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ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนบน
ผู้เขียน ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทุกด้าน เพื่อ
เป็นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น รัฐจึงมีหน้าที่ดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย, 2560 : 14)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ได้กาหนดความมุ่งหมายการจัดการศึกษาไว้เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุ ข โดยให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริห ารและการจัดการศึกษาด้านวิช าการไปยัง
สถานศึกษาในแต่ละพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาจัด
การศึกษามีความเป็นอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มีจุดหมายอยู่ ที่การผลิตผู้เรียนให้มีความรู้
จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนด
ผลจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การศึกษาไทยถูกมองว่าล้าหลังและล้มเหลวเสมอมา
โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 เด็กไทยมีเชาว์ปัญญา 98.59 ซึ่งต่า
กว่าเชาว์ปัญญาทั้งโลกที่ระดับ 100 และจากการจัดอันดับตามรายงานของ World Economic Forum ปี
พ.ศ. 2555-2556 ระบุว่า ประเทศไทยมีอันดับคุณภาพการศึกษาเป็นลาดับสุดท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียนที่
ได้รับการจัดอันดับ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) ตลอดจนผลการทดสอบทั้งในระดับชาติและ
ระดั บ สากลที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ความล้ ม เหลวในผลลั พ ธ์ ข องการจั ด การศึ ก ษา และมิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามหลั ก การและ
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เท่าที่ควร สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานได้ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของคุณภาพการศึกษา จึงได้กาหนดนโยบายสร้างความ
เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นโดยให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านการจัดองค์กรและ
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ซึ่งเครือข่ายสถานศึกษาในแต่ละเครือข่ายสถานศึกษาจะประกอบด้วยสมาชิกที่
อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน มีการสนับสนุนให้เกิดพลังแห่งการช่วยเหลือกันได้ภายใต้การบริหารเครือข่ายด้วยการ
ใช้ความร่วมมือทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์
เครือข่ายความร่วมมือ และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (พิสิฐ เทพไกรวัล,
2554 : 3) ด้วยเหตุผลความจาเป็นด้านงบประมาณและความต่อเนื่องของการดาเนินงาน จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยเน้นการ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายบนพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการ
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สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งครู สื่อ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีการ
กาหนดสถานศึกษาศูนย์แม่ข่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามความพยายาม
ของการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง
สถานศึกษายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ในทางปฏิบัติ พบว่า บางเครือข่ายไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
เป้าหมาย อัน เนื่องมาจากประสบปั ญหาในการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาหลายด้าน เช่น ขอบข่ายและ
ภารกิจ งานเครื อข่ายความร่ ว มมือด้านวิช าการไม่ชัดเจน บุคลากรขาดภาวะผู้ นาของแกนนาเครือข่าย ผู้
ประสานงานเครื อ ข่ า ยและสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยขาดความร่ ว มมื อ ปั ญ หาด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก รของแต่ ล ะ
สถานศึกษา มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทาให้เกิดการช่วยเหลือทางด้านวิชาการน้อย (เพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์,
2559)
ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีห น้าที่ในการให้ ความรู้ทางวิช าการแก่นักเรียน จะต้องดาเนินการให้
ครอบคลุมขอบข่ายงานวิชาการที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ได้แก่ การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น การวางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 : 1) ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาจึงเป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่นโดยสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ในด้ า นวิ ช าการระหว่ า งสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การจัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การประเมิ น ผลและการเทีย บโอน การนิ เทศการเรียนการสอน การพัฒ นาระบบประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่สมาชิกในเครือข่ายยังคงมีความเป็นอิสระในการ
ดาเนินกิจกรรมของตนเอง สตาร์กี้ (Starkey, 1997 : 125) ผลจากความร่วมมือของสถานศึกษาในเครือข่ายทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านเจตคติ ด้านความสาคัญ และด้านโครงสร้างองค์การ สกอตต์ และ จ๊าฟฟี่
(Scott and Jaffe, 1991) จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ซึ่งมีสภาพ
ภูมิศาสตร์ เป็น พื้นที่ภูเขาสู งชัน มีความกัน ดารเป็นส่ วนใหญ่ มีความยากล าบากในการเดินทางทั้งครูและ
นักเรียน จึงเป็นบุคคลที่มีความสาคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาให้
ดาเนินไปด้วยความราบรื่นและประสบความสาเร็จ จะต้องมีทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นตามลาดับความสาคัญจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการมีภาวะผู้นา ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านการ
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย และด้านการ
สื่อสาร
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1. การมีภาวะผู้นา
ผู้นา เป็นบุคคลที่สาคัญต่อความสาเร็จของเครือข่าย เพราะผู้นามีหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงที่ จ ะต้ อ งวางแผนสั่ ง การดู แ ลและควบคุ ม ให้ บุ ค ลากรขององค์ ก ารปฏิ บั ติ ง านต่ า ง ๆ ให้ ป ระส บ
ความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แม็ค ฟาแลนด์ (McFarland, 1979 : 214 - 215) ส่วน
เสน่ห์ จุ้ยโต (2552) กล่าวว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการใช้อานาจอิทธิพลของผู้นาในการชักจูงหรือชี้นา
บุคคลอื่นให้ปฏิบัติงานสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบ
ยึดกฎระเบียบ แบบบงการ แบบจูงใจ และแบบมีส่วนร่วม พิจารณาจากบทบาทที่แสดงออก ได้แก่ แบบบิดา
มารดาปกครองบุตร แบบใช้เล่ห์กล และแบบผู้เชี่ยวชาญ สุดท้ายพิจารณาจากผลงานของผู้นา ได้แก่ แบบมี
ประสิทธิผลมาก และแบบที่มีประสิทธิผลน้อย
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาเครือข่ายจะทาอย่างไรหรือมีวิธีการนาอย่างไร จึงทาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามารถและพยายามที่จะทาให้งานสาเร็จด้วยความ
เต็มใจ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีภาวะผู้นาด้านวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมิน ผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและต่อเนื่องเป็นระบบ การจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ ภาพอนาคตขององค์การที่สมาชิกทุกคนในองค์การต้องการให้เกิดขึ้น
เพื่อให้มองเห็นจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางให้
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และภารหน้าที่ขององค์การ เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีและต้อง
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ครูในโรงเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจน สามารถนาวิสัยทัศน์ลงสู่นโยบาย แผนงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการกาหนดวิสัยทัศน์ด้านวิชาการของสถานศึกษาจะต้องให้บุคลากร
ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกเข้ามาร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอนจึงจะทาให้เกิดการยอมรับ
และร่วมมือในการทางาน ล็อคและคณะ (Locke et.al. 1991 : 53 - 54) เสนอวิธีการสร้างวิสัยทัศน์ ดังนี้
สถานศึกษาต้องรวบรวมข้อมูล จากผู้ มีป ระสบการณ์ด้ว ยการพูดคุยหรือการรับฟังความคิดเห็ น นาข้อมูล
เหล่านั้นมาวิเคราะห์และสั งเคราะห์เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสของสถานศึกษาทั้งในอดีต
ปัจจุบันเพื่อนาไปสู่มุมมองในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การได้มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
ด้วยเพื่อให้เกิดการยอมรับ ธอมป์สัน (Thompson, 1990) ต่อจากนั้นต้องนาเอาความคิดที่เป็นวิสัยทัศน์
ออกมาเป็นคาพูดหรือภาษาเขียนให้ชัดเจน มีพลังในการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าหน่วยงานเป็นของ
ตนโดยให้มีแนวความคิดเขียนออกมาเป็นคาสาคัญ ๆ แล้วใช้วิธีการเชื่อมโยงความคิดที่เรียกว่า แผนที่ความคิด
ที่มุ่งมั่นให้เกิดเป็นจินตนาการที่ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนาวิสัยทัศน์ออก
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวให้ผู้เกี่ยวข้องเห็นคล้อยตามและให้การสนับสนุน ยูคล์
(Yukl 1989 : 222) ก่อนที่จะนาวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติโดยความร่วมมือของทุก ฝ่าย สิ่งที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งคือการประเมินผลเพื่อตรวจสอบวิสัยทัศน์ว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
สถานศึกษาหรือไม่ ยังมีส่วนใดที่ควรปรับเปลี่ยนให้มีความถูกต้องเหมาะสม ควรมีการดาเนินการเป็นระยะๆ
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ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ชี้แนวทางหรือนาเสนอวิสัยทัศน์ให้แก่ครูในสถานศึกษา
โดยการจัดประชุมหรือเสวนากลุ่มเพื่อช่วยกันสรุปเป็นวิสัยทัศน์และกาหนดเป้าหมายด้านวิชาการในอนาคต
ร่วมกัน มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่น การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน การจัดโครงสร้างเครือข่ายการวัด
และประเมินผลผู้เรียน การจัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การจัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษา และการสร้างระบบพัฒนาประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกัน
3. การมีส่วนร่วมของสมาชิก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความจาเป็นสาหรับเครือข่าย ถ้าสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนจะให้เกิดความร่วมมือกันทางาน อาร์นสไตน์ (Arnstein, 1969) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมที่มี“คุณภาพ”
นั้นผู้เข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องมีอานาจและการควบคุมอย่างแท้จริง ในอันที่จะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้บังเกิด
ผลขึ้นมา มิใช่เพียงแต่เข้าไปมีส่วนร่วมเฉย ๆ วิลเลี่ยม เออวิน (William Erwin, 1976) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการให้สมาชิกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของ
ตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับสมาชิก ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชานาญของสมาชิกแก้ไข
ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วน
จอนห์ และอัฟฮอฟ (Jonh & Uphoff, 1980) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจว่าควรทาอะไร การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการบริหาร
และการประสานขอความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ
ผลประโยชน์ทางสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในฐานะผู้ น าเครื อ ข่ า ยจึ ง ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ย
ประกอบด้วยครูและบุคลากรของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะงานด้าน
วิชาการในลักษณะเครือข่ายร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง การวัดผลและ
ประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาให้ ทั น สมั ย และมี
ประสิทธิภาพ การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทรัพยากรเป็นสิ่งจาเป็นและมีความสาคัญต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านวิชาการ เพราะ
ตัวกระตุ้นที่ทาให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเครือข่ายดาเนินไปได้โดยราบรื่นและทรัพยากรจะมีบทบาทต่อ
กิจกรรมหรือการดาเนินภารกิจของเครือข่ายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นา
เครือข่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทั่วไป
อาจแบ่งทรัพยากรตามแนวคิดที่เรียกว่า “ 4 Ms” ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ ซึ่ง
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ทรัพยากรเหล่านี้จะช่วยให้ ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพและได้ผลตามความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนสาคัญในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษามีหน้าที่
ในการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การบริหารทรัพยากรจึงต้องอาศัยหลักการ
ส าคั ญ ได้ แ ก่ หลั ก ความเป็ น ธรรม หลั ก ความเสมอภาค หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล หลั ก ความ
พอเพียง หลักการกระจายอานาจ หลักเสรีภาพ และหลักการปฏิบัติได้จริง
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องให้การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
ด้วยการการสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการใช้ครู บุคลากรร่วมกันในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ การใช้ปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกันในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้งบประมาณร่วมกันใน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกันในการ
พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ การสร้ า งแบบแบบทดสอบวั ด และประเมิ น ผล ผู้ เ รี ย นร่ ว มกั น ในการพั ฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ การให้ ครูและบุ คลากรทาวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการนิเทศการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
5. การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน มีความหมายครอบคลุมกิจกรรม ที่มีความ
สัมพันธและเกี่ยวข้องกัน 2 ลักษณะคือ “การวัดผล ” และ “การประเมินผล” กิลฟอร์ด (Guilford. 1954: 4)
ได้นิยามว่า การวัดผลเปนการจัดคาตัวเลขให้แก่วัตถุหรือเหตุการณ โดยมีกฎเกณฑที่แนนอน แอ๊บเบิล (Ebel.
1965: 3) ไดนิยามวา การวัดผลเปนกระบวนการกาหนดจานวนใหกับสมาชิกของสิ่งของหรือบุคคล ส่วน
Smith & Adams (2005: 20) ไดนิยามวา การวัดผลเปนการรวบรวมขอมูลขอความ หรือขาวสารอยางมีระบบ
กรอนลัน (Gronlund & Linn. 1990: 5) ไดนิยามวา การวัดผลเปนกระบวนการใหคาอธิบายที่เปนตัวเลขตาม
ระดับที่แตกตางกันแกคุณลักษณะของแตละบุคคล ส่ วนการประเมินผลนั้น นักการศึกษาหลายทานให
ความหมาย ดังนี้ กิลฟอร์ด (Guilford (1954: 5) ได้นิยามว่า การประเมินผลเปนการตัดสินคุณคาของการ
กระทา ส่วน กูด (Good. 1959: 307) ไดกล่าวว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการในการตัดสินความสาคัญ
ของปรากฏการณอยางหนึ่งกับปรากฏการณอีกอยางหนึ่ง โดยใชมาตรฐานที่กาหนดไว ออลคิน (Aikin, 1969)
กล่าวถึงการประเมินผลว่า เป็นกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผน การ
ดาเนินการ และผลกระทบ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อส่งเสริมให้
เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ ครอนบัค (Cronbach,1970) ให้ความหมายการประเมินผลว่า
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ขณะที่ กรีน (Green (1970: 15) ให้
ความหมายการประเมินผลว่า เปนกระบวนการตัดสินคุณคาขอมูลที่ไดจากการวัดอยางมีระบบ และกรอนลัน
และลินน์ (Gronlund & Linn (1990: 5-6) ไดนิยามการประเมินผลว่า เปนการตัดสินคาของผลที่ไดโดย
พิจารณาจากขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เวอร์ทิน และแซนเดอร์ (Worthen & Sander,1987, p.19)
ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการพิจารณาคุณค่าของสิ่ง ๆ หนึ่ง ประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศ
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เพื่อตัดสินคุณค่าของแผนงาน ผลผลิต กระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพ
ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังนั้น ผู้ บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นาเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการจึง ต้องสนับสนุน
ส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายร่วมกันสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดความสามารถ
นักเรียนด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย การสร้างแบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
สร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การสร้างแบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน และการสร้างแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. การพัฒนาสมาชิกเครือข่าย
สมาชิกเครือข่ายมีความส าคัญที่ทาให้ องค์การบรรลุ เป้าหมาย ผู้ นาเครือข่ายจะต้องมีหน้าที่
เลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาทางานในองค์การ จาเป็นต้องมีการพัฒนาสมาชิก
เครือข่ายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่งานด้านวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ โดย
การประชุมสัมมนา การฟังบรรยาย การอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ กิลเล่และเอ็กแลนด์ (Gilley& Eggland, 1989) กล่าวว่าการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย เป็นการนา
กิจ กรรมที่มีการกาหนดและวางรู ป แบบอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้น การพัฒนาบุคคล การพัฒนาสายอาชี พ และการพัฒนา
องค์กร ขณะที่ ชูเด็น และเชอร์แมน (Chruden & Sheman, 1986, p. 11) ให้ความหมายการพัฒนาสมาชิก
เครือข่ายว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการในการศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้บุคลากรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์กรซึ่งการพัฒนานั้นคือ การพัฒนาทางด้านทักษะ ความรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ ส่วน
มอนดี้ และโนว์ (Mondy & Noe, 1996, p. 54 ) ให้ความหมายการพัฒนาสมาชิกเครือข่ายว่าเป็นการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรและกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้บริหารทุกระดับต้องเกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัยพลังความสามารถของคนปฏิบัติงานให้สาเร็จ จึงต้องใช้ความสามารถในการ
บริ หารทรั พยากรมนุษย์ ของผู้ บ ริห าร การพัฒ นาสมาชิกเครือข่ายสามารถทาได้ห ลายรูปแบบ ได้แก่ การ
สัมมนา การบรรยาย การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฐมนิเทศบุคลากร
ดังนั้น ผู้บริ หารสถานศึกษาในฐานะผู้นาเครือข่ายจะต้องพัฒนาสมาชิกเครือข่ายมีการอบรม
เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้เรียน การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจั ด การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียน การอบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การสัมมนาร่วมกันเกี่ยวกับการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการสัมมนาร่วมกันเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การสื่อสาร
การสื่อสาร มีความสาคัญสาหรับเครือข่ายความร่วมมือ เพราะในการทางานร่วมกันทุกขั้นตอน
ทั้งผู้นาและสมาชิกเครือข่ายต้องมีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลา งานที่มอบหมายให้ทาถึงจะ
ประสบความสาเร็จ งานด้านการสื่อสารเป็นหัวใจสาคัญที่จาเป็นจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นได้
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อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารชนิด
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การสื่อสารยังช่วยให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตรงตามวัตถุป ระสงค์ที่ว างไว้ก่อให้ เ กิด ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ผลของการสื่ อสารเกิดจาก
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยผู้ส่งสารทาการส่งข่าวสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสาร
ไปยังผู้รับสาร และเมื่อผู้รับสารได้รับสารนั้นแล้วย่อมเกิดปรากฎการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น โดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
อาจเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ รวมไปถึงความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมของผู้รับสารนั้น
ด้วย การเปลี่ยนแปลงจากผลของการสื่อสาร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความรู้ การเปลี่ยนทัศนคติ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงสามารถแบ่งได้ตามหลักเกณฑ์ความดีและไม่ดีของผลที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เป็นการพิจารณาว่าผลของการสื่อสารในครั้งนั้น ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลหรือเป็นผลที่ทาให้ผู้ส่งสารบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจหรือไม่ ทั้งผลทางบวก ซึ่งเป็นผลของการสื่อสารที่บรรลุวัต ถุประสงค์ของผู้ส่งสารที่ตั้ง
ไว้และก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคล และผลทางลบ เป็นผลของการสื่อสารที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารได้
คาดหมายไว้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลไม่ดีต่อตัวบุคคลอีกด้วย วรูม (Vroom,1964) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความ
พึงพอใจต่อสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะทั้งสองคานี้หมายถึงผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมใน
สิ่งนั้นหากผู้รับสารมีทัศนคติในด้านบวกก็จะแสดงให้เห็นความพึงพอใจในสิ่งนั้น และในทัศนคติด้านลบก็จะ
แสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจเช่นกัน ส่วน วินเซนต์ โนแลนด์ (2533) กล่าวว่า สิ่งสาคัญที่สุดในการ
ติดต่อสื่อสาร คือ การสร้างอารมณ์และความรู้สึกพึงพอใจเพราะจะทาให้ข่าวสารนั้นไหลออกไปอย่างราบรื่น
ในทางกลับกันถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีเพราะขาดความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารข่าวสารก็จะถูกชะงักลง
ดังนั้ น ผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาในฐานะผู้ นาเครือข่ายความร่ว มมือ ด้านวิช าการจึง ต้องมีความรู้
ทักษะในการสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายอีเล็คทรอนิกค์ ออนไลน์ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
ในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากการศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนบน พบว่า มีระดับการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากในทุก ด้าน อาจเป็ น เพราะ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและครู วิ ช าการและท าหน้าที่ ส อนมีค วามเห็ น
สอดคล้องกันว่ารูปแบบการบริหารเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคเหนือตอนบน นั้นมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์
สามารถนาไปใช้ในสถานศึกษาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีลักษณะ
ภูมิศาสตร์ที่คล้ายกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ด้านที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ ด้านการมีภาวะผู้นา
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาที่จะทาหน้าที่เป็นผู้นาเครือข่ายทางวิชาการได้จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษใน
การทางานประสานงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานวิชาการ
บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับ แม็ค ฟาแลนด์ (McFarland, 1979 : 214 - 215) ที่กล่าวว่า
ผู้นา คือ บุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทางานในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ ฮาลปิน (Halpin. 1966 : 27-28) ที่กล่าวว่า ผู้นา คือ บุคคลที่
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ น าและมี บ ทบาทหรื อ มี อิท ธิ พ ลต่ อ คนในหน่ ว ยงานมากกว่ า ผู้ อื่ น ในการท าให้
หน่วยงานดาเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ส่วนด้านการสื่อสาร มีการปฏิบัติงานในระดับน้อย อาจเป็นเพราะ โดย
สภาพข้อเท็จจริงก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทุกแห่งได้ใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาโดยใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต MOENet ซึ่งมีความเร็วต่า
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และพื้นที่บริการค่อนข้างจากัดไม่สามารถให้บริการในสภาพพื้นภูเขาสูงชัน พื้นที่ ห่างไกลทุรกันดารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ จึ ง ทาให้ การติ ดต่อสื่ อสารเป็นอุ ปสรรคต่อการบริ ห ารงานเครือข่า ยด้านวิช าการ ซึ่ งต่อ มา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งใช้
ระบบ Uninet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป (หนังสือ ที่ ศธ 04005/ว1206 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2560) เรื่อง แนวทางในการดาเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นระบบ
ความเร็วสูง ทั้งนี้ ถ้าทางสถานศึกษาสามารถเปลี่ยน Router เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงจะสามารถเพิ่ม
ความเร็วจาก 100 Mbps ได้ถึง 1 Gigbyte ซึ่งจะทาให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ภาคเหนือตอนบน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนได้คล่องตัว รวดเร็ว ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการเป็นผู้นาเครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการนั้น จะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ศาสตร์ความรู้และศิลปะในการบริหาร
เครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีระบบการทางานที่จะช่วยให้บุคลากรในเครือข่ายสามารถทางานและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากร การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การติดตาม
และการประเมินผลนักเรียน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล การสร้างเครือข่าย
ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วมในสมาคม
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน การทางานร่วมกับผู้ปกครอง มีทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยการใช้
ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อใช้ในการกาหนดยุทธศาสตร์และการนายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ ทักษะด้าน
คุณภาพ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
อย่ า งสม่ าเสมอ ต้ อ งเป็ น ผู้ น าและเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น การท างาน ความสามารถด้ า นการแก้ ปั ญ หา การน า
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมมาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาในเครือข่าย มีการศึกษารายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง
ๆ มีการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ มีการแก้ปัญหาด้ว ยนวัตกรรมใหม่ โดยคานึง ถึงการบรรลุผ ลใน
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเครือข่ายของโรงเรียนเป็นหลัก
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