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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) ศกึษาสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงคข์องความรว่มมอื
ของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างความ
ร่วมมือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของความร่วมมือของกลุ่มงานมี 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 
1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จำานวน 51 คน ขั้นตอนที่ 2 ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มผู้
ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานเขตพื้นที่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี จำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือของ
กลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของความร่วมมือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
26 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อจัด
ลำาดับความต้องการจำาเป็นในการสร้างความร่วมมือของกลุ่มงาน พบว่า เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็น
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม การกำาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม การพัฒนาแผน
ยทุธศาสตรค์วามรว่มมอื การสรา้งขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการตดัสนิใจ การระบผุูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี การ
สนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม และการสร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน

2. การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 พบว่าสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ควรส่งเสริมให้ บุคลากร
ทุกกลุ่มงานมี 1) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม 3) 
การสรา้งพนัธสญัญาสูเ่ปา้หมายรว่มกนั 4) การกำาหนดวสิยัทัศนร่์วม 5) การพฒันาแผนยทุธศาสตร์ความ
ร่วมมือ 6) การกำาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม และ 7) การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ
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Abstract

This study is conducted in order to 1) Study current condition, desirable condition of 
cooperation of group work in the Office of Secondary Education Area Office 26. 2) Develop  
of creating cooperation guidelines of group work in the Office of Secondary Education  
Area Office 26. Research is divided into 2 phases. Phase 1: Current situation, desirable 
condition of cooperation of the work group. Step 1: The population used in this study 
were 51 administrators, supervisors and personnel. Step 2: The informants were 9 experts  
from the 9 best practice areas. The instruments used in the study were interview form, 
questionnaires. Phase 2: Development of creating cooperation guidelines of group work in 
the Office of Secondary Education Area Office 26. The population and data providers used 
in Phase 2 The informant group included 12 experts. The instruments used in the study 
were evaluation forms. Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation.

The study found that ; 1. The present situation of the cooperation of the working 
group in the Office of Secondary Education Area Office 26 was at a medium level. Desirable 
overall condition was at the highest level. And when prioritizing the need for collaborative 
grouping, it was found that the sorting of desirable needs from descending to descriptive: 
Conducting Meeting Procedures Development of cooperative strategic plan, Creating mutual 
agreement on decision making Identifying Stakeholders Responding to rationality and need 
for involvement and the creation of the agreement to a common goal.

2. The Development of Creating Cooperation Guidelines of Group work in The Office  
of Secondary Education Area Office 26. Secondly, it is recommended that the Office of  
the Secondary Education Service Area All work groups have Included: 1) Stakeholder  
Identification 2) Rational Responsiveness and Participation Needs 3) Promote Mutual  
Linkage 4) Identify Shared Vision. 5) the development of a cooperative strategic plan,  
6) the setting of the meeting rules, and 7) the creation of mutual agreement on decision 
making.

Keywords: Development of guidelines, Collaboration of the work group.

บทนำา

ความร่วมมือ มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาองค์การสูค่วามสำาเรจ็ เปน็สิง่ทีส่ามารถ
ประยกุตใ์ชเ้พือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลในการสรา้งความ
สมัพนัธอ์ยา่งยัง่ยนื ตลอดจนการใชท้รพัยากรรว่ม
กันทั้งในระหว่างบุคคล ครอบครัวและเพื่อนบ้าน 
การสร้างความร่วมมืออาจมีทั้ง ในระดับหุ้นส่วน

แบบไม่เป็นทางการ ไปจนถึงระดับการวางแผน
สรา้งความสัมพนัธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจงัเป็น
แบบแผน กล่าวได้ว่า ความร่วมมือเป็นการเปิด
โอกาสในการสรา้งความสมัพนัธส์ง่เสรมิความเปน็
เพื่อนบ้าน ความเป็นชุมชน เพิ่มความตระหนักใน
การยอมรับประโยชน์ใน การขยายขอบเขตการใช้
ทรัพยากรร่วมกันด้วยการลดทอนความซ้ำาซ้อน 
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(กนกอร สมปราชญ์ และคณะ. 2548: 8) 

กระทรวงศึกษาธกิารไดก้ำาหนดเปา้หมาย
การปฏริปูรอบสอง พ.ศ. 2552 - 2561 ใหค้นไทย
ไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีณุภาพ โดยมุง่เนน้ใน 3 
เรื่องหลักเพื่อดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่
กระทรวงศกึษาธกิารกำาหนดไว ้คอื คณุภาพ โอกาส 
และ การมีส่วนร่วม โดยการมีส่วนร่วมมุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการ
ศกึษาและการพฒันาคณุภาพการศกึษา สำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้
สถานศกึษาทกุแหง่ในสงักดั ไดม้กีารนำาการบรหิาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนมาช่วยใน
การจัดการศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552: 1) 

จากการประเมนิผลการดำาเนนิงานตามตวั
ช้ีวดัตามคำารบัรองการปฏบิตัริาชการของสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา 185 เขต ใน 4 มติ ิซึง่ประกอบ
ไปดว้ย มติปิระสทิธผิลตามแผนปฏบิติัราชการ มติิ
คณุภาพการใหบ้กิาร มติปิระสทิธภิาพของการปฏบิตัิ
ราชการ มติกิารพฒันาองคก์ร พบวา่ สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการในระดับความ
สำาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับ 3-4 จำานวน 68 เขต ไม่มีสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 
5 ขณะเดียวกันมีสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบั 1 และ 2 จำานวน 117 
เขต แสดงให้เห็นว่า สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยังไม่สามารถบริหารงานตามภารกิจและหน้าที่ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล (สำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552)

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีวิธีการ
ที่หลากหลายในการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบับริบทของพืน้ที ่ทัง้บคุคล งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่แตกต่าง 

ซึ่งการดำาเนินการต่างๆ อีกทั้งจากสภาพ
ปัจจุบันการบริหารจัดการสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอยู่ระหว่างการเริ่มต้น พบว่า สำานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาไมส่ามารถดำาเนนิการตามทีก่ฎหมาย
กำาหนดได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเนื่องมาจากขาด
ความรูค้วามเขา้ใจในการแบง่บทบาทหนา้ทีร่ะหวา่ง
หน่วยงานสว่นกลาง เขตพ้ืนท่ีการศกึษาและสถาน
ศกึษายงัไมช่ดัเจนบคุลากรยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ ประกอบกับ
การออกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทำาใหก้ารบรหิารบคุคล 
และงบประมาณขาดแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและ
ชัดเจน สำานักงานเขตพื้นที่มีปัญหาเรื่องการบรรจุ
แตง่ตัง้ ทำาใหภ้าระงานของบคุลากรในสำานกังานเขต
พืน้ทีม่มีากกวา่ปกต ิ(สมเกยีรต ิรอดผล. 2554: 4)

ดงันัน้จากนโยบายและปญัหาทีก่ลา่วมานี้
สรปุไดว้า่ ในการจดัการศกึษาจำาเปน็ตอ้งสรา้งความ
ร่วมมือในการทำางานให้เกิดขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทำางานของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ประกอบกับ
บุคลากรที่ทำางานอยู่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มาจากหลายที่มีวัฒนธรรม
องคก์รทีห่ลากหลาย ทำาใหเ้กดิความขดัแยง้ในการ
ดำาเนินงาน เหลา่น้ีอาจเป็นสว่นท่ีทำาใหผ้ลสมัฤทธ์ิของ
งานมคีวามแตกตา่งกนั จากการทีผู่ว้จิยัไดป้ฏบิตังิาน
ตำาแหนง่เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิานในสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เล็งเห็น
ความสำาคัญของความร่วมมือของบุคลากรในกลุ่ม
งาน เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพแตจ่ากที่
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและรายงานการดำาเนินงาน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ในเรือ่งการสรา้งความรว่มมอืพบวา่ยงัไมม่แีนวทาง
ทีช่ดัเจน จึงมคีวามจำาเปน็ตอ้งมแีนวทางและความ
เข้าใจในการให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
พฒันาแนวทางการสรา้งความรว่มมอืของกลุม่งาน
ใน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 เพื่อให้มีแนวทางพัฒนาความร่วมมือของกลุ่ม
งาน ที่ชัดเจน เพื่อนำาข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา
ไปใชเ้ปน็ขอ้เสนอแนะ และเปน็แนวทางการปฏิบัติ
งาน ของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 26 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึ
ประสงค์ของความรว่มมอืของกลุม่งานในสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

2. เพือ่พฒันาแนวทางการสรา้งความรว่ม
มือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26

ขอบเขตของการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพ่งึประสงค ์ของความรว่มมอืของกลุม่งาน
ใน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของ
ความร่วมมือของกลุ่มงานใน สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

1. ขอบเขตเนื้อหา

1.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับของแต่ละกลุ่ม
งาน ซึ่งมี จำานวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2) กลุ่มอำานวย
การ 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุม่สง่เสรมิการ
จัดการศึกษา 5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 6) กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และ 7) หน่วยตรวจสอบภายใน

1.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ความร่วมมือ 7 ด้าน ประกอบด้วย 

1) การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) การ
สนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วน
ร่วม 3) การสร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน 
4) การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม 5) การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ6) การกำาหนดข้อปฏิบัติ
ในการประชุม และ7) การสร้างข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการตัดสินใจ

ระยะที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์ และ
บคุลากรในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 26 จำานวน 51 คน 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการศึกษาแนวปฏิบัติที่
ดี ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีมี
วิธีการปฏิบัติที่ดี จำานวน 9 คน

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม/
ความเป็นไปได้ของแนวทางการพัฒนาการสร้าง
ความร่วมมือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 12 คน

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ระยะที ่1 ศกึษาสภาพปจัจบุนั และสภาพ
ที่พึงประสงค์ของความร่วมมือของกลุ่มงานใน
สำานกังาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขัน้ตอนที ่1 สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึ
ประสงคข์องความรว่มมอืของกลุม่งานในสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

1. ขั้นตอนการดำาเนินการ 

 สอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงคข์องความรว่มมอืของกลุม่งานในสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผู้วิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เกีย่วกบัความรว่มมือและคู่มือ
การปฏบิตังิานสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มาเปน็ก
รอบแนวคดิและแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้
บริหารสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศก์
และบุคลากรในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จำานวน 51 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม แบ่งเปน็ 2 ตอน ดังน้ี ตอนที ่1 เปน็
ข้อมูลทั่วไป ลักษณะคำาถามเป็นแบบตรวจสอบ
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รายการ (Checklist) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์
ของความร่วมมือของกลุ่มงานในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการนำา
แบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์
จากผู้อำานวยการสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

 5. การวเิคราะหข์อ้มลู โดยนำาแบบสอบถาม
ทัง้หมดหาคา่ทางสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาแนวทางการสรา้งความ
รว่มมอืของกลุม่งานในสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ที่เป็นเขตพื้นที่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี

1. ขั้นตอนการดำาเนินการ

ศกึษาแนวทางการสรา้งความรว่มมอืของกลุม่
งานในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปน็สำานกังาน
เขตพื้นที่ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี ได้แก่ สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

2. กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ได้แก่ ผู้ทรงคณุวุฒจิาก
สำานกังานเขตพืน้ทีท่ีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ (Best 
Practices) จำานวน 9 คน

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบสมัภาษณ ์ประกอบดว้ย 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือของกลุ่ม
งานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลู
โดยการนำาแบบสมัภาษณเ์กบ็ขอ้มลูผูท้รงคณุวฒุขิอง
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหา

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการสร้าง
ความร่วมของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

1. ขั้นตอนการดำาเนินการ

1. ดำาเนินการร่างแนวทางการพัฒนาการ
สรา้งความรว่มมอืในสำานกังานเขตพืน้ทกีารศกึษา
มัธยมศกึษา เขต 26 โดยผูว้จิยัได้เกบ็รวบรวมขอ้มูล
โดยใช้แบบสอบถาม และศึกษาแนวทางการสร้าง
ความรว่มมอืของกลุม่งานในสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 27 จากนัน้นำามาวเิคราะห์
หาแนวทางการสรา้งความรว่มมอืในสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

2. เสนอร่างแนวทางการสร้างความร่วม
มือของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 26 ใหผู้ท้รงคณุวฒุปิระเมนิความ
เหมาะสม/ความเป็นไปได้

2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 12 คน

3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิ

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้ำาเนนิ
การเก็บข้อมูลโดยเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาแบบแระเมินทั้งหมดหาค่า
ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูป 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปจัจบุนัของความรว่มมอืของกลุม่
งานในสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
26 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นสภาพที่พงึ
ประสงคโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ดุและเมือ่
จดัลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ในการสร้างความร่วม
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มือของกลุ่มงาน พบว่า เรียงลำาดับความต้องการ
จำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การกำาหนดวิสัย
ทัศน์ร่วม การกำาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม การ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ การสร้างข้อ
ตกลงรว่มกนัเกีย่วกบัการตดัสนิใจ การระบุผู้มสีว่น
ได้ส่วนเสีย การสนองเหตุผลและความต้องการ
ในการมีส่วนร่วม และการสร้างพันธ์สัญญาสู่เป้า
หมายร่วมกัน

2. แนวทางการพัฒนาการสร้างความ
ร่วมของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สรุปได้ดังนี้

1. การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม มีแนวทาง
พัฒนา ดังนี้ กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
สร้างความร่วมมือจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่ภีมูหิลงั
และมมุมองทีแ่ตกตา่งกนั รว่มวเิคราะหจ์ดุแขง็และ
จุดอ่อนขององค์กร วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและ
ภายในว่าเป็นโอกาสหรืออุปสรรค์ต่อการทำางาน 
สรา้งคา่นยิมการทำางานรว่มกนัและทำางานเปน็ทมี 
กำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และบุคลากรมี
ความเชื่อและยอมรับในวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของหน่วยงาน

2. การกำาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม มี
แนวทางพัฒนา ดังนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่
ชดัเจน บคุลกรทกุคนมีเวลาเพียงพอตอ่การอภิปราย
ในแตล่ะประเดน็ กำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและ
บทบาทในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เริ่มต้นและสิ้น
สดุการประชมุปฏบิตัใิหเ้สรจ็สมบรูณภ์ายในเวลาที่
กำาหนด นำาความรูแ้ละแนวคดิใหม่ๆ รวมทัง้ปญัหา
ต่างๆ นำาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้

3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ความร่วม
มอื มีแนวทางพฒันา ดงัน้ี วางแผนยทุธศาสตร์เพ่ือ
กำาหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสำาเร็จระยะยาว
ภายในสองถึงสี่ปี บุคลากรทุกคนร่วมแลกเปลี่ยน
ความเชีย่วชาญ ความหวงั สิง่ทีเ่ปน็ความวติกกงัวล 
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล
รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่น กระจายอำานาจ

ในการบริหารจัดการแก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานมีจิตสาธารณะและแก้ปัญหาร่วมกันใน
การปฏิบัติงาน

4. การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ จัดโครงสร้าง
องคก์ร แผนภมูสิายงานการบงัคบับญัชาชดัเจนเหมาะ
สมกบัภารกจิ กำาหนดจุดเนน้ในการดำาเนนิงานของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สรา้งจดุมุง่หมายรว่ม
กันและคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร เปิด
โอกาสใหบ้คุลากรมสีว่นในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์โดย
กำาหนดให้การร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คับข้องใจหรือการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี
กับความสำาเร็จหลังส้ินสุดการทำางาน ส่งเสริมให้
มีการแสวงหาความรู้ ศึกษา ดูงานเพื่อการพัฒนา
องค์กร กำาหนดเอกลักษณ์ของสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษา จดัทำาคู่มือการปฏบัิตงิานของสำานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษา ตดิตามประเมินผลการดำาเนิน
งานตามแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ สื่อสาร
ขอ้มลูอยา่งทัว่ถงึเพือ่ใหท้กุคนไดศ้กึษาทบทวนและ
นำาไปสู่ข้อสรุปทั้งองค์กร

5. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีแนวทาง
การพฒันา ดงันี ้รว่มประชมุวางแผนกำาหนดความ
ต้องการ นิยาม เป้าหมาย บริหารงานในรูปแบบ
คณะกรรมการหรือองค์คณะบุคคล เปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
มอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่
คลากรอย่างเหมาะสม ตามความรู้ความสามารถ 
มแีนวปฏบิตังิานของบคุลากรอยา่งชดัเจน กำาหนด
ผูเ้ชีย่วชาญในแตล่ะดา้นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ
แตล่ะคน ประสานงานแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. การสนองเหตุผลและความต้องการใน
การมีส่วนร่วม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

การแบ่งปันทรัพยากรและแลกเปลี่ยน
ความเชี่ยวชาญเพื่อสนองตอบความต้องการและ
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เปา้หมายของชุมชน มีแหลง่เรียนรู้ทีห่ลากหลายใน
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางเทคโนโลยท่ีีหลากหลายมาใช้ในการดำาเนนิงาน
อยา่งเพยีงพอ จดักจิกรรมหรอืดำาเนนิการทีเ่นน้การ
มีส่วนร่วมในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7. การสร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วม
กัน มีแนวทางการพัฒนา ดังน้ี บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของหน่วยงาน 
การระดมทรพัยากร สนบัสนนุหรอืผูด้ำาเนนิการให้
ประสบผลสำาเร็จ ร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจ อำานาจ
หนา้ทีใ่นปจัจบุนัขององคก์ร แลว้กำาหนดความคาด
หวังในอนาคต บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับ
ผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน การ
ประกันคุณภาพภายในหน่วยงานหรือบริหารงาน
ควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

อภิปรายผล

สภาพปัจจุบันของความร่วมมือของกลุ่ม
งานในสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ
การกำาหนดวสิยัทศันร์ว่ม อยูใ่นระดับนอ้ยทัง้นีอ้าจ
เนือ่งมาจาก การบรหิารจดัการสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอยู่ระหว่างการเริ่มต้น พบว่า สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำาเนินการตามที่
กฎหมายกำาหนดไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ อนัเนือ่งมา
จากขาดความรูค้วามเขา้ใจในการแบง่บทบาทหนา้ที่
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศกึษายงัไมช่ดัเจนบุคลากรยังขาดความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ประกอบกบัการออกกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องทำาใหก้าร
บริหารบุคคล และงบประมาณขาดแนวทางปฏบิัติ
ที่ถูกต้องและชัดเจนสำานักงานเขตพื้นที่มีปัญหา
เรื่องการบรรจุแต่งตั้งทำาให้ภาระงานของบุคลากร
ในสำานักงานเขตพื้นที่มีมากกว่าปกติ (สมเกียรติ 
รอดผล. 2554: 4) สอดคล้องกับการวิจัยของสม
หมาย เทียนสมใจ (2556: 297-312) ได้ทำาการ
วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล

ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารงานที่
มีประสิทธิผลของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบสำาคัญ 
6 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) องค์การแห่งการเรียน
รู้ 4) วัฒนธรรมองค์การ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6) สนบัสนนุการมสีว่นรว่ม และรปูแบบการบรหิาร
งานทีม่ปีระสทิธผิลของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไป
ได้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์

2. สภาพท่ีพึงประสงค์ของความรว่มมือของ
กลุม่งานในสำานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 26 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความต้องการการบริหารงานโดยยึด
หลักการกระจายอำานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา 
การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเร่ืองสำาคัญอีกทั้ง 
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาอยู่ในรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลและเสริมสร้างความคล่องตัวในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 
2555: 10) สอดคล้องกับการวิจัยของ นาฎพิมล 
คุณเผือก (2555: 83-86) ได้ทำาการศึกษาความ
สมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารงาน แบบมสีว่นรว่มกบั
วัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
1) ระดับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 2) ระดับ
วฒันธรรมองค์การ อยู่ระดบัมากทัง้โดยรวมและราย
ดา้น และ 3) ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบรหิารงาน
แบบมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบ
ว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. แนวทางการพัฒนาการสร้างความ
ร่วมของกลุ่มงานในสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ประกอบไปด้วย

3.1 การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม มีแนวทาง
พัฒนา คือ มีการกำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วม มีการสร้างความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีภูมิหลังและมุมมองที่แตกต่างกัน ร่วม
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร วิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกและภายในว่าเป็นโอกาสหรืออุป
สรรค์ต่อการทำางาน สร้างค่านิยมการทำางานร่วม
กนัและทำางานเปน็ทมี กำาหนดมาตรฐานการปฏบิตัิ
งาน บุคลากรมีความเชื่อและยอมรับในวิสัยทัศน์
และเปา้หมายของหนว่ยงาน ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก
การสรา้งความรว่มมืออันดับแรกตอ้งมีการกำาหนด
วิสัยทัศน์ร่วมกันสอดคล้องกับการวิจัยของ ณัฏฐ
พร ชินบุตร (2554: 181-186) ได้ทำาการศึกษา
ความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา: โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ผลการ
ศึกษาพบว่า ผลที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยรวมทั้งกลุ่มภาคีเครือข่าย 
4 ฝ่าย ได้เกิดโครงการหลัก 2 โครงการซ่ึงเป็น
กลยทุธ ์และแนวทางสำาหรบัการพฒันางานวชิาการ
ใน 4 ขอบขา่ย คือ 1) การจดัการเรยีนการสอน 2) 
การวัดผลประเมินผล 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา 4) การนิเทศการศึกษา เพื่อให้บรรลุสภาพ
คาดหวังตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำาเร็จ 
ภายใต้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 การกำาหนดข้อปฏิบัติในการประชุม 
มีแนวทางพัฒนา คือ มีระเบียบวาระการประชุมที่
ชดัเจน บคุลกรทกุคนมีเวลาเพียงพอตอ่การอภิปราย
ในแต่ละประเด็น มีการกำาหนดหน้าที่ความรับผิด
ชอบและบทบาทในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน เริม่ตน้
และสิน้สดุการประชมุปฏิบตัใิหเ้สรจ็สมบรูณ์ภายใน
เวลาที่กำาหนด มีการนำาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ 
รวมทั้งปัญหาต่างๆ นำาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งมีการกำาหนด
เปน็ขัน้ตอนเพือ่นำาไปสู่ความสำาเรจ็ของการปฏบัิติ

ในการประชุม สอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็น
ของ กนกอร สมปราชญ์ และคณะ (2548: 8) ได้
นำาเสนอในรายละเอียด ลำาดับขั้นเพื่อความสำาเร็จ
ในการสร้างความร่วมมือ ความสำาเร็จในการสร้าง
ความร่วมมือ ในขั้นการกำาหนดข้อปฏิบัติในการ
ประชุม สามารถร่วมกำาหนดข้อปฏิบัติบางส่วนใน
การประชมุ ซึง่อาจเปน็เพยีงเรือ่งเกีย่วกบั การปฏบิตัิ
หรือเร่ืองทีจ่ำาเปน็ ไดแ้ก ่1) เร่ิมประชมุตามวาระที่
กำาหนดให ้และมเีวลาเพยีงพอตอ่ การอภปิรายใน
แตล่ะประเด็น 2) ผูร้ว่มงานแตล่ะคนตอ้งได้รบัการ
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทในการ
ปฏบิตังิาน และปฏบิตัใิหเ้สรจ็สมบรูณภ์ายในเวลา
ทีก่ำาหนด 3) เริม่ตน้และสิน้สดุการประชมุอยา่งตรง
เวลา และ 4) การใช้ภาวะผู้นำาให้เกิดประสิทธิผล
เป็นกุญแจสำาคัญที่จะดำาเนินการในทุกขั้นตอน ซึ่ง
ผู้นำาจะต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพื่อแสวงหา
ข้อตกลงร่วมกันของตัวแทนกลุ่มต่างๆ 

3.3 การพฒันาแผนยทุธศาสตรค์วามรว่ม
มอื มแีนวทางพฒันา คอื มกีารวางแผนยทุธศาสตร์
เพือ่กำาหนดเปา้หมายเพือ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็ระยะ
ยาวภายในสองถงึสีป่ ีบคุลากรทกุคนรว่มแลกเปลีย่น
ความเชีย่วชาญ ความหวงั สิง่ทีเ่ปน็ความวติกกงัวล 
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชี้แจงเหตุผล 
รบัฟงัความคดิเหน็จากบคุคลอืน่ มกีารกระจายอำา
นาจในการบริหารจัดการแก่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร
ในหน่วยงานมีจิตสาธารณะและแก้ปัญหาร่วมกัน
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับพิสิษฐ์ เทพไกร
วัล (2554: 25-27) ได้กล่าวถึง การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ การวางแผนยุทธศาสตร์
เป็นการกำาหนดเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสำาเร็จ
ระยะยาว ในการประชุมทุกคนต้องมีส่วนร่วมและ
แลกเปลีย่นประสบการณ ์โดยตอ้งใสใ่จตอ่สรรพยา
การที่ขาดแคลนมุ่งเน้นมุมมองที่หลากหลายเพ่ือ
อธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ที่มี
ผลต่อองค์กร

3.4 การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ มีแนวทางการพัฒนา คือ มีการจัด
โครงสร้างองค์กร แผนภมิูสายงานการบงัคับบญัชา
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ชดัเจนเหมาะสมกบัภารกจิ มกีารกำาหนดจดุเนน้ใน
การดำาเนินงานของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรา้งจดุมุง่หมายรว่มกนัและคิดรเิริม่สิง่ใหม่ๆ เพือ่
พัฒนาองค์กร เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนในการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตังิาน มกีาร
สรา้งความสมัพนัธโ์ดยกำาหนดใหก้ารร่วมอภปิราย
เพื่อแลกเปลี่ยนความคับข้องใจหรือการยกย่อง
ชมเชย แสดงความยินดีกับความสำาเร็จหลังสิ้นสุด
การทำางาน สง่เสรมิใหม้กีารแสวงหาความรู้ ศกึษา 
ดูงานเพือ่การพฒันาองค์กร กำาหนดเอกลักษณ์ของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มกีารจดัทำาคูม่อืการ
ปฏบิตังิานของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มกีาร
ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนงาน
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการสื่อสารข้อมูลอย่าง
ทั่วถึงเพ่ือให้ทุกคนได้ศึกษาทบทวนและนำาไปสู่
ข้อสรุป ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็นของ
รุง่อรุณ ฒุณฑวฒิุ (2553: 51-52) ไดท้ำาการศกึษา
แนวทางการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งผูบ้รหิารและ
ผู้ปฏิบัติในการพัฒนาการบริหาร: ศึกษาเฉพาะ
กรณี อำาเภอเตา่งอย จงัหวดัสกลนคร ผลการศกึษา
พบวา่ ขอ้เสนอแนะแนวทางในการสรา้งความรว่ม
มือในการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติ คือนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลควรยอมรับความ
คิดของกันและกัน และควรปรับทัศนคติให้มีเป้า
หมายและวตัถุประสงคอ์ยา่งเดยีวกนั ตอ้งยอมพบ
กนัครึง่ทาง แนวทางนีน้า่จะเปน็การสรา้งความรว่ม
มือได้เป็นอย่างดี

3.5 การระบผุูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มแีนวทาง
การพัฒนา คือ มีการร่วมประชุมวางแผนกำาหนด
ความต้องการ นิยาม เป้าหมาย มีการบริหารงาน
ในรปูแบบคณะกรรมการหรอืองคค์ณะบคุคล เปดิ
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ มีการมอบหมายงาน แบ่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบใหแ้กค่ลากรอยา่งเหมาะสม ตามความรู้
ความสามารถ มีแนวปฏบัิตงิานของบุคลากรอยา่ง
ชัดเจน กำาหนดผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละคน มีการประสานงาน
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้มีส่วน

ได้เสียส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยบาง
ประเด็นของอังคาร ชัยสุวรรณ (2554: 96 - 97) 
ไดศ้กึษาการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งสำานกัการ
ศกึษากบัสถานศกึษาในการจดักจิกรรมสิง่แวดลอ้ม
ศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเทศบาลนคร
ขอนแกน่ ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นความรว่มมอื กลุม่
ผูร้ว่มศกึษาคน้ควา้สามารถสรา้งความรว่มมอืไดเ้ปน็
อยา่งด ีระหวา่งสำานกัการศกึษากบัสถานศกึษาใน
การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสำานักการศึกษา ผู้
บรหิารโรงเรยีน ศกึษานเิทศกค์รแูกนนำาสิง่แวดลอ้ม 
ทัง้ 11 โรงเรียน และมีการดำาเนนิงานร่วมกันในรูป
แบบคณะกรรมการเครอืขา่ย มกีารประสานการทำา
งานและแบ่งบทบาทหน้าที่กันทำาเป็นฝ่ายต่างๆ 
ท่ีชัดเจนตามโครงสร้างท่ีได้ร่วมกันกำาหนดข้ึนเกิด
บรรยากาศการทำางานร่วมกนัแบบพ่ีนอ้งในลกัษณะ
แนวราบ ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรทำาให้การทำา
งานร่วมกันเป้นไปด้วยดี ทุกคนมีความสุขในการ
ทำางานร่วมกันทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ตนเองเป็นอย่างดี

3.6 การสนองเหตผุลและความต้องการใน
การมีส่วนร่วม มีแนวทางการพัฒนา คอื มีการแบง่
ปันทรัพยากรและแลกเปล่ียนความเช่ียวชาญเพื่อ
สนองตอบความต้องการและเป้าหมายของชุมชน
มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายในสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาใช้ในการดำาเนินงานอย่างเพียงพอ 
มีการจัดกิจกรรมหรือดำาเนินการที่เน้นการมีส่วน
ร่วมในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับการวิจัยบางประเด็นของสยาม ใจบุญ (2554: 
70) ได้ศกึษาการดำาเนินงานตามบทบาทหน้าทีข่อง
สถานศึกษาด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นของ
โรงเรียนในอำาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ผล
การวิจัยพบว่า การดำาเนินตามบทบาทหน้าที่ของ
สถานศึกษาด้านการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ของ
โรงเรียนในอำาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ตาม
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ขอบข่ายหน้าที่ของสถานศึกษาตามขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกำาหนดเกณฑ์และวิธีการกระจายอำานาจกา
รบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ด้านที่ 
13 การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการ
ดบัสถานศึกษาและองค์กรอืน่เปน็กรอบแนวคิดใน
การศึกษา แยกย่อยได้ 4 ด้าน 1) ด้านการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 2) ด้านการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน 3) ดา้น
การใหบ้ริการด้านวชิาการ 4) ดา้นการจดักจิกรรม
ร่วมกับชุมชน และสถานบันการศึกษาอื่น

3.7 การสร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วม
กนั มแีนวทางการพฒันา คอื บคุลากรทกุคนปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบและนโยบายของหน่วยงาน มีการ
ระดมทรัพยากร สนับสนุนหรือผู้ดำาเนินการให้
ประสบผลสำาเร็จ ร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจ อำานาจ
หนา้ทีใ่นปจัจบุนัขององคก์ร แลว้กำาหนดความคาด
หวังในอนาคต บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความรับ
ผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและมี
การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานหรือบริหาร
งานควบคมุคณุภาพทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบั
การวจิยับางประเดน็ของอรญัญา นทิะรมัย ์(2553: 
91) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำาเนิน
งานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา นครราชสมีา เขต 1-7 
ผลการวจิยัพบวา่ แนวทางแก้ปญัหาการดำาเนนิงาน
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานดา้นการบรหิาร
และการจดัการศกึษาของโรงเรยีน คอืโรงเรยีนโดย
ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งอุปสรรคและโอกาส (SWOT) ของโรงเรียน 
วางระบบดำาเนนิการแบบ PDCA อยา่งตอ่เนือ่ง มี
การวางแผนและมอบหมายงานให้ชัดเจน ส่งเสริม
ระบบการทำางานเปน็ทมี กระตุน้สง่เสรมิบคุลากรให้
รู้และเข้าใจระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ส่ง
เสริมให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาในทุกส่วนของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ผลจากการศึกษาสภาพปจัจบุนัของความ
รว่มมอืของกลุม่งานในสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 26 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ และเมือ่นำามาจัดลำาดบัความสำาคญัและความ
ตอ้งการจำาเปน็เรยีงลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็จาก
มากไปหาน้อย ได้ดังนี้ การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม 
การกำาหนดขอ้ปฏบิตัใินการประชมุ การพฒันาแผน
ยทุธศาสตร์ความร่วมมอื การสร้างข้อตกลงร่วมกนั
เกี่ยวกับการตัดสินใจ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วน
ร่วมและการสร้างพันธสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้สิ่งที่จะเป็นข้อเสนอแนะคือ

1.1 ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาควร
ให้ความสำาคัญแก่บุคลากรให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการทำางานและส่งเสริมการปฏิบัติ
งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษาควร
พัฒนาหนว่ยงานใหเ้ป็นองคก์รแหง่การเรียนรู้และ
สง่เสรมิการปฏบิตังิานสูค่วามเปน็เลศิในทกุๆ ดา้น

1.3 ควรมกีารทำาวจิยัเกีย่วกบักระบวนการ
สร้างความร่วมมือในบริบทที่กว้างขึ้น

1.4 ควรมีการจัดทำาคู่มือประกอบเพื่อ
เป็นแนวทางการสร้างความร่วมของกลุ่มงานใน
สำานักงานเขตพื้นที่

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการ
สรา้งความรว่มมอืในกลุม่งานในสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาที่ครอบคลุมมากขึ้น 

2.2 ควรทำาการวจิยั เรือ่งกลยทุธก์ารสรา้ง
ความรว่มมอืของกลุม่งานของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสู่
ความเป็นเลิศ
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