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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนากลยุทธและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
รวบรวมขอมูลในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดนาน แบงการวิจัยเปน 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนากลยุทธ
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือ
ตอนบน โดยจัดทํารางกลยุทธดว ยวิธกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารวางแผนแบบมีสว นรวม (A-I-C: Appreciation
Influence Control) ของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 18 คน และใชกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario
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Planning) ในการกําหนดกลยุทธ ตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธโดยใชแบบสอบถามผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 15 คน วิเคราะหขอ มูลดวยการวิเคราะหเนือ้ หา คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติโดยทดลองใชกับโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 5 โรงเรียน ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
ดวยผูท รงคุณวุฒคิ นกลาง (Third Party) จํานวน 5 คน วิเคราะหขอ มูลโดยการประชุมหาขอสรุปทีเ่ ปนเอกฉันท
ตามเกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) 5 ระดับ และประเมินความพึงพอใจของผูม สี ว นไดสว นเสีย
ตอกลยุทธ จํานวน 44 คน วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวากลยุทธ
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
ภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 กลยุทธ 19 มาตรการ สําหรับการศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
พบว า ภาพรวมมี ผ ลการดํ า เนิ น งานผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไป ยกเว น มาตรการที่ 2.4
ทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ นระดับปรับปรุง สวนการประเมินความพึงพอใจพบวาผูม สี ว นไดสว นเสีย มีความพึงพอใจ
ตอกลยุทธในระดับมาก

คําสําคัญ
กลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ การบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ

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
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กนั้นปจจุบันพบวายังประสบ
กับอุปสรรคปญหาหลายดาน ซึ่งแปรผันตรงกับจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปเนื่องมา
จากการกระจายตัวของประชากรที่ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ดังนั้นเพื่อสรางโอกาสทาง
การศึกษาใหเปนไปอยางทั่วถึง ภาครัฐจึงตองจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในแตละชุมชน แตจากอัตราการเกิดของ
ประชากรที่ลดลงอยางตอเนื่องสงผลใหโรงเรียนมีขนาดเล็กลงดวย ซึ่งจากขอมูลจํานวนโรงเรียนจําแนก
ตามขนาดจํานวนนักเรียนปการศึกษา 2559 ของ Office of Basic Education Policy and Planning (2016)
พบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งสิ้น 30,717 โรงเรียน ในจํานวน
ดังกลาวเปนโรงเรียนขนาดเล็กถึง 15,705 โรงเรียน ขณะที่ขอสรุปของ Office of Basic Education Policy
and Planning (2015) พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญมีสภาพปญหาในการจัดการศึกษาที่เหมือนกัน คือ
มีคณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาคอนขางตํา่ โดยโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึง่ ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีล่ กั ษณะพิเศษหางไกล
ความเจริญ เกิดความยากลําบากทั้งการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น
ครูยา ยบอย ประชากรมีฐานะยากจนไมมศี กั ยภาพในการระดมทรัพยากรเพือ่ นํามาสนับสนุนการจัดการศึกษา
สอดคลองกับ Surakitbowon (2011) ที่ระบุโรงเรียนขนาดเล็กมีหลายปญหาที่อาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุ
สําคัญคือโรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่จํากัดและไมสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลใหโรงเรียนขนาดเล็กกลายเปนวิกฤตปญหาสําคัญทั้งในแงการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ที่ควรไดรับการแกไขอยางตอเนื่อง จริงจัง ซึ่งในป พ.ศ. 2549 Office of the Basic Education Commission.
(2006) ไดสังเคราะหวิธีปฏิบัติที่ดีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบวา มีนวัตกรรม 4 รูปแบบ คือ 1) การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
2) การจัดการเรียนรูด ว ยคอมพิวเตอร 3) การจัดการเรียนรูร ะบบทางไกลผานดาวเทียม และ 4) การสรางเครือขาย
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ขอสรุปดังกลาวสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น สามารถดําเนินการ
ไดหลายรูปแบบ การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษาเปนแนวทางหนึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพปญหาไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูใน
เขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทุรกันดาร หางไกล ดังที่ The Comptroller General's Department (2013) ไดประกาศกําหนด
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สํานักงานในพื้นที่พิเศษประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไว ทั้งนี้การสรางเครือขายจะเปนการเสริมพลัง
แกสถานศึกษาในการระดมสรรพกําลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู พึ่งพาอาศัยชวยเหลือกันภายใตทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ดัง KrueThep (2007, 39) ที่ระบุปญหาสาธารณะหลายประการ
ที่อาจเกินกวาขีความสามารถของหนวยงานภาครัฐที่จะดูแลจัดการไดอยางทั่วถึงแตเพียงลําพัง การสราง
เครือขายเพื่อจัดการกับปญหาจึงเปรียบเสมือนการขยายเสนทางใหแกองคกรภาครัฐในการเขาถึงและ
ลงมือแกไขปญหาดังกลาวไดอยางลุลวงโดยอาศัยความรวมมือและความชวยเหลือจากองคกรอื่นๆ ภายใน
เครือขาย สอดคลองกับ Kaewdang (2003, 177) ซึ่งระบุการจัดการโรงเรียนแนวใหมในมิติของโรงเรียน
ขนาดเล็กวาจําเปนตองออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะของการมีสว นรวมจากฝายตางๆ ซึง่ การจัดองคการ
ที่ดีที่สุดจึงนาจะเปนระบบเครือขาย
ที่ผานมา แมวานโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561) Office of the Basic Education Commission (2011, 5-8) จะระบุ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยการสรางเครือขายไวดวยแต
ในทางปฏิบัติกลับไมปรากฏภาพความสําเร็จเปนไปอยางกวางขวางนัก ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจาก
เครือขายสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ยังขาดความตระหนักถึงความสําคัญของ
การใชยุทธศาสตรเปนเครื่องนําทางในการบริหารจัดการเครือขาย สอดคลองกับ Akaraborworn, Sinlarat &
Srihaset (2010, 36) ทีร่ ะบุวา การวางแผนยุทธศาสตรเปนองคประกอบแรกทีส่ าํ คัญในการบริหารจัดการเครือขาย
และการที่สถานศึกษาใชระบบเครือขายแลวเกิดความลมเหลว สวนหนึ่ง เกิดจากที่ไมมีการใชยุทธศาสตร
มาเป น แนวทางในการสร า งเครื อ ข า ยและองค ป ระกอบของเครื อ ข า ย เช น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ
Phuvipadawat, Chiengchee, Puthaprasert, Govittayangkul & Moya (2010, 96) ซึ่งระบุวา ควรมีการ
จัดทําแผนกลยุทธรวมกันใหชัดเจนทั้งระดับองคกรและระดับแผนงาน โครงการ ตลอดจนเนนการมีสวนรวม
ระหวางเครือขายอยางแทจริง
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปญหาและขอจํากัดของโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พิเศษ หางไกล
ทุรกันดาร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไมสามารถดําเนินตามมาตรการเคลื่อนยายนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่นได
ขณะที่การจัดการศึกษากลับมีความสําคัญและจําเปน โดยเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐโดยตรงที่จะตอง
จัดการศึกษาใหเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับบริบทปญหาดังกลาว ซึ่งผูมี่สวนเกี่ยวของโดยตรง
ทัง้ ภาคนโยบายและภาคปฏิบตั ิ จะตองมีสว นรวมในการสรางกลยุทธทสี่ ามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกอใหเกิดการรวมพลังความรวมมือเปนเครือขายการทํางานชวยเหลือ เกื้อกูลระหวางกัน นําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบนไดอยางยัง่ ยืนตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก จากการศึกษาของ Office of the Basic Education
Commission (2015) Office of the Basic Education Commission (2013) และ Office of the Education
Council (2012) พบวาในภาพรวมสถานศึกษาขนาดเล็กมีปญ
 หาอยางมากทัง้ ในแงคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในพื้นที่พิเศษ ทุรกันดาร หางไกล นั้น
มีความจําเปนมากขึ้นที่ผูมีบทบาทเกี่ยวของตองใหความสนใจในการแกไขปญหาเปนพิเศษ
ทั้งนี้ Office of the Basic Education Commission (2011, 5-8) ระบุสาระสําคัญเชิงนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
สวนหนึง่ คือ ใหเพิม่ ประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยมาตรการทีเ่ หมาะสม ไดแก
การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสรางเครือขาย ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ขณะที่ Bureau of Academic Affairs and Educational Standards (2008, 18-26)
ระบุโดยสรุปรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในลักษณะหนึง่ คือ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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) การบูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินการ
และการวัดผล 4) การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขาย 5) การพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาที่
ขณะที่ Pramaha Sutith Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ไดเสนอไวสอดคลองกันถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเครือขายที่กลยุทธสูความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา คือ กระบวนการจัดการ
ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของเครือขาย ได 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นตระหนักและการกอรูปเครือขาย 2) ขั้นสราง
พันธกรณีและจัดระบบบริหารเครือขาย 3) ขั้นพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชนของเครือขาย
และ 4) ขั้นการธํารงรักษาความตอเนื่องของเครือขาย
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แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปเปนเครือ่ งมือในการจัดการเครือขายนัน้
Khageranant (2009) Kesonpat (2000) และ Phakkaphasviwat (1999) ระบุสอดคลองกันโดยสรุปไดวา
การกําหนดกลยุทธตอ งคํานึงถึงกลยุทธทแ่ี ตกตางกัน 3 ระดับ 1) การวางแผนกลยุทธระดับองคการเปนกลยุทธ
ทีอ่ งคการตองพิจารณาปจจัยสําคัญ คือ ทิศทางองคกร 2) กลยุทธระดับธุรกิจ จะเนนการปรับปรุงสถานการณ
แขงขันขององคกร และ 3) กลยุทธระดับหนาที่เปนกลยุทธที่ฝายงานตองปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ในระดับองคกรและระดับธุรกิจ โดยสรุปในกระบวนการวางแผนกลยุทธนนั้ จะมีสว นประกอบสําคัญทีส่ มั พันธ
กันคือ สวนที่เปนวัตถุประสงคของกลยุทธ (Strategic Objective) โดยจะเปนการพิจารณาถึงทิศทางเชิง
กลยุทธ ซึ่งไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และสวนที่เปนแนวทางหรือกลไกการดําเนินงานเชิงกลยุทธ
(Strategic Means) ไดแก กลยุทธ และมาตรการ ตามลําดับ
จากองคความรูดังกลาว ผูวิจัยจึงนํามาเปนกรอบแนวคิดสําหรับการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ดังนี้

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคดการวจย

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธกี ารวิจยั
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั แบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน และ
ระยะที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั แิ ละศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน มีกระบวนการดังนี้
1.1 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปองคความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
1.1.2 จัดทํารางกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบ
มีสว นรวม (A-I-C: Appreciation Influence Control) ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒกิ ลุม ตางๆ ทีม่ บี ทบาทเกีย่ วของ
กับการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
ภาคเหนือตอนบน ไดแกผูบริหารการศึกษา นักวิชาการนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และครูผูสอน ทั้งสิ้นจํานวน 18 คน เพื่อรวมกันวิเคราะหบริบทปญหาและกําหนดกลยุทธ
ดวยกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning)
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เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก ประเด็นวาระการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ดวยกระบวนการวางแผนแบบมีสวน (AIC) (Chatakan, 2014 & Puthaprasert, 2003) เพื่อกําหนดกลยุทธ
ดวยกระบวนการสรางภาพอนาคต (Scenario Planning) (Noonkliang, 2013)
1.2.3 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของกลยุ ท ธ ได นํ า ร า งกลยุ ท ธ ก ารจั ด การเครื อ ข า ย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
ใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ดานการวิจยั และพัฒนา ผูท รงคุณวุฒดิ า นการบริหารการศึกษา ผูท รงคุณวุฒดิ า นนโยบายและแผนการจัดการศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิดานบริหารสถานศึกษา
ทั้งสิ้นจํานวน 15 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามปลายปดชนิดประมาณ
ประมาณคา 5 ระดับ เพื่อการประเมินคุณภาพของกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน หาคุณภาพเครื่องมือโดย
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. ระยะที่ 2 การนํากลยุทธไปปฏิบตั แิ ละศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
มีกระบวนการ ดังนี้
2.1 แหลงขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.1 การนํากลยุทธไปปฏิบัติและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่เปาหมายที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน
เขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน โดยพิจารณาคัดเลือกกลยุทธที่จะนําไปทดลองใชและศึกษาผล คือ กลยุทธที่ 1
การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน และกลยุทธที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย สวนกลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของ
เครือขายอยางตอเนือ่ ง ไมนาํ ไปทดลองใชและศึกษาผล เนือ่ งจากมีขอ จํากัดดานระยะเวลาการรวบรวมขอมูล
การวิจัย
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2.1.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยการประชุมหาขอเอกฉันทของ
ผูทรงคุณวุฒิคนกลาง (Third Party) จํานวน 5 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคนกลาง (Third Party)
ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานนโยบายการจัดการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเครือขายสถานศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก และผูทรงคุณวุฒิ
ดานการศึกษาองคกรไมสังกัดภาครัฐ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
ภาคเหนือตอนบน
2.1.3 การศึกษาความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียตอการขับเคลื่อนกลยุทธ ไดแก
ผู  บ ริ ห ารสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา บุ ค ลากรผู  รั บ ผิ ด ชอบงานการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูบ ริหารสถานศึกษา ครูผสู อน บุคลากรอืน่ ในสถานศึกษา และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสิ้นจํานวน 44 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสียตอกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน หาคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
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
ผลการพัฒนากลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และ
มาตรการ ทุกขอรายการมีคา เฉลีย่ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานดานอรรถประโยชน ดานความเปนไปได
ดานความเหมาะสม และดานความถูกตองครอบคลุม สูงกวาเกณฑทตี่ งั้ ไว คือ 3.50 ซึง่ เปนกลยุทธทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สามารถนําไปใชได ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนมีการรวมพลังเปนเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา สามารถขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.2 พันธกิจ
1.2.1 สรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนดวยการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของผูมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา
1.2.2 พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ใน
เขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนดวยพลังเครือขาย
1.2.3 เสริมสรางศักยภาพและความตอเนื่องของเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
1.3 เปาประสงค
1.3.1 ผูบ ริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรอืน่ ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน มีความตระหนักถึงสภาพปญหา
และความจําเปนของการสรางเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
1.3.2 สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน มีการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการบริหารจัดการศึกษา โดยรวมกลุมกอรูปเปนเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
1.3.3 การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทัว่ ไปของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนใหเกิดประสิทธิภาพ
1.3.4 สมาชิกมีทกั ษะและคุณลักษณะทีเ่ หมาะสมตอการพัฒนาศักยภาพของเครือขาย
ความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนให
ดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน
1.4 กลยุทธ
1.4.1 กลยุทธที่ 1 การเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 3 มาตรการ
มาตรการที่ 1.1 การสรางความตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการ แกไขปญหา
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชเครือขายเปนฐานการพัฒนา
มาตรการที่ 1.2 การแสวงหากลุมแกนนําที่มีวิสัยทัศนรวมในการทํางานและ
การกอรูปเครือขาย
มาตรการที่ 1.3 การเสริมสรางความตระหนักในการแกปญหาและแสวงหา
แนวรวมสนับสนุนการกอรูปเครือขายจากผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
1.4.2 กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 มาตรการ
มาตรการที่ 2.1 จัดใหมีองคคณะบุคคลในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพเครือขาย
ภายใตหลักการมีสวนรวม
มาตรการที่ 2.2 การกําหนดระเบียบ/วัตถุประสงครว มของเครือขายความรวมมือ
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มาตรการที่ 2.3 การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มาตรการที่ 2.4 การทําเครือขายใหอยูในระบบราชการ
1.4.3 กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย
ประกอบดวย 9 มาตรการ
มาตรการที่ 3.1 การจัดทําแผนพัฒนางานเครือขายตามกรอบภารกิจการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษ
มาตรการที่ 3.2 จัดระบบบริหารและสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
พัฒนาเครือขาย
มาตรการที่ 3.3 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
มาตรการที่ 3.4 การพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
มาตรการที่ 3.5 การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู
มาตรการที่ 3.6 การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีหรือแหลงเรียนรูรวมกัน
มาตรการที่ 3.7 การสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
มาตรการที่ 3.8 การประสานระดมทรัพยากรและการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
มาตรการที่ 3.9 การเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.4.4 กลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนือ่ ง ประกอบดวย
3 มาตรการ ไดแก
มาตรการที่ 4.1 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย
มาตรการที่ 4.2 การทบทวนและปรับปรุงผลการดําเนินงานของเครือขาย
มาตรการที่ 4.3 การเสริมสรางปฏิสัมพันธ และการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง แก
สมาชิก
3. ผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน ซึ่งสรุปโดยการประชุมหาขอเอกฉันทรวมกันของ
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน พบวา
3.1.1 กลยุทธที่ 1 มาตรการที่ 1.1-1.3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีมากขึ้นไป
3.1.2 กลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.1-2.3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
ในระดับดีมากขึ้นไป ยกเวนในมาตรการที่ 2.4 ซึ่งพบวา ผลการดําเนินงานไมผานเกณฑการประเมินในระดับ
ปรับปรุง
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3.1.3 กลยุทธที่ 3 มาตรการที่ 3.1-3.9 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมิน
อยูในระดับดีมากขึ้นไป
สําหรับความพึงพอใจของผูม สี ว นไดสว นเสียตอกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน โดยสอบถามจาก
ผูม สี ว นไดสว นเสียโดยตรงกับการทดลองใชกลยุทธ จํานวน 44 คน พบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
(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. ผลการพั ฒ นากลยุ ท ธ ก ารจั ด การเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ทีป่ ระกอบดวย 4 กลยุทธนนั้ จะเห็นไดวา แตละกลยุทธ
ทีป่ รากฏไดมกี ารจัดลําดับความสําคัญ โดยสอดคลอง เชือ่ มโยงกับแนวคิดและหลักการพืน้ ฐานของการจัดการ
เครือขาย ดังที่ Pramaha Sutith Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ระบุโดยสรุปวาการจัดการ
เครือขายเปนกระบวนการที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของเครือขาย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนักและการกอรูป
เครือขาย ขั้นสรางพันธกรณีและจัดระบบบริหารเครือขาย ขั้นพัฒนาความสัมพันธและการใชประโยชน
ของเครื อ ข า ย และขั้ น การธํ า รงรั ก ษาความต อ เนื่ อ งของเครื อ ข า ยตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น การมี ก ลยุ ท ธ เ ป น
เครื่องนําทางในการจัดการเครือขาย โดยมีกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธกับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต
เครือขายดังกลาวนั้น นับวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการสรางและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนใหเกิดประสิทธิภาพยั่งยืนไดอยางแทจริง
ดัง Goldsmith & Eggers, 2004 (cited in Akaraborworn, C. & Akaraborworn, P., 2009) ที่ระบุการพัฒนา
กลยุทธหรือการมีแผนยุทธศาสตรถอื วาเปนองคประกอบแรกทีส่ าํ คัญในการบริหารจัดการเครือขายภาครัฐให
ประสบความสําเร็จ ทํานองเดียวกันกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการสงเสริมเครือขายการเรียนรูข องครู
และบุคลากทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่ง Phuvipadawat et al. (2010, 96) ไดระบุไวดวย
เชนกันวาควรมีการจัดทําแผนกลยุทธรวมกันใหชัดเจนทั้งระดับองคกร และระดับแผนงาน โครงการ
เนนการมีสว นรวมระหวางเครือขายอยางแทจริงทัง้ การบริหารจัดการและการดําเนินงาน ใหเกิดเปนเปาหมาย
เดียวกันที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง
เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละกลยุทธ พบวา
กลยุ ท ธ ที่ 1 การเสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการก อ รู ป เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการบริ ห าร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยมาตรการสําคัญ ไดแก
1) การสรางความตระหนักถึงความสําคัญจําเปนในการแกไขปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใชเครือขาย
เปนฐานการพัฒนา 2) การแสวงหากลุมแกนนําที่มีวิสัยทัศนรวมในการทํางานและการกอรูปเครือขาย และ
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3) การเสริมสรางความตระหนักในการแกปญหาและแสวงหาแนวรวมสนับสนุนการกอรูปเครือขายจาก
ผูม สี ว นไดสว นเสียในพืน้ ที่ จากมาตรการรองรับดังกลาวจะเห็นวาการสรางความตระหนักแกผมู สี ว นเกีย่ วของ
ใหเห็นถึงโอกาสและความสําคัญของความรวมมือแบบเครือขายในการแกปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กนั้น
เปนกระบวนการที่มีความสําคัญจําเปนอันดับแรกของการทํางานภายใตหลักความรวมมือแบบเครือขาย
สําหรับการวางรากฐานที่เขมแข็งนําไปสูการแสวงหาแกนนําที่เหมาะสม กระทั่งขยายผลไปสูการเสริมสราง
แนวรวมสนับสนุนการทํางานไปยังผูม สี ว นไดสว นเสียทุกระดับใหเขามามีสว นรวมอยางสรางสรรคและจริงจัง
ซึ่งในประเด็นดังกลาวนี้ Lucus (1998) ไดระบุเกี่ยวกับความรวมมือในการทํางานขององคการวาการที่จะ
เสริมสรางความรวมมือระหวางบุคลากรใหไดผลนัน้ การกระตุน ความตระหนักถึงคุณคาของพลังเครือขายความรวมมือ
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาองคกรทุกระดับเชนเดียวกับ Kaewjomnong (2009)
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประสานความรวมมือวา องคการใดสามารถกระตุนใหเกิดความรวมมือหรือ
สามารถประสานใหเกิดการทํางานที่ดีรวมกันได องคการนั้นยอมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนตน
กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยมาตรการสําคัญ คือ 1) การจัดใหมอี งคคณะบุคคล
ในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพเครือขายภายใตหลักการมีสวนรวม 2) การกําหนดระเบียบ/วัตถุประสงครวม
ของเครือขายความรวมมือ 3) การจัดปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ 4) การทําเครือขายใหอยูในระบบ
ราชการ จะเห็นวาการออกแบบเครือขายซึ่งขับเคลื่อนผานมาตรการตางๆ ที่ระบุนับวามีความสําคัญยิ่ง
ตอการเสริมสรางความรวมมือทั้งระดับบุคคลและระหวางองคกรในเครือขายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับ Inthajak & Sakdasirorat (2015, 11) ระบุวาการจัดกิจกรรมระหวางเครือขายองคกรนั้นจํา
ตองอาศัยการปฏิสมั พันธและกําหนดขอตกลงรวมกันซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก เชนเดียวกับ Lipnack &
Stamps (1993) ไดระบุองคประกอบ 4 ประการของเครือขายที่ประสบความสําเร็จ คือ 1) มีจุดมุงหมาย
หรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน 2) มีความตองการที่เกี่ยวของสัมพันธกันในกลุม 3) มีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง
มีการสือ่ สารเชือ่ มโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลุม ผูน าํ ทีม่ คี วามสามารถ และ 4) มีการติดตอประสานกัน
ระหวางระดับบริหารกับระดับอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป สอดคลองกับ Akaraborworn et al. (2010) และ
Pramukkool (2004) ซึ่งระบุในทํานองเดียวกันถึงองคประกอบของการสรางเครือขายและการมีสวนรวม
ทางการศึกษาวาตองมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายอันเปนวิสัยทัศนที่สนองความตองการหรือ
แกปญหาได มีสมาชิกแกนหลักที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลงานตามเปาหมายเครือขายและสมาชิกเสริมที่
เปนฝายสนับสนุน มีกรรมการผูประสานงาน มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค สมาชิกรวมคิด
รวมตัดสินใจและรวมทรัพยากรกันเพื่อดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพของเครือขายสถานศึกษา ทั้งนี้สําหรับ
ประเด็นของทรัพยากรนัน้ นอกจากการระดมความรวมมือจากสมาชิกดวยกันแลว อีกแนวทางหนึง่ คือ การทําให
เครื อ ข า ยนั้ น มี ค วามเกี่ ย วข อ งหรื อ เข า ไปอยู  ใ นระบบราชการเพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณหรื อ ทรั พ ยากร
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการโดยใชพื้นที่เปนฐาน ดัง karnchanarungseenone (2004)
ที่ไดเสนอแนวทางในการสรางเครือขาย โดยสรุปวาควรทําเครือขายใหมีสถานภาพถูกตองตามกฎหมาย
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เพื่อใหเครือขายและผูนําเครือขายไดรับการสนับสนุนและเกิดความไวเนื้อเชื่อใจจากสมาชิกเครือขาย
อีกทั้งยังทําใหสามารถดําเนินงานไดกวางขวางในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของเครือขาย ประกอบดวยมาตรการ
สําคัญ ดังนี้ 1) การจัดทําแผนพัฒนางานเครือขายตามกรอบภารกิจการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษ 2) ระบบบริหารและสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเครือขาย
3) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 4) การพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
5) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรู 6) การแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญของบุคลากรและการใชสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือแหลงเรียนรูร ว มกัน 7) การสงเสริมการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 8) การประสานระดมทรัพยากรและการมีสว นรวมในการจัดการศึกษา และ 9) การเสริมสราง
ศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะเห็นวาทั้ง 9 มาตรการมีความสอดคลอง
อยางชัดเจนกับภารกิจการบริหารงาน 4 ดาน ของสถานศึกษา คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คล และการบริ ห ารงานบริ ห ารทั่ ว ไป รวมถึ ง มี ค วามสอดคล อ งกั บ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 ของ Office of the Basic Education
Commission (2015, 49-56) โดยในยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไดระบุโครงการ
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมใหปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู ปรับวิธีการวัดประเมินผล
ใหสอดคลองกับสภาพจริง สรางความเขมแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน ผลิต พัฒนาและใชสอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู วิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรม ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT เรงรัดการอานออก เขียนได การคิดวิเคราะห สงเสริมความเปนครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูค วามเปนมืออาชีพ ขณะทีย่ ทุ ธศาสตรที่ 5 สงเสริมการมีสว นรวมของทุกภาคสวน
ในการจัดการศึกษา ระบุถึงการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมรับผิดชอบ มีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา การสรางเครือขายโรงเรียนชุมชน และการเสริมบทบาทภาคีเครือขาย เปนตน
กลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง ประกอบดวย 3
มาตรการสําคัญคือ 1) การนิเทศติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของเครือขาย 2) การทบทวนและปรับปรุง
ผลการดําเนินงานของเครือขาย และ 3) การเสริมสรางปฏิสมั พันธและการมีสว นรวมอยางตอเนือ่ งแกสมาชิก
จะเห็นวาสองมาตรการแรกนั้น ระบุไวสอดคลองกับระบบวงจรคุณภาพซึ่งเปนที่ยอมรับสําหรับการพัฒนา
องคกรโดยทั่วไปอยูแลว แตในมิติของความเปนเครือขายนั้นการเสริมสรางปฏิสัมพันธและการมีสวนรวม
อยางตอเนื่องแกสมาชิก เปนอีกมาตรการที่จําเปนเพราะจะชวยสรางสรรคบรรยากาศการทํางานใหเปนไป
อยางราบรื่นบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของสมาชิกทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับ Pramaha Sutith
Arpakaro (2004) และ Office of the National Education Commission (2001) ที่ระบุโดยสรุปวา
สวนประกอบสําคัญประการหนึ่งของระบบการบริหารจัดการเครือขายที่ดีคือ การประสานสัมพันธและ
การสื่อสารระหวางกันที่มีประสิทธิภาพ
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2. ผลการดํ า เนิ น งานตามกลยุ ท ธ ก ารจั ด การเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการบริ ห าร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน
ผลการดําเนินงานตามกลยุทธการจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน พบวา กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 2 และกลยุทธ
ที่ 3 ทุกมาตรการมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป ยกเวนในกลยุทธที่ 2
มาตรการที่ 2.4 เพียงมาตรการเดียวที่อยูในระดับปรับปรุง สวนการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียตอกลยุทธพบวาภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ขอคนพบดังกลาวนัน้ สะทอนใหเห็นวากลยุทธ
ที่พัฒนาขึ้นมีคณ
ุ ภาพเหมาะสม และเปนไปไดอยางชัดเจนในการนําไปใชใหเกิดประโยชน ขณะที่เมื่อผนวก
กับสภาพปจจุบันปญหาดานคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษเองซึ่งสวนใหญยังอยูใน
สภาวะวิกฤติ รวมถึงแนวนโยบายภาครัฐเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กเพือ่ รองรับการปฏิรปู
การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561) ที่ Office of the Basic Education Commission (2013,
5-8) ไดระบุมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยการสรางเครือขาย
และสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนการที่ Office of the Basic
Education Commission (2013) ไดเสนอนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่นาสนใจ
โดยเผยแพรแนะนําใหสถานศึกษาขนาดเล็กตางๆ นําแนวคิดการทํางานแบบเครือขายไปใชในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เชน รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเครือขายแกงจันทรโมเดล และเครือขาย
สามเกลอโมเดล เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ ที่กลาวมาจึงเปนปจจัยสําคัญที่ชวยกระตุน ผลักดันใหสถานศึกษา
ขนาดเล็กตางเห็นพองที่จะรวมมือรวมใจกันดวยความมุงมั่น เขมแข็ง และจริงจังเพื่อยกระดับคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาของตนเองใหดีขึ้น
สําหรับผลการดําเนินงานในกลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.4 การทําเครือขายใหอยูในระบบราชการ
พบวา มีผลการดําเนินไมผานเกณฑการประเมิน โดยอยูในระดับปรับปรุงนั้น อาจมาจากพื้นฐานของการกอ
รูปเครือขายซึง่ รูปแบบนีเ้ กิดจากตนสังกัดเปนฝายสงเสริมสนับสนุนโดยกระตุน ใหสถานศึกษากอรูปเครือขาย
ขึ้นเอง จึงมีความแตกตางจากการกอรูปเครือขายที่ภาครัฐหรือตนสังกัดเปนผูริเริ่ม ดัง Pramaha Sutith
Arpakaro (2004) และ Chareonwongsak (2000) ที่ระบุสอดคลองกันวาการกอรูปขึ้นเครือขายอาจเกิดขึ้น
ไดโดยภาครัฐเปนผูริเริ่ม (State Initiative) การริเริ่มของประชาชนเอง (Citizen Initiative) หรือเกิดจากทั้งสอง
แนวทางรวมกัน ทัง้ นีห้ ากเปนเครือขายทีเ่ กิดจากภาครัฐเปนผูร เิ ริม่ ก็ยอ มมีโอกาสสูงทีเ่ ครือขายจะเขาไปอยูใ น
ระบบราชการไดโดยงาย ดังนั้นในสวนของเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนที่ศึกษานี้ตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการดานเอกสาร
ไปยั ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ เ ป น ต น สั ง กั ด ประกอบกั บ ช ว งเวลาของการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ไ ด เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรทางการศึกษาตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค ที่มีผลใหยุบคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา ซึ่งเปนสวนที่เกี่ยวของกับการพิจารณาประกาศจัดตั้งเครือขายสถานศึกษาดังกลาวในพื้นที่
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และแมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขึ้นแตเนื่องจากเปนชวงรอยตอระยะเริ่มตนของ
การทํางานในโครงสรางใหมจึงยังไมชัดเจนของการดําเนินงานในบทบาทหนาที่ของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ
จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่ 2 มาตรการที่ 2.4 ไมสามารถดําเนินการใหเปน
ไปตามเกณฑที่ตั้งไวในระยะเวลาที่จํากัดของการวิจัยนี้

สรุป
การจัดการเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่
พิเศษภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 4 กลยุทธที่ใชในการขับเคลื่อน คือ กลยุทธที่ 1 การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ที่
พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 2 การออกแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน กลยุทธที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของเครือขาย และกลยุทธที่ 4 การผดุงระบบการพัฒนาคุณภาพของเครือขายอยางตอเนื่อง
จากการนํากลยุทธไปใชและศึกษาผลการดําเนินงานตามกลยุทธพบวา สามารถกระตุนใหเกิดการกอรูป
และพัฒนาเครือขายสถานศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนไดอยางเหมาะสม
กับบริบทพื้นที่ ซึ่งภาพรวมการดําเนินงานตามกลยุทธดวยมาตรการตางๆ มีผลการดําเนินงานผานเกณฑ
การประเมินในระดับดีมากขึ้นไป และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในระดับมากตอกลยุทธการจัดการ
เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือตอนบน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะซึ่งไดจากผลการวิจัย ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนที่รวมตัวและมีกิจกรรมรวมกัน
อยูแ ลวควรนํากลยุทธที่ 2 กลยุทธที่ 3 และกลยุทธที่ 4 ไปปรับใชในการจัดการเครือขายใหสอดคลองกับบริบท
ของแตละพื้นที่
1.2 เครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่
พิเศษภาคเหนือตอนบนแตละเครือขาย ควรนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใตรูปแบบเครือขาย
ความรวมมือดังกลาวตอตนสังกัดเพื่อผลักดันใหความเปนเครือขายถูกกําหนดไวในระบบราชการ ซึ่งจะเปน
ผลดีตอการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือในกิจกรรมของเครือขายไดถูกตอง ชัดเจน มากขึ้น
1.3 สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาขนาดเล็กทีต่ งั้ อยูใ นเขตพืน้ ทีพ่ เิ ศษภาคเหนือ
ตอนบน ควรศึกษาสภาพปญหาและทบทวนสถานภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กในพื้นที่ จัดทําแผนที่
สถานศึกษาขนาดเล็ก และนํากลยุทธการเสริมสรางประสิทธิภาพการกอรูปเครือขายความรวมมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนไปใชในการกระตุนใหเกิดพลัง
ความรวมมือแบบเครือขายเพื่อแกปญหาหรือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก
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2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบนระหวางกลุมที่นํากลยุทธการจัดการเครือขายทั้ง 4 กลยุทธไปใชกับ
สถานศึกษากลุมที่ไมไดนํากลยุทธนี้ไปใช
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