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The purposes of this research were to determine: 1) the baseline process of the partnership in schools,
2) the guidelines of efficient partnership process development for schools and 3) the development innovation of the
partnership process in the Effective Sub District Schools. The research procedures consisted of 3 steps: 1) analyze the
research conceptual frameworks on the basis of principles, concepts and theories of partnership, 2) set the manual and
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models of efficient partnership process in schools, 3) experiment in the sampling schools for a semester in order to look
for the feasibility the proposed models of partnership process in schools towards the development innovation of the
partnership process in the Effective Sub District Schools. The samples consisted of 64 schools; the respondents were
school administrators and teachers, totally 192 persons. This was performed to study the feasibility of the development
models of partnership process in Effective Sub District Schools. The consideration of the matter models was used by
the focus group and connoisseurship. The research instruments were document analysis, the semi-structured interview,
the manual and the questionnaires. The statistics in analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean
(ݔҧ ), standard deviation (S.D.), content analysis and the analysis of variance (ANOVA).
The research findings reveal that:
1. There were 7 baseline processes of the partnership in schools which were 1) the school must
know itself and participate with the School Board Committee for developing schools; 2) the school made a plan by
applying the result of the school analysis; 3) the school knew the partnership and analysis; 4) the school cooperated
with partnership; 5) the school set the meeting and planning with the partnership; 6) the school implemented and 7) the
school reported back to the partnership.
2. The guideline of the efficient partnership program in schools formed into 3 models: 1) proactive
model 2) passive model and 3) proactive and passive model. It includes the internal and external components around
the schools which were the school administrators, community, the school strategic plans, the vision and the mission and
administration system
3. The manual of partnership program models in the Effective Sub District School included
7 baseline processes of the partnership in school and the guideline of the efficient partnership process which was found
appropriate, accurate, possible useful and accordance with the research conceptual frameworks.
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52252911 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : โรงเรียนดีประจําตําบล/ภาคีเครือขาย
มัลลวีร รอชโฟล : การพัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบลผานกระบวนการภาคีเครือขายในประเทศไทย
คณะอาจารยทปี่ รึกษาดุษฎีนิพนธ : ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และรศ.ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร, 212 หนา
การวิ จั ยครั้งนี้ มี วั ตถุประสงค เพื่ อ1) ทราบสภาพการดํ าเนิ นงานในป จจุ บั นของภาคีเครือขาย
2) แนวทางการพัฒนาภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียน และ3) นวัตกรรมการพัฒนาของกระบวนการภาคี
เครือขายสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล ขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย 1) กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากหลักการ
พื้นฐาน ทฤษฎีของภาคีเครือขาย 2) การสรางคูมือและรูปแบบการพัฒนาภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
โรงเรียน 3) การทดลองในโรงเรียน เพื่อหาความเปนไปไดในการประยุกตรูปแบบการพัฒนาภาคีเครือขาย อันจะนําไปสู
นวัตกรรมการพัฒนาของกระบวนการภาคีเครือขายสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารและครู
จํานวน 192 คน จาก 64 โรงเรียน การพิจารณารูปแบบดังกลาวใชรูปแบบการสนทนากลุม (focus group) และการ
อางอิงผูทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง คูมือและแนว
ทางการพัฒนาภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียน และ แบบสอบถามความเปนไปไดในการประยุกตใช
รูปแบบและคูมือแนวทางการพัฒนาภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียน สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
ความถี่ รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน
ผลการวิจัย พบวา
1. กระบวนการการดํ าเนิ นงานเกี่ยวกั บภาคี เครื อขายในโรงเรียน ประกอบด วย 7 ขั้ นตอน คื อ
1) โรงเรียน ตองรูจักตนเองและรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนา 2) โรงเรียนจัดทําแผน 3) โรงเรียน
สืบเสาะหาภาคีเครือขายและวิเคราะห 4) โรงเรียนประสานความรวมมือกับภาคีเครือขาย 5) โรงเรียนจัดการประชุมเพื่อ
จัดทําแผนรวมกับภาคีเครือขาย 6) โรงเรียนดําเนินการ และ7) โรงเรียนรายงานผลกลับสูภาคีเครือขาย
2. แนวทางการพัฒนาภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน นําเสนอใน 3 รูปแบบ ประกอบดวย
1) รูปแบบเชิงรุก 2) รูปแบบเชิงรับ และ3) รูปแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จะรวมถึงองคประกอบทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชน แผนกลยุทธ วิสัยทัศนและพันธกิจ และระบบบริหารจัดการ
3. คูมือของรูปแบบการพัฒนากระบวนการภาคีเครือขายในโรงเรียนดีประจําตําบล เกิดจากการนํา
กระบวนการการดําเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอน และแนวทางการพัฒนาภาคีเครือขายที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน มีความ
เหมาะสมถูกตอง เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย
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