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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาสภาพและปญหาการบรหิารภาคเีครือขายสถานศึกษา ในจังหวัด
เชียงใหม 2. ศึกษารูปแบบการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ที่ประสบผลสาํเร็จในจังหวัด
เชียงใหม 3. ตรวจสอบรปูแบบการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ีเปนเลิศในจังหวัด
เชียงใหม ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) มีวิธีดําเนนิการวิจัย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1การศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใช
ศึกษา คือ ภาคีเครือขายสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวดัเชียงใหม จํานวน 
6 เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 80 ภาคีเครือขายสถานศึกษา เครื่องมอืท่ีใชคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
ใช คาความถ่ี รอยละ และการเรียงลําดับ ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ี
ประสบผลสําเร็จในจังหวัดเชียงใหม แหลงขอมูลคือ เครือขายสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดเชียงใหมท่ีประสบผลสําเร็จ หรือ มีการบริหารภาคีเครือขายฯ ท่ีดี ในจังหวัดเชียงใหม 
ผูใหขอมูล คือ 1) ผูบริหารการศึกษาหรือผูเกีย่วของในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
เชียงใหมท่ีมีเครือขายสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จและ 2) คณะกรรมการของภาคีเครือขายสถานศกึษา ท่ีผาน
เกณฑการพิจารณา วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ 1) แบบสอบถาม 2) การจัดสมัมนาผูเชี่ยวชาญ 
และ 3) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหแบบอุปนัยและการสงัเคราะห ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีเปนเลิศ แหลงขอมูลที่ใชศึกษาเปนผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 
15 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครือ่งมือที่ใช คือ แบบตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน
ประโยชน วิเคราะหขอมลูโดยการหาคาเฉลีย่ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา สภาพ        
การบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม มีสภาพการบริหารใน 4 องคประกอบ
เรียงลําดับตามคารอยละเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหานอยทีสุ่ดดังนี้ ลําดบัแรก คือลักษณะของครูและบคุลากรใน
ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา ลําดับที่สอง คือ นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ลําดับทีส่าม คือ ลกัษณะของ
สภาพแวดลอม ดานท่ีมคีารอยละเฉล่ียนอยที่สดุ คือ ลักษณะของภาคีเครือขายสถานศึกษา ในสวนของรูปแบบ
การบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ีเปนเลิศในจังหวัดเชียงใหม มี 5 สวน ประกอบดวย 

 
          *ประจําสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
         **ประจําสาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1) องคประกอบของรูปแบบฯ 2) แผนภาพแสดงความสัมพันธขององคประกอบ 3) รายละเอียดของ
องคประกอบ 4) เงื่อนไขความสําเร็จ และ5) ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบไปใช สําหรับผลการตรวจสอบ    
ความเปนไปได ความเหมาะสม และความเปนประโยชน พบวาความเปนไปได และความเหมาะสมของรูปแบบฯ 
ทุกองคประกอบและโดยรวม อยูในระดับมาก สวนลักษณะแวดลอมภายในองคการ ภาวะผูนํา และการตัดสินใจ 
การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหม อยูในระดับดีมาก ในขณะที่ความเปนประโยชนของรูปแบบฯ     
ทุกองคประกอบและโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ยกเวนการปรับตวัขององคการและการริเริม่สิ่งใหม อยูใน
ระดับมาก 
 

คําสําคัญ :  รูปแบบ / การบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

This research was aimed at 1. Reviewing current situation and Problems facing the 
administration of school network consortium in Chiang Mai Province 2.Examining the 
successful administration model of such a consortium at the primary education level in 
Chiang Mai Province and 3. Verifying the administration model considered excellent or 
outstanding. It adopted the 3-stage mixed research methods, namely, stage 1: Review of 
current situations and problems; Stage 2 : Examination of successful administration model; 
and Stage 3: Verification of the excellent or outstanding administration model. Stage 1:  
relied on quantitative research methodologies. The research population comprised 80 
consortia of all school networks in Chiang Mai Province’s 6 educational service areas. 
Consortium personnel were asked to respond to the prepared questionnaire and the 
following collected data analyzed using frequency, percentage and ordering. Stage 2: was 
intended to 1) analytically examine the successful administration model and 2) prepare 
and draft of the Excellent or outstanding administration model. This stage relied on the 
qualitative research approach. Sources of data and information were successful or good 
school networks with informants being 1) educational administrators or those, related of 
educational service area offices having successful school networks and 2) Members of 
school network consortia who passed the consideration criteria.  They were asked to 
respond to the set questionnaire followed by an expert’s seminar. Then, the researchers 
analyzed collected data and information using analytical induction and synthesizing 
methods. State 3: dealt with 1) the verification of the Excellent or outstanding 
administration model’s appropriateness, feasibility and utility based on experts’ opinions 
and 2) the improvement and presentation of the excellent/outstanding administration 
model. Altogether, 15 purposively sampled experts served as data/information sources.  
The research instrument was the form designed to verify the model’s appropriateness, 
feasibility and utility. Data analysis was completed using average and standard deviation.  
Findings were as follows: As regards the 4 components constituting current administrative 
situation/conditions the one found to enjoy the highest average was that covering 
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characteristics of teachers and personnel in consortium offices/centers (rated highest/very 
good) followed by those covering administrative policies and practices (rated high/good); 
environmental factors (rated also high/good); and characteristics of the consortia 
themselves (rated high/good but with the lowest average).As for as the excellent 
administration model was concerned, there were 5 parts, namely, 1) model components  
2) illustration showing component relationships 3) component details  4) success conditions 
and 5) recommendations. Ensuing verification of the model found that its feasibility, every 
component and as a whole, was at high level, its appropriateness was also at a high level, 
its internal environment, leadership and decision making, organizational adaptation and 
new initiatives, were at a very good level, and its utility was at the highest level except 
organizational adaptation and new initiatives which were at the high level. 
 

Keywords : Model / School Network Consortium Administration 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความสําคญัของการบริหารในรูปแบบการสรางเครือขายและการมสีวนรวมถือเปนหลักสากลท่ี
อารยประเทศใหความสําคญัและเปนประเด็นหลักท่ีสังคมไทยใหความสนใจ ไดถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในมาตรา 87 ท่ีสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย รวม
ตัดสินใจและตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทุกดาน ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น (คณะ        
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) ในดานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสําคญัของการจัดการศึกษาโดยเนนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งสงเสรมิสนับสนุนใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับตางๆตามแนวคดิพื้นฐานการพัฒนาแบบ
เครือขายมสีวนรวม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2551) จึงมีนโยบายจัดตั้งกลุมเครือขายซ่ึง
ประกอบดวย 1) กลุมเครือขายสงเสรมิประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 2) กลุมเครือขายสงเสรมิ
ประสิทธิภาพการประถมศึกษาและศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู 3) กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ    
การมัธยมศึกษาตอนตนและศูนยพัฒนากลุมสาระการเรยีนรู และ 4) กลุมเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ      
การมัธยมศึกษาตอนปลายและศูนยพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย/ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรูขึ้น เพ่ือเปน
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนแกนนําดานความกาวหนาในการพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรู และเปนแกนกลางในการระดมพลังวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรม
โดยกําหนดตัวช้ีวัดความเขมแข็งของภาคีเครือขาย คือ 1) มีเปาหมายรวมกันชัดเจน 2) มีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
3) มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 4) มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกนั 5) มีการไหลเวียนขอมูลขาวสารอยาง
ตอเนื่อง 6) มีนวัตกรรมที่เกดิจากการทํางานเครือขาย 7) มีการสรุปบทเรียนรวมกันเพื่อจัดทําแผนปตอไป
นอกจากน้ันยังตองทํางานรวมกันกับหนวยงานหรือองคกรอื่นในลักษณะของเครือขาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับของ
ความรวมมือ 
 การสรางพลังเครือขายและการมสีวนรวม (Network Building and Participatory) เปนเครื่องมือท่ี
ปจจุบันหลายสถานศึกษามีความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีสมรรถนะ
สูง เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ เนื่องจากกระบวนการสรางเครือขายและการมีสวน
รวมเปนปจจยัสําคัญที่สนับสนุน และสงเสรมิใหสถานศึกษามีพลังในการพัฒนาประเทศอยางสรางสรรค อันเปน
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เปาหมายหลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม ท้ังนี้สถานศึกษาตองสรางระบบการดําเนินงานทางการศึกษา
รวมกับภาคีทีเ่กี่ยวของ เพื่อสรางเครือขายการปฏิบัติงานอยางเปนระบบรวมกัน (เกรยีงศักด์ิ  เจรญิวงศศักด์ิ, 
2543) ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุงเนนใหโรงเรียนจัดการศึกษา อยางมี
คุณภาพและสงเสริมการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท้ังประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตางตระหนักถึงความสําคัญในการสรางเครือขายโรงเรียนขึ้นจึงได
จัดทําเปนระเบียบสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเพื่อจัดตั้งกลุมโรงเรยีน หรือกลุมเครือขายการบริหารสถานศึกษา 
หรือเรียกช่ืออ่ืนๆ ขึ้นโดยไดกําหนดหลักเกณฑการบริหารและจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องการกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มียุทธศาสตรดานพัฒนาการบริการวิชาการและ           
การใหบริการบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่นในเขตพัฒนาภาคเหนือ และโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย จากการศกึษาการสรางพลังเครือขายและการมีสวน
รวม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตละเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม พบวา ไดดําเนินการมาเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว คณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษาวามี
อะไรบาง ภาคีเครือขายสถานศึกษาใด ที่มีการบริหารประสบผลสําเร็จ และศึกษารูปแบบการบรหิารภาคี
เครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ีเปนเลิศ ในจังหวัดเชียงใหม ควรเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อใหภาคี
เครือขายสถานศึกษาอ่ืนๆ ไดนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการจดัการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในจังหวัดเชียงใหม 
 3. เพื่อตรวจสอบรปูแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดบัประถมศึกษาท่ีเปนเลิศใน
จังหวัดเชียงใหม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากรคือ เครือขายสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังสิ้น 80 เครือขาย 
 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ผูวิจัยไดประยุกตใชกรอบปจจยัการบริหารซึ่งเปนตัวกําหนดประสิทธิผลขององคการ ของสเตียรส 
(Steers, 1997) ดังนี ้1) ลักษณะขององคการ ประกอบดวย 1.1) โครงสรางขององคการ 1.2) บทบาทของ
เทคโนโลยี 2) ลักษณะของสภาพแวดลอม ประกอบดวย 2.1)ลักษณะแวดลอมภายนอกองคการ 2.2) ลักษณะ
แวดลอมภายในองคการ 3) ลักษณะของบุคคล ประกอบดวย 3.1) ความผูกพันตอองคการ 3.2) การปฏิบัติงาน
4) นโยบายการบรหิารและการปฏบิัติ ประกอบดวย 4.1) การกําหนดเปาหมาย 4.2) การจัดหาและการใช
ทรัพยากร 4.3) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 4.4) กระบวนการติดตอสื่อสาร 4.5) ภาวะผูนําและการ
ตัดสินใจ 4.6) การปรับตัวขององคการและการรเิริ่มสิ่งใหม     
 ขอบเขตดานระยะเวลาตั้งแตเดือน มีนาคม 2556-กันยายน 2557 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ใชระเบยีบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed methods) (วิโรจน สารรัตนะ, 2545) แบง
วิธีดําเนินการวิจยัออกเปน 3 ข้ันตอน มีรายละเอียดแตละขั้นตอน ดงันี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  
ในจังหวัดเชียงใหม สิ่งท่ีมุงศึกษา คือ เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรคือภาคีเครือขายสถานศึกษา จํานวน 80 เครือขายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 เขตพื้นที่การศึกษา  
  1.2 กลุมตัวอยางคือ ภาคีเครือขายสถานศึกษา ที่ไดจากการสุมแบบแบงช้ัน โดยใชสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเปนเกณฑในการแบงกลุมประชากร กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใช
ตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970; อางใน สิทธ์ิ ธีรสรณ) ที่ความเช่ือมั่น 95% 
และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได 66 เครือขาย คาํนวณเทยีบบัญญัตไิตรยางศในแตละกลุมประชากร
เพื่อในไดจํานวนตัวอยางแลวสุมแตละกลุมยอย โดยวิธีการสุมอยางงาย  
  1.3 ผูใหขอมลูคือ คณะกรรมการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา จํานวน 66 เครือขายๆ ละ    
3 คน ไดแก 1) ประธานคณะกรรมการบรหิารภาคีเครือขายสถานศกึษา 2) กรรมการบรหิารภาคีเครอืขาย
สถานศึกษา 1 คน และ 3) กรรมการและเลขานุการภาคีเครือขายสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 198 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมลู คือ แบบสอบถาม 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจยัทําหนังสือราชการจากสาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ขอความรวมมอืไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม และ
ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง ทางไปรษณีย พรอมท้ังแนบซองขอความอนุเคราะหกลุม
ตัวอยางสงแบบสอบถามกลับคืนมาภายในระยะเวลาที่กําหนด และไดรับกลับคืนมา ที่มีความสมบรูณสามารถ
นําไปวิเคราะหผลไดทั้งสิ้น 155 ฉบับ คิดเปนรอยละ 78.28 
 4. การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาความถี่และคารอยละ  
 5. เกณฑการแปลผล ผูวิจยักําหนดเกณฑการแปลผลสภาพการบริหารศูนยเครือขายสถานศึกษา 
ดังนี ้รอยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีสภาพการบริหาร อยูในระดับ มากท่ีสุด/ดีมาก รอยละ 60-79 หมายถึง         
มีสภาพการบริหาร อยูในระดับ มาก/ดี รอยละ 40-59 หมายถึงมีสภาพการบรหิาร อยูในระดับ ปานกลาง      
รอยละ 20-39 หมายถึง มีสภาพการบริหาร อยูในระดับ นอย/ต่าํ นอยกวารอยละ 20 หมายถึง มีสภาพการ
บริหาร อยูในระดับ นอยท่ีสดุ/ควรปรับปรุง 
 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ีประสบ
ผลสําเร็จ ในจังหวัดเชียงใหม สิ่งท่ีมุงศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา ท่ีประสบผลสําเร็จในจังหวัดเชียงใหม และ2) เพื่อรางรูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา
ที่เปนเลิศ ระดบัประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม  
 1. แหลงขอมูล คือ ภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1-6 ที่ประสบผลสาํเรจ็ หรือ มีการบรหิารภาคีเครือขายสถานศกึษาท่ีดี 
โดยมเีกณฑการพิจารณา ดังนี้ 1) สถานศึกษาในภาคีเครือขายสถานศึกษา ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องคการมหาชน) (สมศ.) รอยละ 80 ข้ึนไป หรือ 
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2) เปนภาคีเครือขายสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลจากการดําเนิน กิจกรรม/งาน/ โครงการ หรือ มีนวัตกรรมของ
ภาคีเครือขายสถานศึกษา และไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือ
หนวยงานทางการศึกษา หรือ3)ไดรับการพิจารณาเสนอหรือเห็นชอบวาเปน ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ี
ประสบผลสําเร็จ จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาท่ีสังกัด 
  ผูใหขอมูล คือ 1) ผูบริหารการศึกษาหรือผูเกีย่วของกับการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ ภาคีเครือขาย
สถานศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ที่มีภาคีเครือขายสถานศกึษาประสบ
ผลสําเร็จ และ 2) ประธานหรือคณะกรรมการบริหารศูนยภาคีเครอืขายสถานศึกษา ที่ผานเกณฑการพิจารณา 
จํานวน 6 ศูนยฯ 
 2. เครื่องมือท่ีใชในวิจัย คือ การสัมมนาผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
 3. วิธีดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยรวมกับผูบริหารการศึกษาของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1-6 พิจารณาคัดเลือกภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ โดยใชเกณฑ 
การพิจารณาที่กําหนดไวจํานวน 6 แหง ทําหนังสือราชการสงถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เชียงใหม เขต 1-6 พรอมแบบเสนอช่ือภาคีเครือขายสถานศึกษา ทางไปรษณีย และขอความ
อนุเคราะหสงกลับมาทางไปรษณยี หลังจากน้ันผูวิจยัไดประสานงานทางโทรศัพทและสงหนังสือราชการเรยีน
เชิญประธานหรือคณะกรรมการบริหารศูนยภาคเีครือขายสถานศึกษาท่ีไดรับการพิจารณาคดัเลือกเขารวม
สัมมนาฯและจัดสัมมนาขึ้น หลังจากนั้นไดทําการวเิคราะหขอมลู 
 4. การวิเคราะหขอมูล โดย การวเิคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) และการสังเคราะห 
(Synthesis)  
 ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศกึษาท่ีเปนเลิศระดับประถมศึกษา 
ในจังหวัดเชียงใหม 
 สิ่งที่มุงศึกษาเพื่อ 1) ตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบ
การบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษาท่ีเปนเลิศ ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม 2) ปรับปรุงและนําเสนอ
รูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ีเปนเลิศ ระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ที่ผานการ
ตรวจสอบอิงผูเชี่ยวชาญแลว 
 1. แหลงขอมูล คือ ผูเช่ียวชาญ จํานวน 15 คนโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มี
เกณฑการเลือก ดังนี้1) อาจารยในระดับอุดมศึกษา มีตาํแหนงทางวิชาการ ตั้งแต รองศาสตราจารยขึ้นไป หรือ 
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จํานวน 3 ทาน 2) ผูอํานวยการหรืออดีตผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน และ 3) ประธานศูนยเครอืขาย
สถานศึกษา ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญ จาํนวน 9 ทาน 
 2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล คอื แบบตรวจสอบความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน
ประโยชน ของรูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ีเปนเลศิ ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยประสานเบื้องตนเพื่อขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญทางโทรศัพท
พรอมท้ังจัดทําหนังสือราชการและรายงานผลการวิจัยอยางยอ ถึงผูเชี่ยวชาญ พรอมแนบ 1) รางรูปแบบ      
การบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษาท่ีเปนเลิศ ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหมและ 2) แบบตรวจสอบ
รูปแบบฯ 3) ซองจดหมายตอบกลับ โดยสงทางไปรษณยี หรือสงดวยตนเองแลวแตกรณี ทั้งนี้ไดรับกลบัคืนมา
ครบ 100% หลังจากน้ันทําการตรวจสอบความสมบูรณและวิเคราะหขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 5. เกณฑการแปลผล การแปลความหมายคาเฉลี่ยความเปนไปได ความเหมาะสม และความเปน
ประโยชนของรูปแบบฯ ใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด และบญุสง นลิแกว (2535, หนา 23-24)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม ในแตละองคประกอบ 4 
องคประกอบ เรียงลาํดับจากคารอยละเฉลี่ยมากท่ีสุดไปหานอยทีส่ดุ ดังนี้  ลําดับแรก คือ ลักษณะของครูและ
บุคลากรในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา อยูในระดับมากทีสุ่ด/ดีมาก ลําดับที่สอง คือ นโยบายการบริหารและ
การปฏิบัติ อยูในระดับมาก/ดี ลําดับที่สาม คือ ลักษณะของสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก/ดี ดานท่ีมีคารอยละ
เฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ลักษณะของภาคเีครือขายสถานศึกษา อยูในระดับมาก/ดี 
 องคประกอบท่ี 1 ลักษณะของภาคีเครือขายสถานศึกษามีสภาพการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก/
ดี องคประกอบยอย 1.1 ดานโครงสรางของภาคีเครือขายสถานศึกษา มีสภาพการบริหารอยูในระดับมาก/ดี มี
ปญหาที่สําคญั คือ การตั้งศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาไมมีกฎหมายรองรับตั้งขึ้นมาเพ่ือแกปญหาเฉพาะเรื่อง 
ขาดความชัดเจนในทางปฏิบตัิงานมีแนวทางแกไขปญหา คือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจัดทําระเบียบวา
ดวยการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารศูนยภาคีเครือขายท่ีชัดเจน และมีกลไก        
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล องคประกอบยอยท่ี 1.2 ดานบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารศูนยภาคี เครือขายสถานศึกษามี สภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง มี
ปญหาที่สําคญั คือ มีเครื่องมือ อุปกรณการสื่อสาร และบุคลากรที่รบัผิดชอบงานดาน ICT ไมเพียงพอ มีแนวทาง
แกไขปญหา คือ ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาควรจัดฝกอบรมใหความรู ความเขาใจและทักษะดาน ICT แกครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหนาที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสาร 
 องคประกอบท่ี 2 ลักษณะของสภาพแวดลอมมสีภาพการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก/ดี  
องคประกอบยอย 2.1 ดานลักษณะแวดลอมภายนอกศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษามีสภาพการบริหารอยูใน
ระดับมาก/ดี มีปญหาทีส่ําคญั คือ สถานศึกษาในภาคีเครือขายฯ กระจายกันอยูหลายตาํบล มีท้ังที่อยูในพ้ืนราบ
และบนพ้ืนท่ีสูง มีความยากลาํบากในการเดินทางโดยเฉพาะในฤดฝูน ทําใหการสื่อสารและการทํากิจกรรม
รวมกันทําไดยาก มีแนวทางแกไขปญหา คือ ศูนยฯ ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของใหมี
คุณภาพ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย องคประกอบยอย 2.1 ดานลักษณะแวดลอมภายในศูนยภาคีเครือขาย
สถานศึกษามีสภาพการบริหารอยูในระดับมาก/ดี มีปญหาทีส่ําคัญ คือ สถานศึกษาบางแหงภายในศูนยภาคี
เครือขายสถานศึกษาขาดความพรอมเกือบทุกดาน ชวยเหลือตัวเองไมได ทําใหเปนปญหาตอการดําเนนิงานของ
ศูนยฯ มีแนวทางแกไขปญหา คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรพิจารณาหาแนวทางสนับสนุน งบประมาณ
และบุคลากรทางการศึกษา แกสถานศึกษาทุกแหงที่ขาดแคลนนอกเหนือจากท่ีไดรบัตามปกติ  
 องคประกอบท่ี 3 ลักษณะของครแูละบุคลากรในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษามีสภาพโดยรวม    
อยูในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก องคประกอบยอย 3.1 ความผูกพันท่ีมตีอศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา แบงออกเปน 3.1.1 ความผูกพันท่ีมีตอศูนยภาคี
เครือขายสถานศึกษาของครูและบคุลากรในศูนยภาคเีครือขายสถานศึกษา โดยใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่อ
ความสําเร็จของงานมีสภาพโดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ/ดมีากและ 3.1.2 ความผูกพันท่ีมีตอศูนยภาคเีครือขาย
สถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยภาคเีครือขายสถานศึกษา โดยตระหนักถึงอนาคตของศูนย
ภาคีเครือขายสถานศึกษา มีสภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก มีปญหาที่สําคัญ คือความผูกพันตอศูนย
ภาคีเครือขายสถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาภายในศูนยฯ มีคอนขางนอย 
เนื่องจากมีการจดักิจกรรมรวมกันคอนขางนอย การทํางานมีลักษณะเปนแบบตางคนตางทําในสถานศึกษาของ
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ตนเอง นอกจากน้ันสถานศึกษาแตละแหงยังอยูหางกัน เปนตน แนวทางการแกไขปญหา คือ ควรกาํหนดใหมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา เดอืนละ 1 ครั้ง และมีแผนปฏบิัติการอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรมองคประกอบยอย 3.2 การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา 
โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก มีปญหาที่สําคัญคือ ศูนยภาคีเครอืขายสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําหนดเทาน้ัน และครูและบุคลากรทางการศึกษาไมเห็นความสําคัญในการรวม
กิจกรรมของศูนยฯ เนื่องจากมีภาระงานหลัก คือ จัดกจิกรรมการเรยีนรูใหแกนักเรยีนและภาระงานอ่ืนๆ มาก 
แนวทางการแกไขปญหา คือศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาควรจางเจาหนาที่ประจาํสํานักงานศูนยฯ หรือรับ
สมัครจากครูทีส่นใจและมีคณุสมบัติเหมาะสมมาทํางาน 
 องคประกอบท่ี 4 นโยบายการบรหิารและการปฏิบัติของภาคีเครือขายสถานศึกษา มสีภาพโดยรวม
อยูในระดับมาก/ดีองคประกอบยอย 4.1 การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของศูนยภาคีเครือขาย
สถานศึกษา มีสภาพโดยรวมอยูในระดับมาก/ดีมีปญหาท่ีสําคัญคือ มีการกําหนดเปาหมายการทํางานใหสูงหรือ
ใหดีขึ้น แตงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดมีไมเพียงพอ แนวทางการแกไขปญหา คือ สรางความรู 
ความเขาใจในเปาหมาย ประโยชนความสําคญัและความจําเปนของเครือขายสถานศึกษาแกครูและบคุลากร
ภายในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาใหชัดเจนตรงกัน และจัดทําแผนปฏิบัติการและจัดทําแนวทาง             
การดําเนินงานอยางมสีวนรวม องคประกอบยอย 4.2 การจดัหาและการใชทรัพยากรของศูนยภาคีเครือขาย
สถานศึกษา มีสภาพโดยรวมอยูในระดับมาก/ดี มีปญหาทีส่ําคัญคือ ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาไดรบั       
การสนับสนุนงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานและไมสามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกไดอยาง
เพียงพอ จึงตองใชงบประมาณจากสถานศึกษาภายในศูนยฯ รวมกนัเพื่อดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ แนวทาง   
การแกไขปญหา คือควรระดมทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณจากแหลงอื่นๆ ภายนอกศูนยฯ องคประกอบยอย        
4.3 สภาพแวดลอมในการปฏิบตัิงานแบงออกเปน 4.3.1 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (ดานกายภาพ)ของ
ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษามสีภาพโดยรวม อยูในระดับปานกลางและ 4.3.2 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
(ดานสังคมและดานจิตใจ) ของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา มีสภาพโดยรวม อยูในระดับมาก/ดี มีปญหาท่ี
สําคัญคือ สภาพภมูิศาสตรและสภาพอากาศ สงผลตอความยากลําบากในการเดินทางและท่ีตั้งของศูนยฯ 
เปลี่ยนไปตามสถานศึกษาของประธานฯ แนวทางการแกไขปญหา คือควรมีการประสานงานอยางตอเนื่อง มีการ
สรางความตระหนักใหเกิดเปนทีมงานเดียวกันและจัดทําปฏิทินการทํางานรวมกันองคประกอบยอย              
4.4 กระบวนการติดตอสื่อสารในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา มีสภาพโดยรวมอยูในระดับมาก/ดี มปีญหาท่ี
สําคัญ คือ มีการประชาสัมพันธกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของศูนยฯ ตอผูเกี่ยวของนอยมากแนวทางการ
แกไขปญหา คือใชการตดิตอสื่อสารหลากหลายชองทางใชระบบ Social Network เชน ทาง Facebook และ
ประสานงานอยางตอเนื่องทั่วถึง องคประกอบยอย 4.5 ภาวะผูนาํและการตดัสินใจของคณะกรรมการบริหาร
ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษามีสภาพโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด/ดีมาก มปีญหาท่ีสําคัญคือ ผูที่มีอํานาจใน      
การตัดสินใจไมมีความมั่นใจ ทําใหตัดสินใจลาชา เนื่องจากอุปสรรคในการจัดประชุมที่ยุงยากลําบากในเรื่อง   
การเดินทางและการสื่อสาร แนวทางการแกไขปญหา คือ กําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจนเพื่อการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อมีความจําเปนตัดสินใจเรงดวนควรใช ICT เขามาชวย องคประกอบยอย 4.6 การปรับตัว
และการริเริ่มสิ่งใหมของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษามีสภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสดุ/ดมีาก มีปญหาท่ี
สําคัญ คือ ขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบายและการปฏิบัติงาน ทําใหการขับเคลื่อนของภาคีเครือขาย
สถานศึกษาลาชาออกไปขาดประสิทธิภาพและปญหาของแตละสถานศึกษาในภาคีเครือขายสถานศึกษาไม
เหมือนกันทําใหการริเริม่สิ่งใหมมนีอย แนวทางการแกไขปญหา คือ ควรมีการจดัสรรบุคลากรและทรัพยากร    
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ในการบริหารงาน ใหเหมาะสมเพียงพอกับงาน และควรมีการสํารวจปญหา วางแผน ดําเนินการ และแกไข
ปรับปรุง อยางมีสวนรวม  
 2. สรุปผลการศึกษารูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ที่ประสบ
ผลสําเร็จในจังหวัดเชียงใหม 
      2.1 สรุปผลการศึกษารูปแบบการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ท่ี
ประสบผลสําเร็จ ในจังหวัดเชียงใหม พบวา มีสภาพการบรหิารจัดการในองคประกอบหลัก 4 องคประกอบตาม
กรอบการวิจัย การบริหารจัดการมีปญหาและอุปสรรคแตกตางกันออกไปตามสภาพเชิงพื้นที่ สวนการปรับตัว
ของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาในรอบ 2-3 ปท่ีผาน สรุปไดวา สวนใหญมีการปรับตัวนอย มีบางศนูยภาคี
เครือขายไดสรางสมัพันธภาพระหวางสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน โดยมุงเนนดานวิชาการและการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาปรับใชในการบริหารงาน สวนการรเิริ่มสิ่งใหม มีการนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในศูนยฯ ทุกสถานศึกษา มีการจัดกจิกรรม คุณธรรม กีฬา กิจกรรมเกี่ยวกับ ASEAN และมี 
การสัมมนาทางวิชาการรวมกัน สาํหรับผลงานท่ีภาคภูมิใจของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาสวนใหญ คือ การมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานภายใตสภาวะของความขาดแคลนทรัพยากรในทุกดาน และประสบผลสําเรจ็ตามที่
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายใหดาํเนินการ และมีขอเสนอแนะจากทั้ง 6 ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาท่ีตรงกัน
วาตองมีการบัญญัติเรื่องเก่ียวกับภาคีเครือขายสถานศึกษาไวในกฎหมายการศึกษา ระดับใดระดับหนึ่ง และตอง
มีการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารจัดการ ซึ่งเปนเงื่อนไขความสําเร็จที่สําคัญจึงจะทําใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
  2.2 สรุปผลการรางรูปแบบการบรหิารภาคเีครือขายสถานศึกษาท่ีเปนเลิศ ระดับประถมศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม พบวา รูปแบบการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาทีเ่ปนเลศิในจังหวัด
เชียงใหม รางไว 5 สวน คือ 1) องคประกอบของรูปแบบฯ 2) แผนภาพแสดงความสัมพันธขององคประกอบ    
3) รายละเอยีดขององคประกอบ 4) เงื่อนไขความสําเร็จ และ 5) ขอเสนอแนะในการนํารูปแบบฯ นีไ้ปใช  
ความสัมพันธขององคประกอบ พบวา แตละองคประกอบมีความสมัพันธกันในเชิงแนวคิด หลักการ กระบวนการ
ปฏิบัติ เพื่อนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
 3. สรุปผลตรวจสอบรูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ท่ีเปนเลิศใน
จังหวัดเชียงใหม 
  3.1 ผลการตรวจสอบความเปนไปได ความเหมาะสม และความเปนประโยชน ของรูปแบบ การ
บริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ท่ีเปนเลิศในจังหวัดเชียงใหม พบวาความเปนไปไดของ
รูปแบบฯ ทุกองคประกอบและโดยรวม อยูในระดับมาก ความเหมาะสมของรูปแบบฯ ทุกองคประกอบและ
โดยรวม อยูในระดบัมาก สวนลักษณะสภาพแวดลอมภายในองคการ ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัว
ขององคการและการริเริม่สิ่งใหม อยูในระดับดมีาก ในขณะท่ีความเปนประโยชนของรูปแบบฯ ทุกองคประกอบ
และโดยรวม อยูในระดับมากที่สดุ ยกเวน การปรับตัวขององคการและการริเริ่มสิ่งใหมอยูในระดบัมาก 

  3.2 รูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาที่เปนเลิศ ในจังหวัด
เชียงใหม ท่ีผานการตรวจสอบอิงผูเชี่ยวชาญ เปนไปตามรางของรูปแบบฯ จากผลการวิจยัในข้ันตอนท่ี 2 และมี
การปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะในข้ันตอนท่ี 3 โดยถือไดวารูปแบบมีความเปนไปได ความเหมาะสม และเปน
ประโยชนตามเกณฑที่ตั้งไวสรุปความสัมพันธขององคประกอบ แสดงไดตามแผนภมูิ ดังน้ี 
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 ลักษณะแวดลอมภายนอกศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา 

ลักษณะแวดลอมภายในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา 
    

  
โครงสรางของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหารศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา   
              

    
ลักษณะของครูและบคุลากรใน
ศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา นโยบายการบริหารและการปฏิบตัิ 

    

    
 ความผูกพันตอศูนยภาคี
เครือขายสถานศึกษา 

 การกําหนดเปาหมาย 

 การจัดหาและการใชทรัพยากร 
 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน     

     การปฏิบัติงาน  กระบวนการติดตอสื่อสาร     

       ภาวะผูนําและการตดัสินใจ     

      
ของคณะกรรมการบริหารศูนยภาคี
เครือขายสถานศึกษา     

      
 การปรับตัวของศูนยภาคีเครือขาย

สถานศึกษาและการริเริม่สิ่งใหม         

           
         

  
โครงสรางของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหารศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา   
         

ลักษณะแวดลอมภายในศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา 

ลักษณะแวดลอมภายนอกศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา 
 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยตามขั้นตอนท้ัง 3 ข้ันตอน มีขอคนพบที่นาสนใจและควรนํามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาการบริหารภาคเีครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัด
เชียงใหม พบวา องคประกอบในสวนของลักษณะภาคเีครือขายสถานศึกษามีสภาพการบริหารอยูระดับดี แตมีคา
รอยละเฉลีย่ต่ําที่สดุ อาจเปนเพราะในสภาพจริงยังมีความแตกตางในเชิงการบริหารจัดการ บางเขตพ้ืนท่ีอาจมี
ประกาศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในขณะท่ีบางเขตพ้ืนที่ขาดความชัดเจนใน
เรื่องนี้ทําใหความเขมแข็งหรือกระบวนบริหารจัดการภาคีเครือขายสถานศึกษา มีความแตกตางกันในการ
ดําเนินงาน การกําหนดโครงสรางและการปฏิบัตภิารกิจถูกมองวาไมมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน จึงเปนเพียง 

แผนภูมิ แสดงความสัมพันธขององคประกอบของรูปแบบฯ ที่ผานการตรวจสอบอิงผูเชี่ยวชาญ 
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ความรวมมือกันอยางไมเปนทางการ เนื่องจากไมมีสํานักงาน เจาหนาที่ประจํา รวมทั้งบุคลากรตางๆ ที่จะ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง แมแตตัวผูบริหารสถานศึกษาก็เปนจิตอาสาท่ีเขามาปฏิบตัิงานโดยอาศัย
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนสวนใหญ วิธีบริหารจัดการก็กําหนดกันข้ึนเอง โดยขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
เพราะอาจไมมรีะเบียบหรือขอบังคับใดๆ รองรับ ที่สําคัญที่สดุ คือ งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 
มีผลทําใหประสิทธิภาพการบริหารจัดการไมเปนไปตามที่คาดหวัง รวมถึงไมเปนไปตามแนวคิด หลักการของการ
บริหารจัดการองคการที่มีประสิทธิผลของชาลี โกมลสุทธ์ิ (2549) ที่กลาววา องคการที่ดีตองมีคณุลักษณะสาํคัญ 
เชน การมีเปาหมายที่ชัดเจน มีสายบังคับบัญชาท่ีสั้น มีฐานขอมลูสนับสนุนการบริหาร มรีะบบการจดัการท่ีดี มี
การปฏิบัติที่นาเชื่อถือ มีการตลาดและประชาสัมพันธท่ีดี มีความรวมมือและทํางานเปนทีม เปนตน 
 2. รูปแบบการบรหิารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม พบวา เมื่อจัดทํา
รางรูปแบบโดยใชขอมูลจากการศกึษาในขั้นตอนท่ี 1 และผลการศึกษารูปแบบการบริหารภาคีเครือขาย
สถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จ สามารถสรุปเปน 5 สวน คือ 1) องคประกอบของรูปแบบฯ 2) แผนภาพแสดง
ความสัมพนัธขององคประกอบ 3) รายละเอียดขององคประกอบ 4) เงื่อนไขความสําเร็จ และ 5) ขอเสนอแนะใน
การนํารูปแบบฯ นี้ไปใช  ซึ่งในกระบวนการไดมาขององคประกอบเหลานี้ไดมาจากการศึกษาสภาพ ปญหาและ
แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนารูปแบบองคการที่มีประสิทธิผล ตั้งแตประเภทของรูปแบบการบริหารองคการ
ประเภทตางๆ 10 รูปแบบของคานวัลลา (Khanwalla, 1995; อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2539) 
รูปแบบการบริหารของลเิคิรท (Likert, 1967; อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2539) เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธขององคประกอบของรูปแบบก็จะพบวา มีความสัมพันธในเชิงการบริหารจัดการ 
 3. ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ีเปนเลิศในจังหวัด
เชียงใหม พบวา มีระดับของความเปนไปได ความเหมาะสม และความเปนประโยชน อยูในระดับมากขึ้นไปทุก
องคประกอบ โดยประเด็นที่มีความแตกตางกันชัดเจน คือ ความเปนประโยชนที่พบวา เรื่องการปรับตัว และ  
การริเริ่มสิ่งใหมของศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษาอยูเพียงระดับมาก ในประเด็นแรกที่พบวารูปแบบการบริหาร
ภาคีเครือขายสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาท่ีเปนเลิศในจังหวัดเชียงใหมมีประสิทธิภาพในระดับมากข้ึนไปใน
ภาพรวม อาจเปนเพราะกระบวนการวิจัยครั้งนี้ ไดใชกระบวนการพัฒนารูปแบบท่ีเปนไปตามหลักวิชา ดังที่ 
เคนดอลและเคนดอล (Kendall & Kendall, 1988; อางถึงใน อมรรัตน ทิพยจันทร, 2547, หนา 6) ที่เสนอ
ขั้นตอนไว 3 ข้ันตอน คือ ตองมีการวิเคราะหระบบ (System Analysis) คือ วิเคราะหใหเห็นสภาพปญหาตางๆ 
ของปจจัยนาํเขา กระบวนการ และผลผลิตที่เปนอยูจากนั้นจะนําไปสูการออกแบบระบบ (System Design) คือ 
การกําหนดองคประกอบของรูปแบบน่ันเอง และข้ันตอนสดุทาย คอื การตรวจสอบระบบ (System Testing) ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบโดยอิงผูเชีย่วชาญ กระบวนการท้ังหมดทําใหไดรูปแบบ
ที่มีโอกาสประสบผลสําเร็จได เมื่อนําไปปฏิบตัิจริง นอกจากน้ันในการนําเสนอรูปแบบยังมีเงื่อนไขความสําเร็จ 
และแนวทางการนํารูปแบบไปใชดวย จึงคาดวาจะชวยใหการปฏิบัตเิปนไปตามเปาหมายที่วางไว และเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบเปนไปในทิศทางท่ีดี 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. ระดับนโยบาย ตั้งแตระดับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ควรมีความชัดเจนในการออกกฎหมาย ขอบังคับ หรือแนวทางดําเนินงานของศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตราเปนกฎกระทรวง โดยมีหลักเกณฑ วิธีการ สรรหาคณะกรรมการบริหารที่ชัดเจน รวมทั้งแนวทาง
การบริหารจัดการศูนยภาคีเครือขายสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรท่ีจําเปนอื่นๆ 
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โดยเฉพาะบุคลากรประจํา อาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ที่จําเปนตองใช เพื่อการบริหารจัดการอยาง
พอเพียงเพ่ือการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
  2. ระดับเขตพื้นที่ ควรเปนเจาภาพในการวางแผนปฏิบัติการรวมกบัสถานศึกษาในศูนยภาคี
เครือขายและจัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสงเสรมิ สนับสนุนการดําเนินงานอยางจริงจัง โดยถือวาเปนวาระ
สําคัญที่จะมุงเนนการใชประโยชนจากศูนยภาคเีครือขายมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
รายงานผลที่ชัดเจน มรีะบบของการยกยองใหเกียรติศูนยฯ ที่ประสบผลสําเร็จ และใชกระบวนการจดัการความรู 
(KM) เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) และถอดบทเรียนสู        
การปฏิบัติทีเ่หมาะสมกับบริบทของพื้นที่และความพรอมของศูนยภาคีเครือขาย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรมีการนํารูปแบบไปทดลองใชในศูนยภาคีเครือขายที่มีความแตกตางกันท้ังในเชิงพื้นทีแ่ละ
ศักยภาพของศูนยภาคเีครือขาย พรอมทั้งประเมินผลและปรับปรุงรปูแบบใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นท่ี 
  2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหารูปแบบการบริหารหรือสรางเครือขายเพ่ือพัฒนาคุณภาพใน
รูปแบบอืน่ๆ ที่ไมใชศูนยภาคีเครือขาย เชน การแสวงหารูปแบบความรวมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระหวางสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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