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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.
respondents were school directors, assistance school directors or teacher.

The

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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บทที่ 1
บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ไดใหความสําคัญตอการปฏิรูปการศึกษาในดานตางๆ ไดแก ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการ
เรียนรู ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ
ปฏิรูปครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนไดกําหนดแนวในการจัดการศึกษาไว
คือ ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน
องคการปกครองสวน
ทองถิ่น เอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ
สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาเยาวชน และบุคลากรในชุมชนใหเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคาของสังคม ดวยการแสวงหาความรู
ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิ
ปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการ
รวมทั้งหาวิธีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและ
จัดการศึกษาจากเดิมที่โรงเรียนจัดการศึกษาแตเพียงลําพังเปนการเปดโอกาสใหองคการ หนวยงาน
ตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
สงผลใหโครงสรางการจัดองคการของโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีสายบังคับบัญชา (Hierarchy Organization) ไปสูการจัดองคการแบบ
เครือขาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องที่ตองทําอยางตอเนื่องและตองพัฒนาให
คุณภาพสูงยิ่งขึ้น จึงจะเกิดผลตอผูเรียนไดอยางชัดเจน สิ่งสําคัญที่กรุงเทพมหานครใชเปนกลยุทธ
สําคัญของการพัฒนาทางการศึกษา คือ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานทั้งในดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการกระจายอํานาจสูระดับโรงเรียน ใหโรงเรียนเปนฐานใน
การบริหารและกรุงเทพมหานครสงเสริมใหมีการตั้งกลุมยอยในการสรางเปนเครือขายและความ
ร ว มมื อ ในการทํ า งานร ว มกั น ตั้ ง แต ร ะดั บ โรงเรี ย น ระดั บ เขต ระดั บ กลุ ม เขต และระดั บ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งของการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

1

2
และการพัฒนาเครือขายในระดับสูงขึ้น1
การปฏิรูปการศึกษาไทยเปนภารกิจของคนไทยทุกคน เพื่อเปนแนวรวมในการพัฒนาคน
ไทยและสรางสรรคพลังปญญาของสังคมไทย แตการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จนั้นอยู
ที่เงื่อนไขความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญ คือ การเชื่อมโยงการทํางานของทุกสวน
ในสังคมในเชิงเครือขาย และใหเครือขายปฏิรูปการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญและมีจุดมุงหมาย
ในการปฏิรูปการศึกษารวมกัน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไข
ปรับปรุง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาศาสตรการบริหารปจจุบันเนนการ
สรางองคความรู ในการจัดการเครือขายควบคูกับการพัฒนาองคการใหทํางานเชือ่ มประสานกับ
เครือขาย ไดบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมกัน และมีประสิทธิภาพ2
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นโยบายของกรุงเทพมหานคร
เนนกระบวนการทํางานในลักษณะรวมกลุมโรงเรียน
เรียกวา“เครือขายโรงเรียน” (School Cluster) และมีโรงเรียนที่เปนสมาชิกในกลุมโรงเรียนเดียวกัน
เรียกวา “โรงเรียนเครือขาย” (Cluster School ) ซึ่งสอดคลองกับความคาดหวังของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ที่ใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการดวยการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน ในการแบงเครือขายโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร แบงตามเขตการปกครอง 50 เขต จํานวนโรงเรียนทั้งสิ้น 435 โรงเรียน ซึ่งใน
แตละเขตพิจารณาตามขนาดของเขต
หากเขตใดมีจํานวนของโรงเรียนมากก็จะมีจํานวนของ
เครือขายมาก บางเขตมีเพียงโรงเรียนเดียวตองรวมกับเขตใกลเคียงเปน 1 เครือขาย แตบางเขตมี
จํานวนโรงเรียนเกินกวา 8 โรงเรียน จึงมีเครือขายเพิ่มขึ้นเปน 2 - 6 เครือขายในเขตเดียวกัน จาก
จํานวนโรงเรียน 435 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแบงไดทั้งสิน้ 80 เครือขาย
โดยมี
ผูบริหารเครือขายที่ทําหนาที่เปนผูประสานงานเครือขาย จํานวน 80 คน ในแตละเครือขาย
โรงเรียนจะประกอบดวยสมาชิกที่อยูในเขตเดียวกัน ประมาณ 4-8 โรงเรียน ประกอบดวย
โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ คละกันเพื่อใหเกิดพลังเกื้อกูลชวยเหลือซึ่งกันและกันได แต
เครือขายโรงเรียนถาบริหารเครือขายโดยการบริหารแบบมีสวนรวม ก็จะเกิดประโยชนสูงสุดในการ
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บริหาร ซึ่งตรงกับแนวคิดของ เดวิส(Davis)และ นิวสตรอม (Newstrom) ที่กลาววาธรรมชาติของ
การมีสวนรวมในการบริหาร หรือการบริหารโดยเปดโอกาสใหผูรวมงานมีสวนรวมคืออะไรนัน้
เปนการยากทีจ่ ะใหคําอธิบายที่ชัดเจน ทุกแงทุกมุมบางทานก็ใหคํานิยามวา “การมีสวนรวม เปน
เรื่องเกี่ยวกับจิตใจและอารมณของบุคคลตางๆ ในสถานการณของกลุมบุคคล ซึ่งกระตุนใหเขา
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.) โดยคํานิยามดังกลาวเนนคํา
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 ที่จะเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เผยแพรวิธีการดําเนินงานหรือ
กลยุทธในการปฏิบัติใหแกโรงเรียนในเครือขาย หรือชวยเหลือโรงเรียนที่ยังมีจดุ ออนในเรื่องนัน้ ๆ
แตในทางปฏิบัติบางเครือขายไมสามารถปฏิบัติไดดีเทาที่ควร ทําใหไมเกิดประสิทธิผลใน
การบริหารเครือขายโรงเรียนสําหรับบางเครือขาย
อันเนื่องมาจากปญหาดานบุคลากร ไดแก
ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย สมาชิกขาดความรวมมือ ปญหาดานวัฒนธรรมองคการ
แตละโรงเรียนมีการแขงขันทางดานวิชาการ ทําใหเกิดการชวยเหลือทางดานวิชาการนอยตลอดจน
นโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่กําหนดใหโรงเรียนตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานนโยบายตางๆที่
นอกเหนือจากการจัดการศึกษา ทําใหการรวมตัวในลักษณะเครือขายโรงเรียนเพื่อรวมกันแกปญหา
จึงมีนอย ปญหาดานกระบวนการและปญหาดานบริหารเครือขายโรงเรียน ทําใหการบริหารงาน
ไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร อาจเกิดจากสาเหตุความไมพรอม และความไมเขาใจ ควรตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนงบประมาณ
ใหมากกวาทีเ่ ปนอยู เพื่อสนับสนุนการบริหารเครือขายแบบมีสวนรวมโดยแทจริง และในการ
บริหารเครือขายโรงเรียน หากนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวม จะชวยเพิ่มประสิทธิผลของ
เครือขาย ดังแนวคิดของภีรกาญจน ไคนนุ นา กลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวม PM (Participative
Management) ความหมายของการมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดขี ึ้น ทีมงานมีความจําเปนตอ
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การแกปญหาที่ซับซอนที่เผชิญโดยองคการสวนใหญในปจจุบันนี้ องคการจะขาดประสิทธิภาพ ถา
หากพนักงานหรือสมาชิก มีเปาหมายที่ขดั แยงระหวางกัน PM (Participative Management) ชวย
สรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ และประสานงานระหวางกันไดความสําคัญ กอใหเกิดความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชา(ผูประสานงานเครือขาย)กับ ผูใ ตบังคับบัญชา(สมาชิกเครือขาย) ทําใหเกิด
ความผูกพันของพนักงาน(สมาชิก)ตอองคกรเพิ่มมากขึ้น
เกิดความไววางใจฝายบริหารมากขึ้น
พนักงาน(สมาชิก)ที่มีสวนรวมจะมีความรูส ึกไววางใจฝายบริหารมากขึน้
ทําใหการบริหาร
ผูใตบังคับบัญชา(สมาชิก)มีความงายมากขึ้น ถาหากวาผูอยูใตบังคับบัญชา(สมาชิก)ผูกพัน ยอมรับ
การ เปลี่ยนแปลง และไววางใจฝายบริหารมากขึ้น ทําใหงานการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพ
ดีขึ้น การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนเปนไปในทางที่ดีขึ้น
การมีสวนรวมบังคับใหมี
การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบน กอใหเกิดการสรางทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ การมีสวน
รวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีขึ้น4
ปญหาของการวิจัย
การบริหารเครือขายโรงเรียนโดยทั่วไปมักเกิดจากปญหาอันเนื่องมาจาก
ผูบริหารขาด
เทคนิคในการบริหารแบบมีสวนรวม
ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวกับระบบคนและระบบงาน
คือ
ผูบริหารไมยอมมอบอํานาจหรือแบงอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชา ถาผูบริหารกลัวสูญเสียอํานาจ
การบริหารแบบมีสวนรวมก็เกิดขึ้นไดยาก แมในความเปนจริงอํานาจที่แทจริงยังคงอยูกับผูบริหาร
ก็ตาม สวนหนึ่งที่ทาํ ใหเกิดปญหาคือผูบริหารขาดทักษะในการบริหาร แมยอมกระจายอํานาจให
ผูมีสวนเกีย่ วของแตก็อาจเกิดปญหา เชน กรณีที่ผูบริหารขาดทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะใน
การแกปญหาความขัดแยง ปญหาก็อาจเกิดขึ้นไดโดยไมจําเปนตองใชวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม
ดังนั้นผูบริหารจําเปนตองพัฒนาทักษะตางๆที่จําเปนตอการบริหาร เมื่อจะใชวิธีการนี้ในหนวยงาน
อีกสวนหนึ่งทีท่ ําใหเกิดปญหาในการบริหารเครือขายโรงเรียน ก็คือบุคลากรขาดความรู ความ
สามารถ แมจะมอบอํานาจการตัดสินใจและอํานาจดําเนินงานตางๆให การบริหารแบบมีสวน
รวมก็ไมสามารถสรางประโยชนใหเกิดกับหนวยงานไดเต็มที่ เพราะจุดเดนของการบริหารแบบนีก้ ็
คือการใชศักยภาพของบุคลากรทุกดานใหเปนประโยชนตอหนวยงาน แตถาบุคลากรขาดความรู
ความสามารถ วิธีการแกไขก็คือการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร เชน การฝกอบรม
การใหไปศึกษาดูงาน เปนตน แตถาบุคลากรขาดความรักและความผูกพันตอหนวยงานและไม
กระตือรือรนที่จะทํางานใหหนวยงาน ลักษณะนี้อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ แตถาไมแกไข
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จะเปนอุปสรรคอยางมากในการบริหาร หรือโครงสรางขององคการไมเอื้ออํานวยตอการบริหาร
แบบมีสวนรวม มีโครงสรางซับซอน มีสายบังคับบัญชามากมายหลายชั้น การติดตอสื่อสารไม
สะดวก ลักษณะเชนนี้ลวนเปนอุปสรรคตอการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งสิ้น เพราะการบริหาร
แบบมีสวนรวมเหมาะกับหนวยงานแบบราบ มีสายบังคับบัญชาสั้น มีการติดตอสื่อสารกันไดอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นอาจมีการปรับโครงสรางใหเหมาะกับการบริหารงานลักษณะนีด้ วย
สําหรับ
บรรยากาศองคการ และวัฒนธรรมองคการไมเอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม ในหนวยงาน
จํานวนไมนอยที่มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดี ผูบริหารพรอมที่จะกระจายอํานาจใหบุคลากร
แตบรรยากาศและวัฒนธรรมไมสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม เชน ในหนวยงานมีความ
ขัดแยงกันสูงเกินไป บุคลากรขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน วัฒนธรรมองคกรเดิมปลูกฝงให
ทํางานตามคําสั่ง บุคลากรไมมีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไมกลาแสดงความคิดเห็น เปนตน ลักษณะ
เชนนี้ฝายบริหารจะตองคนหาสาเหตุตางๆ ใหพบและแกไขใหเกิดบรรยากาศที่เอื้อตอการบริหาร
แบบมีสวนรวม ปญหาประการสุดทาย คือการมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอ เนื่องจากการบริหาร
แบบมีสวนรวมหรือการบริหารเครือขายโรงเรียน ระบบขอมูลขาวสารที่ดีมีความจําเปนมาก เพราะ
ชวยใหเกิดความรูความเขาใจไดทวั่ ถึงรวดเร็ว ทําใหลดปญหาความขัดแยงได และทําใหฝาย
บริหารรับทราบขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากที่สดุ 5
ในต า งประเทศเช น ประเทศอั ง กฤษและเวลล ก็ เ กิ ด ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ความร ว มมื อ ของ
เครือขายโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท ซึ่งเกิดจากการที่ฝายบริห าร
การศึกษาทองถิ่นถูกลดจํานวนลง ทําใหไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียน
ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญตางๆมุงยุทธวิธีในการเพิ่มจํานวนนักเรียน
มีการแขงขันและ
พัฒนาโรงเรียนของตน
จึงขาดความชวยเหลือโรงเรียนเล็กๆ
อีกทั้งการชวยเหลือดวยการ
แลกเปลี่ยนครูก็เปนปญหาสําหรับโรงเรียนที่ตองพึ่งพาเกิดความตึงเครียด ในการรวมมือระหวาง
เครือขายโรงเรียน โดยเฉพาะผูที่รับตําแหนงเปนผูประสานงานเครือขายโรงเรียน มีบทบาทใน
การรวมตัวของโรงเรียนในทองถิ่นธรรมดา และสรางความเจริญเติบโต หากผูประสานงานไมรู
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บทบาทหนาที่ ก็เ ปนประเด็นปญหาเชนกัน การเปลี่ยนโครงสรางของขอกํ าหนดการศึก ษา
ทองถิ่นจึงเปนปญหาของการบริหารเครือขายโรงเรียนที่ตองการ การแกไข6
การบริหารเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เริ่มดําเนินการตั้งแตปการศึกษา
2547 พบปญหาในการบริหารเครือขายโรงเรียน ไดแก บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ ผูที่เปนผูประสานงานเครือขายและสมาชิกในเครือขายโรงเรียน บางเครือขายไมมี
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง ไมมีการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารงานเครือขายทํา
ใหเปาหมายไมชัดเจน
ความไมเทาเทียมกันของสมาชิกในเครือขายทําใหขาดความรวมมือ
ดําเนินการเครือขายในนามตนเองมากกวาผลจากการประสานงาน
ผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียนบางเครือขายเมื่อรับนโยบายเพื่อใหนํามาขยายผล เพื่อใหสมาชิกในเครือขายไดมีสวนรับรู
รวมคิด รวมดําเนินการ ปญหาการสื่อสารระหวางสมาชิกในเครือขาย บางเครือขาย ใชวิธีวงจร
ทางโทรศัพท โดยโรงเรียนที่ 1 โทรหาโรงเรียนที่ 2 และ 2 โทร. 3 และ 3 โทร.หา 4 แลว 4 โทรหา
5 แลว 5 ก็โทรหา เครือขายที่ 1 เปนอันวาวงจรโทรศัพทครบหมดทุกโรงเรียน แตบางครั้งขอความ
ที่ถายทอดไปผิดเพี้ยนทําใหเกิดความเบื่อหนายที่จะเขารวมกิจกรรม บางเครือขายใชวิธีทําหนังสือ
ถึงเพื่อแจงหรือเชิญประชุมก็คอนขางชัดเจน แตตองใชเวลามากกวา มีนอยเครือขายที่จะติดตอ
ทาง อินเตอรเน็ท การติดตามและประเมินผลนอย 7 กรุงเทพมหานครนาจะมีการประเมินเครือขาย
ทุกปเพราะตั้งแตดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเครือขายตั้งแตปการศึกษา 2547 แตเริ่มมีการ
ประเมินผลในปการศึกษา 2549 เปนครั้งแรก นับวามีการติดตามและประเมินผลคอนขางนอยมาก
กรุงเทพมหานคร ไดกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียนทั้ง 80 เครือขาย โดยตั้ง
คณะกรรมการประเมิน รวม 12 คณะ ประกอบดวย
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
และศึกษานิเทศก ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพครั้งนี้เปนกระบวนการหนึ่งของการกระตุนให
ทุกเครือขายไดมีการดําเนินงานพัฒนางานของเครือขายอยางเปนระบบ ตอเนื่อง สงผลตอการ

6

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
7
หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, “โครงการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพเครือขาย
โรงเรียน,” ณ โรงแรมการเดน ซีวิว รีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 4 -6 กรกฎาคม 2549.
(เอกสารอัดสําเนา)

7
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดวยระบบประกันคุณภาพ8 และจากการประเมินคุณภาพไดมีขอเสนอแนะ
สําหรับเครือขายโรงเรียน ดังนี้คือ ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนตองมีคุณสมบัติของความเปน
ผูนํา เครือขายโรงเรียนตองใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิชาการ โดยมีการวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ จัดลําดับความสําคัญ และคัดเลือกกิจกรรมที่จะปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจ
ควรจัดกระทําขอมูลที่ไดจากโรงเรียนเครือขายอยางเปนระบบ ควรวางแผนเชื่อมโยงระหวาง
SWOT สูการปฏิบัติ ควรเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของสมาชิก ควรจัดทําเอกสาร
โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ/สมาชิกของเครือขายโรงเรียน ควร
มีคูมือการปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานและมีเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
มีแผนพัฒนาการศึกษาชัดเจน ควรมีการประเมินผลอยางตอเนื่องและนํามาพัฒนา9
จากการประเมินผลเครือขายโรงเรียนขางตนพบปญหาผูประสานงานเครือขายโรงเรียนขาด
ภาวะผูนํา ซึ่งผูประสานงานเครือขายถือวาเปนบุคคลที่สําคัญที่จะนําไปสูประสิทธิผลของเครือขาย
ปญหาตอไปคือเครือขายโรงเรียนไมใหความสําคัญกับการพัฒนางานวิชาการ อาจเปนเพราะในแต
ละโรงเรียนมีการแขงขันทางวิชาการ เพื่อชื่อเสียงของแตละโรงเรียน
จึงยังไมเห็นผลในระดับ
เครือขายโรงเรียน ซึ่งหากแตละโรงเรียนในเครือขายรวมมือกันในการหาทางพัฒนางานวิชาการ
นาจะทําใหงานวิชาการกาวหนากวาปจจุบัน
ปญหาการวางแผนยุทธศาสตรยังไมเชื่อมโยง
ระหวาง SWOT สูการปฏิบัติเนื่องจากการวิเคราะห SWOT
ยังไมทําอยางจริงจัง จึงทําใหการ
วางแผนยุทธศาสตรยังไมสมบูรณ ปญหาสําคัญอีกประการก็คือ
การกระจายอํานาจและการมี
สวนรว มของสมาชิก ซึ่งถาผูประสานงานเครือขายโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีสวนรวม ยอมทําใหเกิดประสิทธิผลภายในเครือขายนั้นๆ ปญหาการขาดเอกสาร
โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ/สมาชิกของเครือขายโรงเรียน คูมือ
การปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงานทําใหผูรวมงานขาดทิศทางในการปฏิบัติ
ไมรูบทบาทหนาที่
ของตนเอง หากมีโครงสรางการบริหารจัดการไมชัดเจนก็กอเกิดปญหาการขาดความรวมมือ
ของสมาชิกได ปญหาสุดทายคือควรมีเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน มี
แผนพัฒนาการศึกษาชัดเจน ควรมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง และนํามาพัฒนา
แมภายใน
เครือขาย เองตองมีการประเมินผลภายในเครือขายดวย เพื่อจะไดรวมกันแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น
หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร,สรุปผลการประเมินเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมชนสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), คํานํา.
9
เรื่องเดียวกัน,28-29.
8

8
ภายในเครือขาย จะเห็นไดวาเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไดนั้นจําเปนตองมีรูปแบบการ
บริหารแบบมีสวนรวมมาเปนเครื่องมือในการบริหารเครือขายโรงเรียน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจ
และตองการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร วาควรจะมีองคประกอบใดบางมาเปนแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ
บริหารเครือขายโรงเรียนเพื่อที่จะทําใหเครือขายโรงเรียนประสบความสําเร็จในการบริหารจนทําให
เกิดประสิทธิผล โดยอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆเปนแนวทาง
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม สังกัด
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อทราบระดับของประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมทีม่ ีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจยั จึงตั้งขอคําถามของการวิจยั ดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร
มีปจจัยใดบาง
2. ประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใด
3. รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร เปนอยางไร
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั เพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบการบริหารแบบมีสวนรวม
วิเคราะหระดับ
ประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และสรางรูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม ทีม่ ีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวม โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ
ที่มีแนวคิดเกีย่ วกับองคประกอบของการบริหารแบบการมีสวนรวม ในป 1976 เฮาส (House )
กลาววา
ภายใตพฤติกรรมของผูนําและผูใตบังคับบัญชาดังกลาว จึงควรพิจารณาถึงปจจัย 3
ประการ ที่มีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารแบบมีสวนรวม อันไดแก 1) การแบงปน
อํานาจ (Sharing of Power) หมายถึง ผูนําการกระจายอํานาจไปสูผูใตบังคับบัญชามีมากนอย
เพียงใด 2) การแบงปนอิทธิพล (Sharing of Influence ) คือ การยอมรับในอิทธิพลของ
ผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด 3) การแบงปนขอมูลขาวสาร (Sharing of Information)
หมายถึง ปริมาณขาวสารทีผ่ ูใตบังคับบัญชาไดรับ มีจํานวนมากนอยเพียงใด และการใชขอมูลใน
การบริหารมากนอยเพียงใด และอยางไร องคประกอบทั้ง 3 ประการ จะเปนตัวบงชี้ บรรดาผูนํา
ในองคการตางๆไดเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา
หรือผูปฏิบัติงานเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานไดมากนอยเพียงใด ความมากกวาหรือนอยกวา จะเปนตัวที่มีผลกระทบตอความพึง
พอใจของผูปฏิบัติงานวาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ (Positive or Negative) ซึ่งธรรมชาติของการ
บริหารแบบมีสวนรวมประการหนึ่ง คือ การลดอํานาจ (Reduce Power) ของผูบริหารใหอยูใ นภาวะ
ที่เทาเทียมหรือใกลเคียงกับผูปฏิบัติงาน10 ในป ค.ศ.1978 แอนโทนี (Anthony) ไดระบุถึงลักษณะ
สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวามีองคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้ 1)ผูใตบังคับบัญชามี
สวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดยผูใ ตบังคับบัญชาจะตองเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของตน และตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวย
ความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนขององคการเปนหลัก 2)สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่อง
สําคัญ (involvement in important decisions or issues) การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาส
ใหทุกฝายที่มสี วนเกีย่ วของ เขามามีสวนในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปน
ความสําคัญของทั้งองคการและตัวผูใ ตบังคับบัญชา
การที่ผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไมสําคัญ
หรือไมเกีย่ วของมาใหผูใตบงั คับบัญชามีสวนรวม ลักษณะเชนนี้ไมใชลักษณะทีถ่ ูกตองของการ
บริหารแบบมีสวนรวม 3) มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบงั คับบัญชา (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.

10
แลวการแบงอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหาร
ลดลง แตการแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชา กลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวม
รับผิดชอบงานมากขึ้น ถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้ และไมยอมแบงปนการตัดสินใจไปให
ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็ไมอาจเกิดขึ้นได11 ตอมาในป ค.ศ.1982 ซัชคิน
(Sashkin) ไดกลาวถึงการบริหารงานแบบมีสวนรวม เปนเรื่องเกีย่ วกับการใหพนักงานไดมีการ
วางแผน และควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานดวยตัวของเขาเอง อยางไรก็ตามผูใตบงั คับบัญชาก็จะ
สามารถเขามามีสวนรวมในการวางแผน
และควบคุมงานไดในลักษณะตางๆตามความสําคัญที่
แตกตางกันไป ซึ่ง ซัชคิน (Sashkin) ไดเสนอวิธีสําคัญ 4 ประการในการบริหารงานแบบมีสวน
รวม ดังนี้ 1) การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย (Participation in Goal Setting) มีความหมายถึง
การที่ผูปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ระดับผูบังคับบัญชา หรือระดับกลุม ไดมสี วนรวมในงาน
ในการกําหนดเปาหมายของงานเพื่อที่พวกเขาจะไดพยายามทําใหงาน หรือผลการปฏิบัติงานนั้น
บรรลุเปาหมายที่วางไวและเกิดผลงานที่ดี 2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in
Decision Making) เปนการมีสวนรวมของผูใตบังคับบัญชาในการมีสวนรวมใหคําปรึกษาหารือใน
หลายๆโอกาส มีอิทธิพลในการกําหนดเปาหมายของงาน มีสวนรวมรับผิดชอบในทางเลือกของ
วิธีการตัดสินใจ ตลอดจนตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตางๆ 3) การมีสวนรวม
ในการแกปญหา (Participation in Problem Solving) เปนความตองการผูใตบังคับบัญชาเปนผูมี
ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล พัฒนาแนวคิดใหมๆในการทํางานโดยตั้งอยูบ นพื้นฐานของ
ขอมูลนั้นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความคิดใหมๆในการพัฒนาปรับปรุงงาน 4) การมี
สวนรวมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in Change) การมีสวนรวมในรูปแบบนี้จะมีความ
ยากและซับซอนและถือเปนจุดที่สําคัญทีส่ ุด
ซึ่งรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมีสวนรวมในการ
แกปญหา โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชานั้นไดเขามามีสว นรวมในการสราง วิเคราะห
และแปรความหมายของขอมูลองคการ เพื่อที่จะทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหาของ
องคการ เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการ
มีความหมายของงานนั้นจะเปนสิ่งที่
กอใหเกิดความรูสึกที่ทาทาย ใหกับพนักงานซึ่งเปนเงื่อนไขอีกอยางหนึ่งที่จําเปนสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร12 ในป ค.ศ. 1985 การบริหารแบบมีสวนรวมตาม
แนวคิดของเดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom) นั้น
ผูนาํ มีความจําเปนที่จะตองสราง
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.
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บรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment) องคการ(Organization) เปนองคการของการมีสวน
รวม ภาวะผูนาํ (Leadership)ที่เอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม การใชเทคโนโลยี (Technology)
ในการบริหาร การสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน (Employees)ใหมีโอกาสในการมีสว นรวมในการ
บริหาร13 ดังภาพตอไปนี้
Environment

Organization

Participation
Employees

Leadership

Technology

แผนภูมิที่ 1 การบริหารแบบมีสวนรวม
ที่มา : 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.
จากแผนภูมิที่ 1 ตามแนวคิดของ เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom)ไดกลาวถึง
องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมมี 5 องคประกอบ ดังนี้ คือ 1) การจัดบรรยากาศ
(Environment) ซึ่งผูบริหารตองสรางบรรยากาศของการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคการ2) องคการ
(Organization) แบบมีสวนรวม มีการจัดองคการแบบมีสวนรวม 3) ภาวะผูนํา (Leadership) มี
สวนสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งภาวะผูน ํามีนักวิชาการมากมายที่กลาวถึงภาวะผูนาํ
เชน รูปแบบภาวะผูนําของแบส 14 ประกอบดวยภาวะผูนาํ 2 แบบ คือ ภาวะผูน ําการเปลี่ยนแปลง
สภาพและภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน เนื่องจากเปนรูปแบบผูนําที่ใชภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ระดับความตองการของผูตามใหสูงขึ้น มีความพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีทัศนคติ ความ
เชื่ออยูในระดับวุฒิภาวะที่สงู ขึ้นจากเดิมทีผ่ ูนําใชภาวะผูน ําการแลกเปลี่ยน และใชรูปแบบภาวะ
13

Davis Keith and W. John Newstrom , Human Behavior at Work: Organizational , 7th
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14
M.Bernard Bass, Leadership and performance beyond expectation ( New York :
The Free Press A division of Macmillan , Inc., 1985) , 17,27.
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ผูนําพิสัยสมบูรณที่แบส (Bass)ไดสรุปไว มี 3 รูปแบบ คือ 1) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ประกอบดวยองคประกอบยอย ไดแก การสรางบารมี การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุนเชาว
ปญญาและการคํานึงถึงแตละบุคคล 2) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ประกอบดวยองคประกอบยอย
ไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ การบริหารแบบวางเฉย และ 3) ภาวะผูนําแบบตามสบาย
ตอมาในป ค.ศ. 1987 พุตติ (Putti) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม วา มี 8 รูปแบบ คือ
1) การวางแผนแบบสแกนลอน (the Scanlon plan) เปนแนวทางทีป่ ระสบความสําเร็จมากที่สุด
แนวทางหนึ่ง เปนการทํางานเปนทีมระหวางคนงานกับผูบริหารเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิต คาจาง และผลกําไร 2) เจเคกรุป ( JK Group) เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็กๆที่มีอํานาจ
เด็ดขาด กลุมเหลานี้จะพิจารณาปญหาที่เกี่ยวกับการทํางาน แลวพยายามทีจ่ ะหาขอยุตอยาง
สรางสรรค ผูนําบางกลุมอาจจะไดรบั การเลือกตั้งหรือสับเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกภายในกลุม
กลุมจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3) การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative
hierarchy) เปนวิธีการที่ใหลูกจางมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยผานเครือขายคณะกรรมการตางๆ
ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตางๆในบริษัท 4) ทีกรุป (T-group approach or sensitivity) วิธีการนี้เปน
การบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธของฝายบริหาร เทคนิคชนิดนี้
ใชเพื่อทําความเขาใจคนอื่นและทํางานรวมกับผูอื่น รูถึงคานิยม แรงจูงใจ จุดออนและจุดแข็งของ
ผูใตบังคับบัญชา โดยที่แตละคนตองเขาใจตนเองกอน 5) การบริหารทีม่ ีสวนเกีย่ วของกับผูบริหาร
ระดับตางๆในองคการ(multiple management) เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจทีจ่ ะแกไขขอบกพรองที่เกิดขึน้ จากการตัดสินใจเพียงคนเดียว จึงตองการ
ที่จะใหบุคคลระดับตางๆมีสวนรวมในการบริหารดวย 6) คิวซีซี (Quality control circle) ระบบคิว
ซีซีเปนการทํางานของคนกลุม เล็กๆ ซึ่งมีบุคลากรตั้งแต 3-15 คน โดยมีวัตถุประสงคที่จะแกไข
ปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน จากนั้นจึงหาแนวทางแกไข
7) แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (committee approach for
participation) คณะกรรมการเปนเครื่องมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ไปใชปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาพนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเปนกลุมที่จัดตัง้
ชั่วคราวเพื่อปรึกษาปญหาเฉพาะหนา 8) การมีสวนรวมและการสรางทีม (participation and team
building ) กิจกรรมการมีสวนรวมและการสรางทีมงานมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เมื่อการมี
สวนรวมในการบริหารของบุคลากรในการบริหารของบุคลากรในองคการมีความมั่นคง สมาชิก
ของกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่ม15สวนสแวนสเบอรก (Swansburg) ศาสตราจารย
15

Joseph M. Putti , Management : A functional approach (Singapore : McGraw –
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13
แหงวิทยาลัยการแพทยจอรเจีย ไดแบงองคประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 1) การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพื้นฐานของการ
บริหารแบบมีสวนรวม ผูรวมงานหรือผูใ ตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณหาก
ไดรับความไววางใจใหดําเนินงานฝายบริหารเพียงดูแลความกาวหนาเปนระยะๆ
และดูแลผล
สุดทายของงานก็เพียงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารจึงควรมอบอํานาจการตัดสินใจเทาที่จะสามารถทํา
ไดแกผูปฏิบัติงาน 2) ความผูกพัน (commitment) การที่แตละคนทั้งผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
ไดมาปฏิบัติรวมกัน มีสว นชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและเปนสิ่งที่กอใหเกิดความผูกพันตอ
กัน และการทีบ่ ุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูเปาหมายขององคการ จะกอใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะทําผลประโยชนใหกับองคการ 3) เปาหมายและ
วัตถุประสงค (goals and objectives) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันของผูบ ริหาร รวมกัน
ปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ
ยอมขจัดความขัดแยงทีจ่ ะเกิดขึ้นได
เพราะทุกคนมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มีการทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน
ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 4) ความเปนอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถ
ดูแลตนเองได (autonomy) หมายถึงผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการ
ดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 5) คุณลักษณะอื่นๆ (other characteristics) การบริหารแบบมีสวนรวม
ควรเปนเรื่องของการใหทุกฝายเขามามีสวนรวมไมใชการกีดกันคนออกไปจากการมีสวนรวม และ
การมีสวนรวมนั้นตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ16
ในสังกัดกรุงเทพมหานครพบวา ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน เปนบุคคลที่มีบทบาท
สําคัญตอการบริหารเครือขายโรงเรียนใหมีประสิทธิผล
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาวะผูนําของ
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
สําหรับบทบาทของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ไดแก
1. เปนผูเชื่อมประสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและบุคลากรใน
เครือขาย 2. เปนผูเชื่อมประสานที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคสิ่งใหมๆที่เรียกวา
นวัตกรรม 3. เปนผูเชื่อมประสานที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกและเครือขาย
ภายนอก 4. เปนผูเชื่อมประสานที่ทําใหเกิดการสรางผูนําทางวิชาการภายในเครือขายของตนให
เปนแกนนําในการพัฒนาสมาชิกในเครือขายทุกโรงเรียนไดเกิดองคความรูรวมกันอยางทัดเทียม

R. Swansburg, Management and Leadership for Nurse Management (Boston : Jones
and Bartlett, 1996),391-394.
16
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สามารถขยายผลสูเครือขายภายนอกได 5. เปนผูยึดหลักการสําคัญของเครือขายโรงเรียนเปน
แนวทางปฏิบัติ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรับประโยชน17
สวนองคประกอบดานประสิทธิผล ไดนําองคประกอบจากตัวชี้วัด/เกณฑในการประเมิน
คุ ณ ภาพเครื อ ข า ยโรงเรี ย น หน ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารกํ า หนด
องคประกอบหลัก 3 องคประกอบ สวนองคประกอบยอยมี 9 ตัวแปร ซึ่งใชตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณภาพเครือขายโรงเรียนทั้ง 80 เครือขายโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 18 ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ใชเกณฑตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน ตามที่หนวยศึกษานิเทศก สังกัด
กรุงเทพมหานครไดกําหนดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 1) องคประกอบ
ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 2 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้ประสิทธิผล ไดแก มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัยและใชประโยชนไดจริง คือมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ในเครือขายดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถเชื่อมโยงและใหบริการโรงเรียนในเครือขายได
ทั้งดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู มีการวางแผน / ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนา
เครือขาย คือ มีความเชื่อมโยงระหวางปญหา แนวคิด และวิธีการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค
ของเครือขาย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย และมีนวัตกรรมที่เปนขนตอน
การทํางานที่ชัดเจนนําไปสูความสําเร็จที่จะเกิดผลไดจริง 2) องคประกอบดานการการพัฒนา
ประกอบดวย 4 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้ประสิทธิผล ไดแก เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการ
ดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ คือมีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง
กอใหเกิดผลดีกับนักเรียน ครู บุคลากรหรือชุมชน สามารถเปนตัวอยางแกเครือขายโรงเรียนได มี
การดําเนินการที่เนนการมีสวนรวม คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือขายโรงเรียนเกิดจาก
การรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบของบุคลากรภายในโรงเรียนเครือขายทุกโรงเรียน และการมี
สวนรวมของบุคลากรในชุมชน มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ หมายถึง สมาชิก
ปฏิบัติงานในหนาที่เต็มศักยภาพ และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่อง มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบคือมีการนําผลจากการประเมินผล
ไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง 3) องคประกอบดานผลการพัฒนา ประกอบดวย
3 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้ประสิทธิผล ไดแก ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน
หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สรุปผลการประเมินเครือขาย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549 (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด , 2550) , 9.
18
เรื่องเดียวกัน,42-46.
17
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หมายถึง ผลการพัฒนางานแสดงถึงกระบวนการทํางานที่เปนระบบ
ตอเนื่องสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของเครือขายโรงเรียน ทุกฝายเกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน ผูบริหาร
ครู นักเรียน และชุมชน สามารถเปนตัวอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ มีการขยายผลความสําเร็จ
ของเครือขาย
หมายถึง
เชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางเครือขายโรงเรียน ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และเครือขายตนสังกัด
มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเครือขาย
โรงเรียน หมายถึง มีหลักฐานการสรุปและรายงานผลสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขาย
โรงเรียน โดยทุกฝายมีสวนรวม และมีการเผยแพรผลตอสาธารณชน
การวิจยั รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน แบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดนาํ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของนักวิชาการมากมายตามที่
กลาวมา คือ เฮาส (House) แอนโทนี (Anthony ) ซัชคิน (Sashkin) เดวิสและ นิวสตรอม
(Davis and Newstrom) แบส (Bass) พุตติ (Putti) สแวนสเบอรก (Swansburg) เปนตนมาใชใน
การกําหนดกรอบแนวคิดดานการบริหารแบบมีสวนรวม ที่กลาวถึงองคประกอบของการบริหาร
แบบมีสวนรวม โดยองคประกอบหลักมี 5 องคประกอบคือการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม
(Environment) องคการ (Organization) เปนองคการของการบริหารแบบมีสวนรวม ภาวะผูนาํ
(Leadership)ที่เอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม การใชเทคโนโลยีในการบริหาร (Technology)
การสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน (Employees) ใหมีโอกาสในการมีสว นรวมในการบริหาร สวน
องคประกอบยอยไดนํามาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทั้งไทยและตางประเทศ
และจากการ
สัมภาษณไดองคประกอบหลักอีก 2 องคประกอบ ไดแก การติดตอสือ่ สาร (Communication) และ
การจัดกิจกรรมรวมกันในเครือขาย (Activities) ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษจากการสัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ศึกษานิเทศก ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ผูบริหาร
โรงเรียน รองผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และนักวิชาการ มาประยุกตใชเพื่อเปน
กรอบแนวคิดของการวิจยั สําหรับแนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน ไดนําตัวบงชี้
ในการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียนของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มาใชในการ
วิเคราะหองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม และวิเคราะหระดับประสิทธิผลการบริหาร
เครือขายโรงเรียนเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตอไป ดังกรอบแนวคิดตอไปนี้
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บรรยากาศแบบมีสวนรวม
องคการ
ภาวะผูนํา
ผูรวมงาน
เทคโนโลยี
การติดตอสื่อสาร
ทํากิจกรรมรวมกัน
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ขอตกลงเบื้องตน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอมูล และการตีความที่ตรงกัน จึงไดกําหนด
ขอตกลงเบื้องตนไว ดังนี้
1. การตอบคําถาม หรือการใหขอมูลตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง ถือวาเปนอิสระจากกัน
2. การใหขอมูลในลักษณะตาง ๆ จากการสัมภาษณ ของผูใหขอมูลแตละคน และเอกสาร
ของแตละสถานศึกษา ถือวาเปนอิสระจากกัน และเปนขอมูลที่เชื่อถือได
3. ตัวแปรแทรกซอนที่อาจมีขึ้น เชน ที่ตั้งของโรงเรียน งบประมาณทีไ่ ดรับ จํานวนครูอาจารย และตัวแปรยอยอื่น ๆ ที่ไมไดนาํ มาศึกษาในครั้งนี้ ถือวาเปนความคลาดเคลื่อนเชิงสุม
นิยามศัพทเฉพาะ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน หมายถึง รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุมโรงเรียนที่เปนเครือขาย พิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร ที่ตั้ง
ของโรงเรียนที่ใกลเคียงกัน
และสอดคลองกับเขตพื้นที่การปกครองรวม 80 เครือขาย แตละ
เครือขายประกอบดวยโรงเรียน 4 – 8 โรงเรียน ซึ่งอาจคละกันระหวางโรงเรียนขนาดใหญ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก แตละเครือขายจะมีการคัดเลือกผูประสานงานเครือขายจากผูบ ริหารโรงเรียน
เพื่อทําหนาที่เปนผูประสานงาน
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน ตองสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมแบบมีสวนรวม จัดองคการใหมีบรรยากาศแบบมี
สวนรวม
ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียนที่เอื้อตอการบริหารแบบนี้ การใช
เทคโนโลยีในการบริหาร และการสงเสริมสนับสนุนผูรวมงานในโรงเรียนตางๆในเครือขาย
โรงเรียน ใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร ไดเขารวมกระบวนการการจัดการภายใน
เครือขาย เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรในเครือขายไดรับขอมูลขาวสารและใชระบบสารสนเทศใน
การจัดการมากนอยเพียงใด รวมทั้งภูมิหลังและภาวะผูนํา ที่มีสวนทําใหบุคลากรในเครือขายมี
สว นร ว มคิ ด ร ว มทํ า รว มรับ ผิ ด ชอบและรว มรับผลประโยชน รวมทั้ ง ความรูสึ ก นึก คิ ด ของ
บุคลากรในเครือขายโรงเรียนที่มีตอผูประสานงานเครือขายโรงเรียน และการจัดกิจกรรมตางๆ
รวมกัน โดยความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางเปนกัลยาณมิตร
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ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จที่เกิดจากการมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบของ
สมาชิ ก ในเครือ ข า ยโรงเรี ย น ต อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การ มี ร ะบบสารสนเทศที่ทั น สมั ย และใช
ประโยชนไดจริงมีการวางแผนหรือออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเครือขาย มีการพัฒนาใน
ดานกระบวนการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวม มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ
มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ นอกจากนี้ผลการพัฒนางาน คือ ทุกฝายเกิดความพึง
พอใจ เปนที่ยอมรับของชุมชน มีการขยายผลความสําเร็จของเครือขาย และมีการสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน และมีการเผยแพรตอสาธารณชน

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร การดําเนินงานของเครือขายโรงเรียนทั้ง 80 เครือขายจะ
ดําเนินไปอยางตอเนื่องและเกิดความรวมมือโดยแทจริงจากโรงเรียนเครือขาย
โดยการนําของ
ผูประสานงานเครือขายไดนนั้ ประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงไวซึ่ง
เสถียรภาพ
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ไดจากการศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหจาก
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกีย่ วของในประเด็นตางๆ ดังนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่ วกับการบริหารแบบมีสวนรวม
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่ วกับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกีย่ วกับการบริหารเครือขาย ในประเทศและตางประเทศ
แนวคิดทฤษฎีและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
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20
ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ปจจุบันมีแนวคิดในการบริหารองคการ ดวยการบริหารแบบมีสวนรวมอยางแพรหลาย
เพราะเปนแนวคิดที่สอดคลองกับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคํานึงถึงการมีสวน
รวมของผูรวมงานทุกระดับ สําหรับคําจํากัดความหรือความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
มีนักวิชาการและนักทฤษฎีไดใหความหมายดังนี้
ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบและรวมมือในองคการพัฒนาปฏิบัติดวยความเต็มใจ20 นอกจากนี้
ภีรกาญจน ไคนุนนา กลาวถึง บริหารแบบมีสวนรวม PM (Participative Management) หมายถึง
การมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีขึ้น ทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาที่ซับซอนที่เผชิญ
โดยองคการสวนใหญในปจจุบันนี้
องคการจะขาดประสิทธิภาพ ถาหากพนักงานมีเปาหมายที่
ขัดแยงระหวางกัน PM ชวยสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสานงานระหวางกันได
ความสําคัญ กอใหเกิดความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา - ผูใตบังคับบัญชา ทําใหเกิดความ
ผูกพันของพนักงานตอองคกรเพิ่มมากขึ้น เกิดความไววางใจฝายบริหารมากขึ้น พนักงานที่มีสวน
รวมจะมีความรูสึกไววางใจฝายบริหารมากขึ้น ทําใหการบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายมากขึ้น
ถาหากวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูกพัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และไววางใจฝายบริหารมากขึ้น ทํา
ใหงานการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนเปนไป
ในทางที่ดีขึ้น การมีสวนรวมบังคับใหมีการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบน กอใหเกิดการ
สรางทีมงานอยางมีประสิทธิภาพการมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงานใหดีขึ้น21
สําหรับ
ประกอบ กุลเกลี้ยง และ สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ ไดใหความหมายของการบริหารแบบมีสวน
รวม (Participative management) วาคือ วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาสให
ทุกฝายซึ่งเกี่ยวของกับงานหรือการบริหารมีสวนแสดงความคิดเห็น และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ทั้งนี้เนื่องจากการทํางานในองคการนั้น
สิ่งสําคัญที่สุดของผูบริหารคือ การ
ตัดสินใจ ในประเทศโลกเสรี เชื่อเรื่องความเสมอภาคและประชาธิปไตย เชื่อวาถาเอาวิธีการนี้มา
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?

21
ใชกับการบริหารแลว จะชวยเพิ่มความพอใจ และแรงจูงใจใหผูรวมงาน การบริหารแบบมีสวนรวม
ตองเริ่มที่ผูบริหารมีความเชื่อในวิธีการนี้วา
การมีสวนรวมจะทําใหการตัดสินใจนั้นสมบูรณ
ดีกวา ถามีสวนรวมจากผูรวมงาน การทํางานในกระบวนการนี้สวนดีคือ เปนการสื่อสารใหเขาใจ
กระบวนการที่จะไปถึงขั้นสุดทายในการตัดสินใจ การมีสวนรวมจะทําใหการวางแผนตางๆ
ถูกตองชัดเจนตรงตามความตองการ ผูนําแบบสั่งการอยางเดียว ทําใหขาดความรวมมือ และทํา
ใหงานบรรลุตามเปาหมายไดยากทําอยางไรจะไปถึงเปาหมายโดยอาศัยความรวมมือจากคนอื่น
ไมใชตองทําอยูคนเดียว22
นอกจากนี้เมื่อป ค.ศ. 1978 แอนโทนี (Anthony) ใหความหมายของการบริหารแบบมีสวน
รวม (participative management) ไวอยางชัดเจนวา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง
กระบวนการทีผ่ ูใตบังคับบัญชาที่มีสวนเกีย่ วของเขามามีสวนในกระบวนการตัดสินใจ โดยเนนใหผู
มีสวนเกีย่ วของไดใชความเชีย่ วชาญ และความคิดสรางสรรคมาชวยแกปญหาทางการบริหาร โดย
ผูบริหารยอมแบงอํานาจการตัดสินใจใหกบั ผูใตบังคับบัญชา
ที่สําคัญคือ
ตองพยายามให
ผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมตัดสินใจอยางแทจริงในเรื่องที่สําคัญขององคการ ไมใชเพียงการรับรู
และสัมผัสปญหาเพียงผิวเผิน23 ตอมาป ค.ศ. 1990 รอบบิ้นส (Robbins) ใหคําจํากัดความของการ
บริหารแบบมีสวนรวมวา เปนวิธีการบริหารที่ผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจกับผูบริหาร24 และในป ค.ศ. 1996 ลัสสิเออ (Lussier) ใหความหมายการบริหารแบบมี
สวนรวมวา เปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบงั คับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ในการตั้ง
วัตถุประสงค และวางแผนที่จะทํางานใหสําเร็จ25
สรุป การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบ ริหาร
และสมาชิกในการตั้งวัตถุประสงค วางแผนรวมกัน ผูบริหารแบงปนอํานาจใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ทําใหเกิดความรวมมือ เกิดความผูกพันและ

22

ประกอบ กุลเกลี้ยง และ สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ ,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.

22
ไววางใจฝายบริหารมากขึ้น
ประสิทธิภาพ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และกอใหเกิดทีมงานที่เขมแข็งและมี

ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม
มีนักวิชาการทีก่ ลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไวหลายทาน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง กลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 5 ประการ ดังนี้ 1)
การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิด และอภิปรายรวมกันระหวางผูเกีย่ วของ ทําใหเกิด
ความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย ทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาการคิดเพียงคนเดียว2) การมี
สวนรวมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําใหเกิดการตอตานนอยลง ในขณะเดียวกันก็จะ
เกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนีย้ ังเปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถใชทดสอบวา สิ่งที่ตนเองรูตรง
กับสิ่งที่ผูรวมงานหรือผูใตบงั คับบัญชารูหรือไม 3) เปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา สามารถ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธทดี่ ี
ตอกัน 4) เปดโอกาสใหผูรว มงานหรือผูเกี่ยวของ มีโอกาสไดใชความสามารถ และทักษะใน
การทํางานรวมกัน เกิดความมีน้ําใจ (team spirit) และความจงรักภักดีตอหนวยงานมากขึ้น 5) การมี
สวนรวมจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคณ
ุ ภาพมากขึ้น และสงเสริมใหมีการ
ปรับปรุงงาน มีความเปนไปไดสูง ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น26
แอนโทนี (Anthony) สรุปประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวมไว 8 ประการ สรุป
สาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 1) กอใหเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2) ทําให
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานราบรื่น 3)ทําใหพนักงานมีความผูกพันตอหนวยงานมาก
ขึ้น 4) ทําใหมีความไววางใจตอฝายบริหารมากขึ้น 5) ทําใหการบริหารพนักงานงายขึ้นเนื่องจาก
การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้น มีความผูกพันตอ
หนวยงานและมีความไววางใจตอฝายบริหารมากขึ้น
6) ทําใหการตัดสินใจทางการบริหารมี
คุณภาพดีขึ้น การที่มีฝายพนักงานมาชวยตัดสินใจทําใหฝายบริหารไดขอมูลในการตัดสินใจมากขึน้
7) ทําใหการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้น 8) ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น การ
บริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานเขาใจเปาหมายไดตรงกัน
และมีทิศทางการดําเนินงานไป

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ กรมวิชาการ
5, 4 ( เมษายน 2545) : 9.
26

23
ในทางเดียวกัน
ทําใหลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานสงผลใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขนึ้ 27
สําหรับเดวิส (Davis ) สรุปประโยชนของการมีสวนรวมไวดังนี้ คือ การมีสวนรวมชวยในการเพิ่ม
ผลผลิตใหสูงขึ้น คุณภาพของงานดีขึ้น ไดรับความคิดเห็นมากขึน้ มีแรงจูงใจมากขึ้น มีความรูสึก
ยอมรับซึ่งกันและกัน ทําใหนับถือตนเองมากขึ้น มีความพึงพอใจตองานสูงขึ้น มีความรวมมือ
กันมากขึ้น ลดความเครียดลงได
มีความผูกพันตอเปาหมายของงานสูงขึ้น ยอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน และมีการสื่อสารกันดีขึ้น28 สวน
กอรดอน (Gordon Judith R.) สรุปถึงคุณคาของการมีสวนรวมไวดังนี้ คือ การมีสว นรวมทําใหเกิด
การยอมรับตอความคิดของฝายบริหารไดมากขึ้น
เกิดความรวมมือระหวางฝายบริหารและฝาย
ปฏิบัติการสูงขึ้น ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการรองเรียนและขอของใจตางๆลง
ทําใหยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงไดมากขึน้ และมีเจตคติตองานและหนวยงานดีขนึ้ 29
สรุปไดวา ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม มีผลโดยตรงตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานและลดปญหาตางๆ เพิ่มกําลังใจของพนักงานหรือสมาชิก อันจะเปนผลใหเกิดการ
ยอมรับ และมีความผูกพันระหวางบุคลากรดวยกัน และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
องคประกอบที่สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม
องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการที่จะทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวมขึ้นใน
องคการหรือไม คือ ผูนํา จากแนวคิดของเฮาส (House ) ผูนําที่สามารถทําใหเกิดการบริหารแบบมี
สวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ผูนาํ ที่มีพฤติกรรม ดังตอไปนี้
1)มีการแบงปนขาวสาร
ขอมูล(Sharing of Information) หมายถึง ปริมาณขาวสารที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับ มีจํานวน
มากนอยเพียงใด และการใชขอมูลในการบริหารมากนอยเพียงใด และอยางไร กับผูมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน กันคนที่มบี ุคลิกครอบงํา เพื่อไมใหมีอทิ ธิพลตอผูอื่น เอาใจใสกบั ความคิดเห็น
ตางๆ รวมทั้งขอเท็จจริง และความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่ไมคอยแสดงออก ชวยเหลือผูปฏิบัติงาน
ในการสื่อสารกับคนอื่น 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
ชี้แนะกระบวนการกลัน่ กรองทางเลือก
เลือกแนวทางแกไข การตัดสินใจตองไมเปนระบบประจํา ซ้ําซาก (Routine) ขอมูลในการ
ตัดสินใจตองไมเปนมาตรฐานเกินไปและไมเปนระบบศูนยกลาง 3) การแบงปนอิทธิพล (Sharing
of Influence ) คือ การยอมรับในอิทธิพลของผูใตบังคับบัญชามีมากนอยเพียงใด ในการตัดสินใจ
แตละครั้งตองใหเวลากับสมาชิกในการเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ สวนผูใตบังคับบัญชาจะ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตอเมื่อ
รูถึงความจําเปนในเรื่องของเสรีภาพที่ไดรับ รูสึกถึง
ความชอบธรรมของตนตอการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูสึกถึงความสามารถของตนในการ
เขารวมตัดสินใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของตน30 องคประกอบทั้ง 3 ประการ จะเปนตัว
บงชี้ บรรดาผูนําในองคการตางๆไดเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา หรือผูปฏิบัติงานเขามามีสวน
รวมในการบริหารงานไดมากนอยเพียงใด ความมากกวาหรือนอยกวา จะเปนตัวทีม่ ีผลกระทบตอ
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานวาเปนเชิงบวกหรือเชิงลบ (Positive or Negative) ซึ่งธรรมชาติของ
การบริหารแบบมีสวนรวมประการหนึ่ง คือ การลดอํานาจ (Reduce Power) ของผูบริหารใหอยูใ น
ภาวะที่เทาเทียมหรือใกลเคียงกับผูปฏิบัติงาน31 สําหรับฮัลโลแรน (Halloran) เปรียบผูนําแบบมีสวน
รวมวาเปนผูนาํ ตามทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (McGregor) เหตุผลเพราะผูบริหารมองวาคนงาน
เปนคนตามทฤษฎี Y ผูบริหารก็จะบริหารคนแบบ Y คือใหเกียรติ ใหความเชื่อถือ และมอบหมาย
งานใหรับผิดชอบ32
จากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใหความสําคัญกับภาวะผูน ําตาม
แนวคิดของเฮาส (House) และฮัลโลแรน(Halloran) มีวจิ ัยในประเทศไทยที่เกีย่ วของกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม ที่ใหความสําคัญกับภาวะผูนําดังนี้คือ
สัมฤทธิ์ เพชรสังคุณ ไดวิจยั เรื่อง การศึกษาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 9 พบวา 1) แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน สวนใหญเปนแบบ
นักพัฒนามากที่สุด
2)ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ
มีทิศทางการใชแบบภาวะผูนําในมิตมิ ุง
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 และมิตมิ ุงงาน 3) ความสัมพันธระหวางเพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และระยะเวลาดํารงตําแหนงของผูบริหารกับการใชแบบภาวะผูนํา ทั้งแบบที่มีประสิทธิผลมากและ
ประสิทธิผลนอยแตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทุกกรณี ยกเวนผูบริหารที่มีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี33
และสุภาพร รอดถนอม ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล กับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของอาจารย
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองคการ สวนการบริหารแบบ
มีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับประสิทธิผลองคการ34
ซัชคิน (Sashkin) ไดกลาวถึงการบริหารงานแบบมีสวนรวม เปนเรื่องเกี่ยวกับการให
พนักงานไดมกี ารวางแผน และควบคุมกิจกรรมการปฏิบัติงานดวยตัวของเขาเอง อยางไรก็ตาม
ผูใตบังคับบัญชาก็จะสามารถเขามามีสวนรวมในการวางแผน และควบคุมงานไดในลักษณะตางๆ
ตามความสําคัญที่แตกตางกันไป ซึ่ง ซัชคิน (Sashkin) ไดเสนอวิธีสําคัญ 4 ประการในการ
บริหารงานแบบมีสวนรวม ดังนี้
1. การมีสวนรวมในการตั้งเปาหมาย (Participation in Goal Setting) มีความหมายถึง
การที่ผูปฏิบัติงานทั้งในระดับบุคคล ระดับผูบังคับบัญชา หรือระดับกลุม ไดมีสวนรวมในงาน ใน
การกําหนดเปาหมายของงานเพื่อที่พวกเขาจะไดพยายามทําใหงาน หรือผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุ
เปาหมายทีว่ างไวและเกิดผลงานที่ดี
2. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) เปนการมีสวน
รวมของผูใตบงั คับบัญชาในการมีสวนรวมใหคําปรึกษาหารือในหลายๆโอกาส มีอิทธิพลในการ

33

สัมฤทธิ์ เพชรสังคุณ , “การศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ เขตการศึกษา 9” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539),บทคัดยอ.
34
สุภาพร รอดถนอม, “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล กับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของอาจารย
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , 2542 ),บทคัดยอ.
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กําหนดเปาหมายของงาน
มีสวนรวมรับผิดชอบในทางเลือกของวิธีการตัดสินใจ
ตลอดจน
ตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการตัดสินใจตางๆ
3. การมีสวนรวมในการแกปญหา (Participation in Problem Solving) เปนความตองการ
ผูใตบังคับบัญชาเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะหขอมูล พัฒนาแนวคิดใหมๆในการทํางานโดย
ตั้งอยูบนพืน้ ฐานของขอมูลนั้นๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความคิดใหมๆในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน
4. การมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in Change) การมีสวนรวมใน
รูปแบบนี้จะมีความยากและซับซอนและถือเปนจุดที่สําคัญที่สุด ซึ่งรูปแบบนี้จะมาหลังจากการมี
สวนรวมในการแกปญหา โดยทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชานั้นไดเขามามีสวนรวมในการ
สราง วิเคราะห และแปรความหมายของขอมูลองคการ เพื่อที่จะทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ในการ
แกปญหาขององคการ เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาองคการ
นอกจากนี้ ซัชคิน (Sashkin) ยังไดเสนอรูปแบบของผลกระทบจากการบริหารงานแบบมี
สวนรวม (The effects of Participation : A Model) ซึ่งแสดงไวในแผนภูมิที่ 3โดยรูปแบบนีจ้ ะ
สรุปใหเห็นถึงการทํางานของการมีสวนรวม โดยการมีสวนรวมแบบงายก็คือ การตั้งเปาหมาย
และการตัดสินใจซึ่งจะมีลักษณะที่คลายกันคือ จะทําใหผูปฏิบัติงานไดมีการควบคุมตนเอง หรือมี
ความเปนอิสระในการทํางานมากขึ้น และในทางออมจะทําใหเกิดการยอมรับ และความผูกพัน
ซึ่งการยอมรับ และความผูกพันที่เกิดขึน้ นี้เปนหนึ่งในผลลัพธที่ทําใหเกิดประสิทธิผลของผลงาน
และผลผลิตมากขึ้น
การมีอิสระในการทํางานในระดับสูงนั้นเปนหนึ่งในสองเงื่อนไขของความ
ตองการที่มีผลตอประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนการเพิ่มความรูสึกปลอดภัย
ใหกับพนักงาน สวนอีกสองแบบนั้นมีความซับซอนมากกวาคือ การมีสวนรวมในการแกปญหา
และในการวางแผนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลเปนอันดับแรกในการทําใหรูสึกวางานนัน้ มี
ความหมาย มีคุณคา โดยการที่รูสึกวางานนั้นมีความหมาย มีคุณคาจะเปนการเพิ่มความรูสึกของ
การประสบความสําเร็จ และการทํางานไดลุลวงสมบูรณ ซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจและมีผลตอ
ประสิทธิผลของงาน และผลผลิตขององคการได การมีคุณคา มีความหมายของงานนั้นจะเปนสิ่งที่
กอใหเกิดความรูสึกที่ทาทาย ใหกับพนักงานซึ่งเปนเงื่อนไขอีกอยางหนึ่งที่จําเปนสําหรับการเพิ่ม
ประสิทธิผลของงานตามหลักวิทยาศาสตร35

35

M. Sashkin , A manager’s guide to participative management
Membership Publications Division, 1982) , 110-113.

(New York : AMA.
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ลักษณะของการมีสวน ผลกระทบโดยตรง
การมีสวนรวมใน
การตั้งเปาหมาย การ
มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
การมีสวนรวมใน
การแกปญหา การมี
สวนรวมในการ
เปลี่ยนแปลง

ควบคุม/
การมีอิสระ
ในงาน

การยอมรับ
และความผูกพัน

ผลกระทบที่มากที่สุด

ความปลอดภัย
นวัตกรรม

การบรรลุถึง
ความมีความ
หมายในงาน

ความทาทาย

ประสิทธิผล
ของงานและ
ผลผลิต

ความพึงพอใจ

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลจากการใชการบริหารแบบมีสวนรวม
ที่มา : M. Sashki , A manager’s guide to participative management (New York : AMA.
Membership Publications Division , 1982) , 110-113.
แอนโทนี (Anthony) เปนนักวิชาการคนสําคัญในเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเขาได
เสนอภาพของการบริหารแบบมีสวนรวมในลักษณะแกนตอเนื่อง (Continuum of management
styles) ไวดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4
แบบ

อัตนิยม
(Autocrat)

อัตนิยมแตรับฟง
(Benevolent
Autocrat)

คุณลักษณะ อํานาจตัดสินใจ อํานาจตัดสินใจ
ทั้งหมดอยูกับ ทัง้ หมดอยูกับผู
ผูบริหาร
บริหารแตยอม
รับฟงเสียงของ
ลูกนอง

รับฟงคําปรึกษา
(Consultative
Management)

มีสวนรวม
(Participative
Management)

ตามสบาย
(Free-Rein
Manager)

อํานาจตัดสินใจ
การตัดสินใจมา การตัดสินใจ
ทั้งหมดอยูกับผู
จากทั้งผูบริหาร เกิดจากกลุม
บริหารแตการ
และลูกนองโดย ผูบริหารเปน
ตัดสินใจบางอยาง
ผูบริหารเปน
สมาชิกคนที่
ไดขอมูลจากลูกนอง หัวหนาทีม
หนึ่งของกลุม

แผนภูมิที่ 4 ภาพแกนตอเนือ่ งของรูปแบบในการบริหาร
ที่มา:William P.Anthony , Participative Management (Massachusetts: Addison-Wesley. 1978),13.
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จากแผนภูมิที่ 4 จะเห็นวาการบริหารแบบมีสวนรวมนัน้ การตัดสินใจมาจากทั้งผูบริหาร
และลูกนอง โดยผูบริหารเปนหัวหนาทีม โดยลักษณะการบริหารดังกลาวคอนไปทางการใหอิสระ
แกผูใตบังคับบัญชา
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไว 4 รูปแบบ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. การปรึกษาหารือ (consultative management) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสให
ผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (committee)
รูปแบบนี้เปนการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน มีสวน
รวมรับผิดชอบในการดําเนินการดวย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดับ
ตนขึ้นไป
2. กลุมคุณภาพ (Q.C. Circles) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานในรูป
ของกลุมบุคคล 3-10 คน ที่อยูหนวยงานเดียวกัน รูปแบบกลุมคุณภาพนี้เหมาะสําหรับใช
ผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ หรือระดับหัวหนางาน เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน
ไดมีโอกาสทํางานรวมกัน เพื่อคนหาปญหา วิเคราะหปญ
 หา หาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทาง
แกปญหาดวยตนเอง ซึ่งมีประบวนการในการบริหารกลุมสรางคุณภาพ 4 ขั้นตอน P (Plan) การ
วางแผน D (Do) การปฏิบัติ C (Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุงแกไข หรือ
PDCA นั่นเอง
3. ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) เปนรูปแบบหนึ่งของการบริหารแบบมี
สวนรวมที่ไดผลมากในทางปฏิบัติ โดยมีลักษณะแตกตางจากขอเสนอแนะที่มกั พบเห็นทัว่ ไป ทีม่ ี
ลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเห็น รูปแบบนีจ้ ะมีแบบฟอรมขอเสนอแนะใหผูปฏิบัติงาน
หรือผูเกี่ยวของกรอกตามแบบที่กําหนด
4. ระบบสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ (employee ownership
plan) รูปแบบนี้พบมากในการบริหารกิจการของบริษัท หนวยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการ
สงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุกระดับมีสวนเปนเจาของกิจการดวยการลงทุนซื้อหุนของบริษัท
หรือ
บริษัทอาจจายโบนัสสวนหนึ่งเปนทุนเรือนหุนในแตละป จะชวยใหผปู ฏิบัติมีความรูสึกเปนเจาของ
กิจการเอง และมีความรูสึกผูกพันในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนรวมกัน36

36

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง , “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ กรมวิชาการ
5, 4 ( เมษายน 2545) : 10-11.
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เงื่อนไขการสรางบรรยากาศการบริหารแบบมีสวนรวม
การนําการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชในองคการมักจะไมประสบความสําเร็จ มักจะมี
สาเหตุมาจากหลายปจจัย ดวยเหตุนี้ เพือ่ ใหการคาดหวังจากการนําการบริหารโดยการมีสวนรวม
ไปใชประสบความสําเร็จนัน้ จึงควรคํานึงถึงเงื่อนไขในการสรางบรรยากาศการบริหารแบบมีสวน
รวมในองคการ ซึ่งระบุไวเปนขอๆดังนี้คือ
ภาวะจิตใจ และกําลังความสามารถในการรวมกิจกรรม และสมัครใจรวมกิจกรรม
ผูรวมงานชอบที่จะรวมกิจกรรมอะไร กิจกรรมที่ผูรวมงานจะมีสวนรวมจะมีผลไดเสียกับเขาใน
อนาคตอยางไร
กาลเวลาเหมาะสมที่จะใหเขามีสวนรวมอยางมีความหมายหรือไม การมีสวน
รวมมีผลคุมคามากนอยเพียงใด ประเด็นตางๆซึ่งผูบริหารตองนํามาพิจารณาดังกลาวนี้ หมายถึง
จะตองพิจารณาลูทาง และวิธีการตางๆที่จะทําใหการนําวิธีการบริหารมาใชใหประสบความสําเร็จ
ตามความคาดหวัง รูปแบบและพฤติกรรมทางการบริหารจึงเปลี่ยนแปลงไปและมีลักษณะเปนวิชา
อาชีพ (Professional) และใชวิธีการเชิงวิทยาศาสตรยิ่งขึ้น
จากสิ่งที่ตองคํานึงถึงดังกลาวแลว
ความจําเปนที่จะตองนําการบริหารแบบมีสวนรวมมาใช เพื่อสนองความตองการทั้งในสวนคน
ผูปฏิบัติงาน องคการความคาดหวังและความตองการรวมกัน ดังที่พุตติ( Putti)อางถึงลอวเลอร
(Lawler) วา “ตามกฎ การบริหารแบบมีสวนรวม มีความเปนไปไดมากกวาที่จะเพิ่มระดับของ
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
เดวิสและนิวสตรอม
(Davis and Newstrom) กลาววา ผูบริหารมีความจําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศ การจัดองคการ
ภาวะผูนําที่เอือ้ ตอการบริหารแบบนี้ การใชเทคโนโลยีในการบริหาร การสงเสริมสนับสนุน
ผูรวมงานใหมโี อกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร ดังแผนภูมิที่ 5 นี้

Joseph M. Putti , Management : A functional approach (Singapore : McGraw – Hill
Book Company , 1987) , 306 .
37
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Environment

Employees

Organization

Participation

Leadership

Technology

แผนภูมิที่ 5 รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ที่มา : 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.
เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom) ไดกลาวขางตนวา การบริหารแบบมีสวนรวม
ตองประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้ 1) บรรยากาศของการมีสวนรวม(Environment) 2)
องคการ (Organization) 3) มีสวนสงเสริมสนับสนุนผูรวมงาน(Employee)ใหมโี อกาสในการมี
สวนรวมในการบริหาร 4) ภาวะผูน ํา (Leadership) 5) การใชเทคโนโลยี(Technology)ในการ
บริหารแบบมีสวนรวม38
จากแนวคิดของ เดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom)นัน้ การจัดองคการเปน
องคประกอบหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวมซึ่ง ธงชัย สันติวงษ ใหความหมายวา การจัด
องคการ หมายถึง การกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ การแบงสวนงาน และการจัดสายงาน
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค
การจัดองคการ
เปนหนาที่ของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบหนาที่งานตางๆ
ภายในองคการ
การจัดองคการเปนเรือ่ งที่ตอเนื่อง และเปนเหตุเปนผลโดยตรงจากแผนงานที่
กําหนดไว โครงสรางองคการที่จัดคือ ความพยายามทีจ่ ะใหมีสื่อ เครื่องมือ หนทางที่จะทําใหงาน
ที่วางแผนสําเร็จลงได ดังนั้นองคการจึงควรมีความสมดุลกับความจําเปนของปริมาณงานที่กําหนด
การจัดองคการแสดงใหเห็นถึงกระแสการไหลของงาน ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงขอบเขตของ
งาน เปนกรอบชวยเชื่อมโยงความพยายามจากขัน้ ตอนการวางแผนไปสูผลสําเร็จในขั้นตอนของ
การควบคุม จัดวางชองทางเพื่อการติดตอสื่อสารและการตัดสินใจ ปองกันการทํางานซ้ําซอน และ
ขจัดความขัดแยงในหนาทีก่ ารงาน ชวยใหกําลังความพยายามมีจุดหมายชัดเจน โดยการจัด
Davis Keith and John W. Newstrom , Human Behavior at Work: Organizational ,
7 ed. International Student Edition (New York: McGraw-Hill Book Company, 1985),195-196.
38
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กิจกรรมใหสัมพันธกับเปาหมายตางๆ นอกจากนี้โครงสรางขององคการจําเปนตองเปลี่ยนแปลงให
เหมาะสม และเขาไดกับสภาพแวดลอม ถาวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติงานขององคการ
เปลี่ยนไป ความจําเปนในการปรับปรุงระบบยอยตางๆ และการจัดความสัมพันธระหวางระบบ
ยอยก็ตองเกิดขึ้นตามมา39
แอนโทนี
(Anthony)
ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมวามี
องคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้
1. ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดย
ผูใตบังคับบัญชาจะตองเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของตน
และตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนของ
องคการเปนหลัก
2. สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in important decisions or issues)
การบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มจะต อ งเป ด โอกาสให ทุ ก ฝ า ยที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งเข า มามี ส ว นในการ
ตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ โดยความสํ า คั ญ ดั ง กล า วเป น ความสํ า คั ญ ของทั้ ง องค ก ารและตั ว
ผูใตบังคับบัญชา การที่ผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไมสําคัญหรือไมเกี่ยวของมาใหผูใตบังคับบัญชา
มีสวนรวมลักษณะเชนนี้ไมใชลักษณะที่ถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม
3. มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (shared authority) ตามหลักการแลวการ
แบงอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลง
แต ก ารแบ ง อํ า นาจการตั ด สิ น ใจไปให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชากลั บ ทํ า ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเข า มาร ว ม
รับผิดชอบงานมากขึ้น ถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้และไมยอมแบงปนการตัดสินใจไปให
ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็ไมอาจเกิดขึ้นได40
สแวนสเบอรก (Swansburg) ศาสตราจารยแหงวิทยาลัยการแพทยจอรเจีย ไดแบง
องคประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพื้นฐานของการบริหารแบบมี
สวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณหากไดรับความ
ไววางใจใหดําเนินงานฝายบริหารเพียงดูแลความกาวหนาเปนระยะๆ และดูแลผลสุดทายของงานก็
เพียงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารจึงควรมอบอํานาจการตัดสินใจเทาทีจ่ ะสามารถทําไดแกผูปฏิบัติงาน
39

ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหาร , พิมพครั้งที่ 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. ความผูกพัน (Commitment) การที่แตละคนทั้งผูบริหารและผูใตบงั คับบัญชาไดมาปฏิบัติ
รวมกัน มีสว นชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและเปนสิ่งที่กอใหเกิดความผูกพันตอกัน และการ
ที่บุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูเปาหมายขององคการ จะกอใหเกิดความรูสึกเปน
สวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะทําผลประโยชนใหกับองคการ
3. เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and objectives) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกันของผูบริหาร รวมกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ
ยอมขจัดความขัดแยงที่จะ
เกิดขึ้นได เพราะทุกคนมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มีการทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความ
รับผิดชอบรวมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความเปนอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได (Autonomy) หมายถึง
ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ และการดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบ
5. คุณลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีสวนรวม ควรเปนเรือ่ งของ
การใหทกุ ฝายเขามามีสวนรวมไมใชการกีดกันคนออกไปจากการมีสวนรวม และการมีสวนรวมนั้น
ตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ41
อุซซี่ (Uzzi) กลาวไวในบทความเรื่อง “Participative Management: What it is and is not”
วาสิ่งสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวมมี 2 ประการ คือ
1. การใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองครบถวนและ ทันสมัยตอพนักงาน เนื่องจากพนักงาน
เปนผูมีบทบาทในการรวมตัดสินใจ ดังนั้นขอมูลขาวสารจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญที่จะทําใหการ
ตัดสินใจนั้นถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในสวนนี้อุซซี่ สรุปไววา “การศึกษาคือ กุญแจ
สําคัญที่จะทําใหความพยายามในการมีสวนรวมทุกชนิดประสบความสําเร็จ” (…education is the
key to the success of every participation effort)
2. พนักงานทุกคนมีความรูส ึกเปนเจาของกิจการรวมกัน และรวมมือกันอยางเต็มที่
ตามกระบวนการมีสวนรวม42
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการตัดสินใจของคนงานวา
จะชวยใหเกิดการปรับปรุงในผลผลิต
และยังกลาวอีกวาขอสรุปเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจตอไปนี้มักจะถูกนํามาอางในวรรณกรรมของการวิจัย คือ 1) การเปดโอกาสใหมีการ
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?
41
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งถือไดวา เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหมีขวัญกําลังใจและมี
ความกระตือรือรน 2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนความสัมพันธทางบวก ที่จะทําใหครู
แตละคนมีความพึงพอใจกับการเรียนการสอน 3) ครูจะชื่นชมครูใหญที่ใหครูไดเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ 4)ในการตัดสินใจที่ผดิ พลาดเปนเพราะวาเปนการตัดสินใจทีด่ อยคุณภาพ หรือ
เปนเพราะครูใหญไมยอมรับผูใตบังคับบัญชา 5) ครูมิไดคาดหวังที่จะเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจมากนัก และในความเปนจริง การเขาไปเกี่ยวของมากนักก็ไมบังเกิดผลดี 6) บทบาท
หนาที่ในการตัดสินใจทั้งของครู และผูบริหารจะเปลีย่ นแปลงไปตามธรรมชาติของปญหา43
ธรรมรส โชติกุญชร ไดกลาวถึงลักษณะทีส่ ําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม คือ
เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกีย่ วของในการตัดสินใจ เปนการมีสวนรวม
อยางแข็งขันของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการบริหาร
เปนการตั้งอยูบ นฐานแนวคิดของการแบงอํานาจหนาที่ ที่ผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การบริหาร
ใหกับผูใตบังคับบัญชา ตองการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกีย่ วของอยางแทจริงในกระบวนการ
ตัดสินใจที่สําคัญขององคการ มิใชเพียงแตหวงใยหรือสัมผัสปญหา44
สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ กลาววา การเปดโอกาสใหผปู ฏิบัติงานมีสวนรวม
ในการตั้งเปาหมายดวยตัวของเขาเอง ก็ถือไดวาเปนการมีสวนรวมทีม่ ีความสําคัญที่สุด เพราะเปน
การมีสวนรวมทางสมองหรือทางความคิด
เมื่อบุคคลมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายหรือ
โครงการตางๆ เขาก็จะเกิดความผูกมัดทางจิตวิทยา( psychological commitment)
ที่จะทําให
เปาหมายหรือโครงการนั้นบรรลุ นอกจากนั้นยังเกิดความรูสึกของการเปนเจาของในเปาหมายหรือ
โครงการ ดังนั้นเมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะมีแรงจูงใจ และกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามที่เขาได
มีสวนกําหนดขึ้นมานั้น การมีสวนรวมยังหมายถึงการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในภารกิจตางๆของ

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
แนวปฏิบัตใิ นการบริหารการศึกษา , หนวยที่ 9-12 ( กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,
2536 ), 224.
43
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องคการ ดังนัน้ จึงเปนการตอบสนองความตองการทางสังคม ความรักใคร และความเปนเจาของ
ตามทฤษฎีลําดับชั้นความตองการของมาสโลวดวย45
นิตยา เงินประเสริฐศรี ไดกลาวถึงเหตุผลที่สํานักมนุษยสัมพันธ สนับสนุน เรื่องการ
มีสวนรวม เพราะ
1. ความพึงพอใจในเชิงปรัชญา การมีสวนรวมเปนสิ่งที่ดีคนในสังคมเรียกรองกันมาก
ผูบริหารที่บริหารงานแบบมีสวนรวม มีความเชื่อเกีย่ วกับผูใตบังคับบัญชาวาเปนผูท ี่ตองการทํางาน
สนุกสนานในการทํางาน และเปนคนที่มีคุณภาพทีจ่ ะมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารมี
บทบาทที่จะสงเสริมสารสนเทศใหผูใตบังคับบัญชา เพื่อใชในการตัดสินใจ และผูบริหารยอมรับ
ในความคิดเห็น ประสบการณและความตองการที่จะทํางานของผูใตบังคับบัญชา
2. สองหัวดีกวาหัวเดียว โดยที่กลุมมีการอภิปรายโตแยงเกี่ยวกับการสรางทางเลือก
แกปญหาและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดวยวิธกี ารระดมสมอง (brainstorming)
3. การสรางความเขาใจใหแกผูมีสวนรวม
การมีสวนรวมทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ
ปญหา เหตุผลที่ตองคนหาทางแกปญหา และการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอผูใตบังคับบัญชาเอง
ผูบริหารแบบประชาธิปไตยใชเทคนิคการมีสวนรวมเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาวิเคราะหประเด็น หรือ
ปญหาที่เกี่ยวของ เพื่อจะไดอธิบายใหผูใตบังคับบัญชาทราบวาการตัดสินใจมีผลตอพวกเขาอยางไร
รวมทั้งความสําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการดวย กลาวโดยสรุป การมีสวนรวม
ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับในเรื่องการตัดสินใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ไดตัดสินใจไป
แลว
4. การมีสวนรวมทําใหชองทางการติดตอสื่อสารชัดเจน ในบางกรณี ผูใตบังคับบัญชา
ยอมรับ และเห็นความจําเปนของการตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอยาง
แต
ผูใตบังคับบัญชาก็ยังตอตาน เพราะความไมเขาใจกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
แสดงใหเห็นวามีปญหาในเรื่องการติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมทําใหมีการติดตอสื่อสารแบบ 2
ทิศทาง (two-way communication)
5. การมีสวนรวมจะลดความกลัวของผูใตบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชามักจะกลัวในสิ่งที่
ไมรู การมีสวนรวมทําใหมีการอภิปรายโตแยงเกี่ยวกับเหตุ
และผลของการตัดสินใจนั้น
ผูใตบังคับบัญชาที่มีสวนรวมจะเขาใจถึงการตัดสินใจมีผลอยางไรตอเศรษฐกิจและสังคมของตน

สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ , พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต,
พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542) , 127.
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6. การมีสวนรวมและการจูงใจมีความสัมพันธกัน ลิเคิรท (Likert) ชี้ใหเห็นวาสมาชิกจะ
พิจารณาเรื่องภาระหนาที่ขององคการเปนเรื่องสําคัญ เมื่อมีการจูงใจผูใตบังคับบัญชา
ทําให
สมาชิกแตละคนรูสึกวาวัตถุประสงคขององคการเปนเรื่องสําคัญ และงานที่ตนเองปฏิบัติอยูเปน
สิ่งจําเปนตอความสําเร็จขององคการ สมาชิกควรพิจารณาบทบาทของตนวาเปนบทบาทที่สําคัญ
เมื่องานไมบรรลุผลก็อาจปรับปรุงแกไขใหม ซึ่งจําเปนตองมีสวนรวมในงานนั้น46
จากหลักการสําคัญที่กลาวถึงขางตน สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีหลักการสําคัญ
6 ประการคือ 1) การกระจายอํานาจและการใหอํานาจในการตัดสินใจ
2) ความไววางใจกัน
3) การรวมกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายและรวมรับผิดชอบดําเนินการ 4) มีความเปนอิสระที่จะ
รับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได 5) ความผูกพันตอกันและรูสึกเปนเจาของหนวยงานรวมกัน
6) การใหขอมูลที่ถูกตองครบถวนและทันสมัยตอทุกคนที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ
สําหรับงานวิจยั ในประเทศไทยที่เกีย่ วของกับการบริหารแบบมีสวนรวมในลักษณะตางๆ
หรือรูปแบบตาง ดังนี้ มัย สุขเอี่ยม ไดทาํ วิจยั เรื่อง รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีสว น
รวมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบวา ผูบริหารระดับสูงไดมีสวนรวมและตองการมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาสูงกวาผูบริหารระดับกลาง ระดับตน และอาจารย ตามลําดับยังพบ
อีกวา อาจารยมีสวนรวมและตองการมีสวนรวมต่ํากวากลุมอื่น ทั้งนี้ ในการมีสวนรวมของแตละ
กลุมมากนอยแตกตางกันตามบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบและความเกี่ยวของกับแผนแตละ
ระดับ สวนวิธีการใหบุคลากรมีสวนรวมควรใชหลาย ๆ วิธี เชน การประชุมสัมมนา การเปน
คณะกรรมการวางแผนระดับตาง ๆ การใหขอมูล เปนตน47 สวน เกศแกว วิมนมาลา ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับเสรีภาพทางวิชาการ ของอาจารยพยาบาลใน
สถานศึกษาพยาบาล ผลการวิจัยพบวา อาจารยพยาบาลมีการรับรูวาการบริหารแบบมีสวนรวมและ
เสรีภาพทางวิชาการของอาจารยพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล ในระดับปานกลาง การบริหาร
แบบมีสวนรวมกับเสรีภาพทางวิชาการของอาจารยพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธ
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นิตยา เงินประเสริฐศรี, ทฤษฎีองคการ : แนวการศึกษาเชิงบูรณาการ, พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542) , 81.
47
มัย สุขเอี่ยม. “รูปแบบการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบมีสวนรวมของสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร), 2535, บทคัดยอ.

36
กันทางบวกในระดับสูง48 และ สุภาพร รอดถนอม ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
กับประสิทธิผล
องคการตามการรับรูของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการ
วิจัยพบวาภาวะผูนําการเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลองคการ
สวนการบริหารแบบมีสวนรวมมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง
กับประสิทธิผล
49
องคการ ตอมา อนงค อนันตริยเวช ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร พบวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมในการ
บริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย มีทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจัยภายใน
ไดแก 1) ความซับซอนของโครงสรางการบริหารภายในมหาวิทยาลัย 2) จํานวนและคุณวุฒิของ
อาจารย 3) การรับแนวคิดตะวันตกในการบริหารมหาวิทยาลัย 4) การปรับปรุงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยและสถาบันที่เอื้อตอการมีสวนรวม สวนปจจัยภายนอก ไดแก 1) นโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2) การกระจายวังกัดและการรวมสังกัดของมหาวิทยาลัย 3) สภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองที่เปนประชาธิปไตย นอกจากนี้ ผูบริหารตองมีทัศนคติที่ดีตอการมีสวนรวมใน
การบริหารของอาจารยโดยการรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหอาจารยไดรว มในการตัดสินใจ
อยางกวางขวาง สวนอาจารยตองมีวินยั ในตนเอง มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความรูเกีย่ วกับ
เรื่องที่มีสวนรวมในการตัดสินใจอยางชัดเจน
ถูกตองและควรมีการพัฒนาอาจารยใหมีความรู
ความขาใจเกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการยุคใหมประการสําคัญ ตองสรางจิตสํานึกรวมกัน
ระหวางผูบริหารและอาจารยวา การมีสวนรวมในการบริหารอาจารย ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่สําคัญ
ที่สุดในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่สําคัญที่สุดในมหาวิทยาลัย จะมีผลโดยตรงตอคุณภาพ
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เกศแกว วิมนมาลา, “ความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมกับเสรีภาพทาง
วิชาการของอาจารยพยาบาลในสถานศึกษาพยาบาล” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2538),บทคัดยอ.
49
สุภาพร รอดถนอม , “ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงและการบริหาร
แบบมีสวนรวมของผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล กับประสิทธิผลองคการตามการรับรูของ
อาจารยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), บทคัดยอ.
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ของสถาบันและสังคมโดยรวม50
สําหรับรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล มีผูทําการวิจัยไดแก อภิญญา
กังสนารักษ ศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในองคการที่มีประสิทธิผล ระดับคณะของ
สถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในองคการทีม่ ีประสิทธิผล
ระดับคณะ ประกอบดวยองคประกอบในดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานการแบงปนอิทธิพล ผูบริหาร
ระดับคณะตองเปนผูมีความพึงพอใจในความสําเร็จของงาน ไดรับการยอมรับนับถือ มีการจูงใจใน
การทํางาน มีความรับผิดชอบ มีความกาวหนา มีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ไดรับ มีความ
มั่นคงในการทํางาน มีความพึงพอใจกับสภาพการทํางาน เพื่อนรวมงานและนโยบายการบริหาร
2) ดานการแบงปนขอมูล ภายในคณะตองมีระบบสารสนเทศในการบริหาร ตั้งแตการเก็บ
รวบรวมขอมูลการที่เก็บรักษาขอมูล การประมวลขอมูล และการนําเสนอขอมูล ตลอดจนมี
ลักษณะและประเภทของขอมูลที่ ผูบริหารระดับคณะใหกับบุคลากรในคณะ 3) ดานการแบงปน
อํานาจ ผูบริหารระดับคณะ ควรมีพฤติกรรมแบบมุงคน และมีภูมิหลังดานอายุ การศึกษา
ประสบการณสอน ประสบการณบริหาร และตําแหนงวิชาการ51
ตอมาป ค.ศ. 1989 เดวิสและนิวสตรอม (Davis & Newstrom) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการ
มีสวนรวมวาผูมีสวนรวมจะตองมีความรูความสามารถเพื่อที่จะเขารวมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถา
บุคคลมีความรูที่หลากหลายดวยจะยิ่งทําใหการมีสวนรวมเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น52 จนกระทัง่ ป
ค.ศ.1990 ดิมมอค (Dimmock) ไดกลาวถึง การมีสวนรวมวา การมีสวนรวม (participation) เปน
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อนงค อนันตริยเวช, “ ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย
มหาวิทยาลัยไทย: การศึกษาเชิงประวัติศาสตร” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),
2544),บทคัดยอ.
51
อภิญญา กังสนารักษ , “รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในองคการที่มีประสิทธิผล
ระดับคณะของสถาบันอุดมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
อุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 ),
บทคัดยอ.
52
Davis Keith and John W. Newstrom , Human Behavior at Work:Organizational ,7thed.
International Student Edition (New York: McGraw-Hill Book Company, 1989), 241.

38
ผลมาจากความไววางใจทีเ่ ปดโอกาสใหคณะครูไดรว มมือกัน (Collaboration) ที่จะปรับปรุงแกไข
ใหหลักสูตรมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนแกผูเรียน53
ชูชาติ พวงสมจิตร กลาวถึง ปจจัยที่ทําใหการบริหารแบบมีสวนรวม ประสบความสําเร็จ
สรุปเปนประเด็นสําคัญดังนี้ 1) ผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารแบบมีสวนรวม
และมีทัศนคติที่ดีตอการบริหารแบบนี้ 2) ผูบริหารมีทักษะในการบริหารดี เนื่องจากการบริหาร
ลักษณะนี้จําเปนตองใชทักษะของผูบริหารมากระตุน และดึงศักยภาพของสมาชิกออกมาใชเพื่อ
ประโยชนหนวยงาน โดยทักษะที่จําเปนคือ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการแกปญหาความ
ขัดแยง และทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง 3) บุคลากรมีความรูความสามารถดี เนื่องจาก
การบริหารแบบมีสวนรวมคือการใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ และดําเนินงานของ
หนวยงาน
ดังนั้นเครือขายใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถดีก็สามารถใชวิธีการบริหาร
แบบนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 4) บุคลากรมีความรักความผูกพันตอหนวยงาน
5) โครงสรางของหนวยงานไมซับซอน มีสายบังคับบัญชานอย หรือเปนองคการแบบราบ 6)
วัฒนธรรมองคการและบรรยากาศองคการเอื้อตอการทํางานแบบเปนทีม 7) มีระบบการสื่อสารใน
หนวยงานดี หมายถึง การติดตอสื่อสาร และการไดขอมูลที่ถูกตองครบถวนเพียงพอและ
ทันสมัยดวย นอกจากนี้ ชูชาติ พวงสมจิตร ยังกลาวถึงอุปสรรคและขอเสนอแนะในการใชการ
บริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวกับระบบคนและระบบงาน ดังนี้ ผูบริหารไมยอมมอบ
อํานาจหรือแบงอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารขาดทักษะในการบริหาร บุคลากรขาด
ความรูความสามารถ บุคลากรขาดความรักและความผูกพันตอหนวยงาน และไมกระตือรือรนที่
จะทํางานใหหนวยงาน
โครงสรางขององคการไมเอื้ออํานวย ตอการบริหารแบบมีสวนรวม
บรรยากาศองคการและวัฒนธรรมองคการไมเอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม การมีขอมูลขาวสาร
ไมเพียงพอ จากที่กลาวมานี้เงื่อนไขของการมีสวนรวมก็คือ
1. เงื่อนไขทางดานบุคคล
จะตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถจึงจะทําให
องคการบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
2. ความไววางใจซึ่งกันและกัน ความไววางใจเปนบอเกิดที่สําคัญของการใหความ
รวมมือ ถาปราศจากความไววางใจซึ่งกันและกันเสียแลว ความรวมมือการปฏิบัติงานจะไมเกิดขึ้น
3. การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ แตละคนจะมีขอมูลในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ถาทุกคนนําขอมูลที่มีอยูมารวมกัน ก็จะทําใหการแกไขปญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
53

Clive Dimmock , School – Based Management and School Effectiveness
(London: Routt edge, 1993) , 5.
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4. ปจจัยจากภายนอกองคการ ขอจํากัดจากภายนอกองคการจําเปนที่จะตองทําใหทุก
คนตองใหความรวมมือกันในการแกไขปญหา54
พุตติ(Putti) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม พอสรุปไดวา การมีสวนรวม
ในการบริหารของผูใตบังคับบัญชามีความเปนอิสระเพิ่มมากขึ้น เปนโอกาสผูใตบังคับบัญชาได
แสดงความสามารถ ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาตนมีคุณคามีความสําคัญกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สรางบรรยากาศของความสามัคคี เปนประชาธิปไตย ทําใหเกิดความพึง
พอใจในการทํางานมากขึ้น ลดปญหาความขัดแยง ลดความไมพอใจที่เปนเหตุใหบุคลากรมี
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน55 ตอมาป ค.ศ.1994 ครานดอลลและพารแนลล (Crandall and Parnell) ได
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแนวโนมที่จะใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม และความ
ตั้งใจในการลาออกจากงาน โดยไดทําการสํารวจในนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และใชเครื่องมือ
สํารวจเกี่ยวกับ ตัวแปรขอมูลสวนบุคคล ความพึงพอใจในงาน ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
แนวโนมที่จะใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ระดับการบริหาร ระยะเวลาที่มีประสบการณ
ในการบริ ห าร และระยะเวลาที่ มี ป ระสบการณ ใ นการทํ า งานทั้ ง หมด ซึ่ ง จาการศึ ก ษาพบว า
แนวโนมที่จะใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมนั้นเปนตัวแปรที่สามารถพยากรณถึงความตั้งใจ
ในการลาออกจากงานไดมากที่สุด56 ตอมาป ค.ศ. 1997 มอสและโรวลิส (Moss and Rowles)
ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่พยาบาล และรูปแบบ
การบริหาร โดยไดทําการศึกษาในเจาหนาที่พยาบาลจํานวน 623 คน ซึ่งมีสมมติฐานในการวิจัย
วา การใชรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมนั้นจะสามารถสงผลตอความพึงพอใจในงานพยาบาลได
จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่พยาบาลจะมากขึ้นเมื่อมีรูปแบบการบริหาร
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ชูชาติ พวงสมจิตร , “การบริหารแบบมีสวนรวม,” ในประมวลสาระชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา , หนวยที่ 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 ที่ใชการบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการ พบวา การ
บริหารองคการโดยการยึดหลักการมีสวนรวมนั้นกอใหเกิดความรูสึก และแสดงพฤติกรรมตอ
องคการในทางบวกสามารถลดการออกจากงาน การขาด ลา มาสาย ในองคการได และยังสงผล
ใหประสิทธิผลขององคการอยูในระดับสูง ซึ่งสังเกตจากการที่องคการมีผลกําไร มีการแบงปน
ผลประโยชน และมีการขยายองคการในระดับสูงดวย58
ความสามารถในการสื่อสาร
จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวมนัน้ พบวา ความสามารถใน
การสื่อสาร เปนองคประกอบที่สําคัญในการบริหารเครือขายโรงเรียนที่กอใหเกิดประสิทธิผลของ
เครือขาย ซึ่งมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร ดังนี้
สแวนสเบอรก (Swansburg) กลาววา การสื่อสารที่ไมดีหรือขาดประสิทธิภาพนั้นจะ
กอใหเกิดความตึงเครียดในองคการได หรือจะกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และอาจทําให
อัตราการขาดงาน โอนยาย ลาออก หรือการประทวงมากขึ้น สิ่งที่จะตามมาคือผลผลิตที่ต่ําและไม
มีคุณภาพ
การสื่อสารในรูปแบบของการบริหารแบบมีสวนรวมนัน้
จะกอใหเกิดความมุงมั่น
และความสัมพันธที่ดีทั้งภายในแผนกและระหวางแผนกในองคการทีม่ ีขนาดกลาง
และมีขนาด
ใหญ การสื่อสารนั้นจะเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง การสื่อขาวสารขอมูลจะตองมีความสะดวก
คอมพิวเตอรจงึ เปนเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่มีความจําเปนที่จะตองนํามาใชเพราะสามารถสง
ขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็วและทุกรูปแบบ ในองคการพยาบาลการใชคอมพิวเตอรในการสื่อสาร
จะใชทั้งในระหวางพยาบาลผูปฏิบัติกับพยาบาลผูปฏิบัติ พยาบาลกับหัวหนางาน หรือผูบริหาร
หรือระหวางผูบริหารถึงพยาบาลผูปฏิบัติ
และระหวางพยาบาลกับผูปฏิบัติงานหรือ ผูบริหาร
แผนกอื่นๆ ขอมูลขาวสารจะถูกสงดวยมือ หรือคน เมื่อมีความจําเปนเทานั้น
การสื่อสารกันโดยตรงนั้น ทําใหไมตองมีการผานขอมูลขาวสารไปสูคนกลาง ทําให
ขอมูลไปสูผูรับ เชน พยาบาล หรือหัวหนาหอผูปวยโดยตรง ซึ่งเปนการชวยลดปญหาการสูญหาย
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
ขอมูลขาวสารนั้นจะไมไดอยูเ ฉพาะในกลุมผูบริหาร
เทานั้น จะมีการกระจายขอมูลที่ดี การบริหารจะมุงเนนใหเปนไปตามวัตถุประสงคจริงๆ โดยมี
การใชการระดมความคิด ( Brain storming)รวมกับการใชกระบวนการทางคุณภาพ ซึ่งการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในลักษณะนี้เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวม59
ลักษณะของการสื่อสารในการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น จะเนนการสื่อกันโดยตรง
และเปนการสื่อสารที่มีการกระจายขาวสารขอมูลอยางทั่วทั้งองคการ
ในทุกระดับของผูปฏิบัติ
ดังนั้นการสื่อสารในการบริหารแบบมีสวนรวมจึงมีลักษณะของทิศทางในการสื่อสารทุกทิศทาง ซึง่
สามารถกระทําไดทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ประกอบดวย
การสื่อสารจากบนลงลาง (downward communication) คือ การสื่อสารจากระดับ
หนึ่งไปสูระดับหนึ่งที่ต่ํากวาในองคการ เชน การสื่อสารของหัวหนาหอผูปวยกับผูใตบังคับบัญชา
วิธีนี้มักใชเพื่อการสั่งงานใหเปนไปตามเปาหมาย การสอนงาน การชี้แจงผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับ
นโยบายและวิธีการดําเนินการ การชี้ใหเห็นปญหาทีส่ ําคัญ และการปอนกลับเกี่ยวกับขอมูล
ทางดานพฤติกรรม การสื่อสารแบบบนลงลางไมจําเปนตองใชแบบเผชิญหนาเสมอไป เชน ฝาย
บริหารสงจดหมายมายังพนักงานเพื่อแนะนํานโยบายใหมขององคการ
ซึ่งลักษณะนี้ถือเปนการ
สื่อสารแบบบนลงลางเชนกัน
การสื่อสารจากลางขึ้นบน (upward communication) คือ การสื่อสารจากระดับหนึ่ง
ไปยังระดับทีส่ ูงกวาในองคการ มักใชในลักษณะการใหขอมูลยอนกลับจากลางขึ้นบน เพื่อให
แนใจวาพนักงานหรือ
ผูปฏิบัติมีความเขาใจหรือมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามเปาหมาย และเปนการแจงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันการสื่อสารจากลางขึ้นบนในการบริหาร
แบบมีสวนรวม
จะทําใหผูบริหารไดทราบวาพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกอยางไร
เกี่ยวกับงาน ผูรวมงานของเขาและองคการ โดยทั่ว ๆไปการสื่อสารลักษณะนี้เปนการอาศัยความ
คิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสิ่งตางๆไดดวย ซึ่งเปนลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการ
บริหารแบบมีสวนรวม
ลักษณะของการสื่อสารจากลางขึ้นบน
อาจใชลักษณะของการรายงานจากผูปฏิบัติ
ระดับลาง เพือ่ ใหผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูงไดรับทราบหรือตรวจดูอีกครั้ง โดย
อาจกระทําในรูปกลองรับความคิดเห็น สํารวจทัศนคติพนักงาน การเปดอภิปรายระหวางผูบริหาร
ระดับตางๆ กับพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา และการจัดการใหมีโอกาสในการพูดคุยปรึกษา
R. Swansburg , Management and Leadership for Nurse Management (Boston : Jones
and Bartlett, 1996),339.
59

42
อยางไมเปนทางการ ซึ่งพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา มีโอกาสที่จะอภิปรายปญหากับผูบริหาร
หัวหนา หรือตัวแทนผูบริหารอยางใกลชดิ 60
การสื่อสารระดับเดียวกันหรือการสื่อสารในแนวราบ (lateral communication) คือ
การสื่อสารระหวางสมาชิกของกลุมเดียวกัน ในระดับเดียวกัน เชน ระหวางผูบริหารระดับเดียวกัน
หรือระดับบุคคลในระดับเทาเทียมกัน การสื่อสารแบบแนวราบจะสามารถทุนเวลา และทําให
สะดวกในการรวมมือ
การสื่อสารที่ติดอยูกับโครงสรางในแนวดิ่งอยางเครงครัดอาจทําใหการ
สื่อสารขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการถายทอดที่ถูกตองแมนยําของขาวสารได
การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) เปนรูปแบบการสื่อสารที่เปด
โอกาสใหทั้งผูบริหารและพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนติดตอสื่อสารขอมูล หรือใชระบบของขอมูล
ยอนกลับระหวางกันได ซึง่ ถือวาเปนแนวทางที่ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ และเปนวิธกี ารที่
สามารถสงเสริมขวัญและกําลังใจตลอดจนความรูสึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของบุคลากรใน
องคการทุกคน 61
สรุป ความสามารถในการสื่อสาร เปนการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยใช
สติปญญาและรางกาย
เพื่ออธิบายหรือสื่อใหบุคคลอื่นๆในองคการเกิดความเขาใจ รับทราบ
เรื่องราวขององคการหรือเพือ่ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุดและเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวม
สวนลักษณะของการ
สื่อสารในการบริหารแบบมีสวนรวม มีการสื่อสารทั้งในแนวดิ่ง เชน การสื่อสารจากบนลงลาง
ซึ่งใชในการใหขอมูลขาวสารตางๆ จากผูบริหารลงสูผูปฏิบัติ การสื่อสารจากลางขึ้นบน เปนการ
ใหขอมูลยอนกลับจากผูใตบงั คับบัญชา สําหรับการสื่อสารในแนวราบนั้น เปนการสื่อสารระหวาง
ผูบริหารกับผูบริหาร หรือผูปฏิบัติกับผูปฏิบัติ ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในระหวาง
หนวยงาน ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทาง
เดียวกัน
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F.Luthans, Organizational behavior , 7th edition ( New York : McGraw-Hill , 1995),103.

วรนารถ แสงมณี , องคการและการจัดการองคการ , พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร:
ระเบียงทองการพิมพ, 2544), 57.
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ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน
1. ประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน
แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิผล
ซึ่งเปนตัวชี้วดั และเปนเครื่องตัดสินครั้งสุดทายวาการ
บริหารเครือขายโรงเรียนประสบความสําเร็จหรือไม เพียงใด ความหมายของคําวาประสิทธิผล
และแนวคิดประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน
มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของคําวาประสิทธิผล และประสิทธิผลขององคการตามทัศนะตางๆ ที่แตกตางกันและ
คลายกัน ดังนี้
ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการวัดผลเชิงคุณภาพวาสามารถปฏิบัติงาน ไดผลลัพธ
ตามพันธกิจ ของสวนราชการไดดีมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่
วางไวแบงเปน
(1) ประสิทธิผลเชิงตนทุน เปนความสัมพันธของตนทุนหรือทรัพยากรทีใ่ ชกับผลลัพธที่
เกิดขึ้นประสิทธิผลเชิงตนทุนวัดไดจากผลลัพธของการทํางานหารดวยจํานวนตนทุน วิธีการวัด
ประสิทธิผลแบบนี้เปนการวัดถึงความคุมคา ของการลงทุน หากสามารถกําหนดคาผลลัพธออกมา
เปนจํานวนเงินไดจะสามารถวัดประสิทธิผลออกมาเปนตัวเลขจํานวนหนึ่งได
(2) ประสิทธิผล ซึ่งเปนความสัมพันธระหวาง ผลลัพธของการทํางาน กับเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่ตั้งไว การวัดประสิทธิผลแบบนี้ไมคํานึงถึงทรัพยากรหรือตนทุนที่ใช วัดได
หลายแบบ เชน การติดตามผลลัพธของการทํางาน การวัดความ พึงพอใจของผูบริหาร การสํารวจ
ความคิดเห็นของผูรับบริการหรือการรองเรียนเกีย่ วกับการใหบริการ เปนตน62
ประสิทธิผล(Efficacy) (จะ มีหนวย เพราะตัวตั้งกับตัวหารนั้นมีหนวยไมเหมือนกัน)
= ผลสําเร็จ, ผลที่เกิดขึ้น (จาก ราชบัณฑิตยสถาน)
= the power to produce an effect
= the state or quality of being efficacious
ถาการวัดประเมินผลนั้น มีหนวย เรียกวา ประสิทธิผล แตถาหากไมมหี นวย 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 ทีมงานที่มีประสิทธิผล พอสรุปไดดังนี้
1. สมาชิกทุกคนมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบทั้งของผูนํา
และ ผูตามเปนอยางดีในอันที่จะตองมีการติดตอสัมพันธตอกันและกันของสมาชิกทุกคน
2. ทีมงานจะตองมีเวลานานพอที่จะไดสราง หรือพัฒนาความสัมพันธอันดีระหวาง
สมาชิกในทีมงานนั้นๆ
3. สมาชิกทุกคนมีความผูกพันตอทีมงาน ตอสมาชิกและผูนําของทีมงานเปนอยางดียิ่ง
4. สมาชิกแตละคนรวมทั้งหัวหนาทีมงานมีความเชื่อมัน่ และความไววางใจกันสูงมาก
5. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมกันกําหนดวัตถุประสงค หรือคานิยมและทุกคนมีความพึง
พอใจในวัตถุประสงคหรือคานิยมที่ตนรวมกันกําหนดขึ้นมานั้น
6. มีการจูงใจใหสมาชิกทุกคนไดยดึ มั่นในวัตถุประสงคหรือคานิยมที่ไดกําหนดรวมกัน
นั้น ทั้งนี้เพื่อใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว สมาชิกแตละคนก็พยายามทําดีที่สุด และ
ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะชวยทีมงานของตน ทํางานใหบรรลุวตั ถุประสงคไดอยางแทจริง
นอกจากนี้สมาชิกแตละคนก็คาดหวังวาสมาชิกคนอื่นๆ ในทีมงานของตนจะกระทําเชนเดียวกัน
7. กิจกรรมทัง้ มวลไมวาจะเปนการแกปญหา การตัดสินใจ การเสนอแนะ การแสดง
ความคิดเห็น การใหขอมูลและการติเพือ่ กอ เปนไปดวยบรรยากาศของความตั้งใจดีและดวย
ความรัก การยอมรับ และดวยความเต็มใจที่จะชวยเหลืออยางแทจริง
8. ผูนําของทีมงานมักจะเปนผูที่ชวยสรางบรรยากาศของความรักความอบอุน ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การรวมแรงรวมใจในการทํางานมากกวาจะสรางสภาพการตอสู
และการแขงขันจนนําไปสูความแตกแยกของสมาชิกในทีมงาน
9. ทีมงานมีความปรารถนาอยางแรงกลา ที่จะชวยสมาชิกแตละคนไดมีโอกาสพัฒนา
ตนเองจนเต็มความรูความสามารถหรือศักยภาพของแตละคน
ทั้งในดานความรูค วามสามารถ
ทางวิชาการและทักษะในการอยูรวมกันและมีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในกลุมอีกดวย
10. ผูนําของทีมงานและสมาชิกตางก็มีความเชื่อ และความพยายามสงเสริมใหสมาชิก
แตละคนไดพยายามทีจ่ ะทําในสิ่งที่คนทั่วไปเขาใจวา เปนเรื่องยากมากจนเกินไปทีจ่ ะทําไดสําเร็จ
ใหสําเร็จจนได
11. เมื่อสมาชิกคนอื่นๆเห็นวาสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
จะสามารถทํางานใดงาน
หนึ่งไดสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค
ก็จะพยายามใหความชวยเหลือ
จนกวาจะไดรับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้นๆดวยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
12. ทีมงานที่มีประสิทธิผลนั้น จะไมยนิ ยอมใหสมาชิกแตละคน ยอมทําตามความเห็น
ของหัวหนาทีมงานโดยไมมเี หตุผลและทีมงานที่มีประสิทธิผล จะรูว าเมื่อไรควรจะเห็นดวยกับ
ความเห็นของผูนําโดยเฉพาะอยางยิ่งความเห็นที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันของทีมงาน
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13. สมาชิกแตละคนมีแรงจูงใจสูงมากที่จะติดตอ และสัมพันธกันอยางเปดเผยและ
เต็มที่จะใหขอมูลที่จําเปนตอการทํางานรวมกันของทีมงานที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
14. กระบวนการกลุมที่มีประสิทธิผลนั้น จะสามารถชวยใหสมาชิกแตละคนไดแสดง
บทบาทที่มีอิทธิพลตอผูบังคับบัญชา และสามารถชวยใหสมาชิกแตละคน ไดแสดงบทบาท
ที่มีอิทธิพลตอผูบังคับบัญชาและสามารถใหขอมูลที่จําเปนแกผูบังคับบัญชาไดมากยิ่งขึ้น และ
สมาชิกแตละคนมีความรูวาตนเองปลอดภัยในการตัดสินใจใดๆลงไป
ที่เห็นวาเปนประโยชน
ตอทีมงานของตนเอง
15. เพื่อที่จะใหการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิผลสูงนั้น ควรจะใหมีการคัดเลือกหัวหนา
ทีมงานดวยความรอบคอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่มีความรูความสามารถในการเปนผูนาํ
โดยไมคํานึงถึงความเปนผูอาวุโสอื่นๆ64
เฟรด ลูเนนเบอรก และ อะแลน ซี ออนสเต็น(Fred C. Lunenburg and Allan C.
Ornstein) กลาววา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
1. มีภาวะผูนําที่เขมแข็ง ( Strong Leadership)
2. มีความเปนระเบียบ (An Orderly)
3. มีบรรยากาศทีเ่ อื้อเฟอเผื่อแผตอบุคคลอื่น (Humane Climate)
4. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนสม่ําเสมอ (Frequent Monitoring
Student’s Progress)
5. มีความคาดหวังสูงและเปนขอกําหนดสําหรับนักเรียนทุกคน( High Expectations and
Requirement for all Students )
6. เนนทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนการสอนนักเรียน (Focus on Important Skills to
all Students ) 65
นอกจากนี้ ลูเนนเบอรกและออนสเต็น (Lunenburg & Ornstein) ไดศึกษาเกีย่ วกับ
โครงการประสิทธิผลของโรงเรียนคอนเนคติกัท Connecticut School Effectiveness Project และ
สรุปลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลวามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
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Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw-Hill, 1960),

232-235.
65

Fred C. Lunenburg and Allan C . Ornstein , Educational Administration :
Concepts and Practice , 2nd ed . (Belmont California USA :Wadsworth Publishing
Company ,1996) , 48.

46
1. มีสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบและปลอดภัย (A Safety and Orderly
Environment ) : ซึ่งไมมีเปนปญหาอุปสรรคสําหรับการเรียนการสอน
2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A Clear school Mission ) : บุคลากรมีสวน
รวมในภาระผูกพันของเปาหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ และสามารถตรวจสอบได
3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ : ผูบริหารตองมีความเขาใจและประยุกตใชคุณลักษณะของ
งานวิชาการทีม่ ีประสิทธิผล (Instructional Effective )
4. มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (A Climate of High Expectation ): อาจารย
สามารถแสดงออกถึงความรอบรูในทักษะเบื้องตนใหนักเรียนเห็นได
5. ทุมเทเวลาในการทํางาน (High Time on Task ) : ทั้งนี้เพื่อวางแผนกิจกรรมการ
เรียนการสอนและพัฒนาทักษะ
6. มีการตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ (Frequent Monitoring
of Student Program ) : เพื่อนําผลมาปรับปรุงตอไป
7. มีความสัมพันธทางบวกกับผูปกครอง (Positive Home School Relations)ผูปกครอง
สนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและชวยเหลือสวนที่ทําใหเกิดความสําเร็จ66
นาฮาเวนดี และมาเล็ดซาเด (Nahavendi & Malekzadeh) ไดใหความหมายของคําวา
Effectiveness วา หมายถึง บุคคลหรือองคการไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผน อัน
หมายถึง 4 ประการ ดังนี้
1. คุณภาพของงาน
2. ความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ
3. นวัตกรรมใหมๆที่ดีกวาเดิม
4. ความพึงพอใจของบุคลากรที่ทํางาน67
กิ๊ปสัน (Gibson ) ไดใหความหมายของคําวา Effectiveness วามาจากคําวา Effect ที่ใช
ในบริบทของความสัมพันธระหวางเหตุและผล (Cause and Effect) และไดอธิบายถึงประสิทธิผล
วามี 3 ระดับ ไดแก ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ ในแตละระดับของประสิทธิผล
จะมีปจจัยที่เปนเหตุผลแตกตางกัน ดังนี้
1. ประสิทธิผลระดับบุคคล ( Individual
Effectiveness ) เปนการเนนผลการ
ปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือสมาชิกในองคการ ที่ทํางานตามหนาทีแ่ ละตําแหนงในองคการ ซึ่ง
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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โดยทั่วไป ผูบังคับบัญชาประเมินประสิทธิผลระดับบุคคล โดยใชกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการขึ้นคาตอบแทนหรือการใหรางวัลตอบแทน ปจจัยทีเ่ ปนเหตุใหเกิด
ประสิทธิผลระดับบุคคล ไดแก ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) ความรู (Knowledge)
เจตคติ (Attitude) แรงจูงใจ (Motivation) และความเครียด(Stress)
2. ประสิทธิผลระดับกลุม (Group Effectiveness ) เปนภาพรวมของกลุมบุคคลที่เปน
สมาชิกในองคการ ที่ทํางานตามหนาที่และตําแหนงในองคการ ปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดประสิทธิผล
ระดับกลุม ไดแก ความสามัคคี (Cohesiveness) ภาวะผูนํา (Leadership) โครงสราง (Structure)
สถานภาพ (Status) บทบาท (Roles) และบรรทัดฐาน (Norms)
3. ประสิทธิผลระดับองคการ (Organizational Effectiveness ) เปนภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดับบุคคล และระดับกลุม ปจจัยที่เปนเหตุใหเกิดประสิทธิผลระดับองคการ ไดแก
สภาพแวดลอม (Environment) เทคโนโลยี (Technology)
กลยุทธ (Strategy Choices)
โครงสราง (Structure) กระบวนการตางๆ (Process) และวัฒนธรรม (Culture)
ประสิทธิผลองคการทั้ง 3 ระดับ มีความสัมพันธกัน ซึ่งประสิทธิผลองคการขึ้นอยูกับ
ประสิทธิผลของบุคคลและกลุมนั่นเอง นอกจากนีย้ งั ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นอีกหลายประการ เชน
ชนิดขององคการ งานที่องคการทํา และเทคโนโลยีที่ใชในการทํางานในองคการ68
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel ) กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของโรงเรียน
มีดังตอไปนี้
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. บรรยากาศในชั้นเรียน (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. มีการใหขอ มูลยอนกลับและมีการเสริมแรง (Feedback and Reinforcement )69
จากความหมายของประสิทธิผลขององคการ องคประกอบหรือลักษณะขององคการที่มี
ประสิทธิผล การทํางานที่มปี ระสิทธิผลและทีมงานที่มปี ระสิทธิผลตามที่กลาวมาแลว แมวาจะมี
นักการศึกษาใหความหมายที่แตกตางกันออกไป แตก็พอจะสรุปใหสอดคลองกับการบริหารงาน
เครือขายโรงเรียนไดวา ประสิทธิผลบริหารงานเครือขายโรงเรียน หมายถึง การที่ผูประสานงาน
เครือขายโรงเรียนสามารถบริหารและจัดการโรงเรียนเครือขาย โดยอาศัยหลักการปรับตัว ให
ดําเนินการบรรลุเปาหมาย การบูรณาการ และการรักษาแบบแผนวัฒนธรรมเพื่อความอยูรอด และ
การดําเนินงานเครือขายโรงเรียนอยางตอเนื่องตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2. การประเมินประสิทธิผลขององคการ
การประเมินประสิทธิผล มีรูปแบบการประเมินประสิทธิผลซึ่ง Hoy and Miskel70
แบงออกเปน 3 รูปแบบไว ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิผลในเชิงเปาหมาย
(Goal Model of Organizational
Effectiveness) เปนรูปแบบการประเมินที่ใชเปาหมายขององคการเปนเกณฑ
โดยพิจารณาวา
องคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ใหดทู ี่ระดับการบรรลุเปาหมายขององคการ (Degree of Goal
Attainment) ซึ่งสามารถวัดไดจากความสามารถในการผลิต วัดจากผลกําไร เปนตน
2. การประเมินประสิทธิผลในเชิงระบบ (The System Resource Model of
Organizational Effectiveness) เปนรูปแบบการประเมินที่มุงเนนปจจัยปอน (Input) มากกวา
ผลผลิต (Output) การพิจารณาวาองคการจะมีประสิทธิผลหรือไมนั้น ใหพิจารณาที่ความสามารถ
ในการแสวงหาประโยชนจากสภาพแวดลอมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่มีคุณคา และที่ตองการแตมี
นักการศึกษาหลายทานไดใหขอสังเกตเกีย่ วกับการประเมินโดยใชรูปแบบนี้
เชน สเตียรส
71
(Steers) ซึ่งเห็นวาการเนนการแสวงหาทรัพยากรมากเกินไปอาจมีผลทําลายผลผลิต 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.
70
Ibid., 289 – 307.
71
Richard 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) เปนรูปแบบการประเมินทีใ่ ชเกณฑหลายเกณฑ โดยพิจารณาจากตัวแปรหลักที่
อาจสงผลตอความสําเร็จขององคการ
มีนักการศึกษาหลายทานที่นําเสนอแนวคิดเกีย่ วกับการ
ประเมินรูปแบบนี้ เชน มอท (กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ)72ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผล
ขององคการ โดยพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ 1) ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ
3) ความสามารถในการปรับตัวและ 4) ความสามารถในการยืดหยุน และไดพัฒนาเครื่องมือวัดที่ชอื่
วา The Index of Perceived Organizational Effectiveness (IPOE) จํานวน 8 ขอ นอกจากนี้
กิ๊ปสัน (Gibson)73 ไดกําหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลขององคการ ไดจากสิง่ ตอไปนี้ 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 โดยพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 1) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน 2)
การบรรลุเปาหมาย 3) ความพึงพอใจในการทํางาน และ 4 ) ความสนใจในชีวติ
3. รูปแบบทีส่ ําคัญในการประเมินประสิทธิผลขององคการ
ประเมินโดยใชรูปแบบ
ตัวบงชี้หลายตัว ดังนี้
แคมพเบลล ( Campbell)เสนอแนะตัวบงชี้ในการประเมินหนาทีห่ ลัก 4 ประการ ดังนี้
1. การปรับตัว (Adaptation - A) หมายถึง การที่องคการจะตองปรับตัวใหสอดคลอง
กับสิ่งแวดลอมภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานภายในองคการใหสนองตอสภาพการณ
ใหม ที่มีผลกระทบตอองคการ ตัวบงชี้ทจี่ ะใชวัด ไดแก
1.1 ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adaptability)
1.2 นวัตกรรม (Innovation)
1.3 ความเจริญเติบโต (Growth)
1.4 การพัฒนา (Development)
2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment -G) หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงคของ
องคการ การจัดหา และการใชทรัพยากรตางๆ ภายในองคการ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการ
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ตัวบงชี้ที่จะใชวัด ไดแก
72

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ , “ปจจัยที่เกี่ยวของกับผูบริหารที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน.” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536), 32-33 .
73
James 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 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
2.2 คุณภาพ (Quality)
2.3 การแสวงหาทรัพยากร (Resource Acquisition)
2.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency )
3. การบูรณาการ (Integration - I) หมายถึง การประสานความสัมพันธของสมาชิก
ภายในองคการ เพื่อการรวมพลังใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจขององคการ
ตัวบงชี้ที่จะใชวัดไดแก
3.1 ความพอใจ (Satisfaction)
3.2 บรรยากาศ (Climate)
3.3 การสื่อความหมาย (Communication)
3.4 ความขัดแยง (Conflict)
4. การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency -L) หมายถึง
การดํารงและรักษาระบบ
คานิยมขององคการ ซึ่งประกอบดวยรูปแบบทางดานวัฒนธรรมองคการ และแรงจูงใจในการ
ทํางานใหคงอยูในองคการ ตัวบงชี้ที่จะใชวัด ไดแก
4.1 ความภักดี (Loyalty)
4.2 ความสนใจของคนสวนใหญ (Central Life Interest)
4.3 แรงจูงใจ (Motivation)
4.4 เอกลักษณ (Identity)
องคการจะตองทําหนาที่ 4 ประการดังกลาว การประเมินประสิทธิผลองคการจึงตองใช
หนาที่ทั้ง 4 ประการนี้เปนมิติการประเมิน
มิติเวลา การประเมินประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน สิ่งที่เปนเกณฑประเมิน มัก
เกี่ยวของกับเวลา โดยแบงเวลาออกเปน 3 ระยะคือ ระยะสั้น (Short-term) ระยะกลาง
(Intermediate)และระยะยาว(Long - term) กลาวคือ จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของวงจรชีวิตของ
เครือขายโรงเรียน เชน ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานเครือขายโรงเรียนตองเนนที่เกณฑความ
ยืดหยุน และการไดมาซึ่งทรัพยากร
เมื่อเครือขายโรงเรียนมีวฒ
ุ ิภาวะแลว
ใชเกณฑการ
ติดตอสื่อสาร ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพ และเมือ่ เครือขายโรงเรียนอยูใ นระยะ
เสื่อมถอยตองใชเกณฑการปรับตัว นวัตกรรม และการไดมาซึ่งทรัพยากร
กลุมผูที่เกี่ยวของ
เกณฑประเมินประสิทธิผลมีความจําเปนตองคํานึงถึงคานิยมและ
ความคิดของบุคคลหรือกลุมบุคคลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเปนผูมีอิทธิพลตอการดําเนินงานของ
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เครือขายโรงเรียน เกณฑประเมินประสิทธิผลเครือขายโรงเรียนมีความจําเปนตองสอดคลองกับ
ความพึงพอใจของกลุมที่เกี่ยวของ74
จากแนวทางการประเมินประสิทธิผลเครือขายโรงเรียนดังกลาวฮอยและมิสเกล(Hoy and
Miskel) ไดนําแนวคิดของ Parsons มากําหนดตัวชีว้ ัดใหเปนรูปแบบบูรณาการ ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 รูปแบบบูรณาการของประสิทธิผลองคการ
มิติของประสิทธิผล
สิ่งที่พิจารณา
ตัวบงชี้ ประสิทธิผล
การปรับตัว
(Adaptation )

เวลา
กลุมผูที่เกี่ยวของ

การบรรลุเปาหมาย
(Goal Attainment)

เวลา
กลุมผูที่เกี่ยวของ

การบูรณาการ
(Integration)

เวลา
กลุมผูที่เกี่ยวของ

การรักษาแบบแผน
วัฒนธรรม
(Latency)

เวลา
กลุมผูที่เกี่ยวของ

ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability)
นวัตกรรม (Innovation)
ความกาวหนา (Growth)
การพัฒนา (Development)
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
คุณภาพ (Quality)
การไดมาซึ่งทรัพยากร
(Resource acquition)
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ความพึงพอใจ (Satisfaction)
บรรยากาศองคการ(Climate)
การติดตอสื่อสาร
(Communication)
ความขัดแยง (Conflict)
ความจงรักภักดี (Loyalty)
ความสนใจในชีวิต
(Central life interest)
การจูงใจ (Motivation)
ความมีเอกลักษณขององคการ
(Identity)

ที่มา : Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel ,Educational administration : Theory , research and
practice ( New York : McGraw – Hill, 1991) , 383.
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.
74
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จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวาประสิทธิผลองคการ จะเกี่ยวพันกับผลของงานที่องคการ
พึงประสงคหรือหมายถึงความสําเร็จของผลปฏิบัติหรือการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของ
องคการในการประเมินประสิทธิผลองคการตามรูปแบบบูรณาการ สามารถดําเนินการ3ขั้นตอน
ดังนี้
1. ผูวิจัยอาจพิจารณากําหนดกลุมผูที่เกี่ยวของที่มีความสําคัญในการนิยามเปาหมายเชิง
ปฏิบัติการ (Operative goals) หรือพิจารณาจากการกําหนดนโยบายหรือตามองคการอื่นๆ
2. พิจารณามิติเกี่ยวกับเวลา วามุงเนนเปาหมายระยะสัน้ ระยะกลาง หรือระยะยาว
3. ใชการประเมินหลายเกณฑ
สเตรียส (Steers) ไดตรวจสอบรูปแบบพหุเกณฑของประสิทธิผลองคการพบวา
ประสิทธิผลสวนใหญใชความสามารถในการปรับตัว / การยืดหยุน (Adaptability / flexibility)
ความสามารถในการผลิต (Productivity) และความพึงพอใจ (Satisfaction) และสรุปความถี่ของ
เกณฑที่ใชในการประเมินประสิทธิผลได75 ดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของเกณฑในการประเมินประสิทธิผลองคการ
เกณฑการประเมิน
ความสามารถในการปรับตัว- ความยืดหยุน
ความสามารถในการผลิต
ความพึงพอใจ
ความสามารถในการสรางผลประโยชน/ผลกําไร
การไดมาซึ่งทรัพยากร
การปราศจากความเครียด
การควบคุมเหนือสภาพแวดลอม
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การรักษาไวซึ่งพนักงาน
การเจริญเติบโต
การผสมผสาน
การติดตอสื่อสารแบบเปด
การอยูร อด
เกณฑอื่นๆ

75

จํานวนครั้งที่ถกู นํามาใช
10
6
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

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
องคการที่สัมพันธกัน โดยประสิทธิผลองคการจะขึ้นกับ ประสิทธิผลของกลุมและประสิทธิผลของ
บุคคล พรอมกับแสดงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลทั้งสามระดับ ตามแผนภูมิที่ 6
ประสิทธิผลองคการ
ประสิทธิผลกลุม
ประสิทธิผลบุคคล
ปจจัยสาเหตุ
- ทัศนคติ
- แรงจูงใจ
- ความรู
- ความสามารถ
- ทักษะ
- ความกดดัน

ปจจัยสาเหตุ
- ผูนํา
- โครงสราง
- บรรทัดฐาน
- บทบาท
- ความสามัคคี

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

แผนภูมิที่ 6 แสดงปจจัยสาเหตุที่มีผลตอประสิทธิผล
ที่มา: J.M. Ivancevich and M.T. Marteson, Organizational Behavior and Management (Texas :
Business Publication , 1987), 98-99.
4. ภาวะผูนาํ เปนปจจัยสําคัญตอการบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ภาวะผูนําหรือผูประสานงานเครือขายโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่จะเชื่อมโยงหนวยงาน
ตางๆใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพในการบริหารเครือขายโรงเรียน ซึ่งมีนักวิชาการและนักทฤษฎี
ไดศึกษาเกีย่ วกับภาวะผูนํา
ในการวิจัยเกีย่ วกับภาวะผูนาํ สวนใหญจะเนนพฤติกรรมผูนําใน 2 ลักษณะ
คือ
พฤติกรรมที่มุงคน (Consideration) กับพฤติกรรมที่มุงงาน (Initiate Structure) แมวาพฤติกรรม
ผูนําแบบมุงคนและมุงงานนี้จะมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน แตยังมีผูนําอีกประเภทหนึ่งที่มี
76

J.M. Ivancevich and M.T. Marteson, Organizational Behavior and Management
(Texas : Business Publication , 1987), 98-99.
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พฤติกรรมที่สามารถทําใหผูใตบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานที่ดีกวา มีความพึงพอใจที่ดีกวา อีก
ทั้งสงตอประสิทธิผลของหนวยงานที่สูงกวา
มีงานวิจยั หลายฉบับ และนักวิชาการทางดาน
การศึกษาหลายทาน ไดเสนอแนวคิดใหมเกี่ยวกับผูนําสําหรับโรงเรียนที่มีความเปนเลิศวา ควรเปน
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ(Transformational Leadership)77 ซึ่งไดแก การสรางบารมี(Charismatic)
หมายถึง พฤติกรรมแสดงออกของผูประสานงานเครือขายและสามารถทําใหผูรวมงาน ยอมรับ
และยอมเปนผูตาม มีบุคลิกที่คนเห็นแลวอยากยกยองนับถือ ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
สามารถโนมนาวชักจูงใจและมีพลังที่จะกระตุนอารมณใหคนอื่นมีความเห็นคลอยตาม มีอิทธิพล
ตอผูรวมงาน
โดยปลุกเราอารมณผรู วมงานใหเอาแบบอยาง สามารถเปลี่ยนสภาพผูรวมงาน
โดยทําหนาที่เปนผูฝกสอน เปนครู หรือเปนพี่เลี้ยง ( Bass ) ใหปฏิบัติงานจนบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมาย ซึ่งพฤติกรรมไดแก เปนผูที่มีความมั่นใจในตนเองสูง สนับสนุนการทํางานของผูตาม
กระตุนจูงใจ สรางความมั่นใจแกผูรวมงาน เปนผูมองการณไกล สามารถวางเปาหมายเพื่ออนาคต
ที่ดี เปนผูกลาเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม รวมทั้งเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง การสรางแรงบันดาลใจ (
Inspiration) หมายถึง วิธกี ารที่ผูประสานงานเครือขายจุดประกายความคิด ที่ทําใหผูรวมงานคิดที่
จะชวยทํางานใหสําเร็จ โดยใชความพยายามเพิ่มขึ้น รวมทั้งทํางานใหเห็นแกประโยชนสวนรวม
ซึ่งอาจทําไดโดยการใหแรงหนุนทางอารมณ (Emotional Support) ทั้งดวยการพูดและการกระทํา
การดลใจเพื่อโนมนาวจิตใจผูรวมงานทําไดดังนี้ 78 คือ การสรางความมั่นใจแกผูรวมงาน สราง
ความเขาใจวาสิ่งที่ทํานั้นมีคุณคามีเปาหมาย สรางความคาดหวังวาจะทําไดสําเร็จ การกระตุน
เชาวปญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง วิธีการที่ผูประสานงานเครือขายยัว่ ยุใหผูรวมงานให
รวมกันแกปญหาดวยวิธีอยางใหม กระตุนการสรางระบบความคิด เรียนรูวิธีการแกปญหาอยาง
สรางสรรค สงเสริมใหผูตามรูจักวิเคราะหปญหา แกปญหาอยางเปนระบบ สนับสนุนใหคดิ
แกปญหาในลักษณะปองกันไวกอน (Proactive)มากกวาตามไปแกปญหา(Reactive) การคํานึงถึง
แตละบุคคล (Individualized Consideration) หมายถึง การที่ผูประสานงานเครือขาย สนใจใน
ผูรวมงานแตละคนอยางใกลชิด สงเสริมและพัฒนาผูร วมงานตามความตองการ ความสนใจ
ความสามารถ ตลอดจนผูประสานงานเครือขายปฏิบัติตอผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน อาจจะชมเชย
ผูรวมงานเมื่อเขาทํางานไดดี ชี้ใหเห็นจุดออนของการทํางาน และเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางกัน
การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลนี้จะใหประสบการณที่เปนการเรียนรูแกผูรวมงาน
จะชวย
77

Joseph Seltzer and M.Bass Bernard , “Transformational Leadership Beyond
Initiation and Consideration,” Journal of Management. 16,4(1990) :693 – 703.
78
W.A. Cohen , The Art Leadership . Englewood Cliffs, (New Jersey : PrenticeHall , 1990) , 58 – 60 .
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พัฒนาการเปนผูนํา เปนการสื่อความหมายแบบสองทาง ซึ่งชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ดี
ขึ้น และสามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูรวมงาน ตอมาในป ค.ศ. 1993
ลิ้นช (Lynch ) นิยามวาผูนําคือบุคคลที่ทําบางสิ่งบางอยางใหเกิดขึ้น คนสวนใหญจะรอใหมีอะไร
มากระทบจึงจะทํา แตผูนาํ จะคิดไปขางหนาเพื่อสนองความตองการที่ตนผูกพันอยูกับจุดประสงค
ขององคการ79นอกจากนีใ้ นป ค.ศ. 1996 ตูราน ( Turan , Online) ไดศึกษาภาวะผูนําแบบ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ในการวางแผนกลยุทธพบวาภาวะผูนาํ แบบเปลี่ยนแปลงสภาพและการวางแผน
กลยุทธเปนสิ่งจําเปนสําหรับองคการที่ตองการเปลี่ยนแปลง และองคการที่อยูในสถานการณที่ไม
แนนอนซึ่งมีความเสี่ยงสูง 80
สวนงานวิจยั ดานประสิทธิผลดานภาวะผูนาํ นั้น มีนกั วิชาการไดศกึ ษาและวิจัย ไดแก
ประเสริฐ บัณฑิตศักดิ์ ไดวิเคราะหปจ จัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา มีวตั ถุประสงค
เพือ่ วิเคราะหปจ จัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดของ Steers จําแนกปจจัยทีส่ งผลออกเปน 4
ดานใหญๆ คือ ลักษณะของสภาพแวดลอม
ลักษณะของบุคคลในองคการลักษณะโครงสราง
องคการและนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ
กลุม ตัวอยางเปนศึกษานิเทศกจาํ นวน 403 คน
เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามมาตรประมาณคาที่สรางขึ้นวิเคราะห
ขอมูลความสัมพันธเชิง
สาเหตุดวยการวิเคราะหเสนทาง ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรปจจัยที่มีอทิ ธิพลโดยตรงตอประสิทธิผล
องคการมี 7 ตัวแปรเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล คือ การใชเทคโนโลยีองคการ วัฒนธรรมองคการ
การบริหารงานบุคคล ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร การติดตอสื่อสาร คุณลักษณะของ
ศึกษานิเทศกและบรรยากาศองคการ สวนตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลองคการ
เรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล ไดแก การติดตอสื่อสาร สภาพดานการเมือง คุณลักษณะผูนําการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ความสามารถในการแสวงหา
ทรัพยากร โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การบริหารงาน

79

Richard Lynch , LEAD ! : How Public and Nonprofit Managers Can Bring Out
the Best in Themselves and their Organizations ( San Francisco : Jossey - Bass Publishers ,
1993 ).
80
S. 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 ตันปติ ไดทําวิจัยเรื่อง การ
วิเคราะหปจจัยเชิงระบบที่สง ผลตอประสิทธิผลขององคการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน
โดยใชรูปแบบการวิจยั เชิงบรรยาย แนวคิดในการวิจยั ประกอบดวยแนวคิดทฤษฎีเชิง
ระบบเปด แนวคิดการประเมินประสิทธิผลองคการโดยใชตวั แบบหนาที่สังคมของ Parsons เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและแบบวัดประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได
วา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการปรับตัว
ความสามารถในการบรรลุเปาหมาย
ความสามารถในการบูรณาการ และความสามารถในการรักษาแบบแผนทางวัฒนธรรมอยูในระดับ
มากทุกดาน เมื่อพิจารณาปจจัยเชิงระบบที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พบวา มีตัวแปรจํานวน 12 ตัวแปร ที่สามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองคการไดรอยละ
78 ดังนี้ 1) ระบบยอยการจัดการ (การควบคุม) 2) ระบบยอยการจัดการ (การนํา) 3) ระบบยอย
เทคโนโลยี 4) ระบบยอยการจัดการ(การจัดองคการ) 5) การจัดหลักสูตร 6) ความรวมมือจาก
ชุมชน 7) ความสามารถของนักเรียน 8) ระบบยอยโครงสราง 9) ความเพียงพอของวัสดุ 10)
ระบบยอยจิตสังคม 11) ความสามารถของผูบริหาร 12) ระบบยอยเปาหมาย82 สวนงานวิจยั ใน
ตางประเทศ คิง (King, Online) ไดศึกษาเพื่อคนหาวา ภาวะผูนําแบบใดจะมีประสิทธิผลสําหรับ
ความสัมฤทธิผลดานคุณภาพและองคการแหงการเรียนรูข อง Senge โดยใชแบบสอบถามภาวะ
ผูนําพหุปจจัย (MLQ) ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมีความสัมพันธเชิงบวกกับการทํางานเปน
ทีม ( Teamwork) การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Focus) ความมุงมั่นที่จะพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ( Commitment to Continuous Improvement) และวินยั ขององคการแหงการเรียนรูใน
เรื่องการสรางวิสัยทัศนรว มกัน (Shared Vision) และรูปแบบบริหารความคิด (Managing mental
Models)และภาวะผูนําแลกเปลี่ยนในดานการบริหารงานอยางเสรีนิยม ( Laissez – Faire : LF) การ
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บริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ (Management -by-Exception Passive : MP ) มีความสัมพันธเชิง
ลบกับในประเด็นดังกลาวขางตน83
ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมทีม่ ีประสิทธิผลสังกัด
กรุงเทพมหานคร ตองการทราบระดับประสิทธิผล การบริหารงานเครือขายโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูว ิจัยจึงไดใชเกณฑตัวชี้วดั ในการประเมินประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน
ตามที่หนวยศึกษานิเทศก สังกัดกรุงเทพมหานครไดกําหนดขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการวิจัยครัง้ นี้
จึงไดใชแบบการประเมินคุณภาพการบริหารเครือขายโรงเรียน ของหนวยศึกษานิเทศก สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนกรอบแนวคิดดานประสิทธิผล มีการกําหนดองคประกอบหลัก 3
องคประกอบ สวนองคประกอบยอยมี 9 ตัวแปร ซึ่งใชตัวชี้วดั ในการประเมินคุณภาพเครือขาย
โรงเรียนทั้ง 80 เครือขายโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 84 ดังนั้น ดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 2 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้
ประสิทธิผล ไดแก
1.1 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและใชประโยชนไดจริง หมายถึง มีการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและ
ใหบริการโรงเรียนในเครือขายไดทั้งดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
1.2 มีการวางแผน / ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเครือขาย หมายถึง มีความ
เชื่อมโยงระหวางปญหา แนวคิด และวิธกี ารพัฒนา ตามวัตถุประสงคของเครือขาย โดยการมีสวน
รวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย และมีนวัตกรรมที่เปนขนตอนการทํางานทีช่ ัดเจนนําไปสู
ความสําเร็จทีจ่ ะเกิดผลไดจริง
2. องคประกอบดานการการพัฒนา ประกอบดวย 4 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้
ประสิทธิผล ไดแก
2.1 เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ
หมายถึง มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง กอใหเกิดผลดีกับนักเรียน ครู
บุคลากรหรือชุมชน สามารถเปนตัวอยางแกเครือขายโรงเรียนได
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2.2 มีการดําเนินการที่เนนการมีสวนรวม หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเครือขายโรงเรียนเกิดจากการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ของบุคลากรภายในโรงเรียน
เครือขายทุกโรงเรียน และการมีสวนรวมของบุคลากรในชุมชน
2.3 มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ หมายถึง สมาชิกปฏิบัติงานใน
หนาที่เต็มศักยภาพ และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง
2.4 มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ หมายถึง มีการนําผลจากการ
ประเมินผลไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
3. องคประกอบดานผลการพัฒนา ประกอบดวย 3 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้
ประสิทธิผล ไดแก
3.1 ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน หมายถึง ผลการพัฒนา
งานแสดงถึงกระบวนการทํางานที่เปนระบบ
ตอเนือ่ งสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขาย
โรงเรียน ทุกฝายเกิดความพึงพอใจ และมีผลดีตอโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน
สามารถเปนตัวอยางที่ดี และเปนทีย่ อมรับ
3.2 มีการขยายผลความสําเร็จของเครือขาย หมายถึง เชื่อมโยงการดําเนินงาน
ระหวางเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือขายตนสังกัด
3.3 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเครือขายโรงเรียน
หมายถึง มี
หลักฐานการสรุปและรายงานผลสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขายโรงเรียน โดยทุกฝายมีสว น
รวม และมีการเผยแพรผลตอสาธารณชน
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ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับเครือขาย
1. ความหมายของคําวาเครือขาย
ประเวศ วะสี กลาวถึง เครือขายทางสังคมที่มีการขยายตัวออกไปวา เครือขายทาง
สังคมจะคลายเครือขายในสมอง โดยโครงสรางของสมองนั้นจะทําใหเกิดการเรียนรูในระดับที่
สูงเพื่อการมีชีวิตรอด
และโครงสรางทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสรางทาง
สมองมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใชอํานาจ
ไปเปนสังคมแหงการเรียนรู และการที่จะเกิดสังคมแหงการเรียนรูไดนั้น โครงสรางทางสังคม
ต อ งปรั บ เปลี่ ย นจากโครงสร า งอํ า นาจในแนวดิ่ ง ไปเป น เครื อ ข า ยสั ง คม ที่ มี ก ารโยงใย
ความสัมพันธในทุกทิศทาง และสรุปวา เครือขายทางสังคมแหงกัลยาณมิตรหรือเครือขายสังคม
แหงการเรียนรู (learning social networks) โดยเครือขายสังคม
จะตองมีความสามารถในการ
เรียนรูไดอยางตอเนื่องหรือมีการขยายแนวคิด กระบวนการออกไปจึงจะสามารถปรับตัวใหอยูใน
ดุลยภาพได85
วีทลีย (Wheatly) กลาววา สรรพสิ่งตางก็มีการพึ่งพาอาศัย มีการดํารงอยูรวมกันเปน
กลุ ม ก อ น เป น ข า ยใยแห ง ความสั ม พั น ธ มี ค วามเป น อิ ส ระต อ กั น และมี ตั ว ตนที่ แ ท จ ริ ง
กลาวคือ สิ่งตางๆเปนเครือขายที่เชื่อมโยง มีการขยายผลและเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปราง รูปทรงและเปลี่ยนพลังงาน เพื่อการเขาสูสภาวะที่เหมาะสม86
เครือขายความสัมพันธเชิงระบบ
จัดเปนความสัมพันธในมิติของความเปนเครือขาย
ที่เชื่อมโยง และไดถูกนํามาอธิบายในรูปแบบของแนวคิดทฤษฎีตา งๆที่มองถึงกระบวนการของ
สรรพสิ่งวา มีการประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ เพื่อกํากับความเปนไปของการทําหนาที่
ตามระบบนั้นๆ ใหมีความสัมพันธและมีความเปนปกติยิ่งขึ้น ซึ่งความเปนปกตินี้ มิไดหมายถึง
ความสมดุลที่หยุดนิ่ง แตเปนองคการที่สามารถจัดการตัวเองได และมีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่องและรวดเร็ว การเขาไปจัดการและแกไขปญหาอยางเปนองครวมและมองสรรพสิ่ง
อยางบูรณาการ ซึ่งเปนเหมือนเรื่องของสมการทางคณิตศาสตรที่ยากๆ และทับซอนกันอยูอยาง
มากมาย โดยที่มีสมการยอยแตละอันไมเหมือนกัน แตเมื่อสามารถแกสมการยอยนั้น สมการใด
สมการหนึ่งก็สามารถนําไปสูการแกสมการใหญที่ยากๆนั้นไดในเวลาชั่วพริบตา
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เครือขาย เปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ ที่เชื่อมสิ่งตางๆเขาดวยกัน โดยไมละทิ้ง
สาเหตุ ผลลัพธ และบริบทที่เกี่ยวของ เปนการมองสรรพสิ่งอยางเปนองครวม และเปนระบบเปด
ที่สามารถจะเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นๆอยางตอเนื่อง และสุดทายคือ ความเปนกระบวนการที่ทําหนาที่
ระหวางกันหรือการมีปฏิกิริยาสัมพันธอยางตอเนื่อง87
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาวถึงคําวา “เครือขาย” มีความหมายแตกตางกันไปตาม
มุมมองของแตละบุคคล
ผูเขียนมีทัศนะเกี่ยวกับนิยามของเครือขายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาวา
หมายถึงการทีป่ จเจกบุคคล องคการ หนวยงาน หรือสถาบันใดๆไดตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยง
เขาหากันภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหนึ่งรวมกันอยางเปนระบบ โดยมีจุดหมาย
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา กลุมเครือขายนี้ ตองมีการแสดงออกเปนการลงมือทํากิจกรรมรวมกัน
เครือขายมีหลายระดับ ตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก การเชื่อมโยงระหวางปจเจกตอ
กลุม การเชื่อมโยงระหวางกลุมตอกลุม การเชื่อมโยงระหวางเครือขายตอเครือขาย กลายเปน
เครือขายยอยภายใตเครือขายใหญและยังกลาวถึง เครือขายวา เครือขายมีหลายระดับ ตั้งแตการ
เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคล การเชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคลกับกลุม การ
เชื่อมโยงระหวางกลุมกับกลุมหรือแมกระทั่งการเชื่อมโยงระหวางเครือขายตอเครือขาย ซึ่งกลาย
เปนเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญ 88
เครือขาย คือ การเชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง
เพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น และการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้น จากความ
สัมพันธยอนกลับเชิงบวก จะสงผลใหเกิดพลังทวีคณ
ู (Reinforcing) เกิดการขยายผลแบบกาว
กระโดด (Quantum leap) เปนพลังสรางสรรคที่เปลี่ยนคุณภาพอยางฉับพลัน (Emergence)
เปาหมายที่ปรารถนาของการสรางเครือขายคือ การนําเอาจิตวิญญาณสรางสรรคของมนุษยปจ เจก
ชนมาถักทอ เชื่อมโยงรวมกันได89
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ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ กลาวถึงความเหมือนและความแตกตาง
ระหวาง “กลุม” และ “เครือขาย” วากลุม มักประกอบดวยบุคคลที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนกัน
หรือคลายคลึงกัน ผานประสบการณตางๆรวมกัน ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมตางๆที่เหมือนหรือ
ใกลเคียงกัน มีพันธกิจรวมกัน และดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
ในขณะที่เครือขาย มักจะประกอบไปดวยคนที่มีความคิด ความเชื่อ เหมือนหรือตางกันก็
ได แตทกุ คนตางมุงเนนการดําเนินการเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายหลักรวมกัน ในขณะที่เปาหมายยอย
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนสมาชิกของเครือขายอาจแตกตางกันไป ซึ่งสามารถพิจารณาไดจาก
ความคิด ความเชื่อ ประสบการณ การกระทํา พันธกิจและเปาหมาย90
ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ
กลาวถึงฐานคิดของเครือขายโดยนัย
แหงความสัมพันธทางสังคมของมนุษย มากกวาในมิติของเครือขายโดยนัยแหงความสัมพันธทาง
ธรรมชาติ
แตกย็ อมรับในแนวคิดของเครือขายในลักษณะของขายใยชีวิตที่มีความสัมพันธกบั
ธรรมชาติตามแนวคิดของวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม มองวา เครือขายเปนสัมพันธภาพของ
สมาชิก ที่จะนําพาไปสูก ารบรรลุเปาหมาย ที่มุงเนนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางขายตางๆ
โดย “ขาย” จะเปนเครือขายไมได ถาหากปราศจาก “งาน” ดังนั้น ขายจะเปนเครือขายนั้น “ขาย”
ก็ตอง “ทํางานรวมกันเปนเครือขาย โดยเปนทั้งผูใหและผูรับ บนความแตกตางหลากหลายของ
สมาชิก ซึง่ เห็นคุณคาและประโยชนในความเปนเครือขาย โดยมีความสัมพันธกันอยางยิ่งกับ
ชองทางการติดตอสื่อสาร ที่จะกอใหเกิดการรับรูและการสรางความสัมพันธที่ยั่งยืน91
ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ กลาววา เครือขาย หมายถึง การที่คนมา
พบปะกัน มาประชุมกัน และทําสิ่งที่เปนประโยชนตอ กัน เพราะมีสิ่งที่ยึดโยงใจระหวางสมาชิก
เขาดวยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือขาย
โดยบุคคลจําเปนตองใหความสําคัญกับ
ความสัมพันธระหวางกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมในดานตางๆ โดยเฉพาะดานโอกาสในการ
สื่อสาร การเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร และการตัดสินใจในเรื่องตางๆรวมกัน
นอกจากนี้ ทั้งสองยังไดใหความหมายของเครือขายที่ลึกซึ้งอีกระดับหนึ่งวา คือการ
เชื่อมตอระหวางมนุษยกับมนุษย แลวขยายผลออกไปเปนวงกวาง เพื่อใหสังคมเกิดการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น และในการเชื่อมตอระหวางมนุษยนั้น จะเปนความสัมพันธยอนกลับในเชิงบวก
ที่จะสงตอผลใหเกิดพลังทวีคูณ ( reinforcing ) เกิดการขยายผลแบบกาวกระโดด (quantum leap )
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เปนพลังสรางสรรคที่เปลี่ยนคุณภาพอยางฉับพลัน ( emergence ) โดยเปาหมายที่ปรารถนาคือการ
สรางเครือขาย92
ความหมายของเครือขายทางดานการศึกษา หมายถึง การรวมตัวกันระหวางโรงเรียน
หลายๆแหง หรือบุคคลที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา โดยมีการรวมตัวกันในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อใหเปนหนึง่ เดียวกันดวยการเชื่อมโยง สรางสัมพันธ สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและ
กัน มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
ภายใตขอตกลงหรือ
วัตถุประสงครวมกันดวยความเปนกัลยาณมิตรและทัดเทียมกัน
มีลักษณะการรวมตัวกันใน
แนวราบที่เนนการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันอยางคุมคา
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน โดยทุกโรงเรียนมีความเปนอิสระ
และมีเอกภาพในการ
บริหารจัดการไดเชนเดิม แตมีกิจกรรมทีต่ องใหความรวมมือระหวางกันมากขึ้น93
ธนา ประมุขกูล ใหความหมายของคําวาเครือขาย คือ ภาพขายใยแมงมุม ซึ่งแสดง
ใหเห็นการถักทอโยงใยกันของเสนใยที่พาดผานกันมาหลายเสน หลากทิศทาง ดังนั้น คําวา
เครือขาย คือ “การเชื่อมโยงอยางมีเปาหมาย” เปนการเชื่อมโยงระหวาง ระบบที่ปฏิบัติการอยูเขา
ดวยกัน เชนการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร เขาเปนเครือขายอินเตอรเน็ท เปนตน หรืออาจเปนการ
เชื่อมโยงระหวางบทบาทของบุคคล/องคการตางๆภายใตวัตถุประสงครวมใดๆของภาคีสมาชิก
ดังนั้น เครือขายจึงเปนรูปแบบการทํางาน ในลักษณะสรางความรวมมือ ประสานงานกัน ใน
แนวราบ ระหวางผูที่เกี่ยวของ ดวยสรรพกําลัง อันรวมถึง คน สติปญญา ความสามารถและ
ทรัพยากรในการทํางาน เพื่อเอาชนะอุปสรรค ที่เปนจุดออนของระบบราชการ และเปน
แนวทางที่ ต รงกั น กั บ แนวคิ ด ของการพั ฒ นาป จ จุ บั น ที่ ยึ ด พื้ น ที่ ประสานภารกิ จ และร ว ม
ทรัพยากร ( Area , Function , Participation ) เปนกลยุทธในการพัฒนา 94
สรรพสิ่งในตัวเราและสิ่งตางๆในโลกและสากลจักรวาลนัน้ เกิดขึ้นดวยการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไมมีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอยางโดดเดี่ยว ทุกสิ่งมีที่มา มีที่ไป มีเหตุ มีปจจัย
เมื่อมีเหตุและปจจัยเกิดขึ้นพรอมกันอยางเกื้อกูล ยอมเปนปจจัยที่กอใหเกิดสิ่งใหม และสิ่งใหมก็
สรางเสนทางการเชื่อมโยงกับสิ่งเกาและสรรพสิ่งอยางไมมีที่สิ้นสุด ทุกอยางเปนกระบวนการที่
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โยงใยสลับซับซอน เปนเครือขายที่เชื่อมโยงจากสิ่งเล็กๆและภายในสิ่งเล็กๆ ก็มีการเกาะเกี่ยว
อยางนาอัศจรรย95
เหตุปจจัยและขายใยแหงความสัมพันธในมิติตางๆ คือ
1. ขายใยชีวิต หมายถึงระบบแหงความสัมพันธที่เปนสภาวะจริงตามธรรมชาติ มีการ
เชื่อมโยงอยางตอเนื่องและสลับซับซอน โดยที่ไมมีรูปแบบแหงความสัมพันธที่แนนอน เปน
ความสัมพันธที่เปนความลื่นไหล ไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติและตามเหตุปจจัยที่เกิดขึ้น
2. เครือขาย ไดแกความสัมพันธที่เชื่อมโยงเปนขาย หมายถึง การปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและอาจ หมายถึง โครงขายของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เชน ระบบน้ําประปา
ไฟฟา โทรศัพท Internet หรือระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เปนโครงสรางทางกายภาพ ซึ่งมี
การโยงใยเปนโครงขายที่ตอเนื่อง ที่มีการกําหนดแบบแผน และมิไดกําหนดแบบแผนแหง
ความสัมพันธเอาไว รวมทั้งมีขนาดและรูปแบบความสัมพันธ หรือการเชื่อมโยงที่แตกตางและ
หลากหลาย
3. เครือขายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธในสังคมมนุษยทั้งในระดับปจเจกบุคคล
ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดยเปนการอธิบายถึงพฤติกรรม
และความสัมพันธที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ เชน กิจกรรม การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพาอาศัย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ฯลฯ96
ฐานคติที่สําคัญของคําวา “เครือขาย”
1. เครือขาย คือ ธรรมชาติที่แทของสรรพสิ่ง
2. เครือขาย เปนความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ
3. เครือขาย คือ โครงสรางที่ออกแบบและโครงสรางตามธรรมชาติ
ฐานคติทั้ง 3 ประการเปนการอธิบายถึงเครือขายในฐานะของขายใยชีวิต และความเปน
เครือขาย ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการปฏิสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยเปนการ
อธิบายถึงความสัมพันธที่โยงใยกับสรรพสิ่ง แลวสรางภาระหนาที่เชิงปฏิสัมพันธตอกันจนเปน
ความสัมพันธที่ยั่งยืน เสมือนตาขายที่โยงใยและซับซอน และเหมือนหวงโซของสิ่งตางๆที่มีการ
สานตอกันอยางแนบแนน แตมีความยืดหยุนและมีความเปนอิสระในตนเอง โดยเปนกระบวนการ
ที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
4. เครือขาย เปนระบบความสัมพันธในสังคมมนุษย
95

พระมหาสุทติ ย อาภากโร (อบอุน ), เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ
(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ,) 2 .
96
เรื่องเดียวกัน , 5-6 .

64
4.1 ความสัมพันธทางวัฒนธรรม
4.2 ความสัมพันธเชิงอํานาจ
4.3 ความสัมพันธในกระบวนการเรียนรู
5. เครือขาย คือ การขยายผลและเติบโตอยางมีพลัง
ฐานคติขอที่ 4 – 5 เปนการอธิบายถึงเครือขายทางสังคม (social network) ที่กลาวถึงระบบ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ทั้งในดานความสัมพันธที่มนุษยมีตอกันในเชิงวัฒนธรรม
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่มีทั้งในดานการพึ่งพา การขัดแยง และการครอบงําสิทธิและประโยชน
แลวพัฒนาระบบความสัมพันธนั้น ดวยกระบวนการเรียนรู ซึ่งแนวคิดทั้ง 5 ประการนั้น มี
ความสําคัญตอการสรางความเขาใจถึงความเปนเครือขาย โดยเฉพาะการนําฐานคิดขายใยชีวิตมา
อธิบายเครือขายทางสังคมที่เกี่ยวของกันในมิติของความสัมพันธที่โยงใย97
ไม มี สิ่ ง ใดจะอยู ห รื อ เกิ ด ขึ้ น อย า งโดดเดี่ ย ว สรรพสิ่ ง เกิ ด ขึ้ น อย า งมี เ หตุ ป จ จั ย มี ก าร
เชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกันอยางเปนองครวม สิ่งใหญและสิ่งเล็กลวนเปนองคประกอบของกันและกัน
ถาเราเขาใจถึงความสัมพันธของสิ่งตางๆ เราก็จะเขาใจถึงความเปนเครือขายที่โยงใย ดังนั้น
การเขาใจชีวิตและเครือขาย ก็คือ การเขาใจในความสัมพันธของสรรพสิ่งที่มีตอกัน
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมที่จะตองอาศัยความยืดหยุน และการยอมรับจากฝาย
ตางๆ เพื่อใหไดขอสรุปที่ลงตัวมากที่สุด เชน เครือขายประชาสังคมที่มาจากกลุมคนที่หลากหลาย
อาชีพ หลากหลายความคิดเห็น และมาทํางานรวมกัน ซึ่งจะไดมุมมอง วิธีคิด และกระบวนการ
ทํางานที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น98
เครือขายความสัมพันธเชิงกระบวนระบบ เกิดขึ้นจากการมองถึงความเปนสรรพสิ่งเปน
องครวมที่ผสานสรรพสิ่งเขาเปนหนึ่งเดียว มีคุณสมบัติที่ไมอาจลดสวนจนเหลือเพียงคุณสมบัติ
ของหนวยยอยๆได แลวรวมเขาเปนระบบและระบบตางๆ ก็มีการทับซอนกันเปนชั้นๆและ
เกี่ ย วเนื่ อ งเชื่ อ มโยงกั น โดยเป น การคิ ด แบบสั ม พั น ธ กั บ บริ บ ท (context) และการจั ด การ
ความสัมพันธหรือปฏิสัมพันธ (feedback) จะเปนกระบวนการ99
ความหมายของเครือขายโดยนัยตางๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิ และผูที่ทํางานดานเครือขาย ดังนี้
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1. เครือขาย : นัยคุณคาแหงความสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธของหนวยตางๆในสังคม
และขายของงานมิติแหงความสัมพันธในการทํางานรวมกันของผูคนในบางงานหรือบางโอกาส
เทานั้น ซึ่งสามารถมองเห็นความเชื่อมโยงไดชัดเจนในสถานการณที่เปนอยู
2. เครือขาย : นัยแหงการประสานความรวมมือ คือ ความเปนเครือขายเกิดขึ้นจากความ
รวมมือและการเปดรับเพื่อใหเกิดความรูและกระบวนการใหม กลาวคือ การที่ปจเจกบุคคล กลุม
องคการแตละฝายไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน มีการชวยเหลือเกือ้ กูลตอกัน
3. เครือขาย : นัยภารกิจและกระบวนการ ภายใตยุทธศาสตรของความเปนเครือขายนั้น
ภารกิจและกระบวนการทํางานของฝายตางๆ
เปนสิ่งที่จะชวยใหความเปนเครือขายนั้นมีความ
ตอเนื่อง การทําภารกิจตอกัน
โดยมีการขยายภารกิจและอุดมการณนั้นออกไปสูกลุมอื่น
เครือขายอื่นๆ เปนการสรางเครือขายใหเกิดขึ้น
ดังนั้นเครือขายจึงเปนนัยของการทําภารกิจที่
เปนกระบวนการ โดยเปนทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนการมีสวนรวม และ
กระบวนการกลุมที่เปนการระดมทรัพยากรในการสรางพลังและอํานาจในการตอรองใหสูงขึ้น100
ความหมายของเครือขายดังกลาว มีความสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการหลาย
ท า นที่ ม องความเป น เครื อ ข า ยในฐานะกิ จ กรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นทางสั ง คม โดยในการอธิ บ าย
กระบวนการที่อิงอาศัยและสรางความสัมพันธในสังคมมนุษย
ชูเลอร (Schuler ) ไดกลาววา เครือขาย คือ สายใย (web) ของความสัมพันธทางสังคม มี
ความเปนเอกภาพ มีพลังความยึดโยง (cohesive ) และการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทํานอง
เดียวกันกับเทคโนโลยี ก็คือ สายใย (web) ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ และการสื่อสารของผูคนตางๆ
ในสังคม โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารผานวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท จะมี
บทบาทในการสรางเครือขายในรูปแบบตางๆที่สมาชิกในเครือขายมารวมตัวกันโดยไมจํากัดเชื้อ
ชาติ เผาพันธุ เพศ วัย ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน ) จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวา แนวคิดที่ใหคําจํากัด
ความของคําวา “เครือขาย” นั้นเริ่มตนจากการอธิบายความสัมพันธและการเชื่อมโยงระหวางกลุม
หรือชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู ชวยเหลือพึ่งพา จนกระทั่งการสรางพลังและอํานาจการตอรอง
และตอมาก็มกี ารขยายความสัมพันธนั้นไปสูระดับที่กวางขึ้น โดยการเชื่อมโยงกับพันธมิตรอืน่ ๆ
ในสังคม เปนลักษณะการสรางประชาสังคม ที่นับวาเปนการพัฒนาอีกระดับหนึง่ ของความเปน
เครือขาย ที่มีกลุมคนเขามามีสวนรวมในการทํางานอยางหลากหลาย ตามประเด็นปญหาที่ตองการ
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ผลักดัน/แกไข ซึ่งอาจมีความซับซอนหรือเปนประเด็นสาธารณะทีต่ องเกี่ยวของกับคนหลายกลุม
มากขึ้น101
จากความหมายดังกลาว จะเห็นวา เครือขายนั้น หมายถึง ความรวมมือและเปดรับของฝาย
ตางๆ ที่จะมีขอตกลงรวมกันในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงค และ
เปาหมายทีก่ ําหนดไว
ซึ่งขอกําหนดที่เกิดขึ้นนั้น เปนความพยายามทีจ่ ะระดมทรัพยากร
กระบวนการ ความรู และวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จ จากการรวมมือและเปดรับใน
สิ่งใหมนั้นเสมอ
จากความหมายทั้ง 3 นัยดังกลาว จะเห็นไดวา เครือขายนั้นไดถูกนํามาอธิบายในมิติของ
ความสั ม พั น ธ แ ละปรากฏการณ ท างสั ง คมมนุ ษ ย ม ากกว า การอธิ บ ายในมิ ติ ข องความสั ม พั น ธ
และความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในเชิงชีววิทยา ตามทัศนะของวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม
โดยเปนการกลาวถึงความรวมมือระหวางปจเจกบุคคล กลุม องคการที่มีกิจกรรมคลายคลึงกัน
และขยายผลการทํางานหรือแนวคิดไปสูกลุม องคการอื่นๆเพื่อเสริมสรางพลังในการแกปญหา
และการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ โดยผานระบบการสื่อสารที่ทําใหสมาชิกในเครือขายมีโอกาสใน
การรับรู และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน นอกจากนี้ ยังไดพยายามอธิบายถึง คุณคา
แหงความสัมพันธ ความเทาเทียม ความรวมมือ การตอสูขัดแยง และการเชื่อมโยงที่เปนทั้ง
แนวคิด หลักการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ ที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายรวมกันของทุกฝาย
สรุปความหมายของเครือขาย
เครือขาย หมายถึง การเชื่อมโยงระหวางระบบการปฏิบัติงานหรือเชื่อมโยงบทบาทของ
บุคคล องคการตางๆที่เปนหนวยยอยรวมตัวกันดวยความสมัครใจ ภายใตความตองการใน
วัตถุประสงครวมกันจัดโครงสรางและรูปแบบการทํางานดวยระบบใหม ในลักษณะสรางความ
รวมมือประสานงานกันในแนวราบ ระหวางผูที่เกีย่ วของดวยการระดมสรรพกําลัง และมีกลยุทธ
ในการพัฒนา ดวยการใหสมาชิกไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ
รวมติดตามประเมินผลและรวมรับผลประโยชน
2. การเกิดและการสรางเครือขาย
กําลูนเทพ เทวกุล ถาจะทําเครือขาย จะตองเริ่มจากตัวแทนทีจ่ ะแตกออกไปใชตรงจุด
ไหนบางหรือทําพรอมกันไปเลยในจุดที่พรอมกันได ในกลุมขาราชการ กลุมประชาชน ใหเริ่มใน
ลักษณะประชาชนเปนศูนยกลางใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตองสรางกลุมผูนํากอน เชน กรรมการ
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หมูบาน สภาตําบลที่กําลังทําขณะนีก้ ลุมผูนําจะตองมีความรูอยางดี มองเกมพัฒนาออกจึงจะเกิด
creative thinking102
เจือจันทร จงสถิตอยู การสรางเครือขายคงจะเปนลักษณะของการสงตอ การสืบทอด
การสื่อสารซึ่งกันและกัน ซึ่งทานเลขาธิการฯไดพูด community คือ communication ตองมีการ
สื่อสารซึ่งกันและกัน
การสรางเครือขายการเรียนรูคงจะตองมีบทบาทจากหลายหนวยงาน
หนวยงานภาครัฐจะไปชวยประสานเสริมสราง สนับสนุนการเรียนรูของประชาชนในวิถีชีวิต ผูนาํ
จะเปนผูประสานงานการเรียนรูตางๆ ลักษณะการประสานงานหรือการเรียนรูในระดับชุมชน มี
วิธีการสื่อสารอยางไรบาง เปนการโยง concept ไมใชสั่งการ สื่อสารในระดับทีก่ อ ใหเกิดความ
เขาใจแบบ positive approach ประเด็นทีส่ ําคัญที่สุดคือ ไมวาจะเปนการประสานงานหรือระหวาง
แนวนอนดวยกันเอง หรือจากหนวยงานภายนอกเขามา ตองสรางสํานึกรวมกันวาทําเพื่ออะไร มี
คุณคาอยางไร ตองเปลี่ยนทั้งหมดคือ คน องคการ ชุมชน ที่จะประสานกันเองตองเปลี่ยนทาที
ดวย โดยสรุป ลักษณะเครือขายที่อยากเห็น คือ เปนเครือขายที่ไมหยุดนิ่ง ตองมีลักษณะยืดหยุน
และมีพลวัตรที่สําคัญที่สุด103
เครือขายภาคประชาชนและประชาสังคม เกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
ในป 2539 – 2540 ทําใหภาคประชาชนเกิดความสนใจและตืน่ ตัวในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น โดย
ในป 2541 ไดมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) ซึ่งโครงการดังกลาว ไดสราง
ปรากฏการณการเรียนรู และการรวมพลังใหกับกลุม องคการเครือขายภาคประชาชนและประชา
สังคมเปนอยางมาก โดยกองทุนดังกลาวมีเปาหมายเพือ่ บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทั้งในเมืองและชนบท เพื่อการฟนฟูวกิ ฤตเศรษฐกิจไปสูการ
พึ่งตนเองในระยะยาว (สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุน)
ในขณะเดียวกันก็มกี ารรวมตัวของ
ประชาชนในนามของ “สมัชชาคนจน” ที่ดําเนินการเคลื่อนไหวเรียกรอง ใหรัฐบาลแกปญหาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะเกีย่ วกับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบจากโครงการพัฒนาของ
รัฐบาล นอกจากนี้ยังไดมกี ารจัดตั้ง สถาบันพัฒนาองคการชุมชน (พอช.) ซึ่งเปนหนวยงานของ
ภาครัฐ แตมแี นวคิดในการสนับสนุนการมีสวนรวมจากฝายตางๆ และมีแนวคิดใหชุมชนเปนแกน
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หลักในการพัฒนาตั้งแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับนโยบาย
ซึ่งทําใหเกิดการเชื่อมโยงองคการ
เครือขายภาคประชาชนที่หลากหลาย104
การสรางเครือขาย สามารถพิจารณาไดจากระบบสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีการเชื่อมโยงสัมพันธกัน
ดังนั้นเราตองสรางโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายตอไปเรื่อยๆ มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา (ลองผิดลองถูก) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสื่อสารจะตองเขามามีบทบาทสําคัญในการสรางเครือขาย นั่นคือ
1) การสงสาร : ขอมูลหรือขาวสารที่สงตองชัดเจนใหผูรบั เขาใจงาย
2) การรับสาร : ตองพรอมที่จะเปดใจรับขอมูลหรือขาวสารอื่นที่อยูนอกเหนือจากความ
คิดที่ตนมีอยูเดิม
การสงสารและการรับสารที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหเกิดการขยายเครือขายออกไปในวง
กวางได นอกจากนี้ เครือขาย ตองมีจุดยืน มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และพรอมที่จะเชื่อมโยงกับ
องคกรอื่นอยูเสมอ รวมทั้งตองมี ความยืดหยุน ไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัวนัก แตเนนใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของเครือขายเปนสําคัญ
A
B
C
B

C
D
แบบวัฏจักร

A

B

C

E

A
D

E
แบบซี่ลอ
A

D

E

B

C

แบบ ลูกโซ

D
E
แบบสัมพันธกนั หมด
แผนภูมิที่ 7 แบบแผนการเกิดเครือขาย (Pattern of Network)
ที่มา : ชัยวัฒน ถิระพันธุ และ ปาริชาต สถาปตานนท , การประชุมอยางสรางสรรค ศิลปะแหงการ
สรางพลัง. เพื่อการเปลี่ยนแปลง [ Online ], accessed 08 /May/ 2006 Available from www.
pattanathai.nesdb.go.th/PTFweb/Interesting_menu/PalangPanDin/FileProject/Business/Rbusiness.
doc.
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เครือขายเปนระบบที่มีชีวิต (Living System) มีการเกิด การอยู การแตกดับ ที่ผานมาเราจะ
คิดวาการทํางานเปนเครือขายเปนเรื่องที่งายๆ 105
การเกิดเครือขาย เครือขายแตละเครือขาย ตางก็มีจุดเริ่มตนหรือถูกสรางขึ้นมาดวยวิธีการ
ตางๆกัน สรุปไดเปนหลักๆ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. เครือขายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือขายนี้มักเกิดจาก การที่ผคู นมีความคิดตรงกัน
ทํางานคลายคลึงกัน หรือประสบกับสภาพปญหาเดียวกันมากอน มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิด ประสบการณ ไปจนถึงรวมกันแสวงหาทางเลือกใหมที่ดกี วา เครือขายนีม้ ักมีเวลาการกอ
รางสรางเครือขายนาน แตเมื่อเกิดแลว ก็จะมีความเขมแข็งยั่งยืน และมีแนวโนมที่เครือขายจะ
ขยายตัวเพิ่มขึน้
2. เครือขายจัดตั้ง เครือขายนี้มักเกิดจากนโยบาย หรือการดําเนินงาน ของภาครัฐเปน
สวนมาก ภาคีสมาชิกที่เขารวมเครือขายนี้ มิไดมีพื้นฐานความตองการ ความคิด ความเขาใจที่
ตรงกันมากอน เปนการรวมตัวแบบชั่วครั้งชั่วคราวเปนการเฉพาะกิจ ไมมีความตอเนื่องและมักจะ
จางหายไปในที่สุด
3. เครือขายวิวัฒนาการ เปนเครือขายทีม่ ิไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมิไดจัดตั้ง แตเปน
ลักษณะของกระบวนการพัฒนา ผสมผสานอยู โดยเริ่มที่กลุมบุคคล / องคการ มารวมกันดวย
วัตถุประสงคกวางๆ ในการที่จะสนับสนุนกันและเรียนรูไปดวยกัน โดยอาจจะยังไมมีเปาหมาย /
วัตถุประสงครวมเฉพาะใดๆ เปนเครือขายที่รวมตัวกันเพือ่ ชวยเหลือพัฒนาตนเองบาง มิไดเกิดจาก
แรงกระตุน ภายในโดยตรงแตแรก แตเครือขายนี้สามารถพัฒนาเปนเครือขายโดยธรรมชาติได106
การกอตัวของเครือขาย จําแนกออกเปน 3 ดานตามลักษณะการกอตัวไดแก
1. เครือขายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งและสนับสนุนของภาคสวนตางๆ สวนใหญเปน
เครือขายที่ภาครัฐหรือหนวยงานบางแหง ตองการสงเสริมหรือเขาไปจัดตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ
กระบวนการพัฒนาตามแนวนโยบายของภาครัฐ และเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับชุมชนในการพึง่ พา
ตนเอง เชน เครือขายกองทุนหมูบาน เครือขายพัฒนาชุมชน เปนตน มีโครงสรางความสัมพันธ
ในแนวดิ่ง ที่เปนไปตามกระแสของแหลงทุนและนโยบายของหนวยงานนั้นๆ
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2. เครือขายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก เครือขายที่เกิดขึน้ จากความสมานฉันท
การรวมแรงรวมใจของฝายตางๆ
ที่มองเห็นความจําเปนในการเรียนรูและการแกปญหารวมกัน
แลวมารวมตัวกันเปนเครือขาย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ตลอดจนการพึ่งพา
อาศัย โดยเปนเครือขายที่มีการสื่อสารและความผูกพันที่มีชีวิตชีวา มีกระบวนการที่ประสาน
สอดคลองกับความสนใจและความตองการอยางแทจริงของสมาชิก มีแนวทางการดําเนินการที่เปน
อิสระจากการครอบงําของฝายตางๆ มีโครงสรางความสัมพันธในแนวราบ
3. เครือขายที่เกิดขึ้นโดยสถานการณเปนตัวกําหนด ไดแก เครือขายที่เกิดขึน้ จาก
สถานการณและประเด็นปญหาที่ทุกฝายเห็นวา จําเปนตองใชความเปนเครือขายในการแกปญหา
และสรางพลังในการเรียนรูห รือตอรอง เพื่อใหเกิดการพัฒนากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง และมีผู
ประสานงานเพื่อใหเครือขายมีความตอเนือ่ ง เชน เครือขายผูไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ107
เครือขายการทองเที่ยวเปนอีกรูปแบบหนึ่ง ในการสรางเครือขายที่มีการดําเนินการที่เริ่มตน
จากการที่สมาชิกมารวมตัวกันเปนเครือขาย ดังเชน
โครงการการประสานขอมูลและเครือขายการทองเที่ยวในทะเลสาบสงขลา
หัวหนา
โครงการ : ดร. ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
จัดใหมีการประชุมรวมพัฒนากระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสงขลา ที่ประชุมซึ่งประกอบการผูแทน
จากองคการปกครองสวนทองถิ่น 15 องคการโดยรอบลุมน้ํา ทะเลสาบ สงขลา และสวนราชการที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว มีความเห็นรวมกันวาควรมีการประสานขอมูลและสรางเครือขายการ
ทองเที่ยวของ อบต. และหนวยงานของรัฐในทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่และสถาบันการศึกษา ใน
พื้นที่เพื่อรวมกัน กําหนด วิสัยทัศน และ กรอบการดําเนินงาน ดานการทองเที่ยว ในพืน้ ที่ลุมน้ําฯ
และ เพื่อสงเสริม ใหมีการพัฒนา ยกระดับ มาตรฐาน และ คุณภาพ ของการทองเที่ยว ในระดับ
ชุมชนใหสูงขึน้ โดยมี อบต.โดยรอบลุมน้ําฯ เปนแกนนํา ทั้งนี้เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ ในการ
ดําเนินงาน ดาน การ ทองเที่ยว พัฒนาและสามารถสรางเครือขายความรวมมือ ตลอดจน เกิด
เครือขาย พันธมิตร ในการพัฒนา การทองเที่ยว โดยรอบลุมน้ําทะเลสาบ สงขลา ในลําดับถัดไป
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดตั้งคณะทํางานโดยประกอบดวยผูแ ทนแตละอบต. หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี
นักวิชาการสถาบันการศึกษาเปนพี่เลี้ยง
2) จัดประชุมคณะทํางานเพือ่ ทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน
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3) นําขอมูลแหลงทองเที่ยวทั้งทางแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม ใน
พื้นที่ทะเลสาบสงขลามาปรับใชและสงเสริมให อบต.ของแตละพื้นทีเ่ ปนผูดําเนินการ
4) จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่องเพื่อ
4.1) รวบรวมขอมูลจาก อบต. เพื่อจัดทําใหเปนขอมูลกลาง
4.2) ศึกษาขอมูลแหลงทองเที่ยวของทุก อบต. รวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และจัดแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบ
4.3) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และมาตรการของเครือขาย
ความรวมมือ
4.4) ติดตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เครือขายรับผิดชอบดําเนินการ
4.5) ศึกษาเรียนรูรว มกันและปรับปรุงการดําเนินงาน
เพือ่ พัฒนาการสงเสริม
การทองเที่ยวและสรางเครือขายใหเขมแข็ง
5) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในการจัดเครือขายการทองเที่ยวในทองถิ่น
อื่นทีประสบความสําเร็จ
6) มีการดําเนินงานพัฒนาเครือขายและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง108
การจัดตั้งเครือขายเดิมภายใตชื่อ "เครือขายกลุมอาชีพอําเภอลําลูกกา" โดยการรวมตัวของ
กลุมองคการ กลุมอาชีพในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่สมัครใจเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร
ขอมูลระหวางกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธกันฉันทเพื่อน
โดยมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสราง ที่คนหรือองคการสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระ
ตอการดําเนินกิจกรรมกลุมอาชีพ
เพื่อมุงไปสูการเปนวิสาหกิจชุมชนและรวมกิจกรรม OTOP
ตามนโยบายรัฐบาล จึงไดมีการปรับเปลี่ยนจาก " เครือขายกลุมอาชีพอําเภอลําลูกกา" เปน
"เครือขายวิสาหกิจชุมชนและ OTOP" เพื่อใหมวี งกวางขึ้น ผลงานที่ดําเนินการ ปจจุบันมี
สมาชิก 60 ราย การจัดตั้งกองทุน ไดดาํ เนินการจัดหารายไดเพื่อใชในกิจกรรมของเครือขาย โดย
ความรวมมือจากสมาชิก หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ปจจุบัน มีเงินทุน 95,000 บาท การ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ ไดดําเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑของสินคาสมาชิก ซึ่งไดดําเนินการ จํานวน 15
ผลิตภัณฑ และไดรับการคัดสรร ในระดับ 3 - 5 ดาว จํานวน 23 ผลิตภัณฑ การบริหาร
จัดการ ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการ จํานวน 1 คณะ 15 คน
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ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร,โครงการการประสานขอมูลและเครือขายการทองเที่ยวใน
ทะเลสาบสงขลา [Online], accessed 1 March 2005 Available from http//
www.slbtourismnetwork.org.
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ผลประโยชนที่ไดรับ
1. สมาชิกไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑ
2. สมาชิกไดรบั การพัฒนาบรรจุภัณฑ
3. สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเบื้องตน
4. ชุมชนมีงานทําเพิ่มรายไดใหแกชุมชน
รูปแบบ / วิธีการเรียนรูเครือขาย
เปนการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ ในดานตาง ๆ ไดแก การจัดทําทะเบียน
สมาชิก จัดทําระบบบัญชี จัดทําระเบียบของเครือขาย109
ปรัชญาการสรางเครือขาย การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปน
กระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย การนําเครือขายตองมี LINK หมายถึง
“การเชื่อมโยง” การสรางเครือขายตองคํานึงถึงเสมอวา “เครือขาย” เปน L – Learning การ
เรียนรู I – Investment การลงทุน N – Nurture การฟูมฟกบํารุง G (K) – Give การรักษา
สัมพันธภาพ ซึ่งรวมกันเปนคําวา LINK หมายถึง การเชื่อมโยง
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือขาย ไมไดหมายถึงการจัดการใหคนมานั่ง “รวมกัน" เพื่อ
พูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไมได “รวมกัน” ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนการเอากอนอิฐมากอง
รวมกัน ยอมไมเกิดประโยชนแตอยางใด การเชื่อมโยงเขาหากันจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อเอาอิฐแตละกอน
มากอกันเปนกําแพงโดยการประสานอิฐแตละกอนเขากันอยางเปนระบบ... และก็ไมใช...แคการ
รวมกลุมของสมาชิกที่มีความสนใจรวมกันเพียง เพือ่ พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เทานั้น แตจะตองพัฒนาไปสูระดับของการลงมือทํากิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมกัน
ดวย ....และก็ไมใช...การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไวในมือเพื่อสะดวกแกการ
ติดตอ ... การมอบหมายใหสมาชิกแตละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น ยิ่งไดรายชือ่ มามากก็ยิ่งทําให
เครือขายใหญขึ้น การกระทําเชนนี้เปรียบเสมือนการขยายถุงใสอิฐใหโตขึ้นเพื่อจะไดบรรจุอิฐได
มากขึ้น แตกองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอยางเปนระบบ
ดังนัน้ เครือขายตองมีการจัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรม
บางอยางรวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายทีเ่ ห็นพองตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความ
จําเปน เมื่อภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลายไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจ
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ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเรียนรูชุมชน , สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ของ . วิสาหกิจชุมชนและรวมกิจกรรม OTOP [Online ] , accessed 29 July 2005 Available from
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ใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องระยะยาวก็
ได การรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองสกัดเอาสวนดีหรือจุดแข็งของแตละ
ฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน เปนการผนึกกําลัง (synergy) ในลักษณะทีม่ ากกวา 1+1 =
2 แตตองเปน 1+1 > 2 เรียกวาเปน “พลังทวีคูณ ผลลัพธที่ไดจากการทํางานเปนเครือขายตอง
ดีกวา ผลรวมที่เกิดจากการปลอยใหตางคนตางทําแลวนําผลลัพธของแตละคนมารวมกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูผาน Web bloc ก็นาจะเปนเสนทางสูการสรางเครือขาย110
สรุปการเกิดและการสรางเครือขาย
การเกิดและการสรางเครือขาย เปนกระบวนการพัฒนาความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย ในลักษณะที่เปนกลุมบุคคลหรือองคการ การนําเครือขายตองมี LINK หมายถึง “การ
เชื่อมโยง” โดยมีลักษณะตางๆกัน คือ อาจจะเปนเครือขายที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติ เชน เครือขาย
วัฒนธรรม เครือขายอาชีพ เครือขายสิ่งแวดลอม เปนตน อาจจะเปนเครือขายจัดตั้งและไดรับ
การสนับสนุนของภาคสวนตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน เชน เครือขายกองทุนหมูบ าน เครือขาย
พัฒนาชุมชน เครือขายการทองเที่ยว เปนตน หรืออาจมีลักษณะเปนเครือขายวิวฒ
ั นาการ หรือ
เครือขายที่เกิดขึ้นโดยสถานการณกําหนด เชน เครือขายผูไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนา
ของภาครัฐ การสรางเครือขาย คือการรวมตัวเปนเครือขายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ตองสกัด
เอาสวนดีหรือจุดแข็งของแตละฝายมาเรียนรูและสนับสนุนกันและกัน
เปนการผนึกกําลัง
(synergy) ทําใหมีการติดตอและสนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมดวยความสมัครใจ ไปสูจดุ มุงหมายทีเ่ ห็นพองตองกัน และรวมรับ
ผลประโยชนซึ่งกันและกัน
3. องคประกอบของเครือขาย
เครือขายมีองคประกอบสําคัญๆอยูอยางนอย 7 องคประกอบดวยกัน ไดแก
1. การรับรูมุมมองรวมกัน ( common perception) ถือเปนหัวใจของเครือขาย สมาชิกที่
เขามาอยูในเครือขาย
ตองมีความรูสึกนึกคิดและรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย
อาทิ มีความเขาใจในปญหาและมีสํานึกในการแกปญหารวมกัน มีประสบการณในปญหารวมกัน
มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน เปนตน
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ศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล , องคประกอบของเครือขาย, การพัฒนาเครือขายสูความยั่งยืน.
[Online] , accessed 2 May 2006 Available from http://oppn.opp.go.th/research01.php
.

74
2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน( common vision) เปนการมองเห็นภาพของจุดหมายใน
อนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุมการรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเปาหมายที่จะไป
ดวยกัน จะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ
3. การมีผลประโยชนและมีความสนใจรวมกัน (mutual interests/ benefits) เชน
เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ
4. การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง ( all stakeholders participation)
เปนเงื่อนไขทีท่ ําใหเกิดการรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือกระทําอยางแข็งขัน
5. การเสริมสรางซึ่งกันและกัน ( complementary relationship) โดยจุดแข็งของฝาย
หนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่ง
6. การพึ่งพิงอิงรวมกัน ( interdependence) เนื่องจากธรรมชาติความจํากัดของสมาชิกใน
เครือขายทั้งดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือขาย จึงไมสามารถ
ดํารงอยูไดอยางสมบูรณดวยตัวเอง การทําใหเปาหมายรวมสําเร็จไดนั้น สมาชิกตางจําเปนตอง
พึ่งพาซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในเครือขาย เพื่อเปนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน การพึ่งพิง
อิงรวมกันนี้จะสงผลทําใหสมาชิกตองมีปฏิสัมพันธระหวางกันโดยอัตโนมัติ
7. การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ( interaction) สมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรม
รวมกัน เพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกัน เชน มีการติดตอกันผานทางการเขียน
หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน เปนตน
ซึ่งผลของปฏิสัมพันธนี้
ตองกอใหเกิดการ
111
เปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวย
ปาริชาติ สถาปตานนท และ ชัยวัฒน ถิระพันธุ กลาวถึง สมการที่เกี่ยวกับองคประกอบ
ที่สําคัญตอการเสริมสรางเครือขาย คือ การถายทอดความรู ทักษะ การสื่อสาร การบริหารขอมูล
ขาวสาร และการปฏิสัมพันธ เพื่อนําไปสูการตีความหมาย หรือการสรางความหมายรวม และ
สุดทายคือการเห็นและเขาใจในเปาหมายรวมซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส, 2543 ) ,36-43 .
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การถายทอดความรู, ทักษะ
การตีความ, สรางความหมาย
เครือขาย
Making Meaning

การสื่อสาร
การบริหารขอมูล
การปฏิสัมพันธ

เห็นและเขาใจ
เปาหมายรวม
ทั้งระยะสั้น
ระยะยาวและ
เฉพาะหนา

แผนภูมิที่ 8 แสดงองคประกอบที่สําคัญตอการเสริมสรางเครือขาย
ที่มา : ปาริชาติ สถาปตานนท และ ชัยวัฒน ถิระพันธุ , สื่อสารกับสังคมเครือขาย.
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรูแ ละพัฒนาประชาสังคม,
2546) , 7.(อัดสําเนา)
จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นไดวาเครือขายเปนเรื่องที่เกีย่ วกับการที่สมาชิกทุกฝายเห็นและ
เขาใจเปาหมายรวมกัน ทั้งเปาหมายในระยะสั้น ระยะยาว และเปาหมายเฉพาะหนา ในขณะที่
เครือขายจะมีกลไกการจัดการระบบขอมูลขาวสาร เพื่อถายทอดความรูหรือทักษะตางๆ ตลอดจน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยูตลอดเวลา มีการลื่นไหลของขอมูลขาวสารที่สื่อถึงกัน มีพื้นที่
รูปธรรมในการทํางาน มีชุมทาง (hub) มีโหนด (node) หรือ “ศูนยประสานงานยอย” ที่หลากหลาย
และกระจายอยูในพื้นที่ตางๆ บางครั้งกิจกรรมยอยในระดับโหนด/ ศูนยประสานก็มีความหมาย
และสามารถสรางเปนพลังของเครือขายได112
ธนา ประมุขกูล กลาวถึงองคประกอบวา ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้
1. สมาชิก หากสมาชิกมีจํานวนมาก ตองมีคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่ในการ
ประสานงาน สมาชิกแบงเปน 2 กลุม คือสมาชิกแกนหลักเกีย่ วของโดยตรงกับผลงานตามเปาหมาย
เครือขาย และสมาชิกเสริม ผูเปนฝายสนับสนุน
2. กรรมการ/ผูประสานงาน เพื่อใหเกิดการจัดการที่ดี สามารถนําพาเครือขายขับเคลื่อน
ไปดวยพลังรวมของสมาชิก
112

ปาริชาติ สถาปตานนท และ ชัยวัฒน ถิระพันธุ , สื่อสารกับสังคมเครือขาย
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรูแ ละพัฒนาประชาสังคม ,
2546) ,7.(อัดสําเนา)
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3. เปาหมาย หรือวัตถุประสงค ถือเปนจุดรวมสําคัญของการเปนเครือขาย ถาเปาหมาย
ตองชัดเจน มีความเปนไปได จึงมีความสําคัญตอการเขารวมและคงอยูของสมาชิก
4. กิจกรรม การจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดวยอาศัยการรวมคิด รวม
ตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมทรัพยากรของสมาชิกดวยกันเอง 113
จุดรวมที่สําคัญอยางนอย 5 ประการ ทีอ่ าจกลาวไดวา เปนองคประกอบที่สําคัญของ
ความเปนเครือขาย ไดแก
1. หนวยชีวติ หรือสมาชิก เปนองคประกอบเบื้องตนของความเปนเครือขายที่สรางระบบ
ปฏิสัมพันธ โดยแตละหนวยชีวิตและแตละปจเจกบุคคล จะดําเนินการสานตอเพื่อหาแนวรวมใน
การสรางสรรคสิ่งตางๆ เพื่อใหเกิดการดํารงอยูรวมกัน
2. จุดมุงหมาย เปนองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหากวาบุคคล กลุม
องคการ มารวมกันเพียงเพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึง่ โดยไรความมุงมั่นหรือจุดมุงหมายรวมกัน
ความสัมพันธดังกลาวมิอาจกลาวไดวา เปนเครือขาย เพราะความเปนเครือขายจะตองมีความ
หมายถึง “การรวมกันอยางมีจุดหมาย” เพื่อทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคและ
กระบวนการเพื่อใหบรรลุจดุ มุงหมายนั้น
3. การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก การที่แตละหนวยชีวิตหรือการที่แตละบุคคลจะมา
รวมกันนั้น สิง่ ที่จะยึดโยงสิง่ ตางๆเขาดวยกัน คือ การทําหนาที่ตอกัน และกระทําอยางมีจิตสํานึก
ยอมเปนแรงขับที่นําไปสูการคิดวิเคราะห และการคนหาวิธีเพื่อแกไขปญหานั้นๆรวมทั้งแสวงหา
แนวรวมจากเพื่อนรวมอุดมการณ เพือ่ สรางพลังอํานาจในการตอรองหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน
4. การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของสมาชิก จะ
เปนปจจัยที่หนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากขึ้น เพราะการมีสวนรวม จะทําใหสมาชิกมี
ความรูสึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝายหันหนาเขาหากันและพึ่งพากัน
มากขึ้น
5. ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร การสื่อสารระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคล
กลุมกับกลุม และระหวางเครือขายกับเครือขาย รวมทั้งระบบความสัมพันธในการแลกเปลีย่ น
เรียนรู โดยกระบวนการสือ่ สารนั้นจะชวยใหสมาชิกในเครือขายเกิดการรับรู เกิดการยอมรับใน
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ธนา ประมุขกูล, บทความปริทัศน (ขอนแกน : ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 6, 2547) , 3.

77
กระบวนการทํางานและชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ความสัมพันธที่เกิดจากการติดตอสื่อสาร
ที่ตอเนื่องเชนนี้ เปนองคประกอบที่สําคัญของเครือขาย114
สรุปองคประกอบของเครือขาย
องคประกอบของเครือขาย เริ่มจากการมีสมาชิก กรรมการและผูประสานงานเครือขาย
มีเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน จัดกิจกรรมรวมกัน การทําหนาที่อยางมีจิตสํานึก การรับรู
มุมมองรวมกัน ( common perception) การมีวิสยั ทัศนรวมกัน( common vision) การมี
ผลประโยชนและมีความสนใจรวมกัน (mutual interests/ benefits) การมีสวนรวมของสมาชิก
เครือขายอยางกวางขวาง ( all stakeholders participation) การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (
complementary relationship) การพึ่งพิงอิงรวมกัน ( interdependence) การปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยน ( interaction) การถายทอดความรู ทักษะ การสื่อสาร และการบริหารขอมูลขาวสาร
4. ลักษณะองคการแบบเครือขาย
สัมพันธ และคณะ กลาวถึงลักษณะของเครือขายวา อาจจําแนกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. เครือขายความคิด เปนเครือขายที่เนนการทํางานดวยความคิด ความรู หรือเทคนิค
ตางๆ เครือขายเหลานี้ เปนแหลงที่ผูนําไดมีโอกาสเผยแพรแนวความคิดของตน และไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณของตนกับคนอื่นๆ ทําใหเกิดความคิดทีช่ ัดเจนขึ้น เครือขายความคิดนั้น มักจะเนน
เครือขายของกลุมคนที่อยูบนสถานภาพที่คลายคลึงกัน แตอยูตางถิ่นกันไดรวมตัวกันสรางเครือขาย
ขึ้นเพื่อที่จะไดมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เชน เครือขายกลุมครู เครือขายองคการ
พัฒนาเอกชน เปนตน
2. เครือขายกิจกรรม เปนเครือขายที่เนนการชวยเหลือรวมมือกันในการทํากิจกรรม สวน
มากมักจะเปนเครือขายภายในชุมชนที่สมาชิกของเครือขายมีสวนรวม ในการชวยเหลือในการทํา
กิจกรรมรวมกัน
3. เครือขายสนับสนุนทุน เปนเครือขายที่ใหการสนับสนุนทุน แกเครือขายอื่นๆในการ
ดําเนินงาน ซึ่งอาจเปนทั้งกลุมทุนภายในเครือขายและมาจากภายนอกเครือขาย115
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พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน ) , เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ
(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ) , 49-50 .
115
สัมพันธ เตชะอธก , ศักยภาพและเครือขายผูนําชาวบาน คูมือและทิศทางการพัฒนา
ผูนําชาวบานเพื่อแกปญหาในชนบท (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2537), 89.
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แบบเครือขาย
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แผนภูมิที่ 9 แสดงลักษณะองคการแบบเครือขาย
ที่มา: สัมพันธ เตชะอธก , ศักยภาพและเครือขายผูนําชาวบาน คูมือและทิศทางการพัฒนา
ผูนําชาวบานเพื่อแกปญหาในชนบท (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ, 2537),89.
เปนลักษณะทีม่ ีบริษัทใหญเปนหลักหรือเปนแกน
แลวมีบริษัทหรือหนวยงานยอย
แตกแขนงออกไป โดยยังมีความสัมพันธกันกับบริษัทแกนหลักอยู โดยมีบางงานที่ตองขึ้นอยูกบั
แกนบางงานก็สามารถบริหารไดเองโดยอิสระ แตก็มีการประสานงานกันในรูปแบบใดแบบหนึง่
ไดแก
1. การประสานในนโยบาย
2. การประสานในการบริหาร
การทําธุรกิจปจจุบันวางแผนในรูปของแบบเครือขายเกือบทั้งหมด ซึ่งจะทําใหธุรกิจขนาด
เล็กไมสามารถจะอยูได
สุนันทรา พุทธิมา ศึกษาเครือขายความสัมพันธของกลุมผูนําเกษตรโดยการรวมกลุมที่
ทําใหสมาชิกในกลุมและเครือขายสามารถเรียนรูถึงการพึง่ พาและการแกปญหาดวยตัวเอง ซึ่งกลุม
เกษตรกรดังกลาว มีผูนํากลุมที่เปนผูเชี่ยวชาญในดานการผลิตภาคเกษตร มีการสรางและหาแนว
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รวมกับกลุมและเครือขายอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรูใหมๆ อันจะ
นําไปสูการพัฒนากลุมและเครือขายใหสามารถดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยหรือในดานอื่นๆตอไป116
ดารณี รักดี สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเครือขาย ดังนี้
1. ชุมชนชนบทพึ่งตนเอง มีองคการชุมชนที่เขมแข็ง ซึ่งมีสวนในการทําให
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู ในวิถีชวี ิตมีบทบาทมากกวาการศึกษา
ตามแนวระบบโรงเรียน
2. การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูในวิถชี ีวิต มี
รูปแบบการศึกษาที่ชุมชนเปนฐานความรูโดยหนวยงานของรัฐ และเอกชนใหการอบรมเพิ่มเติมแก
ผูนํา เพื่อเผยแพรความรูดงั กลาวแกสมาชิกในชุมชน การสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุมสวนใหญใชการอบรมใหความรูภ าคทฤษฎี ศึกษาดูงานและปฏิบัติจริงใน
แหลงเรียนรูในชุมชน ตลอดจนมีการสรางเครือขายองคการชุมชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เพื่อการพึ่งตนเองในอาชีพ ปจจัยที่เกีย่ วของกับการศึกษาในชุมชนจะตองมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถในการสรางเครือขายดานอาชีพ คนในชุมชนมีความศรัทธาในผูใหความรูและชุมชน
มีการรวมกลุมกัน โดยมีเปาหมายในการพึง่ ตนเอง117
นฤนาท สนลอย สรุปผลการวิจัยพบวา การจัดการพื้นทีค่ วรอยูในรูปของคณะกรรมการ
ประกอบดวย คณะกรรมการอํานวยการ คณะทํางานสวนวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการสวน
สงเสริมและประสานงาน และคณะทํางานสวนปฏิบัติการ การจัดตั้งควรอยูในรูปสหการ คือ
ควรมาจากองคการบริหารสวนตําบลทั้ง 6 ตําบล รวมอยูดวย หรือจัดตั้งในรูปแบบองคการอิสระ
สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ การบริหารจัดการภาครัฐ ที่ใหนําการวางแผนแบบมีสว น
รวมมาปฏิบัติ รวมแกไขระบบราชการ นําการประสานงานระดับพืน้ ที่มาใช รวมถึงการ
ประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องสวนภาคชุมชน ควรใชกระบวนการสรางผูนําและเครือขายผูนํา

116

สุนันทรา พุทธิมา , “เครือขายความสัมพันธของผูนําการเกษตรของชุมชนชนบท
ภาคเหนือ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539),
บทคัดยอ.
117
ดารณี รักดี , “การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่ออาชีพในชุมชนชนบท
พึ่งตนเอง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ครุศาสตร (พัฒนศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2540) ,บทคัดยอ.
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เพื่อทําใหเกิดการริเริ่มสรางสรรคโครงการจากชุมชนอันจะนํามาสูการวางแผนการบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียวทีม่ ีประสิทธิภาพ118
ณัฐลิตา ระหา สรุปผลการวิจยั กระบวนการพัฒนาเครือขายครูเพื่อเด็กเพื่อชุมชน
จังหวัดสงขลามีขอคนพบที่นาสนใจ ดังนี้
1. วิธีการสรางเครือขายเกิดจากครูที่มีอุดมการณ ในการจัดการศึกษาที่คลายคลึง
กัน มีองคการเอกชนและรัฐบาลสนับสนุนใหเกิดเวทีเครือขาย พัฒนาการเครือขาย ป 2532 –
2534 เปนระยะกอตัวจากกลุมออมทรัพย ป 2534 -2537 เกิดเครือขายครูเพื่อเพื่อนเด็กเพื่อ
ชุมชน และขยายไปสูกจิ กรรมการจัดการศึกษาโดยเนนหลักสูตรทองถิ่น ป 2537 -2541
เปน
ระยะการขยายเครือขาย โดยมีนโยบาย ตองการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหาการจัดการศึกษาทีไ่ ม
ตอบสนองตอทองถิ่น มีเปาหมายคือ จัดการศึกษาเพื่อเชื่อมประสานระหวางโรงเรียนกับชุมชน มี
แนวการดําเนินงานโดยใชหลักการประสานงานและพึ่งตนเอง มีปจจัยสนับสนุน คือ มีผูนํา
บุคลากร และองคการชุมชนใหการสนับสนุน สภาพโดยรวมของเครือขายใชเครือขายสังคม
สภาพเครือขายที่ตองการในอนาคตตองการใหมีการสนับสนุนงบประมาณ และกฎระเบียบของ
ราชการตองผอนคลายลง ศักยภาพของเครือขายคือ ความมีอุดมการณรวมกันและมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยูเ สมอ
2. โครงสรางเครือขาย ขนาดกลุมที่ปรึกษามี 2 – 3 คน กลุมของผูนํามี 7 – 15 คน
ความสัมพันธกับโรงเรียน ชุมชนเครือขาย และเพื่อนสมาชิก แสดงบทบาทโดยใหคําปรึกษา รวม
คิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ สิ่งที่มีการแลกเปลี่ยนกันในเครือขายคือ คน ความรู และทรัพยากร
ลักษณะความสัมพันธเปนแบบแนวราบ ความถี่ในการติดตอสื่อสาร 1-2 สัปดาห ตอครัง้
ระยะเวลา 1 – 8 ป เนื้อหาที่ติดตอสื่อสาร คือ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
3. การดําเนินงานของเครือขาย ประชุมและศึกษาดูงานทั้งใน และนอกพื้นที่
รวมกับเครือขายระดับชาติอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. ปญหาและอุปสรรค ระเบียบราชการ เวลาซ้ําซอนกับงานประจํา ขาดเงินทุน119
118

นฤนาท สนลอย , “แนวทางการบริหารจัดการพืน้ ที่สีเขียวบริเวณบางกะเจาตาม
โครงการสวนกลางมหานคร อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ,2541) , บทคัดยอ.
119
ณัฐลิตา ระหา , “การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือขายครูเพื่อเด็กเพือ่ ชุมชนจังหวัด
สงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ครุศาสตร ( ประถมศึกษา ) บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542) , บทคัดยอ.
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อรอนันต วุฒิเสน สรุปผลการวิจยั พบวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการรวมกลุม
เปนเครือขายและขยายเครือขาย
1. การสื่อสารในการกอตัวของกลุม มี 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การกอรางสรางกลุม
ระยะที่ 2 การติดตอกับหนวยงานรัฐ
ระยะที่ 3 การตั้งเปนชมรม โดยการใชการสื่อสารแบบสองทางที่ไมเปนทางการ
และเปนทางการ ระหวางสมาชิกชมรมดวยกันและระหวางผูนําชมรมกับเจาหนาทีร่ ัฐ
2. การสื่อสารในการขยายเครือขาย ประกอบดวย
2.1 การประสานระหวางกลุม ตางๆ
2.2 การเชื่อมโยงกลุมตางๆเขาดวยกัน โดยใชการสื่อสารแบบสองทาง
อยางไมเปนทางการและเครือขายการสื่อสารแบบทุกชองทาง
3. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการรวมกลุม ประกอบดวย
3.1 ความเปนสังคมเครือญาติ
3.2 ความเปนสังคมมุสลิม
3.3 ความเปนผูประสบปญหาเหมือนกัน
3.4 ความตองการไดรับรับความชวยเหลือจากรัฐ
4. ปจจัยที่มีผลตอการดํารงอยูของชมรม ประกอบดวย
4.1 ลักษณะเฉพาะของผูนําทีม่ ีความซื่อสัตย สมาชิกใหความเคารพ นับ
ถือ กลาติดตอกับหนวยงานราชการและใฝรู
4.2 ลักษณะเฉพาะของสมาชิกที่มีความขยันขันแข็ง ใฝหาความรูและ
มีความสํานึกในความเปนกลุม
4.3 การมีสวนรวมในกิจกรรมของชมรม
4.4 การสื่อสารภายในชมรม
5. ปจจัยภายนอก คือ ความไมตองการถูกเอาเปรียบ และความตองการ
ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ120

120

อรอนันต วุฒิเสน , “การสื่อสารในการกอตัวและการขยายเครือขายของชมรมผูเลี้ยง
ปลากะพงขาว อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต นิเทศศาสตร
(นิเทศศาสตรพัฒนาการ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543) ,บทคัดยอ .
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นุชนาฎ จันทวิเศษ สรุปผลการวิจัยพบวา พัฒนาการเกิดเครือขายเริม่ จากการเกิดกลุม
องคการ แลวมีการเชื่อมตอไปยังกลุม ตางๆจากภายนอก ใหมีการทํางานเปนเครือขายกันโดยมี
เปาหมายรวมกัน กระบวนการที่เกิดขึ้นอาศัยปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชนที่กอใหเกิดการรวมตัวกัน
ในการแกปญหาของชุมชนในระดับหนึ่งกอน ซึ่งประกอบดวย การมีจิตสํานึกรวมของคนใน
ชุมชนจากการเผชิญภาวะวิกฤติรวมกัน การมีผูนําที่หลากหลายและเขมแข็ง การมีโครงสราง
ความสัมพันธทางสังคมในแนวราบ การมีองคการชุมชนที่มีองคประกอบของผูคนที่หลากหลาย
มีศักยภาพในการทํางาน การชองทางการสื่อสารภายในชุมชนที่หลากหลาย และเอื้อใหคนไดมา
รวมกันพบปะแลกเปลี่ยนกัน
ซึ่งปจจัยเงื่อนไขตางๆเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญ ในการ
ผลักดันใหเกิดการเชื่อมตอกับกลุมตางๆใหเขามาทํางานเปนเครือขายในการจัดการดูแลรวมกัน121
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์
แบงเครือขายออกเปนประเภทตางๆโดยใชเกณฑบาง
ประการประยุกตกับเครือขายเพื่อปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้

121

นุชนาฎ จันทวิเศษ , “การศึกษาเครือขาย ในการจัดการทรัพยากรแบบมีสวนรวม :
กรณีศึกษาชุมชนคูขุด ทะเลสาบสงขลา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543),บทคัดยอ .
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ตารางที่ 3 แสดงประเภทของเครือขาย122
เกณฑการแบง
ขนาดของกลุม
พื้นที่

ประเด็นที่สนใจรวมกัน
วิชาชีพของสมาชิกกลุม

บทบาทของกลุม

ลักษณะภาคีทรี่ วมในเครือขาย
ระดับความผูกพัน

122

ประเภทของเครือขาย
- เครือขายรวม (total network )
- เครือขายยอย (sub network )
- เครือขายระดับหมูบานในพืน้ ที่ตําบล
- เครือขายระดับหมูบานขามพื้นที่ตําบล
- เครือขายระหวางตําบลในอําเภอใดอําเภอหนึ่ง
- เครือขายระดับตําบลขามพื้นที่อําเภอ
- เครือขายระดับอําเภอในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
- เครือขายระดับอําเภอขามพรมแดนจังหวัด
- เครือขายระหวางจังหวัดในภูมภิ าคใดภูมิภาคหนึ่ง
- เครือขายประเด็นที่สนใจอาจแบงไดหลากหลาย
อาทิเครือขายการศึกษาทางเลือก เครือขายการเรียนรู
- เปนการแบงตามวิชาชีพของสมาชิกในเครือขาย
อาทิ เครือขายนักการเมือง เครือขายนักวิชาการ
เครือขายครูอาจารย เครือขายนักธุรกิจ ฯลฯ
- เปนการพิจารณาถึงบทบาทหลักที่เครือขายนั้น
ดําเนินอยู อาทิ เครือขายการศึกษาวิจัยเพื่อปฏิรูป
การศึกษา เครือขายผูสนับสนุนดานการเงิน ฯลฯ
เกิดไดสองทางหลัก คือ
- เครือขายแนวนอน - และเครือขายแนวตั้ง
การแบงดวยเกณฑนี้ ใชระดับความผูกพันระหวาง
บุคคลที่เปนจุดศูนยกลางของเครือขายกับภาคีตางๆ
ซึ่งอาจแบงไดเปนเครือขายที่มีความผูกพันใกลชิดใน
ระดับสูงในระดับรองลงไปจนถึงเครือขายที่มีความ
ผูกพันในระดับหางไกล

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซส, 2543) , 45.
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ลักษณะขององคการที่เนนเครือขาย
วิธีการในการเสริมสรางศักยภาพการดําเนินงานขององคการใหเกิดขึ้นได ไดแก
1. การสรางเครือขายกับองคการอื่นๆ ในลักษณะที่เปนพันธมิตร ( alliance)
2. การรวมลงทุนหรือกิจการรวมคา ( joint venture)
3. การควบหรือรวมกิจการเขาดวยกัน (merger)
4. การรับเอากิจการมาดําเนินการตอ (take over)
การดําเนินงานที่มีเครือขายเหลานี้จะชวยใหองคการมีศักยภาพในการดําเนินการสูงขึน้
และจะทําใหองคการสามารถขยายตัวไดในสภาพแวดลอมที่มีการแขงขันสูงและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ลักษณะของวัฒนธรรมองคการที่เนนเครือขาย ประกอบดวย
1. การสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันดานตางๆ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนในการดําเนินงาน
3. การลดความเสี่ยงในการดําเนินงานขององคการ
4. ขยายขนาดกิจการเพิ่มยอดขายและบริการรวมทั้งสัดสวนทางดานการตลาด
5. การไดบางสิ่งบางอยางมาจากกิจการใหมเพื่อมาแกไขจุดออนที่มีอยู
การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหมกับวัฒนธรรมองคการที่เนนเครือขาย มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. การจัดหาทรัพยากรบุคคล มุงเนนใหไดพนักงานทีม่ ีความสามารถในการสรางเครือขาย
และการประสานงานไดเปนอยางดี
จึงใหความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธทางดานทรัพยากร
มนุษย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยใชระบบคุณธรรมการใชคนใหเหมาะสมกับงาน
2. การฝกอบรมและพัฒนา จะใหความสําคัญกับทักษะและความสามารถของพนักงาน
ทางดานการแสวงหาโอกาสและใชจดุ แข็งขององคการ
ใหเปนประโยชนแกการดําเนินงานของ
องคการ การสรางจิตสํานึกในการลดตนทุน การสรางประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรการ
บริหาร
3. การจูงใจพนักงาน จะใหความสําคัญกับ
3.1 การสรางบรรยากาศการทํางานที่มีชีวติ ชีวาเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน
3.2 การสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุมเทการทํางานใหแกองคการ
3.3 การเคารพในความเปนมนุษยของพนักงาน
3.4 การมีความเปนประชาธิปไตยในสถานที่ทํางานและการจัดการแบบมีสวนรวม
3.5 การสรางความเสมอภาคในสถานที่ทํางานใหเกิดมากขึ้นโดยยึดระบบคุณธรรม

85
4. การธํารงรักษาบุคลากร จะมุงเนนในเรือ่ ง
4.1 การปรับปรุงและออกแบบระบบคาตอบแทนและประโยชนเพิ่มใหแกพนักงาน
เพื่อจูงใจใหคนมีความจงรักภักดีแกองคการ
4.2 การสรางหลักประกันทางดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
ใหแกพนักงาน
4.3 การปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
พัฒนาระบบบริหารใหมๆทีส่ ามารถดึงดูดทรัพยากรมนุษยเขามาประสานกับระบบ
4.4 การทํางานตางๆขององคการ123
ประเภทและรูปแบบของเครือขาย
1. เครือขายเชิงพื้นที่
2. เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม
3. เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่
สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา โครงสรางความสัมพันธของ
เครือขายเชิงพืน้ ที่ในสังคมไทยนั้น สวนใหญจะมีลักษณะของการประสานงานเขาสูการบริหาร
จัดการในสวนกลาง หรือในเขตพื้นที่ตามการปกครองขนาดใหญ เชน ระดับจังหวัด หรือศูนย
ประสานงานในพื้นที่ โดยมีเครือขายที่มีความเขมแข็งเปนแกนนําหลักในการประสานงาน ดัง
แผนภูมิที่ 10
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ “รูปแบบของเครือขาย.”
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย, หนวยที่14. (กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544 ),88.

86

แผนภูมิแสดงโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพืน้ ที่
เครือขายพระสงฆ
กลุมธุรกิจ

ภาคบริการ
ศูนยประสาน
ประชาคมในระดับจังหวัด

เครือขาย
เกษตรกร

เครือขาย
ภาครัฐ
องคการพัฒนา

แผนภูมิที่ 10 แสดงโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นที่
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ , “รูปแบบของเครือขาย.”
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย , หนวยที่ 14 .(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 ),88.
ลักษณะโครงสรางความสัมพันธของเครือขายเชิงพื้นทีด่ งั กลาว เปนกระบวนทํางานของ
เครือขายในเชิงพื้นที่ ที่ทกุ กลุม องคการเครือขาย และทุกภาคสวนเขามารวมเปนเครือขาย
ประชาคมในระดับจังหวัดหรือพื้นที่ โดยมีการทํากิจกรรมรวมกันในลักษณะพหุภาคี ความเปน
เครือขายในรูปแบบนี้ ในสังคมไทยจะมีในบางพื้นที่ บางจังหวัดที่เครือขายภาคประชาชนมีความ
เขมแข็งเทานัน้ แตในบางพื้นที่ บางจังหวัด เครือขายเชิงพื้นทีใ่ นภาพรวมของจังหวัดหรือตาม
พื้นที่ตามเขตการปกครอง ยังอยูในระหวางการกอตัวเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและความเปน
เครือขาย
เครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม ไดแก เครือขายที่ใชประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณที่
เกิดขึ้นเปนปจจัยหลักในการรวมกลุมองคการ โดยมองขามมิติในเชิงพืน้ ที่ มุงเนนการจัดการใน
ประเด็นกิจกรรมนั้นๆอยางจริงจัง และพัฒนาใหเกิดความรวมมือกับภาคีอื่นๆที่เกีย่ วของ ใชหลัก
ของกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นเปนตัวกําหนด ความเปนเครือขาย เชน เครือขายปาชุมชน เครือขายภูมิปญญา
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ชาวบาน เครือขายธนาคารหมูบาน
เครือขายผูสูงอายุ
เครือขายดานคุมครองผูบริโภค
เครือขายสิ่งแวดลอม เครือขายปฏิรูปการศึกษา เครือขายสิทธิมนุษยชน เครือขายสุขภาพ ฯลฯ
กิจกรรมการทํางานของเครือขายเชิงประเด็นนั้น สวนใหญจะมีลักษณะมีการทํางานใน
แนวราบ ซึ่งอาจกําหนดโครงสรางความสัมพันธดังแผนภาพตอไปนี้
เครือขายประเด็น
เครือขายยอยในพื้นที่

แมขาย
ระดับประเทศ

เครือขายประชาคม

เครือขายอื่นๆที่เกี่ยวของ

แผนภูมิที่ 11 แสดงความสัมพันธของเครือขายเชิงประเด็นกิจกรรม
ที่มา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาวิทยาการจัดการ , “รูปแบบของเครือขาย.”
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ม หนวยที่ 14 .(กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2544 ),89.
ภาพแสดงความสัมพันธและการเชื่อมโยงของเครือขายตามประเด็นกิจกรรมนี้ จะเห็นได
วามีการเชื่อมโยงกิจกรรมจากเครือขายกิจกรรมเล็กๆ เขาไปเปนเครือขายใหญๆในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ โดยที่ทกุ ฝายตางๆเขามามีสวนรวมในการทํางานในระยะเวลาและสถานการณที่
เหมาะสม และในขณะเดียวกันแตละเครือขายก็ทําหนาที่ตามวัตถุประสงคหลักของตน โดยไม
สูญเสียความเปนเอกลักษณและความเปนเครือขายที่มีเปาหมายเฉพาะตน
เครือขายแบงตามโครงสรางหนาที่ ไดแก เครือขายที่เกิดขึ้นโดยอาศัยภารกิจ/กิจกรรม
และการกอตัวของกลุมผลประโยชนในสังคม เปนแนวทางในการแบงเครือขาย ซึ่งอาจแบงเปน
เครือขายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองคการพัฒนาเอกชน โดยเครือขาย
ตางๆ ดังกลาวมุงเนนการดําเนินการ ภายใตกรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและเปาหมาย
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หลักของหนวยงานหรือโครงสรางหลักของกลุมผลประโยชนนนั้ ๆ สําหรับสังคมไทย อาจ
แบงกลุมผลประโยชนได 4 ภาคสวนใหญๆ ไดแก
เครือขายภาครัฐ เชน เครือขายสถาบันการศึกษา เครือขายกรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย เครือขายองคการอิสระของภาครัฐ
เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เชน เครือขายสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู
สงออก เครือขาย SME ฯลฯ
เครือขายองคการพัฒนาเอกชน เชน เครือขายเพื่อนตะวันออก เครือขายองคการพัฒนา
เอกชนภาคเหนือ เครือขายแรงงานสวัสดิการสังคม เครือขายมูลนิธิ YMCA ฯลฯ
เครือขายภาคประชาชน เชน เครือขายปราชญอีสาน เครือขายประมงพื้นบาน เครือขาย
สมัชชาคนจน เปนตน
สหัทยา วิเศษ ไดแบงประเภทเครือขายออกเปน 2 ประเภทใหญ โดยยกเวนกรณี
ตัวอยางเครือขายในจังหวัดพะเยา คือ
1. เครือขายทีแ่ บงตามลักษณะการเกิดของเครือขาย โดยเครือขายประเภทนี้ อาจแบงเปน
เครือขายในดานตางๆอีก คือ 1) เครือขายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของภาครัฐ เชน เครือขายกองทุน
หมูบาน เครือขายอาสาพัฒนาชุมชน เปนตน เปนเครือขายที่มีกระบวนการทํางานและโครงสรางที่
คอนขางเปนทางการ มีระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดมาจากภาครัฐ และไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในดานตางๆ 2) เครือขายที่เกิดจากการสนับสนุนขององคการพัฒนาเอกชน ซึ่งมีการ
รวมกลุม / เครือขายตามประเด็นปญหาสาธารณะที่เกิดขึน้ เชน ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดาน
การเงินชุมชน ดานสุขภาพ ดานเกษตรกรรม โดยลักษณะของเครือขายประเภทนี้จะเปนกลุม /
เครือขายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลักษณะที่ไมเปนทางการ มีการจัดโครงสรางที่งายๆไมซับซอน
ซึ่งจะอยูในแนวราบ (horizontal) ไมมีประธาน มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการนํา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 3) เครือขายที่เกิดขึ้นจากการกอตัวของภาคประชาชน หรือเครือขายภาค
ประชาชน โดยเปนเครือขายที่ขึ้นจากการเรียนรู การสั่งสมประสบการณ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
และเชื่อมโยงกระบวนการนั้นเปนเครือขาย เชน เครือขายวัฒนธรรมพื้นบาน เครือขายปราชญ
ทองถิ่น เปนตน
2. เครือขายทีแ่ บงตามลักษณะของกิจกรรม ไดแก เครือขายที่ดําเนินการโดยยึดภารกิจ/
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละชวงเวลาเปนเกณฑในการแบงเครือขาย โดยเปนการรวมตัวกันเพื่อทํา
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กิจกรรมเปนครั้งคราวตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้น เชน เครือขายการเรียนรู เครือขายผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ เปนตน124
สรุปประเภทของเครือขาย
ประเภทของเครือขาย แบงตามเชิงพื้นที่ เชิงประเด็นกิจกรรม และตามโครงสรางหนาที่
เครือขายเชิงพืน้ ที่ไดแก ศูนยประสานประชาคมระดับจังหวัด เครือขายพระสงฆ ภาคบริการ
เครือขายภาครัฐ องคการพัฒนา เครือขายเกษตรกร และกลุมธุรกิจ สวนเครือขายเชิงประเด็น
กิจกรรม ไดแก เครือขายปาชุมชน เครือขายภูมิปญญา เครือขายธนาคาร เครือขายผูสูงอายุ
เครือขายดานคุมครองผูบริโภค เครือขายสิ่งแวดลอม เครือขายปฏิรูปการศึกษา เครือขายสิทธิ
มนุษยชน เครือขายสุขภาพฯลฯ และเครือขายตามโครงสรางหนาที่ ไดแก เครือขายภาครัฐ
เครือขายภาคธุรกิจเอกชน เครือขายองคการพัฒนาเอกชน ครือขายภาคประชาชน เปนตน ในการ
รวมตัวเปนเครือขายทั้งสามประเภท กอใหเกิดความรวมมือ รวมคิด รวมสรางสรรคชวยเหลือ
สังคมและพัฒนาเครือขายใหเขมแข็ง
5. หลักในการจัดโครงสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษาในลักษณะตางๆ
5.1 หลักการจัดตามความคลายคลึง (Homogeneity of Category) คือการจัดกลุมเครือขาย
สถาบันการอาชีวศึกษาโดยการพิจารณาความคลายคลึงกัน แมอาณาเขตพื้นที่ไมติดตอกัน ทั้งนี้
เพื่อใหเครือขายสามารถที่จะรวมมือเกื้อหนุนกันไดอยางเหมาะสมกับจุดเนนของสถาบัน
5.2 หลักการจัดตามทักษะความชํานาญเฉพาะพื้นที่ (Regional Skill & Sect oral
Competency) คือ จัดเครือขายสถาบันอาชีวศึกษาโดยพิจารณาวา ในบริเวณละแวกแถบนั้นๆ มี
ทักษะความชํานาญในเรื่องใดเปนฐานอยูแลว โดยมีการศึกษาวาสถาบันอาชีวศึกษาทั้งหมด ซึง่
รวมถึงสถานประกอบการตางๆที่มีในประเทศไทยตามพืน้ ที่ตางๆ มีความเชี่ยวชาญทางดานใดบาง
ตั้งอยูในบริเวณใด และมีความหนาแนนมากในเขตพื้นทีใ่ ด ทั้งนีก้ ็เพื่อพิจารณาจัดเครือขายสถาน
อาชีวศึกษา ในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยจริงๆ
5.3 หลักการจัดการตามความสามารถในการบริหาร (Manageability) คือจัดเครือขายโดย
คํานึงถึงการที่เครือขายนั้นๆ สามารถที่จะมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
สิ่งนี้จะทําไดตอ งเริ่มจากการที่อาชีวศึกษาตองทําการจัดเก็บขอมูลของสถาบันอาชีวศึกษา สถาน
ประกอบการ และองคประกอบตางๆทีม่ ีความสัมพันธเกี่ยวของกับการอาชีวศึกษา ในพืน้ ที่ตางๆ
ทั้งหมดเพื่อนํามาใชวิเคราะหประเมินในการจัดกลุมเครือขายฯ ใหมีหนวยงานภายใตเครือขายแตละ
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สหัทยา วิเศษ , “องคการเครือขายในจังหวัดพะเยา.” ในเอกสารรายงานการวิจัย
โครงการ “ความรวมมือระหวางเครือขายภาคประชาชนกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ”. เสนอ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2547,2-3. (อัดสําเนา)
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แหงที่มีขนาดเหมาะสมที่จะทําใหการบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดทั้ง
ทางดานการวางนโยบาย การปฏิบัติการติดตามควบคุม หรือการประเมินผล
5.4 หลักการสรางเครือขายพึ่งพิงอิงรวม คือ การสรางความรวมมือบนพื้นฐานการพึ่งพิง
ดานทรัพยากรซึ่งกันและกัน เชนเครือขายระหวางสถาบันในอาชีวศึกษาดวยกันเอง ในการจัดสรร
ทรัพยากรทางดานการศึกษารวมกันเพื่อลดปญหาที่เกิดจากความจํากัดดานงบประมาณ และเพื่อทํา
ใหสถาบันอาชีวศึกษาสามารถวางแผน และดําเนินนโยบายเชิงรุกได
5.5 หลักการประสิทธิภาพดานคาใชจายและดานเวลา (Cost Effectiveness of Finance and
Time) คือ การจัดเครือขายฯตองคํานึงถึงคาใชจาย และเวลาในการจัดการรวมดวย เพราะความจํากัด
ดานงบประมาณของการอาชีวศึกษา ประกอบกับสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น ทําให
ประเทศไทยเองก็ไมมีเวลาในการปรับตัวมากนัก อีกทัง้ ความตองการดานกําลังคนทางเทคโนโลยีที่
สูงขึ้นอยางรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับการอาชีวศึกษาทีต่ อ งจัดรวมกับ
สถานประกอบการซึ่งเปนองคการภาคธุรกิจที่มีการบริหารที่คลองตัว และการจัดการดานการเงินที่
มีประสิทธิภาพสูง
5.6 หลักการสรางการแขงขัน (Competition) คือ การจัดเครือขายสถาบันอาชีวศึกษาตอง
คํานึงวาจะจัดกลุมเครือขายฯและลักษณะการจัดการของเครือขายฯอยางไร
จึงจะทําใหเกิดการ
แขงขันกันเองในกลุมเครือขายฯและระหวางกลุมเครือขายฯไดอยางแทจริง เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพดานการอาชีวศึกษาไดในอัตราเรงที่เร็วขึ้นและเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่อง
และยังเปนการ
ปองกันปญหาที่เกิดจากการแยกสวนในการดําเนินการของแตละเครือขายฯ ที่อาจขาดการเชื่อมโยง
ระหวางกัน อีกทั้งยังเปนการปองกันปญหาการผูกขาดทีอ่ าจเกิดขึน้ 125
สรุปหลักในการจัดโครงสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษาในลักษณะตางๆ
หลักในการจัดโครงสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษา
ยึดหลักการจัดตามความ
คลายคลึง หลักความชํานาญเฉพาะที่ หลักความสามารถในการบริหาร หลักการสรางเครือขาย
พึ่งพิง จัดเครือขายตองคํานึงถึงคาใชจายและดานเวลา หลักการสรางการแขงขัน หลักการทั้งหก
ประการกอใหเกิดเครือขายที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
6. การบริหารจัดการโรงเรียนเครือขาย
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเครือขายโรงเรียน
ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 80 เครือขาย แตละเครือขายประกอบดวย โรงเรียนเครือขายที่เปนสมาชิก
ประมาณ 4 – 8 โรงเรียนนัน้ การบริหารจัดการภายในแตละโรงเรียนมีความเปนอิสระ และเปน
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , “หลักการสรางเครือขายสถาบันการอาชีวศึกษา” บทความ
พิเศษ , สานปฏิรูป 5 , 26 (พฤษภาคม 2543) : 36-37.
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เอกภาพตามแผนงานที่โรงเรียนกําหนดไว รวมทั้งมีระบบการพัฒนาที่เปนพลวัตร (Dynamic)
และเพื่อใหสอดคลองกับระบบการดําเนินงานในรูปเครือขายโรงเรียน โรงเรียนทีเ่ ปนสมาชิกตองมี
การพัฒนาแบบบูรณาการทัง้ โรงเรียน โดยมีผูบริหารโรงเรียนตองมีความชัดเจนในกระบวนการ
บริหารจัดการ และมีความจริงใจในการพัฒนางาน
โดยผูบริหารโรงเรียนจะตองสนับสนุน
บุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู ความสามารถ มีศักยภาพและความสนใจในแตละดาน ให
สามารถเปนแกนนําในเรื่องที่มีความถนัด
โดยสงเสริมใหบุคลากรกลุมนี้เปนทีมงานที่เขมแข็ง
สามารถโนมนาวชักจูงใหบคุ ลากรในโรงเรียนทั้งหมด
ไดรวมกันจัดตั้งเปนกลุม เครือขายตางๆ
ภายในโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการเครือขายและมีการดําเนินงานเชิงระบบ126
การดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเครือขายเชิงระบบ
ระบบขอมูลสารสนเทศ
คนหาจุดเดนหรือความสําเร็จ
สรางแนวคิดใหม
สรางงานใหม
กิจกรรมเครือขาย
การตรวจสอบและประเมินผล

แผนภูมิที่ 12 แสดงการดําเนินการบริหารจัดการโรงเรียนเครือขายเชิงระบบ
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ,การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระบบเครือขายโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, 2547) , 53-54
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หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย , 2547 ), 53-54.
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ความคาดหวังความสําเร็จในการบริหารจัดการดวยระบบเครือขาย
กรุงเทพมหานคร มีความมุงหวังผลสําเร็จของการนําระบบเครือขายโรงเรียน (School
Cluster) มาใชในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. ความเขมแข็งและความสําเร็จภายในเครือขาย
1.1 เกิดความรวมมือกันเปนเครือขายในลักษณะของกัลยาณมิตรที่แทจริง
1.2 โรงเรียนที่อยูใกลเคียงกันจับมือรวมกันสรางศิษยใหเปนพลเมืองที่ทรงคุณคา
ของเมือง
1.3 ผูบริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนไดเปนผูน ํา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูสิ่งดีๆ
ซึ่งกันและกันทุกดาน คือ ดานประสบการณ บุคลากร วิทยาการ ทรัพยากร และแหลงเรียนรู
1.4 เกิดกระบวนการเรียนรูรว มกันแลวพัฒนางานอยางเปนพลวัตร
1.5 เกิดการมีสวนรวมในการระดมสมอง และสรรพกําลังจากบุคลากรในโรงเรียน
ชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ นักการเมืองระดับทองถิ่น และผูเกี่ยวของทุกฝายในการชวยเหลือเกื้อกูล เติม
เต็มใหแกกันและกัน
1.6 เกิดวัฒนธรรมการทํางานที่เปนบรรยากาศของการยอมรับ ศรัทธา เอื้ออาทร
และความรูสึกของความเปนเจาของโรงเรียนและทองถิ่นรวมกัน
1.7 โรงเรียน และผูเรียน มีคุณภาพ และคุณลักษณะทีม่ ีมาตรฐานสูงทัดเทียมกัน
ประกันคุณภาพได และเปนที่ยอมรับศรัทธาของสังคม
2. การเชื่อมโยงระหวางเครือขายโรงเรียน
ความคาดหวังในอนาคตอันใกลนี้ การเชือ่ มโยงกันในทุกดานของเครือขายโรงเรียน จะ
เปนสวนทีแ่ สดงใหเห็นถึงความสําเร็จของแตละเครือขาย ทั้งในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และ
กาวไปสูองคการ สถาบัน และชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งจะ
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่มีอาณาเขตกวางออกไปเรื่อย สงผลใหผูเรียนและบุคลากรทุกฝาย
มีแหลงเรียนรูที่กวางขวาง หลากหลาย และเกิดประโยชนมากขึน้ จนสามารถนําไปสูระบบของ
โลกสากลไดในที่สุด ลักษณะของการเชือ่ มโยง 3 ระดับ ดังนี้
2.1 การเชื่อมโยงกันภายในเครือขายโรงเรียน
2.2 การเชื่อมโยงระหวางเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
การเชื่อมโยงระหวางเครือขายภายในสังกัดกรุงเทพมหานคร และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร127
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หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย 2547 ) , 55-58.
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ปจจัยความสําเร็จของเครือขาย
1. ความเขาใจ สมาชิกตองเขาใจในวัตถุประสงค เขาใจบทบาทของสมาชิก
2. ความเปนประชาธิปไตย สมาชิกมีอิสระในความคิด การใหเกียรติกัน ยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน เปดโอกาสใหสมาชิก ไดเห็นทางเลือกอืน่ ๆที่นอกเหนือจากที่ตนคิดเห็น
แตละทางเลือกไดรับการวิเคราะห อยางเปนเหตุเปนผล เพื่อใหไดขอ สรุปที่เปนผลจากการหลอม
รวมทุกความคิด มาเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด บนพืน้ ฐานของการยอมรับของสมาชิกโดยรวม
3. ความจริงใจ เนื่องจากการทํางานในเครือขาย เนนการประสานงานในแนวราบ ไม
เนนบังคับสั่งการ
ดังนั้นสมาชิกตองเขามาดวยความสมัครใจและมีความจริงใจในการทํางาน
รวมกัน โดยเห็นประโยชนรวม ตามที่เครือขายกําหนดวัตถุประสงคไว ซึ่งบางครั้งประโยชนรวม
ที่จะเกิดขึ้นไดนั้น อาจหมายถึงผลรวมของการเสียสละ ที่มาจากสมาชิกแตละสวนนัน่ เอง
4. การจัดการ เปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จขององคการเสมอ
และสําหรับการ
จัดการเครือขาย คือ ความยืดหยุน ในการจัดการ ใหไดกบั สถานการณที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในสภาวการณที่เครือขายตองติดตอ ประสานงานกับกลุมองคการภายนอกอื่นๆที่นอกเหนือจาก
การจัดการของเครือขาย
5. การสื่อสารคือ ตัวกลางทีท่ ําใหเครือขายสามารถเชื่อมโยงติดตอถึงกันได
การ
ติดตอสื่อสารไมใชเปนแบบทางเดียว คือ การสั่งการ แตเปนการติดตอสื่อสารหลากหลายชองทาง
เชื่อมโยงระหวางสมาชิกกันเองไดโดยอิสระ คลองตัว เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารใหมากที่สุด
ลักษณะบงชี้เชิงคุณภาพความเขมแข็งของเครือขาย
1. สัมพันธภาพ คือ ความใกลชิดสนิทสนม กลมเกลียวกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
และมีความอะลุมอลวย ยืดหยุน ทีเ่ ปนไปตามธรรมชาติของกลุมที่มีความเขาใจ และความจริงใจ
เปนพื้นฐาน
2. ความชัดเจนของเปาหมาย ซึ่งมาจากความคิดเห็นของสมาชิก เปนเสมือนเข็มทิศ
นําทาง ใหสมาชิกในเครือขายไดเขาใจตรงกัน และเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมหลงใชเวลา
และทรัพยากรกับภารกิจที่ไมสอดคลองกับเปาหมายของเครือขาย
3. กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ เครือขายตองมีความเปนประชาธิปไตย
ใหสมาชิกเสนอความคิดเห็น ใหสิทธิ์ในการตัดสินใจอยางเปนอิสระเต็มที่ ยอมบงบอกถึงความ
เขมแข็งของเครือขาย
4. ลักษณะกิจกรรมและความตอเนื่อง
ดําเนินกิจกรรมดวยสมาชิกในเครือขายเอง
ไมใชการพึ่งพิงจากภายนอก นอกจากนี้ความสม่ําเสมอตอเนื่องของกิจกรรม ก็เปนสิ่งที่ชวยบอก
ถึงความเขมแข็งของเครือขายดวยเชนกัน
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5. แหลงของทรัพยากร / ศักยภาพ การทีเ่ ครือขายสามารถแสวงหา และดึงศักยภาพ /
ทรัพยากรที่มอี ยูภายในเครือขายมาใช เปนความเขมแข็งของเครือขายที่สามารถพึ่งตนเอง แต
มิไดหมายความวา เครือขายจะปฏิเสธการสนับสนุนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง
6. การเรียนรูแ ละนวัตกรรม ความหลากหลายที่มารวมกันของสมาชิก ควรกอใหเกิด
การเรียนรูใหม สามารถนําไปสูการพัฒนา จนเกิดการสรางสรรค นวัตกรรมตามมา คุณภาพใหม
ที่เกิดขึ้นนี้ จึงอาจเปนสิ่งที่เหลาสมาชิก เกิดเปนการเรียนรูขึ้นในตนเอง อันเปนผลจากการมี
ปฏิสัมพันธในกลุม หรืออาจเปนผลปรากฏรูปธรรมในกิจกรรม ที่มีการพัฒนาการไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงการเปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่นตอไป128
พระมหาสุทิตย อาภากโร กระบวนการทํางานของเครือขายของเครือขายตางๆ มี
ลักษณะ รวมกันใน 4 ประเด็น คือ
1. กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูห นวยใหญ
2. การรักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน
3. การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว
4. การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อสรางขบวนการทางนวัตกรรม
และ
วาทกรรมในการพัฒนา
กระบวนการทํางานของเครือขายดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา
เครือขายเปนกลยุทธที่
สําคัญในการประสานความรวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรวม
โดยมีจุดเริ่มตนจากการทํางานในพืน้ ที่และประเด็นเล็กๆ
แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายที่
กวางขวางออกไป พรอมทั้งแสวงหาความรูใหม วิธีการใหมที่เหมาะสมกวา โดยมีระบบการ
สื่อสารและนวัตกรรมใหมเปนเครื่องมือที่จะสรางความหมายและความสัมพันธที่ดีตอ กัน
ซึ่ง
สามารถสรุปเปนแผนภูมิ ดังนี129
้

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.
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งาน / ภารกิจ

สัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิก
กระบวนการเรียนรูและการปรับตัว

การทํากิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคม เชน
การกําหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย ฯลฯ

แผนภูมิที่ 13 แสดงกระบวนการทํางานของเครือขาย
ที่มา : พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน ) ( ปาริชาติ วลัยเสถียร บรรณาธิการ ) , เครือขาย :
ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ ( กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน
เปนสุข (สรส) , 2547 ) ,97-103.
ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ กลาวถึงการสื่อสารกับสังคมเครือขายวา
1) การสื่อสารจะทําใหสมาชิกในเครือขายมีโอกาสรับรู( perception) เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารไดทั่วถึง
2) การสื่อสารเปนสวนสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจ (inspiration) ใหบุคคลรวมมือ
กันคนหาเปาหมายรวมกัน (shared goal)
3) การสื่อสารเปนแนวทางทีท่ ําใหสมาชิกในเครือขาย ไดมีโอกาสเรียนรู (learning)
ความคิด ความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมของกันและกัน การแลกเปลี่ยน (exchange) ขอมูล
และขอคิดตางๆ การฝกเปดใจกวาง (open-mind) เพื่อยอมรับฟงความคิดเห็นและพฤติกรรม
ตลอดจนการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางกัน (relationship development) และรวมมือกันทํางานให
บรรลุเปาหมาย
4) การสื่อสาร มีสวนสําคัญในการคนหา และพัฒนา “อัตลักษณ” (Identity ) และ
บุคลิกลักษณะ (character) รวมกันของสมาชิกในเครือขาย และเปนชองทางในการนําเสนอ

96
อัตลักษณและบุคลิกลักษณะดังกลาวสูสังคมภายนอก130
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน ) ไดจําแนกบทบาทและหนาที่ของเครือขายใน
สังคมไทยออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ
1) ระดับกิจกรรม / การทํางาน (ทีมทํา) ไดแก เครือขายที่เนนกระบวนการทํางานใน
ระดับพื้นทีห่ รือในประเด็นปญหานั้นๆเปนสําคัญ โดยเปนเครือขายทีม่ ีโครงสรางความสัมพันธไม
ซับซอน มีแบบแผนการปฏิบัติงานที่เปนลักษณะคลายงานประจํา มีกระบวนการจัดการและการ
ทํางานที่เนนการพึ่งพาอาศัยคนและทรัพยากรในพืน้ ที่ เชน เครือขายกลุมออมทรัพย เครือขาย
แมบานเกษตรกร เครือขายประชาคมตําบล ฯลฯ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อทํางานในกิจกรรมนั้นอยาง
จริงจัง
2) ระดับการสนับสนุนและประสานงาน ( ทีมนํา ) ไดแก เครือขายที่ทําหนาที่เปนศูนย
ประสานงานระหวางเครือขายและภาคีตางๆ มีบทบาทในการสงเสริมการทํากิจกรรมของเครือขาย
ยอยในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหขอมูลทางเลือกในกระบวนการทํางาน ซึ่ง
เครือขายในระดับนี้ อาจเปนทั้งเครือขายเชิงพื้นที่ ที่มกี ารทํางานครอบคลุมในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาค และเครือขายเชิงประเด็นที่ทํางานเฉพาะดาน ตัวอยางเชน การรวมตัวของเครือขายกลุมฮัก
เมืองนาน ในจังหวัดนาน เปนตน
3) ระดับการสงเสริม/และการใหคําปรึกษา (ทีมหนุน) ไดแก เครือขายขององคการ
สถาบัน และหนวยงานหลักทางสังคมที่เปนผูใหการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนา และ
พัฒนาเปนเครือขาย เชน การสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสรางสุขภาพ (สสส.) สถาบันพระปกเกลา สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนตน
ซึ่งการสงเสริมของเครือขายดังกลาว
จะเปนลักษณะของการใหคําปรึกษาและใหแนวทางการ
ปฏิบัติแกเครือขายอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศ131
ผลสัมฤทธิ์ของความเปนเครือขาย
ที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาที่
ตอเนื่อง ดังนี้

130

ปาริชาติ สถาปตานนท และ ชัยวัฒน ถิระพันธุ , สื่อสารกับสังคมเครือขาย
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรูแ ละพัฒนาประชาสังคม,
2546) ,1.(อัดสําเนา)
131
พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน ) , เครือขาย : ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ
(กรุงเทพมหานคร : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส) , 2547 ) ,104-105.
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1. เกิดกระบวนการเรียนรู คือ ผูเขาดําเนินงานเครือขายทุกคนมีความรู ความสามารถ
และมีประสบการณมากขึน้ หลังจากที่ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และมีการทํางานรวมกัน โดย
กระบวนการเรียนรูนั้นจะชวยใหบุคคล และองคการไดมีการปรับตัว ในการแสวงหาความรู
ใหม วิธกี ารใหม และแนวรวมใหมอยางตอเนื่อง
ซึ่งเปนผลใหการทํางานในดานตางๆของ
เครือขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การเพิ่มโอกาสในการแกปญหา กลุมเครือขายพยายามผลักดันในการแกปญหาภายใน
กลุมองคการของตนเอง การรวมกลุมและการประสานงานกับภาคีที่เกี่ยวของ จึงเปนการเพิ่ม
โอกาสในการแกปญหา เพราะเปนการระดมความคิดเห็น และความรวมมือจากฝายตางๆที่จะ
นําไปสูการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม
3. เกิดการพึง่ พาตนเอง เมื่อเครือขายมีกระบวนการทํางานที่เขมแข็งและสามารถแกไข
ปญหาของเครือขายไดแลว เครือขายและสมาชิกในเครือขายก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได ในเรือ่ ง
ของทุน ทรัพยากร ความรู และการจัดการ ที่จะนําไปสูการพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพ
ของเครือขายที่ตอเนื่อง
4. เกิดการจัดการทรัพยากรในทองถิ่น เปนความสําเร็จของเครือขายในการที่จะรวมกัน
พัฒนาและจัดการกับทรัพยากรในทองถิ่น ซึ่งเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรในทองถิ่นนี้มีพลัง
ขับเคลื่อนในหลายๆพื้นที่ เชน เครือขายสิ่งแวดลอมใน อ.แมเมาะ จ.ลําปาง เครือขายอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของชาวบานหินกรูดและบานบอนอก จ.ประจวบคีรีขันธ เปนตน
5. เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ปจจุบันประเด็นปญหาสาธารณะจํานวนไมนอย
ที่เกิดขึ้นและสามารถนําไปสูขอยุติ ดวยพลังของเครือขายและการจัดการในเชิงนโยบายตัวอยาง
เชน การรวมตัวกลุมองคการ
เครือขายที่ทํางานในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
พยายามผลักดัน พ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับประชาชนใหมกี ารนําเสนอตอการพิจารณาของรัฐสภา
และการจัดทํามาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอมของประเทศ เปนตน
6. เกิดอํานาจหรือพลัง อํานาจแฝงเกิดขึน้ จากการรวมตัวของกลุมองคการ และเครือขาย
อํานาจหรือการตอรองนี้จะไมมีการเกิดขึ้นไดหากไมมีการรวมกลุมองคการตางๆ เขาดวยกัน พลัง
อํานาจของการรวมกลุมนี้บางครั้งอาจไมสงผลที่เปนรูปธรรมโดยตรง แตเปนพลังหรือประโยชน
ในทางออมทีบ่ รรดากลุมหรือเครือขายอื่นๆใหความเกรงใจและสามารถนํามาเปนการตอรอง ใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได132
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาวถึงวงจรชีวิตของเครือขายวา มี 5 ขัน้ ตอน คือ ระยะกอ
ตัว ระยะขยายตัว ระยะรุงเรือง ระยะถดถอยและระยะฟน ตัว โดยทุกระยะของวงจรชีวิต
132

เรื่องเดียวกัน ,106-108.
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เครือขายนั้นจะมีกระบวนการที่คลายคลึงกัน แตจะมีเพียงบางเครือขายเทานั้น ที่สามารถปรับตัว
จนถึงระยะที่ 5 คือ การฟนตัวของเครือขาย โดยแสดงวงจรชีวิตของเครือขายในลักษณะของตาราง
ดังนี133
้

ระยะกอตัว

ระยะขยายตัว ระยะรุงเรือง

ระยะถดถอย ระยะฟนตัว

แผนภูมิที่ 14 แสดงการเติบโตและวงจรชีวิตเครือขาย
ที่มา : เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพฯ: ซัคเซส , 2543),50.
พิชัย เพชรรัตน กลาวถึง พัฒนาของกลุม และเครือขายวา อาจมีความแตกตางกันขึ้นอยู
กับปจจัยแวดลอมและบริบททางสังคม เชน ภาคเหนือ ภาคใต และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ซึ่งพัฒนาการและวงจรชีวิตของเครือขาย มี 4 ขั้นตอนใหญ คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นเกิดแรงจูงใจ คือ คนที่เขามารวมกลุมอาจจะเกิดแรงกระตุนจากฝายตางๆทั้ง
เจาหนาที่รัฐ การชักชวนของผูนําชาวบาน และความตองของตนเองที่เห็นปญหาและตองการ
แกปญหา รวมทั้งความพรอมในการที่จะทํางานรวมกับผูอื่น ซึ่งแรงกระตุน ดังกลาวทําใหคน
แสวงหาการรวมกลุมเพื่อพัฒนากิจกรรมที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 2 ขั้นวางใจกลุม เปนขั้นตอนที่ปจเจกบุคคลเกิดความไววางใจกลุม องคการ วา
จะสามารถดําเนินการแกไขปญหาและความตองการนั้นได
จึงดําเนินการเสริมสรางการเรียนรู
รวมกัน ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะกลายเปนพลังของกลุม และเครือขายในที่สุด
ขั้นที่ 3 ขั้นขยายผล หลังที่ดําเนินการมาระยะหนึ่ง กลุม เครือขาย เกิดความเขมแข็ง จึง
มีการสานตอและเชื่อมโยงกับทุกฝาย ในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
พื้นที่และประเด็นกิจกรรม เปนขั้นการขยายผลที่นําไปสูการพัฒนาที่ตอ เนื่อง

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ , การจัดการเครือขาย: กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ: ซัคเซส , 2543 ) .
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ขั้นที่ 4 กลุม สัมพันธ เปนการบริหารเครือขาย หลังจากที่เครือขายไดดําเนินการจนมี
ความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได และมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนากิจกรรมความสัมพันธ
เพื่อรวมรักษาเครือขายใหยั่งยืน134
พลเดช ปนประทีป ไดกลาวถึงวงจรการพัฒนาประชาสังคมและเครือขายวา มีขั้นตอน
และกระบวนการที่หลากหลาย ที่ผูศึกษาควรทําความเขาใจ รวมถึงการเขาไปสนับสนุนตาม
ขั้นตอนพัฒนาการตางๆใหเหมาะสม โดยมีแนวทางและวงจรชีวิตกลุม และเครือขาย ดังนี้
ขั้นที่ 1 มีการรวมตัวกันชั่วคราว ขั้นนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยบุคคลในกลุม องคการ ชุมชน
หรือบางหนวยงานที่เขาไปสงเสริมใหเกิดการรวมตัว อยางเชน การประชุมสัมมนา การพบปะ
สนทนา การเยี่ยมเยียน ฯลฯ ซึ่งไมวาจะเปนแบบใดก็ตาม
การรวมตัวกันชัว่ คราวนี้ไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ขั้นที่ 2 ไดความคิด ไดแก คนที่เขามารวมตัวกันชัว่ คราวนัน้ เกิดแนวคิด วิธีการที่
เหมาะสมกับตนเอง และมีแรงบันดาลใจอยากจะไปลงมือทําในกิจกรรมนั้น
ขั้นที่ 3 เกิดการรวมกลุมชวยเหลือกัน เมือ่ เกิดความคิดดีๆที่จะลงมือทําแลว การมีเพื่อน
รวมคิดนั้น จะชวยทําใหเกิดการสานตอ และการรวมกลุมกันตามธรรมชาติ
ขั้นที่ 4 รวมคิดรวมวางแผน การรวมกลุมในขั้นที่ 3 จะมีการพัฒนาไปอีกขั้นก็ตอ เมื่อ
ไดมีการคิดและการวางแผนอยางเปนรูปธรรมวา จะทําอะไร ทําอยางไร ทําที่ไหน ทําเมื่อไร จน
เกิดเปนแผนงาน โครงการ ของเครือขายที่จะดําเนินการตอ
ขั้นที่ 5 มีโอกาสไดทํากิจกรรม โครงการที่เกิดขึ้นไมวา จะโดยทางใดก็ตาม เชน ไดรับ
การสนับสนุนหรือระดมทุนมาดําเนินการเอง เปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกมีโอกาสไดทํากิจกรรม
ขั้นที่ 6 รวมกิจกรรม รวมประชุม รวมเรียนรู โครงการของชุมชนหรือหนวยงานเปน
ที่มาของโอกาสในการพบปะ การประชุมสนทนา และการเรียนรู เปนการดึงผูคนในองคการ
เครือขายทําใหเกิดการเชื่อมโยงผูกพัน
ขั้นที่ 7 เกิดความเปนชุมชน องคการที่เขมแข็งขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้คอยๆสะสมขึ้นมา และ
เปนการดําเนินการจริง มีการตกผลึกทางความคิด มีการปรากฏตัวของผูนําธรรมชาติ มีการ
ทดสอบกลั่นกรองจากสถานการณและเปนการสั่งสมภูมิปญญาจนเกิดการพึ่งตนเองของกลุม
ขั้นที่ 8 เปนกลุมพึ่งตนเองได (self - reliance group ) ดวยภูมิปญญา พึ่งตนเองของ
กลุมที่สะสมจนถึงระดับหนึง่ เครือขายมีความเขมแข็งเพียงพอทีจ่ ะพึ่งพาตนเอง และนําพากลุม
ขับเคลื่อนไปขางหนาดวยตนเองในเรื่องตางๆ
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พิชัย เพชรรัตน, ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคประชาชนเพือ่ การพัฒนา
(ลพบุรี : เอกสารประกอบการเรียนวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏเทพสตรี,2547) ,3.
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ขั้นที่ 9 พัฒนาศักยภาพกลุมและขยายกลุมออกไป กลุมและผูนําจะมีทกั ษะในการทํางาน
มากขึ้น สมาชิกกลุมมีการขยายตัวออกไป หรือเผยแพรแนวคิดไปสูกลุมอื่นๆดวยผลงานที่กลุมได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
ขั้นที่ 10 เชื่อมโยงกลุมอื่นๆเปนเครือขาย การรวมกิจกรรมกับกลุม ที่แข็งแรงและคน
ที่เขมแข็งอื่นๆจะนํามาซึ่งความรู และความคิดใหมๆตลอดจนโอกาสในการพัฒนากลุมของตน
การเรียนรูรวมกันในลักษณะเครือขายเชนนี้
พบวาเปนตัวเรงที่สําคัญของกระบวนการชุมชน
เขมแข็ง
และประชาสังคมเครือขาย135
ปาริชาติ สถาปตานนท และ ชัยวัฒน ถิระพันธุ ไดกลาวถึงแนวคิดของการจัดการ
เครือขาย กอใหเกิดประเด็นเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญตอการจัดการเครือขาย มี 6 ประการโดยมีการ
ประสานสอดคลองกันอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงเปนแสงสวางแหงดวงดาว คือ
1. จุดมุงหมายรวม การทํางานเครือขายจะเกิดประสิทธิภาพสูง
ทุกฝายสามารถ
กําหนดจุดหมายรวมกันได โดยเฉพาะอยางยิ่งจุดหมายทีท่ ุกฝายเห็นและตองการใหเกิดขึ้น
2. บุคคล ในเครือขายจะตองมีจิตสํานึกรวม มีความถนัดในงานที่ทาํ และมีสวนรวม
ในกระบวนการทํางาน รวมทั้งไดรับผลประโยชนจากความเปนสมาชิกในเครือขาย
3. การเชื่อมโยง โดยอาจเชือ่ มตอกันผานการทํากิจกรรมตางๆ
การเชื่อมตอโดยมี
ศูนยประสานงานและการเชือ่ มตอโดยเทคโนโลยี
4. การสรางความรูสึกรวม หลังจากการเขารวมเปนเครือขายแลวทุกฝาย จะตองมี
ความรูสึกรวมกับกระบวนการทํางานของเครือขาย เพื่อใหเกิดพลังในการผลักดันเปาหมาย
5. การพัฒนาระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได ระบบการทํางานของเครือขายจะตอง
สามารถและพัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่โปรงใส และตรวจสอบไดทกุ ฝาย ซึ่งจะ
เปนการสรางความรูสึกที่ดตี อทุกฝายและผูที่จะมารวมเปนสวนหนึ่งของเครือขาย
6. การจัดระบบขอมูลขาวสาร
ระบบการติดตอสื่อสาร และสารสนเทศเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่งตอความยั่งยืนของเครือขาย เพราะจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทราบ
ถึงกิจกรรมความเคลื่อนไหวของเครือขาย
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พลเดช ปนประทีป , “ องคการการเงินชุมชน :ฐานรากที่ขาดไมไดของประชา
สังคมไทย” ในชีพจรชุมชน : ทุนทางสังคมจากฐานลาง.เอกสารประกอบการประชุมประจําป วา
ดวยเรื่องชุมชน ครั้งที่ 1 “ชุมชนไทยทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง.” สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2543 ,8-10. (อัดสําเนา)
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แนวคิดการจัดการเครือขายทั้ง 6 ประการ สามารถนํามาเปนเปาหมายของการทํางานใน
เชิงรุกของเครือขายได ซึ่งสรุปเปนแผนภาพ ดังตอไปนี136
้
จุดมุงหมายรวม

การจัดการระบบขอมูล

การพัฒนาระบบที่โปรงใส

การเชื่อมโยง

การสรางความรูสึกรวม

คน

แผนภูมิที่ 15 แสดงการเชื่อมโยงของเครือขาย “พันธมิตรแหงดวงดาว”
ที่มา : ปาริชาติ สถาปตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธุ , “สื่อสารกับสังคมเครือขาย.”
กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม ,2546),
6-7 . (อัดสําเนา)
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท กลาวถึง ประโยชนของเครือขาย ประโยชนเฉพาะหนาของ
เครือขายเห็นไดจากผลงานทีส่ มาชิกดําเนินการ สวนประโยชนระยะยาวจะบังเกิดในรูปของความมี
ประสิทธิภาพของการวิจยั และพัฒนา การถายทอดวิธกี ารทํางาน และระบบที่เกีย่ วของ ทั้งนี้
เครือขายในการพัฒนามีประโยชนหลายประการ ขึ้นอยูก ับวัตถุประสงค สมาชิกและกิจกรรมของ
เครือขาย ดังนี้
1. เครือขายชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ทักษะ ความรู ประสบการณเครื่องมือ
และสื่อ ผานการประชุม การทดลองปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ และการใหความรวมมือกัน
ในการดําเนินโครงการ การแบงปนทักษะ และประสบการณใหแกกันเปนการเสริมความ
สมบูรณใหกับสมาชิกเครือขายทั้งมวล ไมวาจะเปนบุคคลหรือองคกร
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2. การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการประสานงานในเครือขายชวยลดการ
ทํางานและการใชทรัพยากรซ้ําซอน ทําใหการพัฒนา กาวหนา รวดเร็ว และสงผลตอสังคม
ในวงกวางยิ่งขึ้น
3. เครือขายสามารถเชื่อมโยงคนที่อยูในระดับตางกัน มีวิธีการทํางาน การจัดองคกร
และมีภูมหิ ลังตางกันที่ไมมีโอกาสติดตอกัน เขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหเกิด
ความเขาใจกันมากขึ้น นําไปสูการทํางานรวมกัน เพื่อประโยชนของทุกฝาย
4. เครือขายสามารถทําใหคนและองคกรที่ไมมีความสัมพันธกันไดทราบวายังมี
บุคคล หรือหนวยงานอืน่ อีกมากที่สนใจทํางานในเรื่องเดียวกัน และเผชิญปญหาเหมือนกัน
5. เครือขายสามารถทําใหความตองการของประชาชนไดรับการสนองตอบจากรัฐ
6. เครือขายชวยชีใ้ หเห็นปญหาและประเด็นการพัฒนาที่ซับซอนและทวมทนใน
หมูบาน
7. เครือขายชวยเชื่อมหนวยงานวิชาการและแหลงทุนกับผูท ี่ตองการความชวยเหลือ
8. เครือขายทําใหคนและองคกรไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน ไดรับกําลังใจ การจูง
ใจ และการยอมรับ ซึ่งมีความสําคัญตอหนวยเล็ก ๆ ที่อยูน อกระบบราชการ
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เครือขายโรงเรียนในประเทศไทย : กรุงเทพมหานคร
การจัดตั้งเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
1. การจัดกลุมโรงเรียน เปนเครือขายโรงเรียน ( School Cluster )
2. จํานวนโรงเรียนในเครือขาย มี 4-8 โรงเรียน ซึ่งคละกันระหวางโรงเรียนขนาดใหญ
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เรียกวา โรงเรียนเครือขาย (Cluster School)
โรงเรียน

โรงเรียน

ศูนยเครือขาย
โรงเรียน (1)

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ศูนยเครือขาย
โรงเรียน (2)

โรงเรียน

โรงเรียน
โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ศูนยเครือขาย
โรงเรียน (3)

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

แผนภูมิที่ 16 แสดงการจัดกลุมโรงเรียนในแตละศูนยเครือขายโรงเรียน
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก , สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด,2547 ), 35.

104
3. ศูนยเครือขายโรงเรียน คือ โรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกจากภายในเครือขาย ทําหนาที่เปน
ศูนยรวมของการประสานงานความรวมมือกับโรงเรียน

โรงเรียน
ผูประสานงานเครือขาย

โรงเรียน

ศูนย
เครือขาย
โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

แผนภูมิที่ 17 แสดงการบริหารศูนยเครือขายโรงเรียน
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด , 2547) , 36 .

105
เครือขายกรุงเทพมหานคร

เครือขายพลังเกื้อกูล
พื้นที่ 1 (81 โรงเรียน)

เครือขายพลังเกื้อกูล
(ทีมพลังเกื้อกูลกลุมโรงเรียน)
4 - 8 โรงเรียน

โรงเรียนเครือขาย
( สมาชิกของเครือขาย )

ผูบริหาร

ศิษยเกา

องคการ

เครือขายพลังเกื้อกูล
พื้นที่ 2 (34 โรงเรียน)

เครือขายพลังเกื้อกูล
พื้นที่ 3 (28 โรงเรียน)

เครือขายพลังเกื้อกูล
(ทีมพลังเกื้อกูลกลุมโรงเรียน )
4 - 8 โรงเรียน

โรงเรียนเครือขาย
(สมาชิกของเครือขาย)

ชุมชน

สถาบันอื่น

เครือขายพลังเกื้อกูล
(ทีมพลังเกื้อกูลกลุมโรงเรียน)
4 – 8 โรงเรียน

โรงเรียนเครือขาย
(สมาชิกของเครือขาย)

กรรมการสถานศึกษาฯ

ผูปกครอง

ครูผูสอน

นักเรียน

แผนภูมิที่ 18 แสดงโครงสรางเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่มา : หนวยศึกษานิเทศก, สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา: ระบบเครือขายโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด , 2547) , 37 .
จากแผนภูมิโครงสรางดังกลาวแสดงใหเห็นวา
ในทุกระดับของเครือขายจะมีการ
เชื่อมโยงประสานสัมพันธกันตั้งแตระดับภายในโรงเรียน จนถึงระดับเครือขายพลังเกื้อกูลพื้นที่
เนนความสัมพันธแนวราบ กรุงเทพมหานครคาดหวังใหแตละศูนยเครือขายมีการบริหารแบบมี
สวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบและรวมรับผลประโยชน
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ขั้นตอนการปฏิบัติของเครือขายโรงเรียน
ทํา SWOT เพื่อศึกษาจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนในเครือขาย หากโรงเรียนใดมีจุด
แข็งในดานใดในการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จตามความคาดหวัง ก็จะเผยแพร
วิธีการดําเนินงานหรือกลยุทธในการปฏิบัติใหแกโรงเรียนในเครือขาย
หรือชวยเหลือโรงเรียน
ที่มีจุดออนที่ตอ งการความชวยเหลือ เปนการรวมดวยชวยกันภายในเครือขาย แตหากไมสามารถ
ชวยเหลือไดกอ็ าจขอความรวมมือจากศูนยเครือขายอื่นๆ
รวมกันกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายในการพัฒนาเครือขาย
กําหนดบทบาท/หนาที่ของบุคคลตามโครงสรางในเครือขาย
ผูประสานงานเครือขาย
คณะกรรมการบริหารเครือขาย
บุคลากรในโรงเรียนที่เปนสมาชิกเครือขาย
กําหนดโครงการพัฒนาตาม SWOT ของโรงเรียนที่เปนสมาชิกเครือขาย
ใหมีพนั ธกิจ (ตรงกับพันธกิจขอใด/เรื่องใด)
กลยุทธ (ขอใด / เรื่องใด)
กลยุทธ ประกอบดวย วัตถุประสงค/โครงการ ตัวชี้วดั เปาหมาย
และ
แหลงที่มาของขอมูลเงื่อนไขความสําเร็จ
ผลผลิต /โครงการ ประกอบดวย ตัวชีว้ ัด เปาหมาย และแหลงที่มาของขอมูลเงื่อนไข
ความสําเร็จ
ซึ่งพื้นฐานของการสรางเครือขายที่ดี
ตองเริ่มตนจากภายในโรงเรียน
ถาภายใน
โรงเรียนมีเครือขายที่เขมแข็ง
มีความหลากหลายและเกิดการรวมมือรวมใจอยางจริงจัง
ผลผลิตของโรงเรียนก็จะไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตรสถานศึกษา แต
อาจมีปจจัยบางอยางที่อาจทําใหบางเครือขายยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งผูวิจัยตองการที่
จะหาคําตอบเพื่อทราบวาปจจัยใดที่มีอิทธิพลทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม
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เครือขายโรงเรียนในตางประเทศ
ความรวมมือกันระหวางหนวยงานหรือระหวางเครือขายโรงเรียนในตางประเทศจะมี
รูปแบบที่คลายและแตกตางจากรูปแบบเครือขายโรงเรียนในประเทศไทยบาง
แตแนวทางการ
ปฏิบัติและเปาหมายรวมกันคือมีจุดประสงครวมกัน ดําเนินงานรวมกันเพื่อประโยชนซึ่งกันและกัน
เชน เครือขายในเรื่องการกีฬาและสันทนาการในประเทศนิวซีแลนด
เครือขายในเรื่องความ
รวมมือกันเพื่อสรางวิทยาเขตออนไลนฮองกงเพื่อแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน ใหแกโรงเรียน
ในเครือขายในประเทศฮองกง
และการจัดการเครือขายของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา
รัฐอิลลินอย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตอไปนี้
เครือขายโรงเรียนในตางประเทศ : ประเทศนิวซีแลนด (New Zealand)
กรมการกีฬาและสันทนาการนิวซีแลนดรว มมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการริเริม่
โครงการเพื่อสนับสนุนการกีฬาของเด็กนักเรียน โดยการใหการสนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาใน
ประเทศจํานวน 16 โรงเรียน เปาหมายของโครงการไดแก
การเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางการกีฬาของเด็กนักเรียน
การเพิ่มความมั่นใจและความสามารถของครูในการสอนวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษา
การเพิ่มคุณภาพและโอกาสในการเลนกีฬา
โครงการนี้อยูในชวงทดลองเปนระยะเวลา 2 ป ซึ่งประกอบไปดวย 16 โรงเรียน 8 แหงอยู
ในเมืองโอคแลนด และอีก 8 แหงในแคนเตอรเบอรรี่ โรงเรียนเหลานี้แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบ
ไปดวย North Shore, Counties Manukau, Christchurch และ Greater Canterbury แตละกลุมจะมี
ผูประสานงานทางการกีฬาชวยในเรื่องการจัดทําแผนการกีฬาใหโรงเรียน ผูประสานงานเหลานี้จะ
ทํางานอยางใกลชิดกับที่ปรึกษาวิชาพลศึกษา ซึ่งจะเปนผูใหความรูแ กครูในเรื่องหลักสูตรวิชาพล
ศึกษาและวิชาสุขศึกษาของประเทศนิวซีแลนด บทบาทที่สําคัญของผูประสานงานกีฬาเหลานี้ คือ
การประสานงานกับเครือขายในชุมชน และโรงเรียน เพือ่ เพิ่มโอกาสในการทํากิจกรรมของนักเรียน
โครงการนี้เปนความริเริ่มระหวางกรมการกีฬาและสันทนาการนิวซีแลนด กับกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งไดเซ็นสัญญาความรวมมือเพื่อพัฒนาความเปนอยูของนักเรียน โดยการสนับสนุนการกีฬาและ
กิจกรรมตางๆกับชุมชน137

137

Provincial Schools Activity Models [ Online ] , accessed 6 May 2006 Available
from http://www.sparc.org.nz.
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เครือขายโรงเรียนในตางประเทศ : ประเทศฮองกง (Hong Kong)
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมมือกันเพื่อสรางวิทยาเขตออนไลนฮองกง
วิทยาเขตออนไลนฮองกง
เปนวิทยาเขตบนอินเตอรเน็ตซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนอนุบาล โครงการนี้เปน
ความพยายามรวมกันระหวางแปดสถาบันการศึกษา
เพือ่ ที่จะสนับสนุนการศึกษาทางดาน
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 โครงการนี้ไดรบั การสนับสนุนจาก UCG และ QEF เปนเงินทุนจํานวน
18.9 ลานเหรียญฮองกง
วิทยาเขตออนไลนแหงนี้จะเปนแหลงขอมูลของเครือขายและแหลง
สนับสนุนทางเทคนิคแกนักเรียนและครูทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
มากขึ้น รวมถึงเปนการสนับสนุนการกระจายขอมูลและเนื้อหาที่เกีย่ วกับการศึกษาอีกดวย
โครงการนี้นําโดย Professor Wong Po Choi ผูอํานวยการวิทยาลัยเขตฮองกงออนไลน
และผูกอตั้ง Hong Kong School Net of The Chinese University of Hong Kong กลาววา “การกอตั้ง
วิทยาลัยออนไลนแหงนี้ เปนความรวมมือรวมใจระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะสรางเครือขายทาง
การศึกษาออนไลนที่แข็งแรง อินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากแตยังใชนอยมากใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนสวนใหญใชอนิ เตอรเน็ตเพื่อความบันเทิงเทานั้น
วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนี้ เปนการเชื่อมโยงโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวนกวา 350 แหงเขา
ดวยกัน และเปนแหลงเรียนรูโดยการมอบทรัพยากรทางการศึกษาและบริการทางการศึกษาตางๆ ทํา
ใหครูและนักเรียนสามารถเขามาใชไดแมกระทั่งนอกเวลาเรียน โครงการนี้ชวยใหโรงเรียน ครู และ
นักเรียนไดใชอินเตอรเน็ตเพือ่ การเรียนการสอน”
โรงเรียนที่เขารวมในโครงการนี้ จะมีโอกาสไดเขาไปใชบริการทางอินเตอรเน็ตมากมาย
โดยไมจําเปนที่จะตองจัดการกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของตัวเอง
เนื่องจากวิทยาลัยเขต
ออนไลนแหงนี้ใหอุปกรณทจี่ ําเปนในการดูแลเครือขายอินเตอรเน็ต และสายตอเขากับคอมพิวเตอร
ในแตโรงเรียน คอมพิวเตอรทุกเครื่องจะไดรับการตอเขากับบริการทางอินเตอรเน็ตตางๆ เชน อี
เมลล ขาว และการคนหาขอมูลบนเว็บ นาย Y. W. Yeung จาก Po Leung Kuk Wu Chung College
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและบริการตางๆเปนประโยชนอยางมาก กลาวคือ ครูและนักเรียนมีอีเมลล
เปนของตนเองเพื่อการติดตอสื่อสาร และมีพื้นทีเ่ ว็บในการสรางหนาเกีย่ วกับการเรียนการสอน
วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนีม้ อบอีเมลลและพื้นที่เว็บแกนักเรียนและครูทุกคน มีหนาขาวที่
จะใหเขามาวิเคราะหวจิ ารณกัน และยังมีซอฟทแวรตางๆที่ชวยในการดูแลหนาเว็บ และระบบขอมูล
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ซึ่งเต็มไปดวยทรัพยากรและเนื้อหาทางการศึกษามากมาย อาจารยมหาวิทยาลัย ครูจากโรงเรียน
ประถมและมัธยม รวมทั้งนักเรียนจํานวนกวาหาแสนคน สามารถคุยกันเกี่ยวกับหัวขอตางๆทั้งที่
เกี่ยวและไมเกีย่ วของกับการศึกษา
การเริ่มตนโครงการนี้เปนกาวสําคัญในการพัฒนาการศึกษา
เทคโนโลยีขาวสารในฮองกง138
เฮวิทซัน (Hewitson) ศึกษาการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาใหมในรัฐควีนส
แลนด ประเทศออสเตรเลีย และพบวาผูบริหารสถานศึกษาใหมที่มาจากสายการสอนโดยตรงและมี
ประสบการณในการสอนมานาน มักจะมีปญหาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผูบริหารสถานศึกษาทีม่ ี
ประสบการณในดานอื่นนอกเหนือจากการสอนหนังสือ
นอกจากนี้ยังพบวาปญหาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาใหมพบมากที่สดุ คือ ดานการบริหารการเงิน การจัดการเอกสารในสํานักงานและ
การสรางความสัมพันธชุมชน และในงานวิจยั ไดเสนอแนะใหผูบริหารสถานศึกษา ควรมีการ
เตรียมตัวกอนเขามาปฏิบัติงาน โดยการเขารับการอบรมจากหนวยงานที่เกีย่ วของ และการเขากลุม
เครือขายที่ชวยในการพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงาน
จากการวิจัยผูบริหารสถานศึกษาใหม
จํานวนมาก จากทั้ง 4 ภูมภิ าค ลวนกลาวถึงเครือขายที่เกิดขึ้นแลวจากความพยายามของผูบริหาร
สถานศึกษาเอง และความชวยเหลือของชุมชนและสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยกลุมเหลานี้ทาํ
หนาที่เสมือนการเปนเพื่อนในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาใน
กลุมเครือขาย ดังนั้นการสรางและพัฒนาระบบใหความชวยเหลือของผูบริหารสถานศึกษานัน้ จึง
ควรที่จะตองนํากลุมเครือขายที่มีอยูแลวเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบ หรือถายังไมมีระบบกลุม
เครือขาย สําหรับสถานศึกษาบางแหงก็ควรมีความพยายามในการสรางกลุมเหลานีใ้ หเกิดขึ้นตอไป
ก็จะเปนประโยชนที่ดีตอการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาตอไป139
แอบเบรลล(Abrell)ไดทําการวิจัยการจัดการเครือขายของอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมศึกษา
รัฐอิลลินอย
งานศึกษาชิ้นนี้อธิบายและวิเคราะหระบบเครือขาย ที่มีอยูระหวางอาจารยใหญ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐอิลลินอย อาจารยใหญเหลานีไ้ ดกรอกแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปนสาม
สวน สวนแรกเปนการถามขอมูลเกี่ยวกับดานชีวสังคมของอาจารย เชน อายุ
อายุราชการ
ประสบการณทางดานบริหาร รายได การศึกษา เปนตน สวนที่สอง ผูกรอกแบบสอบถามตอง
บอกชื่ออาจารยใหญโรงเรียนอื่นในรัฐอิลลินอย สามคนที่ผูตอบไดมีการสรางความสัมพันธแบบ
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 สวนทีส่ าม ผูกรอก
แบบสอบถามบอกประเด็นที่มักคุยในระหวางเครือขายและความถี่ในการพูดถึงประเด็นนัน้ ๆ
จากการศึกษาพบเครือขายทีส่ ามารถระบุได ระหวางอาจารยใหญโรงเรียนมัธยมในรัฐ
อิลลินอย จากการวิเคราะหผูตอบแบบสอบถาม พบวาอาจารยใหญที่มีการสรางเครือขายมีอายุเฉลี่ย
47 ป ทํางานในวงการการศึกษามา 23 ป และเปนอาจารยใหญมา 7 ป สวนใหญแลวอาจารยเหลานี้มี
รายไดมากกวา 50,000 เหรียญตอป ผูตอบแบบสอบถาม 61 เปอรเซ็นต มาจากโรงเรียนที่อยูใ นเขต
ชนบท เกือบหนึ่งในสาม (32 %) ของอาจารยใหญเหลานี้จบปริญญาเอก และ 88% เปนสมาชิก
สมาคมอาจารยใหญแหงรัฐอิลลินอย 86% ของผูตอบแบบสอบถามไดรับการศึกษาจากสถาบันใน
รัฐอิลลินอย 63% ของอาจารยใหญเหลานี้จะระบุการทําเครือขายกับอาจารยใหญทานอื่นไมเกิน 3
ทาน ประเด็นสําคัญๆที่มักจะถูกกลาวถึงในเครือขายระหวางอาจารยใหญเหลานี้ไดแก ระเบียบวินัย
ของนักเรียน หลักสูตร และบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลาววามีการติดตอกันใน
เครือขายเปนประจําทุกเดือน140
ริบเชสเตอรและเอ็ดเวริด ( Ribchester and Edwards) ไดศึกษาเกีย่ วกับความรวมมือของ
เครือขายโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท
พบวาชวงเวลาที่ฝายบริหาร
การศึกษาทองถิ่นไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก การใหความ
รวมมือระหวางโรงเรียนเปนยุทธวิธีเดียวทีข่ ยายวงกวาง สําหรับโรงเรียนที่กําลังเติบโตจํานวนนอย
ในกลุม วิธีนถี้ ือเปนวิธีชวยเหลือที่สําคัญกวาเรื่องใดๆ คุณคาของความรวมมือในเครือขายโรงเรียน
(ซึ่งเปนที่ยอมรับในโรงเรียนตางๆที่เขารวม) ดูเหมือนจะเปนตัวกลางในการไกลเกลี่ย ทั้งความตึง
เครียดภายในซึ่งเกิดขึ้นโดยปกติ ในการรวมมือระหวางเครือขายโรงเรียน ผลลบที่เกิดเนื่องจาก
การลดจํานวนฝายบริหารการศึกษาทองถิ่น (LEA) ซึ่งเปนผูสนับสนุน และเพื่อลดการแขงขันใน
การเพิ่มจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน เพิม่ ความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูที่รับ
ตําแหนงเปนผูป ระสานงาน หมายความวามีบทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในทองถิ่นธรรมดา
และสรางความเจริญเติบโต
เปนผลใหโรงเรียนทีเ่ กี่ยวของไดรับการยอมรับวาเปนโรงเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้ยังเนนความจริงที่วา อาจารยใหญในแตละโรงเรียนนั้นกําลังรวมกัน
ทํางานเพื่อขจัดการแขงขันระหวางโรงเรียน ซึ่งเปนกุญแจหลักหลังการปฏิรูปการศึกษาป 1988 ที่
สําคัญอีกประเด็น ก็คือ ความรวมมือระหวางเครือขายโรงเรียน ประกอบกับการผสมผสานจาก
การสนับสนุนและความไววางใจจากทองถิ่นอยางตอเนือ่ ง
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษากําลัง
เผชิญกับความกดดันจากฝายบริหารเบื้องบน
ในการเปลี่ยนโครงสรางของขอกําหนดการศึกษา
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ทองถิ่น ผลในแงบวกของการรวมมือในเครือขายอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนที่ยอมรับทั่วไป และ
ความชัดแจงนีค้ วรนําไปใชในการกระตุน ในการขยายการรวมตัวระหวางโรงเรียนในชนบท กัลตัน
(Galton) ไดโตแยงวา กฎหมายควรไดรับการเผยแพรใหรูทั่วกันในการอํานวยความสะดวกอยาง
เปนทางการในการรวมตัวของเครือขาย รวมถึงกลไกในการแบงปนทรัพยากรรวมกัน ที่สําคัญคือ
กระทรวงแรงงานและศึกษาธิการ ควรคาดการณลว งหนาในการใหความสนับสนุน การรวมมือ
ของเครือขาย ผานทางขอกําหนดของทรัพยากรที่มุงหมายเอาไว ควรมีการกระตุน การสนับสนุน
โดยเฉพาะสําหรับโรงเรียนที่ตองการเผยแพรความชํานาญการทางหลักสูตร ดวยการแลกเปลี่ยน
ครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ
ซึ่งลักษณะของความรวมมือแบบนี้ ถูกมองวาผูที่ตองพึ่งพาผูอื่นถูก
คุกคามในเรื่องของความเปนอิสระ เปนมุมมองที่เปนขอจํากัดอยางหลีกเลี่ยงไมได ทรัพยากร
สําหรับการจัดหาใหกับผูประสานงานเครือขายถาวร ผูใหคําแนะนํา หรือเจาหนาที่เสริมนัน้ มี
ความสําคัญอยางมากในการเพิ่มประสิทธิภาพความรวมมือกัน นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนอุปกรณ
การสอน ทรัพยากร และผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการตางๆนั้น สามารถใหความสะดวกอยางมี
ประสิทธิภาพ
โดยการพัฒนาความเชื่อมโยงโดยคอมพิวเตอรระหวางโรงเรียนที่หางไกลกัน
ตัวอยางการบุกเบิกอาจเปนเครื่องชี้ทางสูอนาคตได ถึงแมวาการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีราคาสูงในระยะเริ่มแรก แตการลงทุนนี้จะชวยเพิม่ ศักยภาพในการบรรลุผลและความรวดเร็ว
ในการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะทําหนาทีใ่ นการแกปญหาความยากลําบากในการปฏิบัติและความจริงที่
เครือขายตองเผชิญ141
เขตพื้นที่การศึกษา เมืองแคเบอรา ประเทศออสเตรเลีย รวมกับหัวหนาพัฒนาบุคลากรครู
ครูพลศึกษาและนักเรียนผูประสานงานทางดานสวัสดิการของโรงเรียนมัธยมแมรี่แลนด ไดทําการ
วิจัยเรื่อง “การศึกษาเสนทางสูการสอนและคานิยมที่มคี ุณภาพในดานการศึกษา ศึกษากรณีตัวอยาง
ของเครือขายโรงเรียนในเมืองแมรี่แลนด”
ไดทําการสํารวจแบบฝกหัดทางดานการศึกษาซึ่งได
ปรับปรุงดานวิชาการ ดานสังคม และผลการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในรัฐนิวเซาทเวลล เกี่ยวกับคุณภาพของการสอนและการไดรับการฝกฝนดานวิชาการ
โดย คณะครู นักเรียนและผูปกครองในเครือขายโรงเรียนของเมืองแมรี่แลนด ไดรับการยอมรับวา
วิธีการฝกทักษะดวยการบูรณาการแบบฝกรวมทั้งการใหมกี ารสะทอนความคิดเห็น การอภิปราย
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การยกตัวอยาง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การฟงแลวโตตอบ การแกปญหา การตัดสินใจ ทํา
ใหความคิดอยูใ นระดับสูงขึ้น142
นอรวิชและอิแวนส (Norwich and Evans) ไดศึกษาเรื่อง “เครือขาย : ความรวมมือระหวาง
โรงเรียนในการประชุมเกี่ยวกับ SEN (ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา)ในโรงเรียนทั่วไป
พบวา การใชวิธีการหลายๆวิธีที่จะทําใหโรงเรียนรวมมือกันในการใหความชวยเหลือพิเศษดาน
การศึกษา ซึ่งทําใหสามารถอธิบายรูปแบบตางๆในการใหความรวมมือ ไดระบุปจจัยตางๆที่
สัมพันธกับการจัดตั้งและการดําเนินงานในแตละปจจัย และยังสามารถอธิบายผลที่ไดที่เกี่ยวของ
กับปจจัยนั้นๆดวย ทั้งในดานบวกและดานลบ จากการศึกษานี้ไดนําเสนอหลักการเบื้องตนที่มี
ความสําคัญ และสงผลถึงการใหความชวยเหลือพิเศษทางดานการศึกษา โดยความรวมมือระหวาง
โรงเรียนนั้นสัมฤทธิผล ซึ่งก็เปนที่หวังกันวา ผลทีอ่ อกตามที่พรรณนาและเปนสมมติฐานของ
การศึกษาครั้งนี้ จะมีประโยชนแกผูสนใจทั้งหลาย ในการพัฒนาและผดุงไวซึ่งความชวยเหลือ
พิเศษทางดานการศึกษา เขาเชื่อวาผลการศึกษาที่มีความสําคัญมากในการใหความชวยเหลือพิเศษ
ดานการศึกษา
ซึ่งจะสงผลใหมีการตื่นตัวในการปรับโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการดาน
การศึกษา ตามระบบของความรวมมือนัน้ เครือขายตางๆเกิดความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
การผสมผสานความคิด ซึง่ เปนสถานการณที่มีความจําเปนในสถานการณปจจุบัน นัยสําคัญที่เขา
นําเสนอคือการสรางเครือขาย ซึ่งเขาใจในรูปของความรวมมือระหวางโรงเรียนนั้น มีนัยสําคัญทาง
สถิติและองคประกอบเกิดขึน้ ในเวลาที่เหมาะสม สําหรับการชวยเหลือนักเรียนดวยวิธีการ SEN
(ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา) อยางไรก็ตามเราควรตระหนักไมใชแคดานศักยภาพในดาน
บวก แตตองคํานึงถึงความเสี่ยงและขอจํากัดของเครือขาย นอกเหนือจากนั้นเราตองระลึกเสมอวา
ยังมีวิธีอื่นๆทีส่ ามารถสนับสนุนนักเรียนดวยวิธี SEN (ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา) เมื่อ
โรงเรียนเห็นพองที่จะรวมมือกัน การสรางเครือขายแสดงใหเห็นวา เปนวิธีที่มีความยืดหยุน เพื่อ
สนับสนุนนักเรียนดวย SEN (ความตองการเปนพิเศษดานการศึกษา) ณ ปจจุบันทีม่ ีความสับสนใน
องคกร ยังมีใหเห็น143
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ตอนที่ 4 แนวคิดและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบ
กูด (Good) ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบ (model) ไว 4 ประการ คือ
1) รูปแบบ คือแบบอยางของสิ่งหนึ่งที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา
2) รูปแบบ คือ ตัวอยางที่ทําใหเกิดการเลียนแบบ
3) รูปแบบ คือ แผนภูมิทใี่ ชเปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใชเปนหลักการ หรือแนวคิด
4) รูปแบบ คือ ชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน หรือเปนเปนองคประกอบที่
สามารถรวมตัวกันและเขียนเปนหลักการ144
ฮูเซนและโพสเลทเวสท (Husen and Postlethwaite) กลาววา รูปแบบมีความหมายที่
แตกตางจากทฤษฎี เพราะรูปแบบยังไมใชขอ เท็จจริงที่ไดพิสูจนแลว รูปแบบยังเปนสวนหนึ่งที่
ผูวิจัยพยายามวิเคราะหความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันขององคประกอบอยางเปนระบบ ดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรเพื่อที่จะนําเสนอรูปแบบมาใชประโยชน145
สโตนเนอรและแวนเคล (Stoner & Wankel)146 ไดใหความหมายของรูปแบบวา รูปแบบ
เปนแบบจําลองความจริงของปรากฏการณ
เพื่อทําใหเขาใจความสัมพันธที่สลับซับซอนของ
ปรากฏการณนั้นไดงายขึ้น ในขณะทีว่ ิลเลอร (Willer)147 กลาววา รูปแบบเปนการสรางมโนทัศน
(conceptualization) เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ โดยอาศัยความมีเหตุผลที่เปนระบบแบบทางการ
และมีจุดมุงหมายเพื่อการกระทําใหเกิดความกระจางชัดทั้งในเรื่องของนิยาม ความสัมพันธและ
ขอความที่เกีย่ วของ
อุทุมพร จามรมาน กลาววารูปแบบ หมายถึงโครงสรางของความเกีย่ วของระหวางหนวย
ตางๆ หรือตัวแปรตางๆ ซึ่งนาจะมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปร และตัวแปรดังกลาวตางมีความ
เกี่ยวของเชิงสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและกัน148
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กลาวโดยสรุป รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองที่ไดยอขนาดของจริงใหเล็กลง หรือหมายถึง
สิ่งที่แสดงถึงโครงสรางของความสัมพันธกันขององคประกอบ หรือตัวแปรตางๆเพื่อที่จะชวยใน
การวิเคราะหปญหาและเขาใจถึงสิ่งตางๆไดงายและดีขนึ้
นิยามและสัญลักษณของโมเดล
ตัวแปรที่ใชในโมเดลการวิจัยแบงเปนสองประเภท คือ
a.
ตัวแปรภายนอก(exogenous variables) หมายถึง ตัวแปรที่นักวิจยั ไมสนใจ
ศึกษาสาเหตุของตัวแปรเหลานี้ ตัวแปรสาเหตุของตัวแปรภายนอกจึงไมปรากฏในโมเดล
b.
ตัวแปรภายใน(endogenous variables) หมายถึง ตัวแปรที่นกั วิจยั สนใจ
ศึกษาวาไดรับอิทธิพลจากตัวแปรใด สาเหตุของตัวแปรภายในและแสดงไวในโมเดลอยางชัดเจน
เมื่อแบงประเภทของตัวแปรในโมเดลการวิจัยตามลักษณะการวัดตัวแปร จะแบงไดสอง
ประเภทคือ ตัวแปรแฝง ( latent or unobserved variables) และตัวแปรสังเกตได (observed or
manifest variables) ตัวแปรแฝงเปนตัวแปรสังกัปเชิงสมมติฐาน (hypothetical variables) ที่ไม
สามารถวัดไดโดยตรงแตมีโครงสรางทางทฤษฎีที่แสดงผลออกมา ในรูปของพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได ตัวแปรแฝงเปนตัวแปรที่ปลอดจากความคลาดเคลื่อนในการวัด นักวิจยั ศึกษาตัวแปร
แฝงโดยการวัดตัวแปรพฤติกรรมที่สังเกตไดแทน และประมาณคาตัวแปรแฝงไดจากการนํากลุมตัว
แปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชีข้ องตัวแปรแฝงตัวนั้นมาวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ใน
การเขียนภาพโมเดลการวิจยั นักวิจัยใชสัญลักษณรูปวงกลมหรือวงรีแทนตัวแปรแฝง และใชรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแทนตัวแปรสังเกตได สําหรับความสัมพันธระหวางตัวแปร
นั้นนักวิจยั ใชสัญลักษณรูปลูกศร (
) แทนความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตนกับ
ตัวแปรตาม หัวลูกศรแสดงทิศทางของอิทธิพลและใชรูปลูกศรสองหัวเสนโคงแทนความสัมพันธ
หรือสหสัมพันธระหวางตัวแปร
สมการแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรในโมเดลการวิจัย เรียกวา
โมเดลสมการ
โครงสรางเชิงเสน (linear structural equation model) โมเดลถดถอยเชิงเสนแบบงายที่มีเพียง
สองตัวแปรเปนโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน ชื่อเรียกวา เชิงเสน (linear) ไดมาจากลักษณะของ
สมการซึ่งทั้งตัวแปรและพารามิเตอรตางก็ยกกําลังหนึ่งชื่อที่เรียกวาโครงสราง (structure) ไดมาจาก
ลักษณะของโมเดล ซึ่งเปนสมการแสดงโครงสรางเชิงสัมพันธเชิงสาเหตุตามทฤษฎีระหวางตัวแปร
และเนื่องจากโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนแสดงโครงสราง ในรูปความสัมพันธเชิงเสนดังกลาว
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แลว โมเดลสมการโครงสรางเชิงเสนจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา โมเดลความสัมพันธโครงสราง
เชิงเสน หรือ โมเดลลิสเรล (LInear Structure RELationship model or (LISREL Model )149
ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล
ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล มีอยู 5 ประการ ดังนี้
1. โปรแกรมลิสเรลใชทฤษฎีทางสถิติวิธีไลคลิฮูดสูงสุด (maximum likelihood statistical
theory) หรือวิธี ML เปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล
2. ลักษณะของโมเดลในโปรแกรมลิสเรล ประกอบดวยโมเดลที่สําคัญ 2 โมเดล คือ
โมเดลการวัด (Measurement Model) และโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model)
โมเดลการวัดทําใหโปรแกรมลิสเรลสามารถแกปญหาความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement
error ) ได โดยใชหลักการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน หรือการวิเคราะหยืนยันองคประกอบ
(confirmatory factor analysis) ในการประมาณคาตัวแปรแฝงตามโมเดลสัมพันธเชิงโครงสราง
ระหวางตัวแปรที่สังเกตไดกบั ตัวแปรแฝงแลวใชตัวแปรแฝงไปวิเคราะหขอมูล
สวนโมเดลการ
สมการโครงสรางในโปรแกรมลิสเรลนั้น ครอบคลุมลักษณะความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนทุก
รูปแบบ
3. โปรแกรมลิสเรลสามารถใชตรวจสอบ โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวาง
ตัวแปรตามทฤษฎีวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเพียงใด การตรวจสอบไดหลายวิธี โดยใชไคสแควร
ดัชนีวดั ความพอเหมาะพอดี หรือดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน(goodness of fit index= GFI)
และรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (root of mean square residuals=RMR) ในการ
ตรวจสอบ เมื่อโมเดลและขอมูลสอดคลองกัน ผลการประมาณคาพารามิเตอรดว ยวิธี ML จะมี
ความถูกตองตรงตามคาพารามิเตอร เมื่อโมเดลและขอมูลไมสอดคลองกับโปรแกรมลิสเรลจะมี
แนวทางแนะใหนักวิจยั ปรับเปลี่ยนเสนทางอิทธิพลในโมเดล หรือตรวจสอบความคลาดเคลื่อนใน
การวัดของตัวแปร จนกวาจะไดผลการวิเคราะหที่ตองการ
4. ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล คือ ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหขอมูล เมื่อ
วิเคราะหอิทธิพล(path analysis) ดวยโปรแกรมลิสเรล ขอจํากัดในเรือ่ งขอตกลงเบื้องตนจะมีนอย
กวา ทําใหผลการวิเคราะหมคี วามถูกตองมากกวาการวิเคราะหขอมูลแบบเดิม
5. ลักษณะเดนของโปรแกรมลิสเรล คือ การมีโปรแกรมวิเคราะหขอ มูลขั้นตนในการ
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(PREprocessor for LISrel) เพื่อใชเปนโปรแกรมสําหรับการคัดเลือกหรือสกรีนขอมูลและสรุป
ขอมูลที่เปนตัวแปรพหุนาม (multivariate data screening and data summarizing)150
เมื่อนักวิจัยมีโมเดลลิสเรลเปนสมมติฐานวิจัยแลว
วิเคราะหโมเดลลิสเรลทําโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร ชื่อ LISREL ซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชในการวิเคราะห
ขอมูล สําหรับโมเดลการวิจัยแบบโมเดลลิสเรล การดําเนินการวิเคราะหโมเดลลิสเรลมีขั้นตอน 6
ขั้นตอน 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
151

เรื่องเดียวกัน , 10-11.
เรื่องเดียวกัน, 23-24.
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ขั้นตอนการวิเคราะหโมเดลลิสเรล
โมเดลลิสเรล
การกําหนดขอมูลจําเพาะ
การระบุความเปนไดคาเดียว
ขอมูลเชิงประจักษ

การประมาณคาพารามิเตอร

การปรับโมเดล

เมตริกความแปรปรวน-ความแปรปรวน
ตรวจสอบความกลมกลืน
ไมกลมกลืน
กลมกลืน
การแปลความหมายโมเดล
แผนภูมิที่ 19 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหโมเดลลิสเรล
ที่มา : นงลักษณ วิรัชชัย , โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย , พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2542 ), 23-24.
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
วัตถุประสงคสําคัญของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ คือ การวิเคราะหเพื่อสํารวจ
และระบุองคประกอบรวมทีส่ ามารถอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตได ผลที่ไดจากการ
วิเคราะหองคประกอบ ทําใหนกั วิจัยลดจํานวนตัวแปรสังเกตไดในการวิเคราะหตอไป โดยการ
สรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม ขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหองคประกอบและ
วิธีการแตละขัน้ ตอนทั้ง 4 ขัน้ ตอน ดังนี้

118
1. การเตรียมเมทริกซสหสัมพันธ เมทริกซสหสัมพันธที่จะใชเปนขอมูลในการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหองคประกอบประเภทอื่นมี 2 แบบ คือ แบบอาร (R-type)
และแบบคิว (Q-type) โดยปรกติการวิเคราะหองคประกอบที่ใชกนั อยูในงานวิจัยทัว่ ไป ใชขอมูลที่
เปนเมทริกซสหสัมพันธแบบอาร เพื่อศึกษาตัวแปรแฝงที่แสดงออกเปนตัวแปรสังเกตได แตการ
วิเคราะหองคประกอบควรใช เมทริกซสหสัมพันธแบบคิวดวย
2. การสกัดองคประกอบขั้นตน (Extraction of the Initial Factors) เปาหมายของการ
สกัดองคประกอบขั้นตน ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ คือ การแยกองคประกอบรวม
ใหมีจํานวนองคประกอบนอยที่สุด ที่สามารถนําคาน้ําหนักองคประกอบไปคํานวณคาเมทริกซ
สหสัมพันธ ไดคาใกลเคียงกับเมทริกซสหสัมพันธของตัวแปรสังเกตไดอันเปนขอมูลเชิงประจักษ
กระบวนการสกัดองคประกอบนั้น คอมพิวเตอรมีการคํานวณทวนซ้ําหลายรอบ เริ่มจาก
ตั้งสมมติฐานวามีองคประกอบเพียงองคประกอบเดียวแลวนําคาแฟคเตอรเมทริกซไปคํานวณหา
เมทริกซสหสัมพันธ เปรียบเทียบกับเมทริกซขอมูลเชิงประจักษ ถายังมีความแตกตางมากจะ
ตั้งสมมติฐานวามีสององคประกอบ แลวดําเนินการวิเคราะหใหมเรื่อยๆไปจนกวาจะไดเมทริกซ
สหสัมพันธที่คํานวณไดนั้นมีคาใกลเคียงกับขอมูลเชิงประจักษ
3. วิธีการหมุนแกน (Method of Rotation) เทคนิคการหมุนแกนในการวิเคราะห
องคประกอบพัฒนาโดย L.L. Thurstone เมื่อ ค.ศ.1947 Thurstone ใชหลักการหมุนแกนอางอิง
(reference axes) ซึ่งเปนแกนแทนองคประกอบใหอางอิงผานจุดพิกัดของตัวแปรใหมากทีส่ ุด
เพื่อใหไดองคประกอบที่มีโครงสรางงาย (simple structure) ไมซับซอน ซึ่งมี 3 วิธี คือ การหมุน
แกนโดยใชกราฟ การหมุนแกนโดยวิธีการวิเคราะหใหไดผลตามเกณฑที่กําหนด และวิธีการหมุน
แกนใหเมทริกซองคประกอบมีลักษณะตามเมทริกซเปาหมายที่กําหนด
4. การสรางตัวแปรประกอบหรือสเกลองคประกอบ เมื่อไดเมทริกซองคประกอบจากการ
วิเคราะหองคประกอบ หลังจากมีการหมุนแกนแลวงานสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การสรางตัวแปร
ประกอบ (composite variable) หรือสเกลองคประกอบ (factor scale) ในที่นี้นักวิจัยตองพิจารณา
กอนวาจะสรางหรือใชองคประกอบ จํานวนมากนอยเทาไร152

152
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การทดสอบรูปแบบ
คีฟส(Keeves) ไดกลาววาปญหาที่เปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนารูปแบบ
ทางวิจยั การศึกษา คือการสรางรูปแบบขึ้นมาเพื่ออธิบายเทานั้น ไมไดมีการนําไปทดสอบรูปแบบให
ไดขอมูลเชิงประจักษเปนทีย่ อมรับ ฉะนั้น การสรางรูปแบบที่ดีตองมีการทดสอบรูปแบบควบคูไป
ดวย ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้น จะมีขอมูลเชิงปริมาณและตัวเลข
ทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษาบางเรื่องยังมีขอจํากัด ไม
สามารถกระทําไดชัดเจนในเชิงสถิติ ดังนั้น อีสเนอร (Eisner) จึงไดเสนอแนวคิดของการทดสอบ
หรือการประเมินโดยใชผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่ตองการสาระรายละเอียดทางเนื้อหามากกวาการ
ทดสอบเชิงสถิติ โดยเชื่อวาการรับรูที่เทากันจะเปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูรู ซึ่งแนวคิดในการ
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิเปนดังนี้
1. การประเมินตามแนวทางนี้
ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง
โดยเฉพาะในประเด็นที่ถูกนํามาพิจารณา โดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและการตัดสินใจแต
อาจจะมีการผสมผสานปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเขาดวยกัน
ตามวิจารญาณของผูทรงคุณวุฒิ
โดยทั้งนี้เพื่อใหไดขอสรุปที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งที่ตองการประเมิน
2. การประเมินทีเ่ ปนความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมินเปนการพัฒนามา
จากรูปแบบการวิพากษงานศิลป ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย ตองใชความรู
ความสามารถอยางแทจริง ไมสามารถวัดไดดว ยเครื่องมือใดๆ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเทานั้นที่จะ
เขาใจอยางแทจริง
รูปแบบนี้จึงเปนที่นิยมใชในวงการศึกษาทีต่ องการความลึกซึ้งและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
3. รูปแบบที่ใชตวั บุคคลจะมีผทู รงคุณวุฒิเปนผูประเมิน โดยใหความเชื่อถือผูทรงคุณวุฒิมี
ความยุติธรรมและมีดุลยพินจิ ที่ดี โดยมาตรฐานและเกณฑในการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒินนั้ มา
จากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง
4. เปนรูปแบบทีย่ อมใหความยืดหยุน ในกระบวนการทํางาน ของผูทรงคุณวุฒิตามความถนัด
และความตองการ ตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญ การบงชี้ขอมูลที่ตองการ การเก็บรวบรวมการ
ประมวลผล การวินิจฉัยขอมูลและวิธีการนําเสนอ153
จากขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหโมเดลลิสเรล ทําใหโมเดลลิสเรลมีขอดีที่เดนชัด
มาก ดังนี้
1. เปนโมเดลที่มีความสามารถในการประมาณคาพารามิเตอรความคลาดเคลื่อน
153

J.P. Keeves, Educational research , methodology , and measurement : An
international Handbook (Oxford : Pergamon press , 1988),88.
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2. เปนโมเดลที่ยอมใหความแปรปรวนรวมระหวางเทอมความคลาดเคลื่อนมีคาเทากับศูนย
3. สามารถวิเคราะหโมเดลลิสเรลที่มีตัวแปรแฝง
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลลิสเรลนั้น การตรวจสอบความกลมกลืน
ระหวางโมเดลที่เปนสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาสถิติและดัชนีวัดความ
สอดคลองกลมกลืน ตอไปนี้
1. คาไค-สแควร (Chi-Square) เปนคาที่ใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติวาฟงกชนั ความ
กลมกลืนมีคาเปนศูนย โดยที่คาไค-สแควร สูงมาก แสดงวาฟงกชันความกลมกลืน มีคาแตกตาง
จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ถาคา
ไค-สแควร ต่ํามาก หรือมีคา เขาใกลศูนยมาก แสดงวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ
2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ( Goodness of Fit Index : GFI) ในการวิเคราะหโมเดล
ดวยโปรแกรมลิสเรล คาไค-สแควร มีคาสูงมากเมื่อเทียบกับองศาอิสระ นักวิจัยปรับโมเดลใหม
ถาผลการวิเคราะหที่ไดใหม คาไค-สแควร มีคาลดลงมากกวาคาแรก
แสดงวาโมเดลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษมากขึ้น นั่นคือ ดัชนี GFI เปนอัตราสวนของผลตางระหวางคา
ฟงกชั่นความกลมกลืนจากโมเดลกอนปรับและหลังปรับ
กับฟงกชั่นความกลมกลืนกอนปรับ
โมเดล ดัชนี GFI มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ คา GFI
มีคาเขาใกล 1
3. ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI )
เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ จํานวนตัวแปรและขนาดของกลุม
ตัวอยาง ไดคา ดัชนี AGFI ที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกับดัชนี GFI
4. คาไค-สแควรสัมพันธ (Relative Chi-Square) เปนคาสถิติที่ใชเปรียบเทียบระดับความ
กลมกลืนระหวางโมเดลที่มอี งศาอิสระไมเทากัน โมเดลที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษดี
ควรมีคาไค-สแควรสัมพันธ ไมเกิน 2
สําหรับการตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ นําสมการโครงสรางตามทฤษฎีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ มาหาความสอดคลองโดยใชโปรแกรมลิสเรล ประมาณคาพารามิเตอร โดยวิธี
ไลคลิฮูดสูงสุด ( Maximum Likelihood Estimate) ตามโมเดลที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งผลการวิเคราะหจะเสนอในรูปการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน ระหวางตัวแปรคาสถิติสําคัญ
ที่ใชตรวจสอบ ความสอดคลองของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ คือ คา Chi-Square ดัชนี GFI
(Goodness of Fit Index) ดัชนี AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index )
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การวิเคราะหองคประกอบ
การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เปนเทคนิคทางสถิติที่มีวัตถุประสงคใน
การลดปริมาณของตัวแปรใหมีจํานวนนอยลง เพื่อใหงายตอความเขาใจหรือวิเคราะหองคประกอบ
จะถูกนํามาใชในการกําหนดวา ความสัมพันธของตัวแปรจะสามารถอธิบายดวยตัวแปรที่มีจํานวน
นอยลงไดหรือไม โดยยึดหลักวา การที่ตัวแปรหรือขอมูลตางๆมีความสัมพันธก็เพราะตัวแปร
ตางๆเหลานั้นมีองคประกอบรวมกัน (Common Factor) ซึ่งสังเกตไดจากการจับกลุมของตัวแปร
หรือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่งมีความสัมพันธกันสูง
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
อุทุมพร จามรมาน กลาวถึงขั้นตอนสําคัญ 2 ขั้นตอน คือ การสกัดองคประกอบ
(Factor Extraction) และการหมุนแกนองคประกอบ (Factor Rotation)
การสกัดองคประกอบ จะพยายามที่จะใหไดความแปรปรวนมากทีส่ ุด สําหรับ
องคประกอบแตละตัว หลังจากที่สกัดองคประกอบรวมของตัวแปรตางๆไดแลว ก็จะทราบวาตัว
แปรใดมีองคประกอบรวมกับตัวแปรใด โดยดูจากเมตริกซน้ําหนักองคประกอบ ซึ่งชี้ใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบแตละตัวแปรตางๆเหลานั้น องคประกอบใดสกัดไดกอนการ
หมุนแกน ในบางครั้งก็ยากแกการอานและการตีความหมาย วัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการวิเคราะหองคประกอบคือ การหาองคประกอบที่มีความหมาย
องคประกอบที่ไดจะมี
ความหมายชัดเจนก็ตอเมื่อประกอบดวยตัวแปรที่มีความสัมพันธกันมากที่สุด และมีน้ําหนักมาก
ตอองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเปนพิเศษ
หลังจากสกัดตัวแปรมักพบวา
องคประกอบแรกทีห่ าไดจะอธิบายความแปรปรวนรวม
ระหวางตัวแปรไดมากกวาองคประกอบตัวตอมาตามลําดับ
องคประกอบที่สองจะอธิบายความ
แปรปรวนที่เหลือจากการอธิบายความแปรปรวน ที่เหลือจากการอธิบายดวยองคประกอบตัวแรก
องคประกอบตัวที่สามจะอธิบายความแปรปรวนที่เหลือจากการอธิบายดวยองคประกอบ 2 ตัวแรก
เชนนี้เรื่อยไป จากผลการสกัดองคประกอบ ในบางครั้งพบความสลับซับซอนขององคประกอบ ใน
กรณีที่ตวั แปรตัวหนึ่งมีน้ําหนัก (Factor Loading) บนองคประกอบมากกวา 1 ตัว ยิ่งมีความ
สลับซับซอนขององคประกอบมากเทาใด ความยุงยากในการแปลความหมายขององคประกอบและ
ตัวแปรก็มีมากเทานั้น ดังนัน้ จึงตองลดความสลับซับซอนของตัวแปรใหต่ําลง เพื่อตัวแปรแตละตัว
จะมีน้ําหนักบนองคประกอบเพียงตัวเดียว ซึ่งการลดความซับซอนของตัวแปรลง ทําไดโดยการ
หมุนแกนนัน่ เอง154
อุทุมพร จามรมาน , วิธีวิเคราะหตวั ประกอบ (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจยั การศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2532), 38-40.
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สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม
ซึ่งผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร” โดยนําแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมของ
นักวิชาการและนักทฤษฎี ไดแก เดวิสและนิวสตอม (Davis and newstrom)
เฮาส (House)
แอนโทนี่ (Anthony) ซัชคิน (Sashkin) พุตตี้ (Putti) ครานดอลลและพารแนลล (Crandall and
Parnell ) มอสและโรวลิส (Moss and Rowles) บราวเนลล (Brownell) สแวนสเบอรก
(Swansburg) อุซซี่ (Uzzi) ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) มาวิเคราะหองคประกอบของการ
บริหารแบบมีสวนรวมของเครือขายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สําหรับการวิเคราะห
ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลได นํ า แบบการประเมิ น คุ ณ ภาพเครื อ ข า ยโรงเรี ย นของสํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร มาวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน เพื่อทราบระดับ
ประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังรวบรวม
วรรณกรรมเกี่ยวกับเครือขายโรงเรียน และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ ไปสูงานวิจัยและการ
ออกแบบสอบถามตอไป

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุ งเทพมหานครนี้ เป นการดําเนิน การวิจัย โดยใชร ะเบี ยบวิธีวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive
Research) มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม
สังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อทราบระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการเครือขายโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการวิจัย และ
ระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบ
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปญหาและความตองการของเครือขายโรงเรียน
จาก
เอกสารตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย ของหนวยงานตาง ๆ และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยดานการบริหารเครือขายโรงเรียน แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยดานประสิทธิผลการบริหารองคการ แนวคิดทฤษฎีเรื่องรูปแบบ ที่เกี่ยวของกับ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทําโครงการ
การวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทําโครงรางการวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษา และนํามา
ปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดแนวคิดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
2.1 การวิเคราะหเอกสาร (documentary research) โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศ
ที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ประสิทธิผลองคการ การบริหารเครือขาย และทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ เพื่อเปนแนวทางในการ
สัมภาษณความคิดเห็น
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2.2 การสั มภาษณ ความคิดเห็นของผู เกี่ยวของ ผูเ ชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 25 คน จําแนกออกเปน 7 กลุม โดยเลือกจากประสบการณของผูให
สัมภาษณ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงประเภทของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณ

1.
2.
3.
4.

กลุม
ผูบริหารระดับสูง
ผูบริหารระดับกลาง
ศึกษานิเทศก
นักวิชาการ

5. ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
6. ผูอ ํานวยการโรงเรียน
7. รองผูอํานวยการโรงเรียน

ระดับ
กทม.
สํานักการศึกษา
สํานักการศึกษา
มหาวิทยาลัย
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

ชื่อสังกัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

ดําเนินการสัมภาษณจากบุคคล ดังตอไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงตําแหนงของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิผูใหสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ
1. ผูบริหารระดับสูง
2. ผูบริหารระดับกลาง
3. ศึกษานิเทศก
4.
5.
6.
7.

นักวิชาการ
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน

ตําแหนง
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหนาศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
อาจารยมหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการบริหารเครือขายโรงเรียน
กรรมการบริหารเครือขายโรงเรียน
กรรมการบริหารเครือขายโรงเรียน
รวม

จํานวน(คน)
2
3
1
2
2
6
7
2
25 คน
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ขั้นตอนที่ 3 สรางกรอบแนวคิด (framework)
3.1 โดยการนําตัวแปรที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 มาทําการสังเคราะหตัวแปร
ดานการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งจะไดตัวแปรที่สงผลโดยตรงและโดยออมรวมทั้งขอมูลเชิง
ปริมาณ เพื่อนํามาสรางรูปแบบการบริหารงานเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
3.2 นํ า รู ป แบบที่ ไ ด ม าเป น กรอบในการสร า งเป น แบบสอบถาม เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสราง
เพื่อหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามใน
แบบสอบถามกับโครงสรางเนื้อหา IOC (Index of item-Objective Congruence) จากผูเชี่ยวชาญ
และเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงรายขอกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงทั้งฉบับ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ไดแก
1) ผศ.ดร.มัย
สุขเอี่ยม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
2) ดร.ชูชาติ
พวงสมจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
3) ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฐรบํารุง
4) ดร.อํานาจ
ชางเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผตัน
5) นายไพรัช
อรรถกามานนท อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาวิเคราะหหาคา IOC โดยมี
เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี้
ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 คัดเลือกไวใชได
ขอคําถามที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุง ใหตัดทิ้ง ปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 4 การศึกษาความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
4.1 เปนการนําแบบสอบถามที่ผานผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 เรียบรอยแลว มาปรับปรุงตามคํา
เสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.2 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําไป ไปทดลอง
ใชกับประชากรที่ไมใชกลุม(try out) จํานวน 30 คน แลวนําคําตอบมาคํานวณคาความเชื่อมั่น โดย
ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient ) และปรับปรุง
แบบสอบถาม หลังจากนัน้ จึงนําแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร
โรงเรียนและรองผูบริหารโรงเรียนหรือครู(กรณีไมมีรองผูบริหารโรงเรียน) จํานวน 642 คน
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และทํา
การวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม LISREL

126
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม โดยนําขอมูลที่
ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะห แปลผลการวิเคราะห เพื่อหารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม โดยใชสถิตวิ ิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ไดองคประกอบที่เปนปจจัย
การบริหารแบบมีสวนรวมในสวนของตัวแปร และยืนยันรูปแบบความสัมพันธกับประสิทธิผล
โดยรูปแบบ LISREL
ขั้นตอนที่ 6 การสัมภาษณเพือ่ เปนการยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการนําแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ใหแกเครือขายโรงเรียนที่มปี ระสิทธิผลที่สุด 5 อันดับ ตรวจสอบครั้งสุดทาย
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ พิมพ และสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ
ตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอจบการศึกษา
การดําเนินการวิจัยซึ่งประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังแผนภูมิแสดงขั้นตอนการวิจัยแผนภูมิที่
21 ดังนี้
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอน

การดําเนินการ

ผลที่ได

ตอนที่ 1 การเตรียมโครง
รางงานวิจัย

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

ไดโครงรางการวิจัยเพื่อ
เสนอขออนุมัติหัวขอดุษฎี
นิพนธ

ขั้ น ต อ น ที่ 2 ก า ร
กํ า หนดแนวคิ ด รู ป แบบ
ก า ร บ ริ ห า ร เ ค รื อ ข า ย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหาร

ไดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย

ขั้นตอนที่ 3 สรางกรอบ
แนวคิด (framework)

3.1 สังเคราะหตัวแปรในตอนที่ 2
3.2 นำไปหาคาดัชนีความสอดคลอง คา IOC

ขั้นตอนที่ 4 การศึกษา
ความเปนไปไดของรูป
แบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร

4.1 ปรับปรุงตามคําเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.2 นําแบบสอบถามไปทดลอง (try out)กับ
ประชากรที่ไมใชตัวอยาง 30 คน และนําหาคา
ความเชื่อมั่น โดยวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ปรับปรุงนําไปเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง 708 คน

ไดแบบสอบถามที่
สมบูรณ

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจ
สอบและสรางรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวน
รวม

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

ไดองคประกอบการ
บริหารแบบมีสวนรวม
สรางเปนรางรูป
แบบการบริหารเครือขายฯ

ขั้นตอนที่ 6 การ
สัมภาษณเพื่อเปนการ
ยืนยันรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียน

สัมภาษณเจาะลึกและนําแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)ใหแกเครือขายโรงเรียนที่
มีประสิทธิผลที่สุด 5 อันดับตรวจสอบครั้ง
สุดทาย

ไดรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัด กรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ 7 การรายงาน
ผลการวิจัย

รายงานผลการวิจัยและปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตามคําเสนอแนะ

รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ

งานแบบมีสวนรวม ประสิทธิผล เครือขาย
2. สัมภาษณผูเกี่ยวของ 7 กลุม 25 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงมา

แผนภูมิที่ 20 แสดงขั้นตอนการวิจัย

รูปแบบสมมติฐานการ
บริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม
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ระเบียบวิธีวิจัย
แผนแบบงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวแปรเดียว ศึกษาสภาวการณ โดยไมมีการทดลอง (the
one-shot, non-experimental case study design)
O

R

X

แผนภูมิที่ 21 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจยั
R หมายถึง กลุมตัวอยางจากกรรมการเครือขายโรงเรียนที่ไดจากการสุมอยางงายจํานวน 642 คน
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ตัวแปรขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตัวแปร
องคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมและดานประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษาของเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุม
ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา การสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยตาม
รายละเอียดดังนี้
ประชากร
คณะกรรมการเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 436 โรงเรียนๆ ละ 2
คน จํานวนประชากรทั้งสิ้น 872 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือครู(กรณีไมมรี องผูอํานวยการโรงเรียน )
กลุมตัวอยาง
การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสุมเครือขายโรงเรียน
(Cluster Sampling) โดยสุมเครือขายโรงเรียนอยางงาย (Simple Random Sampling)และกรรมการ
เครือขายโรงเรียนของทุกโรงเรียนในเครือขายเปนกลุมตัวอยาง ใหไดขนาดตัวอยางตามสัดสวน
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ของประชากร ทั้งสิ้น 872 คน
ในการวิจัยครั้งนี้ผวู ิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง
สําเร็จรูปของ เครจซี่ และ มอรแกน (Krejcie and Morgan )164 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 269 คน แต
เนื่องจากการวิเคราะหปจจัยตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ จึงไดสุมกลุมตัวอยาง 67 เครือขาย
จํานวน 354 โรงเรียนๆละ 2 คน รวมทัง้ สิ้น 708 คน ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง

จํานวน
เครือขาย
80
เครือขาย

ประชากร
จํานวน
จํานวน
จํานวน
โรงเรียน กรรมการเครือขายฯ เครือขาย
436
872 คน
67
โรงเรียน
เครือขาย

กลุมตัวอยาง
จํานวน
จํานวน
โรงเรียน กรรมการเครือขายฯ
354
708 คน
โรงเรียน

ตัวแปร ประกอบดวย 3 ตัวแปร
ตัวแปรขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา อายุราชการ และตําแหนง
ตัวแปรดา นการบริ หารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนร วม ซึ่งมีองคประกอบหลัก มี 7
องคประกอบ ซึ่งจากการวิเคราะหเอกสารตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการบริหาร
แบบการมีสวนรวม ไดแก เฮาส (House ) เสนอปจจัย 3 ประการ ที่มีความสําคัญและจําเปน
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)สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (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) การมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง (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.

130
Change) การบริหารแบบมีสวนรวมตามแนวคิดของเดวิสและนิวสตรอม (Davis and Newstrom)
นั้น
ผูนํามีความจําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment) องคการ
(Organization) เปนการจัดองคการแบบมีสวนรวม ภาวะผูนําที่เอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม
(Leadership) การใชเทคโนโลยีในการบริห าร (Technology) การสงเสริมสนับสนุน ผูรวมงาน
(Employees)ใหมีโอกาสในการมีสวนรวมในการบริหาร องคประกอบหลักไดใชแนวคิดทฤษฎี
ของDavis and Newstrom สวนองคประกอบยอยไดรวบรวมทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวน
รวมจากนักทฤษฎีมากมายที่กลาวมาและรวมถึงแนวคิดของทฤษฎีของพุตตี้ (Putti) ครานดอลล
และพารแนลล (Crandall and Parnell ) มอสและโรวลิส (Moss and Rowles) บราวเนลล
(Brownell) อุซซี่ (Uzzi) สแวนสเบอรก (Swansburg)ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel) รวมถึง
แนวคิ ด และงานวิ จั ย ทั้ ง ในและต า งประเทศจากแนวคิ ด เรื่ อ งเครื อข า ย และจากการสั ม ภาษณ
ผูเกี่ยวของกับการบริหารเครือขายโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการบริหารแบบมีสวนรวม 25 คน ซึ่งผูวิจัยไดสรุปวิเคราะหเปนความหมายของแตละตัว
แปรตามรายละเอียดดังนี้
1. องคประกอบดานการสรางบรรยากาศแบบมีสวนรวม หมายถึง มีการไววางใจกัน เปด
ใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก มีบรรยากาศของการทํางานที่เทาเทียม เสมอภาค เปน
ประชาธิปไตย มีความเปนธรรมและโปรงใส มีการยกยอง ชมเชย และใหความดีความชอบที่
เหมาะสม มีความผูกพัน ดวยความรูสึกของความเปนเจาของเครือขายรวมกัน มีความเปน
กัลยาณมิตร พึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหขึ้นมาเทาเทียม มีความเขมแข็ง
สามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุนจากภายนอก มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของ
ตัวเอง กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูห นวยใหญ บรรยากาศองคการเอื้อ
ตอการทํางานแบบทีม
บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและความรวมมือ
บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน บรรยากาศการประชุมแบบไมเปน
ทางการ เปนกันเอง
2. องคประกอบดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม หมายถึง มีการจัด
องคการแบบเครือขายโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนในเครือขาย ประมาณ 4-8 โรงเรียน แตละ
โรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูแทนครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการ
โรงเรียน)รวมเปนกรรมการ
การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมายที่
กําหนด กําหนดบทบาทการดําเนินงานของสมาชิกชัดเจน และปฏิบัติตามบทบาทได มีระเบียบ
กฎ กติกา หรือขอบังคับนอย บริหารงานอยางเปนเอกภาพ เปนองคการในลักษณะเครือขายที่
บริหารแบบมีสวนรวมภายในเครือขายโรงเรียนและระหวางเครือขายมุง เนนคุณภาพการ
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ประสานงานบริการและชวยเหลือ มีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกที่มีความรูค วามสามารถเปน
ที่ปรึกษาเครือขายโรงเรียน
3. องคประกอบดานภาวะผูนํา หมายถึง ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสู
สมาชิก มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนแกนนําในการประสานงานที่เขมแข็ง บริหารบนพื้นฐานของ
ขอมูล ใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของสมาชิกที่ไมคอยแสดงออก ปองกันคนทีม่ ี
บุคลิกครอบงํา เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอื่น กระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆและกลั่นกรอง
ทางเลือก ชะลอการประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน รับฟงความคิดเห็นตางๆ
ของสมาชิก เปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ใหเวลาแก
สมาชิกในการตัดสินใจ ชวยเหลือสมาชิกในการสื่อสารกับคนอื่น ใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจ
ในเรื่องการพัฒนา ใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรือ่ งการแกปญหาและการเปลี่ยนแปลง ขยาย
ผลสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารชัน้ สูงใหสมาชิกทุกคนรับรูรวมกัน มีความมุงมั่น รักงาน และมีความ
รับผิดชอบ ใจกวางและเปนผูให
เสียสละเพื่อสวนรวม มีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขายโรงเรียน มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ
งานของเครือขายอยางเปนระบบ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี คํานึงถึงศักยภาพ
ของสมาชิกแตละคนและนํามาใชใหเปนประโยชน มีความเชี่ยวชาญในการแกปญ
 หาการบริหาร
เปนผูประสานประโยชน เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน มีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ
มีความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย เปน
ผูนํายุคใหม ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง เปนแบบอยางที่ดี เปนผูกระตุน จูงใจ และใหแรงเสริม
ใหเกียรติ ไววางใจและยอมรับความสามารถของสมาชิก มีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม
4. องคประกอบดานสมาชิกมีสวนรวม หมายถึงสมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจ
รวม
รับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มทีต่ ามกระบวนการ
มีสวนรวม
มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขาย มีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปน
เครือขายวาตองมีการเติมเต็ม แบงปนชวยเหลือกัน มีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร ความรู เงินทุน
กําลังคน สถานที่ ฯลฯ เนนการทํางานเปนทีม และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมสี วนรวม การมี
วิสัยทัศนรว มกันของสมาชิกเครือขาย รวมแกปญหา พัฒนางานดวยกัน สามารถแสดงบทบาทได
ตามความสามารถและศักยภาพของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค
นําจุดดีจุดแข็งมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน มีการเรียนรูเกีย่ วกับความจําเปน
และความตองการของตนเองและผูอื่น
รวมสรางสรรค นวัตกรรม จน เปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่นตอไป แสวงหาและดึงศักยภาพ
ของบุคคลหรือทรัพยากรทีม่ ีอยูภายในเครือขายมาใช
ใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่รวมกัน
กําหนดขึ้น เปนแนวทางในการดําเนินงาน
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5. องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี หมายถึง นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มา
ใชในการบริหารจัดการ นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มี
การใหความรูทางออนไลน มี เวปไซต(Website)ของเครือขาย , มีเวปบอรด (Web board) เชน
สงผานเอกสารทางเวปไซต(Website) มีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสื่อสารที่สามารถสงขาวไดอยาง
รวดเร็วและทุกรูปแบบ เชือ่ มโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซต(Website)ของทุกโรงเรียน นักเรียนใชเทคโนโลยีใน
การคนควาและจัดทําโครงงาน ครูทําวิจยั การใชเทคโนโลยี แลกเปลี่ยน หรือการใหยืมเทคโนโลยี
เชน CD ,เครื่องใชทางเทคโนโลยีตางๆ ผลัดเปลี่ยนเปนวิทยากรใหความรูครู-นักเรียน ตาม
ศักยภาพของโรงเรียน
6. องคประกอบดานการติดตอสื่อสาร หมายถึง มีการติดตอสื่อสารโดยตรง ทางโทรศัพท
จดหมาย การเขาประชุม มีการติดตอสื่อสารโดยตรงโดยใช อีเมล (E-mail),
เวปบอรด
(Web board) , เวปไซต(Website) ฯลฯ มีอุปกรณพรอม โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร
ออนไลน ทางเวปไซต(Website) จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ขอมูลหรือ
ขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย
การสื่อสารสามารถทําไดหลายชองทาง เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยน มีลักษณะของใยแมงมุม คือ สมาชิกสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือขาวสารซึ่งกันและ
กันไดโดยตรง
โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง มีการติดตอสื่อสารที่
ชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับในกระบวนการทํางาน
มีระบบ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย เปนการเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนในเครือขาย : และ
ระหวางเครือขาย ทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูลขาวสารไดทั่วถึง สรางแรงบันดาลใจ
ใหบุคคลรวมมือกันคนหาเปาหมายรวมกัน ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซึ่งกันและกัน
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 แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ตัวแปรดานประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน
ซึ่งมีองคประกอบหลัก มี 3
ของหนวย
องคประกอบ
ไดจากการศึกษาเอกสารการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ศึกษานิเทศก สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งใชตัวชี้วดั ในการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน ดังนี้
1. องคประกอบดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 2 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้
ประสิทธิผล ไดแก
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1.1 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและใชประโยชนไดจริง หมายถึง มีการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเอมโยง
และใหบริการโรงเรียนในเครือขายไดทั้งดานการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
1.2 มีการวางแผน / ออกแบบนวัตกรรมในการพัฒนาเครือขาย หมายถึง มี
ความเชื่อมโยงระหวางปญหา แนวคิด และวิธีการพัฒนา ตามวัตถุประสงคของเครือขาย โดยการ
มีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย และมีนวัตกรรมที่เปนขนตอนการทํางานที่ชัดเจน
นําไปสูความสําเร็จที่จะเกิดผลไดจริง
2. องคประกอบดานการการพัฒนา ประกอบดวย 4 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้
ประสิทธิผล ไดแก
2.1 เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ
หมายถึง มีการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง กอใหเกิดผลดีกับนักเรียน ครู
บุคลากรหรือชุมชน สามารถเปนตัวอยางแกเครือขายโรงเรียนได
2.2 มีการดําเนินการที่เนนการมีสวนรวม หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเครือขายโรงเรียนเกิดจาก การรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
โรงเรียนเครือขายทุกโรงเรียน และการมีสว นรวมของบุคลากรในชุมชน
2.3 มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ หมายถึง สมาชิกปฏิบัติงาน
ในหนาที่เต็มศักยภาพ และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง
2.4 มีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ หมายถึง มีการนําผลจาก
การประเมินผลไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. องคประกอบดานผลการพัฒนา ประกอบดวย 3 ตัวแปร ที่เปนตัวบงชี้
ประสิทธิผล ไดแก
3.1 ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน หมายถึง ผลการ
พัฒนางานแสดงถึงกระบวนการทํางานที่เปนระบบ ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
เครือขายโรงเรียน ทุกฝายเกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน และ
ชุมชน สามารถเปนตัวอยางที่ดี และเปนที่ยอมรับ
3.2 มีการขยายผลความสําเร็จของเครือขาย หมายถึง เชื่อมโยงการดําเนินงาน
ระหวางเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเครือขายตนสังกัด
3.3 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานเครือขายโรงเรียน หมายถึง มี
หลักฐานการสรุปและรายงานผลสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขายโรงเรียน โดยทุกฝายมีสว น
รวม และมีการเผยแพรผลตอสาธารณชน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน รวมทั้งหมด 3 ประเภทคือ
1. แบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (structured interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires)
3. แบบตรวจสอบรายการ(check list)
แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒกิ ารศึกษา อายุราชการ และตําแหนง
ตอนที่ 2 แบบวัดการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1)
องคประกอบดานบรรยากาศของการบริหารแบบมีสวนรวม
2) องคประกอบดานองคการ
(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 3) องคประกอบดานภาวะผูนํา ( Leadership) 4) องคประกอบ
ดานสมาชิกมีสวนรวม
5) องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี 6) องคประกอบดานการ
ติดตอสื่อสาร 7)องคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน ซึ่งแตละสวนกําหนดดวยองคประกอบ
หลักของการบริหารแบบมีสวนรวม มีตัวแปรยอย
ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวน
ประเมินคาแบบ Likert Scale โดยขอคําถามเปนขอความเชิงบวกทั้งหมด มีความหมายดังนี้
ระดับ5 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สุดน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ4 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก น้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ3 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลางน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ2 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย น้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ1 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยที่สุดน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
ตอนที่ 3 แบบวัดประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน สรางขึ้นจากองคประกอบของระบบการ
ประเมินประสิทธิผลองคการ
ตามเอกสารการประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน ของหนวย
ศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปนแบบวัดประสิทธิผลองคการ พิจารณาดวย
เกณฑ 3 ดาน
ซึ่งแตละดานกําหนดดวยองคประกอบหลักของประสิทธิผล ไดแก 1)
องคประกอบดานการบริหารจัดการ 2) องคประกอบดานการพัฒนา 3) องคประกอบดานผลการ
พัฒนา และในแตละองคประกอบมีตัวแปรยอย ลักษณะของแบบวัดเปนมาตราสวนประเมินคา
แบบ Likert Scale โดยขอคําถามเปนขอความเชิงบวกทัง้ หมด มีความหมายดังนี้
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ระดับ5 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สุดน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ4 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก น้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ3 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลางน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ2 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย น้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ1 หมายถึงการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยที่สุดน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือเพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การสรางเครื่องมือเพื่อสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร
ระดั บ กลาง ศึ ก ษานิ เ ทศก ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น รองผู อํ า นวยการโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร และนักวิชาการในมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดตัวแปรที่เปนกรอบแนวความคิด
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1.1 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1.1.1 วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของ เดวิสและนิวสตอม (Davis and newstrom) เฮาส (House)
แอนโทนี่ (Anthony) ซัชคิน (Sashkin) พุตตี้ (Putti) ครานดอลลและพารแนลล (Crandall and
Parnell ) มอสและโรวลิส (Moss and Rowles) บราวเนลล (Brownell) สแวนสเบอรก
(Swansburg) อุซซี่ (Uzzi) ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel)
1.1.2 วิเคราะหระดับประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได
นําแบบประเมินคุณภาพเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ของหนวยศึกษานิเทศก สํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร มาใชในการวิเคราะห
1.1.3 วิเคราะหหลักการ แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิผล
1.1.4. วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
1.1.5 วิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับเครือขายโรงเรียนในประเทศและตางประเทศ
1.2 วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่
ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม และเครือขายโรงเรียน
แลวจัดทําเปน
ขอสรุป
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1.3 นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหมาสังเคราะห (content synthesis) เปนความรู
เกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล เพื่อใชเปนกรอบในการสราง
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
1.4 สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) แลวนําเสนอแบบ
สัมภาษณใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา
1.5 นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไปสัมภาษณผูบริหารชั้นสูง ผูบริหารชั้นกลาง ศึกษานิเทศก ผูบริหาร
โรงเรียนและรองผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 25 คน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
ในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดังนี้
1.5.1 ผูบริหารที่เปนผูที่กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
1.5.2 ศึ ก ษานิ เ ทศก ที่ ดู แ ลด า นการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร
1.5.3 ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียนที่มีผลงานการบริหาร
ดีเดนที่มีความสามารถและประสบผลสําเร็จในการบริหารงานของโรงเรียน
1.5.4 นักวิชาการ ที่มีผลงานดานการบริหารแบบมีสวนรวม เชน เขียนตํารา
งานวิจัย เปนตน
ในการสัมภาษณผูบริหารชั้นสูง ผูบริหารชั้นกลาง ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน
และรองผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ เปนการ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง วิธีการสัมภาษณ ใชแบบปฏิสัมพันธ (Interactive interview) เพื่อใหได
ขอมูลมากที่สุดและลึกที่สุดเทาที่จะเปนไปได หลังจากนั้นแลวไดนําขอมูลจากการสัมภาษณมา
วิเคราะห เพื่อใหไดความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่สอดคลองกัน
1.6 สรุปองคประกอบของการสัมภาษณและขอสรุปจากการศึกษา หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยในประเทศและตางประเทศมาสังเคราะหเนื้อหา (Content Synthesis)
เพื่อสรุปเปนตัวแปร แลวนํามาสรางเปนขอกระทงคําถามของแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การสรางเครื่องมือเพื่อศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนารูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนด
ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้
การสรางเครื่องมือเพื่อสอบถามความคิดเห็น
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1. การสรางแบบสอบถาม เพื่อถามความคิดเห็นของเครือขายโรงเรียน โดยสราง
ขอกระทงคําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะห และสังเคราะห แนวคิดทฤษฎีและ
ขอคิดเห็นจากการสัมภาษณของผูบริหารชั้นสูง ผูบริหารชั้นกลาง ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน
และรองผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร รวมทั้ ง นั ก วิ ช าการและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
องคประกอบของการบริหารเครือโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล ซึ่งแบงออกเปน 2 ดาน
คือ ดานการบริหารแบบมีสวนรวม มี 7 องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน 138 ขอ
ดาน
ประสิทธิผล มี 3 องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน 27 ขอ รวมทั้งสิ้น 165 ขอ
2. นําขอคําถามจํานวน 165 ขอ มาสรางเปนแบบสอบถามภายใตคําแนะนํา
ของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญทางสถิติจํานวน 5 คน เพื่อหาคาความสอดคลองและความตรง
กับสิ่งที่ตองการวัดที่เรียกวา คา IOC (Index of item Objective Congruence)โดยพิจารณาจากคา
IOC ที่มากกวา 0.50 ขึ้นไป จึงจะถือวาขอคําถามนั้นเปนตัวแทนของสิ่งที่ตองการวัดได ซึ่งผลการ
วิเคราะหเหลือขอคําถามดานการบริหารแบบมีสวนรวม มี 7 องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน 98
ขอ ดานประสิทธิผล มี 3 องคประกอบ ไดขอคําถามจํานวน 31 ขอ รวมทั้งสิ้น 129 ขอ โดยมีคา
IOC อยูระหวาง 0.80 – 1.00
3. นําแบบสอบถามจํานวน 129 ขอ ไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยาง
เครือขายโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 3 เครือขาย 15 โรงเรียนละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูแทน
ครู(กรณีโรงเรียนที่ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน) แลวนํามาวิเคราะหเพื่อหาคาความเชื่อมั่นชนิด
ความคงที่ภายใน (internal consistency reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha coefficient)165 ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีคาเทากับ 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 และเมื่อไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor
Analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science ) โดยใช
การวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principle Component Analysis) ซึ่งถือเกณฑการ
เลือกตัวแปรที่เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากคา (eigenvalue) ที่มากกวา
J. Lee Cronbach, essential of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : Harper &
Row Publishers, 1974), 161.
165
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หนึ่ง และถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading ) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบ
นั้นมีคาตั้งแต 0.32 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร
(Kaiser)166
การวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง (structural
equation
modeling) โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหาร
เครื อ ข า ยโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ตามองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี Maximum Likelihood (ML)
และประเมินความถูกตองของโมเดล รวมทั้งตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ ระหวาง
ขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล รวมทั้งพิจารณาคาสถิติตาง ๆ ไดแก คือ คา Chi-Square คา
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา (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
ตอนที่ 3 นําผลการวิเคราะหประสิทธิผล เลือกเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ลําดับที่มีประสิทธิผลมากที่สุด 5 เครือขาย เพื่อเขาไปสัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อยืนยันรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานครภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา แลวนําไปสัมภาษณผูประสานงานเครือขายโรงเรียน จํานวน 5 เครือขายและนําแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ไปใหตรวจสอบเพื่อยืนยันรูปแบบ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดสรุปขอคิดเห็น ขอวิจารณ และขอเสนอแนะ ของผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไดมาปรับปรุงองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานครที่เหมาะสม เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมเปนไปได มีความถูกตองและสามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
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Kaiser อางถึงใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistic (New York : Harper & Row, 1983),411.
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัย ไดดําเนินการเก็บขอมูลโดย
1. การสัมภาษณดวยตนเอง
2. การสงแบบสอบถามผานสํานักงานเขต
3. แบบสอบถามใหสงทางไปรษณีย โดยผูวิจัยจาหนาซองติดแสตมปเรียบรอยแลว
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะห
ขอมูลดวยคาความถี่(frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิเคราะหความเปนไปไดและการพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ใชสถิติดังนี้
2.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใน ใชคาความถี่และคารอยละ
2.2 การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามปลายปดแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห
ถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลใหความคิดเห็นระดับใดก็
แสดงวาลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ
วิเคราะหตามเกณฑของเบสท (Best)167 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง การปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง การปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง การปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 3.49 หมายถึง การปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง การปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สุด
2.3 การวิเคราะหองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมและมีประสิทธิผล เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor
Analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science ) โดยใช
การวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principle Component Analysis) เพื่อสรางสเกล
John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice –
Hall Inc., 1970), 190.
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องคประกอบหลักของการบริหารแบบมีสวนรวม 7 องคประกอบ แลวนําไปวิเคราะหหารูปแบบ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ป ระกอบการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มที่ ไ ด กั บ
ประสิทธิผลของเครือขาย ดวยโปรแกรม LISREL เพื่อนําไปสรางรูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานครตอไป
3. เมื่อทราบผลวาเครือขายโรงเรียนใดที่มีประสิทธิผล ดําเนินการโดยการนําผลการ
วิเคราะหมาสรางเปนรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล และนํา
รูปแบบไปใหผูประสานงานศูนยเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 5 อันดับเพื่อยืนยันรูปแบบ
สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรลในการวิจัยครั้งนี้ คาสถิติสําคัญที่ใชใน
การตรวจสอบความสอดคลอง กลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ คือ คาสถิติ ไคสแควร
(Chi – square) คาดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = GFI) และคาดัชนีวดั ระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) โดยมีเกณฑการ
พิจารณาคาสถิติวัดความกลมกลืน
ตารางที่ 7 เกณฑการพิจารณาคาสถิติวัดความกลมกลืน
คาสถิติวัดความกลมกลืน
1. ไคสแควร χ2
2. อัตราสวนไคสแควร χ2 /df
3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
4. ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก
แลว (AGFI)
5. ค า รากกํ า ลั ง สองเฉลี่ ย ความแตกต า ง
โดยประมาณ RMSEA
6. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือปรับมาตรฐาน RMR

Model fit เมื่อ
เขาใกลศูนย
ไมเกิน 5
เขาใกล 1
เขาใกล 1
นอยกวา 0.06
นอยกวา 0.08
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สรุป
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อทราบ : 1) องคประกอบของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 3) รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
จัดเตรียมโครงการวิจัย ศึกษาสภาพปญหาของเครือขายโรงเรียน และศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยดานการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการบริหารเครือขายโรงเรียนและรูปแบบ เพื่อจัดทํา
โครงรางการวิจัยจากคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติ
หัวขอ
2) การกําหนดแนวคิดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม โดยการ
วิเคราะหเอกสาร (documentary research) และการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 25 คน 3) สรางกรอบแนวคิด (framework) นํารูปแบบที่ไดมาเปนกรอบ
ในการสร า งเป น แบบสอบถาม เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ย งตรงของโครงสร า ง หาดั ชนี ค วาม
สอดคลอง IOC (index of item-objective congruence) จากผูเชี่ยวชาญ 4) การศึกษาความเปนไป
ได ข องรู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว ม
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร โดยนําแบบสอบถามที่ผานผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คนมา ปรับปรุงตามคําเสนอแนะ นํา
แบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง(try out) จํานวน 30 คน แลวนํา
คําตอบมาคํานวณคาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient)และปรับปรุงแบบสอบถาม หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บ
ขอ มู ล จากกลุ มตั ว อย าง คื อ กรรมการเครื อ ข า ยโรงเรี ย น ซึ่ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและรอง
ผูบริหารโรงเรียนหรือครู(กรณีไมมีรองผูบริหารโรงเรียน) สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 67
เครือขาย 354 โรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 708
คน วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
(Exploratory Factor Analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the
Social Science ) โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principle Component
Analysis) ซึ่งถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากคา
(eigen value) ที่มากกวาหนึ่ง และถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading ) ของตัวแปร
แตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.45 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) 5) การตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม โดย
นํา ข อ มูล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามไปวิ เ คราะห แปลผลการวิ เ คราะห เพื่ อ หารู ป แบบการบริ ห าร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
การวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิง
โครงสราง (structural equation modeling) โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการวิเคราะห
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อิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร ตามองค ป ระกอบที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis) โดยใชวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธี Maximum
Likelihood (ML) และประเมินความถูกตองของโมเดล รวมทั้งตรวจสอบความสอดคลองของ
รูปแบบ ระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล 6) การสัมภาษณเพื่อเปนการยืนยันรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการนําแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)ใหแกเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลที่สุด 5 อันดับ เพื่อใหความ
คิดเห็น ตรวจสอบ และวิพากษรูปแบบที่ได เพื่อใหไดรูปแบบการบริหารเครือขายแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม 7) การรายงานผลการวิจัย เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขาย
แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานครตอไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการ
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม ที่มปี ระสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร”
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการดําเนินการวิจัยมาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะห 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบ
การศึกษาวิเคราะหและกําหนดองคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยในขัน้ ตอน
นี้ผูวิจยั ไดศกึ ษาวิเคราะหและกําหนดเปนองคประกอบ ดังนี้
1.1 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.1.1 การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ประสิทธิผลขององคการ การบริหารเครือขาย และขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับรูปแบบ ดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) เพือ่ เปนแนวทางในการสัมภาษณความคิดเห็น
1.1.2 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 25 คน จําแนกออกเปน7 กลุม โดยเลือกจากประสบการณของผูใหสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหตัวแปรดานการบริหารแบบมีสวนรวมและดานประสิทธิผลการบริหาร
เครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
1. วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากแบบสัมภาษณ 25 ชุด
2. นําเนื้อหาทีว่ ิเคราะหมาหาความถี่ของการปฏิบัติ
3. เลือกประเด็นมาจัดทําเปนขอคําถามในแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ได ไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOC (Index of
item-Objective Congruence) จากผูทรงคุณวุฒจิ ํานวน 5 คน
5. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาวิเคราะหหาคา IOC โดยมี
เกณฑการคัดเลือกขอคําถาม ดังนี้ ขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 คัดเลือกไวใชได ต่ํา
กวา 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุง ใหตัดทิ้ง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
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6. นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุง แลวไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 3 เครือขาย ผูใหขอ มูลคือผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียน หรือครู
(ในกรณีที่ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน)โรงเรียนละ 2 คน รวม 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นชนิดความคงทีภ่ ายใน ( internal consistency reliability) โดยใชสตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
7. นําแบบสอบถามฉบับจริงสงไปยังกลุมตัวอยาง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดย
กําหนดผูตอบแบบสอบถามเปนผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียนหรือครู(กรณี
ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน) ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 642 คน
8. รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และทํา
การวิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม LISREL
9. ไดองคประกอบที่เปนปจจัยการบริหารแบบมีสวนรวมในสวนของตัวแปร เพื่อนําไปหา
ความสัมพันธกับตัวแปรดานประสิทธิผล ในขั้นตอไป
ขั้นตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม LISREL
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 3 ขอคือ
1. เพื่อทราบองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม
2. เพื่อทราบระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อนํ าเสนอรู ปแบบการบริ หารเครือขายโรงเรี ย นแบบมีสว นรว มที่มีป ระสิ ทธิ ผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผูวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกีย่ วกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ตอนที่ 2 ขอมูลอธิบายลักษณะของคาตัวแปรตาง ๆ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหกลุมปจจัยการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มี
ประสิทธิผล
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมมีผลตอประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ตารางที่ 8 คารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n = 642 คน)
ตัวแปร
เพศ

อายุ

วุฒิการศึกษา

ชาย
หญิง
รวม
ไมเกิน 30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม
ปริญญาตรี/เทียบเทา
กําลังตอปริญญาโท
ปริญญาโท
กําลังตอปริญญาเอก
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
254
388
642
10
39
230
363
642
123
40
460
5
7
7
642

รอยละ
39.56
60.44
100
1.56
6.07
35.83
56.54
100
19.16
6.23
71.65
0.78
1.09
1.09
100
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ตารางที่ 8 (ตอ)

อายุราชการ

ตําแหนง

ตัวแปร
1-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
26 ปขึ้นไป
รวม
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครู
รวม

จํานวน
12
20
25
68
132
385
642
316
217
109
642

รอยละ
1.87
3.12
3.89
10.59
20.56
59.97
100
49.22
33.80
16.98
100

จากตารางที่ 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.44 มี
อายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 56.54 สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท คิดเปน
รอยละ 71.65 อายุราชการที่ 26 ป ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 59.97 และสวนใหญมีตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนคิดเปนรอยละ 49.22
เพื่อตอบวัตถุประสงคงานวิจัยขอที่ 1 เพื่อทราบ
องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหใน
ตอนที่ 2
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ตอนที่ 2 ขอมูลอธิบายลักษณะของคาตัวแปรตาง ๆ
ตารางที่ 9 การประเมินตัวแปรอิสระดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (ผลรวม)
S.D.

ระดับคุณภาพ

4.01

0.68

มาก

3.91

0.73

มาก

3.97

0.76

มาก

3.93

0.71

มาก

3.58

0.89

มาก

3.78

0.75

มาก

3.88

0.86

มาก

3.87

0.77

มาก

ชื่อตัวแปร
องคประกอบที่ 1
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม
องคประกอบที่ 2
ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม
องคประกอบที่ 3
ทักษะดานภาวะผูนํา
องคประกอบที่ 4
ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
องคประกอบที่ 5
ดานการใชเทคโนโลยี
องคประกอบที่ 6
ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม
องคประกอบที่ 7
ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน
คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 9 พบวาตัวแปรอิสระดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไดรับการประเมินในระดับมาก ทุกขอ โดยดานที่ไดรับการประเมิน
ในระดับสูงสุดคือ องคประกอบที่ 1ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม และดานที่
ไดรับการประเมินนอยที่สุด องคประกอบที่ 5 ดานการใชเทคโนโลยี ในตารางลําดับถัดไปจะเปน
การนําเสนอการประเมินตัวแปรอิสระเปนรายดาน
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ตารางที่ 10 การประเมินตัวแปรอิสระดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม

4.07
4.08

ระดับ
คุณภาพ
0.75 มาก
0.73 มาก

4.12
4.07
3.98

0.78
0.78
0.80

มาก
มาก
มาก

4.15
3.91
4.00

0.80
0.88
0.77

มาก
มาก
มาก

3.92
3.87

0.80
0.75

มาก
มาก

3.95
4.00
3.99
4.02

0.81
0.78
0.82
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

4.01

0.68

มาก

S.D.

องคประกอบที่ 1 ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
1 มีการไววางใจกัน เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
2 มีบรรยากาศของการทํางานที่เทาเทียม เสมอภาค เปน
ประชาธิปไตย
3 มีความเปนธรรมและโปรงใส
4 มีการยกยอง ชมเชย และใหความดีความชอบที่เหมาะสม
5 มีความผูกพัน ดวยความรูสกึ ของความเปนเจาของเครือขาย
รวมกัน
6 มีความเปนกัลยาณมิตร
7 พึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหขนึ้ มาเทาเทียม
8 มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุน
จากภายนอก
9 มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง
10 กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูห นวย
ใหญ
11 บรรยากาศองคการเอื้อตอการทํางานแบบทีม
12 บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและรวมมือ
13 บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
14 บรรยากาศการประชุมแบบไมเปนทางการ เปนกันเอง
คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 10 พบวา ระดับคุณภาพดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมอยู
ในระดับมาก ทุกดาน โดยดานที่ไดรับการประเมินสูงสุดคือ ดานความเปนกัลยาณมิตร และที่ไดรับ
การประเมินต่ําสุดคือ เรื่องกระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ
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ตารางที่ 11 การประเมินตัวแปรอิสระดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสว นรวม
องคประกอบที่ 2 ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม

S.D.

1 มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียน
ในเครือขาย ประมาณ 4 - 8 โรงเรียน แตละโรงเรียนมี
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ผูแทนครูหรือ
ผูเกี่ยวของรวมเปนกรรมการ
2 การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมาย
3 กําหนดบทบาทการดําเนินงานของสมาชิกชัดเจนและปฏิบัติ
ตามบทบาทได
4 มีระเบียบ กฎ กติกา หรือขอบังคับนอย
5 บริหารงานอยางเปนเอกภาพ
6 เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวม
ภายในเครือขายโรงเรียน
7 เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวม
ระหวางเครือขาย
8 เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และ
ชวยเหลือ
9 มีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ที่มีความรูความสามารถ
เปนที่ปรึกษาเครือขาย
คาเฉลี่ยรวม

4.34 0.77

ระดับ
คุณภาพ
มาก

4.12 0.77
4.01 0.78

มาก
มาก

3.84 0.83
3.93 0.83
4.00 0.80

มาก
มาก
มาก

3.73 1.08

มาก

3.81 1.11

มาก

3.43 1.20 ปานกลาง
3.91 0.73

มาก

จากตารางที่ 11 พบวา ระดับคุณภาพดานองคการแบบมีสวนรวมอยูในระดับมากแทบทุก
ดานยกเวนเรื่องการมีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ที่มีความรูความสามารถเปนที่ปรึกษา
เครื อ ข าย โดยดา นที่ไ ด รับ การประเมิน ในระดับสู งสุ ด คือเรื่อง มี ก ารจัด องค ก ารแบบเครื อข า ย
โรงเรียน
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ตารางที่ 12 การประเมินตัวแปรอิสระดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน
องคประกอบที่ 3 ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน
1 ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก
2 ผูประสานงานเครือขายมีวิสยั ทัศนกวางไกล
3 ผูประสานงานเครือขายเปนแกนนําในการประสานงานที่
เขมแข็ง
4 ผูประสานงานเครือขายบริหารบนพื้นฐานของขอมูล
5 ผูประสานงานเครือขายใหความสําคัญและเอาใจใสตอ
ความรูสึกของสมาชิกที่ไมคอยแสดงออก
6 ผูประสานงานเครือขายปองกันคนที่มีบุคลิกครอบงํา เพือ่
ไมใหมีอิทธิพลตอผูอื่น
7 ผูประสานงานเครือขายกระตุน ใหมกี ารเสนอทางเลือกตางๆ
และกลั่นกรองทางเลือก
8 ผูประสานงานเครือขายชะลอการประเมินทางเลือกจนกวา
สมาชิกจะเสนอครบทุกคน
9 ผูประสานงานเครือขายรับฟงความคิดเห็นตางๆของสมาชิก
10 ผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมใน
กระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
11 ผูประสานงานเครือขายใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ
12 ผูประสานงานเครือขายชวยเหลือสมาชิกในการสื่อสารกับคน
อื่น
13 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่อง
การพัฒนา
14 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่อง
การแกปญหา

3.89 0.88
4.01 0.84
3.99 0.85

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก
มาก

3.95 0.83
3.81 0.87

มาก
มาก

3.72 0.87

มาก

3.84 0.86

มาก

3.66 0.83

มาก

4.01 0.85
4.02 0.85

มาก
มาก

3.92 0.83
3.89 0.83

มาก
มาก

4.01 0.84

มาก

4.02 0.84

มาก

S.D.
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ตารางที่ 12 (ตอ)
องคประกอบที่ 3 ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน
15 ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลง
16 ผูประสานงานเครือขายขยายผลสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารชัน้ สูง
ใหสมาชิกทุกคนรับรูรวมกัน
17 ผูประสานงานเครือขายมีความมุงมั่น รักงาน และมีความ
รับผิดชอบ
18 ผูประสานงานเครือขายใจกวางและเปนผูให เสียสละเพื่อ
สวนรวม
19 ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
20 ผูประสานงานเครือขายใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
เครือขายโรงเรียน
21 ผูประสานงานเครือขายมีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการงานของเครือขายอยางเปนระบบ
22 ผูประสานงานเครือขายมีมนุษยสัมพันธที่ดี
23 ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
24 ผูประสานงานเครือขายคํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกแตละคน
และนํามาใชใหเปนประโยชน
25 ผูประสานงานเครือขายมีความเชี่ยวชาญในการแกปญหาการ
บริหาร
26 ผูประสานงานเครือขายเปนผูป ระสานประโยชน เพื่อสมาชิก
ทุกโรงเรียน
27 ผูประสานงานเครือขายมีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดาน
วิชาการ

3.98 0.84

ระดับ
คุณภาพ
มาก

3.97 0.85

มาก

4.06 0.85

มาก

3.98 0.91

มาก

4.02 0.85
4.00 0.89

มาก
มาก

4.01 0.84

มาก

4.10 0.86
4.05 0.85
3.98 0.83

มาก
มาก
มาก

3.98 0.82

มาก

3.98 0.88

มาก

3.92 0.88

มาก

S.D.
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ตารางที่ 12 (ตอ)
องคประกอบที่ 3 ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย
โรงเรียน
28 ผูประสานงานเครือขายมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับ
เครือขายภายนอก เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย
29 ผูประสานงานเครือขายเปนผูน ํายุคใหมที่นาํ ไปสูการ
เปลี่ยนแปลง
30 ผูประสานงานเครือขายเปนแบบอยางที่ดี
31 ผูประสานงานเครือขายเปนผูก ระตุน จูงใจ และใหแรงเสริม
32 ผูประสานงานเครือขายใหเกียรติ ไววางใจและยอมรับ
ความสามารถของสมาชิก
33 ผูประสานงานเครือขายมีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อ
สวนรวม
คาเฉลี่ยรวม

3.92 0.86

ระดับ
คุณภาพ
มาก

3.96 0.87

มาก

4.02 0.86
3.91 0.87
4.01 0.86

มาก
มาก
มาก

3.99 0.87

มาก

3.97 0.76

มาก

S.D.

จากตารางที่ 12 พบวา ระดับคุณภาพดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน อยู
ในระดั บ มากทุก ดาน โดยด า นที่ ไ ดรับการประเมิน สู งสุด ได แ กเ รื่อง ผู ประสานงานเครือข ายมี
มนุษยสัมพันธที่ดี และดานที่ไดรับการประเมินนอยที่สุดไดแกเรื่อง ผูประสานงานเครือขายชะลอ
การประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน
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ตารางที่ 13 การประเมินตัวแปรอิสระดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
องคประกอบที่ 4 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย

S.D.

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก

1 สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจ 4.01 0.75
2 สมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมือ 4.01 0.77
อยางเต็มที่ตามกระบวนการมีสวนรวม
3 สมาชิกเครือขายมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขาย
3.95 0.80
มาก
4 สมาชิกเครือขายมีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปน 3.99 0.77
มาก
เครือขายวาตองมีการเติมเต็ม แบงปนชวยเหลือกัน
5 สมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร ความรู
3.82 0.86
มาก
เงินทุน กําลังคน สถานที่ ฯลฯ
6 สมาชิกเครือขายเนนการทํางานเปนทีม และสมาชิกจากทุก 4.00 0.80
มาก
โรงเรียนไดมสี วนรวม
7 การมีวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกเครือขาย
3.97 0.80
มาก
8 สมาชิกเครือขายรวมแกปญหา พัฒนางานดวยกัน
3.97 0.79
มาก
9 สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถ 3.97 0.79
มาก
และศักยภาพของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค
10 สมาชิกเครือขายนําจุดดีจดุ แข็งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.93 0.82
มาก
11 สมาชิกเครือขายมีการเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปน และ
3.91 0.78
มาก
ความตองการของตนเองและผูอื่น
12 สมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค นวัตกรรม จน เปน
3.79 0.87
มาก
นวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่นตอไป
13 สมาชิกเครือขายแสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือ
3.82 0.82
มาก
ทรัพยากรที่มอี ยูภายในเครือขายมาใช
14 สมาชิกเครือขายใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่รวมกัน
3.90 0.83
มาก
กําหนดขึ้นเปนแนวทางในการดําเนินงาน
3.93 0.71
มาก
คาเฉลี่ยรวม
จากตารางที่ 13 พบวา ระดับคุณภาพดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายไดรับการ
ประเมินในระดับมากทุกดาน โดยดานที่ไดรับการประเมินสูงสุดไดแก ดานสมาชิกเครือขายรวม
ตัดสินใจรวมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจ และสมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและ
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รวมมืออยางเต็มที่ตามกระบวนการมีสวนรวม สวนดานที่ไดรับการประเมินในระดับต่ําสุดไดแก
ดานสมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน สถานที่
ตารางที่ 14 การประเมินตัวแปรอิสระ ดานการใชเทคโนโลยี
องคประกอบที่ 5 ดานการใชเทคโนโลยี
1 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการบริหาร
2 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการจัดการการ
เรียนรู เชน มีการใหความรูทางออนไลน
3 มี เวปไซดของเครือขาย,มีเวปบอรด ผานเอกสารทางเวปไซด
4 มีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสื่อสารที่สามารถสงขาวไดอยาง
รวดเร็วและทุกรูปแบบ
5 เชื่อมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน
6 แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน
เวปไซดของทุกโรงเรียน
7 นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจัดทําโครงงาน
8 ครูทําวิจัยการใชเทคโนโลยี
9 แลกเปลี่ยน หรือการใหยืมเทคโนโลยี เชน CD ,เครื่องใชทาง
เทคโนโลยีตางๆ
10 ผลัดเปลี่ยนเปนวิทยากรใหความรูครูนักเรียนตามศักยภาพ รร.
คาเฉลี่ยรวม

S.D.
3.84 0.87
3.60 1.03

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มาก

3.59 1.11
3.72 1.01

มาก
มาก

3.51 1.05
3.49 1.08

มาก
มาก

3.62 0.97
มาก
3.42 1.03 ปานกลาง
3.50 1.04
มาก
3.48 1.06

มาก

3.58 0.89

มาก

จากตารางที่ 14 พบวาระดับคุณภาพดานการใชเทคโนโลยีไดรับการประเมินในระดับมาก
ทุกด าน ยกเวน ดานครูทําวิจั ยการใชเทคโนโลยี และดานที่ไ ดรับการประเมินสู งสุดคือ การนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการบริหาร
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ตารางที่ 15 การประเมินตัวแปรอิสระดานการติดตอสือ่ สารแบบมีสวนรวม
องคประกอบที่ 6 ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

มีการติดตอสื่อสาร โดยตรงทางโทรศัพทจดหมายการเขา
มีการติดตอสื่อสารโดยตรงโดยใช อีเมล , เวปบอรด ,เวปไซด
มีอุปกรณ โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอรออนไลนทางเวป
จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย
การสื่อสารสามารถทําไดหลายชองทาง ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
มีลักษณะของใยแมงมุม คือ สมาชิกสามารถเชื่อมโยงขอมูล
หรือขาวสารซึ่งกันและกันไดโดยตรง โดยมีโรงเรียนผู
ประสานเครือขายเปนศูนยกลาง
มีการติดตอสื่อสารที่ชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
มีการติดตอสื่อสารที่ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับ
กระบวนการทํางาน
มีการติดตอสื่อสารที่มีระบบ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
มีการติดตอสื่อสารของเครือขาย
เปนการเชื่อมโยงระหวาง
โรงเรียนในเครือขายและระหวางเครือขาย
มีการติดตอสื่อสารที่ทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารไดทั่วถึง
มีการติดตอสื่อสารที่สรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกัน
คนหาเปาหมายรวมกัน
มีการติดตอสื่อสารที่ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซึ่งกันและกัน
คาเฉลี่ยรวม

S.D.
4.19
3.20
3.61
3.84
3.85
3.82
3.71

0.80
1.11
1.11
0.86
0.81
0.84
0.92

ระดับ
คุณภาพ
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.91 0.85
3.87 0.83

มาก
มาก

3.87 0.82
3.78 0.90

มาก
มาก

3.78 0.89

มาก

3.74 0.88

มาก

3.79 0.86
3.78 0.75

มาก
มาก

จากตารางที่ 15 พบวาระดับคุณภาพดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวมอยูในระดับมาก
แทบทุกดานยกเวนในดาน มีการติดตอสื่อสารโดยตรงโดยใช อีเมล , เวปบอรด ,เวปไซด และดาน
ที่ไดรับการประเมินสูงสุดไดแก มีการติดตอสื่อสาร โดยตรงทางโทรศัพทจดหมาย การเขาประชุม
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ตารางที่ 16 การประเมินตัวแปรอิสระดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน

3.97

0.84

ระดับ
คุณภาพ
มาก

4.08

0.84

มาก

3.79

1.03

มาก

3.69

1.09

มาก

3.88

0.86

มาก

S.D.

องคประกอบที่ 7 ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน
1 รวมดําเนินการกิจกรรมดานการบริหารจัดการ เชน การจัดทํา
สารสนเทศ การวางแผนยุทธศาสตร ฯลฯ
2 รวมดําเนินการกิจกรรมดานวิชาการ เชน การอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานนิทรรศการฯลฯ
3 รวมดําเนินการกิจกรรมดานนันทนาการและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน เชน ดนตรี กีฬา ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี ชมรม
ตางๆ
4 รวมดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากรหรือนักเรียนรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
คาเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 16 พบวาการประเมินดานกิจกรรมที่ทํารวมกันมีระดับคุณภาพในระดับมากทุก
ดาน โดยดานที่ ไดรับการประเมินสูงสุด ไดแก มีการรวมดําเนินการกิจกรรมดานวิชาการ เชน
การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานนิทรรศการฯลฯ และดานที่ไดรับการประเมินต่ําสุดไดแก ดานการ
รวมดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากรหรือนักเรียนรวมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ตารางที่ 17 การประเมินตัวแปรตามดานประสิทธิผล (ผลรวม)
ชื่อตัวแปร
ประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน ดานการบริหาร
จัดการ ดานการพัฒนาและดานผลการพัฒนา

3.82

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.75

มาก

จากตารางที่ 17 พบวาตัวแปรดานประสิทธิผล ไดรับการประเมินในระดับมากทุกขอและ
มีคาเฉลี่ยที่ไมแตกตางกัน
แสดงวาเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครมีการบริหาร
เครือขายที่มีประสิทธิผลในระดับที่มาก และเพื่อใหตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อทราบระดับ
ประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหในตอนที่ 3 ตอไป
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผล
เนื่องจากจํานวนตัวแปรที่ผูวิจัยใชมีจํานวนมาก และขนาดของกลุมตัวอยางมีจํานวนนอย
ดังนั้นการวิเคราะหปจจัย จึงเปนเทคนิคการวิจัยอันดับแรกที่ผูวิจัยเลือกใชเพื่อจัดกลุมตัวแปรที่มี
ลักษณะรวมกันเขาไวในกลุมเดียวกันกอนที่จะเลือกใชการวิเคราะหเสนทาง เปาหมายหลักของการ
วิเคราะหปจจัย นั้นมีประโยชนในดาน การศึกษาความสัมพันธ ระหวางตัวแปรเชิงปริมาณจํานวน
มากที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูการจัดกลุมตัวแปรใหเหลือเพียงไมกี่ปจจัยหลัก ๆ
เพื่อชวยในการตีความหมายของกลุมตัวแปรที่รวมอยูในปจจัยตัวเดียวกัน และเพื่อคนหาขอมูลที่
จัดเก็บมาวาสามารถจัดไดเปนกี่หมวดหมู167

ผูวิจัยเลือกใช การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science ) โดยใชการวิเคราะห
ดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principle Component Analysis) ซึ่งถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่
เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง โดยพิจารณาจากคา (eigen value) ที่มากกวาหนึ่ง และ
ถือเอาคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading ) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคา
ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป ที่บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) 5)
การตรวจสอบและสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไป
วิเคราะห แปลผลการวิเคราะห เพื่อหารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม การ
วิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง (structural equation modeling)
โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห
องคประกอบจะนําเสนอในตาราง ถัดไป

167

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ , ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ
: เฟองฟา พริ้นติ้ง จํากัด, 2544) , 198-199.
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
น้ําหนัก
องคประกอบ
ตัวแปร
ตัวบงชี้
Eigen Values
ดาน
CLI.7
0.76
10.29
บรรยา
CLI.13
0.74
กาศ
CLI.12
0.71
เครือขาย
CLI.11
0.70
โรงเรียน
CLI.5
0.69
แบบมี
CLI.6
0.69
สวนรวม
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
CLI.1
0.62
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.964
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
73.50

จากตารางที่ 18 จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานบรรยากาศ
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม จํานวน 14 ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม
น้ําหนัก
องคประกอบ
ตัวแปร
ตัวบงชี้
Eigen Values
ดาน
ORG.6
0.92
5.81
องคการ
ORG.3
0.89
(เครือขาย
ORG.8
0.86
โรงเรียน)
ORG.7
0.70
แบบมี
ORG.5
0.68
สวนรวม
ORG.2
0.65
ORG.9
0.60
ORG.1
0.52
ORG.4
0.48
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.913
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
64.60

จากตารางที่ 19 จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานองคการ
(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวมจํานวน 9 ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน

ตัวแปร
ดานภาวะ
ผูนําของผู
ประสานงาน
เครือขาย
โรงเรียน

ตัวบงชี้
LEAD.26
LEAD.29
LEAD.31
LEAD.30
LEAD.33
LEAD.19
LEAD.21
LEAD.27
LEAD.28
LEAD.32
LEAD.23
LEAD.24
LEAD.3
LEAD.2
LEAD.25
LEAD.4
LEAD.1
LEAD.7
LEAD.5
LEAD.6
LEAD.8

น้ําหนัก
องคประกอบ
กลุม 1 กลุม 2
0.80
0.79
0.79
0.78
0.78
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.76
0.76
0.75
0.74
0.74
0.72
0.71
0.71
0.70
0.64
0.59

Eigen Values
25.19
1.00

Variance Explain
76.33
3.03
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ตารางที่ 20 (ตอ)
น้ําหนัก
องคประกอบ
ตัวแปร
ตัวบงชี้
กลุม 1 กลุม 2
Eigen Values
ดานภาวะ
LEAD.18
0.82
25.19
ผูนําของผู
LEAD.20
0.80
1.00
ประสานงาน LEAD.13
0.78
เครือขาย
LEAD.14
0.77
โรงเรียน
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
LEAD.16
0.72
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.984
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
76.33
3.03

จากตารางที่ 20 จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ตัวแปร ดานภาวะผูนําของ
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนจํานวน 33 ปจจัย ไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนสองกลุมปจจัย
โดยภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียนกลุมแรกจะถูกจัดใหมจากปจจัยทั้งหมด 21 กลุม
โดยตั้งชื่อตัวแปรใหมวา “ทักษะดานภาวะผูนํา : LEAD. 1” และกลุมที่สองถูกจัดใหมจากปจจัย
ทั้งหมด 12 กลุม ตั้งชื่อตัวแปรใหมวา “ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม : LEAD. 2”
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ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
น้ําหนัก
องคประกอบ
ตัวแปร
ตัวบงชี้
Eigen Values
ดานการ
EMP.12
0.78
10.95
มีสวน
EMP.10
0.74
รวมของ
EMP.8
0.73
สมาชิก
EMP.5
0.72
เครือขาย
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
EMP.2
0.62
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.970
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
78.24

จากตารางที่ 21 จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานการมีสวนรวม
ของสมาชิกเครือขาย แบบมีสวนรวมจํานวน 14 ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานการใชเทคโนโลยี
น้ําหนัก
องคประกอบ
Eigen Values
ตัวแปร
ตัวบงชี้
ดาน
IT.6
0.99
7.61
การใช
IT.3
0.97
เทคโน
IT.5
0.93
โลยี
IT.9
0.89
IT.4
0.88
IT.8
0.88
IT.10
0.88
IT.2
0.87
IT.7
0.83
IT.1
0.68
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.951
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
76.07

จากตารางที่ 22 จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัย ดานการใช
เทคโนโลยี จํานวน 10 ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว
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ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปรอิสระ ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม
น้ําหนัก
องคประกอบ
Eigen Values
ตัวแปร
ตัวบงชี้
ดานการ
COMMU.7
0.81
10.20
ติดตอสื่อสาร COMMU.12
0.81
แบบมีสวน
COMMU.13
0.81
รวม
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
COMMU.1
0.48
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.960
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
72.87

จากตารางที่ 23
จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัยดานการ
ติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม จํานวน 14 ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว
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ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะหปจจัย ตัวแปร อิสระดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน
น้ําหนัก
องคประกอบ
ตัวแปร
ตัวบงชี้
Eigen Values
ดาน
ACT.4
0.97
3.26
กิจกรรม
ACT.3
0.97
ที่ทํา
ACT.2
0.70
รวมกัน
ACT.1
0.70
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. = 0.791
Bartlett's Test of Sphericity (p-value < .00)

Variance Explain
81.40

จากตารางที่ 24 จะพบวาหลังจากที่ไดทําการวิเคราะหปจจัยแลว ปจจัย ดานกิจกรรมที่ทํา
รวมกันจํานวน 4 ปจจัยไดถูกนํามาจัดกลุมใหมไดเปนกลุมเดียว
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ตารางที่ 25 ชื่อตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได และสัญลักษณ
ชื่อตัวแปรสังเกตได
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม
ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม
ดานทักษะดานภาวะผูนํา
ดานผูนําการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
ดานการใชเทคโนโลยี
ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม
ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน
ดานประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน
ชื่อตัวแปรแฝง
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม

สัญลักษณ
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Y
สัญลักษณ
PART

4.01
3.91
3.93
4.00
3.93
3.58
3.78
3.88
3.82

S.D.
0.68
0.73
0.75
0.77
0.71
0.89
0.75
0.86
0.75

หลังจากที่ไดตัวแปรสังเกตไดแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบคาสหสัมพันธระหวางตัวแปร หรือ
เมตริกความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละคู เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
ที่สูงจนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ (Multicolinearity)

167
ตารางที่ 26 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปร
S.CLI.

S.CLI.
S.ORG.
S.LEAD.
S.EMP.
S.IT.
S.COMMU
S.ACT.
S.LEAD.1
S.LEAD.2
S.EFF

1.00
0.77
0.79
0.77
0.64
0.72
0.68
0.79
0.75
0.50

S.
ORG.

S.
EMP.

1.00
0.77
0.77
0.71
0.75
0.71
0.77
0.73
0.48

1.00
0.74
0.84
0.78
0.84
0.81
0.53

S.IT.

1.00
0.82
0.76
0.72
0.67
0.54

S.COM
MU

S.
ACT.

1.00
0.83
0.83
0.80
0.55

1.00
0.80
0.78
0.52

S.
S.
LEAD.1 LEAD.2

1.00
0.93
0.52

1.00
0.49

S.
EFF

1.00

จากตารางที่ 26 คาสหสัมพันธของตัวแปรทั้งหมด พบวาไมมีคาสหสัมพันธในคูใดที่ฝา
ฝนขอตกลงเบื้องตน การตรวจสอบและแกไขขอมูลกอนวิเคราะหดวยโปรแกรม LISREL ถือวามี
ประโยชน เพราะขอมูลที่ผานการตรวจสอบอยางดี จะทําใหผลการวิเคราะหตอบคําถามการวิจัยได
กวางขวาง ลึกซึ้ง และถูกตอง 168 เพื่อตอบวัตถุประสงคงานวิจัยขอที่ 3 เพื่อนําเสนอรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจะนําเสนอ
ผลการวิเคราะหในตอนที่ 4 ตอไป
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นงลักษณ วิรัชชัย,โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย, พิมพครั้งที่ 3 ( กรุงเทพฯ :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542) ,18.
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวมมีผลตอประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน
การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมที่มีประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครจะแยกแสดงออกเปน 2 สวน
ไดแก
1. แบบจําลองที่เกิดจากสมมติฐาน (Hypothesized Model) ในภาพรวม
2. แบบจําลองที่เกิดจากการปรับแบบจําลอง (Modified Model)
แบบจําลองที่เกิดจากสมมติฐาน (Hypothesized Model) ในภาพรวม
ในการวิเคราะหโดยอาศัยโปรแกรม LISREL ครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใช คาเมทริกซ ความ
แปรปรวนรวม เปนขอมูลเริ่มตน โดยเลือกใชวิธีความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood :
ML) ในการประมาณคาพารามิเตอร ผลการทดสอบดังกลาว สามารถนําคาสถิติมาแสดงถึง
โครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุและผล ระหวางปจจัยโครงสรางการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวมที่มีผลตอประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียนในภาพรวม
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Chi-Square = 625.22 , df = 26, P-value=0.000, RMSEA=0.19

แผนภูมิที่ 22 สมการโครงสรางของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
จากแผนภูมิที่ 22 พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตอไปนี้จาก
มากไปหานอยของตามลําดับคือ ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน (S. ACT. : Lamda X = 0.74) มากที่สุด
ในลําดับถัดมาไดแก ดานการใชเทคโนโลยี (S.IT. : Lamda X = 0.72) ดานทักษะดานภาวะผูนํา
(S.LEAD.1: Lamda X = 0.71) ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม (S.LEAD.1: Lamda X =
0.70) ดานการติดตอสื่อสาร (S.COMMU. : Lamda X = 0.68) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก
(S.EMP.: Lamda X = 0.64) ดานองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม (S.ORG. : Lamda X = 0.61)
ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวมนอยที่สุดไดแก ดานบรรยากาศ
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (S.CLI. : Lamda X = 0.56) ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหาร
เครื อ ข า ยโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร โดยสัมประสิทธิ์เสนทางแสดงความสัมพันธระหวางการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคา 0.42
คา t = 1.00 เมื่อทดสอบคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาคาความสอดคลองของแบบจําลองกับขอมูล
เชิงประจักษแลว จะพบวาแบบจําลองดังกลาว มีความสอดคลอง ไมเพียงพอกับขอมูลเชิงประจักษ
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เนื่องจากคาสถิติวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Measures) ของรูปแบบจําลองทั้งหมด
ยังอยูในระดับต่ํา ทั้งคาของ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI= 0.82)
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI= 0.69) ซึ่งคา
ดัง กล าวควรมี คาตั้ง แต 0.90 เปน ตน ไป อี ก ทั้ง คารากกําลั งสองเฉลี่ยของคาความแตกตาง
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA= 0.19) รวมถึงดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.021) คาดังกลาวควรมี
ไมเกิน 0.05 สรุปไดวาแบบจําลองตามสมมติฐาน (Hypothesized Model) ไมสอดคลอง กลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ ซึ่ง โจเรสคอก (Joreskog) ไดเสนอวาเปนเพราะแบบจําลองดังกลาวยังมี
จุ ด อ อ น ที่ ส ามารถปรั บ แบบจํ า ลองได อี ก ตามความเหมาะสม แต มี ห ลั ก สํ า คั ญ ที่ ว า ข อ มู ล หรื อ
หลักฐานตองสนับสนุนอยูบนหลักการตามทฤษฎี ดังนั้นการปรับแบบจําลอง (Modified Model)
เพื่ อ ให คา สถิ ติส อดคล อ งกั บขอ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ โ ดยอาศัย หลั ก การยอมให ค วามคลาดเคลื่ อนมี
ความสัมพันธกันไดบนพื้นฐานหรือทฤษฎี (error variance) ขณะเดียวกันผลของการวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model : SEM) จะยังคงเสนทางสัมพันธเดิมไวเพื่อ
อธิบายไดบนขอมูลสนับสนุนมากที่สุด ซึ่งโปรแกรม LISREL ไดเสนอใหมีการปรับแบบจําลอง
ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นดังผลที่จะนําเสนอตอไป169
แบบจําลองที่เกิดจากการปรับแบบจําลอง (Modified Model)
หลังจากที่ไดทําการปรับแบบจําลองใหมแลว พบวาแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษยิ่งขึ้น ดังจะแสดงในภาพ 2 และตารางในลําดับถัดไป
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K.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

แผนภูมิที่ 23 สมการโครงสรางของโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีผลตอ ประสิทธิผลของโรงเรียน
หลังการปรับแบบจําลอง
จากแผนภูมิที่ 23 พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยตอไปนี้จาก
มากไปหานอยของตามลําดับคือ ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน (S. ACT. : Lamda X = 0.74) มากที่สุด
ในลําดับถัดมาไดแก ดานการใชเทคโนโลยี (S.IT. : Lamda X = 0.72) ดานทักษะดานภาวะผูนํา
(S.LEAD.1: Lamda X = 0.71) ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม (S.LEAD.1: Lamda X =
0.70) ดานการติดตอสื่อสาร (S.COMMU. : Lamda X = 0.68) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก
(S.EMP.: Lamda X = 0.64) ดานองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม (S.ORG. : Lamda X = 0.61)
ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวมนอยที่สุดไดแก ดานบรรยากาศ
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (S.CLI. : Lamda X = 0.56) ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหาร
เครื อ ข า ยโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร โดยสัมประสิทธิ์เสนทางแสดงความสัมพันธระหวางการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมกับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคา 0.42
คา t = 1.00 เมื่อทดสอบคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาคาความสอดคลองของแบบจําลองกับขอมูล
เชิงประจักษแลว จะพบวาแบบจําลองดังกลาว ยังมีความสอดคลองอยางเพียงพอกับขอมูลเชิง

172
ประจักษ พิจารณาไดจากคาของ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI=
0.98) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI= 0.95)
ซึ่งคาดังกลาวควรมีคาตั้งแต 0.90 เปนตนไป อีกทั้ง คารากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตาง
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA= 0.06) รวมถึงดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0096) ซึ่งควรมีคาไม
เกิน 0.06 โดยผลการหาคาความกลมกลืนของแบบจําลองแสดงในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ที่มีผลตอเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 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
R2
ตัวแปร
R2

บรรยากาศ
S.CLI.

องคการ
S.ORG.AN.

ผูรวมงาน
S.EMP.

เทคโนโลยี
S.IT.

ติดตอสือ่ สาร
S.COMMU.

กิจกรรมฯ
S.ACT.

0.69

0.69

0.82

0.65

0.82

0.75

ทักษะผูนาํ
S.LEAD..1

ผูนําเปดโอกาสฯ
S.LEAD..2

0.89

0.84

สมการโครงสรางตัวแปร

ประสิทธิผล EFF.

2

R
คาสถิติ (หลังปรับโมเดล)

0.33

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.

ติดตอสือ่ สาร
S.COMMU.

กิจกรรมฯ
S.ACT.

R2

0.69

0.69

0.84

0.66

0.82

0.73

ตัวแปร
R2

ทักษะผูนาํ
S.LEAD..1

ผูนําเปดโอกาสฯ
S.LEAD..2

0.85

0.79

สมการโครงสรางตัวแปร

ประสิทธิผล EFF.

R2

0.34
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ตารางที่ 28 สถิติวัดความกลมกลืนของแบบจําลอง
คาสถิติวัดความกลมกลืน
1. ไคสแควร χ2
2. อัตราสวนไคสแควร χ2 /df
3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
4. ดั ช นี วั ด ระดั บ ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก
แลว (AGFI)
5. ค า รากกํ า ลั ง สองเฉลี่ ย ความแตกต า ง
โดยประมาณ RMSEA
6. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวน
เหลือปรับมาตรฐาน RMR

Model fit เมื่อ
เขาใกลศูนย
ไมเกิน 5
เขาใกล 1

คาที่ประเมินได
54.63
3.41
0.98

เขาใกล 1

0.95

นอยกวา 0.06

0.06

นอยกวา 0.08

0.01

จากตารางที่ 28 การที่ผูวิจัยเลือกใชดัชนีบงชี้ทั้ง 6 ตัวขางตน เพราะยังไมมีดัชนีตัวใดตัว
หนึ่งที่ไดรับการยอมรับวาเปนตัวบงชี้ที่บงบอกวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ไดทุกวัตถุประสงค ดังนั้นการบงชี้ความกลมกลืนจึงตองใชดัชนีบงชี้หลาย ๆ ตัวพิจารณารวมกัน
สําหรับเกณฑการพิจารณาวาแบบจําลองมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในระดับดี (good
fit) โดยแบบจําลองดังกลาวมีอํานาจในการพยากรณ (Squared Multiple Correlations for Structural
Equations) อยูที่รอยละ 33
นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั ง ได วิ เ คราะห หาเครื อข า ยโรงเรี ย นที่มี รูป แบบการบริ ห ารเครื อขา ย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประสิทธิผลประกอบดวย 3 ดานไดแก ดาน
การบริหารจัดการ ดานการพัฒนา และดานผลการพัฒนา วาเครือขายใดมีประสิทธิผลอยูในระดับ
ใดดั ง จะได นํ า เสนอในตารางถั ด ไปในภาพรวมของประสิ ท ธิ ผ ลเครื อ ข า ยโรงเรี ย น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ตามลําดับเครือขายโรงเรียน ดังนี้
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ตารางที่ 29 การจัดลําดับรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
เครือขายที่

จํานวนโรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22

12
10
8
12
12
14
10
8
14
10
12
14
8
8
12
8
8
14
10
14
10

ดานประสิทธิผล
3.87
3.88
3.27
4.00
3.92
3.85
3.78
2.91
3.15
3.98
3.51
3.86
3.52
3.79
3.67
4.02
3.50
3.48
3.80
4.60 *
3.35

SD.
0.31
0.75
1.05
0.62
0.90
0.77
0.73
0.91
0.95
0.74
0.60
0.76
0.45
0.74
0.49
0.54
0.56
0.85
0.71
0.41
0.68
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ตารางที่ 29 (ตอ)
เครือขายที่

จํานวนโรงเรียน

23
24
25
26
27
28
30
31
34
35
36
38
39
40
42
44
47
48
49
51
52

12
12
8
8
8
10
10
12
14
10
12
10
8
10
8
8
16
10
12
12
12

ดานประสิทธิผล
3.92
4.07
3.77
4.37 *
4.26 *
3.43
3.99
4.11
3.52
4.04
3.96
4.27 *
3.62
3.49
4.39 *
3.54
3.97
3.87
3.45
3.65
4.07

SD.
0.69
0.57
0.72
0.55
0.54
0.76
0.36
0.43
0.61
0.79
0.78
0.59
0.51
0.54
0.51
0.72
0.97
1.00
0.72
0.54
0.76
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ตารางที่ 29 (ตอ)
เครือขายที่

จํานวนโรงเรียน

53
54
55
56
57
64
65
66
67
69
70
72
73
75
77
78
80
รวม

8
8
10
10
10
12
12
12
12
10
14
16
10
12
8
12
16
642

ดานประสิทธิผล
3.69
3.87
3.99
3.63
4.24
3.46
3.90
3.78
4.21
3.93
3.71
4.12
3.74
3.89
3.86
3.77
4.03
3.83

SD.
0.54
0.68
0.64
0.42
0.67
0.88
0.53
0.53
0.72
0.45
0.76
0.61
0.82
0.49
0.86
0.77
0.56
0.72

จากตารางที่ 29 พบวาเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก
เครือขายโรงเรียนที่ 21, 42, 26, 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยเลขคณิตอยูในระดับ 4.60 , 4.39 ,
4.37 , 4.27 และ 4.26
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหตรวจสอบและการสรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในขั้นตอนนี้เมื่อผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน มาจัดลําดับ
เครือขายโรงเรียนที่ไดคาเฉลี่ยเลขคณิต ภาพรวมของประสิทธิผล ระดับประสิทธิผลสูงสุด 5 ลําดับ
แรก ในเครือขายที่ 21, 42, 26, 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยเลขคณิตอยูในระดับ 4.26-4.60
จากนั้นไดไปเก็บขอมูลสัมภาษณเจาะลึกเพิ่มเติม และนําแบบตรวจสอบรายการ (check
list) ไปใหตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ เพื่อตองการเพิ่มความนาเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่
เหมาะสม
โดยการนําเสนอ องคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ทีม่ ี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ผูวิจยั ไดพัฒนาจากขอมูลทั้งหมด ดวย
วิธีการประเมินในรูปแบบการอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) โดยนําเสนอรางรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมทีม่ ีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ใหผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแกผปู ระสานงานเครือขายโรงเรียน จํานวน 5 คน จากเครือขายที่ 21, 42,
26, 38 และ 27 ไดพิจารณาประเด็นความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และการใช
ประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะ การวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อหา
รูปแบบที่เหมาะสมโดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ทีม่ ีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
วามีรูปแบบมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองและการใชประโยชน
ตอนที่ 2 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพิม่ เติม และขอวิจารณ
ของผูทรงคุณวุฒิ ที่มีตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่มีตอ รูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มปี ระสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 30 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นดานความเหมาะสมขององคประกอบของ
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร จาก
ผูประสานงาน
เครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบ
ความเหมาะสม
ความไมเหมาะสม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. กิจกรรมที่ทาํ รวมกัน
5
100
2. การใชเทคโนโลยี
5
100
3. ทักษะภาวะผูนํา
5
100
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
5
100
5. การติดตอสื่อสาร
5
100
6. การมีสวนรวมของสมาชิก
5
100
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม
5
100
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม
5
100
รวมเฉลี่ย
5
100
จากตารางที่ 30 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5
คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมทีม่ ี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความเหมาะสมของรูปแบบมีความเหมาะสม จํานวน
5 คน
คิดเปนรอยละ 100 จากการสัมภาษณผูประสานงานเครือขายโรงเรียน เครือขายหนึ่งได
แสดงความคิดเห็นวา ดานการใชเทคโนโลยี สําหรับเครือขายนี้ยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
ทําใหขณะนี้เครือขายโรงเรียนแหงนี้ยังไมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูผานทาง
ออนไลนหรือทางเวปไซต(Website)ไดและไดเสนอแนะวาทางหนวยเหนือ
ควรสอบคัดเลือก
ขาราชการครูที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเขามาดําเนินการในสวนนีใ้ หเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
และขอใหสงขาราชการครูที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหกับทุก
โรงเรียน
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ตารางที่ 31 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นดานความเปนไปไดขององคประกอบของ
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร จาก
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
องคประกอบของรูปแบบ
1. กิจกรรมที่ทาํ รวมกัน
2. การใชเทคโนโลยี
3. ทักษะภาวะผูนํา
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
5. การติดตอสื่อสาร
6. การมีสวนรวมของสมาชิก
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
ความเปนไปได
ความเปนไปไมได
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
-

จากตารางที่ 31 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5
คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมทีม่ ี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความเปนไปไดของรูปแบบวามีความเปนไปได จํานวน
5 คน คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 32 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นดานความถูกตองขององคประกอบของ
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร จาก
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
องคประกอบของรูปแบบ
1. กิจกรรมที่ทาํ รวมกัน
2. การใชเทคโนโลยี
3. ทักษะภาวะผูนํา
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
5. การติดตอสื่อสาร
6. การมีสวนรวมของสมาชิก
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
ความถูกตอง
ความถูกตอง
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
-

จากตารางที่ 32 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5
คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมทีม่ ี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานความถูกตองของรูปแบบวามีความถูกตอง จํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 33 แสดงคาความถี่และรอยละของความคิดเห็นดานนําไปใชประโยชนขององคประกอบ
ของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร จาก
ผูประสานงานเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
รายการ
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบ
ใชประโยชนได
ใชประโยชนไมได
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
1. กิจกรรมที่ทาํ รวมกัน
5
100
2. การใชเทคโนโลยี
5
100
3. ทักษะภาวะผูนํา
5
100
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
5
100
5. การติดตอสื่อสาร
5
100
6. การมีสวนรวมของสมาชิก
5
100
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม
5
100
8. บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม
5
100
รวมเฉลี่ย
5
100
จากตารางที่ 33 พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5
คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมทีม่ ี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานการนําไปใชประโยชนของรูปแบบวาสามารถนําไปใช
ในการบริหารเครือขายไดเปนอยางดี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
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ตอนที่ 2 การสังเคราะหขอสรุปความคิดเห็นในดานขอเสนอแนะเพิ่มเติม และขอวิจารณของ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีตอ องคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดกบั การบริหารเครือขายโรงเรียนในประเทศไทย ดังนี้คือ
1. มีความเหมาะสมคอนขางมาก เพราะรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมที่มีประสิทธิผล ทําใหการพัฒนาในกลุมเครือขายกาวไปพรอมๆกันและสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันได
2. มีความเหมาะสม เปนการเสริมความสัมพันธและการดูแลชวยเหลือกันอยางมี
หลักเกณฑ
3. มีความเหมาะสมมาก เพราะรูปแบบทีน่ ําเสนอถาเครือขายนํามาใชจะกอใหเกิด
ประโยชนในเครือขาย ทําใหการบริหารงานในเครือขายประสบความสําเร็จสูง
4. มีความเหมาะสมมากเพราะสมาชิกมีสวนในการบริหารเครือขายโรงเรียน
5. มีความเปนไปไดในระดับสูง เพราะสามารถรวมกลุมเครือขายความคืบหนาในเรือ่ ง
คางๆไดรวดเร็ว
6. มีความเปนไปได แตตองใชเวลาในการทําความเขาใจรวมกัน ตลอดจนการสรางความ
ไววางใจตอกัน
7. มีความเปนไปไดในระดับปานกลาง เนื่องจากขึ้นอยูกับผูประสานงานเครือขาย
ถาผูประสานงานเครือขายเห็นความสําคัญ และบริหารเครือขายแบบมีสวนรวมก็จะมีความเปนไป
ไดมาก แตถาผูประสานงานเครือขายไมเห็นความสําคัญและบริหารโดยไมเปดโอกาสใหสมาชิกใน
เครือขายไดมสี วนรวมก็จะไมประสบความสําเร็จ
8. องคประกอบดานเทคโนโลยีมีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน ในเรื่องของ
ระบบสารสนเทศที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามามีบทบาทในการบริหารจัดการ
9. องคประกอบที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน ไดแก งบประมาณ การ
มอบอํานาจ การบริหารแบบมีสวนรวมและการใชทรัพยากรในดานตางๆรวมกัน
10. องคประกอบที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน ไดแก การมีสวนรวม
ของสมาชิก การเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม กิจกรรมที่ทํารวมกัน ทักษะภาวะผูน ํา และการ
ติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
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11. ควรจัดระบบเครือขายโรงเรียน สถานที่ตั้งในโซนใกลเคียงกัน และคํานึงถึงศักยภาพ
ของผูประสานงานเครือขายเปนสําคัญ
12. ในดานทักษะภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายมีความสําคัญยิ่ง ควรใหความรู
หรือพัฒนาผูประสานงานเครือขายอยางตอเนื่อง
13. ควรจัดใหมีการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูประสานงาน
14. ควรสรางแรงจูงใจแกผปู ระสานงานเพราะภารกิจในดานประสานงานของผู
ประสานงานเครือขายคอนขางมาก
15. ควรพัฒนาสมาชิกในเครือขายทุกคนใหรูและเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองและ
รวมกันพัฒนาเครือขายใหประสบความสําเร็จ
16. ควรผลิต OTOP ของเครือขายในรูปแบบตางๆ อาจจะเปนผลิตภัณฑหรืองาน
สนับสนุนวิชาการ (แลกเปลีย่ นคลังขอสอบ หรือวิทยากรขามโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ครูกับครูหรือนักเรียนกับนักเรียน)
17. หนวยเหนือควรสนับสนุนดานงบประมาณใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมรวมกันของ
เครือขายโรงเรียน เพราะกิจกรรมตางๆที่ทํารวมกัน ทําใหเกิดความรวมมือ รวมแรงรวมใจ
กอใหเกิดความสามัคคีในเครือขาย
18. ควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ความสําเร็จของการนํารูปแบบไปใชอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหการนํารูปแบบไปใชไดผลอยางแทจริง

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง“รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อทราบระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน
คือ 1) การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การศึกษาวิเคราะหความ
เปนไปไดและพัฒนารูปแบบ 3) การสรางรูปแบบที่เหมาะสม
4) การปรับปรุงและนําเสนอ
รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในขั้ น ตอนนี้ ผูวิ จั ย ได ศึ ก ษาเพื่ อกํ า หนดกรอบแนวคิด ดัง นี้ 1) ศึ ก ษาวิเ คราะห ห ลั ก การ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของการบริหารแบบมีสวนรวม
ประสิทธิผล และการบริหารเครือขาย
โรงเรียน 2) ศึกษาวิเคราะห งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม ประสิทธิผล และ
การบริหารเครือขายโรงเรียน
3) ศึกษาวิเคราะหรายงานสรุปการสัมมนาและบทความเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสรุปสังเคราะหเนื้อหา
(Content Synthesis) เพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ครอบคลุมลักษณะของการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร แลวนําขอสรุปที่ไดมา
สังเคราะห เปนความรูเกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียน แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณที่มีโครงสราง (structured interview)
เพื่อถามความคิดเห็น ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ศึกษานิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียนหรือครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการ) และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ จํานวน
25 คน ซึ่งใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive method)
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิที่เปน
ผูบริหารระดับนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียน
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร จํ า นวน 5 คน
ผู ป ฏิ บั ติ แ ละประสานงาน ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ศึกษานิเทศก ที่เกี่ยวของกับการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน
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โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมีผลงานดีเดนจํานวน 16 คน นักวิชาการที่เชี่ยวชาญดานการบริหาร
แบบมีสวนรวม 2 คน หลังจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิแลว
ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นดังกลาว แลวนํามาสังเคราะหสรุปรวมกับหลักการแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล เปนตัวแปร เพื่อนําไป
สรางเปนกระทงคําถามของ แบบสอบถามซึ่งพบวานาจะประกอบดวยองคประกอบดานการบริหารแบบ
มีสวนรวม จํานวน 7 องคประกอบ คือ 1) บรรยากาศของการมีสวนรวม(Environment) 2) องคการ
(เครือขาย)แบบมีสวนรวม (Organization) 3)
ภาวะผูนําที่เอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม
(Leadership) 4) การมีสวนรวมของสมาชิก (Employees) 5) การใชเทคโนโลยีในการบริหาร
(Technology) 6) การติดตอสื่อสาร (Communication) 7) การทํากิจกรรมรวมกัน (Activities) และ
ดานประสิทธิผลประกอบดวยการบริหารเครือขายโรงเรียน 3 ดาน ไดแก 1) การบริหารจัดการ
(Administration) 2)การพัฒนา (Development) 3) ผลของการพัฒนา (Result of Development)
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะหความเปนไปได และพัฒนารูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเปนองคประกอบของ
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร องคประกอบ
ดานการบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 7 องคประกอบ และดานประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน
มาสรางเปนขอคําถามในการสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ของไลเคิรท (Likert Scale) ดาน
การบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 113 ขอ ดานประสิทธิผล จํานวน 31 ขอ รวมทั้งสิ้น
จํานวน 144 ขอ แลวนําไปหาคาความสอดคลอง และความตรงกับสิ่งที่ตองการวัด “คา IOC”
(Index of item Objective Congruence) ไดคา IOC เฉลี่ย 0.846 ที่พิจารณาจากคาที่มากกวา
0.50 ขึ้นไป
ซึ่งผลการวิเคราะหเหลือขอคําถาม ดานการบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 98 ขอ
และดานประสิทธิผล จํานวน 31 ขอ รวมทั้งสิ้นจํานวน 129 ขอ แลวนําไปทดลองใช (try out )
ถามความคิดเห็นของกลุมโรงเรียนเครือขาย ขนาดเล็กที่ไมใชกลุม ตัวอยาง โดยการสุมอยางงาย
(Simple random sampling) ได 3 เครือขาย จํานวน 15 โรงเรียนๆละ 2 คน ผูใหขอมูล
ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูแทนครู (กรณีไมมีรอง
ผูอํานวยการโรงเรียน) จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา 0.922 แลวนําไป
ปรับปรุงแบบสอบถามที่ได นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 642 คน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
วิเคราะหรูปแบบ โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis )
ดวยโปรแกรม LISREL 8.52
เพื่อยืนยันองคประกอบหลักที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ
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โดยผลการวิเคราะหองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้ง 7 องคประกอบไดแก 1)
บรรยากาศของการมีสวนรวม(Environment)
2)
การจัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม
(Organization) 3) ภาวะผูนาํ ที่เอื้อตอการบริหารแบบมีสวนรวม (Leadership) 4) การมีสวนรวม
ของสมาชิก (Employees)
5) การใชเทคโนโลยีในการบริหาร (Technology)
6) การ
ติดตอสื่อสาร (Communication) 7) การทํากิจกรรมรวมกัน (Activities) ผลการวิเคราะหพบวา
องคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม 7 องคประกอบ ไดถูกจัดกลุมใหมกลายเปน 8
องคประกอบ โดยองคประกอบดานภาวะผูนําที่เอือ้ ตอการบริหารแบบมีสวนรวม (Leadership)
ถูกจัดออกเปน 2 กลุม โดยผูวิจัยตั้งชื่อใหม คือ กลุมที่ 1 ทักษะภาวะผูนํา และกลุมที่ 2 ผูนําเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม ทําใหตัวแปรตามกรอบแนวคิดเปลีย่ นไปและถูกจัดลําดับความสําคัญ
ใหม ดังนี้ลําดับที่ 1 ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน (Activities) ลําดับที่ 2 การใชเทคโนโลยีในการ
บริหาร (Technology) ลําดับที่ 3 ทักษะภาวะผูนํา (Leadership Skill ) ลําดับที่ 4 ผูนําเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม (Opportunities given by leader for members involvement) ลําดับ
ที่ 5 การติดตอสื่อสาร (Communication) ลําดับที่ 6 การมีสวนรวมของสมาชิก (Employees)
ลําดับที่ 7 การจัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม (Organization) และลําดับสุดทาย
บรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment) ขั้นตอนที่ 2 นี้นํามาสรุปเปนรางรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 3 สรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบความเปนไปได ความถูกตอง และการนําไปใช
ประโยชน ของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ซึ่งเปนการนําเสนอ
รูปแบบที่ไดใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของพิจารณาจํานวน 5 เครือขาย โดยพิจารณา
คุณสมบัติจากเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 5 เครือขาย ไดแก
เครือขายที่ 21, 42, 26, 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ยเลขคณิตอยูในระดับ 4.26-4.60 เปน
ผูอํานวยการโรงเรียนของเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ซึ่งมีหนาที่เปนผูประสานงาน
เครือขายโรงเรียนหรือประธานกรรมการเครือขายโรงเรียน จํานวน 5 คน ผลการพิจารณาพบวา
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ไดนี้มีความ
เปนไปไดถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนได แตมีเพียงเครือขายเดียวที่มีความ
คิดเห็นวาทุกองคประกอบมีความเปนไปได ถูกตองเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนได
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จริงยกเวนองคประกอบดานการใชเทคโนโลยีนั้น พบวาบางเครือขายประสบปญหาการขาด
บุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทางดานการใชเทคโนโลยี เปนเหตุใหการใชเทคโนโลยีในการ
บริ ห ารจั ด การและการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นมี ป ระโยชน เ พี ย งภายในเครื อ ข า ยโรงเรี ย นเท า นั้ น
แตยังไมสามารถเอื้อประโยชนขยายไปสูเครือขายอื่นทาง เวปไซต (Website)ได ดังตัวอยาง
การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มีการใหความรูทาง
ออนไลน มี เวปไซตของเครือขาย , มีเวปบอรด เชน สงผานเอกสารทางเวปไซต เชื่อมโยงขอมูล
ดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซต
ของทุกโรงเรียน ผลัดเปลี่ยนเปนวิทยากรใหความรูครู-นักเรียนตามศักยภาพของโรงเรียน เปนตน
ในความเปนจริงยังปฏิบัติไมไดสมบูรณ โดยเฉพาะการใหความรูทางออนไลน ยังไมสามารถ
ปฏิบัติไดอันเนื่องมาจากขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี และมีขอเสนอแนะวา
ทางหนวยเหนือหรือกรุงเทพมหานครควรสอบคัดเลือกขาราชการครูเอกคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ
หรือใหการอบรมดานการนําเสนอความรู สาระตางๆที่เปนประโยชนผานทางเวปไซต (Website)
สงใหกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
จึงจะทําใหการขยายความรูผาน
ทางเวปไซต(Website)ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ
ในขั้นตอนนี้เปนการสรุปขอความคิดเห็น ขอวิจารณ และขอเสนอแนะ ของ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากขั้นตอนที่ 3
แลวนํามาปรับปรุงสรางเปนรูปแบบการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญดานบริหารแบบมีสวนรวม จํานวน 8 องคประกอบ ระดับประสิทธิผล
เครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร และนําเสนอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สมบูรณ
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สรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามจุดประสงคของการวิจัย 3 ประการ คือ
1) องค ป ระกอบของการบริ ห ารเครื อขา ยโรงเรี ย นแบบมีส ว นร ว ม สั ง กัด กรุง เทพมหานคร
ประกอบดวย 8 องคประกอบ 2) ระดับประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียนอยูในระดับมาก
3) ไดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร
วาประกอบดวยองคประกอบ 8 องคประกอบหลัก จากการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยทั้ง
ในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม และจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
และผูเกีย่ วของ พบวา องคประกอบดานบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 7 องคประกอบ
ไดแก 1) บรรยากาศแบบมีสวนรวม (Environment) 2) องคการ(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวน
รวม (Organization) 3) ภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย (Leadership) 4) การมีสวนรวม
ของสมาชิก (Employee) 5) การใชเทคโนโลยี (Technology) 6) การติดตอสื่อสาร
(Communication) 7) กิจกรรมที่ทํารวมกันสวน (Activities) ไดนาํ ตัวแปรทีไ่ ดจากการสราง
แบบสอบถาม เพื่อนําไปศึกษาความเปนไปได ของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
จากนั้นไดนําไปวิเคราะหดว ยสถิติ Factor Analysis และการวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงโครงสราง
(structural equation modeling) โดยใชโปรแกรมลิสเรล
(LISREL8.52)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผล
การบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา องคประกอบ
ดานการบริหารแบบมีสวนรวม องคประกอบดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขาย ถูกจัด
กลุมเปน 2 กลุม ซึ่งผูวิจัยไดตั้งชื่อใหม ดังนี้ กลุมที่ 1 ทักษะดานภาวะผูนํา(Leadership Skill)
กลุมที่ 2 ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสว นรวม (Opportunities given by leader for members
ทําใหองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมกลายเปน 8 องคประกอบ
involvement)
เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1 องคประกอบ ตัวแปรทุกตัวแปรจากกรอบแนวคิดเดิมเปลี่ยนไป ผูวิจัยจึง
นําขอสรุปมาสรุปเปนรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากคาน้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอย และในแตละ
องคประกอบไดจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักปจจัย ไดดังนี้
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องคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 8 องคประกอบหลักเรียงตาม
น้ําหนักปจจัยจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดดังนี้คือ 1) ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน (Activities)
2) ดานการใชเทคโนโลยี (Technology) 3) ทักษะดานภาวะผูนํา(Leadership Skill) 4) ผูนําเปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม (Opportunities given by leader for members involvement) 5) การ
ติดตอสื่อสาร (Communication) 6) การมีสวนรวมของสมาชิก (Employee) 7) องคการ(เครือขาย
โรงเรียน) แบบมีสวนรวม (Organization) และ 8)บรรยากาศแบบมีสว นรวม (Environment) ซึ่ง
องคประกอบหลักเหลามีประกอบดวยตัวแปรยอย ดังรายละเอียด ดังนี้
องคประกอบที่ 1 “ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน” (Activities)
มีคาน้ําหนักปจจัยมากที่สุด
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. รว มดําเนิ นการกิ จกรรมดานบุ คลากรหรื อนัก เรียนร ว มกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรีย นรู
รวมกัน
องคประกอบที่ 2
“ดานการใชเทคโนโลยี” (Technology)มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 2
ประกอบดวย 10 ตัวแปร คือ
1. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการบริหาร
2. มีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสื่อสารที่สามารถสงขาวไดอยางรวดเร็วและทุกรูปแบบ
3. นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจัดทําโครงงาน
4. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มีการใหความรู
ทางออนไลน
5. มี เวปไซตของเครือขาย,มีเวปบอรด ผานเอกสารทางเวปไซต
6. เชื่อมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน
7. แลกเปลี่ยน หรือการใหยมื เทคโนโลยี เชน CD ,เครื่องใชทางเทคโนโลยีตางๆ
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซตของทุกโรงเรียน
9. ผลัดเปลี่ยนเปนวิทยากรใหความรูครูนกั เรียนตามศักยภาพ โรงเรียน
10. ครูทําวิจยั การใชเทคโนโลยี
องคประกอบที่ 3 “ทักษะดานภาวะผูนํา” (Leadership Skill) มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ
3 ประกอบดวย 25 ตัวแปร คือ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูประสานงานเครือขายมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผูประสานงานเครือขายมีความมุงมั่น รักงาน และมีความรับผิดชอบ
ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ผูประสานงานเครือขายเปนแบบอยางที่ดี
ผูประสานงานเครือขายมีวิสัยทัศนกวางไกล
ผูประสานงานเครือขายมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการงานของเครือขาย
อยางเปนระบบ
8. ผูประสานงานเครือขายใหเกียรติ ไววางใจและยอมรับความสามารถของสมาชิก
9. ผูประสานงานเครือขายใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขายโรงเรียน
10. ผูประสานงานเครือขายเปนแกนนําในการประสานงานที่เขมแข็ง
11. ผูประสานงานเครือขายมีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม
12. ผูประสานงานเครือขายใจกวางและเปนผูให เสียสละเพื่อสวนรวม
13. ผูประสานงานเครือขายคํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกแตละคนและนํามาใชใหเปน
ประโยชน
14. ผูประสานงานเครือขายมีความเชี่ยวชาญในการแกปญหาการบริหาร
15. ผูประสานงานเครือขายเปนผูประสานประโยชน เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน
16. ผูประสานงานเครือขายเปนผูนํายุคใหมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
17. ผูประสานงานเครือขายบริหารบนพื้นฐานของขอมูล
18. ผูประสานงานเครือขายมีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ
19. ผูประสานงานเครือขายมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก เพื่อนํา
ประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย
20. ผูประสานงานเครือขายเปนผูกระตุน จูงใจ และใหแรงเสริม
21. ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก
22. ผูประสานงานเครือขายกระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆและกลั่นกรองทางเลือก
23. ผูประสานงานเครือขายใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของสมาชิกที่ไมคอย
แสดงออก
24. ผูประสานงานเครือขายปองกันคนที่มีบุคลิกครอบงํา เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอื่น
25. ผูประสานงานเครือขายชะลอการประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน
องคประกอบที่ 4 “ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม” (Opportunities given by leader for
มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 4 ประกอบดวย 8 ตัวแปร คือ
members involvement)
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1. ผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่
สําคัญ
2. ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการแกปญหา
3. ผูประสานงานเครือขายรับฟงความคิดเห็นตางๆของสมาชิก
4. ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนา
5. ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง
6. ผูประสานงานเครือขายขยายผลสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารชั้นสูงใหสมาชิกทุกคนรับรู
รวมกัน
7. ผูประสานงานเครือขายใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ
8. ผูประสานงานเครือขายชวยเหลือสมาชิกในการสื่อสารกับคนอื่น
องคประกอบที่ 5 “การติดตอสื่อสาร” มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 5 เทากับดานทักษะ
ภาวะผูนํา ประกอบดวย 14 ตัวแปร คือ
1. มีการติดตอสื่อสาร โดยตรงทางโทรศัพทจดหมายการเขาประชุม
2. มีการติดตอสื่อสารที่ชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
3. มีการติดตอสื่อสารที่ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับกระบวนการทํางาน
4. มีการติดตอสื่อสารที่มีระบบ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
5. ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย
6. จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
7. การสื่อสารสามารถทําไดหลายชองทาง ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
8. มีการติดตอสื่อสารที่ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซึ่งกันและกัน
9. การติดตอสื่อสารของเครือขาย เปนการเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนในเครือขายและ
ระหวางเครือขาย
10. มีการติดตอสื่อสารที่ทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูลขาวสารไดทั่วถึง
11. มีการติดตอสื่อสารที่สรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกันคนหาเปาหมายรวมกัน
12. มีลักษณะของใยแมงมุม คือ สมาชิกสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือขาวสารซึ่งกันและ
กันไดโดยตรง โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง
13. มีอุปกรณ โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอรออนไลนทางเวปไซต
14. มีการติดตอสื่อสารโดยตรงโดยใช อีเมล , เวปบอรด ,เวปไซต
องคประกอบที่ 6 “การมีสวนรวมของสมาชิก” (Employee) มีคาน้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 6
ประกอบดวย 14 ตัวแปร คือ
1. สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจ
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2. สมาชิ ก เครื อ ข า ยรู สึ ก เป น เจ า ของกิ จ กรรมร ว มกั น และร ว มมื อ อย า งเต็ ม ที่ ต าม
กระบวนการมีสวนรวม
3. สมาชิกเครือขายเนนการทํางานเปนทีม และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมีสวนรวม
4. สมาชิกเครือขายมีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขายวาตองมีการเติม
เต็ม แบงปนชวยเหลือกัน
5. การมีวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกเครือขาย
6. สมาชิกเครือขายรวมแกปญหา พัฒนางานดวยกัน
7. สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถและศักยภาพของตนให
บรรลุตามวัตถุประสงค
8. สมาชิกเครือขายมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขาย
9. สมาชิกเครือขายนําจุดดีจุดแข็งมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
10. สมาชิกเครือขายมีการเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปนและความตองการของตนเองและ
ผูอื่น
11. สมาชิกเครือขายใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่รวมกันกําหนดขึ้นเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน
12. สมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน สถานที่ ฯลฯ
13. สมาชิ ก เครื อ ข า ยแสวงหาและดึ ง ศั ก ยภาพของบุ ค คลหรื อ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ภ ายใน
เครือขายมาใช
14. สมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค นวัตกรรม จน เปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่น
ตอไป
องคประกอบที่ 7 “องคการ(เครือขายโรงเรียน)แบบมีสวนรวม” (Organization) มีคา
น้ําหนักปจจัยเปนอันดับ 7 ประกอบดวย 9 ตัวแปร คือ
1. มี ก ารจั ด องค ก ารแบบเครื อ ข า ยโรงเรี ย น ประกอบด ว ย โรงเรี ย นในเครื อ ข า ย
ประมาณ 4 - 8 โรงเรียน แตละโรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน หรือผูแทนครู(กรณีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน ) รวมเปนกรรมการ
2. การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมาย
3. กําหนดบทบาทการดําเนินงานของสมาชิกชัดเจนและปฏิบัติตามบทบาทได
4. เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวมภายในเครือขายโรงเรียน
5. บริหารงานอยางเปนเอกภาพ
6. มีระเบียบ กฎ กติกา หรือขอบังคับนอย
7. เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และชวยเหลือ
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8. เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวมระหวางเครือขาย
9. มีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ที่มีความรูความสามารถเปนที่ปรึกษาเครือขาย
องคประกอบที่ 8 “บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม” (Environment) มีคาน้ําหนัก
ปจจัยนอยที่สุด ประกอบดวย 14 ตัวแปร คือ
1. มีความเปนกัลยาณมิตร
2. มีความเปนธรรมและโปรงใส
3. มีบรรยากาศของการทํางานที่เทาเทียม เสมอภาค เปนประชาธิปไตย
4. มีการไววางใจกัน เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
5. มีการยกยอง ชมเชย และใหความดีความชอบที่เหมาะสม
6. บรรยากาศการประชุมแบบไมเปนทางการ เปนกันเอง
7. มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุนจากภายนอก
8. บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและรวมมือ
9. บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
10. มีความผูกพัน ดวยความรูสึกของความเปนเจาของเครือขายรวมกัน
11. บรรยากาศองคการเอื้อตอการทํางานแบบทีม
12. มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง
13. พึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหขึ้นมาเทาเทียม
14. กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ
2. ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก ขอคนพบไดจากวิธีการตามขั้นตอนดังนี้
ไดนําเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน ของหนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2549
นํ า มาเป น เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น ด า นสิ ท ธิ ผ ลของเครื อ ข า ยโรงเรี ย น องค ป ระกอบด า น
ประสิทธิผล ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ ไดแก 1) การบริหารจัดการ 2) 2) การ
พัฒนา 3) ผลของการพัฒนา
ซึ่งไดกําหนดเปนกรอบตัวแปรที่ศึกษาเปนภาพรวมของ
ประสิ ทธิผลของรูปแบบการบริห ารเครือข ายโรงเรียนแบบมีสวนรว มที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบระดับประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
จากการวิ เ คราะห แ นวคิ ด ทฤษฎีแ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประสิ ท ธิ ผ ล และการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิ
ผูวิจัยพบวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมแลว
ดานประสิทธิผลก็ถือวามีความสําคัญเชนกัน จากการนําตัวแปรที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถาม

194

เพื่อตองการทราบระดับประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร นําไปศึกษาความ
เปนไปไดและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง
ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางนําไปวิเคราะหดวยสถิติ Factor Analysis
และใชการวิเคราะหรูปแบบโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor
Analysis ) ดวยโปรแกรม LISREL 8.52 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ดานประสิทธิมีระดับ
ประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับมาก ซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 องคประกอบ ไดดังนี้ 1) องคประกอบดานการพัฒนา 2)
องคประกอบดานผลการพัฒนา และองคประกอบดานการบริหารจัดการ ซึ่งแตละองคประกอบ
นั้นประกอบดวยตัวแปรตางๆ ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้
องคประกอบที่ 1 ดานการพัฒนา ประกอบดวย 20 ตัวแปร คือ
1. การจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศจากโรงเรียนทุก
โรงเรียนในเครือขายมาประกอบการทํา SWOT
2. รายละเอียดหัวขอตางๆในแผนพัฒนาฯ เชน SWOT วัตถุประสงค เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน มีความเชื่อมโยงสอดคลองตอเนื่องและ
เปนระบบ
3. คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนประกอบดวยบุคลากรจากโรงเรียน
ในเครือขาย
4. มีการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวม
5. คณะทํางานไดนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานใหมปี ระสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของแผนฯ
6. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือขายโรงเรียนเกิดจากการรวมคิด รวมทํา รวม
รับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนในเครือขาย
7. การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและชัดเจน
8. เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ
9. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน
10. นักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรตางๆและชุมชนของโรงเรียนในเครือขายไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาเครือขายโรงเรียน
11. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับ/พัฒนาแผนการดําเนินงานตามปฏิทิน
ปฏิบัติงาน(แผนฯครึ่งป)
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12. ผลงานของเครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนตัวอยางทีด่ ีแก
เครือขายโรงเรียนอื่นได
13. ในการดําเนินงานมีการติดตามประเมินผลงานทุกขั้นตอน โดยคณะทํางานทุกคน
เพื่อรับผิดชอบและรับผลประโยชนรวมกัน
14. แผนที่ปรับ/พัฒนาแลว สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และนําไปสูผลสําเร็จได
15. สมาชิกทุกคนของโรงเรียนในเครือขายมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน
16. ผลงานที่ปรากฏเปนที่ชื่นชมและยอมรับจากสาธารณชน
17. มีการใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกเครือขายโรงเรียนอื่นๆตามที่รองขอ
18. การปรับ/พัฒนาแผนงานมีการใชวิธีการที่หลากหลาย/นวัตกรรมใหมที่ไมซ้ํากับแนว
ดําเนินการเดิม
19. มีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางเครือขายทั้งในและนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
20. มีการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรผลงานของเครือขายโรงเรียนใหบุคลากรทุก
โรงเรียนในเครือขายรวมทั้งสาธารณชนไดรับทราบ
องคประกอบที่ 2 ดานผลการพัฒนา ประกอบดวย 5 ตัวแปร คือ
1. ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน แสดงถึงกระบวนการทํางานที่
เปนระบบ ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขายโรงเรียน
2. ทุกฝายเกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน
3. เครือขายโรงเรียนสามารถเปนตัวอยางที่ดี และเปนทีย่ อมรับ
4. มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาของเครือขาย
โรงเรียน โดยทุกฝายมีสวนรวมและมีการเผยแพรตอสาธารณชน
5. มีการขยายผลผลความสําเร็จของเครือขายโรงเรียน เชื่อมโยงการดําเนินงาน
ระหวางเครือขายโรงเรียน ในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเครือขายโรงเรียน
ตนสังกัด
องคประกอบที่ 3 “ดานการบริหารจัดการ” ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือ
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย
2. มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ สมาชิกปฏิบัติงานในหนาที่เต็ม
ศักยภาพและใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง
3. มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว า งป ญ หา แนวคิ ด และวิ ธี พั ฒ นาตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
เครือขาย
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4. มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและใหบริการดานบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
นําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดจริงอยางเปนรูปธรรม
5. การติดตามและประเมินผล นําผลจากการประเมินผลไปใชในการปรับปรุง และ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
6. มีนวัตกรรมที่เปนขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนนําไปสูความสําเร็จที่จะเกิดผลไดจริง
จากการวิเคราะหขอมูลดานประสิทธิผล ซึ่งประกอบดวย ดานการพัฒนา ดานผล
การพัฒนา และดานการบริหารจัดการ พบวาในภาพรวมของประสิทธิผลการบริหารเครือขาย
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิผลอยูในระดับมาก
3. รูปแบบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ประกอบด ว ยองค ป ระกอบด า นการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มร ว ม 8
องคประกอบ ดังรายละเอียดดังนี้
จากการพิจารณาตรวจสอบความเปนไปได ความถูกตอง ความสอดคลอง และการ
นําไปใชประโยชนของรางรูปแบบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
โดยการเข า สั ม ภาษณ เ จาะลึ ก โดยใช วิ ธี อ า งอิ ง ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
(Connoisseurship) จํานวน 5 เครือขาย ซึ่งผูวิจัยไดนําผลการวิเคราะหประสิทธิผลในภาพรวม
ของเครือขายมาจัดลําดับเครือขายโรงเรียนที่ไดคาเฉลี่ยเลขคณิต ภาพรวมประสิทธิผล ระดับ
ประสิทธิผลสูงสุด 5 ลําดับแรกไดแก เครือขายที่ 21, 42 , 26 , 38 และ 27 ตามลําดับ โดยคาเฉลี่ย
อยูในระดับ 4.26 – 4.60 จากนั้นไดไปเก็บขอมูลสัมภาษณเจาะลึกเพิ่มเติม และนําแบบตรวจสอบ
รายการ (check list ) ไปใหตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ เพื่อตองการเพิ่มเติมความนาเชื่อถือใน
การสรางรูปแบบที่เหมาะสม พบวา รูปแบบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผลสังกัดกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมมีจํานวน 8
องคประกอบ คือ 1) กิจกรรมที่ทํารวมกัน(Activities) 2) การใชเทคโนโลยี (Technology) 3)
ทักษะดานภาวะผูนํา (Leadership
Skill ) 4) ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
(Opportunities given by leader for members involvement) 5) การติดตอสื่อสาร
(Communication) 6) การมีสวนรวมของสมาชิก (Employees) 7) องคการ(เครือขายโรงเรียน)
แบบมี ส ว นร ว ม (Organization) 8) บรรยากาศการมี ส ว นร ว ม (Environment) และระดั บ
ประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก
เปนรูปแบบที่มีความ
เปนไปไดเหมาะสมถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานเครือขายโรงเรียน
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ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครได จ ริ ง ซึ่ ง สามารถแสดงเป น แผนภู มิ ข องรู ป แบบของการบริ ห าร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้
จัดกิจกรรมรวมกัน
การใชเทคโนโลยี
ทักษะภาวะผูน ํา
การติดตอสื่อสาร
ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิก
มีสวนรวม
การมีสวนรวมของสมาชิก
การจัดองคกร(เครือขาย)
บรรยากาศแบบมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 24 รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
จากแผนภูมิที่ 24
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการนําไปใชปฏิบัติจริงในเรื่องของ
การศึกษาเชิงลึกในแตละองคประกอบ และการจัดลําดับความสําคัญทั้ง 8 องคประกอบ เพื่อให
เครือขายโรงเรียนทั้ง 80
เครือขาย ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือสังกัดอื่นสามารถใช
กระบวนการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ทั้ง 8 องคประกอบไดผลอยางสมบูรณ และ
ประสบผลสําเร็จเปนการบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไดอยางแทจริง ซึ่งในการนํา
รูปแบบการบริหารเครือโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานครไปใช
ควรดําเนินการดังนี้
1. ควรสรางความรูความเขาใจใหกับทุกฝายกอนนํารูปแบบนี้ไปใชจริง โดยเฉพาะ
การสรางความรูความเขาใจกับคณะกรรมการเครือขายโรงเรียนทั้ง 80
เครือขาย โดยให
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คณะกรรมการทุกคนไมใชเฉพาะผูประสานเครือขายโรงเรียนไดรับทราบและเขาใจรวมกัน เพื่อ
ทําใหเกิดความรวมมือและการชวยเหลือเครือขายโรงเรียนตอไป
2. ควรจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของแต ล ะองค ป ระกอบตามสภาพบริ บ ทจริ ง ของ
เครือขายโรงเรียน ซึ่งบางองคประกอบอาจมีความสมบูรณแลว หรือบางองคประกอบตองปรับปรุง
เพิ่มเติม เชน องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี พบวาบางเครือขายยังไมสามารถปฏิบัติใหได
ประสิทธิผล อันเนื่องมาจากขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะการให
ความรูทางออนไลน การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางเวปไซต (Website) เวปบอรด(Web board)
เปน ต น ดั งนั้ นการแก ปญหาดั ง กล าว โดยมี การสอบคัด เลือ กขาราชการครูที่มี ความสามารถ
ทางดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
3. ควรศึกษารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน ที่มีความสอดคลองกับการ
กําหนดนโยบายของรัฐบาล ของกรุงเทพมหานคร หรือกระทรวงศึกษาธิการใหชัดเจนเพื่อใหเกิด
มุมมองที่แตกตางกัน
4. ควรจะนําภาระงานของเครือขายโรงเรียนในปจจุบันเปนตัวตั้งแลวศึกษาวามี
องคประกอบใดที่จะสรางประสิทธิผลของเครือขายโรงเรียนได โดยขอใหมีการนํารูปแบบที่ไดจาก
การศึกษาไปใชปฏิบัติจริงในเครือขายโรงเรียน
5. ควรจะพิจารณาวาองคประกอบใดบางที่จะมีผลโดยตรงในการพัฒนาผูเรียนไปสู
ความเปนเลิศในดานความดี ความเกงและมีความสุข
6. ควรศึกษาบริบทของเครือขายโรงเรียนวาจะเรงพัฒนาในดานใด องคประกอบใด
ตามความจําเปนสําคัญของเครือขายโรงเรียน ซึ่งเนนวาจะตองมีความจริงจังตอเนื่อง มีการผลักดัน
โดยที่ผูบริหารจะตองเปนผูนํา ชี้ใหเห็นเปาหมายปลายทางของการพัฒนา
7. ควรศึกษาองคประกอบดานการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารเครือขาย
โรงเรียน มาใชเพื่อชวยการบริหารเพราะการศึกษาเชิงลึกกับองคประกอบแตละองคประกอบเปน
การศึกษาเฉพาะดาน เนื่องจากแตละองคประกอบจะมีความสําคัญตางกันตามบริบทของเครือขาย
โรงเรียน
8. ควรมีปจจัยสนับสนุนที่พอเพียงทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี
9. ควรมี ก ารสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ โดยต อ งเป น ผลลั พ ธ ต ามระบบ
คุณธรรม และตองสรางความเขาใจใหตรงกันทั้งผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของคือ นักเรียน
ผูปกครองและชุมชน
10. ควรมีการติดตาม ประเมินผล ความสําเร็จของการนําไปใชอยางตอเนื่องเพื่อให
การนํารูปแบบไปใชไดผลอยางแทจริง
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เมื่อนํารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร มาเปรียบเทียบกับการบริหารเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครให
ประสบความสําเร็จนั้นบทบาทหนาที่ของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ซึ่งเปนบุคคลสําคัญที่จะ
นําเครือขายของตนไปสูประสิทธิผล พบวาผูประสานงานเครือขายโรงเรียนเปนผูเชื่อมประสานให
เกิดกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและบุคลากรในเครือขาย ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสรางสรรคสิ่งใหมๆที่เรียกวา นวัตกรรม ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิกและเครือขายอื่นภายนอก ทําใหเกิดการสรางผูนําทางวิชาการภายในเครือขายของตนให
เปนแกนนําในการพัฒนาสมาชิกในเครือขายทุกโรงเรียนไดเกิดองคความรูรวมกันอยางทัดเทียม
สามารถขยายผลสูเครือขายภายนอกได และเปนผูยึดหลักการสําคัญของเครือขายโรงเรียนเปนแนว
ทางการปฏิบัติ
“รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน”
ซึ่งผู
ประสานงานเครือขายโรงเรียนตองใชองคประกอบทุกองคประกอบเขามาสงเสริมสนับสนุนในการ
บริหารเครือขายโรงเรียน
โดยสรุปเมื่อพิจารณาตามรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัด
กรุงเทพมหานคร นั้นองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ มีความสําคัญทุกองคประกอบ แต
องค ป ระกอบที่ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น ให เ ครื อ ข า ยโรงเรี ย นประสบความสํ า เร็ จ ได ร วดเร็ ว คื อ
องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี ผูที่สามารถใชเทคโนโลยีใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ตอง
เปนบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะทาง ซึ่งจากการสัมภาษณพบวาบางเครือขายขาดบุคลากรดาน
นี้ ทําใหการขยายผลความรู หรือการใหความรูทางออนไลนยังดําเนินการไมไดในบางเครือขาย
และมีขอเสนอแนะใหสอบคัดเลือกขาราชการครูที่มีความรูความสามารถทางเทคโนโลยีเฉพาะทาง
ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในเครือขาย หรือระหวางเครือขายผานเวปไซต (Website)
เปนตน
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อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ
และขอคนพบสามารถนํามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยพบวา 1) องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร มีองคประกอบหลักที่สําคัญดานการบริหารแบบมีสวนรวมมี
8 องคประกอบ 2) ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
อยูในระดับมาก 3) ไดรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. องคประกอบของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม มีองคประกอบหลักที่
สําคัญดานการบริหารแบบมีสวนรวมมี 8 องคประกอบ เรียงตามน้ําหนักปจจัยจากมากไปหานอย
ดังนี้คือ องคประกอบที่ 1 ไดรับอิทธิพลจากกิจกรรมที่ทํารวมกัน(Activities) มากที่สุด ในลําดับ
ถัดมาไดแก องคประกอบที่ 2 ดานการใชเทคโนโลยี (Technology) องคประกอบที่ 3 ดาน
ทักษะภาวะผูนํา (Leadership Skill ) องคประกอบที่ 4 ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
(Opportunities given by leader for members involvement) องคประกอบที่ 5 ดานการ
ติดตอสื่อสาร(Communication) แบบมีสวนรวม องคประกอบที่ 6 ดานการมีสวนรวมของสมาชิก
(Employees) องคประกอบที่ 7 การจัดการจัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม (Organization)
ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารแบบมีสวนรวมนอยที่สุดไดแก องคประกอบที่ 8
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม (Environment) จะเห็นไดวาเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เนนการจัดกิจกรรมรวมกันมากที่สุด 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 ปริมาณขาวสารที่ผูใตบังคับบัญชาไดรับ มี
จํานวนมากนอยเพียงใด และการใชขอมูลในการบริหารมากนอยเพียงใด และอยางไร นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ แอนโทนี (Anthony) ไดระบุถึงลักษณะสําคัญของการบริหารแบบมี
สวนรวมวามีองคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้
1) ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ
(subordinate involvement)
2) สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (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) การมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง (Participation in
Change) และสแวนสเบอรก (Swansburg) ไดแบงองคประกอบสําคัญของการบริหารแบบมีสวน
รวมไว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 1) การไววางใจกัน (trust) 2) ความผูกพัน (Commitment) 3) การ
ตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and objectives) รวมกัน 4) ความเปนอิสระที่จะรับผิดชอบ
และสามารถดูแลตนเองได (Autonomy) 5) คุณลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) คือใหทุกฝาย
เขามามีสวนรวมและการมีสวนรวมนั้นตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ จากแนวคิด
ทฤษฎีดังกลาวพบความสอดคลองกับรูปแบบที่คนพบเกือบทุกประการ จากขอคนพบดังกลาวจึง
ทําใหองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบเปนรูปแบบของการบริหารเครือขายแบบมีสวนรวมที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความเหมาะสมตามคุณลักษณะของแตละองคประกอบ
หากพิจารณาลําดับความสําคัญขององคประกอบที่คนพบทั้ง 8 องคประกอบ ซึ่งจัดลําดับ
ความสําคัญไดดังนี้ คือ ลําดับที่ 1 กิจกรรมที่ทํารวมกัน ลําดับที่ 2 ดานการใชเทคโนโลยี ลําดับ
ที่ 3 ทักษะดานภาวะผูนํา ลําดับที่ 4 ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม ลําดับที่ 5 ดาน
การติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม ลําดับที่ 6 ดานการมีสวนรวมของสมาชิก ลําดับที่7 การจัดการ
จัดองคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม และลําดับที่ 8
ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม
เมื่อจัดลําดับความสําคัญที่มีผลตอรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. องคประกอบดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบาย
วา องคประกอบที่ 1 นี้มีคาน้ําหนักปจจัย เทากับ 0.74 ซึ่งเปนคาน้ําหนักปจจัยที่สูงสุดของ
องคประกอบทั้งหมด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม มี
จุดเริ่มตนหรือเปาหมายรวมกันที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมคือ การไดรวมทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งภายในเครือขายโรงเรียนรวมกัน
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบ
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
หรือนักเรียนรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ซึ่งกิจกรรมเหลาจะเกิดขึ้นไดนั้น
คณะกรรมการเครือข ายโรงเรีย น ซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการ
โรงเรียนหรือผูแทนครู (ในกรณีที่ไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน) และมีผูประสานงานเครือขาย
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โรงเรียนเปนประธานกรรมการ ตองรวมคิดวางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมประเมินผล
ในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอเครือขายโรงเรียน
ซึ่งสอดคลองกับเครือขายโรงเรียนใน
ต า งประเทศ เช น ประเทศนิ ว ซี แ ลนด ก รมการกี ฬ าและสั น ทนาการนิ ว ซี แ ลนด ร ว มมื อ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนการกีฬาของเด็กนักเรียน โดยการใหการ
สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศจํานวน 16 โรงเรียน เปาหมายของโครงการไดแก
การเพิ่มจํานวนกิจกรรมทางการกีฬาของเด็กนักเรียน, การเพิ่มความมั่นใจและความสามารถของครู
ในการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ,การเพิ่มคุณภาพและโอกาสในการเลนกีฬา โครงการนี้อยู
ในชวงทดลองเปนระยะเวลา 2 ป ซึ่งประกอบไปดวย 16 โรงเรียน 8 แหงอยูในเมืองโอคแลนด และ
อีก 8 แหงในแคนเตอรเบอรรี่ โรงเรียนเหลานี้แบงออกเปน 4 กลุม ประกอบไปดวย North Shore,
Counties Manukau, Christchurch และ Greater Canterbury แตละกลุมจะมีผูประสานงานทางการ
กีฬาชวยในเรื่องการจัดทําแผนการกีฬาใหโรงเรียน ผูประสานงานเหลานี้จะทํางานอยางใกลชิด
กับที่ปรึกษาวิชาพลศึกษา ซึ่งจะเปนผูใหความรูแกครูในเรื่องหลักสูตรวิชาพลศึกษาและวิชาสุข
ศึกษาของประเทศนิวซีแลนด บทบาทที่สําคัญของผูประสานงานกีฬาเหลานี้ คือ การประสานงาน
กับเครือขายในชุมชน และโรงเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทํากิจกรรมของนักเรียน โครงการนี้เปน
ความริเริ่มระหวางกรมการกีฬาและสันทนาการนิวซีแลนดกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไดเซ็น
สัญญาความรวมมือเพื่อพัฒนาความเปนอยูของนักเรียน โดยการสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรม
ตางๆกับชุมชน จะเห็นไดวาสอดคลองกับกิจกรรมดานนันทการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับวาเปนความรวมมือกันภายในเครือขายโรงเรียน และเกิดประโยชนตอตัว
นักเรียนโดยตรง จึงเปนเหตุใหองคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกันมีความสําคัญเปนอันดับ
แรก ในการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น และเป น องค ป ระกอบที่ ผู บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครให
ความสําคัญเปนพิเศษ จึงไดจัดสรรงบประมาณมาใหแกเครือขายโรงเรียนทั้ง 80 เครือขาย จึงเปน
สาเหตุใหองคประกอบดานการทํากิจกรรมรวมกันมีความสําคัญที่สุด
2. องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี เปนองคประกอบที่มีความสําคัญรองลงมาเปน
อันดับ 2 มีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ 0.72 ปจจุบันการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูของนักเรียนมีการใชอยูแ พรหลาย
ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบาย
องคประกอบนี้ เครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครไดนําเทคโนโยลีที่ทันสมัยมาใชในการ
บริหารมีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสื่อสารที่สามารถสงขาวไดอยางรวดเร็ว
และทุกรูปแบบ
นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจัดทําโครงงาน นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มา
ใชในการจัดการการเรียนรู เชน มีการใหความรู ทางออนไลน มี เวปไซตของเครือขาย, มีเวปบอรด
ผานเอกสารทางเวปไซต เชื่อมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยน หรือการ
ใหยืมเทคโนโลยี เชน CD เครื่องใชทางเทคโนโลยีตางๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธ
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ผลงานเครือขายผาน เวปไซตของทุกโรงเรียน ผลัดเปลี่ยนเปนวิทยากรใหความรูครูนักเรียนตาม
ศักยภาพโรงเรียนและ ครูทําวิจยั การใชเทคโนโลยี การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหเกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะหากเครือขายโรงเรียนมีการรวมมือชวยเหลือกันทางวิชาการ
โดยผานทางเวปไซตนับวาเปนประโยชนตอ วงการศึกษา เชน ความรวมมือของสถาบัน หรือ
โรงเรียนที่มีความพรอมชวยเหลือโรงเรียนที่ขาดความพรอมภายในเครือขาย
ดังเชนที่ประเทศ
ฮองกง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมมือกันเพือ่ สรางวิทยาเขตออนไลนฮองกง วิทยาเขต
ออนไลนฮองกง เปนวิทยาเขตบนอินเตอรเน็ตซึ่งเปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย โรงเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนอนุบาล โครงการนี้เปนความพยายามรวมกัน
ระหวางแปดสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะสนับสนุนการศึกษาทางดานเทคโนโลยีขาวสารในประเทศ
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
ไดรับการสนับสนุนจาก UCG และ QEF เปนเงินทุนจํานวน 18.9 ลานเหรียญฮองกง วิทยาเขต
ออนไลนแหงนี้จะเปนแหลงขอมูลของเครือขายและแหลงสนับสนุนทางเทคนิคแกนักเรียน และครู
ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากขึ้น รวมถึงเปนการสนับสนุนการ
กระจายขอมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับการศึกษาอีกดวยโครงการนี้นําโดย Professor Wong Po Choi
ผูอํานวยการวิทยาลัยเขตฮองกงออนไลน และผูกอตั้ง Hong Kong School Net of The Chinese
University of Hong Kong กลาววา “การกอตั้งวิทยาลัยออนไลนแหงนี้ เปนความรวมมือรวมใจ
ระหวางมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะสรางเครือขายทางการศึกษาออนไลนที่แข็งแรง อินเตอรเน็ตเปน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาก
แตยังใชนอยมากในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
นักเรียนสวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อความบันเทิงเทานัน้ วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนี้ เปนการ
เชื่อมโยงโรงเรียนประถมและมัธยมจํานวนกวา 350 แหงเขาดวยกัน และเปนแหลงเรียนรูโดยการ
มอบทรัพยากรทางการศึกษาและบริการทางการศึกษาตางๆ ทําใหครูและนักเรียนสามารถเขามา
ใชไดแมกระทัง่ นอกเวลาเรียน โครงการนี้ชวยใหโรงเรียน ครู และ นักเรียนไดใชอนิ เตอรเน็ตเพื่อ
การเรียนการสอน”
โรงเรียนที่เขารวมในโครงการนี้ จะมีโอกาสไดเขาไปใชบริการทาง
อินเตอรเน็ตมากมาย
โดยไมจําเปนที่จะตองจัดการกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตของตัวเอง
เนื่องจากวิทยาลัยเขตออนไลนแหงนี้ใหอุปกรณที่จําเปนในการดูแลเครือขายอินเตอรเน็ต และสาย
ตอเขากับคอมพิวเตอรในแตโรงเรียน
คอมพิวเตอรทุกเครื่องจะไดรับการตอเขากับบริการทาง
อินเตอรเน็ตตางๆ เชน อีเมลล ขาว และการคนหาขอมูลบนเว็บ นาย Y. W. Yeung จาก
Po Leung Kuk Wu Chung College ทําใหเกิดประสิทธิภาพและบริการตางๆเปนประโยชนอยางมาก
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กลาวคือ ครูและนักเรียนมีอเี มลลเปนของตนเองเพื่อการติดตอสื่อสาร และมีพื้นที่เว็บในการสราง
หนาเกีย่ วกับการเรียนการสอน วิทยาลัยเขตออนไลนแหงนีม้ อบอีเมลล และพื้นที่เว็บแกนักเรียน
และครูทุกคน มีหนาขาวที่จะใหเขามาวิเคราะหวิจารณกัน และยังมีซอฟทแวรตางๆที่ชวยใน
การดูแลหนาเว็บ และระบบขอมูลซึ่งเต็มไปดวยทรัพยากรและเนื้อหาทางการศึกษามากมาย อาจารย
มหาวิทยาลัย ครูจากโรงเรียนประถมและมัธยม รวมทั้งนักเรียนจํานวนกวาหาแสนคน สามารถคุย
กันเกีย่ วกับหัวขอตางๆทั้งที่เกี่ยวและไมเกีย่ วของกับการศึกษา การเริ่มตนโครงการนี้เปนกาวสําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีขาวสารในฮองกง จึงนับวาเทคโนโลยีมีคุณคามหาศาลตอวง
การศึกษาอยางยิ่ง
3. องคประกอบดานทักษะภาวะผูนํา เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 3 ที่มี
คาน้ําหนักปจจัยเทากับ 0.71 เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา ผูนําเปนบุคคลสําคัญยิ่งในการบริหาร
องคการ
ที่จะชวยขับเคลื่อนใหองคการไปในทิศทางไดตามเปาหมายที่ตองการ
และเกิด
ประสิทธิผลตอองคการมากที่สุด ผูนําตองมีทักษะภาวะผูนํา สําหรับในเครือขายโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผูนําของเครือขายโรงเรียนคือผูประสานงานเครือขาย ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรที่
สําคัญที่อธิบายองคประกอบของทักษะภาวะผูนํา คือเปนผูประสานงานเครือขายมีมนุษยสัมพันธที่
ดี มีความมุงมั่น รักงาน มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการปรับปรุง
พัฒนาตนเอง เปนแบบอยางที่ดี มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการงานของเครือขายอยางเปนระบบ ใหเกียรติ ไววางใจและยอมรับความสามารถของสมาชิก
ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขายโรงเรียน
เปนแกนนําในการประสานงานที่เขมแข็ง
มีจิตสาธารณะ อุทิศเวลาเพื่อสวนรวม ใจกวางและเปนผูให
เสียสละเพื่อสวนรวม คํานึงถึง
ศักยภาพของสมาชิกแตละคนและนํามาใชใหเปน ประโยชน มีความเชี่ยวชาญในการแกปญหา
การบริหาร เปนผูประสานประโยชน เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน เปนผูนํายุคใหมที่นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลง บริหารบนพื้นฐานของขอมูล มีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ มี
ความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอก เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย เปน
ผูกระตุน จูงใจ ใหแรงเสริม มีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก กระตุนใหมีการเสนอทางเลือก
ตางๆและกลั่นกรองทางเลือก
ใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของสมาชิกที่ไมคอย
แสดงออก
ปองกันคนที่มีบุคลิกครอบงํา เพื่อไมใหมีอิทธิพลตอผูอื่น ชะลอการประเมิน
ทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอครบทุกคน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี ของ เฮาส
(House ) ที่กลาววาองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่ง ในการที่จะทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ขึ้นในองคการหรือไม คือ ผูนํา จากแนวคิดของเฮาส (House ) ผูนําที่สามารถทําใหเกิดการบริหาร
แบบมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ ผูนําที่มีพฤติกรรม ดังตอไปนี้ 1) มีการแบงปนขาวสาร
ขอมูลกับผูมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 2) กันคนที่มีบุคลิกครอบงํา เพื่อไมใหมีอทิ ธิพลตอผูอื่น
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3) เอาใจใสกบั ความคิดเห็นตางๆ รวมทั้งขอเท็จจริง
และความรูส ึกของผูปฏิบัติงานที่ไมคอย
แสดงออก 4) ชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการสื่อสารกับคนอื่น 5) กระตุนใหมีการเสนอทางเลือกตางๆ
6) ชะลอการประเมินทางเลือกไวจนกวาจะเสนอออกมาหมดแลว 7) ชี้แนะกระบวนการกลั่นกรอง
ทางเลือก 8) เลือกแนวทางแกไข 9) การตัดสินใจตองไมเปนระบบประจําซ้ําซาก (Routine) 10)
ขอมูลในการตัดสินใจตองไมเปนมาตรฐานเกินไปและไมเปนระบบศูนยกลาง 11)ในการตัดสินใจ
แตละครั้งตองใหเวลากับสมาชิกในการเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ และตรงกับงานวิจยั ของ
รอชเช ( Roueche) ไดศึกษาวิจยั เรื่องวิสยั ทัศนรวมของภาวะผูนํา ในวิทยาลัยชุมชนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เขาไดศึกษาอธิการบดีวิทยาลัยชุมชนดีเดนจํานวน 256 แหง พบวาประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวของกับภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพประกอบดวย การสรางวิสัยทัศนรว ม การทํางาน
เปนทีม การประสานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
บรรยากาศขององคการมีความสัมพันธ
ระหวางสถาบันกับบุคลากรภายใน การจูงใจคนใหมีสวนรวม ความซือ่ สัตยและความมุงมั่นผูกพัน
ในการเรียนรูข องบุคลากร และจากแนวคิดของรอชเช ( Roueche)
ตรงกับแนวคิดทฤษฎีของ
แบส (Bass) และ โคเฮน (Cohen) ที่กลาวถึง 1) ภาวะผูน ําแบบเปลี่ยนสภาพ (Transformational
Leadership ) ที่ตองสรางบารมี(Charismatic) สรางแรงบันดาลใจ ( Inspiration) การกระตุนเชาว
ปญญา (Intellectual Stimulation) และ การคํานึงถึงแตละบุคคล (Individualized Consideration)
สนใจในผูรวมงานแตละคนอยางใกลชิด สงเสริมและพัฒนาผูรวมงานตามความตองการ ความ
สนใจ ความสามารถ ตลอดจนปฏิบัติตอผูรวมงานอยางเทาเทียมกัน อาจจะชมเชยผูรวมงานเมือ่
เขาทํางานไดดี ชี้ใหเห็นจุดออนของการทํางาน และเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน การมุง
ความสัมพันธเปนรายบุคคลนี้จะใหประสบการณที่เปนการเรียนรูแกผูรวมงาน จะชวยพัฒนาการ
เปนผูนํา เปนการสื่อความหมายแบบสองทาง ซึ่งชวยใหไดขอมูลในการตัดสินใจที่ดีขึ้น และ
สามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของผูรวมงาน
2) ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน
(Transactional Leadership ) หมายถึง ภาวะผูนําตามทฤษฎี ของแบส (Bass) ประกอบดวย
องคประกอบยอยไดแก การใหรางวัลตามสถานการณ ( Contingent Reward ) การบริหารแบบ
วางเฉย (Management by Exception ) เพราะฉะนั้นจึงถือไดวาภาวะผูนําเปนสวนสําคัญในการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่จะชวยประสานประโยชนเพื่อองคกร ดวยการใชทกั ษะ
ของภาวะผูนําเปนเครื่องมือในการนําองคกร ไปสูเปาหมายที่รวมกันกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
4. องคประกอบดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม เปนองคประกอบที่สําคัญ
เปนอันดับที่ 4 ซึ่งมีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ 0.70 นับวาผูนํานอกจากจะมีทกั ษะภาวะผูนํา ดังได
กลาวมาแลวในองคประกอบที่ 3 ผูนําที่ดีควรเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม ซึ่งเมื่อพิจารณา
ตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ไดแก ผูนําหรือผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิก
เขารวมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องทีส่ ําคัญ เรื่องการแกปญหา การพัฒนา และในเรื่องการ
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เปลี่ยนแปลง รับฟงความคิดเห็นตางๆของสมาชิก ขยายผลสิ่งที่ไดรับจากผูบ ริหารชั้นสูงให
สมาชิกทุกคนรับรูรวมกัน ใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ
และชวยเหลือสมาชิกในการ
สื่อสารกับคนอื่น ซึ่งตรงกับแนวคิดของฮัลโลแรน (Halloran) เปรียบผูนําแบบมีสวนรวมวาเปน
ผูนําตามทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (McGregor) เหตุผลเพราะผูบริหารมองวาคนงานเปนคนตาม
ทฤษฎี Y ผูบริหารก็จะบริหารคนแบบ Y คือใหเกียรติ ใหความเชื่อถือ
และมอบหมายงาน
ใหรับผิดชอบ และตรงกับงานวิจยั ของสัมฤทธิ์ กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ไว 4 รูปแบบ ที่สอดคลองกับองคประกอบที่ 5 นี้ คือ 2 รูปแบบแรก คือ 1)การปรึกษาหารือ
(consultative management) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของ ไดมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (committee) รูปแบบนี้เปนการกระจายอํานาจ
การบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงาน มีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ
ดวย ระบบการปรึกษาหารือนี้เหมาะสําหรับใชกับผูบริหารระดับตนขึน้ ไป 2) กลุมคุณภาพ (Q.C.
Circles) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานในรูปของกลุมบุคคล 3-10 คน ที่อยู
หนวยงานเดียวกัน รูปแบบกลุมคุณภาพนี้เหมาะสําหรับใชผูปฏิบัติงานระดับปฏิบัติ หรือระดับ
หัวหนางาน เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสทํางานรวมกัน เพื่อ
คนหาปญหา วิเคราะหปญหา หาสาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกปญหาดวยตนเ อง ซึ่งมี
กระบวนการในการบริหารกลุมสรางคุณภาพ 4 ขั้นตอน P (Plan) การวางแผน D (Do) การปฏิบัติ C
(Check) การตรวจสอบ และ A (Action) การปรับปรุงแกไข หรือ PDCA นั่นเอง จากแนวคิดของ
ฮัลโลแรน (Halloran) และสัมฤทธิ์ กางเพ็ง นั้นจะพบวาผูนําจะบริหารผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา
เชน คนงาน หรือพนักงาน เปนการบริหารแบบบังคับบัญชา ซึ่งจะแตกตางจากเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผูนําหรือผูประสานงานเครือขายโรงเรียน มีตําแหนงหนาที่เปนผูบริหาร
โรงเรียนเหมือนกับสมาชิกอีกหลายๆคน จึงตองมีความละเอียดออนกวา เพราะถาเกิดความรูสึกวา
ผูประสานงานเครือขายคือเจานายหรือผูบังคับบัญชาเมื่อไร เมื่อนั้นการมีสวนรวมจะไมเกิด แตจะ
เกิดปญหาตามมา ดังนั้นผูประสานงานเครือขายจึงมีหนาที่เปนเพียงผูประสานความรวมมือมากกวา
เปนผูบังคับบัญชา
จึงจะทําใหเครือขายโรงเรียนไปสูเปาหมายรวมกันและเกิดประสิทธิผลโดย
แทจริง
5. องคประกอบดานการติดตอสื่อสาร เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปนอันดับที่ 5
ที่มีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ 0.68การติดตอสื่อสารนับเปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม เพราะหากขาดการติดตอสื่อสารยอมทําใหขาดประสิทธิผลของงานดวย
รวมทั้งเทากับขาดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน
ในการติดตอสื่อสารของเครือขาย
โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบดาน
การติดตอสื่อสาร ไดแก มีการติดตอสื่อสาร โดยตรงทางโทรศัพท ซึ่งใชวิธีวงจรโทรศัพท
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นับเปนการประสานงานโดยตรงที่กระทํามากที่สุด
อีกวิธีคือจดหมายเชิญประชุม โทรสาร
คอมพิวเตอรออนไลนทางเวปไซตใช อีเมล , เวปบอรด , เวปไซต ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปน
การติดตอพูดคุยที่ไมเปนทางการ
เนือ่ งจากสมาชิกลวนเปนผูบริหารโรงเรียนดวยกันการติดตอ
สื่อสารที่ชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับกระบวนการ
ทํางาน การติดตอสื่อสารที่มีระบบ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจน
ผูรับเขาใจงาย จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซึ่งกันและ
กันเปนการเชือ่ มโยงระหวางโรงเรียนในเครือขายและระหวางเครือขาย
ทําใหสมาชิกมี
โอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูลขาวสารไดทั่วถึง ชวยสรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกันคนหา
เปาหมายรวมกัน มีลักษณะของใยแมงมุม คือ สมาชิกสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือขาวสารซึ่งกัน
และกันไดโดยตรง โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง ซึ่งการติดตอสื่อสารนี้ตรงกับ
แนวคิดทฤษฎีของ สแวนสเบอรก (Swansburg) กลาววา การสื่อสารกันโดยตรงนัน้
ทําใหไม
ตองมีการผานขอมูลขาวสารไปสูคนกลาง ทําใหขอมูลไปสูผูรับ ซึ่งเปนการชวยลดปญหาการ
สูญหายของขอมูลขาวสารและลดระยะเวลาในการใหหรือกระจายขอมูลขาวสารได
ทําใหมี
การตอบสนองหรือตอบโตไดรวดเร็วอีกดวย ขอมูลขาวสารนั้นจะไมไดอยูเฉพาะในกลุมผูบริหาร
เทานั้น
จะมีการกระจายขอมูลที่ดี การบริหารจะมุงเนนใหเปนไปตามวัตถุประสงคจริงๆ
โดยมีการใชการระดมความคิด ( Brain storming)รวมกับการใชกระบวนการทางคุณภาพ ซึ่งการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพในลักษณะนี้เปนเครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งของการบริหารแบบมีสวน
รวม และตรงกับ ลูแทนส (Luthans) ซึ่งสรุปวา ลักษณะของการสือ่ สารในการบริหารแบบมีสวน
รวมนั้น จะเนนการสื่อสารกันโดยตรง และเปนการสื่อสารที่มีการกระจายขาวสารขอมูลอยางทั่ว
ทั้งองคการในทุกระดับของผูปฏิบัติ ดังนั้นการสื่อสารในการบริหารแบบมีสวนรวมจึงมีลักษณะ
ของทิศทางในการสื่อสารทุกทิศทาง ซึ่งสามารถกระทําไดทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ประกอบดวย
การสื่อสารจากบนลงลาง (downward communication) คือ การสื่อสารจากระดับหนึ่งไปสู
ระดับหนึ่งที่ตา่ํ กวาในองคการ วิธีนี้มักใชเพื่อการสั่งงานใหเปนไปตามเปาหมาย การสอนงาน
การชี้แจงผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการดําเนินการ การชี้ใหเห็นปญหาที่สําคัญ และ
การปอนกลับเกี่ยวกับขอมูลทางดานพฤติกรรม การสื่อสารแบบบนลงลางไมจําเปนตองใชแบบ
เผชิญหนาเสมอไป เชน ฝายบริหารสงจดหมายมายังพนักงานเพื่อแนะนํานโยบายใหมของ
องคการ ซึ่งลักษณะนี้ถือเปนการสื่อสารแบบบนลงลางเชนกัน และการสื่อสารจากลางขึ้นบน
(upward communication) คือ การสื่อสารจากระดับหนึ่งไปยังระดับที่สูงกวาในองคการ มักใช
ในลักษณะการใหขอมูลยอนกลับจากลางขึ้นบน
เพื่อใหแนใจวาผูปฏิบัติมคี วามเขาใจหรือมี
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย และเปนการแจงปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
การสื่อสารจากลางขึ้นบนในการบริหารแบบมีสวนรวม จะทําใหผูบริหารไดทราบวาสมาชิกหรือ
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ผูใตบังคับบัญชา มีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับงาน ผูรวมงานของเขาและองคการ โดยทั่ว ๆไปการ
สื่อสารลักษณะนี้เปนการอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกในการปรับปรุงสิ่งตางๆไดดวย ซึ่งเปน
ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของการบริหารแบบมีสวนรวม ลักษณะของการสื่อสารจากลางขึ้นบน
อาจใชลักษณะของการรายงานจากผูปฏิบตั ิระดับลาง เพื่อใหผูบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือ
ระดับสูงไดรบั ทราบหรือตรวจดูอีกครั้ง โดยอาจกระทําในรูปกลองรับความคิดเห็น สํารวจทัศนคติ
พนักงาน การเปดอภิปรายระหวางผูบริหารระดับตางๆ กับพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา และ
การจัดการใหมีโอกาสในการพูดคุยปรึกษาอยางไมเปนทางการ ซึ่งสมาชิกหรือผูใตบังคับบัญชา
มีโอกาสที่จะอภิปรายปญหากับผูบริหาร หัวหนา หรือตัวแทนผูบริหารอยางใกลชิด จากการ
สื่อสารโดยตรงตามแนวความคิดของสแวนสเบอรก (Swansburg) และการสื่อสาร 2 แบบ คือ
แบบบนลงลางกับแบบลางขึน้ บน ของลูแทนส (Luthans) มีลักษณะคลายการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม สังกัดกรุงเทพมหานคร คือสวนใหญจะติดตอสื่อสารโดยตรง มีบางครั้ง
ที่ตองการความรวดเร็ว ก็จะติดตอสื่อสารแบบบนลงลาง แตโดยสวนรวมและสวนใหญ มักเปน
การติดตอสื่อสารในแนวราบหรือการติดตอสื่อสารแบบสองทาง เพราะคณะกรรมการเครือขาย
โรงเรียน สวนใหญเปนผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอ ํานวยการโรงเรียน มีบางเล็กนอยที่บาง
โรงเรียนไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน ก็ใชผูแทนครูแทน แตสว นใหญผูที่เขาประชุมมักไมมี
ผูแทนครู เพราะเกรงวาจะตองสอนนักเรียน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วรนาถ แสงมณี กลาววา
การสื่อสารระดับเดียวกันหรือการสื่อสารในแนวราบ (lateral communication) คือ การสื่อสาร
ระหวางสมาชิกของกลุมเดียวกัน ในระดับเดียวกัน เชน ระหวางผูบ ริหารระดับเดียวกัน หรือ
ระดับบุคคลในระดับเทาเทียมกัน การสือ่ สารแบบแนวราบจะสามารถทุนเวลา และทําใหสะดวก
ในการรวมมือ การสื่อสารที่ติดอยูกับโครงสรางในแนวดิ่งอยางเครงครัดอาจทําใหการสื่อสารขาด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการถายทอดที่ถูกตองแมนยําของขาวสารได สวนการสื่อสาร
แบบสองทาง (two-way communication) เปนรูปแบบการสื่อสารที่เปดโอกาสใหทั้งผูบริหาร
และสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนติดตอสื่อสารขอมูล หรือใชระบบของขอมูลยอนกลับระหวางกัน
ได ซึ่งถือวาเปนแนวทางทีท่ ําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ และเปนวิธีการที่สามารถสงเสริมขวัญ
และกําลังใจตลอดจนความรูส ึกมีสวนรวมในการดําเนินงานของบุคลากรในองคการทุกคน
6. องคประกอบดานการมีสวนรวมของสมาชิก เปนองคประกอบที่มีความสําคัญเปน
อันดับที่ 6 ซึ่งมีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ 0.64 ซึ่งคาน้ําหนักปจจัยนัน้ ใกลเคียงกับองคประกอบที่ 2-5
จึงนับวาองคประกอบนี้นาจะมีความสําคัญตอการบริหารแบบมีสวนรวมเชนกัน โดยเฉพาะการบริหาร
เครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวม นาจะสําคัญมากเชนองคประกอบอื่นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรที่
สําคัญที่อธิบายองคประกอบนีไ้ ดแก สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจรวมรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจ
สมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มที่ตามกระบวนการมีสวนรวม
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เนนการทํางานเปนทีม และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมีสวนรวม มีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการ
เขารวมเปนเครือขายวาตองมีการเติมเต็ม แบงปนชวยเหลือกัน การมีวิสัยทัศนรวมกัน รวม
แกปญหา พัฒนางานดวยกัน สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถและ
ศักยภาพของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขาย นําจุดดีจดุ แข็งมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการเรียนรูเกีย่ วกับความจําเปนและความตองการของตนเองและผูอื่น ใช
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่รวมกันกําหนดขึ้นเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการพึ่งพิงกันดาน
ทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน สถานที่ ฯลฯ แสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือ
ทรัพยากรที่มอี ยูภายในเครือขายมาใช และสมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค นวัตกรรม จน เปน
นวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่นตอไป
ในการมีสวนรวมของสมาชิกในทางปฏิบัติเปนเรื่องคอนขาง
ยาก ผูนําจึงเปนบุคคลที่สําคัญที่จะทําใหการบริหารแบบมีสวนรวมประสบความสําเร็จ สามารถจูงใจ
ใหสมาชิกมีสวนรวมตามตัวแปรนั้น ตองมีกระบวนการบริหารหรือมีรูปแบบบริหารที่ชัดเจน ตามที่
พุตตี้ (Putti) ไดเสนอการบริหารโดยกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมวา มี 8 รูปแบบ คือ 1)
การวางแผนแบบสแกนลอน (the Scanlon plan) เปนแนวทางทีป่ ระสบความสําเร็จมากที่สุด
แนวทางหนึ่ง เปนการทํางานเปนทีมระหวางคนงานกับผูบริหารเพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลิต คาจาง และผลกําไร 2) เจเคกรุป (Jishu Kanri : JK) เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็กๆที่มี
อํานาจเด็ดขาด กลุมเหลานี้จะพิจารณาปญหาที่เกี่ยวกับการทํางาน แลวพยายามที่จะหาขอยุติอยาง
สรางสรรค ผูนําบางกลุมอาจจะไดรับการเลือกตั้งหรือสับเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกภายในกลุม
กลุมจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3) การปรึกษาตามสายการบังคับบัญชา (consultative
hierarchy) เปนวิธีการที่ใหลูกจางมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยผานเครือขายคณะกรรมการตางๆ
ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตางๆในบริษัท 4) ทีกรุป (T-group approach or sensitivity) วิธีการนี้
เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธของฝายบริหาร เทคนิค
ชนิดนี้ใชเพื่อทําความเขาใจคนอื่นและทํางานรวมกับผูอนื่ รูถึงคานิยม แรงจูงใจ จุดออนและจุด
แข็งของผูใตบังคับบัญชา โดยที่แตละคนตองเขาใจตนเองกอน 5) การบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ผูบริหารระดับตางๆในองคการ (multiple management) เปนการบริหารแบบมีสวนรวม ใน
กระบวนการตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจที่จะแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคน
เดียว จึงตองการที่จะใหบุคคลระดับตางๆมีสวนรวมในการบริหารดวย 6) คิวซีซี (Quality control
circle) ระบบคิวซีซีเปนการทํางานของคนกลุมเล็กๆ ซึ่งมีบุคลากรตั้งแต 3-15 คน โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแกไขปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน จากนั้นจึง
หาแนวทางแกไข 7) แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (committee
approach for participation ) คณะกรรมการเปนเครื่องมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหาร
แบบมีสวนรวมไปใชปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาพนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการ
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จะเปนกลุมที่จดั ตั้งชั่วคราว
เพื่อปรึกษาปญหาเฉพาะหนา 8) การมีสวนรวมและการสรางทีม
(participation and team building ) กิจกรรมการมีสวนรวมและการสรางทีมงานมีความสัมพันธ
กันอยางใกลชดิ
เมื่อการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรในการบริหารของบุคลากรใน
องคการมีความมั่นคง สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่ม ซึ่งรูปแบบของ
พุตตี้มีความใกลเคียงกับองคประกอบที่ 6 ของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม และ
สอดคลองกับงานวิจยั ของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ไดเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมไว 4 รูปแบบ
ซึ่งสอดคลองในรูปแบบที่ 4-5 ดังนี้ ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) เปนรูปแบบหนึ่ง
ของการบริหารแบบมีสวนรวมที่ไดผลมากในทางปฏิบตั ิ โดยมีลักษณะแตกตางจากขอเสนอแนะที่
มักพบเห็นทั่วไป ที่มีลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเห็น
รูปแบบนี้จะมีแบบฟอรม
ขอเสนอแนะใหผูปฏิบัติงานหรือผูเกี่ยวของกรอกตามแบบที่กําหนด
และระบบสงเสริมให
ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมเปนเจาของกิจการ (employee ownership plan) รูปแบบนี้พบมากในการ
บริหารกิจการของบริษัท หนวยงานเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ โดยการสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทุก
ระดับมีสวนเปนเจาของกิจการดวยการลงทุนซื้อหุนของบริษัท หรือบริษัทอาจจายโบนัสสวนหนึ่ง
เปนทุนเรือนหุน ในแตละป จะชวยใหผูปฏิบัติมีความรูสึกเปนเจาของกิจการเอง และมีความรูสึก
ผูกพันในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนรวมกัน สําหรับรูปแบบหลังที่ใหผูปฏิบัติทุกระดับเปน
เจาของกิจการ ซึ่งตรงกับเครือขายโรงเรียนที่ใหสมาชิกเปนเจาของโครงการหรือกิจกรรมภายใน
เครือขาย จะทําใหเขารูสึกเปนเจา กอใหเกิดประโยชนตอการบริหารแบบมีสวนรวมเปนอยางยิง่
ดังที่ เดวิส (Davis ) ไดสรุปประโยชนของการมีสวนรวมไว 14 ประการ คือ 1) เพิ่มผลผลิตให
สูงขึ้น 2) คุณภาพของงานดีขึ้น 3) ไดรับความคิดเห็นมากขึ้น 4) มีแรงจูงใจมากขึ้น 5) มี
ความรูสึกยอมรับซึ่งกันและกัน 6) ทําใหนับถือตนเองมากขึ้น 7) มีความพึงพอใจตองานสูงขึ้น 8)
มีความรวมมือกันมากขึ้น 9) ลดความเครียดลงได 10)มีความผูกพันตอเปาหมายของงานสูงขึ้น
11) ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น 12) ลดอัตราการเปลี่ยนงาน 13)ลดการขาดงาน และ 14) มี
การสื่อสารกันดีขึ้น การมีสวนรวมของสมาชิกกอใหเกิดประโยชนมากมาย ซึ่งตรงกับแนวคิดของ
กอรดอน (Gordon) และสแวนสเบอรก(Swansburg) ไดนําสรุปและเสนอในลักษณะของ
ประโยชนทวั่ ไปของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ พนักงานมีความไววางใจ
กันสูงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ชวยใหตัดอัตราของพนักงานแบบเต็มเวลาลงได ลดอัตราของ
พนักงานระดับบริหารลง และลดจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละแผนกลง เพิ่มความรับผิดชอบใหกับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ลดความสับสนเกี่ยวกับความตองการของงาน ทั้งของผูชํานาญงานและ
ผูปฏิบัติงานโดยการบริหารแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุงการติดตอสื่อสารใหดีขึ้น สงเสริมบทบาท
ในการปฏิบัติงาน ชวยใหนิเทศตนเองได คนงานเขามามีสวนรวมในการระบุปญหา แกไขปญหา
สนับสนุนการทํางานและชวยใหเกิดการพัฒนาอาชีพ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึน้
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เขาใจกฎระเบียบไดชดั เจนขึน้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลงานเพิ่มขึ้น ทําใหเกิด
ทีมงานที่มีความรวมมือรวมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการตัดสินใจ และทําใหเขาใจ
องคการไดดีขนึ้ ปรับปรุงการติดตอสื่อสารในองคการ ลดการขาดงาน เพิ่มประสิทธิผลและ
ผลผลิตในงาน ทําใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพของงานและทักษะในการทํางาน
เพิ่มขวัญและ
แรงจูงใจในการทํางาน
เพิ่มความกระตือรือรนในการเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของ
ผูปฏิบัติงาน ทําใหงานและคุณคาของงานมีความเปนรูปธรรม ไดความคิดใหมๆในการตัดสินใจ
และแกปญหา แสดงใหเห็นถึงผูนําที่มคี วามสามารถไดอยางชัดเจน ชวยใหคนงานเขาใจถึง
เปาหมายและวัตถุประสงคของวิชาชีพไดอยางชัดเจน ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานและสรางความ
มั่นคงในงาน เพิ่มความผูกพันตอองคการ โดยคนงานมีทัศนคติในทางที่ดีเพิ่มขึ้น การทํางานนอก
เวลาลดลง ลดตนทุนลง เปนการสงเสริมทักษะและชวยใหคนงานไดคนพบความสามารถพิเศษ
ของตนเองซึ่งเปนประโยชนตอวิชาชีพ เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน เกิดความยอมรับที่จะ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะชวยทําใหเพิ่มความสามารถของแต
ละบุคคล เพิ่มความสามารถในการเรียนรูองคการ การปรับตัวและการพัฒนาสูความเปนเลิศ ตามที่
สองนักคิดทฤษฎีไดกลาวนัน้ จะเห็นไดวาเปนการบริหารธุรกิจ บริษัทหางราน จึงเกีย่ วของการขาด
งาน เปลี่ยนงาน ตัดอัตราของพนักงาน แตในสวนอืน่ ๆนับวาสอดคลองกับตัวแปรที่ไดศึกษา
7. องคประกอบดานองคการ(เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม เปนองคประกอบที่มี
ความสําคัญเปนอันดับที่ 7 ซึ่งมีคาน้ําหนักปจจัยเทากับ 0.61 ซึ่งคาน้ําหนักปจจัยนั้นใกลเคียงกับ
องคประกอบที่ 2-6 จึงนับวาองคประกอบนี้นาจะมีความสําคัญตอการบริหารแบบมีสวนรวมเชนกัน
โดยเฉพาะการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม นาจะสําคัญมากเชนองคประกอบอื่นๆ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่อธิบายองคประกอบนี้ไดแก
มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน
ประกอบดวย โรงเรียนในเครือขาย ประมาณ 4 - 8 โรงเรียน แตละโรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูแทนครู (กรณีไมมีรองผูอํานวยการโรงเรียน ) รวมเปนกรรมการ
การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมาย กําหนดบทบาทการดําเนินงานของ
สมาชิกชัดเจนและปฏิบัติตามบทบาทได เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวม
ภายในเครือขายโรงเรียน บริหารงานอยางเปนเอกภาพ มีระเบียบ กฎ กติกา หรือขอบังคับนอย
เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และชวยเหลือ เปนองคการในลักษณะ
เครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวมระหวางเครือขาย มีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ที่มีความรู
ความสามารถเปนที่ปรึกษาเครือขาย
จากโครงสรางองคการของเครือขายโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับความหมายของการจัดองคการตามแนวคิดของธงชัย สันติวงษ
ใหความหมายวาการจัดองคการ หมายถึง การกําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่ การแบงสวนงาน
และการจัดสายงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค การจัดองคการ เปนหนาที่
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ของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบหนาที่งานตางๆภายในองคการ การจัดองคการเปนเรื่อง
ที่ตอเนื่อง และเปนเหตุเปนผลโดยตรงจากแผนงานทีก่ ําหนดไว โครงสรางองคการที่จัดคือ ความ
พยายามทีจ่ ะใหมีสื่อ เครื่องมือ หนทางทีจ่ ะทําใหงานทีว่ างแผนสําเร็จลงได ดังนั้นองคการจึงควร
มีความสมดุลกับความจําเปนของปริมาณงานที่กําหนด การจัดองคการแสดงใหเห็นถึงกระแสการ
ไหลของงาน ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงขอบเขตของงาน เปนกรอบชวยเชื่อมโยงความพยายาม
จากขั้นตอนการวางแผนไปสูผ ลสําเร็จในขั้นตอนของการควบคุมจัดวางชองทาง
เพื่อการ
ติดตอสื่อสารและการตัดสินใจ ปองกันการทํางานซ้ําซอน และขจัดความขัดแยงในหนาที่การงาน
ชวยใหกําลังความพยายามมีจุดหมายชัดเจน
โดยการจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับเปาหมายตางๆ
นอกจากนี้โครงสรางขององคการจําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม และเขาไดกับสภาพแวดลอม
ถาวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติงานขององคการเปลี่ยนไป ความจําเปนในการปรับปรุงระบบ
ยอยตางๆ และการจัดความสัมพันธระหวางระบบยอยก็ตองเกิดขึ้นตามมา จะเห็นไดวาการจัด
โครงสรางขององคการของเครือขายโรงเรียนในแตละเครือขายจะไมแตกตางกัน คือ
เปนรูป
คณะกรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการหรือผูประสานเครือขาย เลขานุการและกรรมการ
จากการสัมภาษณผูประสานงานเครือขายและผูบริหารโรงเรียนพบวา บางเครือขายแบงสมาชิกตาม
โครงสรางงานบริหารโรงเรียน 4 ฝายไดแก ฝายบริหารทั่วไป ฝายวิชาการ ฝายงบประมาณ และ
ฝายบริหารงานบุคลากร และปฏิบัตติ ามบทบาท แตบางเครือขายจะแบงตามหนาที่ตามชื่อ
โครงการ เชน โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน แต
ภาพรวมแลวจะแบงตามตัวบุคคลเปน ประธาน กรรมการและเลขานุการ และรวมกันดําเนิน
โครงการรวมกัน โดยเปนกรรมการรับผิดชอบในแตละโครงการ เชน โครงการสงเสริมวิทยฐาน
ครู ก็จะแบงงานเปน ฝายสถานที่ แสง เสียง ฝายตอนรับ ฝายอาหารและเครื่องดืม่ ฝายพิธีการ
พิธีกร ฝายเอกสาร ฝายบันทึกภาพและรวบรวมรูปเลม ฝายประเมินผล เปนตน และทาง
ปฏิบัติงานจะเปนโครงสรางองคการที่ไมเปนทางการ ซึ่ง ลูเนนเบอรกและออนสเต็น (Lunenberg
and Ornstein ) กลาวถึงรูปแบบการจัดโครงสรางองคการ ( Organization structure ) อาจแบงเปน
แบบใหญๆได 2 รูปแบบ คือ โครงสรางองคการที่เปนทางการ และโครงสรางองคการที่ไมเปน
ทางการ ซึ่งโครงสรางองคการที่เปนทางการจะมีลักษณะที่มีลําดับขัน้ การบังคับบัญชา กําหนด
ตําแหนงหนาที่ มีการแบงสัดสวนงานซึง่ ทําใหบุคลากรมีความรู ความชํานาญเพิ่มขึ้น มีการ
พิจารณาผลงานตามความสามารถ รูปแบบการจัดโครงสรางองคการ แบงไดดังนี้ 1) การจัด
โครงสรางองคการแบบแบงแยกตามหนาที่ (Functional structure) โครงสรางจัดขึ้นจะมีการจัดแบง
สายงาน โดยถือเอาประเภทของงานหรือหนาที่ในการทํางานตางๆเปนหลัก 2) การจัดโครงสราง
องคการแบบแบงสวนงานออกเปนหนวยงาน (Divisional structure) ในการจัดองคการประเภทนี้
อาจแบงออกโดยยึดถือหลักเกณฑทแี่ ตกตางกัน
แตที่นิยมกันมากคือ
การจัดแบงออกตาม
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ผลิตภัณฑและการแบงออกตามพื้นที่ 3) การจัดโครงสรางแบบผสม มักเปนโครงสรางของ
องคการที่จัดแบงขึ้น โดยคํานึงถึงประโยชนที่ไดรับขององคการเปนหลัก การจัดกลุม กิจกรรมหรือ
การจัดแผนกงานในระดับตางๆจะไมมีกฎเกณฑตายตัว
ขึ้นอยูก บั ความเหมาะสมกับบริบทของ
องคการ การจัดโครงสรางแบบผสม อาจใชหลักเกณฑของการแบงตามหนาที่ จัดแบงออกตาม
ผลิตภัณฑและการแบงออกตามพื้นที่ผสมกันในแตละระดับขั้นก็ได 4) การจัดโครงสรางองคการ
แบบ matrix เปนการจัดองคการที่พยายามรักษาสมดุลระหวางหนาทีก่ ับฝายผลิตใหพอเหมาะกัน
ลักษณะที่สําคัญคือ การใหอาํ นาจสองตําแหนงหนาที่ แทนที่จะเปนเพียงตําแหนงเดียว ซึ่งมักจะ
ไมคอยพบ แตมักนําไปใชกับองคการที่มีขนาดใหญ 5) การจัดโครงสรางองคการแบบสายงาน
เปนหลักและสายงานใหคําปรึกษา ( line and staff organization ) เปนการจัดองคการในปจจุบนั ที่
ประกอบดวยบุคคลสองกลุม คือ กลุมผูปฏิบัติงานเปนหลัก มีสายบังคับบัญชา มีอํานาจหนาที่
และอีกกลุมเปนที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําแนะนํา ในการจัดโครงสรางองคการถาพิจารณาแลวพบวา
แบที่ 1 – 3 คอนขางจะคลายกับการจัดองคการของเครือขายโรงเรียน คือ แบงแยกตามหนาที่
จัดแบงออกตามผลิตภัณฑหรือเนื้องานและการแบงออกตามพื้นที่ และแบบผสมแบบที่ 1 กับ แบบ
ที่ 2
สวนแบบที่ 4 -5 มีความแตกตางจากการจัดโครงสรางองคการของเครือขายโรงเรียน
เนื่องจากบริบทตางกัน ในการจัดองคการมีความสําคัญ และเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิผล
องคการ เนื่องจากการจัดองคการที่ดีจะกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงาน ทําใหเห็นความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานหรือสวนตางๆในองคการ สะดวกในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ทําให
ผูปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนในบทบาทและหนาที่ของตน
8. องคประกอบดาน บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม เปนตัวแปรมีคาน้าํ หนัก
ปจจัยนอยที่สดุ เพียง 0.56 บรรยากาศในที่นหี้ มายถึง บรรยากาศในการทํางาน ซึ่งไมไดเนนถึง
สถานที่และสิ่งแวดลอม แตเนนถึงบรรยากาศของการรวมงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญที่
อธิบายองคประกอบนีไ้ ดแก มีความเปนกัลยาณมิตร มีความเปนธรรมและโปรงใส มีบรรยากาศ
ของการทํางานที่เทาเทียม เสมอภาค เปนประชาธิปไตย มีการไววางใจกัน เปดใจรับฟงความ
คิดเห็นของสมาชิก มีการยกยอง ชมเชย และใหความดีความชอบที่เหมาะสม บรรยากาศการ
ประชุมแบบไมเปนทางการ เปนกันเอง
มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการ
สนับสนุนจากภายนอก บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงานและรวมมือ บรรยากาศ
แบบพลังเกื้อกูล สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความผูกพัน ดวยความรูสึกของความเปน
เจาของเครือขายรวมกัน บรรยากาศองคการเอื้อตอการทํางานแบบทีม
มีความเปนอิสระหรือ
ความเปนตัวของตัวเอง
พึ่งพาอาศัยกันชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหขึ้นมาเทาเทียม และ
กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูห นวยใหญ ซึ่งตรงกับแนวคิดของพุตตี้
(Putti) กลาววา การนําการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชในองคการมักจะไมประสบความสําเร็จ
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มักจะมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการคาดหวังจากการนําการบริหารโดยการมี
สวนรวมไปใชประสบความสําเร็จนั้น จึงควรคํานึงถึงเงื่อนไขในการสรางบรรยากาศการบริหาร
แบบมีสวนรวมในองคการ ซึ่งระบุไวเปนขอๆดังนี้คือ ภาวะจิตใจและกําลังความสามารถในการ
รวมกิจกรรม และสมัครใจรวมกิจกรรม 1) ผูรวมงานชอบที่จะรวมกิจกรรมอะไร 2) กิจกรรมที่
ผูรวมงานจะมีสวนรวมจะมีผลไดเสียกับเขาในอนาคตอยางไร 3) กาลเวลาเหมาะสมที่จะใหเขามี
สวนรวมอยางมีความหมายหรือไม 4)การมีสวนรวมมีผลคุมคามากนอยเพียงใด และสอดคลองกับ
เดวิส และนิวสตรอม (Davis & Newstrom) กลาววารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย องคประกอบ 5 องคประกอบคือ 1) บรรยากาศของการมีสวนรวม (Environment)
2) องคการแบบมีสวนรวม (Organization) 3) ภาวะผูนํา (Leadership) 4) การใชเทคโนโลยี
(Technology) 5) ผูรวมงาน (Employees) มีสวนรวมในการบริหาร จะเห็นวาบรรยากาศของการมี
สวนรวมก็มีความสําคัญตอการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
แมวาจะมีความสําคัญ
อันดับสุดทายก็ตาม หากเครือขายใดขาดซึ่งบรรยากาศของการมีสวนรวมก็อาจทําใหไมประสบ
ความสําเร็จในการบริหารเครือขายโรงเรียน จึงมีความจําเปนในทุกองคประกอบทีผ่ ูประสานงาน
เครือขายและกรรมการบริหารเครือขายโรงเรียนตองคํานึงถึงทั้ง 8 องคประกอบหลัก รวมทั้งตัว
แปรยอยทุกตัวแปร
2. ระดับประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก ซึ่งดานประสิทธิผลประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการบริหารจัดการ
2) ดานการพัฒนา และ 3 ) ดานผลการพัฒนา ดังรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1 ดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 6 ตัวแปร คือ 1) การมีสวนรวมของบุคลากร
ในเครือขายทุกฝาย 2) มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ สมาชิกปฏิบัติงานในหนาที่เต็ม
ศักยภาพ และใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง 3)มีความ
เชื่อมโยงระหวางปญหา แนวคิด และวิธีพัฒนาตามวัตถุประสงคของเครือขาย 4) มีการบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและ
ใหบริการดานบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู นําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดจริงอยางเปน
รูปธรรม 5)การติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
6) มีนวัตกรรมที่เปน
ขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนนําไปสูความสําเร็จที่จะเกิดผลไดจริง
พบวาสอดคลองกับแนวคิด
ทฤษฎีของแคมพเบลล (Campbell) เสนอแนะตัวบงชีใ้ นการประเมินหนาที่หลัก 4 ประการ ไดแก
1) การปรับตัว (Adaptation - A)
ตัวบงชี้ที่จะใชวัดประสิทธิผลไดแก ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน (Adaptability) นวัตกรรม (Innovation) ความเจริญเติบโต (Growth)และ การพัฒนา
(Development) 2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment -G) ตัวบงชี้ที่จะใชวัด ไดแก
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ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) คุณภาพ (Quality) การแสวงหาทรัพยากร (Resource Acquisition)
และประสิทธิภาพ (Efficiency ) 3) การบูรณาการ (Integration - I) ตัวบงชี้ที่จะใชวัดไดแก ความ
พอใจ (Satisfaction) บรรยากาศ (Climate) การสื่อความหมาย (Communication) และความ
ขัดแยง (Conflict) 4) การรักษาแบบแผนวัฒนธรรม (Latency -L) ตัวบงชี้ที่จะใชวัด ไดแก ความ
ภักดี (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
ประสิทธิผลองคการที่สัมพันธกัน โดยประสิทธิผลองคการจะขึ้นกับ ประสิทธิผลของกลุมและ
ประสิทธิผลของบุคคล
2.2 ดานการพัฒนาเปนองคประกอบประสิทธิผลดานที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวแปรที่สําคัญ
ที่อธิบายองคประกอบนี้ไดแก
คณะกรรมการเครือขายโรงเรียน รวมกันจัดทําและปรับปรุง
แผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน อยางเปนระบบ มีการดําเนินงานทีเ่ นนการมีสวนรวม รวมคิด รวม
ทํา รวมรับผิดชอบ มีการนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานใหมปี ระสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน มีการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมและชัดเจน มีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปนระบบ
ผลงานของ
เครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเปนตัวอยางที่ดีแกเครือขายโรงเรียนอื่นได
ในการดําเนินงานมีการติดตามประเมินผลงานทุกขั้นตอน สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจ ผลงาน
ที่ปรากฏเปนที่ชื่นชมและยอมรับจากสาธารณชน มีการใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกเครือขาย
โรงเรียนอื่นๆตามที่รองขอ มีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางเครือขายทั้งใน
และนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร
มีการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรผลงานของเครือขายโรงเรียนตอสาธารณชน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลเดช ปนประทีป ไดกลาวถึงวงจรการพัฒนาประชาสังคมและ
เครือขายวา มีขั้นตอนและกระบวนการที่หลากหลาย ที่ผูศึกษาควรทําความเขาใจ รวมถึงการ
เขาไปสนับสนุนตามขั้นตอนพัฒนาการตางๆใหเหมาะสม ดังนี้ ขั้นที่ 1 มีการรวมตัวกันชัว่ คราว
ขั้นนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยบุคคลในกลุม องคการ ชุมชน หรือบางหนวยงานที่เขาไปสงเสริมใหเกิด
การรวมตัว อยางเชน การประชุมสัมมนา การพบปะสนทนา การเยี่ยมเยียน ฯลฯ ซึ่งไมวาจะเปน
แบบใดก็ตาม
การรวมตัวกันชัว่ คราวนี้ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ขั้นที่ 2 ไดความคิด
ไดแก คนที่เขามารวมตัวกันชั่วคราวนั้นเกิดแนวคิด วิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง และมีแรง
บันดาลใจอยากจะไปลงมือทําในกิจกรรมนั้นขั้นที่ 3 เกิดการรวมกลุมชวยเหลือกัน เมื่อเกิด
ความคิดดีๆทีจ่ ะลงมือทําแลว การมีเพือ่ นรวมคิดนัน้ จะชวยทําใหเกิดการสานตอ และการ
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รวมกลุมกันตามธรรมชาติ ขั้นที่ 4 รวมคิดรวมวางแผน การรวมกลุมในขั้นที่ 3 จะมีการพัฒนา
ไปอีกขั้นก็ตอเมื่อไดมีการคิดและการวางแผนอยางเปนรูปธรรมวา จะทําอะไร ทําอยางไร ทําที่
ไหน ทําเมื่อไร จนเกิดเปนแผนงาน โครงการ ของเครือขายที่จะดําเนินการตอ ขั้นที่ 5 มีโอกาส
ไดทํากิจกรรม โครงการที่เกิดขึ้นไมวา จะโดยทางใดก็ตาม เชน ไดรับการสนับสนุนหรือระดมทุน
มาดําเนินการเอง เปนสิ่งที่ทําใหสมาชิกมีโอกาสไดทํากิจกรรม ขั้นที่ 6 รวมกิจกรรม รวมประชุม
รวมเรียนรู โครงการของชุมชนหรือหนวยงานเปนทีม่ าของโอกาสในการพบปะ การประชุม
สนทนา และการเรียนรู เปนการดึงผูคนในองคการ เครือขายทําใหเกิดการเชื่อมโยงผูกพัน ขั้นที่
7 เกิดความเปนชุมชน องคการที่เขมแข็งขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้คอยๆสะสมขึ้นมา และเปนการดําเนินการ
จริง มีการตกผลึกทางความคิด มีการปรากฏตัวของผูนําธรรมชาติ มีการทดสอบกลั่นกรองจาก
สถานการณและเปนการสั่งสมภูมิปญญาจนเกิดการพึ่งตนเองของกลุม ขั้นที่ 8 เปนกลุมพึ่งตนเอง
ได (self - reliance group ) ดวยภูมิปญญา พึ่งตนเองของกลุมที่สะสมจนถึงระดับหนึ่ง เครือขาย
มีความเขมแข็งเพียงพอทีจ่ ะพึ่งพาตนเอง และนําพากลุมขับเคลื่อนไปขางหนาดวยตนเองในเรื่อง
ตางๆ ขั้นที่ 9 พัฒนาศักยภาพกลุมและขยายกลุมออกไป กลุมและผูนําจะมีทักษะในการทํางาน
มากขึ้น สมาชิกกลุมมีการขยายตัวออกไป หรือเผยแพรแนวคิดไปสูกลุมอื่นๆดวยผลงานที่กลุมได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ขั้นที่ 10 เชือ่ มโยงกลุมอื่นๆเปนเครือขาย
การรวมกิจกรรมกับ
กลุมที่แข็งแรง และคนที่เขมแข็งอื่นๆจะนํามาซึ่งความรูและความคิดใหมๆตลอดจนโอกาสในการ
พัฒนากลุมของตน การเรียนรูรวมกันในลักษณะเครือขายเชนนี้ พบวาเปนตัวเรงที่สําคัญของ
กระบวนการชุมชนเขมแข็ง
และประชาสังคมเครือขาย จะเห็นวาการพัฒนาประชาสังคม
เครือขาย มีลักษณะที่คลายกันและแตกตางจากเครือขายโรงเรียนบาง ดังนี้ สวนที่คลายกันคือมี
การรวมตัวกันเปนเครือขาย รวมคิด รวมวาง รวมกิจกรรม รวมประชุม รวมเรียนรู พึ่งตนเอง
และรวมพัฒนาศักยภาพกลุม และขยายผลไปสูเครือขายอื่นๆ จนกลายเปนชุมชนทีเ่ ขมแข็ง สวน
ที่ตางกันคือ การรวมตัวเปนเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มาจากนโยบายของหนวย
เหนือและมีงบประมาณสวนหนึ่งสนับสนุนใหดําเนินการ
โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อให
พัฒนาใหดียิ่งขึ้น แตประชาสังคมเครือขาย เปนการรวมตัวกันเองแบบชั่วคราว เกิดปรากฏการณ
มีผูนําธรรมชาติ โดยไมมหี นวยราชการใดยื่นมือเขาชวยเหลือ
3. ดานผลการพัฒนาเปนองคประกอบประสิทธิผลที่สําคัญมาก เมื่อพิจารณาตัวแปรที่
สําคัญที่อธิบายองคประกอบนีไ้ ดแก ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน แสดงถึง
กระบวนการทํางานที่เปนระบบ ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของเครือขายโรงเรียน ทุกฝาย
เกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน เครือขายโรงเรียน
สามารถเปนตัวอยางที่ดี และเปนทีย่ อมรับ มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาของเครือขายโรงเรียน โดยทุกฝายมีสวนรวมและมีการเผยแพรตอสาธารณชน และมี
การขยายผลผลความสําเร็จของเครือขายโรงเรียน
เชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางเครือขาย
โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร และเครือขายโรงเรียนตนสังกัด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ธนา ประมุขกูลที่กลาวถึงลักษณะบงชี้เชิงคุณภาพความเขมแข็งของเครือขาย 1) สัมพันธภาพ คือ
ความใกลชิดสนิทสนม กลมเกลียวกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และมีความอะลุมอลวย ยืดหยุน
ที่เปนไปตามธรรมชาติของกลุมที่มีความเขาใจ และความจริงใจเปนพืน้ ฐาน 2) ความชัดเจนของ
เปาหมาย ซึ่งมาจากความคิดเห็นของสมาชิก เปนเสมือนเข็มทิศนําทาง ใหสมาชิกในเครือขาย
ไดเขาใจตรงกัน และเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมหลงใชเวลาและทรัพยากรกับภารกิจทีไ่ ม
สอดคลองกับเปาหมายของเครือขาย 3) กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ เครือขาย
ตองมีความเปนประชาธิปไตย ใหสมาชิกเสนอความคิดเห็น ใหสิทธิ์ในการตัดสินใจอยางเปน
อิสระเต็มที่ ยอมบงบอกถึงความเขมแข็งของเครือขาย 4) ลักษณะกิจกรรมและความตอเนื่อง
ดําเนินกิจกรรมดวยสมาชิกในเครือขายเองไมใชการพึ่งพิงจากภายนอก นอกจากนีค้ วามสม่ําเสมอ
ตอเนื่องของกิจกรรมบอกถึงความเขมแข็งของเครือขายดวยเชนกัน5) แหลงของทรัพยากร/ศักยภาพ
การที่เครือขายสามารถแสวงหาและดึงศักยภาพ /ทรัพยากรที่มีอยูภายในเครือขายมาใช เปนความ
เขมแข็งของเครือขายที่สามารถพึ่งตนเอง แตมิไดหมายความวา เครือขายจะปฏิเสธการสนับสนุน
จากภายนอกโดยสิ้นเชิง 6) การเรียนรูแ ละนวัตกรรม ความหลากหลายที่มารวมกันของสมาชิก
ควรกอใหเกิดการเรียนรูใหม สามารถนําไปสูการพัฒนา จนเกิดการสรางสรรค นวัตกรรมตามมา
คุณภาพใหมทเี่ กิดขึ้นนี้ จึงอาจเปนสิ่งที่เหลาสมาชิก เกิดเปนการเรียนรูขึ้นในตนเอง อันเปนผล
จากการมีปฏิสัมพันธในกลุม หรืออาจเปนผลปรากฏรูปธรรมในกิจกรรม ที่มีการพัฒนาการไป
เรื่อยๆจนกระทั่งถึงการเปนนวัตกรรมตนแบบใหกับผูอื่นตอไป ซึ่งสอดคลองในเรื่องกระบวนการ
ทํางานและมีการพัฒนากระบวนการทํางานจนเกิดผลความสําเร็จของงานจนเปนนวัตกรรมตนแบบ
ใหแกผูอื่น
รวมทั้งสัมพันธภาพ และความพึงพอใจที่เกิดจากความรวมมือของเครือขาย ดังนัน้
ลักษณะบงชี้เชิงคุณภาพความเขมแข็งของเครือขาย ก็เทียบเทากับผลการพัฒนาเครือขายโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือคือเรื่องเดียวกัน จึงนับวาสอดคลองกัน
3.
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร เปนรูปแบที่ผูวิจัยคนพบโดยวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Factor Analysis
และการวิเคราะหองคประกอบใชรูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง (structural equation
modeling) โดยใชโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.52)ในการวิเคราะหอิทธิพลการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
และผ านการตรวจสอบพร อ มขอ เสนอแนะจากผู เ ชี่ย วชาญและผู ทรงคุ ณ วุ ฒิจ ากการสั ม ภาษณ
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เจาะลึกจากผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ที่มีประสิทธิผล 5 อันดับแรก สังกัดกรุงเทพมหานคร
พบว า รู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย นแบบมี ส ว นร ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สั ง กั ด
กรุงเทพมหานครนี้ เปนรูปแบบที่เหมาะสม ถูกตอง มีความเปนไปไดและสามารถนําไปใชใน
การบริหารเครือขายโรงเรียนได ซึ่งประกอบดวยองคประกอบดานบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรวม องคประกอบหลัก 8 องคประกอบ คือ 1) ดานกิจกรรมที่ทํารวมกันในเครือขาย
โรงเรียน 2) ดานการใชเทคโนโลยี 3) ดานทักษะภาวะผูนํา
4) ดานผูนําเปดโอกาสให
สมาชิกมีสวนรวม 5) ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม 6) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก
7) องคการ(เครือขาย)แบบมีสวนรวม และ8) การสรางบรรยากาศการบริหารแบบมีสวนรวม
ตามลําดับ สวนดานประสิทธิผลเครือขายโรงเรียน องคประกอบหลัก 3 องคประกอบ คือ 1) ดาน
การพัฒนา 2) ดานผลการพัฒนา และ 3) ดานการบริหารจัดการ เมื่อสรางแบบจําลอง ตาม
แผนภูมิที่ 23 ในบทที่ 4 พบวา คาสัมประสิทธิ์เสนทางแสดงอิทธิพลการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมตอประสิทธิผลการบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร มีคา 0.58
เมื่อทดสอบคุณภาพงานวิจัย โดยพิจารณาคาความสอดคลองของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ
แลว จะพบวาแบบจําลองรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ยังมีความสอดคลองอยางเพียงพอกับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจาก
คาของ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit. Index : GFI= 0.98) ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับคาแลว (Adjusted Goodness of Fit. Index : AGFI= 0.95) อีกทั้ง คารากกําลังสอง
เฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA=
0.06) รวมถึงดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (Root Mean Squared Residual : =
RMR = 0.00)
จากขอมูลและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมี ส ว นร ว มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครเป น รู ป แบบที่ มุ ง เน น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เครือขายโรงเรียน ในขณะเดียวกันก็สงผลใหเกิดคุณภาพการศึกษา ของกรุงเทพมหานครดวย
และเพื่อใหเกิดการพัฒนาเครือขายโรงเรียนที่ยั่งยืนตอไป
จึงนับเปนรูปแบบเครือขายโรงเรียน
ที่เหมาะสม ถูกตอง เปนไปไดและสามารถนําไปเปนประโยชน
สอดคลองกับกรอบแนวคิด
ทฤษฎีของการวิจัย
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ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร” ไดขอคนพบที่เปนประโยชนตอกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นที่เปนองค
ความรูดานการบริหารเครือขายโรงเรียน เมื่อไดศึกษาองคประกอบตางๆ งานวิจัยครั้งนี้เชื่อวา
การบริหารเครือขายโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครหรือสังกัดอื่น จะประสบความสําเร็จจาก
ความรวมมือของทุกฝายอันเปนประโยชนตอการศึกษาตอไป ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ประเด็น
คือ ประเด็นแรกเปนขอเสนอแนะทั่วไปที่เนนดานนโยบายและดานการนําไปปฏิบัติ สวนประเด็น
ที่สองเปนขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เป น ข อ เสนอแนะทั่ ว ไปด า น
นโยบายและดานการนําไปปฏิบัติ
ดานนโยบาย
1. หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการบริหารงานเครือขายโรงเรียน
โดยตรงควรนํารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบวา
การบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน ดานการใช
เทคโนโลยี ดานทักษะภาวะผูนํา ดานผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม ดานการติดตอสื่อสาร
ด านการมี สว นรว มของสมาชิ ก ดา นองคก าร(เครือขา ยโรงเรี ย น)แบบมีสว นร ว ม และด า น
บรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม โดยเฉพาะองคประกอบดานการจัดกิจกรรมรวมกัน
และการใชเทคโนโลยี เปนองคประกอบที่มีคาน้ําหนักปจจัยสูงสุด แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และนํ า ไปสู ค วามสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น ทางหน ว ยงานต น สั ง กั ด ควรให
ความสํ าคั ญ โดยการจั ด สรรงบประมาณใหเ พี ย งพอเพื่ อ การจัด กิ จ กรรมรว มกันของสมาชิก ใน
เครือขาย และโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรให
พอเพียง และควรบรรจุแตงตั้งขาราชการครูที่จบสาขาเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียน
ครบทุกโรงเรียน
2. หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการบริหารงานเครือขายโรงเรียน
โดยตรงควรรวบรวมปญหาและหาทางแกปญหาใหแกเครือขายโรงเรียนทุกเครือขาย โดยอาจจัดทํา
เปน SWOT ของแตละเครือขาย จากนั้นนํา SWOT ของทุกเครือขายจัดทําเปนภาพรวมของสังกัด
เพื่อจะไดทราบปญหาและความตองการของเครือขายโรงเรียน โดยการกําหนดเปนกลยุทธในการ
บริหารเครือขายโรงเรียนอยางจริงจังและตอเนื่อง นอกจากนี้ควรไดมีการประเมิน กํากับ ติดตาม
เครือขายโรงเรียนทุกป เพื่อการบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
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3. จากผลการศึกษาวิจัย พบวา องคประกอบดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สวนรวม โดยเฉพาะองคประกอบดานทักษะภาวะผูนํา และผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
ซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวของกับตัวผูประสานงาน หรือผูบริหารเครือขายโรงเรียนโดยตรง
ดังเชนตัวอยางองคประกอบยอย คือผูนําตองมีวิสัยทัศนกวางไกล ใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารเครือขายโรงเรียน มีมนุษยสัมพันธ มีความมุงมั่นรักการทํางาน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
ใจกวาง เปนผูให เสียสละ อดทน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนตน ดังนั้นผูบริหารระดับสูง
หรือผูเกี่ยวของกับการสรรหา และการคัดเลือกผูประสานงานหรือผูบริหารเครือขายโรงเรียน
ควรพิจารณาและตระหนักถึงคุณสมบัติของผูประสานงาน
หรือผูบริหารเครือขายโรงเรียนที่
เหมาะสม เพื่อใหผูประสานงานหรือผูบริหารเครือขายโรงเรียนมีความพรอม
ความสามารถ
และประสบการณที่สะสมมาใชในการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมใหมีประสิทธิผล
ตอไป
4. หากผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ไดศึกษาองคประกอบดานทักษะภาวะผูนําและ
ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการบริหารเครือขายโรงเรียน และนําไปปฏิบัติตามปจจัยที่
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาวิจัย ยอมทําใหการบริหารเครือขายโรงเรียนเกิดประสิทธิผล อันเปน
ประโยชนตอองคการตอไป
ดานการนําไปปฏิบัติ
1. ผูประสานงานเครือขายโรงเรียน ในฐานะผูปฏิบัติควรนําขอคนพบคือ “รูปแบบการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร” ไปประยุกตใช
ในกระบวนการบริ ห ารเครื อ ข า ยโรงเรี ย น โดยจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารเครื อ ข า ย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม พิจารณาแตละองคประกอบใหเหมาะสมกับบริบทของแตละเครือขาย
โรงเรียน พรอมทั้งสรางความเขาใจแกสมาชิกเครือขายโรงเรียนหรือผูเกี่ยวของและมีการประเมิน
ตนเองเพื่อนําไปปรับปรุง
ซึ่งจะชวยใหเกิดความมั่นใจในการปรับปรุงและพัฒนาใหเครือขาย
โรงเรียนไปสูเครือขายโรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพสงผลถึงการปฏิรูปการศึกษาอยางแทจริง
2. นําผลการประเมินประสิทธิภาพไปปรับปรุงโดยการนํารูปแบบการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 3 องคประกอบ คือ ดานการ
บริหารจัดการ ดานการพัฒนาและดานผลการพัฒนา
3. จากผลการศึกษาวิจัย พบวา องคประกอบดานการติดตอสื่อสารมีความสําคัญตอการ
บริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม อันไดแก การติดตอสื่อสารมีหลายชองทางคือ ทาง
โทรศัพท จดหมายเชิญประชุม อีเมลล เวปบอรด เวปไซตและประโยชนของการติดตอสื่อสารมี
มากมาย ดังนั้นเครือขายโรงเรียนใดที่ตองการใหการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมมี
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ประสิทธิผล ควรจัดใหมีวิธีการสื่อสารภายในเครือขายที่คลองตัว เปนอิสระ รวมทั้งตองจัดใหมี
การตั้ ง หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการติ ด ต อ สื่ อ สารในเครื อ ข า ย รวมทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการ
ติดตอสื่อสารตองมีความพรอม เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมใหมีประสิทธิผล
ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งตอไป จากผลการวิจยั ไดขอเสนอแนะเกีย่ วกับประเด็น
ปญหาที่ควรศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต เพื่อประโยชนทางวิชาการและทางการบริหารเครือขาย
โรงเรียน ผลการวิจัยทําใหเกิดองคความรูเพราะไดรับการยืนยันและขอเสนอแนะอันเปนประโยชน
ตอการวิจยั ยิ่ง ผูวิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรศึกษาวิจัยในการนํารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มี
ประสิทธิผลนี้ไปทดลองใชในการบริหารเครือขายโรงเรียน เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล และสรุป
เปนภาพรวมของรูปแบบและความถูกตองเหมาะสมของแตละองคประกอบ
2. แบบจําลองของผูวิจัยในกลุมตัวแปรสังเกตได เกิดจากการหาคาเฉลี่ยรายขอในแต
ละตัวแปร ผูสนใจจะนํางานของผูวิจัยไปตอยอด
อาจจะใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
ลําดับที่ 2 (Second-order Factor analysis) เพื่อหาคา Factor Loading 2 ขั้น แตจาํ เปนตองเพิ่ม
จํานวนกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการเก็บขอมูล เนื่องจากคาพารามิเตอรจะสูงขึ้นจากเดิม
อาจทําให
เกิดปญหาของการระบุ (Identification problem) ได
3. ควรนําผลการวิจยั และขอคนพบ
ไปศึกษาองคประกอบดานการบริหารเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในสังกัดอื่น
4. ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวัดประสิทธิผลเครือขายโรงเรียนจากแบบประเมินคุณภาพของ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นควรจะมีการศึกษาวิเคราะหการวัดประสิทธิผล
เครือขายโรงเรียนจากแนวคิดทฤษฎีอื่นๆ เพื่อใหไดตัวชี้วัดดานประสิทธิผลอีกแงมุมหนึ่ง
5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมทั้ง
ที่มีประสิทธิผลองคการและไมมีประสิทธิผลองคการ เพื่อทราบถึงองคประกอบที่ตอ งปรับปรุง
หากจะใชการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมตอไป
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ภาคผนวก ก
ตารางแสดงจํานวนกลุมตัวอยาง
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ตารางแสดงจํานวนกลุม ตัวอยาง
ลําดับที่ ชื่อเครือขาย จํานวนโรงเรียน จํานวนผูใหขอ มูล
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

หมายเหตุ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

236

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนกลุม ตัวอยาง(ตอ)
ลําดับที่ ชื่อเครือขาย จํานวนโรงเรียน จํานวนผูใหขอ มูล
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
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

หมายเหตุ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
กลุม Try out
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนกลุม ตัวอยาง(ตอ)
ลําดับที่ ชื่อเครือขาย จํานวนโรงเรียน จํานวนผูใหขอ มูล
56
56
5
10
57
57
5
10
58
58
5
10
59
59
5
10
60
60
6
12
61
61
5
10
62
62
5
10
63
63
6
12
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 *โรงเรียนเครือขายที่ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง

หมายเหตุ
*
*
กลุม Try out
*
กลุมTry out
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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หนังสือขอความอนุเคราะหการขอสัมภาษณ
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ที่ ศธ 0502.203.2 / ว 348

ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
25 ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอสัมภาษณงานวิจัยเรือ่ ง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร”
เรียน ผูชวยศาสตราจารย ดร. มัย สุขเอี่ยม
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
ดวย นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสนักศึกษา 46252707 นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับ
อนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร”
ในการนี้ ภาควิชาบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนางศิริพร ตันติยมาศ สัมภาษณ
ทานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อนําไปพัฒนางานวิจัย ภาควิชาบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา

งานธุรการ โทรศัพท/โทรสาร 0–3421–9136
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
1. นายอนันต ศิริภัสราภรณ
2. นายรัฐพล มีธนาถาวร
3. นางสาวประนอม เอี่ยมประยูร
4. นางเปรมวดี ทรัพยบุญมี
5. นายไพรัช อรรถกามานนท
6. นางสาวสุดสวาท พลานันทกุลธร
7. นางมนทิรา โกสุม
8. นางพงษจนั ทร อยูเปนสุข
9. ผศ.ดร.มัย สุขเอี่ยม
10. ดร.ชูชาติ พวงสมจิตร
11. นางสาวชนิศา หรั่งบุรี
12. นายไพรัช จันทรดวง
13. นางจินตนา ศรีทา
14. ดร.อํานาจ ชางเรียน
15. นางขวัญยืน แปลงแดง
16. นางนพรัตน ศรีราตรี
17. นายกําพล กัลยาณสุต
18. นางเสาวนีย เสือพันธ
19. นางฐาปนีย บํารุง
20. นายโกมินทร สังขคนอง
21. นางโฉม พูลสวัสดิ์
22. นางจิระพันธ สวัสดี
23. นางสาวประภา กิตตินานนท
24. นางสาวฤดี วงศสังฮะ
25. นางอัญชลี กําลังบุญ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตร
อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมบานบางกะป
ผูอํานวยการโรงเรียนฉิมพลี
ผูอํานวยการโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผตัน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดพราว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางพลัด
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสุขใจ
ผูอํานวยการโรงเรียนวิชูทิศ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิมมานรดี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
ผูอํานวยการโรงเรียนประชานิเวศน
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเสมียนนารี
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทวสุนทร
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แบบการสัมภาษณ
เรื่อง รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อ …………………………………….. นามสกุล ……………………………
ตําแหนง
…………………………………………………………………………………
วุฒิการศึกษา ……………………………… สาขา ………………………………………..
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของทาน
ขอคําถาม
2.1 รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล ควรมีรูปแบบอยางไร
2.2.1. การสรางบรรยากาศแบบมีสวนรวม
2.2.2 การจัดโครงสรางองคกรแบบมีสวนรวม
2.2.3 ภาวะผูน ําของผูป ระสานงานเครือขาย
2.2.4 การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
2.2.5 การใชเทคโนโลยีในการบริหารแบบมีสวนรวม
2.2.6 การติดตอสื่อสาร
2.2.7 อื่นๆ
กิจกรรมที่ทํารวมกัน
ขอคําถาม
2.2 ทานคิดวาตัวชี้วัดประสิทธิผลของการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมในหนวยงาน
ของทาน ควรมีตัวชี้วัดดานใดบาง อะไรบาง
ลงชื่อ.......................................................................ผูใหสัมภาษณ
(.......... ....................................................... )
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หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
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ที่ ศธ 0502.203.2 / ว 011

ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
28 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจยั
เรียน ……………………………………….
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ
ดวย นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสนักศึกษา 46252707 นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง
“รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวน
รวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร”
ในการนี้ ภาควิชาบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย ที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ ภาควิชาบริหารการศึกษาขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร 0–3421–9136
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มัย สุขเอี่ยม
อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. ดร.ชูชาติ พวงสมจิตร
อาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3. ดร.ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดราษฐรบํารุง
อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4. ดร.อํานาจ ชางเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผตัน
5. นายไพรัช อรรถกามานนท
ผูจัดการสหกรณครูกรุงเทพมหานคร
อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
* ผูเชี่ยวชาญจะเปนผูตรวจสอบเนื้อหา อักษร การใชภาษาของแบบสอบถาม*
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ
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ที่ ศธ 0502.203.2 / 021

ภาควิชาบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
14 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือ
เรียน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด
ดวย นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสนักศึกษา 46252707 นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง“รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร”
ในการนี้ ภาควิชาบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานให นางศิริพร
ตันติยมาศ ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไข
กอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง ภาควิชาบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความ
อนุเคราะหจากทานเปนอยางดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร 0–3421–9136
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ภาคผนวก จ
คาความเชื่อมัน่ ของเครื่องมือ
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249
ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
องคประกอบดานบริหารเครือขายแบบมีสวนรวม
1. องคประกอบดานบรรยากาศของเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y
Mean
4.5333
4.5333
4.5333
4.4000
4.3667
4.5667
4.5333
4.4000
4.3333
4.2000
4.2000
4.4333
4.3333
4.5333

1. CLI 1
2. CLI 2
3. CLI 3
4. CLI 4
5. CLI 5
6. CLI 6
7. CLI 7
8. CLI 8
9. CLI 9
10. CLI 10
11. CLI 11
12. CLI 12
13. CLI 13
14. CLI 14
Statistics for
SCALE

Mean
61.9000

Item-total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
CLI 1
CLI 2
CLI 3
CLI 4
CLI 5
CLI 6
CLI 7
CLI 8
CLI 9
CLI 10
CLI 11
CLI 12
CLI 13
CLI 14

57.3667
57.3667
57.3667
57.5000
57.5333
57.3333
57.3667
57.5000
57.5667
57.7000
57.7000
57.4667
57.5667
57.3667

A N A L Y S I S

- S C A L E

Variance
44.3690

Std Dev
.5713
.5074
.5713
.6215
.7184
.5683
.6288
.6215
.8023
.7144
.6103
.5683
.6609
.6288
N of
Std Dev
6.6610

Variables
14

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

38.4471
40.5161
38.6540
38.7414
37.3609
38.7816
38.8609
39.0172
36.8747
37.2517
38.4241
38.6713
37.2885
39.1368

.7897
.5566
.7585
.6775
.7392
.7437
.6521
.6396
.7031
.7576
.7365
.7604
.8231
.6148

.9348
.9405
.9356
.9376
.9360
.9360
.9383
.9386
.9378
.9354
.9360
.9355
.9334
.9393

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

Cases
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

- S C A L E

Reliability coefficients
N of Cases

=

30.0

(A L P H A)

N of Item = 14

(A L P H A)
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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
Mean
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORG1
ORG2
ORG3
ORG4
ORG5
ORG6
ORG7
ORG8
ORG9

4.5333
4.3000
4.0000
4.1000
4.1667
4.3333
4.2333
4.2667
3.7333

A N A L Y S I S
Std Dev
.7303
.6513
.5872
.7120
.7915
7112
.6789
.6915
1.0148

- S C A L E
Cases
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Variance
19.1264

N of
Std Dev
4.3734

Variables
9

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

33.1333
33.3667
33.6667
33.5667
33.5000
33.3333
33.4333
33.4000
33.9333

15.0851
15.7575
16.7816
16.1851
15.0862
14.8506
15.7023
14.3172
15.0299

.6184
.5696
.4157
.4250
.5552
.6878
.5507
.8276
.3897

.8113
.8175
.8319
.8319
.8183
.8039
.8190
.7891
.8478

Statistics for
SCALE

Mean
37.6667

(A L P H A)

Item-total Statistics

ORG1
ORG2
ORG3
ORG4
ORG5
ORG6
ORG7
ORG8
ORG9

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

Reliability coefficients
N of Cases

=

Alpha

0.8362

=

30.0

N of Item = 9

- S C A L E

(A L P H A)
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

LEAD1
LEAD2
LEAD3
LEAD4
LEAD5
LEAD6
LEAD7
LEAD8
LEAD9
LEAD10
LEAD11
LEAD12
LEAD13
LEAD14
LEAD15
LEAD16
LEAD17
LEAD18
LEAD19
LEAD20
LEAD21
LEAD22
LEAD23
LEAD24
LEAD25
LEAD26
LEAD27
LEAD28
LEAD29
LEAD30
LEAD31
LEAD32
LEAD33

Statistics for
SCALE

A N A L Y S I S

- S C A L E

Mean

Std Dev

Cases

4.3333
4.4333
4.4000
4.4333
4.2333
4.0000
4.3000
4.1000
4.4667
4.4667
4.4000
4.3000
4.4000
4.4667
4.5333
4.5000
4.4667
4.4667
4.5667
4.5000
4.5000
4.5333
4.4333
4.4333
4.3000
4.5333
4.4333
4.5667
4.5667
4.6333
4.6333
4.7333
4.5667

.6065
.6261
.6215
.5683
.7279
.9097
.6513
.6618
.6288
.6814
.6747
.6513
.6215
.5713
.5713
.5724
.6288
.6288
.5040
.6297
.6297
.6288
.6789
.6261
.5350
.5713
.6261
.5040
.5040
.5561
.5561
.4498
.6261

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

N of
Std Dev
1.4.914.7

Variables
33

Mean Variance
146.6333 222.4471

(A L P H A)
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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

LEAD1
LEAD2
LEAD3
LEAD4
LEAD5
LEAD6
LEAD7
LEAD8
LEAD9
LEAD10
LEAD11
LEAD12
LEAD13
LEAD14
LEAD15
LEAD16
LEAD17
LEAD18
LEAD19
LEAD20
LEAD21
LEAD22
LEAD23
LEAD24
LEAD25
LEAD26
LEAD27
LEAD28
LEAD29
LEAD30
LEAD31
LEAD32
LEAD33

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

142.3000
142.2000
142.2333
142.2000
142.4000
142.6333
142.3333
142.5333
142.1667
142.1667
142.2333
142.3333
142.2333
142.1667
142.1000
142.1333
142.1667
142.1667
142.0667
142.1333
142.1333
142.1000
142.2000
142.2000
142.3333
142.1000
142.2000
142.0667
142.0667
142.0000
142.0000
141.9000
142.0667

209.9414
206.9931
208.9437
208.3034
205.8345
210.1713
211.1954
211.7057
207.5920
209.1092
206.4609
209.9540
209.4954
209.8678
209.0586
209.2230
206.3506
206.1437
209.6506
208.6023
207.2230
206.0241
207.4759
208.9241
211.0575
210.3690
211.2690
212.9609
212.1333
212.5517
210.5517
213.0586
210.2713

.6906
.8361
.7301
.8425
.7700
.4340
.5720
.5350
.7980
.6532
.8011
.6395
.6985
.7402
.7906
.7789
.8691
.8810
.8594
.7393
.8178
.8879
.7419
.7255
.7143
.7091
.5927
.6276
.6852
.5912
.7180
.6996
.6490

.9721
.9713
.9719
.9714
.9717
.9744
.9727
.9729
.9715
.9723
.9715
.9724
.9720
.9719
.9716
.9717
.9712
.9711
.9714
.9718
.9714
.9711
.9718
.9719
.9720
.9720
.9726
.9724
.9722
.9725
.9720
.9722
.9723

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

Reliability coefficients
N of Cases

=

Alpha

0.9728

=

30.0

N of Item = 33

- S C A L E

(A L P H A)
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

EMP1
EMP2
EMP3
EMP4
EMP5
EMP6
EMP7
EMP8
EMP9
EMP10
EMP11
EMP12
EMP13
EMP14

Statistics for
SCALE

Mean
61.0333

A N A L Y S I S

- S C A L E

Mean

Std Dev

Cases

4.5000
4.4000
4.4000
4.3333
4.3000
4.5000
4.4667
4.4667
4.2333
4.3000
4.2667
4.2000
4.2333
4.4333

.7311
.7240
.6215
.6065
.7022
.5724
.6288
.6814
.7279
.7497
.6915
.6644
.6789
.6261

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Variance
58.0333

N of
Std Dev
7.6180

Variables
14

(A L P H A)

Item-total Statistics

EMP1
EMP2
EMP3
EMP4
EMP5
EMP6
EMP7
EMP8
EMP9
EMP10
EMP11
EMP12
EMP13
EMP14

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

56.5333
56.6333
56.6333
56.7000
56.7333
56.5333
56.5667
56.5667
56.8000
56.7333
56.7667
56.8333
56.8000
56.6000

50.1195
48.9989
49.9644
50.9069
49.2368
51.2920
50.7368
49.3575
49.8897
48.7540
50.0471
51.4540
50.6483
51.3517

.7129
.8397
.8745
.7810
.8426
.7823
.7704
.8576
.7404
.8326
.7674
.6440
.7165
.7010

.9575
.9544
.9539
.9559
.9543
.9560
.9560
.9540
.9568
.9546
.9561
.9588
.9572
.9575

R E L I A B I L I T Y
Reliability coefficients

A N A L Y S I S

- S C A L E

(A L P H A)
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N of Cases

=

Alpha

0.9589

=

30.0

N of Item = 14

5. องคประกอบดานการใชเทคโนโลยี
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y
Mean
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TI1
TI2
TI3
TI4
TI5
TI6
TI7
TI8
TI9
TI10

A N A L Y S I S
Std Dev

4.1667
3.9333
4.2333
4.1667
4.0000
3.9000
3.8000
3.4000
3.6667
3.5333

- S C A L E

Cases

.5921
.9072
.7739
.5921
.8710
.7120
.8052
1.0700
.8023
.8193

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Variance
31.9586

N of
Std Dev
5.6532

Variables
10

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

34.6333
34.8667
34.5667
34.6333
34.8000
34.9000
35.0000
35.4000
35.1333
35.2667

28.1713
25.2230
28.5299
29.4126
24.9931
26.0241
24.8276
23.6276
25.2920
26.0644

.5468
.6489
.3423
.3418
.7127
.7472
.8079
.6909
.7464
.6243

.8796
.8719
.8924
.8899
.8667
.8661
.8600
.8702
.8647
.8736

Statistics for
SCALE

Mean
38.8000

(A L P H A)

Item-total Statistics

TI1
TI2
TI3
TI4
TI5
TI6
TI7
TI8
TI9
TI10

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

- S C A L E

Reliability coefficients
N of Cases

=

Alpha

0.8852

=

30.0

N of Item = 10

(A L P H A)
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6. องคประกอบดานการติดตอสื่อสาร
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

COMMU1
COMMU2
COMMU3
COMMU4
COMMU5
COMMU6
COMMU7
COMMU8
COMMU9
COMMU10
COMMU11
COMMU12
COMMU13
COMMU14

Statistics for
SCALE

Mean
60.2000

A N A L Y S I S

- S C A L E

Mean

Std Dev

Cases

4.5667
3.6667
4.1667
4.4667
4.4000
4.3333
4.2333
4.4333
4.4667
4.4333
4.3667
4.3000
4.1333
4.2333

.6261
.8442
.6989
.6814
.6215
.6065
.6789
.6261
.5713
.6261
.6149
.5960
.6814
.6261

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Variance
49.4759

N of
Std Dev
7.0339

..

(A L P H A)

Variables
14

Item-total Statistics

COMMU1
COMMU2
COMMU3
COMMU4
COMMU5
COMMU6
COMMU7
COMMU8
COMMU9
COMMU10
COMMU11
COMMU12
COMMU13
COMMU14

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

55.6333
56.5333.
56.0333
55.7333.
55.8000
55.8667
55.9667
55.7667
55.7333
55.7667
55.8333
55.9000
56.0667
55.9667

42.6540
46.1195
43.4126
41.5816
42.5793
43.0161
41.8954
42.1851
42.6161
41.9092
42.8333
43.1276
43.2368
42.5161

.7863
.2306
.6053
.8454
.8027
.7658
.8101
.8483
.8758
.8851
.7782
.7656
.6444
.8044

.941.6
.9598
.9465
.9398
.9412
.9422
.9408
.9400
.9398
.9391
.9418
.9422
.9453
.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

=

Alpha

0.9469

=

30.0

N of Item = 14

7. องคประกอบดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y

1.
2.
3.
4.

ACT1
ACT2
ACT3
ACT4

Statistics for
SCALE

A N A L Y S I S

Mean

Std Dev

Cases

4.4000
4.5333
4.2667
4.2333

.6215
.5074
.6915
.7279

30.0
30.0
30.0
30.0

Mean
17.4333

N of
Std Dev
2.2695

Variance
5.1506

- S C A L E

(A L P H A)

Variables
4

Item-total Statistics

ACT1
ACT2
ACT3
ACT4

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

13.0333
12.9000
13.1667
13.2000

3.2057
3.4724
2.6954
2.5793.

.7004
.7513
.8707
.8731

.9079
.8977
.8469
.8476

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

Reliability coefficients
N of Cases

=

Alpha

0.9058

=

30.0

N of Item = 4

- S C A L E

(A L P H A)
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ADMIN1
ADMIN2
ADMIN3
ADMIN4
ADMIN5
ADMIN6

Statistics for
SCALE

A N A L Y S I S

Mean

Std Dev

Cases

4.0333
3.9667
4.2667
3.8667
4.0333
4.0667

.6149
.7184
.7397
.6814
.7184
.5833

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

Mean
24.2333

N of
Std Dev
3.3803

Variance
11.4264

- S C A L E

(A L P H A)

Variables
6

Item-total Statistics

ADMIN1
ADMIN2
ADMIN3
ADMIN4
ADMIN5
ADMIN6

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

20.2000
20.2667
19.9667
20.3667
20.2000
20.1667

8.3034
7.7195
8.0333
7.9644
7.6138
8.8333

R E L I A B I L I T Y

Corrected
ItemTotal
Correlation
.7745
.7993
.6787
.7794
.8315
.6498

A N A L Y S I S

Reliability coefficients
N of Cases

=

Alpha

0.9099

=

30.0

N of Item = 6

Alpha
If Item
Deleted
.8911
.8863
.9054
.8894
.8813
.9073

- S C A L E

(A L P H A)

257

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
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
ItemAlpha
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

(A L P H A)
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R E L I A B I L I T Y
Reliability coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha =
0.9590

A N A L Y S I S

- S C A L E

(A L P H A)

N of Item = 20

3. องคประกอบดานผลการพัฒนา
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y

1.
2.
3.
4.
5.

RES1
RES2
RES3
RES4
RES5

A N A L Y S I S

Mean

Std Dev

Cases

4.3333
4.3000
4.1667
4.0667
3.9667

.5467
.7022
.6989
.7849
.7649

30.0
30.0
30.0
30.0
30.0

- S C A L E

Variance
8.9713

N of
Std Dev
2.9952

Variables
5

Scale
Mean
If Item
Deleted

Scale
Variance
If Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

Alpha
If Item
Deleted

16.5000
16.5333
16.6667
16.7667
16.8667

6.7414
5.7747
5.8161
5.3575
5.7057

.6802
.8010
.79.10
.8250
.7335

.9016
.8742
.8764
.8691
.8901

Statistics for
SCALE

Mean
20.8333

(A L P H A)

Item-total Statistics

RES1
RES2
RES3
RES4
RES5

R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

Reliability coefficients
N of Cases

=

Alpha

0.9042

=

30.0

N of Item = 5

- S C A L E

(A L P H A)
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ผลการวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (ภาพรวม)

RELIABILITY ANALYSIS-SCALE
(A L P H A)

Reliability coefficients
N of Cases =
Alpha =

30

N of Item = 129

0.9220

Reliability
***** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis *****
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

261

ที่ ศธ 0502.107 (นฐ) / 2721

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000
20 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด พรอมรายชื่อโรงเรียน
ดวย นางศิริพร ตันติยมาศ รหัสนักศึกษา 46252707 นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร”
ในการนี้ ภาควิชาบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหจากทานให นางศิริพร ตันติยมาศ
ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช
ในการวิจัยกลุมตัวอยาง ภาควิชาบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทาน
เปนอยางดี
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( อาจารย ดร.ศริยา สุขพานิช)
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทรศัพท/โทรสาร 0–3421–9136
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ภาคผนวก ช
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

263

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ในชอง

ตามสภาพความเปนจริงในเครือขายของทาน

1. เพศ
1.

ชาย

2.

หญิง

1.
3.

ไมเกิน 30 ป
41- 50 ป

2.
4.

31 - 40 ป
51 ปขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
1.
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
3.
ปริญญาโท
5.
ปริญญาเอก

2.
4.
6.

กําลังศึกษาตอปริญญาโท
กําลังศึกษาตอปริญญาเอก
อื่นๆ (โปรดระบุ)................

4. อายุราชการ
1.
3.
5.

1- 5 ป
11 - 15 ป
21- 25

2.
4.
6.

6 - 10 ป
16 - 20 ป
26 ปขึ้นไป

5. ตําแหนง
1.
3.

ผูอํานวยการโรงเรียน
ครู

2.
4.

รองผูอํานวยการโรงเรียน
อื่นๆ(โปรดระบุ)...................

2. อายุ

264

ตอนที่ 2 ดานการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความที่เกีย่ วกับเครือขายโรงเรียนที่ทานสังกัดอยู โดยทําเครื่องหมาย /
ลงในชองระดับคะแนนที่ตรงกับเครือขายของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว ซึ่งแตละ
ชองมีความหมายดังตอไปนี้
5 คะแนน หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย
1 คะแนน หมายถึง มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
ขอ

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

องคประกอบที่ 1 ดานบรรยากาศเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
มีการไววางใจกัน เปดใจรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
มีบรรยากาศของการทํางานที่เทาเทียม เสมอภาค เปนประชาธิปไตย
มีความเปนธรรมและโปรงใส
มีการยกยอง ชมเชย และใหความดีความชอบที่เหมาะสม
มีความผูกพัน ดวยความรูสกึ ของความเปนเจาของเครือขายรวมกัน
มีความเปนกัลยาณมิตร
พึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือโรงเรียนคุณภาพดอยใหขนึ้ มาเทาเทียม
มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองและพรอมรับการสนับสนุนจากภายนอก
มีความเปนอิสระหรือความเปนตัวของตัวเอง
กระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูห นวยใหญ
บรรยากาศองคการเอื้อตอการทํางานแบบทีม
บรรยากาศการรวมกิจกรรมดวยการประสานงาน และความรวมมือ
บรรยากาศแบบพลังเกื้อกูล สามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
บรรยากาศการประชุมแบบไมเปนทางการ เปนกันเอง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ขอ

15

16
17
18

19
20
21
22
23

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
องคประกอบที่ 2 ดานองคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม)
มีการจัดองคการแบบเครือขายโรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนใน
เครือขาย ประมาณ 4 - 8 โรงเรียน แตละโรงเรียนมีผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน ผูแทนครูหรือผูเกี่ยวของรวมเปนกรรมการ
การบริหารจัดการงานตางๆในรูปคณะกรรมการ ตามเปาหมายที่กําหนด
กําหนดบทบาทการดําเนินงานของสมาชิกชัดเจน
และปฏิบัตติ าม
บทบาทได
มีระเบียบ กฎ กติกา หรือขอบังคับนอย
บริหารงานอยางเปนเอกภาพ
เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวมภายในเครือขาย
โรงเรียน
เปนองคการในลักษณะเครือขายที่บริหารแบบมีสวนรวมระหวางเครือขาย
เครือขายโรงเรียนมุงเนนคุณภาพการประสานงาน บริการ และชวยเหลือ
มีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก ที่มีความรูความสามารถเปนที่ปรึกษา
เครือขาย

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอ

24
25
26
27
28

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
องคประกอบที่ 3 ดานภาวะผูนําของผูป ระสานงานเครือขายโรงเรียน
ผูประสานงานเครือขายมีการกระจายอํานาจไปสูสมาชิก
ผูประสานงานเครือขายมีวิสยั ทัศนกวางไกล
ผูประสานงานเครือขายเปนแกนนําในการประสานงานที่เขมแข็ง
ผูประสานงานเครือขายบริหารบนพื้นฐานของขอมูล
ผูประสานงานเครือขายใหความสําคัญและเอาใจใสตอความรูสึกของ
สมาชิกที่ไมคอยแสดงออก

266

ขอ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

รายการ
องคประกอบที่3 ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน (ตอ)
ผูประสานงานเครือขายปองกันคนที่มีบุคลิกครอบงํา เพือ่ ไมใหมีอิทธิพล
ตอผูอื่น
ผูประสานงานเครือขายกระตุน ใหมกี ารเสนอทางเลือกตางๆและ
กลั่นกรองทางเลือก
ผูประสานงานเครือขายชะลอการประเมินทางเลือกจนกวาสมาชิกจะเสนอ
ครบทุกคน
ผูประสานงานเครือขายรับฟงความคิดเห็นตางๆของสมาชิก
ผูประสานงานเครือขายเปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจในเรือ่ งที่สําคัญ
ผูประสานงานเครือขายใหเวลาแกสมาชิกในการตัดสินใจ
ผูประสานงานเครือขายชวยเหลือสมาชิกในการสื่อสารกับคนอื่น
ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการพัฒนา
ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการ
แกปญหา
ผูประสานงานเครือขายใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลง
ผูประสานงานเครือขายขยายผลสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารชัน้ สูงใหสมาชิก
ทุกคนรับรูรวมกัน
ผูประสานงานเครือขายมีความมุงมั่น รักงาน และมีความรับผิดชอบ
ผูประสานงานเครือขายใจกวางและเปนผูให เสียสละเพื่อสวนรวม
ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง
ผูประสานงานเครือขายใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารเครือขาย
โรงเรียน
ผูประสานงานเครือขายมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการงาน
ของเครือขายอยางเปนระบบ
ผูประสานงานเครือขายมีมนุษยสัมพันธที่ดี

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอ

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

องคประกอบที่3 ดานภาวะผูนําของผูประสานงานเครือขายโรงเรียน (ตอ)
ผูประสานงานเครือขายมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
ผูประสานงานเครือขายคํานึงถึงศักยภาพของสมาชิกแตละคนและนํามาใช
ใหเปนประโยชน
ผูประสานงานเครือขายมีความเชี่ยวชาญในการแกปญหาการบริหาร
ผูประสานงานเครือขายเปนผูป ระสานประโยชน เพื่อสมาชิกทุกโรงเรียน
ผูประสานงานเครือขายมีความเปนผูนําทุกดานโดยเฉพาะดานวิชาการ
ผูประสานงานเครือขายมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับเครือขาย
ภายนอก เพื่อนําประโยชนสูสมาชิกในเครือขาย
ผูประสานงานเครือขายเปนผูน ํายุคใหม ทีน่ ําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ผูประสานงานเครือขายเปนแบบอยางที่ดี
ผูประสานงานเครือขายเปนผูก ระตุน จูงใจ และใหแรงเสริม
ผูประสานงานเครือขายใหเกียรติ ไววางใจและยอมรับความสามารถของ
สมาชิก
ผูประสานงานเครือขายมีจิตสาธารณะและอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอ

รายการ

องคประกอบที่4 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
57 สมาชิกเครือขายรวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบในสิ่งที่ตดั สินใจ
58 สมาชิกเครือขายรูสึกเปนเจาของกิจกรรมรวมกันและรวมมืออยางเต็มที่
ตามกระบวนการมีสวนรวม
59 สมาชิกเครือขายมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขาย
60 สมาชิกเครือขายมีการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขายวา
ตองมีการเติมเต็ม แบงปนชวยเหลือกัน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอ

61
62
63
64

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

องคประกอบที่4 ดานการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย
สมาชิกเครือขายมีการพึ่งพิงกันดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน
สถานที่ ฯลฯ
สมาชิกเครือขายเนนการทํางานเปนทีม และสมาชิกจากทุกโรงเรียนไดมี
สวนรวม
การมีวิสัยทัศนรวมกันของสมาชิกเครือขาย
สมาชิกเครือขายรวมแกปญหา พัฒนางานดวยกัน

65 สมาชิกเครือขายสามารถแสดงบทบาทไดตามความสามารถและศักยภาพ
ของตนใหบรรลุตามวัตถุประสงค
66 สมาชิกเครือขายนําจุดดีจดุ แข็งมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
67 สมาชิกเครือขายมีการเรียนรูเกี่ยวกับความจําเปน และความตองการ
ของตนเองและผูอื่น
68 สมาชิกเครือขายรวมสรางสรรค นวัตกรรม จน เปนนวัตกรรมตนแบบ
ใหกับผูอื่นตอไป
69 สมาชิกเครือขายแสวงหาและดึงศักยภาพของบุคคลหรือทรัพยากรที่มอี ยู
ภายในเครือขายมาใช
70 สมาชิกเครือขายใชเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่รวมกันกําหนดขึ้น เปน
แนวทางในการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอ

รายการ

องคประกอบที่ 5 ดานการใชเทคโนโลยี
71 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการบริหารจัดการ
72 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย หลากหลาย มาใชในการจัดการการเรียนรู เชน มี
การใหความรูทางออนไลน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

องคประกอบที่ 5 ดานการใชเทคโนโลยี
73 มี เวปไซตของเครือขาย , มีเวปบอรด เชน สงผานเอกสารทางเวปไซต
74 มีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสื่อสารที่สามารถสงขาวไดอยางรวดเร็วและ
ทุกรูปแบบ
75 เชื่อมโยงขอมูลดวยเทคโนโลยีระหวางโรงเรียน
76 แลกเปลี่ยนเรียนรู ประชาสัมพันธผลงานเครือขายผาน เวปไซตของทุก
โรงเรียน
77 นักเรียนใชเทคโนโลยีในการคนควาและจัดทําโครงงาน
78 ครูทําวิจัยการใชเทคโนโลยี
79 แลกเปลี่ยน หรือการใหยืมเทคโนโลยี เชน CD ,เครื่องใชทางเทคโนโลยี
ตางๆ
80 ผลัดเปลี่ยนเปนวิทยากรใหความรูครู-นักเรียน ตามศักยภาพของโรงเรียน
ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
ขอ

รายการ

81
82
83
84
85
86
87

องคประกอบที่ 6 ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม
มีการติดตอสื่อสารโดยตรง ทางโทรศัพทจดหมาย การเขาประชุม
มีการติดตอสื่อสารโดยตรงโดยใช อีเมล , เวปบอรด , เวปไซต ฯลฯ
มีอุปกรณพรอม โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร ออนไลน ทางเวปไซต
จัดประชุมคณะทํางานเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
ขอมูลหรือขาวสารที่สงชัดเจนผูรับเขาใจงาย
การสื่อสารสามารถทําไดหลายชองทาง เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
มีลักษณะของใยแมงมุม คือ สมาชิกสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือขาวสาร
ซึ่งกันและกันไดโดยตรง โดยมีโรงเรียนผูประสานเครือขายเปนศูนยกลาง

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ขอ

88
89
90
91
92
93
94

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

องคประกอบที่ 6 ดานการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม (ตอ)
มีการติดตอสื่อสารที่ชวยรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
มีการติดตอสื่อสารที่ชวยใหสมาชิกเกิดการรับรูและยอมรับใน
กระบวนการทํางาน
มีการติดตอสื่อสารที่มีระบบ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
มีการติดตอสื่อสารของเครือขาย เปนการเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนใน
เครือขาย : และระหวางเครือขาย
มีการติดตอสื่อสารที่ทําใหสมาชิกมีโอกาสรับรู เกี่ยวกับขอมูลขาวสารได
ทั่วถึง
มีการติดตอสื่อสารที่สรางแรงบันดาลใจใหบุคคลรวมมือกันคนหา
เปาหมายรวมกัน
มีการติดตอสื่อสารที่ทําใหมีโอกาสเรียนรู ซึ่งกันและกัน

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอ

รายการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

องคประกอบที่ 7 ดานกิจกรรมที่ทํารวมกัน
95 รวมดําเนินการกิจกรรมดานการบริหารจัดการ เชน การจัดทําสารสนเทศ
การวางแผนยุทธศาสตร ฯลฯ
96 รวมดําเนินการกิจกรรมดานวิชาการ เชน การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ฯลฯ
97 รวมดําเนินการกิจกรรมดานนันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน
ดนตรี กีฬา ลูกเสือ-ยุวกาชาด-เนตรนารี ชมรมตางๆ
98 รวมดําเนินการกิจกรรมดานบุคลากรหรือ นักเรียนรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ดานประสิทธิผล
คําชี้แจง

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ขอ

โปรดพิจารณาขอความที่เกีย่ วกับเครือขายโรงเรียนที่ทานสังกัดอยู โดยทํา
เครื่องหมาย / ลงในชองระดับคะแนนที่ตรงกับเครือขายของทานมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียวในแตละขอ ซึง่ แตละชองมีความหมาย ดังตอไปนี้
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สุด
มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก
มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง
มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย
มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยที่สุด
รายการ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

องคประกอบที่ 1 ดานการบริหารจัดการ

99 มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนในเครือขายดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงและใหบริการดานบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู นําไปใชในการวางแผนพัฒนาไดจริงอยางเปน
รูปธรรม
100 มีความเชื่อมโยงระหวางปญหา แนวคิด และวิธีพัฒนาตามวัตถุประสงค
ของเครือขาย
101 การมีสวนรวมของบุคลากรในเครือขายทุกฝาย
102 มีนวัตกรรมที่เปนขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนนําไปสูความสําเร็จที่จะเกิด
ผลไดจริง
103 มีโครงสรางการบริหารจัดการที่เปนเอกภาพ สมาชิกปฏิบัติงานในหนาที่
เต็มศักยภาพและใหความรวมมือกับกิจกรรมของสมาชิกในเครือขายอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่อง
104 มีการติดตามและประเมินผล นําผลจากการประเมินผลไปใชในการ
ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ.......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

272

ขอ

รายการ
องคประกอบที่ 2 ดานการพัฒนา (ตอ)

105 เครือขายโรงเรียนมีกระบวนการดําเนินงานและพัฒนางานอยางเปน
ระบบ
106 การจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศจาก
โรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือขายมาประกอบการทํา SWOT
107 รายละเอียดหัวขอตางๆในแผนพัฒนาฯ เชน SWOT วัตถุประสงค
เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินงาน มีความเชื่อมโยง
สอดคลองตอเนื่องและเปนระบบ
108 คณะทํางานไดนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง/พัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของแผนฯ
109 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับ/พัฒนาแผนการดําเนินงานตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน(แผนฯครึ่งป)
110 การปรับ/พัฒนาแผนงานมีการใชวิธีการที่หลากหลาย/นวัตกรรมใหมที่ไม
ซ้ํากับแนวดําเนินการเดิม
111 แผนที่ปรับ/พัฒนาแลว สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และนําไปสู
ผลสําเร็จได
112 มีการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรผลงานของเครือขายโรงเรียนใหบุคลากร
ทุกโรงเรียนในเครือขายรวมทั้งสาธารณชนไดรับทราบ
113 มีการใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกเครือขายโรงเรียนอื่นๆตามที่รองขอ
114 มีการจัดประชุม สัมมนา ระหวางเครือขายทั้งในและนอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร
115 ผลงานของเครือขายโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปน
ตัวอยางทีด่ ีแกเครือขายโรงเรียนอื่นได
116 สมาชิกทุกคนของโรงเรียนในเครือขายมีความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน
117 ผลงานที่ปรากฏเปนที่ชื่นชมและยอมรับจากสาธารณชน
118 มีการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวม

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

273

ขอ

รายการ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

องคประกอบที่ 2 ดานการพัฒนา (ตอ)

119 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียน
120 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเครือขายโรงเรียนประกอบดวยบุคลากร
จากโรงเรียนในเครือขาย
121 การกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสมและชัดเจน
122 ในการดําเนินงานมีการติดตามประเมินผลงานทุกขั้นตอน โดย
คณะทํางานทุกคนเพื่อรับผิดชอบและรับผลประโยชนรวมกัน
123 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือขายโรงเรียนเกิดจากการรวมคิด
รวมทํา รวมรับผิดชอบของบุคลากรทุกฝายของโรงเรียนในเครือขาย
124 นักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรตางๆและชุมชนของโรงเรียนใน
เครือขายไดรบั ผลประโยชนจากการพัฒนาเครือขายโรงเรียน
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอ

รายการ
องคประกอบที่ 3 ดานผลการพัฒนา

125 ความสําเร็จในการพัฒนางานของเครือขายโรงเรียน แสดงถึง
กระบวนการทํางานที่เปนระบบ ตอเนื่องสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
เครือขายโรงเรียน
126 ทุกฝายเกิดความพึงพอใจและมีผลดีตอโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน
และชุมชน
127 เครือขายโรงเรียนสามารถเปนตัวอยางที่ดี และเปนทีย่ อมรับ
128 มีการขยายผลผลความสําเร็จของเครือขายโรงเรียน เชื่อมโยงการ
ดําเนินงานระหวางเครือขายโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานครและ
เครือขายโรงเรียน ตนสังกัด

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
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ขอ

รายการ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

องคประกอบที่ 3 ดานผลการพัฒนา

129 มีการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานสอดคลองกับแผนพัฒนาของ
เครือขายโรงเรียน โดยทุกฝายมีสวนรวมและมีการเผยแพรตอ
สาธารณชน
ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
*****ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนอยางดี*******
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ภาคผนวก ซ
หนังสือยืนยันรูปแบบและแบบตอบรับ

276
โรงเรียนวัดพิกุล
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
12 ธันวาคม 2550
เรื่อง ขอความอนุเคราะหยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน………………………..
สิ่งที่สงมาดวย 1. รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล จํานวน 1 ชุด
2. แบบตอบยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
ดวยดิฉัน นางศิริพร ตันติยมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิกุล สํานักงานเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ปจจุบันเปนนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรื่อง
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร อนึ่งกอนที่ดิฉันจะไดรูปแบบรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานครนั้น ดิฉันไดรับความอนุเคราะหขอสัมภาษณ
ทานรองปลัดกรุงเทพมหานคร รองสํานักการศึกษา หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศก และ
ผูบริหารโรงเรียน จํานวนรวม 25 ทานที่ดูแลและมีสวนรวมกับการบริหารเครือขายโรงเรียน เมื่อป 2549
ขณะนี้อยูระหวางการอภิปรายผลรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการแปรขอมูลพบวาเครือขายของทานมีประสิทธิผลสูงสุดใน 5 อันดับ
ดิฉันจึงใครขอความอนุเคราะหทานเพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม ที่มี
ประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห จักเปนพระคุณอยางยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

( นางศิริพร ตันติยมาศ )
ผูวิจัย
โรงเรียนวัดพิกลุ
โทร.02-4101638, มือถือ 081-9175867
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แบบตอบรับ
การยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
------------------------------------------โรงเรียน………………………… เครือขายที่ ……….. ไดตรวจสอบรายละเอียดของ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มปี ระสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ทําการวิจยั โดย นางศิริพร ตันติยมาศ นักศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบรอยแลว ขอยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามที่ปรากฏในงานวิจัย

ลงชื่อ..................................................................
( ………………………………………)
ผูอํานวยการโรงเรียน……………………
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รายชื่อผูป ระสานงานเครือขายโรงเรียน
การยืนยันรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวประภา กิตตินานนท
นางวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางกัลยา พลีรักษ
นายวินัย ครามวงษ
นางนิตยา ชูกําเหนิด

ผูอํานวยการโรงเรียนประชานิเวศน
ผูอํานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณราลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนบึงกุม
ผูอํานวยการโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระยาปลา
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ภาคผนวก ฌ
แบบสัมภาษณผูบริหารเครือขายโรงเรียนทีม่ ีประสิทธิผล
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แบบสัมภาษณผูบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ของ นางศิริพร ตันติยมาศ นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
.............................................................
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้ เปนแบบสัมภาษณในขั้นตอนของการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล ความเปนไปได ความถูกตอง
และสามารถนําไปใชไ ดจ ริง จึ งนับวาเป นขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่ง หลังจากที่ทานไดศึ กษา
รายละเอี ย ดประกอบการพิจ ารณาแลว ขอความคิด เห็ นและขอเสนอแนะของทา นเพื่อยืน ยัน
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ความคิดเห็นของทานนับเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อประโยชน
ตอการบริหารเครือขายโรงเรียนในโอกาสตอไป
ขอกราบขอบพระคุณที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้
แนวทางการสัมภาษณ
1. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล ทานมี
ความคิดเห็นวาองคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
เพราะเหตุใด
2. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล ทานมี
ความคิดเห็นวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด สําหรับการนําไปใชในการ
บริหารเครือขายโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร เพราะเหตุใด
3. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล ทานมี
ความคิดเห็นวาองคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขายโรงเรียน
(ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ)
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีในรางรูปแบบที่นําเสนอ
5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่ไมมีในรางรูปแบบที่นําเสนอ
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แบบสัมภาษณผูบริหารเครือขายโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
เพื่อประกอบการพิจารณารูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร
...........................................................
ชื่อผูใหสัมภาษณ………………………………….นามสกุล.............................................................
ตําแหนง...................................................................โรงเรียน.............................................................
วุฒิการศึกษา............................................................................................................
ดํารงตําแหนงผูประสานงานเครือขายที่................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. 2551 เวลา.....................................น.
คําชี้แจง
ภายหลังจากทีท่ านไดพจิ ารณาองคประกอบของรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียน
แบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ฉบับรางที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ในฐานะที่
ทานมีความเชีย่ วชาญทางการบริหารเครือขายโรงเรียน ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมที่มปี ระสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร
อยางไรบาง
ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็นความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง และนําไปใช
ประโยชนไดจริง
โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบตอไปนี้
รายการ
องคประกอบของรูปแบบ
1. กิจกรรมที่ทํารวมกัน
2. การใชเทคโนโลยี
3. ทักษะภาวะผูนํา
4. ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมี
สวนรวม
5. การติดตอสื่อสาร
6. การมีสวนรวมของสมาชิก
7. จัดองคการแบบมีสวนรวม
8. บรรยากาศเครือขาย
โรงเรียนแบบมีสวนรวม

ความเหมาะสม
เหมาะ
สม

ไม
เหมาะสม

ความคิดเห็น
ความเปนไปได ความถูกตอง
เปนไป
ได

เปนไป
ไมได

ถูกตอง

ไม
ถูกตอง

การใชประโยชน
เปน
ประโยชนฺ

ไมเปน
ประโยชน
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบที่นาํ มาเปนรูปแบบมีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด เพราะเหตุใด
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทานมีความคิดเห็นวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด สําหรับ
การนําไปใชในการบริหารเครือขายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสังกัดอื่น เพราะเหตุใด
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3. จากรางรูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมีสว นรวมที่มีประสิทธิผล สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบใดบางที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเครือขาย
โรงเรียน (ตอบไดมากกวา 1 องคประกอบ)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มใี นรางรูปแบบที่นําเสนอ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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5. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมทีไ่ มมีในรางรูปแบบที่นําเสนอ
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................................
(...................................................................)
ผูใหขอมูล
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
นางศิริพร ตันติยมาศ
ที่อยู
49/956 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ที่ทํางาน โรงเรียนวัดพิกลุ สํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2513
พ.ศ. 2515
พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2521
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2546

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2541
มิ.ย.พ.ศ.2543
พ.ย.พ.ศ.2543
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีบุณยานนท นนทบุรี
ประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.ป) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง (ป.กศ. สูง) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
โท ศิลปะ วิทยาลัยครูสวนสุนนั ทา
ปริญญาการศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ประถมศึกษา โท บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การจัดการพัฒนา
สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขาราชการครู โรงเรียนวัดปากบอ กรุงเทพฯ
ขาราชการครู โรงเรียนสวนหลวง กรุงเทพฯ
ขาราชการครู โรงเรียนประชานิเวศน กรุงเทพฯ
ผูชวยอาจารยใหญ โรงเรียนบานหนองระแหง กรุงเทพฯ
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนเมือง กรุงเทพฯ
ผูชวยผูอํานวยการ โรงเรียนประชานิเวศน กรุงเทพฯ
รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม กรุงเทพฯ
อาจารยใหญ โรงเรียนวัดพิกุล กรุงเทพฯ
ผูอํานวยการ โรงเรียนวัดพิกุล กรุงเทพฯ
------------------------------------

