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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปี การศึกษา 2561 จานวน 351 คน ผลการวิจยั พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก และผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ของครู ต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
จาแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ครู ที่ทางานอยูใ่ นสถานศึกษาขนาดต่างกันมีระดับความคิดเห็น
ของครู ต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .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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บทนา
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็ นกลไกหลักในการพัฒนากาลังคนให้มี
คุณภาพ สามารถดารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็ นสุ ขจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ได้กาหนดให้สังคมมีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึ กษา การจัดระบบ โครงสร้ าง และกระบวนการจัดการศึ กษาให้มีเอกภาพด้านนโยบาย และมี ความ
หลากหลายในการปฏิบตั ิ มีการกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มี
การกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่จะจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องมีคุณภาพเกิดประสิ ทธิ ภาพและขีดความสามารถของคนส่ วนใหญ่ในประเทศโดย
ยึดหลักการสร้างเครื อข่ายและให้ทุกภาคส่ วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่ วม มีการกาหนด และตัดสิ นใจในกิจกรรมทาง
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์การหรื อหน่วยงานของตน สนับสนุ นให้สังคมทุกภาคส่ วนและทุกระดับได้พฒั นาเต็มตาม
ศักยภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อความสาเร็ จจะทาให้เกิดพลังพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็งอันจะเป็ นรากฐานที่
มัน่ คงในการพัฒนาประเทศอย่างมีเสถียรภาพ และยัง่ ยืน (ประยูร, 2553) การทางานแบบเครื อข่ายเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด
ของการส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ทั้งนี้ เพราะสมาชิกเครื อข่ายต่างมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิ นงานให้บรรลุ
เป้ าหมายโดยใช้กลไกของการสื่ อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ มีการร่ วมมือกันในเรื่ องต่างๆ และยังทาให้มี
พลังต่อรองกับอานาจต่างๆ ได้ดีข้ ึน การเชื่อมโยงกันในลักษณะเครื อข่ายเป็ นการเชื่อมโยงเข้าหากันเป็ นเครื อข่าย มิใช่
เพียงการรวมกลุ่มของสมาชิ กที่ มีความสนใจร่ วมกันในระดับเพียงแค่การพบปะแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นหรื อร่ วม
สังสรรค์ดว้ ยกันเท่านั้น หากจะต้องพัฒนาไปสู่ ระดับของการลงมื อทากิ จกรรมร่ วมกันด้วยเป้ าหมายเดี ยวกัน (กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556)
การบริ ห ารงานวิช าการเป็ นงานหลักของสถานศึ กษามี ค วามส าคัญ อย่างยิ่งยวดต่ อ การจัด การศึ กษาให้บ รรลุ
เป้ า หมายตามที่ ก าหนดไว้ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะปรากฏเด่ น ชัด เมื่ อ การ บริ หารงานวิ ช าการประสบ
ผลสาเร็ จ การบริ หารงานวิชาการจึงนับว่ามีบทบาทสู งสุ ดต่อความสาเร็ จหรื อล้มเหลวของการบริ หารสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพงานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) อีกทั้งผูน้ าเครื อข่ายเป็ นบุคคลสาคัญ
ที่สุดในการกาหนดความสาเร็ จหรื อความความล้มเหลวของเครื อข่าย ดังนั้นผูน้ าเครื อข่ายซึ่ งทาหน้าที่ ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เครื อข่ายซึ่ งจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็ นผูน้ าตลอดจนการมีภาวะผูน้ าที่จะเป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนา
องค์การให้เจริ ญ ก้าวหน้าและยกระดับคุ ณภาพการจัดการศึ กษาให้ประสบผลสาเร็ จ โดยจัดกิ จกรรมส าคัญ ที่ เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นภารกิ จ มี เทคนิ ค/วิธีการพัฒนาสมาชิ กมี การสร้ างกระบวนการเสริ มสร้ างพลังอานาจ (ภัทร
วรรธน์, 2559) ประเด็นปั ญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมื อ คือสถานศึกษามี ความ
ร่ วมมือในการพัฒนาการศึกษาไม่มากเท่าที่ควรไม่มีรูปแบบของเครื อข่ายที่ชดั เจนรู ปแบบการบริ หารงานในสถานศึกษา
ยังมีลกั ษณะต่างคนต่างทา ขาดความรู ้ความเข้าใจและตระหนักในการให้ความสาคัญกับการนาความร่ วมมือมาใช้ใน
การบริ หารงาน และขาดทักษะในการบริ หารความร่ วมมือ ซึ่ งจาเป็ นจะต้องผสมผสานการดาเนิ นภารกิจและทรัพยากร
ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ, 2550) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบาย ภายหลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกไว้วา่ ควรมีการศึกษารู ปแบบการจัดการศึกษาเฉพาะพื้นที่ที่
สามารถให้การศึกษาแก่ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีคุณภาพเพื่อลดข้อจากัดด้านงบประมาณ รวมทั้งการสร้างภาคีเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อระหว่างโรงเรี ยนโรงเรี ยนกับสถาบันการศึ กษา มี การวางระบบการส่ งเสริ มสนับสนุ นการพัฒนาโรงเรี ยนที่
ชัดเจนสามารถเป็ นที่พ่ ึงพาของครู ในโรงเรี ยนได้เช่น การสร้างเครื อข่ายการวิจยั ในชั้นเรี ยน เครื อข่ายการทดลองวิธีสอน

1968

HMP11-3
ใหม่ ๆ เป็ นต้น และผลการวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545) พบว่ายังมีความแตกต่างกันของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึ งสมควรจัดกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะเครื อข่ายความร่ วมมือภายใต้หลักการกระจายอานาจ
และความเป็ นนิ ติ บุ ค คลโดยมี ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ นผูน้ าทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ส ถานศึ ก ษาจัด
การศึกษาได้อย่างเหมาะสมคล่องตัวสมบูรณ์เรี ยบร้อยมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ดังเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา
และความมุ่งหวังของชุมชนท้องถิ่นสังคม และประเทศชาติ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เพื่อ
เป็ นแนวทางในบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาเพื่อการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดสถานศึกษา
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ปี การศึกษา 2561
จ านวน 3,643 คน กลุ่ ม ตัว อย่า งได้แ ก่ ครู ใ นสถานศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 16
ปี การศึกษา 2561 จานวน 351 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเที ยบจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan, 1970) แล้วสุ่ มด้วยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา แล้วใช้
วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ สถานภาพทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถามซึ่ งประกอบด้ว ยเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดสถานศึกษา รู ปแบบคาถามเป็ นแบบปลายปิ ดให้เลือกตอบ (Check
List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การบริ ห ารเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี
ลักษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Rating Scale) ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
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HMP11-4
การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ได้พฒั นาขึ้นให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็ นผูพ้ ิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
และนาไปปรับปรุ งตามข้อแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ แล้วจึงนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 16 จ านวน 30 คน หาความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้ว ยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, s Alpha Coefficients) (Cronbach, 1990) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปโดยมี
ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .993
วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการชี้แจงรายละเอียดของการทาวิจยั วัตถุประสงค์ และขอความยินยอมจากครู ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั เพื่อ
ขอความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์ท้ งั หมด 351 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาประสบการณ์
ในการปฏิ บตั ิงาน และขนาดสถานศึกษาโดยวิเคราะห์คานวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบที (t – test) สาหรับการเปรี ยบเทียบตัวแปร 2 กลุ่ม และการทดสอบเอฟ (F – test)
สาหรับการเปรี ยบเทียบตัวแปร 3 กลุ่ม
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ส ถานศึ กษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16 จานวน 351 คน
เมื่อจาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.81 เพศชายมีจานวน 113 คน
คิดเป็ นร้อยละ 32.59 จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่าส่ วนใหญ่ครู ที่มีอายุต้ งั แต่ 30 – 40 ปี มีจานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.62 รองลงมาครู ที่มีอายุต้ งั แต่ 41 – 50 ปี มีจานวน 83 คน จาแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่ครู ที่มีวุฒิ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีจานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.51 ครู ที่มีวุฒิการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 100 คน
คิดเป็ นร้อยละ 28.49 จาแนกตามตัวแปรประสบการณ์ทางาน พบว่าส่ วนใหญ่ครู ที่มีประสบการณ์ทางาน 10 ปี ขึ้นไป
มีจานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.29 รองลงมาครู ที่มีประสบการณ์ทางาน 5 - 10 ปี มีจานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ
29.91 และจาแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่ครู ที่ปฏิ บตั ิการสอนในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
มีจานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.48 รองลงมาครู ที่ปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษาขนาดกลางมีจานวน 105 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 29.91
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวม และรายด้าน ดังตารางที่ 1
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HMP11-5
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมและรายด้าน
n = 351

2

การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
กิจกรรมที่สาคัญที่เสริ มประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นภารกิจ
ของเครื อข่าย
เทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิกเครื อข่าย

3

กระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ

3.9967
3.9193

4

คุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผูน้ าเครื อข่าย

4.0402

0.7675

มาก

5

การปฏิบตั ิงานของเครื อข่ายและการสะท้อนผล

4.0080

0.7946

มาก

3.9970

0.6644

มาก

ข้อที่
1

รวม

ระดับ

Xˉ
3.9818

S.D.
0.7289
0.6933

มาก

0.7954

มาก

มาก

จากตารางที่ 1 การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิดเห็ นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (Xˉ = 3.9970) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผูน้ า
เครื อข่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (Xˉ = 4.0402) และด้านกระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (Xˉ = 3.9193)
ตอนที่ 3 เปรี ยบเที ยบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดสถานศึกษา
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (Xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่า t (t-test) การบริ หารเครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนก
ตามตัวแปรเพศ ในภาพรวมและรายด้าน
เพศ
ข้อที่
1

2
3

การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้านกิจกรรมที่สาคัญที่เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินภารกิจของ
เครื อข่าย
ด้านเทคนิค วิธีการพัฒนาสมาชิก
เครื อข่าย
ด้านกระบวนการเสริ มสร้างพลัง
อานาจ

ชาย
( n = 113)
S.D.

4.0395 0.6714

หญิง
(n = 238)
S.D.

3.9544 0.7545

t

Sig

1.021

.308

4.0251

0.6556

3.9832

0.7114

.528

.598

3.9843

0.7108

3.8884

0.8321

1.116

.266
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HMP11-6
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (Xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่า t (t-test) การบริ หารเครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนก
ตามตัวแปรเพศ ในภาพรวมและรายด้าน (ต่อ)
เพศ
ข้อที่
4
5

การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้านคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครื อข่าย
ด้านการปฏิบตั ิงานของเครื อข่าย
และการสะท้อนผล
รวม

ชาย
( n = 113)
S.D.

4.0900 0.6939

หญิง
(n = 238)
S.D.

4.0166 0.8004

t

Sig

.837

.403

4.0796

0.7178

3.9740

0.8279

1.164

.245

4.0503

0.5938

3.9717

0.6951

1.096

.274

จากตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ระดับการบริ หาร
เครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตัวแปรเพศ พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (Xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริ หารเครื อข่าย ความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตามตัวแปรอายุ
ในภาพรวมและรายด้าน
การบริ หารเครื อข่าย
ความร่ วมมือทาง
น้อยกว่า 30 ปี
วิชาการของผูบ้ ริ หาร
(n = 80)
สถานศึกษา
Xˉ
S.D.
1. ด้านกิจกรรมที่
3.8971 0.6835
สาคัญที่เสริ ม
ประสิ ทธิภาพการ
ดาเนิ นภารกิจของ
เครื อข่าย
2. ด้านเทคนิค วิธีการ 3.8760 0. 6630
พัฒนาสมาชิก
เครื อข่าย

อายุ
30 – 40 ปี
(n = 118)
Xˉ
S.D.
3.9518 0.7362

41 – 50 ปี
(n = 83)
Xˉ
S.D.
4.0751 0.7331

มากกว่า 50 ปี
(n = 70)
Xˉ
S.D.
4.0187 0.7620

4.0127

4.1044

3.9798

1972

0.6651

0.6378

0.8183

HMP11-7
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย (Xˉ ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การบริ หารเครื อข่าย ความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตามตัวแปรอายุ
ในภาพรวมและรายด้าน(ต่อ)
การบริ หารเครื อข่าย
ความร่ วมมือทาง
วิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
3. ด้านกระบวน
การเสริ มสร้างพลัง
อานาจ
4. ด้านคุณลักษณะ
ที่ดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครื อข่าย
5. ด้านกาปฏิบตั ิงาน
ของเครื อข่ายและ
การสะท้อนผล
รวม

อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
(n = 80)
Xˉ
S.D.
3.8431 0.7338

30 – 40 ปี
(n = 118)
Xˉ
S.D.
3.8701 0.8006

41 – 50 ปี
(n = 83)
Xˉ
S.D.
4.0107 0.7449

มากกว่า 50 ปี
(n = 70)
Xˉ
S.D.
3.9810 0.9062

3.9521

0.7286

4.0217

0.7349

4.1332

0.7311

4.0619

0.8993

3.9114

0.7596

3.9938

0.7636

4.1073

0.7530

4.0247

0.9254

3.9036

0.5630

3.9790

0.6582

4.0937

0.6268

4.0193

0.8075

จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่าครู ที่มีช่วงอายุ
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา
การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ
ข้อที่
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
1

2

ด้านกิจกรรมที่สาคัญที่เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินภารกิจ
ของเครื อข่าย
ด้านเทคนิค วิธีการพัฒนา
สมาชิเครื อข่าย

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี (n
( n = 251)
= 100)
S.D
S.D


4.0012 0.7266 3.9331 0.7361

t

Sig

.790

.430

3.9784

-.781

.435

0.7055

1973

4.0425

0.6629

HMP11-8
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา (ต่อ)
การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือ
ข้อที่
ทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
3
4
5

ด้านกระบวนการเสริ มสร้าง
พลังอานาจ
ด้านคุณลักษณะที่ดีของสมาชิก
และผูน้ าเครื อข่าย
ด้านการปฏิบตั ิงานของ
เครื อข่ายและการสะท้อนผล
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี (n
( n = 251)
= 100)
S.D
S.D


3.9349 0.7956 3.8800 0.7973

t

Sig

.583

.560

4.0540

0.7684

4.0056

0.7681

.533

.594

4.0141

0.7904

3.9927

0.8091

.227

.820

4.0047

0.6693

3.9775

0.6548

.347

.729

จากตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรวุฒิการศึกษาโดยภาพรวม พบว่าครู ที่
มี วุฒิการศึกษาต่างกันมี ระดับความคิดเห็ นต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน

ที่
1
2
3
4
5

การบริ หารเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้านกิจกรรมที่สาคัญที่เสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินภารกิจของ
เครื อข่าย
ด้านเทคนิค วิธีการพัฒนา สมาชิก
เครื อข่าย
ด้านกระบวนการเสริ มสร้างพลัง
อานาจ
ด้านคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครื อข่าย
ด้านการปฏิบตั ิงานของเครื อข่าย
และการสะท้อนผล
รวม

ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
(n = 73)
(n = 105)
(n = 173)
Xˉ
S.D
Xˉ
S.D
Xˉ
S.D
3.8978 0.7077 4.0139 0.6527 3.9978 0.7810
3.8425

0.7069

4.0365

0.5807

4.0376

0.7431

3.8737

0.7546

3.9259

0.7032

3.9345

0.8653

3.9817

0.7175

4.0587

0.6658

4.0536

0.8446

3.9365

0.7688

4.0407

0.6552

4.0184

0.8804

3.9145

0.6049

4.0231

0.5747

4.0159

0.7360

1974

HMP11-9
จากตารางที่ 5 ผลการเปรี ย บเที ย บระดับ การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของผู บ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการ
บริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา
การบริ หารเครื อข่าย
ความร่ วมมือ
ทางวิชาการ
ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
1. ด้านกิจกรรมที่
สาคัญที่เสริ ม
ประสิ ทธิภาพการ
ดาเนิ นภารกิจของ
เครื อข่าย
2. ด้านเทคนิค
วิธีการพัฒนา
สมาชิกเครื อข่าย
3. ด้านกระบวน
การเสริ มสร้างพลัง
อานาจ
4. ด้านคุณลักษณะ
ที่ดีของสมาชิกและ
ผูน้ าเครื อข่าย
5. ด้านการปฏิบตั ิ
งานของเครื อข่าย
และการสะท้อนผล
รวม

ขนาดเล็ก
(n = 57)

ขนาดสถานศึกษา
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
(n = 105)
(n = 75)

ขนาดใหญ่พิเศษ
(n = 114)

Xˉ

S.D.

Xˉ

S.D.

Xˉ

S.D.

Xˉ

S.D.

4.2213

0.4695

3.5355

0.7889

4.1774

0.4747

4.1444

0.7416

4.3026

0.4295

3.6381

0.7663

3.9711

0.5396

4.1908

0.6790

4.2963

0.5032

3.3661

0.8302

3.9526

0.5886

4.2183

0.7251

4.3957

0.4108

3.6714

0.8720

4.0037

0.5732

4.2261

0.7745

4.2695

0.4767

3.6208

0.8349

4.0194

0.6049

4.2265

0.8603

4.3058

0.4103

3.5846

0.6788

4.0288

0.4391

4.2015

0.6961

จากตารางที่ 6 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายด้าน พบว่าครู ที่มีปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001

1975

HMP11-10
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าด้านคุณลักษณะที่ดีของสมาชิกและผูน้ าเครื อข่ายมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือด้านการปฏิบตั ิงาน
ของเครื อข่ายและการสะท้อนผลและด้านกระบวนการเสริ มสร้างพลังอานาจ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิ ดเห็ นของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16 จ าแนกตามตัว แปรเพศ อายุ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน และขนาดสถานศึกษา ได้ผลดังนี้ ผลการเปรี ยบเที ยบระดับการบริ หารเครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่าครู ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และผล
การเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าครู ที่
มี ปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
อภิปราย
ผลการศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 16 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เพราะ ผูบ้ ริ หารมี ความ
กระตือรื อร้นในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะการทางาน มีความรับผิดชอบสู งใน
การทางานร่ วมกัน และมีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มีการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล การมีมนุษย์
สัมพันธ์ มีการกระจายอานาจ การมีความเป็ นประชาธิ ปไตย ความรับผิดชอบ มุ่งมัน่ ต่อการทางานให้สาเร็ จ ทั้งนี้ ในการ
ที่จะทาให้การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือของสถานศึกษา ประสบผลสาเร็ จต้องขึ้นกับการเป็ นผูม้ ีความรู ้และเป็ นผูน้ า
ทางความคิด ริ เริ่ มสร้างสรรค์ทางวิชาการ ซึ่ งสอดคล้องกับวรลักษณ์ (2555) ให้ความสาคัญว่าผูน้ าจะต้องมีทกั ษะและ
สื่ อสารสัมพันธ์เพื่อนาทรั พยากรมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อการบรรลุซ่ ึ งเป้ าหมาย สอดคล้องกับศศิพร (2554) ศึกษาการ
บริ หารจัดการศึกษาโรงเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล : กรณี ศึกษาโรงเรี ยนเมืองคง สานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 31 พบว่า ด้านการนาองค์กรมี การบริ หารจัดการเพื่ อชี้ นาการกาหนดวิสัยทัศ น์ พันธกิ จ
เป้ าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของโรงเรี ยน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารมีวิธีการสื่ อสารกับ
บุคลากรในโรงเรี ยนที่หลากหลายและเหมาะสม ผูบ้ ริ หารมีภาวะความเป็ นผูน้ าในการดาเนินงานของโรงเรี ยนและได้มี
การพัฒนาความเป็ นผูน้ าให้กบั บุคลากรด้วยการกระจายอานาจอย่างทัว่ ถึงอีกทั้งผูบ้ ริ หาร ได้ประพฤติเป็ นแบบอย่างและ
สร้ างบรรยากาศที่ ส่งเสริ มให้เกิ ดพฤติ กรรมที่ มีจริ ยธรรม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ได้กาหนดให้สังคมมี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษา การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้มีเอกภาพด้านนโยบาย และมี
ความหลากหลายในการปฏิ บตั ิ มี การกระจายอานาจไปสู่ เขตพื้นที่ การศึ กษา สถานศึ กษา และองค์กรปกครองส่ วน
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ท้องถิ่น มี การกาหนดมาตรฐานการศึ กษาที่ จะจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบู รณ์ ท้ งั
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
อย่างมีความสุ ข
2. ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิ ดเห็ นของครู สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ผลการเปรี ยบเที ยบการศึ กษาระดับ การบริ ห ารเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ ทางวิช าการของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรเพศ
พบว่าครู ที่มีเพศต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสุ ทธิ รา (2559) ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ
ของครู โรงเรี ยนกลุ่มบางละมุง 4 สังกัด สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามเพศของครู
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิต สอดคล้องกับอรุ โณทัย (2555) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู
ในการบริ หารงานวิชาการของครู ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จาแนกตามเพศของครู โดยรวม
แตกต่ า งกัน อย่า งไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และสอดคล้อ งกับ พรภิ ม ล (2555) ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของครู ใ นการ
บริ หารงานวิชาการของครู อาเภอบ้านฉาง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตาม
เพศของครู โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่าครู ที่มีช่วงอายุ
ต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกันเพราะผูบ้ ริ หารมีการสร้างความศรัทธา ความเชื่อมัน่ ต่อครู ทุกช่วงวัย และสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการระหว่างสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันสอดคล้องกับอมริ นทร์ (2553) ศึกษาการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อาเภอรั ตภูมิ จังหวัดสงขลา ตามการรั บรู ้ ของครู ผูส้ อน พบว่าการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาเภอรั ตภูมิ
จังหวัดสงขลา ตามการรับรู ้ของครู ผสู ้ อนที่มี อายุ ไม่แตกต่างกัน
2.3 ผลการเปรี ยบเที ยบการศึ กษาระดับ การบริ ห ารเครื อข่ ายความร่ วมมื อ ทางวิ ชาการของผู บ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา
พบว่าครู ที่ มี วุฒิการศึ กษาต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อระดับการบริ หารเครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เพราะวุฒิการศึกษาทาให้คนมีความรู ้ ความคิดที่กา้ วไกล มีเหตุมีผล
รู ้จกั ตนเองมากขึ้น รู ้จกั การใช้ชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุ ขตามสภาพความเป็ นจริ งเข้าใจสังคม และสภาพแวดล้อมจึงทาให้
การบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือในการบริ หารงานวิชาการไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับณัฐวดี (2556) ศึกษาการมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารงานโรงเรี ยน ตามความคิดเห็ นของครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
บุรีรัมย์ เขต 4 พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสมคิด และคณะ (2554) ศึกษาการบริ หารงานด้านวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในทัศนะของครู สั งกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาปราจี นบุ รี การเปรี ยบเที ยบทัศนะของครู ในการ
บริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครู มีความคิดเห็นในการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับชุติมา (2557) ศึกษาการบริ หารงานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ครู ที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่าง
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กัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยองในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน
2.4 ผลการเปรี ย บเที ย บ การศึ ก ษาระดับ การบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาตามความคิ ด เห็ น ของครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 16 จ าแนกตามตัว แปร
ประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าครู ที่มีประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานต่างกันความ
คิ ดเห็ นต่อระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมื อทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกันเพราะครู ผูส้ อนที่ มีประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานน้อยในปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่ได้เข้าร่ วมประชุ ม สัมมนา
พบปะแลกเปลี่ยนกับครู ผสู ้ อนอื่นๆ และการเปลี่ยนสถานที่ทางานหรื อการย้าย ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงระบบการบริ หารงาน
เครื อ ข่ าย เกิ ดการเปรี ย บเที ย บการท างานในแต่ ล ะที่ จึ งท าให้ค รู ผูส้ อนที่ มี ป ระสบการณ์ ในการปฏิ บ ัติงานต่ า งกัน
สอดคล้องกับสุ ทธิ รา (2559) ศึกษาการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของครู โรงเรี ยนกลุ่มบางละมุ ง 4 สังกัด
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ พรภิมล (2555) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงาน
วิชาการของครู อาเภอบ้านฉาง สังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับทิพรัตน์ (2556) ศึกษาปั ญหาการ
บริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนในเขตคุณภาพการศึกษากบินทร์ บุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์การสอน พบว่า ความคิดเห็นต่อปั ญหางานวิชาการ โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบ การศึกษาระดับการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จาแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครู ที่มี
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการบริ หารเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เพราะสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกันมีการบริ หารเครื อข่าย
ความร่ วมมือและการบริ หารงานวิชาการในแต่ละโรงเรี ยนมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของครู อีกทั้งข้อจากัดของสถานศึกษาในเรื่ องงบประมาณทาให้โรงเรี ยนขนาดเล็ก และโรงเรี ยนขนาดกลาง ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าโรงเรี ยนขนาดใหญ่ และโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่ งทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริ หาร
จัดการเครื อข่าย อี กทั้งส่ งผลต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และขาดแคลนบุ คลากรที่ จะเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการ
บริ หารงานวิชาการอย่างจริ งจังสอดคล้องกับมานิ ตา (2556) ศึกษาการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษา อาเภอบางปะกง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต
1 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่อยูใ่ นขนาดสถานศึกษาต่างกันมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับวีระศักดิ์ (2557) ศึกษาการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการ
ของครู ผูส้ อน สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตราด พบว่า ครู ผูส้ อนซึ่ งปฏิ บ ัติ งานอยู่ในขนาดของ
สถานศึกษาต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการบริ หารงานวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับ
อิทธิ พล (2555) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 3 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่าการมีส่วนร่ วมของครู ในการบริ หารงานวิชาการของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขต 3 สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่าการมีส่วนร่ วมของครู ในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก แตกต่างกับการมีส่วนร่ วมของครู ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ลุล่วงได้ดว้ ยความช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาอย่างดีย่งิ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่ งชัชดาพร
เวหะชาติ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิ สระที่ ได้ถ่ายทอดความรู ้ แนวคิ ด วิธีการ คาแนะนา ด้วยความเอาใจใส่ เป็ น
อย่างดี และขอขอบคุณคณาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริ หารการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่านรวมถึงผูเ้ ชี่ยวชาญที่
ได้ปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องและให้คาแนะนาในการสร้างเครื่ องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งบุคคลที่ผวู ้ ิจยั ได้อา้ งอิง
ทางวิชาการตามที่ ปรากฏในบรรณานุ กรม ตลอดจนคุ ณผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและคณะครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการทดลองเครื่ องมือการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล
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