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เทวิล ศรีสองเมือง : การพัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL 

NETWORK MODEL BASED ON THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY IN BASIC 

EDUCATION INSTITUTIONS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ, 280 หนา. 
 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบของเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษาบทบาทหนาที่ของแตละองคประกอบรวมทั้งความสัมพันธเก่ียวของ
ระหวางองคประกอบของเครือขายในการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
3) พัฒนารูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิจัยคร้ังนี้ 
ใชวิธีการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมผูใหขอมูลประกอบดวยกลุมผูเช่ียวชาญ
จํานวน 25 คน สําหรับพิจารณารูปแบบเครือขายโดยใชเทคนิคเดลฟาย และกลุมผูบริหาร 75 คน ครู 190 คน ศึกษานิเทศก 4 คน 
นักเรียน 71 คน ปราชญชุมชนหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 53 คน และกรรมการสถานศึกษา 12 คน รวม 405 คน สําหรับพิจารณา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบเครือขาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ การสนทนากลุมและการสํารวจ
ความคิดเห็น โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา การสรางขอสรุปแบบอุปนัย และวิเคราะหคาเฉล่ีย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบเครือขายไปใช  
 ผลการวิจัยพบวา  

1) รูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 6 องคประกอบ คือ โครงสรางของเครือขาย วัตถุประสงคของเครือขาย บทบาทหนาที่ของสมาชิก
เครือขาย กิจกรรมของเครือขาย ผลลัพธที่จะเกิดจากเครือขาย และปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของเครือขาย 

2) บทบาทหนาท่ีของแตละองคประกอบของเครือขาย ประกอบดวย (1) กําหนดกรอบการประสานงานและความ
รวมมือของสมาชิกเครือขาย (2) กําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของเครือขาย (3) กําหนดภารกิจหรือ
งานที่สมาชิกในเครือขายรวมกันทํา (4) กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย (5) กําหนดผลลัพธที่ตองการให   
เกิดขึ้นกับเครือขาย และ (6) กําหนดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของเครือขาย ซึ่งองคประกอบของเครือขายท้ัง 6 ดาน  
มีความสัมพันธเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน  

3) รูปแบบเครือขายการจัดการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสมในการนําไปใชอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 มีความเปนไปไดในการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.57 โดยดานที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ดานวัตถุประสงคของเครือขาย รองลงมาคือดานผลลัพธของ
เครือขาย และดานโครงสรางของเครือขายกับดานปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของเครือขายซึ่งมีคาเฉล่ียความเหมาะสมเทากัน 
โดยมีคาเฉล่ียของความเหมาะสมเทากับ 4.07, 4.02,และ 3.94 ตามลําดับ ดานที่มีความเปนไปไดมากที่สุดคือ ดานวัตถุประสงค
ของเครือขาย รองลงมาคือ ดานผลลัพธของเครือขาย และดานโครงสรางของเครือขาย ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ียของความเปนไป
ไดเทากับ 3.68, 3.63, และ 3.56 ตามลําดับ 
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 The purposes of this research were 1) to study components of the instructional network model based on the 

sufficiency economy philosophy in basic education institutions, 2) to study the roles and duties of network components 

and the relationships among the components of learning and instructional provision based on the sufficiency economy 

philosophy in basic education institutions,  and 3) to develop the instructional network model based on the sufficiency 

economy philosophy in basic education institutions. The research methodology was mixed methods of qualitative and 

quantitative research. The participants were 25 experts for Delphi technique to determine an instructional network 

model, and 75 headmasters, 190 teachers, 4 educators, 71 students, 53 philosopher of community to determine the 

appropriate and possible to be used of an instructional network model. The procedure of data collection consisted of 

interview, focus group discussion and survey by questionnaires. The data were analyzed by content analysis, analytic 

induction, and descriptive statistics, ie, mean, and standard deviation. 

 The research findings were as follows:  

1) The developed instructional network model based on the sufficiency economy philosophy in basic 

education institutions consisted six components; ie) the network structures, the network objectives, the roles  and 

duties of network members, the network activities, the network output and factors affecting network success. 

2) The roles and duties of 6 network components consisted of (1) specify the framework of coordination and 

cooperation of network members (2) specify the desired goal of network (3) specify the mission and job of network 

member’s cooperation. (4) specify network activities (5) specify the outcome of network and (6) specify the effect to the 

success of network. Each component has relation and support to one another. 

3) The developed instructional network model based on the sufficiency economy philosophy in basic 

education institutions was highly appropriate to be used indicating by the average of 3.96 and it was highly possible to 

be practiced indicating by the average of 3.57. by the network objective was highly appropriate the network output, the 

network structure and factor effecting network success by the average of 4.07, 4.02 and 3.99 and it was highly possible 

the network objective, the network output and the network structure by the average of 3.68, 3.63, and 3.50. 
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