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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 2) เสนอ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 10 คน และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 90 คน รวมทั้งหมด 100 คน เครื่องมือที่ ใช้ เป็น
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.965 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1. การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนาวิชาการพบว่า
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ
นักเรียน รองลงมาคือ การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมมีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การนิเทศติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่วนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมาคือ  การ
นิเทศติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  และที่มีการปฏิบัติการน้อย
ที่สุดคือ มีการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการท างานให้สอดคล้องกับสถานศึกษานั้นๆ 
 2. สภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยด้าน
กิจกรรมของเครือข่ายมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความพร้อมของเครือข่าย และด้านการ
บริหารจัดการเครือข่าย มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนา
วิชาการในแต่ละด้านที่มีค่าความถี่มากที่สุดพบว่าคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดงบประมาณ
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ให้แต่ศูนย์พัฒนาวิชาการ ด้านกิจกรรมของเครือข่ายคือ ควรการจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาวิชาการ และด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคือ ควรมีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง     

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการให้ความคิดเห็นที่มีความถี่มากที่สุดพบว่า ด้านความพร้อม
ของเครือข่ายคือ ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ในการ ประสานงานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ 
ด้านกิจกรรมของเครือข่าย ควรจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาวิชาการ และด้าน
การบริหารจัดการเครือข่ายคือ ควรน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดประชุมหรือ
อบรมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง   
 4. ผลจากสัมภาษณ์ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานคือ การขาดแคลน
บุคลากรขาดแผนการปฏิบัติการ ขาดการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และขาดงบประมาณ
สนับสนุน    
 แนวทางในการปรับปรุงคือควรจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์
พัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน ควรมีเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับศูนย์
พัฒนาวิชาการ และโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละศูนย์
พัฒนาวิชาการควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันและควรจัดเวทีเสวนา
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาการให้กับคณะกรรมการ   
 

ABSTRACT      
The  purposes  of  this  research  were 1) to study the operation  network  

collaboration academic  of  secondary  school, The  Secondary  Educational  Service  
Area  office 32,  and 2) present  the guidelines  for  more  significant  improvement 
and development of  academic  collaborative  network  operation.   The population 
were 100  people including 10 directors  of academic  development centers, 90 
committees  of  the  academic  development  centers. The  research  instruments  
were   reliability  of  0.965  and  the  interview  form.  The  statistics used  to  
analyze  the  data  were.  The results of this research were as follows: 

1)  The  directors   of  academic  development  centers  pointed  out  most  
done  activity  was  students  skills  academic  contest,  the  second  most  done  
activity  was  meeting for  academic  planning, and  the  least  done  activity  was  
supervising  and  following  up  the  centers  conducting. The  committees  of  
academic  development  center replied  that  most  done    activity  was  supervising  
and  following  up  the  centers  conducting,  The  second  was  supervising  and  
following  up  the  centers  conducting,  and  the  least  done  activity  was  planning  
and  target  specifying  with  people  participation. 
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2) The  overall  working  state  of  academic  cooperative  network  was  at  
high  level  with  the  network s activity  was  done  most,  the  secondary  was  the  
readiness  of  the  network ,  and  the  least  done  area  was  the  network  
management. 

3) The  results  of  the  directors  of  academic  development  centers  
opinions  analyzing with  percentage  found  that  the  most  frequent  answer  was  
the  educational  service  area  office  should  provide  budget  for  each  center,  
the activity  that  should  be  done was  organizing  academic  work  exhibitions,  
and  the management  activities  that  should  regularly  ware  checking,  following  
up,  evaluating,  and  supervising  the  centers. 
 The  committees  of  the  academic  development  centers  gave  the  most  
suggestion  on  the  readiness  of  the  network  that   is,  should  be  the  center  
staffs  who  were  responsible  cooperation  between  schools  and  the  centers.  
For  the  activity  of  the   network,  they  suggested  organizing  the  exhibition  to  
show  the  works  of  the  centers,  and  they  suggested  employing  technology  
and  information  system  in  meetings   or  trainings  to  reduce  the  time  and  
expenditures  in  travelling  under  the  area  of  network  management.   

4) The  results  of  the  interviews   the  directors  and  the  committees  
concerning  problems  and  guidelines  for  improving  the  centers  showed  the  
following  ideas.  The  problems  of  working  were  lacking  of  personnel,  action  
plans,  communicating  and  cooperating,  and  budget.     

The  guidelines  for  work  for  working  were  providing  number  of  teachers  
and  educational  personnel  for  each  center,  having  clear  action  plans  
permanent  staff  each  center,  providing  budget  for  the  centers,  having   study  
tours,  sport,  and  seminars  for  strategies  of  driving  the  academic  development  
centers  work.  

 
ค าส าคัญ  
           สภาพการด าเนินงาน เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
          ในสังคมโลกปัจจุบันและโลกอนาคตที่สังคมฐานความรู้ การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยในการพัฒนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับองค์การหน่วยงานของตนและ
สถานศึกษา และสร้างสภาพที่เอ้ือต่อความส าเร็จเช่นนี้  จะท าให้เกิดพลังพัฒนาสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
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อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศให้มีเสถียรภาพและความยั่งยืนตลอดไป (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2553) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มี
ความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาคือ 1) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School-based  Decision  Making) ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 2) การให้ความร่วมมือ  (Collaboration)  ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วม  เป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็น  หรือร่วมก ากับดูแล 3) การกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการบริหารจัดการได้แก่ 
การบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดย
ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และ 4) ความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้  (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของ
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งหลักความรับผิดชอบนี้ถือว่าใครได้รับมอบหมายหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบงานนั้นให้
เกิดผลดีที่สุด และต้องสามารถตรวจสอบความส าเร็จได้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)  

ส าหรับปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลัก 6 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเรียนรู้ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 4) การจัดระบบ
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 5) การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาและ 6) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหลักการและกรอบแนวคิดเน้นการปฏิรูประบบ
การศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การด าเนิน
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจึงบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งเป็นปัจจัย
และวิธีการที่ส าคัญที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นสร้างความก้าวหน้าในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตลอดจนสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อไป   
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 สภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ว่าเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   

2. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
            1.1 ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ านวน 10 คน 
         1.2 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ านวน 90 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ลักษณะของเครื่องมือมี 2 แบบ ดังนี้ 

1. แบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้แก่ 
  1. สถานภาพต าแหน่ง 

 - ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 
      - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ 

ตอนที่  2 แบบส ารวจการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32   

ค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการโดยสามารถเลือกตอบได้มากว่า 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณ (Rating  Scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ซึ่งแบ่งเป็น  5 ระดับ  

ตอนที่ 4 ค าถามปลายเปิด (Open Form) เพ่ือให้ประชากรได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
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2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ประธานศูนย์
พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบปัญหาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลจากการศึกษาแบบส ารวจการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมาคือ การประชุมวาง
แผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การ
นิเทศติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้    

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การ
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมาคือ  การนิเทศติดตาม
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การวางแผน
การ และก าหนดเป้าหมายโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานศึกษานั้นๆ 

 

ตารางท่ี  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง 
                วิชาการใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต    
                32 ตามความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา  
                วิชาการโดยรวมและรายด้าน 
 

ที ่ การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ X  S.D. แปลผล 
1 ด้านความพร้อมของเครือข่าย   3.48 0.47 ปานกลาง 
2 ด้านกิจกรรมของเครือข่าย 3.51 0.44 มาก 
3 ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย 3.41 0.44 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 3.46 0.45 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า  ประธานศูนย์และคณะกรรมการศูนย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต  32  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ( X =3.46 , S.D.=0.45)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านกิจกรรมของเครือข่ายมีการ
ด าเนินงานสูงสุด ( X =3.51, S.D.=0.44)  รองลงมาคือ ด้านความพร้อมของเครือข่าย ( X =3.48, 
S.D.=0.47) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย  ( X =3.41, S.D.=0.44) 
ตามล าดับ 
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 2. ผลจากการศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของประธาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์วิชาการเป็นรายด้านพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณารายข้อพบว่า 
  2.1 ด้านความพร้อมของเครือข่าย ข้อ 3 การคัดเลือกคณะกรรมการที่จะมาท างาน
ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ข้อ 9 ศูนย์พัฒนาวิชาการที่ได้รับการจัดขึ้นมีความพร้อมที่
จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และข้อ 8 การได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

       2.2 ด้านกิจกรรมของเครือข่าย ข้อ 17 การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆร่วมกับ
ชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อ 11 การประชุมวางแผนการท างานร่วมกันของศูนย์พัฒนาวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด   

       2.3 ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ข้อ 26 การจัดสรรงบประมาณในการให้
บุคลากรแต่ละศูนย์ไปอบรมเพ่ือพัฒนาศูนย์วิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อ 25 ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด    

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ และสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากการ
สัมภาษณ์  เป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. ปัญหาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากการสัมภาษณ์พบปัญหา 
ที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1 ขาดแคลนบุคลากร  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
      1.2 ขาดแผนการปฏิบัติการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
    1.3 ขาดการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดีต่อเนื่อง จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 
               1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

2. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากการสัมภาษณ์
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดังนี้ 

 2.1 ควรจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 2.2 ควรมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
 2.3 ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ือสะดวกในการติดต่อสื่อและการ

ประสานงานกับศูนย์พัฒนาวิชาการและโรงเรียน 
 2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละศูนย์พัฒนา

วิชาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากการสัมภาษณ์
มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
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  3.1 ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ตัวแทนนักเรียนของแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ
ศูนย์ละ 5 คน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาวิชาการที่
ประสบความส าเร็จ 
  3.2 ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันของแต่ละศูนย์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  3.3 ควรจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาการไปสู่
ความส าเร็จอย่างม่ันคงและยั่งยืนต่อไป    
 
อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

          จากผลการศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติโดยอยู่ในระดับมาก  ด้านกิจกรรมของ
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านความพร้อมของเครือข่ายและด้านการบริหารจัดการเครือข่าย
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ  
มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานของศูนย์เครือข่าย
และตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือในการยกระดับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในด้าน
กิจกรรมของเครือข่าย และด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ (สมศักดิ์  ภู่วิภา
ดาวรรธน์  และคณะ,  2552)  ได้ศึกษาการวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการ
เรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัย บริบท และเงื่อนไขที่ท าให้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนสรุปได้ดังนี้ ด้านความพร้อมของเครือข่าย  โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจตลอดจน การยอมรับของสมาชิกถึงเป้าหมายของเครือข่าย การส ารวจข้อมูลของเครือข่าย
การสร้างแกนน าเครือข่ายเป็นเบื้องต้น รวมทั้งการจัดทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินการ ด้านกิจกรรม
ของเครือข่าย ควรจัดกิจกรรม 
 ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยเน้นความร่วมมือมืออย่างจริงจัง และต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่สมาชิกทุกคนและทุกสถาบันมีโอกาสใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ างเต็มที่และด้านการ
บริหารจัดการเครือข่าย  จะต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันระดับบริการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่
ชัดเจนมีระบบการสื่อสารประสานงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีโครงสร้างของเครือข่ายแต่ละระดับที่มี
ประสิทธิภาพ การอ านวยการ และการประกันความส าเร็จที่ดี มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
และสมาชิกได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ (พิสิฐ เทพไกรวัล, 2554) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กผลการวิจัยพบว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประกอบด้วย  กระบวนการสร้างเครือข่าย  6 ขั้นตอน  
ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
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3) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 6) ขั้นรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า หากทุกส่วนให้ความร่วมมือกันพัฒนากลุ่มเครือข่าย กลุ่ม
เครือข่ายก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา        

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32   ตามความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนา
วิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะท าให้การด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านความพร้อมของเครือข่าย ควรมีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพราะว่าการด าเนินงานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความต่อเนื่องของเครือข่ายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรต่างๆเข้า
มามีส่วนร่วม  ด้านกิจกรรมของเครือข่ายการวางแผนการท างานร่วมกันของศูนย์พัฒนาวิชาการที่ผ่าน
มามีการวางแผนร่วมกันน้อยท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบางครั้งท าให้เกิด
ปัญหาระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย  และด้านการบริหารเครือข่าย ขาดการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง  การประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้
หน่วยงานอ่ืนๆได้รับข่าวสารกิจกรรม ความเคลื่อนไหวการท างานศูนย์พัฒนาวิชาการ  ที่จัดขึ้น อาจ
จัดท าวารสารประจ าเดือน  
 2. หน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรจะมี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้   
เพ่ือให้แต่ศูนย์มคีวามเข้มแข็งในเชิงวิชาการ 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการจนสามารถ
พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบและต่อเนื่องจนสามารถถ่ายทอดให้กับ
ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. ควรศึกษาเจตคติของครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อการด าเนินงานเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ  
3.  ควรศึกษาแนวโน้มถึงกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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