วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
Guidelines of Using the Collaborative Educational
Management Model for Private School
สุดารัตน์ แก้วสมบัติ1,
เสาวนี สิริสุขศิลป์2,
วัลลภา อารีรตั น์3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยมี
การดำเนิน การวิจัย ดั งนี้ ศึกษาแนวทางการใช้ รูปแบบความร่วมมือ การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 9 คน ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานในระดับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำกับดูแลและมีบทบาทในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา จำนวน 3 คน กลุ่มที่ 2 นักวิชาการ จาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาและวิจัย จำนวน 2 คน กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน จำนวน 4 คน เพื่อตรวจสอบร่างรูปแบบความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบของความร่วมมือการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 1) ด้านการทำงาน
ร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน 2) ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน 3) ด้านการแบ่งปันทรัพยากร 4) ด้านการสร้างเครือข่าย และ
5) ด้ านการบริห ารงานร่วมกัน แนวทางการใช้น ำรูป แบบความร่วมมือ ในการจั ดการศึ กษาโรงเรียนเอกชนมี ดั งนี้ คือ 1)
การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุง พัฒนากระบวนการ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
คำสำคัญ แนวทางการใช้รูปแบบ, ความร่วมมือการจัดการศึกษา, ความร่วมมือโรงเรียนเอกชน
Abstract
This research aimed to study guidelines of using the collaborative educational management
model for private school. The study was conclude the current and the desired educational management
to identify need for development of collaborative educational management for private education. Phase 2
was a secondary study to guidelines of using the collaborative educational management model for private
school from focus group discussion. By using purposive sampling techniques, a total of 9 executive
educational experts were recruited to test the pilot study including Group 1, three policy administrators in
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1นักศึกษาปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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national level from the Office of the Private Education Commission who authorize policies to promote
collaborative education management; Group 2, two academic teaching practitioners in graduate level with
expertise in educational administration and research; and Group 3, four private school administrators with
at least 5 years of experience in administrating and developing collaborative educational management.
The results of the research revealed that the components of collaborative educational
management for private school consist of 5 components including 1) joint work and shared
responsibilities, 2) shared goals, 3) shared resources, 4) networks building, and 5) shared governance. The
guidelines of using the collaborative educational management model in actual private school was consist
of 1) plan 2) implement the plan 3) check the result 4) improve the process by using PDCA cycle.
Keywords: Guidelines of Using the Model, Collaborative Educational Management, Private School Collaboration
บทนำ
การพั ฒ นาประเทศจำเป็น ต้อ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของคนไทยในด้ านการศึ ก ษาแม้ ว่า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ทางด้ า นบริ บ ทไปอย่ า งไรสิ่ งที่ อ ธิ บ ายความสำเร็ จ ของ
ประเทศได้ คื อ คุ ณ ภาพของประชากรในประเทศใดที่ มี
กำลังคนที่ได้รับการศึกษา ดังนี้การศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการพั ฒ นาบุ คคลให้ เป็ นพลั งในการเสริมสร้างประเทศ
ดังที่ ส ำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ (2547)
สำหรั บ สถานศึ ก ษาจะมี บ ทบาทในการจั ด การศึ ก ษา
จึ ง ต้ องการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนและการถ่ายทอดความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานและการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ การศึกษาเอกชนต้องเร่งรัดพัฒนาที่เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การร่วมมือการจัด
การศึ กษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพี ยงพอรวมทั้ งคุ ณ ภาพด้ าน
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและคุ ณภาพสถานศึกษา
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ในปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาเอกชนประสบปั ญ หา
ในหลายประการ ซึ่ งแยกออกเป็ น 2 ประเด็ น ใหญ่ ๆ คื อ
ปั ญ หาจากปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่ นโยบายของรั ฐ สภาพ
เศรษฐกิ จ โดยทั่ ว ไป การขยายตั ว ของโรงเรี ย นรั ฐ บาล
ตลอดจนความนิย มของผู้ป กครอง ส่วนปั ญ หาจากปั จจั ย
ภายในนั้ น ได้ แ ก่ สถานภาพทางการเงิ น ของโรงเรี ย น
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จำนวนนักเรียนที่ลดลง บทบาทของผู้บริหารและครูอาจารย์
ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง ประเด็ นเรื่องขวัญ และ
กำลังใจของครู ความร่วมมือในการทำงานขององค์กรว่าเป็น
การทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการ
ของบุคคลหรือขององค์กรในการรับผิดชอบงานร่วมกันโดยมี
การร่ว มมื อ กั น ของบุ ค คล นอกจากนี้ Armstrong (2015)
ยั งได้ ก ล่ า วถึ งข้ อ ดี ข องการสร้ างความร่ วมมื อด้ านการจั ด
การศึกษา ได้แก่ การใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นนวั ต กรรมด้ า นการพั ฒ นาทั ก ษะ
บุค คล การพั ฒ นาองค์ ความรู้ โดยการเชื่ อมโยงทรัพ ยากร
ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Bardach (1998) ได้กล่าวถึง ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผล
ต่อคุณภาพนักเรียนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
การพั ฒนารู ป แบบความร่ วมมื อการจั ดการศึ กษาโรงเรี ยน
เอกชนที่ จ ะช่ วยพั ฒ นาโรงเรี ย นเอกชนให้ เกิ ด ประโยชน์
ร่วมกัน ของแต่ล ะโรงเรียน (McInnerney & Roberts, 2009)
การประสานความร่วมมือการแบ่งปันทรัพยากร ความเป็นไป
ได้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน การสร้างกิจกรรมการ
วางแผนร่วมกัน
ดั งนั้ น การพั ฒ นารู ปแบบความร่ วมมื อการจั ด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันของแต่ละโรงเรียน การประสานความร่วมมือ
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การแบ่ งปั น ทรั พ ยากร ความเป็ น ไปได้ ในการแลกเปลี่ ย น
ระหว่างโรงเรียน การสร้างกิจกรรมการวางแผนร่วมกั น จาก
การศึกษาพบว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยอย่างแน่ชัดเพื่อกำหนด
รูปแบบการสร้างความร่วมมือที่เหมาะสม ตลอดจนการศึกษา
ปั ญ หา อุ ป สรรคในการดำเนิ น งานและการเสาะแสวงหา
รูป แบบและวิธี ก ารที่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นใน
สั งคมไทย ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความ
ร่ว มมื อ ในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนในฐานะเป็ น
เครื่องมือในการพั ฒ นาคนให้ มีคุณ ภาพ นอกจากนี้เพื่อให้
ทราบว่าโรงเรียนเอกชนที่ทำหน้าที่พัฒนาผู้เรียนควรมีการ

เตรี ยมการอย่ างไร มี ก ารสร้ างความตระหนั ก การเตรี ย ม
องค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อหาองค์ประกอบความร่วมมือในการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน

กรอบแนวคิดของรูปแบบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของรูปแบบ
วิธีดำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ ความร่วมมื อในการจัดการศึ ก ษาโรงเรียนเอกชน โดย
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือในการบริหาร ความร่วมมือ
การจั ด การศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนจาก

แนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สังเคราะห์องค์ประกอบของความร่วมมือในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนจากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
รายละเอียดสรุปเนื้อหาสาระสำคัญ โดยนำความรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัย
21

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือ
ในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรีย นเอกชนโดยการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวทางการใช้รูปแบบ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็น ไปได้ของแนว
ทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชน ว่ า มี ค วามเหมาะสมและมี ค วามเป็ น ได้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด รวมทั้งเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อแสนอแนะมา
ปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชนใน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) จำนวน 9 คน
กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานในระดับนโยบายจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึ กษาเอกชนกำกับ ดูแ ลและมี
บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึ กษาเกี่ยวกับ
การสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา จำนวน 3 คน
กลุ่มที่ 2 นักวิชาการ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษาและวิ จั ย
จำนวน 2 คน
กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า
5 ปี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษา
การสร้างความร่วมมือในการจั ดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
จำนวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ
บันทึกการดำเนินการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยประเด็ นใน
การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 1. ที่มาของ
รูป แบบ 2. ตั วชี้วัดแต่ล ะองค์ป ระกอบ 3. ขั้น ตอนการนำ
รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาไปใช้ในโรงเรียนเอกชน
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ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 องค์ประกอบของความร่วมมือการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 1) ด้านการทำงาน
ร่ ว มกั น และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น 2) ด้ า นการมี เ ป้ า หมาย
ร่ว มกั น 3) ด้ า นการแบ่ งปั น ทรัพ ยากร 4) ด้ า นการสร้ า ง
เครือข่าย และ 5) ด้านการบริหารงานร่วมกัน
ระยะที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางการใช้ รู ป แบบ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนโดยการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนว
ทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชน
ที่มาของรูปแบบ
โดยความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ต่ อ ที่ ม า
ของรูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับชื่อของรูปแบบที่มีค วามชัดเจนและ
ครอบครุมเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ ส่วนที่มาของรูปแบบมา
จากแนวคิ ด กลุ่ ม ผู้โรงเรีย นเอกชนในจั งหวัด ขอนแก่ น ที่ มี
ความต้องการให้เกิดความร่วมมือขึ้นในทางปฏิบัติจริง และ
ควรผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในลำดับต่อไป
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการแบ่งปันทรัพยากร
เป้ า หมายขององค์ ป ระกอบด้ า นการแบ่ งปั น
ทรัพยากร หมายถึง การสร้างความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์
ด้านการแบ่งปันความรู้ ทรัพยากร และผลประโยชน์ที่เอื้อ
กั น ของแต่ ล ะโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเกิดความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาทักษะบุคคล การพัฒนาองค์ความรู้โดยการเชื่อมโยง
ทรั พ ยากรระหว่ างองค์ ก รต่ าง ๆ รวมถึ งการร่ วมมื อ ทาง
การศึกษาโดยการแลกเปลี่ย นทางวิชาการระหว่างครูเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายและ
ซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบนั
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการสร้างเครือข่าย
เป้าหมายขององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย
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หมายถึ ง การบริ หารจั ดการเครื อข่ ายความร่ วมมื อระหว่ าง
หน่วยงาน โดยการแสวงหาแนวร่วมและเสริมสร้างความสัมพันธ์
โดยมี เ ป้ า หมายเป้ า ประสงค์ แ ละความต้ อ งการร่ ว มกั น
มี ด ำเนิ น กิ จ กรรมบนความแตกต่ า งของสมาชิ ก โดยถื อ ว่ า
กิ จ กรรมสำคั ญ ของเครื อ ข่ า ยคื อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ มีผลประโยชน์
ร่วมกันและยอมรั บวัฒนธรรมที่ แตกต่ างของเครือข่ ายความ
ร่วมมือซึ่งจะทำให้ความร่วมมือกับพันธมิตรเป็นไปอย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่ 3
เป้าหมายขององค์ประกอบด้านการมีเป้าหมาย
ร่วมกั น หมายถึ ง การการวางแผนและกำหนดเป้ าหมาย
ร่วมกันที่นำมาซึ่งการวางแผนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่
ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้เกิดความรูส้ ึกมีส่วน
ร่วมระหว่างบุคคล ต่อเนื่องไปถึงขั้นตอนการดำเนินการด้วย
พันธกิจเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ
องค์ประกอบที่ 4
เป้ า หมายขององค์ ป ระกอบด้ า นการทำงาน
ร่ว มกั น และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น หมายถึ ง การสร้ า งความ
ร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนที่อยู่บนพื้นฐาน
ของความเสมอภาคและเข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
องค์ประกอบที่ 5
เป้าหมายขององค์ประกอบด้านการบริ หารงาน
ร่วมกัน หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีเจตคติที่ต้องการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน มีภาวะผู้นำและมีทัศนคติ ใน
การพัฒนา มีการกำหนดขอบข่ายงานของแต่ละองค์กรที่เข้า
ร่วมและทำให้ ผู้ เข้ า ร่วมเกิ ด ความไว้ใจระหว่ างกั น เพื่ อ ให้
ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการใช้รูปแบบ
โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วงจรคุณภาพ PDCA
มาใช้ ขั บ เคลื่ อ นในการพั ฒ นารู ป แบบประกอบด้ ว ยการ
ดำเนินการกิจกรรมในการสร้างความร่วมมือ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ ที่ 1 การวางแผน (Plan)
1) จัดประชุมเครืองข่ายผู้บริหารโรงเรียน
2) วางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลการเรียนรู้ แผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบ
3) วางแผนการจัดการอบรม
4) วางแผนการประเมินการประเมินผล
และสรุปผลการดำเนินงาน
ขั้นที่ 2 การปฏิบัติ (Implement the plan)
1) จั ด อบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารให้
ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่มีบ้านเป็นฐาน
(Home-Based Learning หรือ HBL) ผ่านกระบวนการฝึกอบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Training Programs)
2) การจั ด การประชุ ม เพื่ อ ระดมสมอง
(Brain Storming)
3) นำสื่อการเรียนการสอนที่ได้จากการ
ระดมสมองสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ (Check the result)
1) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
นำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน
2) ประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู่
และการแก้ปัญหาร่วมกัน
ขั้นที่ 4 การปรับปรุง พัฒ นา กระบวนการ
(Improve the process)
1) การประเมิ น ผลและสรุ ป ผลการ
ดำเนินงานและนำแนวทางใหม่ที่ค้นพบไปใช้ในวงจรต่อไป
2) ประเมินตนเองและนำผลไปพัฒนา
เงื่อนไขหรือข้อจำกัดของการใช้รูปแบบ
เงื่อนไขและข้อจำกัดของการใช้รูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชน จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไขและข้ อ จำกั ด ของการใช้
รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ว่าเนื่องจากระยะทาง
ที่ห่างกันของโรงเรียนในเครือข่ายเป็นการยากในการติดต่อ
ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นควรนำเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการติดต่อกับโรงเรียนในเครือข่าย นอกจากนี้
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ด้านการวัดและประเมินผลควรมีการร่วมกันออกแบบเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีความแตกต่างกันทางบริบท ในด้านอุปสรรคและข้อจำกัด
ของการใช้รูปแบบ คื อ เนื่ องจากกระทรวงศึ กษาธิการยั งไม่ มี
นโยบายให้มีการประเมินข้ามหน่วยงาน
กล่าวโดยสรุปคือ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับ แนว
ทางการใช้ รูป แบบในการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชนที่
ผู้วิจยั กำหนดขึ้น งานวิจัยสอดคล้องกับสถานการณ์จริง การ
เปลี่ยนผ่านจากกระบวนทัศน์การแข่งขันไปสู่ความร่วมมือ
ซึ่งหัวใจอยู่ที่ “การบริหาร” และแนวทางความร่วมมือการ
จัดการศึกษาจากงานวิจัยในครั้งนี้ควรได้รับการต่อยอดให้
เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาด้านการศึกษาเอกชนให้มีความ
โดดเด่นและสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาต่อไป นอกจากนี้
เนื่องจากนโยบายทางการศึกษาที่โรงเรียเนเอกชนไม่ได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริมเทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ
จึงมองว่างานวิจั ย นี้ เป็ น โอกาสที่ โรงเรี ย นเอกชนจะได้ รั บ
การพัฒนาต่อไป
จากการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณ วุฒิ ไ ด้ข้อสรุปว่า
แนวทาง การใช้ รู ป แบบการจั ด การศึ ก ษาการเรี ย นรู้ ที่ มี
“บ้ าน เป็ น ฐาน (Home-Based Learning ห รื อ HBL)”
มี ค วามเหมาะสมกั บ การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น และ
จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนในการสร้างความร่วมมือ
ในการจัด การศึก ษา ประกอบกั บการแปลงยุ คดิ จิทัล และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมี ศั ก ยภาพในการ
เปลี่ยนแปลงการศึก ษาที่ ตอบสนองต่ อความต้ องการของ
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือสถานที่อื่นซึ่งทำให้ผู้เรียน
ทางไกลสามารถรับและโต้ตอบกับสื่อการเรียนรู้และทรัพยากร
และสามารถมีส่วนร่วมกับครูและเพื่อนในรูปแบบที่ก่อนหน้า
นี้อาจเป็นไปไม่ได้ แต่ทั้งนี้อาจต้ องคำนึงถึงสิ่งที่จะนำมาจัด
การศึ ก ษาแบบที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในห้ อ งเรี ย นว่ า อะไรจะมี ค วาม
เหมาะสมและเหมาะกับผู้เรียนในระดับนั้น ๆ มากที่สุด
สรุปผล
แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือ ในการจั ด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนในด้านการแบ่งปันทรัพยากร การ
สร้างเครือข่าย การมีเป้าหมายร่วมกัน การทำงานร่วมกัน
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และรับผิดชอบร่วมกัน และการบริหารงานร่วมกัน โดยใช้
วงจรคุ ณ ภาพ PDCA เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษา
โรงเรียนเอกชน เพื่อการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี สื่อการเรียน
การสอน สถานที่และบรรยากาศที่เอื้อการเรียนรู้ และการใช้
สื่อทางไกลและออนไลน์ร่วมกันที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนซึ่งจะเป็นการร่วมมือเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รูปแบบ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประกอบไปด้วย
1) ผู้บริหาร ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ หรือผู้ปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งผู้อำนวยการ 2) หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน 3) ครูผู้สอน
ในการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
นี้ ความร่วมมือในการจัดการศึกษา หมายถึง การดำเนินการ
ในความร่วมมือการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่ประกอบไป
ด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การทำงานร่วมกันและรับผิดชอบ
ร่วมกัน 2) การมีเป้าหมายร่วมกัน 3) การแบ่งปันทรัพยากร
4) การสร้างเครือข่าย 5) การบริหารงานร่วมกัน ซึ่งวัดจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นมาตราวัดประมาณค่ า 5 ระดับ
ตามความคิดเห็นของผู้บริ หารและครูโรงเรีย นเอกชน การ
จัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน หมายถึง ความเหมาะสมใน
การดำเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่วมมื อ การจั ด การศึ ก ษา
โรงเรี ย นเอกชนนั้ น มี 3 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) การร่วมกั น
จัดทำหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน 2) การพัฒนา
ครู แ ละบุ ค ลากรร่ ว มกั น 3) การใช้ ท รั พ ยากร เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน 3. ผลการวิจัย
อภิปรายผล
จากแนวทางในการสนับสนุนการร่วมมือในการ
จัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนนั้นคือ การเพิ่มโอกาสให้ครู
และบุ ค คลากรได้ รับ การอบรมมากขึ้น เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพ
ความเป็ น ผู้ น ำ อั น จะช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หาปั ญ หาภาระความ
รับผิดชอบที่มากเกินไปของหัวหน้าครู ดังนั้นบุคคลากรจึง
ได้ รับ โอกาสที่ จะพั ฒ นาความเป็ น ผู้ น ำ ในการรับ ผิด ชอบ
หน้าที่ในโรงเรียนอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงเรียนของตนเอง
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เพื่อปฏิบตั งิ าน สังเกตุการณ์จากหัวหน้าครูของโรงเรียนอื่น ๆ
(Hill, 2010; Hadfield & Chapman, 2009) ทั้งนี้ โรงเรียน
ที่มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนตน ด้วยแนวทางการร่วมมือระหว่างโรงเรียนใน
เชิงบวก ก็มักจะร่วมมือกับโรงเรียนอื่น ๆ อย่างจริงจัง จนทำ
ให้ เกิดผลลั พธ์ในเชิงบวก (Sandals & Byrant, 2014) เพื่ อให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันของแต่ละโรงเรียน การประสานความร่วมมือ
การแบ่ งปั น ทรัพ ยากร ความเป็ น ไปได้ ในการแลกเปลี่ ย น
ระหว่า งโรงเรี ย น การสร้ า งกิ จ กรรมการวางแผนร่ว มกั น
(Sullivan, 1995) ทั้ งนี้ ความร่ว มมื อ ในการจัด การศึ กษา
ระหว่า งโรงเรี ย นจะช่ ว ยต้ านความกดดั น จากการแข่ งขั น
(Wallace, 1998) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในชนบท (Bridges and Husbands, 1996) เนื่ อ งจาก
สามารถเมื่อโรงเรียนร่วมมือและแบ่งปันกันในการจัดการ
บริ ห าร จะทำให้ ล ดค่ าใช้ จ่ ายในการพั ฒ นาความเป็ น มื อ
อาชีพ ของบุ คลากรครูล งได้ (Lomax and Darley, 1995)
เมื่ อบุ คคลกรครู ได้ รับ ประโยชน์ จากการร่วมมื อในการจั ด
การศึ ก ษาระหว่ า งโรงเรี ย น ครู เหล่ านี้ จ ะเกิ ด แรงกระตุ้ น
แรงจูงใจเพื่อร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพตนเอง
ระหว่างเพื่อนร่ วมอาชีพด้วยกัน การสะท้ อนความคิดเห็ น
จากครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้
พั ฒ นา จนเกิ ด ความภู มิ ใจและพึ งพอใจในอาชี พ (VargaAtkins et al., 2010)
ดังนั้นการวางระบบบริหารกิจกรรมอย่างเหมาะสม
ซึ่งแน่นนอนที่สุดว่าควรที่จะมีการดำเนินงานตามแนวทางของ
PDCA ให้ครบวงจร เพราะจะทำให้การดำเนินงาน ตอบโจทย์
ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การดำเนินงานสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของคนในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสม
ด้วยการใช้ข้อมูลของสถานการณ์จริง และที่สำคัญ การดำเนินการ
ได้รับการเฝ้าติ ดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะทำให้สามารถ
ปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุป
บทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการ ทำให้สามารถเรียนรู้รูปแบบ
ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร และนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
รอบใหม่ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพได้รับการพัฒนา
และยกระดับได้อย่างต่อเนื่อง (สุธาสินี โพธิจันทร์, 2558)

รูปแบบความร่วมมือของโรงเรียนที่ จะประสบ
ความสำเร็จในทางปฏิบัติ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจั ดการการศึก ษาแนวใหม่ได้ นั้น ต้อ งประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ 1) ความร่วมมือที่เกิดจากโรงเรียน ชุมชน
ครอบครัว และหน่วยงานต่าง ๆ (Collaboration), 2) การ
ดำเนิ น การที่ ส ามารถสะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพของทุ ก ฝ่ า ย
(Reflective practice) และ 3) การมี เป้ า หมายแน่ ว แน่
(Focus on primary task) ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
และมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และอภิปรายแบบ
กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ผู้อ ำนวยการโรงเรีย นต่าง ๆ ครู ผู้ ป กครอง และนั ก เรีย น
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความร่ ว มมื อ ของโรงเรีย นที่ จ ะประสบ
ความสำเร็จ จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน
จากหลักฐานคะแนนสอบกลางของประเทศที่ สูงขึ้ น (James,
Dunning, Conolly, and Elliot, 2007) และความร่วมมือ
ที่เน้นในการแก้ปัญ หา เพื่อให้ เกิ ดความพึ งพอใจที่สุดของ
ทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือร่วมใจจะประสบความสำเร็จได้
เมื่อทุกฝ่ายถือว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา
ต้องแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความไว้วางใจต่อผู้ร่วมงาน
และพยายามกระตุ้ น ความรู้ สึ ก เจตคติ ข องผู้ ร่ว มงานถึ ง
ความสำคัญของสิทธิและความร่วมมือของผู้ร่วมงานและผู้ให้
ผู้ร่วมงานได้เรียนและใช้ข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อนำไปสู่ข้อยุติ
ร่วมกัน (Gordon, 1996)
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้
1. ใช้เป็นแนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
2. สามารถนำไปใช้ในการสร้างความร่วมมือใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ ทักษะ
และประสบการณ์ของบุคลากรในเครือข่าย
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