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บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงนโยบาย (Policy Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่ น
ดําเนิ นการวิจยั 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็ นการศึกษาเพื่อสร้างข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความความ
ร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร ศึกษาพหุ กรณี สถานศึกษาต้นแบบจํานวน
2 แห่ ง และสัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ทําให้ได้ร่างข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความ
ร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา และระยะที่ 2 เป็ นการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา
เครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน เพื่อประเมิน
ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความเป็ นประโยชน์ (Utility) ของข้อเสนอเชิ งนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่าข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แนวปฏิบตั ิ ของกรอบการ
พัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษา ด้านคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ ด้าน ขอบข่ายและ
ภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ และด้านกระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
ความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ABSTRACT

These policy research aims to purpose policy recommendations for develop the collaborative network in educational
management of secondary schools in Khon Kaen. The research methodology was divided into 2 phases. The first phase was
studies to create the policy recommendations for develop the collaborative network in educational management of secondary
schools by documents analysis, a multi-case study of 2 models of exemplary educational institutes and in-depth interviewing 3
experts, which made the draft of the policy recommendations for develop the collaborative network in educational management
of secondary schools. The second phase was the verification of the recommended policy for develop the collaborative network
in educational management of secondary schools by 3 experts to assess the propriety, feasibility and utility. The study revealed
that the policy recommendations for develop the collaborative network in educational management of secondary schools in
Khon Kaen, in terms of vision, mission, goals, objectives, strategy and practices of the framework for developing cooperation
network in educational management. The cooperation network committee, Scope and mission, and the process of collaborative
network management are propriety, feasibility and utility of policy recommendations located at the highest level.
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มีความมุ่งหมายที่จะจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็ นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุ ข ทั้งนี้
กระทรวงศึ กษาธิ การ [1] ได้กาํ หนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ให้สังคมมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
มีการกระจายอํานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2] ได้ออกประกาศ เรื่ อง การกระจาย
อํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษาในสังกัด เพื่อให้การกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการในด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริ หารบุคคลและด้านบริ หารทัว่ ไป เกิดความเป็ นอิสระความคล่องตัวและสามารถรับผิดชอบใน
การดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้กาํ หนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพการจัดการศึกษา คือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่งเสริ มความสามารถด้านเทคโนโลยี
เพื่อเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ยทุ ธศาสตร์ การปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ การขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทว่ั ถึงครอบคลุม ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู และบุคลากร ทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่าง
มี คุ ณ ภาพ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การ ตามแนวทางกระอํา นาจทางการศึ ก ษาหลัก
ธรรมาภิ บาลและการมี ส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและความร่ วมมื อกับองค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น เพื่อส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
จากการกําหนดยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นจะต้องให้มี
การมีส่วนร่ วมและความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการศึกษาซึ่ งจําเป็ นที่สถานศึกษา
จะต้องมีการสร้างเครื อข่ายเพื่อให้เกิดความร่ วมมือขึ้น การสร้างเครื อข่าย หมายถึงการทําให้มีการติดต่อ สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ ซึ่ งสอดคล้องกับ สนธยา [3] ที่ได้ให้ความหมายไว้
ว่า เครื อข่าย คือความสัมพันธ์ที่เชื่ อมโยงระหว่ างสมาชิ ก ในการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่าย ไม่ได้เป็ นการรวมตัว กัน
โดยทัว่ ไปแต่มีเป้าหมายในการทํากิจกรรมร่ วมกัน จึงเป็ นการเชื่อมโยงบุคคลหรื อหน่วยงานที่มีความสนใจร่ วมกัน แล้ว
พัฒนาไปสู่การลงมือทําด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกันเพื่อให้บรรลุผลร่ วมกัน กนกอร และคณะ [4] ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือว่า เป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์สู่ความสําเร็ จ เป็ นสิ่ ง
ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ พลในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
การกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกันและดําเนินการเพื่อให้เครื อข่ายบรรลุตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 [5] เป็ นองค์การทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ตั้งขึ้นตามนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการของรัฐบาล โดยแบ่งเป็ นหน่วยงานส่วนกลางที่ต้งั อยูใ่ นเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัดครอบคลุมอําเภอ และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา
38 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีการยืดหยุ่นในการจัดตั้ง ยุบเลิก และบริ หารจัดการ ซึ่ งเน้นการ
กํากับดูแล ส่งเสริ มและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา มีภารกิจในการ
จัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานในท้อ งที่ จัง หวัด ขอนแก่ น มี โ รงเรี ย นในสั ง กัด จํา นวน 84 โรงเรี ย น จัด การศึ ก ษาตั้ง แต่
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ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 วิ สั ย ทัศ น์ คื อ สํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 25
เป็ นองค์กรชั้นนําในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็ นไทย จุดเน้นพิเศษ
ตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คือ 1) ส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศทางวิชาการ
2) ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางกีฬา 3) ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางดนตรี 4) ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 และชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการทดสอบระดับชาติ ข้ นั พื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับ
Top Ten ของประเทศ และ 5) ผูเ้ รี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีโรงเรี ยนในสังกัด จํานวน
84 โรงเรี ยนและได้กาํ หนดจุดเน้นพิเศษ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้มีคุณภาพตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
25 กําหนด คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการศึกษาภายใต้กรอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือใน
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่ นว่ามี การสร้างรู ปแบบของเครื อข่ายความร่ วมมือของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นอย่างไร เพื่อให้เครื อข่ายบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ สร้ า งข้อ เสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อตรวจสอบข้อเสนอเชิ งนโยบายการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมื อในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

วิธีการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งนโยบาย (Policy Research) โดยยึดหลักการวิจยั แบบผสมผสาน เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการจัดทําร่ างข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิในการ
พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นโดยมีข้ นั ตอนการวิจัย
2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 เพื่อสร้างข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยดําเนิ นการวิจยั 3 วิธี คือ 1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษา (Document study) 2) การศึกษาพหุ กรณี (Multi-case study) เพื่อศึกษา
สถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษา จํานวน 2 แห่ ง 3) สัมภาษณ์เชิ งลึก
(In-dept Interview) ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเครื อข่ายความความร่ วมมือ
ในการจัดการศึกษา จํานวน 3 คน ซึ่ งการดําเนิ นการทั้ง 3 วิธีการนั้นทําให้ได้ร่างข้อเสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
ระยะที่ 2 การตรวจสอบเพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ด้วยการพิจารณาโดยผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาความเป็ นเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จํานวน 3 คน เพื่อประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย
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ในการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความเป็ นประโยชน์ (Utility)

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิ จัย เรื่ อ งข้อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พัฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ทีมผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของ บุญเพิ่ม [6],
พิสิฐ [7], นพปฎล [8], เพิ่มศักดิ์ [9], จิรภัทร [10], ศักดิ์นิพน [11], พิเศรษฐ์ [12], วรลักษณ์ [13], และศิริพร [14]
โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) คณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ 2) ขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ
3) กระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ ดังภาพที่ 1
เครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
1) คณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ
2) ขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ
3) กระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
1) วิสัยทัศน์
2) พันธกิจ
3) เป้าหมาย
4) วัตถุประสงค์
5) กลยุทธ์
6) แนวปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการวิจัย

จากการวิจยั เรื่ องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเครื อข่ายความความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น มีการดําเนินการวิจยั 3 วิธี คือ 1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื อข่าย
ความความร่ วมมือในการจัดการศึกษา (Document study) 2) การศึกษาพหุกรณี (Multi-case study) เพื่อศึกษาสถานศึกษา
ต้ น แบบในการพัฒ นาเครื อข่ า ยความความร่ วมมื อ ในการจัด การศึ ก ษา จํา นวน 2 แห่ ง 3) สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-dept Interview) ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเครื อข่ายความความร่ วมมือ
ในการจัดการศึกษา จํานวน 3 คน ซึ่ งการดําเนินการทั้ง 3 วิธีการนั้น ทําให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเครื อข่าย
ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ คือ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สู่ ความเป็ นเลิ ศตามมาตรฐานการศึ กษาและมาตรฐานสากล
ร่ วมกับชุมชนตามวิถีไทย โดยมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทั้งสามด้านคือ ความเหมาะสม (𝑥𝑥̅ = 4.67) ความเป็ นไป
ได้ (𝑥𝑥̅ = 4.33) และความเป็ นประโยชน์ (𝑥𝑥̅ = 4.33)
2. พันธกิจ มีท้งั หมด 3 ด้าน ได้แก่
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2.1 ด้านคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ มีดงั นี้
1) ส่ งเสริ ม สนับสนุน การทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของ

2) พัฒนากระบวนการทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีประสิ ทธิภาพ
3) ส่งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ
2.2 ด้านขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ มีดงั นี้
1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ
2) ดําเนินงานตามขอบข่ายและภารกิจสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.3 ด้านกระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ มีดงั นี้
1) จัดการให้บุคคลดําเนินการตามกระบวนการบริ หารจัดการเครื อข่ายอย่างมีระบบ ทําให้เป้าหมาย
ประสบความสําเร็ จอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2) องค์กรมีการบริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ
โดยมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมากทั้งสามด้านคือ ความเหมาะสม (𝑥𝑥̅ = 4.71) ความเป็ นไปได้ (𝑥𝑥̅ =
4.48) และความเป็ นประโยชน์ (𝑥𝑥̅ = 4.76)
3. เป้าหมาย ได้แก่ การสร้างและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน โดย
มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.33) ความเป็ นไปได้และความเป็ นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥𝑥̅ = 5.00)
4. วัตถุประสงค์ ได้แก่
4.1 เครื อข่ายความร่ วมมือมีส่วนร่ วมในการสร้างบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้
4.2 เครื อข่ายความร่ วมมือมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
โดยมีผลการประเมินทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเหมาะสม (𝑥𝑥̅ = 4.50) ความเป็ นไปได้
(𝑥𝑥̅ = 4.33) และความเป็ นประโยชน์ (𝑥𝑥̅ = 4.83)
5. กลยุทธ์ มีท้งั หมด 3 ด้าน ได้แก่
5.1 ด้านคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ ประกอบด้วย
1) เน้น การส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การทํา งานของคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยน
2) เพิ่มการพัฒนากระบวนการทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีประสิ ทธิภาพ
3) เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ
5.2 ด้านขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ ประกอบด้วย
1) ส่งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างสถานศึกษา ผูป้ กครองและองค์กรอื่น
2) พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อม และชุมชน ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่งการ
เรี ยนรู ้
5.3 ด้านกระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ ได้แก่
1) พัฒนากระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีประสิ ทธิ ภาพ นําไปสู่ การพัฒนาการศึ กษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
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โดยมี ผลการประเมิ นทั้ง สามด้านอยู่ใ นระดับ มาก ได้แก่ ความเหมาะสม (𝑥𝑥̅ = 4.67) ความเป็ นไปได้
(𝑥𝑥̅ = 4.67) และความเป็ นประโยชน์ (𝑥𝑥̅ = 4.83)
6. แนวปฏิบตั ิ มีท้งั หมด 3 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ ดําเนินการดังนี้
1) คัดเลือกคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ
2) เน้นการมีส่วนร่ วมของชุนชนและคณะกรรมการทุกคน
3) วางแผนกระบวนการทํางานเพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิภาพ
4) คณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา ร่ วมส่งเสริ มการจัดการศึกษาในโรงเรี ยน
จนเกิดประสิ ทธิผล
6.2 ด้านขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ ดําเนินการดังนี้
1) มีการวางแผนในการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
2) ประชุมเพื่อทราบและหาแนวทางในการดําเนินตามแผน
3) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุ ง และแก้ไข
6.3 ด้านกระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ ดําเนินการดังนี้
1) การสร้างพันธสัญญาร่ วมกัน
2) การติดต่อประสานงาน
3) การวิเคราะห์ปัญหา
4) การระบุเป้าหมาย
5) การวางแผน จัดทําแผน
6) การดําเนินงานตามแผน
7) การประเมินผลและการรายงาน
โดยมีผลการประเมินทั้งสามด้านอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความเหมาะสม (𝑥𝑥̅ = 4.48) ความเป็ นไปได้อยูใ่ น
ระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.48) และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.83)

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น พบว่า จังหวัดขอนแก่นเป็ นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรม
ต่างๆ อีกทั้งมีเครื อข่ายความร่ วมมือทางการศึกษาที่ครอบคลุมไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่หลากหลาย ส่ งผลทําให้เกิดการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ดังนั้น ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเครื อข่ายความ
ร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแนวปฏิบตั ิ ได้ขอ้ กําหนดดังนี้ วิสัยทัศน์ คือ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ สู่ ความเป็ นเลิศตาม
มาตรฐานการศึ ก ษาและมาตรฐานสากล ร่ ว มกับ ชุ ม ชนตามวิ ถี ไ ทย พัน ธกิ จ มี ท้ ัง หมด 3 ด้า น ประกอบด้ว ย
1) ด้านคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ ได้แก่ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น การทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน, พัฒนากระบวนการทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมื อ 2) ด้านขอบข่ายและ
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ภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ ได้แก่ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ และ ดําเนินงาน
ตามขอบข่ายและภารกิจสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3) ด้านกระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ ได้แก่ จัดการ
ให้บุคคลดําเนินการตามกระบวนการบริ หารจัดการเครื อข่ายอย่างมีระบบ ทําให้เป้ าหมายประสบความสําเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และองค์กรมี การบริ หารจัดการอย่างมี คุณภาพ เป้ าหมาย คือ การสร้ างและพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เครื อข่ายความร่ วมมื อ
มีส่วนร่ วมในการสร้างบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ 2) เครื อข่ายความร่ วมมือมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาระบบการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน กลยุทธ์ มี ท้ งั หมด 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคณะกรรมการ
เครื อข่ายความร่ วมมือ ได้แก่ เน้นการส่งเสริ ม สนับสนุน การทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยน เพิ่มการพัฒนากระบวนการทํางานของคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในคณะกรรมการเครื อข่ายความร่ วมมือ 2) ด้านขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ ได้แก่ ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ระหว่างสถานศึกษา ผูป้ กครองและองค์กรอื่น พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
สภาพแวดล้อม และชุมชน ให้เอื้อต่อบรรยากาศทางวิชาการและสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ 3) ด้านกระบวนการบริ หาร
เครื อข่ายความร่ วมมือได้แก่ พัฒนากระบวนการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือให้มีประสิ ทธิ ภาพ นําไปสู่ การพัฒนา
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
ซึ่ งเมื่อประเมินข้อเสนอเชิ งนโยบายโดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้วพบว่า โดยภาพรวมข้อเสนอเชิ งนโยบายมี ค วาม
เหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้
ดําเนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั เชิงนโยบายอย่างเป็ นระบบ มีการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอย่างลุ่มลึก
และในกระบวนการวิจยั ได้มีการศึกษาและถอดบทเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ประสบความสําเร็ จ จึงทําให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย
ที่ได้มีความเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่วิจยั และเป็ นไปได้ในการนําไปสู่ การปฏิบตั ิ รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒ นาเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อเพื่อ พัฒนาคุณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น ทั้ง นี้ การสร้ า งเครื อข่ ายความร่ วมมื อ
ทางการศึกษาต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจ ทุ่มเท เสี ยสละ จากทุกภาคส่วน โดยการปรับเปลี่ยนมุมมองหรื อวิธีคิดใหม่
ว่าการจัดการศึกษาเป็ นหน้าที่ของทุกคน ซึ่ งต้องใช้ระยะเวลานานและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
และและนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้อย่างแท้จริ ง สอดคล้องกับพิสิฐ [7] ซึ่ งศึ กษาการพัฒนารู ปแบบ
เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปั ญหา กระบวนการ และองค์ประกอบ เพื่อพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประกอบด้วย กระบวนการสร้างเครื อข่าย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความ
จําเป็ นในการสร้างเครื อข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครื อข่าย 3) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่ วมกัน 4) ขั้นบริ หาร
จัดการเครื อข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนองค์ประกอบของเครื อข่าย
ความร่ วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ 1) ลักษณะหรื อกิจกรรมสําคัญที่
เสริ มประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นภารกิจของเครื อข่าย 2) ขอบข่ายและภารกิจการบริ หารจัดการสถานศึกษา 3) เทคนิ ค/
วิธีการพัฒนาสมาชิกเครื อข่าย 4) กระบวนการเสริ มสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) ของเครื อข่าย 5) คุณลักษณะที่ดี
ของผูน้ าํ ซึ่งผลการทดลองใช้รูปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า กลุ่มบุคคล หน่ วยงาน/องค์กร ที่ สมัครใจรวมกลุ่มเครื อข่ายความร่ วมมื อได้แก่ กลุ่มผูป้ กครองนักเรี ยน
กลุ่มผูน้ าํ ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มศิษย์เก่าภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน สถาบันพัฒนา
ฝี มือแรงงาน และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยได้ดาํ เนินการตามกระบวนการปฏิบตั ิงานของเครื อข่าย ตั้งแต่การ
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วิเคราะห์บริ บทเพื่อทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และ
ด้านบริ หารทัว่ ไปแล้วสรุ ปรวมจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของการดําเนินงานแต่ละด้าน เพื่อกําหนดเป้าหมายในการ
ทํางาน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจัดทําแผนพัฒนาร่ วมกัน มีโครงการเกิดขึ้นหลายโครงการใน
โรงเรี ยนทั้ง 2 แห่ ง การดําเนินงานตามโครงการเสร็ จสิ้ นในหนึ่งปี การศึกษา ผลการประเมินโครงการพบว่า ส่ งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงการบริ หารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริ หารทัว่ ไป และส่ งผลกระทบต่อนักเรี ยนตาม
ขอบข่ายที่ คาดหวังสู งกว่าปี ที่ ผ่านมา และสอดคล้องกับ บุญเพิ่ม [6] ที่ ได้ศึกษารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมื อเพื่อ
พัฒ นาการจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั งกัดเทศบาล เพื่ อ สร้ า งรู ปแบบเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล ซึ่ งผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 องค์คณะบุคคลเครื อข่าย
ความร่ วมมือ องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายและภารกิจเครื อข่ายความร่ วมมือ องค์ประกอบที่ 3 แนวทางการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต และองค์ประกอบที่ 4 กระบวนการบริ หารของเครื อข่ายความร่ วมมือ โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนใน
สังกัดเทศบาล มีความเห็นว่ารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลมี
ความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก และความมีประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับนพปฎล [8] ซึ่งศึกษาการ
นําเสนอรู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นที่ มีต่อรู ปแบบการบริ หารจัดการเครื อข่ายสถานศึ กษาของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา 2) เพื่อสร้างรู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 3
) เพื่อตรวจสอบรู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการบริ หารเครื อข่ายสถานศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความเหมาะสมและความ
เป็ นไปได้ในระดับมาก ทั้งในเรื่ องคุณลักษณะของรู ปแบบและองค์ประกอบของรู ปแบบ

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะสําหรับการประยุกต์ใช้
1. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สามารถนําผลการวิจยั ซึ่ งเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่ การกําหนดนโยบาย
และกรอบการดําเนิ นงานเพื่อพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
โดยสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกันได้
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลในเชิงนโยบายของการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สามารถนําผลการศึ กษาข้อเสนอเชิ งนโยบายในการวิจัยครั้ งนี้ ไปใช้ในการกําหนดนโยบายและทิ ศทางการพัฒนา
เครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ต่อไป
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ ทาํ ให้ได้ขอ้ เสนอเชิ งนโยบายในการพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งผูท้ ี่สนใจสามารถนําข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ไปทําวิจยั และพัฒนาต่อในเชิงการปฏิบตั ิการ
หรื อการนํานโยบายไปใช้เพื่อศึกษาผลการพัฒนาต่อไป
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