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ประกาศของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ คุรุสภา
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นไว้ 4 ข้อ คือ 1) วางแผนการปฏิบัติงานของเครือข่าย 2) พัฒนาหลักสูตรของเครือข่าย
ที่เน้นการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3) ด าเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลาย สอดคล้อง 
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของสมาชิก และ 4) การด าเนินกิจกรรมให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม การประสานประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของสมาชิกในเครือข่าย  หลักการสร้างเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภาก าหนดไว้มี 3 ข้อ คือ ข้อแรกจัดให้มีการรวมกลุ่มในรูปของกลุ่ม ศูนย์ โรงเรียน ชมรม สมาคม ข้อสองมี
ความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ และข้อสามเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์เครือข่ายมาตรฐาน
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วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถาบันการศึกษา สมาคม ชมรมวิชาชีพ และ
กลุ่มโรงเรียน 

            จากบทบาทหน้าที่และความส าคัญของการจัดตั้งเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภาเพ่ือยกระดับและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภาเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพในแต่ละเครือข่าย 
โดยก าหนดประเภทของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภาเป็น 4 ประเภท คือ 1) เครือข่ายวิชาชีพครู 2) เครือข่ายวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3) 
เครือข่ายวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่มีการรวมกลุ่มในรูปของกลุ่ม ศูนย์ โรงเรียน ชมรม และสมาคม และ 4) ศูนย์
เครือข่ายคุรุสภา คือ ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภา/ศูนย์เครือข่ายฯ  

2) เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ  

3) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีการปฏิบัติดี (good practice) 
ส าหรับใช้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่และขยายผล  

4) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภา  

 วธิีการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการส ารวจสภาพการด าเนินงานและความต้องการจ าเป็นของเครือข่ายวิชาชีพเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
ของคุรุสภา ประชากรการวิจัยมีจ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพ จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครู กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา และกลุ่มผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่ตั้งอยู่กระจายอยู่ในทุกภาคภูมิศาสตร์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 199 เครือข่าย 
โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยประธาน/รองประธานเครือข่ายวิชาชีพ จ านวน 199 คน และสมาชิกเครือข่าย จ านวน 1,117 คน 
และกลุ่มที่สองเป็นศูนย์เครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) ซึ่งตั้งอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต 1 รวม จ านวน 75 จังหวัด โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยประธาน/รองประธานศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน 38 คน 
กรรมการศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน 55 คน และเลขานุการศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน 36 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้มีจ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบส ารวจสภาพและรูปแบบการด าเนินงานของเครือข่าย
วิชาชีพเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ ส าหรับประธานเครือข่ายวิชาชีพและประธานศูนย์เครือข่ายฯ 2) แบบส ารวจสภาพและ
รูปแบบการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ ส าหรับสมาชิกในเครือข่ายวิชาชีพ กรรมการและเลขานุการศูนย์
เครือข่ายฯ และ 3) ประเด็นค าถามเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ประธานเครือข่ายวิชาชีพ และประธานศูนย์
เครือข่ายฯ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือพบว่าโมเดลกรอบการด าเนินงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์
เครือข่ายฯ พบว่า Chi-square =101.317, df=103 , P=0.381, GFI=0.958, AGFI=0.923 และ RMR=0.0419 ส่วนตัวแปรโมเดลผล
การด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ พบว่า Chi-square =117.961, df=106, P=0.201, GFI=0.993, AGFI=0.982 
และ RMR= 0.004 แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือการวัดตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความตรงเชิงโครงสร้าง  ส่วนการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือด้านความเที่ยงใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค โดยแบบสอบถามที่วัดเกี่ยวกับกรอบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ
เครือข่าย และแบบสอบถามที่วัดเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายวิชาชีพ คุรุสภา มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.966 และ 0.987 ตามล าดับ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค าถามวิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติภาคบรรยาย 
(descriptive analysis) การเปรียบเทียบความแปรปรวนของค่าเฉลี่ย (Anova) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน (evaluation site visit) เครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีการปฏิบัติดี 
(good practice) ที่ตั้งกระจายอยู่ในทั้ง 4 ภาคภูมิศาสตร์ จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเลย จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดเชียงราย และเป็นศูนย์เครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.) จ านวน 2 แห่ง ที่ตั้ง
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดเลย และภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (depth interview) กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง การจัดสนทนากลุ่ม (focus group) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การเข้าชมเว็บไซต์ และการสังเกตบรรยากาศ สถานที่และปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
วิชาชีพ แล้วท าการสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ /ศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีการปฏิบัติดี (good 
practice)โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภา  โดยจัด
ประชุมกลุ่มประธาน/รองประธานเครือข่ายวิชาชีพ และผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา (ศมจ.) และคณะกรรมการของศูนย์เครือข่ายฯ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในช่วงการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมเครือข่าย
วิชาชีพของคุรุสภา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  

 

 ผลการวจิัย 

1. การด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพและศูนย์เครือข่ายฯ  

    1.1) สภาพการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพและศูนย์เครือข่ายฯ พบว่าเครือข่ายวิชาชีพส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการ
จัดตั้งเครือข่ายตั้งแต่ 1-3 ปี มีจ านวนสมาชิกในเครือข่ายไม่มากนัก คือ ประมาณ 1-50 คน ระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าเป็น
สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ คือ 1-3 ปี อายุเฉลี่ยของสมาชิกในเครือข่ายวิชาชีพอยู่ในช่วง 36-45 ปี และในรอบปี 2550 กลุ่มเครือข่าย
วิชาชีพส่วนใหญ่ได้งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเช่นเดียวกับศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) จ านวนงบประมาณโดย
เฉลี่ยที่เครือข่ายวิชาชีพได้รับส่วนใหญ่น้อยกว่า 30,000 บาท ในขณะที่ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณตั้งแต่ 30,000-
35,000 บาท กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพของเครือข่ายวิชาชีพใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ เช่นเดียวกับศูนย์
เครือข่ายฯ (ศมจ.) แต่ศูนย์เครือข่ายฯ มักใช้การฝึกอบรม นอกจากการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพยังจัดท าสื่อ
มัลติมีเดีย เช่น โฮมเพจ/เว็บไซต์ให้สมาชิกได้ศึกษา ในขณะที่ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ใช้การเผยแพร่เอกสาร/นวัตกรรม/สื่อ ประเด็นส่วน
ใหญ่ในการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ คือ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขณะที่ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) เป็นเรื่องการ
เลื่อนวิทยฐานะของครู 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพและศูนย์เครือข่ายฯ พบว่ามีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยใช้แบบสอบถาม และใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสาร ลักษณะการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอ่ืนของ
เครือข่ายวิชาชีพและศูนย์เครือข่ายฯ ใช้กิจกรรมพบกลุ่ม การขยายเครือข่ายวิชาชีพและจ านวนเครือข่ายวิชาชีพที่ศูนย์เครือข่ายฯ 
ด าเนินการในรอบปี 2550 พบว่าส่วนใหญ่มีการด าเนินการพัฒนาวิชาชีพให้กับสมาชิกของศูนย์เครือข่ายฯ ประมาณ 8-12 แห่ง แต่ยัง
ไม่มีการด าเนินการเพ่ือขยายเครือข่ายวิชาชีพไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับระดับความ
พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ ในภาพรวมจ าแนกตามประเภทของผู้ให้ข้อมูล พบว่ากลุ่มประธาน
เครือข่ายวิชาชีพมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมระดับมาก ขณะที่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพมีความพึงพอใจระดับปาน
กลางเช่นเดียวกับศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.)  
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1.2) สภาพกรอบการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกของเครือข่ายวิชาชีพ และระดับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติ พบว่า ด้านการวิเคราะห์และทบทวน ในขั้นตอนของการวิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือก าหนด
รูปแบบและกิจกรรมการพัฒนา สมาชิก/เครือข่ายมีผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ด้านการวางแผน ในขั้นตอนของการก าหนดกิจกรรมการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก/เครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานมากที่สุด  ด้านการพัฒนา ในขั้นตอนของการจัดอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการมีผลการปฏิบัติงานมากที่สุด และด้านการประเมินผล ในขั้นตอนของติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมาชิก/
เครือข่ายมีผลการปฏิบัติงานมากที่สุดโดยมีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติทุกขั้นตอนของทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

1.3) สภาพกรอบการด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิก/เครือข่ายวิชาชีพ และ
ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติ พบว่าด้านการวิเคราะห์และทบทวน ในขั้นตอนของการส ารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ด าเนินงานของสมาชิก/เครือข่ายเพ่ือใช้ก าหนดแผนงานของศูนย์เครือข่ายฯ มีผลการปฏิบัติงานมากที่สุด โดยมีระดับความส าเร็จใน
การปฏิบัติทุกขั้นตอนอยู่ในระดับน้อย ด้านการวางแผน ในขั้นตอนของก าหนดปฏิทิน ระยะเวลา วิธีการประเมินผล และผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายต่าง ๆ มีผลการปฏิบัติงานมากที่สุด แต่มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติในขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานของศูนย์ฯ ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ  ปานกลาง ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆ อยู่ในระดับน้อย ด้านการพัฒนา ในขั้นตอนของการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีผล
การปฏิบัติงานมากที่สุด แต่มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติในขั้นตอนจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวด าเนินการต่างๆ แก่สมาชิก/เครือข่าย
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนขั้นตอนอ่ืนๆ อยู่ในระดับน้อย และด้านการประเมินผล ในขั้นตอนของติดตามและประเมินผลการพัฒนา
สมาชิก/เครือข่าย และขั้นตอนของการให้สมาชิก/เครือข่ายมี     ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานมีผลการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดโดยมีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด 

1.4) การเปรียบเทียบระดับความส าเร็จในการปฏิบัติของเครือข่ายวิชาชีพ และศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) จ าแนกตามตัวแปร
ภูมิหลัง 

    1.4.1) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความส าเร็จในการปฏิบัติของเครือข่าย
วิชาชีพ จ าแนกตามตัวแปรภูมิหลัง 12 ตัวแปร พบว่าตัวแปรรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมาชิก ความถี่ในการจัดกิจกรรม 
ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนา การติดตามประเมินผล รูปแบบการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่าค่าเฉลี่ยความส าเร็จในการปฏิบัติมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาสมาชิก 
ความถี่ในการจัดกิจกรรม ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนา การติดตามประเมินผล รูปแบบการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ต่างกัน  

    1.4.2) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความส าเร็จในการปฏิบัติ จ าแนกตาม
ตัวแปรภูมิหลังของศูนย์เครือข่ายฯ จ านวน 8 ตัวแปร พบว่าตัวแปรการติดตามประเมินผลมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปร
อ่ืนๆ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่าค่าเฉลี่ยความส าเร็จในการปฏิบัติมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มีการติดตาม
ประเมินผลต่างกัน 

2. ผลวิเคราะห์ระดับความต้องการจ าเป็นการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ/ ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) 

    ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นโดยวิธีการวิเคราะห์เมทริกซ์ ของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) จ านวน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านโครงสร้างของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านกระบวนและกิจกรรมการ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ  และด้านผลการด าเนินงานโดยแบ่งตามมิติย่อยอีก 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม ด้านการสร้าง
ตัวตนของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ ด้านการปรับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และด้านการสร้างชุมชนแนวปฏิบัติ จ าแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่าง 3 ประเภท คือ ประธานเครือข่ายฯ สมาชิกเครือข่ายฯ และศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) พบว่าความต้องการจ าเป็นในทุกด้านของประธาน
เครือข่ายวิชาชีพและสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพอยู่ในกลุ่มดีมาก กล่าวคือ ประธานเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยในการ
ด าเนินงานตามสภาพเป็นจริงอยู่ในระดับสูงและสภาพที่คาดหวังอยู่ในระดับสูงในทุกด้าน ส่วนกลุ่มตัวอย่างของศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) อยู่ใน
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กลุ่มที่ควรพัฒนา คือ มีค่าเฉลี่ยในการด าเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ตามสภาพเป็นจริงอยู่ในระดับต่ า และสภาพที่คาดหวังอยู่ใน
ระดับต่ าในทุกด้าน 

2.1) ผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 
จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับรูปแบบและ
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทั้งในภาพรวมและองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์
เครือข่ายฯ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ กระบวนและกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ และผลการด าเนินงาน จ าแนก
ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ ประธานเครือข่ายวิชาชีพ สมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ และบุคลากรของศูนย์เครือข่ายฯ พบว่า ตัวแปร
ระดับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพทั้งในภาพรวมและทั้งองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าระดับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพมี
ความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ต่างกัน กล่าวคือ (2.1.1) ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา
เครือข่ายวิชาชีพในภาพรวม และความต้องการจ าเป็นด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านกระบวนและกิจกรรมการด าเนินงาน
เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ และด้านผลการด าเนินงาน พบว่าผู้ให้ข้อมูลกลุ่มบุคลากรศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) มีค่าเฉลี่ยระดับความต้องการ
จ าเป็นสูงกว่ากลุ่มสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ และสูงกว่ากลุ่มประธานเครือข่ายวิชาชีพ (2.1.2) ความต้องการจ าเป็นด้านโครงสร้างของ
เครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ พบว่าผู้ให้ข้อมูลกลุ่มบุคลากรศูนย์เครือข่ายฯ มีค่าเฉลี่ยระดับความต้องการจ าเป็นสูงกว่ากลุ่มสมาชิก
เครือข่ายวิชาชีพ  

3. รูปแบบและแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ /ศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีการปฏิบัติดี                   

    รูปแบบของกิจกรรมที่เครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีการปฏิบัติดีด าเนินการพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกมีด้วยกัน 4 
ลักษณะ คือ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัดนิทรรศการทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของเครือข่าย การศึกษาดูงาน และการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่สมาชิกเป็นรายบุคคล 

    ระบบการท างานของเครือข่ายวิชาชีพ พบว่ามีการจัดโครงสร้างของเครือข่ายวิชาชีพที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายหลายระดับ โดยคณะกรรมการแต่ละระดับวางระบบการท างานที่มีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีการแบ่งความ
รับผิดชอบให้คณะกรรมการแต่ละระดับรับผิดชอบดูแลสมาชิกที่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายย่ อยๆ ซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ 
จ าแนกตามสังกัดโรงเรียน ระยะห่างระหว่างสถานศึกษา และความสนิทสนมส่วนตัวของสมาชิก คณะกรรมการบริหารเหล่านี้มาจาก
การเลือกตั้ง โดยมีเลขานุการเครือข่ายคอยเป็นผู้ประสานงาน และให้สมาชิกแต่ละเครือข่ายย่อยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพ่ึง พิงกัน 
ลักษณะการท างานของเครือข่ายวิชาชีพจะเน้นการสร้างเครือข่ายท างานร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพอ่ืนๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการท างานที่
ประสานความร่วมมือและเอ้ือประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิก ขณะที่ระบบการท างานของศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) มี
การก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานที่ประกอบด้วยคณะกรรมการมากจากหลายหน่วยงานตามโครงสร้างที่คุรุสภาก าหนดและมีศูนย์
เครือข่ายย่อยร่วมพัฒนาวิชาชีพแก่สมาชิก 

    แนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภาที่มีการปฏิบัติดีทุกแห่งมีการวางระบบการท างานตามระบบ PDCA 
จุดเด่นของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภาที่มีการปฏิบัติดีจากการศึกษาครั้งนี้มี 8 ประการ คือ 1) สมาชิกของเครือข่ายวิชาชีพมีศักยภาพสูง
และมีเป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพร่วมกันชัดเจน โดยมีผู้น าที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 2) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกเกิด
จากความคิดเห็นร่วมกัน และมีการเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเติมเต็มให้แก่กัน 3) กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพมีหลากหลาย
รูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก 4) มีรูปแบบการท างานที่มีการสร้างเครือข่ายท างานกับเครือข่ายวิชาชีพอ่ืนๆ เกิดการ
ประสานความร่วมมือและเอ้ือประโยชน์ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและพ่ึงพิงกัน 5) การมีจุดมุ่งหมายหลักที่ไม่เน้นผลประโยชน์ด้านเงิน
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ทองหรือวัตถุสิ่งของ  6) การมีระบบการท างานที่มีผู้ประสานงานประจ าอ าเภอที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 7) มีการท า
ความเข้าใจและให้ความรู้กับสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ ท าให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการขยายเครือข่าย
วิชาชีพ และ 8) การเลือกผู้บริหารศูนย์เครือข่ายฯ และ  อสคบ. ประจ าศูนย์เครือข่ายฯ ที่มีมนุษยสัมพันธ์ คอยช่วยเหลือและให้บริการด้าน
การพัฒนาวิชาชีพแก่ครูและบุคลากร  

 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภาควรได้น ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ
ที่ได้จากการศึกษาเครือข่ายวิชาชีพที่มีการปฏิบัติดีไปเผยแพร่และขยายผลด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ต่อไป 

2. ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าระดับความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและรูปแบบกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย
วิชาชีพของกลุ่มบุคลากรศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) มีอยู่ในระดับสูง ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาควรได้มีการวางแผน ออกแบบ และ
ก าหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นที่เกิดขึ้น  

3. เครือข่ายวิชาชีพและศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ควรน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนา
วิชาชีพของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภาไปก าหนดเป็นแผนงานหรือโครงการเสริมเพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายวิชาชีพเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของเครือข่ายวิชาชีพของคุรุสภา การ
วิจัยครั้งต่อไปควรได้มีการน ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาวิชาชีพของเครือข่ายวิชาชีพที่มีการปฏิบัติดี ( good practice) ที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาและทดลองใช้ เพ่ือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นภายใต้แบบแผนการวิจัยที่รัดกุมและน่าเชื่อถือ 

2.  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าบุคลากรของเครือข่ายวิชาชีพและศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) ยังมีระดับความต้องการจ าเป็นสูงในหลาย
ด้าน ดังนั้นควรได้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส าหรับใช้ในการพัฒนาวิชาชีพแก่กลุ่มบุคลากรดังกล่าว และ
ศึกษาผลที่เกิดข้ึนต่อไป 

3.  การวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษาปัจจัยที่เอ้ือสู่ความส าเร็จเกี่ยวกับการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพ/ศูนย์เครือข่ายฯ (ศมจ.) 
ด้วยการส ารวจความคิดเห็น และสอบถามจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป
ควรได้มีการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและทันสมัย เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์สมการเชิงเส้น (LISREL) เพ่ือให้
สามารถสรุปอ้างอิงและอธิบายผลที่ได้เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งข้ึน  

4.  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายวิชาชีพและผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้ศึกษาเชิง
ประเมินถึงประสิทธิภาพของเครือข่ายวิชาชีพ ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรจะได้มีสังเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพใน
แต่ละเครือข่าย เช่น มาตรฐานด้านผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
แล้วน าไปพัฒนาเป็นมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ส าหรับใช้ในการประเมินแต่ละเครือข่ายวิชาชีพต่อไป 

 


