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การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
กันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว1* และประเสริฐ อินทร์รกั ษ์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน และ
2) ศึ กษาผลการยื นยั นองค์ ประกอบการบริ หารจั ดการความร่ วมมื อของบ้ าน วั ด โรงเรี ยน วิ ธี การดํ าเนิ นการวิ จั ย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน
วัด โรงเรียน และ (2) ยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนที่เหมาะสม เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ดังนี้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ (1) การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน (2) การมี
ส่วนร่วม (3) การประสานผลประโยชน์ (4) การสร้างความร่วมมือของทีมงาน (5) การบริหารจัดการ (6) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ (7) การสร้างบรรยากาศองค์กร 8) การกําหนดบทบาทและหน้าที่ในเครือข่ายความร่วมมือ และ (9) การ
ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ าใจร่ ว มกั น และ 2) องค์ ประกอบการบริ หารจั ด การความร่ ว มมื อ ของบ้ าน วั ด โรงเรี ย น
เป็นองค์ประกอบซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องกับแนวคิดตามกรอบการวิจัย
คําสําคัญ: การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
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Cooperation Management for “Ban Wat Roangrean Project”
Kanyarat Yamsrikaew1* and Prasert Intarak2
Abstract
The purposes of this research were; 1) to identify factors of cooperation management for Ban
Wat Roangrean Project and 2) to confirm cooperation management for Ban Wat Roangrean Project
factors. The methodology is consisted of 2 steps: (1) analysis and synthesis factors of cooperation
management for Ban Wat Roangrean Project and (2) to confirm the appropriation factors of cooperation
management for Ban Wat Roangrean Project. The research instruments were In-depth interview form
and opinionnaires. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean,
standard deviation, exploratory factor analysis and content analysis. The research finding were as
follows; 1) The factors of cooperation management for Ban Wat Roangrean Project consisted of 9
factors; (1) Sharing goal setting (2) Participation (3) Coordination of benefits (4) Teamwork (5)
Management (6) Networking Cooperation (7) Encouraging organizational climate (8) Roles and
responsibilities Cooperation Network setting and (9) Encouraging knowledge sharing, 2) The factors of
cooperation management for Ban Wat Roangrean Project were appropriate, possible, useful and
accuracy with the research conceptual framework.
Keywords: Cooperation management, Ban Wat Roangrean Project
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1. บทนํา
การจัดการศึกษาของไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย
เป็ นการจั ดการศึ กษาโดยชุ มชนหรื อท้ องถิ่ นมี วั ดเป็ น
ศู น ย์ ก ลางสํ า คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาการถ่ า ยทอด
ความรู้ โ ดยพระสงฆ์ เ ป็ น หลั ก รวมทั้ ง ผู้ อ าวุ โ ส พ่ อ แม่
ปราชญ์ชาวบ้าน ช่างฝีมือ เป็นต้น ได้ร่วมกันทําหน้าที่ให้
การอบรมสั่งสอนความรู้ต่าง ๆ แก่บุตรหลานของตนเอง
ด้ ว ยจึ ง เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับทั้งภูมิธรรม
และภู มิ ปั ญ ญา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง จากวั ด หรื อ พุ ท ธ
ศาสนาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เก่าแก่เคียงคู่มากับชาติ
ไทยเป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสังคมไทยที่เป็น
ที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกันต่อ ๆ มา ด้วย
เหตุ นี้ วั ดและบ้ านจึ งมี บทบาทอย่ างสํ าคั ญในการเป็ น
เครื่องมือที่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมไทยในอดีต [1]
แต่สําหรับในปัจจุบันซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี ได้กล่าวถึง
สภาพแนวคิดที่ฝังแน่นในการจัดการเรียนรู้ที่ยังเป็นการ
เอาเนื้อหาวิชาเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาความจริงของชีวิตและ
การอยู่ร่วมกัน หรือเอาสังคมเป็นตัวตั้ง ทําให้การศึกษา
อยู่นอกสังคม ไม่เข้าใจว่าสังคมมีปัญหาอะไร การศึกษา
ไม่ได้ร่วมทุกข์รว่ มสุขไม่ร่วมแก้ปัญหา อ่อนแอทางปัญญา
ทั้ ง ๆที่ สั ง คมปั จ จุ บั น เป็ น ระบบที่ ซั บ ซ้ อ น เชื่ อ มโยง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยากต่อความเข้าใจและยาก
ต่ อการจั ดการให้ เกิ ดความก้ าวหน้ าอย่ างสมดุ ล และ
ประเทศไทยยังไม่มีสมรรถนะเพียงพอที่จะเผชิญกับความ
ซับซ้อน และความยากของปัญหาสังคมปัจจุบัน เรื่องที่
ยากและซับซ้อนจะต้องใช้ความรู้และปัญญาเข้าไปแก้ไข
[2] ความร่วมมือจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสู่
ความสํ าเร็ จ เป็ นสิ่ ง ที่ สามารถประยุ กต์ ใ ช้ เพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน ดังจะ
เห็นได้ว่าโรงเรียนมีบทบาทในการสร้างเด็กและเยาวชน
ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ขณะเดียวกันชุมชนก็มีบทบาทและ
ความสําคัญต่อการจัดการศึกษาในแง่ของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของ
สังคม และภาระหน้าที่ที่จะอบรมกล่อมเกลาแก่สมาชิก
ในสั ง คม และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบร่วมมือ และหลักการ
อยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม ตามแนวคิดที่ว่า ในสังคม
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หนึ่ ง ๆ ถ้ า โรงเรี ย นกั บ บ้ า นรู้ จั ก กั น และร่ ว มมื อ กั น
โรงเรียนสอน บ้านและวัดเสริม โดยทั้งที่โรงเรียน บ้าน
และวัดมีส่วนร่วมอยู่ในระบบจริยศึกษาอย่างกลมกลืน
เป็นอันเดียวกันก็จะนํามาซึ่งความสงบสุขของสังคม [3]
ในปัจจุบันจึงได้มีการหันกลับมาสร้างความร่วมมือ
ของวัด บ้าน และโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมที่
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ร่วมรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
และเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มทํางาน เพื่อให้
การทํางานนั้นบรรลุเป้าหมายตามกําหนดไว้ [4] และโดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่พบปัญหาของ
เด็กไทยมีคุณภาพต่ํา ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึ กษาธิการจึงได้กําหนดนโยบายการพัฒนา
“โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเดิมเรียกชื่อ “โรงเรียนดีประจํา
ตําบล” แล้วได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนดีศรี
ตําบล” โดยมีจุดเน้นในการพัฒนา คือ “คุณภาพ โอกาส
และการมีส่วนร่วม” และมีการพัฒนาจุดเน้นเพิ่มขึ้นด้าน
การพัฒนาคุณธรรมอันมาจากแนวคิดที่ว่า “นิสัยสําคัญ
กว่ าความรู้ ” หรื อกล่ าวได้ ว่าเป็ นโรงเรี ยนที่ มุ่งหวังให้
นักเรียนมีคุณธรรมนําวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์ศรีของ
ตําบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสั งคมโลก และมี
ภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วน
ผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้อวัตร
ปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่าย
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน [5]
ด้ วยสภาพความเป็ นจริ งของสั งคมไทยในปั จจุ บั น
และเมื่อเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ควรได้รับการแก้ไข ด้วย
การบูรณาการวิถีชีวิตของสังคมไทย ในการจัดการศึกษา
จากความร่ วมมื อของบ้ าน วัด และโรงเรี ยน ซึ่งความ
ร่วมมือของบ้าน วัด และโรงเรียน ควรต้องมีองค์ประกอบ
สําคัญใดบ้างที่จะสามารถนําไปสู่ความสําเร็จของความ
ร่วมมือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
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2.2 เพือ่ ยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
3. วิธีดําเนินการวิจยั มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบ
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
3.1.1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ตํ า รา
วารสาร บทความ งานวิ จั ย ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
ตลอดจนศึ กษาวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง และวิ เคราะห์
องค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางสร้างแบบสัมภาษณ์ แบบ
กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview form) และ
ตรวจสอบ แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.1.2 นําแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนําผล การสัมภาษณ์ความร่วมมือ
ของบ้าน วัด โรงเรียน มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์พัฒนา
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)
3.1.3 โดยการแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
รายข้อ (Index of Item Objective Congruence :
IOC) แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า
0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแบบวัดตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ และคําแนะนําของอาจารย์
ที่ปรึกษาและนําเครื่องมือการวิจยั ไปทดลองใช้ (Try out)
จํานวน 30 โรงเรียน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
(reliability) ด้ ว ยการคํ า นวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(α- coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3.1.4 เก็ บรวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ มตั วอย่ าง
จํานวน 243 โรงเรียน โดยการสุ่มสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโอกาสทาง สถิติ (Probability
Sampling) โดยใช้ เ ทคนิ ค การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยแบ่งสถานศึกษา
ขั้ นพื้ นฐานตามลั กษณะของเขตพื้ นที่ การศึ กษาตามที่
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด เป็ น 13 เขต และเป็ น
โรงเรียนดี ศรีตําบลที่ได้เข้ารับการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ธ รรม จํ า นวน 11 เขต ดั ง นั้ น จึ ง สุ่ ม อย่ า งง่ า ย
(Simple random sampling) จาก 11 เขตการศึกษา
สุ่ มเขตการศึ กษาละ 3 จั งหวั ด ได้ 33 จั งหวั ด โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) และ
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ในแต่ละจังหวัดสุ่มโรงเรียน จังหวัดละ 9 โรงเรียน โดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้แทนองค์กรทาง
ศาสนา และผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน แล้วนํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal
Component Analysis) มีเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เข้า
อยู่ ในองค์ ประกอบตั วใดตั วหนึ่ ง โดยพิ จารณาจากค่ า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) ที่มากกว่า 1
และถือเอาน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของ
ตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธี
ของไคเซอร์ (Kaiser) เพื่อให้ได้องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน การยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด
โรงเรียน
การตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในองค์ประกอบที่เหมาะสมด้วยแบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 7 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวง
การศึกษาระดับสูงและเป็นผู้รับผิดชอบงานในโรงเรียนดี
ศรีตําบล ได้พิจารณาประเด็นด้านความเหมาะสม เป็นไป
ได้ มีประโยชน์ และความถูกต้องครอบคลุม พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เพื่อปรับปรุงให้ได้องค์ประกอบ
ที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
4. ผลการวิจยั
ผลการศึกษาวิจยั การบริหารจัดการความร่วมมือของ
บ้าน วัด โรงเรียนในครัง้ นี้สรุปผลการวิจัยได้ดงั นี้
4.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการศึกษาวิจัย
การบริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ด้วยวิธีการสกัดปัจจัยแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis
หรือPCA) ผลของความเหมาะสมของข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การวิ เคราะห์ ใช้ ค่ าสถิ ติ ของ KMO มี ค่ าเท่ ากั บ 0.819
แสดงว่าข้อมูลสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ได้ดี การสกัดปัจจัย PCA ด้วยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก

7/9/61 BE 5:53 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

(Orthogonal rotation) โดยใช้วิธีแวริแมกซ์ (Varimax
rotation) โดยพิจารณา ค่าความแปรปรวนของตัวแปรที่
มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) เท่ากับ 1
และเลือกองค์ประกอบที่มีตัวแปรตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป
ตามวิธีของ Kaiser แล้วคัดเลือกตัวแปรที่มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (Factor loading) ตั้งแต่ 0.55 ขึ้นไปจัด
เรียงลําดับความสําคัญขององค์ประกอบพิจารณาจากค่า
Eigen value ที่มีค่าสูงสุดเป็นองค์ประกอบหลักที่หนึ่ง
และจัดเรียงรองลงมาตามลําดับ กล่าวคือองค์ประกอบที่
มีค่า Eigen value สูงสุดจะเป็นองค์ประกอบที่แยกความ
ผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอื่นได้มาก
ที่สุด คือมีตัวแปรร่วมอยู่มากที่สุด จึงจัดลําดับองค์ประกอบ
ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.590 -.745 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 10.681 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 8.614 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การกําหนดเป้าหมายร่วมกัน”
องค์ประกอบที่ 2 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.645-.817 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 4.453 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 3.591 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การมีส่วนร่วม”
องค์ประกอบที่ 3 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.523-.064 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 3.214 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 2.592 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การประสานผลประโยชน์”
องค์ประกอบที่ 4 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.539-.639 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 2.359 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 1.902 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การสร้างความร่วมมือของทีมงาน”
องค์ประกอบที่ 5 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.560-.803 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 2.003 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 1.616 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การบริหารจัดการ”
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องค์ประกอบที่ 6 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.518-.724 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 1.849 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 1.491 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ”
องค์ประกอบที่ 7 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.559-.714 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 1.794 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 1.447 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การสร้างบรรยากาศองค์กร”
องค์ประกอบที่ 8 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.574-.726 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 1.480 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 1.193 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การกําหนดบทบาทและหน้าที่ในเครือข่ายความร่วมมือ”
องค์ประกอบที่ 9 มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.568-.679 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values)
เท่ากับ 1.462 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage
of Variance) เท่ากับ 1.179 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า
“การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน”
4.2 ผลการตรวจสอบยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้านวัด โรงเรียนด้วยการสอบถาม
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผู้อํานวยการโรงเรียนดี ศรีตําบล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 3 คน
และผู้อํานวยการโรงเรียนระดับ วิทยฐานะ ผู้อํานวยการ
เชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรง
คุณวุฒิทั้ง 7 คน มีความเห็นว่า องค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน มีความเหมาะสม
เป็นไปได้ มีประโยชน์ และมีความถูกต้องสอดคล้องตาม
แนวคิดกรอบการวิจัย สามารถนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้
5. สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารจัดการ
ความร่ ว มมื อ ของบ้ า น วั ด โรงเรี ย น พบว่ า มี 9
องค์ประกอบ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการความ
ร่ วมมื อของบ้ าน วั ด โรงเรี ยน จะประสบความสํ าเร็ จ
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อย่างดีต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยการมีส่วน
ร่ วมของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง และสร้ างความชั ดเจนใน
ผลประโยชน์ที่จะเกิดร่วมกัน มีคุณธรรมในการดําเนินการ
ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ให้
เข้ มแข็ ง จากการบริ หารจั ดการที่ ใช้ ศาสตร์ และศิ ลป์
กล่าวคือ มีการกําหนดนโยบายความร่วมมือที่ชัดเจน
ใช้ ห ลั ก การสร้ า งแรงจู ง ใจทั้ ง ภายนอกและภายใน
ตลอดจนความสามารถในการเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ให้
เกิ ดความร่ วมมื อ นอกจากนี้ ต้ องสร้างเครื อข่ ายความ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการส่งเสริมพัฒนา
เครือข่ายให้เกิดความตระหนักที่จะร่วมมือ ซึ่งต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของบุ คลากรในองค์กรในการสร้ าง
ความร่ วมมื อ ให้ มี การให้ เกี ยรติ ซึ่ งกั นและกั น จริ งใจ
เชื่อถือกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน นับถือกัน เป็น
การสร้างบรรยากาศองค์กรที่ทําให้เกิดความ สําเร็จของ
ความร่วมมือ ในขณะเดียวกันด้วยความหลากหลายของ
สมาชิกในเครือข่ายต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนมีการสนับสนุนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจร่วมกันด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การ
ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น ดังที่กล่าวมานั้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ [6] อ้างถึง Katz and Khan
ที่กล่าวว่าพนักงานจะต้องยอมรับเป้าหมายขององค์การ
เสมื อนกั บเป้ าหมายของตนเอง และให้ ความร่ วมมื อ
เพราะการกระทําเช่นนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมายของเขา
ด้วย สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนดี
ศรีตําบล [7] และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนดี ศรีตําบล
ที่ประสบความสําเร็จจะมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกันดังนั้นในบริหารจัดการความ
ร่วมมือจําเป็นต้องให้มีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน และ
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นไปตามหลักการของ
“โรงเรียนดี ศรีตําบล” มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้เทคนิค 5 ร่วม คือ การร่วมคิด การร่วมวางแผน
การร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผลและการร่วมชื่นชม
นอกจากนี้ตามหลักการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนดี ศรี
ตํ าบล มี บทบาทตามอํ านาจหน้ าที่ ที่ กฎหมายกํ าหนด
และใช้ภาวะผู้นําในการประสาน ส่งเสริมสนับสนุนกับทุก
ภาคส่ วน องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเพื่ อบริ หารจั ด
การศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของโรงเรี ยน และเพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นดี ศรี ตํ าบล มี ก าร
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พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 5 เรื่อง ประการหนึ่งที่ต้องดําเนินการ
คื อ “โรงเรี ย นมี ที ม งานในทุ ก ระดั บ ”ตลอดจนกรอบ
แนวคิดในการดําเนินการของโรงเรียนดี ศรีตําบล ที่มุ่ง
เน้นการบริหารจัดการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐาน บริ หารจั ดการแบบมี ส่ วนร่ วม และ
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) และเป็ น การ
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน ศิริพงษ์
เศาภายน [8] กล่ า วถึ ง หลั ก การบริ ห ารของฟาโยล์
(Fayol’s Principles ofManagement) ซึ่งได้นําเสนอ
หลักการบริหาร 14 ประการ โดยหลักข้อที่ 7 กล่าวถึง
การให้ผลตอบแทน (Remuneration) ที่ควรมีความเป็น
ธรรมและทํ าให้ เกิ ดความพึ งพอใจมากที่ สุ ดทั้ งในด้ าน
บุ ค ลากรและในด้ า นความเที่ ย งธรรม นอกจากนี้ ยั ง
กล่าวถึง Robbins and Finley ที่ให้ความหมายของ
ความร่วมมือในการทํางาน โดยเน้นความสําคัญว่าทุก
ฝ่ายจะให้การช่วยเหลือกันเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
และสามารถทํ าให้ ที มคงอยู่ ได้ เพื่ อรั กษาผลประโยชน์
ร่วมกัน สําหรั บองค์ประกอบด้ านการสร้ างเครือข่าย
ความร่วมมือ จากผลงานการวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ
[9]
ได้กล่าวถึงเรื่องความร่วมมือของเครือข่ายใน
ต่างประเทศ ซึ่งให้ความสําคัญแก่ผู้ที่รับตําแหน่งเป็นผู้
ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญใน
การรวมตัวโรงเรียนให้เกิดความร่วมมือได้ และโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งจากการสั มภาษณ์ ผู้เชี่ ยวชาญ ที่เกี่ ยวข้ องกั บ
โครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล” รังสรรค์ มณีเล็ก [10]
กล่าวถึงความสําคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ว่า การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง จากการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการต่าง ๆ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรรมการหมู่บ้าน กรรมการวัด ร่วมเป็นตัวแทน
อย่างเป็นกัลยาณมิตร ร่วมประกาศสัตยาบรรณ ตั้งแต่
การเริ่ ม ต้ น การมี ส่ ว นร่ ว มวางแผน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ตระหนั กในการดํ าเนิ นการความร่ วมมื อให้ ประสบผล
สํ า เร็ จ ทั้ ง นี้ ต้ อ งสร้ า งอารมณ์ ร่ ว ม (Emergency
Emotion) ของทั้ ง บ้ า น วั ด โรงเรี ย น ให้ เ กิ ด ความ
ตระหนักร่วมกัน จึงมีความจําเป็นที่ต้องสร้างเครือข่าย
ความร่วมมื อ องค์ประกอบด้านการสร้างบรรยากาศ
องค์กร เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี ดังที่ Dubin [11] ได้กล่าวถึง การร่วมมือร่วมใจกัน
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ทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มียุทธศาสตร์ที่สําคัญใน
การดําเนินการ คือ ภาวะผู้นําผู้บริหาร การพัฒนาตนเอง
การเสริมแรงซึ่งกันและกัน การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน การประสานงานที่ดี และการร่วมกันหาวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการ สําหรับ Martin [12] กล่าวว่า
ความร่วมมือในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางานแต่
เป็นการสร้างสัมพันธ์ของบุคคล (Human Relationship)
ในการทํ า งานร่ ว มกั น ของบุ ค คล และสํ า หรั บ สุ นั ย
วงศ์สุวคันธ และคณะ [13] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รู ป แบบความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารงานวิ ช าการของ
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ กษา สั ง กั ดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พบว่ า หลั กการ
ความร่วมมือประกอบด้วย 8 ข้อ ได้แก่ ความสมัครใจ
และยอมรับเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่จะร่วมมือ ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความเท่าเทียมและให้เกียรติซึ่ง
กั นและกั น ร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า ร่ ว มรั บผิ ดชอบ หลั ก การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลักประชาธิปไตย และลดปัจจัย
ที่เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือและเพิ่มปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความร่วมมือ และด้วยนโยบายโครงการ “โรงเรียนดี ศรี
ตํ า บล” ได้ กํ า หนดถึ ง การดํ า เนิ น การพั ฒ นาให้ เ ป็ น
โรงเรียนคุณภาพ ด้วยมี การให้บริการชุมชน การมีส่วน
ร่วม เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน จะเห็นได้ว่าบรรยากาศ
ขององค์ กรมีความสํ าคั ญต่ อการสร้ างความร่ วมมื อให้
เข้มแข็ง
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ Simon [14] นักทฤษฎี
การให้ความร่วมมือ (Simon Theory of Compliance)
กล่าวถึง ผู้บริหารจะต้องแนะนําและอบรมให้พนักงาน
เกิดความภักดีต่อองค์การ โดยมุ่งที่ประสิทธิภาพและการ
ฝึกอบรม โดยขึ้นอยู่กับอํานาจหน้าที่และการให้คําแนะนํา
ตลอดจนการให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมี
ทั้ ง ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น และไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ดั ง ที่
เจตนารมณ์ของนโยบายโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล”
ประการหนึ่งคือเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยโรงเรียนเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน และบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนใช้สถานที่ของโรงเรียนในการประชุ มสัมมนา มี
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ห้องสมุดที่มีคุณภาพสําหรับให้บริการแก่ชุมชน มีห้อง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ชุมชนได้และมีศูนย์กีฬาที่ชุมชนสามารถมา
ใช้ประโยชน์ได้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่เครือข่าย เพื่อ
พัฒนาความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากที่
กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการความร่วมมือ
ของบ้ าน วั ด โรงเรี ยนจะประสบความสํ า เร็ จ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส ร้ า งเสริ ม ให้
ผู้ เกี่ ยวข้ องทุ กฝ่ ายให้ ความร่ วมมื ออย่ างดี สู่ เป้ าหมาย
ความสําเร็จร่วมกัน
5.2 สรุปผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหาร
จัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน
สําหรับผลการยืนยันที่สอดคล้องกันของผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล”
ให้การยืนยันองค์ประกอบในด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ มีประโยชน์ และความถูกต้องขององค์ประกอบ
และได้ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าองค์ประกอบด้านการ
กําหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความ
ร่วมมือของทีมงาน ด้านการบริหารจัดการ ด้านบรรยากาศ
ขององค์กร และด้านการกําหนดบทบาทและหน้าที่ของ
เครือข่ายความร่ วมมือ มี ความเหมาะสมมากที่สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องตามหลักการของโครงการ “โรงเรียนดี ศรีตําบล”
6. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาการศึกษาวิจัยให้เป็นรูปแบบของการ
บริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ หรือศึกษาวิจัยในด้านทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความร่วมมือของบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อ
สรุปเป็นองค์ความรู้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ
ศึกษาวิจัยในด้านข้อจํากัด สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานด้านความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
7. เอกสารอ้างอิง
[1] Chiang Mai University Library. (2013). [online].
Cooperation Theory. [cited November 28,
2013]. Retrieved from : http://archive.lib.

7/9/61 BE 5:53 PM

214

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol.9 No.1 January - April 2018

cmu.ac.th/full/T/2550/poli1250wr_ch2
(in Thai)
[2] Gordon, J. (1996). Organizational Behavior :
A Diagnostic Approach. New Jersey :
Prentice Hall.
[3] Herbert A. Simon. (2007). Educational
Administration. Singapore : Mc Graw-Hill
Education, Asia.
[4] Kla ThongKaow. (2014). [online]. Communitybased Education Management. [cited January
20, 2014]. Retrieved from : www.dpu.ac.th/
ces/download.php?filename=1377584927
.docx (in Thai)
[5] London, M. Achiering. (1995). Performance
Excellence in University Administration : A
Team Approach to Organizational Change
and Employee Development. Westport,
Connectient : Praeger.
[6] Maeroff, G.I. (1983). School and College :
Partnerships in Education. Princeton, N : The
Carnegie Foundation for the Advancement
of Teaching.
[7] Martin, E. (1999). Changing Academic Work
: Developing the Learning University.
Buckingham : The Society for Research into
Higher Education & Open University.
[8] Plymouth State University. (2015). [online].
Area of Concern/Targets for Growth Indicator.
[cited September, 2015]. Retrieved from :
http://www.mpsaz.org/webquest/jones/
collaboration_rubic.html
[9] Siriwan Sarerat and group. (2002). Organization
Theory. Bangkok : Thammasan Publisher.
(in Thai)
[10] Umaporn Boonpetch. (2012). Relationship
between Administration Behavior of School
Administrator and School Personel
Collaboration at Nongchok District Bangkok

_18(207-214)23.indd 214

Metropolitan. Chonburi : Burapha University
(in Thai)
[11] Werachat Chompulong and group. (2013).
[Serialonline]. Development of Collaboration
between the School and the Community in
Providing Education. [cited November,
2015]. Retrieved from http://www.tci- thaijo.
org/index.php/rmuj/article/view/23092
(in Thai)
[12] Yaowapa Prakhongsil. (2006). Necessity of
Eductional Participation between Ban Wat
and Roaengrean. Khonkan : Khonkan
University. (in Thai)
[13] Yupadee Sotthibandh and group. (2006).
“Process of collaboration within surgery
health teams in general hospitals, southern
Thailand.” Songkla Med J. Vol.24 No.6 :
483-491. (in Thai)
[14] Yong, Lee S. (2000). “The sustainability of
University-Industry Research Collaboration:
An Assessment of Behavioral Outcomes.”
Journal of Technology Transfer. Vol.25
(February) : 111-133.

7/9/61 BE 5:53 PM

