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   …ความสําคัญ… 
                  “ การเรียนรูเปนเร่ืองที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรมากขึ้นสําหรับบุคคลและความเจริญของชาติ ดวยการเรียนรูเปนส่ือ

เชื่อมโยงกับขอมูลขาวสาร องคความรู   การเรียนรูท่ีประสบความสําเร็จก็คือ การท่ีแตละบุคคลสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือ ขอมูลขาวสาร

และองคความรูที่เหมาะสม เพื่อแกปญหา และแสวงหาโอกาสในการเรียนรูตลอด สถานศึกษาสามารถระดมไดทุกภาคสวน ของทุกองค

และชุมชนในทองถิ่นมาทําการพัฒนาการศึกษาของชาติใหเจริญกาวหนาตอไปไดสูความเปนสากลตอไป และพระราชบัญญัติการศึกษาของ

ชาติซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษา ยังไดกําหนดไวใหมีการสงเสริมการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไววา ให

สถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน สงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน จะเห็นไดวา การสรางเครือขายในการบริหาร

สถานศึกษาและการมีสวนรวมมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการจัดการศึกษามาก “

  ที่มา : คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2553). การสรางเครือขายและการมีสวนรวม. กรุงเทพฯ:กพร.

   



“การบริหารเครือขายสถานศึกษา”  ( NETWORK EDUCATION ADMINISTRATION) 

     ความหมายของเครือขาย  E.MARK HANSON ( 2003 ) ไดกลาววา เครือขาย หมายถึง รูปแบบหนึง่ของการประสานงานของบุคคล 

กลุม องคกร หรือหลายองคการที่มทีรัพยากรของตนเอง ซ่ึงเขามาประสานงานกันอยางมีระยะเวลาพอสมควร จะมีการจัดกิจกรรมรวมกันอยู

เสมอ โดยมีการวางรากฐานเอาไว เมื่อฝายหนึ่งฝายใดมีความตองการจะขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุมอ่ืน ๆ เพื่อสามารถ

แกปญหาติดตอไปได

                                     ธนา  ประมุขกลู  ( 2547 ) เครือขาย หมายถึง ภาพขายใยแมงมุม ที่แสดงใหเห็นการถักทอโยงกันของเสนใยที่

พาดผานกันมาหลายเสน หลายทศิทาง ดังนั้น คําวา เครือขาย คือ การเชื่อมโยงอยางมีเปาหมาย เปนการเช่ือมโยงระบบที่ปฏิบัติการเขาอยู

ดวยกัน

                                    เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ  ( 2545 ) กลาววา เครือขาย เปนการเช่ือมโยงเขาหากันเปนเครือขาย ไมใชการ

รวมกลุมของสมาชกิที่มีความสนใจเพียงตองการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือรวมสังสรรคกันเทานั้น แตยงัหมายถึง ความตองการที่จะ

พัฒนาไปสูการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีเปาหมายรวมกันท่ีชัดเจน



             สุทติย  อาภากโร  ( 2547 )  ไดจําแนกการกอตัวของเครือขายออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1.) เครือขายที่เกิดจากการจัดต้ังและสนับสนุนของภาคสวนตาง ๆ 

สวนใหญเปนเครือขายที่ภาครัฐหรือหนวยงานบางแหงตองการสงเสริมหรือเขาไปจัดต้ัง  2.) เครือขายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน เครือขายพัฒนาชุมชน  ,เครือขาย

ที่เกิดจากความสมานฉันท  , การรวมแรงรวมใจของฝายตาง ๆ  3.)เครือขายที่เกิดขึ้นโดยสถานการณเปนตัวกําหนด  ไดแก เครือขายทีเ่กิดจากสถานการณและ

ประเด็นปญหาที่ทุกฝายเห็นวา จําเปนตองใชความเปนเครือขายในการแกปญหาและสรางพลังในการเรียนรูหรือตอรอง เพื่อใหเกิดการพฒันากิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง

      

       อรรณพ  พงษวาท  ( 2544 )   ไดเสนอแนะรูปแบบเครือขายความรวมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาไว 6 รปูแบบ 

      1.รูปแบบสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐรวมตัวกันเปนเครือขาย

               2.การรวมตัวกนัเปนเครือขายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐแหงใดแหงหน่ึงกับภาคสวนองคกร หนวยงานอื่น ๆ

         3.รูปแบบเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด , เทศบาล , องคการบริหารสวนตําบล

               4.รูปแบบเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

               5.รูปแบบเครือขายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับเอกชนกับเอกชนและภาคสวนอื่น ๆ

6.รูปแบบเครือขายที่อาจเกดิจากการริเร่ิมระหวางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและของเอกชน
           



     

     อุทัย  บุญประเสริฐ  ( 2542 )  : การสรางเครือขายบริหารสถานศึกษา  (NETWORKING SCHOOL ADMINISTRATOR)  หมายถึง การทําใหมีการ

ติดตอสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ จากกลุมบุคลากรภายในและหนวยงานอืน่ ๆ

จากภายนอกสนับสนนุและอํานวยความสะดวก ใหสมาชิกในเครือขายสถานศึกษามีความพันธกันฉันทเพื่อน ที่ตางก็มีความเปนอิสระ โดยเฉพาะการ

ดําเนินงานในฝายงานของสถานศึกษา จําเปนที่ตองมีเครือขายการพัฒนางานหรือการแกปญหาใด ๆ ที่ใชวิธีดําเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันมา

     กมล  ภูประเสริฐ ( 2545 ) : การสรางเครือขายในการบริหารสถานศึกษา  กลาวคือ การดําเนินกิจกรรมทุกอยางในสถานศึกษา จากการรวมตวัของ

กลุมบุคคล องคกร สังคม และชุมชนภายนอกและภายในสถานศึกษา อยางมีความสัมพันธกัน โดยไดเขามามีบทบาท สนบัสนุนการจัดการศึกษาอยางมสีวน

รวมในการรวมกันกําหนดกจิกรรมตามกระบวนการอยางมีระบบ แบบแผน และเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสมใหสอดคลองตามสภาพแวดลอมบริบทของแต

ละพื้นที่



  

            วิไล  ธนวิวัฒน ( 2541 )   : การสรางเครือขายบริหารของสถานศึกษา หมายถึง การจัดใหมีกลุมบุคลากรทุกฝายเขามามสีวนรวม ทั้งบุคลากรคร ู  

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง ตัวแทนผูนําในชุมชน และผูเกี่ยวของหลักเพื่อสรางความตระหนักในการใหความสําคัญของการจัดการศกึษาตลอดจนชุมชนให

เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน โดยที่แตละฝายตองมีความเทา เทียมกัน มีอสิระตอกัน สามารถยืนหยัดอยูไดดวยตนเองและพรอมที่จะปฏิบติังานรวมกันของสมาชิก เครือขายบน

พื้นฐานของความเทาเทียมกัน และรวมพัฒนาสถานศึกษาไปสูทิศทางทีว่างไว

           สรปุภาพรวม  นัสมาน ดาโอะ :  การสรางเครือขายในการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง กระบวนการในทางบริหารองคกร สถานศึกษาในการกระจาย

ภาระงานเพื่อทําใหกลุมบุคคล องคกร สถานศึกษา หรือหนวยงานทางการศกึษาที่มีเปาหมายรวมกันในการทํากิจกรรมรวมตัวกันดวยความสมคัรใจ ไมวาจะเปนใน

ระดับชาติ หรือระดับทองถิ่น รวมกันทํากิจกรรมทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดโดยมีความสัมพนัธแนวราบมีความ เสมอภาค เพื่อบริการทางการศึกษาแก

เยาวชนผูเรยีน



“การสร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา” 

         การสรางเครือขายสถานศึกษา จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก เครือขายที่เปนทางการ คือ เครอืขายที่มีขอตกลง ระบบ ระเบียบของความสัมพันธ

และมีวัตถุประสงครวมกัน และเครือขายที่ไมเปนทางการ คือ เครือขายสมัพันธทางสังคม ซ่ึงมีขอตกลงเฉพาะกิจกรรม มีวัตถุประสงคเฉพาะเร่ือง สําหรับ

ขั้นตอนในการสรางเครือขาย โดยมีขั้นตอนดาํเนินการดังนี้

         1.อภิปราย รับฟงขอเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการสรางเครือขายการพัฒนาทิศทางของสถานศึกษา โดยจัดใหมีกลุมบุคลากร

ทุกฝายเขามามีสวนรวม ทั้งบุคลากรครู   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง ตัวแทนผูนาํในชุมชน และผูเก่ียวของหลักเพื่อสรางความตระหนักในการให

ความสําคัญของการจัดการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษารวมกันอยางยั่งยืน

             2.โรงเรียนแตงตั้งคณะทํางานดานเครือขาย ประกอบไปดวย ผูบริหาร และบุคลากรหลักในสถานศกึษา รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ 

อาจจะเปนศิษยเกา ผูนําองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือกําหนดแผน เปาหมาย และแหลงรวมพัฒนา ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนการจัด

การศึกษาจากชุมชน ทองถิ่น และองคกรตาง ๆ



                 โครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษา



      ตวัอยาง : โครงสรางคณะกรรมการสถานศึกษา

ที่มา  : http://bmkschool.ac.th/datashow_46020 โรงเรียนบานบางไมแกวประชาสามัคคี   



ระดับของการสรางเครือขาย แบงไดเปน 3 ระดับ ดังน้ี
1. ระดับองคการ (ORGANIZATIONAL LEVEL)

ไดแก การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการเพ่ือรองรับการบริหารงานแบบมีสวนรวม เชน ต้ังหนวยงาน บุคลากร นโยบาย งบประมาณ ดานการบริหารแบบ

มีสวนรวม  เปนตน

2. ระดับสถาบัน (INSTITUTIONAL LEVEL)

ไดแก การสรางวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหมของการบรหิารแบบมีสวนรวม การปรับเปล่ียนวิธีการปฏบิัติงาน การปรับกระบวนทัศนของคนในองคการให

สามารถปฏิบัติงานกับประชาชนในลักษณะเปนหุนสวน และการปฏิบติังานในลกัษณะเครือขาย มีการออกกฎเกณฑและแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนที่รับรูและ

เขาใจ จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติของคนในองคกร

3. ระดับบุคลากร (INDIVIDUAL LEVEL)

     ไดแก การสรางบุคลากรและฝกทักษะบุคลากรในองคการใหเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับประชาชน เชน ทักษะการส่ือสาร ทักษะการมีสวนรวมของ

ประชาชน ทักษะการวิเคราะหการมีสวนไดสวนเสีย ทักษะการบริหารความขัดแยง การจัดหลักสูตรอบรมดานการบริหารแบบมีสวนรวม เปนตน



 แนวคดิและหลกัการบริหารเครือข่ายในสถานศึกษา  

การบริหารจัดการเครือขายเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว มีหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ ในการบรหิารเครือขายสถานศึกษา ดงันี้

1.แนวคิดการผนึกกําลงั (SYNERGY) หมายถึง กระบวนการบริหารการทํางานในลักษณะการรวมกัน ทํางานที่มากกวาหนึ่งบวกหนึ่งเทากับสอง       

แตตองเปน หนึ่งบวกหน่ึงมากกวาสอง การรวมพลังกนัทํางานเพื่อนําไปสูผลลัพธที่มีคุณคาหรอืมีความเขมแข็งมากกวาที่ตางคนตางทํา หรือแตละ

สถานศึกษาทํางานโดยโดดเด่ียวเพียงลําพัง

2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (EXCHANGE THEORY)  หมายถึง กระบวนการบริหารการทํางานโดยมีการแลกเปล่ียนผลประโยชนรวมกันในลักษณะ 

WIN-WIN ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะทาํใหเครือขายเกิดขึ้นโดยสมัคร ใจก็คือ แตละฝายมองเห็นถึงประโยชนที่ตนจะไดรับจากการไดเขารวมเครอืขาย 

ซ่ึงจะนําไปสูความเต็มใจที่จะประสานการทํางานรวมกันหรือเขารวมเปนเครือขาย 

3. หลักการบรหิารแบบมีสวนรวม (PARTICIPATIVE MANAGEMENT) หมายถึง กระบวนการบริหารที่ใหคนใน องคกรหรอืผูมีสวนเก่ียวของเขามามี

สวนรวมใน กระบวนการตัดสินใจ ใชความคิดสรางสรรคและความ เชี่ยวชาญในการบริหารงานใหบรรลุวัตถปุระสงคหรือการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิด

จากการบริหารงานรวมกัน (จารุพงศ พลเดช. 2546 : 14) และทฤษฎีการมสีวนรวม



            สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 4-17) :  การสรางเครอืขายสถานศึกษา เพื่อใหเห็นการทํางานรวมกันของกลุมบุคคล 

สถานศึกษากับกลุมเครือขาย หนวยงานอื่นๆ เปนรูปธรรม ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ขอนําแนวคิดของการสรางเครือขาย หรือการบริหารเครือขายรวมพัฒนาของ

สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553 : 4-17) ซ่ึงมรีายละเอยีด ดังน้ี 

          1. ขั้นเตรียมการและแสวงหาผูรวมพัฒนา เปนการสรางความตระหนักใหบุคลากรหลกัและผูเกี่ยวของ หลักของสถานศึกษาในการแสวงหา

เครือขายที่มคีวามเขาใจ เหมาะสม สอดคลอง นําไปสูความสัมพันธในความรวมมือที่ดี 

          2. สรางขอตกลงและรวมวางแผน เม่ือผูนําและ ผูบริหารของเครือขายเห็นความสําคัญและประโยชน รวมกัน และตกลงเปนการเบื้องตนที่จะ

รวมมือเปน เครือขาย เพ่ือใหเกิดแนวทางการดําเนินงาน จัด กิจกรรม สรางขอตกลงและรวมวางแผน  (PARTNERSHIP AGREEMENT & ACTION 

PLANNING) เพ่ือใหเกดิแนวทาง ความรวมมือที่ชัดเจน กจ็ะมีการสรางขอตกลงและรวมวางแผนตอไป

3. ขั้นรวมดําเนินงานและกํากับติดตาม เปนขั้นตอนสาํคัญในการนําแผนงาน / โครงการที่เตรียมการไวมาปฏิบัติเพื่อสรางความรวมมือของ

เครือขายตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว

4. ขั้นทบทวนผลการดําเนินงาน เปนข้ันนําผลการประเมินมาใชในการทบทวนปรับปรุงการทํางาน รวมกับเครือขายตอไป

           

 



 ความจําเปนที่ตองมีเครือขายสถานศึกษา รายละเอียดในแตละสวนมีดงัน้ี

1.มีการรับรูมุมมองที่เหมือนกัน สมาชิกในเครือขาย ตองมีความรูสึกนึกคิดและการรบัรูเหมือนกันถึงเหตุผลในการเขามารวมกันเปน เครือขาย อาทิเชน      

มีความเขาใจในตัวปญหาและมจีิตสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน ประสบกับปญหาอยาง เดียวกันหรือตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน        

ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิด ความรูสึกผกูพันในการดําเนินกิจกรรมรวมกันเพื่อแกปญหาหรือลดความเดือดรอนที่เกิดขึ้น

2. การมีวสิัยทัศนรวมกัน  หมายถึง การที่สมาชกิมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตที่เปนภาพเดียวกัน มีการรับรู และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และมี

เปาหมายท่ีจะเดินทางไปดวยกัน การมีวิสัยทศันรวมกันจะทําใหกระบวนการขับเคล่ือนเกิดพลัง มีความเปนเอกภาพ และชวยผอนคลายความขดัแยงอัน

เน่ืองมาจากความ คิดเห็นที่ แตกตางกัน ในทางตรงกันขาม ถาวิสัยทศันหรอืเปาหมายของสมาชิกบางกลุมขัดแยงกับวิสัยทัศน



3.) มีความสนใจหรือผลประโยชนรวมกัน คําวาผลประโยชนในที่น้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชนที่เปนตัวเงินและผลประโยชนไมใชตัวเงิน เปน ความตองการ 

(NEED) ของมนุษยในเชิงปจเจก อาทเิชนเกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ สมาชิกของเครือขายเปน

มนษุยปถุุชนธรรมดาที่ตางก็มีความตองการเปนของตัวเอง (HUMAN NEEDS) ถาการเขารวมในเครือขายสามารถตอบสนองตอความตองการของเขาหรือมี

ผลประโยชนรวมกัน ก็จะเปนแรงจูงใจใหเขามามีสวนรวมในเครือขาย ชวยใหทุกคนเกิดแรงจงูใจใหเขาเขามสีวนรวมในทางปฏิบัติไดจริง ไมใชเปนเขามาเปน

เพียงไมประดับเนื่องจากมตํีาแหนงในเครือขาย

4) การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน เปนองคประกอบทีท่ําใหเครือขายดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองเชนเดียวกัน การที่ สมาชิกเครือขายตกอยู ในสภาวะจํากัดทั้งดาน

ทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน ฯลฯ ไมสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายอยาง สมบรูณไดดวยตนเองโดยปราศจากเครือขาย จําเปนตองพ่ึงพาซ่ึงกันและ

กันระหวางสมาชิกในเครือขาย การทาํใหหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันอยางเหนียวแนน การเก้ือหนุนพึ่งพากนัในลักษณะนี้จะสงผลใหสมาชิกมีปฎิสัมพันธ

ระหวางกันโดยอัตโนมัติ



              ฉะน้ัน ลักษณะของเครือขายสถานศึกษา การทํางานรวมกันในลักษณะของเครือขาย การศึกษามีจุดเร่ิมตนที่เปนรูปธรรมชัดเจน ต้ังแตมีการ ตรา

กฎหมายการศึกษาแหงชาติฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 และ มาตรา 9 

ไดกําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัด การศึกษา การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจดัการศึกษาใหมีเอกภาพดานนโยบายและมคีวาม หลากหลายในการ

ปฏิบัต ิมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา โรงเรียน องคกรปกครองสวน ทองถิ่น มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัด

การศึกษา และยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชมุชน องคกรปกครองสวน ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน สถาบันศาสนา สถาน 

ประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น  (สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2546 : 6 - 7 )

ที่มาของภาพ : โรงเรียนเจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี : 2561



แนวคิดและทฤษฎีการสรางเครือขายในการบริหารสถานศึกษา

1.ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ( EXCHANGE  THEORY ) : อธิบายถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางกัน เหตุผลหลกัที่จะทําใหเกิดขึ้นไดโดยสมัครใจ                 

แตละฝายมองเห็นประโยชนที่ตนจะไดรับจากการเขารวมเครือขาย ซึง่จะนําไปสูความเต็มใจที่จะประสานกันหรือเขารวมเปนเครือขาย

2.เสร ี พงศพศิ  ( 2548 : 209 )  : กลาวถงึขั้นตอนในการสรางเครือขายวาควรมกีารดําเนินการ ดังนี้ 

1.รางเปาประสงคใหชัดเจน  เพื่อใหรูวาสาเหตุความเปนมาของการกอต้ังเครือขาย คืออะไร ?

2.บอกเปาหมายและวตัถปุระสงคของการสรางเครือขาย ?

3.กําหนดแผนการดําเนินงาน กฎระเบียบ กฎเกณฑพื้นฐาน และกําหนดกระบวนการตัดสินใจใหชัดเจน ?

3.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ  ( 2543 ) : กลาวถงึการจัดต้ังเครือขายวา  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

           1.การสรางความตระหนักในปญหาและการรวมตัว                      2.การสรางจุดรวมของผลประโยชน

 3.การแสวงหาแกนนําที่ดีของเครือขาย 4.การสรางแนวรวมสมาชิกของเครือขาย



องคประกอบการสรางเครือขายเพ่ือบริหารสถานศึกษา

1.ดานการกําหนดสมาชิกเครือขาย  สมาชิกเครือขายมีความสําคัญมาก การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขายเปนองคประกอบสําคัญยิ่งในการ

รักษา เครือขายใหยั่งยืนตอไป จึงควรมีการจัดกิจกรรมบางอยางที่มีจุดประสงคเพื่อการกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิกโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิด ของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ (2549, หนา 1-2) ที่ไดใหแนวทางในการบริหารเครอืขายไววา มีการกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ

2. ดานการกําหนดวัตถุประสงค  เปนแนวทางที่ชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของเครือขายความรวมมือมคีวามเขมแขง็และดําเนนิงานใหประสบผลสําเรจ็ได 

การกําหนดวัตถุประสงคของเครอืขายที่ชัดเจนและเกิดจากสมาชิกจํานวนมากมีสวนรวมใน กระบวนการกําหนดทิศทางของเครือขาย กิจกรรมหลักและ

ประเภทของบุคคลและองคกร ที่จะเขามาเปนสมาชิกและเพื่อปองกันการครอบงําจากกลุมคนบางกลุม

3.ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  การมีสวนรวมของสมาชิกมี ความสําคัญตอการพัฒนาความเขมแข็งของเครอืขาย เพราะขบวนการมีสวนรวมเปน 

เง่ือนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรู รวมความคิด รวมตัดสินใจและรวมลงมือกระทําอยาง แข็งขัน กระบวนการเรียนรูรวมกันเปนการปลูกฝงความเชื่อที่วา

ประสบการณความรูและทรัพยากรของแตละคนจะชวยใหทุกคนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน



ประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายในการบริหารสถานศึกษา

           ปจจุบันองคกรจํานวนมากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะบคุลากรและหนวยงานทางการศึกษาสถานศึกษาต้ังแต ระดับนโยบายคือ

กระทรวงศึกษาธิการและองคกรหลัก ทั้ง 5 องคกรหลัก จนถึงหนวยปฏิบัติในพื้นที่ มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาที่กระจายตัวอยูใน 

พื้นที่ทั่วประเทศ ไดตระหนักถึงบทบาทสําคัญของการมีเครือขายวาเปน เคร่ืองมือที่มีคุณคาในการพัฒนาและสามารถชวย ผลักดันการทํางานของสถานศึกษา

ใหประสบผลสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น

          เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ และคณะ (2545 : 3) ไดกลาวไววา การพัฒนาในปจจุบันมักจะดําเนินการในรูปแบบ เครือขาย และเปนไปไมไดที่

สถานศึกษาใด ๆ สถานศึกษาหนึ่งจะทํางานใหประสบผลสําเร็จไดดวยตนเอง การดําเนินงานในรูปแบบเครือขายจะเกิดประโยชนตอสมาชิกและองคกร 

เครือขายอยางมาก ซึ่งมีประโยชนที่เกิดขึ้นกับบุคลากร และหนวยงานทางการศึกษา โรงเรียนอยางนอย 6 ประการ ดังนี้ (สมบูรณ บูรศิริรักษ. 2553 : 89) 



1.) เปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  ขอมูลขาวสารและความรูใหมๆ ทําใหเกิด กระบวนการเรียนรูรวมกันของคุณครู บุคลากรทางการศึกษา     

และหนวยงาน สถานศึกษาเครือขายเพ่ือนําไปสูการพัฒนาเครือขายตาม วตัถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ) เปนแหลงระดมทรัพยากรนําไปสูการแลกเปล่ียนทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรรวมกัน ไมวาเปนบุคลากร   คุณครู เงินทุน สถานศึกษา หรือวัสดุ

อุปกรณ ตาง ๆ เพื่อเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เขาทํานองผูที่มีความพรอมมากกวาใหความชวยเหลือ ผูที่มีความพรอมนอยกวา 

3.) เปนการระดมสรรพกําลังเพ่ือรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา ที่เกิดขึ้นรวมกัน เปนการรวมแรงรวมใจ ในการปฏิบัตงิานทํางาน สนองนโยบายชาติ ซึ่งจะนําไปสู

ความสามัคคขีองสมาชิกและเครือขายสถานศึกษา 

4.) เปนการปองกันการทํางานซํ้าซอน ลดความ สิ้นเปลืองของทรัพยากรดวยการทํางานรวมกันอยางมีระบบ รูบทบาทหนาที่ของตนเองเพื่อนําไปสูเปาหมายของ

สถานศึกษาในการทํางานรวมกัน 



5.) เปนเวทกีลางสาํหรับการประสานความรวมมอืในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาจากทุกภาคสวนที่มีความประสงคจะทํางานรวมกันในรูปแบบเครือขาย 

ทั้งบุคลากรครู  ชุมชน  หนวยงานทองถ่ิน  ผูปกครองเปนตน

6.) เปนการรวมพลังในการทํางานที่ยากๆ ที่คน หรือหนวยงานเดียวไมสามารถทําไดสําเร็จ ตองอาศัย ความรวมแรงรวมใจของกลุมหรือทีมหรือหลายๆ 

หนวยงาน มารวมกันทํางานในลักษณะของเครือขายความรวมมือ

ที่มาของภาพ : https://www.google.com/search?q=%E0%B8%88% 



“ งานวจิัยทเีกยีวข้องในประเทศ ”
     1.      สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3  : ( 2562 )  การสรางเครือขายในการบรหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล วา การ

สรางเครือขายและการมีสวนรวม จะตองจดัการบริหารสถานศึกษา ไวดังน้ี 

                                 1.) สรางเครือขายโดยการพัฒนาเปดโอกาสใหหนวยงานในทองถ่ินไดมสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล

                                 2.) ใหความรวมมือ สนับสนุนระหวางสํานกังานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและชุมชนในการพัฒนา

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

                                 3.) สงเสริมทักษะการส่ือสารและความรวมมือใหกับผูบริหารและครู เพ่ือตอยอดการพฒันาทั้งดานกายภาพ การบริหารจัดการ และจัด

กระบวนการเรียนรูใหกับโรงเรียนคุณภาพประจาํตําบล

                                 4.) สงเสริมการเขียนแผนพัฒนาระดับโรงเรยีน เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน

                                 5.) สงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนและหนวยงานในทองถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษา

                                 6.) พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรวมกันพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล



งานวิจัยที่เก่ียวของ : การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
NETWORK BUILDING AND PARTICIPATORY

  2.    ผอ.หัสบุลลอฮ ฺบินอับดุลวาฮา  2553 : ไดกลาววา ” การสรางเครือขายสถานศึกษาและการมีสวนรวม เปนเคร่ืองมือที่ปจจุบนัหลายสถานศึกษามี

ความพยายามในการปรับเปล่ียนรูปแบบ การบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีสมรรถนะสูง เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ เน่ืองจาก

กระบวนการสรางเครือขายและการมีสวนรวมเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนนุ และสงเสริมใหสถานศึกษามีพลงัในการพัฒนาประเทศอยางสรางสรรค อันเปน

เปาหมายหลักของการพัฒนาสถานศึกษายุคใหม ทั้งนี้สถานศึกษาตองสรางระบบการดําเนินงานทางการศึกษารวมกับภาคีที่เกี่ยว ของ เพื่อสรางเครือขายการ

ปฏิบัติงานอยางเปนระบบรวมกัน และไดเสนอแนวคิดรายละเอียดการสรางเครือขายบริหารสถานศึกษาดวย  รูปแบบ MODULE ดังน้ี

        1. ความสําคัญของการบริหารในรูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวม

        2.แนวคิดการบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบการสรางเครือขายและการมีสวนรวม

3.ระดับการมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวมไดแบงออกมาเปน 5 ระดับ 



การมีสวนรวมในการสรางเครือขายสถานศึกษาไดแบงออกมาเปน 5 ระดับ 

ระดับที่ 1  การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (TO INFORM) โดยวิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารตีพิมพของสถานศึกษา การ

เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางส่ือตาง ๆ เชน วิทยุชุมชน การจัดนทิรรศการนอกสถานศกึษา เว็บไซตของสถานศึกษา เปนตน

   ระดับ ที่ 2 การมีสวนรวมในระดับการปรึกษาหารือ  (TO CONSULT)  เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความ 

คดิเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของสถานศกึษาดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น  เปนตน

   ระดับ ที่ 3 การมีสวนรวมในระดับใหเขามามีบทบาท (TO INVOLE) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการปฏิบัติงาน รวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการ

ตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการจะถกูนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของสถานศึกษา

  ระดับ ที่ 4 การมีสวนรวมในระดบัสรางความรวมมือ (TO COLLABORATE) เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวมกับสถานศึกษาใน

ทุกข้ันตอนของการตัดสนิใจ ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง

  ระดับ ที่ 5  การมีสวนรวมในระดับใหเสริมอาํนาจแกประชาชน (EMPOWER) เปนขั้นท่ีใหบทบาทประชาชนในระดับสงูที่สุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน 

การลงประชามติในประเด็นกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ เปนตน



องคประกอบของการสรางเครือขายในการบรหิารสถานศึกษาและการมสีวนรวม    
    มีพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังน้ี

    1.   การพัฒนาแผนยุทธศาสตร

  2.   การออกแบบเครือขายใหสอดคลองกับเปาหมาย

      3.  การบูรณาการและเชื่อมโยงการดําเนินการและการวัดผล

  4.  การประยุกตใชระบบ IT ในการจัดการเครือขายของสถานศกึษา

  5.   การพัฒนาความรูและทักษะเจาหนาท่ีภาครัฐ

     

      จากทฤษฎีสูการปฏิบตัิ จากคําถามที่ไดต้ังวา “สถานศึกษาของเราจะจัดการบริหารในรูปแบบการสรางเครือขายเพ่ือบริหารสถานศึกษาไดอยางไร”



3. การวจิัย เรื่อง กลยุทธการสรางเครอืขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา 
โรงเรยีน ในสํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

         ความมุงหมายการวิจัย การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไว ดังน้ี

1. เพื่อศึกษาองคประกอบกลยุทธการสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบกลยุทธการสรางเครอืขายความรวมมือ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบึงกาฬ

        สรุปผลการวิจัย

          กลยุทธการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสํานักงานเขต พื้นที่การศกึษาประถมศึกษาบึงกาฬ สรุปผลการวิจัยได ดังน้ี

1. ผลการศึกษาองคประกอบการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อพัฒนา โรงเรียน ประกอบดวย คือ 1) ดานการกําหนดสมาชิกเครือขาย 2) ดานการกําหนด 

วัตถุประสงค 3) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 4) ดานการมีทักษะภาวะผูนํา 5) ดานการประสานงานของเครือขาย 6) ดานการติดตาม ประเมินผล 

7) ดานวัฒนธรรม องคกร 8) ดานทรัพยากรทองถ่ิน 9) ดานนโยบายทางการศึกษา 10) ดานเทคโนโลยี 2. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค

เก่ียวกบัการสราง เครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 



2. สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคเก่ียวกับการสรางเครือขาย ความรวมมือเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สภาพแวดลอมภายใน 

2.1.1 สภาพปจจุบันการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนา โรงเรียนในสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน และอยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ การ

ประสานงานของ เครือขาย การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผล สวนดานที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ การกําหนดสมาชิกเครือขาย   

2.2.2 สภาพที่พงึประสงคการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อพฒันาโรงเรยีนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ภาพรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทกุดาน เรียงลําดับคาเฉล่ีย จากมากไปหา นอย 3 ระดับแรก คือ ดานทรพัยากรทองถิ่น ดานวัฒนธรรม

องคกร ดานนโยบายทาง การศึกษา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานเทคโนโลยี



“การสรางเครือขายบริหารสถานศึกษา  ( กรณีศึกษา )”
               การจัดงานนิทรรศการวิชาการ เปดบานวิชาการ เครือขายที่ 27,28 ภายใตแนวคิด “รักษโลก สรางสรรคนวัตกรรม นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” ในกลุมเครือขายโรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในสังกัดกรุงเทพมหานครพ้ืนที่เขตสายไหม จํานวน 7 แหง ระหวางวันที่ 13 - 14 ก.พ. 62 ณ 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยภายในงานจัดใหมีการแขงขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู การแสดงความสามารถดานดนตรี การแสดง

ศิลปะกรรมนาฏศิลป ดนตรีไทย และการแสดงนิทรรศการจาก 9 โรงเรียนในสังกัด โอกาสนี้ไดมอบประกาศนียบัตรใหแกคณะผูบริหารสถานศึกษา ครู และ

นักเรียนผูปฏิบัติตน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงดีเดนของแตละโรงเรียน เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ โดยมนีายเกรยีงไกร จงเจริญ รองผูอํานวยการสํานัก

การศึกษา นายยอดขวัญ จุณณะปยะ ผูอํานวยการเขตสายไหม ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และนักเรียน รวมพิธี ณ โรงเรียนฤทธยิะวรรณาลัย เขตสายไหม



         โรงเรียนในพ้ืนที่เขตสายไหม ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาพรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเรียนการสอนมาอยางตอเนื่อง สงผลให

โรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน อีกทั้งยังสามารถนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาปรบัใชกับการเรียนการ

สอนของแตละโรงเรียนไดเปนอยางดี ซึ่งในยคุปจจุบนัหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน สามารถนํามาประยุกตใชไดใน

หลายๆ รปูแบบ ทําใหนักเรยีนมีทักษะการคิดวิเคราะห การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทําใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุขบน

พื้นที่ฐานของความพอเพียง

         สําหรับ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่สายไหม ที่เขารวมจัดงานกลุมเครือขายสถานศึกษาโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 

1.เครือขายโรงเรียนที่ 27 ไดแก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม โรงเรยีนประชานุกูล และโรงเรียนออเงิน โรงเรียนซอยแอนเนกซ  

โรงเรียนสายไหม โรงเรยีนวดัหนองใหญ ไดรวมเปดบูทนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอาทิ บูธโครงการตามแนวพระราชดําริ บูธโครงการแกลมลงิและเขือ่น   

บทูเกษตรกรทฤษฎีใหม



กรณศีึกษา : การสรางเครือขายโรงเรียนและชุมชน

          การสรางเครอืขายโรงเรียนและชมุชนกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงชุมชนที่เปนเครือขาย

ของโรงเรยีน ไดแก   1. เทศบาลตําบลเวียงสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน    2. ตลาดสดกลางเวยีง  จังหวัดนาน  3. โรงเรียนเทศบาลหนองนก อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน

           กิจกรรมโครงการ รวมใจ สืบสาน จัดการขยะ พัฒนาชุมชน ไดเร่ิมตนจากการดําเนินกิจกรรมภายใน โรงเรียน โดยมีเปาหมายใหนักเรียนมีสวนรวมใน

การปฏิบัตกิิจกรรม เพื่อการจัดการขยะสูการอนุรักษพลังงาน และสิ่งแวดลอม และไดขยายประสบการณสูโรงเรียนเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน เพื่อใหเห็น

ความสําคัญของการจัดการขยะ หากไมไดดําเนินการจะสงผลกระทบตอความเปนอยู ดังเชนภาวะโลกรอนที่กําลังประสบ ปญหาอยู ดังนั้นโรงเรียน ชุมชน และ

หนวยงานที่เก่ียวของ จงึตองสงเสริมใหมีโครงการ รวมใจสืบสาน จัดการขยะ พัฒนาชุมชน ดําเนินตอไปอยางยั่งยืน 



         การขยายผลสูชุมชนสามารถขยายผลผานทางนกัเรียนโดยนักเรียนนาํความรูไปขยายผลตอคนในครอบครัวและในชุมชนของตนเอง เห็นไดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นโครงการปลอดขยะในขอนําความรู เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ การคัดแยะขยะ และการใชประโยชนจากขยะไปขยายผลที่บานและ
ชุมชนของ ตนเอง ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.09 ระดับมาก คิดเปนรอยละ 41.04 ระดับมากปานกลาง คิดเปนรอยละ 25.37 ระดับนอย คิดเปนรอยละ 
0.75 ระดับนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.75 
         มีการพฒันาปรับเปลี่ยน แกไข โครงการ/กจิกรรม ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาวิถีชวีิตประจําวัน วฒันธรรมทองถิ่น และบริบทพ้ืนที่โครงการและกิจกรรม
ที่ทางโรงเรียนไดถูกจัดเขาเปนวาระการประชุมฝาย ประชุมประจําเดือนและประจําปอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหโครงการและกิจกรรมไดพัฒนา ปรับเปลี่ยน แกไข 
จนอยูในรูปแบบที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการประชุมรวมกบัองคกรนักเรียนเพื่อใหรับทราบแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรม และยังมีการประชุม
รวมกับเทศบาลตําบลเวียงสา ซึ่งเปนเครอืขายของทางโรงเรียนถึงแนวทาง การดําเนินโครงการ และกิจกรรมรวมกัน 

แหลงที่มา : โรงเรียนเทศบาลหนองนก  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน

http://www.saschool.ac.th/WebGreen/7.html
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