือ่พัฒนาการสงเสริม
การทองเท่ียวและสรางเครือขายใหเขมแข็ง 
    5) ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนประสบการณ          ในการจดัเครือขายการทองเท่ียวในทองถ่ิน
อ่ืนทีประสบความสําเร็จ 
    6) มีการดําเนินงานพัฒนาเครือขายและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง108 

 การจัดต้ังเครือขายเดิมภายใตช่ือ   "เครือขายกลุมอาชีพอําเภอลําลูกกา"  โดยการรวมตัวของ
กลุมองคการ กลุมอาชีพในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี    ท่ีสมัครใจเพื่อแลกเปล่ียนขาวสาร
ขอมูลระหวางกัน หรือทํากจิกรรมรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั      มีความสัมพันธกันฉันทเพื่อน 
โดยมีการจดัรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสราง    ท่ีคนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ
ตอการดําเนนิกิจกรรมกลุมอาชีพ        เพื่อมุงไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชนและรวมกิจกรรม OTOP 
ตามนโยบายรัฐบาล จึงไดมีการปรับเปล่ียนจาก  " เครือขายกลุมอาชีพอําเภอลําลูกกา"  เปน      
"เครือขายวิสาหกิจชุมชนและ OTOP"    เพื่อใหมีวงกวางข้ึน    ผลงานที่ดําเนนิการ   ปจจุบันมี
สมาชิก  60 ราย    การจัดต้ังกองทุน ไดดาํเนินการจัดหารายไดเพื่อใชในกจิกรรมของเครือขาย โดย
ความรวมมือจากสมาชิก   หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ    ปจจุบัน    มีเงินทุน 95,000 บาท     การ
พัฒนาบรรจุภณัฑ  ไดดําเนนิการพัฒนาบรรจุภัณฑของสินคาสมาชิก ซ่ึงไดดําเนินการ จํานวน 15 
ผลิตภัณฑ และไดรับการคัดสรร       ในระดับ   3 - 5 ดาว    จํานวน   23  ผลิตภัณฑ    การบริหาร
จัดการ   ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการ จํานวน 1 คณะ 15 คน  

                                                 
 108ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร,โครงการการประสานขอมูลและเครือขายการทองเท่ียวใน
ทะเลสาบสงขลา  [Online], accessed 1 March  2005   Available  from  http//  
www.slbtourismnetwork.org. 
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ผลประโยชนท่ีไดรับ  
 1.  สมาชิกไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ  
 2. สมาชิกไดรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 3.  สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชีพเบ้ืองตน 
 4.  ชุมชนมีงานทําเพิ่มรายไดใหแกชุมชน 

รูปแบบ / วิธีการเรียนรูเครือขาย 
 เปนการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ ในดานตาง ๆ ไดแก    การจัดทําทะเบียน
สมาชิก จัดทําระบบบัญชี จดัทําระเบียบของเครือขาย109 

ปรัชญาการสรางเครือขาย    การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปน
กระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนษุย การนําเครือขายตองมี LINK  หมายถึง 
“การเช่ือมโยง”  การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปน    L – Learning     การ
เรียนรู   I  – Investment   การลงทุน  N – Nurture การฟูมฟกบํารุง       G (K) – Give   การรักษา 
สัมพันธภาพ   ซ่ึงรวมกันเปนคําวา LINK หมายถึง   การเช่ือมโยง 

การเช่ือมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง “รวมกัน" เพื่อ
พูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไมได “รวมกนั” ทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด เปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากอง
รวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด การเช่ือมโยงเขาหากันจะเกดิข้ึนก็ตอเม่ือเอาอิฐแตละกอน
มากอกันเปนกาํแพงโดยการประสานอิฐแตละกอนเขากนัอยางเปนระบบ... และก็ไมใช...แคการ
รวมกลุมของสมาชิกท่ีมีความสนใจรวมกนัเพียง เพือ่พบปะสังสรรคแลกเปล่ียนความคิดเหน็กนั
เทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทํากิจกรรมรวมกนัเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกนั
ดวย ....และก็ไมใช...การรวบรวมรายช่ือบุคคลท่ีมีความสนใจเหมือนกนัไวในมือเพ่ือสะดวกแกการ
ติดตอ ... การมอบหมายใหสมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มข้ึน ยิ่งไดรายช่ือมามากก็ยิ่งทําให
เครือขายใหญข้ึน การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตข้ึนเพ่ือจะไดบรรจุอิฐได
มากข้ึน แตกองอิฐในถุงกย็ังวางระเกะระกะขาดการเช่ือมโยงประสานกันอยางเปนระบบ 
             ดังนัน้ เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรท่ีเปนสมาชิกดําเนินกิจกรรม
บางอยางรวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายท่ีเห็นพองตองกนั ซ่ึงอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความ
จําเปน เม่ือภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกจิ

                                                 
109 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเรียนรูชุมชน  , สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน

ของ . วิสาหกจิชุมชนและรวมกิจกรรม OTOP [Online ] , accessed  29 July  2005  Available  from  
http://www.cdd.go.th/technoempower/menu1_3.htm . 
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ใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายท่ีดําเนนิกจิกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็
ได    การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปล่ียน   ตองสกัดเอาสวนดีหรือจุดแข็งของแตละ
ฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน  เปนการผนึกกาํลัง (synergy)  ในลักษณะท่ีมากกวา 1+1 = 
2  แตตองเปน 1+1 > 2  เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ  ผลลัพธท่ีไดจากการทํางานเปนเครือขายตอง
ดีกวา  ผลรวมท่ีเกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน   การ
แลกเปล่ียนเรียนรูผาน Web bloc  ก็นาจะเปนเสนทางสูการสรางเครือขาย110 
สรุปการเกิดและการสรางเครือขาย 

การเกิดและการสรางเครือขาย       เปนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย ในลักษณะท่ีเปนกลุมบุคคลหรือองคการ    การนําเครือขายตองมี LINK  หมายถึง “การ
เช่ือมโยง”   โดยมีลักษณะตางๆกัน  คือ อาจจะเปนเครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  เชน  เครือขาย
วัฒนธรรม  เครือขายอาชีพ  เครือขายส่ิงแวดลอม  เปนตน  อาจจะเปนเครือขายจดัต้ังและไดรับ
การสนับสนุนของภาคสวนตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน  เชน  เครือขายกองทุนหมูบาน  เครือขาย
พัฒนาชุมชน   เครือขายการทองเท่ียว   เปนตน  หรืออาจมีลักษณะเปนเครือขายววิฒันาการ  หรือ
เครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานการณกําหนด  เชน เครือขายผูไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ   การสรางเครือขาย  คือการรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน   ตองสกัด
เอาสวนดหีรือจุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนนุกันและกนั  เปนการผนึกกําลัง 
(synergy) ทําใหมีการตดิตอและสนับสนนุ   ใหมีการแลกเปล่ียนขอมูล  ขาวสาร  และความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมดวยความสมัครใจ  ไปสูจดุมุงหมายท่ีเหน็พองตองกัน และรวมรับ
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน  

3.  องคประกอบของเครือขาย 
 เครือขายมีองคประกอบสําคัญๆอยูอยางนอย  7  องคประกอบดวยกนั  ไดแก 
 1.  การรับรูมุมมองรวมกัน ( common  perception)  ถือเปนหัวใจของเครือขาย  สมาชิกท่ี
เขามาอยูในเครือขาย  ตองมีความรูสึกนึกคิดและรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย  
อาทิ  มีความเขาใจในปญหาและมีสํานึกในการแกปญหารวมกัน  มีประสบการณในปญหารวมกนั  
มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน  เปนตน 

                                                 
110 ศรีวิภา  เล้ียงพันธุสกุล , องคประกอบของเครือขาย, การพัฒนาเครือขายสูความยั่งยนื. 

 [Online] , accessed  2  May  2006  Available from   http://oppn.opp.go.th/research01.php 
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 2.  การมีวิสัยทัศนรวมกัน( common  vision)  เปนการมองเห็นภาพของจุดหมายใน
อนาคตรวมกนัระหวางสมาชิกในกลุมการรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกนั  และการมีเปาหมายท่ีจะไป
ดวยกัน  จะชวยทําใหขบวนการเคล่ือนไหวมีพลัง  เกดิเอกภาพ 
 3.  การมีผลประโยชนและมีความสนใจรวมกัน  (mutual   interests/ benefits)   เชน 
เกียรตยิศ  ช่ือเสียง  การยอมรับโอกาสในความกาวหนา  ความสุข  ความพึงพอใจ ฯลฯ 
 4.  การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง  ( all  stakeholders  participation)  
เปนเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดการรวมรับรู  รวมคิด  รวมตัดสินใจ  และรวมลงมือกระทําอยางแข็งขัน 
 5.  การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน  ( complementary   relationship)  โดยจุดแข็งของฝาย
หนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง 
 6.  การพึ่งพิงอิงรวมกัน ( interdependence)  เนื่องจากธรรมชาติความจํากัดของสมาชิกใน
เครือขายท้ังดานทรัพยากร   ความรู  เงินทุน  กําลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือขาย  จึงไมสามารถ
ดํารงอยูไดอยางสมบูรณดวยตัวเอง  การทําใหเปาหมายรวมสําเร็จไดนั้น  สมาชิกตางจําเปนตอง
พึ่งพาซ่ึงกันและกันระหวางสมาชิกในเครือขาย  เพ่ือเปนการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน    การพึ่งพิง
อิงรวมกันนี้จะสงผลทําใหสมาชิกตองมีปฏิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ 
 7.  การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน ( interaction)   สมาชิกในเครือขายตองทํากจิกรรม
รวมกัน  เพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน  เชน  มีการติดตอกันผานทางการเขียน
หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกนั  เปนตน         ซ่ึงผลของปฏิสัมพันธนี้         ตองกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในเครือขายตามมาดวย111 
 ปาริชาติ สถาปตานนท และ ชัยวัฒน ถิระพันธุ   กลาวถึง      สมการท่ีเกี่ยวกับองคประกอบ
ท่ีสําคัญตอการเสริมสรางเครือขาย คือ    การถายทอดความรู   ทักษะ  การส่ือสาร การบริหารขอมูล
ขาวสาร และการปฏิสัมพันธ  เพื่อนําไปสูการตีความหมาย หรือการสรางความหมายรวม   และ
สุดทายคือการเห็นและเขาใจในเปาหมายรวมซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 

                                                 
111 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ,  การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ

ปฏิรูปการศึกษา   (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส, 2543 ) ,36-43 .     
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แผนภูมิท่ี  8      แสดงองคประกอบท่ีสําคัญตอการเสริมสรางเครือขาย 
ท่ีมา :    ปาริชาติ  สถาปตานนท และ ชัยวฒัน   ถิระพันธุ ,  ส่ือสารกับสังคมเครือขาย.   
(กรุงเทพมหานคร  : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา  สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม,  
2546) , 7.(อัดสําเนา) 
 จากแผนภูมิดังกลาว จะเหน็ไดวาเครือขายเปนเร่ืองท่ีเกีย่วกับการท่ีสมาชิกทุกฝายเห็นและ
เขาใจเปาหมายรวมกนั ท้ังเปาหมายในระยะส้ัน ระยะยาว และเปาหมายเฉพาะหนา   ในขณะที่
เครือขายจะมีกลไกการจดัการระบบขอมูลขาวสาร    เพื่อถายทอดความรูหรือทักษะตางๆ  ตลอดจน
การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันอยูตลอดเวลา มีการล่ืนไหลของขอมูลขาวสารที่ส่ือถึงกัน   มีพื้นที่
รูปธรรมในการทํางาน มีชุมทาง (hub) มีโหนด (node) หรือ “ศูนยประสานงานยอย”   ท่ีหลากหลาย
และกระจายอยูในพ้ืนท่ีตางๆ บางคร้ังกิจกรรมยอยในระดับโหนด/   ศูนยประสานก็มีความหมาย
และสามารถสรางเปนพลังของเครือขายได112 
 ธนา  ประมุขกลู  กลาวถึงองคประกอบวา  ประกอบดวย 4  องคประกอบ  ดังนี ้
 1.  สมาชิก         หากสมาชิกมีจํานวนมาก  ตองมีคณะกรรมการ        เพื่อทําหนาท่ีในการ
ประสานงาน  สมาชิกแบงเปน 2 กลุม คือสมาชิกแกนหลักเกีย่วของโดยตรงกับผลงานตามเปาหมาย
เครือขาย  และสมาชิกเสริม  ผูเปนฝายสนับสนุน 
 2.  กรรมการ/ผูประสานงาน  เพื่อใหเกิดการจัดการท่ีดี  สามารถนําพาเครือขายขับเคล่ือน
ไปดวยพลังรวมของสมาชิก 
                                                 

112 ปาริชาติ  สถาปตานนท และ ชัยวัฒน   ถิระพันธุ ,  ส่ือสารกับสังคมเครือขาย  
(กรุงเทพมหานคร  : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา  สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม ,  
2546) ,7.(อัดสําเนา) 

การถายทอดความรู, ทักษะ 

การตีความ, สรางความหมาย 

เครือขาย  

 

Making Meaning 

การสื่อสาร 
การบริหารขอมูล 
การปฏิสัมพันธ 

เห็นและเขาใจ 
เปาหมายรวม 
ทั้งระยะสั้น 
ระยะยาวและ 
เฉพาะหนา 
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 3.  เปาหมาย หรือวัตถุประสงค   ถือเปนจุดรวมสําคัญของการเปนเครือขาย  ถาเปาหมาย
ตองชัดเจน  มีความเปนไปได   จึงมีความสําคัญตอการเขารวมและคงอยูของสมาชิก 
 4. กิจกรรม  การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค       ดวยอาศัยการรวมคิด  รวม
ตัดสินใจ  รวมดําเนินการ  และรวมทรัพยากรของสมาชิกดวยกันเอง  113 
 จุดรวมท่ีสําคัญอยางนอย 5 ประการ  ท่ีอาจกลาวไดวา  เปนองคประกอบท่ีสําคัญของ
ความเปนเครือขาย  ไดแก 
 1.  หนวยชีวติหรือสมาชิก เปนองคประกอบเบ้ืองตนของความเปนเครอืขายท่ีสรางระบบ 
ปฏิสัมพันธ  โดยแตละหนวยชีวิตและแตละปจเจกบุคคล    จะดําเนินการสานตอเพ่ือหาแนวรวมใน
การสรางสรรคส่ิงตางๆ  เพื่อใหเกดิการดาํรงอยูรวมกัน 
 2.  จุดมุงหมาย  เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง  เพราะหากวาบุคคล  กลุม  
องคการ มารวมกันเพยีงเพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงโดยไรความมุงม่ันหรือจุดมุงหมายรวมกนั  
ความสัมพันธดังกลาวมิอาจกลาวไดวา  เปนเครือขาย  เพราะความเปนเครือขายจะตองมีความ
หมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย”  เพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  โดยมีวัตถุประสงคและ
กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจดุมุงหมายนั้น 
 3. การทําหนาท่ีอยางมีจิตสํานึก  การท่ีแตละหนวยชีวิตหรือการท่ีแตละบุคคลจะมา
รวมกันนั้น  ส่ิงท่ีจะยดึโยงส่ิงตางๆเขาดวยกัน  คือ การทําหนาท่ีตอกนั  และกระทําอยางมีจิตสํานกึ  
ยอมเปนแรงขับท่ีนําไปสูการคิดวิเคราะห และการคนหาวิธีเพื่อแกไขปญหานั้นๆรวมทั้งแสวงหา
แนวรวมจากเพื่อนรวมอุดมการณ  เพือ่สรางพลังอํานาจในการตอรองหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางกัน  
 4. การมีสวนรวมและการแลกเปล่ียน  การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของสมาชิก  จะ
เปนปจจยัท่ีหนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากข้ึน  เพราะการมีสวนรวม  จะทําใหสมาชิกมี
ความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย  ซ่ึงจะชวยใหทุกฝายหนัหนาเขาหากนัและพึ่งพากัน
มากข้ึน   
 5.  ระบบความสัมพันธและการส่ือสาร  การส่ือสารระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคล  
กลุมกับกลุม  และระหวางเครือขายกับเครือขาย    รวมท้ังระบบความสัมพันธในการแลกเปล่ียน
เรียนรู  โดยกระบวนการส่ือสารนั้นจะชวยใหสมาชิกในเครือขายเกดิการรับรู  เกดิการยอมรับใน

                                                 
113 ธนา  ประมุขกูล, บทความปริทัศน  (ขอนแกน : ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6,  2547) , 3. 
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กระบวนการทํางานและชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน  ความสัมพนัธท่ีเกิดจากการติดตอส่ือสาร
ท่ีตอเนื่องเชนนี้  เปนองคประกอบท่ีสําคัญของเครือขาย114 
สรุปองคประกอบของเครือขาย 
 องคประกอบของเครือขาย  เร่ิมจากการมสีมาชิก  กรรมการและผูประสานงานเครือขาย  
มีเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน   จดักิจกรรมรวมกัน   การทําหนาท่ีอยางมีจิตสํานึก  การรับรู
มุมมองรวมกนั ( common  perception)  การมีวิสัยทัศนรวมกัน( common  vision)  การมี
ผลประโยชนและมีความสนใจรวมกัน  (mutual   interests/ benefits)    การมีสวนรวมของสมาชิก
เครือขายอยางกวางขวาง  ( all  stakeholders  participation)   การเสริมสรางซ่ึงกันและกนั  ( 
complementary   relationship)    การพ่ึงพิงอิงรวมกนั ( interdependence)  การปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปล่ียน ( interaction)  การถายทอดความรู   ทักษะ  การส่ือสาร และการบริหารขอมูลขาวสาร  
4.  ลักษณะองคการแบบเครือขาย   
 สัมพันธ  และคณะ  กลาวถึงลักษณะของเครือขายวา  อาจจําแนกเปน 3 ลักษณะ  คือ 
 1.  เครือขายความคิด  เปนเครือขายท่ีเนนการทํางานดวยความคิด  ความรู  หรือเทคนิค
ตางๆ  เครือขายเหลานี้  เปนแหลงท่ีผูนําไดมีโอกาสเผยแพรแนวความคิดของตน และไดแลกเปล่ียน
ประสบการณของตนกับคนอื่นๆ  ทําใหเกิดความคดิท่ีชัดเจนขึ้น  เครือขายความคิดนั้น  มักจะเนน
เครือขายของกลุมคนท่ีอยูบนสถานภาพท่ีคลายคลึงกัน  แตอยูตางถ่ินกนัไดรวมตัวกนัสรางเครือขาย
ข้ึนเพื่อท่ีจะไดมีเวทีในการแลกเปล่ียนประสบการณกัน  เชน  เครือขายกลุมครู  เครือขายองคการ
พัฒนาเอกชน  เปนตน 
 2.  เครือขายกจิกรรม เปนเครือขายท่ีเนนการชวยเหลือรวมมือกันในการทํากิจกรรม     สวน 
มากมักจะเปนเครือขายภายในชุมชนท่ีสมาชิกของเครือขายมีสวนรวม     ในการชวยเหลือในการทํา
กิจกรรมรวมกนั 
 3.  เครือขายสนับสนุนทุน     เปนเครือขายท่ีใหการสนับสนุนทุน    แกเครือขายอ่ืนๆในการ
ดําเนินงาน  ซ่ึงอาจเปนท้ังกลุมทุนภายในเครือขายและมาจากภายนอกเครือขาย115 
 
 
 

                                                 
114 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ) , เครือขาย : ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ   

(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ) , 49-50 . 
115 สัมพันธ  เตชะอธก , ศักยภาพและเครือขายผูนําชาวบาน  คูมือและทศิทางการพัฒนา  

ผูนําชาวบานเพื่อแกปญหาในชนบท  (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2537), 89. 
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แบบเครือขาย  

 
แผนภูมิท่ี 9  แสดงลักษณะองคการแบบเครือขาย 
ท่ีมา:  สัมพันธ  เตชะอธก , ศักยภาพและเครือขายผูนําชาวบาน  คูมือและทิศทางการพัฒนา    
ผูนําชาวบานเพื่อแกปญหาในชนบท (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2537),89. 
 

 เปนลักษณะท่ีมีบริษัทใหญเปนหลักหรือเปนแกน              แลวมีบริษัทหรือหนวยงานยอย
แตกแขนงออกไป โดยยังมีความสัมพันธกันกับบริษัทแกนหลักอยู   โดยมีบางงานท่ีตองข้ึนอยูกบั
แกนบางงานก็สามารถบริหารไดเองโดยอิสระ      แตก็มีการประสานงานกันในรูปแบบใดแบบหน่ึง 
ไดแก 

1. การประสานในนโยบาย 
2. การประสานในการบริหาร 

 การทําธุรกิจปจจุบันวางแผนในรูปของแบบเครือขายเกือบทั้งหมด   ซ่ึงจะทําใหธุรกิจขนาด
เล็กไมสามารถจะอยูได 
 สุนันทรา  พุทธิมา  ศึกษาเครือขายความสัมพันธของกลุมผูนําเกษตรโดยการรวมกลุมท่ี
ทําใหสมาชิกในกลุมและเครือขายสามารถเรียนรูถึงการพ่ึงพาและการแกปญหาดวยตัวเอง  ซ่ึงกลุม
เกษตรกรดงักลาว  มีผูนํากลุมท่ีเปนผูเช่ียวชาญในดานการผลิตภาคเกษตร  มีการสรางและหาแนว

บริษัทใน
เครือ 

บริษัทใน
เครือ 

บริษัทใน
เครือ 

บริษัทใน
เครือ 

บริษัทใน
เครือ 

บริษัท
หลัก 
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รวมกับกลุมและเครือขายอ่ืนๆ  ท้ังภายในและภายนอกชุมชน  เพื่อแลกเปล่ียนความรูใหมๆ  อันจะ
นําไปสูการพฒันากลุมและเครือขายใหสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยหรือในดานอ่ืนๆตอไป116 
 ดารณี    รักดี   สรุปผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการสรางเครือขาย  ดังนี ้
  1.  ชุมชนชนบทพึ่งตนเอง  มีองคการชุมชนท่ีเขมแข็ง  ซ่ึงมีสวนในการทําให
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่ออาชีพท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู ในวิถีชีวิตมีบทบาทมากกวาการศึกษา
ตามแนวระบบโรงเรียน 
  2.  การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่ออาชีพที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต  มี
รูปแบบการศึกษาท่ีชุมชนเปนฐานความรูโดยหนวยงานของรัฐ และเอกชนใหการอบรมเพ่ิมเติมแก
ผูนํา  เพื่อเผยแพรความรูดงักลาวแกสมาชิกในชุมชน  การสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุมสวนใหญใชการอบรมใหความรูภาคทฤษฎี  ศึกษาดูงานและปฏิบัติจริงใน
แหลงเรียนรูในชุมชน  ตลอดจนมีการสรางเครือขายองคการชุมชนท้ังภายในและภายนอกชุมชน  
เพื่อการพึ่งตนเองในอาชีพ  ปจจยัท่ีเกีย่วของกับการศึกษาในชุมชนจะตองมีความรู  ทักษะ  และ
ความสามารถในการสรางเครือขายดานอาชีพ  คนในชุมชนมีความศรัทธาในผูใหความรูและชุมชน
มีการรวมกลุมกัน  โดยมีเปาหมายในการพึง่ตนเอง117 
 นฤนาท  สนลอย สรุปผลการวิจัยพบวา  การจัดการพื้นท่ีควรอยูในรูปของคณะกรรมการ  
ประกอบดวย  คณะกรรมการอํานวยการ  คณะทํางานสวนวิจัยและพัฒนา  คณะกรรมการสวน
สงเสริมและประสานงาน  และคณะทํางานสวนปฏิบัติการ    การจัดต้ังควรอยูในรูปสหการ  คือ  
ควรมาจากองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 6 ตําบล  รวมอยูดวย  หรือจัดต้ังในรูปแบบองคการอิสระ  
สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย  คือ  การบริหารจัดการภาครัฐ  ท่ีใหนําการวางแผนแบบมีสวน
รวมมาปฏิบัติ  รวมแกไขระบบราชการ  นําการประสานงานระดับพืน้ท่ีมาใช  รวมถึงการ
ประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องสวนภาคชุมชน ควรใชกระบวนการสรางผูนําและเครือขายผูนํา

                                                 
116 สุนันทรา  พุทธิมา  ,  “เครือขายความสัมพันธของผูนําการเกษตรของชุมชนชนบท

ภาคเหนือ”      (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต   การศึกษานอกระบบ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2539),
บทคัดยอ. 

117 ดารณี    รักดี ,     “การพัฒนารูปแบบการศึกษาข้ันพืน้ฐานเพ่ืออาชีพในชุมชนชนบท
พึ่งตนเอง”  (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ครุศาสตร   (พัฒนศึกษา)    บัณฑิตวทิยาลัย    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540) ,บทคัดยอ. 
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เพื่อทําใหเกิดการริเร่ิมสรางสรรคโครงการจากชุมชนอันจะนํามาสูการวางแผนการบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวท่ีมีประสิทธิภาพ118 
 ณัฐลิตา   ระหา สรุปผลการวิจยั  กระบวนการพัฒนาเครือขายครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชน
จังหวดัสงขลามีขอคนพบที่นาสนใจ  ดังนี ้
  1. วิธีการสรางเครือขายเกิดจากครูท่ีมีอุดมการณ     ในการจัดการศึกษาท่ีคลายคลึง
กัน    มีองคการเอกชนและรัฐบาลสนับสนุนใหเกิดเวทีเครือขาย  พัฒนาการเครือขาย ป 2532 – 
2534    เปนระยะกอตัวจากกลุมออมทรัพย     ป 2534 -2537  เกดิเครือขายครูเพื่อเพ่ือนเดก็เพื่อ
ชุมชน    และขยายไปสูกจิกรรมการจัดการศึกษาโดยเนนหลักสูตรทองถ่ิน ป  2537 -2541        เปน
ระยะการขยายเครือขาย  โดยมีนโยบาย  ตองการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหาการจดัการศึกษาท่ีไม
ตอบสนองตอทองถ่ิน  มีเปาหมายคือ  จัดการศึกษาเพื่อเช่ือมประสานระหวางโรงเรียนกับชุมชน  มี
แนวการดําเนนิงานโดยใชหลักการประสานงานและพึ่งตนเอง  มีปจจัยสนับสนุน     คือ    มีผูนํา    
บุคลากร    และองคการชุมชนใหการสนับสนุน    สภาพโดยรวมของเครือขายใชเครือขายสังคม      
สภาพเครือขายท่ีตองการในอนาคตตองการใหมีการสนบัสนุนงบประมาณ  และกฎระเบียบของ
ราชการตองผอนคลายลง   ศักยภาพของเครือขายคือ    ความมีอุดมการณรวมกันและมีการพบปะ
แลกเปล่ียนเรียนรูกันอยูเสมอ   
  2.  โครงสรางเครือขาย  ขนาดกลุมท่ีปรึกษามี 2 – 3 คน  กลุมของผูนํามี 7 – 15 คน  
ความสัมพันธกับโรงเรียน  ชุมชนเครือขาย  และเพื่อนสมาชิก  แสดงบทบาทโดยใหคําปรึกษา  รวม
คิด  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  ส่ิงท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัในเครือขายคือ  คน  ความรู  และทรัพยากร  
ลักษณะความสัมพันธเปนแบบแนวราบ  ความถ่ีในการติดตอส่ือสาร  1-2 สัปดาห ตอคร้ัง  
ระยะเวลา   1 – 8 ป  เนื้อหาที่ติดตอส่ือสาร  คือ  การศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง     
  3.  การดําเนินงานของเครือขาย ประชุมและศึกษาดูงานทั้งใน     และนอกพื้นท่ี
รวมกับเครือขายระดับชาติอยางนอยปละ 1 คร้ัง  
  4.  ปญหาและอุปสรรค ระเบียบราชการ  เวลาซํ้าซอนกับงานประจํา ขาดเงินทุน119 

                                                 
118 นฤนาท  สนลอย ,  “แนวทางการบริหารจัดการพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณบางกะเจาตาม

โครงการสวนกลางมหานคร  อําเภอพระประแดง  จังหวดัสมุทรปราการ”  (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร   (เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม)   บัณฑิตวทิยาลัย    
มหาวิทยาลัยมหิดล  ,2541) , บทคัดยอ. 

119 ณัฐลิตา   ระหา ,  “การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือขายครูเพื่อเดก็เพือ่ชุมชนจังหวดั
สงขลา”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ  ครุศาสตร ( ประถมศึกษา )  บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  , 2542) , บทคัดยอ. 
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   อรอนันต  วฒุิเสน สรุปผลการวิจยัพบวา   ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการรวมกลุม
เปนเครือขายและขยายเครือขาย 
  1. การส่ือสารในการกอตัวของกลุม  มี 3 ระยะ  คือ 
  ระยะท่ี 1  การกอรางสรางกลุม 
  ระยะท่ี 2  การติดตอกับหนวยงานรัฐ 
  ระยะท่ี 3  การต้ังเปนชมรม  โดยการใชการส่ือสารแบบสองทางท่ีไมเปนทางการ
และเปนทางการ  ระหวางสมาชิกชมรมดวยกันและระหวางผูนําชมรมกับเจาหนาท่ีรัฐ 
  2. การส่ือสารในการขยายเครือขาย  ประกอบดวย 
   2.1 การประสานระหวางกลุมตางๆ 
   2.2 การเช่ือมโยงกลุมตางๆเขาดวยกัน  โดยใชการส่ือสารแบบสองทาง
อยางไมเปนทางการและเครือขายการส่ือสารแบบทุกชองทาง 
  3. ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการรวมกลุม  ประกอบดวย 
   3.1 ความเปนสังคมเครือญาติ 
   3.2  ความเปนสังคมมุสลิม 
   3.3  ความเปนผูประสบปญหาเหมือนกัน 
   3.4  ความตองการไดรับรับความชวยเหลือจากรัฐ 
     4. ปจจัยท่ีมีผลตอการดํารงอยูของชมรม  ประกอบดวย 
   4.1 ลักษณะเฉพาะของผูนําท่ีมีความซ่ือสัตย  สมาชิกใหความเคารพ  นบั
ถือ  กลาติดตอกับหนวยงานราชการและใฝรู 
   4.2 ลักษณะเฉพาะของสมาชิกท่ีมีความขยนัขันแข็ง         ใฝหาความรูและ
มีความสํานึกในความเปนกลุม 
   4.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรม 
   4.4  การส่ือสารภายในชมรม 
     5.  ปจจัยภายนอก  คือ     ความไมตองการถูกเอาเปรียบ        และความตองการ
ไดรับการสนบัสนุนจากรัฐ120 
 

                                                 
120  อรอนันต     วุฒิเสน ,  “การส่ือสารในการกอตัวและการขยายเครือขายของชมรมผูเล้ียง

ปลากะพงขาว     อําเภอยะหริ่ง  จังหวดัปตตานี”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ   นิเทศศาสตร
(นิเทศศาสตรพัฒนาการ)   บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543) ,บทคัดยอ . 
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   นุชนาฎ  จันทวิเศษ สรุปผลการวิจัยพบวา   พัฒนาการเกิดเครือขายเร่ิมจากการเกิดกลุม
องคการ      แลวมีการเช่ือมตอไปยังกลุมตางๆจากภายนอก  ใหมีการทํางานเปนเครือขายกันโดยมี
เปาหมายรวมกัน    กระบวนการท่ีเกดิข้ึนอาศัยปจจยัเง่ือนไขภายในชุมชนท่ีกอใหเกดิการรวมตวักนั 
ในการแกปญหาของชุมชนในระดับหนึ่งกอน  ซ่ึงประกอบดวย  การมีจิตสํานึกรวมของคนใน
ชุมชนจากการเผชิญภาวะวกิฤติรวมกัน   การมีผูนําท่ีหลากหลายและเขมแข็ง     การมีโครงสราง
ความสัมพันธทางสังคมในแนวราบ   การมีองคการชุมชนท่ีมีองคประกอบของผูคนท่ีหลากหลาย    
มีศักยภาพในการทํางาน      การชองทางการส่ือสารภายในชุมชนท่ีหลากหลาย และเอ้ือใหคนไดมา
รวมกันพบปะแลกเปล่ียนกนั   ซ่ึงปจจัยเง่ือนไขตางๆเหลานี้เปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการ
ผลักดันใหเกิดการเช่ือมตอกบักลุมตางๆใหเขามาทํางานเปนเครือขายในการจัดการดแูลรวมกัน121 
 เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์    แบงเครือขายออกเปนประเภทตางๆโดยใชเกณฑบาง
ประการประยกุตกับเครือขายเพื่อปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี ้
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 นุชนาฎ  จันทวิเศษ , “การศึกษาเครือขาย  ในการจดัการทรัพยากรแบบมีสวนรวม  : 

กรณีศึกษาชุมชนคูขุด   ทะเลสาบสงขลา”     (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ     วิทยาศาสตร   
เทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดลอม    บัณฑติวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหดิล,  2543),บทคัดยอ . 
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                ตารางท่ี 3  แสดงประเภทของเครือขาย122 
 

เกณฑการแบง ประเภทของเครือขาย 
ขนาดของกลุม - เครือขายรวม (total   network ) 

- เครือขายยอย (sub   network ) 
พื้นที ่ - เครือขายระดบัหมูบานในพืน้ท่ีตําบล 

- เครือขายระดบัหมูบานขามพื้นท่ีตําบล 
- เครือขายระหวางตําบลในอําเภอใดอําเภอหนึ่ง 
- เครือขายระดบัตําบลขามพื้นท่ีอําเภอ 
- เครือขายระดบัอําเภอในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
- เครือขายระดบัอําเภอขามพรมแดนจังหวดั 
- เครือขายระหวางจังหวัดในภูมิภาคใดภมิูภาคหนึ่ง 

ประเด็นท่ีสนใจรวมกนั - เครือขายประเด็นท่ีสนใจอาจแบงไดหลากหลาย  
อาทิเครือขายการศึกษาทางเลือก  เครือขายการเรียนรู 

วิชาชีพของสมาชิกกลุม - เปนการแบงตามวิชาชีพของสมาชิกในเครือขาย 
อาทิ  เครือขายนักการเมือง   เครือขายนักวชิาการ  
เครือขายครูอาจารย  เครือขายนักธุรกจิ  ฯลฯ 

บทบาทของกลุม - เปนการพจิารณาถึงบทบาทหลักท่ีเครือขายนั้น
ดําเนินอยู อาทิ เครือขายการศึกษาวจิัยเพื่อปฏิรูป
การศึกษา  เครือขายผูสนับสนุนดานการเงิน ฯลฯ 

ลักษณะภาคีท่ีรวมในเครือขาย เกิดไดสองทางหลัก  คือ 
-  เครือขายแนวนอน     -  และเครือขายแนวต้ัง 

ระดับความผูกพัน การแบงดวยเกณฑนี้  ใชระดับความผูกพันระหวาง
บุคคลท่ีเปนจุดศูนยกลางของเครือขายกับภาคีตางๆ  
ซ่ึงอาจแบงไดเปนเครือขายท่ีมีความผูกพันใกลชิดใน
ระดับสูงในระดับรองลงไปจนถึงเครือขายท่ีมีความ
ผูกพันในระดบัหางไกล 

 

                                                 
 122 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ , การจัดการเครือขาย: กลยทุธสําคัญสูความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส,  2543) , 45. 
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ลักษณะขององคการท่ีเนนเครือขาย 
วิธีการในการเสริมสรางศักยภาพการดําเนนิงานขององคการใหเกิดข้ึนได  ไดแก   
 1. การสรางเครือขายกับองคการอ่ืนๆ  ในลักษณะท่ีเปนพนัธมิตร ( alliance)   
 2. การรวมลงทุนหรือกิจการรวมคา ( joint  venture) 
 3.  การควบหรือรวมกิจการเขาดวยกัน (merger) 
 4. การรับเอากจิการมาดําเนนิการตอ (take  over) 
 การดําเนนิงานท่ีมีเครือขายเหลานี้จะชวยใหองคการมีศักยภาพในการดาํเนินการสูงข้ึน  
และจะทําใหองคการสามารถขยายตัวไดในสภาพแวดลอมท่ีมีการแขงขันสูงและเกดิการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ลักษณะของวฒันธรรมองคการท่ีเนนเครอืขาย  ประกอบดวย 
 1.  การสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันดานตางๆ  

 2.  การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการดําเนนิงาน 
3. การลดความเส่ียงในการดําเนินงานขององคการ 
4. ขยายขนาดกิจการเพ่ิมยอดขายและบริการรวมท้ังสัดสวนทางดานการตลาด 
5. การไดบางส่ิงบางอยางมาจากกิจการใหมเพื่อมาแกไขจุดออนท่ีมีอยู 

การจัดการทรัพยากรมนษุยสมัยใหมกับวฒันธรรมองคการท่ีเนนเครือขาย มีแนวปฏิบัติดังนี ้
 1. การจัดหาทรัพยากรบุคคล มุงเนนใหไดพนกังานท่ีมีความสามารถในการสรางเครือขาย 
และการประสานงานไดเปนอยางดี จงึใหความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธทางดานทรัพยากร
มนุษย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยใชระบบคุณธรรมการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
 2. การฝกอบรมและพัฒนา  จะใหความสําคัญกับทักษะและความสามารถของพนักงาน    
ทางดานการแสวงหาโอกาสและใชจดุแข็งขององคการ ใหเปนประโยชนแกการดําเนินงานของ
องคการ การสรางจิตสํานึกในการลดตนทุน การสรางประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรการ
บริหาร  
 3.  การจูงใจพนักงาน จะใหความสําคัญกับ 

3.1 การสรางบรรยากาศการทํางานท่ีมีชีวติชีวาเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 

3.2  การสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุมเทการทํางานใหแกองคการ 
3.3  การเคารพในความเปนมนุษยของพนักงาน 
3.4  การมีความเปนประชาธิปไตยในสถานท่ีทํางานและการจัดการแบบมีสวนรวม 
3.5  การสรางความเสมอภาคในสถานท่ีทํางานใหเกิดมากข้ึนโดยยึดระบบคุณธรรม 
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4. การธํารงรักษาบุคลากร จะมุงเนนในเร่ือง 
4.1 การปรับปรุงและออกแบบระบบคาตอบแทนและประโยชนเพิ่มใหแกพนกังาน    

เพื่อจูงใจใหคนมีความจงรักภักดแีกองคการ 
4.2   การสรางหลักประกนัทางดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามยัในการทํางาน

ใหแกพนกังาน 
4.3   การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

พัฒนาระบบบริหารใหมๆท่ีสามารถดึงดูดทรัพยากรมนษุยเขามาประสานกับระบบ         
          4.4  การทํางานตางๆขององคการ123 

 
ประเภทและรูปแบบของเครือขาย 
 1.  เครือขายเชิงพื้นท่ี  
 2.  เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม  
 3.  เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี 
    สาขารัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พบวา      โครงสรางความสัมพันธของ
เครือขายเชิงพืน้ท่ีในสังคมไทยนั้น        สวนใหญจะมีลักษณะของการประสานงานเขาสูการบริหาร
จัดการในสวนกลาง     หรือในเขตพ้ืนท่ีตามการปกครองขนาดใหญ    เชน  ระดับจังหวัด   หรือศูนย
ประสานงานในพ้ืนท่ี         โดยมีเครือขายท่ีมีความเขมแข็งเปนแกนนําหลักในการประสานงาน  ดงั
แผนภูมิท่ี  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 123มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,    สาขาวิชาวิทยาการจดัการ “รูปแบบของเครือขาย.” 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย, หนวยท่ี14.   (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 ),88. 
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แผนภูมิแสดงโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพ้ืนท่ี 

 

 
แผนภูมิท่ี 10  แสดงโครงสรางความสัมพนัธของเครือขายเชิงพื้นท่ี 
 
ท่ีมา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ , “รูปแบบของเครือขาย.” 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย , หนวยท่ี 14 .(กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 ),88. 
 
 ลักษณะโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นท่ีดงักลาว  เปนกระบวนทํางานของ
เครือขายในเชิงพื้นท่ี  ท่ีทุกกลุม  องคการเครือขาย  และทุกภาคสวนเขามารวมเปนเครือขาย
ประชาคมในระดับจังหวดัหรือพื้นท่ี  โดยมีการทํากจิกรรมรวมกันในลักษณะพหภุาคี  ความเปน
เครือขายในรูปแบบนี้  ในสังคมไทยจะมีในบางพื้นท่ี  บางจังหวัดท่ีเครือขายภาคประชาชนมีความ
เขมแข็งเทานัน้  แตในบางพื้นท่ี  บางจงัหวัด  เครือขายเชิงพื้นท่ีในภาพรวมของจังหวดัหรือตาม
พื้นที่ตามเขตการปกครอง ยังอยูในระหวางการกอตัวเพือ่พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและความเปน
เครือขาย 
 เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม  ไดแก  เครือขายท่ีใชประเด็นกจิกรรม  หรือสถานการณท่ี
เกิดข้ึนเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคการ โดยมองขามมิติในเชิงพืน้ท่ี  มุงเนนการจัดการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้นๆอยางจริงจัง  และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอ่ืนๆท่ีเกีย่วของ  ใชหลัก
ของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนตัวกําหนด ความเปนเครือขาย เชน  เครือขายปาชุมชน เครือขายภูมิปญญา

 เครือขายพระสงฆ 

  กลุมธุรกิจ     ภาคบริการ 

ศูนยประสาน 
ประชาคมในระดับจังหวัด 

เครือขาย 
เกษตรกร 

  องคการพัฒนา

เครือขาย 
ภาครัฐ 
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ชาวบาน      เครือขายธนาคารหมูบาน  เครือขายผูสูงอายุ   เครือขายดานคุมครองผูบริโภค  
เครือขายส่ิงแวดลอม     เครือขายปฏิรูปการศึกษา  เครือขายสิทธิมนุษยชน  เครือขายสุขภาพ ฯลฯ 
 กิจกรรมการทาํงานของเครือขายเชิงประเดน็นั้น  สวนใหญจะมีลักษณะมีการทํางานใน
แนวราบ  ซ่ึงอาจกําหนดโครงสรางความสัมพันธดังแผนภาพตอไปนี ้
 

 
แผนภูมิท่ี  11  แสดงความสัมพันธของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม 
 
ท่ีมา :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ , “รูปแบบของเครือขาย.” 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ม หนวยท่ี 14 .(กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2544 ),89. 
 
 ภาพแสดงความสัมพันธและการเช่ือมโยงของเครือขายตามประเด็นกิจกรรมนี้  จะเหน็ได
วามีการเช่ือมโยงกิจกรรมจากเครือขายกิจกรรมเล็กๆ เขาไปเปนเครือขายใหญๆในระดับจังหวดัและ
ระดับประเทศ  โดยท่ีทุกฝายตางๆเขามามีสวนรวมในการทํางานในระยะเวลาและสถานการณท่ี
เหมาะสม  และในขณะเดยีวกันแตละเครือขายก็ทําหนาท่ีตามวัตถุประสงคหลักของตน  โดยไม
สูญเสียความเปนเอกลักษณและความเปนเครือขายท่ีมีเปาหมายเฉพาะตน 
 เครือขายแบงตามโครงสรางหนาท่ี  ไดแก  เครือขายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยภารกจิ/กจิกรรม  
และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคม  เปนแนวทางในการแบงเครือขาย  ซ่ึงอาจแบงเปน
เครือขายภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคองคการพัฒนาเอกชน  โดยเครือขาย
ตางๆ  ดังกลาวมุงเนนการดาํเนินการ  ภายใตกรอบแนวคิด  หลักการ  วัตถุประสงคและเปาหมาย

แมขาย 
ระดับประเทศ 

เครือขายประเด็น

เครือขายยอยในพื้นที่

เครือขายประชาคม

เครือขายอื่นๆที่เก่ียวของ
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หลักของหนวยงานหรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชนนัน้ๆ  สําหรับสังคมไทย  อาจ
แบงกลุมผลประโยชนได 4 ภาคสวนใหญๆ  ไดแก 
 เครือขายภาครัฐ  เชน  เครือขายสถาบันการศึกษา  เครือขายกรมพัฒนาชุมชน  
กระทรวงมหาดไทย  เครือขายองคการอิสระของภาครัฐ 
 เครือขายภาคธุรกิจเอกชน  เชน  เครือขายสภาหอการคา  สภาอุตสาหกรรม  สมาคมผู
สงออก  เครือขาย SME ฯลฯ 
 เครือขายองคการพัฒนาเอกชน  เชน  เครือขายเพื่อนตะวนัออก  เครือขายองคการพัฒนา
เอกชนภาคเหนือ  เครือขายแรงงานสวัสดกิารสังคม  เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ 
 เครือขายภาคประชาชน  เชน  เครือขายปราชญอีสาน  เครือขายประมงพื้นบาน  เครือขาย
สมัชชาคนจน เปนตน 
 สหัทยา  วิเศษ   ไดแบงประเภทเครือขายออกเปน 2 ประเภทใหญ  โดยยกเวนกรณี
ตัวอยางเครือขายในจังหวัดพะเยา  คือ 
 1.  เครือขายท่ีแบงตามลักษณะการเกิดของเครือขาย  โดยเครือขายประเภทนี้ อาจแบงเปน
เครือขายในดานตางๆอีก คือ  1)  เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดต้ังของภาครัฐ  เชน  เครือขายกองทุน
หมูบาน  เครือขายอาสาพัฒนาชุมชน  เปนตน  เปนเครือขายท่ีมีกระบวนการทํางานและโครงสรางท่ี
คอนขางเปนทางการ  มีระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนดมาจากภาครัฐ  และไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในดานตางๆ  2)  เครือขายท่ีเกิดจากการสนับสนุนขององคการพัฒนาเอกชน  ซ่ึงมีการ
รวมกลุม / เครือขายตามประเด็นปญหาสาธารณะท่ีเกดิข้ึน  เชน  ดานทรัพยากรธรรมชาติ  ดาน
การเงินชุมชน  ดานสุขภาพ  ดานเกษตรกรรม  โดยลักษณะของเครือขายประเภทนี้จะเปนกลุม/
เครือขายท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติมีลักษณะที่ไมเปนทางการ มีการจดัโครงสรางท่ีงายๆไมซับซอน  
ซ่ึงจะอยูในแนวราบ (horizontal)  ไมมีประธาน  มีการเปล่ียนแปลงบทบาทในการนํา  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง  3)  เครือขายท่ีเกิดข้ึนจากการกอตัวของภาคประชาชน  หรือเครือขายภาค
ประชาชน  โดยเปนเครือขายท่ีข้ึนจากการเรียนรู     การส่ังสมประสบการณ  ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต
และเช่ือมโยงกระบวนการนั้นเปนเครือขาย เชน เครือขายวัฒนธรรมพ้ืนบาน  เครือขายปราชญ
ทองถ่ิน  เปนตน 
 2.  เครือขายท่ีแบงตามลักษณะของกจิกรรม  ไดแก  เครือขายท่ีดําเนนิการโดยยึดภารกิจ/
กิจกรรมท่ีเกดิข้ึนในแตละชวงเวลาเปนเกณฑในการแบงเครือขาย  โดยเปนการรวมตัวกันเพื่อทํา
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กิจกรรมเปนคร้ังคราวตามสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน  เชน  เครือขายการเรียนรู  เครือขายผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ  เปนตน124 
สรุปประเภทของเครือขาย 
 ประเภทของเครือขาย  แบงตามเชิงพื้นท่ี   เชิงประเด็นกจิกรรม และตามโครงสรางหนาท่ี
เครือขายเชิงพืน้ท่ีไดแก  ศูนยประสานประชาคมระดับจังหวดั   เครือขายพระสงฆ  ภาคบริการ  
เครือขายภาครัฐ  องคการพฒันา  เครือขายเกษตรกร  และกลุมธุรกิจ  สวนเครือขายเชิงประเด็น
กิจกรรม ไดแก  เครือขายปาชุมชน  เครือขายภูมิปญญา  เครือขายธนาคาร  เครือขายผูสูงอายุ  
เครือขายดานคุมครองผูบริโภค  เครือขายส่ิงแวดลอม  เครือขายปฏิรูปการศึกษา  เครือขายสิทธิ
มนุษยชน  เครือขายสุขภาพฯลฯ  และเครือขายตามโครงสรางหนาท่ี  ไดแก  เครือขายภาครัฐ  
เครือขายภาคธุรกิจเอกชน  เครือขายองคการพัฒนาเอกชน   ครือขายภาคประชาชน เปนตน ในการ
รวมตัวเปนเครือขายท้ังสามประเภท  กอใหเกิดความรวมมือ  รวมคิด  รวมสรางสรรคชวยเหลือ
สังคมและพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง 
5.  หลักในการจัดโครงสรางเครือขายสถาบนัการอาชีวศึกษาในลักษณะตางๆ 
 5.1  หลักการจัดตามความคลายคลึง (Homogeneity of Category) คือการจัดกลุมเครือขาย
สถาบันการอาชีวศึกษาโดยการพิจารณาความคลายคลึงกัน แมอาณาเขตพ้ืนที่ไมติดตอกัน ท้ังนี ้
เพื่อใหเครือขายสามารถที่จะรวมมือเกื้อหนนุกันไดอยางเหมาะสมกับจดุเนนของสถาบัน  
 5.2  หลักการจดัตามทักษะความชํานาญเฉพาะพ้ืนท่ี    (Regional    Skill   &   Sect   oral 
Competency) คือ จัดเครือขายสถาบันอาชีวศึกษาโดยพิจารณาวา        ในบริเวณละแวกแถบนั้นๆ มี
ทักษะความชํานาญในเร่ืองใดเปนฐานอยูแลว    โดยมีการศึกษาวาสถาบันอาชีวศึกษาท้ังหมด     ซ่ึง
รวมถึงสถานประกอบการตางๆท่ีมีในประเทศไทยตามพ้ืนท่ีตางๆ   มีความเช่ียวชาญทางดานใดบาง 
ตั้งอยูในบริเวณใด และมีความหนาแนนมากในเขตพื้นท่ีใด      ท้ังนีก้็เพื่อพิจารณาจดัเครือขายสถาน
อาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยจริงๆ 
 5.3 หลักการจัดการตามความสามารถในการบริหาร (Manageability) คือจัดเครือขายโดย
คํานึงถึงการท่ีเครือขายนั้นๆ สามารถท่ีจะมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึง
ส่ิงนี้จะทําไดตองเร่ิมจากการท่ีอาชีวศึกษาตองทําการจัดเกบ็ขอมูลของสถาบันอาชีวศึกษา สถาน
ประกอบการ และองคประกอบตางๆท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการอาชีวศึกษา ในพ้ืนท่ีตางๆ
ท้ังหมดเพื่อนํามาใชวิเคราะหประเมินในการจัดกลุมเครือขายฯ ใหมีหนวยงานภายใตเครือขายแตละ

                                                 
124 สหัทยา  วิเศษ , “องคการเครือขายในจังหวัดพะเยา.”  ในเอกสารรายงานการวจิัย

โครงการ “ความรวมมือระหวางเครือขายภาคประชาชนกับสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ”. เสนอ  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2547,2-3. (อัดสําเนา) 
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แหงท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีจะทําใหการบริหารจัดการเกดิประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดท้ัง
ทางดานการวางนโยบาย การปฏิบัติการติดตามควบคุม หรือการประเมินผล  
 5.4 หลักการสรางเครือขายพึ่งพิงอิงรวม คือ การสรางความรวมมือบนพื้นฐานการพึ่งพิง
ดานทรัพยากรซ่ึงกันและกัน เชนเครือขายระหวางสถาบันในอาชวีศึกษาดวยกนัเอง ในการจดัสรร
ทรัพยากรทางดานการศึกษารวมกันเพื่อลดปญหาท่ีเกิดจากความจํากัดดานงบประมาณ และเพื่อทํา
ใหสถาบันอาชีวศึกษาสามารถวางแผน และดําเนนินโยบายเชิงรุกได  
 5.5 หลักการประสิทธิภาพดานคาใชจายและดานเวลา (Cost Effectiveness of Finance and 
Time) คือ การจัดเครือขายฯตองคํานึงถึงคาใชจาย และเวลาในการจัดการรวมดวย เพราะความจํากัด
ดานงบประมาณของการอาชีวศึกษา ประกอบกับสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงข้ึน ทําให
ประเทศไทยเองก็ไมมีเวลาในการปรับตัวมากนัก อีกท้ังความตองการดานกําลังคนทางเทคโนโลยีท่ี
สูงข้ึนอยางรวดเร็วและมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับการอาชีวศึกษาท่ีตองจัดรวมกับ
สถานประกอบการซ่ึงเปนองคการภาคธุรกิจท่ีมีการบริหารที่คลองตัว และการจัดการดานการเงินท่ี
มีประสิทธิภาพสูง 
 5.6 หลักการสรางการแขงขัน (Competition) คือ การจัดเครือขายสถาบันอาชีวศึกษาตอง
คํานึงวาจะจัดกลุมเครือขายฯและลักษณะการจัดการของเครือขายฯอยางไร จึงจะทําใหเกดิการ
แขงขันกันเองในกลุมเครือขายฯและระหวางกลุมเครือขายฯไดอยางแทจริง เพื่อใหเกิดการพฒันา
คุณภาพดานการอาชีวศึกษาไดในอัตราเรงท่ีเร็วข้ึนและเกิดข้ึนไดอยางตอเนื่อง และยังเปนการ
ปองกันปญหาที่เกิดจากการแยกสวนในการดําเนินการของแตละเครือขายฯ ท่ีอาจขาดการเช่ือมโยง
ระหวางกัน อีกท้ังยังเปนการปองกันปญหาการผูกขาดท่ีอาจเกิดข้ึน125  
สรุปหลักในการจัดโครงสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษาในลักษณะตางๆ 
 หลักในการจัดโครงสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษา              ยึดหลักการจัดตามความ
คลายคลึง   หลักความชํานาญเฉพาะท่ี  หลักความสามารถในการบริหาร  หลักการสรางเครือขาย
พึ่งพิง   จัดเครือขายตองคํานึงถึงคาใชจายและดานเวลา  หลักการสรางการแขงขัน     หลักการทั้งหก
ประการกอใหเกิดเครือขายท่ีเขมแข็ง   เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา   
6.  การบริหารจัดการโรงเรียนเครือขาย  

 การดําเนนิการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเครือขายโรงเรียน  ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  ท้ัง 80 เครือขาย  แตละเครือขายประกอบดวย  โรงเรียนเครือขายท่ีเปนสมาชิก
ประมาณ 4 – 8 โรงเรียนนัน้  การบริหารจัดการภายในแตละโรงเรียนมีความเปนอิสระ  และเปน
                                                 

125 เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์ , “หลักการสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษา”    บทความ
พิเศษ ,  สานปฏิรูป 5 , 26  (พฤษภาคม 2543) : 36-37. 
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เอกภาพตามแผนงานท่ีโรงเรียนกําหนดไว  รวมท้ังมีระบบการพัฒนาท่ีเปนพลวตัร  (Dynamic)  
และเพื่อใหสอดคลองกับระบบการดําเนนิงานในรูปเครือขายโรงเรียน  โรงเรียนท่ีเปนสมาชิกตองมี
การพัฒนาแบบบูรณาการท้ังโรงเรียน  โดยมีผูบริหารโรงเรียนตองมีความชัดเจนในกระบวนการ
บริหารจัดการ และมีความจริงใจในการพัฒนางาน  โดยผูบริหารโรงเรียนจะตองสนับสนุน
บุคลากรในโรงเรียนท่ีมีความรู  ความสามารถ  มีศักยภาพและความสนใจในแตละดาน  ให
สามารถเปนแกนนําในเรื่องท่ีมีความถนัด  โดยสงเสริมใหบุคลากรกลุมนี้เปนทีมงานท่ีเขมแข็ง   
สามารถโนมนาวชักจูงใหบุคลากรในโรงเรียนท้ังหมด  ไดรวมกนัจัดต้ังเปนกลุมเครือขายตางๆ
ภายในโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการเครือขายและมีการดําเนนิงานเชิงระบบ126 

การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเครือขายเชงิระบบ 
ระบบขอมูลสารสนเทศ 

 
คนหาจุดเดนหรือความสําเร็จ 

 
สรางแนวคิดใหม 

 
สรางงานใหม 

 
กิจกรรมเครือขาย 

 
การตรวจสอบและประเมินผล 

 
แผนภูมิท่ี 12   แสดงการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเครือขายเชิงระบบ 
ท่ีมา : หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ,การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระบบเครือขายโรงเรียน  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 
จํากัด, 2547) ,  53-54  
 
 

                                                 
126 หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ,  การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน  (  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย , 2547 ),  53-54. 
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ความคาดหวงัความสําเร็จในการบริหารจัดการดวยระบบเครือขาย 
 กรุงเทพมหานคร  มีความมุงหวังผลสําเร็จของการนําระบบเครือขายโรงเรียน (School  
Cluster)  มาใชในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
 1.  ความเขมแข็งและความสําเร็จภายในเครือขาย 
  1.1  เกิดความรวมมือกันเปนเครือขายในลักษณะของกลัยาณมิตรท่ีแทจริง 
  1.2  โรงเรียนท่ีอยูใกลเคียงกันจับมือรวมกันสรางศิษยใหเปนพลเมืองท่ีทรงคุณคา
ของเมือง 
  1.3  ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนไดเปนผูนํา         ในการแลกเปล่ียนเรียนรูส่ิงดีๆ
ซ่ึงกันและกันทุกดาน  คือ  ดานประสบการณ  บุคลากร  วิทยาการ  ทรัพยากร  และแหลงเรียนรู 
  1.4  เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันแลวพัฒนางานอยางเปนพลวัตร 
  1.5  เกิดการมีสวนรวมในการระดมสมอง และสรรพกําลังจากบุคลากรในโรงเรียน  
ชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ  นักการเมืองระดับทองถ่ิน  และผูเกี่ยวของทุกฝายในการชวยเหลือเกื้อกูล  เติม
เต็มใหแกกันและกัน 
  1.6  เกิดวัฒนธรรมการทํางานท่ีเปนบรรยากาศของการยอมรับ   ศรัทธา  เอ้ืออาทร  
และความรูสึกของความเปนเจาของโรงเรียนและทองถ่ินรวมกัน 
  1.7  โรงเรียน  และผูเรียน  มีคุณภาพ   และคุณลักษณะท่ีมีมาตรฐานสูงทัดเทียมกัน  
ประกันคุณภาพได  และเปนท่ียอมรับศรัทธาของสังคม 
  2.  การเชื่อมโยงระหวางเครือขายโรงเรียน 
 ความคาดหวังในอนาคตอันใกลนี้  การเช่ือมโยงกันในทุกดานของเครือขายโรงเรียน  จะ
เปนสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของแตละเครือขาย  ท้ังในจังหวดัหรือกรุงเทพมหานคร  และ
กาวไปสูองคการ  สถาบัน  และชุมชนท่ีเกีย่วของกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีมีอาณาเขตกวางออกไปเร่ือย  สงผลใหผูเรียนและบุคลากรทุกฝาย
มีแหลงเรียนรูท่ีกวางขวาง  หลากหลาย  และเกดิประโยชนมากข้ึน  จนสามารถนําไปสูระบบของ
โลกสากลไดในท่ีสุด  ลักษณะของการเช่ือมโยง  3  ระดับ  ดังนี ้

2.1 การเช่ือมโยงกนัภายในเครือขายโรงเรียน 
2.2 การเช่ือมโยงระหวางเครือขายโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

การเช่ือมโยงระหวางเครือขายภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร    และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร127 

                                                 
127หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจดั

การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน  (  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย  2547 ) ,  55-58. 
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ปจจัยความสําเร็จของเครือขาย 
1. ความเขาใจ  สมาชิกตองเขาใจในวัตถุประสงค  เขาใจบทบาทของสมาชิก 
2.   ความเปนประชาธิปไตย  สมาชิกมีอิสระในความคิด การใหเกียรติกัน    ยอมรับความ

คิดเห็นของกนัและกนั     เปดโอกาสใหสมาชิก    ไดเห็นทางเลือกอ่ืนๆท่ีนอกเหนอืจากท่ีตนคิดเห็น    
แตละทางเลือกไดรับการวิเคราะห  อยางเปนเหตุเปนผล     เพื่อใหไดขอสรุปท่ีเปนผลจากการหลอม
รวมทุกความคิด  มาเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด   บนพืน้ฐานของการยอมรับของสมาชิกโดยรวม 

3.  ความจริงใจ   เนื่องจากการทํางานในเครือขาย  เนนการประสานงานในแนวราบ   ไม
เนนบังคับส่ังการ  ดังนั้นสมาชิกตองเขามาดวยความสมัครใจและมีความจริงใจในการทํางาน
รวมกัน  โดยเห็นประโยชนรวม  ตามท่ีเครือขายกําหนดวัตถุประสงคไว   ซ่ึงบางคร้ังประโยชนรวม
ท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้น  อาจหมายถึงผลรวมของการเสียสละ  ท่ีมาจากสมาชิกแตละสวนนัน่เอง 

4.   การจดัการ  เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จขององคการเสมอ           และสําหรับการ
จัดการเครือขาย  คือ  ความยดืหยุนในการจดัการ  ใหไดกบัสถานการณท่ีเปล่ียนไป  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสภาวการณท่ีเครือขายตองติดตอ  ประสานงานกับกลุมองคการภายนอกอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจาก
การจัดการของเครือขาย 

5.  การส่ือสารคือ ตัวกลางทีทํ่าใหเครือขายสามารถเช่ือมโยงติดตอถึงกนัได               การ
ติดตอส่ือสารไมใชเปนแบบทางเดียว  คือ  การส่ังการ  แตเปนการติดตอส่ือสารหลากหลายชองทาง  
เช่ือมโยงระหวางสมาชิกกนัเองไดโดยอิสระ  คลองตัว      เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนขอมูล
ขาวสารใหมากท่ีสุด 
ลักษณะบงชี้เชิงคณุภาพความเขมแข็งของเครือขาย 
 1.  สัมพันธภาพ  คือ    ความใกลชิดสนิทสนม    กลมเกลียวกัน     เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  
และมีความอะลุมอลวย  ยืดหยุน  ท่ีเปนไปตามธรรมชาติของกลุมท่ีมีความเขาใจ  และความจริงใจ
เปนพื้นฐาน 
 2.  ความชัดเจนของเปาหมาย  ซ่ึงมาจากความคิดเห็นของสมาชิก        เปนเสมือนเข็มทิศ
นําทาง  ใหสมาชิกในเครือขายไดเขาใจตรงกัน  และเดินไปในทิศทางเดยีวกัน     โดยไมหลงใชเวลา
และทรัพยากรกับภารกจิท่ีไมสอดคลองกับเปาหมายของเครือขาย 
 3.  กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ  เครือขายตองมีความเปนประชาธิปไตย      
ใหสมาชิกเสนอความคิดเหน็    ใหสิทธ์ิในการตัดสินใจอยางเปนอิสระเต็มท่ี     ยอมบงบอกถึงความ
เขมแข็งของเครือขาย 
 4.  ลักษณะกิจกรรมและความตอเนื่อง            ดําเนินกจิกรรมดวยสมาชกิในเครือขายเอง  
ไมใชการพึ่งพงิจากภายนอก  นอกจากนี้ความสม่ําเสมอตอเนื่องของกิจกรรม     ก็เปนส่ิงท่ีชวยบอก
ถึงความเขมแข็งของเครือขายดวยเชนกัน 
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 5.  แหลงของทรัพยากร /  ศักยภาพ  การท่ีเครือขายสามารถแสวงหา      และดึงศักยภาพ /
ทรัพยากรที่มีอยูภายในเครือขายมาใช      เปนความเขมแข็งของเครือขายท่ีสามารถพึ่งตนเอง       แต
มิไดหมายความวา  เครือขายจะปฏิเสธการสนับสนุนจากภายนอกโดยส้ินเชิง   
 6.  การเรียนรูและนวัตกรรม  ความหลากหลายท่ีมารวมกันของสมาชิก  ควรกอใหเกิด
การเรียนรูใหม  สามารถนําไปสูการพัฒนา  จนเกิดการสรางสรรค  นวัตกรรมตามมา  คุณภาพใหม
ท่ีเกิดขึ้นนี้  จึงอาจเปนส่ิงท่ีเหลาสมาชิก  เกิดเปนการเรียนรูข้ึนในตนเอง  อันเปนผลจากการมี
ปฏิสัมพันธในกลุม  หรืออาจเปนผลปรากฏรูปธรรมในกิจกรรม  ท่ีมีการพัฒนาการไปเร่ือยๆ
จนกระท่ังถึงการเปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอ่ืนตอไป128 
 พระมหาสุทิตย  อาภากโร กระบวนการทํางานของเครือขายของเครือขายตางๆ  มี
ลักษณะ รวมกนัใน  4  ประเด็น  คือ 

1. กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ 
2. การรักษาสัมพนัธภาพท่ีสรางความรู  ความหมาย  และโลกทัศนรวมกัน 
3. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว 
4. การพัฒนากจิกรรมและความเคล่ือนไหวเพื่อสรางขบวนการทางนวัตกรรม   และ

วาทกรรมในการพัฒนา 
กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา  เครือขายเปนกลยทุธท่ี

สําคัญในการประสานความรวมมือ  เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรวม  
โดยมีจุดเร่ิมตนจากการทํางานในพืน้ท่ีและประเด็นเล็กๆ  แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายท่ี
กวางขวางออกไป  พรอมท้ังแสวงหาความรูใหม  วธีิการใหมท่ีเหมาะสมกวา  โดยมีระบบการ
ส่ือสารและนวัตกรรมใหมเปนเคร่ืองมือท่ีจะสรางความหมายและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  ซ่ึง
สามารถสรุปเปนแผนภมิู  ดงันี้129 

                                                 
128 ธนา  ประมุขกูล,  บทความปริทัศน (ขอนแกน:  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6, 1 ตุลาคม 

2547 ), 4. 
129 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ) ( ปาริชาติ  วลัยเสถียร  บรรณาธิการ ) , เครือขาย : 

ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ    ( กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน
เปนสุข (สรส) , 2547 ) ,97-103. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95  

 
แผนภูมิท่ี   13   แสดงกระบวนการทํางานของเครือขาย 
ท่ีมา :        พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ) ( ปาริชาติ  วลัยเสถียร  บรรณาธิการ ) , เครือขาย : 
ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ   ( กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน
เปนสุข (สรส) , 2547 ) ,97-103. 
 
 ปาริชาติ  สถาปตานนท และชัยวัฒน  ถิระพันธุ  กลาวถึงการสื่อสารกับสังคมเครือขายวา 
 1)  การส่ือสารจะทําใหสมาชิกในเครือขายมีโอกาสรับรู( perception)  เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารไดท่ัวถึง 
 2)  การส่ือสารเปนสวนสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจ (inspiration)  ใหบุคคลรวมมือ
กันคนหาเปาหมายรวมกนั (shared  goal) 
 3)  การส่ือสารเปนแนวทางท่ีทําใหสมาชิกในเครือขาย        ไดมีโอกาสเรียนรู (learning)  
ความคิด  ความรูสึก  ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน  การแลกเปล่ียน (exchange)     ขอมูล
และขอคิดตางๆ       การฝกเปดใจกวาง (open-mind)        เพื่อยอมรับฟงความคิดเหน็และพฤติกรรม          
ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางกัน (relationship  development)  และรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมาย 
 4)  การส่ือสาร  มีสวนสําคัญในการคนหา    และพัฒนา    “อัตลักษณ”   (Identity )    และ
บุคลิกลักษณะ (character)    รวมกันของสมาชิกในเครือขาย       และเปนชองทางในการนําเสนอ 

งาน / ภารกิจ สัมพันธภาพ 
ระหวางสมาชิก 

กระบวนการเรียนรูและการปรับตัว 

การทํากิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคม  เชน 
การกําหนดนโยบาย  มาตรการทางกฎหมาย ฯลฯ 
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อัตลักษณและบุคลิกลักษณะดังกลาวสูสังคมภายนอก130 
 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน )  ไดจําแนกบทบาทและหนาท่ีของเครือขายใน
สังคมไทยออกเปน  3  กลุมใหญๆ  คือ 
 1) ระดับกิจกรรม / การทํางาน (ทีมทํา)  ไดแก  เครือขายท่ีเนนกระบวนการทํางานใน
ระดับพื้นท่ีหรือในประเด็นปญหานั้นๆเปนสําคัญ  โดยเปนเครือขายท่ีมีโครงสรางความสัมพันธไม
ซับซอน  มีแบบแผนการปฏิบัติงานท่ีเปนลักษณะคลายงานประจํา  มีกระบวนการจัดการและการ
ทํางานท่ีเนนการพึ่งพาอาศัยคนและทรัพยากรในพ้ืนท่ี  เชน  เครือขายกลุมออมทรัพย  เครือขาย
แมบานเกษตรกร  เครือขายประชาคมตําบล  ฯลฯ  ท่ีมีการรวมตัวกนัเพื่อทํางานในกจิกรรมนั้นอยาง
จริงจัง 
 2)  ระดับการสนับสนุนและประสานงาน ( ทีมนํา )  ไดแก  เครือขายท่ีทําหนาท่ีเปนศูนย
ประสานงานระหวางเครือขายและภาคีตางๆ มีบทบาทในการสงเสริมการทํากิจกรรมของเครือขาย
ยอยในพื้นท่ี  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และใหขอมูลทางเลือกในกระบวนการทํางาน  ซ่ึง
เครือขายในระดับนี้  อาจเปนท้ังเครือขายเชิงพื้นท่ี  ท่ีมีการทํางานครอบคลุมในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาค  และเครือขายเชิงประเด็นท่ีทํางานเฉพาะดาน  ตัวอยางเชน  การรวมตัวของเครือขายกลุมฮัก
เมืองนาน  ในจังหวดันาน  เปนตน 
 3)  ระดับการสงเสริม/และการใหคําปรึกษา (ทีมหนุน)  ไดแก  เครือขายขององคการ  
สถาบัน  และหนวยงานหลักทางสังคมท่ีเปนผูใหการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนา และ
พัฒนาเปนเครือขาย  เชน  การสนับสนุนการวจิัย (สกว.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสรางสุขภาพ (สสส.)  สถาบันพระปกเกลา  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  เปนตน  
ซ่ึงการสงเสริมของเครือขายดังกลาว  จะเปนลักษณะของการใหคําปรึกษาและใหแนวทางการ
ปฏิบัติแกเครือขายอ่ืนๆ  เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศ131 
 ผลสัมฤทธ์ิของความเปนเครือขาย ท่ีกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการพฒันาที่
ตอเนื่อง  ดังนี ้

                                                 
130 ปาริชาติ  สถาปตานนท และ ชัยวัฒน   ถิระพันธุ ,  ส่ือสารกับสังคมเครือขาย 

(กรุงเทพมหานคร  : สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา  สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม,  
2546) ,1.(อัดสําเนา) 

131 พระมหาสุทิตย  อาภากโร (อบอุน ) ,  เครือขาย : ธรรมชาติ  ความรู  และการจัดการ   
(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ) ,104-105. 
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 1.  เกิดกระบวนการเรียนรู  คือ  ผูเขาดําเนนิงานเครือขายทุกคนมีความรู    ความสามารถ  
และมีประสบการณมากข้ึน    หลังจากท่ีไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และมีการทํางานรวมกัน      โดย
กระบวนการเรียนรูนั้นจะชวยใหบุคคล       และองคการไดมีการปรับตัว        ในการแสวงหาความรู
ใหม  วิธีการใหม  และแนวรวมใหมอยางตอเนื่อง              ซ่ึงเปนผลใหการทํางานในดานตางๆของ
เครือขายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2.  การเพิ่มโอกาสในการแกปญหา  กลุมเครือขายพยายามผลักดันในการแกปญหาภายใน
กลุมองคการของตนเอง   การรวมกลุมและการประสานงานกับภาคีท่ีเกี่ยวของ  จึงเปนการเพิ่ม
โอกาสในการแกปญหา  เพราะเปนการระดมความคิดเห็น  และความรวมมือจากฝายตางๆท่ีจะ
นําไปสูการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม 
 3.  เกิดการพึง่พาตนเอง  เม่ือเครือขายมีกระบวนการทํางานท่ีเขมแข็งและสามารถแกไข
ปญหาของเครือขายไดแลว   เครือขายและสมาชิกในเครือขายก็สามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได ในเร่ือง
ของทุน  ทรัพยากร  ความรู  และการจัดการ  ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคมและการพฒันาศักยภาพ
ของเครือขายท่ีตอเนื่อง 
 4.  เกิดการจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน  เปนความสําเร็จของเครือขายในการที่จะรวมกัน
พัฒนาและจัดการกับทรัพยากรในทองถ่ิน  ซ่ึงเครือขายเพื่อการจดัการทรัพยากรในทองถ่ินนี้มีพลัง
ขับเคล่ือนในหลายๆพื้นท่ี  เชน  เครือขายส่ิงแวดลอมใน อ.แมเมาะ  จ.ลําปาง  เครือขายอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมของชาวบานหนิกรูดและบานบอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ  เปนตน 
 5.  เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย  ปจจุบันประเด็นปญหาสาธารณะจํานวนไมนอย
ท่ีเกิดขึ้นและสามารถนําไปสูขอยุติ       ดวยพลังของเครือขายและการจัดการในเชิงนโยบายตัวอยาง 
เชน  การรวมตัวกลุมองคการ            เครือขายท่ีทํางานในดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ี
พยายามผลักดนั พ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับประชาชนใหมีการนําเสนอตอการพิจารณาของรัฐสภา       
และการจดัทํามาตรฐานการจัดการดานส่ิงแวดลอมของประเทศ  เปนตน     
 6.  เกิดอํานาจหรือพลัง   อํานาจแฝงเกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุมองคการ และเครือขาย  
อํานาจหรือการตอรองนี้จะไมมีการเกิดข้ึนไดหากไมมีการรวมกลุมองคการตางๆ  เขาดวยกัน   พลัง
อํานาจของการรวมกลุมนี้บางคร้ังอาจไมสงผลที่เปนรูปธรรมโดยตรง     แตเปนพลังหรือประโยชน
ในทางออมท่ีบรรดากลุมหรือเครือขายอ่ืนๆใหความเกรงใจและสามารถนํามาเปนการตอรอง      ใน
ดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองได132 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์   กลาวถึงวงจรชีวิตของเครือขายวา  มี 5 ข้ันตอน  คือ  ระยะกอ
ตัว  ระยะขยายตัว  ระยะรุงเรือง  ระยะถดถอยและระยะฟนตัว  โดยทุกระยะของวงจรชีวิต  

                                                 
132 เร่ืองเดียวกัน ,106-108. 
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เครือขายนั้นจะมีกระบวนการท่ีคลายคลึงกัน  แตจะมีเพยีงบางเครือขายเทานั้น  ท่ีสามารถปรับตัว
จนถึงระยะท่ี 5  คือ  การฟนตัวของเครือขาย  โดยแสดงวงจรชีวิตของเครือขายในลักษณะของตาราง  
ดังนี้133 
 

 
 
 
 

    

ระยะกอตัว ระยะขยายตัว ระยะรุงเรือง ระยะถดถอย ระยะฟนตวั 
 
แผนภูมิท่ี 14    แสดงการเติบโตและวงจรชีวิตเครือขาย 
ท่ีมา  :  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์  , การจดัการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา    (กรุงเทพฯ: ซัคเซส , 2543),50. 
 
 พิชัย  เพชรรัตน  กลาวถึง  พัฒนาของกลุมและเครือขายวา  อาจมีความแตกตางกันข้ึนอยู
กับปจจยัแวดลอมและบริบททางสังคม  เชน  ภาคเหนือ  ภาคใต  และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  ซ่ึงพัฒนาการและวงจรชีวิตของเครือขาย  มี 4  ข้ันตอนใหญ  คือ 
 ข้ันท่ี  1  ข้ันเกดิแรงจูงใจ  คือ  คนท่ีเขามารวมกลุมอาจจะเกิดแรงกระตุนจากฝายตางๆท้ัง
เจาหนาท่ีรัฐ  การชักชวนของผูนําชาวบาน  และความตองของตนเองท่ีเห็นปญหาและตองการ
แกปญหา  รวมท้ังความพรอมในการท่ีจะทํางานรวมกบัผูอ่ืน  ซ่ึงแรงกระตุนดังกลาวทําใหคน
แสวงหาการรวมกลุมเพื่อพฒันากิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
 ข้ันท่ี  2  ข้ันวางใจกลุม  เปนข้ันตอนท่ีปจเจกบุคคลเกิดความไววางใจกลุม  องคการ  วา
จะสามารถดําเนินการแกไขปญหาและความตองการนั้นได  จึงดาํเนินการเสริมสรางการเรียนรู
รวมกัน  ซ่ึงกระบวนการดังกลาวจะกลายเปนพลังของกลุม  และเครือขายในท่ีสุด 
 ข้ันท่ี  3  ข้ันขยายผล  หลังท่ีดําเนินการมาระยะหน่ึง  กลุมเครือขาย  เกิดความเขมแข็ง  จึง
มีการสานตอและเช่ือมโยงกบัทุกฝาย  ในการจดัการกับประเดน็ปญหาตางๆท่ีเกดิข้ึนท้ังในระดับ
พื้นที่และประเด็นกิจกรรม  เปนข้ันการขยายผลท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีตอเนื่อง 

                                                 
133 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ ,  การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ

ปฏิรูปการศึกษา   (กรุงเทพฯ: ซัคเซส ,  2543 ) . 
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 ข้ันท่ี  4  กลุมสัมพันธ  เปนการบริหารเครือขาย  หลังจากท่ีเครือขายไดดําเนินการจนมี
ความเขมแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได  และมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ
เพื่อรวมรักษาเครือขายใหยั่งยืน134 
 พลเดช  ปนประทีป  ไดกลาวถึงวงจรการพัฒนาประชาสังคมและเครือขายวา   มีข้ันตอน
และกระบวนการท่ีหลากหลาย  ท่ีผูศึกษาควรทําความเขาใจ  รวมถึงการเขาไปสนับสนุนตาม
ข้ันตอนพัฒนาการตางๆใหเหมาะสม  โดยมีแนวทางและวงจรชีวิตกลุม  และเครือขาย  ดังนี ้
 ข้ันท่ี  1  มีการรวมตัวกันช่ัวคราว  ข้ันนี้อาจจะเกิดข้ึนโดยบุคคลในกลุม  องคการ  ชุมชน  
หรือบางหนวยงานท่ีเขาไปสงเสริมใหเกดิการรวมตวั  อยางเชน  การประชุมสัมมนา  การพบปะ
สนทนา  การเยี่ยมเยียน ฯลฯ  ซ่ึงไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม       การรวมตัวกันช่ัวคราวน้ีไดเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรูกัน 
 ข้ันท่ี  2  ไดความคิด  ไดแก  คนท่ีเขามารวมตัวกันช่ัวคราวน้ันเกดิแนวคิด  วิธีการท่ี
เหมาะสมกับตนเอง  และมีแรงบันดาลใจอยากจะไปลงมือทําในกิจกรรมนั้น 
 ข้ันท่ี  3  เกดิการรวมกลุมชวยเหลือกนั  เมือ่เกิดความคิดดีๆท่ีจะลงมือทําแลว  การมีเพื่อน
รวมคิดนั้น  จะชวยทําใหเกดิการสานตอ  และการรวมกลุมกันตามธรรมชาติ 
 ข้ันท่ี  4  รวมคิดรวมวางแผน  การรวมกลุมในข้ันท่ี 3  จะมีการพัฒนาไปอีกข้ันก็ตอเม่ือ
ไดมีการคิดและการวางแผนอยางเปนรูปธรรมวา  จะทําอะไร  ทําอยางไร  ทําท่ีไหน  ทําเม่ือไร  จน
เกิดเปนแผนงาน  โครงการ  ของเครือขายท่ีจะดําเนินการตอ 
 ข้ันท่ี  5  มีโอกาสไดทํากจิกรรม  โครงการท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดยทางใดก็ตาม  เชน  ไดรับ
การสนับสนุนหรือระดมทุนมาดําเนินการเอง  เปนส่ิงท่ีทําใหสมาชิกมีโอกาสไดทํากิจกรรม 
 ข้ันท่ี  6  รวมกิจกรรม  รวมประชุม  รวมเรียนรู  โครงการของชุมชนหรือหนวยงานเปน
ท่ีมาของโอกาสในการพบปะ  การประชุมสนทนา  และการเรียนรู  เปนการดึงผูคนในองคการ  
เครือขายทําใหเกิดการเช่ือมโยงผูกพัน 
 ข้ันท่ี  7  เกิดความเปนชุมชน  องคการท่ีเขมแข็งข้ึนเร่ือยๆส่ิงนี้คอยๆสะสมข้ึนมา  และ
เปนการดําเนนิการจริง  มีการตกผลึกทางความคิด  มีการปรากฏตัวของผูนําธรรมชาติ  มีการ
ทดสอบกล่ันกรองจากสถานการณและเปนการส่ังสมภูมิปญญาจนเกิดการพึ่งตนเองของกลุม 
 ข้ันท่ี  8  เปนกลุมพึ่งตนเองได  (self  -  reliance  group )  ดวยภูมิปญญา  พึ่งตนเองของ
กลุมท่ีสะสมจนถึงระดับหนึง่  เครือขายมีความเขมแข็งเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเอง  และนําพากลุม
ขับเคล่ือนไปขางหนาดวยตนเองในเร่ืองตางๆ 

                                                 
134 พิชัย  เพชรรัตน,  ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคประชาชนเพ่ือการพัฒนา  

(ลพบุรี : เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏเทพสตรี,2547) ,3. 
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 ข้ันท่ี 9  พัฒนาศักยภาพกลุมและขยายกลุมออกไป กลุมและผูนําจะมีทักษะในการทํางาน
มากข้ึน  สมาชิกกลุมมีการขยายตัวออกไป  หรือเผยแพรแนวคิดไปสูกลุมอ่ืนๆดวยผลงานท่ีกลุมได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 
 ข้ันท่ี  10  เช่ือมโยงกลุมอ่ืนๆเปนเครือขาย       การรวมกจิกรรมกับกลุมท่ีแข็งแรงและคน
ท่ีเขมแข็งอ่ืนๆจะนํามาซ่ึงความรู        และความคิดใหมๆ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนากลุมของตน     
การเรียนรูรวมกันในลักษณะเครือขายเชนนี ้           พบวาเปนตัวเรงท่ีสําคัญของกระบวนการชุมชน
เขมแข็ง           และประชาสังคมเครือขาย135 
 ปาริชาติ  สถาปตานนท และ ชัยวัฒน   ถิระพันธุ  ไดกลาวถึงแนวคิดของการจดัการ
เครือขาย  กอใหเกิดประเดน็เชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญตอการจัดการเครือขาย  มี  6  ประการโดยมีการ
ประสานสอดคลองกันอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงเปนแสงสวางแหงดวงดาว   คือ 
 1.  จุดมุงหมายรวม  การทํางานเครือขายจะเกิดประสิทธิภาพสูง          ทุกฝายสามารถ
กําหนดจุดหมายรวมกนัได  โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดหมายท่ีทุกฝายเหน็และตองการใหเกดิข้ึน 
 2.  บุคคล  ในเครือขายจะตองมีจิตสํานึกรวม      มีความถนัดในงานท่ีทํา   และมีสวนรวม
ในกระบวนการทํางาน  รวมทั้งไดรับผลประโยชนจากความเปนสมาชิกในเครือขาย 
 3.  การเช่ือมโยง  โดยอาจเช่ือมตอกันผานการทํากิจกรรมตางๆ            การเช่ือมตอโดยมี
ศูนยประสานงานและการเช่ือมตอโดยเทคโนโลยี 
 4.  การสรางความรูสึกรวม      หลังจากการเขารวมเปนเครือขายแลวทุกฝาย        จะตองมี
ความรูสึกรวมกับกระบวนการทํางานของเครือขาย  เพื่อใหเกิดพลังในการผลักดันเปาหมาย 
 5.  การพัฒนาระบบท่ีโปรงใส     ตรวจสอบได        ระบบการทํางานของเครือขายจะตอง
สามารถและพัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการท่ีโปรงใส        และตรวจสอบไดทุกฝาย     ซ่ึงจะ
เปนการสรางความรูสึกที่ดตีอทุกฝายและผูท่ีจะมารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย 
 6.  การจัดระบบขอมูลขาวสาร          ระบบการติดตอส่ือสาร   และสารสนเทศเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญยิ่งตอความยั่งยืนของเครือขาย    เพราะจะชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู     และทราบ
ถึงกิจกรรมความเคล่ือนไหวของเครือขาย 

                                                 
135 พลเดช   ปนประทีป , “ องคการการเงินชุมชน :ฐานรากท่ีขาดไมไดของประชา

สังคมไทย” ในชีพจรชุมชน : ทุนทางสังคมจากฐานลาง.เอกสารประกอบการประชุมประจําป วา
ดวยเร่ืองชุมชน คร้ังท่ี 1 “ชุมชนไทยทามกลางกระแสความเปล่ียนแปลง.”      สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2543 ,8-10. (อัดสําเนา) 
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 แนวคิดการจดัการเครือขายท้ัง 6 ประการ  สามารถนํามาเปนเปาหมายของการทํางานใน
เชิงรุกของเครือขายได  ซ่ึงสรุปเปนแผนภาพ  ดังตอไปนี้136 

 
แผนภูมิท่ี  15   แสดงการเช่ือมโยงของเครือขาย  “พันธมิตรแหงดวงดาว” 
ท่ีมา : ปาริชาติ  สถาปตานนท  และชัยวัฒน  ถิระพันธุ , “ส่ือสารกับสังคมเครือขาย.” 
กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนทองถ่ินพฒันา  สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม ,2546), 
6-7 . (อัดสําเนา) 

ขนิฏฐา   กาญจนรังษีนนท  กลาวถึง   ประโยชนของเครือขาย    ประโยชนเฉพาะหนาของ
เครือขายเห็นไดจากผลงานท่ีสมาชิกดําเนินการ สวนประโยชนระยะยาวจะบังเกดิในรูปของความมี
ประสิทธิภาพของการวิจยัและพัฒนา การถายทอดวิธีการทํางาน และระบบที่เกีย่วของ ท้ังนี้
เครือขายในการพัฒนามีประโยชนหลายประการ ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค สมาชิกและกจิกรรมของ
เครือขาย    ดังน้ี  

 1.  เครือขายชวยใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ทักษะ ความรู ประสบการณเคร่ืองมือ 
และส่ือ ผานการประชุม การทดลองปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ       และการใหความรวมมือกัน
ในการดําเนินโครงการ การแบงปนทักษะ        และประสบการณใหแกกันเปนการเสริมความ
สมบูรณใหกับสมาชิกเครือขายท้ังมวล ไมวาจะเปนบุคคลหรือองคกร  

                                                 
136 ปาริชาติ  สถาปตานนท  และชัยวัฒน  ถิระพันธุ , “ส่ือสารกับสังคมเครือขาย.”

กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนทองถ่ินพฒันา  สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม,2546), 
6-7. (อัดสําเนา) 

การจัดการระบบขอมูล การพัฒนาระบบที่โปรงใส 

การเช่ือมโยง การสรางความรูสึกรวม 

จุดมุงหมายรวม 

คน  
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2. การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร         และการประสานงานในเครือขายชวยลดการ
ทํางานและการใชทรัพยากรซํ้าซอน   ทําใหการพัฒนา    กาวหนา    รวดเร็ว       และสงผลตอสังคม
ในวงกวางยิ่งข้ึน  

3. เครือขายสามารถเช่ือมโยงคนท่ีอยูในระดบัตางกัน  มีวิธีการทํางาน การจัดองคกร     
และมีภูมิหลังตางกันท่ีไมมีโอกาสติดตอกนั เขาดวยกนัไดอยางมีประสิทธิภาพ    ซ่ึงสงผลใหเกิด
ความเขาใจกันมากข้ึน นําไปสูการทํางานรวมกัน เพื่อประโยชนของทุกฝาย  

4. เครือขายสามารถทําใหคนและองคกรท่ีไมมีความสัมพันธกันไดทราบวายังมี
บุคคล     หรือหนวยงานอ่ืนอีกมากท่ีสนใจทํางานในเร่ืองเดียวกัน และเผชิญปญหาเหมือนกนั  

5. เครือขายสามารถทําใหความตองการของประชาชนไดรับการสนองตอบจากรัฐ  
6. เครือขายชวยช้ีใหเห็นปญหาและประเด็นการพัฒนาท่ีซับซอนและทวมทนใน

หมูบาน  
7. เครือขายชวยเชื่อมหนวยงานวิชาการและแหลงทุนกับผูท่ีตองการความชวยเหลือ  
8. เครือขายทําใหคนและองคกรไดรับความชวยเหลือจากเพ่ือน ไดรับกําลังใจ การจูง

ใจ และการยอมรับ ซ่ึงมีความสําคัญตอหนวยเล็ก ๆ ท่ีอยูนอกระบบราชการ  
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เครือขายโรงเรยีนในประเทศไทย  : กรุงเทพมหานคร 
 

การจัดตั้งเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
1.  การจัดกลุมโรงเรียน  เปนเครือขายโรงเรียน ( School  Cluster ) 
2.  จํานวนโรงเรียนในเครือขาย มี 4-8 โรงเรียน    ซ่ึงคละกันระหวางโรงเรียนขนาดใหญ      

ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  เรียกวา  โรงเรียนเครือขาย (Cluster School) 

 
                                                                                                                                                                                         
แผนภูมิท่ี 16   แสดงการจัดกลุมโรงเรียนในแตละศูนยเครือขายโรงเรียน 
ท่ีมา  :    หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร, การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จาํกัด,2547 ),  35. 

ศูนยเครือขาย
โรงเรียน (1) 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน โรงเรียน 

ศูนยเครือขาย
โรงเรียน (2) 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน 

โรงเรียน 

ศูนยเครือขาย 
โรงเรียน (3) 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน โรงเรียน 

โรงเรียน 
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3. ศูนยเครือขายโรงเรียน  คือ โรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกจากภายในเครือขาย    ทําหนาท่ีเปน
ศูนยรวมของการประสานงานความรวมมือกับโรงเรียน 

               
 

                              โรงเรียน                     
                                                                                                                                                 
                                                                                                                            ผูประสานงานเครือขาย 
             
                                                   
 
                                                                                  ศูนย 
                                โรงเรียน                                เครือขาย                                       โรงเรียน  
                                                                               โรงเรียน 
 
                                                        
 
 

                                                               โรงเรียน                              
                                         

 
แผนภูมิท่ี  17   แสดงการบริหารศูนยเครือขายโรงเรียน 
ท่ีมา  :    หนวยศึกษานิเทศก,  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จาํกัด , 2547) , 36 . 
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                                                      เครือขายกรุงเทพมหานคร 
 
 
เครือขายพลังเก้ือกูล                          เครือขายพลังเก้ือกูล                            เครือขายพลังเก้ือกูล 

              พ้ืนที่ 1 (81 โรงเรียน)                         พ้ืนที่ 2 (34 โรงเรียน)                           พ้ืนที่ 3 (28 โรงเรียน) 
 

 
เครือขายพลังเก้ือกูล                          เครือขายพลังเก้ือกูล                            เครือขายพลังเก้ือกูล 

     (ทีมพลังเก้ือกูลกลุมโรงเรียน)            (ทีมพลังเก้ือกูลกลุมโรงเรียน )                (ทีมพลังเก้ือกูลกลุมโรงเรียน) 
                     4 - 8 โรงเรียน                                    4 - 8 โรงเรียน                                        4 – 8 โรงเรียน    
 
 
            โรงเรียนเครือขาย                                  โรงเรียนเครือขาย                                      โรงเรียนเครือขาย 
         ( สมาชิกของเครือขาย )                          (สมาชิกของเครือขาย)                               (สมาชิกของเครือขาย) 
 
        
 
       ผูบริหาร                      ศิษยเกา                     ชุมชน                      กรรมการสถานศึกษาฯ                    ครูผูสอน 
 
                      
                           องคการ                    สถาบันอื่น               ผูปกครอง                                            นักเรียน 
  
แผนภูมิท่ี 18  แสดงโครงสรางเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา  :   หนวยศึกษานิเทศก,  สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจัด  
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน  (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จาํกัด , 2547) ,  37 . 
 

จากแผนภูมิโครงสรางดังกลาวแสดงใหเห็นวา          ในทุกระดับของเครือขายจะมีการ
เช่ือมโยงประสานสัมพันธกันต้ังแตระดับภายในโรงเรียน   จนถึงระดับเครือขายพลังเกื้อกูลพื้นท่ี
เนนความสัมพันธแนวราบ    กรุงเทพมหานครคาดหวังใหแตละศูนยเครือขายมีการบริหารแบบมี
สวนรวม  รวมคิด  รวมทํา  รวมรับผิดชอบและรวมรับผลประโยชน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติของเครือขายโรงเรียน 
 
  ทํา SWOT    เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนในเครือขาย       หากโรงเรียนใดมีจุด
แข็งในดานใดในการจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จตามความคาดหวัง       ก็จะเผยแพร
วิธีการดําเนนิงานหรือกลยทุธในการปฏิบัติใหแกโรงเรียนในเครือขาย        หรือชวยเหลือโรงเรียน
ท่ีมีจุดออนท่ีตองการความชวยเหลือ  เปนการรวมดวยชวยกันภายในเครือขาย     แตหากไมสามารถ
ชวยเหลือไดกอ็าจขอความรวมมือจากศูนยเครือขายอ่ืนๆ 
 รวมกันกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายในการพัฒนาเครือขาย 
 กําหนดบทบาท/หนาท่ีของบุคคลตามโครงสรางในเครือขาย 
  ผูประสานงานเครือขาย 
  คณะกรรมการบริหารเครือขาย 
  บุคลากรในโรงเรียนท่ีเปนสมาชิกเครือขาย 
 กําหนดโครงการพัฒนาตาม   SWOT  ของโรงเรียนท่ีเปนสมาชิกเครือขาย 
  ใหมีพนัธกิจ (ตรงกับพันธกจิขอใด/เร่ืองใด)  
  กลยุทธ (ขอใด / เรื่องใด) 
 กลยุทธ ประกอบดวย    วัตถุประสงค/โครงการ ตัวช้ีวดั   เปาหมาย และ
แหลงท่ีมาของขอมูลเง่ือนไขความสําเร็จ 
  ผลผลิต /โครงการ ประกอบดวย  ตัวช้ีวัด    เปาหมาย  และแหลงท่ีมาของขอมูลเง่ือนไข
ความสําเร็จ 

ซ่ึงพื้นฐานของการสรางเครือขายท่ีดี         ตองเร่ิมตนจากภายในโรงเรียน         ถาภายใน
โรงเรียนมีเครือขายที่เขมแข็ง                    มีความหลากหลายและเกิดการรวมมือรวมใจอยางจริงจัง          
ผลผลิตของโรงเรียนก็จะไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา   แต
อาจมีปจจัยบางอยางท่ีอาจทําใหบางเครือขายยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร  ซ่ึงผูวิจัยตองการที่
จะหาคําตอบเพ่ือทราบวาปจจัยใดท่ีมีอิทธิพลทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม 
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เครือขายโรงเรยีนในตางประเทศ 
 ความรวมมือกนัระหวางหนวยงานหรือระหวางเครือขายโรงเรียนในตางประเทศจะมี
รูปแบบท่ีคลายและแตกตางจากรูปแบบเครือขายโรงเรียนในประเทศไทยบาง  แตแนวทางการ
ปฏิบัติและเปาหมายรวมกันคือมีจุดประสงครวมกัน  ดําเนินงานรวมกนัเพื่อประโยชนซ่ึงกันและกนั  
เชน  เครือขายในเร่ืองการกีฬาและสันทนาการในประเทศนิวซีแลนด   เครือขายในเร่ืองความ
รวมมือกันเพื่อสรางวิทยาเขตออนไลนฮองกงเพื่อแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกัน  ใหแกโรงเรียน
ในเครือขายในประเทศฮองกง  และการจัดการเครือขายของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา 
รัฐอิลลินอย  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ดังตอไปนี ้ 

เครือขายโรงเรยีนในตางประเทศ  : ประเทศนิวซีแลนด  (New Zealand) 
 กรมการกฬีาและสันทนาการนิวซีแลนดรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการริเร่ิม
โครงการเพ่ือสนับสนุนการกีฬาของเดก็นกัเรียน โดยการใหการสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศจํานวน 16 โรงเรียน  เปาหมายของโครงการไดแก 
 การเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางการกีฬาของเดก็นักเรียน 
 การเพิ่มความมั่นใจและความสามารถของครูในการสอนวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา 
 การเพิ่มคุณภาพและโอกาสในการเลนกฬีา 
               โครงการนี้อยูในชวงทดลองเปนระยะเวลา 2 ป ซ่ึงประกอบไปดวย 16 โรงเรียน 8 แหงอยู
ในเมืองโอคแลนด และอีก 8 แหงในแคนเตอรเบอรร่ี โรงเรียนเหลานี้แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบ
ไปดวย North Shore, Counties Manukau, Christchurch      และ Greater Canterbury แตละกลุมจะมี
ผูประสานงานทางการกีฬาชวยในเร่ืองการจัดทําแผนการกีฬาใหโรงเรียน   ผูประสานงานเหลานี้จะ
ทํางานอยางใกลชิดกับท่ีปรึกษาวิชาพลศึกษา     ซ่ึงจะเปนผูใหความรูแกครูในเร่ืองหลักสูตรวิชาพล
ศึกษาและวิชาสุขศึกษาของประเทศนวิซีแลนด  บทบาทท่ีสําคัญของผูประสานงานกีฬาเหลานี้    คือ 
การประสานงานกับเครือขายในชุมชน และโรงเรียน เพือ่เพ่ิมโอกาสในการทํากิจกรรมของนักเรียน  
โครงการนี้เปนความริเร่ิมระหวางกรมการกีฬาและสันทนาการนวิซีแลนด  กับกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงไดเซ็นสัญญาความรวมมือเพ่ือพัฒนาความเปนอยูของนักเรียน    โดยการสนับสนุนการกฬีาและ
กิจกรรมตางๆกับชุมชน137 

 

                                                 

137 Provincial  Schools  Activity  Models [ Online ] , accessed   6 May 2006  Available 
from   http://www.sparc.org.nz. 
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เครือขายโรงเรยีนในตางประเทศ  : ประเทศฮองกง (Hong Kong) 
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา   รวมมือกันเพื่อสรางวิทยาเขตออนไลนฮองกง 

 วิทยาเขตออนไลนฮองกง เปนวทิยาเขตบนอินเตอรเน็ตซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนอนุบาล โครงการนี้เปน
ความพยายามรวมกันระหวางแปดสถาบันการศึกษา เพือ่ท่ีจะสนับสนนุการศึกษาทางดาน
เทคโนโลยีขาวสารในประเทศฮองกงและสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย และโรงเรียน
ตางๆ ไดแก City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan College, The 
Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong 
Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology และ The 
University of Hong Kong โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจาก UCG และ QEF เปนเงินทุนจํานวน 
18.9 ลานเหรียญฮองกง   วิทยาเขตออนไลนแหงนี้จะเปนแหลงขอมูลของเครือขายและแหลง
สนับสนุนทางเทคนิคแกนักเรียนและครูทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
มากข้ึน รวมถึงเปนการสนับสนุนการกระจายขอมูลและเนื้อหาท่ีเกีย่วกบัการศึกษาอีกดวย 
  โครงการนี้นําโดย Professor Wong Po Choi    ผูอํานวยการวิทยาลัยเขตฮองกงออนไลน       
และผูกอต้ัง Hong Kong School Net of The Chinese University of Hong Kong  กลาววา “การกอต้ัง
วิทยาลัยออนไลนแหงนี้ เปนความรวมมือรวมใจระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือท่ีจะสรางเครือขายทาง
การศึกษาออนไลนท่ีแข็งแรง อินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมากแตยังใชนอยมากใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อความบันเทิงเทานั้น 
วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนี ้ เปนการเช่ือมโยงโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวนกวา 350 แหงเขา
ดวยกัน และเปนแหลงเรียนรูโดยการมอบทรัพยากรทางการศึกษาและบริการทางการศึกษาตางๆ ทํา
ใหครูและนักเรียนสามารถเขามาใชไดแมกระท่ังนอกเวลาเรียน โครงการนี้ชวยใหโรงเรียน ครู และ 
นักเรียนไดใชอินเตอรเน็ตเพือ่การเรียนการสอน”  
 โรงเรียนท่ีเขารวมในโครงการนี้ จะมีโอกาสไดเขาไปใชบริการทางอินเตอรเน็ตมากมาย 
โดยไมจําเปนท่ีจะตองจดัการกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของตัวเอง เนื่องจากวิทยาลัยเขต
ออนไลนแหงนี้ใหอุปกรณท่ีจําเปนในการดูแลเครือขายอินเตอรเน็ต และสายตอเขากับคอมพิวเตอร
ในแตโรงเรียน คอมพิวเตอรทุกเคร่ืองจะไดรับการตอเขากับบริการทางอินเตอรเน็ตตางๆ        เชน อี
เมลล ขาว และการคนหาขอมูลบนเว็บ นาย Y. W. Yeung จาก Po Leung Kuk Wu Chung College     
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและบริการตางๆเปนประโยชนอยางมาก กลาวคือ ครูและนักเรียนมีอีเมลล
เปนของตนเองเพื่อการติดตอส่ือสาร        และมีพื้นทีเ่วบ็ในการสรางหนาเกีย่วกับการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนีม้อบอีเมลลและพ้ืนท่ีเว็บแกนักเรียนและครูทุกคน มีหนาขาวท่ี
จะใหเขามาวิเคราะหวจิารณกัน และยังมีซอฟทแวรตางๆท่ีชวยในการดแูลหนาเว็บ และระบบขอมูล
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ซ่ึงเต็มไปดวยทรัพยากรและเนื้อหาทางการศึกษามากมาย อาจารยมหาวิทยาลัย ครูจากโรงเรียน
ประถมและมัธยม รวมท้ังนักเรียนจํานวนกวาหาแสนคน สามารถคุยกันเกี่ยวกับหัวขอตางๆท้ังท่ี
เกี่ยวและไมเกีย่วของกับการศึกษา การเร่ิมตนโครงการน้ีเปนกาวสําคัญในการพัฒนาการศึกษา
เทคโนโลยีขาวสารในฮองกง138 
 เฮวิทซัน (Hewitson)  ศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมในรัฐควีนส
แลนด  ประเทศออสเตรเลีย  และพบวาผูบริหารสถานศึกษาใหมท่ีมาจากสายการสอนโดยตรงและมี
ประสบการณในการสอนมานาน  มักจะมีปญหาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณในดานอ่ืนนอกเหนือจากการสอนหนังสือ  นอกจากนี้ยังพบวาปญหาท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาใหมพบมากท่ีสุด  คือ  ดานการบริหารการเงิน    การจัดการเอกสารในสํานักงานและ
การสรางความสัมพันธชุมชน  และในงานวิจยัไดเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษา  ควรมีการ
เตรียมตัวกอนเขามาปฏิบัติงาน  โดยการเขารับการอบรมจากหนวยงานท่ีเกีย่วของ และการเขากลุม
เครือขายท่ีชวยในการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงาน  จากการวิจัยผูบริหารสถานศึกษาใหม
จํานวนมาก  จากท้ัง 4 ภูมิภาค  ลวนกลาวถึงเครือขายท่ีเกิดข้ึนแลวจากความพยายามของผูบริหาร
สถานศึกษาเอง และความชวยเหลือของชุมชนและสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  โดยกลุมเหลานี้ทํา
หนาท่ีเสมือนการเปนเพ่ือนในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาใน
กลุมเครือขาย  ดังนั้นการสรางและพัฒนาระบบใหความชวยเหลือของผูบริหารสถานศึกษานัน้ จึง
ควรที่จะตองนาํกลุมเครือขายท่ีมีอยูแลวเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบ  หรือถายังไมมีระบบกลุม
เครือขาย สําหรับสถานศึกษาบางแหงก็ควรมีความพยายามในการสรางกลุมเหลานีใ้หเกิดข้ึนตอไป  
ก็จะเปนประโยชนท่ีดีตอการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป139 
 แอบเบรลล(Abrell)ไดทําการวิจัยการจัดการเครือขายของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา 
รัฐอิลลินอย          งานศึกษาชิ้นนี้อธิบายและวิเคราะหระบบเครือขาย ท่ีมีอยูระหวางอาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอิลลินอย อาจารยใหญเหลานีไ้ดกรอกแบบสอบถามซ่ึงแบงออกเปนสาม
สวน สวนแรกเปนการถามขอมูลเกี่ยวกบัดานชีวสังคมของอาจารย เชน อาย ุ  อายุราชการ  
ประสบการณทางดานบริหาร   รายได  การศึกษา  เปนตน สวนท่ีสอง ผูกรอกแบบสอบถามตอง
บอกช่ืออาจารยใหญโรงเรียนอ่ืนในรัฐอิลลินอย สามคนท่ีผูตอบไดมีการสรางความสัมพันธแบบ

                                                 
138  วิทยาลัยเขตฮองกงออนไลน [ Online ] ,accessed  8 Feb 2006 12:02:02 GMT 

Available from   http://www.cuhk.edu.hk/ipro/981102.htm   
139 M.T.  Hewitson, “The  Preparation  of  Beginning  Principals  in  Queensland :  An  

overview of Findings,”  in  Journal of Educational Administration, Australia : Queensland ,33, 2 
(1995 ) : 21-30. 
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เครือขายไว หรือไดรับคําแนะนําปรึกษาเปนประจําเกี่ยวกับการทํางาน สวนท่ีสาม ผูกรอก
แบบสอบถามบอกประเด็นท่ีมักคุยในระหวางเครือขายและความถ่ีในการพูดถึงประเด็นนัน้ๆ 
 จากการศึกษาพบเครือขายท่ีสามารถระบุได         ระหวางอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมในรัฐ 
อิลลินอย จากการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม พบวาอาจารยใหญท่ีมีการสรางเครือขายมีอายุเฉล่ีย 
47 ป ทํางานในวงการการศึกษามา 23 ป และเปนอาจารยใหญมา 7 ป สวนใหญแลวอาจารยเหลานี้มี
รายไดมากกวา 50,000  เหรียญตอป  ผูตอบแบบสอบถาม 61 เปอรเซ็นต มาจากโรงเรียนท่ีอยูในเขต
ชนบท  เกือบหนึ่งในสาม (32 %) ของอาจารยใหญเหลานี้จบปริญญาเอก และ 88% เปนสมาชิก
สมาคมอาจารยใหญแหงรัฐอิลลินอย 86% ของผูตอบแบบสอบถามไดรับการศึกษาจากสถาบันใน
รัฐอิลลินอย  63% ของอาจารยใหญเหลานี้จะระบุการทําเครือขายกับอาจารยใหญทานอ่ืนไมเกิน 3 
ทาน ประเดน็สําคัญๆท่ีมักจะถูกกลาวถึงในเครือขายระหวางอาจารยใหญเหลานี้ไดแก ระเบียบวนิัย
ของนักเรียน หลักสูตร และบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลาววามีการติดตอกนัใน
เครือขายเปนประจําทุกเดือน140  
 ริบเชสเตอรและเอ็ดเวริด ( Ribchester and Edwards)  ไดศึกษาเกีย่วกับความรวมมือของ
เครือขายโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบวาชวงเวลาท่ีฝายบริหาร
การศึกษาทองถ่ินไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก   การใหความ
รวมมือระหวางโรงเรียนเปนยุทธวิธีเดยีวท่ีขยายวงกวาง  สําหรับโรงเรียนท่ีกําลังเติบโตจํานวนนอย
ในกลุม  วิธีนีถื้อเปนวิธีชวยเหลือท่ีสําคัญกวาเร่ืองใดๆ  คุณคาของความรวมมือในเครือขายโรงเรียน 
(ซ่ึงเปนท่ียอมรับในโรงเรียนตางๆท่ีเขารวม)  ดูเหมือนจะเปนตัวกลางในการไกลเกล่ีย  ท้ังความตึง
เครียดภายในซ่ึงเกิดข้ึนโดยปกติ   ในการรวมมือระหวางเครือขายโรงเรียน  ผลลบท่ีเกิดเนื่องจาก
การลดจํานวนฝายบริหารการศึกษาทองถ่ิน (LEA)  ซ่ึงเปนผูสนับสนุน  และเพื่อลดการแขงขันใน
การเพิ่มจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน  เพิม่ความเช่ือม่ันของผูเกี่ยวของ  โดยเฉพาะผูท่ีรับ
ตําแหนงเปนผูประสานงาน  หมายความวามีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในทองถ่ินธรรมดา    
และสรางความเจริญเติบโต  เปนผลใหโรงเรียนท่ีเกี่ยวของไดรับการยอมรับวาเปนโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ผลการวิจัยนี้ยังเนนความจริงท่ีวา  อาจารยใหญในแตละโรงเรียนนั้นกําลังรวมกนั
ทํางานเพื่อขจดัการแขงขันระหวางโรงเรียน  ซ่ึงเปนกุญแจหลักหลังการปฏิรูปการศึกษาป 1988    ท่ี
สําคัญอีกประเด็น  ก็คือ  ความรวมมือระหวางเครือขายโรงเรียน  ประกอบกับการผสมผสานจาก
การสนับสนุนและความไววางใจจากทองถ่ินอยางตอเนือ่ง  สําหรับโรงเรียนประถมศึกษากําลัง
เผชิญกับความกดดันจากฝายบริหารเบ้ืองบน ในการเปล่ียนโครงสรางของขอกําหนดการศึกษา

                                                 
140 Ronald Lane Abrell , “The  Humanities and  Social  Sciences,” Dissertation   Abstracts  

International  (Western  Illinois  University , 1997) , 1508-A . 
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ทองถ่ิน  ผลในแงบวกของการรวมมือในเครือขายอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนท่ียอมรับท่ัวไป  และ
ความชัดแจงนีค้วรนําไปใชในการกระตุนในการขยายการรวมตัวระหวางโรงเรียนในชนบท  กัลตนั 
(Galton)  ไดโตแยงวา   กฎหมายควรไดรับการเผยแพรใหรูท่ัวกนัในการอํานวยความสะดวกอยาง
เปนทางการในการรวมตัวของเครือขาย  รวมถึงกลไกในการแบงปนทรัพยากรรวมกัน  ท่ีสําคัญคือ  
กระทรวงแรงงานและศึกษาธิการ  ควรคาดการณลวงหนาในการใหความสนับสนุน  การรวมมือ
ของเครือขาย  ผานทางขอกาํหนดของทรัพยากรที่มุงหมายเอาไว  ควรมีการกระตุนการสนับสนนุ 
โดยเฉพาะสําหรับโรงเรียนท่ีตองการเผยแพรความชํานาญการทางหลักสูตร   ดวยการแลกเปล่ียน
ครูผูสอนอยางสมํ่าเสมอ   ซ่ึงลักษณะของความรวมมือแบบนี้  ถูกมองวาผูท่ีตองพึ่งพาผูอ่ืนถูก
คุกคามในเร่ืองของความเปนอิสระ  เปนมุมมองท่ีเปนขอจํากัดอยางหลีกเล่ียงไมได   ทรัพยากร
สําหรับการจัดหาใหกับผูประสานงานเครือขายถาวร   ผูใหคําแนะนํา  หรือเจาหนาท่ีเสริมนัน้มี
ความสําคัญอยางมากในการเพ่ิมประสิทธิภาพความรวมมือกัน  นอกจากนี้  การแลกเปล่ียนอุปกรณ
การสอน  ทรัพยากร  และผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการตางๆนั้น  สามารถใหความสะดวกอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาความเช่ือมโยงโดยคอมพิวเตอรระหวางโรงเรียนท่ีหางไกลกัน   
ตัวอยางการบุกเบิกอาจเปนเคร่ืองช้ีทางสูอนาคตได  ถึงแมวาการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีราคาสูงในระยะเร่ิมแรก  แตการลงทุนนี้จะชวยเพิม่ศักยภาพในการบรรลุผลและความรวดเร็ว
ในการแลกเปล่ียน  ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการแกปญหาความยากลําบากในการปฏิบัติและความจริงท่ี
เครือขายตองเผชิญ141    
 เขตพ้ืนท่ีการศกึษา  เมืองแคเบอรา  ประเทศออสเตรเลีย รวมกับหัวหนาพัฒนาบุคลากรครู  
ครูพลศึกษาและนักเรียนผูประสานงานทางดานสวัสดกิารของโรงเรียนมัธยมแมร่ีแลนด ไดทําการ
วิจัยเร่ือง   “การศึกษาเสนทางสูการสอนและคานิยมท่ีมีคุณภาพในดานการศึกษา ศึกษากรณีตัวอยาง
ของเครือขายโรงเรียนในเมืองแมร่ีแลนด”   ไดทําการสํารวจแบบฝกหัดทางดานการศึกษาซ่ึงได
ปรับปรุงดานวิชาการ  ดานสังคม  และผลการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเซาทเวลล  เกี่ยวกบัคุณภาพของการสอนและการไดรับการฝกฝนดานวิชาการ
โดย  คณะครู  นักเรียนและผูปกครองในเครือขายโรงเรียนของเมืองแมร่ีแลนด  ไดรับการยอมรับวา
วิธีการฝกทักษะดวยการบูรณาการแบบฝกรวมท้ังการใหมีการสะทอนความคิดเห็น  การอภิปราย  

                                                 
141 Chris Ribchester  and  William J.Edwards, Co-operation  in  the  countryside : Small  

primary  school  clusters.  [Online] , accessed on  10 / 11/  2007 Available from  
http://www.ebscohot.com/ ehost/ detail?vid=13&hid=3b84db3b-45f9 
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การยกตัวอยาง  การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  การฟงแลวโตตอบ   การแกปญหา  การตัดสินใจ  ทํา
ใหความคิดอยูในระดบัสูงข้ึน142 
 นอรวิชและอิแวนส  (Norwich  and Evans) ไดศึกษาเร่ือง “เครือขาย : ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับ SEN (ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา)ในโรงเรียนท่ัวไป  
พบวา การใชวิธีการหลายๆวิธีท่ีจะทําใหโรงเรียนรวมมือกันในการใหความชวยเหลือพิเศษดาน
การศึกษา  ซ่ึงทําใหสามารถอธิบายรูปแบบตางๆในการใหความรวมมือ  ไดระบุปจจัยตางๆท่ี
สัมพันธกับการจัดต้ังและการดําเนินงานในแตละปจจัย  และยังสามารถอธิบายผลที่ไดท่ีเกี่ยวของ
กับปจจยันั้นๆดวย  ท้ังในดานบวกและดานลบ  จากการศึกษาน้ีไดนําเสนอหลักการเบ้ืองตนท่ีมี
ความสําคัญ และสงผลถึงการใหความชวยเหลือพิเศษทางดานการศึกษา  โดยความรวมมือระหวาง
โรงเรียนนั้นสัมฤทธิผล   ซ่ึงก็เปนท่ีหวังกันวา  ผลท่ีออกตามท่ีพรรณนาและเปนสมมติฐานของ
การศึกษาคร้ังนี้  จะมีประโยชนแกผูสนใจท้ังหลาย   ในการพัฒนาและผดุงไวซ่ึงความชวยเหลือ
พิเศษทางดานการศึกษา   เขาเช่ือวาผลการศึกษาท่ีมีความสําคัญมากในการใหความชวยเหลือพิเศษ
ดานการศึกษา  ซ่ึงจะสงผลใหมีการตื่นตัวในการปรับโครงสรางพ้ืนฐานในการใหบริการดาน
การศึกษา  ตามระบบของความรวมมือนัน้  เครือขายตางๆเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
การผสมผสานความคิด  ซ่ึงเปนสถานการณท่ีมีความจาํเปนในสถานการณปจจุบัน  นัยสําคัญท่ีเขา
นําเสนอคือการสรางเครือขาย  ซ่ึงเขาใจในรูปของความรวมมือระหวางโรงเรียนนั้น  มีนัยสําคัญทาง
สถิติและองคประกอบเกดิข้ึนในเวลาท่ีเหมาะสม  สําหรับการชวยเหลือนักเรียนดวยวิธีการ SEN 
(ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา)  อยางไรก็ตามเราควรตระหนักไมใชแคดานศักยภาพในดาน
บวก  แตตองคํานึงถึงความเส่ียงและขอจํากัดของเครือขาย   นอกเหนอืจากนั้นเราตองระลึกเสมอวา  
ยังมีวิธีอ่ืนๆท่ีสามารถสนับสนุนนักเรียนดวยวิธี SEN (ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา) เม่ือ
โรงเรียนเหน็พองท่ีจะรวมมือกัน  การสรางเครือขายแสดงใหเห็นวา  เปนวธีิท่ีมีความยดืหยุน  เพื่อ
สนับสนุนนักเรียนดวย SEN (ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา) ณ  ปจจบัุนทีมี่ความสับสนใน
องคกร ยังมีใหเห็น143 
 

                                                 
142Department  of  Education, Science  and  training. National  Framework  for  Values  

Education  in  Australian  Schools.  ( Australia :Canberra , 2005) , Abstracts.  
143B. Norwich and  J. Evans.,  Cluster : Inter- school  collaboration  in  meeting  special  

educational  needs  in  ordinary  schools . [Online] , accessed on  10 / 11/  2007 Available from  
http://www.ebscohot.com/ ehost/ detail?vid=11&hid=113&sid=3b84db3b-45f9 
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ตอนท่ี 4    แนวคิดและความรูพื้นฐานเก่ียวกับรูปแบบ 
   ความหมายของรูปแบบ 
 กูด (Good)  ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบ (model)  ไว 4 ประการ  คือ 
 1)  รูปแบบ คือแบบอยางของส่ิงหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางหรือทําซํ้า 
 2)  รูปแบบ  คือ ตัวอยางท่ีทําใหเกิดการเลียนแบบ 
 3)  รูปแบบ  คือ แผนภูมิท่ีใชเปนตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีใชเปนหลักการ  หรือแนวคิด 
 4)  รูปแบบ  คือ ชุดของปจจยัหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธกัน  หรือเปนเปนองคประกอบท่ี
สามารถรวมตัวกันและเขียนเปนหลักการ144 
 ฮูเซนและโพสเลทเวสท  (Husen  and  Postlethwaite)      กลาววา     รูปแบบมีความหมายท่ี
แตกตางจากทฤษฎี เพราะรูปแบบยังไมใชขอเท็จจริงท่ีไดพิสูจนแลว         รูปแบบยังเปนสวนหนึ่งท่ี
ผูวิจัยพยายามวิเคราะหความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันขององคประกอบอยางเปนระบบ     ดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรเพื่อท่ีจะนําเสนอรูปแบบมาใชประโยชน145 
 สโตนเนอรและแวนเคล (Stoner  & Wankel)146  ไดใหความหมายของรูปแบบวา  รูปแบบ
เปนแบบจําลองความจริงของปรากฏการณ  เพื่อทําใหเขาใจความสัมพันธท่ีสลับซับซอนของ
ปรากฏการณนั้นไดงายข้ึน  ในขณะท่ีวิลเลอร (Willer)147  กลาววา  รูปแบบเปนการสรางมโนทัศน 
(conceptualization)  เกี่ยวกบัชุดของปรากฏการณ  โดยอาศัยความมีเหตุผลท่ีเปนระบบแบบทางการ   
และมีจุดมุงหมายเพื่อการกระทําใหเกิดความกระจางชัดท้ังในเร่ืองของนิยาม  ความสัมพันธและ
ขอความท่ีเกีย่วของ   
 อุทุมพร จามรมาน  กลาววารูปแบบ หมายถึงโครงสรางของความเกีย่วของระหวางหนวย
ตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ซ่ึงนาจะมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร และตัวแปรดังกลาวตางมีความ
เกี่ยวของเชิงสัมพันธหรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน148  

                                                 
144 Good  Cater  V, Dictionary  of  Education (New York : McGraw – Hill, 1973),79. 
145 T. Husen , and N.T. Postlethwaite, The  international  encyclopedia  of  education ,  2nd 

ed  (Vol.3. University  of  Stockholm  Sweden  : Pergamon  press Inc.,  1994). 
146 A.F.Stoner  and C. Wankel, Management, 3rded. (New  Delhi :Prentice-Hall,1986),12. 
147 D. Willer ,Scientific  Sociology : Theory  and  Method (University  of  south  

Florida :Englewood  Cliff , 1986),15. 
148 อุทุมพร  จามรมาน , “โมเดล,”  วารสารวิชาการ   1,  3 (มีนาคม 2541) : 22-26. 
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 กลาวโดยสรุป รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองท่ีไดยอขนาดของจริงใหเล็กลง หรือหมายถึง 
ส่ิงท่ีแสดงถึงโครงสรางของความสัมพันธกันขององคประกอบ หรือตัวแปรตางๆเพื่อท่ีจะชวยใน
การวิเคราะหปญหาและเขาใจถึงส่ิงตางๆไดงายและดีข้ึน 
นิยามและสัญลักษณของโมเดล 
 ตัวแปรท่ีใชในโมเดลการวจิัยแบงเปนสองประเภท  คือ   

a. ตัวแปรภายนอก(exogenous  variables)  หมายถึง  ตวัแปรท่ีนักวิจยัไมสนใจ
ศึกษาสาเหตุของตัวแปรเหลานี้  ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไมปรากฏในโมเดล 

b. ตัวแปรภายใน(endogenous  variables)   หมายถึง  ตวัแปรท่ีนกัวจิยัสนใจ
ศึกษาวาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด  สาเหตุของตัวแปรภายในและแสดงไวในโมเดลอยางชัดเจน 

เม่ือแบงประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจัยตามลักษณะการวัดตัวแปร      จะแบงไดสอง
ประเภทคือ  ตวัแปรแฝง ( latent    or  unobserved  variables)  และตัวแปรสังเกตได    (observed  or  
manifest  variables)    ตัวแปรแฝงเปนตัวแปรสังกัปเชิงสมมติฐาน (hypothetical  variables)      ท่ีไม
สามารถวัดไดโดยตรงแตมีโครงสรางทางทฤษฎีท่ีแสดงผลออกมา    ในรูปของพฤติกรรมท่ีสามารถ
สังเกตได   ตวัแปรแฝงเปนตัวแปรท่ีปลอดจากความคลาดเคล่ือนในการวัด       นักวิจยัศึกษาตัวแปร
แฝงโดยการวดัตัวแปรพฤติกรรมท่ีสังเกตไดแทน  และประมาณคาตัวแปรแฝงไดจากการนํากลุมตัว
แปรสังเกตไดท่ีเปนตัวบงช้ีของตัวแปรแฝงตัวนั้นมาวิเคราะหองคประกอบ (factor  analysis)      ใน
การเขียนภาพโมเดลการวิจยั   นักวจิัยใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝง     และใชรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปส่ีเหล่ียมผืนผาแทนตัวแปรสังเกตได      สําหรับความสัมพันธระหวางตัวแปร
นั้นนักวิจยัใชสัญลักษณรูปลูกศร (                   ) แทนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกบั 
ตัวแปรตาม    หัวลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิพลและใชรูปลูกศรสองหัวเสนโคงแทนความสัมพันธ  
หรือสหสัมพันธระหวางตัวแปร 

สมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลการวิจัย เรียกวา  โมเดลสมการ
โครงสรางเชิงเสน (linear   structural   equation   model)   โมเดลถดถอยเชิงเสนแบบงายท่ีมีเพยีง
สองตัวแปรเปนโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน  ช่ือเรียกวา  เชิงเสน (linear)  ไดมาจากลักษณะของ
สมการซ่ึงท้ังตัวแปรและพารามิเตอรตางก็ยกกําลังหนึ่งช่ือท่ีเรียกวาโครงสราง (structure) ไดมาจาก
ลักษณะของโมเดล  ซ่ึงเปนสมการแสดงโครงสรางเชิงสัมพันธเชิงสาเหตุตามทฤษฎีระหวางตัวแปร  
และเนื่องจากโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนแสดงโครงสราง   ในรูปความสัมพันธเชิงเสนดังกลาว
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แลว  โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนจึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา     โมเดลความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสน  หรือ  โมเดลลิสเรล (LInear   Structure RELationship  model  or (LISREL Model )149 
ลักษณะเดนของโปรแกรมลสิเรล 
 ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล  มีอยู 5 ประการ  ดังนี ้
 1. โปรแกรมลิสเรลใชทฤษฎีทางสถิติวิธีไลคลิฮูดสูงสุด (maximum   likelihood  statistical  
theory)  หรือวธีิ ML เปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล 

2. ลักษณะของโมเดลในโปรแกรมลิสเรล   ประกอบดวยโมเดลที่สําคัญ  2  โมเดล  คือ  
โมเดลการวัด  (Measurement   Model)  และโมเดลสมการโครงสราง (Structural  Equation  Model)  
โมเดลการวัดทําใหโปรแกรมลิสเรลสามารถแกปญหาความคลาดเคล่ือนในการวัด (Measurement   
error ) ได  โดยใชหลักการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน  หรือการวิเคราะหยืนยันองคประกอบ 
(confirmatory   factor  analysis) ในการประมาณคาตัวแปรแฝงตามโมเดลสัมพันธเชิงโครงสราง
ระหวางตัวแปรท่ีสังเกตไดกบัตัวแปรแฝงแลวใชตัวแปรแฝงไปวิเคราะหขอมูล   สวนโมเดลการ
สมการโครงสรางในโปรแกรมลิสเรลนั้น ครอบคลุมลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนทุก
รูปแบบ  
 3.  โปรแกรมลิสเรลสามารถใชตรวจสอบ   โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวาง
ตัวแปรตามทฤษฎีวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเพียงใด  การตรวจสอบไดหลายวิธี โดยใชไคสแควร  
ดัชนีวดัความพอเหมาะพอด ี   หรือดัชนวีดัระดับความกลมกลืน(goodness  of  fit  index= GFI)  
และรากของคาเฉล่ียกําลังสองของเศษเหลือ (root  of  mean  square   residuals=RMR) ในการ
ตรวจสอบ  เม่ือโมเดลและขอมูลสอดคลองกัน  ผลการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี  ML  จะมี
ความถูกตองตรงตามคาพารามิเตอร  เม่ือโมเดลและขอมูลไมสอดคลองกับโปรแกรมลิสเรลจะมี
แนวทางแนะใหนักวิจยัปรับเปล่ียนเสนทางอิทธิพลในโมเดล หรือตรวจสอบความคลาดเคล่ือนใน
การวัดของตัวแปร  จนกวาจะไดผลการวเิคราะหท่ีตองการ 
 4.   ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล   คือ   ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหขอมูล    เม่ือ
วิเคราะหอิทธิพล(path   analysis)  ดวยโปรแกรมลิสเรล  ขอจํากัดในเร่ืองขอตกลงเบ้ืองตนจะมีนอย
กวา  ทําใหผลการวิเคราะหมีความถูกตองมากกวาการวเิคราะหขอมูลแบบเดิม 
 5.  ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล   คือ   การมีโปรแกรมวิเคราะหขอมูลข้ันตนในการ
พัฒนาโปรแกรมนั้น  Joreskog     และผูรวมงานไดพัฒนา   โปรแกรมพรีลิส    หรือ    PRELIS 

                                                 
149 นงลักษณ  วิรัชชัย , โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจยั, พิมพคร้ังท่ี 3 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542 ), 4-5. 
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(PREprocessor    for   LISrel)  เพื่อใชเปนโปรแกรมสําหรับการคัดเลือกหรือสกรีนขอมูลและสรุป
ขอมูลท่ีเปนตัวแปรพหุนาม  (multivariate   data  screening  and  data  summarizing)150 

เม่ือนักวิจัยมีโมเดลลิสเรลเปนสมมติฐานวจิัยแลว  วิเคราะหโมเดลลิสเรลทําโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  ช่ือ  LISREL  ซ่ึงเปนโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะห
ขอมูล  สําหรับโมเดลการวจิัยแบบโมเดลลิสเรล  การดําเนินการวิเคราะหโมเดลลิสเรลมีข้ันตอน  6  
ข้ันตอน คือ 

1.  การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (Specification  of  the  Model) 
2.  การระบุคาความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (Identification   of  the  Model) 
3.  การประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล (Parameter   Estimation  of  the  Model) 
4.  การตรวจสอบความตรงของโมเดล (Validation  of  the  Model ) 
5.  การปรับโมเดล (Model  Adjustment) 
6.  การแปรผลการวิเคราะห151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
150 เร่ืองเดียวกนั , 10-11. 
151 เร่ืองเดียวกัน, 23-24. 
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ขั้นตอนการวิเคราะหโมเดลลิสเรล 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 19 แสดงข้ันตอนการวิเคราะหโมเดลลิสเรล 
ท่ีมา  :    นงลักษณ  วิรัชชัย , โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวจิัย , พิมพคร้ังท่ี 3  
 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542 ), 23-24. 
 
การวิเคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ 
 วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  คือ  การวิเคราะหเพื่อสํารวจ
และระบุองคประกอบรวมท่ีสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได  ผลท่ีไดจากการ
วิเคราะหองคประกอบ   ทําใหนกัวจิัยลดจาํนวนตัวแปรสังเกตไดในการวิเคราะหตอไป  โดยการ
สรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม   ข้ันตอนการดําเนนิการวิเคราะหองคประกอบและ
วิธีการแตละข้ันตอนท้ัง 4 ข้ันตอน  ดังนี้   

โมเดลลิสเรล 

การกําหนดขอมูลจําเพาะ 

การระบุความเปนไดคาเดยีว 

การประมาณคาพารามิเตอร 

เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวน

ตรวจสอบความกลมกลืน 

การปรับโมเดล ขอมูลเชิงประจักษ 

การแปลความหมายโมเดล 

ไมกลมกลืน 

กลมกลืน 
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 1.  การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธ    เมทริกซสหสัมพันธท่ีจะใชเปนขอมูลในการวเิคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ  และการวเิคราะหองคประกอบประเภทอ่ืนมี 2 แบบ  คือ แบบอาร (R-type)  
และแบบคิว (Q-type)  โดยปรกติการวิเคราะหองคประกอบท่ีใชกนัอยูในงานวจิัยท่ัวไป  ใชขอมูลที่
เปนเมทริกซสหสัมพันธแบบอาร  เพื่อศึกษาตัวแปรแฝงที่แสดงออกเปนตัวแปรสังเกตได  แตการ 
วิเคราะหองคประกอบควรใช เมทริกซสหสัมพันธแบบคิวดวย  
     2.  การสกัดองคประกอบข้ันตน  (Extraction  of  the  Initial  Factors)   เปาหมายของการ
สกัดองคประกอบข้ันตน  ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  คือ    การแยกองคประกอบรวม
ใหมีจํานวนองคประกอบนอยท่ีสุด         ท่ีสามารถนําคาน้ําหนักองคประกอบไปคํานวณคาเมทริกซ
สหสัมพันธ    ไดคาใกลเคียงกับเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดอันเปนขอมูลเชิงประจักษ  
กระบวนการสกัดองคประกอบนั้น       คอมพิวเตอรมีการคํานวณทวนซํ้าหลายรอบ      เร่ิมจาก
ตั้งสมมติฐานวามีองคประกอบเพียงองคประกอบเดียวแลวนําคาแฟคเตอรเมทริกซไปคํานวณหา
เมทริกซสหสัมพันธ    เปรียบเทียบกับเมทริกซขอมูลเชิงประจักษ   ถายังมีความแตกตางมากจะ
ตั้งสมมติฐานวามีสององคประกอบ  แลวดําเนินการวิเคราะหใหมเร่ือยๆไปจนกวาจะไดเมทริกซ
สหสัมพันธท่ีคํานวณไดนั้นมีคาใกลเคียงกับขอมูลเชิงประจักษ   
 3.  วิธีการหมุนแกน  (Method  of  Rotation)   เทคนิคการหมุนแกนในการวเิคราะห
องคประกอบพัฒนาโดย  L.L. Thurstone  เม่ือ ค.ศ.1947  Thurstone ใชหลักการหมุนแกนอางอิง 
(reference  axes)  ซ่ึงเปนแกนแทนองคประกอบใหอางอิงผานจดุพิกัดของตัวแปรใหมากท่ีสุด  
เพื่อใหไดองคประกอบท่ีมีโครงสรางงาย (simple  structure)  ไมซับซอน  ซ่ึงมี 3 วิธี  คือ  การหมุน
แกนโดยใชกราฟ  การหมุนแกนโดยวิธีการวิเคราะหใหไดผลตามเกณฑท่ีกําหนด  และวิธีการหมุน
แกนใหเมทริกซองคประกอบมีลักษณะตามเมทริกซเปาหมายท่ีกําหนด 
 4.  การสรางตัวแปรประกอบหรือสเกลองคประกอบ  เม่ือไดเมทริกซองคประกอบจากการ
วิเคราะหองคประกอบ  หลังจากมีการหมุนแกนแลวงานสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ  การสรางตัวแปร
ประกอบ (composite   variable) หรือสเกลองคประกอบ (factor  scale)  ในท่ีนี้นักวจิัยตองพจิารณา
กอนวาจะสรางหรือใชองคประกอบ  จํานวนมากนอยเทาไร152 
 
 
 
 
                                                 

152 นงลักษณ  วิรัชชัย , โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจยั , พิมพคร้ังท่ี 3  
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542 ) , 128-140. 
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การทดสอบรูปแบบ 
 คีฟส(Keeves) ไดกลาววาปญหาท่ีเปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนารูปแบบ

ทางวิจยัการศึกษา คือการสรางรูปแบบข้ึนมาเพื่ออธิบายเทานั้น ไมไดมีการนําไปทดสอบรูปแบบให
ไดขอมูลเชิงประจักษเปนท่ียอมรับ ฉะนั้น การสรางรูปแบบที่ดีตองมีการทดสอบรูปแบบควบคูไป
ดวย ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้น จะมีขอมูลเชิงปริมาณและตวัเลข
ทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเร่ืองยังมีขอจํากัด ไม
สามารถกระทําไดชัดเจนในเชิงสถิติ ดังนั้น อีสเนอร (Eisner) จึงไดเสนอแนวคิดของการทดสอบ
หรือการประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นท่ีตองการสาระรายละเอียดทางเนื้อหามากกวาการ
ทดสอบเชิงสถิติ โดยเช่ือวาการรับรูท่ีเทากันจะเปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูรู ซ่ึงแนวคิดในการ
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิเปนดังนี ้

1. การประเมินตามแนวทางนี้              ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึง   
โดยเฉพาะในประเด็นท่ีถูกนํามาพิจารณา       โดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและการตัดสินใจแต
อาจจะมีการผสมผสานปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกัน          ตามวิจารญาณของผูทรงคุณวุฒิ     
โดยท้ังนี้เพื่อใหไดขอสรุปท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของส่ิงท่ีตองการประเมิน  

2. การประเมินท่ีเปนความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องท่ีจะประเมินเปนการพฒันามา
จากรูปแบบการวิพากษงานศิลป ตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย ตองใชความรู
ความสามารถอยางแทจริง ไมสามารถวัดไดดวยเคร่ืองมือใดๆ ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเทานั้นท่ีจะ
เขาใจอยางแทจริง รูปแบบนี้จึงเปนท่ีนิยมใชในวงการศึกษาท่ีตองการความลึกซ้ึงและความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางสูง  

3. รูปแบบท่ีใชตวับุคคลจะมีผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน     โดยใหความเชื่อถือผูทรงคุณวุฒิมี
ความยุติธรรมและมีดุลยพินจิท่ีดี  โดยมาตรฐานและเกณฑในการพจิารณาของผูทรงคุณวุฒินัน้มา
จากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง 

4. เปนรูปแบบท่ียอมใหความยดืหยุนในกระบวนการทํางาน ของผูทรงคุณวุฒิตามความถนัด
และความตองการ ตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญ การบงช้ีขอมูลท่ีตองการ การเก็บรวบรวมการ
ประมวลผล การวินิจฉัยขอมูลและวิธีการนาํเสนอ153 

จากขอตกลงเบ้ืองตนของการวิเคราะหโมเดลลิสเรล    ทําใหโมเดลลิสเรลมีขอดีท่ีเดนชัด
มาก  ดังนี ้

1.  เปนโมเดลท่ีมีความสามารถในการประมาณคาพารามิเตอรความคลาดเคล่ือน 

                                                 
153 J.P. Keeves, Educational  research , methodology , and  measurement : An  

international  Handbook (Oxford : Pergamon  press , 1988),88. 
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2.  เปนโมเดลท่ียอมใหความแปรปรวนรวมระหวางเทอมความคลาดเคล่ือนมีคาเทากับศูนย 
 3.  สามารถวิเคราะหโมเดลลิสเรลท่ีมีตัวแปรแฝง  
 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลลิสเรลนั้น   การตรวจสอบความกลมกลืน
ระหวางโมเดลท่ีเปนสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ       โดยพิจารณาจากคาสถิติและดัชนวีัดความ
สอดคลองกลมกลืน  ตอไปนี้ 
 1.  คาไค-สแควร  (Chi-Square)       เปนคาท่ีใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติวาฟงกชันความ
กลมกลืนมีคาเปนศูนย  โดยท่ีคาไค-สแควร  สูงมาก  แสดงวาฟงกชันความกลมกลืน    มีคาแตกตาง
จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นั่นคือ  โมเดลไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ    ถาคา
ไค-สแควร  ต่ํามาก  หรือมีคาเขาใกลศูนยมาก     แสดงวา        โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 
 2.  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  ( Goodness   of  Fit  Index : GFI)  ในการวิเคราะหโมเดล
ดวยโปรแกรมลิสเรล   คาไค-สแควร  มีคาสูงมากเม่ือเทียบกับองศาอิสระ     นักวิจัยปรับโมเดลใหม  
ถาผลการวิเคราะหท่ีไดใหม  คาไค-สแควร  มีคาลดลงมากกวาคาแรก             แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากข้ึน  นั่นคือ      ดัชนี  GFI  เปนอัตราสวนของผลตางระหวางคา
ฟงกช่ันความกลมกลืนจากโมเดลกอนปรับและหลังปรับ           กับฟงกช่ันความกลมกลืนกอนปรับ
โมเดล  ดัชนี  GFI  มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1   โมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  คา GFI  
มีคาเขาใกล 1 
 3.  ดัชนีระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว   (Adjusted  Goodness   of  Fit  Index : AGFI )  
เม่ือนําดัชนี GFI  มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ      จํานวนตัวแปรและขนาดของกลุม
ตัวอยาง  ไดคาดัชนี  AGFI  ท่ีมีคุณสมบัติคลายคลึงกับดัชนี  GFI 
 4.  คาไค-สแควรสัมพันธ (Relative   Chi-Square)  เปนคาสถิติท่ีใชเปรียบเทียบระดับความ
กลมกลืนระหวางโมเดลท่ีมีองศาอิสระไมเทากัน  โมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี  
ควรมีคาไค-สแควรสัมพันธ  ไมเกิน 2 
 สําหรับการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ       นําสมการโครงสรางตามทฤษฎีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ  มาหาความสอดคลองโดยใชโปรแกรมลิสเรล  ประมาณคาพารามิเตอร  โดยวิธี
ไลคลิฮูดสูงสุด  ( Maximum   Likelihood  Estimate)    ตามโมเดลท่ีใชเปนกรอบแนวคิดในการวจิัย  
ซ่ึงผลการวิเคราะหจะเสนอในรูปการวิเคราะหความสัมพนัธเชิงเสน   ระหวางตัวแปรคาสถิติสําคัญ
ท่ีใชตรวจสอบ  ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  คือ     คา Chi-Square ดัชนี  GFI  
(Goodness   of  Fit  Index)   ดัชนี  AGFI  (Adjusted  Goodness   of  Fit  Index ) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121  

การวิเคราะหองคประกอบ 
 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor  Analysis)  เปนเทคนิคทางสถิติท่ีมีวัตถุประสงคใน
การลดปริมาณของตัวแปรใหมีจํานวนนอยลง  เพื่อใหงายตอความเขาใจหรือวิเคราะหองคประกอบ
จะถูกนํามาใชในการกําหนดวา  ความสัมพันธของตัวแปรจะสามารถอธิบายดวยตัวแปรท่ีมีจํานวน
นอยลงไดหรือไม  โดยยดึหลักวา  การท่ีตัวแปรหรือขอมูลตางๆมีความสัมพันธก็เพราะตัวแปร
ตางๆเหลานั้นมีองคประกอบรวมกัน (Common  Factor)  ซ่ึงสังเกตไดจากการจับกลุมของตัวแปร
หรือคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรซ่ึงมีความสัมพันธกันสูง 
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ 
 อุทุมพร  จามรมาน   กลาวถึงข้ันตอนสําคัญ 2 ข้ันตอน คือ  การสกัดองคประกอบ  
(Factor  Extraction)  และการหมุนแกนองคประกอบ (Factor  Rotation)   

 การสกัดองคประกอบ  จะพยายามท่ีจะใหไดความแปรปรวนมากท่ีสุด  สําหรับ
องคประกอบแตละตัว  หลังจากท่ีสกัดองคประกอบรวมของตัวแปรตางๆไดแลว  ก็จะทราบวาตัว
แปรใดมีองคประกอบรวมกับตัวแปรใด  โดยดูจากเมตริกซน้ําหนกัองคประกอบ  ซ่ึงช้ีใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบแตละตัวแปรตางๆเหลานั้น  องคประกอบใดสกัดไดกอนการ
หมุนแกน  ในบางคร้ังก็ยากแกการอานและการตีความหมาย      วัตถุประสงคท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ของการวิเคราะหองคประกอบคือ  การหาองคประกอบท่ีมีความหมาย           องคประกอบท่ีไดจะมี
ความหมายชัดเจนก็ตอเม่ือประกอบดวยตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด   และมีน้ําหนักมาก
ตอองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงเปนพิเศษ 
 หลังจากสกัดตัวแปรมักพบวา องคประกอบแรกท่ีหาไดจะอธิบายความแปรปรวนรวม
ระหวางตัวแปรไดมากกวาองคประกอบตัวตอมาตามลําดับ  องคประกอบท่ีสองจะอธิบายความ
แปรปรวนท่ีเหลือจากการอธิบายความแปรปรวน ท่ีเหลือจากการอธิบายดวยองคประกอบตัวแรก  
องคประกอบตัวท่ีสามจะอธิบายความแปรปรวนท่ีเหลือจากการอธิบายดวยองคประกอบ 2  ตัวแรก  
เชนนี้เร่ือยไป จากผลการสกัดองคประกอบ  ในบางคร้ังพบความสลับซับซอนขององคประกอบ  ใน
กรณีท่ีตวัแปรตัวหนึ่งมีน้ําหนัก (Factor Loading) บนองคประกอบมากกวา 1 ตัว  ยิ่งมีความ
สลับซับซอนขององคประกอบมากเทาใด  ความยุงยากในการแปลความหมายขององคประกอบและ
ตัวแปรก็มีมากเทานั้น  ดังนัน้จึงตองลดความสลับซับซอนของตัวแปรใหต่ําลง  เพื่อตัวแปรแตละตัว
จะมีน้ําหนกับนองคประกอบเพียงตัวเดยีว ซ่ึงการลดความซับซอนของตัวแปรลง  ทําไดโดยการ
หมุนแกนนัน่เอง154 

                                                 
154 อุทุมพร  จามรมาน , วิธีวิเคราะหตวัประกอบ  (กรุงเทพมหานคร:  ภาควิชาวิจยัการศึกษา

คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2532), 38-40. 
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สรุป 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับ  แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม 
ซ่ึงผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร”  โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของ
นักวิชาการและนักทฤษฎี  ไดแก  เดวิสและนิวสตอม (Davis  and newstrom)    เฮาส (House)    
แอนโทนี่  (Anthony)  ซัชคิน (Sashkin)   พุตต้ี (Putti)    ครานดอลลและพารแนลล (Crandall   and  
Parnell )      มอสและโรวลิส (Moss  and  Rowles)  บราวเนลล   (Brownell)   สแวนสเบอรก 
(Swansburg)  อุซซ่ี (Uzzi)   ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel)   มาวิเคราะหองคประกอบของการ
บริหารแบบมีสวนรวมของเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                 สําหรับการวิเคราะห
ระดับประสิทธิผลไดนําแบบการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียนของสํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  มาวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  เพื่อทราบระดับ
ประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  และเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียังรวบรวม
วรรณกรรมเก่ียวกับเครือขายโรงเรียน  และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ ไปสูงานวิจัยและการ
ออกแบบสอบถามตอไป    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี  3 
การดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานครนี้     เปนการดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  
Research) มีวัตถุประสงคหลัก   เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม         สังกัดกรุงเทพมหานคร           เพ่ือทราบระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขาย
โรงเรียน      สังกัดกรุงเทพมหานคร    และเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล      สังกัดกรุงเทพมหานคร    กรรมการเครือขายโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประกอบดวยข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  และ
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยท่ีกําหนดไว  ผูวิจัยจึงไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไว  7  ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนข้ันตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย  โดยการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของเครือขายโรงเรียน         จาก
เอกสารตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย ของหนวยงานตาง ๆ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยดานการบริหารเครือขายโรงเรียน    แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยดานประสิทธิผลการบริหารองคการ    แนวคิดทฤษฎีเร่ืองรูปแบบ  ท่ีเกี่ยวของกับ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร   เพื่อจัดทําโครงการ
การวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษา และนํามา
ปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 
 ข้ันตอนท่ี  2   การกําหนดแนวคิดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
                      2.1 การวิเคราะหเอกสาร (documentary  research)  โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท้ังในประเทศ     และตางประเทศ                ท่ีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม   
ประสิทธิผลองคการ  การบริหารเครือขาย    และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ       เพื่อเปนแนวทางในการ 
สัมภาษณความคิดเห็น 
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   2.2 การสัมภาษณ     ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 25 คน   จําแนกออกเปน 7  กลุม โดยเลือกจากประสบการณของผูให
สัมภาษณ   ดังน้ี 
ตารางท่ี  4  แสดงประเภทของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณ 
 

กลุม ระดับ ช่ือสังกัด 
1.  ผูบริหารระดับสูง กทม. กรุงเทพมหานคร 
2.  ผูบริหารระดับกลาง สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
3.  ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
4.  นักวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
5.  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน     โรงเรียน กรุงเทพมหานคร 
6.  ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียน กรุงเทพมหานคร 
7.  รองผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียน กรุงเทพมหานคร 
 

ดําเนินการสัมภาษณจากบุคคล  ดังตอไปนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงตําแหนงของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวฒุิผูใหสัมภาษณ 
 

ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง จํานวน(คน) 
1.  ผูบริหารระดับสูง รองปลัดกรุงเทพมหานคร 2 
2.  ผูบริหารระดับกลาง รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา 3 
3.  ศึกษานิเทศก หัวหนาศึกษานิเทศก 1 
 ศึกษานิเทศก 2 
4.  นักวิชาการ อาจารยมหาวทิยาลัย 2 
5.  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน     ประธานกรรมการบริหารเครือขายโรงเรียน 6 
6.  ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการบริหารเครือขายโรงเรียน 7 
7.  รองผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการบริหารเครือขายโรงเรียน 2 

รวม 25  คน 
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 ข้ันตอนท่ี 3   สรางกรอบแนวคิด (framework) 
      3.1 โดยการนําตัวแปรท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 2 มาทําการสังเคราะหตัวแปร
ดานการบริหารแบบมีสวนรวม     ซ่ึงจะไดตัวแปรท่ีสงผลโดยตรงและโดยออมรวมทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ เพื่อนํามาสรางรูปแบบการบริหารงานเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
      3.2 นํารูปแบบท่ีไดมาเปนกรอบในการสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของโครงสราง         เพื่อหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามใน
แบบสอบถามกับโครงสรางเน้ือหา  IOC (Index of item-Objective Congruence) จากผูเช่ียวชาญ 
และเปนการตรวจสอบความเท่ียงตรงรายขอกับการตรวจสอบความเท่ียงตรงท้ังฉบับ     
 ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน ไดแก 

1)  ผศ.ดร.มัย สุขเอ่ียม  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
2)  ดร.ชูชาติ  พวงสมจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
3)  ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผูอํานวยการโรงเรียนวดัราษฐรบํารุง 
4)  ดร.อํานาจ ชางเรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไผตัน 
5) นายไพรัช  อรรถกามานนท อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  

นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาวิเคราะหหาคา IOC โดยมี
เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี ้
     ขอคําถามท่ีมีคา IOC  ตั้งแต  0.50-1.00  คัดเลือกไวใชได 
     ขอคําถามท่ีมีคา IOC  ต่ํากวา 0.50 ควรพจิารณาปรับปรุง ใหตัดท้ิง ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

ข้ันตอนท่ี  4   การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
    4.1 เปนการนําแบบสอบถามท่ีผานผูเช่ียวชาญทั้ง 5 เรียบรอยแลว มาปรับปรุงตามคํา 
เสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

4.2 ผูวิจัยนาํแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําไป         ไปทดลอง
ใชกับประชากรท่ีไมใชกลุม(try out)   จํานวน 30 คน  แลวนําคําตอบมาคํานวณคาความเช่ือม่ัน โดย
ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha  coefficient )       และปรับปรุง
แบบสอบถาม หลังจากนัน้จึงนําแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ   ผูบริหาร
โรงเรียนและรองผูบริหารโรงเรียนหรือครู(กรณีไมมีรองผูบริหารโรงเรียน)    จํานวน 642  คน 

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และทํา 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม LISREL 
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ข้ันตอนท่ี  5  การตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม   โดยนําขอมูลท่ี
ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะห แปลผลการวิเคราะห เพื่อหารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม โดยใชสถิตวิิเคราะหองคประกอบ (Factor   Analysis)  ไดองคประกอบท่ีเปนปจจยั
การบริหารแบบมีสวนรวมในสวนของตวัแปร        และยืนยนัรูปแบบความสัมพันธกับประสิทธิผล  
โดยรูปแบบ  LISREL 

ข้ันตอนท่ี 6  การสัมภาษณเพือ่เปนการยนืยนัรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยการนําแบบตรวจสอบรายการ (check  list)
ใหแกเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด 5 อันดับ  ตรวจสอบคร้ังสุดทาย 
 ข้ันตอนท่ี  7  การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 
ตามท่ีคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอจบการศึกษา 
 

 การดําเนินการวิจัยซ่ึงประกอบดวย 7  ข้ันตอน ดังแผนภูมิแสดงข้ันตอนการวิจัยแผนภูมิท่ี  
21  ดังนี้ 
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ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย 
ขั้นตอน  การดําเนินการ  ผลที่ได 

ตอนท่ี 1  การเตรียมโครง
รางงานวิจัย 
 

 1. การศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของ (documentary study)  
2.จัดทําแบบสัมภาษณ (indepth  interview)   

 ไดโครงรางการวิจัยเพ่ือ
เสนอขออนุมัติหัวขอดุษฎี
นิพนธ 

                                            

ขั้ น ต อ น ท่ี   2    ก า ร
กําหนดแนวคิดรูปแบบ
การบริ ห า ร เ ค รื อข า ย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม 

 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  เก่ียวกับการบริหาร 
งานแบบมีสวนรวม   ประสิทธิผล    เครือขาย    
2.  สัมภาษณผูเก่ียวของ 7 กลุม 25 คน  โดยการ
เลือกแบบเจาะจงมา   

 ไดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

                                            

ขั้นตอนท่ี 3   สรางกรอบ
แนวคิด (framework) 

 3.1 สังเคราะหตัวแปรในตอนที่ 2 

3.2 นำไปหาคาดัชนีความสอดคลอง  คา IOC   
 รูปแบบสมมติฐานการ

บริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม 

                                            

ขั้นตอนท่ี  4   การศึกษา
ความเปนไปไดของรูป 
แบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม  
ที่มีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

4.1 ปรับปรุงตามคําเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
 4.2 นําแบบสอบถามไปทดลอง (try out)กับ
ประชากรท่ีไมใชตัวอยาง 30 คน และนําหาคา
ความเช่ือมั่น โดยวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  ปรับปรุงนําไปเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง 708 คน 

 ไดแบบสอบถามที่
สมบูรณ 

                                            

ขั้นตอนท่ี  5  การตรวจ 
สอบและสรางรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวน
รวม    

 วิเคราะห แปลผลการวิเคราะห เพ่ือหารูปแบบ
การบริหารเครือขายโรงเรียน โดยใชสถิติ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  
Factor   Analysis) และรูปแบบความสัมพันธ
เชิงโครงสราง  ใช LISREL วิเคราะหอิทธิพล 

 ไดองคประกอบการ
บริหารแบบมีสวนรวม
สรางเปนรางรูป 
แบบการบริหารเครือขายฯ 

                                            

ขั้นตอนท่ี 6  การ
สัมภาษณเพ่ือเปนการ
ยืนยันรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียน  

 สัมภาษณเจาะลึกและนําแบบตรวจสอบ
รายการ (check  list)ใหแกเครือขายโรงเรียนที่
มีประสิทธิผลที่สุด 5 อันดับตรวจสอบครั้ง
สุดทาย 

 ไดรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล  
สังกัด กรุงเทพมหานคร 

                                            

ขั้นตอนท่ี  7  การรายงาน
ผลการวิจัย  

 รายงานผลการวิจัยและปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามคําเสนอแนะ 

 รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ 

แผนภูมิท่ี  20    แสดงข้ันตอนการวจิัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

แผนแบบงานวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษากลุมตัวแปรเดยีว   ศึกษาสภาวการณ โดยไมมีการทดลอง (the  
one-shot, non-experimental case study design) 
 
                                                                                                     O 

 
                                       R                                   X 
 
แผนภูมิท่ี  21  แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจยั 
 
R   หมายถึง  กลุมตัวอยางจากกรรมการเครือขายโรงเรียนท่ีไดจากการสุมอยางงายจํานวน 642 คน   
X   หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา  ไดแก  ตัวแปรขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตัวแปร 
                      องคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมและดานประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน 
O  หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาของเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
     เพ่ือใหการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุม
ตัวอยาง  ตัวแปรท่ีศึกษา  การสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัยตาม
รายละเอียดดังนี้ 
ประชากร   
  คณะกรรมการเครือขายโรงเรียน   สังกัดกรุงเทพมหานคร      จํานวน  436  โรงเรียนๆ  ละ 2 
คน  จํานวนประชากรท้ังส้ิน  872  คน  ประกอบดวย       ผูอํานวยการโรงเรียน       รองผูอํานวยการ
โรงเรียน  หรือครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน )    
กลุมตัวอยาง   

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้   ใชวิธีการสุมเครือขายโรงเรียน
(Cluster  Sampling) โดยสุมเครือขายโรงเรียนอยางงาย (Simple  Random  Sampling)และกรรมการ
เครือขายโรงเรียนของทุกโรงเรียนในเครือขายเปนกลุมตัวอยาง      ใหไดขนาดตัวอยางตามสัดสวน 
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ของประชากร  ท้ังส้ิน  872  คน          ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของ   เครจซ่ี และ มอรแกน (Krejcie  and Morgan )164  ไดขนาดกลุมตัวอยาง  269  คน  แต
เนื่องจากการวเิคราะหปจจัยตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ        จึงไดสุมกลุมตัวอยาง  67  เครือขาย
จํานวน  354   โรงเรียนๆละ 2 คน    รวมท้ังส้ิน  708  คน  ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร กลุมตัวอยาง 
จํานวน
เครือขาย 

จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวน 
กรรมการเครือขายฯ 

จํานวน
เครือขาย 

จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวน 
กรรมการเครือขายฯ 

80 
เครือขาย 

436 
โรงเรียน 

872   คน 67 
เครือขาย 

354
โรงเรียน 

708  คน 

 

ตัวแปร    ประกอบดวย   3   ตัวแปร 
 ตัวแปรขอมูลท่ัวไป  ไดแก  เพศ   อาย ุ วุฒกิารศึกษา  อายุราชการ  และตําแหนง 
 ตัวแปรดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ซ่ึงมีองคประกอบหลัก มี 7 
องคประกอบ    ซ่ึงจากการวิเคราะหเอกสารตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ   โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ  ท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการบรหิาร
แบบการมีสวนรวม  ไดแก     เฮาส    (House )  เสนอปจจัย 3 ประการ    ท่ีมีความสําคัญและจําเปน
ตอการบริหารแบบมีสวนรวม  อันไดแก  1) การแบงปนอํานาจ (Sharing   of  Power)    2)  การ
แบงปนอิทธิพล  (Sharing   of  Influence )  และ  3)  การแบงปนขอมูลขาวสาร  (Sharing   of   
Information)     แอนโทนี (Anthony) ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวามี
องคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้  1)ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate 
involvement) 2)ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเร่ืองสําคัญ (involvement in important decisions or issues) 
และ 3)  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority)   ซัชคิน (Sashkin)   ไดกลาวถึง
การบริหารงานแบบมีสวนรวม   ไดเสนอวิธีสําคัญ 4 ประการในการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
ดังนี้ 1)  การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย  (Participation  in  Goal  Setting) 2) การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ (Participation  in  Decision  Making)  3)  การมีสวนรวมในการแกปญหา 
(Participation  in  Problem  Solving)  และ4)  การมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลง  (Participation  in  

                                                 
164 Robert  V. Krejcie and  Daryle  E.  Morgan, “Determining  Sample  Size  for  Research  

Activities” , Educational  and  Psychological  Measurement  30 ,3 (Autumn  1970) : 608 – 610. 
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Change)   การบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของเดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom) 
นั้น             ผูนํามีความจําเปนท่ีจะตองสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment)   องคการ
(Organization)  เปนการจัดองคการแบบมีสวนรวม     ภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม 
(Leadership) การใชเทคโนโลยีในการบริหาร (Technology)   การสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน 
(Employees)ใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร   องคประกอบหลักไดใชแนวคิดทฤษฎี
ของDavis and Newstrom   สวนองคประกอบยอยไดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวน
รวมจากนักทฤษฎีมากมายที่กลาวมาและรวมถึงแนวคิดของทฤษฎีของพุตต้ี (Putti)    ครานดอลล
และพารแนลล (Crandall   and  Parnell )      มอสและโรวลิส (Moss  and  Rowles)  บราวเนลล   
(Brownell)   อุซซ่ี (Uzzi)   สแวนสเบอรก (Swansburg)ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) รวมถึง
แนวคิดและงานวิจัยท้ังในและตางประเทศจากแนวคิดเร่ืองเครือขาย   และจากการสัมภาษณ
ผูเกี่ยวของกับการบริหารเครือขายโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญ
ทางดานการบริหารแบบมีสวนรวม  25  คน   ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปวิเคราะหเปนความหมายของแตละตัว
แปรตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  องคประกอบดานการสรางบรรยากาศแบบมีสวนรวม หมายถึง  มีการไววางใจกัน  เปด
ใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก  มีบรรยากาศของการทํางานท่ีเทาเทียม  เสมอภาค  เปน
ประชาธิปไตย  มีความเปนธรรมและโปรงใส  มีการยกยอง ชมเชย  และใหความดีความชอบที่
เหมาะสม  มีความผูกพัน  ดวยความรูสึกของความเปนเจาของเครือขายรวมกัน  มีความเปน
กัลยาณมิตร  พึ่งพาอาศัยกนั ชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหข้ึนมาเทาเทียม  มีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุนจากภายนอก   มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของ
ตัวเอง  กระบวนการทํางานที่เช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ  บรรยากาศองคการเอ้ือ
ตอการทํางานแบบทีม  บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและความรวมมือ   
บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล  สามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  บรรยากาศการประชุมแบบไมเปน
ทางการ  เปนกันเอง 
 2. องคประกอบดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม หมายถึง  มีการจัด
องคการแบบเครือขายโรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนในเครือขาย ประมาณ   4-8 โรงเรียน  แตละ
โรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูแทนครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการ
โรงเรียน)รวมเปนกรรมการ  การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมายท่ี
กําหนด กําหนดบทบาทการดําเนินงานของสมาชิกชัดเจน    และปฏิบัติตามบทบาทได   มีระเบียบ 
กฎ  กติกา  หรือขอบังคับนอย  บริหารงานอยางเปนเอกภาพ   เปนองคการในลักษณะเครือขายท่ี
บริหารแบบมีสวนรวมภายในเครือขายโรงเรียนและระหวางเครือขายมุงเนนคุณภาพการ
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ประสานงานบริการและชวยเหลือ  มีกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถเปน
ท่ีปรึกษาเครือขายโรงเรียน 
 3. องคประกอบดานภาวะผูนํา  หมายถึง  ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสู
สมาชิก   มีวิสัยทัศนกวางไกล   เปนแกนนําในการประสานงานท่ีเขมแข็ง  บริหารบนพื้นฐานของ
ขอมูล   ใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของสมาชิกท่ีไมคอยแสดงออก  ปองกันคนท่ีมี
บุคลิกครอบงํา  เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน  กระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆและกล่ันกรอง
ทางเลือก  ชะลอการประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน   รับฟงความคิดเห็นตางๆ
ของสมาชิก   เปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมในกระบวนการตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญ  ใหเวลาแก
สมาชิกในการตัดสินใจ  ชวยเหลือสมาชิกในการส่ือสารกับคนอ่ืน  ใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจ
ในเร่ืองการพฒันา   ใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการแกปญหาและการเปล่ียนแปลง  ขยาย
ผลส่ิงท่ีไดรับจากผูบริหารชัน้สูงใหสมาชิกทุกคนรับรูรวมกัน มีความมุงม่ัน  รักงาน และมีความ
รับผิดชอบ   ใจกวางและเปนผูให       เสียสละเพ่ือสวนรวม  มีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง   
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขายโรงเรียน   มีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการ
งานของเครือขายอยางเปนระบบ  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี   มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี  คํานึงถึงศักยภาพ
ของสมาชิกแตละคนและนํามาใชใหเปนประโยชน  มีความเชี่ยวชาญในการแกปญหาการบริหาร   
เปนผูประสานประโยชน  เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน   มีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ   
มีความสามารถในการเช่ือมโยงกับเครือขายภายนอก  เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย  เปน
ผูนํายุคใหม   ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง  เปนแบบอยางท่ีดี   เปนผูกระตุน  จูงใจ  และใหแรงเสริม  
ใหเกียรติ  ไววางใจและยอมรับความสามารถของสมาชิก  มีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพ่ือสวนรวม 
 4. องคประกอบดานสมาชิกมีสวนรวม  หมายถึงสมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจ    รวม
รับผิดชอบในส่ิงท่ีตัดสินใจรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มท่ีตามกระบวนการ
มีสวนรวม   มีการแลกเปล่ียนขอมูลในเครือขาย  มีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปน
เครือขายวาตองมีการเติมเต็ม  แบงปนชวยเหลือกัน  มีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร   ความรู  เงินทุน  
กําลังคน สถานที่ ฯลฯ      เนนการทํางานเปนทีม  และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมีสวนรวม   การมี
วิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกเครือขาย  รวมแกปญหา  พัฒนางานดวยกัน  สามารถแสดงบทบาทได
ตามความสามารถและศักยภาพของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค        นําจุดดีจุดแข็งมาแลกเปล่ียน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน  มีการเรียนรูเกีย่วกับความจําเปน      และความตองการของตนเองและผูอ่ืน  
รวมสรางสรรค  นวัตกรรม  จน เปนนวตักรรมตนแบบใหกับผูอ่ืนตอไป  แสวงหาและดึงศักยภาพ
ของบุคคลหรือทรัพยากรทีมี่อยูภายในเครือขายมาใช   ใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีรวมกัน
กําหนดข้ึน  เปนแนวทางในการดําเนนิงาน 
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              5. องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี  หมายถึง  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หลากหลาย มา 
ใชในการบริหารจัดการ  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มี
การใหความรูทางออนไลน   มี เวปไซต(Website)ของเครือขาย ,  มีเวปบอรด (Web board)  เชน 
สงผานเอกสารทางเวปไซต(Website)  มีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถสงขาวไดอยาง
รวดเร็วและทุกรูปแบบ  เชือ่มโยงขอมูลดวยเทคโนโลยรีะหวางโรงเรียน      แลกเปล่ียนเรียนรู    
ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซต(Website)ของทุกโรงเรียน  นักเรียนใชเทคโนโลยีใน
การคนควาและจัดทําโครงงาน  ครูทําวิจยัการใชเทคโนโลยี  แลกเปล่ียน หรือการใหยืมเทคโนโลยี  
เชน CD ,เคร่ืองใชทางเทคโนโลยีตางๆ  ผลัดเปล่ียนเปนวิทยากรใหความรูครู-นักเรียน   ตาม
ศักยภาพของโรงเรียน 
  6. องคประกอบดานการติดตอส่ือสาร  หมายถึง  มีการติดตอส่ือสารโดยตรง ทางโทรศัพท
จดหมาย   การเขาประชุม         มีการติดตอส่ือสารโดยตรงโดยใช อีเมล (E-mail),             เวปบอรด            
(Web board) , เวปไซต(Website) ฯลฯ  มีอุปกรณพรอม  โทรศัพท  โทรสาร  คอมพิวเตอร  
ออนไลน ทางเวปไซต(Website)       จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง  ขอมูลหรือ
ขาวสารท่ีสงชัดเจนผูรับเขาใจงาย  การส่ือสารสามารถทําไดหลายชองทาง เพื่อใหเกิดการ
แลกเปล่ียน   มีลักษณะของใยแมงมุม     คือ  สมาชิกสามารถเช่ือมโยงขอมูลหรือขาวสารซ่ึงกันและ
กันไดโดยตรง                 โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง       มีการติดตอส่ือสารท่ี
ชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน       ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับในกระบวนการทํางาน      
มีระบบ    สะดวก     รวดเร็วและทันสมัย    เปนการเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนในเครือขาย : และ
ระหวางเครือขาย  ทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู  เกี่ยวกับขอมูลขาวสารไดท่ัวถึง  สรางแรงบันดาลใจ
ใหบุคคลรวมมือกันคนหาเปาหมายรวมกัน  ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซ่ึงกันและกัน   
 7. องคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน  หมายถึง  รวมดําเนินการกิจกรรมดานการ
บริหารจัดการ  เชน การจัดทําสารสนเทศ  การวางแผนยุทธศาสตร ฯลฯ  รวมดําเนินการกิจกรรม
ดานวิชาการ  เชน การอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ฯลฯ  รวมดําเนินการกิจกรรมดานนันทนาการ
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เชน  ดนตรี  กีฬา  ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี  ชมรมตางๆ  รวม
ดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากรหรือ  นักเรียนรวมกิจกรรม  แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
  ตัวแปรดานประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  ซ่ึงมีองคประกอบหลัก มี 3
องคประกอบ ไดจากการศึกษาเอกสารการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน ของหนวย
ศึกษานิเทศก  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงใชตัวช้ีวดัในการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน  ดังนี ้
  1.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ       ประกอบดวย 2  ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ี
ประสิทธิผล    ไดแก 
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       1.1  มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและใชประโยชนไดจริง  หมายถึง        มีการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สามารถเอมโยง
และใหบริการโรงเรียนในเครือขายไดท้ังดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
       1.2  มีการวางแผน / ออกแบบนวตักรรมในการพัฒนาเครือขาย  หมายถึง  มี 
ความเช่ือมโยงระหวางปญหา  แนวคิด  และวิธีการพัฒนา  ตามวัตถุประสงคของเครือขาย  โดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย  และมีนวัตกรรมท่ีเปนขนตอนการทํางานท่ีชัดเจน
นําไปสูความสําเร็จท่ีจะเกิดผลไดจริง 
  2.  องคประกอบดานการการพัฒนา     ประกอบดวย 4   ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ี
ประสิทธิผล  ไดแก 
       2.1  เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ  
หมายถึง  มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ  ตอเนื่อง  กอใหเกดิผลดีกับนักเรียน  ครู  
บุคลากรหรือชุมชน  สามารถเปนตัวอยางแกเครือขายโรงเรียนได 
       2.2  มีการดาํเนินการท่ีเนนการมีสวนรวม     หมายถึง   การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเครือขายโรงเรียนเกดิจาก  การรวมคิด   รวมทํา     รวมรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
โรงเรียนเครือขายทุกโรงเรียน  และการมีสวนรวมของบุคลากรในชุมชน 
       2.3  มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ   หมายถึง   สมาชิกปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีเต็มศักยภาพ  และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสมํ่าเสมอ
ตอเนื่อง 
       2.4  มีการตดิตามและประเมินผลอยางเปนระบบ   หมายถึง  มีการนําผลจาก
การประเมินผลไปใชในการปรับปรุง  และพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3.  องคประกอบดานผลการพัฒนา       ประกอบดวย 3  ตัวแปร  ท่ีเปนตัวบงช้ี
ประสิทธิผล  ไดแก 
       3.1  ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน  หมายถึง    ผลการ
พัฒนางานแสดงถึงกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ      ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 
เครือขายโรงเรียน  ทุกฝายเกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และ
ชุมชน  สามารถเปนตัวอยางท่ีดี  และเปนท่ียอมรับ 
       3.2  มีการขยายผลความสําเร็จของเครือขาย  หมายถึง  เช่ือมโยงการดําเนินงาน
ระหวางเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และเครือขายตนสังกัด 
        3.3  มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเครือขายโรงเรียน  หมายถึง  มี
หลักฐานการสรุปและรายงานผลสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขายโรงเรียน  โดยทุกฝายมีสวน
รวม  และมีการเผยแพรผลตอสาธารณชน 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในแตละข้ันตอน รวมท้ังหมด 3 ประเภทคือ 

1. แบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง (structured   interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) 
3. แบบตรวจสอบรายการ(check  list) 

 แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)  ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป   ประกอบดวย  เพศ  อายุ  วุฒกิารศึกษา  อายุราชการ  และตําแหนง 
 

ตอนท่ี  2   แบบวัดการบริหารแบบมีสวนรวม     ประกอบดวย  7 องคประกอบ คือ 1) 
องคประกอบดานบรรยากาศของการบริหารแบบมีสวนรวม                2) องคประกอบดานองคการ 
(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 3) องคประกอบดานภาวะผูนํา  ( Leadership)  4)  องคประกอบ
ดานสมาชิกมีสวนรวม       5) องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี   6) องคประกอบดานการ
ติดตอส่ือสาร  7)องคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงแตละสวนกําหนดดวยองคประกอบ
หลักของการบริหารแบบมีสวนรวม   มีตัวแปรยอย            ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวน
ประเมินคาแบบ Likert Scale      โดยขอคําถามเปนขอความเชิงบวกท้ังหมด  มีความหมายดังนี้ 
 

ระดับ5 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากท่ีสุดน้ําหนกัเทากับ 5 คะแนน 
ระดับ4 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก        น้ําหนกัเทากับ 4 คะแนน 
ระดับ3 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลางน้ําหนกัเทากับ 3 คะแนน 
ระดับ2 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย        น้ําหนกัเทากับ 2 คะแนน 
ระดับ1 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยท่ีสุดน้ําหนกัเทากับ 1 คะแนน 
 

 ตอนท่ี 3   แบบวัดประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  สรางข้ึนจากองคประกอบของระบบการ
ประเมินประสิทธิผลองคการ    ตามเอกสารการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน  ของหนวย
ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร       เปนแบบวดัประสิทธิผลองคการ  พิจารณาดวย
เกณฑ  3  ดาน    ซ่ึงแตละดานกําหนดดวยองคประกอบหลักของประสิทธิผล  ไดแก  1)  
องคประกอบดานการบริหารจัดการ  2) องคประกอบดานการพัฒนา 3) องคประกอบดานผลการ
พัฒนา   และในแตละองคประกอบมีตัวแปรยอย    ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประเมินคา
แบบ Likert Scale  โดยขอคําถามเปนขอความเชิงบวกท้ังหมด  มีความหมายดังนี ้
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ระดับ5 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากท่ีสุดน้ําหนกัเทากับ 5 คะแนน 
ระดับ4 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก        น้ําหนกัเทากับ 4 คะแนน 
ระดับ3 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลางน้ําหนกัเทากับ 3 คะแนน 
ระดับ2 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย        น้ําหนกัเทากับ 2 คะแนน 
ระดับ1 หมายถึงการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยท่ีสุดน้ําหนกัเทากับ 1 คะแนน 
 
การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละข้ันตอนมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  การสรางเคร่ืองมือเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูง  ผูบริหาร
ระดับกลาง    ศึกษานิเทศก     ผู อํานวยการโรงเรียน     รองผู อํานวยการโรงเรียน    สังกัด
กรุงเทพมหานคร     และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย   เพื่อใหไดตัวแปรท่ีเปนกรอบแนวความคิด
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

     1.1  การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 1.1.1  วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี   และขอคนพบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม   ตามแนวคิดของ  เดวิสและนิวสตอม (Davis  and newstrom)  เฮาส (House)    
แอนโทนี่  (Anthony)  ซัชคิน (Sashkin)   พุตต้ี (Putti)    ครานดอลลและพารแนลล (Crandall   and  
Parnell )      มอสและโรวลิส (Moss  and  Rowles)  บราวเนลล   (Brownell)   สแวนสเบอรก 
(Swansburg)  อุซซ่ี (Uzzi)   ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel)   
 1.1.2  วิเคราะหระดับประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ได
นําแบบประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ของหนวยศึกษานิเทศก  สํานัก
การศึกษา        กรุงเทพมหานคร  มาใชในการวิเคราะห 
  1.1.3  วิเคราะหหลักการ  แนวคิดทฤษฎี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
  1.1.4.  วิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
  1.1.5  วิเคราะหงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเครือขายโรงเรียนในประเทศและตางประเทศ 

1.2   วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศท่ี
ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม   และเครือขายโรงเรียน    แลวจัดทําเปน
ขอสรุป 
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1.3   นําขอสรุปท่ีไดจากการวิเคราะหมาสังเคราะห (content synthesis) เปนความรู
เกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใชเปนกรอบในการสราง
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) 

1.4  สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) แลวนําเสนอแบบ
สัมภาษณใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา  

1.5  นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ีปรึกษาแลว นําไปสัมภาษณผูบริหารชั้นสูง   ผูบริหารชั้นกลาง  ศึกษานิเทศก   ผูบริหาร
โรงเรียนและรองผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    รวมท้ังนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน  25  คน  ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดังนี้ 

1.5.1  ผูบริหารที่เปนผูท่ีกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1 .5 .2   ศึกษานิ เทศก    ท่ี  ดูแลดานการบริหารเครือขายโรงเ รียน   สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

1.5.3  ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนท่ีมีผลงานการบริหาร
ดีเดนท่ีมีความสามารถและประสบผลสําเร็จในการบริหารงานของโรงเรียน 

1.5.4  นักวิชาการ  ท่ีมีผลงานดานการบริหารแบบมีสวนรวม  เชน  เขียนตํารา  
งานวิจัย  เปนตน 

ในการสัมภาษณผูบริหารชั้นสูง   ผูบริหารชั้นกลาง  ศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรียน
และรองผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    รวมท้ังนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ เปนการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง  วิธีการสัมภาษณ ใชแบบปฏิสัมพันธ (Interactive interview) เพื่อใหได
ขอมูลมากที่สุดและลึกท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได หลังจากนั้นแลวไดนําขอมูลจากการสัมภาษณมา
วิเคราะห เพื่อใหไดความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีสอดคลองกัน 

1.6  สรุปองคประกอบของการสัมภาษณและขอสรุปจากการศึกษา หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยในประเทศและตางประเทศมาสังเคราะหเนื้อหา (Content Synthesis) 
เพื่อสรุปเปนตัวแปร แลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม  

 ตอนท่ี 2  การสรางเคร่ืองมือเพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนารูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร    ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนด
ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้ 

  การสรางเคร่ืองมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็น   
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1. การสรางแบบสอบถาม เพื่อถามความคิดเห็นของเครือขายโรงเรียน   โดยสราง
ขอกระทงคําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะห และสังเคราะห แนวคิดทฤษฎีและ
ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณของผูบริหารช้ันสูง   ผูบริหารชั้นกลาง  ศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรียน
และรองผูบริหารโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    รวมท้ังนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ     
องคประกอบของการบริหารเครือโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงแบงออกเปน 2 ดาน  
คือ  ดานการบริหารแบบมีสวนรวม  มี 7 องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน 138 ขอ  ดาน
ประสิทธิผล  มี  3  องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน  27 ขอ  รวมท้ังส้ิน  165  ขอ 

2.  นําขอคําถามจํานวน 165  ขอ มาสรางเปนแบบสอบถามภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยท่ีปรึกษา และผูเช่ียวชาญทางสถิติจํานวน 5 คน เพื่อหาคาความสอดคลองและความตรง
กับส่ิงท่ีตองการวัดท่ีเรียกวา คา IOC (Index of item Objective Congruence)โดยพิจารณาจากคา 
IOC ที่มากกวา 0.50 ข้ึนไป จึงจะถือวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของส่ิงท่ีตองการวัดได ซ่ึงผลการ
วิเคราะหเหลือขอคําถามดานการบริหารแบบมีสวนรวม  มี 7 องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน 98 
ขอ  ดานประสิทธิผล  มี  3  องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน  31 ขอ  รวมทั้งส้ิน  129  ขอ โดยมีคา 
IOC  อยูระหวาง 0.80 – 1.00  
    3.  นําแบบสอบถามจํานวน 129 ขอ  ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง
เครือขายโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้   จํานวน   3  เครือขาย  15 โรงเรียนละ 2 คน
รวมท้ังส้ิน  30  คน ซ่ึงผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูแทน
ครู(กรณีโรงเรียนท่ีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน)   แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาความเช่ือม่ันชนิด
ความคงท่ีภายใน  (internal   consistency  reliability)    ของแบบสอบถามท้ังฉบับ          โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha  coefficient)165 ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
คาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับมีคาเทากับ 0.922 แลวนําไปสอบถามความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางจากเครือขายโรงเรียน   สังกัดกรุงเทพมหานคร      ผูใหขอมูลจํานวน67
เครือขาย   จํานวน  354 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 708 คน แตไดแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน 59  
เครือขาย   จํานวน  321  โรงเรียนๆละ 2 คน รวม  642  คน  คิดเปนรอยละ  90.68   และเม่ือไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  
Analysis)  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  (Statistical  Package   for  the  Social  Science )  โดยใช
การวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA”  (Principle  Component  Analysis)   ซ่ึงถือเกณฑการ
เลือกตัวแปรท่ีเขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง   โดยพิจารณาจากคา  (eigenvalue)  ท่ีมากกวา

                                                 
165J. Lee Cronbach, essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publishers, 1974), 161. 
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หนึ่ง  และถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  loading )   ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบ
นั้นมีคาตั้งแต 0.32 ข้ึนไป    ท่ีบรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไป   ตามวิธีของไกเซอร 
(Kaiser)166    การวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง      (structural 

equation  modeling)    โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหาร
เครือขายโรงเ รียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเ รียน   สังกัด
กรุงเทพมหานคร    ตามองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  
Factor  Analysis)    โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี    Maximum   Likelihood (ML)      
และประเมินความถูกตองของโมเดล    รวมทั้งตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ       ระหวาง
ขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล    รวมท้ังพิจารณาคาสถิติตาง ๆ     ไดแก    คือ     คา Chi-Square     คา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณคา    (estimated   standard   error)         คาสถิติวัด
ระดับความกลมกลืน  (goodness of fit measures)   และดัชนี  AGFI  (Adjusted  Goodness   of  Fit  
Index )  จากการวิเคราะหดวยวิธีดังกลาวไดองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร   จํานวน 7 องคประกอบ   ขอคําถามจํานวน 129 ขอ (ตัวแปรยอย) ไม
ถูกตัดออกไปเลย 

 ตอนท่ี 3   นําผลการวิเคราะหประสิทธิผล    เลือกเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  
ลําดับท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด  5  เครือขาย   เพื่อเขาไปสัมภาษณแบบเจาะลึก      เพื่อยืนยันรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานครภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ี
ปรึกษา แลวนําไปสัมภาษณผูประสานงานเครือขายโรงเรียน   จํานวน  5 เครือขายและนําแบบ
ตรวจสอบรายการ (check  list)  ไปใหตรวจสอบเพ่ือยืนยันรูปแบบ 

 ตอนท่ี 4   การวิเคราะหปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปขอคิดเห็น ขอวิจารณ และขอเสนอแนะ ของผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีไดมาปรับปรุงองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมเปนไปได มีความถูกตองและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

                                                 
166Kaiser  อางถึงใน  Barbara  G. Tabachnik, and  Linda S. Fidell, Using  Multivariate  

Statistic  (New  York : Harper & Row, 1983),411. 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย 

1. การสัมภาษณดวยตนเอง 
2. การสงแบบสอบถามผานสํานักงานเขต 
3. แบบสอบถามใหสงทางไปรษณีย  โดยผูวิจัยจาหนาซองติดแสตมปเรียบรอยแลว 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
  ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยคาความถ่ี(frequency) และคารอยละ (percentage)  
  2.  การวิเคราะหความเปนไปไดและการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ใชสถิติดังน้ี 
  2.1  การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใน  ใชคาความถ่ีและคารอยละ 
  2.2  การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปลายปดแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ   ใชคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังนี้ในการวิเคราะห
ถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลใหความคิดเห็นระดับใดก็
แสดงวาลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงตามสภาพท่ีเปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหตามเกณฑของเบสท (Best)167 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 คาเฉล่ีย  1.00 – 1.49    หมายถึง การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย  3.50 – 3.49  หมายถึง  การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  การปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
   2.3  การวิเคราะหองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมและมีประสิทธิผล     เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory  Factor  
Analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  (Statistical  Package   for  the  Social  Science )  โดยใช
การวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA”  (Principle  Component  Analysis)   เพื่อสรางสเกล

                                                 
167 John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice – 

Hall Inc., 1970), 190. 
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องคประกอบหลักของการบริหารแบบมีสวนรวม 7 องคประกอบ     แลวนําไปวิเคราะหหารูปแบบ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีไดกับ
ประสิทธิผลของเครือขาย  ดวยโปรแกรม  LISREL        เพื่อนําไปสรางรูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป 
   3. เมื่อทราบผลวาเครือขายโรงเรียนใดท่ีมีประสิทธิผล  ดําเนินการโดยการนาํผลการ
วิเคราะหมาสรางเปนรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล และนํา
รูปแบบไปใหผูประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 5 อันดับเพื่อยืนยนัรูปแบบ 
 
 สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรลในการวิจัยคร้ังนี้  คาสถิติสําคัญท่ีใชใน
การตรวจสอบความสอดคลอง  กลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ  คือ คาสถิติ  ไคสแควร 
(Chi – square)  คาดัชนีวัดความกลมกลืน  (Goodness  of  Fit  Index  =  GFI)  และคาดัชนีวดัระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (Adjusted  Goodness  of  Fit  Index  =  AGFI)  โดยมีเกณฑการ
พิจารณาคาสถิติวัดความกลมกลืน 
ตารางท่ี 7  เกณฑการพจิารณาคาสถิติวัดความกลมกลืน 
 

คาสถิติวัดความกลมกลืน Model fit   เม่ือ 
1. ไคสแควร χ2 

2. อัตราสวนไคสแควร χ2 /df 
3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
4. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก
แลว (AGFI) 
5.  คารากกําลังสองเฉล่ียความแตกตาง
โดยประมาณ  RMSEA 
6. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือปรับมาตรฐาน  RMR 

เขาใกลศูนย 
ไมเกิน 5 
เขาใกล 1 

 
เขาใกล 1 

 
นอยกวา 0.06 

 
นอยกวา 0.08 
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สรุป 
 

 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อทราบ : 1) องคประกอบของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัดกรุงเทพมหานคร      2) ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร      3)  รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล      สังกัดกรุงเทพมหานคร      ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 7 ข้ันตอน คือ  1) การ
จัดเตรียมโครงการวิจัย    ศึกษาสภาพปญหาของเครือขายโรงเรียน   และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยดานการบริหารแบบมีสวนรวม   ดานการบริหารเครือขายโรงเรียนและรูปแบบ เพ่ือจัดทํา
โครงรางการวิจัยจากคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติ
หัวขอ     2)   การกําหนดแนวคิดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  โดยการ
วิเคราะหเอกสาร (documentary  research) และการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 25 คน       3)   สรางกรอบแนวคิด (framework)   นํารูปแบบที่ไดมาเปนกรอบ
ในการสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของโครงสราง     หาดัชนีความ
สอดคลอง  IOC (index of item-objective congruence) จากผูเช่ียวชาญ  4)  การศึกษาความเปนไป
ไดของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามท่ีผานผูเช่ียวชาญทั้ง 5 คนมา ปรับปรุงตามคําเสนอแนะ   นํา
แบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง(try out)   จํานวน 30 คน  แลวนํา
คําตอบมาคํานวณคาความเช่ือม่ัน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha  coefficient)และปรับปรุงแบบสอบถาม       หลังจากน้ันจึงนําแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ  กรรมการเครือขายโรงเรียน ซ่ึงไดแก ผูบริหารโรงเรียนและรอง
ผูบริหารโรงเรียนหรือครู(กรณีไมมีรองผูบริหารโรงเรียน) สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  67  
เครือขาย     354   โรงเรียน   จํานวนท้ังส้ิน  708  คน      วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory  Factor  Analysis)  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  (Statistical  Package   for  the  
Social  Science )  โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA”  (Principle  Component  
Analysis)   ซ่ึงถือเกณฑการเลือกตัวแปรท่ีเขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง   โดยพิจารณาจากคา  
(eigen  value)  ท่ีมากกวาหนึ่ง  และถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  loading )   ของตัวแปร
แตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาต้ังแต 0.45 ข้ึนไป    ท่ีบรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรข้ึนไป   
ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)    5)  การตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม   โดย
นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะห แปลผลการวิเคราะห เพื่อหารูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    การวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิง
โครงสราง     (structural equation  modeling)    โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการวิเคราะห
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อิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร    ตามองคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory  Factor  Analysis)    โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี    Maximum   
Likelihood (ML)      และประเมินความถูกตองของโมเดล    รวมท้ังตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบ       ระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล 6)  การสัมภาษณเพื่อเปนการยืนยันรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยการนําแบบ
ตรวจสอบรายการ (check  list)ใหแกเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด 5 อันดับ    เพื่อใหความ
คิดเห็น  ตรวจสอบ  และวิพากษรูปแบบท่ีได  เพื่อใหไดรูปแบบการบริหารเครือขายแบบมีสวนรวม
ท่ีมีประสิทธิผลท่ีเหมาะสม  7)  การรายงานผลการวิจัย   เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขาย
แบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานครตอไป 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  4    
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ

วิจัยเร่ือง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัด
กรุงเทพมหานคร” 
ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการวจิัยมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห  4  ข้ันตอน  
ดังนี ้
 

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบ 
  การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวม     ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร  เปนกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยในข้ันตอน
นี้ผูวิจยัไดศึกษาวิเคราะหและกําหนดเปนองคประกอบ  ดังนี ้
 1.1  การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ ดังนี ้
  1.1.1  การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจยัเกีย่วกับการบริหารแบบมีสวนรวม   
ประสิทธิผลขององคการ  การบริหารเครือขาย  และขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับรูปแบบ  ดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content   Analysis)  เพือ่เปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเหน็ 
  1.1.2 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน 25 คน   จําแนกออกเปน7  กลุม โดยเลือกจากประสบการณของผูใหสัมภาษณ    
 

ขั้นตอนท่ี 2   การวิเคราะหตัวแปรดานการบริหารแบบมีสวนรวมและดานประสิทธิผลการบริหาร
เครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

1. วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ 25 ชุด 
2. นําเนื้อหาท่ีวิเคราะหมาหาความถ่ีของการปฏิบัติ 
3. เลือกประเดน็มาจัดทําเปนขอคําถามในแบบสอบถาม 
4. นําแบบสอบถามท่ีได ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOC (Index of  

item-Objective Congruence) จากผูทรงคุณวุฒจิํานวน 5 คน  
 5. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาวิเคราะหหาคา IOC โดยมี
เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี้   ขอคําถามท่ีมีคา IOC  ตั้งแต  0.50-1.00  คัดเลือกไวใชได    ต่ํา
กวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุง ใหตัดท้ิง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒ ิ

143 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  144 

 6. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุง   แลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 3  เครือขาย   ผูใหขอมูลคือผูอํานวยการโรงเรียน       และรองผูอํานวยการโรงเรียน   หรือครู
(ในกรณีท่ีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน)โรงเรียนละ 2 คน รวม  30  คน     แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ความเช่ือม่ันชนิดความคงท่ีภายใน   ( internal   consistency  reliability)      โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค   (Cronbach’s   alpha  coefficient)          วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS  (Statistical Package for the Social Sciences) 

7.  นาํแบบสอบถามฉบับจริงสงไปยังกลุมตัวอยาง   เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย      โดย
กําหนดผูตอบแบบสอบถามเปนผูอํานวยการโรงเรียน  และรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือครู(กรณี
ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน)  ผูตอบแบบสอบถามท้ังส้ินจํานวน 642  คน   

8. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม     และทํา 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม LISREL 

9. ไดองคประกอบท่ีเปนปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสวนของตัวแปร เพื่อนาํไปหา
ความสัมพันธกับตัวแปรดานประสิทธิผล ในข้ันตอไป 

 
ขั้นตอนท่ี 3   นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   ดวยโปรแกรม LISREL 

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 3 ขอคือ  

1. เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม      
2. เพื่อทราบระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน     สังกัดกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 4   ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย 
ตอนท่ี 2    ขอมูลอธิบายลักษณะของคาตัวแปรตาง ๆ 
ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะหกลุมปจจัยการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี

ประสิทธิผล   
ตอนท่ี 4   ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารเครือขายโรงเรียน

แบบมีสวนรวมมีผลตอประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน 
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ตอนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 
ตารางท่ี 8   คารอยละของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (n =  642 คน) 
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 254 39.56 
 หญิง 388 60.44 
 รวม 642 100 
อายุ ไมเกิน 30 ป 10 1.56 
 31-40 ป 39 6.07 
 41-50 ป 230 35.83 
 51 ปข้ึนไป 363 56.54 
 รวม 642 100 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี/เทียบเทา 123 19.16 
 กําลังตอปริญญาโท 40 6.23 
 ปริญญาโท 460 71.65 
 กําลังตอปริญญาเอก 5 0.78 
 ปริญญาเอก 7 1.09 
 อ่ืน ๆ  7 1.09 
 รวม 642 100 
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ตารางท่ี 8  (ตอ)  
 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
อายุราชการ 1-5 ป 12 1.87 
 6-10 ป 20 3.12 
 11-15 ป 25 3.89 
 16-20 ป 68 10.59 
 21-25 ป 132 20.56 
 26 ปข้ึนไป 385 59.97 
 รวม 642 100 
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน 316 49.22 
 รองผูอํานวยการโรงเรียน 217 33.80 
  ครู 109 16.98 
 รวม 642 100 

 
จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.44  มี

อายุตั้งแต 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ  56.54 สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ  71.65  อายุราชการท่ี 26 ป ข้ึนไปคิดเปนรอยละ 59.97  และสวนใหญมีตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนคิดเปนรอยละ 49.22  เพื่อตอบวัตถุประสงคงานวิจัยขอท่ี 1 เพื่อทราบ
องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหใน
ตอนท่ี 2 
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ตอนท่ี 2   ขอมูลอธิบายลักษณะของคาตวัแปรตาง ๆ 
ตารางท่ี 9  การประเมินตัวแปรอิสระดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (ผลรวม) 
 

ช่ือตัวแปร  S.D. ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1   
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 4.01 0.68 มาก 

องคประกอบท่ี 2   
ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 3.91 0.73 มาก 

องคประกอบท่ี 3  
ทักษะดานภาวะผูนํา 3.97 0.76 มาก 

องคประกอบท่ี 4   
ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 3.93 0.71 มาก 

องคประกอบท่ี 5   
ดานการใชเทคโนโลยี 

3.58 0.89 มาก 

องคประกอบท่ี 6   
ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม 3.78 0.75 มาก 

องคประกอบท่ี 7   
ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน 3.88 0.86 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.87 0.77 มาก 
 

จากตารางท่ี  9  พบวาตัวแปรอิสระดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัด
กรุงเทพมหานคร   ในภาพรวมไดรับการประเมินในระดับมาก ทุกขอ โดยดานท่ีไดรับการประเมิน
ในระดับสูงสุดคือ องคประกอบท่ี 1ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม และดานท่ี
ไดรับการประเมินนอยท่ีสุด องคประกอบท่ี 5  ดานการใชเทคโนโลยี  ในตารางลําดับถัดไปจะเปน
การนําเสนอการประเมินตัวแปรอิสระเปนรายดาน 
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ตารางท่ี 10   การประเมินตัวแปรอิสระดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
 

องคประกอบท่ี 1  ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 มีการไววางใจกัน  เปดใจรับฟงความคิดเหน็ของสมาชิก 4.07 0.75 มาก 
2 มีบรรยากาศของการทํางานท่ีเทาเทียม  เสมอภาค  เปน

ประชาธิปไตย   
4.08 0.73 มาก 

3 มีความเปนธรรมและโปรงใส 4.12 0.78 มาก 
4 มีการยกยอง ชมเชย  และใหความดีความชอบท่ีเหมาะสม 4.07 0.78 มาก 
5 มีความผูกพัน  ดวยความรูสึกของความเปนเจาของเครือขาย

รวมกัน 
3.98 0.80 มาก 

6 มีความเปนกัลยาณมิตร 4.15 0.80 มาก 
7 พึ่งพาอาศัยกนัชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหข้ึนมาเทาเทียม 3.91 0.88 มาก 
8 มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุน

จากภายนอก 
4.00 0.77 มาก 

9 มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง 3.92 0.80 มาก 
10 กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวย

ใหญ 
3.87 0.75 มาก 

11 บรรยากาศองคการเอ้ือตอการทํางานแบบทีม 3.95 0.81 มาก 
12 บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและรวมมือ   4.00 0.78 มาก 
13 บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล  สามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 3.99 0.82 มาก 
14 บรรยากาศการประชุมแบบไมเปนทางการ  เปนกันเอง 4.02 0.81 มาก 
 คาเฉล่ียรวม 4.01 0.68 มาก 

 
จากตารางท่ี 10   พบวา ระดับคุณภาพดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมอยู

ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานท่ีไดรับการประเมินสูงสุดคือ ดานความเปนกัลยาณมิตร และท่ีไดรับ
การประเมินตํ่าสุดคือ เร่ืองกระบวนการทํางานที่เช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ 
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ตารางท่ี  11   การประเมินตัวแปรอิสระดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 
 

องคประกอบท่ี 2 ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียน
ในเครือขาย ประมาณ   4 - 8 โรงเรียน  แตละโรงเรียนมี
ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรียน  ผูแทนครูหรือ
ผูเกี่ยวของรวมเปนกรรมการ 

4.34 0.77 มาก 

2 การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมาย 4.12 0.77 มาก 
3 กําหนดบทบาทการดําเนนิงานของสมาชิกชัดเจนและปฏิบัติ

ตามบทบาทได 
4.01 0.78 มาก 

4 มีระเบียบ กฎ  กติกา  หรือขอบังคับนอย 3.84 0.83 มาก 
5 บริหารงานอยางเปนเอกภาพ        3.93 0.83 มาก 
6 เปนองคการในลักษณะเครอืขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวม

ภายในเครือขายโรงเรียน 
4.00 0.80 มาก 

7 เปนองคการในลักษณะเครอืขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวม
ระหวางเครือขาย 

3.73 1.08 มาก 

8 เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และ
ชวยเหลือ 

3.81 1.11 มาก 

9 มีกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ท่ีมีความรูความสามารถ
เปนท่ีปรึกษาเครือขาย 

3.43 1.20 ปานกลาง 

 คาเฉล่ียรวม 3.91 0.73 มาก 
 

จากตารางท่ี  11  พบวา ระดับคุณภาพดานองคการแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากแทบทุก
ดานยกเวนเร่ืองการมีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก  ท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ีปรึกษา
เครือขาย โดยดานท่ีไดรับการประเมินในระดับสูงสุดคือเร่ือง มีการจัดองคการแบบเครือขาย
โรงเรียน 
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ตารางท่ี 12   การประเมินตัวแปรอิสระดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน 
 
องคประกอบท่ี 3  ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
1 ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก 3.89 0.88 มาก 
2 ผูประสานงานเครือขายมีวิสัยทัศนกวางไกล 4.01 0.84 มาก 
3 ผูประสานงานเครือขายเปนแกนนําในการประสานงานท่ี

เขมแข็ง 
3.99 0.85 มาก 

4 ผูประสานงานเครือขายบริหารบนพ้ืนฐานของขอมูล 3.95 0.83 มาก 
5 ผูประสานงานเครือขายใหความสําคัญและเอาใจใสตอ

ความรูสึกของสมาชิกท่ีไมคอยแสดงออก 
3.81 0.87 มาก 

6 ผูประสานงานเครือขายปองกันคนท่ีมีบุคลิกครอบงํา  เพือ่
ไมใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน 

3.72 0.87 มาก 

7 ผูประสานงานเครือขายกระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆ
และกล่ันกรองทางเลือก 

3.84 0.86 มาก 

8 ผูประสานงานเครือขายชะลอการประเมินทางเลือกจนกวา
สมาชิกจะเสนอครบทุกคน 

3.66 0.83 มาก 

9 ผูประสานงานเครือขายรับฟงความคิดเหน็ตางๆของสมาชิก   4.01 0.85 มาก 
10 ผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมใน

กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญ 
4.02 0.85 มาก 

11 ผูประสานงานเครือขายใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ 3.92 0.83 มาก 
12 ผูประสานงานเครือขายชวยเหลือสมาชิกในการส่ือสารกับคน

อ่ืน 
3.89 0.83 มาก 

13 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ือง
การพัฒนา 

4.01 0.84 มาก 

14 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ือง
การแกปญหา 

4.02 0.84 มาก 
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ตารางท่ี 12 (ตอ)   
 
องคประกอบท่ี 3  ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
15 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ือง

การเปล่ียนแปลง 
3.98 0.84 มาก 

16 ผูประสานงานเครือขายขยายผลส่ิงท่ีไดรับจากผูบริหารชัน้สูง
ใหสมาชิกทุกคนรับรูรวมกนั 

3.97 0.85 มาก 

17 ผูประสานงานเครือขายมีความมุงม่ัน  รักงาน และมีความ
รับผิดชอบ    

4.06 0.85 มาก 

18 ผูประสานงานเครือขายใจกวางและเปนผูให       เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

3.98 0.91 มาก 

19 ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 4.02 0.85 มาก 
20 ผูประสานงานเครือขายใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

เครือขายโรงเรียน 
4.00 0.89 มาก 

21 ผูประสานงานเครือขายมีความรู  ความสามารถในการบริหาร
จัดการงานของเครือขายอยางเปนระบบ 

4.01 0.84 มาก 

22 ผูประสานงานเครือขายมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี   4.10 0.86 มาก 
23 ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี 4.05 0.85 มาก 
24 ผูประสานงานเครือขายคํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกแตละคน

และนํามาใชใหเปนประโยชน 
3.98 0.83 มาก 

25 ผูประสานงานเครือขายมีความเช่ียวชาญในการแกปญหาการ
บริหาร 

3.98 0.82 มาก 

26 ผูประสานงานเครือขายเปนผูประสานประโยชน  เพื่อสมาชิก
ทุกโรงเรียน 

3.98 0.88 มาก 

27 ผูประสานงานเครือขายมีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดาน
วิชาการ 

3.92 0.88 มาก 
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ตารางท่ี 12 (ตอ)   
 
องคประกอบท่ี 3  ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน  S.D. ระดับ

คุณภาพ 
28 ผูประสานงานเครือขายมีความสามารถในการเช่ือมโยงกบั

เครือขายภายนอก  เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย 
3.92 0.86 มาก 

29 ผูประสานงานเครือขายเปนผูนํายุคใหมท่ีนาํไปสูการ
เปล่ียนแปลง   

3.96 0.87 มาก 

30 ผูประสานงานเครือขายเปนแบบอยางท่ีด ี 4.02 0.86 มาก 
31 ผูประสานงานเครือขายเปนผูกระตุน  จูงใจ  และใหแรงเสริม 3.91 0.87 มาก 
32 ผูประสานงานเครือขายใหเกยีรติ  ไววางใจและยอมรับ

ความสามารถของสมาชิก 
4.01 0.86 มาก 

33 ผูประสานงานเครือขายมีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อ
สวนรวม 

3.99 0.87 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.97 0.76 มาก 
 

จากตารางท่ี 12  พบวา ระดับคุณภาพดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน อยู
ในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีไดรับการประเมินสูงสุดไดแกเร่ือง ผูประสานงานเครือขายมี             
มนุษยสัมพันธท่ีดี   และดานท่ีไดรับการประเมินนอยท่ีสุดไดแกเร่ือง ผูประสานงานเครือขายชะลอ
การประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน 
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ตารางท่ี 13   การประเมินตัวแปรอิสระดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 

องคประกอบท่ี 4   ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัดสินใจ   4.01 0.75 มาก 
2 สมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมือ

อยางเต็มท่ีตามกระบวนการมีสวนรวม    
4.01 0.77 มาก 

3 สมาชิกเครือขายมีการแลกเปล่ียนขอมูลในเครือขาย 3.95 0.80 มาก 
4 สมาชิกเครือขายมีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปน

เครือขายวาตองมีการเติมเต็ม  แบงปนชวยเหลือกัน 
3.99 0.77 มาก 

5 สมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร   ความรู  
เงินทุน  กําลังคน สถานท่ี ฯลฯ 

3.82 0.86 มาก 

6 สมาชิกเครือขายเนนการทํางานเปนทีม  และสมาชิกจากทุก
โรงเรียนไดมีสวนรวม 

4.00 0.80 มาก 

7 การมีวิสัยทัศนรวมกนัของสมาชิกเครือขาย 3.97 0.80 มาก 
8 สมาชิกเครือขายรวมแกปญหา  พัฒนางานดวยกนั 3.97 0.79 มาก 
9 สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถ

และศักยภาพของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
3.97 0.79 มาก 

10 สมาชิกเครือขายนําจุดดีจดุแข็งมาแลกเปล่ียนเรียนรู 3.93 0.82 มาก 
11 สมาชิกเครือขายมีการเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปน     และ

ความตองการของตนเองและผูอ่ืน 
3.91 0.78 มาก 

12 สมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค  นวัตกรรม จน เปน
นวัตกรรมตนแบบใหกับผูอ่ืนตอไป 

3.79 0.87 มาก 

13 สมาชิกเครือขายแสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือ
ทรัพยากรที่มีอยูภายในเครือขายมาใช 

3.82 0.82 มาก 

14 สมาชิกเครือขายใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีรวมกัน
กําหนดข้ึนเปนแนวทางในการดําเนนิงาน 

3.90 0.83 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.93 0.71 มาก 
จากตารางท่ี 13  พบวา ระดับคุณภาพดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายไดรับการ

ประเมินในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีไดรับการประเมินสูงสุดไดแก ดานสมาชิกเครือขายรวม
ตัดสินใจรวมรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัดสินใจ และสมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและ
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รวมมืออยางเต็มท่ีตามกระบวนการมีสวนรวม สวนดานท่ีไดรับการประเมินในระดับตํ่าสุดไดแก
ดานสมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร   ความรู  เงินทุน  กําลังคน สถานท่ี  

 

ตารางท่ี  14  การประเมินตัวแปรอิสระ ดานการใชเทคโนโลยี 
 

องคประกอบท่ี 5  ดานการใชเทคโนโลยี  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 นําเทคโนโลยท่ีีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการบริหาร 3.84 0.87 มาก 
2 นําเทคโนโลยท่ีีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการจดัการการ

เรียนรู เชน มีการใหความรูทางออนไลน 
3.60 1.03 มาก 

3 มี เวปไซดของเครือขาย,มีเวปบอรด  ผานเอกสารทางเวปไซด 3.59 1.11 มาก 
4 มีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถสงขาวไดอยาง

รวดเร็วและทุกรูปแบบ 
3.72 1.01 มาก 

5 เช่ือมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน       3.51 1.05 มาก 
6 แลกเปล่ียนเรียนรู    ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน  

เวปไซดของทุกโรงเรียน 
3.49 1.08 มาก 

7 นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจดัทําโครงงาน 3.62 0.97 มาก 
8 ครูทําวิจัยการใชเทคโนโลย ี 3.42 1.03 ปานกลาง 
9 แลกเปล่ียน หรือการใหยืมเทคโนโลยี  เชน CD ,เคร่ืองใชทาง

เทคโนโลยีตางๆ 
3.50 1.04 มาก 

10 ผลัดเปล่ียนเปนวิทยากรใหความรูครูนักเรียนตามศักยภาพ รร. 3.48 1.06 มาก 
 คาเฉล่ียรวม 3.58 0.89 มาก 

 
จากตารางท่ี 14 พบวาระดับคุณภาพดานการใชเทคโนโลยีไดรับการประเมินในระดับมาก

ทุกดาน ยกเวนดานครูทําวิจัยการใชเทคโนโลยี และดานท่ีไดรับการประเมินสูงสุดคือ การนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย หลากหลาย มาใชในการบริหาร 
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ตารางท่ี 15   การประเมินตัวแปรอิสระดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม 
 

องคประกอบท่ี 6  ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม   S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 มีการติดตอส่ือสาร โดยตรงทางโทรศัพทจดหมายการเขา 4.19 0.80 มาก 
2 มีการติดตอส่ือสารโดยตรงโดยใช  อีเมล , เวปบอรด ,เวปไซด  3.20 1.11 ปานกลาง 
3 มีอุปกรณ โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอรออนไลนทางเวป 3.61 1.11 มาก 
4 จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 3.84 0.86 มาก 
5 ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย 3.85 0.81 มาก 
6 การส่ือสารสามารถทําไดหลายชองทาง ใหเกิดการแลกเปล่ียน   3.82 0.84 มาก 
7 มีลักษณะของใยแมงมุม  คือ  สมาชิกสามารถเช่ือมโยงขอมูล

หรือขาวสารซ่ึงกันและกันไดโดยตรง  โดยมีโรงเรียนผู
ประสานเครือขายเปนศูนยกลาง 

3.71 0.92 มาก 

8 มีการติดตอส่ือสารท่ีชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 3.91 0.85 มาก 
9 มีการติดตอส่ือสารท่ีชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับ

กระบวนการทํางาน 
3.87 0.83 มาก 

10 มีการติดตอส่ือสารท่ีมีระบบ  สะดวก  รวดเร็วและทันสมัย 3.87 0.82 มาก 
11 มีการติดตอส่ือสารของเครือขาย เปนการเช่ือมโยงระหวาง

โรงเรียนในเครือขายและระหวางเครือขาย 
3.78 0.90 มาก 

12 มีการติดตอส่ือสารท่ีทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู เกี่ยวกบัขอมูล
ขาวสารไดท่ัวถึง 

3.78 0.89 มาก 

13 มีการติดตอส่ือสารท่ีสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกัน
คนหาเปาหมายรวมกนั  

3.74 0.88 มาก 

14 มีการติดตอส่ือสารท่ีทําใหมีโอกาสเรียนรู ซ่ึงกันและกนั   3.79 0.86 มาก 
 คาเฉล่ียรวม 3.78 0.75 มาก 

 
จากตารางท่ี 15 พบวาระดับคุณภาพดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก

แทบทุกดานยกเวนในดาน มีการติดตอส่ือสารโดยตรงโดยใช  อีเมล , เวปบอรด ,เวปไซด และดาน
ท่ีไดรับการประเมินสูงสุดไดแก มีการติดตอส่ือสาร โดยตรงทางโทรศัพทจดหมาย  การเขาประชุม 
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ตารางท่ี 16   การประเมินตัวแปรอิสระดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน 
 

องคประกอบท่ี 7  ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานการบริหารจัดการ  เชน การจัดทํา
สารสนเทศ  การวางแผนยุทธศาสตร ฯลฯ 

3.97 0.84 มาก 

2 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานวิชาการ   เชน   การอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานนทิรรศการฯลฯ 

4.08 0.84 มาก 

3 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานนันทนาการและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน  เชน  ดนตรี  กีฬา  ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี  ชมรม
ตางๆ   

3.79 1.03 มาก 

4 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานบุคลากรหรือนักเรียนรวมกจิกรรม   
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

3.69 1.09 มาก 

 คาเฉล่ียรวม 3.88 0.86 มาก 
  

จากตารางท่ี 16 พบวาการประเมินดานกิจกรรมท่ีทํารวมกันมีระดับคุณภาพในระดับมากทุก
ดาน โดยดานท่ี ไดรับการประเมินสูงสุด ไดแก  มีการรวมดําเนินการกิจกรรมดานวิชาการ   เชน   
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนิทรรศการฯลฯ และดานท่ีไดรับการประเมินตํ่าสุดไดแก ดานการ
รวมดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากรหรือนักเรียนรวมกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
 
ตารางท่ี  17   การประเมินตัวแปรตามดานประสิทธิผล (ผลรวม) 
 

ช่ือตัวแปร  S.D. ระดับคุณภาพ 
ประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  ดานการบริหาร
จัดการ  ดานการพัฒนาและดานผลการพฒันา 3.82 0.75 มาก 

 

จากตารางท่ี 17     พบวาตัวแปรดานประสิทธิผล ไดรับการประเมินในระดับมากทุกขอและ
มีคาเฉล่ียท่ีไมแตกตางกัน   แสดงวาเครือขายโรงเรียน   สังกัดกรุงเทพมหานครมีการบริหาร
เครือขายท่ีมีประสิทธิผลในระดับท่ีมาก     และเพื่อใหตอบวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อทราบระดับ
ประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนท่ี 3 ตอไป 
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ตอนท่ี 3   ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี 
   ประสิทธิผล 
 

เนื่องจากจํานวนตัวแปรท่ีผูวิจัยใชมีจํานวนมาก และขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย 
ดังนั้นการวิเคราะหปจจัย จึงเปนเทคนิคการวิจัยอันดับแรกท่ีผูวิจัยเลือกใชเพื่อจัดกลุมตัวแปรท่ีมี
ลักษณะรวมกันเขาไวในกลุมเดียวกันกอนท่ีจะเลือกใชการวิเคราะหเสนทาง เปาหมายหลักของการ
วิเคราะหปจจัย นั้นมีประโยชนในดาน การศึกษาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรเชิงปริมาณจํานวน
มากท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะนําไปสูการจัดกลุมตัวแปรใหเหลือเพียงไมกี่ปจจัยหลัก ๆ  
เพื่อชวยในการตีความหมายของกลุมตัวแปรท่ีรวมอยูในปจจัยตัวเดียวกัน และเพื่อคนหาขอมูลท่ี
จัดเก็บมาวาสามารถจัดไดเปนกี่หมวดหมู167  

 
ผูวิจัยเลือกใช การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ     (Exploratory  Factor  Analysis)  ใช

โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  (Statistical  Package   for  the  Social  Science )  โดยใชการวิเคราะห
ดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA”  (Principle  Component  Analysis) ซ่ึงถือเกณฑการเลือกตัวแปรท่ี
เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง   โดยพิจารณาจากคา  (eigen  value)  ท่ีมากกวาหนึ่ง  และ
ถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor  loading )   ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคา
ตั้งแต 0.45 ข้ึนไป    ท่ีบรรยายดวยตัวแปรต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป   ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)    5)  
การตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม   โดยนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามไป
วิเคราะห แปลผลการวิเคราะห เพื่อหารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    การ
วิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง     (structural equation  modeling)    
โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร        ผลการวิเคราะห
องคประกอบจะนําเสนอในตาราง ถัดไป 
 
 
 
 

                                                 
167 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ , ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร,  พิมพคร้ังท่ี 11 (กรุงเทพฯ 

: เฟองฟา พร้ินต้ิง จํากัด,  2544) , 198-199. 
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ตารางท่ี  18    ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
 

ตัวแปร ตัวบงช้ี 
น้ําหนกั

องคประกอบ Eigen Values Variance Explain 
CLI.7 0.76 10.29 73.50 
CLI.13 0.74   
CLI.12 0.71   
CLI.11 0.70   
CLI.5 0.69   
CLI.6 0.69   
CLI.3 0.66   
CLI.8 0.65   
CLI.14 0.65   
CLI.4 0.64   
CLI.10 0.63   
CLI.2 0.60   
CLI.9 0.62   

 ดาน
บรรยา 
กาศ
เครือขาย
โรงเรียน
แบบมี
สวนรวม 

CLI.1 0.62     
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.964 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี 18  จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานบรรยากาศ

เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม จํานวน 14  ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว 
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ตารางท่ี 19  ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 
 

ตัวแปร ตัวบงช้ี 
น้ําหนกั

องคประกอบ Eigen Values Variance Explain 
ORG.6 0.92 5.81 64.60 
ORG.3 0.89   
ORG.8 0.86   
ORG.7 0.70   
ORG.5 0.68   
ORG.2 0.65   
ORG.9 0.60   
ORG.1 0.52   

ดาน
องคการ 
(เครือขาย
โรงเรียน) 
แบบมี
สวนรวม 

ORG.4 0.48   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.913 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี  19   จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานองคการ 

(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวมจํานวน 9  ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว 
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ตารางท่ี 20   ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน 
 

น้ําหนกั
องคประกอบ 

ตัวแปร ตัวบงช้ี  กลุม 1 กลุม 2 Eigen Values Variance Explain 
LEAD.26 0.80  25.19 76.33 
LEAD.29 0.79  1.00 3.03 
LEAD.31 0.79    
LEAD.30 0.78    
LEAD.33 0.78    
LEAD.19 0.77    
LEAD.21 0.77    
LEAD.27 0.77    
LEAD.28 0.77    
LEAD.32 0.77    
LEAD.23 0.76    
LEAD.24 0.76    
LEAD.3 0.75    
LEAD.2 0.74    
LEAD.25 0.74    
LEAD.4 0.72    
LEAD.1 0.71    
LEAD.7 0.71    
LEAD.5 0.70    
LEAD.6 0.64    

ดานภาวะ
ผูนําของผู
ประสานงาน
เครือขาย
โรงเรียน 

LEAD.8 0.59     
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ตารางท่ี 20  (ตอ)  
                      

  
น้ําหนกั

องคประกอบ   
ตัวแปร ตัวบงช้ี  กลุม 1 กลุม 2 Eigen Values Variance Explain 

LEAD.18  0.82 25.19 76.33 
LEAD.20  0.80 1.00 3.03 
LEAD.13  0.78   
LEAD.14  0.77   
LEAD.17  0.77   
LEAD.10  0.76   
LEAD.15  0.76   
LEAD.9  0.75   
LEAD.22  0.75   
LEAD.11  0.74   
LEAD.12  0.73   

ดานภาวะ
ผูนําของผู
ประสานงาน
เครือขาย
โรงเรียน 

LEAD.16  0.72    
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.984 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี  20 จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ตัวแปร ดานภาวะผูนําของ

ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนจํานวน 33  ปจจัย ไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนสองกลุมปจจัย 
โดยภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียนกลุมแรกจะถูกจัดใหมจากปจจัยท้ังหมด 21 กลุม 
โดยตั้งช่ือตัวแปรใหมวา “ทักษะดานภาวะผูนํา : LEAD. 1” และกลุมท่ีสองถูกจัดใหมจากปจจัย
ท้ังหมด 12 กลุม ตั้งช่ือตัวแปรใหมวา “ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม  : LEAD. 2” 
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ตารางท่ี  21    ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 
 

ตัวแปร ตัวบงช้ี 
น้ําหนกั

องคประกอบ Eigen Values Variance Explain 
EMP.12 0.78 10.95 78.24 
EMP.10 0.74   
EMP.8 0.73   
EMP.5 0.72   
EMP.6 0.71   
EMP.7 0.71   
EMP.9 0.71   
EMP.14 0.71   
EMP.3 0.70   
EMP.11 0.70   
EMP.4 0.69   
EMP.13 0.69   
EMP.1 0.67   

ดานการ
มีสวน
รวมของ
สมาชิก
เครือขาย 

EMP.2 0.62   
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.970 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี  21   จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานการมีสวนรวม

ของสมาชิกเครือขาย แบบมีสวนรวมจํานวน 14  ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว 
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ตารางท่ี  22    ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานการใชเทคโนโลยี 
 

ตัวแปร ตัวบงช้ี 
น้ําหนกั

องคประกอบ Eigen Values Variance Explain 
IT.6 0.99 7.61 76.07 
IT.3 0.97   
IT.5 0.93   
IT.9 0.89   
IT.4 0.88   
IT.8 0.88   
IT.10 0.88   
IT.2 0.87   
IT.7 0.83   

 ดาน 
การใช
เทคโน 
โลยี 

IT.1 0.68     
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.951 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี  22  จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัย ดานการใช

เทคโนโลยี จํานวน 10  ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  164 

ตารางท่ี  23   ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม 
 

ตัวแปร ตัวบงช้ี 
น้ําหนกั

องคประกอบ Eigen Values Variance Explain 
COMMU.7 0.81 10.20 72.87 
COMMU.12 0.81   
COMMU.13 0.81   
COMMU.11 0.79   
COMMU.14 0.78   
COMMU.3 0.77   
COMMU.8 0.75   
COMMU.9 0.75   
COMMU.10 0.74   
COMMU.2 0.73   
COMMU.6 0.73   
COMMU.4 0.72   
COMMU.5 0.70   

ดานการ
ติดตอส่ือสาร
แบบมีสวน
รวม 

COMMU.1 0.48     
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.960 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี  23  จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานการ

ติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม จํานวน 14  ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว 
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ตารางท่ี  24    ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปร อิสระดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน 
 

ตัวแปร ตัวบงช้ี 
น้ําหนกั

องคประกอบ Eigen Values Variance Explain 
ACT.4 0.97 3.26 81.40 
ACT.3 0.97   
ACT.2 0.70   

ดาน
กิจกรรม
ท่ีทํา
รวมกัน ACT.1 0.70     
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.791 
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00) 

 
จากตารางท่ี  24   จะพบวาหลังจากท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัย ดานกิจกรรมท่ีทํา

รวมกันจํานวน 4   ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว 
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ตารางท่ี  25    ช่ือตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได และสัญลักษณ 
 

ช่ือตัวแปรสังเกตได สัญลักษณ  S.D. 
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม X1 4.01 0.68 
ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม X2 3.91 0.73 
ดานทักษะดานภาวะผูนํา X3 3.93 0.75 
ดานผูนําการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม X4 4.00 0.77 
ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย X5 3.93 0.71 
ดานการใชเทคโนโลยี X6 3.58 0.89 
ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม X7 3.78 0.75 
ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน X8 3.88 0.86 
ดานประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน Y 3.82 0.75 

ช่ือตัวแปรแฝง สัญลักษณ     
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม PART     

 
หลังจากท่ีไดตัวแปรสังเกตไดแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร หรือ

เมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละคู เพื่อหลีกเล่ียงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ท่ีสูงจนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ (Multicolinearity)   
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ตารางท่ี 26    คาสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
 

  
S.CLI. 

S. 
ORG. 

S. 
EMP. S.IT. 

S.COM 
MU 

S. 
ACT. 

S. 
LEAD.1 

S. 
LEAD.2 

S. 
EFF 

S.CLI. 1.00         
S.ORG. 0.77 1.00        

S.LEAD. 0.79 0.77        
S.EMP. 0.77 0.77 1.00       

S.IT. 0.64 0.71 0.74 1.00      
S.COMMU 0.72 0.75 0.84 0.82 1.00     

S.ACT. 0.68 0.71 0.78 0.76 0.83 1.00    
S.LEAD.1 0.79 0.77 0.84 0.72 0.83 0.80 1.00   
S.LEAD.2 0.75 0.73 0.81 0.67 0.80 0.78 0.93 1.00  

S.EFF 0.50 0.48 0.53 0.54 0.55 0.52 0.52 0.49 1.00 
 

จากตารางท่ี  26   คาสหสัมพันธของตัวแปรท้ังหมด พบวาไมมีคาสหสัมพันธในคูใดท่ีฝา
ฝนขอตกลงเบ้ืองตน   การตรวจสอบและแกไขขอมูลกอนวิเคราะหดวยโปรแกรม LISREL  ถือวามี
ประโยชน เพราะขอมูลท่ีผานการตรวจสอบอยางดี จะทําใหผลการวิเคราะหตอบคําถามการวิจัยได 
กวางขวาง ลึกซ้ึง และถูกตอง 168  เพ่ือตอบวัตถุประสงคงานวิจัยขอท่ี 3 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะนําเสนอ
ผลการวิเคราะหในตอนท่ี 4  ตอไป 
 
 
 
 
 

                                                 
168นงลักษณ วิรัชชัย,โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย, พิมพคร้ังท่ี 3 ( กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542) ,18. 
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ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
   มีสวนรวมมีผลตอประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน 
 

การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมท่ีมีประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน   สังกัดกรุงเทพมหานครจะแยกแสดงออกเปน 2 สวน
ไดแก  

1. แบบจําลองท่ีเกิดจากสมมติฐาน (Hypothesized Model)  ในภาพรวม 
2. แบบจําลองท่ีเกิดจากการปรับแบบจําลอง (Modified Model)  
 

แบบจําลองท่ีเกิดจากสมมติฐาน (Hypothesized Model)  ในภาพรวม 
 

ในการวิเคราะหโดยอาศัยโปรแกรม LISREL คร้ังนี้  ผูวิจัยเลือกใช   คาเมทริกซ ความ
แปรปรวนรวม เปนขอมูลเร่ิมตน โดยเลือกใชวิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum  Likelihood : 
ML) ในการประมาณคาพารามิเตอร ผลการทดสอบดังกลาว สามารถนําคาสถิติมาแสดงถึง
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผล ระหวางปจจัยโครงสรางการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวมท่ีมีผลตอประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียนในภาพรวม   
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Chi-Square = 625.22 , df = 26, P-value=0.000, RMSEA=0.19 

แผนภูมิท่ี 22    สมการโครงสรางของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล   
                            สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม   
 

จากแผนภูมิท่ี 22  พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตอไปนี้จาก
มากไปหานอยของตามลําดับคือ   ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน (S. ACT. : Lamda X = 0.74) มากท่ีสุด 
ในลําดับถัดมาไดแก ดานการใชเทคโนโลยี (S.IT. : Lamda X = 0.72)    ดานทักษะดานภาวะผูนํา 
(S.LEAD.1: Lamda X = 0.71)  ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม  (S.LEAD.1: Lamda X = 
0.70)   ดานการติดตอส่ือสาร (S.COMMU. : Lamda X = 0.68)   ดานการมีสวนรวมของสมาชิก 
(S.EMP.: Lamda X = 0.64)   ดานองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม  (S.ORG.  : Lamda X = 0.61)   
ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวมนอยท่ีสุดไดแก  ดานบรรยากาศ
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (S.CLI. : Lamda X = 0.56)  ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร        โดยสัมประสิทธ์ิเสนทางแสดงความสัมพันธระหวางการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    มีคา 0.42       
คา t = 1.00  เม่ือทดสอบคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาคาความสอดคลองของแบบจําลองกับขอมูล
เชิงประจักษแลว จะพบวาแบบจําลองดังกลาว  มีความสอดคลอง ไมเพียงพอกับขอมูลเชิงประจักษ 
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เนื่องจากคาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of  Fit  Measures) ของรูปแบบจําลองท้ังหมด
ยังอยูในระดับตํ่า ท้ังคาของ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit  Index : GFI= 0.82) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit  Index : AGFI=  0.69) ซ่ึงคา
ดังกลาวควรมีคาต้ังแต 0.90 เปนตนไป อีกท้ัง คารากกําลังสองเฉล่ียของคาความแตกตาง
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA= 0.19) รวมถึงดัชนีรากของ
คาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR  = 0.021)  คาดังกลาวควรมี
ไมเกิน 0.05    สรุปไดวาแบบจําลองตามสมมติฐาน (Hypothesized Model) ไมสอดคลอง กลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ซ่ึง   โจเรสคอก  (Joreskog) ไดเสนอวาเปนเพราะแบบจําลองดังกลาวยังมี
จุดออน ท่ีสามารถปรับแบบจําลองไดอีกตามความเหมาะสม แตมีหลักสําคัญท่ีวาขอมูลหรือ
หลักฐานตองสนับสนุนอยูบนหลักการตามทฤษฎี ดังนั้นการปรับแบบจําลอง (Modified Model) 
เพื่อใหคาสถิติสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษโดยอาศัยหลักการยอมใหความคลาดเคล่ือนมี
ความสัมพันธกันไดบนพื้นฐานหรือทฤษฎี (error  variance) ขณะเดียวกันผลของการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model : SEM) จะยังคงเสนทางสัมพันธเดิมไวเพื่อ
อธิบายไดบนขอมูลสนับสนุนมากท่ีสุด    ซ่ึงโปรแกรม LISREL ไดเสนอใหมีการปรับแบบจําลอง
ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนดังผลท่ีจะนําเสนอตอไป169 

 
แบบจําลองท่ีเกิดจากการปรับแบบจําลอง (Modified Model)  
  
 หลังจากท่ีไดทําการปรับแบบจําลองใหมแลว พบวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษยิ่งข้ึน ดังจะแสดงในภาพ 2 และตารางในลําดับถัดไป 

                                                 
169K.G. Joreskog, and D.bSorbom,  LISREL 8 : User’s Reference Guide (Chicago: 

Scientific  Software International, Inc.), 1993,115-131. 
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Chi-Square = 54.63 , df = 16, P-value=0.000, RMSEA=0.06 

แผนภูมิท่ี 23   สมการโครงสรางของโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียน
           หลังการปรับแบบจําลอง   
 

จากแผนภูมิท่ี 23  พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตอไปนี้จาก
มากไปหานอยของตามลําดับคือ   ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน (S. ACT. : Lamda X = 0.74) มากท่ีสุด 
ในลําดับถัดมาไดแก ดานการใชเทคโนโลยี (S.IT. : Lamda X = 0.72)    ดานทักษะดานภาวะผูนํา 
(S.LEAD.1: Lamda X = 0.71)  ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม  (S.LEAD.1: Lamda X = 
0.70)   ดานการติดตอส่ือสาร (S.COMMU. : Lamda X = 0.68)   ดานการมีสวนรวมของสมาชิก 
(S.EMP.: Lamda X = 0.64)   ดานองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม  (S.ORG.  : Lamda X = 0.61)   
ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวมนอยท่ีสุดไดแก  ดานบรรยากาศ
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (S.CLI. : Lamda X = 0.56)  ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมสงผลตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร        โดยสัมประสิทธ์ิเสนทางแสดงความสัมพันธระหวางการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    มีคา 0.42       
คา t = 1.00    เม่ือทดสอบคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาคาความสอดคลองของแบบจําลองกับขอมูล
เชิงประจักษแลว จะพบวาแบบจําลองดังกลาว  ยังมีความสอดคลองอยางเพียงพอกับขอมูลเชิง
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ประจักษ  พิจารณาไดจากคาของ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit  Index : GFI= 
0.98) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit  Index : AGFI=  0.95) 
ซ่ึงคาดังกลาวควรมีคาต้ังแต 0.90 เปนตนไป อีกท้ัง คารากกําลังสองเฉล่ียของคาความแตกตาง
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA= 0.06) รวมถึงดัชนีรากของ
คาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0096)  ซ่ึงควรมีคาไม
เกิน 0.06   โดยผลการหาคาความกลมกลืนของแบบจําลองแสดงในตารางท่ี 27 

 
ตารางท่ี  27  เปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิท่ีมีผลตอเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล จากแบบจําลอง   
กอน ปรับ(Hypothesized Model) และหลังปรับแบบจําลอง (Modified Model) (n = 642 คน) 
 
คาสถิติ (กอนปรับโมเดล) 

Chi-Square = 625.22  df. = 26  P value = 0.00  RMSEA = 0.19 GFI = 0.82  AGFI =  0.69  

ตัวแปร  
บรรยากาศ

S.CLI. 
องคการ

S.ORG.AN. 
ผูรวมงาน
S.EMP.  

เทคโนโลยี
S.IT. 

ติดตอส่ือสาร
S.COMMU. 

กิจกรรมฯ
S.ACT. 

R2  0.69 0.69 0.82 0.65 0.82 0.75 

ตัวแปร  
ทักษะผูนาํ
S.LEAD..1 

ผูนําเปดโอกาสฯ 
S.LEAD..2    

R2  0.89 0.84    

สมการโครงสรางตัวแปร ประสิทธิผล     EFF.   
R2 0.33   

คาสถิติ (หลังปรับโมเดล) 

Chi-Square = 64.75  df. =32  P value = 0.00  RMSEA = 0.04   GFI = 0.98   AGFI =  0.96    

ตัวแปร  
บรรยากาศ

S.CLI. 
องคการ

S.ORG.AN. 
ผูรวมงาน
S.EMP.   

เทคโนโลยี
S.IT. 

ติดตอส่ือสาร
S.COMMU. 

กิจกรรมฯ
S.ACT. 

R2  0.69 0.69 0.84 0.66 0.82 0.73 

ตัวแปร  
ทักษะผูนาํ
S.LEAD..1 

ผูนําเปดโอกาสฯ 
S.LEAD..2    

R2  0.85 0.79    
สมการโครงสรางตัวแปร ประสิทธิผล     EFF.   

R2 0.34   
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ตารางท่ี  28   สถิติวัดความกลมกลืนของแบบจําลอง 
 

คาสถิติวัดความกลมกลืน Model fit   เม่ือ คาท่ีประเมินได 
1. ไคสแควร χ2 

2. อัตราสวนไคสแควร χ2 /df 
3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
4. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก
แลว (AGFI) 
5.  คารากกําลังสองเฉล่ียความแตกตาง
โดยประมาณ  RMSEA 
6. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือปรับมาตรฐาน  RMR 

เขาใกลศูนย 
ไมเกิน 5 
เขาใกล 1 

 
เขาใกล 1 

 
นอยกวา 0.06 

 
นอยกวา 0.08 

54.63 
3.41 
0.98 

 
0.95 

 
0.06 

 
0.01 

 
จากตารางท่ี 28   การท่ีผูวิจัยเลือกใชดัชนีบงช้ีท้ัง 6 ตัวขางตน เพราะยังไมมีดัชนีตัวใดตัว

หนึ่งท่ีไดรับการยอมรับวาเปนตัวบงช้ีท่ีบงบอกวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ไดทุกวัตถุประสงค ดังนั้นการบงช้ีความกลมกลืนจึงตองใชดัชนีบงช้ีหลาย ๆ ตัวพิจารณารวมกัน 
สําหรับเกณฑการพิจารณาวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี  (good 
fit)  โดยแบบจําลองดังกลาวมีอํานาจในการพยากรณ (Squared Multiple Correlations for Structural 
Equations) อยูท่ีรอยละ 33 

นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดวิเคราะห  หาเครือขายโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด    ซ่ึงประสิทธิผลประกอบดวย  3  ดานไดแก ดาน
การบริหารจัดการ ดานการพัฒนา และดานผลการพัฒนา    วาเครือขายใดมีประสิทธิผลอยูในระดับ
ใดดังจะไดนําเสนอในตารางถัดไปในภาพรวมของประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน   สังกัด
กรุงเทพมหานคร    ตามลําดับเครือขายโรงเรียน  ดังนี้ 
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ตารางท่ี   29   การจัดลําดับรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 
 

ดานประสิทธิผล 
เครือขายท่ี จํานวนโรงเรียน 

 SD. 
1 12 3.87 0.31 
2 10 3.88 0.75 
3 8 3.27 1.05 
4 12 4.00 0.62 
5 12 3.92 0.90 
6 14 3.85 0.77 
7 10 3.78 0.73 
8 8 2.91 0.91 
9 14 3.15 0.95 
10 10 3.98 0.74 
11 12 3.51 0.60 
12 14 3.86 0.76 
13 8 3.52 0.45 
14 8 3.79 0.74 
15 12 3.67 0.49 
16 8 4.02 0.54 
17 8 3.50 0.56 
18 14 3.48 0.85 
19 10 3.80 0.71 
21 14      4.60  * 0.41 
22 10 3.35 0.68 
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ตารางท่ี 29 (ตอ)  
ดานประสิทธิผล 

เครือขายท่ี จํานวนโรงเรียน 
 SD. 

23 12 3.92 0.69 
24 12 4.07 0.57 
25 8 3.77 0.72 
26 8     4.37  * 0.55 
27 8      4.26  * 0.54 
28 10 3.43 0.76 
30 10 3.99 0.36 
31 12 4.11 0.43 
34 14 3.52 0.61 
35 10 4.04 0.79 
36 12 3.96 0.78 
38 10      4.27  * 0.59 
39 8 3.62 0.51 
40 10 3.49 0.54 
42 8     4.39  * 0.51 
44 8 3.54 0.72 
47 16 3.97 0.97 
48 10 3.87 1.00 
49 12 3.45 0.72 
51 12 3.65 0.54 
52 12 4.07 0.76 
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ตารางท่ี   29 (ตอ)    
  

ดานประสิทธิผล 
เครือขายท่ี จํานวนโรงเรียน 

 SD. 
53 8 3.69 0.54 
54 8 3.87 0.68 
55 10 3.99 0.64 
56 10 3.63 0.42 
57 10 4.24 0.67 
64 12 3.46 0.88 
65 12 3.90 0.53 
66 12 3.78 0.53 
67 12 4.21 0.72 
69 10 3.93 0.45 
70 14 3.71 0.76 
72 16 4.12 0.61 
73 10 3.74 0.82 
75 12 3.89 0.49 
77 8 3.86 0.86 
78 12 3.77 0.77 
80 16 4.03 0.56 
รวม 642 3.83 0.72 

 
 จากตารางท่ี  29  พบวาเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด   5 อันดับแรกไดแก   
เครือขายโรงเรียนท่ี  21, 42, 26, 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียเลขคณิตอยูในระดับ 4.60 , 4.39 , 
4.37 , 4.27 และ 4.26 
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ขั้นตอนท่ี 4  การวิเคราะหตรวจสอบและการสรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน           
รวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 
    ในข้ันตอนนี้เม่ือผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน มาจัดลําดับ
เครือขายโรงเรียนท่ีไดคาเฉล่ียเลขคณิต ภาพรวมของประสิทธิผล ระดับประสิทธิผลสูงสุด 5 ลําดับ
แรก ในเครือขายท่ี 21, 42, 26, 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียเลขคณิตอยูในระดับ 4.26-4.60  
  
 จากนั้นไดไปเก็บขอมูลสัมภาษณเจาะลึกเพิ่มเติม และนําแบบตรวจสอบรายการ (check  
list)  ไปใหตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ     เพื่อตองการเพิ่มความนาเช่ือถือในการสรางรูปแบบท่ี
เหมาะสม  โดยการนําเสนอ องคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร   ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งท่ีผูวิจยัไดพัฒนาจากขอมูลท้ังหมด  ดวย
วิธีการประเมินในรูปแบบการอางอิงผูทรงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship)    โดยนําเสนอรางรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร   ใหผูเช่ียวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแกผูประสานงานเครือขายโรงเรียน จํานวน  5  คน  จากเครือขายท่ี  21, 42, 
26, 38 และ 27 ไดพิจารณาประเด็นความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความถูกตอง  และการใช
ประโยชน  พรอมท้ังขอเสนอแนะ  การวิพากษ  เพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพื่อหา
รูปแบบท่ีเหมาะสมโดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ   (Connoisseurship)   ประกอบดวย 2  ข้ันตอน    ดังน้ี 
 
 ตอนท่ี 1    การวิเคราะหคาความถ่ีและคารอยละของผูเช่ียวชาญ       และผูทรงคุณวุฒท่ีิมีตอ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร     
วามีรูปแบบมีความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความถูกตองและการใชประโยชน 
 
 ตอนท่ี 2   การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  และขอวิจารณ
ของผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 1   การวิเคราะหคาความถ่ีและคารอยละของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอรูปแบบการ    
                 บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร   
 
ตารางท่ี  30  แสดงคาความถ่ีและรอยละของความคิดเหน็ดานความเหมาะสมขององคประกอบของ 
                     การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัดกรุงเทพมหานคร   จาก 
                     ผูประสานงาน เครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร 

รายการ ความคิดเหน็ 
องคประกอบของรูปแบบ ความเหมาะสม ความไมเหมาะสม 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กิจกรรมท่ีทํารวมกัน 5 100 - - 
2. การใชเทคโนโลยี 5 100 - - 
3. ทักษะภาวะผูนํา 5 100 - - 
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม 5 100 - - 
5. การติดตอส่ือสาร 5 100 - - 
6. การมีสวนรวมของสมาชิก 5 100 - - 
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม 5 100 - - 
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 5 100 - - 

รวมเฉล่ีย 5 100 - - 
 
 จากตารางท่ี 30  พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5  
คน  มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร    ดานความเหมาะสมของรูปแบบมีความเหมาะสม     จํานวน 
5 คน        คิดเปนรอยละ 100  จากการสัมภาษณผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  เครือขายหน่ึงได
แสดงความคิดเห็นวา  ดานการใชเทคโนโลยี  สําหรับเครือขายนี้ยังขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ทางเทคโนโลยี  ทําใหขณะน้ีเครือขายโรงเรียนแหงนี้ยังไมสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูผานทาง
ออนไลนหรือทางเวปไซต(Website)ไดและไดเสนอแนะวาทางหนวยเหนือ ควรสอบคัดเลือก
ขาราชการครูท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อเขามาดําเนินการในสวนนีใ้หเกดิ
ประสิทธิผลสูงสุด และขอใหสงขาราชการครูท่ีมีความสามารถทางเทคโนโลยีช้ันสูงใหกับทุก
โรงเรียน 
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ตารางท่ี  31  แสดงคาความถ่ีและรอยละของความคิดเหน็ดานความเปนไปไดขององคประกอบของ
        การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัดกรุงเทพมหานคร   จาก 
       ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

รายการ ความคิดเหน็ 
องคประกอบของรูปแบบ ความเปนไปได ความเปนไปไมได 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กิจกรรมท่ีทํารวมกัน 5 100 - - 
2. การใชเทคโนโลยี 5 100 - - 
3. ทักษะภาวะผูนํา 5 100 - - 
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม 5 100 - - 
5. การติดตอส่ือสาร 5 100 - - 
6. การมีสวนรวมของสมาชิก 5 100 - - 
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม 5 100 - - 
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 5 100 - - 

รวมเฉล่ีย 5 100 - - 
 
 จากตารางท่ี 31 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  5  
คน  มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร  ดานความเปนไปไดของรูปแบบวามีความเปนไปได     จํานวน 
5  คน    คิดเปนรอยละ 100   
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ตารางท่ี  32  แสดงคาความถ่ีและรอยละของความคิดเหน็ดานความถูกตองขององคประกอบของ
        การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัดกรุงเทพมหานคร   จาก 
                    ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

รายการ ความคิดเหน็ 
องคประกอบของรูปแบบ ความถูกตอง ความถูกตอง 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กิจกรรมท่ีทํารวมกัน 5 100 - - 
2. การใชเทคโนโลยี 5 100 - - 
3. ทักษะภาวะผูนํา 5 100 - - 
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม 5 100 - - 
5. การติดตอส่ือสาร 5 100 - - 
6. การมีสวนรวมของสมาชิก 5 100 - - 
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม 5 100 - - 
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 5 100 - - 

รวมเฉล่ีย 5 100 - - 
 
 จากตารางท่ี 32 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  5  
คน  มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร    ดานความถูกตองของรูปแบบวามีความถูกตอง จํานวน 5 คน        
คิดเปนรอยละ 100   
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ตารางท่ี  33  แสดงคาความถ่ีและรอยละของความคิดเห็นดานนําไปใชประโยชนขององคประกอบ
           ของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัดกรุงเทพมหานคร   จาก 
                       ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร 

รายการ ความคิดเหน็ 
องคประกอบของรูปแบบ ใชประโยชนได ใชประโยชนไมได 

 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กิจกรรมท่ีทํารวมกัน 5 100 - - 
2. การใชเทคโนโลยี 5 100 - - 
3. ทักษะภาวะผูนํา 5 100 - - 
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม 5 100 - - 
5. การติดตอส่ือสาร 5 100 - - 
6. การมีสวนรวมของสมาชิก 5 100 - - 
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม 5 100 - - 
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 5 100 - - 

รวมเฉล่ีย 5 100 - - 
 
 จากตารางท่ี 33 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  5  
คน  มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร    ดานการนําไปใชประโยชนของรูปแบบวาสามารถนําไปใช
ในการบริหารเครือขายไดเปนอยางดี    จํานวน 5 คน        คิดเปนรอยละ 100   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  182 

ตอนท่ี 2   การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  และขอวจิารณของ         
                 ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
    รวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร   ดังนี ้
 
 ความคิดเหน็และขอเสนอแนะของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในดานความเหมาะสม  ความเปนไปได   ความถูกตอง และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดกบัการบริหารเครือขายโรงเรียนในประเทศไทย  ดังนี้คือ 
 1.  มีความเหมาะสมคอนขางมาก  เพราะรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมท่ีมีประสิทธิผล  ทําใหการพัฒนาในกลุมเครือขายกาวไปพรอมๆกันและสามารถแลกเปล่ียน
เรียนรูซ่ึงกันและกันได 
 2.  มีความเหมาะสม  เปนการเสริมความสัมพันธและการดูแลชวยเหลือกันอยางมี
หลักเกณฑ 
 3.  มีความเหมาะสมมาก  เพราะรูปแบบท่ีนําเสนอถาเครือขายนํามาใชจะกอใหเกิด
ประโยชนในเครือขาย  ทําใหการบริหารงานในเครอืขายประสบความสําเร็จสูง   
 4.  มีความเหมาะสมมากเพราะสมาชิกมีสวนในการบริหารเครือขายโรงเรียน 
 5.  มีความเปนไปไดในระดบัสูง  เพราะสามารถรวมกลุมเครือขายความคืบหนาในเร่ือง
คางๆไดรวดเร็ว 
 6.  มีความเปนไปได  แตตองใชเวลาในการทําความเขาใจรวมกัน  ตลอดจนการสรางความ
ไววางใจตอกนั 
 7.  มีความเปนไปไดในระดบัปานกลาง       เนื่องจากข้ึนอยูกับผูประสานงานเครือขาย         
ถาผูประสานงานเครือขายเหน็ความสําคัญ   และบริหารเครือขายแบบมีสวนรวมกจ็ะมีความเปนไป
ไดมาก  แตถาผูประสานงานเครือขายไมเหน็ความสําคัญและบริหารโดยไมเปดโอกาสใหสมาชิกใน
เครือขายไดมีสวนรวมกจ็ะไมประสบความสําเร็จ 
 8.  องคประกอบดานเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน  ในเร่ืองของ
ระบบสารสนเทศท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ 
 9.  องคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน    ไดแก  งบประมาณ  การ
มอบอํานาจ  การบริหารแบบมีสวนรวมและการใชทรัพยากรในดานตางๆรวมกัน 
 10. องคประกอบท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน   ไดแก  การมีสวนรวม
ของสมาชิก  การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม  กิจกรรมท่ีทํารวมกัน  ทักษะภาวะผูนํา   และการ
ติดตอส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 11.  ควรจัดระบบเครือขายโรงเรียน  สถานท่ีตั้งในโซนใกลเคียงกัน และคํานึงถึงศักยภาพ
ของผูประสานงานเครือขายเปนสําคัญ 
 12.  ในดานทักษะภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายมีความสําคัญยิ่ง  ควรใหความรู
หรือพัฒนาผูประสานงานเครือขายอยางตอเนื่อง           
 13.  ควรจัดใหมีการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผูประสานงาน 
 14.  ควรสรางแรงจูงใจแกผูประสานงานเพราะภารกิจในดานประสานงานของผู
ประสานงานเครือขายคอนขางมาก 
 15.  ควรพัฒนาสมาชิกในเครือขายทุกคนใหรูและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองและ
รวมกันพัฒนาเครือขายใหประสบความสําเร็จ 
 16.  ควรผลิต  OTOP  ของเครือขายในรูปแบบตางๆ  อาจจะเปนผลิตภณัฑหรืองาน
สนับสนุนวิชาการ (แลกเปล่ียนคลังขอสอบ  หรือวิทยากรขามโรงเรียน  แลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
ครูกับครูหรือนักเรียนกับนกัเรียน) 
 17.  หนวยเหนือควรสนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดกจิกรรมรวมกนัของ
เครือขายโรงเรียน  เพราะกิจกรรมตางๆท่ีทํารวมกัน  ทําใหเกิดความรวมมือ  รวมแรงรวมใจ
กอใหเกิดความสามัคคีในเครือขาย 
 18.  ควรมีการกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  ความสําเร็จของการนํารูปแบบไปใชอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหการนํารูปแบบไปใชไดผลอยางแทจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล   และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเร่ือง“รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  

สังกัดกรุงเทพมหานคร”    มีวัตถุประสงค   1)  เพื่อทราบองคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม   สังกัดกรุงเทพมหานคร            2) เพื่อทราบระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขาย
โรงเรียน   สังกัดกรุงเทพมหานคร           3) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล        สังกัดกรุงเทพมหานคร       ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 4  ข้ันตอน 
คือ       1) การศึกษาวิเคราะหเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย       2) การศึกษาวิเคราะหความ
เปนไปไดและพัฒนารูปแบบ     3) การสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม          4) การปรับปรุงและนําเสนอ
รูปแบบ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดศึกษาเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะหหลักการ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของการบริหารแบบมีสวนรวม            ประสิทธิผล     และการบริหารเครือขาย
โรงเรียน 2) ศึกษาวิเคราะห งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม     ประสิทธิผล และ
การบริหารเครือขายโรงเรียน           3) ศึกษาวิเคราะหรายงานสรุปการสัมมนาและบทความเก่ียวกับ
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล       ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการสรุปสังเคราะหเนื้อหา 
(Content     Synthesis)   เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย    ครอบคลุมลักษณะของการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร     แลวนําขอสรุปที่ไดมา
สังเคราะห    เปนความรูเกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียน   แบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกดั
กรุงเทพมหานคร   เพ่ือใชเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง    (structured interview) 
เพื่อถามความคิดเห็น  ผูบริหารระดับสูง    ผูบริหารระดับกลาง  ศึกษานิเทศก  ผูอํานวยการโรงเรียน       
รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการ)   และนักวิชาการที่เช่ียวชาญ    จํานวน 
25 คน       ซ่ึงใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive method)          ประกอบดวยผูเช่ียวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน                              ผูบริหารระดับนโยบายท่ีเกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียน                   
สังกัดกรุงเทพมหานคร      จํานวน 5 คน         ผูปฏิบัติและประสานงาน  ซ่ึงประกอบดวย  
ศึกษานิเทศก  ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารเครือขายโรงเรียน    สังกัดกรุงเทพมหานคร    จํานวน 3  คน 
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โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จมีผลงานดีเดนจํานวน  16  คน      นักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดานการบริหาร 
แบบมีสวนรวม  2 คน       หลังจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิแลว
ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นดังกลาว       แลวนํามาสังเคราะหสรุปรวมกับหลักการแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล          เปนตัวแปร เพื่อนําไป
สรางเปนกระทงคําถามของ   แบบสอบถามซ่ึงพบวานาจะประกอบดวยองคประกอบดานการบริหารแบบ
มีสวนรวม จํานวน 7 องคประกอบ คือ  1)  บรรยากาศของการมีสวนรวม(Environment)   2)  องคการ
(เครือขาย)แบบมีสวนรวม   (Organization) 3)   ภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม 
(Leadership)     4)  การมีสวนรวมของสมาชิก    (Employees)     5) การใชเทคโนโลยีในการบริหาร 
(Technology) 6) การติดตอส่ือสาร (Communication)   7) การทํากิจกรรมรวมกัน (Activities)   และ
ดานประสิทธิผลประกอบดวยการบริหารเครือขายโรงเรียน 3 ดาน   ไดแก     1)  การบริหารจัดการ  
(Administration)  2)การพัฒนา  (Development)     3) ผลของการพัฒนา   (Result  of Development) 
 
 ขั้นตอนท่ี  2  การศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม  ที่มีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1    ซ่ึงเปนองคประกอบของ
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  องคประกอบ 
ดานการบริหารแบบมีสวนรวม     จํานวน  7   องคประกอบ     และดานประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  
มาสรางเปนขอคําถามในการสอบถามประมาณคา 5 ระดับ      ของไลเคิรท (Likert Scale)     ดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม    จํานวน 113 ขอ    ดานประสิทธิผล จํานวน  31  ขอ    รวมท้ังส้ิน   
จํานวน 144 ขอ   แลวนําไปหาคาความสอดคลอง    และความตรงกับส่ิงท่ีตองการวดั    “คา IOC”      
(Index of item Objective Congruence)     ไดคา IOC  เฉล่ีย   0.846        ท่ีพิจารณาจากคาท่ีมากกวา 
0.50 ข้ึนไป         ซ่ึงผลการวิเคราะหเหลือขอคําถาม ดานการบริหารแบบมีสวนรวม  จํานวน 98 ขอ  
และดานประสิทธิผล จํานวน  31  ขอ   รวมท้ังส้ินจํานวน 129  ขอ    แลวนําไปทดลองใช (try  out )   
ถามความคิดเห็นของกลุมโรงเรียนเครือขาย     ขนาดเล็กท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  โดยการสุมอยางงาย   
(Simple  random  sampling)  ได 3  เครือขาย  จํานวน  15 โรงเรียนๆละ 2  คน   ผูใหขอมูล
ประกอบดวย   ผูอํานวยการโรงเรียน         รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูแทนครู (กรณไีมมีรอง
ผูอํานวยการโรงเรียน)    จํานวน 30   คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน       โดยโดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค   (Cronbach’s alpha  coefficient)    ไดคา  0.922   แลวนําไป
ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีได  นําไปใชจริงกบักลุมตัวอยาง  642 คน           ในสังกัดกรุงเทพมหานคร      
วิเคราะหรูปแบบ  โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory  Factor  Analysis )  
ดวยโปรแกรม LISREL  8.52          เพื่อยนืยันองคประกอบหลักท่ีไดจากการวิเคราะหองคประกอบ     
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โดยผลการวิเคราะหองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม ท้ัง 7  องคประกอบไดแก 1)  
บรรยากาศของการมีสวนรวม(Environment)  2)  การจัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม 
(Organization)   3) ภาวะผูนาํท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม (Leadership)     4)  การมีสวนรวม
ของสมาชิก    (Employees)       5) การใชเทคโนโลยใีนการบริหาร (Technology)        6) การ
ติดตอส่ือสาร (Communication)   7) การทํากิจกรรมรวมกัน (Activities)      ผลการวิเคราะหพบวา
องคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม      7  องคประกอบ     ไดถูกจัดกลุมใหมกลายเปน  8 
องคประกอบ   โดยองคประกอบดานภาวะผูนําท่ีเอ้ือตอการบริหารแบบมีสวนรวม (Leadership)    
ถูกจัดออกเปน 2 กลุม  โดยผูวิจัยต้ังช่ือใหม  คือ  กลุมท่ี 1 ทักษะภาวะผูนํา  และกลุมท่ี 2 ผูนําเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม  ทําใหตัวแปรตามกรอบแนวคิดเปล่ียนไปและถูกจดัลําดับความสําคัญ
ใหม  ดังนี้ลําดบัท่ี 1  ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน (Activities)      ลําดับท่ี 2   การใชเทคโนโลยีในการ
บริหาร (Technology)   ลําดับท่ี 3  ทักษะภาวะผูนํา  (Leadership   Skill )    ลําดับท่ี 4  ผูนําเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม   (Opportunities given by leader for members  involvement)  ลําดบั
ท่ี 5  การติดตอส่ือสาร (Communication)   ลําดับท่ี 6   การมีสวนรวมของสมาชิก    (Employees)       
ลําดับท่ี 7  การจัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม   (Organization)   และลําดับสุดทาย   
บรรยากาศของการมีสวนรวม   (Environment)   ข้ันตอนท่ี 2      นี้นํามาสรุปเปนรางรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 ขั้นตอนท่ี  3    สรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีเหมาะสม  

 ในข้ันตอนนี้เปนการตรวจสอบความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใช
ประโยชน        ของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล         สังกัด
กรุงเทพมหานคร         จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีมีประสิทธิผล  
สังกัดกรุงเทพมหานคร      โดยใชวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)      ซ่ึงเปนการนําเสนอ
รูปแบบท่ีไดใหผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของพิจารณาจํานวน   5  เครือขาย    โดยพิจารณา
คุณสมบัติจากเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  5  เครือขาย     ไดแก
เครือขายท่ี    21, 42, 26, 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียเลขคณิตอยูในระดับ 4.26-4.60   เปน
ผูอํานวยการโรงเรียนของเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล               ซ่ึงมีหนาท่ีเปนผูประสานงาน
เครือขายโรงเรียนหรือประธานกรรมการเครือขายโรงเรียน   จํานวน 5 คน  ผลการพิจารณาพบวา
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร      ท่ีไดนี้มีความ
เปนไปไดถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนได       แตมีเพียงเครือขายเดียวท่ีมีความ
คิดเห็นวาทุกองคประกอบมีความเปนไปได   ถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนได
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จริงยกเวนองคประกอบดานการใชเทคโนโลยีนั้น    พบวาบางเครือขายประสบปญหาการขาด
บุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทางดานการใชเทคโนโลยี        เปนเหตุใหการใชเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการและการเรียนรูของผู เรียนมีประโยชนเพียงภายในเครือขายโรงเรียนเทานั้น              
แตยังไมสามารถเอื้อประโยชนขยายไปสูเครือขายอ่ืนทาง เวปไซต  (Website)ได     ดังตัวอยาง   
การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มีการใหความรูทาง
ออนไลน   มี เวปไซตของเครือขาย ,  มีเวปบอรด  เชน สงผานเอกสารทางเวปไซต  เช่ือมโยงขอมูล
ดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน   แลกเปล่ียนเรียนรู    ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซต
ของทุกโรงเรียน  ผลัดเปล่ียนเปนวิทยากรใหความรูครู-นักเรียนตามศักยภาพของโรงเรียน   เปนตน  
ในความเปนจริงยังปฏิบัติไมไดสมบูรณ  โดยเฉพาะการใหความรูทางออนไลน  ยังไมสามารถ
ปฏิบัติไดอันเนื่องมาจากขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี       และมีขอเสนอแนะวา
ทางหนวยเหนือหรือกรุงเทพมหานครควรสอบคัดเลือกขาราชการครูเอกคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ
หรือใหการอบรมดานการนําเสนอความรู    สาระตางๆท่ีเปนประโยชนผานทางเวปไซต (Website)     
สงใหกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร             จึงจะทําใหการขยายความรูผาน
ทางเวปไซต(Website)ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 ขั้นตอนท่ี  4  การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
  ในข้ันตอนนี้เปนการสรุปขอความคิดเห็น       ขอวิจารณ     และขอเสนอแนะ ของ
ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากข้ันตอนท่ี 3             แลวนํามาปรับปรุงสรางเปนรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล          สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญดานบริหารแบบมีสวนรวม       จํานวน  8  องคประกอบ    ระดับประสิทธิผล
เครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    และนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวม ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีสมบูรณ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัย เร่ืองรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล      
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามจุดประสงคของการวิจัย  3  ประการ คือ 
1)  องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ประกอบดวย  8  องคประกอบ    2) ระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียนอยูในระดับมาก  
3)  ไดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
ดังรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 1.  องคประกอบของการบรหิารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร   
วาประกอบดวยองคประกอบ   8  องคประกอบหลัก      จากการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีงานวจิัยท้ัง
ในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒุิ
และผูเกีย่วของ  พบวา  องคประกอบดานบริหารแบบมีสวนรวม   ประกอบดวย   7 องคประกอบ 
ไดแก 1) บรรยากาศแบบมีสวนรวม (Environment)   2) องคการ(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวน
รวม (Organization)      3) ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย  (Leadership)  4) การมีสวนรวม
ของสมาชิก  (Employee)   5) การใชเทคโนโลย ี  (Technology)   6) การติดตอส่ือสาร 
(Communication)        7) กจิกรรมท่ีทํารวมกันสวน (Activities)      ไดนาํตัวแปรท่ีไดจากการสราง
แบบสอบถาม  เพื่อนําไปศึกษาความเปนไปได ของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง    
จากนั้นไดนําไปวิเคราะหดวยสถิติ    Factor  Analysis  และการวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงโครงสราง     (structural equation  modeling)    โดยใชโปรแกรมลิสเรล 
(LISREL8.52)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผล
การบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร     ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  องคประกอบ
ดานการบริหารแบบมีสวนรวม  องคประกอบดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย    ถูกจดั
กลุมเปน 2 กลุม ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งช่ือใหม  ดังนี้  กลุมท่ี 1  ทักษะดานภาวะผูนํา(Leadership  Skill)      
กลุมท่ี 2  ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม (Opportunities given by leader for members  

involvement)   ทําใหองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมกลายเปน 8   องคประกอบ     
เพิ่มข้ึนจากเดิมอีก  1 องคประกอบ      ตัวแปรทุกตัวแปรจากกรอบแนวคิดเดิมเปล่ียนไป    ผูวิจัยจึง
นําขอสรุปมาสรุปเปนรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีมีประสิทธิผล      
สังกัดกรุงเทพมหานคร      โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอย      และในแตละ
องคประกอบไดจัดเรียงลําดบัตัวแปรตามคาน้ําหนกัปจจัย  ไดดังนี ้
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 องคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม   ประกอบดวย  8  องคประกอบหลักเรียงตาม
น้ําหนกัปจจยัจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด  ไดดังนี้คือ         1)  ดานกจิกรรมท่ีทํารวมกัน (Activities)        
2)  ดานการใชเทคโนโลยี  (Technology)     3)  ทักษะดานภาวะผูนํา(Leadership  Skill)     4)  ผูนําเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม (Opportunities given by leader for members  involvement)   5)  การ 
ติดตอส่ือสาร (Communication)   6) การมีสวนรวมของสมาชิก (Employee)     7) องคการ(เครือขาย
โรงเรียน) แบบมีสวนรวม (Organization)  และ  8)บรรยากาศแบบมีสวนรวม (Environment)       ซ่ึง
องคประกอบหลักเหลามีประกอบดวยตวัแปรยอย   ดังรายละเอียด  ดังนี ้
          องคประกอบท่ี 1   “ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน”  (Activities)           มีคาน้ําหนกัปจจัยมากท่ีสุด     
ประกอบดวย   4  ตัวแปร  คือ 
 1.  รวมดําเนินการกิจกรรมดานวิชาการ  เชน การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน นิทรรศการฯลฯ   
 2.  รวมดําเนินการกิจกรรมดานการบริหารจัดการ  เชน การจัดทําสารสนเทศ  การวางแผน 
       ยุทธศาสตร ฯลฯ  
 3.  รวมดําเนินการกิจกรรมดานนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เชน  ดนตรี  กีฬา   
      ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี  ชมรมตางๆ   

4. รวมดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากรหรือนักเรียนรวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน 

          องคประกอบท่ี 2   “ดานการใชเทคโนโลยี”   (Technology)มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 2     
ประกอบดวย 10  ตัวแปร  คือ 
 1.  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการบริหาร  
 2.  มีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถสงขาวไดอยางรวดเร็วและทุกรูปแบบ 
 3.  นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจัดทําโครงงาน  
 4.  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มีการใหความรู 
                     ทางออนไลน   
 5.  มี เวปไซตของเครือขาย,มีเวปบอรด  ผานเอกสารทางเวปไซต  
 6. เช่ือมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน       

7.  แลกเปล่ียน หรือการใหยมืเทคโนโลยี  เชน CD ,เคร่ืองใชทางเทคโนโลยีตางๆ  
8. แลกเปล่ียนเรียนรู    ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซตของทุกโรงเรียน 

  9. ผลัดเปล่ียนเปนวิทยากรใหความรูครูนกัเรียนตามศกัยภาพ โรงเรียน 
 10. ครูทําวิจยัการใชเทคโนโลยี 
           องคประกอบท่ี 3   “ทักษะดานภาวะผูนํา”  (Leadership  Skill)     มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 
3 ประกอบดวย   25 ตัวแปร  คือ 
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1. ผูประสานงานเครือขายมีมนุษยสัมพันธท่ีดี   
2.    ผูประสานงานเครือขายมีความมุงม่ัน  รักงาน และมีความรับผิดชอบ    
3.    ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี 
4.    ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
5.    ผูประสานงานเครือขายเปนแบบอยางท่ีดี 
6.    ผูประสานงานเครือขายมีวิสัยทัศนกวางไกล 
7.     ผูประสานงานเครือขายมีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการงานของเครือขาย 
       อยางเปนระบบ 
8.   ผูประสานงานเครือขายใหเกียรติ  ไววางใจและยอมรับความสามารถของสมาชิก 
9.   ผูประสานงานเครือขายใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขายโรงเรียน 
10. ผูประสานงานเครือขายเปนแกนนําในการประสานงานท่ีเขมแข็ง 
11. ผูประสานงานเครือขายมีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม 
12. ผูประสานงานเครือขายใจกวางและเปนผูให       เสียสละเพ่ือสวนรวม 
13. ผูประสานงานเครือขายคํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกแตละคนและนํามาใชใหเปน 
       ประโยชน 
14. ผูประสานงานเครือขายมีความเช่ียวชาญในการแกปญหาการบริหาร 
15. ผูประสานงานเครือขายเปนผูประสานประโยชน  เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน 
16. ผูประสานงานเครือขายเปนผูนํายุคใหมท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง   
17. ผูประสานงานเครือขายบริหารบนพื้นฐานของขอมูล 
18. ผูประสานงานเครือขายมีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ 
19. ผูประสานงานเครือขายมีความสามารถในการเช่ือมโยงกับเครือขายภายนอก  เพื่อนํา 
      ประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย 
20. ผูประสานงานเครือขายเปนผูกระตุน  จูงใจ  และใหแรงเสริม 
21. ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก 
22. ผูประสานงานเครือขายกระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆและกล่ันกรองทางเลือก 
23. ผูประสานงานเครือขายใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของสมาชิกท่ีไมคอย 
       แสดงออก 
24. ผูประสานงานเครือขายปองกันคนท่ีมีบุคลิกครอบงํา  เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน 
25. ผูประสานงานเครือขายชะลอการประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน   

องคประกอบท่ี  4  “ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม”  (Opportunities given by leader for 

members  involvement)      มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 4   ประกอบดวย   8  ตัวแปร  คือ 
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1.  ผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมในกระบวนการตัดสินใจในเร่ืองท่ี 
     สําคัญ 
2.  ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการแกปญหา 
3.  ผูประสานงานเครือขายรับฟงความคิดเห็นตางๆของสมาชิก    
4.  ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการพัฒนา 
5.  ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการเปล่ียนแปลง 
6.  ผูประสานงานเครือขายขยายผลส่ิงท่ีไดรับจากผูบริหารชั้นสูงใหสมาชิกทุกคนรับรู 
      รวมกัน 
7.  ผูประสานงานเครือขายใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ 
8.  ผูประสานงานเครือขายชวยเหลือสมาชิกในการส่ือสารกับคนอ่ืน  

           องคประกอบท่ี 5   “การติดตอส่ือสาร”   มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ  5   เทากับดานทักษะ
ภาวะผูนํา    ประกอบดวย   14  ตัวแปร  คือ 

1. มีการติดตอส่ือสาร โดยตรงทางโทรศัพทจดหมายการเขาประชุม 
2. มีการติดตอส่ือสารท่ีชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
3. มีการติดตอส่ือสารท่ีชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับกระบวนการทํางาน 
4. มีการติดตอส่ือสารท่ีมีระบบ  สะดวก  รวดเร็วและทันสมัย 
5. ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย 
6. จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง 
7. การส่ือสารสามารถทําไดหลายชองทาง ใหเกิดการแลกเปล่ียน   
8. มีการติดตอส่ือสารท่ีทําใหมีโอกาสเรียนรู ซ่ึงกันและกัน   
9. การติดตอส่ือสารของเครือขาย เปนการเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนในเครือขายและ

ระหวางเครือขาย 
10. มีการติดตอส่ือสารท่ีทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูลขาวสารไดท่ัวถึง 
11. มีการติดตอส่ือสารท่ีสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกันคนหาเปาหมายรวมกัน 
12. มีลักษณะของใยแมงมุม  คือ  สมาชิกสามารถเช่ือมโยงขอมูลหรือขาวสารซ่ึงกันและ

กันไดโดยตรง  โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง 
13. มีอุปกรณ โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอรออนไลนทางเวปไซต 
14.   มีการติดตอส่ือสารโดยตรงโดยใช  อีเมล , เวปบอรด ,เวปไซต     

         องคประกอบท่ี  6   “การมีสวนรวมของสมาชิก” (Employee)     มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ  6   
ประกอบดวย   14 ตัวแปร  คือ 

1. สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัดสินใจ   
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2. สมาชิกเครือขายรู สึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มท่ีตาม
กระบวนการมีสวนรวม   

3. สมาชิกเครือขายเนนการทํางานเปนทีม  และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมีสวนรวม 
4. สมาชิกเครือขายมีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขายวาตองมีการเติม

เต็ม  แบงปนชวยเหลือกัน 
5. การมีวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกเครือขาย 
6. สมาชิกเครือขายรวมแกปญหา  พัฒนางานดวยกัน 
7. สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถและศักยภาพของตนให

บรรลุตามวัตถุประสงค 
8. สมาชิกเครือขายมีการแลกเปล่ียนขอมูลในเครือขาย 
9. สมาชิกเครือขายนําจุดดีจุดแข็งมาแลกเปล่ียนเรียนรู 
10. สมาชิกเครือขายมีการเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปนและความตองการของตนเองและ

ผูอ่ืน 
11. สมาชิกเครือขายใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีรวมกันกําหนดข้ึนเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน 
12. สมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร   ความรู  เงินทุน  กําลังคน สถานท่ี ฯลฯ 
13. สมาชิกเครือขายแสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือทรัพยากรท่ีมีอยูภายใน

เครือขายมาใช 
14. สมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค  นวัตกรรม จน เปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอ่ืน

ตอไป 
           องคประกอบท่ี 7  “องคการ(เครือขายโรงเรียน)แบบมีสวนรวม”   (Organization)      มีคา
น้ําหนักปจจัยเปนอันดับ  7   ประกอบดวย  9  ตัวแปร คือ 

1. มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนในเครือขาย 
ประมาณ   4 - 8 โรงเรียน  แตละโรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการ
โรงเรียน  หรือผูแทนครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน )  รวมเปนกรรมการ  

2. การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมาย  
3. กําหนดบทบาทการดําเนินงานของสมาชิกชัดเจนและปฏิบัติตามบทบาทได  
4. เปนองคการในลักษณะเครือขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวมภายในเครือขายโรงเรียน 
5. บริหารงานอยางเปนเอกภาพ    
6. มีระเบียบ กฎ  กติกา  หรือขอบังคับนอย 
7. เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และชวยเหลือ 
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8. เปนองคการในลักษณะเครือขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวมระหวางเครือขาย  
9. มีกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ีปรึกษาเครือขาย 

           องคประกอบท่ี  8  “บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม”  (Environment)  มีคาน้ําหนัก
ปจจัยนอยท่ีสุด   ประกอบดวย  14  ตัวแปร คือ 

1. มีความเปนกัลยาณมิตร 
2. มีความเปนธรรมและโปรงใส  
3. มีบรรยากาศของการทํางานท่ีเทาเทียม  เสมอภาค  เปนประชาธิปไตย   
4. มีการไววางใจกัน  เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 
5. มีการยกยอง ชมเชย  และใหความดีความชอบท่ีเหมาะสม 
6. บรรยากาศการประชุมแบบไมเปนทางการ  เปนกันเอง  
7. มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุนจากภายนอก 
8. บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและรวมมือ   
9. บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล  สามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
10. มีความผูกพัน  ดวยความรูสึกของความเปนเจาของเครือขายรวมกัน 
11. บรรยากาศองคการเอ้ือตอการทํางานแบบทีม  
12. มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง   
13. พึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหข้ึนมาเทาเทียม   
14. กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ 
 

2.   ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก       ขอคนพบไดจากวิธีการตามข้ันตอนดังนี้      ไดนําเคร่ืองมือการประเมินคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน   ของหนวยศึกษานิเทศก   สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2549   
นํามาเปนเคร่ืองมือในการประเมินดานสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน   องคประกอบดาน
ประสิทธิผล   ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) การบริหารจัดการ 2)   2)  การ
พัฒนา   3) ผลของการพัฒนา         ซ่ึงไดกําหนดเปนกรอบตัวแปรท่ีศึกษาเปนภาพรวมของ
ประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล   สังกัด
กรุงเทพมหานคร     เพื่อทราบระดับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร      
จากการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผล     และการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิ         ผูวิจัยพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล    สังกัดกรุงเทพมหานคร     นอกจากองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมแลว   
ดานประสิทธิผลก็ถือวามีความสําคัญเชนกัน    จากการนําตัวแปรท่ีไดมาสรางเปนแบบสอบถาม 
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เพื่อตองการทราบระดับประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    นําไปศึกษาความ
เปนไปไดและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง       ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนําไปวิเคราะหดวยสถิติ    Factor  Analysis  
และใชการวิเคราะหรูปแบบโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory  Factor  
Analysis )      ดวยโปรแกรม LISREL  8.52  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา   ดานประสิทธิมีระดับ
ประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน         สังกัดกรุงเทพมหานคร          อยูในระดับมาก     ซ่ึง
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ  ไดดังนี้   1)  องคประกอบดานการพัฒนา    2)  
องคประกอบดานผลการพัฒนา  และองคประกอบดานการบริหารจัดการ   ซ่ึงแตละองคประกอบ
นั้นประกอบดวยตัวแปรตางๆ  ดังรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
          องคประกอบท่ี 1   ดานการพัฒนา   ประกอบดวย  20  ตัวแปร  คือ 

1.  การจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศจากโรงเรียนทุก
โรงเรียนในเครือขายมาประกอบการทํา SWOT 

2. รายละเอียดหวัขอตางๆในแผนพัฒนาฯ เชน SWOT วัตถุประสงค  เปาหมาย  
โครงการ/กิจกรรม  ข้ันตอนการดําเนนิงาน  มีความเช่ือมโยงสอดคลองตอเนื่องและ
เปนระบบ 

3. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนประกอบดวยบุคลากรจากโรงเรียน
ในเครือขาย 

4. มีการดําเนนิงานท่ีเนนการมีสวนรวม 
5. คณะทํางานไดนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

และเกดิประโยชนตามวัตถุประสงคของแผนฯ 
6. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเครือขายโรงเรียนเกดิจากการรวมคิด  รวมทํา  รวม

รับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนในเครือขาย 
7. การกําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสมและชัดเจน 
8. เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนนิงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ  
9. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน 
10. นักเรียน  ครู  ผูบริหาร  บุคลากรตางๆและชุมชนของโรงเรียนในเครือขายไดรับ

ผลประโยชนจากการพัฒนาเครือขายโรงเรียน 
11. มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับ/พัฒนาแผนการดําเนินงานตามปฏิทิน

ปฏิบัติงาน(แผนฯคร่ึงป) 
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12. ผลงานของเครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนตัวอยางท่ีดีแก
เครือขายโรงเรียนอ่ืนได 

13. ในการดําเนินงานมีการติดตามประเมินผลงานทุกข้ันตอน  โดยคณะทํางานทุกคน
เพื่อรับผิดชอบและรับผลประโยชนรวมกนั 

14. แผนท่ีปรับ/พฒันาแลว  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  และนําไปสูผลสําเร็จได 
15. สมาชิกทุกคนของโรงเรียนในเครือขายมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน 
16. ผลงานท่ีปรากฏเปนท่ีช่ืนชมและยอมรับจากสาธารณชน 
17. มีการใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกเครือขายโรงเรียนอ่ืนๆตามท่ีรองขอ 
18. การปรับ/พัฒนาแผนงานมกีารใชวิธีการท่ีหลากหลาย/นวัตกรรมใหมท่ีไมซํ้ากับแนว

ดําเนินการเดิม 
19. มีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางเครือขายท้ังในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
20.  มีการจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรผลงานของเครือขายโรงเรียนใหบุคลากรทุก

โรงเรียนในเครือขายรวมทั้งสาธารณชนไดรับทราบ 
           องคประกอบท่ี 2  ดานผลการพัฒนา       ประกอบดวย   5 ตัวแปร    คือ 

1. ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน  แสดงถึงกระบวนการทํางานท่ี
เปนระบบ  ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขายโรงเรียน   

2. ทุกฝายเกดิความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และชุมชน 
3. เครือขายโรงเรียนสามารถเปนตัวอยางท่ีดี  และเปนท่ียอมรับ 
4. มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขาย

โรงเรียน โดยทุกฝายมีสวนรวมและมีการเผยแพรตอสาธารณชน 
5.   มีการขยายผลผลความสําเร็จของเครือขายโรงเรียน    เช่ือมโยงการดาํเนินงาน  
       ระหวางเครือขายโรงเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเครือขายโรงเรียน 
       ตนสังกัด 

          องคประกอบท่ี 3  “ดานการบริหารจัดการ”     ประกอบดวย   6  ตัวแปร  คือ 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย   
2. มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ สมาชิกปฏิบัติงานในหนาท่ีเต็ม

ศักยภาพและใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสมํ่าเสมอ
ตอเนื่อง 

3. มีความเช่ือมโยงระหวางปญหา  แนวคิด  และวิธีพัฒนาตามวัตถุประสงคของ
เครือขาย   
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4. มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  สามารถเช่ือมโยงและใหบริการดานบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
นําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดจริงอยางเปนรูปธรรม 

5. การติดตามและประเมินผล  นําผลจากการประเมินผลไปใชในการปรับปรุง  และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

6. มีนวัตกรรมท่ีเปนข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนนําไปสูความสําเร็จท่ีจะเกิดผลไดจริง 
จากการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผล  ซ่ึงประกอบดวย    ดานการพัฒนา   ดานผล

การพัฒนา  และดานการบริหารจัดการ   พบวาในภาพรวมของประสิทธิผลการบริหารเครือขาย
โรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก 

 
 3.   รูปแบบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร   ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมรวม  8 
องคประกอบ   ดังรายละเอียดดังนี้ 
  จากการพิจารณาตรวจสอบความเปนไปได ความถูกตอง ความสอดคลอง และการ
นําไปใชประโยชนของรางรูปแบบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  
สังกัดกรุงเทพมหานคร          โดยการเขาสัมภาษณเจาะลึกโดยใชวิ ธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship)    จํานวน  5  เครือขาย   ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหประสิทธิผลในภาพรวม
ของเครือขายมาจัดลําดับเครือขายโรงเรียนท่ีไดคาเฉลี่ยเลขคณิต  ภาพรวมประสิทธิผล  ระดับ
ประสิทธิผลสูงสุด  5 ลําดับแรกไดแก  เครือขายท่ี 21, 42 , 26 , 38 และ 27  ตามลําดับ  โดยคาเฉล่ีย
อยูในระดับ  4.26 – 4.60  จากนั้นไดไปเก็บขอมูลสัมภาษณเจาะลึกเพิ่มเติม  และนําแบบตรวจสอบ
รายการ (check  list )  ไปใหตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ   เพื่อตองการเพิ่มเติมความนาเช่ือถือใน
การสรางรูปแบบท่ีเหมาะสม  พบวา    รูปแบบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร   มีองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมมีจํานวน 8  
องคประกอบ   คือ 1) กิจกรรมท่ีทํารวมกัน(Activities)    2) การใชเทคโนโลยี  (Technology)    3) 
ทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership   Skill )  4) ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม     
(Opportunities given by leader for members  involvement)     5) การติดตอส่ือสาร
(Communication)       6) การมีสวนรวมของสมาชิก   (Employees)    7) องคการ(เครือขายโรงเรียน)
แบบมีสวนรวม  (Organization)  8) บรรยากาศการมีสวนรวม  (Environment)    และระดับ
ประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก            เปนรูปแบบท่ีมีความ
เปนไปไดเหมาะสมถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานเครือขายโรงเรียน     
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ในสังกัดกรุงเทพมหานครไดจริง  ซ่ึงสามารถแสดงเปนแผนภูมิของรูปแบบของการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร      ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        

                                                                               
                                                                                                  
 
 
 
 
 
  
 
แผนภูมิท่ี 24   รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    ท่ีมีประสิทธิผล   
                        สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
 จากแผนภูมิท่ี 24   มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใชปฏิบัติจริงในเร่ืองของ
การศึกษาเชิงลึกในแตละองคประกอบ และการจัดลําดับความสําคัญท้ัง 8 องคประกอบ เพื่อให
เครือขายโรงเรียนท้ัง  80  เครือขาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือสังกัดอ่ืนสามารถใช
กระบวนการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท้ัง 8 องคประกอบไดผลอยางสมบูรณ และ
ประสบผลสําเร็จเปนการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไดอยางแทจริง ซ่ึงในการนํา
รูปแบบการบริหารเครือโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานครไปใช
ควรดําเนินการดังนี้ 
  1.  ควรสรางความรูความเขาใจใหกับทุกฝายกอนนํารูปแบบนี้ไปใชจริง โดยเฉพาะ
การสรางความรูความเขาใจกับคณะกรรมการเครือขายโรงเรียนท้ัง  80  เครือขาย  โดยให

จัดกิจกรรมรวมกัน         

การใชเทคโนโลยี 

ทักษะภาวะผูนํา 

การมีสวนรวมของสมาชิก 

การจัดองคกร(เครือขาย) 

บรรยากาศแบบมีสวนรวม 

ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิก 
มีสวนรวม 

การติดตอส่ือสาร 
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คณะกรรมการทุกคนไมใชเฉพาะผูประสานเครือขายโรงเรียนไดรับทราบและเขาใจรวมกัน    เพื่อ
ทําใหเกิดความรวมมือและการชวยเหลือเครือขายโรงเรียนตอไป 
  2.  ควรจัดลําดับความสําคัญของแตละองคประกอบตามสภาพบริบทจริงของ
เครือขายโรงเรียน ซ่ึงบางองคประกอบอาจมีความสมบูรณแลว หรือบางองคประกอบตองปรับปรุง
เพิ่มเติม  เชน   องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี  พบวาบางเครือขายยังไมสามารถปฏิบัติใหได
ประสิทธิผล  อันเนื่องมาจากขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี   โดยเฉพาะการให
ความรูทางออนไลน    การแลกเปล่ียนเรียนรูทางเวปไซต (Website)    เวปบอรด(Web  board)    
เปนตน   ดังนั้นการแกปญหาดังกลาว  โดยมีการสอบคัดเลือกขาราชการครูท่ีมีความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 
  3.  ควรศึกษารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน        ท่ีมีความสอดคลองกับการ
กําหนดนโยบายของรัฐบาล    ของกรุงเทพมหานคร  หรือกระทรวงศึกษาธิการใหชัดเจนเพื่อใหเกิด
มุมมองท่ีแตกตางกัน  
  4.  ควรจะนําภาระงานของเครือขายโรงเรียนในปจจุบันเปนตัวต้ังแลวศึกษาวามี
องคประกอบใดท่ีจะสรางประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียนได  โดยขอใหมีการนํารูปแบบท่ีไดจาก
การศึกษาไปใชปฏิบัติจริงในเครือขายโรงเรียน   
  5.  ควรจะพิจารณาวาองคประกอบใดบางท่ีจะมีผลโดยตรงในการพัฒนาผูเรียนไปสู
ความเปนเลิศในดานความดี    ความเกงและมีความสุข  
  6.  ควรศึกษาบริบทของเครือขายโรงเรียนวาจะเรงพัฒนาในดานใด องคประกอบใด
ตามความจําเปนสําคัญของเครือขายโรงเรียน ซ่ึงเนนวาจะตองมีความจริงจังตอเนื่อง มีการผลักดัน
โดยท่ีผูบริหารจะตองเปนผูนํา ช้ีใหเห็นเปาหมายปลายทางของการพัฒนา  
  7.  ควรศึกษาองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารเครือขาย
โรงเรียน    มาใชเพ่ือชวยการบริหารเพราะการศึกษาเชิงลึกกับองคประกอบแตละองคประกอบเปน
การศึกษาเฉพาะดาน เนื่องจากแตละองคประกอบจะมีความสําคัญตางกันตามบริบทของเครือขาย
โรงเรียน 
  8.  ควรมีปจจัยสนับสนุนท่ีพอเพียงท้ังดานงบประมาณ   บุคลากร และเทคโนโลยี  
   9. ควรมีการสรางขวัญ กําลังใจใหกับผูปฏิบัติ โดยตองเปนผลลัพธตามระบบ
คุณธรรม และตองสรางความเขาใจใหตรงกันท้ังผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของคือ นักเรียน  
ผูปกครองและชุมชน  
   10. ควรมีการติดตาม ประเมินผล ความสําเร็จของการนําไปใชอยางตอเนื่องเพื่อให
การนํารูปแบบไปใชไดผลอยางแทจริง 
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  เม่ือนํารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  มาเปรียบเทียบกับการบริหารเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให
ประสบความสําเร็จนั้นบทบาทหนาท่ีของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญท่ีจะ
นําเครือขายของตนไปสูประสิทธิผล   พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียนเปนผูเช่ือมประสานให
เกิดกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและบุคลากรในเครือขาย   ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงสรางสรรคส่ิงใหมๆท่ีเรียกวา  นวัตกรรม   ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
สมาชิกและเครือขายอ่ืนภายนอก    ทําใหเกิดการสรางผูนําทางวิชาการภายในเครือขายของตนให
เปนแกนนําในการพัฒนาสมาชิกในเครือขายทุกโรงเรียนไดเกิดองคความรูรวมกันอยางทัดเทียม  
สามารถขยายผลสูเครือขายภายนอกได   และเปนผูยึดหลักการสําคัญของเครือขายโรงเรียนเปนแนว
ทางการปฏิบัติ             “รวมคิด   รวมทํา  รวมรับผิดชอบ   และรวมรับผลประโยชน”         ซ่ึงผู
ประสานงานเครือขายโรงเรียนตองใชองคประกอบทุกองคประกอบเขามาสงเสริมสนับสนุนในการ
บริหารเครือขายโรงเรียน      
  โดยสรุปเม่ือพิจารณาตามรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลสังกัด
กรุงเทพมหานคร  นั้นองคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ มีความสําคัญทุกองคประกอบ  แต
องคประกอบท่ีจะชวยสนับสนุนใหเครือขายโรงเรียนประสบความสําเร็จไดรวดเร็ว       คือ 
องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี       ผูท่ีสามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  ตอง
เปนบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง   ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวาบางเครือขายขาดบุคลากรดาน
นี้  ทําใหการขยายผลความรู  หรือการใหความรูทางออนไลนยังดําเนินการไมไดในบางเครือขาย   
และมีขอเสนอแนะใหสอบคัดเลือกขาราชการครูท่ีมีความรูความสามารถทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง  
ท่ีสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในเครือขาย     หรือระหวางเครือขายผานเวปไซต (Website) 
เปนตน 
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อภิปรายผล 
  

ผลจากการวิจัยคร้ังนี้มีประเด็นสําคัญ               และขอคนพบสามารถนํามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย      ผูวิจัยพบวา   1)  องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม   สังกัดกรุงเทพมหานคร       มีองคประกอบหลักท่ีสําคัญดานการบริหารแบบมีสวนรวมมี  
8 องคประกอบ  2)    ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อยูในระดับมาก    3) ไดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล      
สังกัดกรุงเทพมหานคร    ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม       มีองคประกอบหลักท่ี
สําคัญดานการบริหารแบบมีสวนรวมมี  8 องคประกอบ เรียงตามนํ้าหนักปจจัยจากมากไปหานอย  
ดังนี้คือ  องคประกอบท่ี 1  ไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมท่ีทํารวมกัน(Activities)  มากท่ีสุด ในลําดับ
ถัดมาไดแก องคประกอบท่ี  2   ดานการใชเทคโนโลยี  (Technology)     องคประกอบท่ี 3  ดาน
ทักษะภาวะผูนํา  (Leadership   Skill ) องคประกอบท่ี 4  ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม     
(Opportunities given by leader for members  involvement) องคประกอบท่ี 5   ดานการ
ติดตอส่ือสาร(Communication) แบบมีสวนรวม    องคประกอบท่ี 6  ดานการมีสวนรวมของสมาชิก        
(Employees)   องคประกอบท่ี  7  การจัดการจัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม (Organization)  
ตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวมนอยท่ีสุดไดแก   องคประกอบท่ี  8   
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (Environment)    จะเห็นไดวาเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร    เนนการจัดกิจกรรมรวมกันมากท่ีสุด      สวนดานบรรยากาศการมีสวนรวม
มีน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด        โดยภาพรวมขององคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม พบวา
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของเฮาส(House)  กลาวถึงรูปแบบของการบริหารแบบมีสวนรวม
ประกอบดวยปจจัย  3 ประการไดแก1) การแบงปนอํานาจ (Sharing   of  Power)  หมายถึง  ผูนํามี
การกระจายอํานาจไปสูผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด 2)  การแบงปนอิทธิพล  (Sharing   of  
Influence )         คือ  การยอมรับในอิทธิพลของผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด  3) การแบงปน
ขอมูลขาวสาร  (Sharing   of   Information)    หมายถึง  ปริมาณขาวสารท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับ  มี
จํานวนมากนอยเพียงใด  และการใชขอมูลในการบริหารมากนอยเพียงใด  และอยางไร  นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ แอนโทนี (Anthony)  ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมี
สวนรวมวามีองคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้     1) ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ 
(subordinate involvement)    2) ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเร่ืองสําคัญ (involvement in important 
decisions or issues)        3)  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority)  และตรงกับ
แนวคิดของ ซัชคิน (Sashkin)   ไดเสนอปจจัยสําคัญ   4   ประการในการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
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ดังนี้    1)  การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย  (Participation  in  Goal  Setting)     2)  การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ (Participation  in  Decision  Making)        3) การมีสวนรวมในการแกปญหา 
(Participation  in  Problem  Solving)  4) การมีสวนรวมในการเปล่ียนแปลง  (Participation  in  
Change) และสแวนสเบอรก (Swansburg) ไดแบงองคประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีสวน
รวมไว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  1)  การไววางใจกัน (trust)  2) ความผูกพัน (Commitment) 3) การ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and objectives) รวมกัน  4) ความเปนอิสระท่ีจะรับผิดชอบ
และสามารถดูแลตนเองได (Autonomy) 5) คุณลักษณะอ่ืนๆ (Other characteristics) คือใหทุกฝาย
เขามามีสวนรวมและการมีสวนรวมนั้นตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ  จากแนวคิด
ทฤษฎีดังกลาวพบความสอดคลองกับรูปแบบท่ีคนพบเกือบทุกประการ  จากขอคนพบดังกลาวจึง
ทําใหองคประกอบท้ัง 8 องคประกอบเปนรูปแบบของการบริหารเครือขายแบบมีสวนรวมท่ีมี
ประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีความเหมาะสมตามคุณลักษณะของแตละองคประกอบ 
 หากพิจารณาลําดับความสําคัญขององคประกอบท่ีคนพบทั้ง 8 องคประกอบ  ซ่ึงจัดลําดับ
ความสําคัญไดดังนี้ คือ  ลําดับท่ี 1  กิจกรรมท่ีทํารวมกัน   ลําดับท่ี 2    ดานการใชเทคโนโลยี ลําดับ
ท่ี 3  ทักษะดานภาวะผูนํา     ลําดับท่ี 4   ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม   ลําดับท่ี 5  ดาน
การติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม  ลําดับท่ี 6  ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ลําดับท่ี7  การจัดการ
จัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม และลําดับท่ี  8         ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม        เม่ือจัดลําดับความสําคัญท่ีมีผลตอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผลได  ดังนี้ 
 1. องคประกอบดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน   เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร     สามารถอธิบาย
วา  องคประกอบท่ี 1     นี้มีคาน้ําหนักปจจัย    เทากับ  0.74  ซ่ึงเปนคาน้ําหนักปจจัยท่ีสูงสุดของ
องคประกอบท้ังหมด         ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  มี
จุดเร่ิมตนหรือเปาหมายรวมกันท่ีเห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมคือ    การไดรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งภายในเครือขายโรงเรียนรวมกัน                 เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีสําคัญท่ีอธิบายองคประกอบ
นี้ ไดแก  1)  รวมดําเนินการกิจกรรมดานวิชาการ  เชน การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน นิทรรศการ
ฯลฯ  2)  รวมดําเนินการกิจกรรมดานการบริหารจัดการ  เชน การจัดทําสารสนเทศ  การวางแผน
ยุทธศาสตร ฯลฯ   3)  รวมดําเนินการกิจกรรมดานนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เชน  
ดนตรี  กีฬา     ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี  ชมรมตางๆ  4) รวมดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากร
หรือนักเรียนรวมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน  ซ่ึงกิจกรรมเหลาจะเกิดข้ึนไดนั้น
คณะกรรมการเครือขายโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูแทนครู (ในกรณีท่ีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน) และมีผูประสานงานเครือขาย
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โรงเรียนเปนประธานกรรมการ ตองรวมคิดวางแผน  รวมทํา    รวมรับผิดชอบ  และรวมประเมินผล   
ในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอเครือขายโรงเรียน            ซ่ึงสอดคลองกับเครือขายโรงเรียนใน
ตางประเทศ  เชน  ประเทศนิวซีแลนดกรมการกีฬาและสันทนาการนิวซีแลนดรวมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการริเร่ิมโครงการเพ่ือสนับสนุนการกีฬาของเด็กนักเรียน โดยการใหการ
สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศจํานวน 16 โรงเรียน  เปาหมายของโครงการไดแก    
การเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางการกีฬาของเด็กนักเรียน, การเพ่ิมความมั่นใจและความสามารถของครู
ในการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ,การเพิ่มคุณภาพและโอกาสในการเลนกีฬา   โครงการนี้อยู
ในชวงทดลองเปนระยะเวลา 2 ป ซ่ึงประกอบไปดวย 16 โรงเรียน 8 แหงอยูในเมืองโอคแลนด และ
อีก 8 แหงในแคนเตอรเบอรร่ี โรงเรียนเหลานี้แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบไปดวย North Shore, 
Counties Manukau, Christchurch และ Greater Canterbury แตละกลุมจะมีผูประสานงานทางการ
กีฬาชวยในเรื่องการจัดทําแผนการกีฬาใหโรงเรียน     ผูประสานงานเหลานี้จะทํางานอยางใกลชิด
กับท่ีปรึกษาวิชาพลศึกษา ซ่ึงจะเปนผูใหความรูแกครูในเร่ืองหลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิชาสุข
ศึกษาของประเทศนิวซีแลนด  บทบาทท่ีสําคัญของผูประสานงานกีฬาเหลานี้ คือ การประสานงาน
กับเครือขายในชุมชน และโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากิจกรรมของนักเรียน  โครงการนี้เปน
ความริเร่ิมระหวางกรมการกีฬาและสันทนาการนิวซีแลนดกับกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดเซ็น
สัญญาความรวมมือเพื่อพัฒนาความเปนอยูของนักเรียน โดยการสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรม
ตางๆกับชุมชน  จะเห็นไดวาสอดคลองกับกิจกรรมดานนันทการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงนับวาเปนความรวมมือกันภายในเครือขายโรงเรียน  และเกิดประโยชนตอตัว
นักเรียนโดยตรง  จึงเปนเหตุใหองคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกันมีความสําคัญเปนอันดับ
แรก ในการบริหารเครือขายโรงเรียน  และเปนองคประกอบท่ีผูบริหารกรุงเทพมหานครให
ความสําคัญเปนพิเศษ  จึงไดจัดสรรงบประมาณมาใหแกเครือขายโรงเรียนท้ัง 80 เครือขาย  จึงเปน
สาเหตุใหองคประกอบดานการทํากิจกรรมรวมกันมีความสําคัญท่ีสุด 
 2. องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญรองลงมาเปน
อันดับ 2  มีคาน้ําหนกัปจจยัเทากับ 0.72   ปจจุบันการนําเทคโนโลยมีาใชเพื่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูของนักเรียนมีการใชอยูแพรหลาย   ซ่ึงเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีสําคัญท่ีอธิบาย
องคประกอบนี้ เครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไดนําเทคโนโยลีท่ีทันสมัยมาใชในการ
บริหารมีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือส่ือสารท่ีสามารถสงขาวไดอยางรวดเร็ว และทุกรูปแบบ      
นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจดัทําโครงงาน    นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หลากหลาย มา
ใชในการจัดการการเรียนรู เชน มีการใหความรู  ทางออนไลน  มี เวปไซตของเครือขาย, มีเวปบอรด  
ผานเอกสารทางเวปไซต  เช่ือมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยรีะหวางโรงเรียนมีการแลกเปล่ียน หรือการ
ใหยืมเทคโนโลยี  เชน   CD     เคร่ืองใชทางเทคโนโลยีตางๆ    แลกเปล่ียนเรียนรู    ประชาสัมพันธ
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ผลงานเครือขายผาน เวปไซตของทุกโรงเรียน      ผลัดเปล่ียนเปนวิทยากรใหความรูครูนักเรียนตาม
ศักยภาพโรงเรียนและ ครูทําวิจยัการใชเทคโนโลยี  การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหเกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิผล   โดยเฉพาะหากเครือขายโรงเรียนมีการรวมมือชวยเหลือกันทางวิชาการ
โดยผานทางเวปไซตนับวาเปนประโยชนตอวงการศึกษา  เชน  ความรวมมือของสถาบัน หรือ
โรงเรียนท่ีมีความพรอมชวยเหลือโรงเรียนท่ีขาดความพรอมภายในเครือขาย  ดังเชนท่ีประเทศ
ฮองกง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  รวมมือกันเพือ่สรางวิทยาเขตออนไลนฮองกง  วิทยาเขต
ออนไลนฮองกง เปนวิทยาเขตบนอินเตอรเน็ตซ่ึงเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย โรงเรียน
มัธยมศึกษา   โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนอนุบาล โครงการนี้เปนความพยายามรวมกนั
ระหวางแปดสถาบันการศึกษา เพื่อท่ีจะสนับสนุนการศึกษาทางดานเทคโนโลยีขาวสารในประเทศ
ฮองกง และสรางความสัมพันธระหวางมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตางๆ ไดแก City University of 
Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan College, The Chinese University of Hong 
Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong 
Kong University of Science and Technology และ The University of Hong Kong   โครงการนี้
ไดรับการสนบัสนุนจาก UCG และ QEF     เปนเงินทุนจํานวน 18.9 ลานเหรียญฮองกง   วิทยาเขต
ออนไลนแหงนี้จะเปนแหลงขอมูลของเครือขายและแหลงสนับสนุนทางเทคนิคแกนักเรียน และครู 
ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากข้ึน  รวมถึงเปนการสนับสนุนการ
กระจายขอมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาอีกดวยโครงการนี้นําโดย Professor Wong Po Choi    
ผูอํานวยการวทิยาลัยเขตฮองกงออนไลน       และผูกอต้ัง Hong Kong School Net of The Chinese 
University of Hong Kong  กลาววา “การกอต้ังวิทยาลัยออนไลนแหงนี้ เปนความรวมมือรวมใจ
ระหวางมหาวทิยาลัย เพื่อท่ีจะสรางเครือขายทางการศึกษาออนไลนท่ีแข็งแรง อินเตอรเนต็เปน
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมาก แตยังใชนอยมากในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
นักเรียนสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อความบันเทิงเทานัน้ วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนี้ เปนการ
เช่ือมโยงโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวนกวา 350 แหงเขาดวยกัน และเปนแหลงเรียนรูโดยการ
มอบทรัพยากรทางการศึกษาและบริการทางการศึกษาตางๆ ทําใหครูและนักเรียนสามารถเขามา
ใชไดแมกระท่ังนอกเวลาเรียน โครงการนี้ชวยใหโรงเรียน ครู และ นกัเรียนไดใชอินเตอรเน็ตเพื่อ
การเรียนการสอน”   โรงเรียนท่ีเขารวมในโครงการนี้ จะมีโอกาสไดเขาไปใชบริการทาง
อินเตอรเน็ตมากมาย โดยไมจําเปนท่ีจะตองจัดการกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของตัวเอง 
เนื่องจากวิทยาลัยเขตออนไลนแหงนี้ใหอุปกรณท่ีจําเปนในการดูแลเครือขายอินเตอรเน็ต และสาย
ตอเขากับคอมพิวเตอรในแตโรงเรียน คอมพิวเตอรทุกเคร่ืองจะไดรับการตอเขากับบริการทาง
อินเตอรเน็ตตางๆ เชน        อีเมลล   ขาว    และการคนหาขอมูลบนเว็บ     นาย Y. W. Yeung     จาก 
Po Leung Kuk Wu Chung College ทําใหเกิดประสิทธิภาพและบริการตางๆเปนประโยชนอยางมาก 
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กลาวคือ ครูและนักเรียนมีอีเมลลเปนของตนเองเพ่ือการติดตอส่ือสาร และมีพื้นที่เว็บในการสราง
หนาเกีย่วกับการเรียนการสอน   วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนีม้อบอีเมลล และพ้ืนท่ีเว็บแกนักเรียน
และครูทุกคน     มีหนาขาวท่ีจะใหเขามาวิเคราะหวิจารณกัน      และยังมีซอฟทแวรตางๆท่ีชวยใน
การดูแลหนาเว็บ และระบบขอมูลซ่ึงเต็มไปดวยทรัพยากรและเน้ือหาทางการศึกษามากมาย อาจารย
มหาวิทยาลัย ครูจากโรงเรียนประถมและมัธยม รวมท้ังนักเรียนจํานวนกวาหาแสนคน สามารถคุย
กันเกีย่วกับหวัขอตางๆท้ังท่ีเกี่ยวและไมเกีย่วของกับการศึกษา การเร่ิมตนโครงการน้ีเปนกาวสําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีขาวสารในฮองกง  จึงนับวาเทคโนโลยีมีคุณคามหาศาลตอวง
การศึกษาอยางยิ่ง 

3. องคประกอบดานทักษะภาวะผูนํา   เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ี 3   ท่ีมี
คาน้ําหนกัปจจัยเทากับ  0.71  เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา   ผูนําเปนบุคคลสําคัญยิ่งในการบริหาร
องคการ  ท่ีจะชวยขับเคล่ือนใหองคการไปในทิศทางไดตามเปาหมายที่ตองการ  และเกดิ
ประสิทธิผลตอองคการมากท่ีสุด  ผูนําตองมีทักษะภาวะผูนํา   สําหรับในเครือขายโรงเรียน  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ผูนําของเครือขายโรงเรียนคือผูประสานงานเครือขาย ซ่ึงเม่ือพิจารณาตวัแปรที่
สําคัญท่ีอธิบายองคประกอบของทักษะภาวะผูนํา คือเปนผูประสานงานเครือขายมีมนุษยสัมพนัธท่ี
ดี     มีความมุงม่ัน  รักงาน มีความรับผิดชอบ   มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี     มีทักษะในการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง     เปนแบบอยางท่ีดี    มีวิสัยทัศนกวางไกล      มีความรู  ความสามารถในการบริหาร
จัดการงานของเครือขายอยางเปนระบบ  ใหเกียรติ  ไววางใจและยอมรับความสามารถของสมาชิก   
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขายโรงเรียน      เปนแกนนําในการประสานงานท่ีเขมแข็ง    
มีจิตสาธารณะ  อุทิศเวลาเพื่อสวนรวม  ใจกวางและเปนผูให       เสียสละเพ่ือสวนรวม   คํานึงถึง
ศักยภาพของสมาชิกแตละคนและนํามาใชใหเปน ประโยชน     มีความเชี่ยวชาญในการแกปญหา
การบริหาร  เปนผูประสานประโยชน  เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน    เปนผูนํายุคใหมท่ีนําไปสูการ
เปล่ียนแปลง     บริหารบนพื้นฐานของขอมูล      มีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ มี
ความสามารถในการเช่ือมโยงกับเครือขายภายนอก  เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย      เปน
ผูกระตุน  จูงใจ   ใหแรงเสริม    มีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก      กระตุนใหมีการเสนอทางเลือก
ตางๆและกล่ันกรองทางเลือก  ใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของสมาชิกท่ีไมคอย
แสดงออก     ปองกันคนที่มีบุคลิกครอบงํา  เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน    ชะลอการประเมิน
ทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน  ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี  ของ เฮาส 
(House )  ท่ีกลาววาองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่ง     ในการท่ีจะทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ข้ึนในองคการหรือไม  คือ  ผูนํา  จากแนวคิดของเฮาส (House ) ผูนําท่ีสามารถทําใหเกิดการบริหาร
แบบมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  คือ ผูนําท่ีมีพฤตกิรรม ดังตอไปน้ี  1)  มีการแบงปนขาวสาร
ขอมูลกับผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  2)  กันคนท่ีมีบุคลิกครอบงํา      เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอ่ืน 
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3)  เอาใจใสกบัความคิดเหน็ตางๆ  รวมท้ังขอเท็จจริง           และความรูสึกของผูปฏิบัติงานท่ีไมคอย
แสดงออก 4) ชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอ่ืน 5) กระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆ  
6)  ชะลอการประเมินทางเลือกไวจนกวาจะเสนอออกมาหมดแลว 7)  ช้ีแนะกระบวนการกล่ันกรอง
ทางเลือก   8)  เลือกแนวทางแกไข   9)  การตัดสินใจตองไมเปนระบบประจําซํ้าซาก (Routine)   10)  
ขอมูลในการตัดสินใจตองไมเปนมาตรฐานเกินไปและไมเปนระบบศูนยกลาง    11)ในการตัดสินใจ
แตละคร้ังตองใหเวลากับสมาชิกในการเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ     และตรงกบังานวิจยัของ 
รอชเช ( Roueche)      ไดศึกษาวิจยัเร่ืองวิสัยทัศนรวมของภาวะผูนํา   ในวิทยาลัยชุมชนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา       เขาไดศึกษาอธิการบดีวิทยาลัยชุมชนดเีดนจํานวน 256 แหง  พบวาประเด็นสําคัญ
ท่ีเกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบเปล่ียนแปลงสภาพประกอบดวย   การสรางวิสัยทัศนรวม    การทํางาน
เปนทีม     การประสานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ          บรรยากาศขององคการมีความสัมพันธ 
ระหวางสถาบันกับบุคลากรภายใน  การจูงใจคนใหมีสวนรวม  ความซ่ือสัตยและความมุงม่ันผูกพัน
ในการเรียนรูของบุคลากร  และจากแนวคิดของรอชเช   ( Roueche)          ตรงกับแนวคิดทฤษฎีของ  
แบส  (Bass) และ โคเฮน (Cohen) ท่ีกลาวถึง    1)  ภาวะผูนําแบบเปล่ียนสภาพ    (Transformational  
Leadership )  ท่ีตองสรางบารมี(Charismatic)     สรางแรงบันดาลใจ ( Inspiration)   การกระตุนเชาว
ปญญา (Intellectual Stimulation)    และ  การคํานึงถึงแตละบุคคล   (Individualized  Consideration)     
สนใจในผูรวมงานแตละคนอยางใกลชิด      สงเสริมและพัฒนาผูรวมงานตามความตองการ    ความ
สนใจ ความสามารถ        ตลอดจนปฏิบัติตอผูรวมงานอยางเทาเทียมกนั อาจจะชมเชยผูรวมงานเม่ือ
เขาทํางานไดด ี    ช้ีใหเห็นจดุออนของการทํางาน     และเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน       การมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคลนี้จะใหประสบการณท่ีเปนการเรียนรูแกผูรวมงาน      จะชวยพัฒนาการ
เปนผูนํา  เปนการส่ือความหมายแบบสองทาง     ซ่ึงชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจท่ีดีข้ึน       และ
สามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูรวมงาน             2)  ภาวะผูนําการแลกเปล่ียน 
(Transactional  Leadership )  หมายถึง  ภาวะผูนําตามทฤษฎี    ของแบส (Bass)         ประกอบดวย
องคประกอบยอยไดแก  การใหรางวัลตามสถานการณ   ( Contingent    Reward )    การบริหารแบบ
วางเฉย  (Management  by  Exception )       เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาภาวะผูนําเปนสวนสําคัญในการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีจะชวยประสานประโยชนเพื่อองคกร      ดวยการใชทักษะ
ของภาวะผูนําเปนเคร่ืองมือในการนําองคกร      ไปสูเปาหมายท่ีรวมกนักําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. องคประกอบดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม   เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
เปนอันดับท่ี 4  ซ่ึงมีคาน้ําหนักปจจยัเทากบั  0.70      นับวาผูนํานอกจากจะมีทักษะภาวะผูนํา       ดังได
กลาวมาแลวในองคประกอบท่ี 3       ผูนําที่ดีควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม      ซ่ึงเม่ือพิจารณา
ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีอธิบายองคประกอบนี้ไดแก   ผูนําหรือผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิก
เขารวมในกระบวนการตดัสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญ   เร่ืองการแกปญหา   การพัฒนา     และในเร่ืองการ
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เปล่ียนแปลง    รับฟงความคิดเห็นตางๆของสมาชิก     ขยายผลส่ิงท่ีไดรับจากผูบริหารชั้นสูงให
สมาชิกทุกคนรับรูรวมกัน     ใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ               และชวยเหลือสมาชิกในการ
ส่ือสารกับคนอ่ืน   ซ่ึงตรงกับแนวคิดของฮัลโลแรน (Halloran) เปรียบผูนําแบบมีสวนรวมวาเปน
ผูนําตามทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (McGregor) เหตผุลเพราะผูบริหารมองวาคนงานเปนคนตาม
ทฤษฎี Y ผูบริหารก็จะบริหารคนแบบ Y คือใหเกยีรติ      ใหความเช่ือถือ        และมอบหมายงาน
ใหรับผิดชอบ  และตรงกับงานวิจยัของสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ไว 4 รูปแบบ   ท่ีสอดคลองกับองคประกอบท่ี 5 นี้       คือ 2 รูปแบบแรก  คือ    1)การปรึกษาหารือ 
(consultative management) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ ไดมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (committee) รูปแบบนี้เปนการกระจายอํานาจ
การบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน มีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ
ดวย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดับตนข้ึนไป  2) กลุมคุณภาพ (Q.C. 
Circles) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานในรูปของกลุมบุคคล 3-10 คน ท่ีอยู
หนวยงานเดียวกัน  รูปแบบกลุมคุณภาพนี้เหมาะสําหรับใชผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ หรือระดับ
หัวหนางาน เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสทํางานรวมกนั เพื่อ
คนหาปญหา วิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกปญหาดวยตนเ อง ซ่ึงมี
กระบวนการในการบริหารกลุมสรางคุณภาพ 4 ข้ันตอน P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติ C 
(Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุงแกไข หรือ PDCA นั่นเอง   จากแนวคิดของ
ฮัลโลแรน (Halloran)  และสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง  นั้นจะพบวาผูนําจะบริหารผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา  
เชน  คนงาน  หรือพนักงาน  เปนการบริหารแบบบังคับบัญชา   ซ่ึงจะแตกตางจากเครือขายโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ท่ีผูนําหรือผูประสานงานเครือขายโรงเรียน   มีตําแหนงหนาท่ีเปนผูบริหาร
โรงเรียนเหมือนกับสมาชิกอีกหลายๆคน  จึงตองมีความละเอียดออนกวา  เพราะถาเกิดความรูสึกวา
ผูประสานงานเครือขายคือเจานายหรือผูบังคับบัญชาเม่ือไร  เม่ือนั้นการมีสวนรวมจะไมเกิด  แตจะ
เกิดปญหาตามมา  ดังนั้นผูประสานงานเครือขายจึงมีหนาท่ีเปนเพยีงผูประสานความรวมมือมากกวา
เปนผูบังคับบัญชา จึงจะทําใหเครือขายโรงเรียนไปสูเปาหมายรวมกันและเกิดประสิทธิผลโดย
แทจริง 
 5. องคประกอบดานการติดตอส่ือสาร  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปนอันดบัท่ี 5   
ท่ีมีคาน้ําหนกัปจจัยเทากับ 0.68การติดตอส่ือสารนับเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม เพราะหากขาดการติดตอส่ือสารยอมทําใหขาดประสิทธิผลของงานดวย  
รวมท้ังเทากับขาดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน  ในการติดตอส่ือสารของเครือขาย
โรงเรียน      สังกัดกรุงเทพมหานคร   ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีสําคัญท่ีอธิบายองคประกอบดาน
การติดตอส่ือสาร   ไดแก มีการติดตอส่ือสาร โดยตรงทางโทรศัพท   ซ่ึงใชวิธีวงจรโทรศพัท     
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นับเปนการประสานงานโดยตรงท่ีกระทํามากท่ีสุด       อีกวิธีคือจดหมายเชิญประชุม   โทรสาร      
คอมพิวเตอรออนไลนทางเวปไซตใช  อีเมล , เวปบอรด ,  เวปไซต    ตามลําดับ    ซ่ึงสวนใหญเปน
การติดตอพูดคุยท่ีไมเปนทางการ               เนือ่งจากสมาชิกลวนเปนผูบริหารโรงเรียนดวยกันการติดตอ 
ส่ือสารท่ีชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน       ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับกระบวนการ
ทํางาน  การติดตอส่ือสารท่ีมีระบบ  สะดวก  รวดเร็วและทันสมัย     ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจน
ผูรับเขาใจงาย   จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง   ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซ่ึงกันและ
กันเปนการเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนในเครือขายและระหวางเครือขาย             ทําใหสมาชิกมี
โอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูลขาวสารไดท่ัวถึง    ชวยสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกันคนหา
เปาหมายรวมกัน   มีลักษณะของใยแมงมมุ  คือ  สมาชิกสามารถเช่ือมโยงขอมูลหรือขาวสารซ่ึงกัน
และกันไดโดยตรง  โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง  ซ่ึงการติดตอส่ือสารนี้ตรงกับ
แนวคิดทฤษฎีของ  สแวนสเบอรก (Swansburg)  กลาววา    การส่ือสารกันโดยตรงนัน้      ทําใหไม
ตองมีการผานขอมูลขาวสารไปสูคนกลาง  ทําใหขอมูลไปสูผูรับ    ซ่ึงเปนการชวยลดปญหาการ
สูญหายของขอมูลขาวสารและลดระยะเวลาในการใหหรือกระจายขอมูลขาวสารได        ทําใหมี
การตอบสนองหรือตอบโตไดรวดเร็วอีกดวย  ขอมูลขาวสารนั้นจะไมไดอยูเฉพาะในกลุมผูบริหาร
เทานั้น          จะมีการกระจายขอมูลท่ีด ี  การบริหารจะมุงเนนใหเปนไปตามวัตถุประสงคจริงๆ           
โดยมีการใชการระดมความคิด ( Brain   storming)รวมกบัการใชกระบวนการทางคุณภาพ   ซ่ึงการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในลักษณะน้ีเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการบริหารแบบมีสวน
รวม  และตรงกับ ลูแทนส (Luthans)  ซ่ึงสรุปวา  ลักษณะของการส่ือสารในการบริหารแบบมีสวน
รวมนั้น    จะเนนการส่ือสารกันโดยตรง  และเปนการส่ือสารท่ีมีการกระจายขาวสารขอมูลอยางท่ัว
ท้ังองคการในทุกระดับของผูปฏิบัติ      ดังนั้นการส่ือสารในการบริหารแบบมีสวนรวมจึงมีลักษณะ
ของทิศทางในการส่ือสารทุกทิศทาง  ซ่ึงสามารถกระทําไดท้ังแนวดิ่งและแนวนอน  ประกอบดวย  
การส่ือสารจากบนลงลาง (downward   communication)     คือ  การส่ือสารจากระดับหนึ่งไปสู
ระดับหนึ่งท่ีต่าํกวาในองคการ    วิธีนี้มักใชเพื่อการส่ังงานใหเปนไปตามเปาหมาย  การสอนงาน  
การชี้แจงผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการดาํเนินการ  การชี้ใหเห็นปญหาท่ีสําคัญ  และ
การปอนกลับเกี่ยวกับขอมูลทางดานพฤติกรรม  การส่ือสารแบบบนลงลางไมจําเปนตองใชแบบ
เผชิญหนาเสมอไป  เชน  ฝายบริหารสงจดหมายมายังพนกังานเพ่ือแนะนํานโยบายใหมของ
องคการ  ซ่ึงลักษณะน้ีถือเปนการส่ือสารแบบบนลงลางเชนกัน   และการส่ือสารจากลางข้ึนบน 
(upward   communication)  คือ  การส่ือสารจากระดับหนึ่งไปยังระดับท่ีสูงกวาในองคการ  มักใช
ในลักษณะการใหขอมูลยอนกลับจากลางข้ึนบน  เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติมีความเขาใจหรือมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย และเปนการแจงปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
การส่ือสารจากลางข้ึนบนในการบริหารแบบมีสวนรวม  จะทําใหผูบริหารไดทราบวาสมาชิกหรือ
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ผูใตบังคับบัญชา มีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับงาน  ผูรวมงานของเขาและองคการ   โดยท่ัว ๆไปการ
ส่ือสารลักษณะนี้เปนการอาศัยความคิดเหน็ของสมาชิกในการปรับปรุงส่ิงตางๆไดดวย  ซ่ึงเปน
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวม   ลักษณะของการส่ือสารจากลางข้ึนบน  
อาจใชลักษณะของการรายงานจากผูปฏิบัติระดับลาง  เพื่อใหผูบริหารระดับตน  ระดับกลาง  หรือ
ระดับสูงไดรับทราบหรือตรวจดูอีกคร้ัง  โดยอาจกระทําในรูปกลองรับความคิดเหน็ สํารวจทัศนคติ
พนักงาน  การเปดอภิปรายระหวางผูบริหารระดับตางๆ  กับพนกังานหรือผูใตบังคับบัญชา  และ
การจัดการใหมีโอกาสในการพูดคุยปรึกษาอยางไมเปนทางการ  ซ่ึงสมาชิกหรือผูใตบังคับบัญชา    
มีโอกาสที่จะอภิปรายปญหากับผูบริหาร  หัวหนา    หรือตัวแทนผูบริหารอยางใกลชิด      จากการ
ส่ือสารโดยตรงตามแนวความคิดของสแวนสเบอรก (Swansburg)  และการส่ือสาร 2 แบบ  คือ 
แบบบนลงลางกับแบบลางข้ึนบน      ของลูแทนส (Luthans)  มีลักษณะคลายการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม  สังกัดกรุงเทพมหานคร คือสวนใหญจะติดตอส่ือสารโดยตรง  มีบางคร้ัง
ท่ีตองการความรวดเร็ว  ก็จะติดตอส่ือสารแบบบนลงลาง   แตโดยสวนรวมและสวนใหญ  มักเปน
การติดตอส่ือสารในแนวราบหรือการติดตอส่ือสารแบบสองทาง เพราะคณะกรรมการเครือขาย
โรงเรียน  สวนใหญเปนผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน  มีบางเล็กนอยท่ีบาง
โรงเรียนไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน  ก็ใชผูแทนครูแทน  แตสวนใหญผูท่ีเขาประชุมมักไมมี
ผูแทนครู    เพราะเกรงวาจะตองสอนนักเรียน      ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ วรนาถ   แสงมณี   กลาววา  
การส่ือสารระดับเดียวกนัหรือการส่ือสารในแนวราบ  (lateral   communication)   คือ การส่ือสาร
ระหวางสมาชิกของกลุมเดียวกัน  ในระดบัเดียวกัน  เชน  ระหวางผูบริหารระดับเดียวกัน  หรือ
ระดับบุคคลในระดับเทาเทียมกัน  การส่ือสารแบบแนวราบจะสามารถทุนเวลา  และทําใหสะดวก
ในการรวมมือ  การส่ือสารท่ีติดอยูกับโครงสรางในแนวดิ่งอยางเครงครัดอาจทําใหการส่ือสารขาด
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของการถายทอดท่ีถูกตองแมนยําของขาวสารได   สวนการสื่อสาร
แบบสองทาง  (two-way   communication)    เปนรูปแบบการส่ือสารท่ีเปดโอกาสใหท้ังผูบริหาร
และสมาชิกสามารถแลกเปล่ียนติดตอส่ือสารขอมูล  หรือใชระบบของขอมูลยอนกลับระหวางกนั
ได  ซ่ึงถือวาเปนแนวทางท่ีทําใหการส่ือสารมีประสิทธิภาพ  และเปนวิธีการท่ีสามารถสงเสริมขวัญ
และกําลังใจตลอดจนความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของบุคลากรในองคการทุกคน       
     6.  องคประกอบดานการมีสวนรวมของสมาชิก   เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญเปน
อันดับท่ี 6  ซ่ึงมีคาน้ําหนกัปจจัยเทากับ  0.64   ซ่ึงคาน้ําหนักปจจยันัน้ใกลเคียงกับองคประกอบท่ี 2-5  
จึงนับวาองคประกอบนี้นาจะมีความสําคัญตอการบริหารแบบมีสวนรวมเชนกัน  โดยเฉพาะการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  นาจะสําคัญมากเชนองคประกอบอ่ืนๆ  ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัวแปรท่ี
สําคัญท่ีอธิบายองคประกอบนีไ้ดแก    สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบในส่ิงท่ีตัดสินใจ  
สมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มที่ตามกระบวนการมีสวนรวม  
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เนนการทํางานเปนทีม  และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมีสวนรวม  มีการรับรูรวมกนัถึงเหตุผลการ
เขารวมเปนเครือขายวาตองมีการเติมเต็ม  แบงปนชวยเหลือกัน  การมีวิสัยทศันรวมกนั  รวม
แกปญหา  พัฒนางานดวยกัน  สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถและ
ศักยภาพของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค     มีการแลกเปล่ียนขอมูลในเครือขาย   นาํจุดดีจดุแข็งมา
แลกเปล่ียนเรียนรู   มีการเรียนรูเกีย่วกับความจําเปนและความตองการของตนเองและผูอ่ืน   ใช
เปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีรวมกันกําหนดข้ึนเปนแนวทางในการดําเนินงาน   มีการพึ่งพิงกันดาน
ทรัพยากร   ความรู  เงินทุน  กําลังคน สถานท่ี ฯลฯ  แสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือ
ทรัพยากรที่มีอยูภายในเครือขายมาใช   และสมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค  นวัตกรรม จน เปน
นวัตกรรมตนแบบใหกับผูอ่ืนตอไป     ในการมีสวนรวมของสมาชิกในทางปฏิบัติเปนเร่ืองคอนขาง
ยาก  ผูนําจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมประสบความสําเร็จ  สามารถจูงใจ
ใหสมาชิกมีสวนรวมตามตัวแปรนั้น    ตองมีกระบวนการบริหารหรือมีรูปแบบบริหารท่ีชัดเจน  ตามที่
พุตต้ี (Putti)  ไดเสนอการบริหารโดยกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมวา มี 8 รูปแบบ  คือ  1)  
การวางแผนแบบสแกนลอน (the  Scanlon  plan)  เปนแนวทางท่ีประสบความสําเร็จมากท่ีสุด
แนวทางหนึ่ง  เปนการทํางานเปนทีมระหวางคนงานกับผูบริหารเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิต  คาจาง  และผลกําไร  2)  เจเคกรุป (Jishu  Kanri : JK)  เปนการจัดต้ังกลุมอิสระเล็กๆท่ีมี
อํานาจเดด็ขาด  กลุมเหลานี้จะพิจารณาปญหาท่ีเกี่ยวกับการทํางาน  แลวพยายามที่จะหาขอยุติอยาง
สรางสรรค  ผูนําบางกลุมอาจจะไดรับการเลือกตั้งหรือสับเปล่ียนกนัระหวางสมาชิกภายในกลุม  
กลุมจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  3)  การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative  
hierarchy)  เปนวิธีการท่ีใหลูกจางมีสวนรวมในการตัดสินใจ  โดยผานเครือขายคณะกรรมการตางๆ  
ซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมตางๆในบริษัท  4)  ทีกรุป (T-group  approach  or  sensitivity)  วิธีการนี้
เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพนัธของฝายบริหาร เทคนิค
ชนิดนี้ใชเพื่อทําความเขาใจคนอ่ืนและทํางานรวมกับผูอ่ืนรูถึงคานิยม  แรงจูงใจ  จุดออนและจุด
แข็งของผูใตบังคับบัญชา  โดยท่ีแตละคนตองเขาใจตนเองกอน   5) การบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกบั 
ผูบริหารระดับตางๆในองคการ  (multiple  management)       เปนการบริหารแบบมีสวนรวม       ใน 
กระบวนการตดัสินใจ โดยมีความต้ังใจท่ีจะแกไขขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนจากการตดัสินใจเพยีงคน
เดียว  จึงตองการท่ีจะใหบุคคลระดับตางๆมีสวนรวมในการบริหารดวย  6) คิวซีซี (Quality  control  
circle)  ระบบคิวซีซีเปนการทํางานของคนกลุมเล็กๆ  ซ่ึงมีบุคลากรตั้งแต  3-15  คน  โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะแกไขปญหารวมกนั  โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน  จากนั้นจงึ
หาแนวทางแกไข 7)  แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (committee   
approach  for  participation )  คณะกรรมการเปนเคร่ืองมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหาร
แบบมีสวนรวมไปใชปฏิบัต ิ    โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาพนกังานปฏิบัติ   คณะกรรมการ
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จะเปนกลุมท่ีจดัต้ังช่ัวคราว      เพื่อปรึกษาปญหาเฉพาะหนา  8)  การมีสวนรวมและการสรางทีม 
(participation   and  team  building )  กิจกรรมการมีสวนรวมและการสรางทีมงานมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชิด เม่ือการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรในการบริหารของบุคลากรใน
องคการมีความม่ันคง  สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความคิดริเร่ิม  ซ่ึงรูปแบบของ
พุตต้ีมีความใกลเคียงกับองคประกอบท่ี 6 ของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  และ
สอดคลองกับงานวิจยัของ  สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไว 4 รูปแบบ 
ซ่ึงสอดคลองในรูปแบบท่ี 4-5  ดังนี้   ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีไดผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกตางจากขอเสนอแนะท่ี
มักพบเหน็ท่ัวไป ท่ีมีลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเหน็  รูปแบบนี้จะมีแบบฟอรม
ขอเสนอแนะใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของกรอกตามแบบท่ีกําหนด  และระบบสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ (employee ownership plan) รูปแบบนี้พบมากในการ
บริหารกิจการของบริษัท หนวยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุก
ระดับมีสวนเปนเจาของกจิการดวยการลงทุนซ้ือหุนของบริษัท หรือบริษัทอาจจายโบนัสสวนหนึ่ง
เปนทุนเรือนหุนในแตละป   จะชวยใหผูปฏิบัติมีความรูสึกเปนเจาของกิจการเอง    และมีความรูสึก
ผูกพันในการปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชนรวมกัน  สําหรับรูปแบบหลังท่ีใหผูปฏิบัติทุกระดับเปน
เจาของกิจการ  ซ่ึงตรงกับเครือขายโรงเรียนท่ีใหสมาชิกเปนเจาของโครงการหรือกจิกรรมภายใน
เครือขาย  จะทําใหเขารูสึกเปนเจา  กอใหเกิดประโยชนตอการบริหารแบบมีสวนรวมเปนอยางยิง่
ดังท่ี  เดวิส (Davis ) ไดสรุปประโยชนของการมีสวนรวมไว 14 ประการ คือ  1) เพิ่มผลผลิตให
สูงข้ึน    2)  คุณภาพของงานดีข้ึน  3) ไดรับความคิดเห็นมากข้ึน   4) มีแรงจูงใจมากข้ึน 5) มี
ความรูสึกยอมรับซ่ึงกันและกัน  6) ทําใหนับถือตนเองมากข้ึน 7) มีความพึงพอใจตองานสูงข้ึน  8) 
มีความรวมมือกันมากข้ึน 9) ลดความเครียดลงได   10)มีความผูกพันตอเปาหมายของงานสูงข้ึน  
11) ยอมรับตอการเปล่ียนแปลงไดดีข้ึน 12) ลดอัตราการเปล่ียนงาน  13)ลดการขาดงาน  และ  14) มี
การส่ือสารกันดีข้ึน  การมีสวนรวมของสมาชิกกอใหเกดิประโยชนมากมาย   ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ   
กอรดอน (Gordon)  และสแวนสเบอรก(Swansburg)  ไดนําสรุปและเสนอในลักษณะของ
ประโยชนท่ัวไปของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้    พนักงานมีความไววางใจ
กันสูงและสนบัสนุนซ่ึงกันและกัน  ชวยใหตัดอัตราของพนักงานแบบเต็มเวลาลงได ลดอัตราของ
พนักงานระดบับริหารลง และลดจํานวนผูเช่ียวชาญในแตละแผนกลง     เพิ่มความรับผิดชอบใหกับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  ลดความสับสนเกี่ยวกับความตองการของงาน ท้ังของผูชํานาญงานและ
ผูปฏิบัติงานโดยการบริหารแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุงการติดตอส่ือสารใหดีข้ึน  สงเสริมบทบาท
ในการปฏิบัติงาน ชวยใหนิเทศตนเองได คนงานเขามามีสวนรวมในการระบุปญหา แกไขปญหา 
สนับสนุนการทํางานและชวยใหเกิดการพฒันาอาชีพ    มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากข้ึน      
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เขาใจกฎระเบียบไดชัดเจนข้ึนเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลงานเพ่ิมข้ึน  ทําใหเกดิ
ทีมงานท่ีมีความรวมมือรวมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการตัดสินใจ และทําใหเขาใจ
องคการไดดีข้ึน  ปรับปรุงการติดตอส่ือสารในองคการ  ลดการขาดงาน   เพิ่มประสิทธิผลและ
ผลผลิตในงาน ทําใหเกดิการปรับปรุงคุณภาพของงานและทักษะในการทํางาน   เพิ่มขวัญและ
แรงจูงใจในการทํางาน เพิ่มความกระตือรือรนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ
ผูปฏิบัติงาน ทําใหงานและคุณคาของงานมีความเปนรูปธรรม     ไดความคิดใหมๆในการตัดสินใจ
และแกปญหา  แสดงใหเห็นถึงผูนําท่ีมีความสามารถไดอยางชัดเจน  ชวยใหคนงานเขาใจถึง
เปาหมายและวัตถุประสงคของวิชาชีพไดอยางชัดเจน   ลดการหมุนเวียนเปล่ียนงานและสรางความ
ม่ันคงในงาน  เพิ่มความผูกพันตอองคการ โดยคนงานมีทัศนคติในทางท่ีดีเพิ่มข้ึน  การทํางานนอก
เวลาลดลง     ลดตนทุนลง  เปนการสงเสริมทักษะและชวยใหคนงานไดคนพบความสามารถพิเศษ
ของตนเองซ่ึงเปนประโยชนตอวิชาชีพ  เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน  เกิดความยอมรับท่ีจะ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะชวยทําใหเพิ่มความสามารถของแต
ละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรียนรูองคการ การปรับตัวและการพฒันาสูความเปนเลิศ   ตามท่ี
สองนักคิดทฤษฎีไดกลาวนัน้จะเห็นไดวาเปนการบริหารธุรกิจ  บริษัทหางราน  จึงเกีย่วของการขาด
งาน  เปล่ียนงาน  ตัดอัตราของพนักงาน  แตในสวนอ่ืนๆนบัวาสอดคลองกับตัวแปรท่ีไดศึกษา 

    7. องคประกอบดานองคการ(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม    เปนองคประกอบท่ีมี
ความสําคัญเปนอันดับท่ี 7  ซ่ึงมีคาน้ําหนกัปจจยัเทากับ  0.61    ซ่ึงคาน้ําหนกัปจจยันั้นใกลเคียงกับ
องคประกอบท่ี 2-6    จึงนับวาองคประกอบนี้นาจะมีความสําคัญตอการบริหารแบบมีสวนรวมเชนกนั  
โดยเฉพาะการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  นาจะสําคัญมากเชนองคประกอบอ่ืนๆ  ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาตวัแปรท่ีสําคัญท่ีอธิบายองคประกอบนี้ไดแก  มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน  
ประกอบดวย โรงเรียนในเครือขาย ประมาณ   4 - 8 โรงเรียน  แตละโรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน  
รองผูอํานวยการโรงเรียน  หรือผูแทนครู (กรณีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน )   รวมเปนกรรมการ 
การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมาย   กําหนดบทบาทการดําเนินงานของ
สมาชิกชัดเจนและปฏิบัติตามบทบาทได   เปนองคการในลักษณะเครอืขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวม
ภายในเครือขายโรงเรียน  บริหารงานอยางเปนเอกภาพ   มีระเบียบ กฎ  กติกา  หรือขอบังคับนอย 
เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และชวยเหลือ  เปนองคการในลักษณะ
เครือขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวมระหวางเครือขาย   มีกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ท่ีมีความรู
ความสามารถเปนท่ีปรึกษาเครือขาย   จากโครงสรางองคการของเครือขายโรงเรียน  สังกดั
กรุงเทพมหานคร   สอดคลองกับความหมายของการจัดองคการตามแนวคิดของธงชัย  สันติวงษ  
ใหความหมายวาการจดัองคการ  หมายถึง   การกําหนดโครงสราง  อํานาจหนาท่ี  การแบงสวนงาน  
และการจดัสายงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวตัถุประสงค   การจัดองคการ  เปนหนาท่ี
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ของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบหนาท่ีงานตางๆภายในองคการ    การจัดองคการเปนเร่ือง
ท่ีตอเนื่อง  และเปนเหตุเปนผลโดยตรงจากแผนงานท่ีกําหนดไว  โครงสรางองคการท่ีจัดคือ  ความ
พยายามท่ีจะใหมีส่ือ  เคร่ืองมือ  หนทางท่ีจะทําใหงานท่ีวางแผนสําเร็จลงได  ดังนั้นองคการจึงควร
มีความสมดุลกับความจําเปนของปริมาณงานท่ีกําหนด  การจัดองคการแสดงใหเห็นถึงกระแสการ
ไหลของงาน  ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงขอบเขตของงาน  เปนกรอบชวยเช่ือมโยงความพยายาม
จากข้ันตอนการวางแผนไปสูผลสําเร็จในข้ันตอนของการควบคุมจัดวางชองทาง เพื่อการ
ติดตอส่ือสารและการตัดสินใจ ปองกันการทํางานซํ้าซอน  และขจัดความขัดแยงในหนาท่ีการงาน  
ชวยใหกําลังความพยายามมีจุดหมายชัดเจน โดยการจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับเปาหมายตางๆ  
นอกจากนี้โครงสรางขององคการจําเปนตองเปล่ียนแปลงใหเหมาะสม และเขาไดกับสภาพแวดลอม  
ถาวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติงานขององคการเปล่ียนไป    ความจําเปนในการปรับปรุงระบบ
ยอยตางๆ   และการจดัความสัมพันธระหวางระบบยอยก็ตองเกิดข้ึนตามมา  จะเห็นไดวาการจดั
โครงสรางขององคการของเครือขายโรงเรียนในแตละเครือขายจะไมแตกตางกัน คือ  เปนรูป
คณะกรรมการประกอบดวย  ประธานกรรมการหรือผูประสานเครือขาย เลขานุการและกรรมการ 
จากการสัมภาษณผูประสานงานเครือขายและผูบริหารโรงเรียนพบวา  บางเครือขายแบงสมาชิกตาม
โครงสรางงานบริหารโรงเรียน 4 ฝายไดแก  ฝายบริหารท่ัวไป   ฝายวิชาการ  ฝายงบประมาณ  และ
ฝายบริหารงานบุคลากร  และปฏิบัตติามบทบาท  แตบางเครือขายจะแบงตามหนาท่ีตามช่ือ
โครงการ  เชน  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร   โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เปนตน  แต
ภาพรวมแลวจะแบงตามตัวบุคคลเปน  ประธาน  กรรมการและเลขานุการ  และรวมกันดําเนนิ
โครงการรวมกัน  โดยเปนกรรมการรับผิดชอบในแตละโครงการ  เชน  โครงการสงเสริมวิทยฐาน
ครู  ก็จะแบงงานเปน     ฝายสถานท่ี  แสง  เสียง   ฝายตอนรับ  ฝายอาหารและเครื่องดืม่  ฝายพิธีการ 
พิธีกร  ฝายเอกสาร   ฝายบันทึกภาพและรวบรวมรูปเลม  ฝายประเมินผล เปนตน  และทาง
ปฏิบัติงานจะเปนโครงสรางองคการท่ีไมเปนทางการ   ซ่ึง  ลูเนนเบอรกและออนสเต็น (Lunenberg  
and  Ornstein )  กลาวถึงรูปแบบการจัดโครงสรางองคการ ( Organization  structure )  อาจแบงเปน
แบบใหญๆได  2  รูปแบบ  คือ  โครงสรางองคการท่ีเปนทางการ  และโครงสรางองคการท่ีไมเปน
ทางการ  ซ่ึงโครงสรางองคการท่ีเปนทางการจะมีลักษณะท่ีมีลําดับข้ันการบังคับบัญชา  กําหนด
ตําแหนงหนาท่ี มีการแบงสัดสวนงานซ่ึงทําใหบุคลากรมีความรู  ความชํานาญเพิ่มข้ึน  มีการ
พิจารณาผลงานตามความสามารถ   รูปแบบการจัดโครงสรางองคการ  แบงไดดังนี ้  1)   การจัด
โครงสรางองคการแบบแบงแยกตามหนาท่ี (Functional structure)  โครงสรางจัดข้ึนจะมีการจดัแบง
สายงาน  โดยถือเอาประเภทของงานหรือหนาท่ีในการทํางานตางๆเปนหลัก 2) การจัดโครงสราง
องคการแบบแบงสวนงานออกเปนหนวยงาน (Divisional structure)  ในการจดัองคการประเภทนี้  
อาจแบงออกโดยยึดถือหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน  แตท่ีนิยมกนัมากคือ  การจัดแบงออกตาม
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ผลิตภัณฑและการแบงออกตามพ้ืนท่ี   3)  การจัดโครงสรางแบบผสม  มักเปนโครงสรางของ
องคการท่ีจัดแบงข้ึน  โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับขององคการเปนหลัก  การจัดกลุมกิจกรรมหรือ
การจัดแผนกงานในระดับตางๆจะไมมีกฎเกณฑตายตัว  ข้ึนอยูกบัความเหมาะสมกับบริบทของ
องคการ  การจัดโครงสรางแบบผสม  อาจใชหลักเกณฑของการแบงตามหนาท่ี  จดัแบงออกตาม
ผลิตภัณฑและการแบงออกตามพ้ืนท่ีผสมกันในแตละระดับข้ันก็ได  4)  การจัดโครงสรางองคการ
แบบ matrix  เปนการจดัองคการท่ีพยายามรักษาสมดุลระหวางหนาท่ีกับฝายผลิตใหพอเหมาะกนั  
ลักษณะท่ีสําคัญคือ การใหอํานาจสองตําแหนงหนาท่ี  แทนท่ีจะเปนเพียงตําแหนงเดียว  ซ่ึงมักจะ
ไมคอยพบ  แตมักนําไปใชกับองคการท่ีมีขนาดใหญ  5)  การจัดโครงสรางองคการแบบสายงาน
เปนหลักและสายงานใหคําปรึกษา ( line  and  staff  organization ) เปนการจัดองคการในปจจุบันท่ี
ประกอบดวยบุคคลสองกลุม  คือ  กลุมผูปฏิบัติงานเปนหลัก  มีสายบังคับบัญชา  มีอํานาจหนาท่ี
และอีกกลุมเปนท่ีปรึกษา  มีหนาท่ีใหคําแนะนํา   ในการจัดโครงสรางองคการถาพิจารณาแลวพบวา
แบท่ี 1 – 3 คอนขางจะคลายกับการจัดองคการของเครือขายโรงเรียน  คือ  แบงแยกตามหนาท่ี 
จัดแบงออกตามผลิตภัณฑหรือเนื้องานและการแบงออกตามพ้ืนท่ี  และแบบผสมแบบท่ี  1 กับ แบบ
ท่ี 2   สวนแบบที่ 4 -5 มีความแตกตางจากการจดัโครงสรางองคการของเครือขายโรงเรียน  
เนื่องจากบริบทตางกัน  ในการจัดองคการมีความสําคัญ  และเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอประสิทธิผล
องคการ  เนื่องจากการจดัองคการท่ีดีจะกอใหเกิดผลดตีอการปฏิบัติงาน  ทําใหเห็นความสัมพนัธ
ระหวางหนวยงานหรือสวนตางๆในองคการ  สะดวกในการนิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  ทําให
ผูปฏิบัติงานเกดิความชัดเจนในบทบาทและหนาท่ีของตน 
     8.  องคประกอบดาน บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม เปนตัวแปรมีคาน้าํหนัก 
ปจจัยนอยท่ีสุด   เพยีง  0.56     บรรยากาศในท่ีนีห้มายถึง  บรรยากาศในการทํางาน  ซ่ึงไมไดเนนถึง
สถานท่ีและส่ิงแวดลอม  แตเนนถึงบรรยากาศของการรวมงาน   ซ่ึงเมื่อพิจารณาตวัแปรท่ีสําคัญท่ี
อธิบายองคประกอบนีไ้ดแก  มีความเปนกลัยาณมิตร   มีความเปนธรรมและโปรงใส   มีบรรยากาศ
ของการทํางานท่ีเทาเทียม  เสมอภาค  เปนประชาธิปไตย    มีการไววางใจกนั  เปดใจรับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิก  มีการยกยอง ชมเชย  และใหความดีความชอบที่เหมาะสม  บรรยากาศการ
ประชุมแบบไมเปนทางการ  เปนกันเอง      มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการ
สนับสนุนจากภายนอก  บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและรวมมือ    บรรยากาศ
แบบพลังเกื้อกลู  สามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั   มีความผูกพัน  ดวยความรูสึกของความเปน
เจาของเครือขายรวมกนั   บรรยากาศองคการเอ้ือตอการทํางานแบบทีม      มีความเปนอิสระหรือ
ความเปนตัวของตัวเอง     พึ่งพาอาศัยกนัชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหข้ึนมาเทาเทียม  และ
กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ   ซ่ึงตรงกับแนวคิดของพุตตี้  
(Putti)  กลาววา  การนําการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชในองคการมักจะไมประสบความสําเร็จ       
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มักจะมีสาเหตมุาจากหลายปจจัย ดวยเหตุนี้     เพื่อใหการคาดหวังจากการนําการบริหารโดยการมี
สวนรวมไปใชประสบความสําเร็จนั้น จึงควรคํานึงถึงเง่ือนไขในการสรางบรรยากาศการบริหาร
แบบมีสวนรวมในองคการ  ซ่ึงระบุไวเปนขอๆดังนี้คือ  ภาวะจิตใจและกําลังความสามารถในการ
รวมกิจกรรม และสมัครใจรวมกิจกรรม    1) ผูรวมงานชอบท่ีจะรวมกิจกรรมอะไร  2)  กิจกรรมท่ี
ผูรวมงานจะมีสวนรวมจะมีผลไดเสียกับเขาในอนาคตอยางไร  3)  กาลเวลาเหมาะสมท่ีจะใหเขามี
สวนรวมอยางมีความหมายหรือไม  4)การมีสวนรวมมีผลคุมคามากนอยเพยีงใด  และสอดคลองกับ  
เดวิส และนวิสตรอม (Davis & Newstrom)  กลาววารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย องคประกอบ 5 องคประกอบคือ    1)  บรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment)  
2) องคการแบบมีสวนรวม (Organization) 3) ภาวะผูนํา (Leadership)  4) การใชเทคโนโลย ี
(Technology)  5) ผูรวมงาน (Employees)  มีสวนรวมในการบริหาร  จะเหน็วาบรรยากาศของการมี
สวนรวมก็มีความสําคัญตอการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   แมวาจะมีความสําคัญ
อันดับสุดทายก็ตาม   หากเครือขายใดขาดซ่ึงบรรยากาศของการมีสวนรวมก็อาจทําใหไมประสบ
ความสําเร็จในการบริหารเครือขายโรงเรียน  จึงมีความจําเปนในทุกองคประกอบท่ีผูประสานงาน
เครือขายและกรรมการบริหารเครือขายโรงเรียนตองคํานึงถึงท้ัง 8 องคประกอบหลัก  รวมท้ังตัว
แปรยอยทุกตวัแปร 
 
 2.  ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก    ซ่ึงดานประสิทธิผลประกอบดวย    3  องคประกอบ  ไดแก  1) ดานการบริหารจัดการ     
2)   ดานการพฒันา  และ 3 )  ดานผลการพฒันา  ดังรายละเอียด  ดังตอไปนี ้
 2.1  ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย   6 ตัวแปร  คือ   1) การมีสวนรวมของบุคลากร
ในเครือขายทุกฝาย  2) มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ สมาชิกปฏิบัติงานในหนาท่ีเต็ม
ศักยภาพ และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสมํ่าเสมอตอเนื่อง  3)มีความ
เช่ือมโยงระหวางปญหา  แนวคิด  และวธีิพัฒนาตามวตัถุประสงคของเครือขาย  4) มีการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สามารถเช่ือมโยงและ
ใหบริการดานบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู  นําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดจริงอยางเปน
รูปธรรม 5)การติดตาม   ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง        6)  มีนวัตกรรมท่ีเปน
ข้ันตอนการทาํงานท่ีชัดเจนนําไปสูความสําเร็จท่ีจะเกิดผลไดจริง       พบวาสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของแคมพเบลล (Campbell) เสนอแนะตัวบงช้ีในการประเมินหนาท่ีหลัก 4 ประการ  ไดแก  
1) การปรับตัว  (Adaptation - A)       ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัดประสิทธิผลไดแก    ความสามารถในการ
ปรับเปล่ียน (Adaptability)  นวัตกรรม  (Innovation)     ความเจริญเติบโต (Growth)และ การพัฒนา 
(Development) 2)  การบรรลุเปาหมาย (Goal   Attainment -G)  ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัด  ไดแก  
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ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)    คุณภาพ  (Quality) การแสวงหาทรัพยากร  (Resource  Acquisition)
และประสิทธิภาพ  (Efficiency ) 3)  การบูรณาการ (Integration - I)   ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัดไดแก   ความ
พอใจ (Satisfaction)  บรรยากาศ   (Climate)   การส่ือความหมาย   (Communication)  และความ
ขัดแยง (Conflict)  4) การรักษาแบบแผนวฒันธรรม (Latency -L)   ตัวบงช้ีท่ีจะใชวัด  ไดแก  ความ
ภักด ี (Loyalty) ความสนใจของคนสวนใหญ  (Central   Life   Interest)     แรงจูงใจ  (Motivation)  
และเอกลักษณ  (Identity)  นอกจากนี้สเตรียส (Steers) ไดตรวจสอบรูปแบบพหุเกณฑของ
ประสิทธิผลองคการพบวา  ประสิทธิผลสวนใหญใชความสามารถในการปรับตัว / การยืดหยุน 
(Adaptability / flexibility) ความสามารถในการผลิต (Productivity)  และความพึงพอใจ 
(Satisfaction)  และไอแวนวิชย และมาทีสัน (Ivancevich and Marteson) ไดแสดงทัศนะการมอง
ประสิทธิผลองคการท่ีสัมพันธกัน โดยประสิทธิผลองคการจะข้ึนกบั ประสิทธิผลของกลุมและ
ประสิทธิผลของบุคคล    
 2.2  ดานการพัฒนาเปนองคประกอบประสิทธิผลดานท่ี 2     ซ่ึงเม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีสําคัญ
ท่ีอธิบายองคประกอบนี้ไดแก   คณะกรรมการเครือขายโรงเรียน  รวมกันจัดทําและปรับปรุง
แผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน  อยางเปนระบบ   มีการดําเนินงานท่ีเนนการมีสวนรวม  รวมคิด รวม
ทํา รวมรับผิดชอบ   มีการนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน  มีการกําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและชัดเจน     มีกระบวนการดาํเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ      ผลงานของ
เครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเปนตัวอยางท่ีดีแกเครือขายโรงเรียนอ่ืนได    
ในการดําเนินงานมีการติดตามประเมินผลงานทุกข้ันตอน    สมาชิกทุกคนมีความพงึพอใจ   ผลงาน
ท่ีปรากฏเปนที่ช่ืนชมและยอมรับจากสาธารณชน  มีการใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกเครือขาย
โรงเรียนอ่ืนๆตามท่ีรองขอ มีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางเครือขายท้ังใน              และนอกสังกดั 
กรุงเทพมหานคร    มีการจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรผลงานของเครือขายโรงเรียนตอสาธารณชน         
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ  พลเดช  ปนประทีป  ไดกลาวถึงวงจรการพัฒนาประชาสังคมและ
เครือขายวา      มีข้ันตอนและกระบวนการท่ีหลากหลาย  ท่ีผูศึกษาควรทําความเขาใจ  รวมถึงการ
เขาไปสนับสนุนตามข้ันตอนพัฒนาการตางๆใหเหมาะสม ดังนี ้ ข้ันท่ี  1  มีการรวมตัวกันช่ัวคราว  
ข้ันนี้อาจจะเกดิข้ึนโดยบุคคลในกลุม  องคการ  ชุมชน  หรือบางหนวยงานที่เขาไปสงเสริมใหเกิด
การรวมตัว  อยางเชน  การประชุมสัมมนา  การพบปะสนทนา  การเยี่ยมเยียน ฯลฯ  ซ่ึงไมวาจะเปน
แบบใดก็ตาม       การรวมตัวกันช่ัวคราวนี้ไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน   ข้ันท่ี  2  ไดความคิด  
ไดแก  คนท่ีเขามารวมตัวกนัช่ัวคราวนั้นเกิดแนวคิด  วิธีการท่ีเหมาะสมกับตนเอง  และมีแรง
บันดาลใจอยากจะไปลงมือทําในกจิกรรมนั้นข้ันท่ี  3  เกิดการรวมกลุมชวยเหลือกัน  เม่ือเกดิ
ความคิดดีๆท่ีจะลงมือทําแลว  การมีเพือ่นรวมคิดนัน้  จะชวยทําใหเกิดการสานตอ  และการ
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รวมกลุมกันตามธรรมชาติ  ข้ันท่ี  4  รวมคิดรวมวางแผน  การรวมกลุมในข้ันท่ี 3  จะมีการพัฒนา
ไปอีกข้ันก็ตอเม่ือไดมีการคิดและการวางแผนอยางเปนรูปธรรมวา  จะทําอะไร  ทําอยางไร  ทําท่ี
ไหน  ทําเม่ือไร  จนเกดิเปนแผนงาน  โครงการ  ของเครือขายท่ีจะดําเนินการตอ  ข้ันท่ี  5  มีโอกาส
ไดทํากิจกรรม  โครงการท่ีเกดิข้ึนไมวาจะโดยทางใดก็ตาม  เชน  ไดรับการสนับสนุนหรือระดมทุน
มาดําเนินการเอง  เปนส่ิงท่ีทําใหสมาชิกมีโอกาสไดทํากิจกรรม  ข้ันท่ี  6  รวมกิจกรรม  รวมประชุม  
รวมเรียนรู  โครงการของชุมชนหรือหนวยงานเปนท่ีมาของโอกาสในการพบปะ  การประชุม
สนทนา  และการเรียนรู  เปนการดึงผูคนในองคการ  เครือขายทําใหเกดิการเช่ือมโยงผูกพัน  ข้ันท่ี  
7  เกดิความเปนชุมชน  องคการท่ีเขมแข็งข้ึนเร่ือยๆส่ิงนี้คอยๆสะสมข้ึนมา  และเปนการดําเนนิการ
จริง  มีการตกผลึกทางความคิด  มีการปรากฏตัวของผูนําธรรมชาติ  มีการทดสอบกล่ันกรองจาก
สถานการณและเปนการส่ังสมภูมิปญญาจนเกิดการพึ่งตนเองของกลุม  ข้ันท่ี  8  เปนกลุมพึ่งตนเอง
ได  (self  -  reliance  group )  ดวยภูมิปญญา  พึ่งตนเองของกลุมท่ีสะสมจนถึงระดับหนึ่ง  เครือขาย
มีความเขมแข็งเพียงพอท่ีจะพึ่งพาตนเอง  และนําพากลุมขับเคล่ือนไปขางหนาดวยตนเองในเร่ือง
ตางๆ   ข้ันท่ี 9  พัฒนาศักยภาพกลุมและขยายกลุมออกไป กลุมและผูนําจะมีทักษะในการทํางาน
มากข้ึน  สมาชิกกลุมมีการขยายตัวออกไป  หรือเผยแพรแนวคิดไปสูกลุมอ่ืนๆดวยผลงานท่ีกลุมได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  ข้ันท่ี  10  เช่ือมโยงกลุมอ่ืนๆเปนเครือขาย            การรวมกิจกรรมกับ
กลุมท่ีแข็งแรง   และคนท่ีเขมแข็งอ่ืนๆจะนํามาซ่ึงความรูและความคิดใหมๆตลอดจนโอกาสในการ
พัฒนากลุมของตน     การเรียนรูรวมกนัในลักษณะเครอืขายเชนนี ้       พบวาเปนตวัเรงท่ีสําคัญของ
กระบวนการชุมชนเขมแข็ง           และประชาสังคมเครือขาย   จะเหน็วาการพัฒนาประชาสังคม
เครือขาย   มีลักษณะท่ีคลายกันและแตกตางจากเครือขายโรงเรียนบาง  ดังนี้   สวนท่ีคลายกันคือมี
การรวมตัวกันเปนเครือขาย  รวมคิด  รวมวาง  รวมกจิกรรม   รวมประชุม  รวมเรียนรู  พึ่งตนเอง  
และรวมพัฒนาศักยภาพกลุม  และขยายผลไปสูเครือขายอ่ืนๆ  จนกลายเปนชุมชนท่ีเขมแข็ง   สวน
ท่ีตางกันคือ  การรวมตัวเปนเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มาจากนโยบายของหนวย
เหนือและมีงบประมาณสวนหน่ึงสนับสนนุใหดําเนนิการ  โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อให
พัฒนาใหดียิ่งข้ึน  แตประชาสังคมเครือขาย   เปนการรวมตัวกันเองแบบช่ัวคราว   เกิดปรากฏการณ
มีผูนําธรรมชาติ  โดยไมมีหนวยราชการใดยื่นมือเขาชวยเหลือ     
 3. ดานผลการพัฒนาเปนองคประกอบประสิทธิผลท่ีสําคัญมาก   เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ี
สําคัญท่ีอธิบายองคประกอบนีไ้ดแก   ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน    แสดงถึง
กระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ  ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขายโรงเรียน  ทุกฝาย
เกิดความพึงพอใจและมีผลดตีอโรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  และชุมชน      เครือขายโรงเรียน
สามารถเปนตัวอยางท่ีดี  และเปนท่ียอมรับ    มีการสรุปและรายงานผลการดําเนนิงานสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาของเครือขายโรงเรียน โดยทุกฝายมีสวนรวมและมีการเผยแพรตอสาธารณชน   และมี
การขยายผลผลความสําเร็จของเครือขายโรงเรียน               เช่ือมโยงการดําเนินงานระหวางเครือขาย 
โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเครือขายโรงเรียนตนสังกัด     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  
ธนา  ประมุขกูลท่ีกลาวถึงลักษณะบงช้ีเชิงคุณภาพความเขมแข็งของเครือขาย  1)  สัมพันธภาพ  คือ    
ความใกลชิดสนิทสนม    กลมเกลียวกัน     เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และมีความอะลุมอลวย  ยืดหยุน  
ท่ีเปนไปตามธรรมชาติของกลุมท่ีมีความเขาใจ  และความจริงใจเปนพืน้ฐาน 2)  ความชัดเจนของ
เปาหมาย  ซ่ึงมาจากความคิดเห็นของสมาชิก        เปนเสมือนเข็มทิศนําทาง  ใหสมาชิกในเครือขาย
ไดเขาใจตรงกนั  และเดินไปในทิศทางเดยีวกัน     โดยไมหลงใชเวลาและทรัพยากรกับภารกิจท่ีไม
สอดคลองกับเปาหมายของเครือขาย  3)  กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ  เครือขาย
ตองมีความเปนประชาธิปไตย      ใหสมาชิกเสนอความคิดเห็น    ใหสิทธ์ิในการตัดสินใจอยางเปน
อิสระเต็มท่ี       ยอมบงบอกถึงความเขมแข็งของเครือขาย   4) ลักษณะกจิกรรมและความตอเนื่อง            
ดําเนินกิจกรรมดวยสมาชิกในเครือขายเองไมใชการพึ่งพงิจากภายนอก  นอกจากนีค้วามสม่ําเสมอ
ตอเนื่องของกจิกรรมบอกถึงความเขมแข็งของเครือขายดวยเชนกัน5) แหลงของทรัพยากร/ศักยภาพ  
การท่ีเครือขายสามารถแสวงหาและดึงศักยภาพ /ทรัพยากรท่ีมีอยูภายในเครือขายมาใช     เปนความ
เขมแข็งของเครือขายท่ีสามารถพึ่งตนเอง    แตมิไดหมายความวา  เครือขายจะปฏิเสธการสนับสนุน
จากภายนอกโดยส้ินเชิง   6) การเรียนรูและนวัตกรรม  ความหลากหลายท่ีมารวมกันของสมาชิก  
ควรกอใหเกิดการเรียนรูใหม  สามารถนําไปสูการพัฒนา  จนเกิดการสรางสรรค  นวัตกรรมตามมา  
คุณภาพใหมท่ีเกิดข้ึนนี้  จึงอาจเปนส่ิงท่ีเหลาสมาชิก  เกิดเปนการเรียนรูข้ึนในตนเอง  อันเปนผล
จากการมีปฏิสัมพันธในกลุม  หรืออาจเปนผลปรากฏรูปธรรมในกิจกรรม  ท่ีมีการพัฒนาการไป
เร่ือยๆจนกระท่ังถึงการเปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอ่ืนตอไป  ซ่ึงสอดคลองในเร่ืองกระบวนการ
ทํางานและมีการพัฒนากระบวนการทํางานจนเกิดผลความสําเร็จของงานจนเปนนวตักรรมตนแบบ
ใหแกผูอ่ืน     รวมท้ังสัมพนัธภาพ และความพึงพอใจที่เกิดจากความรวมมือของเครือขาย ดังนัน้
ลักษณะบงช้ีเชิงคุณภาพความเขมแข็งของเครือขาย  ก็เทียบเทากับผลการพัฒนาเครือขายโรงเรียน  
สังกัดกรุงเทพมหานคร  หรือคือเร่ืองเดียวกัน  จึงนับวาสอดคลองกัน 

 

3.  รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล      สังกัด
กรุงเทพมหานคร   เปนรูปแบท่ีผูวิจัยคนพบโดยวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ  Factor  Analysis
และการวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง     (structural equation  

modeling)    โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.52)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    
และผานการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากการสัมภาษณ
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เจาะลึกจากผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  ท่ีมีประสิทธิผล 5 อันดับแรก  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
พบวา   รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล       สังกัด
กรุงเทพมหานครนี้    เปนรูปแบบท่ีเหมาะสม  ถูกตอง  มีความเปนไปไดและสามารถนําไปใชใน
การบริหารเครือขายโรงเรียนได    ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบดานบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวม   องคประกอบหลัก  8  องคประกอบ  คือ 1) ดานกิจกรรมที่ทํารวมกันในเครือขาย
โรงเรียน  2)   ดานการใชเทคโนโลยี   3)   ดานทักษะภาวะผูนํา         4) ดานผูนําเปดโอกาสให
สมาชิกมีสวนรวม    5) ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม   6) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก   
7)  องคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม    และ8) การสรางบรรยากาศการบริหารแบบมีสวนรวม  
ตามลําดับ   สวนดานประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน  องคประกอบหลัก  3 องคประกอบ คือ  1) ดาน
การพัฒนา 2) ดานผลการพัฒนา    และ 3) ดานการบริหารจัดการ  เม่ือสรางแบบจําลอง  ตาม
แผนภูมิท่ี 23 ในบทท่ี 4  พบวา  คาสัมประสิทธ์ิเสนทางแสดงอิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานคร    มีคา 0.58 
เม่ือทดสอบคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาคาความสอดคลองของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ
แลว จะพบวาแบบจําลองรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล      
สังกัดกรุงเทพมหานคร    ยังมีความสอดคลองอยางเพียงพอกับขอมูลเชิงประจักษ  พิจารณาไดจาก
คาของ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of   Fit. Index : GFI= 0.98) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับคาแลว (Adjusted Goodness of   Fit. Index : AGFI=  0.95)   อีกท้ัง คารากกําลังสอง
เฉล่ียของคาความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA= 
0.06) รวมถึงดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนเหลือ (Root  Mean Squared    Residual :  = 
RMR = 0.00)      

จากขอมูลและเหตุผลดังกลาวขางตน  จึงสรุปไดวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานครเปนรูปแบบท่ีมุงเนนพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน    ในขณะเดียวกันก็สงผลใหเกิดคุณภาพการศึกษา        ของกรุงเทพมหานครดวย  
และเพื่อใหเกิดการพัฒนาเครือขายโรงเรียนท่ียั่งยืนตอไป          จึงนับเปนรูปแบบเครือขายโรงเรียน
ท่ีเหมาะสม  ถูกตอง  เปนไปไดและสามารถนําไปเปนประโยชน            สอดคลองกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย 
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ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากการวิจัยเร่ือง  “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  
สังกัดกรุงเทพมหานคร”  ไดขอคนพบที่เปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร และสังกัดอ่ืนท่ีเปนองค
ความรูดานการบริหารเครือขายโรงเรียน  เมื่อไดศึกษาองคประกอบตางๆ    งานวิจัยคร้ังนี้เช่ือวา 
การบริหารเครือขายโรงเรียน  สังกัดกรุงเทพมหานครหรือสังกัดอ่ืน จะประสบความสําเร็จจาก
ความรวมมือของทุกฝายอันเปนประโยชนตอการศึกษาตอไป  ซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ประเด็น  
คือ  ประเด็นแรกเปนขอเสนอแนะท่ัวไปที่เนนดานนโยบายและดานการนําไปปฏิบัติ สวนประเด็น
ท่ีสองเปนขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป  ดังน้ี 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  เปนขอเสนอแนะท่ัวไปดาน
นโยบายและดานการนําไปปฏิบัติ 
 ดานนโยบาย 
 1.  หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบในการบริหารงานเครือขายโรงเรียน
โดยตรงควรนํารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม           ท่ีมีประสิทธิผล    สังกัด
กรุงเทพมหานคร      ซ่ึงจากการศึกษาวิจัยพบวา           การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  
ประกอบดวย  8 องคประกอบ  ไดแก  องคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน  ดานการใช
เทคโนโลยี  ดานทักษะภาวะผูนํา   ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม   ดานการติดตอส่ือสาร   
ดานการมีสวนรวมของสมาชิก  ดานองคการ(เครือขายโรงเรียน)แบบมีสวนรวม     และดาน
บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    โดยเฉพาะองคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน
และการใชเทคโนโลยี   เปนองคประกอบท่ีมีคาน้ําหนักปจจัยสูงสุด       แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และนําไปสูความสําเร็จของการบริหารเครือขายโรงเรียน    ทางหนวยงานตนสังกัดควรให
ความสําคัญโดยการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอเพื่อการจัดกิจกรรมรวมกันของสมาชิกใน
เครือขาย  และโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรให
พอเพียง  และควรบรรจุแตงต้ังขาราชการครูท่ีจบสาขาเทคโนโลยี   หรือคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียน
ครบทุกโรงเรียน 
 2.  หนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของและรับผิดชอบในการบริหารงานเครือขายโรงเรียน
โดยตรงควรรวบรวมปญหาและหาทางแกปญหาใหแกเครือขายโรงเรียนทุกเครือขาย  โดยอาจจดัทํา
เปน SWOT  ของแตละเครือขาย  จากน้ันนํา  SWOT ของทุกเครือขายจัดทําเปนภาพรวมของสังกัด  
เพื่อจะไดทราบปญหาและความตองการของเครือขายโรงเรียน    โดยการกําหนดเปนกลยุทธในการ
บริหารเครือขายโรงเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง   นอกจากนี้ควรไดมีการประเมิน  กํากับ  ติดตาม
เครือขายโรงเรียนทุกป  เพื่อการบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
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 3.  จากผลการศึกษาวิจัย  พบวา องคประกอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม  โดยเฉพาะองคประกอบดานทักษะภาวะผูนํา   และผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม   
ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญเกี่ยวของกับตัวผูประสานงาน   หรือผูบริหารเครือขายโรงเรียนโดยตรง     
ดังเชนตัวอยางองคประกอบยอย  คือผูนําตองมีวิสัยทัศนกวางไกล  ใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารเครือขายโรงเรียน   มีมนุษยสัมพันธ   มีความมุงม่ันรักการทํางาน  มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี  
ใจกวาง  เปนผูให  เสียสละ  อดทน  เปนผูนําการเปล่ียนแปลง  เปนตน   ดังนั้นผูบริหารระดับสูง
หรือผูเกี่ยวของกับการสรรหา     และการคัดเลือกผูประสานงานหรือผูบริหารเครือขายโรงเรียน  
ควรพิจารณาและตระหนักถึงคุณสมบัติของผูประสานงาน            หรือผูบริหารเครือขายโรงเรียนท่ี
เหมาะสม      เพื่อใหผูประสานงานหรือผูบริหารเครือขายโรงเรียนมีความพรอม         ความสามารถ
และประสบการณท่ีสะสมมาใชในการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมใหมีประสิทธิผล
ตอไป 
 4. หากผูประสานงานเครือขายโรงเรียน  ไดศึกษาองคประกอบดานทักษะภาวะผูนําและ
ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารเครือขายโรงเรียน  และนําไปปฏิบัติตามปจจัยท่ี
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาวิจัย  ยอมทําใหการบริหารเครือขายโรงเรียนเกิดประสิทธิผล  อันเปน
ประโยชนตอองคการตอไป 
 
ดานการนําไปปฏิบัติ  
 1.  ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ในฐานะผูปฏิบัติควรนําขอคนพบคือ “รูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร” ไปประยุกตใช
ในกระบวนการบริหารเครือขายโรงเรียน โดยจัดลําดับความสําคัญของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม      พิจารณาแตละองคประกอบใหเหมาะสมกับบริบทของแตละเครือขาย
โรงเรียน    พรอมท้ังสรางความเขาใจแกสมาชิกเครือขายโรงเรียนหรือผูเกี่ยวของและมีการประเมิน
ตนเองเพื่อนําไปปรับปรุง           ซ่ึงจะชวยใหเกิดความมั่นใจในการปรับปรุงและพัฒนาใหเครือขาย
โรงเรียนไปสูเครือขายโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพสงผลถึงการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง 
 2.  นําผลการประเมินประสิทธิภาพไปปรับปรุงโดยการนํารูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานครท้ัง 3 องคประกอบ คือ ดานการ
บริหารจัดการ  ดานการพัฒนาและดานผลการพัฒนา     
 3.  จากผลการศึกษาวิจัย  พบวา  องคประกอบดานการติดตอส่ือสารมีความสําคัญตอการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  อันไดแก  การติดตอส่ือสารมีหลายชองทางคือ ทาง
โทรศัพท  จดหมายเชิญประชุม   อีเมลล  เวปบอรด  เวปไซตและประโยชนของการติดตอส่ือสารมี
มากมาย   ดังนั้นเครือขายโรงเรียนใดท่ีตองการใหการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมมี
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ประสิทธิผล  ควรจัดใหมีวิธีการสื่อสารภายในเครือขายท่ีคลองตัว  เปนอิสระ  รวมท้ังตองจัดใหมี
การต้ังหนวยงานที่ รับผิดชอบในการติดตอส่ือสารในเครือขาย รวมทั้งวัสดุอุปกรณในการ
ติดตอส่ือสารตองมีความพรอม        เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมใหมีประสิทธิผล 
 
ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยคร้ังตอไป 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป  จากผลการวิจยัไดขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็น
ปญหาท่ีควรศกึษาวจิัยตอไปในอนาคต       เพื่อประโยชนทางวิชาการและทางการบริหารเครือขาย
โรงเรียน  ผลการวิจัยทําใหเกดิองคความรูเพราะไดรับการยืนยนัและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ตอการวิจยัยิ่ง  ผูวิจัยจึงเสนอแนะ  ดังนี ้
 1.  ควรศึกษาวจิัยในการนํารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม       ท่ีมี
ประสิทธิผลนี้ไปทดลองใชในการบริหารเครือขายโรงเรียน    เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล   และสรุป
เปนภาพรวมของรูปแบบและความถูกตองเหมาะสมของแตละองคประกอบ 
 2. แบบจําลองของผูวิจัยในกลุมตัวแปรสังเกตได       เกิดจากการหาคาเฉล่ียรายขอในแต
ละตัวแปร   ผูสนใจจะนํางานของผูวิจัยไปตอยอด           อาจจะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
ลําดับท่ี 2 (Second-order Factor analysis)       เพื่อหาคา Factor Loading 2  ข้ัน      แตจาํเปนตองเพิ่ม
จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในการเก็บขอมูล เนื่องจากคาพารามิเตอรจะสูงข้ึนจากเดิม           อาจทําให
เกิดปญหาของการระบุ (Identification problem) ได 
 3.  ควรนําผลการวิจยัและขอคนพบ          ไปศึกษาองคประกอบดานการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ     ในสังกัดอ่ืน 

    4. ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวัดประสิทธิผลเครือขายโรงเรียนจากแบบประเมินคุณภาพของ
สํานักการศึกษา   กรุงเทพมหานครเทานั้น    ดังนั้นควรจะมีการศึกษาวิเคราะหการวัดประสิทธิผล
เครือขายโรงเรียนจากแนวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ  เพื่อใหไดตัวช้ีวัดดานประสิทธิผลอีกแงมุมหนึ่ง 

     5.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท้ัง
ท่ีมีประสิทธิผลองคการและไมมีประสิทธิผลองคการ  เพื่อทราบถึงองคประกอบท่ีตองปรับปรุง  
หากจะใชการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมตอไป 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 
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       ตารางแสดงจํานวนกลุมตัวอยาง 
ลําดับท่ี ช่ือเครือขาย จํานวนโรงเรียน จํานวนผูใหขอมูล หมายเหต ุ

1 1 6 12 * 
2 2 5 10 * 
3 3 4 8 * 
4 4 6 12 * 
5 5 6 12 * 
6 6 7 14 * 
7 7 5 10 * 
8 8 4 8 * 
9 9 7 14 * 
10 10 5 10 * 
11 11 6 12 * 
12 12 7 14 * 
13 13 4 8 * 
14 14 4 8 * 
15 15 6 12 * 
16 16 4 8 * 
17 17 4 8 * 
18 18 7 14 * 
19 19 5 10 * 
20 20 6 12 * 
21 21 7 14 * 
22 22 5 10 * 
23 23 6 12 * 
24 24 6 12 * 
25 25 4 8 * 
26 26 4 8 * 
27 27 4 8 * 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง(ตอ) 
ลําดับท่ี ช่ือเครือขาย จํานวนโรงเรียน จํานวนผูใหขอมูล หมายเหต ุ

28 28 5 10 * 
29 29 6 12 * 
30 30 5 10 * 
31 31 6 12 * 
32 32 5 10  
33 33 6 12 * 
34 34 7 14 * 
35 35 5 10 * 
36 36 6 12 * 
37 37 4 8 * 
38 38 5 10 * 
39 39 4 8 * 
40 40 5 10 * 
41 41 5 10  
42 42 4 8 * 
43 43 4 8 กลุม Try  out 
44 44 4 8 * 
45 45 4 8 * 
46 46 7 14  
47 47 8 16 * 
48 48 5 10 * 
49 49 6 12 * 
50 50 6 12  
51 51 6 12 * 
52 52 6 12 * 
53 53 4 8 * 
54 54 4 8 * 
55 55 5 10 * 
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง(ตอ) 
ลําดับท่ี ช่ือเครือขาย จํานวนโรงเรียน จํานวนผูใหขอมูล หมายเหต ุ

56 56 5 10 * 
57 57 5 10 * 
58 58 5 10  
59 59 5 10 กลุม Try  out 
60 60 6 12  
61 61 5 10 * 
62 62 5 10  
63 63 6 12 กลุมTry  out 
64 64 6 12 * 
65 65 6 12 * 
66 66 6 12 * 
67 67 6 12 * 
68 68 6 12  
69 69 5 10 * 
70 70 7 14 * 
71 71 8 16  
72 72 8 16 * 
73 73 5 10 * 
74 74 6 12  
75 75 6 12 * 
76 76 4 8 * 
77 77 4 8 * 
78 78 6 12 * 
79 79 6 12 * 
80 80 8 16 * 

         
           หมายเหตุ   *โรงเรียนเครือขายท่ีไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหการขอสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

239 

 
 
 
 
 
ท่ี  ศธ  0502.203.2 / ว 348        ภาควิชาบริหารการศึกษา 
          คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          พระราชวังสนามจันทร   นครปฐม 73000 
      
                25   ตุลาคม   2549 

 
เรื่อง    ขอสัมภาษณงานวิจัยเรือ่ง “รูปแบบการบริหารเครอืขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  
            ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
เรียน   ผูชวยศาสตราจารย  ดร. มัย   สุขเอี่ยม 
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
 ดวย นางศิริพร   ตันติยมาศ  รหัสนักศึกษา  46252707  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญดุษฎีบัณฑิต     
สาขาวิชาบริหารการศึกษา     ภาควิชาบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ไดรับ
อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง   “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม       ท่ีมีประสิทธิผล   
สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 ในการน้ี  ภาควิชาบริหารการศึกษา   ใครขอความอนุเคราะหใหนางศิริพร   ตันติยมาศ  สัมภาษณ
ทานเก่ียวกับรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร     
เพื่อนําไปพัฒนางานวิจัย      ภาควิชาบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
     
 
              ( อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
            หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา    

งานธุรการ   โทรศัพท/โทรสาร   0–3421–9136    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

240 

 
    รายช่ือผูทรงคุณวุฒ ิ
 
1.  นายอนันต ศิริภัสราภรณ   รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
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แบบการสัมภาษณ 
เร่ือง รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 1  ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

 ช่ือ     ……………………………………..        นามสกุล …………………………… 
ตําแหนง          ………………………………………………………………………………… 
วุฒิการศึกษา    ……………………………… สาขา  ……………………………………….. 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของทาน 
ขอคําถาม 

2.1 รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  ควรมีรูปแบบอยางไร 
2.2.1. การสรางบรรยากาศแบบมีสวนรวม 

    
2.2.2 การจัดโครงสรางองคกรแบบมีสวนรวม 

    
2.2.3  ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย 

  
     2.2.4   การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 
   

           2.2.5   การใชเทคโนโลยีในการบริหารแบบมีสวนรวม 
   
            2.2.6  การติดตอส่ือสาร 
    
           2.2.7 อ่ืนๆ 
  กิจกรรมท่ีทํารวมกัน 
ขอคําถาม 

2.2 ทานคิดวาตัวชี้วัดประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมในหนวยงาน
ของทาน  ควรมีตัวชี้วัดดานใดบาง  อะไรบาง 

 
ลงช่ือ.......................................................................ผูใหสัมภาษณ                            

                                                                   (.......... ....................................................... ) 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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ท่ี  ศธ  0502.203.2 / ว 011     ภาควิชาบริหารการศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
       พระราชวังสนามจันทร   นครปฐม 73000 
                              28   มีนาคม     2550 

 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจยั 
เรียน   ………………………………………. 
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน 1  ฉบับ 
 
  ดวย นางศิริพร   ตันติยมาศ  รหัสนักศึกษา  46252707  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญ
ดุษฎีบัณฑิต     สาขาวิชาบริหารการศึกษา     ภาควิชาบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง “รูปแบบการบริหารเครอืขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวม ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 
  ในการน้ี  ภาควิชาบริหารการศึกษา   ใครขอความอนุเคราะหจากทานตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย     ท่ีแนบมาพรอมหนังสือนี้    ภาควิชาบริหารการศึกษาขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
     
 
              ( อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
            หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา    

งานธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร   0–3421–9136    
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัย   สุขเอ่ียม  
 อาจารย มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

2.  ดร.ชูชาติ   พวงสมจิตร   
อาจารย มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี   

3.  ดร.ปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี   
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัราษฐรบํารุง 
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 4.  ดร.อํานาจ   ชางเรียน 
 ผูอํานวยการโรงเรียนวดัไผตัน 
5.  นายไพรัช   อรรถกามานนท 
 ผูจัดการสหกรณครูกรุงเทพมหานคร 
 อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 
* ผูเชี่ยวชาญจะเปนผูตรวจสอบเนื้อหา  อักษร  การใชภาษาของแบบสอบถาม* 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือ 
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ท่ี  ศธ  0502.203.2 / 021             ภาควิชาบริหารการศึกษา 
                คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                             พระราชวังสนามจันทร   นครปฐม 73000 
                    14   พฤษภาคม     2550 
 
เรื่อง    ขอทดลองเครื่องมือ 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
        ดวย นางศิริพร   ตันติยมาศ  รหัสนักศึกษา  46252707     นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา    ภาควิชาบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง“รูปแบบการบริหารเครอืขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีมีประสิทธิผล   
สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
         ในการน้ี  ภาควิชาบริหารการศึกษา   ใครขอความอนุเคราะหจากทานให    นางศิริพร   
ตันติยมาศ  ทําการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน   เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง      ภาควิชาบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความ
อนุเคราะหจากทานเปนอยางดี 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
   
       ขอแสดงความนับถือ 
     
 
              ( อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
            หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา    

 

งานธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร   0–3421–9136    
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ภาคผนวก  จ 
คาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
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249 
ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ   

องคประกอบดานบริหารเครือขายแบบมสีวนรวม 
1. องคประกอบดานบรรยากาศของเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
    Mean  Std Dev  Cases 

1.   CLI 1  4.5333  .5713  30.0 
2.   CLI 2  4.5333  .5074  30.0 
3.   CLI 3  4.5333  .5713  30.0 
4.   CLI 4  4.4000  .6215  30.0 
5.   CLI 5  4.3667  .7184  30.0 
6.   CLI 6  4.5667  .5683  30.0 
7.   CLI 7  4.5333  .6288  30.0 
8.   CLI 8  4.4000  .6215  30.0 
9.   CLI 9  4.3333  .8023  30.0 
10. CLI 10  4.2000  .7144  30.0 
11. CLI 11  4.2000  .6103  30.0 
12. CLI 12  4.4333  .5683  30.0 
13. CLI 13  4.3333  .6609  30.0 
14. CLI 14  4.5333  .6288  30.0 

      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         61.9000 44.3690 6.6610  14 
 
Item-total   Statistics 
  Scale  Scale  Corrected 
  Mean  Variance        Item- Alpha 
  If Item  If Item         Total If Item 
  Deleted  Deleted  Correlation Deleted  

 
CLI 1 57.3667 38.4471 .7897  .9348   
CLI 2 57.3667 40.5161 .5566  .9405   
CLI 3 57.3667 38.6540 .7585  .9356  
CLI 4 57.5000 38.7414 .6775  .9376  
CLI 5 57.5333 37.3609 .7392  .9360  
CLI 6 57.3333 38.7816 .7437  .9360  
CLI 7 57.3667 38.8609 .6521  .9383 
CLI 8 57.5000 39.0172 .6396  .9386  
CLI 9 57.5667 36.8747 .7031  .9378  
CLI 10 57.7000 37.2517 .7576  .9354  
CLI 11 57.7000 38.4241 .7365  .9360  
CLI 12 57.4667 38.6713 .7604  .9355  
CLI 13 57.5667 37.2885 .8231  .9334  
CLI 14 57.3667 39.1368 .6148  .9393  

 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  14 
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Alpha    =        0.9410 

2.  องคประกอบดานองคการ(เครือขายโรงเรียน)แบบมีสวนรวม 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
    Mean  Std Dev  Cases 
 
1. ORG1   4.5333  .7303  30.0 
2.  ORG2   4.3000  .6513  30.0 
3. ORG3   4.0000  .5872  30.0 
4. ORG4   4.1000  .7120  30.0 
5. ORG5   4.1667  .7915  30.0 
6. ORG6   4.3333  7112  30.0 
7. ORG7   4.2333  .6789  30.0 
8. ORG8   4.2667  .6915  30.0 
9. ORG9   3.7333            1.0148  30.0 
 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         37.6667 19.1264 4.3734       9 
 
 
Item-total   Statistics 
 
  Scale  Scale  Corrected 
  Mean  Variance        Item- Alpha 
  If Item  If Item         Total If Item 
  Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
ORG1 33.1333 15.0851 .6184  .8113    
ORG2 33.3667 15.7575 .5696  .8175    
ORG3 33.6667 16.7816 .4157  .8319    
ORG4 33.5667 16.1851 .4250  .8319   
ORG5 33.5000 15.0862 .5552  .8183   
ORG6 33.3333 14.8506 .6878  .8039    
ORG7 33.4333 15.7023 .5507  .8190   
ORG8 33.4000 14.3172 .8276  .7891   
ORG9 33.9333 15.0299 .3897  .8478   
 

 
 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  9 

Alpha    =        0.8362 
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3. องคประกอบดานภาวะผูนํา 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
 
 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
 

 
    Mean  Std Dev  Cases 
 

1. LEAD1  4.3333  .6065  30.0 
2. LEAD2  4.4333  .6261  30.0 
3. LEAD3  4.4000  .6215  30.0 
4. LEAD4  4.4333  .5683  30.0 
5. LEAD5  4.2333  .7279  30.0 
6. LEAD6  4.0000  .9097  30.0 
7. LEAD7  4.3000  .6513  30.0 
8. LEAD8  4.1000  .6618  30.0 
9. LEAD9  4.4667  .6288  30.0 
10. LEAD10 4.4667  .6814  30.0 
11. LEAD11 4.4000  .6747  30.0 
12. LEAD12 4.3000  .6513  30.0 
13. LEAD13 4.4000  .6215  30.0 
14. LEAD14 4.4667  .5713  30.0 
15. LEAD15 4.5333  .5713  30.0 
16. LEAD16 4.5000  .5724  30.0 
17. LEAD17 4.4667  .6288  30.0 
18. LEAD18 4.4667  .6288  30.0 
19. LEAD19 4.5667  .5040  30.0 
20. LEAD20 4.5000  .6297  30.0 
21. LEAD21 4.5000  .6297  30.0 
22. LEAD22 4.5333  .6288  30.0 
23. LEAD23 4.4333  .6789  30.0 
24. LEAD24 4.4333  .6261  30.0 
25. LEAD25 4.3000  .5350  30.0 
26. LEAD26 4.5333  .5713  30.0 
27. LEAD27 4.4333  .6261  30.0 
28. LEAD28 4.5667  .5040  30.0 
29. LEAD29 4.5667  .5040  30.0 
30. LEAD30 4.6333  .5561  30.0 
31. LEAD31 4.6333  .5561  30.0 
32. LEAD32 4.7333  .4498  30.0 
33. LEAD33 4.5667  .6261  30.0 
 

 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         146.6333 222.4471 1.4.914.7     33 
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R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 

 
Item-total   Statistics 

 
   Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance        Item- Alpha 
   If Item  If Item         Total If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 

 
LEAD1  142.3000 209.9414 .6906  .9721 
LEAD2  142.2000 206.9931 .8361  .9713 
LEAD3  142.2333 208.9437 .7301  .9719 
LEAD4  142.2000 208.3034 .8425  .9714 
LEAD5  142.4000 205.8345 .7700  .9717 
LEAD6  142.6333 210.1713 .4340  .9744 
LEAD7  142.3333 211.1954 .5720  .9727 
LEAD8  142.5333 211.7057 .5350  .9729 
LEAD9  142.1667 207.5920 .7980  .9715 
LEAD10 142.1667 209.1092 .6532  .9723 
LEAD11 142.2333 206.4609 .8011  .9715 
LEAD12 142.3333 209.9540 .6395  .9724 
LEAD13 142.2333 209.4954 .6985  .9720 
LEAD14 142.1667 209.8678 .7402  .9719 
LEAD15 142.1000 209.0586 .7906  .9716 
LEAD16 142.1333 209.2230 .7789  .9717 
LEAD17 142.1667 206.3506 .8691  .9712 
LEAD18 142.1667 206.1437 .8810  .9711 
LEAD19 142.0667 209.6506 .8594  .9714 
LEAD20 142.1333 208.6023 .7393  .9718 
LEAD21 142.1333 207.2230 .8178  .9714 
LEAD22 142.1000 206.0241 .8879  .9711 
LEAD23 142.2000 207.4759 .7419  .9718 
LEAD24 142.2000 208.9241 .7255  .9719 
LEAD25 142.3333 211.0575 .7143  .9720 
LEAD26 142.1000 210.3690 .7091  .9720 
LEAD27 142.2000 211.2690 .5927  .9726 
LEAD28 142.0667 212.9609 .6276  .9724 
LEAD29 142.0667 212.1333 .6852  .9722 
LEAD30 142.0000 212.5517 .5912  .9725 
LEAD31 142.0000 210.5517 .7180  .9720 
LEAD32 141.9000 213.0586 .6996  .9722 
LEAD33 142.0667 210.2713 .6490  .9723 
 

 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   = 33 

Alpha    =        0.9728 
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4.  องคประกอบดานสมาชิกมีสวนรวม 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
    Mean  Std Dev  Cases 
 
 

  1. EMP1  4.5000  .7311  30.0 
  2. EMP2  4.4000  .7240  30.0 
  3. EMP3  4.4000  .6215  30.0 
  4. EMP4  4.3333  .6065  30.0 
  5. EMP5  4.3000  .7022  30.0 
  6. EMP6  4.5000  .5724  30.0 
  7. EMP7  4.4667  .6288  30.0 
  8. EMP8  4.4667  .6814  30.0 
  9. EMP9  4.2333  .7279  30.0 
10. EMP10  4.3000  .7497  30.0 
11. EMP11  4.2667  .6915  30.0 
12. EMP12  4.2000  .6644  30.0 
13. EMP13  4.2333  .6789  30.0 
14. EMP14  4.4333  .6261  30.0 

 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         61.0333 58.0333 7.6180      14 
 
 
Item-total   Statistics 
 
   Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance        Item- Alpha 
   If Item  If Item         Total If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 

EMP1  56.5333 50.1195 .7129  .9575 
EMP2  56.6333 48.9989 .8397  .9544 
EMP3  56.6333 49.9644 .8745  .9539 
EMP4  56.7000 50.9069 .7810  .9559 
EMP5  56.7333 49.2368 .8426  .9543 
EMP6  56.5333 51.2920 .7823  .9560 
EMP7  56.5667 50.7368 .7704  .9560 
EMP8  56.5667 49.3575 .8576  .9540 
EMP9  56.8000 49.8897 .7404  .9568 
EMP10  56.7333 48.7540 .8326  .9546 
EMP11  56.7667 50.0471 .7674  .9561 
EMP12  56.8333 51.4540 .6440  .9588 
EMP13  56.8000 50.6483 .7165  .9572 
EMP14  56.6000 51.3517 .7010  .9575 
 

 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
Reliability   coefficients 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

253 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  14 

Alpha    =        0.9589 

5.  องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
   Mean  Std Dev  Cases 
 
1. TI1  4.1667  .5921  30.0   
2. TI2  3.9333  .9072  30.0 
3. TI3  4.2333  .7739  30.0 
4. TI4  4.1667  .5921  30.0 
5. TI5  4.0000  .8710  30.0 
6. TI6  3.9000  .7120  30.0 
7. TI7  3.8000  .8052  30.0 
8. TI8  3.4000            1.0700  30.0 
9. TI9  3.6667  .8023  30.0 
10. TI10  3.5333  .8193  30.0  
 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         38.8000 31.9586 5.6532      10 
 
 
Item-total   Statistics 
 
  Scale  Scale  Corrected 
  Mean  Variance        Item- Alpha 
  If Item  If Item         Total If Item 
  Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
TI1  34.6333 28.1713 .5468  .8796 
TI2  34.8667 25.2230 .6489  .8719   
TI3  34.5667 28.5299 .3423  .8924 
TI4  34.6333 29.4126 .3418  .8899 
TI5  34.8000 24.9931 .7127  .8667 
TI6  34.9000 26.0241 .7472  .8661 
TI7  35.0000 24.8276 .8079  .8600 
TI8  35.4000 23.6276 .6909  .8702 
TI9  35.1333 25.2920 .7464  .8647 
TI10 35.2667 26.0644 .6243  .8736 
 
 
 
 
 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  10 

Alpha    =        0.8852 
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6. องคประกอบดานการติดตอส่ือสาร 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
    Mean  Std Dev  Cases 
 
1. COMMU1  4.5667  .6261  30.0 
2. COMMU2  3.6667  .8442  30.0 
3. COMMU3  4.1667  .6989  30.0 
4. COMMU4  4.4667  .6814  30.0 
5. COMMU5  4.4000  .6215  30.0 
6. COMMU6  4.3333  .6065  30.0 
7. COMMU7  4.2333  .6789  30.0 
8. COMMU8  4.4333  .6261  30.0 
9. COMMU9  4.4667  .5713  30.0 
10. COMMU10  4.4333  .6261  30.0 
11. COMMU11  4.3667  .6149  30.0 
12. COMMU12  4.3000  .5960 .. 30.0 
13. COMMU13  4.1333  .6814  30.0 
14. COMMU14  4.2333  .6261  30.0 
 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         60.2000 49.4759 7.0339      14 
 
 
Item-total   Statistics 
 
   Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance        Item- Alpha 
   If Item  If Item         Total If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
COMMU1  55.6333 42.6540 .7863  .941.6 
COMMU2  56.5333. 46.1195 .2306  .9598 
COMMU3  56.0333 43.4126 .6053  .9465 
COMMU4  55.7333. 41.5816 .8454  .9398 
COMMU5  55.8000 42.5793 .8027  .9412 
COMMU6  55.8667 43.0161 .7658  .9422 
COMMU7  55.9667 41.8954 .8101  .9408 
COMMU8  55.7667 42.1851 .8483  .9400 
COMMU9  55.7333 42.6161 .8758  .9398 
COMMU10  55.7667 41.9092 .8851  .9391 
COMMU11  55.8333 42.8333 .7782  .9418 
COMMU12  55.9000 43.1276 .7656  .9422 
COMMU13  56.0667 43.2368 .6444  .9453 
COMMU14  55.9667 42.5161 .8044  .9411 
 
 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
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Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  14 

Alpha    =        0.9469 

7.  องคประกอบดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
   Mean  Std Dev  Cases 
 
 
1. ACT1  4.4000  .6215  30.0   
2. ACT2  4.5333  .5074  30.0 
3. ACT3  4.2667  .6915  30.0 
4. ACT4  4.2333  .7279  30.0 
 
 
 
 
 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         17.4333 5.1506  2.2695      4 
 
 
Item-total   Statistics 
 
   Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance        Item- Alpha 
   If Item  If Item         Total If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
 
ACT1  13.0333 3.2057  .7004  .9079   
ACT2  12.9000 3.4724  .7513  .8977 
ACT3  13.1667 2.6954  .8707  .8469 
ACT4  13.2000 2.5793.  .8731  .8476 
 
 
 
 
 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  4 

Alpha    =        0.9058 
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องคประกอบดานประสิทธิผล 
1.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ 

 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

 
   Mean  Std Dev  Cases 
 
1. ADMIN1 4.0333  .6149  30.0 
2. ADMIN2 3.9667  .7184  30.0 
3. ADMIN3 4.2667  .7397  30.0 
4. ADMIN4 3.8667  .6814  30.0 
5. ADMIN5 4.0333  .7184  30.0 
6. ADMIN6 4.0667  .5833  30.0 
 
 
 
      N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         24.2333 11.4264 3.3803     6 
 
 
Item-total   Statistics 
 
   Scale  Scale  Corrected 
   Mean  Variance        Item- Alpha 
   If Item  If Item         Total If Item 
   Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
ADMIN1  20.2000 8.3034       .7745 .8911  
ADMIN2  20.2667 7.7195       .7993 .8863 
ADMIN3  19.9667 8.0333       .6787 .9054 
ADMIN4  20.3667 7.9644       .7794 .8894 
ADMIN5  20.2000 7.6138       .8315 .8813 
ADMIN6  20.1667 8.8333       .6498 .9073 
 
 
 
 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  6 

Alpha    =        0.9099 
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2. องคประกอบดานการพัฒนา 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 

   Mean  Std Dev  Cases 
1. DEV1  4.2333  .6261  30.0 
2. DEV2  4.4667  .5713  30.0 
3. DEV3  4.3667  .7184  30.0 
4. DEV4  4.1667  .7915  30.0 
5. DEV5  4.2333  .7739  30.0 
6. DEV6  3.8333  .6989  30.0 
7. DEV7  4.0667  .7849  30.0 
8. DEV8  3.7000  .8769  30.0 
9. DEV9  4.1000  .7120  30.0 
10. DEV10  4.1000  .7120  30.0 
11. DEV11  4.1333  .5713  30.0 
12. DEV12  4.0667  .6915  30.0 
13. DEV13  4.0667  .7397  30.0 
14. DEV14  4.4667  .6288  30.0 
15. DEV15  4.3000  .7022  30.0 
16. DEV16  4.3000  .5960  30.0 
17. DEV17  4.1333  .6288  30.0 
18. DEV18  4.1000  .5477  30.0 
19. DEV19  4.2000  .7611  30.0 
20. DEV20  4.1667  .6477  30.0 
                              N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         83.2000 108.3034 10.4069      20 
Item-total   Statistics 
  Scale  Scale  Corrected 
  Mean  Variance        Item- Alpha 
  If Item  If Item         Total If Item 
  Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
DEV1 78.9667 98.9989 .7154  .9570  
DEV2 78.7333 98.1333 .8696  .9554 
DEV3 78.8333 95.3851 .8838  .9546 
DEV4 79.0333 95.9644 .7553  .9564 
DEV5 78..9667 95.2747 .8228  .9554 
DEV6 79.3667 96.9989 .7856  .9560 
DEV7 79.1333 94.8782 .8377  .9552 
DEV8 79.5000 99.7069 .4470  .9617 
DEV9 79.1000 99.0586 .6166  .9583 
DEV10 79.1000 100.1621 .5357  .9553 
DEV11 79.0667 100.6851 .6360  .9579 
DEV12 79.1333 97.2920 .7722  .9562 
DEV13 79.1333 95..0851 .8784  .9546 
DEV14 78.7333 97.7195 .8195  .9557 
DEV15 78.9000 96.2310 .8405  .9553 
DEV16 78.9000 102.9897 .4099  .9604 
DEV17 79.0667 99.0299 .7094  .9571 
DEV18 79.1000 100.9897 .6371  .9580 
DEV19 79.0000 95.8621 .7959  .9558 
DEV20 79.0333 98.6540 .7173  .9569 
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R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
Reliability   coefficients 
N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   = 20 
Alpha    =        0.9590 

 3. องคประกอบดานผลการพัฒนา 
 
****** Method 1 (space  saver) will  be  used  for  this  analysis ****** 
 
 
 
 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
 
 

 
   Mean  Std Dev  Cases 
 
1. RES1  4.3333  .5467  30.0 
2. RES2  4.3000  .7022  30.0 
3. RES3  4.1667  .6989  30.0 
4. RES4  4.0667  .7849  30.0 
5. RES5  3.9667  .7649  30.0 
 
 
 
                  N of 
Statistics  for Mean Variance Std Dev  Variables 
 SCALE         20.8333 8.9713  2.9952     5 
 
 
Item-total   Statistics 
 
  Scale  Scale  Corrected 
  Mean  Variance        Item- Alpha 
  If Item  If Item         Total If Item 
  Deleted  Deleted  Correlation Deleted  
 
RES1 16.5000 6.7414  .6802  .9016   
RES2 16.5333 5.7747  .8010  .8742 
RES3 16.6667 5.8161  .79.10  .8764 
RES4 16.7667 5.3575  .8250  .8691 
RES5 16.8667 5.7057  .7335  .8901 
 
 
 
 

R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y     A  N  A  L  Y  S  I  S    -   S  C  A  L  E      (A  L  P  H  A) 
 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30.0   N of  Item   =  5 

Alpha    =        0.9042 
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ผลการวิเคราะหความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ  (ภาพรวม) 
 
 
R  E  L  I  A  B  I  L  I  T  Y A  N  A  L  Y  S  I  S  -  S  C  A  L  E       
(A  L  P  H  A) 
 
 
 
Reliability   coefficients 

N  of  Cases    =     30   N of  Item   =  129 

Alpha    =        0.9220 

Reliability 

***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ***** 
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ท่ี  ศธ  0502.107 (นฐ) / 2721    บัณฑิตวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยศิลปากร
                             พระราชวังสนามจันทร   นครปฐม 73000 
                    20   มิถุนายน     2550 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด พรอมรายช่ือโรงเรียน 
 
       ดวย นางศิริพร   ตันติยมาศ   รหัสนักศึกษา   46252707    นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต   สาขาวิชาบริหารการศึกษา    ภาควิชาบริหารการศึกษา   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครอืขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ท่ีมีประสิทธิผล   
สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
 ในการน้ี  ภาควิชาบริหารการศึกษา   ใครขอความอนุเคราะหจากทานให    นางศิริพร   ตันติยมาศ  
ทําการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน       เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ในการวิจัยกลุมตัวอยาง        ภาควิชาบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 
   
       ขอแสดงความนับถือ 
     
 
              ( อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
            หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา    

 
 

งานธุรการ 

โทรศัพท/โทรสาร   0–3421–9136    
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ภาคผนวก  ช 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม  ท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  /  ในชอง            ตามสภาพความเปนจริงในเครือขายของทาน 
 
1.  เพศ 
 1.             ชาย                 2.             หญิง 
 
2.  อายุ 
 1.              ไมเกิน  30  ป                2.             31 - 40 ป 
 3.               41- 50   ป                4.             51 ปข้ึนไป 
 
3. วุฒิการศึกษา   
 1.              ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  2.            กําลังศึกษาตอปริญญาโท 
  3.               ปริญญาโท                                              4.             กําลังศึกษาตอปริญญาเอก 
 5.               ปริญญาเอก                                             6.               อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................ 
 
4. อายุราชการ   
 1.                1-  5  ป                2.              6 - 10  ป 
 3.               11 - 15   ป                4.             16 - 20 ป 
 5.               21- 25                                                      6.             26 ปข้ึนไป 
 
5. ตําแหนง 
 1.               ผูอํานวยการโรงเรียน    2.            รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 3.               ครู                  4.             อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................... 
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ตอนท่ี 2   ดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
คําช้ีแจง   โปรดพิจารณาขอความท่ีเกีย่วกบัเครือขายโรงเรียนท่ีทานสังกัดอยู  โดยทําเคร่ืองหมาย  /  

ลงในชองระดบัคะแนนท่ีตรงกับเครือขายของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว  ซ่ึงแตละ
ชองมีความหมายดังตอไปนี ้

5   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากท่ีสุด 
4   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก 
3   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง 
2   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย 
1   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยท่ีสุด 
 
ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี 1  ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม 
1 มีการไววางใจกัน  เปดใจรับฟงความคิดเหน็ของสมาชิก      
2 มีบรรยากาศของการทํางานท่ีเทาเทียม  เสมอภาค  เปนประชาธิปไตย        
3 มีความเปนธรรมและโปรงใส      
4 มีการยกยอง ชมเชย  และใหความดีความชอบท่ีเหมาะสม      
5 มีความผูกพัน  ดวยความรูสึกของความเปนเจาของเครือขายรวมกนั      
6 มีความเปนกัลยาณมิตร      
7 พึ่งพาอาศัยกนั ชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหข้ึนมาเทาเทียม      
8 มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุนจากภายนอก      
9 มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง      
10 กระบวนการทํางานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ      
11 บรรยากาศองคการเอ้ือตอการทํางานแบบทีม      
12 บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงาน และความรวมมือ        
13 บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล  สามัคคี  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน      
14 บรรยากาศการประชุมแบบไมเปนทางการ  เปนกันเอง      

 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบท่ี 2 ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม) 
15 มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนใน

เครือขาย ประมาณ   4 - 8 โรงเรียน  แตละโรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน  
รองผูอํานวยการโรงเรียน  ผูแทนครูหรือผูเกี่ยวของรวมเปนกรรมการ 

     

16 การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมายที่กําหนด      
17 กําหนดบทบาทการดําเนนิงานของสมาชิกชัดเจน    และปฏิบัตติาม

บทบาทได 
     

18 มีระเบียบ กฎ  กติกา  หรือขอบังคับนอย      
19 บริหารงานอยางเปนเอกภาพ             
20 เปนองคการในลักษณะเครอืขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวมภายในเครือขาย

โรงเรียน 
     

21 เปนองคการในลักษณะเครอืขายท่ีบริหารแบบมีสวนรวมระหวางเครือขาย      
22 เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน  บริการ และชวยเหลือ      
23 มีกรรมการท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ีปรึกษา

เครือขาย 
     

 
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบท่ี 3  ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน 
24 ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก      
25 ผูประสานงานเครือขายมีวิสัยทัศนกวางไกล      
26 ผูประสานงานเครือขายเปนแกนนําในการประสานงานท่ีเขมแข็ง      
27 ผูประสานงานเครือขายบริหารบนพ้ืนฐานของขอมูล      
28 ผูประสานงานเครือขายใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของ

สมาชิกท่ีไมคอยแสดงออก 
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี3  ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน (ตอ) 
29 ผูประสานงานเครือขายปองกันคนท่ีมีบุคลิกครอบงํา  เพือ่ไมใหมีอิทธิพล

ตอผูอ่ืน 
     

30 ผูประสานงานเครือขายกระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆและ
กล่ันกรองทางเลือก 

     

31 ผูประสานงานเครือขายชะลอการประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอ
ครบทุกคน 

     

32 ผูประสานงานเครือขายรับฟงความคิดเหน็ตางๆของสมาชิก         
33 ผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมในกระบวนการ

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีสําคัญ 
     

34 ผูประสานงานเครือขายใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ      
35 ผูประสานงานเครือขายชวยเหลือสมาชิกในการส่ือสารกับคนอ่ืน      
36 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการพัฒนา      
37 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการ

แกปญหา 
     

38 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลง 

     

39 ผูประสานงานเครือขายขยายผลส่ิงท่ีไดรับจากผูบริหารชัน้สูงใหสมาชิก
ทุกคนรับรูรวมกัน 

     

40 ผูประสานงานเครือขายมีความมุงม่ัน  รักงาน และมีความรับผิดชอบ         
41 ผูประสานงานเครือขายใจกวางและเปนผูให       เสียสละเพ่ือสวนรวม      
42 ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง      
43 ผูประสานงานเครือขายใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขาย

โรงเรียน 
     

44 ผูประสานงานเครือขายมีความรู  ความสามารถในการบริหารจัดการงาน
ของเครือขายอยางเปนระบบ 

     

45 ผูประสานงานเครือขายมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี        
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี3  ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน (ตอ) 
46 ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี      
47 ผูประสานงานเครือขายคํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกแตละคนและนํามาใช

ใหเปนประโยชน 
     

48 ผูประสานงานเครือขายมีความเช่ียวชาญในการแกปญหาการบริหาร      
49 ผูประสานงานเครือขายเปนผูประสานประโยชน  เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน      
50 ผูประสานงานเครือขายมีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ      
51 ผูประสานงานเครือขายมีความสามารถในการเช่ือมโยงกบัเครือขาย

ภายนอก  เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย 
     

52 ผูประสานงานเครือขายเปนผูนํายุคใหม   ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลง        
53 ผูประสานงานเครือขายเปนแบบอยางท่ีด ี      
54 ผูประสานงานเครือขายเปนผูกระตุน  จูงใจ  และใหแรงเสริม      
55 ผูประสานงานเครือขายใหเกยีรติ  ไววางใจและยอมรับความสามารถของ

สมาชิก 
     

56 ผูประสานงานเครือขายมีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม      
 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี4  ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 
57 สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจ    รวมรับผิดชอบในส่ิงท่ีตดัสินใจ        
58 สมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มที่

ตามกระบวนการมีสวนรวม    
     

59 สมาชิกเครือขายมีการแลกเปล่ียนขอมูลในเครือขาย 
 

     

60 สมาชิกเครือขายมีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขายวา
ตองมีการเติมเต็ม  แบงปนชวยเหลือกัน 
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี4  ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 
61 สมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร   ความรู  เงินทุน  กําลังคน 

สถานท่ี ฯลฯ 
     

62 สมาชิกเครือขายเนนการทํางานเปนทีม  และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมี
สวนรวม 

     

63 การมีวิสัยทัศนรวมกนัของสมาชิกเครือขาย      
64 สมาชิกเครือขายรวมแกปญหา  พัฒนางานดวยกนั      

65 สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถและศักยภาพ
ของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

     

66 สมาชิกเครือขายนําจดุดีจดุแข็งมาแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกนัและกนั      
67 สมาชิกเครือขายมีการเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปน      และความตองการ

ของตนเองและผูอ่ืน 
     

68 สมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค  นวัตกรรม  จน เปนนวตักรรมตนแบบ
ใหกับผูอ่ืนตอไป 

     

69 สมาชิกเครือขายแสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือทรัพยากรที่มีอยู
ภายในเครือขายมาใช       

     

70 สมาชิกเครือขายใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีรวมกันกําหนดข้ึน  เปน
แนวทางในการดําเนินงาน 

     

 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี 5  ดานการใชเทคโนโลย ี
71 นําเทคโนโลยท่ีีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการบริหารจัดการ   

 
     

72 นําเทคโนโลยท่ีีทันสมัย  หลากหลาย มาใชในการจดัการการเรียนรู เชน มี
การใหความรูทางออนไลน 
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี 5  ดานการใชเทคโนโลย ี
73 มี เวปไซตของเครือขาย ,  มีเวปบอรด  เชน สงผานเอกสารทางเวปไซต      

74 มีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถสงขาวไดอยางรวดเร็วและ
ทุกรูปแบบ 

     

75 เช่ือมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน            

76 แลกเปล่ียนเรียนรู    ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซตของทุก
โรงเรียน 

     

77 นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจดัทําโครงงาน      
78 ครูทําวิจัยการใชเทคโนโลย ี      
79 แลกเปล่ียน หรือการใหยืมเทคโนโลยี  เชน CD ,เคร่ืองใชทางเทคโนโลยี

ตางๆ 
     

80 ผลัดเปล่ียนเปนวิทยากรใหความรูครู-นักเรียน   ตามศักยภาพของโรงเรียน      
 

ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี 6  ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม 
81 มีการติดตอส่ือสารโดยตรง ทางโทรศัพทจดหมาย   การเขาประชุม      
82 มีการติดตอส่ือสารโดยตรงโดยใช  อีเมล   , เวปบอรด , เวปไซต ฯลฯ      
83 มีอุปกรณพรอม  โทรศัพท  โทรสาร  คอมพิวเตอร  ออนไลน ทางเวปไซต      
84 จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง      
85 ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย      
86 การส่ือสารสามารถทําไดหลายชองทาง เพือ่ใหเกดิการแลกเปล่ียน        
87 มีลักษณะของใยแมงมุม  คือ  สมาชิกสามารถเช่ือมโยงขอมูลหรือขาวสาร

ซ่ึงกันและกันไดโดยตรง  โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง 
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ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี 6  ดานการติดตอส่ือสารแบบมีสวนรวม (ตอ) 
88 มีการติดตอส่ือสารท่ีชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน      
89 มีการติดตอส่ือสารท่ีชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับใน

กระบวนการทํางาน 
     

90 มีการติดตอส่ือสารท่ีมีระบบ  สะดวก  รวดเร็วและทันสมัย      
91 มีการติดตอส่ือสารของเครือขาย  เปนการเช่ือมโยงระหวางโรงเรียนใน

เครือขาย : และระหวางเครือขาย 
     

92 มีการติดตอส่ือสารท่ีทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู  เกี่ยวกบัขอมูลขาวสารได
ท่ัวถึง 

     

93 มีการติดตอส่ือสารท่ีสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกันคนหา
เปาหมายรวมกัน  

     

94 มีการติดตอส่ือสารท่ีทําใหมีโอกาสเรียนรู ซ่ึงกันและกนั        
 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอ รายการ ระดับความคิดเห็น 
  5 4 3 2 1 
 องคประกอบท่ี 7  ดานกิจกรรมท่ีทํารวมกัน   
95 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานการบริหารจัดการ  เชน การจัดทําสารสนเทศ  

การวางแผนยทุธศาสตร ฯลฯ 
     

96 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานวิชาการ  เชน การอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  
ฯลฯ 

     

97 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เชน  
ดนตรี  กฬีา  ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี  ชมรมตางๆ   

     

98 รวมดําเนนิการกิจกรรมดานบุคลากรหรือ  นักเรียนรวมกจิกรรม  
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 

     

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนท่ี 3  ดานประสิทธิผล 
คําช้ีแจง    โปรดพิจารณาขอความท่ีเกีย่วกับเครือขายโรงเรียนท่ีทานสังกัดอยู  โดยทํา

เคร่ืองหมาย  /  ลงในชองระดับคะแนนท่ีตรงกับเครือขายของทานมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียวในแตละขอ  ซ่ึงแตละชองมีความหมาย ดังตอไปนี ้

 

5   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากท่ีสุด 
4   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก 
3   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง 
2   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย 
1   คะแนน   หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยท่ีสุด 
 

ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบที่ 1  ดานการบริหารจัดการ 
99 มีการบริหารจดัการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  สามารถเช่ือมโยงและใหบริการดานบริหารจัดการ
และการจดัการเรียนรู  นําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดจริงอยางเปน
รูปธรรม 

     

100 มีความเชื่อมโยงระหวางปญหา  แนวคิด  และวิธีพัฒนาตามวัตถุประสงค
ของเครือขาย   

     

101 การมีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย        
102 มีนวัตกรรมท่ีเปนข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนนําไปสูความสําเร็จท่ีจะเกดิ

ผลไดจริง 
     

103 มีโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ สมาชิกปฏิบัติงานในหนาท่ี
เต็มศักยภาพและใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยาง
สมํ่าเสมอตอเนื่อง 

     

104 มีการติดตามและประเมินผล  นําผลจากการประเมินผลไปใชในการ
ปรับปรุง  และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

     

 
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบที่ 2  ดานการพัฒนา (ตอ) 
105 เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนนิงานและพัฒนางานอยางเปน

ระบบ 
     

106 การจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศจาก
โรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือขายมาประกอบการทํา SWOT  

     

107 รายละเอียดหวัขอตางๆในแผนพัฒนาฯ เชน SWOT วัตถุประสงค  
เปาหมาย  โครงการ/กิจกรรม  ข้ันตอนการดําเนินงาน  มีความเช่ือมโยง
สอดคลองตอเนื่องและเปนระบบ 

     

108 คณะทํางานไดนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชนตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

     

109 มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือปรับ/พัฒนาแผนการดําเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน(แผนฯคร่ึงป) 

     

110 การปรับ/พัฒนาแผนงานมกีารใชวิธีการท่ีหลากหลาย/นวัตกรรมใหมท่ีไม
ซํ้ากับแนวดําเนินการเดมิ 

     

111 แผนท่ีปรับ/พฒันาแลว  สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  และนําไปสู
ผลสําเร็จได 

     

112 มีการจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพรผลงานของเครือขายโรงเรียนใหบุคลากร
ทุกโรงเรียนในเครือขายรวมท้ังสาธารณชนไดรับทราบ 

     

113 มีการใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกเครือขายโรงเรียนอ่ืนๆตามท่ีรองขอ      
114 มีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางเครือขายท้ังในและนอกสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
     

115 ผลงานของเครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปน
ตัวอยางท่ีดีแกเครือขายโรงเรียนอ่ืนได 

     

116 สมาชิกทุกคนของโรงเรียนในเครือขายมีความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน 

     

117 ผลงานท่ีปรากฏเปนท่ีช่ืนชมและยอมรับจากสาธารณชน      
118 มีการดําเนนิงานท่ีเนนการมีสวนรวม      
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบที่ 2  ดานการพัฒนา (ตอ) 
119 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน      
120 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนประกอบดวยบุคลากร

จากโรงเรียนในเครือขาย 
     

121 การกําหนดบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสมและชัดเจน 

     

122 ในการดําเนินงานมีการติดตามประเมินผลงานทุกข้ันตอน  โดย
คณะทํางานทุกคนเพื่อรับผิดชอบและรับผลประโยชนรวมกัน 

     

123 การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเครือขายโรงเรียนเกดิจากการรวมคิด  
รวมทํา  รวมรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนในเครือขาย 

     

124 นักเรียน  ครู  ผูบริหาร  บุคลากรตางๆและชุมชนของโรงเรียนใน
เครือขายไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาเครือขายโรงเรียน 

     

 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบที่  3  ดานผลการพัฒนา 
125 ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน  แสดงถึง

กระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ  ตอเนื่องสอดคลองกับวตัถุประสงคของ
เครือขายโรงเรียน   

     

126 ทุกฝายเกดิความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน  ผูบริหาร  ครู  นักเรียน  
และชุมชน 

     

127 เครือขายโรงเรียนสามารถเปนตัวอยางท่ีดี  และเปนท่ียอมรับ      
128 มีการขยายผลผลความสําเร็จของเครือขายโรงเรียน    เช่ือมโยงการ

ดําเนินงานระหวางเครือขายโรงเรียน  ในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
เครือขายโรงเรียน  ตนสังกดั 
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ขอ รายการ ระดับการปฏิบัติ 
  5 4 3 2 1 

 องคประกอบที่  3  ดานผลการพัฒนา 
129 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาของ

เครือขายโรงเรียน  โดยทุกฝายมีสวนรวมและมีการเผยแพรตอ
สาธารณชน 

     

 
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
*****ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้เปนอยางดี******* 
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ภาคผนวก  ซ   

หนังสือยืนยันรูปแบบและแบบตอบรับ 
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                    โรงเรียนวดัพิกุล 
               แขวงบางเชือกหนัง   เขตตลิ่งชัน  
               กรุงเทพมหานคร  10170 
     12  ธันวาคม   2550 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหยืนยนัรูปแบบการบริหารเครอืขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน……………………….. 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1.  รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  จํานวน 1 ชุด 
          2.  แบบตอบยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรยีนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 
 

  ดวยดิฉัน  นางศิริพร   ตันติยมาศ    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิกุล   สํานักงานเขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพมหานคร   ปจจุบันเปนนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร    กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง                  รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม    ท่ีมี
ประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร   อนึ่งกอนท่ีดิฉันจะไดรูปแบบรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม   ท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานครน้ัน      ดิฉันไดรับความอนุเคราะหขอสัมภาษณ
ทานรองปลัดกรุงเทพมหานคร     รองสํานักการศึกษา   หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก   ศึกษานิเทศก  และ
ผูบริหารโรงเรียน  จํานวนรวม 25 ทานท่ีดูแลและมีสวนรวมกับการบริหารเครือขายโรงเรียน  เมื่อป 2549   
ขณะน้ีอยูระหวางการอภิปรายผลรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท่ีมีประสิทธิผล   
สังกัดกรุงเทพมหานคร        ผลการแปรขอมูลพบวาเครือขายของทานมีประสิทธิผลสูงสุดใน 5 อันดับ            
ดิฉันจึงใครขอความอนุเคราะหทานเพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม   ท่ีมี
ประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร   ดังรายละเอียดท่ีแนบมานี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห  จักเปนพระคุณอยางยิ่ง 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                   ( นางศิริพร  ตันติยมาศ ) 
                 ผูวิจัย 
 

โรงเรียนวัดพิกลุ 
โทร.02-4101638,  มือถือ  081-9175867 
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แบบตอบรับ 
การยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรยีนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------- 

 
 โรงเรียน…………………………    เครือขายท่ี ………..   ไดตรวจสอบรายละเอียดของ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล   สังกัดกรุงเทพมหานคร    ซ่ึง
ทําการวิจยัโดย     นางศิริพร    ตันติยมาศ     นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑติ       สาขาบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรียบรอยแลว ขอยนืยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม            
ท่ีมีประสิทธิผล    สังกัดกรุงเทพมหานคร   ตามท่ีปรากฏในงานวจิัย 
 
 
 
      ลงช่ือ.................................................................. 
                                                                                          ( ………………………………………) 
                                                                                         ผูอํานวยการโรงเรียน…………………… 
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รายชื่อผูประสานงานเครือขายโรงเรียน 

การยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรยีนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
1.  นางสาวประภา   กิตตินานนท  ผูอํานวยการโรงเรียนประชานิเวศน 
2.  นางวณีา  อิศรางกูร ณ อยธุยา  ผูอํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณราลัย 
3.  นางกัลยา   พลีรักษ   ผูอํานวยการโรงเรียนบึงกุม 
4.  นายวนิัย   ครามวงษ   ผูอํานวยการโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง 
5.  นางนิตยา  ชูกําเหนดิ   ผูอํานวยการโรงเรียนวดัพระยาปลา 
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ภาคผนวก  ฌ 
แบบสัมภาษณผูบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
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แบบสัมภาษณผูบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ของ  นางศิริพร  ตันติยมาศ     นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต   

สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
............................................................. 

คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้  เปนแบบสัมภาษณในข้ันตอนของการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล   ความเปนไปได ความถูกตอง
และสามารถนําไปใชไดจริง  จึงนับวาเปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญยิ่ง  หลังจากท่ีทานไดศึกษา
รายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว   ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานเพ่ือยืนยัน
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง
ความคิดเห็นของทานนับเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพ่ือประโยชน
ตอการบริหารเครือขายโรงเรียนในโอกาสตอไป 
 ขอกราบขอบพระคุณท่ีทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้       
 
แนวทางการสมัภาษณ 

1. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  ทานมี
ความคิดเหน็วาองคประกอบท่ีนํามาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  
เพราะเหตุใด 

2. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  ทานมี
ความคิดเหน็วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  สําหรับการนําไปใชในการ
บริหารเครือขายโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร  เพราะเหตุใด 

3. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  ทานมี
ความคิดเหน็วาองคประกอบใดบางท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน
(ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ) 

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีมีในรางรูปแบบท่ีนําเสนอ 
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไมมีในรางรูปแบบท่ีนําเสนอ 
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แบบสัมภาษณผูบริหารเครือขายโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
........................................................... 

ช่ือผูใหสัมภาษณ………………………………….นามสกุล............................................................. 
ตําแหนง...................................................................โรงเรียน............................................................. 
วุฒิการศึกษา............................................................................................................ 
ดํารงตําแหนงผูประสานงานเครือขายท่ี................ 
วันท่ี...........เดอืน............................พ.ศ.  2551   เวลา.....................................น. 
คําช้ีแจง 
 ภายหลังจากท่ีทานไดพจิารณาองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ฉบับรางท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน   ในฐานะท่ี
ทานมีความเช่ียวชาญทางการบริหารเครือขายโรงเรียน  ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
อยางไรบาง 
ตอนท่ี 1  แบบแสดงความคิดเห็นความเหมาะสม  ความเปนไปได  ความถูกตอง  และนําไปใช 
                ประโยชนไดจริง 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองท่ีทานมคีวามคิดเหน็ตอองคประกอบของรูปแบบตอไปนี ้

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง การใชประโยชน 

 
รายการ 

องคประกอบของรูปแบบ เหมาะ
สม 

ไม
เหมาะสม 

เปนไป
ได 

เปนไป
ไมได 

ถูกตอง ไม
ถูกตอง 

เปน 
ประโยชนฺ 

ไมเปน
ประโยชน 

1. กิจกรรมที่ทํารวมกัน         
2. การใชเทคโนโลยี         
3. ทักษะภาวะผูนํา         
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมี
สวนรวม 

        

5. การติดตอสื่อสาร         
6. การมีสวนรวมของสมาชิก         
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม         
8. บรรยากาศเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม 
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
1. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบท่ีนาํมาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด  เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
2. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ทานมีความคิดเห็นวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด  สําหรับ
การนําไปใชในการบริหารเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสังกัดอ่ืน  เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
3. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล  สังกัด
กรุงเทพมหานคร  ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบใดบางท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขาย
โรงเรียน  (ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ)  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีมีในรางรูปแบบท่ีนําเสนอ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีไมมีในรางรูปแบบท่ีนําเสนอ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ...................................................................... 
                                                                                       (...................................................................) 
                                                                                                                  ผูใหขอมูล 
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