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บทคัดยอ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่พัฒนากลยทุธและศกึษาผลการดาํเนนิงานตามกลยทุธการจัดการเครอืขาย

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีพิเศษภาคเหนือตอนบน                     

รวบรวมขอมูลในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดนาน แบงการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนากลยุทธ 

การจัดการเครอืขายความรวมมอืในการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ในพ้ืนทีพ่เิศษภาคเหนอื

ตอนบน โดยจดัทาํรางกลยทุธดวยวธิกีารประชมุเชงิปฏบิตักิารวางแผนแบบมสีวนรวม (A-I-C: Appreciation 

Influence Control) ของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน และใชกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario                            
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Planning) ในการกําหนดกลยุทธ  ตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธโดยใชแบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิ                             

จํานวน 15 คน วเิคราะหขอมลูดวยการวิเคราะหเนือ้หา คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2) การนาํกลยทุธ

ไปปฏิบัติโดยทดลองใชกับโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ                      

ดวยผูทรงคุณวฒุคินกลาง (Third Party) จาํนวน 5 คน วเิคราะหขอมูลโดยการประชุมหาขอสรุปทีเ่ปนเอกฉันท

ตามเกณฑการประเมนิในภาพรวม (Holistic Rubric) 5 ระดบั และประเมนิความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสีย                            

ตอกลยุทธ จํานวน 44 คน วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวากลยุทธ                  

การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ                  

ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 กลยุทธ 19 มาตรการ สําหรับการศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธ                 

พบวาภาพรวมมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินระดับดีมากขึ้นไป ยกเวนมาตรการที่ 2.4                                     

ทีม่ผีลการประเมนิอยูในระดบัปรบัปรงุ สวนการประเมนิความพงึพอใจพบวาผูมสีวนไดสวนเสยี มคีวามพงึพอใจ

ตอกลยุทธในระดับมาก

คําสําคัญ
 กลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ    การบริหารจัดการศึกษา  

สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษ

Abstract
 The research objectives were to develop the strategies and study the results of Performance 

of the collaborative network management strategies for educational management of small-sized 

schools in specific upper northern areas. Data were collected from Mae Hong Son and Nan                      

provinces. There are two stages of the research process: 1) Developing the collaborative network 

management strategies for educational management of small-sized schools in specific upper 

northern areas. A draft of the strategy was prepared by a participatory planning workshop of 18 

experts. And Strategic planning from scenarios planning. Quality evaluate of the strategies  using 

the questionnaire by 15 experts. Data were analyzed by content analysis mean and standard                

deviation. 2) Implementing strategies for experimentation with 5 small-sized schools. Evaluate the 

performance of the strategy by Third Party of 5 experts. Analyze empirical data based on Holistic 

Rubric (5 levels) Summarize with a consensus of experts and Satisfaction assessment by                              

stakeholder inquiries on strategy. Analyze data by mean and standard deviation. The research 

results were found that: Collaborative network management strategies for educational management 

of small-sized schools in specific upper northern areas, There are 4 strategies and 19 Measures. 

For the study of the performance of the strategy, it was found that Overall, the performance was 
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better than the evaluation criterion. Except in the measure 2.4, the assessment is at an improvement 

level. In terms of satisfaction, the stakeholders were highly satisfied with their strategy.

Keywords
 Collaborative Network Management Strategies,  Educational Management,  Small-Sized 

Schools in Specific Area 

บทนํา
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นปจจุบันพบวายังประสบ                      

กับอุปสรรคปญหาหลายดาน ซึ่งแปรผันตรงกับจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปเน่ืองมา                 

จากการกระจายตัวของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ  ดังนั้นเพื่อสรางโอกาสทาง                        

การศึกษาใหเปนไปอยางท่ัวถึง  ภาครัฐจึงตองจัดต้ังโรงเรียนข้ึนในแตละชุมชน แตจากอัตราการเกิดของ

ประชากรที่ลดลงอยางตอเนื่องสงผลใหโรงเรียนมีขนาดเล็กลงดวย ซึ่งจากขอมูลจํานวนโรงเรียนจําแนก                 

ตามขนาดจํานวนนักเรียนปการศึกษา 2559 ของ Office of Basic Education Policy and Planning (2016) 

พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งส้ิน 30,717 โรงเรียน ในจํานวน               

ดังกลาวเปนโรงเรียนขนาดเล็กถึง 15,705 โรงเรียน ขณะท่ีขอสรุปของ Office of Basic Education Policy 

and Planning (2015) พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีสภาพปญหาในการจัดการศึกษาที่เหมือนกัน คือ 

มคีณุภาพการจดัการศึกษาคอนขางต่ํา โดยโรงเรยีนขนาดเลก็จาํนวนหนึง่ตัง้อยูในพืน้ทีล่กัษณะพเิศษหางไกล

ความเจริญ เกิดความยากลําบากท้ังการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนครู ครูไมครบช้ัน                   

ครยูายบอย ประชากรมีฐานะยากจนไมมศีกัยภาพในการระดมทรัพยากรเพ่ือนาํมาสนับสนนุการจัดการศึกษา

สอดคลองกับ Surakitbowon (2011) ที่ระบุโรงเรียนขนาดเล็กมีหลายปญหาที่อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุ

สําคัญคือโรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการท่ีจํากัดและไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ               

สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กกลายเปนวิกฤตปญหาสําคัญทั้งในแงการบริหารและการจัดการเรียนการสอน                    

ที่ควรไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง จริงจัง ซึ่งในป พ.ศ. 2549 Office of the Basic Education Commission. 

(2006)  ไดสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่ดีของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตางๆ ทั่วประเทศเก่ียวกับการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา มีนวัตกรรม 4 รูปแบบ คือ 1) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ                      

2) การจดัการเรยีนรูดวยคอมพิวเตอร 3) การจดัการเรียนรูระบบทางไกลผานดาวเทียม และ 4) การสรางเครอืขาย

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 ขอสรุปดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น สามารถดําเนินการ

ไดหลายรปูแบบ การสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางสถานศึกษาเปนแนวทางหน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพ เหมาะสม 

และสอดคลองกับสภาพปญหาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูใน                  

เขตพ้ืนทีพ่เิศษ ทรุกนัดาร หางไกล ดงัที ่The Comptroller General's Department (2013) ไดประกาศกําหนด
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สํานักงานในพ้ืนที่พิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไว ทั้งนี้การสรางเครือขายจะเปนการเสริมพลัง                      

แกสถานศึกษาในการระดมสรรพกําลัง แลกเปล่ียนเรียนรู พึ่งพาอาศัยชวยเหลือกันภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ดัง KrueThep (2007, 39) ที่ระบุปญหาสาธารณะหลายประการ                   

ที่อาจเกินกวาขีความสามารถของหนวยงานภาครัฐที่จะดูแลจัดการไดอยางทั่วถึงแตเพียงลําพัง การสราง                     

เครือขายเพื่อจัดการกับปญหาจึงเปรียบเสมือนการขยายเสนทางใหแกองคกรภาครัฐในการเขาถึงและ                      

ลงมือแกไขปญหาดังกลาวไดอยางลุลวงโดยอาศัยความรวมมือและความชวยเหลือจากองคกรอ่ืนๆ ภายใน

เครือขาย สอดคลองกับ Kaewdang (2003, 177) ซึ่งระบุการจัดการโรงเรียนแนวใหมในมิติของโรงเรียน                     

ขนาดเลก็วาจาํเปนตองออกแบบใหสอดคลองกบัลกัษณะของการมสีวนรวมจากฝายตางๆ  ซึง่การจดัองคการ

ที่ดีที่สุดจึงนาจะเปนระบบเครือขาย

 ที่ผานมา แมวานโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา                    

ในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) Office of the Basic Education Commission (2011, 5-8) จะระบุ

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยการสรางเครือขายไวดวยแต                 

ในทางปฏิบัติกลับไมปรากฏภาพความสําเร็จเปนไปอยางกวางขวางนัก ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหน่ึงมาจาก 

เครือขายสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของ                           

การใชยุทธศาสตรเปนเครื่องนําทางในการบริหารจัดการเครือขาย สอดคลองกับ Akaraborworn, Sinlarat & 

Srihaset (2010, 36) ทีร่ะบวุาการวางแผนยุทธศาสตรเปนองคประกอบแรกท่ีสาํคญัในการบริหารจัดการเครือขาย

และการท่ีสถานศึกษาใชระบบเครือขายแลวเกิดความลมเหลว  สวนหนึ่ง เกิดจากท่ีไมมีการใชยุทธศาสตร              

มาเปนแนวทางในการสรางเครือขายและองคประกอบของเครือขาย เช นเดียวกับการศึกษาของ                                          

Phuvipadawat, Chiengchee, Puthaprasert, Govittayangkul & Moya (2010, 96) ซึ่งระบุวา ควรมีการ                 

จัดทําแผนกลยุทธรวมกันใหชัดเจนทั้งระดับองคกรและระดับแผนงาน โครงการ ตลอดจนเนนการมีสวนรวม

ระหวางเครือขายอยางแทจริง

 เม่ือพิจารณาถึงสภาพปญหาและขอจํากัดของโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่พิเศษ หางไกล 

ทุรกันดาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมสามารถดําเนินตามมาตรการเคลื่อนยายนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืนได  

ขณะที่การจัดการศึกษากลับมีความสําคัญและจําเปน โดยเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐโดยตรงท่ีจะตอง

จัดการศึกษาใหเปนไปอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธการจัดการเครือขาย                  

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน                         

เพื่อเปนทางเลือกหน่ึงท่ีมีความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทปญหาดังกลาว ซึ่งผูมี่สวนเก่ียวของโดยตรง                    

ทัง้ภาคนโยบายและภาคปฏิบตั ิจะตองมสีวนรวมในการสรางกลยทุธทีส่ามารถนําไปใชไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

โดยกอใหเกิดการรวมพลังความรวมมือเปนเครือขายการทํางานชวยเหลือ เก้ือกูลระหวางกัน นําไปสูการ                    

ยกระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีพเิศษภาคเหนือตอนบนไดอยางย่ังยืนตอไป
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วัตถุประสงค
 1. เพ่ือพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน

 2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก จากการศึกษาของ Office of the Basic Education 

Commission (2015) Office of the Basic Education Commission (2013) และ Office of the Education 

Council (2012) พบวาในภาพรวมสถานศกึษาขนาดเล็กมีปญหาอยางมากทัง้ในแงคณุภาพ และประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางย่ิงสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ ทุรกันดาร หางไกล นั้น                       

มีความจําเปนมากขึ้นที่ผูมีบทบาทเกี่ยวของตองใหความสนใจในการแกไขปญหาเปนพิเศษ 

 ทั้งนี้  Office of the Basic Education Commission (2011, 5-8)  ระบุสาระสําคัญเชิงนโยบาย                     

ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง                        

สวนหน่ึงคอื ใหเพ่ิมประสทิธภิาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยมาตรการท่ีเหมาะสม ไดแก 

การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสรางเครือขาย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา ขณะที่ Bureau of Academic Affairs and Educational Standards (2008, 18-26)        

ระบโุดยสรปุรูปแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ในลกัษณะหนึง่คือ รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน

แบบเครือขายเรียนรวม และการบริหารจัดการดวยศูนยเครือขายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจะเปนการรวม                       

ของโรงเรียนขนาดเล็กเขาดวยกันโดยแตละศูนยเครือขายโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโรงเรียนในเครือขาย                            

ตั้งแต 2-6 โรงเรียน ผูบริหารและคณะครูในเครือขายจะรวมกันในการดําเนินงานการบริหารดานวิชาการ                   

งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ใหเกิดประสิทธิภาพ

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเครือขาย Goldsmith & William, 2004 (cited in Akaraborworn, C. & 

Akaraborworn, P., 2009, 39-66) ระบุวา การจะทําใหเครือขายภาครัฐประสบความสําเร็จประกอบดวย                   

5 องคประกอบ ไดแก 1) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร ถือวาเปนองคประกอบแรกที่สําคัญในการบริหาร                        

เครือขาย 2) การออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมาย 3) การบูรณาการและเช่ือมโยงการดําเนินการ

และการวัดผล 4) การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขาย 5) การพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่ 

ขณะที ่Pramaha Sutith Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ไดเสนอไวสอดคลองกนัถงึแนวคดิ

เกี่ยวกับการจัดการเครือขายที่กลยุทธสู ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา คือ กระบวนการจัดการ                              

ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของเครือขาย ได 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตระหนักและการกอรูปเครือขาย 2) ขั้นสราง

พันธกรณีและจัดระบบบริหารเครือขาย 3) ขั้นพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชนของเครือขาย                            

และ 4) ขั้นการธํารงรักษาความตอเนื่องของเครือขาย
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 แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารจดัการเชงิกลยุทธ การนาํกลยทุธไปเปนเครือ่งมอืในการจดัการเครอืขายนัน้ 

Khageranant (2009) Kesonpat (2000) และ Phakkaphasviwat (1999) ระบุสอดคลองกันโดยสรุปไดวา             

การกาํหนดกลยทุธตองคาํนงึถงึกลยทุธทีแ่ตกตางกนั 3 ระดบั 1) การวางแผนกลยทุธระดบัองคการเปนกลยทุธ

ทีอ่งคการตองพจิารณาปจจยัสาํคญั คอื ทศิทางองคกร 2) กลยทุธระดบัธรุกจิ จะเนนการปรบัปรงุสถานการณ

แขงขันขององคกร และ 3) กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค                 

ในระดับองคกรและระดับธรุกจิ โดยสรุปในกระบวนการวางแผนกลยุทธนัน้จะมีสวนประกอบสําคญัท่ีสมัพันธ

กันคือ สวนที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ (Strategic Objective) โดยจะเปนการพิจารณาถึงทิศทางเชิง       

กลยุทธ ซึ่งไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสวนที่เปนแนวทางหรือกลไกการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 

(Strategic Means) ไดแก กลยุทธ และมาตรการ ตามลําดับ

 จากองคความรูดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดสําหรับการจัดการเครือขายความรวมมอื

ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัยกรอบแนวคดการวจย  

ภาพที ่1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

วธิกีารวิจยั
 ขัน้ตอนการดําเนินการวิจยั แบงเปน 2 ระยะ คอื ระยะท่ี 1 การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขาย                    

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน และ

ระยะท่ี 2 การนํากลยุทธไปปฏบิตัแิละศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ                    

ในการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ทีพ่เิศษภาคเหนือตอนบน  ดงัภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ระยะที่ 1  การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน มีกระบวนการดังนี้

 1.1 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล

   1.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือสรุปองคความรู                   

เบ้ืองตนเก่ียวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเครือขายความรวมมือ

ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก

   1.1.2  จัดทํารางกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบ

มสีวนรวม (A-I-C: Appreciation Influence Control) ประกอบดวยผูทรงคณุวฒุกิลุมตางๆ ทีม่บีทบาทเกีย่วของ

กับการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษ

ภาคเหนือตอนบน ไดแกผูบริหารการศึกษา นักวิชาการนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็ก และครูผู สอน ทั้งสิ้นจํานวน 18 คน เพื่อรวมกันวิเคราะหบริบทปญหาและกําหนดกลยุทธ                                

ดวยกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning)
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                   เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูไดแก ประเดน็วาระการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

ดวยกระบวนการวางแผนแบบมีสวน (AIC) (Chatakan, 2014 & Puthaprasert, 2003) เพื่อกําหนดกลยุทธ

ดวยกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) (Noonkliang, 2013)

   1.2.3  การตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ ไดนํารางกลยุทธการจัดการเครือขาย                      

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน                             

ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ                     

ดานการวิจยัและพฒันา  ผูทรงคณุวฒุดิานการบริหารการศึกษา ผูทรงคณุวฒุดิานนโยบายและแผนการจัดการศกึษา  

ผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิดานบริหารสถานศึกษา                  

ทั้งสิ้นจํานวน 15 คน

     เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามปลายปดชนดิประมาณ

ประมาณคา 5 ระดับ เพื่อการประเมินคุณภาพของกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน  หาคุณภาพเคร่ืองมือโดย                       

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ระหวาง 0.80 – 1.00

  1.2   การวิเคราะหขอมูล

          วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา สรางขอสรุปจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ                        

ตามกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวม (AIC) และวิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ                               

ดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑในการพิจารณาวากลยุทธที่มีคุณภาพสามารถนําไป

ใชไดนั้นจะตองมีคาเฉลี่ยผานเกณฑตั้งแต 3.50 ขึ้นไปทุกดานทั้งดานอรรถประโยชน ดานความเปนไปได                           

ดานความเหมาะสม และดานความถูกตองครอบคลุม

 2. ระยะที ่2 การนํากลยุทธไปปฏิบตัแิละศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขาย

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน 

มีกระบวนการ ดังนี้ 

 2.1 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล

         2.1.1 การนํากลยุทธไปปฏิบัติและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก

ในพ้ืนที่เปาหมายที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน                

เขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกกลยุทธที่จะนําไปทดลองใชและศึกษาผล คือ กลยุทธที่ 1                   

การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา                  

ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน และกลยุทธที่ 3 การพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย สวนกลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของ

เครือขายอยางตอเน่ือง ไมนาํไปทดลองใชและศึกษาผล เนือ่งจากมีขอจาํกดัดานระยะเวลาการรวบรวมขอมลู

การวิจัย
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   2.1.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยการประชุมหาขอเอกฉันทของ

ผูทรงคุณวุฒิคนกลาง (Third Party) จํานวน 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคนกลาง (Third Party)  

ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายการจัดการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเครือขายสถานศึกษา                        

ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถานศกึษาขนาดเล็ก และผูทรงคุณวุฒิ

ดานการศึกษาองคกรไมสังกัดภาครัฐ 

      เครือ่งมอืทีใ่ชในการรวบรวมขอมลู คอื แบบประเมนิผลการดาํเนนิงานตามกลยทุธ

การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ                  

ภาคเหนือตอนบน

   2.1.3  การศึกษาความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียตอการขับเคล่ือนกลยุทธ ไดแก                       

ผู บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรผู รับผิดชอบงานการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก                                      

ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ผูบรหิารสถานศึกษา ครผููสอน บคุลากรอืน่ในสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้นจํานวน 44 คน

                เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของ                           

ผูมีสวนไดสวนเสียตอกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซึ่งพบวามีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60-1.00

  2.2  การวิเคราะหขอมูล

         วิเคราะหผลการดําเนินงานตามกลยุทธโดยดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษ                      

ตามเกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) 5 ระดับ สรุปดวยการประชุมหาขอเอกฉันทของ                          

ผูทรงคุณวุฒิ สวนดานความพึงพอใจวิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน 

      ผลการพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมอืในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และ

มาตรการ ทกุขอรายการมคีาเฉลีย่การประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานดานอรรถประโยชน ดานความเปนไปได 

ดานความเหมาะสม และดานความถกูตองครอบคลมุ สงูกวาเกณฑทีต่ัง้ไว คอื 3.50 ซึง่เปนกลยทุธทีม่คีณุภาพ

สามารถนําไปใชได ดังนี้

  1.1  วิสัยทัศน

             สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบนมีการรวมพลังเปนเครือขาย

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา สามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร                

งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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  1.2  พันธกิจ

            1.2.1  สรางเครอืขายความรวมมอืในการบรหิารจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ 

ในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนดวยการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา

            1.2.2  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กใน                       

เขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบนดวยพลังเครือขาย

   1.2.3  เสริมสรางศักยภาพและความตอเนื่องของเครือขายความรวมมือในการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน

  1.3  เปาประสงค

             1.3.1  ผูบรหิารสถานศึกษา คณะครู และบคุลากรอืน่ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน มีความตระหนักถึงสภาพปญหา 

และความจําเปนของการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา

             1.3.2  สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนทีพ่เิศษภาคเหนือตอนบน มกีารปรับปรงุรูปแบบ

วิธีการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมกลุมกอรูปเปนเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา

             1.3.3  การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บคุคล และการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา

ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนใหเกิดประสิทธิภาพ

   1.3.4  สมาชกิมทีกัษะและคณุลกัษณะทีเ่หมาะสมตอการพฒันาศกัยภาพของเครอืขาย

ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีพิเศษภาคเหนือตอนบนให

ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน

  1.4   กลยุทธ 

         1.4.1  กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการ

บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 3 มาตรการ

               มาตรการท่ี 1.1 การสรางความตระหนักถงึความสําคญัจาํเปนในการ แกไขปญหา

สถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชเครือขายเปนฐานการพัฒนา

               มาตรการท่ี 1.2 การแสวงหากลุมแกนนําที่มีวิสัยทัศนรวมในการทํางานและ                  

การกอรูปเครือขาย

               มาตรการท่ี 1.3 การเสริมสรางความตระหนักในการแกปญหาและแสวงหา                     

แนวรวมสนับสนุนการกอรูปเครือขายจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่

           1.4.2  กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 มาตรการ

               มาตรการท่ี 2.1 จัดใหมีองคคณะบุคคลในการขับเคล่ือนประสิทธิภาพเครือขาย

ภายใตหลักการมีสวนรวม

     มาตรการที ่2.2 การกาํหนดระเบยีบ/วตัถปุระสงครวมของเครอืขายความรวมมือ
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     มาตรการท่ี 2.3 การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

     มาตรการท่ี 2.4 การทําเครือขายใหอยูในระบบราชการ

   1.4.3  กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย 

ประกอบดวย 9 มาตรการ

     มาตรการท่ี 3.1 การจัดทําแผนพัฒนางานเครือขายตามกรอบภารกิจการบริหาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ

     มาตรการที ่3.2 จดัระบบบรหิารและสารสนเทศสนบัสนนุการดาํเนนิงานตามแผน

พัฒนาเครือขาย

     มาตรการท่ี 3.3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

     มาตรการท่ี 3.4 การพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

     มาตรการท่ี 3.5 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู

     มาตรการท่ี 3.6 การแลกเปล่ียนความเช่ียวชาญของบุคลากร และการใชสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีหรือแหลงเรียนรูรวมกัน

     มาตรการท่ี 3.7 การสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

     มาตรการท่ี 3.8 การประสานระดมทรัพยากรและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

     มาตรการท่ี 3.9 การเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

   1.4.4  กลยทุธท่ี 4 การผดุงระบบการพัฒนาคณุภาพของเครือขายอยางตอเนือ่ง ประกอบดวย 

3 มาตรการ ไดแก

            มาตรการท่ี 4.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย

            มาตรการท่ี 4.2 การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานของเครือขาย

            มาตรการท่ี 4.3 การเสริมสรางปฏิสัมพันธ และการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง แก

สมาชิก

 3. ผลการดาํเนนิงานตามกลยทุธการจดัการเครอืขายความรวมมอืในการบรหิารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ซึ่งสรุปโดยการประชุมหาขอเอกฉันทรวมกันของ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พบวา 

  3.1.1  กลยทุธที ่ 1 มาตรการท่ี 1.1-1.3 ทกุมาตรการมีผลการดําเนนิงานผานเกณฑการประเมิน

ในระดับดีมากขึ้นไป 

      3.1.2 กลยุทธที่  2 มาตรการท่ี 2.1-2.3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน

ในระดับดีมากขึ้นไป ยกเวนในมาตรการที่ 2.4 ซ่ึงพบวา ผลการดําเนินงานไมผานเกณฑการประเมินในระดับ

ปรับปรุง 
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      3.1.3 กลยุทธที่  3 มาตรการท่ี 3.1-3.9 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน

อยูในระดับดีมากขึ้นไป

   สาํหรับความพึงพอใจของผูมสีวนไดสวนเสียตอกลยทุธการจัดการเครือขายความรวมมือ

ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน โดยสอบถามจาก                  

ผูมสีวนไดสวนเสยีโดยตรงกับการทดลองใชกลยุทธ จาํนวน 44 คน พบวา ภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดับมาก 

(μ = 4.27) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด         

คือ ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ (μ = 4.38) รองลงมา คือ มาตรการการดําเนินงานตามกลยุทธ                        

(μ = 4.25) และเนื้อหากลยุทธ (μ = 4.24) ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ผลการพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ                        

สถานศกึษาขนาดเลก็ในเขตพืน้ทีพ่เิศษภาคเหนอืตอนบน ทีป่ระกอบดวย 4 กลยทุธนัน้ จะเหน็ไดวาแตละกลยุทธ

ทีป่รากฏไดมกีารจัดลาํดับความสําคญั โดยสอดคลอง เชือ่มโยงกับแนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของการจัดการ

เครือขาย ดงัที ่Pramaha Sutith Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ระบุโดยสรุปวาการจัดการ

เครือขายเปนกระบวนการท่ีครอบคลุมวงจรชีวิตของเครือขาย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนักและการกอรูป                       

เครือขาย ขั้นสรางพันธกรณีและจัดระบบบริหารเครือขาย ขั้นพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน                      

ของเครือขาย และขั้นการธํารงรักษาความตอเนื่องของเครือขายตามลําดับ ดังนั้นการมีกลยุทธเปน                             

เครื่องนําทางในการจัดการเครือขาย โดยมีกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธกับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต                      

เครือขายดังกลาวนั้น นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการสรางและพัฒนา                     

เครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนใหเกิดประสิทธิภาพยั่งยืนไดอยางแทจริง 

ดัง Goldsmith & Eggers, 2004 (cited in Akaraborworn, C. & Akaraborworn, P., 2009)  ที่ระบุการพัฒนา

กลยทุธหรอืการมแีผนยทุธศาสตรถอืวาเปนองคประกอบแรกทีส่าํคัญในการบริหารจัดการเครือขายภาครัฐให

ประสบความสาํเรจ็ ทาํนองเดยีวกนักบัขอเสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัการสงเสรมิเครอืขายการเรยีนรูของครู

และบุคลากทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซ่ึง Phuvipadawat et al. (2010, 96) ไดระบุไวดวย

เชนกันวาควรมีการจัดทําแผนกลยุทธรวมกันใหชัดเจนท้ังระดับองคกร และระดับแผนงาน โครงการ                               

เนนการมีสวนรวมระหวางเครือขายอยางแทจรงิทัง้การบริหารจัดการและการดําเนนิงาน ใหเกดิเปนเปาหมาย

เดียวกันที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง

 เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละกลยุทธ พบวา 

  กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหาร                                 

จดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเลก็ในเขตพืน้ทีพ่เิศษภาคเหนอืตอนบน ประกอบดวยมาตรการสาํคญั  ไดแก 

1) การสรางความตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการแกไขปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชเครือขาย

เปนฐานการพัฒนา 2) การแสวงหากลุมแกนนําที่มีวิสัยทัศนรวมในการทํางานและการกอรูปเครือขาย   และ 
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3) การเสริมสรางความตระหนักในการแกปญหาและแสวงหาแนวรวมสนับสนุนการกอรูปเครือขายจาก                 

ผูมสีวนไดสวนเสียในพ้ืนที ่จากมาตรการรองรับดงักลาวจะเห็นวาการสรางความตระหนักแกผูมสีวนเก่ียวของ

ใหเห็นถึงโอกาสและความสําคัญของความรวมมือแบบเครือขายในการแกปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น 

เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญจําเปนอันดับแรกของการทํางานภายใตหลักความรวมมือแบบเครือขาย 

สําหรับการวางรากฐานที่เขมแข็งนําไปสูการแสวงหาแกนนําที่เหมาะสม กระทั่งขยายผลไปสูการเสริมสราง

แนวรวมสนบัสนุนการทาํงานไปยงัผูมสีวนไดสวนเสยีทกุระดบัใหเขามามสีวนรวมอยางสรางสรรคและจรงิจงั 

ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้ Lucus (1998) ไดระบุเกี่ยวกับความรวมมือในการทํางานขององคการวาการที่จะ    

เสรมิสรางความรวมมอืระหวางบคุลากรใหไดผลนัน้  การกระตุนความตระหนกัถงึคณุคาของพลงัเครอืขายความรวมมอื 

มีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงสําหรับการพัฒนาองคกรทุกระดับเชนเดียวกับ Kaewjomnong (2009)                   

ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประสานความรวมมือวา องคการใดสามารถกระตุนใหเกิดความรวมมือหรือ

สามารถประสานใหเกิดการทํางานที่ดีรวมกันได องคการนั้นยอมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนตน 

  กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา          

ขนาดเลก็ในเขตพืน้ทีพ่เิศษภาคเหนอืตอนบน ประกอบดวยมาตรการสาํคญั คอื 1) การจดัใหมอีงคคณะบคุคล

ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพเครือขายภายใตหลักการมีสวนรวม 2) การกําหนดระเบียบ/วัตถุประสงครวม

ของเครือขายความรวมมือ 3) การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ 4) การทําเครือขายใหอยูในระบบ

ราชการ จะเห็นวาการออกแบบเครือขายซึ่งขับเคลื่อนผานมาตรการตางๆ ที่ระบุนับวามีความสําคัญยิ่ง                      

ตอการเสริมสรางความรวมมือท้ังระดับบุคคลและระหวางองคกรในเครือขายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคลองกับ Inthajak & Sakdasirorat (2015, 11) ระบุวาการจัดกิจกรรมระหวางเครือขายองคกรนั้นจํา

ตองอาศัยการปฏิสมัพันธและกําหนดขอตกลงรวมกันซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เชนเดียวกับ Lipnack & 

Stamps (1993)  ไดระบุองคประกอบ 4 ประการของเครือขายที่ประสบความสําเร็จ คือ 1) มีจุดมุงหมาย                 

หรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน 2) มีความตองการที่เกี่ยวของสัมพันธกันในกลุม 3) มีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง                     

มกีารสือ่สารเช่ือมโยงกนัอยางมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมกีลุมผูนาํทีม่คีวามสามารถ และ 4) มกีารตดิตอประสานกัน

ระหวางระดับบริหารกับระดับอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป สอดคลองกับ Akaraborworn et al. (2010) และ 

Pramukkool (2004) ซึ่งระบุในทํานองเดียวกันถึงองคประกอบของการสรางเครือขายและการมีสวนรวม

ทางการศึกษาวาตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายอันเปนวิสัยทัศนที่สนองความตองการหรือ                      

แกปญหาได มีสมาชิกแกนหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลงานตามเปาหมายเครือขายและสมาชิกเสริมที่                      

เปนฝายสนับสนุน มีกรรมการผูประสานงาน มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค สมาชิกรวมคิด 

รวมตัดสินใจและรวมทรัพยากรกันเพื่อดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพของเครือขายสถานศึกษา ทั้งนี้สําหรับ

ประเด็นของทรัพยากรน้ัน  นอกจากการระดมความรวมมือจากสมาชิกดวยกันแลว  อกีแนวทางหน่ึงคือ การทําให

เครือขายนั้นมีความเกี่ยวของหรือเขาไปอยู ในระบบราชการเพื่อสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพยากร                                

ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการโดยใชพื้นที่เปนฐาน ดัง karnchanarungseenone (2004)        

ที่ไดเสนอแนวทางในการสรางเครือขาย โดยสรุปวาควรทําเครือขายใหมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมาย                 
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เพื่อใหเครือขายและผูนําเครือขายไดรับการสนับสนุนและเกิดความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย                               

อีกทั้งยังทําใหสามารถดําเนินงานไดกวางขวางในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

  กลยทุธที ่3 การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาของเครอืขาย ประกอบดวยมาตรการ

สําคัญ ดังนี้ 1) การจัดทําแผนพัฒนางานเครือขายตามกรอบภารกิจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ีพเิศษ 2) ระบบบริหารและสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย 

3) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4) การพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน                   

5) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 6) การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของบุคลากรและการใชสื่อ 

นวตักรรม เทคโนโลยี หรอืแหลงเรยีนรูรวมกนั 7) การสงเสรมิการดําเนนิงานตามระบบประกันคณุภาพภายใน

ของสถานศกึษา 8) การประสานระดมทรพัยากรและการมสีวนรวมในการจดัการศกึษา และ 9) การเสรมิสราง

ศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเห็นวาทั้ง 9 มาตรการมีความสอดคลอง                          

อยางชัดเจนกับภารกิจการบริหารงาน 4 ดาน ของสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน          

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบริหารทั่วไป รวมถึงมีความสอดคลองกับ                                     

แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ของ Office of the Basic Education            

Commission (2015, 49-56) โดยในยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดระบุโครงการ

ที่เกี่ยวกับการสงเสริมใหปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู ปรับวิธีการวัดประเมินผล                    

ใหสอดคลองกบัสภาพจริง สรางความเขมแขง็ระบบประกันคณุภาพภายใน ผลิต พฒันาและใชสือ่เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการจัดการเรียนรู วิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรม ยกระดับ                          

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT เรงรัดการอานออก เขียนได การคิดวิเคราะห สงเสริมความเปนครู                 

และบคุลากรทางการศกึษาสูความเปนมอือาชพี ขณะทีย่ทุธศาสตรที ่5 สงเสรมิการมสีวนรวมของทกุภาคสวน

ในการจัดการศึกษา ระบุถึงการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมรับผิดชอบ มีการระดมทรัพยากร                    

เพื่อการศึกษา การสรางเครือขายโรงเรียนชุมชน และการเสริมบทบาทภาคีเครือขาย เปนตน

  กลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3 

มาตรการสาํคญัคอื 1) การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดําเนนิงานของเครอืขาย 2) การทบทวนและปรับปรุง

ผลการดําเนินงานของเครือขาย และ 3) การเสริมสรางปฏิสมัพนัธและการมีสวนรวมอยางตอเน่ืองแกสมาชิก 

จะเห็นวาสองมาตรการแรกนั้น ระบุไวสอดคลองกับระบบวงจรคุณภาพซึ่งเปนที่ยอมรับสําหรับการพัฒนา

องคกรโดยทั่วไปอยูแลว แตในมิติของความเปนเครือขายนั้นการเสริมสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม                

อยางตอเนื่องแกสมาชิก เปนอีกมาตรการที่จําเปนเพราะจะชวยสรางสรรคบรรยากาศการทํางานใหเปนไป

อยางราบร่ืนบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของสมาชิกทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับ Pramaha Sutith                                      

Arpakaro (2004) และ Office of the National Education Commission (2001) ที่ระบุโดยสรุปวา                                  

สวนประกอบสําคัญประการหน่ึงของระบบการบริหารจัดการเครือขายท่ีดีคือ การประสานสัมพันธและ                       

การสื่อสารระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ
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 2. ผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร                                

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน 

  ผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา                 

ของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบน พบวา กลยุทธที่ 1  กลยุทธที่ 2 และกลยุทธ                 

ที่ 3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินในระดับดีมากข้ึนไป ยกเวนในกลยุทธที่ 2 

มาตรการท่ี 2.4 เพียงมาตรการเดียวท่ีอยูในระดับปรับปรุง สวนการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนได                    

สวนเสยีตอกลยุทธพบวาภาพรวมมีความพงึพอใจในระดับมาก  ขอคนพบดังกลาวนัน้  สะทอนใหเหน็วากลยทุธ

ที่พัฒนาขึ้นมีคณุภาพเหมาะสม และเปนไปไดอยางชัดเจนในการนําไปใชใหเกิดประโยชน ขณะท่ีเมื่อผนวก

กับสภาพปจจุบันปญหาดานคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษเองซ่ึงสวนใหญยังอยูใน

สภาวะวกิฤติ รวมถึงแนวนโยบายภาครฐัเกีย่วกบัการบริหารจดัการสถานศึกษาขนาดเล็กเพ่ือรองรับการปฏิรปู

การศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) ที ่Office of the Basic Education Commission (2013, 

5-8) ไดระบุมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยการสรางเครือขาย

และสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการท่ี Office of the Basic                               

Education Commission (2013) ไดเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่นาสนใจ                          

โดยเผยแพรแนะนําใหสถานศึกษาขนาดเล็กตางๆ นําแนวคิดการทํางานแบบเครือขายไปใชในการยกระดบั

คุณภาพการศึกษา  เชน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเครือขายแกงจันทรโมเดล และเครือขาย

สามเกลอโมเดล เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ ที่กลาวมาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกระตุน ผลักดันใหสถานศึกษา                    

ขนาดเล็กตางเห็นพองที่จะรวมมือรวมใจกันดวยความมุงมั่น  เขมแข็ง และจริงจังเพื่อยกระดับคุณภาพ                     

การบริหารและการจัดการศึกษาของตนเองใหดีขึ้น 

 สําหรับผลการดําเนินงานในกลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.4 การทําเครือขายใหอยูในระบบราชการ                      

พบวา มีผลการดําเนินไมผานเกณฑการประเมิน โดยอยูในระดับปรับปรุงนั้น อาจมาจากพื้นฐานของการกอ

รปูเครือขายซึง่รปูแบบน้ีเกดิจากตนสงักดัเปนฝายสงเสริมสนับสนุนโดยกระตุนใหสถานศึกษากอรูปเครือขาย

ขึ้นเอง จึงมีความแตกตางจากการกอรูปเครือขายที่ภาครัฐหรือตนสังกัดเปนผูริเร่ิม ดัง Pramaha Sutith                            

Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ที่ระบุสอดคลองกันวาการกอรูปข้ึนเครือขายอาจเกิดข้ึน

ไดโดยภาครัฐเปนผูริเริ่ม (State Initiative) การริเริ่มของประชาชนเอง (Citizen Initiative) หรือเกิดจากทั้งสอง

แนวทางรวมกนั ทัง้นีห้ากเปนเครอืขายทีเ่กดิจากภาครฐัเปนผูรเิริม่กย็อมมโีอกาสสงูทีเ่ครอืขายจะเขาไปอยูใน

ระบบราชการไดโดยงาย ดังนั้นในสวนของเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบนที่ศึกษาน้ีตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการดานเอกสาร                

ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปนตนสังกัด ประกอบกับชวงเวลาของการศึกษาวิจัยนี้ไดเกิด                                  

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรทางการศึกษาตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 

เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที่มีผลใหยุบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่

การศึกษา ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาประกาศจัดตั้งเครือขายสถานศึกษาดังกลาวในพื้นที่                          
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และแมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขึ้นแตเนื่องจากเปนชวงรอยตอระยะเร่ิมตนของ                       

การทํางานในโครงสรางใหมจึงยังไมชัดเจนของการดําเนินงานในบทบาทหนาที่ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ                 

จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ 2 มาตรการท่ี 2.4 ไมสามารถดําเนินการใหเปน

ไปตามเกณฑที่ตั้งไวในระยะเวลาที่จํากัดของการวิจัยนี้

สรุป
 การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่

พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 กลยุทธที่ใชในการขับเคลื่อน คือ กลยุทธที่ 1 การเสริมสราง

ประสิทธิภาพการกอรปูเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนท่ี

พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ                     

สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศึกษาของเครือขาย และกลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง                           

จากการนํากลยุทธไปใชและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธพบวา สามารถกระตุนใหเกิดการกอรูป                  

และพัฒนาเครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบนไดอยางเหมาะสม                    

กับบริบทพื้นที่ ซึ่งภาพรวมการดําเนินงานตามกลยุทธดวยมาตรการตางๆ มีผลการดําเนินงานผานเกณฑ                 

การประเมินในระดับดีมากขึ้นไป และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในระดับมากตอกลยุทธการจัดการ

เครอืขายความรวมมอืในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพ้ืนทีพ่เิศษภาคเหนือตอนบน 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะซึ่งไดจากผลการวิจัย ดังนี้

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

      1.1  สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนที่รวมตัวและมีกิจกรรมรวมกัน

อยูแลวควรนํากลยุทธที ่2 กลยุทธที ่3 และกลยุทธที ่4 ไปปรับใชในการจัดการเครือขายใหสอดคลองกับบริบท

ของแตละพื้นที่

  1.2  เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่

พิเศษภาคเหนือตอนบนแตละเครือขาย ควรนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใตรูปแบบเครือขาย

ความรวมมือดังกลาวตอตนสังกัดเพ่ือผลักดันใหความเปนเครือขายถูกกําหนดไวในระบบราชการ ซึ่งจะเปน

ผลดีตอการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือในกิจกรรมของเครือขายไดถูกตอง ชัดเจน มากขึ้น

  1.3  สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาขนาดเล็กทีต่ัง้อยูในเขตพ้ืนทีพ่เิศษภาคเหนือ

ตอนบน ควรศึกษาสภาพปญหาและทบทวนสถานภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ จัดทําแผนที่                       

สถานศกึษาขนาดเลก็ และนาํกลยทุธการเสรมิสรางประสทิธภิาพการกอรปูเครอืขายความรวมมือในการบรหิาร

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนไปใชในการกระตุนใหเกิดพลัง

ความรวมมือแบบเครือขายเพ่ือแกปญหาหรือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
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 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป

      ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก              

ในเขตพ้ืนที่พิเศษภาคเหนือตอนบนระหวางกลุมที่นํากลยุทธการจัดการเครือขายท้ัง 4 กลยุทธไปใชกับ                    

สถานศึกษากลุมที่ไมไดนํากลยุทธนี้ไปใช
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