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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 351 คน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความ
คิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก และผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ อาย ุวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ของครูต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น ครูท่ีท างานอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีระดบัความคิดเห็น
ของครูต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .001 

 

ABSTRACT 
The purposes of the study were to study and compare Academic Collaboration Network Administration of 

School Administrators as Perceived by the Teachers under Office of Secondary Educational Service Area 16 in 
academic year 2018. The sample size of the study was 351 teachers. The results of the study showed that the Academic 
Collaboration Network Administration of School Administrators as Perceived by the Teachers under Office of 
Secondary Educational Area Service 16, the overall and each aspects were found at a high level, and comparative study 
of Academic Collaboration Network Administration of School Administrators as Perceived by the Teachers under 
Office of Secondary Educational Service Area 16 classified according to gender, age, education level, working 
experiences.  It was found that the overall and each aspects were not different.  As considered by size of institution as 
overall and each aspects, the teachers’ opinions in different size of school were found significantly different at the .001 
level. 
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บทน า 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ  เป็นกลไกหลกัในการพฒันาก าลงัคนให้มี

คุณภาพ สามารถด ารงชีวติอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ไดก้ าหนดใหส้ังคมมีส่วนร่วม
ในการจดัการศึกษา การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาให้มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมีความ
หลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีจะจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
เพื่อใหก้ารเรียนรู้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนส่วนใหญ่ในประเทศโดย
ยึดหลกัการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม มีการก าหนด และตดัสินใจในกิจกรรมทาง
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารหรือหน่วยงานของตน สนบัสนุนให้สังคมทุกภาคส่วนและทุกระดบัไดพ้ฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพ และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อความส าเร็จจะท าใหเ้กิดพลงัพฒันาการศึกษาท่ีเขม้แขง็อนัจะเป็นรากฐานท่ี
มัน่คงในการพฒันาประเทศอยา่งมีเสถียรภาพ และยัง่ยนื (ประยรู, 2553) การท างานแบบเครือข่ายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด
ของการส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีเพราะสมาชิกเครือข่ายต่างมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายโดยใชก้ลไกของการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสบการณ์ มีการร่วมมือกนัในเร่ืองต่างๆ และยงัท าให้มี
พลงัต่อรองกบัอ านาจต่างๆ ไดดี้ข้ึน การเช่ือมโยงกนัในลกัษณะเครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงเขา้หากนัเป็นเครือข่าย มิใช่
เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความสนใจร่วมกนัในระดบัเพียงแค่การพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือร่วม
สังสรรค์ดว้ยกนัเท่านั้น หากจะตอ้งพฒันาไปสู่ระดบัของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกนัดว้ยเป้าหมายเดียวกนั (กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2556)  

การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษามีความส าคญัอย่างยิ่งยวดต่อการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเม่ือการ บริหารงานวิชาการประสบ
ผลส าเร็จ การบริหารงานวิชาการจึงนบัวา่มีบทบาทสูงสุดต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของการบริหารสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพงานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) อีกทั้งผูน้  าเครือข่ายเป็นบุคคลส าคญั
ท่ีสุดในการก าหนดความส าเร็จหรือความความลม้เหลวของเครือข่าย ดงันั้นผูน้ าเครือข่ายซ่ึงท าหนา้ท่ี ท่ีเป็นผูบ้ริหาร
เครือข่ายซ่ึงจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัการเป็นผูน้ าตลอดจนการมีภาวะผูน้ าท่ีจะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา
องค์การให้เจริญก้าวหน้าและยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จโดยจัดกิจกรรมส าคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจ มีเทคนิค/วิธีการพฒันาสมาชิกมีการสร้างกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ (ภทัร
วรรธน์, 2559) ประเด็นปัญหาการพฒันาคุณภาพการศึกษาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คือสถานศึกษามีความ
ร่วมมือในการพฒันาการศึกษาไม่มากเท่าท่ีควรไม่มีรูปแบบของเครือข่ายท่ีชดัเจนรูปแบบการบริหารงานในสถานศึกษา
ยงัมีลกัษณะต่างคนต่างท า ขาดความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัในการให้ความส าคญักบัการน าความร่วมมือมาใชใ้น
การบริหารงาน และขาดทกัษะในการบริหารความร่วมมือ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งผสมผสานการด าเนินภารกิจและทรัพยากร
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบาย ภายหลงัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไวว้า่ ควรมีการศึกษารูปแบบการจดัการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีท่ี
สามารถให้การศึกษาแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพเพื่อลดขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนโรงเรียนกบัสถาบนัการศึกษา มีการวางระบบการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาโรงเรียนท่ี
ชดัเจนสามารถเป็นท่ีพึ่งพาของครูในโรงเรียนไดเ้ช่น การสร้างเครือข่ายการวจิยัในชั้นเรียน เครือข่ายการทดลองวิธีสอน
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ใหม่ ๆ เป็นตน้ และผลการวิจยัของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) พบวา่ยงัมีความแตกต่างกนัของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงสมควรจดักลุ่มสถานศึกษาในลกัษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใตห้ลกัการกระจายอ านาจ
และความเป็นนิติบุคคลโดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ าทางการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมคล่องตวัสมบูรณ์เรียบร้อยมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ดงัเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
และความมุ่งหวงัของชุมชนทอ้งถ่ินสังคม และประเทศชาติ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 เพื่อ
เป็นแนวทางในบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน และขนาดสถานศึกษา 
 
วธีิการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 16 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 3,643 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 351 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan, 1970) แลว้สุ่มดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา แลว้ใช้
วธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัสลาก 
  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ตอน 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดสถานศึกษา รูปแบบค าถามเป็นแบบปลายปิดใหเ้ลือกตอบ (Check 
List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ดงัต่อไปน้ี 

 5  หมายถึง  การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ อยูใ่นระดบัมาก 
 3  หมายถึง  การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ อยูใ่นระดบันอ้ย 

    1  หมายถึง  การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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 การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดพ้ฒันาข้ึนให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผูพ้ิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 
และน าไปปรับปรุงตามขอ้แนะน าของผูท้รงคุณวฒิุ แลว้จึงน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try  Out) กบักลุ่มประชากรท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จ านวน 30 คน หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s Alpha Coefficients) (Cronbach, 1990) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยมี
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .993 
 วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการช้ีแจงรายละเอียดของการท าวิจยั วตัถุประสงค ์และขอความยินยอมจากครูผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนท่ีมีความสมบูรณ์ทั้งหมด 351 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุวุฒิการศึกษาประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน และขนาดสถานศึกษาโดยวิเคราะห์ค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t – test) ส าหรับการเปรียบเทียบตวัแปร 2 กลุ่ม และการทดสอบเอฟ (F – test) 
ส าหรับการเปรียบเทียบตวัแปร 3 กลุ่ม 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 กลุ่มตวัอย่างเป็นครูสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  จ านวน 351 คน       
เม่ือจ าแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 67.81 เพศชายมีจ านวน 113 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.59 จ าแนกตามตวัแปรอาย ุพบวา่ส่วนใหญ่ครูท่ีมีอายตุั้งแต่ 30 – 40 ปี มีจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.62 รองลงมาครูท่ีมีอายตุั้งแต่ 41 – 50  ปี มีจ านวน 83 คน จ าแนกตามตวัแปรวุฒิการศึกษา พบวา่ส่วนใหญ่ครูท่ีมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 71.51 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 100 คน   
คิดเป็นร้อยละ 28.49 จ  าแนกตามตวัแปรประสบการณ์ท างาน พบว่าส่วนใหญ่ครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 10 ปี ข้ึนไป    
มีจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 42.29 รองลงมาครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5 - 10 ปี มีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.91 และจ าแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ      
มีจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 32.48 รองลงมาครูท่ีปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีจ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.91  
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวม และรายดา้น  ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  ในภาพรวมและรายดา้น 

 

ขอ้ท่ี 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
n = 351 

ระดบั 
X̄  S.D. 

1 กิจกรรมท่ีส าคญัท่ีเสริมประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจ
ของเครือข่าย 

3.9818 0.7289 มาก 

2 เทคนิค วธีิการพฒันาสมาชิกเครือข่าย 3.9967 0.6933 มาก 

3 กระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ 3.9193 0.7954 มาก 

4 คุณลกัษณะท่ีดีของสมาชิกและผูน้ าเครือข่าย 4.0402 0.7675 มาก 

5 การปฏิบติังานของเครือข่ายและการสะทอ้นผล 4.0080 0.7946 มาก 

                                    รวม 3.9970 0.6644 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก (X̄ = 3.9970) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของสมาชิกและผูน้ า
เครือข่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (X̄ = 4.0402) และดา้นกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (X̄ = 3.9193)  

ตอนท่ี 3  เปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรเพศ  อาย ุวฒิุการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน และขนาดสถานศึกษา 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (X̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่า t (t-test) การบริหารเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนก
ตามตวัแปรเพศ ในภาพรวมและรายดา้น 

ขอ้ท่ี 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เพศ 

t Sig 
ชาย 

( n = 113) 
หญิง 

(n = 238) 

  S.D.   S.D. 
1 ดา้นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีเสริม

ประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของ
เครือข่าย 

4.0395 0.6714 3.9544 0.7545 1.021 .308 

2 ดา้นเทคนิค วธีิการพฒันาสมาชิก
เครือข่าย 

4.0251 0.6556 3.9832 0.7114 .528 .598 

3 
 

ดา้นกระบวนการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ 

3.9843 
 

0.7108 
 

3.8884 
 

0.8321 
 

1.116 
 

.266 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (X̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และทดสอบค่า t (t-test) การบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนก
ตามตวัแปรเพศ ในภาพรวมและรายดา้น (ต่อ) 

ขอ้ท่ี 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เพศ 

t Sig 
ชาย 

( n = 113) 
หญิง 

(n = 238) 

  S.D.   S.D. 
4 
 

5 

ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครือข่าย 
ดา้นการปฏิบติังานของเครือข่าย
และการสะทอ้นผล 

4.0900 
 

4.0796 

0.6939 
 

0.7178 

4.0166 
 

3.9740 

0.8004 
 

0.8279 

.837 
 

1.164 

.403 
 

.245 

รวม 4.0503 0.5938 3.9717 0.6951 1.096 .274 
  

 จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ระดบัการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตวัแปรเพศ พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (X̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การบริหารเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
 สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตามตวัแปรอาย ุ
 ในภาพรวมและรายดา้น  
 

การบริหารเครือข่าย 
ความร่วมมือทาง

วิชาการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี 

(n = 80) 
30 – 40 ปี 
(n = 118) 

41 – 50 ปี 
(n = 83) 

มากกวา่ 50 ปี 
(n = 70) 

X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. 
1. ดา้นกิจกรรมท่ี
ส าคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินภารกิจของ
เครือข่าย 
2. ดา้นเทคนิค วิธีการ
พฒันาสมาชิก
เครือข่าย 

3.8971 
 
 
 
 

3.8760 
 

 

0.6835 
 
 
 
 

0. 6630 
 

 

3.9518 
 
 
 
 

4.0127 
 
 

0.7362 
 
 
 
 

0.6651 
 

 

4.0751 
 
 
 
 

4.1044 
 

 

0.7331 
 
 
 
 

0.6378 
 

 

4.0187 
 
 
 
 

3.9798 
 

 

0.7620 
 
 
 
 

0.8183 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย (X̄ ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การบริหารเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
 สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตามตวัแปรอาย ุ
 ในภาพรวมและรายดา้น(ต่อ) 
 

การบริหารเครือข่าย 
ความร่วมมือทาง

วิชาการของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา 

อาย ุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี 

(n = 80) 
30 – 40 ปี 
(n = 118) 

41 – 50 ปี 
(n = 83) 

มากกวา่ 50 ปี 
(n = 70) 

X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. 
3. ดา้นกระบวน 
การเสริมสร้างพลงั
อ านาจ 

3.8431 0.7338 3.8701 0.8006 4.0107 0.7449 3.9810 0.9062 

4. ดา้นคุณลกัษณะ
ท่ีดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครือข่าย 
5. ดา้นกาปฏิบติังาน
ของเครือข่ายและ
การสะทอ้นผล 

3.9521 
 
 

3.9114 

0.7286 
 
 

0.7596 

4.0217 
 
 

3.9938 

0.7349 
 
 

0.7636 

4.1332 
 
 

4.1073 
 

0.7311 
 
 

0.7530 

4.0619 
 
 

4.0247 

0.8993 
 
 

0.9254 

รวม 3.9036 0.5630 3.9790 0.6582 4.0937 0.6268 4.0193 0.8075 
  

 จากตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรอาย ุพบวา่ครูท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 4  เปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรวุฒิการศึกษา  
 

ขอ้ท่ี 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

วฒิุการศึกษา 

t Sig 
ปริญญาตรี 
( n = 251) 

สูงกวา่ปริญญาตรี(n 
= 100) 

  S.D   S.D 
1 
 
 
2 

 

ดา้นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจ
ของเครือข่าย 
ดา้นเทคนิค วธีิการพฒันา 
สมาชิเครือข่าย  

4.0012 
 
 

3.9784 

0.7266 
 
 

0.7055 
 

3.9331 
 
 

4.0425 
 

0.7361 
 
 

0.6629 

.790 
 
 

-.781 
 

.430 
 
 

.435 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

 

ขอ้ท่ี 
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ

ทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

วฒิุการศึกษา 

t Sig 
ปริญญาตรี 
( n = 251) 

สูงกวา่ปริญญาตรี(n 
= 100) 

  S.D   S.D 
3 
 
4 
 
5 

ดา้นกระบวนการเสริมสร้าง
พลงัอ านาจ 
ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของสมาชิก
และผูน้ าเครือข่าย 
ดา้นการปฏิบติังานของ
เครือข่ายและการสะทอ้นผล 

3.9349 
 

4.0540 
 

4.0141 

0.7956 
 

0.7684 
 

0.7904 

3.8800 
 

4.0056 
 

3.9927 

0.7973 
 

0.7681 
 

0.8091 

.583 
 

.533 
 

.227 

.560 
 

.594 
 

.820 

รวม 4.0047 0.6693 3.9775 0.6548 .347 .729 
 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรวฒิุการศึกษาโดยภาพรวม พบวา่ครูท่ี
มีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางที ่5  เปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 

ท่ี 
การบริหารเครือข่าย 

ความร่วมมือทางวชิาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(n = 73) 

5 – 10 ปี 
(n = 105) 

มากกวา่ 10 ปี 
(n = 173) 

X̄  S.D X̄  S.D X̄  S.D 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

ดา้นกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการด าเนินภารกิจของ
เครือข่าย 
ดา้นเทคนิค วธีิการพฒันา   สมาชิก
เครือข่าย  
ดา้นกระบวนการเสริมสร้างพลงั
อ านาจ 
ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครือข่าย 
ดา้นการปฏิบติังานของเครือข่าย
และการสะทอ้นผล 

3.8978 
 
 

3.8425 
 

3.8737 
 

3.9817 
 

3.9365 

0.7077 
 
 

0.7069 
 

0.7546 
 

0.7175 
 

0.7688 

4.0139 
 
 

4.0365 
 

3.9259 
 

4.0587 
 

4.0407 

0.6527 
 
 

0.5807 
 

0.7032 
 

0.6658 
 

0.6552 

3.9978 
 
 

4.0376 
 

3.9345 
 

4.0536 
 

4.0184 

0.7810 
 
 

0.7431 
 

0.8653 
 

0.8446 
 

0.8804 

รวม 3.9145 0.6049 4.0231 0.5747 4.0159 0.7360 
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 จากตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
 
ตารางที่ 6  เปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
 ของครู  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา 
 

การบริหารเครือข่าย 
ความร่วมมือ 
ทางวชิาการ 
ของผูบ้ริหาร           
สถานศึกษา 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
(n = 57) 

ขนาดกลาง 
(n = 105) 

ขนาดใหญ่ 
(n = 75) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
(n = 114) 

X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. X̄  S.D. 

1. ดา้นกิจกรรมท่ี
ส าคญัท่ีเสริม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินภารกิจของ
เครือข่าย 
2. ดา้นเทคนิค 
วิธีการพฒันา
สมาชิกเครือข่าย 
3. ดา้นกระบวน 
การเสริมสร้างพลงั
อ านาจ 
4. ดา้นคุณลกัษณะ
ท่ีดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครือข่าย 
5. ดา้นการปฏิบติั 
งานของเครือข่าย
และการสะทอ้นผล 

4.2213 
 
 
 
 

4.3026 
 
 

4.2963 
 
 

4.3957 
 
 

4.2695 
 

 0.4695 
 
 
 
 

0.4295 
 
 

0.5032 
 
 

0.4108 
 
 

0.4767 
 

3.5355 
 
 
 
 

3.6381 
 
 

3.3661 
 
 

3.6714 
 
 

3.6208 
 

0.7889 
 
 
 
 

0.7663 
 
 

0.8302 
 
 

0.8720 
 
 

0.8349 
 
 

4.1774 
 
 
 
 

3.9711 
 
 

3.9526 
 
 

4.0037 
 
 

4.0194 
 
 

0.4747 
 
 
 
 

0.5396 
 
 

0.5886 
 
 

0.5732 
 
 

0.6049 
 

4.1444 
 
 
 
 

4.1908 
 
 

4.2183 
 
 

4.2261 
 
 

4.2265 
 

0.7416 
 
 
 
 
0.6790 
 
 
0.7251 
 
 
0.7745 
 
 
0.8603 
 

รวม 4.3058 0.4103 3.5846 0.6788 4.0288 0.4391 4.2015 0.6961 
 

จากตารางท่ี  6 ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดา้น พบว่าครูท่ีมีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 
 สรุปผลการวจิัย 
  ผลการศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ดา้นคุณลกัษณะท่ีดีของสมาชิกและผูน้ าเครือข่ายมีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการปฏิบติังาน
ของเครือข่ายและการสะทอ้นผลและดา้นกระบวนการเสริมสร้างพลงัอ านาจ มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
  ผลการเปรียบเทียบการศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดสถานศึกษา ไดผ้ลดงัน้ี ผลการเปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 
จ  าแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่ครูท่ีมีเพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และผล
การเปรียบเทียบระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ครูท่ี
มีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001  
 อภิปราย 
 ผลการศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16  อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
   1. ระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เพราะ ผูบ้ริหารมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะการท างาน มีความรับผิดชอบสูงใน
การท างานร่วมกนั และมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ มีการกระจายอ านาจ การมีความเป็นประชาธิปไตย ความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ต่อการท างานใหส้ าเร็จ ทั้งน้ีในการ
ท่ีจะท าใหก้ารบริหารเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา ประสบผลส าเร็จตอ้งข้ึนกบัการเป็นผูมี้ความรู้และเป็นผูน้ า
ทางความคิด ริเร่ิมสร้างสรรคท์างวิชาการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวรลกัษณ์ (2555) ให้ความส าคญัวา่ผูน้ าจะตอ้งมีทกัษะและ
ส่ือสารสัมพนัธ์เพื่อน าทรัพยากรมาใชอ้ย่างเต็มท่ี เพื่อการบรรลุซ่ึงเป้าหมาย สอดคลอ้งกบัศศิพร (2554) ศึกษาการ
บริหารจดัการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล :  กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 พบว่า ดา้นการน าองค์กรมีการบริหารจัดการเพื่อช้ีน าการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ของโรงเรียน และใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ ผูบ้ริหารมีวิธีการส่ือสารกบั
บุคลากรในโรงเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสม ผูบ้ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ าในการด าเนินงานของโรงเรียนและได้มี
การพฒันาความเป็นผูน้ าใหก้บับุคลากรดว้ยการกระจายอ านาจอยา่งทัว่ถึงอีกทั้งผูบ้ริหาร ไดป้ระพฤติเป็นแบบอยา่งและ
สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ไดก้ าหนดให้สังคมมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา การจดัระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษา ให้มีเอกภาพดา้นนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีจะจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข 
 2. ผลการเปรียบเทียบการศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
   2.1 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาระดับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรเพศ 
พบวา่ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสุทธิรา (2559) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกดั ส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศของครู
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิต สอดคลอ้งกบัอรุโณทยั (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารงานวิชาการของครู  ศูนยป์ระสานงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 2 จ าแนกตามเพศของครูโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับพรภิมล (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารงานวิชาการของครู อ  าเภอบา้นฉาง สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตาม
เพศของครูโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
      2.2 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรอาย ุพบวา่ครูท่ีมีช่วงอายุ
ต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและราย
ดา้นไม่แตกต่างกนัเพราะผูบ้ริหารมีการสร้างความศรัทธา ความเช่ือมัน่ต่อครูทุกช่วงวยั และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหวา่งสมาชิกอยา่งเท่าเทียมกนัสอดคลอ้งกบัอมรินทร์ (2553) ศึกษาการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา ตามการรับรู้ของครูผูส้อน พบว่าการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาอ าเภอรัตภูมิ 
จงัหวดัสงขลา ตามการรับรู้ของครูผูส้อนท่ีมี อาย ุไม่แตกต่างกนั         
   2.3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาระดับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรวฒิุการศึกษา 
พบว่าครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั เพราะวุฒิการศึกษาท าให้คนมีความรู้ ความคิดท่ีกา้วไกล มีเหตุมีผล 
รู้จกัตนเองมากข้ึน รู้จกัการใชชี้วติในสังคมอยา่งมีความสุขตามสภาพความเป็นจริงเขา้ใจสังคม และสภาพแวดลอ้มจึงท าให้
การบริหารเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัณฐัวดี (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
บุรีรัมย ์เขต 4 พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัสมคิด  และคณะ (2554) ศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในทศันะของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี การเปรียบเทียบทศันะของครูในการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา่ ครูมีความคิดเห็นในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัชุติมา (2557) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูสังกดัเทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง พบวา่ ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่าง
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กนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัเทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยองในภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั 
 2.4 ผลการเปรียบเทียบ การศึกษาระดับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตัวแปร
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายดา้น พบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัความ
คิดเห็นต่อระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนัเพราะครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานน้อยในปัจจุบนัส่วนใหญ่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม สัมมนา 
พบปะแลกเปล่ียนกบัครูผูส้อนอ่ืนๆ และการเปล่ียนสถานท่ีท างานหรือการยา้ย ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงระบบการบริหารงาน
เครือข่าย เกิดการเปรียบเทียบการท างานในแต่ละท่ี จึงท าให้ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน
สอดคลอ้งกบัสุทธิรา (2559) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มบางละมุง 4 สังกดั 
ส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบั พรภิมล (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงาน
วิชาการของครู อ  าเภอบา้นฉาง สังกดัส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบติังาน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบัทิพรัตน์  (2556) ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จ  าแนกตามประสบการณ์การสอน พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหางานวชิาการ โดยรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 2.5 ผลการเปรียบเทียบ การศึกษาระดบัการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 จ าแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา พบวา่ ครูท่ีมี
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการบริหารเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เพราะสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัมีการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือและการบริหารงานวิชาการในแต่ละโรงเรียนมีความสลบัซับซ้อนแตกต่างกนั โดยเฉพาะบทบาทหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของครู อีกทั้งขอ้จ ากดัของสถานศึกษาในเร่ืองงบประมาณท าใหโ้รงเรียนขนาดเลก็ และโรงเรียนขนาดกลาง ไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณนอ้ยกวา่โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ซ่ึงท าใหข้าดความคล่องตวัในการบริหาร
จัดการเครือข่าย อีกทั้ งส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และขาดแคลนบุคลากรท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการอย่างจริงจงัสอดคลอ้งกบัมานิตา  (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบางปะกง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
1 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีอยูใ่นขนาดสถานศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัวีระศกัด์ิ (2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของครูผูส้อน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า ครูผูส้อนซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ในขนาดของ
สถานศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั
อิทธิพล (2555) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 พบวา่การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยา
เขต 3 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียน
ขนาดเลก็ แตกต่างกบัการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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กติติกรรมประกาศ 
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาอยา่งดียิ่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รุ่งชชัดาพร 

เวหะชาติ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระท่ีไดถ่้ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ ค  าแนะน า ดว้ยความเอาใจใส่เป็น    
อยา่งดี และขอขอบคุณคณาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลยัทกัษิณทุกท่านรวมถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ไดป้รับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องและใหค้  าแนะน าในการสร้างเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลท่ีผูว้ิจยัไดอ้า้งอิง
ทางวิชาการตามท่ีปรากฏในบรรณานุกรม ตลอดจนคุณผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือการวจิยัและเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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