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--------------------------------บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนินการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้โดย
ใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 9 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้ น 12 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน มีดงั นี้ 1) จัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2) ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย 3) วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง และ
4) ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้านปั ญหา อุปสรรค ที่พบเกิ ดจากเขตพื้นที่ รับผิดชอบทับซ้อนของ
เครื อข่าย ขาดการเห็ นความสาคัญของเครื อข่าย ครู ไม่ยอมรั บการเปลี่ ยนแปลง ขาดการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ การ
แทรกแซงของเครื อข่ายทางการเมื อง (แอบแฝง) การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การใช้
เครื อข่ายมีอย่างจากัด ขาดการประชาสัมพันธ์ ภาระงานของสถานศึกษามีมาก ขาดการกากับดูแลและติดตาม ขาดการ
จัดทาทะเบียนเครื อข่าย และ ขาดความต่อเนื่ องในการใช้เครื อข่าย ด้านแนวทางการใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการ
บริ หารจัดการการเรี ยนรู้ มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาปั ญหา ความต้องการจาเป็ น 2) การร่ วมวางแผนและสร้าง
ข้อตกลง 3) การบริ หารจัดการและการดาเนินการ 4) การขยายเครื อข่าย 5) การรักษาสัมพันธภาพและให้ความสาคัญ
และ 6) การนิ เทศติดตามและประเมินผล ด้านการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมื อให้เกิ ดความ
ยัง่ ยืน มีดงั นี้ 1) การกาหนดนโยบายโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาว 2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3)
การมีส่วนร่ วม ร่ วมมือ ร่ วมใจและเป็ นกัลยาณมิตร 4) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีภาวะผูน้ า 5) การสร้างความตระหนัก
ในการใช้เครื อข่ายและการสร้ างกลุ่มเครื อข่าย 6) การประชาสัมพันธ์ผลการใช้เครื อข่าย 7) ผูม้ ี ส่วนร่ วมในความ
ร่ วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย และ 8) การกากับ ติดตาม สนับสนับ ส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: คาสาคัญ การบริ หารจัดการการเรี ยนรู้, เครื อข่ายความร่ วมมือ
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ABSTRACT
This research aims to study the condition, problems, and guidelines on learning management by using
corporative network for development of educational management quality of schools under Bangkok Metropolitan
Administration. The key informants consisted of 12 persons: 9 administrators and 3 experts, obtained by using
Purposive Sampling. Research tool was Semi-Structured Interview.
The results revealed that learning management condition in schools was as follows: 1) providing various
styles of learning management by emphasizing on child-centered learning; 2) producing and using various kinds of
media, innovations, and learning sources; 3) measuring and evaluating results based on actual condition; and 4)
designing and establishing learning management plan. Problems and obstacles were caused by overlapped
responsible areas of the network, lack of realization on importance of network, teachers’ rejection on changes, the
lack of reliability building, (hidden) intervention of political network, COVID-19 pandemic, limited use of network,
lack of public relation, workload of schools, lack of supervision and observation, lack of network registration, and
lack of network’s continuous use. The guidelines for using corporative network for learning management consisted
of 6 procedures as follows: 1) studying on problems and needs; 2) planning and making agreement; 3) managing
and performing operations; 4) expanding network; 5) maintaining relationship and emphasis; and 6) orientation,
monitoring, and assessment. Learning management based on corporative network for sustainability was as follows:
1) Establishing policy by establishing long-term development of educational quality plan; 2) building organizational
culture; 3) participating and being good friends; 4) leadership of school administrators; 5) building realization on
the use of network and building network group; 6) publicizing the results of the use of network; 7) persons
participating in cooperation must gain interest for both parties; and 8) continuous supervision, monitoring, support,
and promotion.
Keywords: Learning Management, Corporative Network
1. บทนา
การศึ กษาเป็ นพื้นฐานในการสนับสนุ นการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ ชาติ ทุกด้านที่ กาหนดไว้ประสบ
ความสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิ จ และการเตรี ยมพลเมืองเพื่อเรี ยนรู ้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาได้จดั ทาแผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 25602579 เป็ นแผนระยะยาว 20 ปี กาหนดวิสัยทัศน์ จุ ดมุ่งหมาย เป้ าหมาย ตัวชี้ วดั และยุทธศาสตร์ ของแผนการศึกษา
แห่งชาติไว้ดงั นี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็ นสุ ข สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ยึดหลักการ เป้ าหมาย และแนวคิด
ต่อไปนี้ 1) หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พฒั นาตามความพร้อมและ
ความสามารถให้บรรลุขีดสู งสุ ด มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดารงชีวิต 2) หลักการจัดการ
ศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทัว่ ถึง (Inclusive Education) เป็ นการจัดการศึกษาสาหรับผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย ไม่วา่
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จะเป็ นผูเ้ รี ยนกลุ่มปกติ กลุ่มด้อยโอกาสที่มีความยากลาบากและขาดโอกาสเนื่ องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิ
สังคม 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความพอประมาณ มีการตัดสิ นใจที่มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน
ที่ดีในตัว และ 4) หลักการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนของสังคม (All for Education) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิ ทธิ ภาพให้กบั ประชาชนทุกคน ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของสังคมทุกภาคส่ วน สนับสนุ นการมีส่วนร่ วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษา โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรต่าง ๆ จะ
ได้รับการส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมจัดการศึกษา เสนอแนะ กากับติดตาม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรู ปแบบต่าง ๆ
ตามความพร้อมเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2560, น. 75-78) โดยการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นการศึกษาที่เน้นคนมีปัญญาเพราะปั ญญาของคนจะช่วยในการพัฒนาชาติ โดยการศึกษาในยุคนี้ ควรใช้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้เน้นการศึกษาผ่านปวงชน เป็ นการศึกษาที่เน้นวิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและรวมพลัง การเรี ยนการสอน
ที่ให้ผเู้ รี ยนสร้างความรู ้เอง โรงเรี ยนต้องจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน ทักษะการคิดเพื่อสร้างความรู ้ ค้นหาความรู ้จากแหล่ง
ต่าง ๆ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือก และตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558, น. 43)
กรุ งเทพมหานคร เป็ นองค์ ก รท้ อ งถิ่ น รู ปแบบพิ เ ศษ มี ร ะเบี ย บการปกครองตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการบริ หารราชการกรุ งเทพมหานคร โดยมีผวู ้ า่ ราชการกรุ งเทพมหานครเป็ นผูก้ าหนดนโยบายในการ
จัดการศึกษาของกรุ งเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการศึกษา มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พัฒนาเด็กในพื้นที่กรุ งเทพมหานครเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งองค์ความรู ้ มีคุณธรรมและมีทกั ษะในการ
ดารงชีวิต จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2562 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หาร
และการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนิ นการบริ หารและจัดการของสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้าน
วิชาการ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ ใจด้านคุณภาพการศึกษา พบว่า การใช้เครื อข่าย
ความร่ วมมือของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้เกิดความเข้มแข็ง ขาดการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา ขาดระบบการติดตามผลการพัฒนาของผูเ้ รี ยนทาให้ไม่มีความอย่างต่อเนื่ อง ที่จะส่ งผลต่อการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ (สานักงานยุทธศาสตร์ การศึกษา สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร, 2563, น. 410) และสอดคล้องกับ บุญเพิ่ม สอนภักดี, ฉลอง ชาตรู ประชีวิน และสุ กญั ญา แช่มช้อย (2559, น. 99-113) ที่พฒั นา
รู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมื อเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล พบว่า การจัดการศึกษาที่
นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปได้ อาศัยการบริ หารที่มีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของโรงเรี ยนเป็ นหลัก ซึ่ งได้แก่ ผูเ้ รี ยน
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน มีองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลักสาคัญในการสร้างเครื อข่ายการทางาน จัดการศึกษากับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ทาให้มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อนั จะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ยิง่ ขึ้น
จากความสาคัญของเครื อข่ายความร่ วมมื อในการจัดการศึ กษา และนโยบายในการจัดการศึกษาของ
กรุ งเทพมหานครที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจยั แนวทางการดาเนินการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้
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โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งผลที่ได้
จากการวิจยั ในครั้งนี้จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือ สาหรับสถานศึกษา
ในสังกัดกรุ งเทพมหานคร ที่มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนิ นการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
3. การดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กลุ่ ม ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล ได้แ ก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ ที่ ดารงตาแหน่ ง ผูอ้ านวยการสถานศึ กษา โรงเรี ย นสั งกัด
กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2563 ที่เปิ ดสอนระดับชั้นอนุ บาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แยกตามขนาดของ
โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนขนาดเล็ก (มีจานวนนักเรี ยน 1-400 คน) จานวน 3 คน โรงเรี ยนขนาดกลาง (มีจานวน
นักเรี ยน 401-800 คน) จานวน 3 คน และโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (มีจานวนนักเรี ยน มากกว่า 800 คน ขึ้นไป) จานวน 3
คน รวม 9 คน จากโรงเรี ยนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ผ่านทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ และผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่เคยดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารหรื อที่ปรึ กษาองค์กรด้านการศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถและ/
หรื อมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการเรี ยนรู ้/เครื อข่ายความร่ วมมือ ไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก มี ตาแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์ หรื อวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน รวม
จานวนทั้งสิ้ น 12 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จานวน 4 ข้อ ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น แล้วนาแบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา พบว่า มีค่า
เท่ากับ 1.00 และตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง โดยวิธีตดั สิ นโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า ข้อคาถามทั้ง 4 ข้อ วัดได้ตรงกับ
ลักษณะที่มุ่งวัดได้ดี สามารถใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ ซึ่ งข้อคาถามกึ่งโครงสร้าง จานวน 4 ข้อ ได้แก่
1. การดาเนินการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน มีดาเนินการอย่างไรบ้าง
2. ปั ญหา อุปสรรคที่พบในการดาเนินการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือ มี
อะไรบ้าง
3. ท่านมีแนวทางการใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ อย่างไรบ้าง
4. ถ้าจะบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่
ยัง่ ยืน ท่านมีความคิดเห็นและแนวทางอย่างไร
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
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ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองและการสัมภาษณ์ออนไลน์
โดยได้ขออนุญาตจดบันทึกทุกคาพูด และมีการบันทึกเสี ยงตลอดการสัมภาษณ์
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประมวลความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semistructured Interview) ที่สอบถามสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่าย
ความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร และลงสรุ ป
4. ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเอกสารและผลการสัมภาษณ์ ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 12 คน ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพ ปั ญหา
และแนวทางการดาเนินการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอผลการวิจยั ใน 4 ประเด็น โดยสรุ ปได้มีดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนินการบริ หารจัดการการ
เรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร
ประเด็นคาถาม

สรุ ปผล

1. การดาเนินการบริ หารจัดการ สภาพการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน โดยสรุ ปดังนี้
การ เ รี ย นรู้ ใ น โ ร งเ รี ย น มี
ดาเนินการอย่างไรบ้าง

1. ส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดย
เน้นให้ค รู เปลี่ ย นบทบาทจากผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ยนรู้ การสร้างสรรค์และสร้างองค์ความรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและจัดการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลโดยให้ ผูเ้ รี ย นได้พ ฒ
ั นาเต็ม ตามความสามารถ
ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีมและสร้างความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่ วมกัน
2. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การผลิ ต และใช้สื่ อ นวัต กรรมและแหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่
หลากหลาย โดยเน้นให้ครู มีการผลิตสื่ อและเลือกใช้สื่อที่มีความหลากหลาย
สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะสาระการเรี ยนรู ้ และตาม
ศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดทา ในการใช้
และพัฒนาสื่ อขึ้นใช้เอง รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เอื้อต่อ
การใช้สื่อ
3. ส่ งเสริ มให้ครู ดาเนิ นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง โดยเน้นให้ครู
มีการตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รี ยนเพื่อนาข้อมูลมาวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
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เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งข้อบกพร่ องด้านการเรี ยนรู้และพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยวิเคราะห์
ประเด็นคาถาม

สรุ ปผล
กระบวนการประเมิ น ผล เลื อ กใช้วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่ ส อดคล้อ งกับ
มาตรฐานการเรี ย นรู ้แ ละประเมิน ตามสภาพจริ ง ด้ว ยวิธี ก ารที่ห ลากหลาย
เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล มาใช้ใ นการวางแผนเกี่ ย วกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย นให้ มี
ความรู้ความสามารถและประสิ ทธิภาพ
4. เน้นให้ครู ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยการส่ งเสริ มให้
ครู จดั ทาหรื อสร้างเครื่ องมือ/เอกสารอย่างเป็ นระบบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดประสบการณ์การเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนตามที่กาหนดไว้ในสาระการเรี ยนรู ้ของแต่ละ
กลุ่ม ทาให้ผสู ้ อนมีแนวทางในการสอน ได้ทราบว่าจะสอนอะไร สอนอย่างไร
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างไร สอนโดยใช้สื่อการเรี ยนรู ้ อะไร และสอนแล้ว
บรรลุผลตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้หรื อไม่ การวัดผลประเมิ นผล
อย่างไร โดยดาเนิ นการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ ม าตรฐานและตัวชี้ วดั 2) วิเคราะห์
คาอธิ บายรายวิชารายปี หรื อรายภาค และหน่วยการเรี ยนรู ้ 3) กาหนดจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ/กระบวนการ และ
เจตคติ 4) วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง โดยเลือกและขยายสาระที่เรี ยนรู้ให้
สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน ชุมชนและบริ บทของสถานศึกษา 5) วิเคราะห์กระบวนการ
จัด การเรี ย นรู้ โดยเลื อ กรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ 6)
วิเคราะห์สื่อและแหล่งเรี ยนรู ้ โดยคัดเลือกสื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ ทั้งในและนอก
ห้อ งเรี ย นให้ เ หมาะสม สอดคล้อ งกับ กระบวนการเรี ย นรู ้ และ 7) วิ เ คราะห์
กระบวนการวัด และประเมิ น ผล โดยเลื อ กใช้วิ ธี ก ารวัด และประเมิ น ผลที่
สอดคล้อ งกับ มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละประเมิ น ตามสภาพจริ ง ด้ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย โดยเน้นให้ครู ผสู ้ อนวิเคราะห์ให้ครบทุกขั้นตอน จึงจะส่ งผลให้ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการรู ้มีประสิ ทธิ ภาพได้ดียงิ่ ขึ้น

2. ปัญหา อุปสรรคที่พบในการ

ปั ญ หา อุ ป สรรคที่ พ บในการด าเนิ น การบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ โดยใช้

ด าเนิ น การบริ หารจัด การการ เครื อข่ายความร่ วมมือ มีดงั นี้ เขตพื้นที่รับผิดชอบทับซ้อนของเครื อข่าย ขาดการ
เรี ยนรู ้ โ ดยใช้ เ ครื อข่ า ยความ เห็นความสาคัญของเครื อข่าย ครู ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขาดการสร้างความ
ร่ วมมือ มีอะไรบ้าง

น่ าเชื่ อถือ การแทรกแซงของเครื อข่ายทางการเมือง (แอบแฝง) การแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การใช้เครื อข่ายมีอย่างจากัด ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ภาระงานของสถานศึกษามี มาก ขาดการกากับดูแลและติดตาม
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ขาดการจัดทาทะเบียนเครื อข่าย และขาดความต่อเนื่องในการใช้เครื อข่าย
ประเด็นคาถาม

สรุ ปผล

3. ท่านมีแนวทางการใช้

แนวทางการใช้เครื อข่ ายความร่ วมมื อในการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ มี

เครื อข่ายความร่ วมมือในการ

ขั้น ตอน ดัง นี้ 1) การศึ ก ษาปั ญ หา ความต้อ งการและความจ าเป็ นในการใช้

บริ หารจัดการการเรี ยนรู้

เครื อข่ายความร่ วมมือ 2) การร่ วมวางแผนและสร้างข้อตกลงในการใช้เครื อข่าย

อย่างไรบ้าง

3) การบริ หารจัดการและการดาเนิ นการใช้เครื อข่ายภายใต้ความร่ วมมือ 4) การ
ขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ

โดยการประชาสั ม พัน ธ์ การสื่ อ สารสร้ า ง

ความสัมพันธ์ 5) การรั กษาสัมพันธภาพและให้ความสาคัญกับเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อ โดยการสร้างโอกาส ความเสมอภาค การให้เกี ยรติ เครื อข่าย การสร้ าง
กัลยาณมิตร และ 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้เครื อข่าย
4.

ถ้าจะบริ หารจัดการการ

แนวทางการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อให้เกิด

เรี ยนรู ้ โ ดยใช้ เ ครื อข่ า ยความ ความยัง่ ยืน ได้แก่ ควรกาหนดนโยบายโดยจัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา
ร่ วมมื อ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการ ระยะยาว การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร การมี ส่วนร่ วม ร่ วมมื อ ร่ วมใจและเป็ น
จัดการศึ กษาที่ ยงั่ ยืน

ท่ านมี กัลยาณมิตร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีภาวะผูน้ า การสร้างความตระหนักในการ

ความคิ ด เห็ นและแนวทาง ใช้เครื อข่าย การสร้ างกลุ่มเครื อข่าย การประชาสัมพันธ์ผลการใช้เครื อข่าย การ
อย่างไร

สร้างความรู้ความเข้าใจ ผูม้ ีส่วนร่ วมในความร่ วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์
ทั้งสองฝ่ าย และการกากับ ติดตาม สนับสนับ ส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง

5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื อข่ายความ
ร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอประเด็นในการ
อภิปรายผล ได้วา่
5.1 จากการศึกษาสภาพการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญดาเนิ นการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. จัด การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายโดยเน้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ ด าเนิ น การสนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ค รู จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยเปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้ การสร้างสรรค์และ
สร้างองค์ความรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเ้ รี ยน ให้
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามความสามารถ ส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม
และสร้างความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่ วมกัน สอดคล้องกับ ซาร์ เวดรา (Saavedra, 2012, pp. 9-12) ที่ศึกษาทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาทักษะที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 พบว่า การเรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ต้องเป็ นการเรี ยนการสอนที่เกี่ยวข้องกับตัวผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนต้องตั้งหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่
สาคัญที่สะท้อนถึงตัวผูเ้ รี ยนและครู และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภัทรวรรธน์ นิ ลแก้วบวรวิชญ์ (2559, น. 128)
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เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาเครื อข่าย ความร่ วมมือทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ควรพัฒนาต้นแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เสริ มสร้างองค์ความรู้และทักษะที่สาคัญ สาหรับผูเ้ รี ยน พัฒนารู ปแบบเทคนิควิธีการจัดการเรี ยนการ
สอนให้เหมาะสมในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทาวิจยั รู ปแบบเพื่อเสริ มสร้าง
วิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ดาเนิ นการสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้ครู จดั
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยเน้นให้ครู มีการผลิตสื่ อและเลือกใช้สื่อที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ของแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ และตามศักยภาพของผูเ้ รี ยน โดยการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดทา ใน
การใช้และพัฒนาสื่ อขึ้ นใช้เอง รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ให้เอื้ อต่อการใช้สื่อ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ ภัทรวรรธน์ นิ ลแก้วบวรวิชญ์ (2559, น. 128-129) เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาเครื อข่าย ความร่ วมมือทาง
วิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การ
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2) พัฒนาสื่ อต้นแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 3) พัฒนาครู ผูบ้ ริ หารให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4) ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (EDLTV) 5) นิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) ประสาน
ความร่ วมมือในการส่ งเสริ มการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 7) วิจยั พัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา 8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 9) จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
10) จัดทารายงานการนิทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง ดาเนิ นการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยเน้น
ให้ครู มี การตรวจสอบคุ ณภาพผูเ้ รี ย นเพื่ อ นาข้อ มูลมาวางแผนเกี่ ยวกับ การจัดการเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒนาและปรั บ ปรุ ง
ข้อบกพร่ องด้านการเรี ยนรู้และพัฒนาผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภัทรวรรธน์ นิ ลแก้วบวรวิชญ์ (2559, น.
128) เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาเครื อข่าย ความร่ วมมือทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 1) กาหนดแนวทาง
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรี ยนและสถานศึกษา 2) ส่ งเสริ มและพัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายและสอดคล้องกับ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 3) มีเครื่ องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม 4)
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) 5) ประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (ONET) 6) ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 7) ติดตาม ตรวจสอบ การวัดและประเมินผล การศึกษา 8)
รายงานผลการวัดและประเมินผลการศึกษา และ 9) ส่ งเสริ มให้สถานศึกษานาข้อมูล ผลการประเมินการเรี ยนรู้ทุก
ระดับมาใช้ป รั บปรุ ง และพัฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของครู แ ละการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และสอดคล้อ งกับ
ผลการวิจยั ของ สุ กญั ญา งามบรรจง (2559, น. 142-148) ที่พฒั นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู้เพื่อเสริ มสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
การวัดและประเมินผล เป็ นการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน โดยใช้แนวทางและวิธีการประเมินผลตามสภาพจริ ง
ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน
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4. ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดาเนินการสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วดั วิเคราะห์คาอธิ บายรายวิชารายปี หรื อรายภาค และหน่วยการเรี ยนรู ้ กาหนด
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์สื่อและแหล่ง
เรี ยนรู้ และวิเคราะห์กระบวนการวัดและประเมินผล และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภัทรวรรธน์ นิ ลแก้วบวรวิชญ์
(2559, น. 128) เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาเครื อข่าย ความร่ วมมื อทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย
1) ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และ2) ส่ งเสริ มให้สถานศึกษามี
แผนการจัดการเรี ยนรู้ที่สนองความถนัดของผูเ้ รี ยนเรี ยน และสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ทองจีน (2560 : 228) ที่สรุ ป
แนวคิดเกี่ยวกับแผนการจัดการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการเตรี ยมการสอนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ลวงหน้าเพื่อเป็ นแนว
ทางการสอนสาหรับครู จะช่วยให้การเรี ยนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ข้อมูลที่ผสู้ อน
ต้องเตรี ยมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) การกาหนดจุดประสงค์ 2) การคัดเลือกเนื้ อหา 3) การกาหนดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน 4) การเลือกสื่ อการเรี ยนการสอน และ 5) การวัดผลประเมินผล ผูส้ อนควรได้จดั เตรี ยมข้อมูลเหล่านี้
อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน เพื่อประโยชน์ในการนาไปปฏิบตั ิจริ ง
5.2 จากการศึกษาปั ญหา อุปสรรคที่พบในการดาเนิ น การบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื อข่ายความ
ร่ วมมือ พบปั ญหา อุปสรรค ดังนี้ 1) เกิดจากเขตพื้นที่รับผิดชอบทับซ้อนของเครื อข่าย 2) ขาดการเห็นความสาคัญของ
เครื อข่ าย 3) ครู ไม่ ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง 4) ขาดการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อ 5) การแทรกแซงของเครื อ ข่ ายทาง
การเมือง (แอบแฝง) 6) การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) 7) การใช้เครื อข่ายมีอย่างจากัด 8)
ขาดการประชาสัมพันธ์ 9) ภาระงานของสถานศึกษามี มาก 10) ขาดการกากับดูแลและติ ดตาม 11) ขาดการจัดทา
ทะเบียนเครื อข่าย และ 12) ขาดความต่อเนื่ องในการใช้เครื อข่าย สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ บุญเพิ่ม สอนภักดี,
ฉลอง ชาตรู ประชีวิน และสุ กญั ญา แช่มช้อย (2559, น. 101) ที่พฒั นารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล พบว่า ปั ญหาที่พบในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทยมีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขาดความร่ วมมือในการมีส่วนร่ วมในการจัดการจัดการศึกษาของ
ภาคส่ วนต่างๆ และสอดคล้องกับ ชลธิ ชา การถาง และมะลิวลั ย์ น้อยบัวทิพย์ (2561, น. 83-94) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง การ
พัฒนาแนวทางการสร้างความร่ วมมือของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า สภาพ
ของความร่ วมมือของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยเรี ยงลาดับจากสภาพปั ญหา
ระดับมากไปหาระดับน้อย ได้ดงั นี้ การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม การกาหนดข้อปฏิบตั ิในการประชุม การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อ การสร้ างข้อตกลงร่ วมกันเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจ การระบุ ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย การสนอง
เหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่ วม และการสร้างพันธสัญญาสู่ เป้ าหมายร่ วมกัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากขาดความรู้
ความเข้าใจในการแบ่งบทบาทหน้าที่ ระหว่างหน่ วยงานส่ วนกลาง เขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษายังไม่ชดั เจน
บุคลากรยังขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ิ การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาให้การบริ หาร
บุคคล และงบประมาณขาดแนวทางปฏิ บตั ิที่ถูกต้องและชัดเจน การบรรจุ แต่งตั้งทาให้ภาระงานของบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่มีมากกว่าปกติ
5.3 จากการศึกษาแนวทางการใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ พบว่ามี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) การศึกษาปั ญหา ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้เครื อข่ายความร่ วมมื อ 2) การร่ วมวางแผนและสร้าง

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 402

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ข้อตกลงในการใช้เครื อข่าย 3) การบริ หารจัดการและการดาเนิ นการใช้เครื อข่ายภายใต้ความร่ วมมื อ 4) การขยาย
เครื อข่ายความร่ วมมื อ โดยการประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์ 5) การรักษาสัมพันธภาพและให้
ความส าคัญ กับ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ โดยการสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค การให้ เ กี ย รติ เ ครื อ ข่ า ย การสร้ า ง
กัลยาณมิตร และ 6) การนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้เครื อข่าย สอดคล้องกับ พิสิฐ เทพไกรวัล (2554, น. 164179) ที่วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาด
เล็ ก พบว่ า รู ป แบบเครื อข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้างเครื อข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงานองค์กร
เครื อข่าย 3) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่ วมกัน 4) ขั้นบริ หารจัดการเครื อข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ และ 6) ขั้นรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องกับ ภัทรวรรธน์ นิ ลแก้วบวรวิชญ์ (2559, น. 171-185) ที่วิจยั เรื่ อง รู ปแบบ
การพัฒ นาครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รู ปแบบการพัฒนาครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการ ประกอบด้วย 6
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตระหนักถึงความจาเป็ นในการสร้างเครื อข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครื อข่าย 3) ขั้น
สร้างพันธะสัญญาร่ วมกัน 4) ขั้นบริ หารจัดการเครื อข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 6) ขั้นรักษาความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง
5.4 จากการศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน
พบว่ามี 8 ประเด็น ดังนี้ 1) การกาหนดนโยบายโดยจัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาระยะยาว 2) การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 3) การมีส่วนร่ วม ร่ วมมือ ร่ วมใจและเป็ นกัลยาณมิตร 4) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมีภาวะผูน้ า 5)
การสร้างความตระหนักในการใช้เครื อข่ายและการสร้างกลุ่มเครื อข่าย 6) การประชาสัมพันธ์ผลการใช้เครื อข่าย 7) ผู้
มีส่วนร่ วมในความร่ วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย และ 8) การกากับ ติดตาม สนับสนับ ส่ งเสริ มอย่าง
ต่อเนื่ อง สอดคล้องกับ ยังค์ และคณะ (Young, et al. 2003, pp. 146-158) ที่วิจยั เรื่ อง ความยัง่ ยืนของการดาเนิ นความ
ร่ วมมือระหว่างองค์กร พบว่า สิ่ งที่ทาให้การดาเนิ นความร่ วมมือระหว่างองค์กรเกิ ดความยัง่ ยืน คือ ผูม้ ี ส่วนร่ วมใน
ความร่ วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ ายทั้งผูท้ ี่คาดหวังและผูร้ ับผลประโยชน์ และสอดคล้องกับแคลลัน
และแอชเวิร์ค (Callan; & Ashwork. 2004) ที่วิจยั เรื่ อง ความร่ วมมือและร่ วมทางานระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ พบว่า สิ่ งที่สนับสนุ นให้เกิดความร่ วมมือที่มีประสิ ทธิ ผลของสถานประกอบการกับสถานศึกษา คือ 1)
ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ ายที่ จะร่ วมมื อกัน 2) มี เป้ าหมายและจุ ดมุ่งหมายที่ ตรงกัน รวมทั้งมี วิสัยทัศน์ร่วมของทั้ง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความเคารพและเชื่อใจกันและกัน 4) การติดต่อสื่ อสารที่มีระหว่างกัน 5) ภาวะ
ผูน้ าทั้งสองฝ่ ายที่สามารถหลอมรวมบูรณาการเอากลยุทธ์ กลวิธี การปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และนวัตกรรม
ของทั้งสองฝ่ ายเข้าด้วยกัน 6) การยอมรับความแตกต่างของกันและกัน 7) การยืดหยุน่ ด้วยเวลาและอื่น ๆ กับความเต็ม
ใจที่จะลองทา และสอดคล้องกับ นุชนาถ สอนสง และสงวน อินทร์ รักษ์ (2561, น. 115-132) ที่วิจยั เรื่ อง การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด พบว่า องค์ประกอบการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมของกลุ่มเครื อข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
มีส่วนร่ วมของคณะกรรมการกลุ่มเครื อข่าย 2) บรรยากาศการมีส่วนร่ วม 3) องค์การเครื อข่ายแบบมีส่วนร่ วม 4) การมี
ส่ วนร่ ว มในการพัฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษา 5) ภาวะผูน้ า 6) กิ จ กรรมที่ ท าร่ ว มกัน 7) การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร 8) การใช้
เทคโนโลยี
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
สภาพ ปั ญหาและแนวทางการดาเนิ นการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีสภาพการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน ดังนี้
1) จัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 2) ผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย 3)
วัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง 4) ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่ งปั ญหา อุปสรรคในการดาเนิ นการ
บริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือ เกิดจากเขตพื้นที่รับผิดชอบทับซ้อนของเครื อข่าย ขาดการเห็น
ความสาคัญของเครื อข่าย ครู ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขาดการสร้างความน่าเชื่อถือ การแทรกแซงของเครื อข่ายทาง
การเมือง (แอบแฝง) การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การใช้เครื อข่ายมีอย่างจากัด ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ภาระงานของสถานศึกษามีมาก ขาดการกากับดูแลและติดตาม ขาดการจัดทาทะเบียนเครื อข่าย และ
ขาดความต่อเนื่ องในการใช้เครื อข่าย ดังนั้นแนวทางการใช้เครื อข่ายความร่ วมมือในการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้ มี 6
ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาปั ญหา ความต้องการและความจาเป็ นในการใช้เครื อข่ายความร่ วมมือ 2) การร่ วมวางแผน
และสร้างข้อตกลงในการใช้เครื อข่าย 3) การบริ หารจัดการและการดาเนิ นการใช้เครื อข่ายภายใต้ความร่ วมมือ 4) การ
ขยายเครื อข่ายความร่ วมมือ โดยการประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์ 5) การรักษาสัมพันธภาพและให้
ความส าคัญ กับ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ โดยการสร้ า งโอกาส ความเสมอภาค การให้ เ กี ย รติ เ ครื อ ข่ า ย การสร้ า ง
กัลยาณมิตร และ 6) การนิ เทศติดตามและประเมินผลการใช้เครื อข่าย ซึ่ งแนวทางการบริ หารจัดการการเรี ยนรู้โดยใช้
เครื อข่ายความร่ วมมือให้เกิดความยัง่ ยืน มีดงั นี้ 1) การกาหนดนโยบายโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาว
2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 3) การมีส่วนร่ วม ร่ วมมื อ ร่ วมใจและเป็ นกัลยาณมิตร 4) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องมี
ภาวะผูน้ า 5) การสร้างความตระหนักในการใช้เครื อข่ายและการสร้างกลุ่มเครื อข่าย 6) การประชาสัมพันธ์ผลการใช้
เครื อข่าย 7) ผูม้ ีส่วนร่ วมในความร่ วมมือจะต้องได้รับผลประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย และ 8) การกากับ ติดตาม สนับสนับ
ส่ งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาสภาพ ปั ญหา และแนวทางการดาเนิ นการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ โดยใช้เครื อข่ายความ
ร่ วมมื อในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูล หรื อประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ระบบการจัดการศึ กษาของสถานศึกษาโดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมื อในยุค New normal ให้เกิ ดประโยชน์และมี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการสัมภาษณ์กบั กลุ่มตัวอย่างในโรงเรี ยนต่างสังกัดที่อยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพมหานคร หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้แนวทางในการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือที่มีความหลากหลาย
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