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อาจารย์ที่ปรึ กษา

การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบ 1) รู ปแบบองค์ ก รเสมื อ นจริ งเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กรุ งเทพมหานคร 2) ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู และตัวแทนคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูเ้ ป็ น
บุคคลภายนอก) เกี่ ยวกับรู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร
วิธีดาเนิ นการวิจยั
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ข้อมูล ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง สัมภาษณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวิจยั หาคุณภาพของเครื่ องมือ ขั้นตอนที่ 3 เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนสังกัดกทม. 205 โรง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลข
คณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิ คอล วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ ค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบ F-test (ANOVA) ทดสอบรายคู่โดย Scheffe และวิเคราะห์คาถามแบบ
ปลายเปิ ด โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า1. รู ปแบบองค์กรเสมือนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ 1)
กฎหมาย 2) การจัดการเรี ยนรู้ 3) การสื บค้นข้อมูล 4)โครงสร้างองค์กร 5) เครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร 6) การมีส่วน
ร่ วม 7) การยืดหยุน่ 8) การให้บริ การ 9) การวางแผน 10) การปฏิบตั ิงาน 11) วัฒนธรรมการทางาน และ 12) ทักษะ
ในการทางาน
2. รู ปแบบองค์กรเสมื อนจริ งเพื่อการศึกษาของกรุ งเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู
และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งสามกลุ่มมี ความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกัน ยกเว้น องค์ประกอบที่ 5,10,11 แตกต่างกัน เมื่อนามาทดสอบเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างเป็ นรายคู่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบที่ 5 เครื อ ข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบที่ 10 การ
ปฏิ บตั ิ งาน และองค์ประกอบที่ 11 วัฒนธรรมการทางาน ผูบ้ ริ หารกับ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐาน (ผูเ้ ป็ นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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The purposes of this research were to determine : 1) the model of virtual organization for education of
Bangkok Metropolitan, 2) the model for virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan in
the opinion of administrators, teachers and representatives of basic school committee members (outsiders) The
research method composed of ; first stage studying the documents data concepts, the areas and related research
work and interviewing the specialists; second stage constructing and developing research instrument and
finding the instrument quality; stage three collecting the data from samples in 205 schools under Bangkok
Metropolitan. Data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, surveyed-factors
analysis, canonical correlation analysis, variance analysis by F-test (ANOVA) paired testing by Scheffe’
method and ended question was used by content analysis.
The results of research found that:
1. Virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan composed of 12 factors. They
were 1) law, 2) learning management, 3) searchableness, 4) organization structure, 5) information network,
6) participation, 7) flexibility, 8) service, 9) planning, 10) operation, 11) work culture, 12) job skills
2. Virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan in the opinion of administrators,
teachers and representatives of basic education committee members (outsiders) revealed that the three groups
had the opinion in the some direction except the 5th factors, 10th factors and 11th factors were different, when
pair tested for the difference, it revealed that the 5th factors information network, 10th factors operation and
11th factor work culture, the opinion of administrators, and representatives of basic education committee
members (outsiders) were different statistically at 0.05 level of significance.
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากความกรุ ณาของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ว่าที่พนั ตรี ดร.นพดล เจนอักษร และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ อินทร์รักษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
รวมทั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล ที่ให้วิชาความรู ้ ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจยั ผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบคุณในความกรุ ณาไว้เป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ พร้อมทั้งกราบขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน ใน
ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ประสิ ทธ์ประสาทวิชา
ความรู ้ให้กบั ผูว้ ิจยั ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาให้สมั ภาษณ์ขอ้ มูลต่างๆ
ช่วยตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือในการวิจยั ขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ หลาบมาลา
ดร.สายสุ ดา เตียเจริ ญ และ ดร.วิไล กวางคีรี ที่ให้คาปรึ กษาในด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ขอบคุณ
คณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร ที่ได้กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ทั้งในการทดลองเครื่ องมือวิจยั
และการเก็บข้อมูลวิจยั ขอบคุณผูบ้ ริ หาร คณะครู และบุคลากรโรงเรี ยนวัดศาลาแดง สานักงานเขต
บางแค กรุ งเทพมหานคร เพื่อน ๆ นักศึกษาปริ ญญาเอกรุ่ น 6 รวมทั้งรุ่ นพี่และรุ่ นน้อง ที่คอยเป็ น
กาลังใจ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน และที่สาคัญที่สุดคือพลังความรัก ความห่วงใย
ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.สมบัติ เดชบารุ ง ซึ่งคอยเป็ นกาลังใจให้ตลอดการเรี ยน
การทาวิทยานิพนธ์และทั้งหมดนี้ คือ ความภาคภูมิใจของผูว้ ิจยั ที่ได้เป็ นนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญา
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