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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มี 3 ขั้นตอน คือ
1) การศึกษาสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผูใหขอมูล จํานวน 376 คน 2) การสรางระบบการจัดการ
ความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตโดยใชเทคนิคการสัมมนาผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 17 คน และ3) การทดลองใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะห
ขอมูลโดยใช คาเฉลี่ยเลขคณิต
ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขตมีสภาพการปฏิบัติงานที่เปนจริงโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางและมีสภาพการปฏิบัติงาน
ที่คาดหวังโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต ดําเนินการความรวมมือทางวิชาการโดยการจัดการดวยวงจรคุณภาพ (PDCA)
มีคุณภาพในระดับมาก 3) ผลการทดลองใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ ดานการพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษา พบวา กลุมผูทดลองใชระบบมีความพึงพอใจตอการนําระบบไปใชในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก
คําสําคัญ: ระบบการจัดการ / ความรวมมือทางวิชาการ / สถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต
Abstract
The purpose of this research was to develop the academic collaboration
management system of school-cluster campus network under the Secondary Education
Service Area Ofﬁce 42. The research method comprised three steps as follows: 1) studying
the conditions of academic collaboration management of school-cluster campus
network under the Secondary Education Service Area Ofﬁce 42 by surveying the opinions
of 376 respondents; 2) constructing the academic collaboration management system by
17 experts through seminar conducting; and 3) experimenting the academic collaboration
management system of school-cluster campus network. The tools used in the research
were the 5 rating - scaled questionnaires. The data were analyzed by mean.
The research results were as follows: 1) overall, the conditions of academic
collaboration management of school-cluster campus network were average in actual
implementation and high in desirable implementation; 2) the system of academic
collaboration management of school-cluster campus network was managed by
PDCA cycle and the constructed system was qualiﬁed at a high level; 3) the experiment
results of academic collaboration management system found that, overall, the target group
was satisﬁed with the system applied at a high level.
KEYWORDS: MANAGEMENT SYSTEM / ACADEMIC COLLABORATION / SCHOOL–CLUSTER
CAMPUS NETWORK
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บทนํา
การบริหารและการจัดการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคของระบบบริหารจัด
การศึกษา คือ การศึกษาไทยมีการบริหารจัดการแบบรวมอํานาจอยูที่ศูนยกลางซึ่งเปนไป
ตามระบบบริหารราชการแผนดิน กอใหเกิดจุดออนทั้งดานการบริหารจัดการ และคุณภาพ
การศึกษาทีย่ งั ไมสามารถพัฒนาคนไทยใหมศี กั ยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวติ อยางมีคณ
ุ ภาพ
ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไมสามารถพัฒนาและสรางสรรคสังคมประเทศชาติให
เจริญกาวหนาทัดเทียมในสังคมโลกได ซึ่งเปนปญหาวิกฤตที่จะตองแกไขอยางรวดเร็ว และ
จริงจัง รัฐจึงไดกําหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 เนนใหกระทรวงศึกษาธิการมีการกระจายอํานาจและการจัดการศึกษา ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, 2546) นอกจากนี้ ระบบการศึกษาไทยกําลังประสบปญหาสําคัญ
ประการหนึ่งคือ โรงเรียนขนาดเล็กมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดทัดเทียมโรงเรียนขนาดใหญ ซึ่งพบปญหาสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคอนขางตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญเนื่องจากความไมพรอม
ทางดานปจจัย เชนครูไมครบชั้น ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะ
สื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ไมสามารถจัดสอนวิชาที่ถนัดหรือตามสาขาวิชาเอก นักเรียน
มาจากสภาพครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน 2) การลงทุนทางการศึกษาสูงมากเมือ่ เทียบกับจํานวน
นักเรียนทั้งงบประมาณการดําเนินการ แตในทางตรงขามปรากฏวายังมีความขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ ครู อาคารเรียน และ 3) ปญหาดานขวัญและกําลังใจของบุคลากร ขวัญและกําลังใจ
ของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กจะดอยกวาโรงเรียนขนาดใหญมีการขอยายสูงในแตละป
ดวยขาดพลังในการทํางาน ขาดความกาวหนา เปนขอจํากัดในการจําทําผลงานของครูรวมทั้ง
การเลื่อนตําแหนงและระดับของผูบริหารโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2549)
การรวมมือกันในการศึกษานัน้ ยอมเปนสิง่ ดีกบั ทุก ๆ ฝาย โดยเฉพาะกับตัวนักเรียนเอง
ซึง่ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอืน่ นัน้ จําเปนตอง 1) ประสาน
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ความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกลเคียงภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับองคกรตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546) สอดคลองกับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ที่วา
องคประกอบของการบริหารแบบมีสว นรวมทีส่ าํ คัญคือความรวมมือกับองคกรหรือกลุม กิจกรรม
เปนการเฉพาะ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
ซึ่ ง การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ที่ อ ยู  บ นพื้ น ฐานของความเข า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
การทํางานรวมกัน การแบงงานกันทํา การแบงปนความรูและประสบการณรวมกัน บทบาท
ของความรวมมือจะขยายออกไปจากการใหความรวมมือทางดานการศึกษาไปสูความรวมมือ
ในการสรางความเขมแข็งในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมควรจัดกลุมบุคคล
หรือหนวยงาน/องคกรที่สมัครใจที่จะทํากิจกรรมรวมกันในลักษณะเครือขายความรวมมือ
ภายใตหลักการกระจายอํานาจและความเปนนิติบุคคล โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนํา
ทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม คลองตัว
สมบูรณ เรียบรอย มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2545; เมตต เมตตการุณณจิต, 2547; Greenberg & Baron,
1995; อางถึงใน พิสิฐ เทพไกรวัล, 2554)
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไดนําหลักการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การสรางเครือขาย ความรวมมือในรูปแบบของสหวิทยาเขต ซึง่ เปนรูปแบบหนึง่ ทีด่ าํ เนินการใน
ปจจุบันซึ่ง พนม พงษไพบูลย (2541) สรุปไวคือ หลักความรวมมือกันอยางเปนเครือขาย
หลักความรวมมือเปนเครือขายระหวางสถานศึกษา และแหลงบริการทางการศึกษาในพื้นที่
เดียวกัน คือ ตนความคิดของการจัดการศึกษาแบบ “สหวิทยาเขต” การกําหนดสหวิทยาเขต
ก็คือ การกําหนดกรอบขอบเขตบริการทางการศึกษามีกรอบพื้นที่บริการที่ชัดเจนจะเปน
ประโยชนยิ่งตอการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อใหทุกคนไดเรียนอยางทั่วถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (2556) ไดสรุปเกี่ยวกับสภาพ
การดําเนินการของเครือขายสหวิทยาเขตวา การบริหารเครือขายความรวมมือของสหวิทยาเขต
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ในพื้ น ที่ นั้ น มี ห ลั ก การในการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประสานสั ม พั น ธ ร  ว มกิ จ กรรมตาม
วัตถุประสงค รวมวางแผน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชน เนนการเติม
เต็มใหแกกนั โดยโรงเรียนใดมีจดุ แข็งในดานใด ไมวา จะเปนการจัดการศึกษาหรือการจัดกิจกรรม
แหลงเรียนรู ที่จะเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน เผยแพรวิธีการดําเนินงานหรือกลยุทธใน
การปฏิบัติใหแกโรงเรียนในเครือขาย หรือชวยเหลือโรงเรียนที่ยังมีจุดออนในเรื่องนั้น ๆ แตใน
ทางปฏิบัติบางเครือขายไมสามารถปฏิบัติไดดีเทาที่ควร ทําใหประสิทธิผลในการบริหาร
เครือขายลดนอยลงอันเนื่องมาจากปญหาดานบุคลากร ไดแก ภาวะผูนําของผูประสานงาน
เครือขาย สมาชิกขาดความรวมมือ ปญหาดานวัฒนธรรมองคกรแตละโรงเรียนมีการแขงขัน
ทางดานวิชาการ ทําใหเกิดการชวยเหลือทางดานวิชาการนอย โรงเรียนตองปฏิบัติงาน
ตามนโยบายตาง ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษา ทําใหการรวมตัวในลักษณะเครือขาย
โรงเรียนเพือ่ รวมกันแกปญ
 หาจึงมีนอ ย ปญหาดานกระบวนการและปญหาดานบริหารเครือขาย
ไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควรอาจเกิดจากสาเหตุความไมพรอมและความไมเขาใจ ดังนั้น
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตที่มีประสิทธิผล
ไดนนั้ ผูม สี ว นเกีย่ วของในการบริหารสถานศึกษา จําเปนตองหาแนวทางเพือ่ พัฒนาโดยเฉพาะ
การใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษามาบริหารจัดการสถานศึกษา
ทําใหผวู จิ ยั มีความสนใจและตองการศึกษาเกีย่ วกับระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษาวาควรจะมีระบบการจัดการใดบางมาเปนแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา เพื่อที่จะทําใหสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขตประสบความสําเร็จในการจัดการความรวมมือทางวิชาการจนทําใหเกิดประสิทธิผล
โดยอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ เปนแนวทางในการศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคหลักเพือ่ พัฒนาระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 โดยมีวัตถุประสงคยอย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
3. เพื่อศึกษาผลการใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขาย สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 แบงออก
เปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถาน
ศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
1.1 ศึกษาเอกสารที่เปนแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสภาพการจัดการความรวมมือ
ทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ตามขอบขายการบริหารงานดานวิชาการในสถานศึกษา 12 งาน (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2546) คือ 1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ดานการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 3) ดานการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 5) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) ดานการ
พั ฒ นาแหล ง เรี ย นรู  7) ด า นการนิ เ ทศการศึ ก ษา 8) ด า นการแนะแนวการศึ ก ษา
9) ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) ดานการสงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน 11) ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 12) ดาน
การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
1.2 ศึกษาสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยศึกษาสภาพการปฏิบตั ิ
งานที่เปนจริงและสภาพการปฏิบัติงานที่คาดหวัง ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่
เกีย่ วของกับสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จํานวน 58 โรงเรียน ประกอบดวยผู
บริหารและครูจํานวน 2,368 คน ผูใหขอมูล จํานวน 376 คน แบงเปนผูบริหาร 58 คน ครู
318 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
ความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
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ของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต โดยวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ สวนขอมูลจากแบบสอบถามที่เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)
ตอนที่ 2 การสรางระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาใน
เครือขาย สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
2.1 ยกรางระบบการพัฒนาระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จากแนวคิด
ทฤษฎีโดยระบบประกอบไปดวยปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต
(Product) และขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนกรอบแนวทางในการจัดการความรวมมือ
ทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 โดยมีกระบวนการในการบริหารงานดานวิชาการในสถานศึกษา 12 งาน
และขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานดานวิชาการดวยระบบคุณภาพ (PDCA) และจัดทํา
คูม อื การดําเนินการตามระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต
2.2 ตรวจสอบยืนยันระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขตสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยใชเทคนิค
การสัมมนาผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship discussion) จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย ไดแก แบบบันทึกการสัมมนาแบบประเมินคูมือการดําเนินการตามระบบและแบบ
ประเมินคุณภาพของระบบ วิเคราะหขอมูลจากการสัมมนาผูเชี่ยวชาญ โดยวิเคราะหเนื้อหา
และนําเสนอโดยเขียนบรรยายเปนความเรียงวิเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากแบบประเมิน โดยคํานวณ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แกไข ไดระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่สมบูรณ
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ตอนที่ 3 การศึกษาผลการใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถาน
ศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
3.1 ผูว จิ ยั ไดนาํ ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ซึง่ มีสภาพทีค่ าดหวังเปนอันดับแรก ไปทดลองใชกบั สหวิทยาเขตพนารักษ ระหวาง
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ซึ่งผูบริหารและทีมงานวิชาการใหความ
รวมมือในการนําระบบไปใช โดยไดประชุมวางแผน และทําขอตกลงรวมกันในการนําการจัดการ
ความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรไปใช ประกอบกับ เปนชวงเวลาทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใหไดกรอบโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาไวใชรวมกันในสหวิทยาเขต กอนเปด
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ตามกระบวนการดังนี้

ภาพ 2 ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
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3.2 ดําเนินการประเมินผลการใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถาน
ศึกษาในเครือขาย สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ใน
สถานการณจริงโดยเลือกทดลองใชกระบวนการบริหารงานวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง คือ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยประเมินความพึงพอใจของผูม สี ว นเกีย่ วของในการนําระบบ
การจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตไปใช วิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินโดยคํานวณคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปรากฏดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอ มูลเกีย่ วกับสภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาใน
เครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดานกระบวนการ
สภาพทีเ่ ปนจริง
M SD แปลผล
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.31 1.03 ปานกลาง
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.33 1.07 ปานกลาง
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3.32 1.06 ปานกลาง
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.24 1.11 ปานกลาง
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
3.21 1.07 ปานกลาง
การศึกษา
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู
3.20 1.04 ปานกลาง
7. การนิเทศการศึกษา
3.29 1.09 ปานกลาง
8. การแนะแนวการศึกษา
3.12 1.10 ปานกลาง
9. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.29 1.04 ปานกลาง
สถานศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
3.15 1.05 ปานกลาง
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนา
3.19 1.02 ปานกลาง
วิชาการกับสถานศึกษาอื่น
12. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชากาแก
3.22 1.08 ปานกลาง
บุคคลครอบครัวองคกรหนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รวม
3.23 0.98 ปานกลาง
รายการ

สภาพทีค่ าดหวัง
M SD แปลผล
4.49 0.76 มาก
4.42 0.77 มาก
4.44 0.74 มาก
4.40 0.74 มาก
4.47 0.75 มาก
4.40
4.39
4.40
4.45

0.76
0.76
0.72
0.72

มาก
มาก
มาก
มาก

4.39 0.73
4.36 0.77

มาก
มาก

4.40 0.74

มาก

4.42 0.80

มาก
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ขอมูลจากตาราง 1 พบวา โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติงานที่เปนจริงในระดับ
ปานกลาง (M = 3.23, SD=0.98) เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา รายการทีม่ คี า เฉลีย่ สูงสุดคือ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู (M = 3.33, SD= 1.07) รองลงมาคือ การวัดผลประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน (M = 3.32, SD= 1.06) และมีสภาพการปฏิบตั งิ านทีค่ าดหวังโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก (M= 4.42, SD= 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (M = 4.49, SD= 0.76) รองลงมาคือ การพัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (M = 4.47, SD= 0.75) ซึง่ แสดงวา สภาพการจัดการ
ความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีสภาพการปฏิบัติงานที่คาดหวังสูงกวาสภาพการปฏิบัติงาน
ที่เปนจริงในทุก ๆ ดาน
2. ผลการสรางระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ผานการสัมมนาผู
เชี่ยวชาญ (Connoisseurship discussion) พบวาระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 เปนการบริหารงานโดยใชแนวคิดเชิงระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ดําเนินการความรวมมือทางวิชาการโดยการจัดการดวยวงจร
คุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย การวางแผนการดําเนินตามแผนการตรวจสอบ และการปรับปรุง
แกไขโดยนําภารกิจการบริหารงานดานวิชาการในสถานศึกษา 12 ดาน มาดําเนินการรวมกัน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กอใหเกิดประสิทธิภาพมีรายละเอียดดังภาพ 3
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ภาพ 3 ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของระบบการจั ด การความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของ
สถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปรากฏดังตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของระบบการจั ด การความร ว มมื อ ทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดานกระบวนการ
ความเหมาะสม
M SD แปลผล
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.64 0.58 มาก
2. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.79 0.47 มาก
3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.79 0.43 มาก
สถานศึกษา
4. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3.72 0.45 มาก
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู
3.71 0.52 มาก
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.70 0.50 มาก
7. การแนะแนวการศึกษา
3.64 0.48 มาก
8. การพัฒนาแหลงเรียนรู
3.67 0.49 มาก
9. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 3.69 0.52 มาก
ครอบครัวองคกรหนวยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
3.67 0.47 มาก
11. การนิเทศการศึกษา
3.78 0.41 มาก
12. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 3.81 0.43 มาก
กับสถานศึกษาอื่น
รวม
3.71 0.49 มาก
รายการ

ความเปนไปได
M SD แปลผล
3.67 0.51 มาก
3.74 0.44 มาก
3.78 0.47 มาก
3.67
3.61
3.64
3.76
3.72
3.76

0.49
0.55
0.50
0.43
0.47
0.45

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.73 0.45
3.76 0.43
3.88 0.41

มาก
มาก
มาก

3.73 0.47

มาก

ขอมูลจากตาราง 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดการความรวมมือ
ทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ดานกระบวนการ พบวา โดยภาพรวมดานความเหมาะสมมีคุณภาพ
อยูในระดับมาก (M = 3.71, SD= 0.49) ดานความเปนไปไดมีคุณภาพ อยูในระดับมาก
(M = 3.73, SD= 0.47) 3. ผลการทดลองใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของ
สถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปรากฏดังตาราง 3–4
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ตาราง 3 รายงานผลการทดลองใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขตดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สหวิทยาเขตพนารักษ
กระบวนการปฏิบัติ

ผูดําเนินการ

ระยะเวลา/สถานที่

1. ประชุมกําหนดนโยบาย
แนวทางและแต ง ตั้ ง
คณะทํางานเพือ่ พัฒนา
กรอบโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขต

ประธานสหวิ ท ยาเขต 16 ก.พ. 58 ณ หอง
พ น า รั ก ษ  แ ล ะ ค ณ ะ ผูอํานวยการโรงเรียน
กรรมการสหวิทยาเขต บานไรวิทยา
พนารักษ

1.1 ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ
กรรมการดําเนินการ
ในการทบทวนขอมูล
สารสนเทศพื้นฐาน
ความจําเปนในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
ก า ร จั ด ทํ า ก ร อ บ
โครงสรางหลักสูตร

รองผูอ าํ นวยการโรงเรียน 19 ก.พ. 58
บานไรวทิ ยา (เลขาคณะ ณ หองโสต
กรรมการดํ า เนิ น การ) โรงเรียนบานไรวิทยา
และคณะกรรมการ
ดําเนินการ

1.2 ประชุ ม ครู แ ต ล ะ
โรงเรียนในการศึกษา
สํารวจทบทวนขอมูล
สารสนเทศพื้นฐาน
ความจําเปนในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
ก า ร จั ด ทํ า ก ร อ บ
โครงสรางหลักสูตร
สหวิทยาเขตพนารักษ
2. ประชุมปฏิบตั กิ ารรวม
กั น ในการวิ เ คราะห
และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดทํา
กรอบโครงสราง
หลั ก สู ต รแยกตาม
กลุมสาระการเรียนรู

รองผูอ าํ นวยการโรงเรียน
กลุม การบริหารวิชาการ/
หัวหนากลุม งานวิชาการ
และหัวหนางานพัฒนา
หลักสูตร

20-27 ก.พ. 58
ณ โรงเรียนใน
สหวิทยาเขตพนารักษ
ทั้ง 7 โรงเรียน

หัวหนากลุมสาระและ 2-6 มี.ค. 58
ตั ว แ ท น ก ลุ  ม ส า ร ะ หองประชุมกลุมสาระ
โรงเรียนละ 2 คน
โรงเรียนบานไรวิทยา

ผลการดําเนินการ
มีนโยบายและแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในเครือขาย
สหวิ ท ยาเขตร ว มกั น
และ มี คณะกรรมการ
ดําเนินการในเครือขาย
สหวิทยาเขตชัดเจน
มี ข  อ มู ล สารสนเทศ
พื้นฐานเพื่อเปน กรอบ
แนวทางในการพั ฒ นา
หลักสูตรและจัดทํากรอบ
โครงสร า งหลั ก สู ต ร
สหวิทยาเขตพนารักษ

มี ข  อ มู ล สารสนเทศ
พื้ น ฐ า น ข อ ง แ ต  ล ะ
โรงเรียนเพื่อเปนกรอบ
แนวทางในการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รและจั ด ทํ า
กรอบโครงสรางหลักสูตร
สหวิทยาเขตพนารักษ
ไดกรอบโครงสราง
รายวิชาในแตละกลุม
สาระการเรียนรู
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ตาราง 3 (ตอ) รายงานผลการทดลองใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาใน
เครือขายสหวิทยาเขตดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สหวิทยาเขตพนารักษ
กระบวนการปฏิบัติ

ผูดําเนินการ

ระยะเวลา/สถานที่

ผลการดําเนินการ

3. รวมมือกันในการยก
รางกรอบโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา
ในสหวิทยาเขตพนารักษ

หัวหนากลุม งานวิชาการ 9-10 มี.ค. 58
หั ว หน า งานหลั ก สู ต ร ณ หองโสต
หัวหนากลุมสาระและ โรงเรียนบานไรวิทยา
ตัวแทนกลุมสาระ

ได ก รอบโครงสร า ง
หลักสูตรสถานศึกษาใน
สหวิ ท ยาเขตพนารั ก ษ
ฉบับราง

4. รวมมือกันในการจัด
ประชุ ม การวิ พ ากษ
กรอบโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา
ใ น ส ห วิ ท ย า เ ข ต
พนารักษ

ผูบริหาร ศึกษานิเทศก 11 มี.ค.58
หัวหนากลุม งานวิชาการ ณ หองโสต
หั ว ห น  า ง า น พั ฒ น า โรงเรียนบานไรวิทยา
หลักสูตร และหัวหนา
กลุมสาระ

มี ก ารวิ พ ากษ ก รอบ
โครงสร า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่จะนํามา
ใช ร  ว มกั น ในสหวิ ท ยา
เขตพนารักษ

5. ร ว มมื อ กั น ในการ
ปรับปรุงแกไขกรอบ
โครงสร า งหลั ก สู ต ร
ตามข อ เสนอแนะ
ของผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
วิพากษ

หัวหนากลุม งานวิชาการ 12-13 มี.ค.58
หั ว หน า งานหลั ก สู ต ร ณ หองโสต
หัวหนากลุมสาระและ โรงเรียนบานไรวิทยา
ตัวแทนกลุมสาระ

ได ก รอบโครงสร า ง
หลักสูตรสถานศึกษาที่
สามารถนําไปใชรวมกัน
ในสหวิทยาเขตพนารักษ

6. ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สถานศึกษาในสหวิทยา 16-20 มี.ค. 58
สหวิทยาเขตพนารักษ เขตพนารั ก ษ ทั้ ง 7 ณ โรงเรียนใน
นํ า กรอบโครงสร า ง โรงเรียน
สหวิทยาเขต
หลักสูตรไปปรับใชใน
สถานศึกษา

สถานศึกษาในสหวิทยา
เขตพนารั ก ษ มี ก รอบ
โครงสร า งหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษาที่ พ ร อ ม
ใช สํ า หรั บ ป ก ารศึ ก ษา
2558

7. ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
รวมกันนิเทศติดตาม สหวิทยาเขตพนารักษ
ก า ร นํ า ก ร อ บ ทั้ง 7 โรงเรียน
โครงสรางหลักสูตร
สถานศึก ษาไปปรับ
ใชในแตละโรงเรียน

มีแผนการนิเทศติดตาม
การนํากรอบโครงสราง
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ไปใช

16-20 มี.ค.58
ณ โรงเรียนใน
สหวิทยาเขต

354 วารสารครุศาสตร ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ตาราง 3 (ตอ) รายงานผลการทดลองใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาใน
เครือขายสหวิทยาเขตดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สหวิทยาเขตพนารักษ
กระบวนการปฏิบัติ

ผูดําเนินการ

8. สถานศึกษาทบทวน สถานศึกษาใน
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ใช  สหวิทยาเขตพนารักษ
หลั ก สู ต รให มี ค วาม ทั้ง 7 โรงเรียน
เหมาะสมกับบริบท
และสภาพการณ
ปจจุบัน

ระยะเวลา/สถานที่
16-20 มี.ค.58
ณ โรงเรียนใน
สหวิทยาเขต

ผลการดําเนินการ
สถานศึกษาในสหวิทยา
เขตพนารั ก ษ มี ก รอบ
โครงสร า งหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาที่พรอมใช

สรุปผลการนําระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขต ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไปทดลองใช จากมุมมองของผูบ ริหารและครู
พบวา ระบบกอใหเกิดการดําเนินการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขาย
สหวิทยาเขตอยางจริงจัง มีความชัดเจนเขาใจงาย มีกระบวนการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติ
ไดงายไมซับซอน กอใหเกิดความรวมมือในการทบทวน ปรับปรุง การใชหลักสูตรใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณปจ จุบนั ของสถานศึกษา สามารถนําไปปฏิบตั ริ ว มกัน
ในเครือขายสหวิทยาเขตไดเปนอยางดี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษา ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รายการ
1. ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีความชัดเจนเขาใจงาย
2. ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีกระบวนการการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติไดงาย
ไมซับซอน
3. ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ ดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีความเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติรวมกันในเครือขาย
สหวิทยาเขตได
4. การนําระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ ดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใชในเครือขายสหวิทยาเขต
5. การมีสวนรวมในการวิเคราะหและจัดทํากรอบโครงสรางรายวิชา
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู
6. การมีสวนรวมในการวิเคราะหและจัดทํากรอบโครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษา
7. การดําเนินการจัดประชุมการวิพากษกรอบโครงสรางหลักสูตร
ของสหวิทยาเขตพนารักษ
8. การมีสวนรวมในการปรับปรุงแกไขกรอบโครงสรางหลักสูตร
ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
9. กรอบโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาของสหวิทยาเขตพนารักษ
ที่เกิดจากการมีสวนรวมสามารถนําไปปรับใชในสถานศึกษา
ไดอยางเหมาะสม
10. การนิเทศติดตามการนํากรอบโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพนารักษไปปรับใชในสถานศึกษา
ของผูบริหารสถานศึกษา
11. การมีสวนรวมในการทบทวน ปรับปรุงการใชหลักสูตรใหมี
ความเหมาะสมกับบริบทและสภาพการณปจจุบันของสถานศึกษา
12. การดําเนินการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษา
ในเครือขายสหวิทยาเขตดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รวมทั้งหมด

ระดับความพึงพอใจ
M
SD แปลผล
4.40

0.57

มาก

4.40

0.49

มาก

4.36

0.50

มาก

4.27

0.50

มาก

4.30

0.50

มาก

4.37

0.53

มาก

4.36

0.54

มาก

4.33

0.53

มาก

4.36

0.57

มาก

4.29

0.48

มาก

4.40

0.53

มาก

4.44

0.52

มาก

4.35

0.52

มาก
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ขอมูลจากตาราง 4 แสดงวา ในการนําระบบการจัดการเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ไปใช กลุมผูทดลองใชระบบมีความพึงพอใจตอการนําระบบไปใชในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (M = 4.35, SD= 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา รายการที่กลุมผูทดลอง
ใชระบบมีความพึงพอใจตอการนําระบบไปใชสงู สุดคือ การดําเนินการความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษา ในเครือขายสหวิทยาเขตดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก (M = 4.44, SD= 0.52) รองลงมาคือ ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการการปฏิบตั ทิ สี่ ามารถปฏิบตั ไิ ดงา ยไมซบั ซอน
(M = 4.44, SD= 0.49)
อภิปรายผล
1. สภาพการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีสภาพการปฏิบัติงานที่เปนจริงอยูใน
ระดับปานกลาง และมีสภาพการปฏิบัติงานที่คาดหวังอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตใหความสําคัญกับความรวมมือทางวิชาการในการสงเสริม
และพัฒนาการดําเนินงานวิชาการในทุก ๆ ดาน ซึง่ สอดคลองกับผลงานวิจยั ของ ยุพา เวียงกมล
อัดโคดดร และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2556) ที่พบวาการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคาเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงคสูงกวาสภาพปจจุบัน
ในทุกดานโดยเรียงลําดับจากการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
พัชรินทร จันทาพูน และ ปยพงษ สุเมตติกุล (2557) ที่พบวา สภาพปจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคของการบริหารเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก
2. ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่มีผลการประเมินคุณภาพในดาน
ความเหมาะสม และความเปนไปไดในการนําระบบไปใชอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต เปน
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การบริหารงานเชิงระบบ อันประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูล
ปอนกลับ ซึ่งดําเนินการความรวมมือทางวิชาการโดยการจัดการดวยวงจรคุณภาพ (PDCA)
ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข
โดยนําภารกิจการบริหารงานดานวิชาการในสถานศึกษา 12 ดาน มาดําเนินการรวมกันเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทีก่ อ ใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจยั ของ สจีวรรณ ทรรพวสุ
และ ไสว ศิรทิ องถาวร (2555) ซึง่ ผลการวิจยั พบวา กระบวนการดําเนินงานบริหารทางวิชาการ
ประกอบดวย การวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู การวัดผลประเมินผล
ตองมีการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม PDCA และจากสํารวจสภาพปจจุบันพบวาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษามีสภาพการปฏิบัติงานที่คาดหวังในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ในการขับเคลือ่ นการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตมีความจําเปน
ตองกําหนดหลักสูตรเปนอันดับแรกเพือ่ เปนแนวทางใหโรงเรียนไดปฏิบตั ใิ นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ยุพา เวียงกมล อัดโคดดร และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
(2556) และUseem (1994) และจากผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของระบบการจั ด การ
ความรวมมือทางวิชาการทัง้ 12 ดานมีความเหมาะสมและความเปนไปไดในระดับมากสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ธนาธิป พรกุล (2554); ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553); พนม ลิ้มอารีย
(2548); ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2550) และ รุงรัชดาพร เวหะชาติ (2552)
3. ผลการทดลองใชร ะบบการจั ดการความร วมมื อ ทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษา
ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พบวา
ผูมีสวนเกี่ยวของในการนําระบบไปใชมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การดําเนินการของระบบเกิดจากกระบวนการบริหารที่มีสวนรวม มีการดําเนินกิจกรรมที่ทํา
รวมกันของสมาชิกในเครือขายสหวิทยาเขตโดยการดําเนินการมีเปาหมายชัดเจน เปนรูปธรรม
คือ ทุกคนมีสวนรวม รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมกันประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับ พนม
พงษไพบูลย (2541) ที่ไดใหหลักการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาเขตที่วาการจัดการศึกษา
แบบสหวิทยาเขต เปนการกระทํารวมกันประสานทุกฝาย รวมแรงรวมใจ และรวมปองกัน
อยางเปนเครือขาย ดังนัน้ งานทุกอยางรวมแรงรวมใจกันปฏิบตั จิ งึ กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. หนวยงานตนสังกัดทีเ่ กีย่ วของและรับผิดชอบในการบริหารงานในเครือขายสหวิทยา
เขตโดยตรง ควรนําผลการวิจยั ไปใช โดยดําเนินการบริหารและควบคุมบริหารคุณภาพ โดยวงจร
เดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งแตละสหวิทยาเขตควรเลือกดําเนินการตามศักยภาพ จะสงผลใหผูเรียน
มีคุณภาพ ชุมชนใหการยอมรับ ดังนั้นจึงจําเปนตองสงเสริมสนับสนุนอยางจริงจัง
2. หนวยงานตนสังกัดทีเ่ กีย่ วของและรับผิดชอบในการบริหารงานโดยตรงควรรวบรวม
ปญหา และหาทางแกปญ
 หาใหแกสหวิทยาเขต โดยอาจจัดทําเปน SWOT ของแตละเครือขาย
สหวิทยาเขต จากนั้น จัดทําเปนภาพรวมของสังกัด เพื่อจะไดทราบปญหาและความตองการ
ของสหวิทยาเขต โดยกําหนดเปนกลยุทธในการบริหารเครือขายโรงเรียนอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง และควรไดมีการประเมิน กํากับ ติดตาม เพื่อมีการพัฒนาระบบความรวมมือทาง
วิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขตที่มีประสิทธิผล
3. ระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการของสถานศึกษาในเครือขายสหวิทยาเขต
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปนการทํางานทีเ่ ปนระบบมีเปาหมาย
ชัดเจนมีการดําเนินงานตามแผน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไขเปนวงจร
ตอเนื่องเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวัง ดังนั้น สหวิทยาเขตที่จะนําระบบฯ นี้ไปใชควรศึกษา
รายละเอียดของการดําเนินงานตามระบบใหชัดเจน
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาวิจยั ในเรือ่ งระบบตาง ๆ เชน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารทัว่ ไป
การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ใหครอบคลุมระบบบริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะระบบการจัดการความรวมมือทางวิชาการ
ของสถานศึกษา ในเครือขายสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 เทานั้น ควรศึกษาขยายไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ เพื่อคุณภาพของ
ผูเรียน
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