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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของ

ความร่วมมือ 2) สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือ และ 3) เพือพฒันากล

ยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชว้ิธีวิจยัแบบผสมผสาน ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ 

โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 128 แห่ง เครืองมือทีใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนือหา การแจกแจง

ความถี หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า PNIModified 

ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงค์ของความร่วมมือ คือ ร่วมคิด  

ร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบในภาพรวมมีความร่วมมือและมีความประสงค์ให้มีความร่วมมือ 

ในระดับมากทุกด้าน ยกเวน้มีความประสงค์ให้มีความร่วมมือด้านร่วมคิดในระดับมากทีสุด  

2) สภาพปัจจุบนัของปัญหาการบริหารความร่วมมืออยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ส่วนสภาพปัญหาทีคาด

ว่าจะมีในอนาคตอยู่ระดบัมากทุกดา้นเช่นกนั แต่ดา้นทีเห็นว่าจะมีปัญหามากเป็นอนัดบัแรก คือ 

การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมในการบริหารจดัการ และ 3) กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย 1) กลยุทธ์มุ่งเปลียนแปลงสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่า

สงัคมออนไลน์ทางการศึกษา 2) กลยทุธร่์วมบูรณาการสร้างและใชแ้ผนการใชส้งัคมออนไลน์อย่าง

มืออาชีพ และ 3) กลยทุธร่์วมยกระดบัความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคล 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to investigate 1) the current and desirable situations 

of cooperation 2) the current and potential problems of cooperation management 3) to develop 

creative online social cooperation strategy management in education for private Kindergarten in 

Bangkok Metropolitan area. Mixed methods research were conducted and the population of this 

research consisted of 128 private Kindergartens in Bangkok. The data collection instrument used 

were questionnaires, in-depth interviews and the strategic evaluation form of feasibility and 

appropriateness. The data were analyzed in terms of content analysis, frequency distribution, 

percentage, mean, standard deviation and PNIModified 

The results of this study indicated that 1) High level of cooperation in both current 

and desirable situations in every aspect (thinking process, implementing, and accountability 

process) apart from highest level in the desirable situation in the aspect of participation in the 

thinking process 2) High level of the current and potential problems of cooperation management 

but the main potential problem was to allow parents’ participation in cooperation management 

aspect 3) Creative online social cooperation strategy consists of 1) Co-creation of value through 

social media 2) Co-creation of integrating plan and implementation effectively 3) Rapid 

knowledge co-creation through heterogeneous interaction. 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การเปลียนแปลงทีเห็นไดช้ัดเจนในยุคโลกาภิวตัน์นี คือ การแข่งขนัทีเกิดขึนอย่าง

กวา้งขวางในทุกระบบของสงัคมไม่เวน้กระทงัระบบการศึกษาทงัในภาครัฐและเอกชน ดงัจะเห็น

ไดว้่าโรงเรียนมีความจาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาทีเน้นคุณภาพเพือแข่งขนัระหว่างกัน สิงทีเห็นได้

ชดัเจนก็คือไม่มีผูบ้ริหารโรงเรียนใดทีหยดุนิงทุกคนต่างก็พยายามทีจะสร้างสรรค์สิงใหม่ ๆ ทงัใน

ดา้นหลกัสูตร การสอน กิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน อาคารสถานที สภาพแวดลอ้ม รวมทังด้าน

เทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีจะช่วยเสริมสร้างประโยชน์ให้ทงัโรงเรียนเองและผูป้กครอง จะเห็นว่าในการ

แข่งขนันีสาํหรับในประเทศไทย โรงเรียนนานาชาติไดส้ร้างความแปลกใหม่ใหก้บัวงการศึกษาไทย 

ในด้านคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนทีมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล เทคโนโลยี

การศึกษา ความทนัสมยั และความพร้อมของอาคารสถานที อุปกรณ์สือการเรียนการสอน รวมถึง

การสร้างบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน การบริหารทีเน้นคุณภาพทวัทงัองค์กร (TQM) 

เทคนิคในการสร้างภาพลกัษณ์ทีโดดเด่น การทาํแผนการตลาดทางการศึกษาทีมีความชัดเจน และ 

ทีสาํคญั คือ มีการสร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Online Social Network) และการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ผ่านช่องทางสือสังคมออนไลน์ (Online Social Media) เช่น โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์ ใช้วิธีการ

ติดต่อสือสารกบัผูป้กครองของตนผ่านทาง FacebookPage http://www.facebook.com/RegentsSchoolBangkok

โดยมีผูป้กครองเป็นศนูยก์ลางของทุกกิจกรรมของโรงเรียน รวมทงัโปรแกรมการพฒันาบุคลากร

ทางการศึกษาอยา่งต่อเนือง และทีสาํคญัผูบ้ริหารโรงเรียนนานาชาติต่างมีความรู้ความเขา้ใจในการ

สือสารคุณค่าของการบริการทางการศึกษา ซึงได้นํามาประยุกต์ใช้ในการดึงดูดผูป้กครองและ

ผูเ้รียนปัจจุบันและทีเป็นเป้าหมายในอนาคตด้วย การสือสารทางสังคมออนไลน์นีสร้างความ 

พึงพอใจให้กบัผูป้กครองเป็นอย่างมาก ความเปลียนแปลงและความสามารถต่าง ๆ ทีกล่าวมานี  

มีส่วนช่วยใหโ้รงเรียนนานาชาติประสบความสาํเร็จในการสร้างความพึงพอใจให้ผูป้กครองเป็น

อยา่งมาก นบัเป็นการเสนอรูปแบบการศึกษาทีผูป้กครองไม่เคยนึกถึงมาก่อน แต่ในทีสุดก็กลายเป็น

สิงทีจาํเป็นขึนมา (Prahalad and Hamel, 1990) สิงเหล่านีเป็นจุดแข็งในการสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัไดอ้ยา่งชดัเจนในขณะทีไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจทางวิชาการและความรู้ในเรืองการ
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พฒันาการของเด็ก เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างโรงเรียน และผูป้กครองในอนัทีจะช่วยพฒันา

ศกัยภาพของเด็ก ถือว่าเป็นการทาํงานอยา่งร่วมมือกนั (Cooperation)  

เมือกล่าวถึงสังคมออนไลน์ (Online Social) ซึงปัจจุบนันับเป็นเครืองมือสําคญัของ

โรงเรียนเพือเพิมศกัยภาพในการแข่งขันและในการพฒันาตนเองตลอดไปจนถึงนักเรียนและ

ผูป้กครองนนั เหตุผลทีเป็นเช่นนีเนืองจากสงัคมออนไลน์เป็นส่วนหนึงของเทคโนโลยคีลืนลกูใหม่ 

(New Wave Technology) ซึงในปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยกีารสือสารไดก้า้วเขา้สู่ยคุเทคโนโลยี

คลืนลกูใหม่ ทาํใหก้ารเชือมโยง (Connectivity) และการตอบโต ้(Interactivity) ระหว่างบุคคลและ

กลุ่มบุคคลเป็นไปอยา่งรวดเร็วและง่ายขึน (เบญญาภา ฐิตวฒันาคุณ, 2552) ในปีพุทธศกัราช 2554 ที

ผ่านมานัน เป็นปีของการสือสารบนโลกออนไลน์สังเกตไดจ้ากจาํนวนผูใ้ช้งานเว็บไซต์สังคม

ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ทีมีผูใ้ชง้านเกินกว่า 800 ลา้นคนทวัโลก ทวิตเตอร์ (Twitter) มี

ผูใ้ชง้านมากกว่า 250 ลา้นคนทวัโลก (วฒัณี ภูวทิศ, 2557) และเมือเทคโนโลยพีฒันากา้วหน้าส่งผล

ใหเ้กิดเครืองมือสือสารทนัสมยัมากขึน เช่น โทรศพัท์มือถือ (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) และ

โน๊ตบุ๊ค (Notebook) เป็นตน้ ซึงเครืองมือสือสารยิงทนัสมยัยิงทาํให้การสือสารบนโลกออนไลน์

ขยายตวัแบบไร้ขีดจาํกดั เครืองมือสือสารทีพฒันาดงักล่าวไดก้ลายมาเป็นสิงอาํนวยความสะดวกใน

การเขา้ถึงสงัคมออนไลน์ โดยผา่นสือสงัคมออนไลน ์(ภาสกร จิตใคร่ครวญ, 2553)และทีสาํคญัคือ

ไดรุ้กคืบเขา้สู่ยคุสงัคมออนไลน์ในการจดัการศึกษา 

สือสงัคมออนไลน์นนัหมายถึง สือดิจิทลั (Digital) ทีเป็นเครืองมือในการปฏิบติัการทาง

สงัคม (Social Tool) เพือใชสื้อสารระหว่างกนัในเครือข่ายทางสงัคมผา่นทางเวป็ไซตแ์ละโปรแกรม

ประยกุตบ์นสือใด ๆ ทีมีการเชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยเนน้ใหผู้ใ้ชท้งัทีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสาร

มีส่วนร่วม (Collaboration/Cooperation) อยา่งสร้างสรรคใ์นการผลิตเนือหาขึนเอง จากความหมาย

นีเมือนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการจดัการศึกษาแลว้นนั สาํหรับโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนและ

โดยเฉพาะในระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงผูป้กครองมกัจะเป็นคนรุ่นใหม่มีความสนใจ

ในเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในขณะเดียวกบัทีมีการใหค้วามสนใจกบักา้วแรกของการเขา้สู่การเรียนของ

บุตรหลานนนั สงัคมออนไลน์ปัจจุบนัยงิทวีบทบาทสาํคญัในการสือสารแลกเปลียนขอ้มลูมากขึน 

ผูป้กครองเป็นคนรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจกิจกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีโดยใชเ้วลาอยู่

หน้าคอมพิวเตอร์มากขึน ดูโฆษณาน้อยลง ทําให้สังคมออนไลน์นับวันก็ยิ งมีบทบาทใน

ชีวิตประจาํวนัมากขึน เมือพิจารณาสิงที ศาสตราจารย ์Phillip Kotler กล่าวไวใ้นเรืองการตลาดยุค

ใหม่นนั Kotler ไดร้ะบุว่าสังคมออนไลน์จะเป็นรูปแบบของการสือสารต่าง ๆ รวมทังการสือสาร

เพือการตลาดในอนาคตดว้ย เพราะเป็นการสือสารทีใชต้น้ทุนตาํ และไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหนึง

(Kotler, 2010) ดงันนัการโฆษณาหรือประชาสมัพนัธแ์บบเดิม ๆ ทีโรงเรียนลงทุนสร้างขึน เพือเชิญ
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ชวนให้ผูป้กครองเชือจึงมีบทบาทลดน้อยลงเรือย ๆ และเปลียนมาใช้การสือสารผ่านสังคม

ออนไลน์มากขึน องคก์รทางธุรกิจและองคก์รต่าง ๆ รวมทงัโรงเรียนจึงอาจนาํสงัคมออนไลนมาใช้

ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธด์ว้ย นอกจากการเป็นสือทางการตลาด  

นอกจากการเป็นสือทางก า ร ต ลา ด ที ไ ด้ผ ลดี ด ัง ที  Kotler (2015) กล่าวแลว้นัน 

หากโรงเรียนใชก้ารสือสารออนไลน์ใหเ้ป็นประโยชน์ โดยสร้างสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ผ่าน

การเสริมสร้างขอ้มูลความรู้ต่างๆ เช่น ความรู้ในเรืองพฒันาการของเด็ก หรือความรู้ทางวิชาการ 

อืน ๆ เพือเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ก็จะยิงเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมออนไลน์และเป็น

ประโยชน์มากขึนเปรียบเสมือนเป็นเครืองมือทีใช้พฒันาเด็กทางออ้มโดยผ่านสังคมออนไลน์

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง แต่หากจะมองในมุมทีสือสงัคมออนไลน์เป็นเครืองมือแลกเปลียน

ข่าวสารระหว่างผูป้กครอง เนืองจากทุกวนันีผูป้กครองและบุคคลต่าง ๆ ไดใ้ชส้ังคมออนไลน์และ

ไดน้าํสังคมออนไลน์มาใช้แสดงความคิดเห็นมากขึนผูป้กครองก็สามารถโน้มน้าวความคิดและ

ความรู้สึกของผูป้กครองอืน ๆ ให้เห็นคลอ้ยตามไดด้ว้ยการเล่าหรือแลกเปลียนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ซึงกันและกัน กลายเป็นสังคมออนไลน์ระหว่างผูป้กครองขึนจึงสามารถสร้าง

ผลกระทบทงัทางบวกและทางลบต่อโรงเรียนได ้ดงัจะเห็นว่าผูป้กครองจาํนวนไม่นอ้ยมีการรวมตวั

กนัสร้างเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลนร์ะหว่างกนัเอง และหากแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในทางดา้น

ลบก็อาจจะมีผลกระทบถึงชือเสียง ภาพลกัษณ์ และการดาํเนินกิจการของโรงเรียนอย่างหลีกเลียง

ไม่ได ้แต่หากผูป้กครองแสดงความคิดเห็นเชิงบวกบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ โรงเรียนก็อาจจะ

ไดรั้บประโยชนไ์ดซึ้งเปรียบเสมือนการแนะนาํ (Positive word-of-mouth) เป็นการส่งเสริมภาพลกัษณ์ 

และสร้างการเป็นทียอมรับให้กบัโรงเรียนไดอ้ย่างมหาศาล ดังนันหากโรงเรียนได้เป็นผูเ้ริมต้น

พฒันาและเป็นผูดู้แลระบบการใชส้ังคมออนไลน์ขึนเอง พฒันาโดยความร่วมมือของผูป้กครองก็

น่าจะเกิดสงัคมออนไลน์ทีเป็นประโยชน์กบัทงัทางโรงเรียนและผูป้กครอง ในขณะทีผูป้กครองได้

ประโยชน์จากการไดรั้บข้อมูลทางการศึกษาในภาพรวมทีเกียวขอ้งกับข้อมูลของโรงเรียนและ

กิจกรรมต่างๆ ทีทางโรงเรียนจดัขึน ตลอดจนหากจดัระบบทีดีสามารถจดัระดบัการเขา้ถึงแยกได้

เป็นรายบุคคลก็อาจจะไดรั้บข้อมูลเฉพาะเจาะจงของบุตรหลานตนเอง และหากโรงเรียนไดจ้ัด

สือสารขอ้มลูทีเกียวกบัแนวทางหรือหลกัการพฒันาการของเด็กปฐมวยัและการจดัการศึกษาระดบั

ปฐมวยัแลว้ ก็จะเป็นการใชส้ังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ทีปกครองทสามารถนาํไปใชใ้นการ

เลียงดู และพฒันาบุตรหลานใหถ้กูตอ้งตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัได ้ดงันันการทีโรงเรียน

จะทาํใหเ้กิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองจึงเป็นสิงที

ควรทาํอยา่งยงิในปัจจุบนั โดยไม่ปล่อยใหก้ารใชส้งัคมออนไลน์ถูกผกูอยู่เฉพาะในกลุ่มผูป้กครอง

กนัเอง ซึงหากเกิดการให้ขอ้มูลผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงเรียนได ้แต่ปัญหาที 
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น่าคิด คือ ผูป้กครองจะเลือกใชแ้ละเลือกเชือสงัคมออนไลน์ระหว่างกนัเองหรือสังคมออนไลน์ทีมี

ฝ่ายโรงเรียนเป็นผูริ้เริมและเขา้ร่วมดว้ย ดงันนัลกัษณะของสงัคมออนไลน์ทีมีความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองจึงเป็นเรืองทีน่าศึกษาว่าควรจะมีลกัษณะอยา่งไร และจะมีการบริหารจดัการ

ใหเ้กิดสงัคมออนไลน์ทีเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองอย่างไร โดยเฉพาะจะ

ทาํอยา่งไรใหส้งัคมออนไลน์นีเป็นเชิงสร้างสรรค ์คาํถามเหล่านีลว้นตอ้งการคาํตอบเพือนาํไปสู่การ

ปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ซึงหากทาํไดก้็จะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อทงัโรงเรียนและผูป้กครอง 

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคเ์ป็นผูริ้เริมและเป็นผูดู้แลระบบการใช ้(Creative Online 

Social) นันจะหมายถึง การสร้างสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์โดยโรงเรียน เป็นการสือสาร

ระหว่างโรงเรียนสู่ผูป้กครองทีเขา้ร่วมในสังคมออนไลน์ทีให้โอกาสโรงเรียนในการสร้างคุณค่า

ทางการศึกษาทีแทจ้ริง (Value Creation in Education) โดยโรงเรียนจะเป็นผูริ้เริมในการเลือกใชสื้อ

ออนไลน์ทีเหมาะสมเพือการสือสารข้อมูลของโรงเรียนและขอ้มูลทีมีคุณค่าทางการศึกษาให้แก่

ผูป้กครอง ได้แก่ ขอ้มูลในการจดัการศึกษา การจดัการเรียนรู้ ตามหลกัการพฒันาการของเด็ก  

โดยมิไดมุ่้งเน้นจะโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือทาํการตลาดให้โรงเรียนเพียงอย่างเดียว และหาก

โรงเรียนไดป้ฏิบติัอยา่งต่อเนืองก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมการจดัการศึกษาใหมี้การพฒันาอยา่งยงัยืน 

(Sustainable Development) 

งานวิจยัครังนีไดเ้จาะจงทีจะพฒันากลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครนัน เนืองจากโรงเรียน

ระดบัอนุบาลนนัการใหข้อ้มูลทีถูกตอ้งจะทาํให้ผูป้กครองทีมีความเห็นทีผิดหรือทีไม่มีความรู้ใน

หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั เช่น ไม่คาํนึงถึงพฒันาการเด็กดา้นอืนๆ นอกจากดา้นสติปัญญา เช่น 

ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ซึงมีความสาํคญัมากและควรไดรั้บการพฒันาควบคู่ไปกบั

ด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  (เยาวพา เดชะคุปต,์ 2542) ได้รับขอ้มลูทีถกูตอ้งจะเป็นการช่วย

ปรับเปลียนทศัคติในการให้การศึกษาแก่บุตรหลานให้เป็นไปในทางทีถูกตอ้ง ทาํให้เด็กนักเรียน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งสมบูรณ์และรอบดา้นเต็มตามศกัยภาพซึงมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต 

เรืองการไดรั้บขอ้มลูดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยัและการพฒันาเด็กปฐมวยันีสาํคญัมากและควร

ไดรั้บการแกไ้ข จากหลกัฐานการจดัการเรียนการสอนของไทยทีผา่นมา พบว่า ในการเรียนการสอน

นนัยงัเนน้การใหค้วามรู้ การให้เด็กนักเรียนท่องจาํเป็นสาํคญั เด็กนักเรียนถูกกาํหนดกรอบให้ฟัง 

การถ่ายทอดความรู้ผ่านตวัครู ในห้องสีเหลียมแคบ ๆ ทาํให้เด็กเกิดความเครียด ความอึดอดัไร้

ความสุข ศกัยภาพของเขาทีควรไดรั้บการพฒันาอย่างเดิมทุก ๆ ดา้น จะถูกจาํกดัลง (กรมวิชาการ, 

2542) แมรั้ฐบาลจะพยายามปฏิรูปการศึกษา โดยส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนรู้ทีมุ่งเนน้เด็กเป็นสาํคญั

มาโดยตลอด แนวการจดัการเรียนรู้แบบเดิมทีมุ่งเน้นวิชาการยงัคงปรากฏให้เห็นในสถานศึกษา
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ระดบัปฐมวยัทวัไปทงัรัฐและเอกชน ทงันีเพือตอบสนองต่อค่านิยมของผูป้กครองทีตอ้งการใหบุ้ตร

หลานสอบผ่านการคดัเลือกเขา้ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 1 ในโรงเรียนทีมีชือเสียงซึงรับเด็กเขา้

เรียนโดยใช้เกณฑ์ความสามารถทางวิชาการ ดังจะเห็นได้จากงานรายง านการวิจัยของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามและประเมินสถานภาพ การดาํเนินงานเกียวกบันโยบายว่าดว้ย

การรับนักเรียนเขา้เรียนชนัประถมศึกษาปีที 1 ทีรายงานว่าผูบ้ริหารโรงเรียนร้อยละ 46 มีความ

เขา้ใจไม่ถกูตอ้งเกียวกบัการรับนักเรียนเขา้เรียน โดยยึดความสามารถทางวิชาการจากการวดัพืน

ฐานความรู้ทางวิชาการเบืองตน้ เป็นรายวิชา โดยการทดสอบ อ่านเขียน (สาํนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2547) ซึงการจัดการเรียนรู้แบบนีนับเป็นการปฏิบัติไม่สอดคลอ้งกับปรัชญา และ

หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัตามแนวทางของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ฉบบั

ปัจจุบนัทีเนน้การเตรียมความพร้อมและการพฒันาเด็กตามธรรมชาติ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ตรงทีหลากหลาย มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่า เนือหาวิชาการ ดงันันจึงเป็นเรืองทีตอ้งแกไ้ขโดย

โรงเรียนอาจนาํการใชส้งัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคม์าเป็นเครืองมือในการให้ความรู้ทีถูกตอ้งเพือ

จะไดช่้วยปรับเปลียนทศันคติในเรืองการทีตอ้งการให้เด็กเรียนรู้เกินวยัของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ผูป้กครองสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคจ์ะช่วยเผยแพร่ความรู้ดา้นหลกัการของพฒันาการและการ

เรียนรู้ วิธีการคิดและการเรียนรู้ และพฒันาการดา้นต่าง ๆ เพือให้ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการตาม

ธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพแห่งวยั เพราะการศึกษาระดบัปฐมวยันันมีความสาํคญัอย่างยิงใน

การวางรากฐานของชีวิตมนุษย์และเป็นฐานรองรับการศึกษาในทุกระดับอีกด้วย  (Child-

encyclopedia, 2555) 

จากสภาพปัญหาของวิกฤตการณ์ในพฒันาการเด็กปฐมวยั ดงัทีไดก้ล่าวมาทีโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครกาํลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนั ประกอบกบัปัญหาการใช้

สงัคมออนไลน์อยา่งไม่เหมาะสมโดยปราศจากการไดรั้บขอ้มลูทีถกูตอ้งและเป็นประโยชน์ ในขณะ

ทีแหล่งทีจะใหข้อ้มลูออนไลนแ์ละแหล่งทีจะเป็นผูดู้แลกาํกบัเครืองมือทีใชส้าํหรับสังคมออนไลน์

ทีดีก็คือ โรงเรียนเอง หากแต่ในปัจจุบนัเครืองมือทีโรงเรียนใชก้ลบัเป็นทีนิยมน้อย เนืองจากมกัจะ

เป็นเครืองมือทีมีลกัษณะของการสือสารแบบทางเดียว (One way communication) มากกว่า เช่น 

เว็บไซต์ของโรงเรียนทีเป็นเว็บไซต์แบบปิดไม่เปิดโอกาสให้มีช่องทางสือสารโต้ตอบ 2 ทาง  

เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดคาํถามขึนว่า จะมีวิธีการหรือกลยุทธ์อย่างไรในการทีโรงเรียนจะบริหารให้เกิด

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผูป้กครองในการพฒันาศกัยภาพเด็ก ตลอดจนการให้ขอ้มูลที

สาํคญั ๆ ของโรงเรียน อนัเป็นเรืองทีผูป้กครองควรจะรับทราบ และนาํไปสู่การปฏิบติัต่อไป โดย

ผา่นการใชส้งัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์อนัจะเป็นการบริหารทีมีประโยชน์อย่างยิง โดยเฉพาะถา้

เริมทาํในโรงเรียนระดบัอนุบาล โดยเหตุผลทีว่าโรงเรียนอนุบาลเป็นสถานทีแรกทีจะใหก้ารปลกูฝัง  

DPU
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ปูพืนฐานทงัดา้นพฒันาการ ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการอย่าง

เหมาะสมตามวยัแก่นกัเรียน โดยความร่วมมือทีกล่าวถึงนีจะเป็นความร่วมมือสองทาง (Two way 

communication) คือ ทงัโรงเรียนและผูป้กครอง โดยในการบริหารความร่วมมือทีจะครอบคลุมใน

ประเด็นเกียวกบัการทีโรงเรียนควรจะจดัการกบัเครืองมือหรือเทคโนโลยีออนไลน์แบบไหนและ

อยา่งไร เพือใหเ้กิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค์ และผูป้กครองควรจะปฏิบติัอย่างไรจึงจะถือว่าเป็น

การร่วมมือในการใชส้ังคมออนไลน์ทีโรงเรียนพฒันาขึนไดอ้ย่างสร้างสรรค์จริง จึงนาํมาสู่การที

โรงเรียนจะตอ้งหากลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ โดยการวิจยั

ครังนีก ําหนดข อบเขตประชากรทีจะศึกษาเฉพาะโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร เนืองจากบริบทของการใชสื้อออนไลน์หรือการสร้างสงัคมออนไลน์เกิดขึนอย่าง

หนาแน่นชดัเจนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปไดว้่าการวิจยัครังนีมุ่งทีจะพฒันากลยุทธ์การบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative online social 

cooperation strategy management) เพือสร้างคุณค่า (Value creation) แก่ผูป้กครองบนพืนฐานของ

หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัทีถกูตอ้ง เพือสร้างทศันคติในการเรียนรู้ทีดีให้แก่เด็ก และเป็นการ

วางรากฐานทางการศึกษาทีมนัคงใหก้บัอนาคตของชาติ เป็นการสร้างคุณค่าทางการศึกษาทีแทจ้ริง 

(Value creation in Education) และต่อเนือง เพือเป็นการส่งเสริมการพฒันาสถานศึกษาให้ยงัยืน 

(Sustainable development) 

 

1.2 คาํถามการวจิยั 

1.สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคข์องความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของ

โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

2.สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 

3.กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับ

โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1.เพือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพือพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

การวิจัยเรือง “กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ 

ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครังนี มีขอบเขต

ทางดา้นเนือหาทีเกียวขอ้งกบัการใชก้รอบแนวคิดต่างๆ ดงันี 

1.แนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง  

2.แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน ์

3.แนวคิดการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยั  

4.แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ 

5.แนวคิดการพฒันากลยทุธ ์

ขอบเขตดา้นประชากร มีดงันี 

ประชากรในการวิจัยเรือง “กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร”  

คือ โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในกรุงเทพมหานคร (สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน, 2559) 

ผูใ้หข้อ้มลู แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1.โรงเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูรั้บผิดชอบสือออนไลน์ และครูผูรั้บผิดชอบ

สือออนไลน ์

2.ผูป้กครอง ประกอบดว้ย ผูป้กครองของนกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล 
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1.5 คาํจาํกดัความทีใช้ในการวจิยั 

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง กลุ่มผูใ้ชเ้ครืองมือดิจิทลัสือสารผ่านเว็บไซต์

และโปรแกรมการสือสารทีทาํให้ เ กิด การสือสารสองทาง เช่น Line Facebook โดยโรงเ รียน

เป็นผูก่้อตงัและบริหารระบบการจดัการ แต่ไม่มีการร่วมมือกบัผูป้กครองในการบริหารจดัการเพือ

ประโยชน์ทางการศึกษา 

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ หมายถึง การดาํเนินการโดยความเห็นพอ้งร่วมกัน

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการสือสารกนัทางสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยการ 

ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบ 

การบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การทีโรงเรียนและ

ผูป้กครอง ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบตามบทบาทของตนในการทาํให้เกิดการดาํเนินการ

ใชสื้อสงัคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรค์ ซึงครอบคลุมกระบวนการบริหาร ดงันี คือ 1) การวางแผน

การใช้สือสังคมออนไลน์ 2) การกาํหนดบุคลากรทีเกียวข้อง 3) การสํารวจความคิดเห็นของ

ผูป้กครอง 4) การเลือกสือ 5) การกาํหนดวิธีการใชสื้อ 6) การกาํหนดเนือหาทีจะใช ้7) การให้

ความรู้แก่ผูป้กครอง และ 8) การสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ช ้

กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ  หมายถึง วิธีการดําเนินการเชิงรุกทีเกิดจากการ

วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคัดสรรแลว้ว่าสามารถนาํมาใชใ้นการทาํให้เกิดการใชเ้ทคโนโลยี

ออนไลน์อยา่งสร้างสรรคโ์ดยเกิดจากความเห็นร่วมกนัระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองอยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม 

แนวคดิการจดัการศึกษาตามหลักการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย หมายถึง การจดัการ

ศึกษาแบบต่างๆ ทีเป็นทีนิยมสาํหรับการจดัการศึกษาใหเ้ด็กปฐมวยั เช่น การจดัการศึกษาแบบนีโอ

ฮิวแมนนิส การจดัการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ และการจดัการศึกษาแบบวิถีพุทธ เป็นตน้ ซึงจะจดัตาม

หลกัการพฒันาการของเด็กปฐมวยั ซึงประกอบดว้ย การพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์จิตใจ 

ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในระบบทีเปิดสอนเฉพาะชนัอนุบาล 1  

ถึง ชันอนุบาล 3 อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทีตังอยู ่

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 

การร่วมคดิ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการแสดงความ

คิดเห็นและตดัสินใจในการบริหารการใชส้งัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

การร่วมทํา หมายถึง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการนําแผนที

ร่วมกนัคิดไปสู่การปฏิบติั โดยมีการระบุหนา้ทีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน  

การร่วมรับผิดชอบ หมายถึง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการ

รับผดิชอบในการบริหารสือสงัคมออนไลน์ร่วมกนั 

การวางแผนการใช้สําหรับสังคมออนไลน์ หมายถึง การวางแผนในการใช้สังคม

ออนไลนใ์นดา้นต่าง ๆ เช่น วิธีการ/รูปแบบการนาํเสนอ แสะงบประมาณทีตอ้งใช ้การเลือกสือให้

สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 

การกําหนดบุคลากรทีเกียวข้อง หมายถึง การกาํหนดบุคลากรทีจะทาํหน้าทีต่าง ๆ  

ในการบริหารการใชสื้อสงัคมออนไลน์ โดยมีคุณสมบติั หนา้ทีรับผดิชอบตามแผนทีไดก้าํหนดไว ้ 

การสํารวจความคดิเห็นของผู้ปกครอง หมายถึง การสาํรวจความตอ้งการในการใชสื้อ

สงัคมออนไลน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น ผูรั้บผิดชอบสือออนไลน์ของโรงเรียน เนือหาสาระและวิธีการ

นาํเสนอ เป็นตน้ 

การเลือกสือ หมายถึง รูปแบบของสือทีจะนําเสนอให้กบักลุ่มเป้าหมาย โดยมีความ

สอดคลอ้งกบัเนือหาสาระ เช่น การใชรู้ปภาพ วิดีโอ เป็นตน้ 

การกําหนดวิธีการใช้สือ หมายถึง การกาํหนดวิธีการใชสื้อสังคมออนไลน์ให้มีความ

เหมาะสม เช่น แนวทางในการปฏิบัติทีเหมาะสม ข้อตกลงเบืองต้นในการแสดงความคิดเห็น  

เป็นตน้ 

การกําหนดเนือหาสาระทีจะใช้ หมายถึง การกาํหนดเนือหาสาระทีจะนาํเสนอผ่าน

สงัคมออนไลน์ใหมี้ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง 

การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการใช้ หมายถึง การให้ความรู้ในการใชส้ังคมออนไลน์

ใหเ้กิดประโยชน์กบัผูป้กครองดว้ยวิธีการต่าง ๆ ตามความแตกต่างของของแต่ละบุคคล 

การสร้างความสัมพันธ์อันดี หมายถึง โรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครอง 

เพือใหเ้กิดความร่วมมือในการบริหารจดัการเพือประโยชน์ทางการศึกษา 

พฒันาการด้านร่างกาย หมายถึง การเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็กในช่วงอายุต่าง ๆ 

เช่น ความสูงนาํหนกักลา้มเนือทีใชใ้นการเคลือนไหว เป็นตน้ 

พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ หมายถึง ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึก

ของเด็กในช่วงอายตุ่างๆเช่น ความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจ สนใจ เกลียด เป็นตน้ 
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พฒันาการด้านสังคม หมายถึง ความสามารถทางดา้นสังคมทีเกียวขอ้งกบัการใชชี้วิต

ร่วมกบัผูอื้นของเด็กในช่วงอายตุ่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือตนเองการสร้างสมัพนัธภาพกบัเพือน การ

ปรับตวัในการเล่นหรืออยูก่บัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นตน้ 

พัฒนาการด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสมองของเด็กในช่วงอายุต่างๆ 

เช่น การรับรู้ การเขา้ใจสิงต่าง ๆ การใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา เป็นตน้ 

 

1.7 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

ผลการวิจยัครังนีก่อใหเ้กิดประโยชน์ดงันี 

1.ไดอ้งคค์วามรู้ในเรืองการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล ซึงนักวิจยั นักวิชาการ ผูบ้ริหาร และผูที้สนใจเกียวกบัการ

บริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสามารถนาํไปศึกษาเพิมเติมหรือ

นาํไปประยกุตใ์ช ้

2.ไดข้อ้มลูเกียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล ซึงผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถนาํไป

พฒันาและประยกุตใ์ชพ้ฒันาโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้

3.ได้ข้อมูลเกียวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ซึงผูบ้ริหารโรงเรียน

สามารถนาํไปพฒันาและประยุกต์ใชพ้ฒันาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้และเป็นองค์

ความรู้ทีนกัวิชาการสามารถนาํไปใชศึ้กษาเพิมเติมได ้

4.ไดก้ลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับ

โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล ซึงผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองสามารถนาํไปปฏิบติัได ้อีกทงั

นกัวิชาการสามารถนาํไปต่อยอดใชใ้นการสร้างคุณค่าทางการศึกษาต่อไป 
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1.8 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 
 

ภาพที 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที 2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

การวิจยัเรือง “กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งดงัต่อไปนี  

2.1 แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน ์

2.2 แนวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยัตามหลกัการพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

2.3 แนวคิดการพฒันากลยทุธ ์ 

2.4 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.1 แนวคดิการบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์ 

จากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์ 

หวัขอ้ทีเกียวขอ้ง มีดงันี 1) ความหมายและความสาํคญัของการบริหารความร่วมมือ 2) ความหมาย

และความสาํคญัของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 3) การสร้างเครือข่ายและการบริหารสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคแ์ละ 4) สรุปแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

2.1.1ความหมายและความสาํคญัของการบริหารความร่วมมือ 

จากการนิยามศพัทส์าํหรับงานวิจยัในครังนีทีระบุว่า ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

หมายถึง การดาํเนินการผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการสือสารกนัทาง

สงัคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรคโ์ดยการร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบนนั ในงานวิจยัครังนีให้

ความหมายของ “ความร่วมมือ” ในลกัษณะเดียวกนักบั “การมีส่วนร่วม” โดยการอา้งความหมาย

ของทงัคาํว่า “Cooperative” และ “Participate” ซึงแปลเป็นไทยว่า “ความร่วมมือ” และ “ส่วนร่วม” 

ไดท้งัสองคาํ โดยหมายถึงการทีองค์กรหรือบุคคลต่างช่วยกนัทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึงตาม

เป้าหมายทีตงัไว ้จึงเห็นว่า ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สามารถใชแ้ทนกนัได ้สาํหรับงานวิจยั

ในครังนีเลือกใชค้าํว่า “ความร่วมมือ” เป็นส่วนหนึงของชืองานวิจัยเต็มคือ “กลยุทธ์การบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลนเ์ชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล

ในเขตกรุงเทพมหานคร” ทงันีเพือสะทอ้นให้เห็นความร่วมมือกนัของโรงเรียนกบัผูป้กครองซึง
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น่าจะเป็นคาํทีทาํใหเ้ห็นพฤติกรรมทีเป็นรูปธรรมไดช้ดัเจนกว่า ต่างจากงานวิจยัทีผา่นมาทีมกัใชค้าํ

ว่า “การมีส่วนร่วม” มากกว่าโดยคาํนีปรากฏอยู่ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติในหลาย

มาตรา ดงันนัในการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดของการร่วมมือและการบริหารความ

ร่วมมือในงานวิจยัครังนีจึงไดศึ้กษางานวิจยัทีเกียวขอ้งทีใชชื้อและมีคาํสาํคญัคือ “การมีส่วนร่วม” 

เป็นส่วนใหญ่โดยจะขอนําเสนอความหมายและความสําคัญของการบริหารความร่วมมือผ่าน

คาํอธิบายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาเสนอดงันี 

หากศึกษาและทาํความเขา้ใจคาํว่า “ความร่วมมือ” เสียก่อนจะทาํใหง่้ายแก่การทาํความ

เขา้ใจกบัความหมายของการบริหารความร่วมมือ ดงันันขอนาํเสนอความหมายของ ความร่วมมือ 

เพือเป็นแนวคิดนาํทางก่อน ดงันีความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม หมายถึง การทีผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงได้มาร่วมกันในลกัษณะต่าง ๆ กัน เช่น ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วม

รับผดิชอบเป็นตน้ เพือทาํใหกิ้จกรรมนนัๆ สาํเร็จลุล่วงและก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ทุกฝ่ายและอาจครอบคลุมไปถึงการเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนทวัไปดว้ย ซึงหากพิจารณา

แนวคิดนีในมิติของการจดัการศึกษาจะพบว่าไดม้าจากฐานคิดทีระบุไวจ้ากหลายแหล่ง แต่ทีสาํคญั

คือจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 

ทีไดก้าํหนดบทบญัญติัเกียวกบั การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไวใ้นหลายหมวดและหลาย

มาตรา เช่น ในมาตรา 8(2) ไดร้ะบุถึงเจตนารมณ์ทีจะให้สังคม ชุมชน และทอ้งถิน มีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา และในมาตรา 12 ทีใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคม

อืนไดมี้สิทธิในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ตลอดจนมาตรา 24 ทีให้สถานศึกษาประสานความ

ร่วมมือกบับิดา มารดา ผูป้กครอง และชุมชนร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ และประกอบกบั

มาตรา 57 ทีใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากร บุคคลในชุมชน และทอ้งถินมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา โดยนาํประสบการณ์ ความรอบรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถินของบุคคลดงักล่าวมาใช้

เพือใหเ้กิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยระบุใหมี้การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย ซึงครอบคลุมถึงผูป้กครองไดเ้ขา้มาร่วมดาํเนินกิจกรรมต่างๆตงัแต่การศึกษาปัญหา  

การวางแผนดาํเนินการ การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหาและการประเมินร่วมกนั เพือขบัเคลือนให้

กิจกรรมนนัๆ ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ และร่วม

รับผดิชอบ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) นอกจากพระราชบญัญติัการศึกษาฯ

แลว้ ยงัมีหน่วยงานและนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 
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กิตติ กรทอง (2552) ไดร้ะบุถึงหลกัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจดั

การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ซึงจัดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กว่ามีหลกัใหญ่ๆ คือ การร่วมคิด  

ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบ 

ธนสาร บลัลงัก์ปัทมา (2551) ไดก้ล่าวถึงหลกัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ

ประชาชนกับโรงเรียนไว้ในบทความเรือง บทบาทประชาชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยใช้

หลกัการมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ ในการดาํเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

พงพนัธ ์แกว้หาวงศ ์(2550) ศึกษาในส่วนของกิจกรรมดา้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ก็ได้ใช้หลกัการมีส่วนร่วมทีประกอบด้วย  

การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมตดัสินใจและการร่วมดาํเนินการ 

องคก์รสหประชาชาติ (อา้งถึงในสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพือชุมชนเป็นสุข (สรส.) 

มลูนิธิชุมชนทอ้งถินพฒันา, 2550) ใหค้วามหมายการมีส่วนร่วมว่าเป็นการมีส่วนร่วมทีครอบคลุม

ถึงส่วนร่วมในผลประโยชน์ทีเกิดขึนจากโครงการ การมีส่วนช่วยเหลือในการปฏิบติัตามโครงการ 

และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจตลอดกระบวนการพฒันา 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2549) ระบุว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 

การมีส่วนร่วมตงัแต่คิดโครงการกิจกรรม โดยเริมคน้หาปัญหา สาเหตุ วางแผน ตดัสินใจดาํเนินการ

ระดมทรัพยากร กาํหนดเป้าหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลทีเกิดร่วมกนัโดยทงันีตอ้ง

ตงัอยูใ่นความเป็นธรรม โดยสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษายงัไดเ้สนอแนวคิดการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาว่า เป็นการเรียนรู้ซึงกนัและกนัของทุกฝ่ายนบัตงัแต่การแสดงความคิดเห็น 

การวางแผน การดําเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ํากับ ติดตาม และ

ประเมินผล เพือประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้

อุทยั บุญประเสริฐ (2543) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้

สมาชิกของชุมชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขันตอนของการปฏิบัติงาน ทังร่วมคิด

วางแผน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจการใดๆ ใหค้วามช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินงานในกิจกรรมทีมีผลกระทบต่อประชาชน 

ส่วนความหมายของคาํว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วม” ทีเกียวขอ้งและน่าสนใจควร

นาํมาเสนอเพือใชใ้นการสรุปแนวคิดการบริหารความร่วมมือ สาํหรับงานวิจยัครังนี มีดงันี 

ประสาร พรหมณา (2553) กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยระบุว่า การบริหาร 

โดยผูป้กครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมดังนี คือ  

1) ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร 2) ร่วมปฏิบติังาน เช่น ในการ
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พฒันาดา้นอาคารสถานที การดูแลรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา ร่วมจดักิจกรรมการเรียน

การสอน เป็นต้น 3)  ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารและคณะครู  

4) ร่วมรับผดิชอบ ช่วยสนบัสนุน ปรับปรุงในทุก ๆ ดา้นของโรงเรียน 

ศุภชยั ธรรมวงศ ์(2551) ไดก้ล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การบริหาร

โดยใหบุ้คคลในองคก์รหรือผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และ

ความเชียวชาญในการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเกิดจากการ

บริหารงาน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการจูงใจใหผู้ร่้วมปฏิบติังานในองค์การไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วม

รับผดิชอบ และร่วมมือกนัในการพฒันาปฏิบติัอยูด่ว้ยความเต็มใจ 

Cohen and Uphoff (1980) ไดใ้ห้แนวคิดของการมีส่วนร่วมไวว้่า การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนนันสมาชิกของชุมชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนเกียวขอ้งใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการพฒันา ลงมือปฏิบติัตามทีไดต้ัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์จากการดาํเนินงานและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

สาํหรับความสาํคญัของการร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมมีทฤษฎีทีสนบัสนุนความสาํคญั

ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากหลายแหล่งข้อมูล โดยขอนําเสนอส่วนทีเกียวข้องกับ

งานวิจยัครังนี พอสงัเขปดงันี 

ในเรืองความสาํคญัของการมีส่วนร่วมนนัปรากฏอย่างชดัแจง้ในบทบญัญติัของ พรบ.

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542-2545 ในหลายหมวดและมาตราดงัทียกมาแสดงแลว้นัน จะเห็นว่าใน

มาตราต่างๆ นนั นอกจากจะแสดงใหเ้ห็นความหมายของการมีส่วนร่วมว่าใหใ้คร ทาํอะไร อย่างไร 

ในการจดัการศึกษาแลว้ ยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมซึงได้ระบุอย่าง

ชดัเจนถึงการให้มีการร่วมมือกนัระหว่างสถานศึกษา และผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งอืนๆ  

ในงานวิจยัของมชัชิมา ใหม่ขลิบ (2559) ทีศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน

การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาล ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมโดย

เนน้ถึงการร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาผ่านการทาํกิจกรรมต่างๆ เพือพฒันาการศึกษาในระดบั

ปฐมวยั เช่นเดียวกบัทีกนัธญาณี ศรีสุรักษ์ (2559) ไดร้ะบุถึงความสําคญัของการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองในการจดัการศึกษาของโรงเรียนเช่นกนั 

ในเรืองความสาํคญัของการมีส่วนร่วมนีหากยอ้นไปในยคุก่อนๆ ตงัแต่แนวคิดนีเพิงเขา้

มาสู่วงการการศึกษาในประเทศไทย พบว่า การให้ความสาํคญักบัเรืองนีเริมเด่นชดัในสมยัของ
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ภิญโญ สาธร (2523) ซึงดาํรงตาํแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึงไดร้ะบุถึงการมีส่วน

ร่วมว่า เป็นแนวคิดใหม่ในการจดัการศึกษา คือ เป็นการใหชุ้มชนและทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษา ทังนีเนืองจากโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนีงของสังคม โรงเรียนจึงควรเป็น

โรงเรียนของชุมชนทีมีการจดัการเรียนการสอนโดยการรู้เห็นและความร่วมมือของประชาชนและ

ชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความสาํคญั เนืองจากทาํให้ประชาชนไดท้ราบเกียวกบัการ

ดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นการสร้างความเชือถือ ความมนัใจ และความนิยมให้

เกิดขึนในชุมชน นอกจากนนัยงัเป็นการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือเกือกูล

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทงัดา้นการเงิน วสัดุ แรงงาน และกาํลงัใจ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความ

เขา้ใจในความสาํคญัของการศึกษา และถือเป็นหนา้ทีอของประชาชน และชุมชนทีจะตอ้งให้ความ

สนใจ และมีส่วนร่วมดูแลการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

สัมฤทธิ การเพ็ง (2545) ได้กล่าวถึง ความสําคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว ้ 

5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการบริหารก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกัน

ระหว่างผูเ้กียวขอ้ง ทาํใหเ้กิดความคิดเห็นทีหลากหลาย ทาํให้การปฏิบติัมกัเป็นไปไดม้ากกว่าการ

คิดเพียงคนเดียว 2) การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทาํให้เกิดการต่อตา้น

นอ้ยลง ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึน นอกจากนียงัเป็นวิธีการทีผูบ้ริหารสามารถใช้

ทดสอบว่า สิงทีตนเองรู้ตรงกบัสิงทีผูร่้วมงานรู้หรือไม่ 3) การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด

โอกาสใหมี้การสือสารทีดีกว่า สามารถแลกเปลียนขอ้มูลและประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกนั 

ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน 4) การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด

โอกาสใหผู้ร่้วมงานหรือผูเ้กียวขอ้งมีโอกาสไดใ้ชค้วามสามารถและทกัษะในการทาํงานร่วมกนัเกิด

ความมีนาํใจ (Team Spirit) และความจงรักภกัดีต่อหน่วยงานมากขึน 5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม

จะทาํให้มีการปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผูร่้วมงานมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากขึน ซึงลกัษณะของความสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้นี

ไดรั้บการสนบัสนุนจากงานของไมตรี โหมดเครือ (2547) 

จารุพงศ ์พลเดช (2546) ไดก้ล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือการทาํใหค้นร่วมกนั

ในการตดัสินใจ ทาํใหเ้กิดความผกูพนัระหว่างคนทาํงานและเห็นว่าคนทีอยูใ่กลชิ้ดปัญหามากทีสุด

คือคนทีตดัสินใจแกปั้ญหาไดดี้ทีสุด ทีสาํคญัคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาศให้คนใน

องคก์รและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีส่วนร่วมมือกนัในกระบวนการบริหารตงัแต่ การมีส่วนร่วมคิด ร่วม

ทาํ ร่วมรับผดิชอบ ร่วมรับประโยชน์และร่วมติดตามผล 

ปราชญา กลา้ผจญั (2545) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการ

บริหารงานทีทาํให้บรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัประชาชนและ
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ผูบ้ังคับบัญชาไปพร้อมๆ กัน การสร้างหลกัธรรมาภิบาล (Good governance) และช่วยสร้าง

บรรยากาศประชาธิปไตยในการทาํงานอีกดว้ย 

ความสาํคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมนียงัได้รับการยอมรับและพฒันาจนเป็น

แนวคิดทฤษฎีทีมีการนาํไปใชใ้นการบริหารงานเพือพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึนไดแ้ก่ 

ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ Rousseaun (อา้งถึงใน ไมตรี โหมดเครือ, 2547) 

ทีใหก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมตอ้งตงัอยูบ่นฐานของเสรีภาพในการตดัสินใจว่าจะเลือกในการมีส่วน

ร่วมหรือไม่ กระบวนการมีส่วนร่วมจะตอ้งตงัอยูบ่นพืนฐานของความเสมอภาคและความสามารถที

พึงพาตนเอง ซึงจะทาํใหเ้กิดการตระหนกัรับรู้ในความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของตนเอง และยงั

ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมในทางจิตวิทยานนั ทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางทศันคติและพฤติกรรม 

ทงันีเทคนิคในการก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจหรือการให้แรงเสริม 

ทฤษฎีของ Rousseaun นีมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Tannenbaum and Massarik (อา้งถึงใน

ไมตรี โหมดเครือ, 2547) แต่ให้ความสาํคญักบักระบวนการตดัสินใจ เมือตอ้งการประสานงาน

ต่างๆ ให้เกิดผลงานขึนในทีสุด เช่นเดียวกบัที Robert and Irving (อา้งถึงใน ไมตรี โหมดเครือ, 

2547) ทีมีแนวคิดว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนร่วมกบัลกัษณะการ

เขา้ไปมีส่วนร่วม ซึงอาจเป็นไปโดยทางตรงและมีลกัษณะเป็นทางการ และอาจเป็นไปโดยทางออ้ม 

และไม่เป็นทางการและยงักล่าวถึงเรืองของผลประโยชน์ทีจะเกิดขึนจากการมีส่วนร่วมดว้ย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นความสาํคญัของการมีส่วนร่วมขา้งตน้พบว่า ทงั

นกัวิชาการและนกัปฏิบติั ผูบ้ริหารในองคก์ารต่างๆ รวมทงัสถานศึกษาดว้ยต่างก็ใหค้วามสาํคญักบั

การบริหารแบบมีส่วนร่วมทีจะช่วยพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งแน่นอน ทาํใหเ้กิดประโยชน์ทงัต่อองค์กร

และผูเ้กียวขอ้งทีเป็นผูเ้ขา้ใหค้วามร่วมมือหรือมีส่วนร่วมดว้ย ดงันันสาํหรับการกาํหนดกรอบการ

วิจยัในส่วนของความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม จึงสามารถสงัเคราะห์แนวคิดในเรืองนีได ้ดงัทีนาํ

แสดงในตาราง 
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ตารางที 2.1 การสงัเคราะห์กรอบแนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 

 

ที 

องค์ประกอบของความร่วมมือ/ 

การมีส่วนร่วม 

รายชือนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ 

อง
ค์ก

าร
ส

ห
ป

ระ
ชา

ชา
ติอ

้าง
ถึง

ใน
 ส

รส
.(2

56
0)

 

ป
ระ

ส
าร

 พ
รห

มเ
ณ

า 
(2

55
3)

 

กิต
ติ 

กร
ท

อง
 (2

55
2)

 

ธน
ส

าร
 บ

ัลล
ังก

์ปั
ท

มา
 (2

55
1)

 

ศุภ
ชั

ย 
ธร

รม
วง

ศ์ 
(2

55
6)

 

ส
น

ง.
 ก

าร
ศึก

ษ
าแ

ห่
งช

าติ
 (2

55
0)

 

พ
งษ

์พ
ัน

ธ์ 
แก

้วห
าว

งศ
์ (2

55
0)

 

ส
ําน

ักว
ิชา

กา
รแ

ละ
มา

ตร
ฐา

น
กา

รศ
ึกษ

า (
25

46
) 

อุท
ัย 

บุ
ญ

ป
ระ

เส
ริฐ

 (2
54

3)
 

C
oh

en
 a

nd
 U

ph
of

f(
19

80
) 

1 การร่วมคิด  / / / /   / /  

1.1 การร่วมแสดงความคิดเห็น       /    

1.2 การร่วมตดัสินใจ /     / / / / / 

2 การร่วมทาํ / / / /      / 

 2.1 การร่วมดาํเนินการ       /  /  

 2.2 การร่วมช่วยเหลือในการดาํเนินการ        /   

 2.3 การร่วมติดตาม           

 2.4 การร่วมตรวจสอบ  /  /       

 2.5 การร่วมแกไ้ขปัญหา     /      

 2.6 การร่วมประเมินผล        /  / 

 2.7 การร่วมจูงใจ      /     

3 การร่วมรับผิดชอบ  / / /  /    / 

3.1 การร่วมรับผลประโยชน์ /       /   

3.2 การร่วมรับผิดทีเกิดขึน        /   

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและนาํมาตงัในประเด็นสังเคราะห์ พอสรุปไดว้่า แนวคิด

การบริหารความร่วมมือ หมายถึง การทีโรงเรียนและผูป้กครอง รวมถึงชุมชนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

ร่วมมือกนัในการทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงให้สาํเร็จตามเป้าหมาย ผ่านการร่วมคิด ร่วมทาํ และ

ร่วมรับผดิชอบ 
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เมือสรุปสาระสาํคญัจากความหมายและความสาํคญัของการมีส่วนร่วมดงัไดท้บทวน

วรรณกรรมไวข้า้งตน้แลว้นนั พอสรุปไดว้่าแนวคิดในการมีส่วนร่วมสามารถนาํมาสรุปเป็นแนวคิด

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง เพือใชใ้นงานวิจยัเพือพฒันากลยุทธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครได ้โดยแนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ประกอบดว้ย 3 ส่วน 

คือ 1) การร่วมคดิ  2) การร่วมทํา และ 3) การร่วมรับผดิชอบ ซึงเป็นองคป์ระกอบหลกัๆ ทีสามารถ

นาํมาศึกษาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน จากตารางที 1 จะเห็นว่ามีคาํอืนๆ ทีอยู่ภายใตอ้งค์ประกอบ

หลกัทัง 3 ทีเป็นดังนีเนืองจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านทีได้ใชค้าํ

ต่างกนั เช่น การร่วมคิด การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมตดัสินใจ ซึงทงัสามคาํนนัเมือพิจารณา

แลว้สามารถจดักลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกนัภายใตค้าํใหญ่คือ “ร่วมคิด” ซึงในตารางนีจะใชว้ิธีการเดียวกนั

นีกับคาํหลกัทัง 3 คาํ ส่วนการแสดงผลในช่องของคาํหลกันันหมายถึง นักวิชาการท่านนันๆ 

เลือกใชค้าํว่า “ร่วมคิด” “ร่วมทาํ” “ร่วมรับผดิชอบ” ตรงๆ  ส่วนคาํอืนๆ ก็เป็นคาํทีมีความหมายตรง

กบัคาํหลกั ซึงมีเนือหาสาระทีจะศึกษาหากลยทุธใ์นระดบัทีชดัเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนาํไป

ปฏิบัติได้ตามวตัถุประสงค์ของการวิจัย ส่วนในเรืองการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตาม

ประเมินผลนัน ในงานนีจะขอละไว้ไม่ศึกษาเนืองจากในเรืองร่วมรับผลประโยชน์เป็นเรือง

ละเอียดอ่อนยากแก่การไดข้อ้มลู อีกทงัในงานนีผลประโยชน์ทีแทจ้ริงคือ ผลประโยชน์ทีจะไดแ้ก่ 

ผูเ้รียนอนัเป็นเป้าหมายทีแทจ้ริงของการศึกษาครังนี ซึงหากการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลเกิดขึนก็จะทาํให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาเด็กอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม ส่วนในเรืองร่วมติดตามประเมินผล

นัน เหตุผลทีงานวิจัยนีไม่นํามาใช้เป็นองค์ประกอบหนึงของแนวคิดความร่วมมือระหว่าง

ผูป้กครองและโรงเรียนนนั เนืองจากการติดตามประเมินผลนันตอ้งใชเ้วลาและมีความซบัซอ้นซึง

ตอ้งอาศยัเครืองมือทีมีความพิเศษเฉพาะดา้นนี จึงจะทาํใหง้านถกูตอ้งตามลกัษณะของศาสตร์ดา้นนี  

จึงสรุปไดว้่าแนวคิดการบริหารความร่วมมือระหว่างผูป้กครองและโรงเรียนเพือนาํมา

ประยุกต์ใช้การพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ความร่วมมือ 

3ส่วน คือ 1) การร่วมคิด 2) การร่วมทํา และ 3) การร่วมรับผิดชอบ โดยได้แนวคิดมาจาก

แหล่งขอ้มูลใหญ่ๆ 3 แหล่ง คือ 1) องค์การสหประชาชาติ 2) สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ และ 3) สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกบัหลกัการ

มีส่วนร่วมทีถกูกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติดงัไดน้าํเสนอโดยการบรรยายและการ

สงัเคราะห์ขา้งตน้ 
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แนวคิดความ

ร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนและ

ผูป้กครอง

แนวคิดสังคม

ออนไลน์

เชิงสร้างสรรค์

แนวคิดการ

บริหารความ

ร่วมมือเชิง

สร้างสรรค์

2.1.2 ความหมายและความสาํคญัของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

2.1.2.1 ความหมายของสงัคมออนไลน ์

ในการศึกษาเพือให้ได้กรอบแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์นัน 

นอกจากแนวคิดจากศาสตร์การบริหารในส่วนทีเกียวกบัการบริหารความร่วมมือแลว้ ยงัตอ้งศึกษา

เจาะจงไปทีสังคมออนไลน์เพือนาํมาประกอบกนัให้ไดก้รอบใหญ่ คือ แนวคิดการบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

 

 

 

     

 

 

 

 

ภาพที 2.1 แนวคิดทีประกอบขึนเป็นแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลนเ์ชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา 

 

การเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย จาก

การศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (ฉบบัที 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-

2561 หรือแผนแม่บท ICT ฉบบัที 3 จดัทาํโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  

มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) อย่าง

ยงัยนื ทวัถึง และเท่าเทียม ดว้ยความมนัคงปลอดภยั  แผนแม่บท ICT ฉบบัที 3 กาํหนดทิศทางโดย

ยึดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของกรอบนโยบาย ICT 2020 เป็นแนวทางหลกั กรอบ

นโยบาย ICT 2020 ดงักล่าว ไดก้าํหนดให้มีการจดัทาํแผนแม่บท ICT เพือเป็นกลไกสาํคญัในการ

ขบัเคลือนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาทีวางไว ้ โดยมีสาระสาํคญัที

เกียวกบัทิศทางและการเปลียนแปลงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดงันี (กระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร, 2557) 

ในช่วงทศวรรษทีผ่านมามีการเปลียนแปลงอย่างมากมายในโลกของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารและแนวโน้มในอนาคตขา้งหน้าเทคโนโลยีทีนักวิเคราะห์จากหลายๆ

สาํนกัรวมไปถึงผูเ้ชียวชาญและนักคิดระดบัโลกต่างลงความเห็นว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสือสารทีจะส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบนัและในอีก 5-10 ปีขา้งหนา้

ซึงจะมีบทบาทสาํคญัในการทีจะเปลียนแปลงวิถีชีวิตและวิธีการในการดาํเนินการทางธุรกิจและ

การเปลียนแปลงแนวนโยบายของรัฐต่อประชาชนโดยประกอบด้วยเทคโนโลยีพกพา (Mobile) 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) การประมวลผลแบบกอ้นเมฆ (Cloud Computing) และ

เทคโนโลยจีดัการขอ้มลูจาํนวนมหาศาล (Big Data) การหลอมรวมเทคโนโลยีทงัสีเรืองดงักล่าวนี

เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสมลงตัวจะก่อให้เกิดการยกระดับในการพฒันาประเทศได้อย่างมี

นัยสําคัญ ในปัจจุบันจะเห็นว่าเทคโนโลยีพกพา (Mobile) นันเป็นทีนิยมอย่างยิ ง ซึงมีความ

สอดคลอ้งกบังานวิจยัครังนีทีพยายามจะพฒันากลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครผ่าน

เทคโนโลยดีงักล่าว 

ในแง่ของกฎระเบียบต่างๆทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาด้าน ICT พบว่ากฎหมายและ

ระเบียบต่างๆยงักระจดักระจายโดยเฉพาะกฎหมายและระเบียบทีจาํเป็นในยคุเศรษฐกิจดิจิตลัไม่ว่า

จะเป็นเรืองการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

(Cybercrime) ความปลอดภยัทางคอมพิวเตอร์(Cyber Security) และการปกป้องทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา (Intellectual Protery Rights) โดยประเทศไทยมีกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์ คือ พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และ

พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 ซึงเป็นกฎหมายฉบบัใหม่

ล่าสุด แต่พบว่าเนือหาสาระยงัคงยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับ

คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 มีปรับเพิมเติมบา้งแต่ทีเกียวขอ้งกบัสงัคมออนไลน์ตามทีใชใ้นงานวิจยันี คือ 

เรืองการส่งขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลอืนทีทาํใหเ้กิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผูรั้บขอ้มลูตามมาตรา 4 “ผูใ้ด

ส่งขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์แก่บุคคลอืนอนัมีลกัษณะเป็นการก่อใหเ้กิดความ

เดือดร้อนรําคาญแก่ผูรั้บขอ้มลูคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บ

สามารถบอกเลิกหรือแจง้ความประสงคเ์พือปฏิเสธการตอบรับไดโ้ดยง่าย ตอ้งระวางโทษ…”ส่วน

ในเรืองของธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์นนั ปัจจุบนัใชพ้ระราชบญัญติัว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์

พ.ศ. 2554 ซึงเนือหาเกียวขอ้งกบัการใชส้งัคมออนไลน์ แต่เนน้ไปในทางการทาํธุรกรรม 

อยา่งไรก็ดีในแผนแม่บท ICT ฉบบัที 3 ระบุว่าประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะใน

เรืองของการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทางปัญญายงัตอ้งการ

การแกไ้ขให้ทันสมยัและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนีระเบียบแนวทางปฏิบัติที

เกียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีนยคุเศรษฐกิจดิจิทลัเช่นเทคโนโลยีคลาวด์และสือสังคมออนไลน์ยงัคง

ไม่ชดัเจนในแนวทางปฏิบติั 
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สังคมออนไลน์ ซึงโดยทั วไปแลว้นิยมใช้คาํว่า “เครือข่าย” สังคมออนไลน์นั นคือ  

การทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือกนัของกลุ่มคนในการสือสารขอ้มูลต่างๆ ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต ทาํใหเ้กิดเป็นสงัคมออนไลน ์เมือกล่าวถึงความเป็นมาของเครือข่ายสงัคมออนไลน์นนั 

จาํเป็นต้องกล่าวถึงการสือสารผ่านตัวกลางคอมพิวเตอร์ (Computer-mediated communication: 

CMC) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเวิลดไ์วดเ์วบ็ เนืองจากการสือสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์

นนัตอ้งอาศยัปัจจยัพืนฐานสามประการหลกัๆ ไดแ้ก่ ตวักลางคอมพิวเตอร์ (หรือตวักลางประเภท

อืน ๆ ) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ซึงไม่สามารถขาดสิงใดสิงหนึงไปได ้โดย

เครือข่ายสังคมออนไลน์นันเป็นผลทีเกิดจากการพฒันาเทคโนโลยีเว็บในระยะที 2 (WEB 2.0) 

ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กันระหว่างกลุ่มคนทีรวมตัวกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดการติดต่อสือสารระหว่างกันในรูปแบบทีถูก

กาํหนดดว้ยเงือนไขของขอ้จาํกดัดา้นระยะเวลาและสถานที (Time and Space) ได ้ 

ความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทีพฒันาเพิมมากขึน  

ยิงทาํให้แนวคิดเกียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดรั้บความนิยมและถูกสร้างขึนมาในอีกหลาย

รูปแบบ เช่น มายสเปช (MySpace) ก่อตงัขึนในปี ค.ศ.2003 หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ในอีกดา้นหนึง

เครือข่ายสงัคมออนไลน์นนัเรียกว่าไดถ้กูพฒันาใหโ้ดดเด่นและดึงดูดใจดว้ยการรวมความสามารถ

ในด้านต่างๆ เข้าไวด้้วยกันจนกลายเป็นโลกเสมือนจริง (Virtual worlds) ซึงหมายถึง ระบบ

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หรือเวบ็ไซตที์เลียนแบบบรรยากาศและการใชชี้วิตของบุคคลทวัไปใน

สงัคมจริง (อธิษฐาน ตงัอาพนั, 2556) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ถือเป็นนวตักรรมใหม่ทางสังคมใน

ยคุข่าวสาร ทีเปิดพืนทีสาธารณะไวส้าํหรับผูใ้ชร่้วมสร้างเนือหาอย่างสร้างสรรค์ แลกเปลียนและ

แบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัอย่างรวดเร็วและต่อเนือง รวมทงัใชใ้นการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง

อิสระ โดยภาษาทีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารมีลกัษณะไม่เป็นทางการ (วฒัณี ภูวทิศ, 2557) 

ดงัจะเห็นจากการนาํเสนอความหมายและความสาํคญัของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีมี

นกัวิชาการหลายๆ ท่านไดศึ้กษาไวต่้อไปนี 

วฒัณี ภูวทิศ (2557) ไดก้ล่าวว่าเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นชุมชนทีมีลกัษณะเป็นพืนที

สาธารณะ เกิดจากปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทีรวมตวักนัทาํกิจกรรมร่วมกนับนอินเทอร์เน็ตหรือบน

โทรศพัทเ์คลือนทีแบบสมาร์ตโฟน ถือเป็นสือสงัคมออนไลน์ประเภทหนึง ซึงเป็นเครืองมือสือสาร

ทีใชใ้นการปฏิบติัการทางสังคม เพือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ  

ในสงัคมโดยมีลกัษณะเป็นการแบ่งปัน แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกนัอย่างสร้างสรรค์ในรูป

ของขอ้มลูทีเป็นทงัภาพและเสียง 
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อธิษฐาน ตังอาพนั (2556) ได้กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เน้นการมีส่วนร่วม 

(Collaborative) ในการผลิตเนือหาจากผูบ้ริโภคหรือผูรั้บสาร 

คนัธิรา ฉายาวงศ ์(2555) กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึงกลุ่มผูค้นผูใ้ชสื้อ

ออนไลน์ทีเขา้มาร่วมตวักนัเพือแบ่งปันสิงทีสนใจ แบ่งปันรูปภาพและคลิปวีดิโอ บอกเล่าขอ้มูล 

แสดงขอ้ความ หรือสนทนาร่วมกนัผ่านทางเครือข่ายสังคม (Social Network Site) เช่น เว็บบอร์ด 

(Webbord) เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ฯลฯ 

จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที

รวมตวักนัเป็นสงัคมทีมีการทาํกิจกรรมร่วมกนับนอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของเว็บไซต์ทีมีการแผ่

ขยายออกไปเรือย ๆ เป็นรูปแบบของการสือสารข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทําให้เครือข่าย

คอมพิวเตอร์เกิดเป็นสงัคมขึนมา 

ภาสกร จิตใคร่ครวญ (2553) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์คือการให้บริการผ่าน 

Web-based ทีอนุญาตใหปั้จเจกบุคคลแต่ละคนสามารถสร้างขอ้มลูส่วนตวัแบบเปิดสู่สาธารณะหรือ

กึงสาธารณะ (Public or Semi-public profile) ตามแต่ขอบเขตของระบบนัน ๆ เชือมต่อรายชือของ

ผูใ้ชอื้นๆทีอยูใ่นเครือข่ายร่วมกนัได ้และสามารถแสดงผลและเขา้ถึงรายชือในเครือข่ายเหล่านัน ได้

ตามแต่ทีขอบเขตของระบบเหล่านนัจะอนุญาต  

อิทธิพล ปรีติประสงค ์(2551) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปรากฎการณ์ของ

การเชือมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ต และยงัหมายรวมถึงการเชือมต่อระหว่างเครือข่ายกบั

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เขา้ดว้ยกนั  

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง พืนทีสาธารณะทีมี

การเชือมต่อระหว่างบุคคลโดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นสือกลาง เพือร่วมกนัทาํกิจกรรม แบ่งปันขอ้มูล

ผ่านทางเครือข่ายสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยคาํว่า “สร้างสรรค์” ทีต่อท้ายนีเป็นการยืนยนัว่า

เจตจาํนงคข์องการนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรจะตอ้งเน้นสังคมทีมีความสร้างสรรค์ ซึงน่าจะ

เป็นความเขา้ใจร่วมกนัในภาพรวมว่า สร้างสรรค์ หมายถึง การทาํให้เกิดหรือสร้างให้มีขึน เช่น 

สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญให้แก่สังคมและหมายถึง มีลกัษณะริเริมในทางดี เช่น ความคิด

สร้างสรรค ์ศิลปะสร้างสรรค ์(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) 

สําหรับงานวิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยก ําหนดให้โรงเรียนเป็นผูริ้เริมสร้างเครือข่ายสังคม

ออนไลน์และเป็นผูดู้แลระบบการสือสารต่างๆ แต่จะทาํโดย ความร่วมมือของผูป้กครองผ่านการ

ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบนนัเอง อย่างไรก็ตามความหมายของคาํว่าสร้างสรรค์ในงานนี

จะกวา้งกว่าทีกล่าวขา้งตน้ เนืองจากจะเป็นการเจาะจงว่าเป็นการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ซึงจะไดก้ล่าวต่อไป 
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2.1.2.2 ความสาํคญัของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์

ในปัจจุบนันีจะเห็นว่าเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสาํคญัอยา่งยงิ โดยเฉพาะในยุคนี

ทีผูค้นสามารถสืบคน้และแลกเปลียนขอ้มูลจาํนวนมหาศาลไดใ้นอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยมี

อินเตอร์เน็ตเป็นสือกลางในการแลกเปลียนข้อมูลดังกล่าว ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น อีเมล  

เวบ็บอร์ด โปรแกรมแชทต่าง ๆ (ไลน์ เฟซบุ๊ก ฯลฯ) เป็นตน้ ผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์จึง

ควรตระหนกัเป็นอยา่งยงิถึงการใชส้งัคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้มีความร่วมมือ

กนัในการพิจารณารับขอ้มลูทีถกูตอ้งและเป็นประโยชนต่์อสงัคมก่อนจะส่งขอ้มลูนนัไปยงัผูอื้น 

วฒัณี ภูวทิศ (2557) กล่าวว่า คนในยุคดิจิทัลใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่อง

ทางการสือสารเพือการถ่ายทอดเรืองราว  แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ตลอดจนติดตามความ

เคลือนไหวของเหตุการณ์สาํคญัทีเกิดขึนไดต้ลอดเวลา โดยปราศจากเงือนไขดา้นเวลา สถานทีและ

รูปแบบ 

บุญเลิศ อรุณพิบูลย ์(2555) ระบุถึงความสาํคญัของเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยอา้งผล

การสาํรวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือนของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

พ.ศ.2554 พบว่ามีผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเพิมขึนจากร้อยละ 12 เป็น ร้อยละ 23.70 

จากรายงานของ University McCann ในเอกสาร The Wave 3 ซึงเป็นการสาํรวจ

พฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตของคนทวัโลกในปี ค.ศ.2008 พบว่า สือสังคมออนไลน์เป็นสือทีมี

อิทธิพลต่อแบรนดแ์ละภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งมาก (มาเก็ตติง อุป๊ส์, 2552) 

นอกจากนันยงัพบว่าจากการสาํรวจโดย Retrevo ซึงศึกษาผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ พบว่า ในปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตของคน

มากขึน จากตวัอยา่ง 1,000 คน พบว่า ผูใ้ชง้านเกือบครึงหนึงมีการติดตามความเคลือนไหวเว็บไซต์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทังก่อนนอนและตอนตืนในตอนเชา้ โดยมีผูใ้ชม้ากกว่าครึงหนึงต้อง

ติดตามความเคลือนไหวเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนอย่างน้อยวนัละหนึงครัง และ

มากกว่าร้อยละ 10 ทีเขา้ไปดูความเคลือนไหวล่าสุดทุกๆ 2-3 ชวัโมง (มาเก็ตติง อุป๊ส์, 2552) 

สาํหรับประเทศไทยก็พบว่ามีผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์มากขึน นอกจากผูใ้หญ่แลว้

เด็กวยัรุ่นก็ใชก้ันอย่างมาก ปัจจุบันมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ

นกัเรียนวยัรุ่นในหลายงานวิจยั เช่น การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของนักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในจงัหวดันนทบุรี (เสาวภาคย ์แหลมเพ็ชร, 2016) 

การศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละความคิดเห็นเกียวกบัผลทีไดจ้ากการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (เอมิกา เหมมินทร์ และปรีชา วิจิตรธรรมรส, 2557) การศึกษา

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook 
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(ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554) การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เพือส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ทาง

สังคม (กรณีศึกษา: การใช้ Facebook.com ของนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)(เกศริน  

แสงจนัทร์เรือง, 2559) 

นอกจากนนัสาํนกังานส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการ (สสว.12) กระทรวงพฒันาสังคม

และความมนัคงของมนุษย ์ร่วมกับ ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสาํรวจเรือง “สือสังคมออนไลน์ กบัอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” 

ทาํการสาํรวจความคิดเห็นดงักล่าว ระหว่างวนัที 19-22 ธนัวาคม 2559 จากเด็กและเยาวชนทีพกั

อาศยัอยูใ่นเขตพืนทีรับผดิชอบของ สสว.12 จาํนวน 400 หน่วยตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูล

ดว้ยวิธีลงพืนทีภาคสนาม โดยกาํหนดค่าความเชือมนัทีร้อยละ 95.0 และมีความคลาดเคลือน

มาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 0.05โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมใชสื้อสังคม

ออนไลน์ อนัดบัหนึง ไดแ้ก่ Facebook คิดเป็นร้อยละ 38.70 อนัดบัสอง ไดแ้ก่ YouTube คิดเป็น

ร้อยละ 21.01 และอนัดบัสาม Google คิดเป็นร้อยละ 16.00และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชสื้อสังคม

ออนไลน์ เพือศึกษาหาขอ้มูล มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.45 รองลงมา เพือการบนัเทิง (ฟังเพลง  

ดูหนงั เล่นเกม) คิดเป็นร้อยละ 74.44 และเพือพดูคุย แชท คิดเป็นร้อยละ 63.41 นอกจากนันในงาน

นีมีขอ้เสนอแนะในการป้องกนัและส่งเสริมการใชสื้อสงัคมออนไลน์ใหเ้หมาะสม ดงันี 1) มีการให้

ความรู้เกียวกบัการใชสื้อสงัคมออนไลน์ไลน์อยา่งเหมาะสม 2) มีการควบคุมและบงัคบัใชก้ฎหมาย

อย่างเคร่งครัด 3) ควรใช้วิจารณญาณในการใช้สือสังคมออนไลน์ ซึงข้อเสนอแนะดังกล่าว 

สอดคลอ้งกบัมาเก็ตติง อุป๊ส์ (2552)ซึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นองค์ประกอบแนวคิดการบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

จึงสรุปไดว้่า จากการศึกษาวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ดงักล่าวขา้งตน้

เป็นการยนืยนัความสาํคญัของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั 

2.1.3 การสร้างเครือข่ายและการบริหารสงัคมออนไลนเ์ชิงสร้างสรรค ์

จากการทบทวนวรรณกรรม ในขอ้ 2.1.2 ในประเด็นความหมายและความสาํคญัของ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์นนัเป็นการนาํเสนอใหเ้ห็นความหมายและความสาํคญั แต่ในความเป็นจริง

แลว้ สิงทีมีความสาํคญั ความจาํเป็นและเป็นทีนิยมใชน้นั มิไดมี้แต่ประโยชน์หรือเป็นเรืองทีไม่มี

ปัญหา จากการศึกษางานวิจัยในเรืองเครือข่ายสังคมออนไลน์นี พบว่า การใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์มีปัญหาเช่นกนั นอกจากปัญหาการใช้โดยทั วไป เช่น การใช้ไม่ถูกต้องนําไปสู่ความ

ขดัแยง้ การไม่มีมารยาทในการใช้ การใช้โดยการสือสารข้อมูลผิด ๆ ทีผูใ้ช้สังคมออนไลน์ควร

ร่วมมือกนัแกไ้ขแลว้นนัยงัไม่พอ แต่ควรจะร่วมมือช่วยกนัทาํใหส้งัคมออนไลน์เป็นสงัคมออนไลน์
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เชิงสร้างสรรค์ด้วย นั นคือ ต้องสือสารให้เกิดประโยชน์และช่วยพฒันาความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนจริยธรรมของผูใ้ชแ้ละผูที้ผูใ้ชจ้ะนาํไปถ่ายทอดต่อ 

วฒัณี ภูวทิศ (2557) ไดก้ล่าวว่า การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่สร้างสรรค์ใน

การทาํกิจกรรมใดก็ตามโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบทีตามมา จะก่อให้ผลกระทบอย่างรวดเร็ว 

ดงัทีจะสรุปปัญหาเป็นประเด็น ดงันี 

1. ปัญหาทีเกิดขึนในระดบับุคคล เริมจากการใชเ้ครือข่ายสงัคมสังคมออนไลน์เพือมุ่ง

สร้างประโยชน์แก่ตนเองโดยหลอกลวงหรือทาํร้ายผูอื้นทีเป็นเพือนร่วมสังคมออนไลน์เดียวกนัแม้

จะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ชก้็ตาม ซึงนาํไปสู่ความขัดแยง้ โดยผลการสํารวจจาก 

Consumer Internet Barometer ของบริษทั TNS ซึงเป็นองคก์รระดบัโลกทีเชียวชาญดา้นการทาํวิจยั

ตลาดและสาํนักงานคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด (The Conference Board) บ่งชีว่าสิงทีทาํให้สมาชิกของ

เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ขุ่นขอ้งหมองใจกนัคือ การขาดมารยาทและขาดจริยธรรมในการใช้

งาน 

นอกจากนนัพบว่ามีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ในสังคมออนไลน์ซึงถือเป็น

ประเด็นทางจริยธรรมการใชเ้ครือข่ายทางสังคมออนไลน์ทีมีการถกเถียงกนัมาก สิงทีสะทอ้นให้

เห็นคือมารยาทและจริยธรรมของผูโ้พสตว์่าควรจะตอ้งมีสติคิดใคร่ครวญใหร้อบคอบทีสาํคญัควรมี

การกลนักรองหรือตรวจสอบขอ้มลูก่อน หรืออาจกล่าวว่าผูใ้ชจ้ะตอ้งมีกระบวนการควบคุมตนเอง 

(Self-Control) ก่อนใชเ้ครือข่ายทางสงัคมออนไลน ์

2. ปัญหาทีเกิดขึนในระดบัองคก์ร กรณีทีผูใ้ชใ้นฐานะองคก์รใชส้งัคมออนไลน์อยา่งไม่

สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิงหากเป็นสือมวลชนตอ้งตระหนักมากเป็นทวีคูณ เนืองจากเรืองที

นาํเสนอนนัยอ่มผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่หรือประเทศชาติ ดงันันก่อนนาํเสนอขอ้มูล ตอ้งมีการ

ตรวจสอบความน่าเชือถือของแหล่งขอ้มูลก่อน คาํนึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณ (Ethics) การใช้

โดยระมดัระวงัการใส่ความคิดเห็นส่วนตวัทีมีลกัษณะโอนเอียง ก่อนจะส่งขอ้ความต่อ (Retweet) 

ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งก่อน หรือใชห้ลกัการการลงโทษทางสงัคม (Social Sanction) กบับุคคล

ทีใช้สังคมออนไลน์อย่างไม่สร้างสรรค์ เพือให้บุคคลเหล่านันหยุดสร้างปัญหาหันมาเปลียน

ความคิดหรือใชป้ระโยชน์จากช่องทางการสือสารใหม่อยา่งสร้างสรรค ์

นอกจากนนั คนัธิรา ฉายาวงศ ์(2555) ยงัไดส้รุปผลทีเกิดขึนจากการใชเ้ครือข่ายสังคม

ออนไลน์อยา่งไม่สร้างสรรค ์โดยมีสาระสาํคญั ดงันี 

1. ผลกระทบต่อตวัเอง 

1.1. ถกูผูอื้นมองในแง่ลบหรือถกูผูอื้นตาํหนิ หรือแสดงความเกลียดชงั 
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1.2. ถูกระงบัสิทธิการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ แมว้่าจะไม่แสดงตวัตนทีแทจ้ริง แต่ผู ้

โพสตข์อ้ความทีไม่สร้างสรรคก์็ทาํใหถ้กูระงบัการเป็นสมาชิกของเวบ็ไซตน์นั 

1.3. กระทบต่อหนา้ทีการงาน 

1.4. ถกูดาํเนินคดีตามกฎหมาย ในกรณีทีโพสต์ขอ้ความทีผิดกฎหมาย ผูโ้พสต์อาจ

ถกูดาํเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ละพระราชบญัญติั

ความผดิทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2. ผลกระทบต่อองคก์ร สถาบนั 

2.1. เสือมเสียชือเสียงและกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององค์กร ในวงการธุรกิจหรือ

หน่วยงานราชการ ภาพลกัษณ์องคก์รเป็นสิงทีสาํคญัมากซึงการสือสารผา่นสือสังคมออนไลน์เพียง

ขอ้ความสนั ๆ สามารถสร้างมุมลบต่อองคก์ร 

2.2. ทาํให้ลูกค้าขาดความเชือมนั แมข้้อความสัน ๆ ในสือทางสังคมออนไลน์

สามารถส่งผลกระทบต่อความเชือมนัต่อองคก์ร 

3. ผลกระทบต่อสงัคมและวฒันธรรม 

3.1. เมือมีการใชภ้าษาวิบติัหรือมีการใชภ้าษาไทยทีไม่ถูกตอ้งและมีการใชผ้ิดพลาด

เป็นประจาํจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผดิและนาํไปเขียนผดิโดยไม่รู้ตวั 

3.2. เมือมีการวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมในเรืองเชิงลบ และอาจทาํให้เกิดกรณี

พิพาทบานปลายกลายเป็นปัญหาสงัคม 

3.3. เกิดปัญหาอาชญากรรมภยัคุกคามจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ 

จากปัญหาการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์อยา่งไม่สร้างสรรคด์งักล่าวจะเห็นว่า แมจ้ะมี

เครืองมือต่าง ๆ ทีช่วยอาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลและใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

แต่ผลกระทบดา้นลบกลบัมีบทลงโทษหลากหลายและรุนแรง มีทงัผลกระทบต่อตนเองและองค์กร 

รวมถึงผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตทีมีคุณภาพ เพราะฉะนนัผูใ้ชง้านควรตระถึงผลของการใชง้าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยการไตร่ตรองถึงผลทีจะตามอยา่งละเอียดถีถว้น 

นอกจากปัญหาทีกล่าวข้างต้นทีว่าจะต้องแก้ไขเพือให้สังคมออนไลน์เป็นสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคน์นั การใชส้งัคมออนไลน์ในปัจจุบนัทีหน่วยงานเอกชนใชม้กัจะมุ่งเน้นไป

ในการทาํการตลาด ซึงเป็นสิงทีจาํเป็นในความอยูร่อดของกิจการ แต่ตลาดทีดีนนัควรเป็นการตลาด

เชิงสร้างสรรคแ์ละในเมือจะใชส้งัคมออนไลน์ในส่วนการทาํการตลาดก็ควรจะเป็นการทาํการตลาด

เชิงสร้างสรรค์ดว้ยซึงในยุคก่อนโรงเรียนมกัใชสื้อออนไลน์ในการให้ขอ้มูลต่าง ๆ ของโรงเรียน

รวมทงัการทาํการตลาดไปดว้ย ซึงอาจมีลกัษณะทีเป็นการตลาดอย่างชดัเจนและอาจเป็นลกัษณะ

การตลาดแบบแฝง อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัเมือกล่าวถึงการตลาดแนวคิดดา้นการตลาดไดเ้ปลียนไป 
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โดยแนวความคิดดา้นการตลาดเพือสงัคม (The societal marketing concept) ไดเ้ขา้มาสู่ความสนใจ

ขององค์กรต่างๆ แนวความคิดนียึดหลกัว่างานขององค์การก็คือ การพิจารณาความจาํเป็น ความ

ต้องการและความสนใจของตลาดเป้าหมายและการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหนือคู่แข่งขนัโดยยงัคงรักษาการกินดีอยู่ดีของผูบ้ริโภคและสังคม  

ลกัษณะของความคิดดา้นการตลาดเพือสังคม มีดงันี 1) มีแนวความคิดเดียวกบัแนวความคิดดา้น

การตลาด คือ มุ่งความสาํคญัทีตลาด  ความพึงพอใจและความตอ้งการของลกูคา้ 2) มุ่งความสาํคญัที

การกินดีอยูดี่และความผาสุกของผูบ้ริโภคและสงัคม 

แนวความคิดดา้นการตลาดเพือสงัคมนีถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ

เป็นมโนทศัน์ทีก่อกาํเนิดขึนท่ามกลางปัญหาความเสือมโทรมของสังคมและสิงแวดลอ้ม ปัญหา 

ต่าง ๆ เหล่านี ส่งอิทธิพลให้การดาํเนินกิจกรรมการตลาด ต้องคาํนึงถึงความสําคัญของความ

สมบูรณ์พูนสุขของผูบ้ริโภคและของสังคมเพิมเข้ามาอีก ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 

ผูบ้ริหารต้องหาดุลยภาพของความสําคัญระหว่างความพอใจของผูบ้ริโภค ผลกาํไร และความ

สมบูรณ์พนูสุขดงักล่าวใหไ้ด ้และในการทาํการตลาดตามแนวคิดนีปัจจุบนัไดอิ้งการมีส่วนร่วมทาํ

ใหเ้กิดแนวคิดการมีส่วนร่วมและการตลาดความร่วมมือ (The Age of Participation and Collaborative 

Marketing) และเมือเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้จาะเขา้สู่ตลาดกระแสหลกัตงัแต่ปี 2000 เป็นตน้มา 

และพฒันาต่อมาจนกลายเป็นเทคโนโลยีคลืนลูกใหม่ ทาํให้การเชือมโยง (Connectivity) และการ

ตอบโต ้(Interactivity) ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นไปไดง่้ายดายมากขึน เทคโนโลยีคลืนลูก

ใหม่ประกอบด้วยแรงขบัเคลือนสาํคญั 3 ประการ คือ คอมพิวเตอร์กับโทรศพัท์มือถือราคาถูก 

อินเตอร์เน็ตทีราคาตาํลง และโอเพ่นซอร์ส (Open source) ซึงเทคโนโลยีเหล่านีทาํให้ผูค้นสามารถ

แสดงออกและให้ความร่วมมือกับบุคคลอืนได้ง่ายขึน การเกิดเทคโนโลยีคลืนลูกใหม่นีว่าเป็น

จุดเริมตน้ของยคุแห่งการมีส่วนร่วม (The Age of Participation) เป็นยุคทีผูค้นสร้างสรรค์ข่าวสาร  

ไอเดียและความบนัเทิงไปพร้อม ๆ กบัการบริโภคสิงเหล่านี เทคโนโลยีคลืนลูกใหม่ทาํให้มนุษย์

เปลียนจากการเป็นผูบ้ริโภค (Consumer) ไปเป็นผูผ้ลิต (Producer) และผูบ้ริโภคในคนเดียวกัน 

(Prosumer) ทาํใหเ้กิดการเขา้สู่ยคุของการใชโ้ซเชียลมีเดีย (Social Media) 

โซเชียล มีเดีย (Social Media) เป็นแรงขบัเคลือนสาํคญัอีกอย่างหนึงของเทคโนโลยี

คลืนลกูใหม่ ซึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1.โซเชียล มีเดียเพือการแสดงออก (Expressive social media) ไดแ้ก่ บล็อก (Blog) 

 ทวิตเตอร์ (Twitter) ยทููบ (Youtube) เฟซบุ๊ก (Facebook)  เวบ็ไซตส์าํหรับแชร์รูปภาพ  เช่น  Flickr 

และเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ (Social networking sites) 
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2.โซเชียล มีเดียเพือความร่วมมือ (Collaborative social media) เช่น เว็บไซต์ วิกิพีเดีย 

(Wikipedia) และ Craigslist เป็นตน้ 

ทุกวนันีผูบ้ริโภคไดน้าํโซเชียลมีเดียมาใชแ้สดงความคิดเห็นมากขึน ผูบ้ริโภคก็สามารถ

โนม้น้าวความคิดและความรู้สึกของผูบ้ริโภครายอืนให้คลอ้งตามไดด้ว้ยการเล่าหรือแลกเปลียน

ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึงกนัและกนั โฆษณาทีบริษทัผูผ้ลิตสินคา้สร้างขึนเพือเชิญชวนให้

ผูบ้ริโภคมาซือสินคา้จึงมีบทบาทลดน้อยลงเรือย ๆ นอกจากนีผูบ้ริโภคยุคใหม่ยงัสนใจกิจกรรม

อย่างอืนด้วย เช่นเล่นวีดีโอเกม ดูหนังจากแผ่นดีวีดี  ใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มากขึน  

ดูโฆษณาสินคา้นอ้ยลง  ทาํใหโ้ซเชียลมีเดียนบัวนัก็ยงิมีบทบาทมากขึน  และจะเป็นรูปแบบของการ

สือสารการตลาดในอนาคต เพราะเป็นสือทีใชต้น้ทุนตาํ และไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหนึง ซี เค 

ปราฮาลาด และเวนกาต รามาสวามิ (C.K. Praharad and Venkat Ramaswamy, 2004) ไดบ้รรยายไว้

ในหนังสือชือ “The Future of Competition” ว่าบทบาทของผูบ้ริโภคกาํลงัเปลียนไป ผูบ้ริโภคใน

ปัจจุบนัมีจิตอาสาและตอ้งการมีส่วนร่วมมากขึน ไม่ไดเ้ป็นปัจเจกชนทีอยูโ่ดดเดียวไม่เกียวขอ้งกบั

ใคร แต่เป็นกลุ่มคนทีติดต่อกนั มีความรอบรู้ในการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ พวกเขาไม่ได้

หยดุนิงรอคอยให้เกิดการเปลียนแปลง แต่กระตือรือร้นทีจะแสดงความคิดเห็นและให้ Feedback  

แก่บริษทัดว้ย ซึงแนวคิดดงักล่าวในส่วนของการมีส่วนร่วมและการตลาดความร่วมมือนีเองทีผูว้ิจยั

ไดเ้ห็นความสาํคญัและนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเพือพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์ เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงคุณค่าเชิงสร้างสรรคเ์กิดจากการใหค้วามสาํคญัของการสร้างสงัคมออนไลน์ที

มีลกัษณะของการตลาดทีเป็นแบบมีส่วนร่วมและร่วมมือสอดแทรกอยูด่ว้ยนนัเอง 

จากแนวคิดการตลาดแบบร่วมมือมีการใช้โซเชียลมีเดียและมีการนําทัศนคติเชิง

สร้างสรรคเ์พือการพฒันาทงัผูข้ายและผูซื้อ โรงเรียนสามารถนาํมาประยุกต์ใช ้ในการสร้างสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคที์มิใช่เป็นเพียงแต่การทาํการตลาดของโรงเรียนแต่เป็นการให้ความรู้ความ

เขา้ใจในการพฒันาผูเ้รียนและผูใ้ชสื้อดว้ย ซึงแนวคิดนีสอดคลอ้งกบับทความวิจยัของ Aunchalee 

Chairatchatakul, Prapaporn Fontaburom และ Wanida Kanarkard ทีตีพิมพ์ใน International  

Journal of Information and Education Technology เรือง การใชสื้อสังคมออนไลน์ในการพฒันา

ความสมัพนัธ์ระหว่างผูป้กครองและโรงเรียนพบว่า ผูเ้ขียนไดใ้ห้ความสาํคญักบัการร่วมมือหรือ

การทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกับผูป้กครอง การจะเกิดความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ไดน้นัโรงเรียนตอ้งอาศยัการสือสารทีดีระหว่างกนั สือออนไลน์ เช่น Facebook เป็นมิติ

ใหม่หรือเรืองใหม่ทีโรงเรียนใชแ้ต่กลบัไม่มีคู่มือหรือแนวทางทีจะใช ้Facebook ของโรงเรียนอย่าง

มีประสิทธิภาพให้ผูป้กครองได้ศึกษาทําความเข้าใจก่อน ผูป้กครองมักใช้วิธีการลงมือเล่น 
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Facebook เขา้ไปใชเ้องเลย ทาํให้เล่นผิดบา้งถูกบา้งและไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากสือชนิดนีได้

อยา่งเต็มที ดงันนันอกจากการประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองทราบว่าโรงเรียนมีสือสังคมออนไลน์

ใดบา้งแลว้โรงเรียนยงัตอ้งทาํการแนะนาํวิธีการใชอ้ยา่งถกูตอ้งดว้ย นอกจากนีในงานวิจยันีผูว้ิจยัยงั

ไดก้ล่าวถึง 1) การเลือกสือทีจะใช ้2) การกาํหนดบุคลากรทีจะรับผดิชอบ 3) การกาํหนดเนือหาทีจะ

ใช ้4) การกาํหนดระยะเวลาในการใช ้ซึงทุกอย่างตอ้งผ่านการวางแผนทีดี และมีการทาํงานแบบ

เป็นคณะกรรมการโดยยดึถือคุณธรรมจริยธรรมในการใขสื้อเป็นหลกั ทงัหมดนีผูว้ิจยัเห็นว่าเห็นว่า 

สามารถไปประยกุตใ์ชเ้ป็นองคป์ระกอบการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนไดแ้ละเมือทราบถึงองคป์ระกอบของการบริหารแลว้ อีกสิงหนึงทีควร

นํามาพิจารณาหากรอบการวิจัยในส่วนของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคก์็คือ การนาํปัญหาการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มาพิจารณาเครือข่าย

สังคมออนไลน์เป็นพืนทีสาธารณะทีผูค้นสามารถสืบคน้ แสดงความคิดเห็นและนาํเสนอขอ้มูล

จาํนวนมหาศาลไดใ้นเวลารวดเร็ว โดยเฉพาะในปัจจยัทีเครืองมือต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

อยา่งสะดวก 

James (อา้งถึงใน วฒัณี ภูวทิศ, 2557) ได้กล่าวไวใ้นหนังสือ The Wisdom of Crowds  

ว่า บุคคลทีเปิดรับข่าวสารจะเกิดปัญญาและความคิดสร้างสรรคไ์ดน้นั บุคคลนันควรมีคุณลกัษณะ

สาํคญัดงันี  

1. มีความคิดทีหลากหลาย (Diversity of Opinion) ขณะเดียวกนัก็ตอ้งกลา้ทีจะคิดและ

ยอมรับความแตกต่างทางความคิดของผูอื้น  

2. มีอิสระทางความคิด (Independence) โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น

สาธารณะทีสาํคญัซึงส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวม เพือให้ทุกคนมีโอกาสแลกเปลียนและแบ่งปัน

ความคิดแบบประชาธิปไตย  

3. มีการกระจายทางความคิด (Decentralization) ไม่ใช่กระจุกอยู่กบักลุ่มใดกลุ่มหนึง 

อีกทังช่วยให้ไม่เกิดเผด็จการทางความคิด แต่ทาํให้เป็นพหุสังคมทีหลากหลายด้วยความคิดที

สร้างสรรค ์มิฉะนนัเครือข่ายสงัคมจะกลายเป็นสงัคมทีเป็นพิมพนิ์ยมเดียวกนั  

4. รู้จกัประนีประนอมทางความคิด (Aggregation) เพือใหส้งัคมส่วนรวมเกิดประโยชน์

สูงสุด 

การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์เป็นเสมือนเครืองมือทีช่วยถ่ายทอด

แนวคิดใหม่ ๆ มีการแบ่งปันองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้และการพฒันาในหลายดา้น เช่น การคิด

วิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การสร้างจิตสาํนึก เป็นตน้ นอกจากนันการใชเ้ครือข่ายออนไลน์
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อยา่งสร้างสรรค์ยงัช่วยให้ผูค้นสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมทีสงบสุข และช่วยลด

ปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ได ้

Amfield (2011) ไดร้ะบุถึงการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาและเพือเป็นการใชสื้อต่างๆ 

รวมทงัสือสงัคมออนไลน์ใหเ้กิดประโยชน์นนั ผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารโดยการวางแผน (Planning) 

การออกแบบวิธีการใช้ (Designing) การนาํไปปฏิบัติ (Implementing) และการวดัประเมินผล 

(Evaluating) เรืองนีเนน้การใชส้งัคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียน คือ ครู กบันกัเรียน แต่จากหลกัการ

นีน่าจะสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียน

กบัผูป้กครองไดด้ว้ย ซึงสุกญัญา แช่มชอ้ยเห็นสอดคลอ้งกบั Amfield และไดน้าํแนวคิดนีมาใชใ้น

การวิจยัในประเทศไทยโดยศึกษาเกียวกบั Mobile Technology in Primary Education และพบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในระดบัประถมศึกษาในเมืองมีความสนใจในการใชเ้ทคโนโลย ี(สงัคมออนไลน)์ 

สูงกว่าผูบ้ริหารในชนบทและเสนอแนะให้ผูบ้ริหารแสดงบทบาทในการให้บุคลากรเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยนีี พร้อมทงันาํไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน (สุกญัญา แช่มชอ้ย, 2016) 

นพรุจ ศกัดิศิริ (2550) ไดท้าํการวิจยัเรืองการวิเคราะห์ปัจจยัทีสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จ

ของการนาํนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบติั พบว่าปัจจยัทีสาํคญัคือ สภาพแวดลอ้มทาง

การเมือง ทศันคติของผูป้ฏิบติั การติดต่อสือสาร และทรัพยากรองคก์าร นอกจากนีจากการวิจยัเรือง 

การวิเคราะห์ปัจจยัสมัพนัธก์บัความสาํเร็จของนโยบายการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการสือสาร

เพือการศึกษาไปปฏิบติัในสถานศึกษาขนัพืนฐานยงัพบว่าปัจจยัทีสมัพนัธก์บัความสาํเร็จของการนาํ

นโยบายไปปฏิบัติ มีตัวแปร 7 ตัวทีมีความสัมพนัธ์คือ 1) ทัศนคติของผูป้ฏิบติั 2) บุคลากรใน

หน่วยงาน 3) สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 4) ทรัพยากรขององคก์ร 5) มาตรฐานและวตัถุประสงค์ของ

นโยบาย 6) การติดต่อสือสาร และ 7) สภาพแวดลอ้มทางการเมือง (นพรุจ ศกัดิศิริ, 2550) 

Fullan (2001) การพฒันาเครือข่ายและชุมชนของโรงเรียน ตอ้งทาํให้สมาชิกทุกคนใน

โรงเรียน (ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา) มีความรู้สึกเป็นเจา้ของและการเชือมต่อสัมพนัธ์กนั

อยา่งมีความหมายในการทาํให้เกิดการเปลียนแปลงผูบ้ริหารทีตอ้งการทาํให้เกิดการเปลียนแปลง 

แบบติดตามความกา้วหน้าและยืนนาน (Progressive and Lasting) ตอ้งทาํให้ครูเขา้มาเป็นผูมี้ส่วน

ร่วมในการเปลียนแปลงนี จากความหมายความสาํคญัและปัญหาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีได้

นาํเสนอมาขา้งตน้นนัจะเห็นว่า หากโรงเรียนเป็นผูต้งัตน้สร้างสงัคมออนไลน์ขึน โรงเรียนก็จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผิดชอบทงัส่วนทีเป็น Hardware และ Software ซึงหมายถึงส่วนทีเป็นเครืองมืออุปกรณ์

ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดตังการสือสารผ่านสังคมออนไลน์ โดยในส่วนของ Hardware นี

นักวิชาการหลายท่านได้ก ําหนดให้บุคลากรทีเกียวข้องเป็นส่วนหนึงของ Hardware ด้วย  

(กลัยา แมน้มินทร์, 2551; กิดานนัท ์มลิทอง, 2548) สาํหรับในส่วนของ Software ก็จะเกียวขอ้งกบั
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โปรแกรมต่างๆ ทีเลือกใช ้นอกจากมี Hardware และ Software ซึงเปรียบเสมือนมีเครืองมือแลว้  

แต่หากบริหารการใชไ้ม่เป็นก็จะทาํใหเ้สียประโยชน์ โดยเฉพาะการบริหารเพือสร้างความร่วมมือ

ทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ดงันันการมีระบบหรือกลยุทธ์การบริหารการใชท้งั Hardware 

และ Software จึงเป็นสิงสาํคญั แต่การบริหารให้เกิดการใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นจะตอ้งมี

การศึกษาทงัฝ่ายผูใ้ช ้(ผูส่้งสาร) และผูรั้บสารซึงในสังคมออนไลน์นัน ทงัฝ่ายโรงเรียนและฝ่าย

ผูป้กครองสามารถเป็นทงัผูส่้งสารและผูรั้บสารสลบักนัไปมา เพียงแต่การตงัตน้และการควบคุมตวั

สือและเครืองมือทีเป็นฐานอยูที่โรงเรียน 

จากบทความเรือง “Users of the World, unite! The Challenges and opportunities of 

Social Media” โดย Andreas M. Kaplan และ Michael Haenlein ซึงไดก้ล่าวถึง ความเป็นหนึงเดียว

ร่วมกันของผูใ้ช้สือสังคมออนไลน์ ความท้าทายและโอกาสของการใช้สือสังคมออนไลน์  

โดยผูเ้ขียนทงัสองไดร้ะบุไวใ้นส่วนหนึงของบทความถึงความสาํคญัของสงัคมออนไลน์ และยงัได้

นาํเสนอขอ้เสนอแนะ 10 ประเด็น สาํหรับบริษทัต่าง ๆ ทีจะตดัสินใจใชสื้อสังคมออนไลน์ในการ

ดาํเนินธุรกิจ เมือศึกษาขอ้เสนอแนะ 10 ประเด็นนนั จะพบว่าสามารถนาํมาประยกุต์ใชก้บัโรงเรียน

ได ้โดยผูเ้ขียนทงัสองไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 5 ประเด็น ส่วนแรกเป็นเรืองการ

ดาํเนินการทีเกียวกบัการใชสื้อ และส่วนหลงัเป็นเรืองของการทาํใหสื้อทีใชก่้อให้เกิดลกัษณะความ

เป็นสงัคม โดยสามารถอธิบายในลกัษณะการประยกุตใ์ชก้บัโรงเรียนและผูป้กครองตลอดจนชุมชน

ไดด้งันี 

ส่วนแรก 5 เรืองทีเกียวกบัการใชสื้อ (Five point about using media) 

1. เลือกอยา่งระมดัระวงั (Choose carefully) หมายถึง การรู้จกัเลือกสือสังคมออนไลน์ 

(Social media application) ทีเหมาะสมกบัเนือหาและผูใ้ช ้ซึงปัจจุบนัมีสือให้เลือกมากมาย เช่น 

Facebook Twitter Flickr เป็นตน้ โรงเรียนตอ้งเลือกใหเ้หมาะกบัเนือหาหรือสิงทีจะนาํเสนอ เช่น ถา้

เป็นขอ้มลูยาว ๆ อาจใช ้Facebook ดีกว่า Twitter เป็นตน้ นอกจากนันสือทีเลือกตอ้งสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการและความนิยมในการใชข้องผูที้จะเขา้มาใชสื้อสงัคมออนไลน์ทีโรงเรียนเลือกดว้ย 

2. เลือกสือสาํเร็จหรือจดัทาํขึนเอง (Pick the application or make your own) เมือมี

ขอ้มูลเบืองตน้เกียวกับเนือหาทีจะใช้และผูใ้ชสื้อสังคมออนไลน์แลว้ ก็ตอ้งตดัสินใจว่าจะใชสื้อ

สาํเร็จรูปหรือสร้าง/จดัทาํขึนเอง แบบใดจะคุม้ค่ากว่า หรืออาจทาํไดโ้ดยการไปร่วมใชสื้อทีมีอยูแ่ลว้

ไปแฝงตวักบัสือนนั ๆ เช่น ไปใช ้Website ของหน่วยงานทีดูแลรับผิดชอบโรงเรียนอยู่ เช่น ขอนาํ

ขอ้มลูไปนาํเสนอเผยแพร่ใน Website ของสาํนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) เป็นตน้ 
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3. ตอ้งใชกิ้จกรรมผ่านสือต่าง ๆ อย่างเกือกูลส่งเสริมกนั (Ensure activity alignment) 

ในการเลือกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการโพสตรู์ป วิดีโอคลิป หรืออืน ๆ ผ่านสือสังคมออนไลน์ต่างๆ 

หลายช่องทางในกิจกรรมประเด็นเดียวกนัและขณะเดียวกนั เช่น เสนอข่าวเกียวกบัผลการเรียนการ

สอบของนกัเรียนดีเด่นผ่านทงั Website, Youtube, Line และอืนๆ โดยอาจใชรู้ปแบบการนาํเสนอ

เหมือนกนั เช่น ใชรู้ปภาพหรืออาจใช้รูปแบบต่างกนั เช่น สําหรับ Website ใช้รูปภาพ สาํหรับ 

Youtube ใช ้Video clip โรงเรียนต้องแน่ใจว่ารูปแบบและกิจกรรมทงัหลายนันต้องเกือกูลกัน  

ไม่ขดัแยง้กนั 

4. วางแผนการบูรณาการการใช้สือ (Media plan integration) สือสังคมออนไลน์ที

ต่างกนั นาํเสนอกิจกรรมหรือประเด็นเดียวกนั แต่นาํเสนอในรูปแบบทีต่างกนั อาจก่อให้เกิดผลที

ต่างกนั เช่น การนาํเสนอผลการเรียนดีเด่น โดยนาํภาพนักเรียนทีไดรั้บรางวลัเผยแพร่ใน Website 

โรงเรียนและ Website ทีเป็นเครือข่าย อาจจะเพียงพอให้ผลทีดีมากกว่า การทาํวิดีโอคลิปและ

นาํเสนอผ่าน Youtube ซึงโรงเรียนตอ้งรู้จกัการวางแผนเลือกใชสื้อ วิธีการ/รูปแบบการนาํเสนอ 

และงบประมาณทีตอ้งใช ้สุดทา้ยตอ้งรู้จกัเลือกใหเ้หมาะกบัรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการให้

รับและโตต้อบสือนนัๆ ดว้ย 

5. ทาํใหทุ้กคนเขา้ถึงสือและขอ้มลูนนัได ้(Access for all) ในการทาํให้ทุกคนเขา้ถึงสือ

และขอ้มูลไดน้ันเป็นส่วนหนึงของการสร้างสังคมออนไลน์ยิงมีผูเ้ขา้มาร่วมในกลุ่มสังคมนีมาก

โรงเรียนก็จะมีโอกาสเผยแพร่ขอ้มูลไดม้าก คนทีจะเขา้ถึงสือนีไดน้ันตอ้งรวมถึงบุคลากรภายใน

โรงเรียนซึงจะเป็นผูมี้ส่วนเสริมสร้างขอ้มลูต่างๆ และนาํขึนเผยแพร่ดว้ย 

ส่วนหลงั 5 ประเด็นทีเกียวขอ้งกบัการทาํให้สือนีเป็นสังคม (Five points about being 

social) คือ 

1. ตอ้งตืนตวั (Be active) ในการสือสารทางสงัคมออนไลน์นนั ขอ้มลูต่างๆ ควรจะตอ้ง

เป็นขอ้มลูทีสดใหม่และน่าสนใจมีการปฏิสัมพนัธ์แบบทนัทีทนัเวลา (Real Time) ซึงเป็นสิงทีทา้

ทายโดยเฉพาะการมีผูที้โพสต์ขอ้ความทีเป็นลบต่อโรงเรียน ผูบ้ริหารก็จะตอ้งทาํการตอบไม่ใช่

หลีกเลียงละเลยหากแต่ตอ้งมีวิธีการตอบแบบสร้างสรรค ์

2. ตอ้งทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ (Be interesting) หากตอ้งการให้คนในสังคมออนไลน์

ติดตามขอ้มูลในสือทีนาํเสนอตอ้งศึกษาให้เข้าใจ ความสนใจ ความตอ้งการ และปฏิกิริยาต่าง ๆ 

ของคนในสงัคมออนไลน์นนัก่อน เพือเลือกการใชสื้อ กิจกรรมและวิธีการนาํเสนอใหเ้หมาะสม 

3. ตอ้งรู้จกัถ่อมตน (Be humble) ในเรืองนีหมายถึง การทีโรงเรียนจะเลือกใชสื้อหรือ

อุปกรณ์ใดโรงเรียนตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาในเรือง/สิงนันมากเพียงพอทีจะเขา้ใจและเลือกใช้

รวมถึงใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง ไม่ใช่คิดเองว่าสิงทีจะใชคื้อเรืองง่ายๆทีใครๆ ก็ใชอ้ยู่ มิฉะนันอาจเกิด
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ปัญหาในภายหลงัได ้เช่น หากโพสต์ข้อความใดไปในสือทีมี Link เชือมกันหลายประเภทแต่

ขอ้ความนนัเกิดมีผลลบและตอ้งการจะแกไ้ขขอ้ความหรือลบออก แต่ขาดความรู้ในการดาํเนินการ

อาจลบไดไ้ม่หมดทุกสือ เป็นตน้ 

4. ตอ้งรู้จกัทาํอะไรแบบธรรมดา (Be unprofessional) ในการใชสื้อออนไลน์นันตอ้งมี

ศิลปะ การนําเสนอข้อมูลทีเป็นทางการเกิดไปอาจไม่ได้รับการสนใจจากคนในสังคมออนไลน์ 

ดงันันโรงเรียนต้องเพิมความมีสีสันความสนุกสนาน ความตลกแบบมีสาระไวใ้นเนือหาให้เกิด

ความเป็นธรรมดาๆ ไม่เป็นพิธีการ 

5. ต้องมีความซือสัตย ์(Be honest) การมีความซือสัตยนี์ไม่ไดห้มายถึงการมีความ

ซือสตัยเ์กียวกบัขอ้มลูทีนาํเสนอเท่านนั แต่หมายถึงความซือสตัยใ์นการใชสื้อสาธารณะ หากสือใด

มีนโยบายทีจะไม่รับขอ้มลูประเภททีโรงเรียนตอ้งการนาํเสนอโรงเรียนก็ตอ้งยอมรับและไม่ใชช่้อง

โหว่ของเทคโนโลยแีทรกขอ้ความของตนเขา้ไป ดงัเช่นทีดาราหลายรายขอให้แฟนคลบัไม่โพสต์

ขายสินคา้ในอินสตราแกรม (Instagram) ของตน เป็นตน้ (Kaplan M. Andndreas and Haenlein 

Michael, 2010) 

ในเอกสาร “5 Great ways School can use Social Media to Engage Parent & Family”  

ทีจดัทาํโดยสถาบนั “The Parent Institute” (The Parent Institute, 2014) ระบุว่า จากการวิจยัพบว่า 

การทีผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาของเด็กจะทาํให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนของเด็ก

สูงขึน โดยการเข้ามามีส่วนร่วมนันทาํได้หลายช่องทาง และการให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

ปัจจุบนัก็ไดเ้ปลียนแปลงไปมาก ปัจจุบนัเกิดมิติของการใหค้วามร่วมมือในรูปแบบใหม่คือ การให้

ความร่วมมือผา่นทางสงัคมออนไลน์ ซึงหากทาํแลว้เกิดผลดีต่อการศึกษาของเด็กก็นบัไดว้่าเป็นการ

ใหค้วามร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ โดยสถาบนั “The Parent Institute” ไดท้าํการศึกษาและเสนอแนะ

วิธีการทีโรงเรียนจะใช้สือสังคมออนไลน์ในการดึงให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาไว ้5 ประการ ดงันี 

1. เพิมช่องทางสือสาร (Extend Outreach) โดยปัจจุบันผูป้กครองหันไปใช้โทรศพัท์มือถือ

และแทปเล็ต ในการค้นหาและอ่านข้อมูลทีมีการสือสารมาจากแหล่งต่างๆ มากกว่าการใช้

คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค จึงทาํใหเ้กิดสงัคมออนไลน์ขึน การใชส้งัคมออนไลน์

อย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนจึงต้อง 1) ทาํการสํารวจว่าผูป้กครองส่วนชอบและเลือกใช้

เครือข่ายออนไลน์ประเภทใด 2) ทาํงานร่วมกบับุคลากรดา้นสือสงัคมออนไลน์เพือดาํเนินการดา้น

เครือข่ายใหส้อดคลอ้งกบัการใชข้องผูป้กครอง 3) ทาํการประชุมและเผยแพร่ใหค้วามรู้ในการใชสื้อ

สงัคมออนไลน์ของโรงเรียนแก่ผูป้กครองและชุมชน 4) ทาํการกาํหนดเนือหาสาระต่างๆ ทีจะใช้

สือสารใหเ้หมาะสม 
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2. เผยแพร่ขอ้มลูสาํคญัจาํเป็น (Broadcast Critical Information) ในกรณีทีมีวิกฤติต่างๆ 

เช่นมีความผดิปกติทางภูมิอากาศแบบฉุกเฉิน โรงเรียนก็ควรใชส้งัคมออนไลน์แจง้ข่าว ซึงอาจเพิม

ประสิทธิภาพและเพิมช่องทางการแจง้โดย 1) ขอให้ผูป้กครอง “Like” หรือสมคัรเป็นผูติ้ดตาม 

“Follow” สือสงัคมออนไลน์ต่างๆ ของโรงเรียน เช่น Facebook และ Twitter 2) จดัการประสานงาน

กบัโรงเรียนอืนๆ เพือใหใ้ชแ้ฮ็ทแท็ก “#” สัญลกัษณ์ในการเจาะเขา้สู่ขอ้มูลแบบเจาะจง เพือทาํให้

ผูใ้ชง้านสือสงัคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครองจากโรงเรียนใดก็จะไดเ้ขา้ถึงขอ้มูลสาํคญัจาํเป็น

เช่นเดียวกนัทุกโรงเรียน 

3. สร้างชุมชนและสร้างความเข้าใจต่อกัน (Build Community and understanding) 

นอกจากทีโรงเรียนจะใชสื้อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ สังคมออนไลน์ยงัเป็นทีที

เปิดโอกาสใหเ้กิดการสือสารสองทางระหว่างกนั ทงัโรงเรียนกบัผูป้กครองและระหว่างผูป้กครอง

ดว้ยกนัเอง เป็นการส่งเสริมให้เกิดช่องทางการทาํความเข้าใจต่อกนัมากขึน ซึงโรงเรียนอาจใช้

วิธีการหรือเทคนิคในการบริหารจดัการสงัคมออนไลน์โดยการจดักลุ่มผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ นอกจาก

การเป็นกลุ่มรวมสาธารณกลุ่มใหญ่ ยงัอาจแยกเป็นกลุ่มยอ่ยเฉพาะกิจไดด้ว้ย เช่น แยกเป็นกลุ่มทีอยู่

ในโครงการพิเศษโครงการใดโครงการหนึง หรือกลุ่มทีมีความสนใจในเรืองใดเรืองหนึงไดโ้ดย

สมคัรใจ ทงันีโรงเรียนตอ้ง 1) กาํหนดนโยบายในการใชสื้อสังคมออนไลน์ให้บุคลากร นักเรียน

และผูป้กครองใช ้2) จาํกดัผูเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมบางอย่างทีจาํเป็นตามความเหมาะสม 3) ห้ามการ

เผยแพร่ (Share) ภาพนกัเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 4 ) ไม่ควรนาํเสนอแลว้ทิงไปไม่

ติดตามผล (Don’t post and run) เมือโพสตอ์ะไรแลว้ตอ้งติดตามการตอบกลบัเสมอ 

4. เผยแพร่ขอ้มูลทางบวก (Spread Positive News) ผูบ้ริหารควรใชสื้อสังคมออนไลน์

ในการใหข้อ้มลูทางบวกต่างๆ แก่ผูป้กครอง และชุมชนใหไ้ดท้ราบข่าวดี ๆ ข่าวและขอ้มลูทีมีความ

สร้างสรรค์เพือเสริมสร้างความมนัใจในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน และเพือสร้างความ

ภาคภูมิใจในสิงต่างๆ ทีเป็นข่าวดีๆ ทีโรงเรียนได้นาํเสนอ/โพสต์ลงสือสังคมออนไลน์ แต่ทงันี

โรงเรียนตอ้งใชว้ิธีการนาํเสนอทีต้อง 1) นาํเสนอเรือง/ประเด็นดีๆ ทีเกิดขึนทุกเรืองทีมีลกัษณะ

เดียวกนั ไม่เลือกนาํเสนอบางเรืองและละทิงบางเรือง และตอ้งทาํให้ต่อเนืองไปเรือย ๆ 2) นาํเสนอ

สิงทีใหม่สดทนัเหตุการณ์ดว้ย 

5. เป็นแหล่งขอ้มลูออนไลน์ดา้นการเรียนรู้สาํหรับผูป้กครอง (Be a Source for Online 

Parent Learning) โรงเรียนควรใชสื้อสังคมออนไลน์ทั วไป ๆ แทรกไวใ้น Website หรือทาํเป็น 

Poster การ์ตูนเพือการศึกษาและแบบเป็นทางการ เช่น การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทีมีการให้
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ประกาศนียบตัรในการเรียนแก่ผูป้กครองดว้ย โดยสิงเหล่านีจะตอ้งเป็นสิงทีไปสนับสนุนให้เกิด

ผลดีต่อการเรียนรู้ และพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาของเด็กดว้ย 

สรุปว่า การสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง กลุ่มผูใ้ชสื้อดิจิทลั

เป็นเครืองมือปฏิบติัการทางสงัคม เพือใชสื้อสารระหว่างกนัในเครือข่ายทางสงัคมผา่นเว็ปไซต์และ

โปรแกรมใดๆ ทีมีการเชือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต โดยให้ผูใ้ชท้งัทีเป็นผูสื้อสารและผูรั้บสารมีความ

ร่วมมือกนั นนัคือระหว่างโรงเรียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบในการ

สร้างและการใชส้งัคมออนไลน์เพือประโยชน์ทางการศึกษาสอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการศึกษา

ตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

2.1.4 สรุปแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

ตารางที 2.2 การสงัเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน ์

 

ที การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

รายชือนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ 
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1 การวางแผนการใชส้ังคมออนไลน์ / /  / / /  / / / 

 การกาํหนดมาตรฐานและวตัถุประสงคข์อง

นโยบาย 
  /        

2 การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง / / / / / /  /  / 

 ทศันคติของบุคลากร /  /        

3 การสาํรวจความคิดเห็นของผูป้กครอง      /    / 

4 การเลือกสือ      /   /  

 ทรัพยากรขององคก์ร   /        

5 การกาํหนดวิธีการใชสื้อ /    /   / /  
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ตารางที 2.2 (ต่อ) 

 

ที การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

รายชือนักวิชาการและหน่วยงานต่าง ๆ 
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 การติดต่อสือสาร   /      /  

6 การกาํหนดเนือหาสาระทีจะใช ้ /    / /  /   

7 การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใช ้     /   /   

 สภาพแวดลอ้มทางสังคม   /      /  

8 การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี     / / / /  / 

 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์และสงัเคราะห์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครไดจ้ากการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องและนําองค์ประกอบการบริหารความร่วมมือดังกล่าวไปให้

ผูท้รงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมเพือใช้เป็นกรอบการวิจัยครังนี ในส่วนของการทบทวน

วรรณกรรมและวิเคราะห์สังเคราะห์แลว้ผูว้ิจัยพบว่ามีองค์ประกอบ ดงันี 1) การวางแผนการใช้

สาํหรับสงัคมออนไลน ์2) การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง 3) การสาํรวจความคิดเห็นของผูป้กครอง

4) การเลือกสือ 5) การกาํหนดวิธีการใชสื้อ 6) การกาํหนดเนือหาสาระทีจะใช ้7) การให้ความรู้แก่

ผูป้กครองในการใช ้8) การสร้างความสมัพนัธอ์นัดี 

 

2.2 แนวคดิเกยีวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยัและหลกัการพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยัและ

หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั พบว่ามีประเด็นทีควรนาํเสนอดงันี 1)  แนวคิดและปรัชญาของการ

จดัการศึกษาปฐมวยั 2) หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 3) ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัพฒันาการและทฤษฎี

DPU



38 

การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั และ 4) หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และ 5) สรุปแนวคิด

การจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

2.2.1 แนวคิดและปรัชญาของการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 

การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั หมายถึง การจดัการศึกษาให้แก่เด็กระยะแรก ทีมุ่ง

เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพือให้เด็กได้รับการพฒันาทุกด้านอย่างครอบคลุม อนัได้แก่การ

ส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญารวมทงัพฒันาคุณธรรม และ

เสริมบุคลิกภาพทีเหมาะสมเพือเป็นพืนฐานไปสู่การดาํรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขและมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ในขนัต่อไปตามศกัยภาพแห่งตน นอกจากนีการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั ยงัมี

ความสาํคญัต่อการวางรากฐานในการพฒันาประเทศ เพราะการพฒันาประเทศนันตอ้งเริมตน้จาก

การพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ โดยให้เป็นทังคนเก่งและคนดี เป็นบุคคลทีมีสติปัญญา

ความสามารถและมีคุณธรรม ซึงมีคุณสมบติัต่างๆ เหล่านี จะตอ้งไดรั้บการปลูกฝัง อบรม สั งสอน

ตงัแต่ยงัเด็ก ทีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากสถาบนัทางสังคมทุกสถาบนัร่วมมือกนัพฒันาเด็กตงัแต่

เยาวว์ยั (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542) ซึงสอดคลอ้งกบั Hymes (1969) ทีกล่าวว่า “การจดัการศึกษา

ปฐมวยั” หมายถึง การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กทีมีอายตุงัแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซึงการจดัการศึกษา

ดงักล่าวจะมีลกัษณะพิเศษทีแตกต่างไปจากระดบัอืนๆ ทงันีเพราะเด็กในวยันีเป็นวยัทีสาํคญัต่อการ

วางรากฐานบุคลิกภาพและพฒันาทางสมอง หลกัการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั คือ การจัดการ

ศึกษาระดบัอนุบาลทีดีนัน ย่อมไม่ใช่จดัตามใจชอบ หรือชุมชนตอ้งการเพียงอย่างเดียว เพราะถา้

หากความตอ้งการนนัเกิดจากความไม่เขา้ใจและไม่เป็นไปตามหลกัการจดัการศึกษาก็ย่อมจะสร้าง

ความเสียหายแก่เด็กไปตลอดชีวิต และหากความผิดพลาดนีเกิดกับเด็กเป็นวงกว้างย่อม

กระทบกระเทือนถึงคุณภาพของพลเมืองของชาติ ทาํให้การพฒันาประเทศไม่ดีเท่าทีควร ด้วย

เหตุผลดงักล่าว ผูที้เกียวขอ้งในการจดัการศึกษาระดบัอนุบาลว่าควรเป็นเช่นไร จึงจะมีผลทีดีต่อเด็ก

ไปตลอดชีวิต (ราศี ทองสวสัดิ, 2529) จะเห็นว่าการจดัการศึกษาระดบัอนุบาลมีความสาํคญัต่อการ

พฒันาของประเทศชาติอย่างมาก ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

แกไ้ขเพิมเติมฉบบัที 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 18 ทีระบุให้มีการจดัการศึกษาระดบัอนุบาล และสถาน

พฒันาเด็กระดบัอนุบาล และไดก้ล่าวถึง การศึกษาระดบัปฐมวยัว่า คือ การศึกษาก่อนประถมศึกษา 

เป็นการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็ก ทีมีอายุสามปีถึงหกปี เพือเป็นการวางรากฐานชีวิต และการเตรียม

ความพร้อมของเด็กทงัทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและการอยู่ร่วมในสังคม 

นอกจากนนัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัตงั “สถาบนัแห่งชาติเพือการศึกษา

สาํหรับเด็กปฐมวยั” ในปี พ.ศ.2542 ขึน พร้อมประกาศว่า การศึกษาปฐมวยั คือการสร้างคน  

สร้างชาติ  
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ความหมาย และหลกัการดงักล่าวเป็นทีมาของหลกัการจดัการศึกษาเด็กก่อนวยัเรียน  

การส่งเสริมพฒันาการของเด็กให้พร้อมทีจะดาํเนินชีวิตในภายภาคหน้าขึนอยู่กบัการวางรากฐาน

ขันต้นให้แก่เด็กในระยะทีเด็กกาํลงัพฒันา ดังนัน การจัดการศึกษาของเด็กในวยันีเป็นช่วงที

พฒันาการทุกดา้นเจริญอยา่งรวดเร็ว การพฒันาเด็กในช่วงนีจะเป็นการวางพืนฐานใหเ้ด็กไดด้าํเนิน

ไปโดยมีพืนฐานทางเจตคติทีถกูตอ้ง มีอุปนิสยัทีดีใหแ้ก่เด็กตามความสามารถและเหมาะสมกบัวยั

ของเด็ก  ก็จะทาํใหเ้ด็กไดเ้กิดการพฒันาไปไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพในทุกๆดา้นต่อไปในอนาคต ดงันนั

การจดัการศึกษาเพือพฒันาการเด็กในช่วงนีจึงเป็นพืนฐานของการพฒันาชาติอยา่งแทจ้ริง 

แนวคิดและปรัชญาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยพัฒนามาเรือย ๆ ตังแต่สมัย

อริสโตเติลทีกล่าวมาแลว้นัน นาํมาสู่แนวคิดในการจดัการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนั ซึงไดมี้การ 

บูรณาการจากแนวคิดและปรัชญาทงัหลายเขา้ดว้ยกนัและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั

วยั ซึงแนวคิดทีโรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ใชมี้ดงันี (สถาบันแห่งชาติเพือการศึกษาสาํหรับเด็ก 

ปฐมวยั, 2544) 

2.2.1.1 การจดัการศึกษาแบบนีโอ ฮิวแมนนิส (Neo–Humanist  Education) แนวคิดนี

เชือว่าสิงแวดลอ้มและการศึกษาในวยัตน้ๆของชีวิต  มีอิทธิพลเป็นอย่างยิงต่อความเฉลียวฉลาด 

คุณธรรมและความสุขของคนเรา โดยเชือว่าความเก่ง ความฉลาด ซึงเป็นศกัยภาพทีมีอยู่ในตัว

มนุษย ์แต่มนุษยดึ์งศกัยภาพดังกล่าวออกมาใช้แค่ 5-10 เปอร์เซนต์เท่านัน ทงัๆทีมนุษยส์ามารถ

พฒันาศกัยภาพตวัเองไดสู้งสุดมากกว่านี  และเชือว่าความเป็นคนทีสมบูรณ์นันเกิดจากศกัยภาพที

สาํคญั 4 ดา้นคือ ร่างกาย (Physical) จิตใจ (Mental) ความมีนาํใจ (Spiritual) วิชาการ (Academic) 

ทงั 4 ดา้น คือ หลกัการสู่ความเป็นคนทีสมบูรณ์ การศึกษาทีดีจะตอ้งจดัใหค้รบทงัหมดนี 

2.2.1.2 การศึกษาวอลดอร์ฟ (Waldorf  Education) เป้าหมายของการศึกษาวอลดอร์ฟ 

คือ ช่วยให้มนุษยบ์รรลุศกัยภาพสูงสุดทีตนมีและสามารถกาํหนดความมุ่งหมายและแนวทางแก่

ชีวิตของตนไดอ้ยา่งมีอิสระตามกาํลงัความสามารถของตน แต่มนุษยจ์ะบรรลุศกัยภาพสูงสุดของตน

ไม่ได ้ถา้เขายงัไม่มีโอกาสไดส้มัผสัหรือคน้พบส่วนต่างๆ หลายส่วนในตนเอง ดว้ยเหตุนีการศึกษา

วอลดอร์ฟจึงเนน้การศึกษาเรืองมนุษยแ์ละความเชือมโยงของมนุษยก์บัโลกและจกัรวาล สอนให้

มนุษยรู้์จกัจุดยนืทีสมดุลของตนในโลก เนน้ความสาํคญัของการสร้าง สมดุลใน 3 วิถีทางทีบุคคล

สัมพนัธ์กับโลก คือ ผ่านกิจกรรมทางกาย ผ่านอารมณ์ความรู้สึก และผ่านการคิดการศึกษาวอ

ลดอร์ฟจึงมุ่งพฒันาเด็กใหเ้ป็นมนุษยที์มีบุคลิกภาพทีสมดุลกลมกลืน และให้เด็กไดใ้ชพ้ลงัทุกดา้น 

ไม่ว่าจะเป็นดา้นสติปัญญา ดา้นศิลปะ และดา้นการปฏิบติัอยา่งพอเหมาะ 

2.2.1.3 การจดัการศึกษาแบบมอนเตสซอรี (Montessori Education) สรุปหลกัการของ

การสอนได ้5 ประเด็น คือ ประการแรก เด็กจะตอ้งไดรั้บการยอมรับนับถือ (Respect for the child) 
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เพราะเด็กแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะของเขา การจดัการศึกษาให้แก่เด็ก ควรจะเหมาะสมกบัเด็กแต่

ละคน ประการทีสองเด็กมีจิตทีซึมซาบได ้(The Absorbent Mind)  เด็กคือผูใ้ห้การศึกษาแก่ตนเอง 

ใชจิ้ตในการแสวงหาความรู้ เด็กซึมซาบขอ้มลูต่างๆเขา้ไปในจิตของตนได ้พฒันาการของจิตทีซึม

ซาบได ้มี 2 ระดบั คือ อายตุงัแต่แรกเกิดถึง 3 ปี เป็นช่วงทีจิตซึมซาบโดยไม่รู้สึกตวั (Unconscious 

absorbent mind) อาย ุ3-6 ปี เป็นช่วงทีจิตซึมซาบโดยรู้สึกตวั (Conscious absorbent mind) โดยเลือก

สิงทีประทบัใจจากสิงแวดลอ้ม และพฒันาประสาทสัมผสัต่างๆ ประการทีสาม ช่วงเวลาหลกัของ

ชีวิต (Sensitive Period) วยั 3-6 ปี ช่วงเวลานีเด็กจะรับรู้ได้ไวและเรียนรู้ทกัษะเฉพาะอย่างได้ดี 

ถึงแมเ้ด็กจะอยู่ในช่วงเวลาหลักเหมือนกัน จังหวะเวลาของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกัน หรือ

ผูป้กครองจาํเป็นจะตอ้งหาช่วงเวลาของเด็กจดัใหเ้ด็กประสบความสาํเร็จไดสู้งสุด ประการทีสีการ

ตระเตรียมสิงแวดลอ้ม (The Prepared Environment) จุดมุ่งหมายเพียงเพือให้เด็กมีอิสระจากการ

ควบคุมของผูใ้หญ่เป็นสถานทีทีเด็กจะได้ทําสิงต่างๆ เพือตนเอง ห้องเรียนในอุดมคติของ 

มอนเตสเซอรี คือเด็กเป็นศนูยก์ลางและมีส่วนร่วมในการเรียน หอ้งเรียนจะตอ้งเป็นทีๆเด็กสามารถ

ทาํสิงต่างๆได ้เล่นอุปกรณ์ทีวางไวอ้ย่างมีจุดมุ่งหมายและให้การศึกษาแก่ตน อิสระเป็นลกัษณะ 

ทีสาํคญัของการตระเตรียมสิงแวดลอ้ม เมือเด็กมีอิสระภายในสิงแวดลอ้ม เลือกทาํอุปกรณ์ดว้ย

ตนเอง เขาจะซึมซาบสิงต่างๆ จากตรงนนั ประการทีห้า การศึกษาด้วยตนเอง (Self–or Auto 

Education) เด็กสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองจากการทีเด็กมีอิสระในสิงแวดลอ้มทีจดัเตรียมไวอ้ย่าง

สมบูรณ์ เด็กมีสิทธิทีจะเรียนรู้ระเบียบวินัยของชีวิต ได้มีโอกาสแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 

สามารถควบคุมการเคลือนไหวของตนเองได ้

2.2.1.4 การจดัการศึกษาแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia Approach) วิธีการมอง

เด็ก (The image of the children) เด็กในสายตาของครูเรกจิโอ คือ ผูที้เต็มไปดว้ยความสมบูรณ์

แข็งแรง และพลงัเด็กมีลกัษณะทีเป็นตวัของตวัเอง มีศกัยภาพและความสามารถในตนเอง มีความ

ปรารถนาทีจะเติบโตและงอกงาม ความอยากรู้อยากเห็น ความสามารถเป็นทีน่าพิศวง และความ

ปรารถนาทีจะสมัพนัธแ์ละสือสารกบัผูอื้น ซึงปรากฏขึนมาตงัแต่แรกเกิด และเป็นองค์ประกอบที

สาํคญัเพือความอยูร่อดและความเป็นอนัหนึงเดียวกบัเผ่าพนัธุ์ทีตนถือกาํเนิดมา ครูจะตอ้งรับรู้ถึง

ศกัยภาพของเด็กอยา่งถ่องแท ้เพือสร้างงานและสิงแวดลอ้มทีใหเ้ด็กมีประสบการณ์ทีจะสนองตอบ

ต่อศกัยภาพของเด็กอย่างเหมาะสม ครูเรกจิโอมองว่าโรงเรียนสําหรับเด็กๆ เป็นทีบูรณาการ

สิงมีชีวิตทีหลากหลายและแตกต่าง เป็นสถานทีใชชี้วิตร่วมกนัและมีสัมพนัธภาพร่วมกนัระหว่าง

ผูใ้หญ่และเด็กทีหลากหลายและแตกต่าง ดงันัน การดาํเนินการจึงคาํนึงถึงองค์ประกอบทงั 3 คือ 

เด็ก ครอบครัว และครู การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนจึงมุ่งจดัโรงเรียนทีให้ความรู้สึกอบอุ่น 

และเป็นมิตรสาํหรับทุกคน 

DPU



41 

2.2.1.5 การจดัการศึกษาแบบวิถีพุทธ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติไทยคนส่วน

ใหญ่ในประเทศก็นบัถือศาสนาพุทธ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพราะ

พุทธศาสนามีความสาํคญัต่อการศึกษาไทยสูงมากในอดีตสถานศึกษาแห่งแรกของคนไทยก็คือวดั

ซึงเป็นสถานทีเพาะเลียงคนตังแต่วยัเยาว์ให้เกิดความเคยชินกบัความดีงามสังคมไทยและวดัจึง

แยกกนัไม่ออก จะสงัเกตเห็นไดว้่าโรงเรียนจะตงัอยู่ใกลว้ดัเสมอและยงัมีให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบนั 

แต่ความกา้วหน้าในเทคโนโลยีสมยัใหม่การเปิดรับวฒันธรรมต่างชาติเขา้มาในสังคมไทยทาํให้

วฒันธรรมอนัดีงามของเราไม่มีความสาํคญั อีกทงัการเรียนการสอนในปัจจุบนัก็ไม่มีวิชาศีลธรรม

เหมือนเมือ 20 กว่าปีทีผา่นมา หรืออาจไปรวมอยูใ่นวิชาสงัคมศึกษาแลว้ ความเจริญต่างๆทีเขา้มามี

บทบาทต่อชีวิตประจาํวนัของสังคมไทยทาํให้ทงัผูใ้หญ่ทงัเด็กไม่สนใจและละเลยความเป็นชาว

พุทธไปมากขึนยกตวัอยา่งเช่น การเขา้วดัทาํบุญในวนัพระก็มีนอ้ย อา้งเพียงไม่มีเวลา หรือการไหว้

ทีสวยงามซึงเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยโดยแทว้่าเวลาเดินผา่นคุณครูหรือผูใ้หญ่ในโรงเรียนตอ้งยก

มือไหวด้ว้ยความนอบนอ้มหรือกม้ตวัเลก็นอ้ยแลว้ค่อยเดินผ่านไปก็ไม่ทาํมีแต่จะวิงชนเสียดว้ยซาํ 

การไหวแ้ม่พ่อ การไหวข้อบคุณเวลาทีผูใ้หญ่ให้ของ หรือการพูดทีไพเราะก็มีให้เห็นน้อยมาก

เพราะฉะนันถา้จะตอ้งมาเริมตน้ปลูกฝังสิงทีดีให้กบัเด็กผูใ้หญ่ควรเป็นตวัอย่างทีดีให้กบัเด็กดว้ย 

หรือการทีจะสนบัสนุนใหโ้รงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทวัไปทีนาํหลกัธรรมพระพุทธศาสนามาใช ้

หรือประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพฒันา

ตามหลกัไตรสิกขา 

ศีล คือ พฤติกรรม / วินยัในการดาํเนินชีวิตทีดีงามต่อตนเอง และผูอื้น 

สมาธิ คือ พฒันาจิตใจใหมี้คุณภาพ  มีสมรรถภาพ มีจิตใจเขม้แข็งสงบสุข 

ปัญญา คือ มีความรู้ทีถกูตอ้ง  มีศกัยภาพในการคิด มีการแกปั้ญหาทีแยบคาย 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านการพฒันา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทาง

คุณค่าแทใ้ชก้ระบวนการทางวฒันธรรมแสวงปัญญา และมีวฒันธรรมเมตตา เป็นฐานการดาํเนิน

ชีวิตโดยมีผู ้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา เน้นการจัดสภาพทุก ๆ ด้าน  

เพือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนพฒันาตามหลกัพุทธธรรมอย่างบูรณาการทีส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอก

งามของชีวิต มีสติสมัปชญัญะอยูเ่สมอ 
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ตารางที 2.3 การสงัเคราะห์คุณค่าความตอ้งการ/จุดเนน้พฒันาการของเด็กปฐมวยัในดา้นต่างๆ ตาม

รูปแบบการจดัการศึกษาปฐมวยัทีหลากหลาย 

 

ที รูปแบบการจดัการศึกษา 

คุณค่าความต้องการของ 

เด็กปฐมวัยด้านต่าง ๆ 

สรุปแนวคดิรวบยอด 
ดา้น

ร่างกาย 

ดา้น

อารมณ์-

จิตใจ 

ดา้น

สังคม 

ดา้น

สติปัญญา 

1 แบบนีโอฮิวแมนนิส     

ความเป็นคนที

สมบูรณ์เกิดจากการ

พฒันา 4 ดา้น คือ 

ร่างกาย จิตใจ ความมี

นาํใจ และวิชาการ 

2 แบบวอลดอร์ฟ     
สอนใหรู้้จกัจุดยนืที

สมดุลของตนเอง 

3 แบบมอนเตสเซอรี     
เนน้ความเป็นอิสระใน

การเรียนรู้ 

4 แบบเรกจิโอ เอมิเลีย    - 

คาํนึงถึงเดก็ ครอบครัว

และครูเป็นสาํคญั / จดั

โรงเรียนใหมี้ความ

อบอุ่น  

5 แบบวิถีพุทธ     

นาํหลกัธรรม

พระพุทธศาสนามาใช ้

หรือประยกุตใ์ชใ้นการ

บริหารและการพฒันา

ผูเ้รียนโดยรวมของ

สถานศึกษา 

สรุปรวม 5 5 5 4  

 

จากตารางสงัเคราะห์คุณค่าความตอ้งการ/จุดเนน้พฒันาการของเด็กปฐมวยัในดา้นต่างๆ

ดงักล่าวขา้งตน้  จะพบว่า ทุกแนวคิดจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกันคือ เน้นให้เด็กมีพฒันาการ

เหมาะสมตามวยั  เพือทีจะพฒันาศกัยภาพของเด็กให้ครบ 4 ดา้นไปพร้อมกัน ทังด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึงถึงแมบ้างทฤษฎีเราจะเห็นว่าเน้นไปทีด้านใดด้านหนึง
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โดยเฉพาะ ไม่ปรากฏการพฒันาครบทัง 4 ด้านอย่างชัดเจน แต่ทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านันได้ซ่อน

รูปแบบและวิธีการพฒันาเด็กครบทุกด้านในตัวอยู่แลว้ เพราะทุกแนวคิดของรูปแบบการจัด

การศึกษาปฐมวยั ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของเด็ก ซึงเต็มไปดว้ยความอยากรู้ อยากเห็นใน

การแสวงหาสิงต่าง ๆ รอบตัว รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ จึงได้เน้น 

ถึงกระบวนการเรียนรู้ทีให้ความสาํคญักบัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มิใช่ครูเป็นศูนยก์ลาง และไม่มี

รูปแบบใดที เร่งรัดเด็กใหเ้รียน อ่าน เขียน และ คิดเลขก่อนวยัอนัควร เพราะการเร่งเรียน หรือการ

เคียวเข็ญใหฝึ้กกิจกรรมเพือการแข่งขนันนัไม่ไดเ้ป็นการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้ของเด็กเลย  

2.2.2 หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

พฒันาการของเด็ก (Child Development) หมายถึง กระบวนการหรือลาํดบัขนัตอนซึง

เกิดขึนในตวัเด็ก ตลอดระยะเวลาทีเด็กมีการเปลียนแปลงจากเด็กทารกทีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง

ไดก้ลายเป็นบุคคลทีสามารถช่วยเหลือตวัเองได ้(สิริมา ภิญญโญอนนัตพ์งษ,์ 2545) 

1. พฒันาการของมนุษยเ์ป็นกระบวนการเปลียนแปลงไปอย่างมีขันตอนและเกิด

ขนัตอนอยา่งต่อเนือง ตงัแต่ปฏิสนธิจะค่อย ๆ พฒันาเติบโตเป็นเด็กและผูใ้หญ่ต่อ ๆ ไป โดยขนัตน้

เป็นพืนฐานสาํหรับขนัต่อไป 

2. พฒันาการของมนุษยเ์ป็นไปอยา่งมีแบบแผนเฉพาะ พฒันาการของมนุษยจ์ะเป็นไป

เป็นระยะ ๆ กล่าวคือ เมือเด็กเกิดมาลืมตาดูโลก เด็กจะนอนแบเบาะก่อน ต่อจากนันค่อย ๆ พฒันา

ควาํ นงั คืบ คลาน ยนื และเดินในทีสุด 

3. พฒันาการของมนุษยต์งัแต่แรกจะมีผลต่อพฒันาการระยะต่อ ๆ ไป พฒันาการของ

มนุษยน์นัมีทางดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา จริยธรรม และบุคลิกภาพทงัหมด

ทุกดา้นจะมีความสมัพนัธก์นัหมดแต่ละส่วนจะส่งผลกระทบซึงกนัและกนั และถา้มีพฒันาการดา้น

หนึงดา้นใดบกพร่องตงัแต่เริมแรก ก็จะนาํไปสู่ความบกพร่องในดา้นอืน ๆ ดว้ย และมีผลกระทบ

กระเทือนในระยะต่อ ๆ ไป 

4. พฒันาการของมนุษยน์ันตงัแต่เด็กจนกระทงัผูใ้หญ่แต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั  

ทงันีขึนอยูก่บัพนัธุกรรมและสิงแวดลอ้มในแต่ละช่วงชีวิต ปัจจยัทางพนัธุกรรมทีไดรั้บจากพ่อและ

แม่  เป็นตวักาํหนดศกัยภาพ ส่วนปัจจยัทางสภาพแวดลอ้มเป็นตวักาํหนดโอกาสความเป็นไปได้

ของการทีเด็กเติบโตและพฒันาตามศกัยภาพนนั ๆ  ดงันนัพฒันาการของเด็กแต่ละคนจะเป็นอยา่งไร

หลงัจากปฏิสนธิแลว้ขึนอยู่กับสุขภาพความแข็งแรงของมารดา โอกาสของการไดรั้บการอบรม 

เลียงดู และประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น เด็กทีเติบโตเร็วกว่าเด็กทีมาจากครอบครัว ทีพ่อแม่ยากจน 

ไม่เอาใจใส่ หรือถา้เด็กคนใดเติบโตในสภาพแวดลอ้มทีพรั งพร้อมดา้นภาษา คือ พ่อแม่พูดกบัลูก 

อ่านหนงัสือใหล้กูฟัง เด็กจะมีแนวโนม้พดูเก่งและใชภ้าษาไดดี้กว่าเด็กคนอืน ๆ ทีขาดโอกาสนี การ
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ทาํความเข้าใจในเรืองของพัฒนาการเด็กเป็นหัวใจสําคัญของผูที้ทาํงานเกียวข้องกับการจัด

การศึกษากบัปฐมวยั 

สมาคมการอนุบาลศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National Association for the 

Education of Young Children: NAEYC) ไดก้าํหนดถึงกฏเกณฑ์ทีเป็นพืนฐานของการพฒันาเด็ก 

ซึงรวบรวมจากงานวิจยั การเรียนการสอน และทฤษฎีทางการศึกษาต่างๆทีผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการ

ดูแลเด็กปฐมวยัตอ้งคาํนึงถึงในการจดัการเรียนการสอนดงันี (นภเนตร บวรธรรม, 2549) 

1.พฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กไม่ว่าจะเป็นพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญาลว้นมีความสัมพนัธ์เกียวเนืองกนัอย่างแยกกันไม่ได้ พฒันาการในด้านหนึงจะส่งผล

กระทบ และมีอิทธิพลต่อพฒันาการดา้นอืน ๆ 

2.พฒันาการของเด็กจะเกิดขึนตามลาํดบัขนั ความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ จะ

ถกูสร้างขึนโดยมีพืนฐานมาจากประสบการณ์เดิมของเด็ก 

3.อตัราพฒันาการของเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั และพฒันาการในแต่ละดา้นก็

จะไม่เท่ากนั 

4. ประสบการณ์เบืองตน้ของเด็กจะส่งผลต่อพฒันาการของเด็กแต่ละคน 

5.พฒันาการของเด็กจะกา้วหนา้ไปในทิศทางทีคาดเดาได ้  

6.พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึนในบริบทของสังคม และ วฒันธรรมที

หลากหลายขณะเดียวกนัก็ไดรั้บผลจากบริบทและวฒันธรรมดงักล่าวดว้ย 

7.เด็กเป็นผูเ้รียนทีมีความกระตือรือร้นโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสร้างองค์

ความรู้จากโลกรอบตวั  

8.พฒันาการและการเรียนรู้เป็นผลสืบเนืองมาจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวุฒิภาวะ และ

สิงแวดลอ้มรอบตวั 

หากพิจารณาหลกัการพฒันาการสําหรับเด็กปฐมวยัแล้วนันจะเห็นว่าผูเ้ชียวชาญ 

นกัวิจยั และนกัวิชาการดา้นนีไดก้ล่าวถึงการพฒันาการไวใ้นดา้นใหญ่ๆ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นร่างกาย 

2) ดา้นอารมณ์และจิตใจ 3) ดา้นสังคม และ 4) ดา้นสติปัญญา (Berk, E. Laura, 2012) หลกัการ

พฒันาการดา้นปฐมวยันนั Berk ไดก้ล่าวว่า 

1) พฒันาการดา้นร่างกาย 

เดก็วยันีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรืองความสูงและนาํหนักแมว้่าอตัรา

การเจริญเติบโตของเด็กวยันี จะช้ากว่าวยัทารกก็ตาม กล้ามเนือทีใช้ในการเคลือนไหว เช่น 

กลา้มเนือมือ กลา้มเนือเทา้ ยงัทาํงานไม่ประสานกนัดีพอ โดยเฉพาะกลา้มเนือมือและกลา้มเนือตา 

ทาํใหเ้ดก็ยงัไม่สามารถเขียนหนังสือไดดี้ เด็กวยันีชอบเคลือนไหวไม่หยุดนิง มีความคล่องแคล่ว
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ว่องไวในการเดิน การวิง การหยิบจบั การช่วยตนเอง สามารถควบคุมและบงัคบัการทรงตวัไดดี้  

ทาํใหเ้ด็กวยันีพร้อมทีจะออกกาํลงัและเคลือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ 

2) พฒันาการดา้นอารมณ์ และจิตใจ 

ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึกของเด็ก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รักชอบ 

สนใจ เกลียด โดยทีเด็กรู้จกัควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมกบัวยัและสถานการณ์ตลอดจน

การสร้างความรู้สึกทีดีและนบัถือตนเอง ความเจริญทางดา้นอารมณ์และจิตใจของเด็กก่อนวยัเรียน 

มีดงัต่อไปนี ช่วงอายุ 3-4 ปี เด็กจะร่าเริง แจ่มใส เริมควบคุมอารมณ์ได ้บางขณะแสดงออกทาง

อารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เริมความรู้สึกทีดีต่อตนเองและผูอื้น มีความมนัใจในตนเอง เริม

มีคุณธรรมและจริยธรรม แสดงความรักเพือนและสัตวเ์ลียง ส่วนช่วงอายุ 4–5 ปี เหมาะสมกบัวยั 

รู้จกัการตดัสินใจเรืองง่าย ๆ และเริมเรียนรู้ผลทีเกิดขึน 

3) พฒันาการดา้นสงัคม 

ความสามารถของเด็กในการช่วยเหลือตนเองและสร้างสมัพนัธภาพกบัเพือนปรับตวัใน

การเล่นหรืออยู่กบัผูอื้นได้อย่างมีความสุข ทาํหน้าทีตามเวลา มีความรับผิดชอบ รู้จกักาลเทศะ  

รู้จกัช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาํวนั ความเจริญทางดา้นสังคมของเด็กก่อนวยัเรียน มีดงันี อาย ุ 

3–4 ปี ลา้งมือได ้ติดและถอดกระดุมขนาดใหญ่ได ้รินนาํดืมเองได ้รับประทานอาหารไดด้ว้ยตนเอง 

เริมรู้จกัใชห้อ้งนาํ หอ้งสว้ม เริมมีการอยูร่่วมกบัผูอื้น และการมีคุณธรรมจริยธรรม เริมเล่นกบัเด็ก

อืนได้ เริมรู้จักขอโทษ เริมแบ่งปันสิงของ เริมปฏิบัติตามกฎ กติกาง่าย ๆ รู้จักทาํงานทีได้รับ

มอบหมาย เริมมีการอนุรักษว์ฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม เริมรู้จกัแสดงความเคารพ ทิงขยะให้ถูกที 

ไม่ทาํลายสิงของเครืองใช ้อายุ 4–5 ปี เริมมีการช่วยเหลือตนเอง แต่งตวัได ้รับประทานอาหารได้

ดว้ยตนเองไม่หกเลอะเทอะ รู้จกัทาํความสะอาดหลงัจากเขา้ห้องนํา ห้องส้วม เริมเรียนรู้การอยู่

ร่วมกบัผูอื้นและการมีคุณธรรม จริยธรรม เล่นร่วมกับผูอื้นได ้รู้จักการให้อภยัและการขอโทษ  

เริมช่วยเหลือผูอื้น ปฏิบัติตามกฎกติกาทีตกลงร่วมกนั มีความรับผิดชอบงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 เริมรู้จกัการเป็นผูน้าํผูต้าม มีมารยาทในการอยูร่่วมกนั เริมมีการอนุรักษว์ฒันธรรมและสิงแวดลอ้ม 

รู้จกัแสดงความเคารพ ทิงขยะใหถ้กูที รักษาสิงของทีใชร่้วมกนั 

4) พฒันาการดา้นสติปัญญา 

ความสามารถในการรับรู้ การเขา้ใจสิงต่าง ๆ การใชเ้หตุผล การแกปั้ญหา ซึงแสดงออก

โดยการใชภ้าษาในการสือความหมายเป็นส่วนใหญ่ รายละเอียดของความเจริญทางดา้นสติปัญญา 

มีดงัต่อไปนี อายุ 3–4 ปี ฟังแลว้ปฏิบติัตามคาํสั งง่าย ๆ ได้ บอกชือของตนเองได ้รู้จักใชค้าํถาม 

“อะไร” สามารถโต้ตอบดว้ยประโยคสัน ๆ ได้ บอกชือสิงของต่าง ๆ รอบตัวได้ จาํแนกภาพที

เหมือนและแตกต่างได ้เขา้ใจเปรียบเทียบขนาด เรียงลาํดบัสิงของไดต้ามขนาดเรียนรู้จากการสงัเกต
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และเลียนแบบผูอื้น เมืออาย ุ4–5 ปี สามารถฟังแลว้ปฏิบติัตามคาํสั งทีต่อเนืองได ้บอกชือนามสกุล

ของตนเองได ้เล่าเรืองทีพบเห็นได ้ รู้จกัใชค้าํถาม “ทาํไม” อ่านภาพจากหนังสือได ้เล่านิทานหรือ

เรืองราวตามจินตนาการได ้เคลือนไหวท่าทางตามความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการได ้

จะเห็นไดว้่าพฒันาการและลกัษณะความเจริญตามธรรมชาติของเด็กในวยันี โดยเฉพาะ

พฒันาการดา้นสมองอยู่ในอตัราสูง มีขนาดเท่าสมองของผูใ้หญ่ เป็นสิงทีผูป้กครอง ครูผูส้อน 

ตลอดจนผูเ้กียวข้องควรให้ความสําคญั เนืองจากความเจริญเติบโต การเปลียนแปลงขนาดและ

โครงสร้างภายในสมอง และอายุของเด็กมีความสาํคญัต่อการเรียนรู้ ซึงสามารถจดักิจกรรมหรือ

เสริมประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของสมองในช่วงนัน ๆ เช่นเดียวกับ 

การปลกูฝังจิตสาํนึกดา้นจริยธรรม สาํหรับเด็กก่อนวยัเรียน ซึงเป็นช่วงทีสมองมีความเจริญเติบโต

อยา่งเต็มที  จะทาํใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยการซึมซบัวิธีการทีบุคคลรอบขา้งปฏิบติัต่อ

เด็ก  ทงันีการจดักิจกรรมสาํหรับเด็กก่อนวยัเรียน  ควรสอดคลอ้งกบัความเจริญและพฒันาการของ

เด็กในดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 

นอกจากนีและการพฒันาการของเด็กปฐมวยันันยงั มีการพฒันาทีเป็นไปตามระบบ

กลไกของธรรมชาติทีสาํคญั 2 ประการ คือ เป็นกระบวนการทีมีการพฒันาอยา่งต่อเนืองไม่ขาดสาย

ตังแต่เกิดจนตาย กับการพฒันาทีมีทิศทางของความแน่นอนจากส่วนบนสู่ส่วนล่าง และจาก

ส่วนกลางออกไปสู่ส่วนขา้ง ซึงองค์ประกอบสาํคญัทงั 2 อย่างนีเป็นกระบวนการหรือกฎเกณฑ์ที

ธรรมชาติจัดสรรไว้แล้วสําหรับทุกคน จะต่างกันก็ เพียงแค่อิทธิพลทางพันธุกรรมและ

สภาพแวดลอ้มของการอบรมเลียงดูทีไม่เหมือนกนัเท่านัน มีนักวิชาการหลายท่านได้นําเสนอ

วิธีการส่งเสริมพฒันาการของเด็กในวยันี โดยแบ่งการพฒันาการออกเป็น 4 ดา้น ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ 

ตวัอยา่งเช่น รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา แขมมณีและคณะ (2535) ทีไดท้าํการวิจยัและกล่าวไวใ้น

งานวิจยั โดยผูว้ิจยัขอสรุปไวว้่า  

สรุปได้ว่าปัจจัยสาํคัญทีมีอิทธิพลต่อพฒันาการของเด็ก 5 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านร่างกาย  

ดา้นอารมณ์จิตใจ ดา้นสังคมและบุคลิกภาพ ดา้นสติปัญญา และดา้นจริยธรรม นันเกียวข้องกับ 

การทีเด็กตอ้งไดรั้บสารอาหารทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไดเ้คลือนไหว ออกกาํลงักาย และนอนหลบั

พกัผ่อนให้เพียงพอ เด็กควรไดรั้บความรัก ความอบอุ่น รู้สึกมนัคงปลอดภัยในการอบรมเลียงดู  

ไดมี้ปฏิสมัพนัธแ์ละปลกูจิตสาํนึกทางสงัคมอย่างเหมาะสม พฒันาความไวว้างใจไปสู่ความมนัใจ

ในตวัเด็กอนัเป็นจุดเริมตน้ทางความคิดอย่างมีอิสระ นอกจากนีแลว้เด็กยงัควรไดรั้บการกระตุน้

เพือใหเ้กิดการเรียนรู้ไปตามขนัตอนของพฒันาการทางสติปัญญาอย่างเหมาะสม และควรส่งเสริม

ด้านจริยธรรมให้เด็กด้วยการเข้าใจธรรมชาติของเด็กพร้อมทังส่งเสริมให้เด็กได้พฒันาสู่ขัน

จริยธรรมทีสูงขึน ซึงหากปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการของเด็กปฐมวยัทงั 5 ประการนีถกูหล่อ
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หลอมขึนในสถานการณ์ทีขบัเคลือนไปดว้ยกนัอยา่งเหมาะสมแลว้ ย่อมจะส่งผลให้พฒันาการของ

เด็กเป็นไปอยา่งต่อเนืองตลอดเวลาไม่มีทีสินสุดอยา่งแน่นอน 

2.2.3 ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัพฒันาการและทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 

การจดัการศึกษาปฐมวยัในปัจจุบนัมีการพฒันาแนวคิดมาจากความตอ้งการพฒันาเด็ก

ในดา้นต่างๆ ทีเป็นศาสตร์แห่งการเปลียนแปลงดา้นวุฒิภาวะของระบบต่างๆ และต่อตวัเด็กทีเพิม

ความสามารถในการกระทาํสิงต่างๆ จากสิงง่ายไปสู่สิงทียากขึน รวมทงัการเพิมทกัษะใหม่ๆ และ

ความสามารถในการปรับตวัของเด็ก นกัจิตวิทยาไดแ้บ่งการพฒันาออกเป็น 1) การพฒันาทางดา้น

ร่างกาย 2) การพฒันาการทางดา้นอารมณ์ 3) พฒันาการทางดา้นสังคม 4) การพฒันาการทางดา้น

สติปัญญา 

จากการทบทวนทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาการและทฤษฎีการรับรู้ของเด็กปฐมวยั 

ผูว้ิจ ัยพอสรุปได้ว่า จุดเน้นทีสาํคัญของทฤษฎีเหล่านัน คือการพฒันาการด้านต่างๆ 4 ดา้น คือ  

1) ดา้นร่างกาย 2) ดา้นอารมณ์ 3) ดา้นสงัคม และ 4) ดา้นสติปัญญา โดยผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จุดเน้น

ของทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาการและทฤษฎีการรับรู้ของเด็กปฐมวยัตามตารางต่อไปนี 

 

ตารางที 2.3 การสงัเคราะห์จุดเนน้ของทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาการและทฤษฎีการรับรู้ของ

เด็กปฐมวยั 
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สาระสําคญัของทฤษฎี 

ร่า
งก

าย
 

อา
รม

ณ์
-จ

ิตใ
จ 

สัง
คม

 

สติ
ปั

ญ
ญ

า 

1 ทฤษฎีจิตวิทยา

ทางเพศและ

พฒันาบุคลิกภาพ 

(Psychosexual-

Personality 

Theory) 

ซิกมนัตฟ์รอยด์ 

(Sigmund 

Freud) 

-   - เดก็จะพฒันาไปตามลาํดบั

ขนัของพฒันาการทางเพศ 

ซึงตอ้งอาศยัการอบรมเลียง

ดูจากพ่อแม่และผูเ้กียวขอ้ง 
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ตารางที 2.3 (ต่อ) 

 

2 ทฤษฎีวุฒิภาวะ 

(Normative-

Maturational 

Theory) 

อาร์โนลกีเซล 

(Arnold Gesell) 

    ความพร้อมเป็นเรืองของ

ธรรมชาติ พ่อแม่ควรให้

อิสระในการเลือกเรียน เลือก

เล่นตามความสนใจ ไม่ควร

เร่งหรือบงัคบัเด็กใหเ้รียน

ก่อนทีจะมีความพร้อม  

3 ทฤษฎีพฒันาการ

ทางสติปัญญา 

(Cognitive & 

Transactional 

Theory) 

เปียเจท ์

(Jean Piaget 

Theory of 

Cognitive 

Development) 

    ทุกคนมีความพร้อมทีจะตอ้ง

มีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม 

เจอโรม  

บรูเนอร์ 

(Jerome Bruner) 

    การเรียนรู้เป็นกระบวนการ

ทางสังคมทีผูเ้รียนจะตอ้งลง

มือปฏิบติัและสร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเอง 

4 ทฤษฎีของ

นกัจิตวิทยากลุ่ม

เกสตลัท ์

(Gestalt Field 

Theory) 

- -    เดก็จะถูกสร้างขึนจากการมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม 

 

 

 

5 ทฤษฎีพฒันาการ

ทางจริยธรรม

ของโคลเบอร์ก 

(Kohlberg’s 

Moral 

Development 

Theory) 

โคลเบอร์ก 

(Kohlberg) 

-    การทาํดีคือสิงทีทาํใหผู้อ้ืน

พอใจและการช่วยเหลือ / 

จริยธรรมของตนเอง เป็น

จริยธรรมทีอยูเ่หนือ

กฏเกณฑท์างสังคม 
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ตารางที 2.3 (ต่อ) 

 

ที ทฤษฎี เจ้าของทฤษฎี 

จุดเน้นของทฤษฎี 

สาระสําคญัของทฤษฎี 

ร่า
งก

าย
 

อา
รม

ณ์
-จ

ิตใ
จ 

สัง
คม

 

สติ
ปั

ญ
ญ

า 

6 ทฤษฎีมนุษยนิยม 

(Humanistic 

Theory) 

อบับราฮมั  

มาสโลว ์

(Abraham 

Maslow) 

-    มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ

แสวงหาสิงแปลกใหม่ เพือ

ตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง 

7 ทฤษฎีการเรียนรู้

ของ  

ฟรอเบล 

ฟรอเบล 

(Friedrich 

Wilhelm 

August Froebel) 

    เดก็เป็นผูบ้ริสุทธิ และมีพลงั

อาํนาจซึงเตรียมพร้อมทีจะ

พฒันาตวัเองอยูแ่ลว้ 

สรุปรวม 4 8 8 7  

 

จากการสรุปเกียวกับพฒันาการและทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ของแนวคิดจากทฤษฎี 

ดงักล่าวขา้งตน้ จะพบว่า ทฤษฎีส่วนใหญ่จะให้ความสาํคญักบัพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ และ

ดา้นสังคมมากกว่าพฒันาการดา้นสติปัญญาและดา้นร่างกาย ทงันีเพราะนักทฤษฎีเหล่านันต่างมี

ความเชืออยูบ่นพืนฐานทีว่า ความพร้อมและพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของเด็กจะตอ้งเป็นไปตามระบบ

กลไกของธรรมชาติ กิจกรรมการเรียนรู้หรือการเล่นจึงควรใหเ้ป็นไปโดยอิสระตามความถนัดและ

ความสนใจของเด็ก การทีเด็กรู้สึกถูกบงัคบัหรือถูกตีกรอบให้ตอ้งทาํตามทีพ่อแม่หรือครูกาํหนด

มากเกินไปในขณะเรียนรู้ หรือมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม จึงเป็นเหมือนการปิดกนัพฒันาการตาม

ธรรมชาติของเด็กเกือบทุกดา้น ทงัทางดา้นอารมณ์ จิตใจ ความคิด สังคม และสติปัญญา เพราะถา้

เด็กเรียนรู้หรือทาํกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตแ้รงกดดนัของการถูกบงัคบั โดยทีเขายงัไม่พร้อม สุดทา้ย

การเรียนรู้ของเด็กก็มกัจะไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าทีควรทงัระยะสันและระยะยาว ดงันัน ผูที้มีส่วน

เกียวขอ้งในการดูแลเด็กจึงไม่ควรเร่งหรือบงัคบัใหเ้รียนรู้ก่อนทีเด็กเขาจะมีความพร้อม เหมือนกบั

ทีฟรอเบล บอกว่า เด็กเป็นผูบ้ริสุทธิ และมีพลงัอาํนาจซึงเตรียมพร้อมทีจะพฒันาตวัเองอยู่แลว้เมือ

ถึงเวลาซึงในงานวิจัยนีจึงมุ่งทีจะศึกษาหลกัพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมุ่งเน้นไปทีประเด็นทีมีผลไปทีการพฒันา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ 

ดา้นสติปัญญา 

DPU



50 

2.2.4 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 

กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดก้าํหนดหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ไวด้งันี 

2.2.4.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็ก ตงัแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืนฐาน การอบรมเลียงดู

และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ทีสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  

ตามศกัยภาพภายใตบ้ริบทสงัคม–วฒันธรรมทีเด็กอาศยัอยู่ ดว้ยความรัก ความเอืออาทร และความ

เข้าใจของทุกคน เพือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยที์สมบูรณ์  

เกิดคุณค่าต่อตนเองและสงัคม 

2.2.4.2 หลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 

เด็กทุกคนมีสิทธิทีจะไดรั้บการอบรมเลียงดูและส่งเสริมพฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้

อย่างเหมาะสม ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ทีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกับผูเ้ลียงดูหรือบุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถในการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยั เพือให้เด็กมีโอกาสพฒันาตนเอง

ตามลาํดบัขนัของพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลและเต็มศกัยภาพ โดยกาํหนดหลกัการ ดงันี 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการทีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 

2. ยึดหลกัการอบรมเลียงดูและให้การศึกษาทีเน้นเด็กเป็นสาํคัญ โดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล และวถีิชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สงัคม และวฒันธรรมไทย 

3. พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมทีเหมาะสมกบัวยั 

4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีคุณภาพและมี

ความสุข 

5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 

จากหลกัการจัดการศึกษาของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 พบว่า 

หลกัการจัดการศึกษาเพือพฒันาเด็กปฐมวยันัน เน้นการพฒันาโดยองค์รวม และการประสาน 

ความร่วมมือ ปฏิสมัพนัธที์ดีระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา  ทงันีเพือให้เด็กไดรั้บการ

พฒันาอยา่งเต็มตามศกัยภาพและครอบคลุมทุกดา้น 

2.2.4.3 จุดหมาย 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัสาํหรับเด็กอายุ 3–5 ปี มุ่งให้เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง

บุคคล จึงกาํหนดจุดหมายซึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ดงันี 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัทีดี 
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2. กล้ามเนือใหญ่และกล้ามเนือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สมัพนัธก์นั 

3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีดีงาม 

5. ชืนชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรีการเคลือนไหวและรักการออกกาํลงักาย 

6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

7. รักธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 

8. อยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกทีดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

9. ใชภ้าษาสือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

10. มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

12. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

2.2.4.4 คุณลกัษณะตามวยั 

คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันการตามธรรมชาติ  เมือเด็กมีอายุ

ถึงวยันนัๆ ผูส้อนจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ3–5 ปี เพือนาํไปพิจารณา

จดัประสบการณ์ใหเ้ดก็แต่ละวยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคน

ซึงมีความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือนาํขอ้มูลไปช่วยในการพฒันาเด็กให้เต็มตามความสามารถ

และศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอายอุาจเร็วหรือชา้กว่าเกณฑที์กาํหนดไวแ้ละการพฒันาจะ

เป็นไปอย่างต่อเนือง ถา้สังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพาเด็กไปปรึกษา

ผูเ้ชียวชาญหรือแพทยเ์พือช่วยเหลือและแกไ้ขไดท้นัท่วงที คุณลกัษณะตามวยัทีสาํคญัของเด็กอาย ุ

3–5 ปี มีดงันี 
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ตารางที 2.4 คุณลกัษณะตามวยัทีสาํคญัของเด็กอาย ุ3 – 5 ปี 

 

พัฒนาการ อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

1. ด้านร่างกาย 

1.1 กล้ามเนือ

ใหญ่ 

- รับลูกบอลทีกระดอนจาก 

พืนดว้ยแขนทงัสอง 

- เดินขึนลงบนัไดไดด้ว้ย

ตนเอง 

- กระโดดขึน ลงอยูก่บัทีได ้

- วิ งตามลาํพงัได ้

- รับลูกบอลไดด้ว้ยมือทงั

สอง 

- เดินขึน ลงบนัไดสลบัเทา้

ได ้

- กระโดดขาเดียวอยูก่บัทีได ้

- วิ งและหยดุไดค้ล่อง 

- รับลูกบอลทีกระดอน

จากพืนไดด้ว้ยมือทงัสอง 

- เดินขึน ลงบนัไดสลบัเทา้

ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

- กระโดดขาเดียวไป

ขา้งหนา้อยา่งต่อเนือง 

- วิ งไดร้วดเร็วและหยดุได้

ทนัที 

1.2 กล้ามเนือ

เล็ก 

- ใชก้รรไกรตดักระดาษให้

ขาดได ้

- เขียนรูปวงกลมตามแบบ

ได ้

- ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได ้

- ใชก้รรไกรตดักระดาษให้

อยูใ่นแนวเสน้ตรงตามที

กาํหนดให ้

- เขียนรูปสีเหลียมตามแบบ

ได ้

- ร้อยลูกปัดขนาดเลก็ได ้

- ใชก้รรไกรตดักระดาษ

ใหอ้ยูใ่นแนวเสน้โคง้

ตามทีกาํหนดได ้

- เขียนรูปสามเหลียมตาม

แบบได ้

- ใชเ้ชือกร้อยวสัดุตาม

แบบได ้

- ใชก้ลา้มเนือเลก็ไดดี้ เช่น 

ติดกระดุมเสือ ผูกเชือก

รองเทา้ ฯลฯ 

1.3 สุขภาพ

อนามัย 

- มีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

มีนาํหนกั ส่วนสูง และมีเส้น

รอบศรีษะตามเกณฑ์ 

- มีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

มีนาํหนกั ส่วนสูง และมีเส้น

รอบศรีษะตามเกณฑ์ 

- มีร่างกายแขง็แรง

สมบูรณ์ มีนาํหนกั ส่วนสูง 

และมีเส้นรอบศรีษะตาม

เกณฑ์ 

2. ด้านอารมณ์  

และจิตใจ 

2.1 การ

แสดงออก

ทางด้านอารมณ์ 

- ชอบทีจะทาํใหผู้ใ้หญ่พอใจ 

และไดค้าํชม 

- แสดงอารมณ์ตาม

ความรู้สึก 

- ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ 

- เริมควบคุมอารมณ์ได้

บางขณะ 

- รักครู / ผูส้อน 

- ควบคุมอารมณ์ไดดี้ขึน มี

เหตุผล 

2.2 ความรู้สึกที

ดีต่อตนเองและ

ผู้อืน 

- เริมรู้บทบาทหนา้ทีของ

ตนเอง 

- เริมรู้จกัเลือกเล่นสิงทีตน

ชอบ สนใจ  

- รู้บทบาทหนา้ทีของตนเอง 

- รู้จกัเลือกเล่นสิงทีตนชอบ 

สนใจ 

 

- รู้บทบาทหนา้ทีของ

ตนเองและหนา้ทีทีไดรั้บ

มอบหมาย 
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ตารางที 2.4 (ต่อ) 

 

พัฒนาการ อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

   - เริมรู้จกัชืนชม

ความสามารถและผลงาน

ของตนเองและผูอ้ืน 

- รู้จกัเลือกเล่น ทาํงาน

ตามทีตนชอบ สนใจ และ

ทาํได ้

- รู้จกัชืนชมใน

ความสามารถ และผลงาน

ของตนเองและผูอ้ืน 

2.3 คุณธรรม 

และจริยธรรม 

- เริมแสดงความรักเพือน 

และสัตวเ์ลียง 

- ไม่ทาํร้ายผูอ้ืนเมือไม่พอใจ 

- เริมรู้ว่าของสิงใดเป็นของ

ตนและสิงใดเป็นของผูอ้ืน 

- เริมรู้จกัเกบ็ของเล่น 

- เริมรู้จกัการรอคอย 

- เริมตดัสินใจในเรืองง่ายๆ

ได ้

- แสดงความรักเพือนและ

สัตวเ์ลียง 

- ไม่ทาํร้ายผูอ้ืนและทาํให้

ผูอ้ืนเดือดร้อน 

- ไม่แยง่หรือหยบิของผูอ้ืน

มาเป็นของตน 

- รู้จกัเกบ็ของเล่นเขา้ที 

- รู้จกัการตดัสินใจในเรือง

ง่ายๆและเริมเรียนรู้ผลที

เกิดขึน 

- แสดงความรักเดก็ทีเลก็

กว่าและสัตวต่์างๆ 

- ไม่ทาํร้ายผูอ้ืน และไม่ทาํ

ใหผู้อ้ืนเสียใจ 

- ไม่หยบิของของผูอ้ืนมา

เป็นของตน 

- รู้จกัจดัเกบ็ของเล่นเขา้ที 

- รู้จกัการรอคอยและเขา้

แถวตามลาํดบัก่อนหลงั 

- รู้จกัการตดัสินใจเรือง

ง่ายๆ และยอมรับผลที

เกิดขึน 

3. ด้านสังคม 

3.1 การ

ช่วยเหลือตนเอง 

- ลา้งมือได ้

- รับประทานอาหารไดด้ว้ย

ตนเอง 

- เริมรู้จกัใชห้อ้งนาํ หอ้ง

ส้วม 

- แต่งตวัได ้

- รับประทานอาหารไดด้ว้ย

ตนเอง โดยไม่หกเลอะเทอะ 

- รู้จกัทาํความความสะอาด 

หลงัจากเขา้หอ้งนาํ 

- เลือกเครืองแต่งกายของ

ตนเองได ้และแต่งตวัได ้

- ใชเ้ครืองมือ เครืองใชใ้น

การรับประทานอาหารได ้

-ทาํความสะอาดร่างกายได ้

3.2 การอยู่

ร่วมกับผู้อืน 

และการมี

คุณธรรม 

จริยธรรม 

- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน  

(เล่นของเล่นชนิดเดียวกนั

แต่ต่างคนต่างเล่น) 

- ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง 

- เริมปฏิบติัตามกฎ กติกา

ง่ายๆ 

- รู้จกัทาํงานทีไดรั้บ

มอบหมาย 

- เล่นร่วมกบัผูอ้ืนได ้

- เริมช่วยเหลือผูอ้ืน 

- ปฏิบติัตามกฎ กติกาทีตก

ลงร่วมกนั 

- มีความรับผิดชอบงานที

ไดรั้บมอบหมาย 

- เล่นหรือทาํงานร่วมกนั

ในกลุ่มยอ่ยได ้

- รู้จกัการใหแ้ละการรับ 

- ปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ของสถานศึกษา 

- ตงัใจทาํงานทีไดรั้บ

มอบหมายจนสาํเร็จ 
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ตารางที 2.4 (ต่อ) 

 

พัฒนาการ อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

3.3 การอนุรักษ์

วัฒนธรรม และ

สิงแวดล้อม 

- เริมรู้จกัแสดงความเคารพ 

- ทิ งขยะไดถู้กที 

- ไม่ทาํลายสิงของเครืองใช ้

- รู้จกัแสดงความเคารพ 

- ทิ งขยะไดถู้กที 

- รักษาสิงของทีใชร่้วมกนั 

- แสดงความเคารพได้

เหมาะสมกบัโอกาส 

- ทิ งขยะไดถู้กที 

- ช่วยดูแลรักษา

สิงแวดลอ้มรอบตวั 

4. ด้าน

สติปัญญา 

- ปฏิบติัตามคาํสังง่ายๆได ้

- บอกชือของตนเองได ้

- รู้จกัใชค้าํถาม “อะไร” 

- ขีดเขียเส้นอยา่งอิสระได ้

- จบัคู่สีต่างๆ ไดป้ระมาณ 3-

4 สี 

- ยงัคิดสิงทีเป็นนามธรรม

ไม่ได ้

- จาํแนกสิงต่างๆ ดว้ย

ประสาทสัมผสัทงัหา้ 

- อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่ง

รอบตวั 

- วาดภาพตามความพอใจ

ของตน 

- สนทนาโตต้อบ / เล่าเรือง

ดว้ยประโยคสัน ๆ ได ้

- เลียนแบบท่าทางการ

เคลือนไหวต่างๆ 

- เรียนรู้จากการสังเกตและ

เลียนแบบผูอ้ืน 

- ฟังแลว้ปฏิบติัตามคาํสังที

ต่อเนืองได ้

- บอกชือ นามสกุลของ

ตนเองได ้

- ชอบถาม “ทาํไม” 

- เขียนภาพและสัญลกัษณ์

ตามความตอ้งการของ

ตนเองได ้

- ชีและบอกสีไดป้ระมาณ 

4–6 สี 

- พูดเกียวกบั “เมือวานนี” 

“วนันี” “พรุ่งนี” 

- จาํแนกสิงต่างๆ ดว้ย

ประสาทสัมผสัทงัหา้ได ้

- สาํรวจและทดลองเล่นกบั

ของเล่น หรือสิงของต่างๆ

ตามความคิดของตนได ้

- วาดภาพตามความคิด

สร้างสรรคข์องตนได ้

- เล่านิทานหรือเรืองราวตาม

จินตนาการได ้

- เคลือนไหวท่าทางตาม

ความคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการได ้

- เรียนรู้จากการสังเกต ฟัง

ดว้ยตนเอง 

- ฟังแลว้นาํมาเล่าถา่ยทอด

ได ้

- บอกชือ นามสกุล อาย ุที

อยูข่องตนเองได ้

- ชอบถาม “ทาํไม” 

“อยา่งไร” “ทีไหน” 

- เขียนชือ นามสกุลของ

ตนเองตามแบบได ้

- บอกและจาํแนกสีต่างๆ 

ได ้

- บอกเวลา “เมือวานนี” 

“วนันี” “พรุ่งนี” 

- จาํแนกสิงต่างๆดว้ย

ประสาทสัมผสัทงัหา้ ไดดี้ 

- ใชสิ้งของรอบๆ ตวัเป็น

สิงสมมติในการเล่น / เล่น

บทบาทสมมติตาม

จินตนาการ 

- วาดภาพตามความคิด

สร้างสรรคข์องตนได ้

- เล่านิทาน เลา่สิงทีตนคิด

หรือเรืองราวตาม

จินตนาการได ้

- เคลือนไหวท่าทางตาม

ความคิดสร้างสรรคแ์ละ

จินตนาการได ้
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สรุปไดว้่าหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 พฒันาขึนมาโดยอาศยัแนวคิด

ต่อไปนี 

1. แนวคิดเกียวกบัพฒันาการเด็ก 

2. แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ 

3. แนวคิดเกียวกบัการเล่นของเด็ก 

4. แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมและสงัคม 

ซึงหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 นีเชือมโยงกบัหลกัในการจดัการศึกษาปฐมวยั

และพฒันาการเด็กปฐมวยั คือ เนน้การพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 

2.2.5 สรุปแนวคิดการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

สืบเนืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ผนวกกบัหลกัสูตรการศึกษา

ปฐมวยั พ.ศ.2546 กาํหนดปรัชญาการศึกษาใหส้ถานศึกษาหรือสถานพฒันาเด็กปฐมวยัไดท้ราบถึง

แนวคิด หลกัการพฒันาเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี ทงันีผูรั้บผิดชอบจะตอ้งดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร

จะตอ้งดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของตน และนาํสู่การปฏิบติัใหเ้ด็กปฐมวยัมีมาตรฐาน

คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ทีกาํหนดในจุดหมายของหลกัสูตร ซึงให้ความสําคัญต่อการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยเ์พือใหเ้ป็นคนเก่ง และคนดี ทีครูตอ้งส่งเสริมให้เด็กไดมี้พฒันาการทีดีทงั 4 ดา้น 

คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติและหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ของไทยทีใชใ้นปัจจุบนัมีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิด/ปรัชญาและทฤษฎีการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัของต่างประเทศและของ

นกัวิชาการดา้นนีดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดใ้ชก้ารพฒันา 4 ดา้นนี มาใชเ้ป็นกรอบในการวิจยัใน

การศึกษาหาสภาพทีเป็นจริงและสภาพทีพึงประสงคที์ผูป้กครองตอ้งการจะเรียนรู้ผ่านการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคก์บัโรงเรียนต่อไป 

ดงันัน รูปแบบการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กปฐมวยั ควรมีเป้าหมายหลกั คือ การเปิด

โอกาสใหเ้ด็กไดค้น้พบตนเอง คน้พบผูอื้นและสิงแวดลอ้มรอบตวั ซึงจะช่วยให้เด็กมีความเชือมนั 

และตระหนกัในตนเอง รวมถึงพฒันาความสมัพนัธก์บับุคคลรอบขา้ง การส่งเสริมทกัษะดา้นต่าง ๆ 

ของเด็ก อาทิ การแก้ปัญหา การคิด การใช้เหตุผล และการสร้างสรรค์ การเรียนรู้ควรเป็น

กระบวนการทีมีความหมายกบัเด็ก มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วม  

ซึงต้องคาํนึงถึงพฒันาการทัง 4 ด้านของเด็กได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดงออก อย่างอิสระโดยผ่านสือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

อย่างหลากหลาย โดยการพฒันาการทงั 4 ดา้นดงักล่าวในงานวิจยัครังนี จาํนาํมาเป็นประเด็นใน

การศึกษาเพือเรียนรู้ โดยการสาํรวจว่าคุณค่าความตอ้งการและความเขา้ใจในหลกัพฒันาการเด็ก
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ปฐมวยั ซึงนับเป็นสิงทีโรงเรียนตอ้งจดัให้ผูป้กครองเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์ ซึงถือว่าการให้

ความรู้นีเป็นการทาํใหเ้กิดความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคน์นัเอง 

2.3 แนวคดิการพฒันากลยุทธ์ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดการพฒันากลยทุธ ์ซึงประกอบ

ไปดว้ย 1) ความหมายและความสาํคญัของกลยทุธ ์2) การพฒันากลยทุธ ์

2.3.1 ความหมายและความสาํคญัของกลยทุธ ์ 

กลยุทธ์ (Strategy) มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกว่า “Strategos” โดยความหมายดงัเดิม

เป็นภาษาทหารทีใช้อธิบายถึงยุทธวิธีของแม่ทัพในการจัดทัพ และเคลือนยา้ยพลเพือต่อสู้กับ

กองทพัของขา้ศึก กลยุทธ์เป็นแนวทางเชิงรุกในการบรรลุเป้าหมายในหนึงกลยุทธ์ประกอบดว้ย 

Tactic คือ วิธีการเชิงรุกหลาย ๆ วิธีการ จึงเป็นกลุ่มหรือชุดของวิธีการเชิงรุกซึงวงการทหารเรียก 

Strategy ว่า  ยุทธศาสตร์ ส่วนวงการบริหารธุรกิจนิยม เรียก Strategy ว่า  กลยุทธ์ (พฤทธิ  

ศิริบรรณพิทกัษ,์ 2552) Certo and Peter (1995) เห็นว่า กลยทุธ ์หมายถึง วิธีดาํเนินงานทีมนัใจไดว้่า

จะนาํไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร เช่นเดียวกบั Mintzberg and Quinn (1996) ที

กล่าวว่ากลยทุธเ์ป็นวิธีการดาํเนินงานเพือใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีตอ้งการ 

Devid (2009)ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่าเป็นวิธีการทีจะทําให้องค์การบรรลุ

วตัถุประสงคใ์นระยะยาว 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้อาจสรุปได้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) คือ แนวทางเชิงรุก

หรือวิธีการทีมุ่งไปสู่เป้าหมายขององคก์ารทีไดก้าํหนดไว ้

กลยุทธ์มีความสาํคญัอย่างยิงทีผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาเพือนาํมาใชข้บัเคลือนองค์การ 

ในลกัษณะเชิงรุกเพือการบริหารจดัการองคก์รใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ซึงในสถานการณ์ปัจจุบนัทีการ

เปลียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการประกอบธุรกิจเกิดขึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีทิศทางทีไม่

แน่นอน ทาํใหผู้บ้ริหารตอ้งใชก้ารบริหารเชิงกลยทุธเ์พือการดาํรงอยูแ่ละการเจริญเติบโตของธุรกิจ 

ดงันนั ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถและเขา้ใจในการปรับตวัและฉกฉวยโอกาสทีเกิดขึนจากการ

เปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม ผูบ้ริหารในฐานะผูน้าํจะตอ้งสามารถ

กาํหนดทิศทางและนาํพาองค์การไปสู่จุดหมายปลายทางทีตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน 

กลยุทธ์ จึงเป็นเครืองมือสําคัญของผู ้บริหารในทุกองค์การ (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์,  2552)  

จากความหมายและความสําคัญของกลยุทธ์ทําให้ผู ้บริหารต้องใช้การบริหารเชิงกลยุทธ ์ 

ซึงประกอบดว้ย การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategic Evaluation) เพือให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตาม

วตัถุประสงค์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ (David, 2009) โดย Wheelen et al, (2015) ไดเ้พิมเติมว่า 
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การบริหารเชิงกลยุทธ์นันจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทังภายในและภายนอก  

การกาํหนดกลยทุธ ์(การวางแผนกลยทุธ์หรือแผนระยะยาว) การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุม

และการประเมินผลกลยทุธ ์ซึงการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์นันจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบและ

ประเมินของสภาพแวดลอ้มภายนอก เพือหาโอกาสและภาวะคุกคาม รวมทังตอ้งมีการประเมิน

สภาพแวดลอ้มภายในเพือหาจุดแข็งและจุดอ่อนดว้ย ซึงสอดคลอ้งกบันาวีการ (2543) ทีไดก้ล่าว 

ในทาํนองเดียวกนัว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการมุ่งตรวจสอบและประเมินทังโอกาสและ

อุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และจุดแข็งและจุดอ่อนสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 

นอกจากนียงัสอดคลอ้งกบัความหมายของปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2554) ทีกล่าวว่า 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง วิธีการจดัการแบบหนึงทีมุ่งเน้นการ

กาํหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยทุธก์ารดาํเนินงานขององคก์ารใหช้ดัเจน และสอดคลอ้งกบักระแส

การเปลียนแปลงดา้นต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพการณ์ภายในองค์การ โดยการ

ดาํเนินการพฒันาปรับปรุงส่วนต่างๆ ขององคก์ารใหส้ามารถนาํกลยทุธท่์กาํหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติั

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและการติดตามกาํกบั ควบคุม และประเมินผลการดาํเนินการตามกลยุทธ ์

เพือเรียนรู้ผลความกา้วหนา้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพือนาํไปแกไ้ขปรับปรุงต่อไป อย่างไร

ก็ตาม การพฒันาหรือการกาํหนดกลยทุธแ์ละการนาํกลยทุธไ์ปใช ้ตลอดจนติดตามประเมินผลงาน

หลกัจากใชก้ลยทุธน์นั แมเ้ป็นสิงทีทาํใหก้ารใชก้ลยทุธค์รบวงจร แต่การจะประเมินผลงานหลงัจาก

การใชก้ลยทุธน์นัจาํเป็นตอ้งใชเ้วลา จึงน่าจะมีวิธีการทีจะประเมินว่ากลยุทธ์ทีคิดทีกาํหนดขึนใน

นันน่าจะเหมาะสมและทาํให้องค์กรไปสู่เป้าหมายตามตอ้งการได้ทนัทีทีคิดกลยุทธ์สาํหรับเป็น

เสมือนการประเมินความเหมาะสมและความน่าจะเป็นของกลยทุธน์นั ซึง Miller (1998) ไดเ้สนอใน

เรือง การควบคุมและประเมินกลยทุธไ์วว้่า การบริหารเชิงกลยทุธ ์มีกระบวนการทีสาํคญัอยู่เพียง 3 

ประการ ได้แก่  การวิ เคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis)  การกําหนดกลยุทธ์ (Strategic 

Formulation) และการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติั (Strategic Implementation) ซึงยงัขาดในเรืองของการ

ควบคุมและประเมินกลยทุธ ์

จากความหมายทีกล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Management) เป็นหวัใจหลกัสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ารทีมีกระบวนการตงัแต่การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกองค์การ การกาํหนดกลยุทธ์ การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ

การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ ์และจากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ทีไดก้ล่าวถึงการศึกษา

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในองคก์ารนนัจึงเป็นทีมาของการกาํหนดกลยทุธโ์ดยการใชว้ิธีการ

ทาํ SWOT Analysis ซึงจะไดน้าํเสนอต่อไป 
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Massie and Douglas (1992) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ทิศทางหรือแบบ

แผนการดําเนินงานในระยะยาวขององค์การซึงกําหนดขึนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ

สภาพแวดลอ้มภายนอก แต่อาจเปลียนได ้หากสภาพแวดลอ้มมีการเปลียนแปลง 

Paine and Naumes (1982) กล่าวว่า กลยุทธ์ (Strategy) เป็นแนวปฏิบัติหลกัในการ

กาํหนดอยา่งเจาะจงเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยกลยทุธนี์อาจมีการวางแผนกาํหนดไว้

ล่วงหนา้หรือตดัสินใจกาํหนดขึนไดต้ลอดระยะเวลาซึงเมือรวมกนัทงัหมดแลว้จะเป็นชุดของกล

ยทุธโ์ดยรวมทงัหมด  

สุรัฐ ศิลปะอนนัต ์(2545) ใหค้วามหมายว่ากลยุทธ์ เป็นรูปแบบหรือแผนซึงบูรณาการ

ความมุ่งหมายหลกั นโยบาย และลาํดบัการปฏิบติังานขององคก์ารใหส้อดสานเป็นหนึงเดียว  

พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2549) ไดเ้พิมเติมว่ากลยุทธ์ (Strategy) เป็นสิงทีองค์กรทาํ

เพือนําไปสู่ความสําเร็จโดยความสําเร็จของแต่ละองค์กรก็ไม่เหมือนกันถา้เป็นองค์กรเอกชน

ความสาํเร็จอาจจะอยูที่ตวัเลขทางการเงิน แต่ถา้เป็นหน่วยงานราชการความสาํเร็จก็อยู่ทีการบรรลุ

วิสยัทศัน์ 

จากความหมายดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางทีไดค้ดัสรรว่ามีความ

เหมาะสมทีสุดในการบริหารหรือจดัการสิงใดสิงหนึงใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

กระบวนการพฒันากลยทุธ ์

2.3.2 การพฒันากลยทุธ ์

ในทศันะของ Wheelen and Hunger (2004) ไดก้ล่าวว่า การพฒันากลยุทธ์นันจะตอ้ง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบพืนฐาน 4 ประการ คือ 1) การตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 2) การกาํหนด

กลยทุธ ์3) การนาํกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั 4) การประเมินผลและควบคุม โดยทีองคป์ระกอบดงักล่าว

มีความสมัพนัธก์นัดงันี 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบพืนฐานในการบริหารเชิงกลยทุธ ์

จากแผนภาพทีแสดงองคป์ระกอบพืนฐานของกระบวนการพฒันากลยทุธที์ไดก้ล่าวไป

แลว้ Wheelen and Hunger (2004) ไดอ้ธิบายการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มว่าเป็นการตรวจประเมิน 

และเผยแพร่ขอ้มลู สิงแวดลอ้มภายนอก และภายในองค์กรให้กบัผูบ้ริหาร โดยมีวตัถุประสงค์เพือ

ทีมา: Wheelen and Hunger (2004: 9) 
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กาํหนดองคป์ระกอบทีสาํคญัทางกลยุทธ์ เนืองจากสภาพแวดลอ้มทงัภายนอก และภายในเป็นตวั

สาํคญัทีจะกาํหนดอนาคตขององคก์ร วิธีการทีง่ายทีสุดในการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มดงักล่าวคือ 

SWOT Analysis ซึงเป็นองคป์ระกอบทางกลยทุธส์าํหรับองคก์ร สิงแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย

สิงทีเปลียนแปลงไดภ้ายนอกองค์กรและไม่ไดเ้ป็นรูปแบบเดียวกนักบัการบริหารจดัการภายใน  

สิงทีเปลียนแปลงไดเ้หล่านีก่อใหเ้กิดบริบทขององคก์รทีเป็นอยูใ่นขณะนัน และอาจมีอิทธิพล และ

มีแนวโน้มจะเข้าไปในสิงแวดล้อมทางสังคมหรือเป็นองค์ประกอบเฉพาะทีเข้าไปมีส่วนใน

สภาพแวดลอ้มเฉพาะขององคก์รทีมกัจะเรียกว่าสภาพทวัไปขององคก์ร 

สภาพแวดลอ้มภายในขององค์กรประกอบด้วยสิงทีเปลียนแปลงได้ (จุดแข็งและ

จุดอ่อน) ทีมีอยู่ในองค์กรและไม่ได้อยู่ในการควบคุมในระยะสันๆ ของการบริหารจัดการใน

ระดบัสูง สิงเหล่านีทาํใหเ้กิดบริบทในการทาํงานซึงหมายถึงโครงสร้างขององค์กร วฒันธรรมและ

แหล่งเรียนรู้ขององค์กร  ส่วนทีเป็นจุดแข็งจะทาํให้เกิดสมรรถนะแกนกลางทีสําคัญทีองค์กร

สามารถใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้

2.3.2.1 การวิเคราะห์ SWOT 

การกาํหนดกลยทุธข์ององคก์รจาํเป็นตอ้งประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกในปัจจุบนัที

เป็นโอกาส  ภาวะคุมคาม และสภาพแวดลอ้มภายในทีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ทงันีเพือให้

ทราบสถานะทีแทจ้ริงขององค์กรว่าเป็นอย่างไรก่อนทีจะกาํหนดทิศทางในการพฒันา ซึงเทคนิค

การประเมินทีไดรั้บความนิยมใชก้ันในปัจจุบนั คือ การวิเคราะห์ SWOT ซึง Albert Humphrey 

นักวิจยัจากมหาวิทยาลยั สแตมฟอร์ด (Stamford University) เป็นผูคิ้ดคนแรกโดยใชค้าํว่า SOFT 

analysis และต่อมาใชค้าํว่า Satisfactory Opportunity Fault และ Threat และปัจจุบนัไดพ้ฒันาเป็น

คาํว่า SWOT Analysis ซึงเป็นคาํยอ่มาจากอกัษรตวัแรกของคาํว่า Strength Weakness Opportunity 

และ Threat ตามลาํดบั จากแนวคิดของ Wheelen and Hunger (2004) ทีกล่าวว่าในรอบหลายปีที

ผ่านมา SWOT Analysis ไดรั้บการพิสูจน์เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทีถูกนาํไปใชใ้นการพฒันากล

ยทุธม์านานทีสุดซึง SWOT Analysis ทาํให้ผูบ้ริหารไดท้ราบสถานภาพขององค์กรว่าเป็นอย่างไร  

มีสภาพแวดลอ้มภายนอกทีเป็นโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ต่อการพฒันา

องคก์รรวมทงัไดท้ราบถึงสภาพแวดลอ้มภายในทีเป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) 

เพือนาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์องค์กรนีไปวางแผนยุทธศาสตร์ทีจะใชป้ระโยชน์จากโอกาสและ

สามารถรับมือกับภาวะคุกคามต่างๆ ได้ รวมทงัสามารถสร้างความเขม้แข็งและลดจุดอ่อนของ

องคก์รได ้

การวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพือหาโอกาสและภาวะ

คุกคาม และสภาพแวดลอ้มภายในเพือหาจุดแข็งและจุดอ่อนซึงจากการวิเคราะห์ดงักล่าวจะทาํให้
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ทราบสถานะหรือสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์กรเพือวางแผนพฒันาองค์กรนัน สามารถ

ดาํเนินการดงันี 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพือหาโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม 

(Threat) ดังที ปกรณ์ ปรียากร (2548) ได้กล่าวว่าหลกัทีนิยมใช้ทั วไปคือหลักทีเรียกว่า PEST 

Analysis ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1.การเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของภาครัฐทีน่าจะมีผลทงัในเชิงบวกและลบต่อการดาํเนินกิจการ เช่น นโยบายการเงินการคลงั  

การประกนัสงัคม กฎหมายลิขสิทธิ เป็นตน้ 

2.เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดบัมหาภาค เช่น 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ อตัราการว่างงาน อตัราดอกเบีย ตน้ทุนดา้นทีดิน ค่าวสัดุอุปกรณ์ 

เป็นตน้ 

3.สงัคมและวฒันธรรม (Socio-cultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทาง

สงัคมและวฒันธรรม เช่น ระดบัการศึกษา ค่านิยม ความเชือ วิถีการใชชี้วิต อาชีพเป็นตน้ 

4.เทคโนโลยี (Technology Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลง

ดา้นเทคโนโลยทีีจะมีผลต่อบริหาร เช่น ความรู้และวิทยากรแขนงต่างๆ การใชเ้ทคโนโลยีเพือการ

สือสาร 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

สิรินันท์ ศรีวีระสกุล (2553) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในว่าเป็น

การศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติังานของโรงเรียน และโรงเรียนสามารถควบคุม

ปัจจัยเหล่านีได ้โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของโรงเรียนตาม

ประเด็น 6 ดา้นนี 

1.โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure: S1) ไดแ้ก่ โครงสร้างนโยบาย

ระบบงานของโรงเรียน 

2.ผลผลิตและการบริการ (Product and Service: S2) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพของการ

ใหบ้ริการทางการศึกษา คุณภาพของการใหบ้ริการของการศึกษาและคุณของนกัเรียน  

3.บุคลากร (Man: M1) ไดแ้ก่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา 

4.ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) ไดแ้ก่ความเพียงพอ ความคล่องตวัในการ

เบิกจ่ายเงิน ประสิทธิภาพภาพของการใช้เงินทีเน้นผลผลติ การระดมทรัพยากรและการใช้

ทรัพยากรของโรงเรียน 
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5.ทรัพยากร (Material: M3) ได้แก่ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ใน

โรงเรียน 

6.การบริหารจดัการ (Management: M4) ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน 

การมอบอาํนาจ การกระจายอาํนาจในการบริหารจดัการของโรงเรียน 

การวิเคราะห์ดว้ยปัจจยัดงักล่าวสามารถเรียกสันๆ ว่า “2S4M” ซึงเป็นคาํย่อทีมาจาก

อกัษรตวัแรกของแต่ละดา้น โดย 2S มาจากดา้นที 1 และ 2 และ 4M มาจากคาํที 3 ถึง 6 

การนําผลการวิเคราะห์และสรุปสภาพแวดลอ้มจะแสดงสถานภาพของโรงเรียนที 

บ่งบอกทิศทางของโรงเรียนได ้4 ลกัษณะดงันี 

1.เอือและแข็ง เป็นตาํแหน่งทีบ่งบอกว่า โรงเรียนมีปัจจยัภายนอกเป็นโอกาสหรือพร้อม

ให้การสนับสนุนและปัจจยัภายในมีความเขม้แข็ง เช่น ชุมชนมีการอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถินมี

แหล่งการเรียนรู้ทีหลากหลายเป็นตน้ กลยทุธที์ใชเ้ป็นกลยทุธส์ร้างความเจริญเติบโต 

2.เอือแต่อ่อน เป็นตาํแหน่งทีบ่งบอกว่าโรงเรียนมีจุดอ่อนภายในโรงเรียนเองแต่มี

โอกาสจากปัจจัยภายนอกทีพร้อมให้การสนับสนุนและหากมีการแก้ปัญหา หรือ จุดอ่อนของ

โรงเรียนแลว้จะทาํใหโ้รงเรียนมีความเขม้แข็งมากขึนอนัจะนาํไปสู่สถานภาพทีเอือและแข็ง 

3.ไม่เอือแต่แข็ง เป็นตาํแหน่งทีบ่งบอกว่า โรงเรียนมีความพร้อม มีความเขม้แข็งแต่มี

ภาวะคุกคามจากปัจจยัภายนอกทีเป็นปัญหา ดงันันจาํเป็นตอ้งชะลอตวัเพือคอยโอกาสจากปัจจยั

ภายนอก เช่น รอการฟืนตัวของเศรษฐกิจ รอกกฎหมายหรือระเบียบทีชัดเจนเหมาะสม หรือ

สถานการณ์การเมืองเป็นตน้ซึงจะทาํใหว้ิกฤติเป็นโอกาสของการพฒันา 

4.ไม่เอือและอ่อน เป็นตาํแหน่งทีบ่งบอกว่าโรงเรียนอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีมีภาวะ

คุกคามในการพฒันาโรงเรียนและในขณะเดียวกนัก็มีปัญหาภายในโรงเรียน สถานภาพดงักล่าวถือ

ไดว้่าเป็นสถานการณ์ทีล่อแหลมต่อความลม้เหลวสูง 

2.3.2.2 การกาํหนดกลยทุธ ์โดยใช ้TOWS Matrix 

การกาํหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มสามารถทาํไดโ้ดยใช ้TOWS 

Matrix จากการศึกษาวิธีการดงักล่าวของ Koontz and Weihrich (1990) พบว่ามีแนวคิดทีสาํคญัสรุป

ไดคื้อ การประเมินสถานการณ์โดยใช ้TOWS Matrix มีขอบเขตทีกวา้งและให้ความสําคัญใน

มุมมองทีต่างออกไป ตารางการคิดแบบ TOWS นนั เป็นกรอบการวิเคราะห์การคิดอยา่งเป็นระบบที

ช่วยในการจบัคู่เอาโอกาสและภาวะคุกคามภายนอกกบัจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองคก์รเขา้ดว้ยกนั

เป็นเรืองธรรมดาทีโรงเรียนจะระบุจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองเช่นเดียวกบัการระบุโอกาสกบัภาวะ

คุกคามจากสภาพแวดลอ้มภายนอกแต่สิงทีมกัจะมองขา้มคือการเชือมโยงปัจจยัทีสาํคญัเหล่านีซึง
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ตอ้งการกลยทุธใ์นการดาํเนินการทีต่างกนัออกไปในการจดัการทางเลือกทีจะนาํไปสู่การกาํหนดกล

ยทุธอ์ยา่งเป็นระบบ 

กลยุทธ์ถูกกาํหนดจากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก คือ ภาวะคุมคามและ

โอกาส  และสภาพแวดลอ้มภายใน คือ จุดอ่อน และจุดแข็ง  ดงันี 

1.กลยทุธ ์(WT) เป็นกลยทุธที์มีเป้าหมายเพือลดจุดอ่อนและภาวะคุกคาม ซึงองคก์รอาจ

ตอ้งดาํเนินการ เช่น ตดัทอนค่าใชจ่้าย หรือสะสางหนีคา้ชาํระ 

2.กลยุทธ์ (WO) เป็นความพยายามทีจะลดจุดอ่อนและเพิมโอกาสในการพฒันาโดย

อาศยัความสามารถ หรือสมรรถนะจากภายนอก (เช่น เทคโนโลยี) ทีจะช่วยให้บรรลุความสาํเร็จ

จากการใชป้ระโยชน์ในโอกาสจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

3.กลยทุธ ์(ST) อยู่บนพืนของจุดแข็งขององค์กรทีจะจดัการกบัภาวะคุกคามภายนอก

โดยมีจุดมุ่งหมายทีจะเพิมศกัยภาพก่อนแลว้ค่อยลดขอ้ทีเป็นภาวะคุกคามภายหลงัซึงองค์กรอาจใช ้

เทคโนโลย ีการจดัการ หรือ ความเขม้แข็งทางการตลาดเพือจดัการภาวะคุกคามจากคู่แข่งขนั 

4.กลยุทธ์ (SO) สภาวการณ์ทีองค์กรตอ้งการจะเกิดขึนเมือองค์กรสามารถใชจุ้ดแข็ง

ภายในเพือสร้างประโยชน์จากโอกาสภายนอก สิงนีคือเป้าหมายของการประกอบการในการเปลียน

จุดยนืตามขอ้มลูทีปรากฏในตาราง หากมีจุดอ่อนองคก์รจะตอ้งพยายามต่อสูเ้พือเอาชนะใหไ้ดซึ้งจะ

ทาํใหเ้ขม้แข็งขึน หากเผชิญกบัภาวะคุกคามก็จะตอ้งรับมือใหไ้ดเ้พือมุ่งจดัการใหเ้ป็นโอกาส 

จากการศึกษาแนวคิดการกาํหนดกลยุทธ์โดยใชต้าราง TOWS Matrix  สามารถสรุป 

ไดว้่า การเชือมโยงผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในเขา้ดว้ยกนัเพือนาํไปสู่การ

กาํหนดกลยทุธ ์ของโรงเรียนนันเป็นการสังเคราะห์ขอ้มูลที ครอบคลุมทุกมิติทีส่งผลทาํให้ไดก้ล

ยทุธที์ตรงประเด็น ชดัเจนและทา้ทายต่อการพฒันาศกัยภาพในเชิงรุกขององค์กร โดยยุทธศาสตร์ 

(SO) นนัเป็นยทุธศาสตร์ทีเนน้การใชจุ้ดแข็งในองคก์รร่วมกบัโอกาสทีเอือจากภายนอก เป็นการคิด

ในเชิงรุกทีดึงเอกลกัษณ์ความโดดเด่นขององคม์าใชไ้ดอ้ยา่งเต็มที กลยทุธ ์(WO) เป็นวิธีการทีจะลด

จุดอ่อนภายในองคก์รใหห้มดไปหรือใหเ้หลือนอ้ยทีสุดโดยใชข้อ้ไดเ้ปรียบหรือโอกาสจากภายนอก

มาช่วยแกไ้ข  เช่น เทคโนโลย ีกลยทุธ ์(ST) เป็นวิธีดาํเนินการทีจะใชจุ้ดแข็งภายในองค์กรในการ

ควบคุมหรือจดัการกบัภาวะคุกคามจากภายนอกซึงอาจดาํเนินการในลกัษณะทีเสริมจุดแข็งภายใน

ก่อนเพือป้องกันภาวะคุกคามจากภายนอก ส่วนกลยุทธ์ (WT) นัน เป็นกลยุทธ์ทีแสดงถึงความ

พยายามอย่างทีสุดทีจะลดจุดอ่อนภายในองค์กรซึงเป็นการดาํเนินการในเชิงรับและในเวลาเดียว

จะตอ้งคิดหาวิธีทีจะหลีกเลียงภาวะคุกคามหรือขอ้จาํกดัจากภายนอกใหไ้ดซึ้งอาจเป็นวิธีการใหม่ ๆ 

เพือใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์ร 
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ในงานวิจยัเรืองกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครนี ไดเ้ลือกใชว้ิธีการ SWOT 

Analysis ในการสร้างกลยทุธ ์โดยผูว้ิจยัทาํการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในทีเกียวขอ้ง

และจะทาํการกาํหนดกลยุทธ์โดยใช ้TOWS Matrix เพือให้ไดก้ลยุทธ์และนาํไปผ่านการประเมิน

ความถกูตอ้งเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชจ้ากผูท้รงคุณวุฒิอีกครังหนึง 

2.4 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

งานวิจัยทีเกียวข้องสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม คือ 1) กลุ่มทีเกียวข้องกับเรืองสังคม

ออนไลน์และเทคโนโลยีการสือสาร 2) กลุ่มทีเกียวขอ้งกบัเรืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม และ 

3) กลุ่มทีเกียวขอ้งกบัการบริหารอืน ๆ ทีช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารร่วมมือ 

กลุ่มทีเกียวขอ้งกบัเรืองสงัคมออนไลน์และเทคโนโลยกีารสือสาร 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

(2560) ไดจ้ดัทาํ Line official account เพือเป็นช่องทางการสือสารให้แก่ประชน ซึงเป็นขอ้มูลที

ถกูตอ้งสามารถนาํไปเผยแพร่ต่อได ้เพราะในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสือสังคมออนไลน์

ไปอยา่งรวดเร็ว และส่วนใหญ่มีคาํถามว่าเป็นขอ้มูลทีถูกตอ้งหรือไม่ ดงันันในการพฒันากลยุทธ์

การบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคจึ์งควรใหค้วามสนใจและความสาํคญักบั

การนาํเสนอขอ้มลูทีถกูตอ้ง โดยเฉพาะขอ้มลูเกียวกบัการศึกษาและการพฒันาเด็กปฐมวยัทีจะเป็น

กาํลงัของชาติต่อไป 

วฒัณี ภูวทิศ (2557) ไดศึ้กษาเกียวกบัการสร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรค ์

ผลการศึกษาพบว่า ผูค้นในยุคดิจิทลัใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสือสารอนัสาํคญั

เพือการถ่ายทอดเรืองราว แสดงความคิดเห็นและความรู้สึก ตลอดจนติดตามความเคลือนไหวของ

เหตุการณ์สําคัญทีเกิดขึนได้ตลอดเวลา โดยปราศจากเงือนไขด้านเวลา สถานทีและรูปแบบ  

ดว้ยศกัยภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถสร้างอิทธิพลแก่ทงัผูใ้ช้และผูค้นในเครือข่าย 

ทางสงัคม ทาํให้ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์พึงตอ้งเพิมความระมดัระวงัและมีสติในการใชเ้ป็น

อย่างยิง เนืองจากเป็นพืนทีสาธารณะทีใชน้าํเสนอข่าวสาร โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นต่อ

ประเด็นสาธารณะทีร้อนแรงในสงัคมประชาธิปไตยทีอาจก่อใหเ้กิดความแตกแยกทางความคิดขึน

ได้ ดังนันเพือให้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสร้างสรรค์ ผูใ้ช้ควรมีมุมมองความคิดเห็น 

ทีแตกต่าง เพือใหส้งัคมมีความหลากหลายไม่ใช่มีเพียงความคิดทีเป็นพิมพนิ์ยมเดียวกนั โดยผูใ้ช้

เครือข่ายทางสงัคมตอ้งมีอิสระทางความคิด ยอมรับความคิดทีแตกต่างของผูอื้น สร้างจุดศูนยร์วม

ทางความคิดเพือให้เกิดความประนีประนอมอนัจะนาํไปสู่มรรคผลทีดีของสังคม ยิงกว่านันผูใ้ช้
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่ควรยดึติดแต่เฉพาะกรอบความคิดเดิมของตนเองเท่านัน แต่ควรเปิดรับ

ขอ้มลูทีหลากหลายใหม้ากทีสุด ตลอดจนการเขา้ไปมีส่วนร่วมและแบ่งปันความคิดกบักลุ่มต่าง ๆ 

ทุกระดับชนัในสังคม ซึงผลจากการวิจัยนีสรุปให้เห็นว่า สังคมออนไลน์มีความสาํคญัและเป็น

ประโยชน์ เพียงจะตอ้งมีวิธีการใชที้ถกูตอ้งเหมาะสม 

สมชาย วชัรปัญญาวงศ ์(2556) ไดศึ้กษาการพฒันาตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

โดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพือลดความผิดพลาดทางไวยากรณ์ในงานเขียน

ภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยัทีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  สร้างตน้แบบการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า เจตคติของ

นักศึกษาทีมีต่อตน้แบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปรายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

เป็นไปในเชิงบวก โดยนักศึกษาเห็นดว้ยว่า กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการอภิปราย  

เฟซบุ๊ก และงานออนไลน์ทีมอบหมายมีความเหมาะสมและสามารถช่วยพฒันาความสามารถ

ทางการเขียนในดา้นไวยากรณ์ไดจ้ริง ผลจากการสมัภาษณ์นกัศึกษาพบว่าการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

โดยการอภิปรายผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความน่าสนใจ ยดืหยุน่ในดา้นเวลาและสถานที สนุก 

และจูงใจในการเรียน จากผลงานวิจยันีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สามารถทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ไดจ้ริงจากใช้

สงัคมออนไลน ์

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละความคิดเห็นเกียวกบัผลทีไดจ้าก

การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั

พบว่า คุณสมบติัของเครือข่ายสังคมออนไลน์ทีประชาชนชอบมากทีสุดคือ ทาํให้ทราบข่าวสาร

รวดเร็ว 

คนัธิรา ฉายาวงศ์ (2555) ไดศึ้กษาเกียวกบัการสือสารทีไม่สร้างสรรค์ในสือสังคม

ออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวตัถุประสงค์เพือสํารวจพฤติกรรมการสือสารทีไม่

สร้างสรรค์ จาํแนกประเภทเนือหาและบริบทของการสือสารทีไม่สร้างสรรค์ ใช้การวิเคราะห์

ขอ้ความทีแสดงความคิดเห็นในเวบ็ไซต์ยอดนิยมของไทย และสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตวัอย่างจาก

เครือข่ายออนไลน์จาํนวน 54 คน เพือค้นหามูลเหตุจูงใจและผลกระทบของการสือสารทีไม่

สร้างสรรคใ์นสือออนไลน์ทีปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ดงักล่าว ผลการวิจยัพบว่า จากขอ้ความทีแสดง

ความคิดเห็นในเวบ็ไซตย์อดนิยมของไทย จาํนวน 13,171 ขอ้ความ พบพฤติกรรมการสือสารทีไม่

สร้างสรรคใ์นสือออนไลน์คิดเป็น 36.7 % จาํแนกได ้20 ประเภท และการสือสารทีไม่สร้างสรรค์มี

มลูเหตุจูงใจจากทงัปัจจยัภายในและภายนอก ไดแ้ก่ ความคิดเห็นทีแตกต่างทางการเมือง อุปนิสัย 

อคติส่วนบุคคล สภาพสังคมและวฒันธรรมส่งผลกระทบต่อตนเอง ผูอื้น สังคมและประเทศชาติ 

ดงันนัการสร้างสงัคมออนไลน์ของโรงเรียนจึงจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัในเรืองนี 
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ศรัญญา รัตนจงกล (2554) ศึกษาเกียวกบักลยทุธก์ารสือสารดา้นการตลาดผา่นสือสงัคม

ออนไลน์ (Social Media) ของธุรกิจอาคารชุด กรณีศึกษาบริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

เอเชียน พร็อพเพอร์ตี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษากลยทุธแ์นวทางดา้น

การตลาดดา้นการใชสื้อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของผูป้ระกอบการอสังหาริมทรัพย ์และ

ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทศันคติของกลุ่มเป้าหมายโครงการอาคารชุดทีมีต่อสือสงัคมออนไลน์

ของบริษทัผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรัพย ์โดยการสมัภาษณ์ผูที้มีหนา้ทีในการดูแลระบบการตลาด

ผา่นสือสงัคมออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า บริษทัแสนสิริ ตอ้งการเป็นผูน้าํดา้นช่องทางการสือสาร

ในโลกออนไลน์ ซึงมองว่าเป็นเครืองมือสือสารการตลาดทีมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดส้ะดวกและรวดเร็ว โดยใชก้ลยุทธ์การตลาดผ่านสือสังคมออนไลน์ ( Social Media Network 

Marketing ) เพือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์และเพือให้เกิดการรับรู้ตราสินค้า (Brand 

Awareness) กบักลุ่มคนรุ่นใหม่ทีมีไลฟ์สไตลต์รงกับลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของบริษทั ส่วนบริษัท  

เอเชียน พร๊อพเพอร์ตีนาํสือสังคมออนไลน์มาใชเ้พือการสนับสนุนแต่ละโครงการ วตัถุประสงค์

หลกัของการนาํสือสงัคมออนไลน์มาใชน้ันจะใชเ้พือเป็นการแชร์ไลฟ์สไตลแ์บบทีบริษทัตอ้งการ

ใหส้ะทอ้นถึงตราสินคา้ (Brand) ของบริษทัทงัภาพลกัษณ์ทีดูทนัสมยัและความมีเทคโนโลยี จาก

ผลงานวิจัยในส่วนนี แสดงให้เห็นถึงการนําสือสังคมออนไลน์มาใช้ในการตลาดซึงผูบ้ริหาร

โรงเรียนก็อาจนาํวิธีการนีมาใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ของโรงเรียนไดเ้ช่นกนั แต่

เพือใหเ้กิดคุณค่าอยา่งสร้างสรรค ์โรงเรียนจะตอ้งไม่มุ่งเป้าหมายไปทีการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่

จะต้องใช้สือสังคมออนไลน์นีควบคู่ไปกับการให้ความรู้เพือการพัฒนาเยาชนของชาติด้ว ย  

ในงานวิจยัของศรัญญา รัตนจงกล ยงัพบอีกว่า สือสังคมออนไลน์ทีมีผลต่อการรับรู้มากทีสุด คือ  

เฟซบุ๊ก (Facebook) ในส่วนของพฤติกรรมดา้นการรับรู้และทศันคติต่อการรับรู้สือการตลาดผา่นสือ

สงัคมออนไลน์ต่อบริษทัอสงัหาริมทรัพย ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามพบเห็นโฆษณาอาคารชุดจาก

สือสังคมออนไลน์ จากเฟซบุ๊กมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.9 ลูกค้าชอบเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ออนไลน์ อาคารชุดบริษทั แสนสิริ มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีวตัถุประสงคใ์นการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ของบริษทัอสงัหาริมทรัพยเ์พือหาขอ้มลูโครงการมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 91.5 สือสังคม

ออนไลน์มีผลต่อการตดัสินใจซือโครงการของผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.3 

สือสงัคมออนไลน์ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมากทีสุดคือ เฟซบุ๊ก คิดเป็นร้อยละ 64.4 ธุรกิจอาคาร

ชุดควรมีการนําเสนอข้อมูลการส่งเสริมการขายผ่านทางสือโฆษณาเครือข่ายสังคมออนไลน์

อยา่งสมาํเสมอเพือดึงความสนใจของลูกคา้และสามารถกระตุน้การตดัสินใจของลูกคา้ให้เร็วและ

ง่ายขึน และยงัสามารถทาํการตลาดไดสู้งกว่าคู่แข่ง ซึงการส่งเสริมการตลาดควรทาํอย่างรวดเร็ว 

และทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการสือสารผ่านทางสังคม

DPU



66 

ออนไลน์มีการขยายตวัทีสูงมาก อนัเนืองจากสือสังคมออนไลน์เองเริมมีความหลากหลายจากการ

แข่งขนัมากขึน จากผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นว่า สิงทีนาํเสนอในสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อผูรั้บ

สือ ดงันันทางโรงเรียนจึงตอ้งมีการพิจารณาเลือกขอ้มูลหรือสิงทีจะนําเสนอในสือออนไลน์ให้

รอบคอบ และใหเ้กิดประโยชน์ เพิมคุณค่าทางการศึกษาอยา่งดีซึงหากทาํโดยการมีผูป้กครองเขา้มา

มีส่วนร่วมจะยงิไดผ้ลมากขึน และจากการศึกษาของศรัญญา รัตนจงกล ยงัพบอีกว่า ผูใ้ชบ้ริการสือ

สังคมออนไลน์มีเพือนทีติดต่อกนัในสือสังคมออนไลน์มากกว่าเพือนทีพบเจอกนัจริงๆ ซึงสืบ

เนืองมาจากสภาพสงัคมของคนในเมืองทีเปลียนไปนนัเอง เป็นการพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของสือ

สังคมออนไลน์ซึงสามารถไปถึงคนหมู่มาก เป็นการสือสารทีรวดเร็วและว่องไว โดยสามารถ

แพร่กระจายไปยงักลุ่มผูใ้ช้สังคมออนไลน์ได้มากมายซึงจะได้ผลต่อการสือสารแบบตัวต่อตัว 

(Person to Person) หรือ (Face to Face) นอกจากนีรูปแบบการนาํเสนอโฆษณาผ่านสือสังคม

ออนไลน์ควรมีความหลากหลายมากขึน เพือให้เหมาะกบัไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ธุรกิจอาคารชุดที

เปลียนแปลงได้ตลอดเวลา จากผลการวิจยัในส่วนนี หากทางโรงเรียนรู้จักเลือกรูปแบบวิธีการ

สือสารทีเหมาะสม และมีความหลากหลายดงัผลงานวิจยัของศรัญญาพบ ก็จะทาํให้สังคมออนไลน์

ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน 

สุชิรา มีอาษาและมนตช์ยั เทียนทอง (2554) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดย

การสงัเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีมีการร่วมกนั โดยมีระบบพี

เลียงแบบปฏิสมัพนัธผ์า่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ผูเ้ขียนไดส้รุปว่า  

การจัดการเรียนแบบผสมผสาน (Blend Learning) หมายถึง การนําข้อดีของแต่ละรูปแบบ 

มาใชแ้กปั้ญหา ทงัเรียนในชันเรียนแบบออนไลน์และปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมกลุ่ม เป็นการใช้

จุดเด่นของแต่ละแบบเข้ามาเสริมจุดดอ้ยของแบบอืน ๆ นอกจากนีการเรียนแบบผสมผสานเป็น

รูปแบบสาํหรับการบูรณาการเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) และการเรียนทีผนวกผูส้อน

กบัผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนั (Face-to-Face Meeting) คุณสมบติัของการเรียนรู้ในลกัษณะนี คือ ผูเ้รียนมี

ปฏิสมัพนัธ ์และร่วมมือกนัทีลึกซึงขึน ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนจะเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ใน

กลุ่ม ทีมีการจดัวางการทาํงานกลุ่มเป็นอย่างดี ซึงการจัดการเรียนแบบผสมผสานทีกล่าวมาใน

ขา้งตน้ เป็นตวัอย่างหนึงของการสร้างความรู้ให้กบัผูเ้รียน ซึงในทีนีก็คือผูป้กครอง ครูและผูที้มี

ส่วนเกียวขอ้งนั นเอง ซึงงานวิจัยนีทาํให้การพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ นอกจากคาํนึงถึงการจดัการระบบออนไลน์จะตอ้งคาํนึงถึงการนาํสังคม

ออนไลน์ไปสู่หอ้งเรียนและตวันกัเรียนต่อไปดว้ย 
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ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ศึกษาเกียวกบัเทคโนโลยีของสือใหม่และการนาํเสนอ

ตวัตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสือสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีวตัถุประสงค์เพือ  

1) ศึกษาความสมัพนัธข์องบริบททางสงัคม การสือสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพนัธ์ และความเป็น

ส่วนตวักบัแนวคิดการนาํเสนอตวัตนต่อสังคม 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของเทคโนโลยีของสือใหม่

กบัแนวคิดการนาํเสนอตวัตนต่อสังคม 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของแนวคิดการนาํเสนอตวัตนต่อ

สงัคมกบัพฤติกรรมการสือสารของผูใ้ชบ้นสือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ของ

เทคโนโลยขีองสือใหม่และแนวคิดการนาํเสนอตวัตนต่อสังคมกบัพฤติกรรมการสือสารของผูใ้ช้

บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เก็บขอ้มูลจากผูใ้ชง้าน Facebook และ/หรือ Twitter จาํนวน 400 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูใ้ช้ส่วนใหญ่ใชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประจาํทุกวนั และวนัละ

มากกว่า 3 ชั วโมงต่อวนั 2) บริบททางสังคม การสือสารออนไลน์ การมีปฏิสัมพนัธ์ ความเป็น

ส่วนตัว และเทคโนโลยีของสือใหม่ มีความสัมพันธ์กับระดับการนําเสนอตัวตนต่อสังคม  

3) ระดบัการนาํเสนอตัวตนต่อสังคม มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการสือสารของผูใ้ช้บนสือ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ 4) เทคโนโลยีของสือใหม่และระดับการนําเสนอตัวตนต่อสังคม  

มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสือสารของผูใ้ชบ้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ จากงานนีมีขอ้มูลที

ทาํใหท้างโรงเรียนตระหนกัไดว้่า พฤติกรรมของผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ และความเป็นตวัตนของผูใ้ช้

สงัคมออนไลน์เป็นสิงทีโรงเรียนตอ้งคาํนึงถึงหากจะริเริมสร้างสงัคมออนไลน์ขึน 

Kaplan and Haenlein (2010) กล่าวถึง การวางแผนการบูรณาการการใชสื้อ (Media 

plan integration) ไวใ้นบทความวิจัยเรือง “Users of the World, unite! The Challenges and 

opportunities of Social Media” ซึงมีสาระสาํคญัคือสือสังคมออนไลน์ทีต่างกนันาํเสนอกิจกรรม

หรือประเด็นเดียวกนัแต่นาํเสนอในรูปแบบทีต่างกนั อาจก่อใหเ้กิดผลทีต่างกนั เช่น การนาํเสนอผล

การเรียนดีเด่น โดยนาํภาพนกัเรียนทีไดรั้บรางวลัเผยแพร่ใน Website โรงเรียนและ Website ทีเป็น

เครือข่าย นอกจากนนัยงักล่าวถึง ความเป็นหนึงเดียวร่วมกนัของผูใ้ชสื้อสังคมออนไลน์ ความทา้

ทายและโอกาสของการใช้สือสังคมออนไลน์ โดยผูเ้ขียนทังสองได้ระบุไวใ้นส่วนหนึงของ

บทความถึงความสาํคญัของสังคมออนไลน์ และยงัไดน้าํเสนอขอ้เสนอแนะ 10 ประเด็น สาํหรับ

บริษัทต่าง ๆ ทีจะตัดสินใจใช้สือสังคมออนไลน์ในการดาํเนินธุรกิจ เมือศึกษาข้อเสนอแนะ 10 

ประเด็นนัน จะพบว่าสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนได้ โดยผู ้เขียนทังสองได้แบ่ง

ขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 5 ประเด็น ส่วนแรกเป็นเรืองการดาํเนินการทีเกียวกบัการใชสื้อ 

และส่วนหลงัเป็นเรืองของการทาํใหสื้อทีใชก่้อใหเ้กิดลกัษณะความเป็นสงัคม 
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ศิริลกัษณ์ นาทนั (2550) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือสารของโรงเรียนตน้แบบในโครงการหนึงอาํเภอหนึงโรงเรียนในฝัน พบว่า ปัญหาของ

เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการศึกษาคือ การขาดผูที้มีความเชียวชาญมาดูแลระบบ เครือข่าย ขาด

บุคลากรทีมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยไีดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

กลุ่มทีเกียวขอ้งกบัเรืองการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กนัธญาณี ศรีสุรักษ ์(2559) ไดร้ะบุถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมของผูป้กครองใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึงทาํให้การพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคเ์ป็นสิงทีจะตอ้งทาํอยา่งยงิ เพราะถือไดว้่าจะเป็นส่วนหนึงของการร่วมมือ

กนัระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการจดัการศึกษานนัเอง 

มชัชิมา ใหม่ขลิบ (2559) ศึกษาเรืองการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการจดัการศึกษา

ระดับปฐมวยัของโรงเรียนอนุบาล ไดก้ล่าวถึง ความสําคัญของการมีส่วนร่วมโดยเน้นถึงการ

ร่วมมือกนัในการจดัการศึกษาผา่นการทาํกิจกรรมต่างๆ เพือพฒันาการศึกษาในระดบัปฐมวยั งานนี

ทาํให้เห็นการร่วมมือระหว่างทางโรงเรียน และผูป้กครองทีจะตอ้งทาํกิจกรรมต่าง ๆ ซึงในทีนี

รวมถึงกิจกรรมการร่วมมือในการบริหารใหเ้กิดสงัคมออนไลน์ดว้ย 

ประสาร พรหมณา (2553) กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยระบุว่า การบริหาร 

โดยผูป้กครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนต้องเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมดังนี คือ  

1) ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเพิมประสิทธิภาพในการบริหาร 2) ร่วมปฏิบติังาน เช่น ในการ

พฒันาดา้นอาคารสถานที การดูแลรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา ร่วมจดักิจกรรมการเรียน

การสอน เป็นตน้ 3) ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและคณะครู 4) ร่วม

รับผิดชอบ ช่วยสนับสนุน ปรับปรุงในทุก ๆ ด้านของโรงเรียน ในงานของประสาร พรหมณา  

ได้ยืนยนัให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมอาจทาํได้ทังร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมตรวจสอบประเมินผล 

ตลอดจนร่วมรับผดิชอบดว้ย 

กิตติ กรทอง (2552) ไดร้ะบุถึงหลกัการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการดาํเนินการจดั

การศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา ซึงจัดในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กว่ามีหลกัใหญ่ๆ คือ การร่วมคิด  

ร่วมทาํ และร่วมรับผดิชอบ 

ธนสาร บลัลงัก์ปัทมา (2551) ไดก้ล่าวถึงหลกัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ

ประชาชนกับโรงเรียนไว้ในบทความเรือง บทบาทประชาชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาโดยใช้

หลกัการมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ ในการดาํเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
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พงพนัธ ์แกว้หาวงศ ์(2550) ศึกษาในส่วนของกิจกรรมดา้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ก็ได้ใช้หลกัการมีส่วนร่วมทีประกอบด้วย  

การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมตดัสินใจและการร่วมดาํเนินการ 

ยงยุทธ พนาสนธิ (2546) ได้กล่าวถึง หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน  

โดยครอบคลุมความหมายโดยสรุปว่า หลกัการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนควรมี 

การปฏิสัมพนัธ์ทีอยู่ในลกัษณะเท่าเทียมกนั โรงเรียนตอ้งรับฟังความคิดเห็น ความตอ้งการและ

ปัญหาของชุมชน พร้อมทังให้ข้อมูลของโรงเรียน เช่น ศกัยภาพในด้านต่างๆ ของโรงเรียน  

ให้ชุมชนได้รับทราบ ทาํให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นหนึงเดียวกันจนทาํให้เกิด

ความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั ในการศึกษาของยงยุทธ พนาสนธินี ทาํให้เห็นว่าการสร้างความร่วมมือ

หรือการมีส่วนร่วม ตอ้งคาํนึงถึงความเท่าเทียมกนัของทงัฝ่ายโรงเรียนและผูป้กครอง และมีการรับ

ฟังความคิดเห็น ความตอ้งการซึงกนัและกนัเป็นพืนฐาน 

จารุพงศ ์พลเดช (2546) กล่าวถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือการทาํใหค้นร่วมกนัใน

การตดัสินใจ ทาํใหเ้กิดความผกูพนัระหว่างคนทาํงานและเห็นว่าคนทีอยูใ่กลชิ้ดปัญหามากทีสุดคือ

คนทีตดัสินใจแกปั้ญหาไดดี้ทีสุด ทีสาํคญัคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสใหค้นในองคก์ร

และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีส่วนร่วมมือกนัในกระบวนการบริหารตงัแต่ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วม

รับผดิชอบ ร่วมรับประโยชน์และร่วมติดตามผล นอกจากนนัไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมไว ้4 ประการ คือ1) ผูบ้ริหารควรแบ่งอาํนาจหน้าทีในการบริหารให้ผูป้ฏิบติั คนใน

องคก์ร หรือทีมงาน เพราะตอ้งการใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจทีสาํคญัขององค์กรทีเป็น

รูปธรรม 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความผกูพนัระหว่างคนและองค์กรไดอ้ย่าง

แทจ้ริง คนในองคก์รไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเต็มที เพือช่วยเหลือผูบ้ริหารในฐานะทีเป็นผูน้าํขององคก์ร

ในการตดัสินใจ 3) คนทีอยู่ใกลปั้ญหาทีสุด คือ คนทีตดัสินใจแกปั้ญหาไดดี้ทีสุด 4) การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้คนในองค์กร และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง (Stakeholder) ในฐานะสมาชิก

ขององคก์รมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารตงัแต่ การมีส่วนร่วมคิด (ตดัสินใจ) วางแผน ร่วมทาํ 

ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามผล การมีส่วนร่วมในแต่ละเรืองนันมี

ความสาํคัญในการสร้างแรงจูงใจและเสริมแรง (Reinforcement) ในการทาํงานของผูป้ฏิบติัหรือ

ทีมงาน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมตดัสินใจ และมีส่วนร่วมวางแผน ซึงถือเป็นหัวใจของการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม ซึงหลกัการหรือแนวคิดในการบริหารแบบมีส่วนร่วมดงักล่าว โรงเรียนควรจะ

นาํมาใชก้บัการพฒันากลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดี 
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ปราชญา กลา้ผจญั (2545) ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการ

บริหารงานทีทาํให้บรรลุเป้าหมายอย่างงดงาม สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัประชาชนและ

ผูบ้ังคับบัญชาไปพร้อมๆ กัน การสร้างหลกัธรรมาภิบาล (Good governance) และช่วยสร้าง

บรรยากาศประชาธิปไตยในการทาํงานอีกดว้ย ในงานของปราชญา กลา้ผจญันีก็เป็นอีกงานหนึงที

สะทอ้นใหเ้ห็นผลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

อุทยั บุญประเสริฐ (2543) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้

สมาชิกของชุมชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในทุกขันตอนของการปฏิบัติงาน ทังร่วมคิด

วางแผน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในกิจการใดๆ ใหค้วามช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินงานในกิจกรรมทีมีผลกระทบต่อประชาชน งานของอุทยั บุญประเสริฐ ไดส้ร้างองค์ความรู้

ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการเปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วม ทาํใหก้ารสร้างกลยุทธ์การบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคต์อ้งคาํนึงถึงวิธีการเปิดโอกาสดงักล่าวดว้ย 

กลุ่มทีเกียวขอ้งกบัการบริหารอืน ๆ ทีช่วยในการพฒันากลยทุธก์ารร่วมมือ 

Schoolspeak (2017) เป็นเอกสารออนไลน์ในหัวขอ้ “School Management System For 

Elementary, Middle and Preschools” ซึงกล่าวถึงการบริหารจดัการระบบการจดัการศึกษาใน

โรงเรียนระดบัประถม มธัยมตน้ และอนุบาล โดยมีการระบุถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ มีการ

วางแผน และมีการใชเ้ทคโนโลยีออนไลน์ ซึงในงานพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์ เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครนีจะตอ้งคาํนึงถึงและนาํมาประยกุตใ์ช ้

ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2559) ไดก้ล่าวถึงการเปลียนแปลงเขา้สู่ยุคการศึกษา 4.0 ซึงเป็น

เรืองของการนาํนวตักรรมมาใช ้และระบุว่า ตอ้งอาศยัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและครูเป็นอย่างยิงที

จะทาํให้เกิดการเปลียนแปลง ดังนันในงานพัฒนากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครนี

จึงควรพิจารณาเรืองการใชภ้าวะผูน้าํของผูบ้ริหารเพือนาํเขา้สู่การเปลียนแปลงไปให้ถึงความเป็น

ประเทศไทย 4.0 

Hallinger (2015) ก็ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัการบริหารการเปลียนแปลงซึงจะตอ้งเริมตน้

จากการสือสาร การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจในเรืองทีจะเปลียน เป็นการปรับทศันคติให้ตรงกนัของ

ทงัผูต้อ้งการใหเ้กิดการเปลียนแปลง และผูที้จะตอ้งเปลียนแปลง ดงัทีงานการสร้างสังคมออนไลน์

นีจะตอ้งเผชิญกบัการเปลียนแปลงเพือการสร้างสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์หส้าํเร็จต่อไป 

Yukl (อา้งถึงใน บุญเพชร พึงยอ้ย, 2556) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบสาํคญัของการทาํงาน

เป็นทีม ซึงประกอบดว้ย 9 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมนัทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของ
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ภาระงาน (Commitment to task objectives and strategies) 2) ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความ

ชดัเจนของบทบาทหน้าที (Member skills and role clarity) 3) องค์กรและการประสานงานภายใน

องค์กร (Internal organization and coordination) 4) การประสานงานภายนอกองค์กร (External 

coordination) 5) ทรัพยากรและการสนับสนุน (Resources and political support) 6) ความไวว้างใจ 

ความสามคัคีและความร่วมมือ (Mutual trust, cohesiveness and cooperation) 7) ประสิทธิภาพและ

ศกัยภาพขององค์กร (Collective efficiency  and competence) 8) รูปแบบความคิดทีถูกตอ้งร่วม

ร่วมกนั (Accurate shared mental models) และ 9) ความหลากหลายของสมาชิก (Member diversity) 

ซึงในการสร้างสังคมออนไลน์นันจะตอ้งใชก้ารทาํงานเป็นทีมซึงตอ้งอาศยัการปฏิบติัให้เกิดตาม

องคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบดงักล่าว 

ดวงทอง พิสุทธยางกรู (2555) ไดก้ล่าวถึงหลกัสาํคญั 7 ประการทีควรคาํนึงถึงในการ

สือสาร (7 C’s of Communication) ได้แก่ 1) ความน่าเชือถือ (Credibility) 2) บริบท (Context)  

3) เนือหา (Content) 4) ความชดัเจน (Clarity) 5) ศกัยภาพ (Capability) 6) ช่องทาง (Channel) และ 

7) ความต่อเนืองและความสมาํเสมอ (Continuity & Consistency) 

DEEWR (2008) ซึงเป็นเอกสารออนไลน์เรือง “Family-School Paticipant Framework: 

A guide for school and families” ของ Australian Government, Department of Education, 

Employment and Workplace Relations” ก็ไดก้ล่าวถึงการบริหารการเปลียนแปลงโดยมุ่งหวงัให้

เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และผูป้กครอง ซึงตอ้งทาํโดยการใชก้ารสือสารทีเหมาะสม มีการ

ปรับทศันคติ และการทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นทีม ซึงในการสร้างความร่วมมือในการบริหารให้เกิด

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคก์็จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีการเปลียนแปลงดงักล่าว 

ปองสิน วิเศษศิริ (2550) ได้กล่าวถึงการเปลียนแปลงว่า การเปลียนแปลงทีแท้จริง

จะตอ้งเกิดจากความรู้สึกทีตอ้งการจะเปลียนแปลงของทงัสองฝ่าย คือ ฝ่ายตอ้งการทาํให้เกิดการ

เปลียนแปลง (Change Agent) และผูรั้บการเปลียนแปลง (Change Receiver) โดยการเริมตน้จากการ

สือสารทาํความเขา้ใจ ใหค้วามรู้ เพือเป็นการปรับทศันคติของทงัสองฝ่ายให้ตรงกนั จะเห็นว่าเรือง

นีเป็นเรืองสาํคญัในการทีจะพฒันากลยทุธใ์หเ้กิดความร่วมมือทางสงัคมออนไลน ์

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2549) ระบุว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง 

การมีส่วนร่วมตงัแต่คิดโครงการกิจกรรม โดยเริมคน้หาปัญหา สาเหตุ วางแผน ตดัสินใจดาํเนินการ

ระดมทรัพยากร กาํหนดเป้าหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลทีเกิดร่วมกนัโดยทงันีตอ้ง

ตงัอยูใ่นความเป็นธรรม โดยสาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษายงัไดเ้สนอแนวคิดการมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาว่า เป็นการเรียนรู้ซึงกนัและกนัของทุกฝ่ายนบัตงัแต่การแสดงความคิดเห็น 

การวางแผน การดําเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ํากับ ติดตาม และ
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ประเมินผล เพือประโยชน์ในการพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้จะเห็นว่า

กระบวนการบริหารทีเป็นระบบจะมีส่วนในการสร้างกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

สรุป 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเกียวข้องในปัจจุบันนีไม่พบว่ามีการ

ศึกษาวิจัยเกียวข้องกับกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครโดยตรง แต่มีการศึกษาเรือง

สังคมออนไลน์ไวบ้้างตามกาลเวลาทีเปลียนเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล ดังทีไดน้ําเสนองานวิจัยและ

เอกสารวรรณกรรมทีเกียวข้อง ส่วนการศึกษาเกียวกับความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมนันมี

การศึกษาไวม้ากมาย แต่ไม่พบทีเป็นการศึกษาเรืองการร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในการสร้าง

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์อยา่งไรก็ตามผูว้ิจยัไดน้าํเสนองานวิจยัและเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการ

สร้างและบริหารความร่วมมือเพือนาํมาประยุกต์กับการสร้างความร่วมมือในการบริหารสังคม

ออนไลนข์องโรงเรียนอนุบาลตามหวัขอ้ดุษฎีนิพนธนี์ นอกจากนันผูว้ิจยัยงัไดแ้นวทางการบริหาร

การเปลียนแปลงซึงเกียวขอ้งกบัการสร้างสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ซึงเป็นเรืองใหม่ ตอ้งอาศยั

การเปลียนแปลงมานาํเสนอขา้งตน้ ดงันนัจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจน

งานวิจยัทีเกียวขอ้งทาํใหผู้ว้ิจยัมีขอ้มลูพอทีจะทาํการศึกษาวิจยัและพฒันากลยุทธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครเพือนาํสู่การตอบคาํถามวิจยัดงัทีกล่าวไวใ้นบทนาํ 
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บทที 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเรือง “กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิจัยในครังนีใช้

ระเบียบวิธีการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research: MMR) แบ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น  

3 ระยะ ไดแ้ก่การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพเพือนาํมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และเป็นขอ้มูล

พืนฐานในการเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณเกียวกบัสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพึงประสงค์ของการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในระยะที 2 จากนันนําผลมาพฒันากลยุทธ์ฯ  

ใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูเชิงคุณภาพอีกครังหนึง โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเน้นการใชข้อ้มูลแต่ละระยะ

มาร่วมวิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลอยา่งเป็นระบบ โดยมีขนัตอนในการวิจยั 8 ขนัตอน ดงันี 

 

ขันตอนที 1 กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยทีเกียวกับกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล 

ศึกษาขอ้มลูเบืองตน้และสภาพการใชสื้อออนไลน์เบืองตน้ของโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครศึกษาเอกสาร และงานวิจัยทงัใน และต่างประเทศ (Secondary 

research) ทีเกียวขอ้งกบั ทฤษฎี แนวคิด และหลกัการทีมุ่งเนน้ไปที แนวคิดเกียวกบัการจดัการศึกษา

ระดบัปฐมวยั แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์  และแนวคิด

เกียวกบัการพฒันากลยทุธ ์เพือกาํหนดและประเมินกรอบแนวคิดในการวิจยั 

การศึกษาขอ้มูลเบืองต้นทาํโดยการใช้แบบสํารวจ ตรวจสอบโดยอาจารยที์ปรึกษา 

เพือหา 1) จาํนวนโรงเรียนทีมีเว็บไซต์ 2) ขอ้มูลเบืองตน้ทีมีในเว็บไซต์ ส่วนกรอบแนวคิดความ

ร่วมมือระหว่างผูป้กครองและโรงเรียนแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์แนวคิด

หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัและการจดัการศึกษาปฐมวยั ศึกษาจากเอกสารและให้ผูท้รงคุณวุฒิ

ประเมินความถกูตอ้งเหมาะสม ซึงผูท้รงคุณวุฒิในการศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฏีครังนี หมายถึง 

ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และนักวิชาการทีความรู้หรือประสบการณ์ และมีผลงาน

วิชาการทีเกียวข้องกับการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล จาํนวน 5 คน เพือใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันากรอบแนวคิด 
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ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ ดงันี  

1. เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีประสบการณ์เป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษาระดบัอนุบาล 

ไม่ตาํกว่า 10 ปี 

2. เป็นผูบ้ริหารจากกระทรวงศึกษาธิการทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาระดบั

ปฐมวยัไม่ตาํกว่า 10 ปี 

3. เป็นผูเ้ชียวชาญดา้นบริหารการศึกษาและ/หรือมีผลงานดา้นเทคโนโลยทีางการศึกษา 

(ออนไลน)์ 

 

ขันตอนที 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.สาํรวจขอ้มลู Website ของโรงเรียนทีไดค้ดัเลือกมาว่ามีการใช ้Website เป็นเครืองมือ

ในการสือสาร ประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรู้ทางการศึกษากบัผูป้กครองในระดบัใด 

2.สาํรวจขอ้มลูทางออนไลน์ของแต่ละโรงเรียนในการใชช่้องทางโซเชียลมีเดีย ในการ

ติดต่อสือสาร และใหค้วามรู้ทางการศึกษาแก่ผูป้กครอง 

3. กาํหนดประชากรในการวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 

ระยะที 1 สาํรวจรายชือโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในกรุงเทพมหานครจาํนวน  

245 โรงเรียน จากนนัเลือกเฉพาะโรงเรียนทีมี Website ซึงถือเป็นเครืองมือในการสือสารออนไลน์

ทีเป็นทางการ ไดป้ระชากร จาํนวน 107 โรงเรียน (สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน, 2554) 

ระยะที 2 สํารวจรายชือโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในกรุงเทพมหานครจาํนวน  

299 โรงเรียน จากนันเลือกเฉพาะโรงเรียนทีมี Website ซึงถือเป็นเครืองมือในการสือสารสังคม

ออนไลน์ทีเป็นทางการ ได้ประชากร จาํนวน 128โรงเรียน (สาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน, 2559) โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ตามการแบ่งกลุ่มเขตของ

กรุงเทพมหานคร (ศนูยข์อ้มลูกรุงเทพมหานคร, 2557) ดงัแสดงในตาราง 
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ตารางที 3.1 จาํนวนประชากรโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในกรุงเทพมหานครทีมีเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

 

กลุ่มสถานศึกษา จาํนวนโรงเรียนอนุบาล 

กลุ่มที 1  กลุ่มกรุงเทพกลาง   

กลุ่มที 2  กลุ่มกรุงเทพใต ้ 

กลุ่มที 3  กลุ่มกรุงเทพเหนือ   

กลุ่มที 4  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก   

กลุ่มที 5  กลุ่มกรุงธนเหนือ   

กลุ่มที 6  กลุ่มกรุงธนใต ้ 

19 

22 

30 

20 

19 

18 

รวม 128 

ทีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2559 

ระยะที 3 สาํรวจรายชือโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในกรุงเทพมหานคร โดยเลือก

เฉพาะโรงเรียนทีมี Website และมีช่องทางไปยงัสือสังคมออนไลน์อืน ๆ เช่น Line, Facebook, 

Twitter เป็นตน้ ไดป้ระชากรทงัหมด จาํนวน 46 โรงเรียน โดยใชก้ารแบ่งแบบมีสัดส่วนเท่ากนัคือ  

0.36 (46 หาร 128) จากนนัแบ่งผูใ้หข้อ้มลูเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มผูป้กครอง เก็บข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม จากผูป้กครองโรงเรียนละ 5 คน

จาํนวน 46 โรงเรียน รวมผูใ้หข้อ้มลู 230 คน 

2. กลุ่มโรงเรียน เก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ โดยการกาํหนดจาํนวนผูใ้หส้มัภาษณ์จาก

โรงเรียน 15 โรงเรียนทียินดีให้สัมภาษณ์โดยสมคัรใจ ทังนีคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากร  

ซึงนับว่าเป็นตวัแทนทียอมรับได ้(เกินร้อยละ25) ทังนีกาํหนดให้ ผูใ้ห้ข้อมูลโรงเรียนละ 2 คน 

(ผูบ้ริหาร 1 คน และผูรั้บผิดชอบสือออนไลน์ 1 คน) จาํนวน 15 โรงเรียน รวมผูใ้ห้ขอ้มูล 30 คน 

โดยเลือกโรงเรียนทีใหค้วามร่วมมือในการใหส้มัภาษณ์ 
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ตารางที 3.2 จาํนวนประชากรทงัหมดทีใชใ้นการวจิยั 

 

แบ่งกลุ่มสถานศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูล 

จาํนวนโรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียน กลุ่มผู้ปกครอง 

ผู้บริหารและ

ผู้รับผดิชอบฯ 
ครู 

ผู้ปกครอง 

กลุ่มที 1  กลุ่มกรุงเทพกลาง 

กลุ่มที 2  กลุ่มกรุงเทพใต ้

กลุ่มที 3  กลุ่มกรุงเทพเหนือ 

กลุ่มที 4  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก 

กลุ่มที 5  กลุ่มกรุงธนเหนือ 

กลุ่มที 6  กลุ่มกรุงธนใต ้

7 

8 

11 

7 

7 

6 

3 

2 

5 

2 

2 

1 

3 

2 

5 

2 

2 

1 

35 

40 

55 

35 

35 

30 

รวม 46 15 15 230 

รวมทังหมด 46 30 230 

 

4. สร้างแบบสอบถามการใชช่้องทางเครือข่ายออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

4.1 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ประกอบดว้ยความคิดเห็นเกียวกบั

สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคใ์นการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ชุดสาํหรับเก็บขอ้มลูผูป้กครอง 

โดยมีประเด็นคาํถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี 

ตอนที 1 ข้อมูลเบืองต้นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพและบริบทที

เกียวขอ้งกบัการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

ตอนที 2 แบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทาง

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครมีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดบั 

ตอนที 3 ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการบริหารความร่วมมือทาง

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะ

เป็นคาํถามปลายเปิด 
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4.2 การตรวจสอบความตรงของเครืองมือ 

1. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีสร้างขึนมาเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะเกียวกับความตรงเชิงเนือหา และความชัดเจนของภาษา เพือให้แบบสอบถาม

ครอบคลุมและเหมาะสมกบัเนือหาการวิจยั 

2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษา 

3. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีปรับปรุงแลว้ใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 คนตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนือหา และพิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถามนาํผลการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิมา

คาํนวณหาค่าความตรงเชิงเนือหานาํผลการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ มาคาํนวณหาค่าความตรง

ดา้นเนือหา  

4. นาํผลการพิจารณาจากผูท้รงมาคาํนวณหาค่าความตรงเชิงเนือหาเพือพิจารณาค่าดชันี

ความสอดคลอ้ง (Index of Consistency :IOC) โดยใชสู้ตรของโรวิเนลลี และแฮมเบลตนั (อา้งถึงใน 

ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552) ดงันี  

     IOC = ΣR 

       N 

    เมือ IOC หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งทีมีค่าอยูร่ะหว่าง-1 ถึง +1 

     ΣR หมายถึง ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ชียวชาญ 

     N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้คาํถามทีเหมาะสม คือ ค่าดชันี IOC รายขอ้ตอ้งมีค่า

มากกว่า 0.80 (อา้งถึงใน ศิริชชยั กาญจนวาสี, 2552) ปรับปรุงภาษาของขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะ

ของผูท้รงคุณวุฒิ และใหอ้าจารยที์ปรึกษาตรวจสอบอีกครังก่อนนาํไปทดลองใช ้

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

    +1 = แน่ใจว่าประเด็นทีตรวจสอบเตรืองมือมีความเหมาะสม 

    0  = ไม่แน่ใจว่าประเด็นทีตรวจสอบเค รืองมือมีความ

เหมาะสม 

    -1 = แน่ใจว่าประเด็นทีตรวจสอบไม่มีความเหมาะสม  

  โดยค่า IOC ของแบบสอบถามในเรืองการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทงั 5 ฉบบั

เป็นทียอมรับและมีความเหมาะสม โดยขอ้คาํถามมีค่า IOC มีค่า 0.8 ขึนไป 
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 4.3 การตรวจสอบความเทียง (Reliability) ของเครืองมือ 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาไปทดลองใชก้บัผูใ้ห้

ขอ้มลูทีไม่ใช่ประชากร คือ ผูป้กครองนกัเรียน จาํนวน 30 คน 

โดยนําผลทีได้มาวิเคราะห์หาความเทียง (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิแอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของสุวิมล ติรกานนัท ์(2550 : 175) ดงันี 

 

 สูตรทีใช ้ α = n              1-  ΣS2
i 

      n-1                    St
2 

 

 เมือ   α = สมัประสิทธิความเทียงของเครืองมือ 

    n = จาํนวนขอ้คาํถามนเครืองมือ 

    S2
i = ความแปรปรวนของคะแนนคาํถามแต่ละขอ้ 

    S2
t =  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูต้อบทงัหมด 

โดยถือเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิแอลฟา เท่ากบั 0.70 ขึนไปจึงยอมรับว่า แบบสอบถามมี

ความเทียง โดยแบบสอบถามนี มีค่าพิสยัความเทียงอยูร่ะหว่าง 0.842–0.958 ซึงถือว่าแบบสอบถาม

ทีสร้างขึนมีความเหมาะสม และสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวมรวมขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลู 

ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มลู และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ดงันี 

แบบสอบถามที 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา เพือแจงแจกความถีและหาค่าร้อยละ 

แบบสอบถามตอนที 1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนของคาํตอบในแบบสอบถามซึงเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไวด้งันี 
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5 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงทีตรงกบัสภาพปัจจุบนั และระดบัสภาพทีตอ้งการให้

เกิดขึนมากในอนาคตมากทีสุด 

4 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงทีตรงกบัสภาพปัจจุบนั และระดบัสภาพทีตอ้งการให้

เกิดขึนมากในอนาคตมาก 

3 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงทีตรงกบัสภาพปัจจุบนั และระดบัสภาพทีตอ้งการให้

เกิดขึนมากในอนาคตปานกลาง 

2 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงทีตรงกบัสภาพปัจจุบนั และระดบัสภาพทีตอ้งการให้

เกิดขึนมากในอนาคตนอ้ย 

1 หมายถึง ระดบัความเป็นจริงทีตรงกบัสภาพปัจจุบนั และระดับสภาพทีตอ้งการให้

เกิดขึนมากในอนาคตนอ้ยทีสุด 

จากนันผูว้ิจัยวิเคราะห์ภาพรวม และวิเคราะห์แยกตามรายข้อ โดยหาค่าเฉลียและ 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยนาํค่าเฉลียทีไดม้า แปลความหมายตามช่วงคะแนน ซึงผูว้ิจยักาํหนดให้

แต่ละช่วงคะแนนโดยมีความหมายดงันี 

ค่าเฉลียคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีการปฏิบติัจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์ในระดบั

มากทีสุด 

ค่าเฉลียคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มีการปฏิบติัจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์ในระดบั

มาก 

ค่าเฉลียคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบติัจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์ในระดบั

ปานกลาง 

ค่าเฉลียคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบติัจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์ในระดบั

นอ้ย 

ค่าเฉลียคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบติัจริง หรือ มีสภาพพึงประสงค์ในระดบั

นอ้ยทีสุด 
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ขันตอนที 3 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

สร้างแบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์ เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขันตอนนีเป็น แบบสัมภาษณ์แบบกึง

โครงสร้าง (Semi-structure interview) ทีผูว้ิจยัสร้างขึนจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

และพฒันาใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในครังนี โดยมีการเตรียมประเด็นการสมัภาษณ์ไวล่้วงหน้าแต่

ไม่ถามชีนาํ เพือไม่เป็นการปิดกนัแนวความคิดของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 

ขันตอนที 4 การพฒันา (ยกร่าง) กลยุทธ์การบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. การตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน สภาพและปัญหาของการ

บริหารเชิงสร้างสรรค์ เพือสรุปเป็นโอกาส และภาวะคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อนของการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์โดยจดัทาํตาราง SWOT Analysis 

2. การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพือจบัคู่ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ

คุกคามเพือกาํหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. นาํผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขนัตอนที 3 และขนัตอนที 4 มาพฒันากลยุทธ์การ

บริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ และทัศนคติทีถูกต้องตามหลกั

พฒันาการเด็กปฐมวยั เพือเพิมคุณค่าใหก้บัผูป้กครอง และชุมชน  

 

ขันตอนที 5 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที 1) 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล (ฉบบัที 1) 

โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ 

ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการเลือกผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบติัตามเกณฑ์ขอ้ใดขอ้หนึง

หรือหลายขอ้ ดงันี  
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1. เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีประสบการณ์เป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษาระดบัอนุบาล 

ไม่ตาํกว่า 10 ปี 

2. เป็นผูเ้ชียวชาญจากมหาวิทยาลยั ดา้นบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ออนไลน)์  

3. เป็นผูเ้ชียวชาญจากมหาวิทยาลยั ทีมีความเชียวชาญดา้นกลยทุธ ์

4.เป็นนักวิชาการทีมีผลงานด้านบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ออนไลน)์  

 

ขันตอนที 6 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์ (ฉบับที 1) ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและ

นําเสนอร่างกลยุทธ์ (ฉบับที 2) 

ปรับปรุงร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที 1 ตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและจัดทาํร่าง 

กลยทุธฯ์ ฉบบัที 2 

 

ขันตอนที 7 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์ (ฉบับที 2) 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล (ฉบบัที 2) 

โดยกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ 

จากทีมหาวิทยาลยัมีกระบวนการในการสมัมนาวิทยานิพนธส์าํหรับนักศึกษาทุกคนอยู่

แลว้ ผูว้ิจ ัยจึงใช้โอกาสนีในการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือใช้เป็นเครืองมือในการ

ตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องร่างกลยทุธฯ์ ครังที 2 ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ในการ

เลือกผูท้รงคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบติัตามเกณฑข์อ้ใดขอ้หนึงหรือหลายขอ้ ดงันี 

1.เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีประสบการณ์เป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษาระดบัอนุบาล 

ไม่ตาํกว่า 10 ปี 

2.เป็นผูเ้ชียวชาญจากมหาวิทยาลยั ดา้นบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ออนไลน)์  

3.เป็นผูเ้ชียวชาญจากมหาวิทยาลยั ทีมีความเชียวชาญดา้นกลยทุธ ์

4.เป็นนักวิชาการทีมีผลงานด้านบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(ออนไลน)์ 
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ขันตอนที 8 การนําเสนอกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ผูว้ิจ ัยนํากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครฉบบัสมบูรณ์ เสนออาจารย์

ทีปรึกษาวิทยานิพนธพิ์จารณาเพือใหข้อ้เสนอแนะเพิมเติมเพือใหมี้ความสมบูรณ์มากยงิขึน  

2.ผูว้ิจยัจดัทาํรายงานการวิจยัเรือง “กลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร”  

ฉบบัสมบูรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์
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ตารางที 3.3 สรุปขนัตอนการดาํเนินการวิจยั 

 

ขันตอนที/ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
กระบวนการวิจัย แหล่งทีมา ผลทีได้รับ 

1.กําหนดกรอบแนวคดิ  

การวิจัยทีเกียวกบักลยุทธ์

การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาล 

1. ทบทวนวรรณกรรมเพือกําหนดกรอบแนวคดิการวิจัย 

1) แนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง  

2) แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์   

3) แนวคิดการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

4) แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ 

5) แนวคิดการพฒันากลยทุธ์ 

2. ประเมินกรอบแนวคดิในการวิจัย 

1) วรรณกรรม เอกสารและงานวิจยั

ทีเกียวขอ้ง 

 

 

 

 

2) ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 คน 

(แบบประเมินกรอบแนวคิด) 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

2.ศึกษาสภาพปัจจุบันและ

สภาพทีพึงประสงค์ของ

ความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาล 

1. สาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร และกาํหนดประชากรทีใชใ้นการวิจยั  (245 โรงเรียน 

สาํรวจเมือปี 2554)  

2. สาํรวจหาจาํนวนโรงเรียนทีมีการใช ้Website (107 โรงเรียน สาํรวจ

เมือปี 2554)  

3.สาํรวจขอ้มูลเนือหาสาระของการสือสารใน Website (107 โรงเรียน 

สาํรวจเมือปี 2554) 

1. รายชือโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาก สช.  

2. แบบสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ฯ 

 

3. แบบสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ฯ 

 

สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึง

ประสงคข์องความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาล 
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ตารางที 3.3 (ต่อ) 

 

ขันตอนที/ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
กระบวนการวิจัย แหล่งทีมา ผลทีได้รับ 

 4.สาํรวจจาํนวนโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครใน

ปี 2559 ไดท้งัหมด 299 โรงเรียน* และกาํหนดเป็นประชากรทีใชใ้นการ

วิจยั  

 

5.สาํรวจหาจาํนวนโรงเรียนทีมีการใช ้ Website  ได ้128 โรงเรียน สาํรวจ

เมือปี 2559 

6.สาํรวจจาํนวนโรงเรียนทีมีการใช ้ Website และสังคมออนไลน์ได ้ 46 

โรงเรียน 

7.สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคข์องความ

ร่วมมือ 

4. รายชือโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

จากสช. 
 

 

5. แบบสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ 

 

6. แบบสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ 

 
7. ผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 230 

คน 
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ตารางที 3.3 (ต่อ) 

 

ขันตอนที/ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
กระบวนการวิจัย แหล่งทีมา ผลทีได้รับ 

3.ศึกษาสภาพปัจจุบันและ

สภาพปัญหาของการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาล 

1. สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์(คาํถามอยูใ่น

แบบสอบถามเดียวกบัขนัตอนที 2)  

2. สร้างแบบสัมภาษณ์สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

1. ผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 230 

คน 

 

2. ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ผูรั้บผิดชอบสือออนไลน์ (มี

โรงเรียนทียนิดีใหส้ัมภาษณ์รวม

ทงัหมด 15 โรงเรียน รวมผูใ้ห้

ขอ้มูล 30 คน) 

สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหา

ของการบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาล 

4.การพัฒนา (ยกร่าง) ร่าง 

กลยทุธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาล 

 1.จดัลาํดบัความตอ้งการจาํเป็น (PNI  Modified) 

 2. จดัทาํตาราง SWOT Analysis 

 3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

 4. ผลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ในขนัตอนที 2- 4 มาพฒันาเป็นร่างกลยทุธ์

การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศกึษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาล  

ขอ้มูลจากกระบวนการวิจยั 

ขนัตอนที 1 –3 

ร่างกลยทุธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาล (ฉบบัที 1) 
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ตารางที 3.3 (ต่อ) 

 

ขันตอนที/ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
กระบวนการวิจัย แหล่งทีมา ผลทีได้รับ 

5.ตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของร่าง

กลยทุธ์ (ฉบับที 1) 

สัมมนากลุ่ม (Focus group) ครังที 1 ตรวจสอบความเหมาะสม และความ

เป็นไปไดข้องร่างกลยทุธ์ฯ 

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 10 คน ร่างกลยทุธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาล(ฉบบัปรับปรุงครังที 1) 

6.ปรับปรุงร่างกลยทุธ์ (ฉบับ

ที 1) ตามข้อเสนอแนะของ

ผู้ทรงคุณวฒิุและนําเสนอ

ร่างกลยทุธ์ (ฉบับท2ี) 

ปรับปรุงร่างกลยุทธ์ฯ ฉบบัที 1 ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและ

จดัทาํร่างกลยทุธ์ฯ ฉบบัที 2 

 

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิใน

การสัมมนากลุ่ม ครังที 1 และ

อาจารยที์ปรึกษา 

ร่างกลยทุธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาล(ฉบบัที 2) 

7.ตรวจสอบความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ของร่าง

กลยทุธ์ (ฉบับที 2)  

จากทีมหาวิทยาลยัมีกระบวนการในการสัมมนาวิทยานิพนธ์สาํหรับ

นกัศึกษาทุกคนอยูแ่ลว้ ผูว้ิจยัจึงใชโ้อกาสนีในการจดัสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการตรวจสอบความเหมาะสม และความ

เป็นไปไดข้องร่างกลยทุธ์ฯ ครังที 2 

ผูท้รงคุณวุฒิ ขอ้เสนอแนะร่างกลยทุธ์การ

บริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์น

การศึกษาสาํหรับโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาล(ฉบบัที 2) 
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ตารางที 3.3 (ต่อ) 

 

ขันตอนที/ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
กระบวนการวิจัย แหล่งทีมา ผลทีได้รับ 

8.การนําเสนอกลยทุธ์การ

บริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปรับปรุงร่างกลยทุธ์ฯ ฉบบัที 2 ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและ

จดัทาํกลยทุธ์ฯ ฉบบัสมบูรณ์ เพือนาํเสนอ 

ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิใน

การสัมมนากลุ่ม ครังที 2 และ

อาจารยที์ปรึกษา 

งานวิจยัเรือง 

“กลยทุธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร” 
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บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรืองนีมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีพึง

ประสงคข์องความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และ  

3) พฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับ

โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูในเรือง

กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 5 ตอน 

ดงันี 

4.1 ขอ้มลูเบืองตน้ของการใชส้งัคมออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4.2 กรอบแนวคิดการวิจยัเพือพฒันากลุยทธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.3 สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.4 สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5 การพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.1 ข้อมูลเบืองต้นของการใช้สังคมออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัสาํรวจขอ้มลูเบืองตน้ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 245 โรงเรียน (สาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2554)โดยสาํรวจ

รายชือโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในกรุงเทพมหานคร เลือกเฉพาะโรงเรียนทีมี Website จาํนวน 

107โรงเรียน เพือใชใ้นการกาํหนดกรอบการวิจยัและศึกษาสภาพการใชสื้อออนไลน์เบืองตน้ และ

ทาํการสาํรวจขอ้มลูเบืองตน้ทีเกียวขอ้งกบัการใชสื้อสงัคมออนไลน์ ซึงคาดว่าสามารถนาํมาใชเ้ป็น

ขอ้มลูทีเป็นส่วนหนึงของการหาสภาพปัจจุบนัของความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครตามกรอบการบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 

ดว้ยการใชต้ารางการจาํแนกและวิเคราะห์ขอ้มลู สาํรวจหัวขอ้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในประเด็น

ดังนี คือ 1) ข้อมูลเกียวกับโรงเรียน 2) ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 3) หลักสูตร และการสอน  

4) แนะนาํผูบ้ริหาร 5) นโยบายของโรงเรียน 6) สือการเรียนการสอน 7) อาคารสถานที 8) กิจกรรม

พิเศษนอกหลกัสูตร 9) มี Webboard 10) มีลิงค์เข้า Facebook 11) โครงสร้างการบริหารงาน  

12) หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้นสติปัญญา 13) หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย 

14) หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัด้านอารมณ์ 15) หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัด้านสังคม  

16) ผลการสอบเข้าชันประถมศึกษาปีที 1 17) ค่าเทอม และ 18) มีลิงค์เข้า Twitter ซึงมีผลการ

วิเคราะห์ดงัตาราง 
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ตารางที 4.1 ค่าร้อยละของการนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ บนเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

 

ลาํดบั ข้อมูลต่างๆ บนเวบ็ไซต์ของโรงเรียน จาํนวน 107 โรงเรียน ร้อยละ 

1 ขอ้มลูเกียวกบัโรงเรียน 100 93.5 

2 ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 81 75.7 

3 หลกัสูตร และการสอน 78 72.9 

4 แนะนาํผูบ้ริหาร 64 59.8 

5 นโยบายของโรงเรียน 45 42.1 

6 สือการเรียนการสอน 42 39.3 

7 อาคารสถานที 27 25.2 

8 กิจกรรมพิเศษนอกหลกัสูตร 27 25.2 

9 มี Webboard 18 16.8 

10 มีลิงคเ์ขา้ Facebook 14 13.1 

11 โครงสร้างการบริหารงาน 6 5.6 

12 หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้นสติปัญญา 6 5.6 

13 หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้นร่างกาย 4 3.7 

14 หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัดา้นอารมณ์ 4 3.7 

15 สงัคม 3 2.8 

16 ผลการสอบเขา้ชนัประถมศึกษาปีที 1 3 2.8 

17 ค่าเทอม 2 1.9 

18 มีลิงคเ์ขา้ Twitter 0 0.0 
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จากตารางค่าร้อยละของการนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน เมือจาํแนก

และวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนทีนําเสนอบนเว็บไซต์ของโรงเรียน จ ํานวน 107 โรงเรียน  

ในประเด็นต่าง ๆ พบว่า หวัขอ้ขอ้มลูเกียวโรงเรียนมีการนาํเสนอจาํนวนมากทีสุดคือ 100 โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ หวัขอ้ภาพกิจกรรมของโรงเรียนมีการนาํเสนอจาํนวน 81 โรงเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 75.7 หวัขอ้หลกัสูตรและการสอนมีการนาํเสนอจาํนวน 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

72.9 ตามลาํดบั ส่วนหวัขอ้มีลิงคเ์ขา้ Twitter ไม่มีโรงเรียนใดใชเ้ป็นหัวขอ้นาํเสนอในเว็บไซต์ของ

โรงเรียน 

  

 
 

ภาพที 4.1 ค่าร้อยละของการนาํเสนอขอ้มลูต่างๆ บนเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 
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4.2 กรอบแนวคิดการวิจัยเพือพัฒนากลุยทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เช่น ตาํรา หนังสือ เอกสารทางราชการ และจาก

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้งดงักล่าวและนาํมากาํหนดเป็นร่างกรอบแนวคิดการวิจยัและนิยามศพัท์ โดยในส่วนร่าง

กรอบการวิจยัไดน้าํไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 5 คนทาํการประเมินความเหมาะสม โดยสรุปได้

กรอบแนวคิดหลกั 2 กรอบแนวคิด คือ 1) แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคซึ์งประกอบดว้ยแนวคิดย่อย 3 แนวคิด คือ 1.1) แนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

และผูป้กครอง 1.2) แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 1.3) แนวคิดการจัด

การศึกษาตามหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ 2) แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ โดยเมือให้

ผูท้รงคุณวุฒิทาํการประเมินความเหมาะสมผูท้รงคุณวุฒิทงั 5 คน เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยมี

รายละเอียดดงันี 

1. แนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ประกอบด้วย การร่วมคิด   

การร่วมทาํ และการร่วมรับผดิชอบ 

2.  แ น ว คิ ด ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย  

1) การวางแผนการใชส้งัคมออนไลน์ 2) การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง 3) การสาํรวจความคิดเห็น

ของผูป้กครอง 4) การเลือกสือ 5) การกาํหนดวิธีการใช้สือ 6) การกาํหนดเนือหาสาระทีจะใช ้ 

7) การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใช ้และ 8) การสร้างความสมัพนัธอ์นัดี 

3. แนวคิดหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัและการจดัการศึกษาปฐมวยั ประกอบดว้ย 

พฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 

4. แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลนเ์ชิงสร้างสรรค ์เป็นการบูรณาการ

ร่วมกบัแนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์แนวคิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

และผูป้กครองและแนวคิดหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัและการจดัการศึกษาปฐมวยั 

5. แนวคิดการพฒันากลยทุธ ์ประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอก (SWOT Analysis) และ 2) การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
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4.3 สภาพปัจจุบันและสภาพทีพงึประสงค์ของความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของ

โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัหาสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคข์องความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามการใช้

ช่องทางเครือข่ายออนไลน์ (Social media) กบัผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยนาํเสนอขอ้มลูดงันี 

4.3.1 ขอ้มลูพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (ผูป้กครอง) 

 

ตารางที 4.2 อตัราการตอบกลบัแบบสอบถามของผูใ้หข้อ้มลู (ผูป้กครองนกัเรียน) 

 

กลุ่มสถานศึกษา จํานวนทีส่งไป จํานวนทีรับคนื ร้อยละ 

กลุ่มที 1  กลุ่มกรุงเทพกลาง   35 30 86 

กลุ่มที 2  กลุ่มกรุงเทพใต ้ 40 33 83 

กลุ่มที 3  กลุ่มกรุงเทพเหนือ   55 46 84 

กลุ่มที 4  กลุ่มกรุงเทพตะวนัออก   35 29 83 

กลุ่มที 5  กลุ่มกรุงธนเหนือ   35 28 80 

กลุ่มที 6  กลุ่มกรุงธนใต ้ 30 24 80 

รวม 230 190 83 

 

ตารางที 4.3 ขอ้มลูพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (ผูป้กครอง) 

 

สถานภาพและบริบททีเกียวข้องกับ 

การใช้สือสังคมออนไลน์ 
จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

1) ชาย 

2) หญิง 

 

44 

146 

 

23.16  

76.84 

รวม 190 100 

อายุ 

1) ตาํกว่า 25 ปี 

2) 26 – 35 ปี    

3) 36 – 45 ปี    

4) มากกว่า 45 ปี 

 

48 

80 

42 

20 

 

25.26 

42.11 

22.10 

10.52 
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ตารางที 4.3 (ต่อ) 

 

สถานภาพและบริบททีเกียวข้องกับ 

การใช้สือสังคมออนไลน์ 
จํานวน ร้อยละ 

รวม 190 100 

ความเกียวข้องกับเด็กนักเรียน 

1) บิดา 

2) มารดา  

3) ผูป้กครอง 

 

16 

56 

118 

 

8.42 

29.47 

62.11 

รวม 190 100 

อาชีพปัจจุบัน 

1) ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2) พนกังานบริษทัเอกชน 

3) ธุรกิจส่วนตวั 

4) อืนๆ 

 

8 

86 

66 

30 

 

4.21 

45.26 

34.73 

15.79 

รวม 190 100 

ประเภทสังคมออนไลน์ทีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

1) Line 

2) Facebook 

3) Twitter 

4) Instagram 

5) อืนๆ  

 

170 

166 

48 

84 

4 

 

89.47 

87.37 

25.26 

44.21 

2.10 

รวม  100 

ใช้สือสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ใด 

1) โทรศพัทมื์อถือ 

2) แทป็เลต็ 

3) โนต้บุ๊ค 

4) คอมพิวเตอร์ตงัโต๊ะ  

5) อืนๆ 

 

178 

42 

62 

30 

2 

 

93.68 

22.11 

32.63 

15.79 

1.05 

รวม  100 

ความถีทีใช้สือสังคมออนไลน์ 

1) เป็นประจาํทุกวนั 

2) มากกว่า 1 ครังต่อสัปดาห์ 

 

170 

4 

 

89.47 

2.11 
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ตารางที 4.3 (ต่อ) 

 

สถานภาพและบริบททีเกียวข้องกับ 

การใช้สือสังคมออนไลน์ 
จํานวน ร้อยละ 

ความถีทีใช้สือสังคมออนไลน์ 

3) 3-4 ครังต่อสัปดาห์ 

4) นอ้ยกว่า 2 ครังต่อสัปดาห์ 

5) อืน ๆ 

 

6 

2 

8 

 

3.16 

1.05 

4.21 

รวม 190 100 

ช่วงเวลาทีใช้สือสังคมออนไลน์บ่อยทีสุด  

1) เชา้ 06.00 – 12.00 น. 

2) บ่าย 12.01 – 18.00 น. 

3) คาํ 18.01 – 21.00 น. 

4) ดึก 21.01 – 24.00 น. 

5) หลงัเทียงคืน 

 

18 

36 

82 

50 

4 

 

9.47 

18.94 

43.16 

26.32 

2.11 

รวม 190 100 

ทราบกติกามารยาทในการใช้สือสังคมออนไลน์จาก

แหล่งใด 

1) จากแหล่งขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตทวัไป 

2) จากเวป็ไซตข์องโรงเรียน 

3) จากการประชุมผูป้กครอง 

4) อืนๆ 

5) ไม่ทราบ 

 

 

172 

14 

2 

2 

0 

 

 

90.53 

7.37 

1.05 

1.05 

0 

รวม 190 100 

การแสดงความคดิเห็นตอบกลับหลังจากได้รับข้อมูล

จากสือสังคมออนไลน์  

1) ตอบกลบัทนัที 

2) ตอบกลบัภายใน 6 ชวัโมง 

3) ตอบกลบัภายใน 12 ชวัโมง 

4) ตอบกลบัภายใน 24 ชวัโมง 

5) ตอบกลบัมากกว่า 1 วนั 

6) ไม่ตอบกลบั 

 

 

90 

100 

0 

0 

0 

0 

 

 

47.37 

52.63 

0 

0 

0 

0 

รวม 190 100 
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ตารางที 4.3 (ต่อ) 

 

สถานภาพและบริบททีเกียวข้องกับ 

การใช้สือสังคมออนไลน์ 
จํานวน ร้อยละ 

การปฏิบัติตามหลังจากได้รับข้อมูลจากสือสังคม

ออนไลน์  

1) ปฏิบติัตามทนัที 

2) ปฏิบติัตามบ่อยครัง 

3) ปฏิบติัตามนอ้ยครัง 

4) ไม่ปฏิบติัตาม 

 

 

18 

76 

82 

14 

 

 

9.47 

40 

43.16 

7.37 

รวม 190 100 

เข้าร่วมกลุ่มสังคมออนไลน์ใด 

1) กลุ่มทีจดัตงัโดยผูป้กครองกนัเอง 

2) กลุ่มทีจดัตงัโดยโรงเรียน 

3) อืนๆ 

 

100 

72 

18 

 

52.63 

37.89 

9.47 

รวม 190 100 

หากโรงเรียนเป็นผู้ริเริมตังกลุ่มสือสังคมออนไลน์ 

สนใจเข้าร่วมกลุ่มหรือไม่ 

1) สนใจเขา้ร่วมกบัโรงเรียน และจะร่วมแสดงความ

คิดเห็น 

2) สนใจเขา้ร่วมกบัโรงเรียนแต่ไม่ประสงคจ์ะแสดง

ความคิดเห็น  

3) ไม่สนใจเขา้ร่วมกบัโรงเรียน 

 

 

172 

 

16 

 

2 

 

 

90.53 

 

8.42 

 

1.05 

รวม 190 100 

หากโรงเรียนริเริมตังกลุ่มสังคมออนไลน์  ใครควรทํา

หน้าทีเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของสือ (เป็นผู้ดูแล

คดัเลือกเรืองต่างๆ ทีจะนํามาเผยแพร่ และแสดงความ

คดิเห็นแทนโรงเรียน) 

1) ผูบ้ริหาร 

2) ครูทางดา้นคอมพิวเตอร์ (IT) 

3) บุคลากรอืนๆ 

4) อืนๆ 
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62.10 

26.32 

8.42 

3.16 

รวม 190 100 

DPU



97 

จากตารางพบว่า สถานภาพและบริบททีเกียวข้องกบัการใช้สือสังคมออนไลน์ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถสรุปไดด้งันี 

 

ตารางที 4.4 สรุปขอ้มลูพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เพศ อายุ 

ชาย หญิง ตาํกว่า 25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี มากกว่า 45 ปี 

ร้อยละ 23.16 ร้อยละ76.84 ร้อยละ25.26 ร้อยละ42.11 ร้อยละ22.10 ร้อยละ10.52 

 

 

ตารางที 4.5 ลกัษณะการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

 

สือสังคมออนไลน์ทีใช้ในปัจจุบัน การใช้สือสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ 

Li
ne

 

Fa
ce

bo
ok

 

Tw
itt

er
 

In
st

ra
gr

am
 

อืน
ๆ 

โท
รศ

ัพ
ท ์

เท
็ป

เล
็ต 

โน๊
ตบุ๊
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ร์ 

อืน
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ร้อยละ

89.47 

ร้อยละ

87.37 

ร้อยละ

25.26 

ร้อยละ

44.21 

ร้อยละ

2.10 

ร้อยละ

96.68 

ร้อยละ

22.11 

ร้อยละ

15.79 

ร้อยละ

15.79 

ร้อยละ

1.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ อาชีพ 

บิดา มารดา ผูป้กครอง 
ขา้ราชการ 

รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน 

บริษทัเอกชน 
ธุรกิจส่วนตวั อืนๆ 

ร้อยละ

8.42 

ร้อยละ

29.47 

ร้อยละ

62.11 
ร้อยละ 4.21 ร้อยละ 45.26 ร้อยละ 34.73 ร้อยละ15.79 
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ตารางที 4.6 เวลาในการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

 

ความถีทีใช้สือออนไลน์ ช่วงเวลาทีใช้สือออนไลน์ 
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ร้อยละ

89.47 

ร้อยละ

2.11 

ร้อยละ

3.16 

ร้อยละ

1.05 

ร้อยละ

4.21 

ร้อยละ

9.47 

ร้อยละ

18.94 

ร้อยละ

43.16 

ร้อยละ

26.32 

ร้อยละ

2.11 

 

ตารางที 4.7 พฤติกรรมการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

 

ทราบกติกามารยาทในการใช้สือสังคมออนไลน์ 

แหล่งขอ้มูล เวป็ไซต ์ การประชุม 
อืนๆ ไม่ทราบ 

ทางอินเตอร์เน็ต โรงเรียน ผูป้กครอง 

ร้อยละ 90.53 ร้อยละ7.37 ร้อยละ 1.05 ร้อยละ 1.05 ร้อยละ 0 

 

การแสดงความคดิเห็นตอบกลับหลังจากได้รับข้อมูล 

ทนัที ภายใน 6 ชม. ภายใน 12 ชม. ภายใน 24 ชม. มากกว่า 1 วนั ไม่ตอบกลบั 

ร้อยละ

47.37 
ร้อยละ52.63 ร้อยละ0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

การปฏิบัติตามเมือได้รับข้อมูล เข้าร่วมการจัดกลุ่มโดย 
หากโรงเรียนตังกลุ่มสนใจเข้า

ร่วมหรือไม่ 
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ร้อยละ

9.47 

ร้อยละ

40 

ร้อยละ

43.16 

ร้อยละ

7.37 

ร้อยละ

52.63 

ร้อยละ

37.89 

ร้อยละ

9.47 

ร้อยละ

90.53 

ร้อยละ

8.42 

ร้อยละ

1.05 

 

หากโรงเรียนตังกลุ่มใครควรเป็นผู้ดูแลระบบ 

ผูบ้ริหาร ครูดา้นIT บุคลากร อืนๆ 

ร้อยละ 62.10 ร้อยละ26.32 ร้อยละ 8.42 ร้อยละ 3.16 
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4.3.2 ผลการวิ เคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือ และ 

การบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ 

 

ตารางที 4.8 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ด้านการร่วมคดิ 

 

การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

การวางแผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 

3.82 0.743 มาก 7 4.53 0.649 มากทีสุด 4 

การกาํหนดบุคลากรที

เกียวขอ้ง 

3.78 0.702 มาก 8 4.45 0.631 มาก 7 

การสาํรวจความคิดเห็นของ

ผูป้กครอง 

3.97 0.791 มาก 3 4.47 0.665 มาก 6 

การเลือกสือ 3.89 0.660 มาก 6 4.40 0.659 มาก 8 

การกาํหนดวิธีการใชสื้อ 3.93 0.711 มาก 4 4.60 0.572 มากทีสุด 1 

การกาํหนดเนือหาสาระ 

ทีจะใช ้

3.92 0.767 มาก 5 4.55 0.560 มากทีสุด 2 

การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครอง

ในการใช ้

4.01 0.792 มาก 2 4.54 0.616 มากทีสุด 3 

การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 4.08 0.694 มาก 1 4.53 0.580 มากทีสุด 5 

รวม 3.93 0.737 มาก  4.51 0.618 มากทีสุด  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงคข์องความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคด้์านการร่วมคดิ สภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยู่ในระดบั

มาก ( X = 3.93) ส่วนสภาพพึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.51)  

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายขอ้พบว่า การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี มีค่าเฉลีย

สูงสุด ( X = 4.08) รองลงมา ไดแ้ก่ การให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการใช้( X = 4.01) การสาํรวจ

ความคิดเห็นของผูป้กครอง ( X = 3.97) ตามลาํดบั  ส่วนการกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้งมีค่าเฉลีย

ตาํสุด ( X = 3.78) 
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ส่วนสภาพทีพึงประสงค์พบว่าการกาํหนดวิธีการใชสื้อ มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.60) 

รองลงมา ไดแ้ก่ การกาํหนดเนือหาสาระทีจะใช ้( X = 4.55) การให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการใช ้ 

( X = 4.54) ตามลาํดบั ส่วนการเลือกสือมีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 4.40) 

 

ตารางที 4.9 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ด้านการร่วมทํา 

 

การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

 การวางแผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 
3.55 0.896 มาก 3 4.24 0.795 มาก 3 

การปฏิบติัตามแผนการใช้

สือสังคมออนไลน์ 
3.64 0.824 มาก 1 4.29 0.741 มาก 2 

การวดัและประเมินผลตาม

แผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 

3.59 0.984 มาก 2 4.33 0.750 มาก 1 

รวม 3.59 0.901 มาก  4.29 0.761 มาก  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงคข์องความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ด้านการร่วมทําสภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยู่ในระดบั

มาก ( X = 3.59) ส่วนสภาพพึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.29)  

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติตามแผนการใช้สือสังคม

ออนไลน์มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 3.64) รองลงมา ไดแ้ก่ การวดัและประเมินผลตามแผนการใชสื้อ

สงัคมออนไลน์ ( X = 3.59) ส่วนการวางแผนการใชสื้อสงัคมออนไลนมี์ค่าเฉลียตาํสุด ( X = 3.55) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงคพ์บว่าการวดัและประเมินผลตามแผนการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.33) รองลงมา ได้แก่ การปฏิบัติตามแผนการใช้สือสังคมออนไลน์  

( X = 4.29) ส่วนการวางแผนการใชสื้อสงัคมออนไลน ์มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 4.24) 

 

 

 

DPU



102 

ตารางที 4.10 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ด้านการร่วมรับผดิชอบ 

 

การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

 การวางแผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 
3.64 0.743 มาก 1 4.29 0.698 มาก 2 

การปฏิบติัตามแผนการใช้

สือสังคมออนไลน์ 
3.61 0.762 มาก 3 4.31 0.745 มาก 1 

การวดัและประเมินผลตาม

แผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 

3.62 0.760 มาก 2 4.27 0.750 มาก 3 

รวม 3.62 0.753 มาก  4.29 0.729 มาก  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงคข์องความร่วมมือและการบริหาร 

ความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคด้์านการร่วมรับผิดชอบ สภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยู่

ในระดบัมาก ( X = 3.62) ส่วนสภาพพึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.29)  

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบนัเป็นรายข้อพบว่า การวางแผนการใช้สือสังคมออนไลน์ 

มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 3.64) รองลงมา ได้แก่ การวดัและประเมินผลตามแผนการใช้สือสังคม

ออนไลน์  ( X = 3.62) ส่วนการปฏิบัติตามแผนการใช้สือสังคมออนไลน์  มีค่าเฉลียตําสุด 

( X = 3.61) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงคพ์บว่าการปฏิบติัตามแผนการใชสื้อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลีย

สูงสุด ( X = 4.31) รองลงมา ไดแ้ก่ การวางแผนการใชสื้อสังคมออนไลน์ ( X = 4.29) ส่วนการวดั

และประเมินผลตามแผนการใชสื้อสงัคมออนไลน ์มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 4.27) 
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ตารางที 4.11 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ภาพรวมด้านการร่วมคิด การร่วมทํา การร่วม

รับผดิชอบ 

 

การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

ดา้นการร่วมคิด  3.93 0.736 มาก 1 4.51 0.618 มากทีสุด 1 

ดา้นการร่วมทาํ  3.59 0.901 มาก 3 4.28 0.760 มาก 3 

ดา้นการร่วมรับผิดชอบ 3.62 0.752 มาก 2 4.29 0.728 มาก 2 

รวม 3.71 0.742 มาก  4.36 0.713 มาก  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงคข์องความร่วมมือและการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ภาพรวมด้านการร่วมคิด การร่วมทํา การร่วม

รับผิดชอบสภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.71) ส่วนสภาพพึงประสงค์มีค่าเฉลีย 

อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36) 

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อพบว่า ด้านการร่วมคิด มีค่าเฉลียสูงสุด 

( X = 3.93) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมรับผิดชอบ ( X = 3.62) ส่วนดา้นการร่วมทาํ มีค่าเฉลีย

ตาํสุด ( X = 3.59) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงคพ์บว่ามีดา้นการร่วมคิด มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.51) รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมรับผดิชอบ ( X = 4.29) ส่วนดา้นการร่วมทาํ มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 3.28) 
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ตารางที 4.12 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ของการเผยแพร่ความรู้ ความ

เข้าใจในการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

 

การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจใน

การจัดการศึกษาตามหลักการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

โรงเรียนเผยแพร่ความรู้เกียวกบั

การพฒันาการด้านร่างกายของ

เดก็ปฐมวยัผ่านสือออนไลน ์

3.81 0.842 มาก 4 4.48 0.650 มาก 3 

โรงเรียนเผยแพร่ความรู้เกียวกบั

การพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ

ของเดก็ปฐมวยัผ่านสือออนไลน ์

3.80 0.829 มาก 5 4.42 0.645 มาก 5 

โรงเรียนเผยแพร่ความรู้เกียวกบั

การพฒันาการด้านสังคมของเดก็

ปฐมวยัผ่านสือออนไลน ์

3.88 0.727 มาก 3 4.47 0.599 มาก 4 

โรงเรียนจดัการศึกษาทีมุ่งเนน้

การพฒันาการด้านสติปัญญาของ

เดก็ปฐมวยั 

4.01 0.779 มาก 1 4.51 0.617 มาก 2 

พบขอ้มูลทีช่วยเสริมความรู้ดา้น

การพฒันาการของเดก็ปฐมวยัจาก

สือออนไลน์ของโรงเรียน 

3.64 0.861 มาก 6 4.28 0.834 มาก 6 

มีความพึงพอใจในการเผยแพร่

ขอ้มูลทีช่วยเสริมความรู้ดา้นการ

พฒันาการของเดก็ปฐมวยัจากสือ

ออนไลน์ของโรงเรียน 

4.00 0.737 มาก 2 4.60 0.534 
มาก

ทีสุด 
1 

รวม 3.86 0.804 มาก  4.46 0.657 มาก  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของการเผยแพร่ความรู้  

ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัยสภาพปัจจุบันมีค่าเฉลียอยู ่

ในระดบัมาก ( X = 3.86) ส่วนสภาพพึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.46) 
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เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อพบว่า โรงเรียนจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นการ

พฒันาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยัมีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.01) รองลงมา ได้แก่ มีความ 

พึงพอใจในการเผยแพร่ขอ้มลูทีช่วยเสริมความรู้ดา้นการพฒันาการของเด็กปฐมวยัจากสือออนไลน์

ของโรงเรียน ( X = 4.00) โรงเรียนเผยแพร่ความรู้เกียวกบัการพฒันาการด้านสังคมของเด็กปฐมวยั

ผ่านสือออนไลน์ ( X = 3.88) ตามลาํดบั พบขอ้มูลทีช่วยเสริมความรู้ดา้นการพฒันาการของเด็ก

ปฐมวยัจากสือออนไลน์ของโรงเรียน มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 3.64) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงคพ์บว่ามีความพึงพอใจในการเผยแพร่ขอ้มูลทีช่วยเสริมความรู้

ดา้นการพฒันาการของเด็กปฐมวยัจากสือออนไลน์ของโรงเรียน มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.60) 

รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนจัดการศึกษาทีมุ่งเน้นการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  

( X = 4.51) โรงเรียนเผยแพร่ความรู้เกียวกบัการพฒันาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวยัผ่านสือ

ออนไลน ์( X = 4.48) ตามลาํดบั พบขอ้มลูทีช่วยเสริมความรู้ดา้นการพฒันาการของเด็กปฐมวยัจาก

สือออนไลน์ของโรงเรียน มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 4.28) 

 

ตารางที 4.13 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความเข้าใจการจัดการศึกษา

ตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

 

ความเข้าใจการจัดการศึกษาตาม

หลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการ

จดัการศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.65 0.711 มาก 1 4.36 0.698 มาก 1 

มีความเขา้ใจในการจดัการศึกษา

ในรูปแบบต่างๆ (อาทิ แบบนิโอ

ฮิวแมนนิส แบบวอลดอร์ฟ แบบ

มอนเตสเซอรี แบบเรกจิโอเอมิ

เลีย แบบวิถีพุทธ และแบบอืนๆ) 

3.48 0.885 มาก 2 4.13 0.890 มาก 2 

รวม 3.57 0.805 มาก  4.24 0.806 มาก  
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จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพพึงประสงคข์องความเข้าใจการจัดการศึกษา

ตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัสภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.57) ส่วนสภาพ

พึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.24) 

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อพบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัด

การศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 3.65) รองลงมา ได้แก่  

มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ (อาทิ แบบนิโอฮิวแมนนิส แบบวอลดอร์ฟ 

แบบมอนเตสเซอรี แบบเรกจิโอเอมิเลีย แบบวิถีพุทธ และแบบอืนๆ) ( X = 3.48) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงค์พบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการจัดการศึกษาตาม

หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.36) รองลงมา ไดแ้ก่ มีความเขา้ใจในการจดั

การศึกษาในรูปแบบต่างๆ (อาทิ แบบนิโอฮิวแมนนิส แบบวอลดอร์ฟ แบบมอนเตสเซอรี 

แบบเรกจิโอเอมิเลีย แบบวิถีพุทธ และแบบอืนๆ) ( X = 4.13) 

 

ตารางที 4.14 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ภาพรวมการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั 

 

การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

ดา้นการเผยแพร่ความรู้ ความ

เขา้ใจในการจดัการศึกษาตาม

หลกัการพฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.86 0.804 มาก 1 4.46 0.657 มาก 1 

ดา้นความเขา้ใจการจดั

การศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.57 0.805 มาก 2 4.24 0.806 มาก 2 

รวม 3.72 0.812 มาก  4.35 0.718 มาก  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคภ์าพรวมการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัสภาพปัจจุบนั

มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.72) ส่วนสภาพพึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.35) 
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เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อพบว่า ด้านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ 

ในการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 3.86) รองลงมา ไดแ้ก่ 

ดา้นความเขา้ใจการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั ( X = 3.57) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงคพ์บว่าดา้นการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษา

ตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.46) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจ

การจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั ( X = 4.24) 

 

ตารางที 4.15 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์ภาพรวม 

 

การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

ดา้นการร่วมคิด  3.93 0.736 มาก 1 4.51 0.618 มากทีสุด 1 

ดา้นการร่วมทาํ  3.59 0.901 มาก 4 4.28 0.760 มาก 4 

ดา้นการร่วมรับผิดชอบ 3.62 0.752 มาก 3 4.29 0.728 มาก 3 

ดา้นการเผยแพร่ความรู้ 

ความเขา้ใจในการจดั

การศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.86 0.804 มาก 2 4.46 0.657 มาก 2 

ดา้นความเขา้ใจการจดั

การศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.57 0.805 มาก 5 4.24 0.806 มาก 5 

รวม 3.71 0.731 มาก  4.36 0.842 มาก  

 

จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคภ์าพรวม สภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.71) ส่วนสภาพ

พึงประสงคมี์ค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.36) 

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบันเป็นรายข้อพบว่า ด้านการร่วมคิด มีค่าเฉลียสูงสุด  

( X = 3.93) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาตามหลกัการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ( X = 3.86) ด้านการร่วมรับผิดชอบ ( X = 3.62) ด้านการร่วมทํา  
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( X = 3.59) ตามลาํดบั ส่วนดา้นความเขา้ใจการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั  

มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 3.57) 

ส่วนสภาพทีพึงประสงคพ์บว่ามีดา้นการร่วมคิด มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.51) รองลงมา 

ไดแ้ก่ ดา้นการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั  

( X = 4.46) ดา้นการร่วมรับผิดชอบ ( X = 4.29) ดา้นการร่วมทาํ ( X = 4.28) ตามลาํดบัส่วนดา้น

ความเขา้ใจการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 4.24) 

 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิมเติมเกียวกับการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการสํารวจความคิดเห็นจากผูต้อบแบบสอบถาม (ผูป้กครอง) มีข้อเสนอแนะ

เพิมเติมเกียวกบัการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปเป็นประเด็นไดด้งันี 

โรงเรียนควรเผยแพร่แนวทางในการจดัการศึกษารูปแบบต่างๆให้ผูป้กครองไดท้ราบ 

โดยใชสื้อให้เป็นประโยชน์ รวมถึงเผยแพร่พฒันาการของเด็กปฐมวยัในช่วงวยัต่าง ๆ ให้ชดัเจน 

หลากหลายและเขา้ใจง่ายนอกจากนันควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการสือ

ออนไลน์และแสดงความคิดเห็นกับทางโรงเรียนและควรมีบุคลากรรับผิดชอบสือออนไลน์  

ทาํหน้าทีสือสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยงัผูป้กครอง  เพราะในปัจจุบนัผูป้กครองใช้วิธีสือสารกับครู

ประจาํชนั และมีการจดัตงักลุ่มไลน์ระหว่างผูป้กครองดว้ยกนัเอง หากมีผูดู้แลทาํหน้าทีดงักล่าว 

จะทาํใหก้ารสือสารขอ้มลูสะดวก รวดเร็ว เขา้ถึงไดง่้ายขึน 
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4.4 สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการสํารวจความคดิเห็นของผู้ปกครอง 

จากการสาํรวจความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครเกียวกบัปัญหาการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์สามารถ

สรุปเป็นตารางไดด้งันี 

 

ตารางที 4.16 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพในอนาคตของปัญหาการบริหารความร่วมมือ

ทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

 

การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพปัจจุบัน สภาพในอนาคต 

X  SD ระดับ ลําดับ X  SD ระดับ ลําดับ 

การวางแผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 
3.74 0.742 มาก 2 4.32 0.704 มาก 7 

การปฏิบติัตามแผนการใช้

สือสังคมออนไลน์ 
3.57 0.871 มาก 6 4.37 0.715 มาก 3 

การวดัและประเมินผล

แผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 

3.66 0.752 มาก 4 4.39 0.734 มาก 2 

การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง

เขา้ร่วมในการบริหารจดัการ 
3.67 0.868 มาก 3 4.40 0.749 มาก 1 

ก า ร จั ด เ ว ล า ใ น ก า ร ใ ห้

ผู ้ปกครองเข้าร่วมบริ หาร

จดัการ 

3.56 0.821 มาก 7 4.33 0.706 มาก 5 

การสร้างความเขา้ใจในการ

ใชสื้อสังคมออนไลน์กบั

ผูป้กครอง 

3.75 0.757 มาก 1 4.35 0.696 มาก 4 

การใหค้วามรู้ทางเทคนิคใน

การใชสื้อสังคมออนไลน์กบั

ผูป้กครอง 

3.62 0.865 มาก 5 4.32 0.718 มาก 6 

รวม 3.65 0.812 มาก  4.35 0.715 มาก  
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จากตารางพบว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพในอนาคตของปัญหาการบริหารความร่วมมือ

ทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคส์ภาพปัจจุบนัมีค่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.65) ส่วนสภาพ 

ทีคาดว่าจะเกิด มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35) 

เมือพิจารณาสภาพปัจจุบนัเป็นรายขอ้พบว่า การสร้างความเข้าใจในการใชสื้อสังคม

ออนไลน์กบัผูป้กครองมีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 3.75) รองลงมา ไดแ้ก่ การวางแผนการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ ( X = 3.74) การเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเข้าร่วมในการบริหารจัดการ ( X = 3.67) 

ตามลาํดบั ส่วนการจดัเวลาในการใหผู้ป้กครองเขา้ร่วมบริหารจดัการ มีค่าเฉลียตาํสุด ( X = 3.56) 

ส่วนสภาพในอนาคตพบว่าการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้ร่วมในการบริหารจดัการ 

มีค่าเฉลียสูงสุด ( X = 4.40) รองลงมา ไดแ้ก่ การวดัและประเมินผลแผนการใชสื้อสังคมออนไลน์  

( X = 4.39) การปฏิบติัตามแผนการใชสื้อสงัคมออนไลน์ ( X = 4.37) ตามลาํดบั การวางแผนการใช้

สือสงัคมออนไลนมี์ค่าเฉลียตาํสุด ( X = 4.32) 

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผดิชอบสือออนไลน์ โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

1) ผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม นโยบายของรัฐ ความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์เทคโนโลยใีนปัจจุบันต่อความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

(ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง)สําหรับในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกนัคือ สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบเล็กน้อย

โดยไม่ไดก้ระทบในภาพรวม เพราะค่าบริการอินเตอร์เน็ตในปัจจุบนันันถูกลงมาก เอือต่อการเขา้

ไปใชใ้นการสือสารออนไลน์ และการใชสื้อออนไลน์ในโรงเรียนนันไม่ไดใ้ชเ้พียงบุคคลเดียว เช่น 

ถา้มีภาวะเศรษฐกิจขดัขอ้ง ก็จะกระทบต่อผูป้กครองคนนนัคนเดียว ไม่ไดเ้กียวขอ้งกบัคนส่วนรวม

หรือสือของโรงเรียน และกลุ่มผูป้กครองก็มีความแตกต่างกนัไปทางดา้นอาชีพ คือมีหลายระดบั

ไม่ไดอ้ยูร่ะดบัเดียวกนัหมด 

 

“ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจคิดว่าไม่มีผลกระทบ เพราะค่าใชจ่้ายถือว่าถูกลงมากเมือ

เทียบกบัรายไดข้องผูป้กครอง” 

    ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที 1: ผูบ้ริหารโรงเรียน 
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“สภาพเศรษฐกิจมีผลกระทบเล็กน้อยโดยไม่ได้กระทบในภาพรวม ค่าบริการ

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบนันนัถกูลงมาก จะกระทบเฉพาะผูป้กครองเป็นราย ๆ ไป” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที 2: ผูรั้บผดิชอบสือออนไลน ์

 

สภาพสงัคมมีผลต่อการใชอ้ยา่งมากและเนืองจากสภาพสงัคมปัจจุบนัเป็นสงัคมทีมีการ

แข่งขนักนัสูงทุกคนใชสื้อสังคมออนไลน์ ทาํให้โรงเรียนเอกชนแต่ละโรงเรียนพยายามหาและ

นาํเสนอจุดเด่นของโรงเรียนตวัเองออกมาให้ไดม้ากทีสุด เพือดึงดูดผูป้กครอง โรงเรียนเอกชน

ส่วนมากจึงมีการใชส้ังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการสือสารกบัผูป้กครองเกียวกบัการศึกษา 

เช่น กิจกรรมต่างๆ ทีเด็กๆ ทาํ หลกัสูตร หรือจุดเด่นของโรงเรียน นอกจากนันยงัขึนอยู่กบัวิธีการ

ของแต่ละโรงเรียนทีเลือกใชใ้นการสือสารกบัผูป้กครอง เช่น การใชไ้ลน์ เพือความสะดวกในการ

สือสารระหว่างครูและผูป้กครองการใช้สือสังคมออนไลน์ทงัเพือการสือสารและทาํงานร่วมกับ

ผูอื้นต้องศึกษาว่าเขาสือสารกนัอย่างไรให้เหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม ซึงในปัจจุบนัก็มีเฟสบุ๊คเป็น

สือกลางในการถาม-ตอบทวัไปอย่างเป็นสาธารณะ หรือแทนทีจะมีการโทรหากนัก็เลือกทีจะใช้

ไลน์ในการสือสารกนั 

 

“สภาพสงัคมมีผลต่อการใช ้ เพราะปัจจุบนัมีเทคโนโลยอีอกมาให้เลือกใชเ้ยอะ ทุกคน

ก็ใชก้นั โรงเรียนก็ตอ้งตามใหท้นั ใชใ้หเ้กิดประโยชน”์ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที 5: ผูรั้บผดิชอบสือออนไลน ์

 

ในส่วนนโยบายของรัฐ ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความเห็นว่ามีผลกระทบเนืองจากมีการส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีมากขึน รัฐสามารถควบคุมสือต่าง ๆ ได้ทังหมด ดังจะเห็นได้จากการจัดตัง

กระทรวงดิจิทลัเพือเศรษฐกิจและสงัคมขึน รวมถึงกฎหมายทีบงัคบัใชอ้ย่างเช่น พระราชบญัญติัว่า

ดว้ยการกระทาํผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ก็มีผลกระทบอย่างยิงในการสือสารระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง ผูใ้ชง้านจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเนือหาและการแสดงความคิดเห็นทีเหมาะสม

รายละเอียดเนือหายงัไม่ชดัเจนยากต่อการเขา้ใจและการนาํไปปฏิบติั 

 

“มีผลมากขึน เพราะรัฐสามารถควบคุมสือไดท้ังหมด รายละเอียดในการบงัใชย้งัไม่

ชดัเจน” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที 9: ผูบ้ริหารโรงเรียน 
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ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยใีนปัจจุบนักา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ทาํให้เรา

สามารถติดต่อสือสารกนัไดเ้พียงแค่ไม่กีวินาที และมีการตอบสนองทีว่องไว รวมไปถึงทางดา้น

การศึกษาทีสงัคมออนไลน์มีส่วนอยา่งมาก เช่น การตงักลุ่มเพือพูดคุยกนัระหว่างครูกบัผูป้กครอง 

หรือระหว่างผูป้กครองด้วยกันเอง เพือแจ้งข่าวสาร หรือสอบถามข้อสงสัยเกียวกับการศึกษา 

พฤติกรรม หรือลกัษณะของเด็กๆ เพราะฉะนันความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจึงมี

ผลกระทบอย่างมาก เพราะพืนทีในกรุงเทพมหานครมีเครือข่ายการบริการอย่างทั วถึงและสือ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใชส้าํหรับการใชง้านสังคมออนไลน์ก็มีอยู่หลากหลาย ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใช้

และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างสัมพนัธ์หรือใช้เป็น

ตวักลางในการสือสารอยูแ่ลว้ มีเฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์และการใชแ้อปพลิเคชนัเป็นตวัช่วยในการสือสาร

กนัระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

 

“มีผลอยา่งมาก ทุกพืนทีใน กทม. สามารถเขา้ถึงและใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์คนที 12: ผูรั้บผดิชอบสือออนไลน ์

 

2) จุดแข็ง (Strength) ทีก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการสมัภาษณ์จุดแข็งทีก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ในโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ามีจุดแข็งในประเด็นต่าง ๆ 

ดงันี 

1.ความรวดเร็วในการพฒันาสือออนไลน์ (การเลือกสือ) สืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพ

จะทาํใหก้ารบริหารงานมีความรวดเร็ว เช่น ในโรงเรียนมีการใชโ้ปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิ- 

เคชนัหลกัในการสือสารกนัระหว่างครูและผูป้กครองโดยตรง เช่น มีการโพสต์รูป โพสต์วีดีโอลง 

ในกลุ่ม เพราะแอปพลิเคชนันีถือว่ามีความปลอดภยัเนืองจากเราจะใชแ้ค่ในกลุ่ม และถือว่าไม่เป็น

การรุกลาํความเป็นส่วนตัวของครู เช่น การใช้เบอร์ของครูโดยตรง เป็นต้น จึงทําให้การใช ้

แอปพลิเคชนันีจะไม่มีการกระทบกระทงักนัในดา้นเรืองส่วนตวั แต่ก็ยงัมีครูบางคนทียงัใชไ้ลน์อยู ่ 

การใช้สือออนไลน์ทําให้ครูสามารถใช้สมาทโฟนทั วไป โพสต์ลงในแอปพลิคชันต่าง ๆได้

โดยสะดวกและง่ายมากขึน ทาํใหผู้ป้กครองไดเ้ห็นภาพและวิดีโออยา่งเป็นรูปธรรม ในการกิจกรรม

ต่างๆของลกู ทาํใหผู้ป้กครองสบายใจมากขึนทีไดเ้ห็นภาพจริง ๆ ไม่ไดแ้ค่ฟังจากครู 

2. ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีและการแข่งขนัในตลาดผูผ้ลิตทีสูงขึน ทาํให้ผูบ้ริโภค

ไดรั้บผลประโยชน์มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ทีจะใชสื้อใหม่ ๆ หรือนวตักรรมต่าง ๆ ไดดี้ 
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ซึงปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว หากผูใ้ชไ้ม่ปรับตวัโดยการใชเ้ทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์ก็จะทาํให้ลา้หลงัและและพลาดขอ้มูล ข่าวสารต่างๆ ไดค้วามกา้วหน้าของเทคโนโลยี 

ทาํใหมี้การสือสารกนัไดร้วดเร็วขึนและปลอดภยัมากขึน โรงเรียนสามารถสือสารกบัผูป้กครองได้

อยา่งรวดเร็ว การใชภ้าพหรือสือต่าง ๆ จากเทคโนโลยีทีมีความพร้อมช่วยในเรืองการนาํมาใชเ้ป็น

จุดประชาสมัพนัธแ์ละสร้างความมนัใจใหก้บัผูป้กครองต่อโรงเรียนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3.การใชส้ังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์เป็นประโยชน์อย่างยิงโดยเฉพาะในเรืองของ 

การสร้างความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างโรงเรียน และผูป้กครอง โรงเรียนสามารถประชาสมัพนัธข์อ้มลู 

ข่าวสาร และสือสารกับผูป้กครอง รวมถึงอธิบายรายละเอียดกบัผูป้กครองไดง่้ายขึนรวดเร็วขึน 

แม่นยาํในเนือหา เพราะบางครังการนัดเจอกันหรือการได้พูดคุยกันโดยตรงเป็นไปได้ยาก 

หากโรงเรียนสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อกนั จะทาํให้สังคมออนไลน์ทีใชใ้นการสือสารเป็นจุดแข็ง 

ในการสร้างความเข้าใจซึงกนัและกนัได้เพราะในโรงเรียนจะมีการตังกลุ่มไลน์ของผูป้กครอง 

เนืองจากผูป้กครองจะอยากทราบว่าในแต่ละวนัเด็กทาํอะไรบา้ง เราก็จะสามารถสือสารออกไป 

ใหเ้ห็นไดเ้หมือนเป็นการถ่ายทอดสดเพือใหผู้ป้กครองไดท้ราบ 

4.เทคนิคในการสือสารทาํให้ผูป้กครองสามารถมองเห็นภาพ รับรู้อารมณ์ ความรู้สึก 

ไดดี้ขึน การใชค้ลิปหรือวิดีโอ รูปภาพ และคาํอธิบาย ทาํให้ผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจอย่างง่ายดาย 

และเกิดการใชส้ังคมออนไลน์ในการสือสารเพิมมากขึน ซึงเกิดประโยชน์กบัทงัทงัฝ่ายโรงเรียน

และฝ่ายผูป้กครอง 

การใช้เทคนิคทีหลากหลาย ทําให้การนําเสนอข้อมูลง่ายขึน น่าติดตามมากขึน  

การนําเสนอรูปภาพ วี ดีโอ ของเด็กทางสือออนไลน์จะทําให้ผู ้ปกครองให้ความสนใจ  

เพราะผูป้กครองบางรายในตอนเช้ามามาส่งเสร็จก็ตอ้งรีบไปทาํงานจึงไม่มีโอกาสในการพบครู

ประจาํชนั สือออนไลน์จึงเป็นเครืองมือทีสือสารกบัผูป้กครองไดดี้มาก 

5. การใช้สือออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ให้ความรู้แก่ผูป้กครอง ผูป้กครองส่วนมาก 

ขาดความเขา้ใจเกียวกบัการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและพฒันาการของเด็ก โรงเรียนสามารถ 

ใช้สือทีมีความสะดวกนีในการให้ความรู้ ความเข้าใจกับผูป้กครอง เช่น เรืองของการเรียน 

พฒันาการของเด็ก วิธีการดูแลเอาใจใส่เด็ก เป็นตน้เนือหาสาระทีนาํเสนอตอ้งตรงกบัความตอ้งการ

ของผูป้กครอง การให้ความรู้ในการใชสื้อก็จะทาํให้ผูป้กครองมีความเข้าใจในเนือหามากยิงขึน 

ซึงจะเป็นการใหค้วามร่วมมือในการพฒันาเด็กไดอ้ยา่งดีระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 
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3) จุดอ่อน (Weaknees) ทีก่อให้เกดิการพฒันาด้านการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการสมัภาษณ์จุดอ่อนทีก่อใหเ้กิดการพฒันาดา้นการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ในโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ามีจุดอ่อนในประเด็นต่าง ๆ 

ดงันี 

1. การตีความหมายของขอ้มูลผิดพลาด การสือสารออนไลน์เป็นการสือสารทีไม่ได้

มีปฎิสมัพนัธก์นัโดยตรง ทาํใหมี้โอกาสในการพบเจอหรือไดพุ้ดคุยกนัโดยตรงนอ้ยลง อาจทาํใหไ้ม่

สามารถแสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกถึงกันได้อย่างชัดเจน และการใช้คาํพูดหรือข้อความ 

ในการสือความหมายก็อาจทาํให้เกิดการตีความทีแตกต่างกันออกไป มีการสือสารทีทาํให้เกิด 

การเขา้ใจผิด ในส่วนของการลงรูปภาพ วิดีโอ ก็อาจเกิดความผิดพลาดไดง่้าย เนืองจากมีความ

รวดเร็วในการสือสาร เช่น ลงประกาศวนัทีผดิ ลงเวลาผดิ เป็นตน้ 

โรงเรียนจึงต้องระมัดระวังในการใช้ค ําศัพท์และการสือสารให้มากขึน เพราะ 

ในปัจจุบนัมีการแคป (Capture) หน้าจอหรือเผยแพร่ขอ้ความทีไม่พึงประสงค์ไปในทีสาธารณะ 

และดว้ยเทคโนโลยทีีสะดวกรวดเร็ว จึงทาํให้ขอ้มูลแพร่ออกไปไดไ้วและมีการรับรู้ตีความหมาย

กนัไปในทางอืน ๆ ก็จะส่งผลเสียหายกบัทางโรงเรียนได ้ผูใ้ชจึ้งตอ้งระมดัระวงัเป็นอย่างยิงในการ

นาํข้อมูลไปใช้ เช่น โรงเรียนโพสต์รูปภาพของเด็กในขณะทีรับประทานอาหารเพือสือว่าเด็ก

รับประทานอาหารไดม้ากนอ้ยเพียงใด แต่ผูป้กครองสนใจทีคุณภาพของอาหาร มองว่าอาหารไม่น่า

รับประทาน เป็นต้น ซึงไม่ตรงกบัจุดประสงค์ของการนาํเสนอเรืองของสือออนไลน์เผยแพร่ได้

อย่างรวดเร็วเพราะฉะนัน จึงตอ้งคิดก่อนทาํเสมอควรตรวจสอบเนือหาสาระทีใชใ้ห้แน่ใจก่อน

นาํเสนอออกไป 

2. บุคลากรบางส่วนและไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าทีควร หากบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ 

ไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์ของการใชสื้อสังคมออนไลน์อย่างแทจ้ริง ก็อาจทาํให้การบริหารงานขาด

ประสิทธิภาพได ้บุคลากรบางรายไม่ไดใ้ห้ความร่วมมือในการทีจะใช้สือออนไลน์เป็นช่องทาง

สาํคญัและในการทีตอ้งสอนหรือถ่ายถอดวิธีการใชก้็ค่อนขา้งยุง่ยาก จึงทาํใหไ้ม่สามารถพฒันาดา้น 

การบริหารความร่วมมือไดอ้ย่างเต็มทีใชไ้ม่ไดมี้การใชอ้ย่างทวัถึงบุคลากรซึงมีทงัครูเก่า และครู

ใหม่ เช่น ครูบางกลุ่มก็อาจจะสอนในการใชเ้ทคโนโลยีไดย้าก เนืองจากใช้เป็นแค่ถ่ายรูปแต่ใช้

อินเตอร์เน็ตไม่เป็น หรือ เล่นโซเชียลไม่เป็น ครูทีมีอายุมากก็จะคิดว่าวิธีของเขาก็ใช้ได้อยู่แลว้ 

ไม่เขา้ใจว่ามนัดีกว่าอยา่งไร ไม่มีความจาํเป็นตอ้งเปลียน 
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3. ขาดบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง เนืองจากในโรงเรียนอนุบาล ครูมี

ภาระหนา้ทีค่อนขา้งมาก ทาํใหก้ารแต่งตวัผูรั้บผดิชอบโดยตรงเป็นไปไดย้าก และงบประมาณก็ไม่

เพียงพอในการจดัจา้งครูเฉพาะทาง จึงใชว้ิธีมอบหมายครูมีความรู้ ความเขา้ใจรับผดิชอบหนา้นนัไป 

4. อุปกรณ์ของทางโรงเรียนไม่เอืออาํนวยต่อการใช้งาน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต 

ไม่เสถียร ทําให้การทํางานติดขัดรวมถึงเทคโนโลยี อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนย ังไม่มี 

ความทนัสมยั และยากต่อการใชง้าน 

 

4) โอกาส (Opportunities) ทีก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์ (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ในปัจจุบันเศรษฐกิจความพร้อมค่อนข้างมาก ผูป้กครองส่วนใหญ่มีสถานภาพ 

ทางเศรษฐกิจทีดี เอือต่อการให้ความร่วมมือ ผูป้กครองใชส้มาร์ทโฟนเป็นปกติในชีวิตประจาํวนั 

แต่ทงันีผูป้กครองตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ในการใชส้งัคมออนไลน์ทีถกูตอ้งและมีคุณธรรมในการ

ใชด้ว้ย ซึงก็เป็นหนา้ทีของโรงเรียนในการสือสารและทาํขอ้ตกลงในการใชง้านกบัผูป้กครอง 

สังคมส่วนใหญ่สือสารทางสังคมออนไลน์ มีการใช้ประโยชน์ทางดา้นบวกมากขึน 

สามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนได้มากขึนสภาพสังคมในโรงเรียนอนุบาล 

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการใชสื้อดิจิทลักบัเด็กอยูแ่ลว้ จะปล่อยใหเ้ด็กเล่นตามพฒันาการของแต่ละวยั

ดงันนัการพฒันาการบริหารความมือก็อาจจะเป็นช่องทางการสือสารระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง

มากกว่า อาจตอ้งใหค้วามเขา้ใจในดา้นการใชสื้อมากขึน จดัอบรมครูให้ใชเ้ป็นกนัอย่างทวัถึง เพือ

จะไดเ้ป็นในแนวทางเดียวกนั การเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมีส่วนร่วม และใชก้ารสือสารแบบสอง

ทาง จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกร่วม และมีประสิทธิภาพในการสือสารมากขึนนอกจากนนัยงัเป็นโอกาส

ใหโ้รงเรียนไดพ้ฒันาใหเ้กิดนวตักรรม เช่น การสร้างแอปพลิเคชนัในการสือสาร เป็นตน้ 

ภาครัฐมีการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย เช่น การติดตังสัญญาณ WiFi

สาธารณะ เป็นตน้ การส่งเสริมใหส้ถานศึกษานาํสือเทคโนโลยีมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน 

เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบปฏิบติัการ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ทีเชือมโยงเครือข่ายได้

สามารถสร้างเป็นสงัคมออนไลน์ได ้

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยมีีผล ยงิเทคโนโลยพีฒันาขึน เร็วขึน สะดวก

มากขึนเท่าไหร่ ก็ยิงเพิมโอกาสในการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึน ในขณะทีภาคธุรกิจก็มีการ

แข่งขนั และพฒันาทางดา้นสือออนไลน์และผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือเพิมประสิทธิภาพมาเป็น

ระยะประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการนําเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (สพฐ.) มีการใชร้ะบบ SMART OBEC ในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ 

สถานศึกษาระดบัอืน ๆ ก็เช่นกนั เพราะฉะนันโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลเองก็ตอ้งมีการพฒันา

สือสงัคมออนไลน์ใหก้า้วทนัสงัคมเช่นเดียวกบัหน่วยงานอืน ๆ ดว้ย 

5) อุปสรรค (Threats) ทีก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความเห็นว่าทางดา้นเศรษฐกิจไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการพฒันาดา้น

บริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์ เพราะมีสือออนไลน์จาํนวนมากใหเ้ลือกใชต้ามงบประมาณ 

หากโรงเรียนใดมีงบประมาณในส่วนนีมากก็สามารถซือแอปพลิเคชนัมาใชง้านได ้ความกา้วหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยพีฒันาไปมากไม่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดา้นการบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน ์เพราะถือว่าเป็นโอกาสในการพฒันามากกว่า ส่วนทางดา้นสังคมจะมี

อุปสรรคในการปรับตัวของบุคลากรและการนําสือสังคมออนไลน์มาใช้ เพราะความแตกต่าง

ทางดา้นอายแุละการศึกษา เช่น โรงเรียนทาํแอปพลิเคชนัหรือทาํสือออนไลน์แต่กลุ่มผูใ้ชง้านทีเป็น

ผูใ้หญ่ไม่เขา้ใจหรือไม่สามารถใชไ้ด ้ก็อาจเกิดความเครียดและทอ้ถอยในการเรียนรู้ นอกจากนันยงั

มีอุปสรรคเรืองการละเมิดสิทธิทงัของเด็กและผูป้กครองดว้ยกนัในดา้นนโยบายของรัฐยงัไม่ชดัเจน 

มีผลต่อการนาํไปปฏิบติั 

การใชป้ระโยชน์ทีแทจ้ริงอย่างเหมาะสมของสังคมออนไลน์ เราสามารถสร้างความ

เขา้ใจและสนบัสนุนการศึกษาไดม้ากกว่านี แต่ปัจจุบนัมกัจะใชก้นัเพียงอย่างเดียวแต่ไม่เขา้ใจถึง

การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

6) สภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือ (มีการร่วมคิด ร่วมทํา  

ร่วมรับผดิชอบ) ทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) 

สําหรับในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

สภาพปัจจุบัน 

ผูป้กครองให้ความร่วมมืออย่างดี มีการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบมากขึนกว่า

เมือก่อน ผูป้กครองเรียนรู้และพฒันาความคิดเชิงสร้างสรรค์มากขึน เนืองจากผูป้กครองใส่ใจใน

รายละเอียดและพฒันาการของเด็กเพราะฉะนันอะไรทีเป็นประโยชน์กบัเด็กผูป้กครองส่วนมาก

มกัจะใหค้วามร่วมมือในดา้นต่าง ๆ 

ทุกคนมีสิทธิร่วมแสดงความคิดเห็น ทางโรงเรียนจะมีไลน์กลุ่มระหว่างครู ผูบ้ริหาร 

และผูป้กครองร่วมกนัหมด ซึงจะมีการแบ่งปันขอ้มลูทีมีประโยชน์ต่อทงัเด็กและผูป้กครองร่วมกนั 

เช่น พฒันาการในแต่ละวยัของเด็ก บทความเชิงสร้างสรรค์ เป็นตน้ ซึงเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
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ประเภทต่าง ๆ ส่วนมากจะเน้นไปทีเฟสบุ๊คและกลุ่มไลน์ในภาพรวมมีการแลกเปลียนข่าวสาร

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ผูป้กครองสามารถเขา้ใจถึงปัญหาของเด็กมากขึน 

โรงเรียนทีใชโ้ปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชนัหลกัสามารถบริหารจดัการไดเ้ป็น

อยา่งดี ผูป้กครองมีช่องทางทีแน่นอนในการติดต่อสือสารกบัครูอย่างเป็นระบบโดยแอปพลิเคชนั

จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ทีเป็นแบบแผนสามารถตอบวตัถุประสงคก์ารใชง้านได ้เช่น มีการรายงาน

พฤติกรรมของเด็กอยา่งสมาํเสมอ เป็นตน้ในส่วนโรงเรียนอืน ๆ ทีไม่ไดใ้ชแ้อปพลิเคชนั แต่ใชสื้อ

สงัคมออนไลน์ประเภทอืน ๆ โดยรวมมีสือสารทีดี แต่ยงัไม่เป็นระบบเท่าทีควร 

สภาพทีพงึประสงค์ 

1.สือทีใชมี้ประสิทธิภาพมากขึน มีการพฒันาในดา้นการสือสารพฒันาการของเด็กวยั

ต่าง ๆ รวมถึงวิธีการดูแลเอาใจใส่ในขณะทีเด็กอยูที่บา้นใหผู้ป้กครองทราบเช่น ผูป้กครองบางคนที

มีลกูทีมีพฒันาการชา้ ก็อาจจะมีการแบ่งปันประสบการณ์ ขอ้มูลความรู้ให้กบัผูป้กครองรายอืนๆ 

หรือในผูป้กครองบางคนทีสามารถผลิตสือออนไลน์ไดเ้อง และมีเทคนิคในการสอนลูกก็สามารถ

นาํมาแบ่งปันและใชร่้วมกนัได ้

2. มีผูรั้บผดิชอบดา้นสือสงัคมออนไลน์โดยตรง ครูทุกคนใหค้วามร่วมมือในการใชสื้อ

สงัคมออนไลน์อยา่งเป็นระบบ มีความแม่นยาํมากขึน 

3. ผูป้กครองใชส้งัคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรค ์มีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและสือสาร

ให้ตรงกับความเป็นจริงโดยมีการสร้างข้อตกลงร่วมกนัและเคารพต่อข้อตกลงในการใช้สังคม

ออนไลน์ ส่งเสริมใหมี้การสือสารทีคาํนึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั 

 

7) สภาพปัจจุบันของปัญหาและสภาพปัญหาทีคาดว่าจะเกดิในอนาคตของการบริหาร

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) 

สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

สภาพปัจจุบันของปัญหา 

1.ขาดการวางแผนการใชห้รือกาํหนดเนือหาสาระอย่างชัดเจน โดยการใชสื้อสังคม

ออนไลน์นนั ส่วนใหญ่จะเป็นในเรืองของการให้ความรู้ การพูดคุยผ่านสังคมออนไลน์เพือชีแจง

ความร่วมมือในดา้นต่าง ๆ 

2. การใชสื้อออนไลน์ของผูป้กครองอยา่งไม่สร้างสรรค ์เช่น ผูป้กครองละเมิดสิทธิของ

เด็กโดยการบนัทึกวิดีโอพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กคนอืน แลว้ไปแบ่งปันใหผู้ป้กครองคนอืน ๆ  

3. ผูป้กครองบางคนให้ความสนใจข่าวสารทีโรงเรียนนาํเสนอค่อนข้างน้อย รวมถึง

ภาระหนา้ทีของผูป้กครองบางคนทาํใหไ้ม่มีเวลามาติดตามข่าวสารของทางโรงเรียน 
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สภาพปัญหาทีคาดว่าจะเกดิในอนาต 

ถึงแมว้่าโรงเรียนจะเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมดว้ยวิธีการต่าง ๆ แต่ใน

อนาคตคาดว่าผูป้กครองจะยงัเขา้มามีส่วนร่วมในการการบริหารไดน้้อย  เนืองจากความไม่พร้อม 

ในหลายดา้น เช่น ดา้นเวลาในการเขา้มามีส่วนร่วม ความต่อเนืองในการมีส่วนร่วม เป็นตน้  

 

8) ความโดดเด่นในเรืองความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา 

(ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) 

จากการสมัภาษณ์พบว่าในหลาย ๆ โรงเรียนมีความโดดเด่นในเรืองความร่วมมือทาง

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัไป ซึงสามารถสรุปเป็นสาระสาํคญัไดด้งันี 

1. แอปพลิเคชนัหลกัทีเป็นสือในการสือสารมีความปลอดภยั ผูป้กครองสามารถตวัดู

เด็กไดแ้บบตลอดเวลา โดยผูป้กครองแต่ละคนมีรหสัทีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้

2. การใชสื้อสงัคมออนไลน์ทงัในส่วนของเวบ็ไซต ์ไลน์และเฟสบุ๊ค ผูป้กครองสามารถ

ติดตามหรือสอบถามไดท้นัทีว่าในวนันีมีกิจกรรมอะไรบา้ง และครูก็จะสามารถตอบไดท้นัท่วงที 

3. โรงเรียนใชส้งัคมออนไลน์ในการแจง้ข่าวสารทีรวดเร็วให้ผูป้กครองรับทราบ และ

ประชาสัมพนัธ์สิงทีน่าสนใจสําหรับผูป้กครองหรือเด็กให้ทราบมีการแบ่งปันความรู้ เนือหาทีมี

ประโยชน์สําหรับการเลียงดูเด็กให้กับผูป้กครองทราบ โดยผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน  

มีความรู้ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยไีดเ้ป็นอยา่งดี 

 

9) ความคดิเห็นในเรืองอนาคตด้านความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มีความคิดเห็นในเรืองอนาคตดา้นความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคใ์นการศึกษาดงัสรุปไดด้งันี 

1. ควรสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองถึงความตอ้งการทีแทจ้ริง และให้ความรู้

ผูป้กครองใหม้ากยงิขึนในทุกๆ เรือง 

2. โรงเรียนควรเป็นผูด้าํเนินการต่อไปอยา่งต่อเนือง ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจและกระตุน้

การใหใ้ชสื้อสงัคมออนไลน์เป็นระยะ เพือความสะดวกและเป็นระบบ 

3. รัฐควรมีนโยบายทีพฒันาการใช้งานสือออนไลน์มากขึน และมีการรณรงค์ให้

บุคลากรทุกภาคส่วนนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงมีการอบรมเชิงปฏิบติัการในการใชสื้อ

ออนไลน์อยา่งสร้างสรรค ์
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4. มีการใชส้งัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคม์ากขึน เช่น ใชใ้นการระดมความคิดเห็น หรือ

ร่วมกนัทาํสิงทีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อเด็ก 

 

10) ข้อเสนอแนะเรืองกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้หส้มัภาษณ์มีขอ้เสนอแนะเรืองกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคด์งัสรุปไดด้งันี 

1. ใช้วิธีการสือสารทางสังคมออนไลน์อย่างหลากหลาย ศึกษาการใชง้านสือสังคม

ออนไลน์ของผูป้กครองแยกเป็นกลุ่ม และใชว้ิธีการสือสารใหเ้หมาะสม เช่น ผูป้กครองบางคนเป็น

คุณย่า คุณยาย ขอ้จาํกัดในการใชสื้อทีซบัซอ้นก็อาจจะเป็นอุปสรรค อาจสือสารโดยการใชไ้ลน์ 

เพราะในความเป็นจริงเทคโนโลยกี็ไม่ไดต้อบโจทยไ์ดทุ้กกลุ่มคน อยา่งในเด็กบางคนมีพีเลียงมารับ 

โรงเรียนก็จะสือสารกบัเขาทางการพุดคุยโดยตรงไปก่อนเพราะบางทีผูป้กครองอาจไม่สะดวกมารับ

เด็ก โรงเรียนจะไดสื้อสารเบืองตน้ไปก่อน 

2. จดัทาํโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชนัเฉพาะให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ

โรงเรียน ซึงจะเป็นเครืองมือทีช่วยเหลือหรือเพิมช่องทางในการสือสารระหว่างโรงเรียนและ

ผูป้กครองใหมี้ระบบมากขึน 

3. อบรมวิธีการใชสื้อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ให้กบัผูเ้กียวขอ้ง โดยแสดงให้

เห็นของประโยชน์และโทษทีเกิดขึน 

4. ให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการเลียงดูเด็ก ๆ อย่างถูกต้องโดยโรงเรียนตอ้งสามารถ

ตอบคาํถามต่าง ๆ ใหผู้ป้กครองไดอ้ยา่งมีหลกัการ ถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

5.อบรมใหค้วามรู้กบัครูถึงหลกัการการพฒันาเด็กปฐมวยัทีหลากหลายสอดคลอ้งกบั 

ยุคปัจจุบัน โดยผูเ้ชียวชาญเฉพาะทาง เนืองจากครูต้องเป็นผูถ่้ายทอดข้อมูลไปยงัผูป้กครอง  

จึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจทีชดัเจนตามหลกัวิชาการ 

6. จดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบสือออนไลน์เฉพาะทางในการแจง้ขอ้มลู ข่าวสารและตอบคาํถาม

ผูป้กครองอยา่งทนัท่วงที โดยผูรั้บผดิชอบตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจทงัในการใชสื้อ หลกัพฒันาการ

ของเด็ก และวิธีการสือสารกับผูป้กครองอย่างถูกวิธีการกาํหนดหน้าทีของบุคลากรทาํให้การ

บริหารงาน การออกคาํสงัต่างๆ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิมขึน  
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7. วางแผนการใชส้งัคมออนไลน์ล่วงหนา้ในการสร้างความเขา้ใจทีดีระหว่างโรงเรียน

กบัผูป้กครอง หากมีการวางแผนว่าจะใชส้ังคมออนไลน์นาํเสนอในดา้นไหนบา้ง และใครจะเป็น

ผูรั้บผิดชอบ จะใชก้ารสือสารแบบใดก็จะทาํให้เป็นจุดแข็งในการสือสารและทาํความเขา้ใจกับ

ผูป้กครองได ้

 

4.5 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน โดยนาํขอ้มลูทีไดจ้ากแบบสอบถามมาจดักลุ่ม 

ค่าดชันี PNIModified (Modified Priority Needs Index) โดยการนาํค่าดชันี PNIModified สูงทีสุดลบดว้ยค่า

ดชันี PNIModified ตาํทีสุด แลว้หารดว้ย 2 จากนันนาํระยะห่างทีไดม้าจดัค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น  

2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมีค่า PNIModified สูงและกลุ่มทีมีค่า PNIModifiedตาํ กาํหนดให้กลุ่มทีมีค่า PNIModifiedสูง

เป็นจุดอ่อนของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์เพือเป็นขอ้มูลในการ

นาํเสนอกลยทุธที์ขจดัจุดอ่อน และกลุ่มทีมีค่าดชันี PNIModified ตาํ เป็นจุดแข็งของการบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคเ์พือเป็นขอ้มลูในการนาํเสนอกลยทุธที์เสริมจุดแข็ง 

เมือนาํค่า PNIModified จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน โดยภาพรวมมาจดักลุ่มค่า

ดชันี PNIModified ดงันี 

องค์ประกอบการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 

[0.195-0.148 ]÷2=0.024 สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม โดยกาํหนดเกณฑด์งันี 

  กลุ่มทีมีค่าดชันี PNIModified สูง เท่ากบั 0.172 – 0.195 

  กลุ่มทีมีค่าดชันี PNIModified ตาํ เท่ากบั 0.148 – 0.171 
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ตารางที 4.17 ผลการจดัลาํดบัความสาํคญัตามความตอ้งการจาํเป็นของการบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์ เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครในภาพรวม 

 

การบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ 

สภาพ

ปัจจุบัน 

สภาพทีพึง

ประสงค์ 
ความต้องการจําเป็น 

การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม 

X  SD X  SD 
PNI 

Modified 

ลําดับ 
ผลการ 

จัดกลุ่ม 

ดา้นการร่วมคิด  3.93 0.736 4.51 0.618 0.148 5 ตาํ จุดแขง็ 

ดา้นการร่วมทาํ  3.59 0.901 4.28 0.760 0.195 1 สูง จุดอ่อน 

ดา้นการร่วมรับผิดชอบ 3.62 0.752 4.29 0.728 0.185 3 สูง จุดอ่อน 

ดา้นการเผยแพร่ความรู้ 

ความเขา้ใจในการจดั

การศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.86 0.804 4.46 0.657 0.155 4 ตาํ จุดแขง็ 

ดา้นความเขา้ใจการจดั

การศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

3.57 0.805 4.24 0.806 0.188 2 สูง จุดอ่อน 

รวมเฉลีย 3.71 0.731 4.36 0.842 0.178  ตํา จุดแข็ง 

 

จากตารางผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน พบว่า ประเด็นทีมีความต้องการจาํเป็นใน

ระดบัสูง ไดแ้ก่ดา้นการร่วมทาํ (PNIModified=0.195) รองลงมา ดา้นความเขา้ใจการจดัการศึกษาตาม

หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั (PNIModified=0.188) และด้านการร่วมรับผิดชอบ (PNIModified=0.185)

เป็นจุดอ่อนของสภาพการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ส่วนประเด็นทีมี

ความตอ้งการจาํเป็นในระดบัตาํ ไดแ้ก่ ดา้นการร่วมคิด (PNIModified=0.148) รองลงมาคือ ดา้นการ

เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั(PNIModified=0.155)

เป็นจุดแข็งของสภาพการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์
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จากการเก็บขอ้มลู การสมัภาษณ์และการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดข้อ้มูล

เพือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นขนัตอนหนึงในการกาํหนดกลยุทธ์ ผูว้ิจยัแสดงการวิเคราะห์เป็นตาราง

ดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 4.18 สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 

 

จุดแข็งของโรงเรียน (Strength) จุดอ่อนของโรงเรียน (Weakness) 

1.โรงเรียนสามารถนาํนวตักรรมทางเทคโนโลยมีา

ปรับใชก้บับริบททางการศึกษา 

2.โรงเรียนสามารถสือสารกบัผูป้กครองไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ประชาสัมพนัธ์และสร้างความมนัใจใหก้บั

ผูป้กครองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

3.การใชส้ังคมออนไลน์ในการสร้างความสัมพนัธ์

อนัดีระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 

4.โรงเรียนมีเทคนิคทีหลากหลายในการสือสารทาํ

ใหผู้ป้กครองสามารถมองเห็นภาพ รับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกไดดี้ขึน 

5.การใชสื้อออนไลน์ใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองเกียวกบั

การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัและพฒันาการของ

เดก็ 

6.การร่วมคดิในการบริหารสือสังคมออนไลน์

ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง (PNI) 

7.การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา

ตามหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย (PNI) 

1.ปัญหาการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรค์ (PNI) 

2.โรงเรียนขาดการวางแผนด้านงบประมาณ วัสดุ

อุป ก รณ์ แ ล ะก า รกํา ห นดห น้า ที ผู ้ รับ ผิ ดชอ บ สื อ

ออนไลน์โดยตรง 

3.โรงเรียนขาดการวางแผนการว่าจะใชส้ังคมออนไลน์

นาํเสนอในดา้นไหนบา้ง ใชก้ารสือสารแบบใด 

4. โรงเรียนขาดการตรวจสอบเนือหาสาระทีใชใ้ห้

แน่ใจก่อนนาํเสนออกไป ทาํให ้ทาํใหผู้ป้กครอง

ตีความหมายไม่ตรงตามเจตนารมณ์ 

5.บุคลากรบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการใชส้ังคม

ออนไลน์โดยเฉพาะบุคลากรทีมีวยัวุฒิ 

6.โรงเรียนขาดบุคลากรทีมีความเชียวชาญดา้นการใช้

สือสังคมออนไลน์ 

7.การนาํเสนอสือทีไม่ชดัเจน ทาํใหเ้กิดการสือและการ

รับสารทีไม่ตรงกบัจุดมุ่งหมาย 

8.อุปกรณ์ของทางโรงเรียนไม่เอืออาํนวยต่อการใชง้าน 

9.การร่วมทําในการบริหารสือสังคมออนไลน์ระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครองระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

(PNI) 

10.ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามหลักการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (PNI) 

11.การร่วมรับผิดชอบในการใช้และบริหารสือสังคม

ออนไลน์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง (PNI) 
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ตารางที 4.18 (ต่อ) 

 

โอกาสของโรงเรียน (Opportunity) ภาวะคุกคามของโรงเรียน (Threat) 

สภาพเศรษฐกิจ 

1.ผูป้กครองส่วนใหญ่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

ค่อนขา้งดี ส่งผลต่อการใชเ้ครืองมือสือสารทางสังคม

ออนไลน์ในการใหค้วามร่วมมือ 

- 

 

โอกาสของโรงเรียน (Opportunity) ภาวะคุกคามของโรงเรียน (Threat) 

สภาพสังคม 

1.สังคมส่วนใหญ่สือสารทางสังคมออนไลน์ มีการใช้

ประโยชน์ทางดา้นบวกมากขึน สามารถนาํมาปรับใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ในโรงเรียนได ้

2.ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน ใชส้มาร์ทโฟน

เป็นปกติในชีวิตประจาํวนั 

1.ความแตกต่างทางดา้นอายแุละการศึกษามีผลต่อ

การปรับตวัของบุคลากรและการนาํสือสังคม

ออนไลน์มาใช ้  

2.การใชส้ังคมออนไลน์อยา่งไม่สร้างสรรค ์เช่น  

การละเมิดสิทธิของเดก็  การส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้

ตรวจสอบขอ้เทจ็เทจ็จริง 

 

โอกาสของโรงเรียน (Opportunity) ภาวะคุกคามของโรงเรียน (Threat) 

นโยบายของรัฐ 

1.ภาครัฐมีการส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยอียา่ง

แพร่หลายเช่น การติดตงัสัญญาณ WiFiสาธารณะ 

1.นโยบายและกฎหมายใหม่เกียวกบั ICT ยงัไม่

ชดัเจน 

 มีผลต่อการนาํไปปฏิบติัเช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ย

การกระทาํผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที 2) พ.ศ.

2560 

 

โอกาสของโรงเรียน (Opportunity) ภาวะคุกคามของโรงเรียน (Threat) 

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

1.ภาคเอกชนมีการแข่งขนัและพฒันาทางดา้นสือ

ออนไลน์ มีเทคโนโลยใีหเ้ลือกใชม้ากขึน 

2.ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider 

หรือ ISP) มีระบบคดักรองเนือหาทีเหมาะสมช่วยใน

การบริหารจดัการของโรงเรียน 

1.การคุกคามจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 

2.การกีดกนัการเขา้ถึงขอ้มูลจากภาคเอกชนและ

ภาครัฐ ส่งผลใหมี้สภาวะความไม่เป็นกลางทางเน็ต 

(Net neutrality) 
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4.5.2 การวิเคราะห์เมทริก (TOWS Matrix) 

จากแนวคิด ทฤษฎี เกียวกับการกาํหนดกลยุทธ์ซึงจะมีขันตอนคือ1) การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม (SWOT) 2) การกาํหนดกลยทุธ ์3) การนาํกลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั 4) การประเมินผล

และควบคุม หลงัจากทีผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์สภาพแวดลอ้มแลว้ ผูว้ิจยันาํเสนอการกาํหนดกลยุทธ ์

โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ TOWS Matrix ดงันี 

 

ตารางที 4.19 การวิเคราะห์ TOWS Matrix จากจุดแข็งและโอกาสเพือกาํหนดกลยทุธ ์

 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ (SO) 

- โรงเรียนสามารถนาํนวตักรรม

ทางเทคโนโลยมีาปรับใชก้บั

บริบททางการศึกษา 

- การร่วมคดิในการบริหารสือ

สังคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครอง (PNI) 

- ผูป้กครองส่วนใหญ่มีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจค่อนขา้งดี ส่งผลต่อ

การใชเ้ครืองมือสือสารทางสังคม

ออนไลน์ในการใหค้วามร่วมมือ 

- ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน 

ใชส้มาร์ทโฟนเป็นปกติใน

ชีวิตประจาํวนั 

- ภาคเอกชนมีการแข่งขนัและ

พฒันาทางดา้นสือออนไลน์ มี

เทคโนโลยใีหเ้ลือกใชม้ากขึน 

- ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (Internet 

Service Provider หรือ ISP) มีระบบ

คดักรองเนือหาทีเหมาะสมช่วยใน

การบริหารจดัการของโรงเรียน 

- การร่วมมือกบัภาคเอกชนใน

การนาํสือสังคมออนไลน์มาใชใ้น

การบริหารจดัการ 

- การร่วมกนัคิดระหว่างโรงเรียน

กบัผูป้กครองในการพฒันาสือ

สังคมออนไลน์ 

- โรงเรียนสามารถสือสารกบั

ผูป้กครองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ประชาสัมพนัธ์และสร้างความ

มนัใจใหก้บัผูป้กครองไดอ้ยา่ง

เป็นรูปธรรม 

- การใชส้ังคมออนไลน์ในการ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง 

 

 

- สังคมส่วนใหญ่สือสารทางสังคม

ออนไลน์  มีการใชป้ระโยชน์

ทางดา้นบวกมากขึน สามารถนาํมา

ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน

โรงเรียนได ้

- ภาครัฐมีการส่งเสริมใหใ้ช้

เทคโนโลยอียา่งแพร่หลาย เช่น การ

ติดตงัสัญญาณ WiFiสาธารณะ 

- การใชสื้อสังคมออนไลน์เพือให้

เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น 

ใชใ้นการสือสารแลกเปลียน

วิธีการเลียงดูบุตรหลาน 

- โรงเรียนใชสื้อสังคมออนไลน์

ในการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

กบัผูป้กครอง 
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ตารางที 4.19 (ต่อ) 

 

จุดแข็ง (S) โอกาส (O) กลยุทธ์ (SO) 

- โรงเรียนมีเทคนิคทีหลากหลาย

ในการสือสารทาํใหผู้ป้กครอง

สามารถมองเห็นภาพ รับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกไดดี้ขึน 

- การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ

ในการจัดการศึกษาตามหลักการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (PNI) 

  

 

จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ระหว่างจุดแข็ง และโอกาสของโรงเรียน กิจกรรมทีจะ

สนบัสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียนพฒันายงิขึนไปนนั โรงเรียนจะตอ้งส่งเสริมให้มีการร่วมมือกบั

ภาคเอกชนในการนาํสือสงัคมออนไลน์มาใชใ้นการบริหารจดัการเพือพฒันาการศึกษาโดยร่วมกนั

ระดมความคิดทงัในส่วนของโรงเรียนและผูป้กครองการนาํนวตักรรมทางการศึกษามาใชง้านใน

โรงเรียนให้เกิดประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น การพฒันาโปรแกรมประยุกต์เพือใชใ้นการสือสาร

ระหว่างครูและผูป้กครองการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป้กครองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยเีป็นสือกลาง เป็นตน้ 
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ตารางที 4.20 การวิเคราะห์ TOWS Matrix จากจุดแข็งและภาวะคุกคามเพือกาํหนดกลยทุธ ์

 

จุดแข็ง (S) ภาวะคุกคาม (T) กลยุทธ์ (ST) 

- โรงเรียนสามารถสือสารกบั

ผูป้กครองไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ประชาสัมพนัธ์และสร้างความ

มนัใจใหก้บัผูป้กครองไดอ้ยา่ง

เป็นรูปธรรม 

-โรงเรียนมีเทคนิคทีหลากหลาย

ในการสือสารทาํใหผู้ป้กครอง

สามารถมองเห็นภาพ รับรู้อารมณ์ 

ความรู้สึกไดดี้ขึน 

- ความแตกต่างทางดา้นอายแุละ

การศึกษามีผลต่อการปรับตวัของ

บุคลากรและการนาํสือสังคม

ออนไลน์มาใช ้

- การใหค้วามรู้ในการใชสื้อ

สังคมออนไลน์กบับุคลากรใน

สังกดัและผูป้กครอง 

- การใชว้ิธีทีหลากหลายในการ

สือสารใหบุ้คลากรและผูป้กครอง

เขา้ใจการใชสื้อสังคมออนไลน ์

- การพฒันาบุคลากรใหส้ามารถ

ปรับตวัปรับตวัใหท้นัเทคโนโลยี

อยูต่ลอดเวลา 

- การใชส้ังคมออนไลน์ในการ

สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง 

- การใชสื้อออนไลน์ใหค้วามรู้แก่

ผูป้กครองเกียวกบัการจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัและ

พฒันาการของเดก็ 

- การร่วมคดิในการบริหารสือ

สังคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียน

กับผู้ปกครอง (PNI) 

- การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ

ในการจัดการศึกษาตามหลักการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (PNI) 

- การใชส้ังคมออนไลน์อยา่งไม่

สร้างสรรค ์เช่น การละเมิดสิทธิ

ของเดก็  การส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้

ตรวจสอบขอ้เทจ็เทจ็จริง 

- นโยบายและกฎหมายใหม่เกียวกบั 

ICT ยงัไม่ชดัเจน มีผลต่อการนาํไป

ปฏิบติัเช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ย

การกระทาํผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ 

(ฉบบัที 2) พ.ศ.2560 

- การใชสื้อสังคมออนไลน์อยา่งมี

วิจารณญาณ ไม่กระทบต่อสิทธิ 

เสรีภาพของผูอ้ืน 

- การพฒันาใหบุ้คลากรเป็น

ตวัอยา่งทีดีในการใชสื้อสังคม

ออนไลน์อยา่งสร้างสรรค ์

 

จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ระหว่างจุดแข็งและภาวะคุกคามของโรงเรียน 

กิจกรรมทีจะใชจุ้ดแข็งของโรงเรียนเพือลดและภาวะคุกคามของโรงเรียนนัน โรงเรียนตอ้งพฒันา

บุคลากรในสังกัดให้มีความตืนตัว กระตือรือร้นทีจะเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ ปรับตัวให้ทัน

เทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา เพือเป็นแบบอยา่งทีดีในการใชสื้อสงัคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรค์ โดยใช้

วิธีทีหลากหลายในการใหมี้ความรู้กบับุคลากรและผูป้กครองในการใชสื้อสงัคมออนไลน ์
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ตารางที 4.21 การวิเคราะห์ TOWS Matrix จากจุดอ่อนและโอกาสเพือกาํหนดกลยทุธ ์

 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ (WO) 

- ปัญหาการบริหารความร่วมมือ

ทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ 

(PNI) 

- โรงเรียนขาดการวางแผนดา้น

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และการ

กาํหนดหนา้ทีผูรั้บผิดชอบสือ

ออนไลน์โดยตรง 

- โรงเรียนขาดการวางแผนการใช้

สือออนไลน ์

- โรงเรียนขาดการตรวจสอบ

เนือหาสาระทีใชใ้หแ้น่ใจก่อนนาํ

เสน ทาํใหผู้ป้กครองตีความหมาย

ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ 

-.การนาํเสนอสือทีไม่ชดัเจน ทาํให้

เกิดการสือและการรับสารทีไม่ตรง

กบัจุดมุ่งหมาย 

- การร่วมทําในการบริหารสือ

สังคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครอง (PNI) 

- ความเข้าใจการจัดการศึกษาตาม

หลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(PNI) 

- การร่วมรับผิดชอบระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครอง (PNI) 

- ผูป้กครองส่วนใหญ่มีสถานภาพทาง

เศรษฐกิจค่อนขา้งดี ส่งผลต่อการใช้

เครืองมือสือสารทางสังคมออนไลน์

ในการใหค้วามร่วมมือ 

- สังคมส่วนใหญ่สือสารทางสังคม

ออนไลน์  มีการใชป้ระโยชน์ทางดา้น

บวกมากขึน สามารถนาํมาปรับใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในโรงเรียนได ้

- ผูป้กครองส่วนใหญ่เป็นวยัทาํงาน 

ใชส้มาร์ทโฟนเป็นปกติใน

ชีวิตประจาํวนั 

- การวางแผนร่วมกนัระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครองในการ

ใชสื้อสังคมออนไลน์ 

- การสร้างขอ้ตกลงในการใช้

สือสังคมออนไลน์ร่วมกนั 

- การนาํเสนอสารอยา่งชดัเจน

ง่ายต่อความเขา้ใจ 

- การเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง

เขา้มามีส่วนในการจดัทาํสือ

สังคมออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



128 

ตารางที 4.21 (ต่อ) 

 

จุดอ่อน (W) โอกาส (O) กลยุทธ์ (WO) 

- โรงเรียนขาดบุคลากรทีมีความ

เชียวชาญดา้นการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ 

- อุปกรณ์ของทางโรงเรียนไม่

เอืออาํนวยต่อการใชง้าน 

- โรงเรียนขาดการวางแผนดา้น

งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และการ

กาํหนดหนา้ทีผูรั้บผิดชอบสือ

ออนไลน์โดยตรง 

- ภาครัฐมีการส่งเสริมใหใ้ช้

เทคโนโลยอียา่งแพร่หลาย เช่น การ

ติดตงัสัญญาณ WiFiสาธารณะ 

- ภาคเอกชนมีการแข่งขนัและ

พฒันาทางดา้นสือออนไลน์ มี

เทคโนโลยใีหเ้ลือกใชม้ากขึน 

- ผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต (Internet 

Service Provider หรือ ISP) มีระบบ

คดักรองเนือหาทีเหมาะสมช่วยใน

การบริหารจดัการของโรงเรียน 

- การเลือกเทคโนโลยทีีเหมาะสม

กบังบประมาณและความตอ้งการ

ในการใชง้าน 

- การร่วมมือกบัภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการนาํสือมาใชเ้พือ

การศึกษา 

 

จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ระหว่างจุดอ่อนและโอกาสของโรงเรียน กิจกรรม 

ทีจะประยุกต์ใชโ้อกาสเพือลดจุดอ่อนของโรงเรียนนัน โรงเรียนตอ้งวางแผนในการใชสื้อสังคม

ออนไลน์ร่วมกนักับผูป้กครองโดยเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนในการจดัทาํสือสังคม

ออนไลน์ โรงเรียนนาํเสนอสาระอยา่งชดัเจนง่ายต่อความเขา้ใจ และสาํรวจความตอ้งการในการใช้

งานและเลือกเทคโนโลยทีีเหมาะสมมาใชโ้ดยการร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชนในการนาํสือมา

ใชเ้พือการศึกษา 
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ตารางที 4.22 การวิเคราะห์ TOWS Matrix จากจุดอ่อนและภาวะคุกคามเพือกาํหนดกลยทุธ ์

 

จุดอ่อน (W) ภาวะคุกคาม (T) กลยุทธ์ (WT) 

- โรงเรียนขาดการตรวจสอบ

เนือหาสาระทีใชใ้หแ้น่ใจก่อน

นาํเสนอ ทาํใหผู้ป้กครอง

ตีความหมายไม่ตรงตาม

เจตนารมณ์ 

- การร่วมรับผิดชอบในการใช้และ

บริหารสือสังคมออนไลน์ระหว่าง

โรงเรียนกับผู้ปกครอง (PNI) 

- การใชส้ังคมออนไลน์อยา่งไม่

สร้างสรรค ์เช่น การละเมิดสิทธิ

ของเดก็  การส่งต่อขอ้มูลโดยไม่ได้

ตรวจสอบขอ้เทจ็เทจ็จริง 

- นโยบายและกฎหมายใหม่เกียวกบั 

ICT ยงัไม่ชดัเจน มีผลต่อการนาํไป

ปฏิบติัเช่น พระราชบญัญติัว่าดว้ย

การกระทาํผิดเกียวกบัคอมพิวเตอร์ 

(ฉบบัที 2) พ.ศ.2560 

- การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ 

ความเขา้ใจในสือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

- การประสานใหห้น่วยงานที

เกียวขอ้งเขา้มาใหค้วามรู้ในการ

ใชสื้อสังคมออนไลน์อยา่ง

สร้างสรรค ์

- บุคลากรบางส่วนไม่ใหค้วาม

ร่วมมือในการใชส้ังคมออนไลน์

โดยเฉพาะบุคลากรทีมีวยัวุฒิ 

- ความแตกต่างทางดา้นอายแุละ

การศึกษามีผลต่อการปรับตวัของ

บุคลากรและการนาํสือสังคม

ออนไลน์มาใช ้

- การพฒันาใหบุ้คลากรทุกคน

ยอมรับและใชเ้ทคโนโลโลยตีาม

การเปลียนแปลงของสังคม 

 

จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ระหว่างจุดอ่อนและภาวะคุกคามของโรงเรียน 

โรงเรียนตอ้งพฒันาใหบุ้คลากรยอมรับในการเปลียนแปลงของสงัคมและเทคโนโลยี และเรียนรู้ใน

การใชง้านให้ทนัเทคโนโลยีใหม่ ๆ จดัให้มีกิจกรรมเพือสร้างความรู้ ความเขา้ใจในสือสารอย่าง 

มีประสิทธิภาพโดยประสานให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งเขา้มาให้ความรู้ในการใชสื้อสังคมออนไลน์

อยา่งสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



130 

4.5.3 การกําหนดกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากตารางการวิเคราะห์เมทริก ผูว้ิจยัวิเคราะห์ประเด็นเพือขบัเคลือนกลยุทธ์ ผูว้ิจยัสรุป

ประเด็นกลยทุธห์ลกักลยทุธร์องและวิธีดาํเนินการไดด้งันี 

 

 
 

ภาพที 4.2 ร่างกลยทุธห์ลกั กลยทุธร์อง และวิธีดาํเนินการ (ฉบบัที 1)

DPU



131 

ตารางที 4.23 ร่างกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที 1) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

1. กลยทุธ์การ

ส่งเสริมการ

ร่วมคดิ ร่วม

ทํา และร่วม

รับผิดชอบใน

การใช้สือ

สังคม

ออนไลน์ 

 

1.1 การส่งเสริมใหมี้การร่วมคิด ร่วมทาํ และ

ร่วมรับผิดชอบระหว่างโรงเรียนกบั

ผูป้กครองในการใชเ้ทคโนโลยเีพือการศึกษา 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจ

ความตอ้งการใน

การใชง้านสือ

สังคมออนไลน์

ของผูป้กครอง

และบุคลากร 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย 

เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

1.1.2 ระดมความคิด

ระหว่างโรงเรียน

และผูป้กครองใน

การนาํนวตักรรม

ทางเทคโนโลยมีา

ปรับใชก้บับริบท

ทางการศึกษา เช่น

การใชโ้ปรแกรม

ประยกุตห์รือแอป

พลิเคชนัเพือใช้

งานใหเ้หมาะสม

กบับริบทของ

สถานศึกษาและ

ผูป้กครอง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 
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ตารางที 4.23 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

1. กลยทุธ์การ

ส่งเสริมการ

ร่วมคดิ ร่วม

ทํา และร่วม

รับผิดชอบใน

การใช้สือ

สังคม

ออนไลน์ 

 

1.2 การส่งเสริมใหค้รูและผูป้กครองใชสื้อ

สังคมออนไลน์เพือใหเ้กิดประโยชน์ใน

ดา้นต่าง ๆ 

1.2.1 แลกเปลียน

ความคิดระหว่าง

โรงเรียนและ

ผูป้กครองในการ

ใชสื้อสังคม

ออนไลน์เพือให้

เกิดประโยชน์ดา้น

ดา้นต่าง ๆ เช่น ใช้

สือเพือสือสาร

วิธีการในการ

พฒันากระบวนการ

เรียนรู้ของบุตร

หลาน 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

2. กลยทุธ์ด้าน

วิธีการใช้สือ 

 

 

2.1 การเสริมสร้างการใหค้วามรู้ในการใช้

สือสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยโีดยมี

วิธีการทีหลายหลาย เหมาะสมกบัความ

แตกต่างของผูใ้ชง้าน 

2.1.1 สาํรวจความรู้

เบืองตน้ในการใช้

สือสังคมออนไลน์

และการใช้

เทคโนโลยเีพือ

การศึกษาของ

บุคลากรและ

ผูป้กครอง 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย 

เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

2.1.2 จดัใหมี้การอบรม

เชิงปฏิบติัการใน

การใชสื้อสังคม

ออนไลน์เพือ

การศึกษาที

ตอบสนองการใช้

งานของคนทุกเพศ 

ทุกวยั 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย 

เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT  เป็นตน้ 

โดยการเชิญ

ผูเ้ชียวชาญมา

อบรม 
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ตารางที 4.23 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

2. กลยทุธ์ด้าน

วิธีการใช้สือ 

 

2.2 การรณรงคใ์หมี้การใชสื้อสังคม

ออนไลน์อยา่งสร้างสรรค ์ โดยคาํนึงถึงสิทธิ 

เสรีภาพเป็นหลกั 

2.2.1 จดัใหมี้การให้

ความรู้ในการใช้

สือออนไลน์อยา่ง

สร้างสรรคโ์ดย

ผูเ้ชียวชาญ  เพือ

กระตุน้จิตสาํนึก

ของความเป็น

พลเมืองโลก 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย 

เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

2.2.2 จดัทาํสือวิธีการใช้

สือสังคมออนไลน์

อยา่งสรรค ์และ

เผยแพร่ใหผู้มี้

ส่วนไดส่้วนเสีย

รับทราบเพือ

ปฏิบติัตาม 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย 

เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

3. กลยทุธ์ด้าน

แผนการใช้สือ 

 

 

3.1 การเร่งรัดใหมี้การวางแผนร่วมกนั

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการใชสื้อ

สังคมออนไลน์ดา้นต่าง ๆ 

3.1.1 ร่วมกนัวาง

แผนการใชสื้อ

สังคมออนไลน์ใน

ดา้นต่าง ๆ เช่น 

การกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ การ

กาํหนดเนือหา

สาระและขอ้ตกลง

ในการใชง้าน 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

 

 

 

 

 

DPU



134 

ตารางที 4.23 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

3. กลยทุธ์ด้าน

แผนการใช้สือ 

 

 3.1.2 ติดตามผลการใช้

สือสังคมออนไลน์

อยา่งสมาํเสมอ

เพือนาํไปใชใ้น

การวางแผนการ

ใชสื้อทีเหมาะสม 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

3.2 การสนบัสนุนใหมี้การเลือกเทคโนโลยทีี

เหมาะสมมาใชก้บัโรงเรียน เพือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.2.1 สาํรวจทรัพยากร

ทงัในดา้น

งบประมาณ สือ

เทคโนโลยแีละ

บุคลากรทีมี

ความรู้ 

ความสามารถ 

 

 

 

 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย 

เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

3.2.2 จดัสรร

งบประมาณและ

จดัซือเทคโนโลยี

ทีเหมาะสมกบัการ

ใชง้าน รวมถึงตงั

ผูรั้บผิดชอบดูแล

โดยตรง 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียนหรือ

คณะกรรม 

การ

สถานศึกษา 

 

DPU



 

 

 
ภาพที 4.3 แผนภูมิร่างกลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร (ฉบบัที 1)     135
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ผลการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสําหรับโรงเ รียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานครจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ฉบับที 1) 

การนาํเสนอผลการสรุปขอ้มลูการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่าง 

กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียน

เอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และการแสดงความคิดเห็นให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบั 

ร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที 1)โดยผูท้รงคุณวุฒิ จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)สรุปผล 

โดยแยกเป็นประเด็นหลกั ๆ ดงันี 

1. ประเด็นทีเกยีวกบัหลกัการของกลยุทธ์หลกัและกลยุทธ์รอง 

1.1 กลยทุธด์า้นการวางแผนการใชสื้อควรนาํมาเสนอก่อนกลยุทธ์ดา้นวิธีการใชสื้อ 

และควรปรับชือใหเ้ป็นเชิงรุก 

1.2 กลยทุธด์า้นวิธีการใชสื้อควรมีความครอบคลุมทงัตวัสือทีจะใชแ้ละคนทีจะใช ้

1.3 กลยทุธก์ารส่งเสริมใหค้รูและผูป้กครองใชส้งัคมออนไลน์เพือให้เกิดประโยชน์

ดา้นต่าง ๆ ควรปรับไปสู่การใชอ้ยา่งรู้เท่าทนั ซึงจะสะทอ้นการร่วมรับผดิชอบ 

1.4 กลยทุธค์วรแสดงว่าใครควรเป็นหัวหอก (Spear head) และควรเสนอวิธีการทาํ

ใหผู้ป้กครองมาเป็นหวัหอก 

1.5 ควรสืบคน้งานวิจยัของ PAPA (2011) และนาํมาปรับใชใ้นกลยทุธก์ารวางแผน 

2. ประเด็นทีเกยีวกบัวธิีดําเนินการตามกลยุทธ์ 

2.1 เสริมกิจกรรมทีสะท้อนการเป็นกิจกรรมทางดา้นการบริหารจดัการทีนาํมา

เชือมโยงกบักิจกรรมยอ่ยในการส่งเสริมการใชส้งัคมออนไลน ์

2.2 เสริมสร้างกิจกรรมแบบตวัต่อตวั (Face to Face) โดยใชสื้อสังคมออนไลน์เป็น

สือกลาง เพือใหเ้กิดความไวใ้จระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง (Human trust) 

2.3 จัดกิจกรรมให้มีความสมดุลทังในการสือสารสังคมออนไลน์และการสือสาร

แบบตวัต่อตวั (Face to Face) เนืองจากผูป้กครองบางกลุ่มไม่นิยมการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

2.4 สร้างขอ้ตกลงในการใชง้านสงัคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง เช่น 

การระบุระดบัความสาํคญัเร่งด่วนของเนือหาการระบุเวลาในการสือสาร 

2.5 เปิดโอกาสให้ผูป้กครองร่วมแลกเปลียนในการสือสารโดยใชส้ังคมออนไลน์ 

โดยใชห้ลกั PLC (Participation Learning Community) 

2.6 กลยทุธข์อ้ 3.1.1 เป็นเรืองการเตียมความพร้อม ควรปรับไปไวที้กลยุทธ์ที 1 และ

อาจนาํไปใชใ้น 1.1.2 
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3. ประเด็นทีเกยีวกบัการวเิคราะห์ SWOT 

3.1 ทบทวนเพิมเติมการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  

ใหช้ดัเจนขึน 

3.2 ทบทวนเพิมเติมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  

โดยเพิมเติมการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ซอฟแวร์คัดกรองผูใ้ช้สังคมออนไลน์ 

ทีภาคเอกชนจดัทาํให้กบัองค์กรต่าง ๆ ซึงเป็นโครงการ CSR ไม่คิดค่าใชจ่้าย ซอฟแวร์คัดกรอง

เนือหาทีไม่เหมาะสม เป็นตน้  

3.3 เพิมประเด็นทีนาํไปสู่การวิจยั โดยเพิมพฤติกรรมทีผูบ้ริหารตอ้งบูรณาการการ

สือสารไปยงัผูป้กครอง ทงัในการสือสารทางสงัคมออนไลน์ และการสือสารแบบตวัต่อตวั (Face to 

Face) โดยใชกิ้จกรรมเป็นสือเพือใหเ้กิดความไวว้างใจ 

3.4 การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเขา้มามี

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยมุ่งเน้นไปทีกลุ่มผูป้กครองทีมีอิทธพลต่อผูป้กครองกลุ่มอืน ๆ 

ในการร่วมคิด ร่วมทาํและร่วมรับผดิชอบ 

4. ประเด็นทีเกียวกับแนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยและหลักการพัฒนาการเด็ก

ปฐมวยั 

4.1 ควรปรับกลยทุธใ์หเ้ป็นกลยทุธที์มีความเฉพาะทางดา้นปฐมวยั 

4.2 โรงเรียนตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการสือสารให้ผูป้กครองเชือ

และเขา้ใจหลกัในการพฒันาเด็กปฐมวยั โดยการปรับปรุงคาํทีใชใ้นกลยทุธ ์

4.3 ปัจจุบนัผูป้กครองมุ่งเน้นให้เด็กเรียนเพือสอบเขา้ในระดบัทีสูงขึนไป ซึงเป็น

การเนน้ในดา้นสติปัญญาเพียงดา้นเดียว ไม่ตรงกบัหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัทีเน้นการพฒันา 

ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม ดา้นสติปัญญาควรสะทอ้นเรืองนีใน 

กลยทุธ ์

4.4 โรงเรียนควรสือสารเนือหาการเรียนการสอนให้ผูป้กครองทราบ เพือให้เด็ก

สามารถพฒันาไดต้ามหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยัทีเน้นการพฒันาทงั 4 ด้านสะท้อนว่าอะไร 

คือสารทีควรจะสือไปถึงผูป้กครอง 
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ตารางที 4.24 การปรับแกไ้ขกลยทุธฯ์ ฉบบัที 1 จากการสนทนากลุ่ม 

 

กลยุทธ์หลกั/กลยุทธ์รอง/

วธิีดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข 

1. กลยทุธ์การส่งเสริมการร่วมคดิ 

ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบในการ

ใช้สือสังคมออนไลน์ 

ควรปรับคาํทีใชใ้นกลยทุธ์หลกัให้

เป็นคาํทีมีความหมายในเชิงรุก 

(Active) และควรใชค้าํทีลกัษณะ

แปลกใหม่ น่าสนใจ 

กลยทุธ์มุ่งเปลียนแปลงสู่ยคุร่วม

สร้างคุณค่าสังคมออนไลน์ทาง

การศึกษา 

กลยทุธ์รอง 1.1 การส่งเสริมให้มี

การร่วมคดิ ร่วมทํา และร่วม

รับผิดชอบระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองในการใช้เทคโนโลยเีพือ

การศึกษา 

ปรับคาํเป็น “การส่งเสริมใหมี้การ

ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบ

ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองใน

การใชสื้อสังคมออนไลน์” 

กลยทุธ์ร่วมมือกา้วแรกเพือการ

เปลียนแปลง 

วิธีดําเนินการ 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจความ

ตอ้งการในการใชง้านสือสังคม

ออนไลน์ของผูป้กครองและ

บุคลากร 

- - 
1.1.2 ระดมความคิดระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองในการนาํ

นวตักรรมทางเทคโนโลยมีาปรับ

ใชก้บับริบททางการศึกษา เช่น

การใชโ้ปรแกรมประยกุต์หรือ

แอปพลิเคชนัเพือใชง้านให้

เหมาะสมกบับริบทของ

สถานศึกษาและผูป้กครอง 

- ปรับวิธีดาํเนินการข้อ 1.1.2 กับ 

3.1.1 เนืองจากมีความคลา้ยคลึงกนั 

- ร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

เช่น ซอฟแวร์คดักรองคุณสมบติั

ผูใ้ชส้ังคมออนไลน์ทีภาคเอกชน

จดัทาํใหก้บัองคก์รต่าง ๆ ซึงเป็น

โครงการ CSR ไม่คิดค่าใชจ่้าย  

ซอฟแวร์คดักรองเนือหาที

เหมาะสม 

ระดมความคิด (Brainstorm) 

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง 

ในการนาํนวตักรรมทาง

เทคโนโลยมีาปรับใชก้บับริบท

ทางการศึกษา  เช่น ร่วมมือกบั

ภาคเอกชนในการใชร้ะบบคดั

กรองการใชง้านสือสังคม

ออนไลน์ 

กลยทุธ์รองที 1.2 การส่งเสริมให้

ครูและผู้ปกครองใช้สือสังคม

ออนไลน์เพือให้เกิดประโยชน์ใน

ด้านต่าง ๆ 

ปรับคาํเป็น “การส่งเสริมใหค้รูและ

ผูป้กครองใชสื้อสังคมออนไลน์

อยา่งรู้เท่าทนั” 

กลยทุธ์ร่วมปรับเปลียนทศันคติ

และพฤติกรรม 
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ตารางที 4.24 (ต่อ) 

 

กลยุทธ์หลกั/กลยุทธ์รอง/

วธิีดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข 

วิธีดําเนินการ 

1.2.1 แลกเปลียนความคิดระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองในการใช้

สือสังคมออนไลน์เพือใหเ้กิด

ประโยชน์ดา้นดา้นต่าง ๆ เช่น ใช้

สือเพือสือสารวิธีการในการ

พฒันากระบวนการเรียนรู้ของ

บุตรหลาน 

ควรเพิมวิธีดาํเนินการ สร้างวินยัในการเขา้ถึงและใชง้าน

สือสังคมออนไลน์โดย

แลกเปลียนความคิดระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองในการใช้

สือสังคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนั 

เช่น ใชสื้อเพือสือสารวิธีการใน

การพฒันากระบวนการเรียนรู้

ของบุตรหลาน 

 

- 

แลกเปลียนความคิดระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองในการ

ใชสื้สังคมออนไลน์อยา่งรู้เท่าทนั 

2. กลยทุธ์ด้านวิธีการใช้สือ - ควรปรับคาํทีใชใ้นกลยทุธ์หลกัให้

เป็นคาํทีมีความหมายในเชิงรุก 

(Active) และควรใชค้าํทีลกัษณะ

แปลกใหม่ น่าสนใจ 

- ควรนาํกลยทุธ์หลกัที 3 (กลยทุธ์

วิธีการใชสื้อ) มาไวก้่อน 

กลยทุธร่์วมยกระดบัความรู้ทะลุ

มิติความแตกต่างของบุคคล 

 

กลยทุธ์รองที 2.1 การเสริมสร้าง

การให้ความรู้ในการใช้สือสังคม

ออนไลน์ และเทคโนโลยโีดยมี

วิธีการทีหลากหลาย เหมาะสมกับ

ความแตกต่างของผู้ ใช้งาน 

- 

กลยทุธ์ร่วมสร้างความรู้ผ่าน

ความสัมพนัธ์อนัดี 
 

วิธีดําเนินการ 

2.1.1 สาํรวจความรู้เบืองตน้ใน

การใชสื้อสังคมออนไลน์และการ

ใชเ้ทคโนโลยเีพือการศึกษาของ

บุคลากรและผูป้กครอง 

สร้างขอ้ตกลงในการใชง้านสังคม

ออนไลน์ระหว่างโรงเรียนและ

ผูป้กครอง  

สร้างขอ้ตกลง ระเบียบในการใช้

งานสังคมออนไลน์ระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองเช่น การ

ระบุระดบัความสาํคญัเร่งด่วน

ของเนือหาช่วงเวลาในการสือสาร 

เป็นตน้ 
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ตารางที 4.24 (ต่อ) 

 

กลยุทธ์หลกั/กลยุทธ์รอง/

วธิีดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข 

2.1.2 จดัใหมี้การอบรมเชิง

ปฏิบติัการในการใชสื้อสังคม

ออนไลน์เพือการศึกษาที

ตอบสนองการใชง้านของคนทุก

เพศ ทุกวยั 

บูรณาการระหว่างสือกบัคน  โดย

จดักิจกรรมใหมี้ความสมดุลทงัใน

การสือสารสังคมออนไลน์และการ

สือสารแบบตวัต่อตวั (face to face) 

เนืองจากผูป้กครองบางกลุ่มไม่นิยม

การใชสื้อสังคมออนไลน์ 

จดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบติัการ

ในการใชสื้อสังคมออนไลน์โดย

จดักิจกรรมบูรณาการสือกบัคน  

ใหมี้ความสมดุลทงัในการสือสาร

สังคมออนไลน์และการสือสาร

แบบตวัต่อตวั 

กลยทุธ์รองที 2.2 การรณรงค์ให้มี

การใช้สือสังคมออนไลน์อย่าง

สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงสิทธิ 

เสรีภาพเป็นหลัก 

- 

กลยทุธ์ร่วมรณรงคก์ารรู้ใช ้

อยา่งมีรับผิดชอบ 
 

วิธีดําเนินการ 

2.2.1 จดัใหมี้การใหค้วามรู้ในการ

ใชสื้อออนไลน์อยา่งสร้างสรรค์

โดยผูเ้ชียวชาญ  เพือกระตุน้

จิตสาํนึกของความเป็นพลเมือง

โลก 

- 

 

จดัทาํสือวิธีการใชที้ถูกตอ้ง

เหมาะสมและเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วน

ไดส่้วนเสียรับทราบเพือปฏิบติั

ตาม 

2.2.2 จดัทาํสือวิธีการใชสื้อสังคม

ออนไลน์อยา่งสรรค ์และเผยแพร่

ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ

เพือปฏิบติัตาม 

- 

จดัการเฝ้าระวงัใหมี้การใชที้

ถูกตอ้งเหมาะสม 

3. กลยทุธ์ด้านแผนการใช้สือ ควรปรับคาํทีใชใ้นกลยทุธ์หลกัให้

เป็นคาํทีมีความหมายในเชิงรุก 

(Active) และควรใชค้าํทีลกัษณะ

แปลกใหม่ น่าสนใจ 

กลยทุธร่์วมบูรณาการสร้างและ

ใชแ้ผนการใชส้ังคมออนไลน์

อยา่งมืออาชีพ 

 

กลยทุธ์รองที 3.1 การเร่งรัดให้มี

การวางแผนร่วมกันระหว่าง

โรงเรียนและผู้ปกครองในการใช้

สือสังคมออนไลน์ด้านต่าง ๆ 

- 

กลยทุธ์ร่วมวางแผนและใช ้

อยา่งมืออาชีพ 
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ตารางที 4.24 (ต่อ) 

 

กลยุทธ์หลกั/กลยุทธ์รอง/

วธิีดําเนินการ 
ข้อเสนอแนะ ปรับแก้ไข 

วิธีดําเนินการ 

3.1.1 ร่วมกนัวางแผนการใชสื้อ

สังคมออนไลน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ การ

กาํหนดเนือหาสาระและขอ้ตกลง

ในการใชง้าน 

- ปรับวิธีดาํเนินการขอ้ 1.1.2 กบั 

3.1.1 เนืองจากมีความคลา้ยคลึงกนั 

- การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง 

โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้ไปทีกลุ่ม

ผูป้กครองทีมีอิทธพลต่อผูป้กครอง

กลุ่มอืน ๆ ในการร่วมคิด ร่วมทาํ

และร่วมรับผิดชอบ 

ร่วมกนัวางแผนในการใช ้เช่น 

การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง 

โรงเรียนเปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการ โดยมุ่งเนน้ไปทีกลุ่ม

ผูป้กครองทีมีอิทธพล (Opinion 

Leader)ต่อผูป้กครองกลุ่มอืน ๆ  

ในการร่วมคิด ร่วมทาํและร่วม

รับผิดชอบ 

3.1.2 ติดตามผลการใชสื้อสังคม

ออนไลน์อยา่งสมาํเสมอเพือ

นาํไปใชใ้นการวางแผนการใชสื้อ

ทีเหมาะสม 

- 

ร่วมกนัติดตามผลการใชส้ังคม

ออนไลน์อยา่งสมาํเสมอเพือ

นาํไปใชใ้นการวางแผนการใชสื้อ

ทีเหมาะสม 

กลยทุธ์รองที 3.2 การสนับสนุน

ให้มีการเลือกเทคโนโลยทีี

เหมาะสมมาใช้กับโรงเรียน เพือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การเลือกเทคโนโลยเีป็นส่วนหนึง

ของการวางแผนกลยทุธ์ ควรปรับ

เป็นกลยทุธ์การวางแผน 

กลยทุธ์ร่วมเตรียมการวางแผน 
 

วิธีดําเนินการ 

3.2.1 สาํรวจทรัพยากรทงัในดา้น

งบประมาณ สือเทคโนโลยแีละ

บุคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ 

- - 

3.2.2 จดัสรรงบประมาณและ

จดัซือเทคโนโลยทีีเหมาะสมกบั

การใชง้าน รวมถึงตงัผูรั้บผิดชอบ

ดูแลโดยตรง 

- - 
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ตารางที 4.25 กลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัปรับปรุงครังที 1) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

1. กลยทุธ์มุ่ง

เปลียนแปลงสู่

ยคุร่วมสร้าง

คุณค่าสังคม

ออนไลน์ 

ทางการศึกษา 

 

 

1.1 กลยทุธ์ร่วมมือกา้วแรกเพือการ

เปลียนแปลง 
 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจความ

ตอ้งการในการใชง้านสือ

สังคมออนไลน์ของ

ผูป้กครองและบุคลากร 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

1.1.2 ระดมความคิด 

(Brainstorm) ระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง  

ในการนาํนวตักรรมทาง

เทคโนโลยมีาปรับใชก้บั

บริบททางการศึกษา  

เช่น ร่วมมือกบั

ภาคเอกชนในการใช้

ระบบคดักรองการใช้

งานสือสังคมออนไลน์ 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

1.2 กลยทุธ์ร่วมปรับเปลียนทศันคติ

และพฤติกรรม 
 

1.2.1 สร้างวินยัในการเขา้ถึง

และใชง้านสือสังคม

ออนไลน์ 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

 1.2.2 แลกเปลียนความคิด

ระหว่างโรงเรียนและ

ผูป้กครองในการใชสื้อ

สังคมออนไลน์อยา่งรู้เท่า

ทนั เช่น ใชสื้อเพือ

สือสารวิธีการในการ

พฒันากระบวนการ

เรียนรู้ของบุตรหลาน 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 
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ตารางที 4.25 (ต่อ) 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

2. กลยทุธ์ร่วม

บูรณาการสร้าง

และใช้แผนการ

ใช้สังคม

ออนไลน์อย่าง

มืออาชีพ 

 

 

 

2.1 กลยทุธ์ร่วมเตรียมการวางแผน 
 

2.1.1 สาํรวจทรัพยากรทงัใน

ดา้นงบประมาณ สือ

เทคโนโลยแีละบุคลากร

ทีมีความรู้ ความสามารถ 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณและ

จดัซือเทคโนโลยทีี

เหมาะสมกบัการใชง้าน 

รวมถึงตงัผูรั้บผิดชอบ

ดูแลโดยตรง 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

 

2.2 กลยทุธ์ร่วมวางแผนและใช ้

อยา่งมืออาชีพ 
 

2.2.1 ร่วมกนัวางแผนในการ

ใช ้เช่น การกาํหนด

บุคลากรทีเกียวขอ้ง 

โรงเรียนเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองเขา้มามีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการ 

โดยมุ่งเนน้ไปทีกลุ่ม

ผูป้กครองทีมีอิทธพล 

(Opinion Leader)ต่อ

ผูป้กครองกลุ่มอืน ๆ ใน

การร่วมคิด ร่วมทาํและ

ร่วมรับผิดชอบ 

 

 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียนหรือ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

2.2.2 ร่วมกนัติดตามผลการใช้

สังคมออนไลน์อยา่ง

สมาํเสมอเพือนาํไปใช้

ในการวางแผนการใชสื้อ

ทีเหมาะสม 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 
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ตารางที 4.25 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

3. กลยทุธ์ร่วม

ยกระดับ

ความรู้ทะลุมิติ

ความแตกต่าง

ของบุคคล 

 

 

 

3.1 กลยทุธ์ร่วมสร้างความรู้ผ่าน

ความสัมพนัธ์อนัดี 
 

3.1.1 สร้างขอ้ตกลง ระเบียบ

ในการใชง้านสังคม

ออนไลน์ระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง

เช่น การระบุระดบั

ความสาํคญัเร่งด่วนของ

เนือหาช่วงเวลาในการ

สือสาร เป็นตน้ 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

3.1.2 จดัใหมี้การอบรมเชิง

ปฏิบติัการในการใชสื้อ

สังคมออนไลน์โดยจดั

กิจกรรมบูรณาการสือกบั

คน ใหมี้ความสมดุลทงั

ในการสือสารสังคม

ออนไลน์และการสือสาร

แบบตวัต่อตวั 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT  เป็นตน้ 

โดยการเชิญ

ผูเ้ชียวชาญมา

อบรม 

3.2 กลยทุธ์ร่วมรณรงคก์ารรู้ใช ้

อยา่งรับผิดชอบ 
 

3.2.1 จดัทาํสือวิธีการใชที้

ถูกตอ้งเหมาะสมและ

เผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสีย รับทราบเพือ

ปฏิบติัตาม 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น  

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

3.2.2 จดัการเฝ้าระวงัใหมี้การ

ใชที้ถูกตอ้งเหมาะสม 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 
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 จากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูท้รงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นและให้

ขอ้เสนอแนะในการปรับและพฒันาร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบบัที 1) จากนันผูว้ิจยัไดท้าํการปรับปรุงร่าง 

กลยทุธฉ์บบัที 1 แลว้สรุปเป็นร่างกลยทุธฯ์ (ฉบบัที 2) ดงัแสดงในภาพที 4.4 - 4.6 

 

DPU



 

 

 

ภาพที 4.4 แผนภูมิร่างกลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร (ฉบบัที2)     146
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ภาพที 4.5 ร่างกลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที 2) 
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ภาพที 4.6 Creative Online Social Cooperation Strategy Management in Education for Private 

Kindergarten in Bangkok Metropolitan Area ร่างกลยทุธฯ์ (ฉบบัที 2) ภาคภาษาองักฤษ 

 

กลยุทธ์หลกัที 1 กลยุทธ์มุ่งเปลยีนแปลงสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่าสังคมออนไลน์ทางการศึกษา

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ ดงันี 

กลยุทธ์รองที 1.1 กลยทุธร่์วมมือกา้วแรกเพือการเปลียนแปลง 

วธิีดําเนินการ 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการในการใชง้านสือสังคมออนไลน์ของผูป้กครอง

และบุคลากร 

1.1.2 ระดมความคิด (Brainstorm) ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ในการนาํนวตักรรม

ทางเทคโนโลยีมาปรับใช้กบับริบททางการศึกษา เช่น ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการใชร้ะบบคัด

กรองการใชง้านสือสงัคมออนไลน์  
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กลยุทธ์รองที 1.2 กลยทุธร่์วมปรับเปลียนทศันคติและพฤติกรรม 

วธิีดําเนินการ 

1.2.1 สร้างวินยัในการเขา้ถึงและใชง้านสือสงัคมออนไลน ์

1.2.2 แลกเปลียนความคิดระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการใชสื้อสังคมออนไลน์

อยา่งรู้เท่าทนั เช่น ใชสื้อเพือสือสารวิธีการในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของบุตรหลาน  

 

กลยุทธ์หลักที 2 กลยุทธ์ร่วมบูรณาการสร้างและใช้แผนการใช้สังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ ดงันี  

กลยุทธ์รองที 2.1 กลยทุธร่์วมเตรียมการวางแผน 

วธิีดําเนินการ 

2.1.1 สาํรวจทรัพยากรทังในดา้นงบประมาณ สือเทคโนโลยีและบุคลากรทีมีความรู้ 

ความสามารถ 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณและจัดซือเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึง 

ตงัผูรั้บผดิชอบดูแลโดยตรง 

กลยุทธ์รองที 2.2 กลยทุธร่์วมวางแผนและใชอ้ยา่งมืออาชีพ 

วธิีดําเนินการ 

2.2.1 ร่วมกันวางแผนในการใช้ เช่น การกําหนดบุคลากรทีเกียวข้อง โรงเรียน 

เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ โดยมุ่งเน้นไปทีกลุ่มผูป้กครองทีมี

อิทธิพล (Opinion Leader) ต่อผูป้กครองกลุ่มอืน ๆ ในการร่วมคิด ร่วมทาํและร่วมรับผดิชอบ  

2.2.2 ร่วมกนัติดตามผลการใช้สือสังคมออนไลน์อย่างสมาํเสมอเพือนาํไปใชใ้นการ 

วางแผนการใชสื้อทีเหมาะสม 

 

กลยุทธ์หลักที 3 กลยุทธ์ร่วมยกระดับความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคล ประกอบด้วย   

2  กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ ดงันี 

กลยุทธ์รองที 3.1 กลยทุธร่์วมสร้างความรู้ผา่นความสมัพนัธอ์นัดี 

วธิีดําเนินการ 

3.1.1 สร้างข้อตกลง ระเบียบในการใช้งานสังคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียนและ

ผูป้กครองเช่น การระบุระดบัความสาํคญัเร่งด่วนของเนือหาช่วงเวลาในการสือสาร เป็นตน้ 

3.1.2 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้สือสังคมออนไลน์โดยจัดกิจกรรม 

บูรณาการสือกบัคน ใหมี้ความสมดุลทงัในการสือสารสงัคมออนไลน์และการสือสารแบบตวัต่อตวั 
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กลยุทธ์รองที 3.2 กลยทุธร่์วมรณรงคก์ารรู้ใชอ้ยา่งรับผดิชอบ 

วธิีดําเนินการ 

3.2.1จดัทาํสือวิธีการใชที้ถกูตอ้งเหมาะสมและเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ

เพือปฏิบติัตาม 

3.2.2 จดัการเฝ้าระวงัใหมี้การใชที้ถกูตอ้งเหมาะสม 

 

การปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบับที 1 เพอืร่างกลยุทธ์ฯ ฉบับที 2 

จากการสัมมนากลุ่ม เพือประเมินความเหมาะและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ ์

การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชน

ระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และการแสดงความคิดเห็นให้ขอ้เสนอแนะเกียวกบัร่างกล

ยทุธ์ฯ (ฉบบัที 2) ไดข้อ้เสนอแนะ เพือให้งานวิจยัสมบูรณ์ในทุกบท สะทอ้นความเชือมโยงไปสู่ 

กลยทุธที์ได ้ดงันี 

1.คาํนิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ ควรระบุรายละเอียดแยกกนัใหช้ดัเจน 

2.เพิมเติมเนือหาเกียวกบัดิจิทลัในบทที 2 

3.การกาํหนดประชากร ผูใ้หข้อ้มลู 

4.การสรุปผลผลการวิจยั ให้สรุปแบบกระชบัและเป็นความเรียงพรรณณา ไม่ใช่การ 

นาํผลการอ่านตารางมาเสนอซาํ 

5.การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะใหป้รับใหต้รงประเด็นชดัเจนขึน 

6.เพิมวิธีการพฒันาครูใหส้ามารถพฒันาคูมื่อสาํหรับใหค้วามรู้กบัผูป้กครองในกลยทุธ ์

หลกัที 3 รวมถึงควรมีการประเมินผล ก่อน-หลงั การนาํคู่มือไปใชด้ว้ย 

7.ข้อ เสนอแนะการวิจัยในอนาคต ควรให้มีการวิจัยและพัฒนา นํางานวิจัย 

มาประยุกต์ใช้เพือให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทีดีขึนทงั 4 ด้านตามหลกัการพฒันาการของเด็ก

ปฐมวยั 

ผูว้ิจ ัยได้ปรับแก้ตามข้อแสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและนําเสนออาจารยที์ปรึกษา

ตรวจสอบจากนันสรุปเป็นกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัสมบูรณ์) ดงัแสดงใน

ตารางที 4.22 
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ตารางที 4.26 กลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา

สาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัสมบูรณ์) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

1. กลยทุธ์มุ่ง

เปลียนแปลงสู่ยคุ

ร่วมสร้างคุณค่า

สังคมออนไลน์ 

ทางการศึกษา 

 

 

1.1 กลยทุธ์ร่วมมือกา้วแรกเพือ

การเปลียนแปลง 
 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจความ

ตอ้งการในการใชง้านสือ

สังคมออนไลน์ของ

ผูป้กครองและบุคลากร 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

1.1.2 ระดมความคิด 

(Brainstorm) ระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง 

ในการนาํนวตักรรมทาง

เทคโนโลยมีาปรับใชก้บั

บริบททางการศึกษา เช่น 

ร่วมมือกบัภาคเอกชนใน

การใชร้ะบบคดักรองการ

ใชง้านสือสังคมออนไลน์ 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

1.2 กลยทุธ์ร่วมปรับเปลียน

ทศันคติและพฤติกรรม 
 

1.2.1 สร้างวินยัในการเขา้ถึง

และใชง้านสือสังคม

ออนไลน์ 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

 1.2.2 แลกเปลียนความคิด

ระหว่างโรงเรียนและ

ผูป้กครองในการใชสื้อ

สังคมออนไลน์อยา่งรู้เท่า

ทนั เช่น ใชสื้อเพือ

สือสารวิธีการในการ

พฒันากระบวนการ

เรียนรู้ของบุตรหลาน 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 
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ตารางที 4.26 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

2. กลยทุธ์ร่วม

บูรณาการสร้าง

และใช้แผนการ

ใช้สังคม

ออนไลน์อย่างมือ

อาชีพ 

 

 

 

2.1 กลยทุธ์ร่วมเตรียมการ

วางแผน 
 

2.1.1 สาํรวจทรัพยากรทงัใน

ดา้นงบประมาณ สือ

เทคโนโลยแีละบุคลากร

ทีมีความรู้ ความสามารถ 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณและ

จดัซือเทคโนโลยทีี

เหมาะสมกบัการใชง้าน 

รวมถึงตงัผูรั้บผิดชอบ

ดูแลโดยตรง 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

2.2 กลยทุธ์ร่วมวางแผนและใช ้

อยา่งมืออาชีพ 
 

2.2.1 ร่วมกนัวางแผนในการใช ้

เช่น การกาํหนดบุคลากร

ทีเกียวขอ้ง โรงเรียนเปิด

โอกาสใหผู้ป้กครองเขา้

มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้

ไปทีกลุ่มผูป้กครองที

มีอิทธพล (Opinion 

Leader)ต่อผูป้กครอง

กลุ่มอืน ๆ ในการร่วมคิด 

ร่วมทาํและร่วม

รับผิดชอบ 

 

 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียนหรือ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

2.2.2 ร่วมกนัติดตามผลการใช้

สังคมออนไลน์อยา่ง

สมาํเสมอเพือนาํไปใชใ้น

การวางแผนการใชสื้อที

เหมาะสม 

1) ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

2) ครู 

3) ผูป้กครอง 
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ตารางที 4.26 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

3. กลยทุธ์ร่วม

ยกระดับความรู้

ทะลุมิติความ

แตกต่างของ

บุคคล 

 

 

 

3.1 กลยทุธ์ร่วมสร้างความรู้

ผ่านความสัมพนัธ ์

อนัดี 
 

3.1.1 สร้างขอ้ตกลง ระเบียบใน

การใชง้านสังคม

ออนไลน์ระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครอง

เช่น การระบุระดบั

ความสาํคญัเร่งด่วนของ

เนือหาช่วงเวลาในการ

สือสาร  

เป็นตน้ 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 

3.1.2 จดัใหมี้การอบรมเชิง

ปฏิบติัการในการใชสื้อ

สังคมออนไลน์โดยจดั

กิจกรรมบูรณาการสือกบั

คน  ใหมี้ความสมดุลทงั

ในการสือสารสังคม

ออนไลน์และการสือสาร

แบบตวัต่อตวั 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT  เป็นตน้ 

โดยการเชิญ

ผูเ้ชียวชาญมา

อบรม 

3.2 กลยทุธ์ร่วมรณรงคก์ารรู้ใช ้

อยา่งรับผิดชอบ 
 

3.2.1 จดัทาํสือวิธีการใชที้

ถูกตอ้งเหมาะสมและ

เผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

รับทราบเพือ 

ปฏิบติัตาม 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น  

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 
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ตารางที 4.26 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์หลัก กลยทุธ์รอง ข้อ วิธีดําเนินการ ผู้ดําเนินการ 

3. กลยทุธ์ร่วม

ยกระดับความรู้

ทะลุมิติความ

แตกต่างของ

บุคคล 

 

 3.2.2 พฒันาครูใหส้ามารถ

พฒันาคู่มือสาํหรับให้

ความรู้กบัผูป้กครอง ทงันี

ควรใหมี้การวิจยัและ

พฒันา นาํงานวิจยัมา

ประยกุตใ์ชเ้พือใหเ้ดก็

ปฐมวยัมีพฒันาการทีดี

ขึนทงั 4 ดา้นตาม

หลกัการพฒันาการของ

เดก็ปฐมวยั รวมถึงควรมี

การประเมินผล ก่อน-

หลงั การนาํคู่มือไปใช้

ดว้ย 

ผูบ้ริหาร

โรงเรียน 

3.2.3 จดัการเฝ้าระวงัใหมี้การ

ใชที้ถูกตอ้งเหมาะสม 

ผูที้ผูบ้ริหาร

โรงเรียน

มอบหมาย เช่น 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา  

ครู IT 
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ภาพที 4.7 แผนภูมิกลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

(ฉบบัสมบูรณ์)
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ภาพที 4.8 กลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับ

โรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัสมบูรณ์) 
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ภาพที 4.9 Creative Online Social Cooperation Strategy Management in Education for Private 

Kindergarten in Bangkok Metropolitan Area (ฉบบัสมบูรณ์) ภาคภาษาองักฤษ 
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ภาพที 4.10 กลยทุธห์ลกัที 1 กลยทุธร์องและวิธีดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.11 กลยทุธห์ลกัที 2 กลยทุธร์องและวิธีดาํเนินการ 

 

1. กลยทุธร์ว่มเตรียมการ
วางแผน 

2. กลยทุธร์ว่มวางแผนและ
ใชอ้ย่างมืออาชีพ 

- สาํรวจทรัพยากรทงัใน
ดา้นงบประมาณ สือ
เทคโนโลยีและบคุลากรที
มีความรู ้ความสามารถ 
- จัดสรรงบประมาณ
และจัดซือเทคโนโลยีที
เหมาะสม 
- ร่วมกันวางแผนในการใช ้
- ร่วมกันตดิตามผลการ
ใชส้ือสังคมออนไลน์
อย่างสมาํเสมอ 
 

1. กลยทุธร์ว่มมือกา้ว
แรกเรืองการเปลียนแปลง 

2. กลยทุธร์ว่ม
ปรบัเปลียนทัศนคติและ
พฤติกรรม 

- จัดทาํแบบสาํรวจความ
ตอ้งการในการใชง้านสือสังคม
ออนไลน ์
- ระดมความคิด (Brainstorm) 
ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง
ในการนาํนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีมาปรับใชก้ับบริบท
ทางการศึกษา 
- สรา้งวินยัในการเขา้ถึงและใช้
งานสือสังคมออนไลน ์ 
- แลกเปลียนความคิดระหว่าง
โรงเรียนและผูป้กครองในการ
ใชสื้อสังคมออนไลนอ์ย่างร ูเ้ทา่
ทนั 
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ภาพที 4.12 กลยทุธห์ลกัที 3 กลยทุธร์องและวิธีดาํเนินการ 

 

กลยุทธ์หลักที 1 กลยุทธ์มุ่งเปลียนแปลงสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่าสังคมออนไลน์ทางการศึกษา

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ ดงันี 

กลยุทธ์รองที 1.1 กลยทุธร่์วมมือกา้วแรกเพือการเปลียนแปลง 

วธิีดําเนินการ 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการในการใชง้านสือสังคมออนไลน์ของผูป้กครอง

และบุคลากร 

1.1.2 ระดมความคิด (Brainstorm) ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ในการนาํนวตักรรม

ทางเทคโนโลยีมาปรับใช้กบับริบททางการศึกษา เช่น ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการใชร้ะบบคัด

กรองการใชง้านสือสงัคมออนไลน ์

 

 

 

 

1. กลยทุธร์ว่มสรา้ง
ความรูผ้า่นความสมัพันธ์
อันด ี

2. กลยทุธร์ว่มรณรงค ์
การใช ้
อย่างมีมารยาท 

- สรา้งขอ้ตกลง ระเบียบในการ
ใชง้านสงัคมออนไลน ์

- จัดใหม้ีการอบรมเชิง
ปฏิบตัิการในการใชสื้อสงัคม
ออนไลน ์โดยจัดกิจกรรมบรูณา
การสือกบัคน 

-  จัดทาํสือวิธีการใชที้ถกูตอ้ง
เหมาะสม 

-  พัฒนาครใูหส้ามารถพัฒนา
คูม่ือสาํหรบัใหค้วามรูก้ับ
ผูป้กครอง 

- จัดการเฝ้าระวังใหม้ีการใชที้
ถกูตอ้งเหมาะสม 
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กลยุทธ์รองที 1.2 กลยทุธร่์วมปรับเปลียนทศันคติและพฤติกรรม 

วธิีดําเนินการ 

1.2.1 สร้างวินยัในการเขา้ถึงและใชง้านสือสงัคมออนไลน ์

1.2.2 แลกเปลียนความคิดระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการใชสื้อสังคมออนไลน์

อยา่งรู้เท่าทนั เช่น ใชสื้อเพือสือสารวิธีการในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของบุตรหลาน 

 

กลยุทธ์หลักที 2 กลยุทธ์ร่วมบูรณาการสร้างและใช้แผนการใช้สังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ ดงันี  

กลยุทธ์รองที 2.1 กลยทุธร่์วมเตรียมการวางแผน 

วธิีดําเนินการ 

2.1.1 สาํรวจทรัพยากรทังในดา้นงบประมาณ สือเทคโนโลยีและบุคลากรทีมีความรู้ 

ความสามารถ 

2.1.2 จัดสรรงบประมาณและจัดซือเทคโนโลยีทีเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึง 

ตงัผูรั้บผดิชอบดูแลโดยตรง 

กลยุทธ์รองที 2.2 กลยทุธร่์วมวางแผนและใชอ้ยา่งมืออาชีพ 

วธิีดําเนินการ 

2.2.1 ร่วมกันวางแผนในการใช้ เช่น การกาํหนดบุคลากรทีเกียวข้อง โรงเรียนเปิด

โอกาสให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นไปทีกลุ่มผูป้กครองทีมี

อิทธิพล (Opinion Leader) ต่อผูป้กครองกลุ่มอืน ๆ ในการร่วมคิด ร่วมทาํและร่วมรับผดิชอบ 

2.2.2 ร่วมกนัติดตามผลการใช้สือสังคมออนไลน์อย่างสมาํเสมอเพือนาํไปใชใ้นการ 

วางแผนการใชสื้อทีเหมาะสม 

 

กลยุทธ์หลักที 3 กลยุทธ์ร่วมยกระดับความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคล ประกอบด้วย  

2 กลยทุธร์อง 5 วิธีดาํเนินการ ดงันี 

กลยุทธ์รองที 3.1 กลยทุธร่์วมสร้างความรู้ผา่นความสมัพนัธอ์นัดี 

วธิีดําเนินการ 

3.1.1 สร้างข้อตกลง ระเบียบในการใช้งานสังคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียนและ

ผูป้กครองเช่น การระบุระดบัความสาํคญัเร่งด่วนของเนือหาช่วงเวลาในการสือสาร เป็นตน้ 

3.1.2 จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้สือสังคมออนไลน์โดยจัดกิจกรรม 

บูรณาการสือกบัคน ใหมี้ความสมดุลทงัในการสือสารสงัคมออนไลน์และการสือสารแบบตวัต่อตวั 
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กลยุทธ์รองที 3.2 กลยทุธร่์วมรณรงคก์ารใชอ้ยา่งมีมารยาท 

วธิีดําเนินการ 

3.2.1 จดัทาํสือวิธีการใชที้ถกูตอ้งเหมาะสมและเผยแพร่ใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทราบ

เพือปฏิบติัตาม 

3.2.2 พฒันาครูให้สามารถพฒันาคู่มือสาํหรับให้ความรู้กบัผูป้กครอง ทงันีควรให้มี 

การวิจัยและพฒันา นํางานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพือให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทีดีขึนทัง 4 ด้าน 

ตามหลกัการพฒันาการของเด็กปฐมวยั รวมถึงควรมีการประเมินผล ก่อน-หลงั การนาํคู่มือไปใช้

ดว้ย 

3.2.3 จดัการเฝ้าระวงัใหมี้การใชที้ถกูตอ้งเหมาะสม 
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ใน บ ท นี เ ป็ น ก า ร นํ า เ สน อ ส รุ ป ผ ลก า ร วิ จัย  อ ภิ ป ร า ย ผ ลแ ละ ข้อ เ สน อ แ น ะ  

ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั และขนัตอนการวิจยัประกอบกนั ดงันี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.1.1สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคข์องความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ของโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.1.1.1 สรุปผลกรอบแนวคิดการวิจยั พบว่ากรอบการวิจยัประกอบดว้ยกรอบแนวคิด

หลกั 2 กรอบแนวคิด คือ 1) แนวคิดการบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์และ  

2) แนวคิดการพฒันากลยทุธ ์

กรอบแนวคิดหลกักรอบแรกเกิดจากการบูรณาการของแนวคิด 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิด

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง มีองค์ประกอบ คือ การร่วมคิด การร่วมทาํ และการ

ร่วมรับผิดชอบ 2)แนวคิดก ารบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์  มีองค์ประกอบ  

8 องคป์ระกอบคือ การวางแผนการใชส้ังคมออนไลน์ การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง การสาํรวจ

ความคิดเห็นของผูป้กครอง การเลือกสือ การกาํหนดวิธีการใชสื้อ การกาํหนดเนือหาสาระทีจะใช ้

การใหค้วามรู้แก่ผูป้กครองในการใช ้และการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี 3) แนวคิดการจดัการศึกษา

ตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย พฒันาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  

ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 

กรอบแนวคิดหลกักรอบทีสอง คือ กรอบแนวคิดการพฒันากลยุทธ์ ประกอบด้วย  

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และภายนอกของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

เชิงสร้างสรรค ์(SWOT Analysis และTOWS Matrix) 

5.1.1.2 สรุปผลข้อมูลเบืองตน้ของโรงเรียนเกียวกบัการใชสื้อสังคมออนไลน์ พบว่า  

ในปี พ.ศ.2554 มีโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีอยู่ในความดูแลของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจาํนวนทงัหมด 245 โรงเรียน แต่มี Website ของโรงเรียน

จํานวน 107 โรงเรียน ประเภทของข้อมูลทีใช้สือสารบน Website ทีมีสัดส่วนมากทีสุด 

เมือเปรียบเทียบกบัขอ้มลูประเภทอืนๆ คือ ขอ้มูลเกียวกบัโรงเรียน ส่วนขอ้มูลทีเป็นเรืองเกียวกบั
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หลกัพฒันาการเด็กปฐมวยัรวมกนัแลว้มีสดัส่วนในการนาํเสนอนอ้ยมาก คิดเป็นเพียงร้อยละ 15.80 

ของขอ้มลูทุกหวัขอ้ 

5.1.1.3 สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคข์องความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค ์พบว่า สภาพปัจจุบนัมีการร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก สาํหรับ

สภาพทีพึงประสงค์มีการร่วมทาํและร่วมรับผิดชอบในระดับมาก ในขณะทีมีความประสงค์ 

ให้มีการร่วมคิดในระดับมากทีสุด ผูป้กครองใส่ใจในพัฒนาการของเด็ก ดังนันอะไรทีเป็น

ประโยชน์กบัเด็กผูป้กครองส่วนมากมกัแสดงความประสงคที์จะใหค้วามร่วมมือ 

5.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.1.2.1 สภาพปัจจุบนัของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

พบว่า ในภาพรวมมีการบริหารความร่วมมือดา้นการร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบอยู่ใน 

ระดบัมาก แต่มีการบริหารความร่วมมือด้านการร่วมทาํน้อยกว่าด้านอืน ๆ และพบว่าโรงเรียน

เผยแพร่ความรู้เกียวกบัการพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจของเด็กปฐมวยัผ่านสือออนไลน์น้อยกว่า

การเผยแพร่ความรู้ดา้นอืน แต่มีความประสงคที์จะไดรั้บความพึงพอใจในการเผยแพร่ขอ้มูลทีช่วย

เสริมความรู้ดา้นพฒันาการของเด็กปฐมวยัจากสือออนไลน์ของโรงเรียนมากทีสุด 

5.1.2.2 สภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

พบว่า ในภาพรวมผูใ้หข้อ้มลูเห็นว่ามีปัญหาในระดบัมากทงัในสภาพปัจจุบนัและสภาพในอนาคต  

ในสภาพปัจจุบันมีปัญหาด้านการสร้างความเข้าใจในการใช้สือสังคมออนไลน์กับผูป้กครอง

มากกว่าปัญหาดา้นอืน ส่วนสภาพในอนาคตผูใ้ห้ขอ้มูลคาดว่าจะมีปัญหาดา้นการเปิดโอกาสให้

ผูป้กครองเขา้ร่วมในการบริหารจดัการมากกว่าดา้นอืน ส่วนทางโรงเรียนมีความเห็นว่าในอนาคต

ผูป้กครองจะยงัคงเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการน้อย เนืองจากความไม่พร้อมในหลาย ๆ 

ดา้นทงัของผูป้กครองและโรงเรียน 

5.1.3 การพฒันากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของ

โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า จุดแข็งของโรงเรียน คือด้านการ

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาตามหลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยัและดา้นการ 

ร่วมคิด จุดอ่อนของโรงเรียน คือ ดา้นการร่วมทาํดา้นความเข้าใจการจดัการศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเด็กปฐมวยั และด้านการร่วมรับผิดชอบและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารและ

ผูรั้บผดิชอบสือออนไลน์โรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเพือศึกษาถึงโอกาส

และอุปสรรค พบว่า โอกาสของโรงเรียน คือ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจค่อนขา้ง

ดี ประชาชนส่วนใหญ่สือสารทางสงัคมออนไลนอ์ยูแ่ลว้ และภาครัฐมีการส่งเสริมให้ใชเ้ทคโนโลยี
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อย่างแพร่หลาย ภาคเอกชนมีการแข่งขนัและพฒันาทางด้านสือออนไลน์ ทาํให้มีเทคโนโลยีให้

เลือกใช้มากขึน ส่วนอุปสรรคของโรงเรียน คือ ความแตกต่างทางด้านอายุและการศึกษาของ

ผูป้กครองและบุคลากรโรงเรียนทาํใหมี้ผลต่อการนาํสือสงัคมออนไลน์มาใช ้นโยบายและกฎหมาย

ใหม่เกียวกบั ICT ยงัไม่ชดัเจนทาํให้มีผลต่อการนาํไปปฏิบติั รวมทงัอุปสรรคจากการคุกคามจาก

ไวรัสคอมพิวเตอร์ 

กลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสาํหรับ

โรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์ กลยุทธ์รอง  

6 กลยทุธ ์วิธีดาํเนินการ 13 วิธี ดงันี 

กลยุทธ์หลักที 1 กลยุทธ์มุ่งเปลียนแปลงสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่าสังคมออนไลน์ทางการศึกษา

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ 

กลยุทธ์รองที 1.1 กลยทุธร่์วมมือกา้วแรกเพือการเปลียนแปลง 

1.1.1 จดัทาํแบบสาํรวจความตอ้งการในการใชง้านสือสงัคมออนไลน ์

1.1.2 ระดมความคิดระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการนาํนวตักรรมมาปรับใช ้

กลยุทธ์รองที 1.2 กลยทุธร่์วมปรับเปลียนทศันคติและพฤติกรรม 

1.2.1 สร้างวินยัในการเขา้ถึงและใชง้านสือสงัคมออนไลน ์

1.2.2 แลกเปลียนความคิดระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการใช้สือสังคมออนไลน ์

อยา่งรู้เท่าทนั  

กลยุทธ์หลักที 2 กลยุทธ์ร่วมบูรณาการสร้างและใช้แผนการใช้สังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 4 วิธีดาํเนินการ  

กลยุทธ์รองที 2.1 กลยทุธร่์วมเตรียมการวางแผน 

2.1.1 สาํรวจทรัพยากรทงัในดา้นงบประมาณ สือเทคโนโลยแีละบุคลากรทีมีความรู้ 

2.1.2 จดัสรรงบประมาณและจดัซือเทคโนโลยทีีเหมาะสมรวมถึงตงัผูรั้บผดิชอบ 

กลยุทธ์รองที 2.2 กลยทุธร่์วมวางแผนและใชอ้ยา่งมืออาชีพ 

2.2.1 ร่วมกนัวางแผนในการใช ้เช่น การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง 

2.2.2 ร่วมกนัติดตามผลการใชสื้อสงัคมออนไลน์อยา่งสมาํเสมอ 

กลยุทธ์หลกัที 3 กลยุทธ์ร่วมยกระดับความรู้ทะลุมติคิวามแตกต่างของบุคคล  

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธร์อง 5 วิธีดาํเนินการ 

กลยุทธ์รองที 3.1 กลยทุธร่์วมสร้างความรู้ผา่นความสมัพนัธอ์นัดี 

3.1.1 สร้างขอ้ตกลง ระเบียบในการใชง้านสงัคมออนไลน ์

3.1.2 จดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบติัการในการใชสื้อสงัคมออนไลน ์

DPU



165 

กลยุทธ์รองที 3.2 กลยทุธร่์วมรณรงคก์ารใชอ้ยา่งมีมารยาท 

3.2.1 จดัทาํสือวิธีการใชที้ถกูตอ้งเหมาะสมและเผยแพร่ 

3.2.2 พฒันาครูใหส้ามารถพฒันาคู่มือสาํหรับใหค้วามรู้กบัผูป้กครอง 

3.2.3 จดัการเฝ้าระวงัใหมี้การใชที้ถกูตอ้งเหมาะสม 

 

5.2 การอภิปรายผล 

ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการวิจยัในประเด็นสาํคญัโดดเด่นทีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ

คาํถามการวิจยัโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามลาํดบัดงันี 

5.2.1 การอภิปรายผลดา้นสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการเก็บข้อมูลจากผู ้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ในส่วนของสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรคด้์านการร่วมทํา พบว่ามีค่าความตอ้งการจาํเป็น (PNIModified) สูงทีสุด แสดง

ว่ายงัมีการปฏิบติัดา้นนีน้อย ทาํให้มีความจาํเป็นต้องปรับปรุงพฒันาให้เกิดการร่วมทาํมากขึน  

เมือวิเคราะห์ SWOT ก็พบว่า ดา้นการร่วมทาํนีเป็นจุดอ่อนของความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง การร่วมทาํน้อยนีอาจกล่าวไดว้่าตรงกบัการขาดความร่วมมือหรือ

การมีส่วนร่วมนอ้ย ซึงผลการวิจยัในลกัษณะนีเป็นเรืองทีพบบ่อยในงานวิจยัในเรืองการมีส่วนร่วม

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง เช่น จากผลการวิจยัของมชัชิมา ใหม่ขลิบ (2559) กนัธญาณี ศรีสุรักษ ์

(2559) จารุพงศ์ พลเดช (2546) และปราชญา กลา้ผจญั (2554) ทีพบว่าผูป้กครองมีการให้ความ

ร่วมมือหรือมีส่วนร่วมนอ้ยในการบริหารจดัการและในการจดักิจกรรมต่าง ๆ กบัโรงเรียน 

นอกจากนนัผลการวิจยัยงัระบุอีกว่า สภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงค์ของความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคด้์านการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา

ตามหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัยทีโรงเรียนเป็นฝ่ายสือสารให้ผูป้กครองรับทราบ มีค่าความ

ตอ้งการจาํเป็น (PNIModified) สวนทางกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพึงประสงคข์องความร่วมมือทาง

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ด้านความเข้าใจการจัดการศึกษาตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ทีผูป้กครองเป็นฝ่ายรับสารจากทางโรงเรียน กล่าวคือแมจ้ะมีการเผยแพร่ความรู้ในระดบัมากแต่

ความเขา้ใจในสิงทีเผยแพร่กลบัเป็นจุดอ่อนตามผลการวิเคราะห์ค่า PNIModified ทงันีอาจเป็นเพราะ

ผูป้กครองมีความเขา้ใจทีคลาดเคลือนกบัสิงทีโรงเรียนตอ้งการสือสารซึงอาจเป็นผลมาจากการ

สือสารทีไม่ชดัเจนหรือประสบการณ์และระดบัความรู้ของผูป้กครองทีมี ทาํให้พอสรุปไดว้่าการ

สือสารระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองยงัมีปัญหาซึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดงัที ดวงทอง พิสุทธยางกูร 
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(2555) ไดก้ล่าวถึงหลกัสาํคญั 7 ประการทีควรคาํนึงถึงในการสือสาร (7 C’s of Communication) 

ได้แก่ 1) ความน่าเชือถือ (Credibility) 2) บริบท (Context) 3) เนือหา (Content) 4) ความชัดเจน 

(Clarity) 5) ศกัยภาพ (Capability) 6) ช่องทาง (Channel) และ 7) ความต่อเนืองและความสมาํเสมอ 

(Continuity & Consistency) โดยการสือสารระหว่างโรงเรียนและผูป้กครองในการบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

ควรจะตอ้งใชห้ลกัขา้งตน้เพือให้เกิดการสือสารทีมีประสิทธิภาพ และเป็นการสือสารทีก่อให้เกิด

ความร่วมมือสองทาง (Two-way communication) ซึงจะกล่าวในการอภิปรายผลส่วนของกลยุทธ์ที

นาํมาใชใ้นลาํดบัต่อไป 

5.2.2 การอภิปรายผลดา้นสภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทาง

สงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผู ้วิ จัยพบว่า  ปัญหาที เกิดขึนในการ บริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ 

เชิงสร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอ้คน้พบทีเป็นประเด็น

สาํคัญ คือ การวางแผนการใช้สือสังคมออนไลน์ กล่าวคือ จากผลการสาํรวจความคิดเห็นของ

ผูป้กครอง และผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบสือออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครทงัสองฝ่ายมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนยงัขาดการวางแผนการใชสื้อ

สังคมออนไลน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การกําหนดเนือหาสาระ การกาํหนดบุคลากรทีทาํหน้าที

รับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น ซึงการวางแผนควรจะตอ้งทาํอย่างเป็นระบบจึงจะเป็นแผนทีดีและ

สามารถนําไปใช้ได้ง่าย เพือผลตามแผนจะได้เกิดขึนจริงอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที อุทัย  

บุญประเสริฐ (2543) กล่าวว่า การวางแผนเปรียบเสมือนการกาํหนดทิศทางในการไปสู่เป้าหมาย

และ การวางแผนทีเป็นระบบ มีขันตอนตงัแต่การเตรียมการไปจนถึงการวางแผนการนาํไปใช ้ 

การควบคุมติดตามการใช ้การวดัและประเมินผล ดงันนัควรทาํอยา่งเป็นระบบ 

นอกจากนนัผลการวิจยัยงัพบว่า ในส่วนของผูป้กครองมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนยงัไม่

เปิดโอกาสให้ผูป้กครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารให้เกิดความร่วมมือทางสังคมออนไลน์

เท่าทีควรทงัในดา้นการร่วมคิดและการร่วมทาํ อาจอธิบายไดว้่าปัญหาเรืองการทีโรงเรียนไม่เปิด

โอกาสใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทงัในลกัษณะของการร่วมคิดและร่วมทาํนนั

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลกัๆ น่าจะเกิดจากการทีผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรมีทศันคติว่า 

การให้ผูป้กครองเข้ามาร่วมคิด ร่วมทาํจะสร้างความยุ่งยากในการทาํงานของโรงเรียน ซึงเป็น

สาเหตุเดียวกบัทีพบในผลการวิจยัของประสาร พรหมณา (2553) ทีพบว่า ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร

เห็นว่าการทาํให้ผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนจะเป็นเรือง

ยุง่ยากกบัทางโรงเรียนมากกว่า 
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ในส่วนของความคิดเห็นของทางโรงเรียนนนัยงัพบอีกว่า โรงเรียนมีปัญหาในการวาง

แผนการใชสื้อสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะการวางแผนในดา้นการกาํหนดบุคลากรและการวางแผน

ดา้นเนือหาสาระทีจะนาํเสนอออนไลน์ซึงขอ้คน้พบนีสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบในงานวิจยัของศิริ

ลกัษณ์ นาทัน (2550) ทีพบว่า ปัญหาของเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นการศึกษาคือ การขาดผูที้มี

ความเชียวชาญมาดูแลระบบ เครือข่าย ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยไีดอ้ยา่งถกูตอ้ง ทาํใหก้ารกาํหนดผูที้จะมารับผดิชอบดูแลระบบเทคโนโลยีดงักล่าว

มีปัญหา 

การวางแผนการใชสื้อสงัคมออนไลน์เป็นสิงสาํคญัทีโรงเรียนควรสร้างให้เกิดขึนเป็น

ลาํดบัแรก หากจะเป็นผูริ้เริมการใชสื้อสงัคมออนไลน์ ทงันีควรจดัใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมใน

ทุกขนัตอน การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองทีผ่านมาเป็นการวางแผน

กิจกรรมทีเป็นงานปกติทีเกิดขึนประจําทุกทีจนเป็นประเพณีประจาํ เช่น การวางแผนการจัด

กิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนาหรือวนัสําคัญทางประเพณี เป็นต้น แต่การวางแผนการใชส้ังคม

ออนไลน์จะเป็นการวางแผนสาํหรับกิจกรรมหรืองานใหม่ทีเกิดขึนใหม่ในยุคนี จึงเป็นเรืองทีไม่

ค่อยพบหรือแทบจะเป็นเรืองทีทงัโรงเรียนและผูป้กครองไม่ไดนึ้กถึงมาก่อน หากแต่ในปัจจุบนัเป็น

สิงจะหลีกเลียงไม่ไดเ้สียแลว้ เพราะเมือเกิดการเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ีมีการใชส้งัคมออนไลน์

เป็นปกติในชีวิต โรงเรียนจึงตอ้งนาํการใชส้งัคมออนไลน์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์ และการจะทาํให้

เกิดไดต้อ้งอาศยัการวางแผนทีดี ซึงการวางแผนทีดีตอ้งเกิดจากความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง ซึงในทีนีรวมทงัจากผูป้กครองซึงเป็นผูใ้ชส้ังคมออนไลน์โดยตรง ดงัที เอมิกา 

เหมมินทร์ (2556) ระบุเรืองความสาํคญัของการวางแผนการใชส้งัคมออนไลน์ใหเ้ป็นประโยชน์ทาง

การศึกษา นอกจากนีการวางแผนควรจะตอ้งเจาะลึกลงไปถึงแผนยอ่ย เช่น แผนการเลือกใชสื้อหรือ

วิธีการนําเสนอทีเหมาะสม เช่น ควรจะใชก้ารสือสารด้วยภาพนิงหรือภาพเคลือนไหวดี เพือให้

เหมาะสาํหรับแต่ละงาน เป็นตน้ ดงัเช่น Kaplan and Haenlein (2010) ทีกล่าวถึงการวางแผนการ 

บูรณาการการใชสื้อ (Media plan integration) ไวใ้นบทความวิจยัเรือง “Users of the World, unite! 

The Challenges and opportunities of Social Media” ซึงมีสาระสําคญั คือ สือสังคมออนไลน์ที

ต่างกนันาํเสนอกิจกรรมหรือประเด็นเดียวกนัแต่นาํเสนอในรูปแบบทีต่างกนัอาจก่อให้เกิดผลที

ต่างกนั เช่น การนาํเสนอผลการเรียนดีเด่น โดยนาํภาพนักเรียนทีไดรั้บรางวลัเผยแพร่ใน Website 

โรงเรียนและ Website ทีเป็นเครือข่าย อาจจะเพียงพอให้ผลทีดีมากกว่าการทาํวิดีโอคลิปและ

นาํเสนอผ่าน Youtube ซึงต้องใชเ้วลาในการสร้างวิดีโอคลิปซึงเป็นภาพเคลือนไหว และตอ้งอพั

โหลดคลิปเขา้สู่ระบบซึงจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสําหรับผลิตวิดีโอคลิปมากกว่าการใชว้ิธีการ

ถ่ายภาพและนาํลงเวบ็ไซตโ์รงเรียน เป็นตน้ ดงันนัโรงเรียนตอ้งรู้จกัการวางแผนเลือกใชสื้อ วิธีการ
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และรูปแบบการนาํเสนอ รวมทงังบประมาณทีต้องใช ้สุดทา้ยตอ้งรู้จกัเลือกให้เหมาะกบัรสนิยม

ของกลุ่มเป้าหมายทีตอ้งการใหรั้บและโตต้อบสือนนัๆ ดว้ย 

5.2.3 การอภิปรายผลดา้นกลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์น

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่ากลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์

ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครทีเหมาะสมและเป็นไปได้

ประกอบดว้ย 3 กลยทุธห์ลกั ไดแ้ก่ 1) กลยุทธ์มุ่งเปลียนแปลงสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่าสังคมออนไลน์

ทางการศึกษา 2) กลยทุธร่์วมบูรณาการสร้างและใชแ้ผนการใชส้ังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพและ  

3) กลยุทธ์ร่วมยกระดับความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคล โดยผูว้ิจัยอภิปรายแยกประเด็น 

ในแต่ละกลยทุธห์ลกั ดงันี 

5.2.3.1 กลยทุธมุ่์งเปลียนแปลงสู่ยคุร่วมสร้างคุณค่าสงัคมออนไลน์ทางการศึกษา 

กลยทุธมุ่์งเปลียนแปลงสู่ยคุร่วมสร้างคุณค่าสงัคมออนไลน์ทางการศึกษาทีเป็นกลยุทธ์

หลกันนั เป็นกลยทุธ์ทีเน้นในเรืองการทาํให้เกิดการเปลียนแปลงเพือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนและผูป้กครองในการใชส้งัคมออนไลน์ทางการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ เนืองจากผลการวิจยั

พบว่า การร่วมทาํเป็นเรืองทีมีความตอ้งการจาํเป็นทีสุด อย่างไรก็ตามการจะเกิดการร่วมทาํได้

จาํเป็นต้องมีการคิด หรือ การวางแผนก่อน และหลงัจากนันเมือนําแผนไปปฏิบัติก็จะนําไปสู่  

การร่วมลงมือทาํตามแผน และแน่นอนทีควรจะตอ้งมีการร่วมรับผดิชอบในสิงทีร่วมคิด ร่วมทาํดว้ย  

ซึงตรงกบัหลกัการของการมีส่วนร่วม (กิตติ กรทอง, 2552; ธนสาร บลัลงักปั์ทมา; 2551; พงษ์พนัธ ์ 

แกว้หาวงศ,์ 2550) กลยทุธห์ลกักลยทุธนี์เปรียบเสมือนการเริมตน้กา้วแรกของการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง ซึงการจะทาํไดน้ันจาํเป็นจะตอ้งให้ทงัสองฝ่ายมีความเชือในสิง

เดียวกนั นนัคือ เชือว่าสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคจ์ะสามารถช่วยใหเ้กิดผลทีดี เกิดประโยชน์ทาง

การศึกษาต่อผูเ้รียนซึงเป็นบุตรหลานของตน และเป็นการช่วยพฒันาความรู้ทีถูกตอ้งให้กบัผูใ้ช้

สงัคมออนไลน์นนัดว้ย โดยเฉพาะทางดา้นผูป้กครอง และเพือให้เกิดความเชือเหมือนกนั จึงตอ้งมี

การสร้างหรือปรับทศันคติในเรืองเดียวกนัใหเ้ป็นไปในทางเดียวกนั เมือปรับทศันคติไดพ้ฤติกรรม

ก็จะปรับเปลียนไปตาม ดงัทีปองสิน วิเศษศิริ (2550) กล่าวว่า การเปลียนแปลงทีแทจ้ริงควรเริมจาก

การสือสารเพือปรับทัศนคติให้ตรงกันระหว่างผูที้เป็นฝ่ายต้องการทาํให้เกิดการเปลียนแปลง 

(Change Agent) และผูรั้บการเปลียนแปลง (Change Receiver) ในทีนีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งทาํ

หน้าทีและสวมบทบาทของ Change Agent เพือให้เกิดการเปลียนแปลงเข้าสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่า

สงัคมออนไลน์ทางการศึกษา 
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ในเรืองการเปลียนแปลงสู่การร่วมสร้างคุณค่าสังคมออนไลน์ทางการศึกษานี  

มีขอ้เสนอแนะ วิธีการดาํเนินการตามทีนาํเสนอในกลยุทธ์หลกัและกลยุทธ์รองทงัสองกลยุทธ์คือ 

กลยุทธ์รองที 1 กลยุทธ์ร่วมมือกา้วแรกเพือการเปลียนแปลง และกลยุทธ์รองที 2 กลยุทธ์ร่วม

ปรับเปลียนทศันคติและพฤติกรรม ซึงสามารถศึกษาไดจ้ากหลายแหล่งทางวิชาการทีน่าเชือถือจาก

ทางออนไลน ์เช่น จากเอกสารออนไลน์เรือง School Management System For Elementary, Middle 

and Preschools (Schoolspeak, 2017) และเอกสารออนไลน์เรือง Family-School Paticipant Framework: 

A guide for school and families ของ Australian Government, Department of Education, 

Employment and Workplace Relations DEEWR (2008) ซึงจะเห็นว่าในตาํราและบทความตลอดจน

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการบริหารการเปลียนแปลงต่างๆ ต่างก็ระบุว่า การจะเปลียนแปลงสิงใดกค็วร

จะเริมตน้จากการใหค้วามรู้และการปรับเปลียนทศันคติก่อน (Hallinger, 2015; ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 

2559; ปองสิน วิเศษศิริ, 2550) 

กลยุทธ์รองทังสองดังกล่าวเน้นไปทีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง

โรงเรียน และผูป้กครองสามารถใช้สือสังคมออนไลน์ เพือการศึกษาเชิงสรรค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่วนวิธีการนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัให้เกิดผลสาํเร็จนัน ตอ้งเกิดจาก

ความร่วมมือของบุคคลหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

รวมถึงภาคเอกชนดว้ยซึงความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทีสาํนัก

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2549) ทีให้

ความสาํคญักบัการร่วมมือและระบุว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมตงัแต่คิดโครงการ

กิจกรรม โดยเริมค้นหาปัญหา สาเหตุ วางแผน ตัดสินใจดาํเนินการระดมทรัพยากร กาํหนด

เป้าหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลทีเกิดร่วมกนัโดยทงันีตอ้งตงัอยูใ่นความเป็นธรรม 

โดยสาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษายงัไดเ้สนอแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาว่า 

เป็นการเรียนรู้ซึงกันและกันของทุกฝ่ายนับตังแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การ

ดาํเนินการและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม กาํกบั ติดตาม และประเมินผล เพือประโยชน์

ในการพฒันาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ 

ในการทาํใหเ้กิดการร่วมมือนัน งานจะสาํเร็จไดก้็ดว้ยการมีทีมทีดี โดย Yukl (อา้งถึงใน 

บุญเพชร พึงยอ้ย, 2556) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม ซึงประกอบดว้ย 9 

องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมนัทุ่มเทต่อเป้าหมายและกลยุทธ์ของภาระงาน (Commitment to 

task objectives and strategies) 2) ทกัษะของสมาชิกกลุ่มและความชัดเจนของบทบาทหน้าที 

(Member skills and role clarity) 3) องค์กรและการประสานงานภายในองค์กร (Internal 

organization and coordination) 4) การประสานงานภายนอกองค์กร (External coordination) 5) 
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ทรัพยากรและการสนบัสนุน (Resources and political support) 6) ความไวว้างใจ ความสามคัคีและ

ความร่วมมือ (Mutual trust, cohesiveness and cooperation) 7) ประสิทธิภาพและศกัยภาพของ

องคก์ร (Colletive efficiency  and competence) 8) รูปแบบความคิดทีถกูตอ้งร่วมร่วมกนั (Accurate 

shared mental models) และ 9) ความหลากหลายของสมาชิก (Member diversity) ซึงทางโรงเรียน 

และผูป้กครองตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรจะร่วมมือและสร้างทีมงานทีแข็งแกร่งเพือ

สนบัสนุนใหเ้กิดสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคต่์อไป 

นอกจากนนัการส่งเสริมใหเ้กิดความความร่วมมือกนัระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง

ในการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ยงัสอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร ระยะ พ.ศ. 2554-26563 ของประเทศไทย(กรอบนโยบาย ICT 2020) ซึง

ระบุเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นปี พ.ศ. 2563 คือ ประเทศไทยจะมีการพฒันาอย่างฉลาด การดาํเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพืนฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่

ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาอย่างเสมอภาค นาํไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล

และยงัยนื (Smart Thailand 2020) ดว้ย (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร, 2557) 

5.2.3.2 กลยทุธร่์วมบูรณาการสร้างและใชแ้ผนการใชส้งัคมออนไลน์อยา่งมืออาชีพ 

กลยุทธ์ร่วมบูรณาการสร้างและใช้แผนการใชส้ังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพนัน คือ 

การผูที้มีส่วนเกียวขอ้งร่วมมือกนัวางแผนในส่วนต่าง ๆ เพือใหเ้กิดเป็นการสร้างสงัคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค ์ตงัแต่การวางแผนเรืองบุคลากร วางแผนงบประมาณ วางแผนกิจกรรมทีจะทาํ รวมทงั

การวดัและประเมินผลเป็นการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน เพือให้แผนมีความ

ชดัเจน ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติั โดยเป็นการเลียนแบบวิธีการสร้างและใชแ้ผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสาร (ฉบับที 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ทีจัดทาํโดยกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารซึงไดใ้ห้ความสาํคญักบัแนวทางการพฒันาดา้น ICT แบบ

บูรณาการเป็นประเด็นสาํคญัของการพฒันาแบบยงัยนืและสามารถตอบโจทยใ์นเรืองธรรมาภิบาลที

ดี (Good Governance) แนวคิดการบูรณาการนีเป็นแนวคิดอนัเป็นทียอมรับกนัในระดับสากล 

เนืองจากการใช้วิธีการบูรณาการสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ นอกจากนีขีด

ความสามารถในการบรรลุผลลัพธ์การพัฒนาในเชิงบูรณาการแสดงให้เห็นระดับวุฒิภาวะ

(Maturity) ในการพฒันาในระดบัสูงสุด ดงัตวัอย่าง รูปแบบ e-Government Maturity Level ซึงใน

ระดบัสูงสุดทีกาํหนดไวโ้ดยองคก์ารสหประชาชาติ คือ ระดบัการบูรณาการ หรือ Integration  

แนวทางการพฒันาตามแผนและยุทธศาสตร์ทีสาํคัญของประเทศในปัจจุบัน ต่างก็

ตงัเป้าหมายมุ่งสู่การบูรณาการเป็นสําคัญ ซึงรวมถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ยทุธศาสตร์การยกระดบัการพฒันาe-Government ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น ICT ของกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร และแผนแม่บท ICT ของประชาคม ASEAN เป็นตน้ 

การวางแผนโดยการบูรณาการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที

เกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนจึงเป็นสิงสาํคญัต่อการนาํแผนไปปฏิบติัให้สัมฤทธิผล 

ดงัเช่นทีแผนแม่บท ICT ไดส้รุปถึงความสาํคญัของการวางแผนอยา่งมีส่วนร่วม โดยประเด็นสาํคญั

ในแผนแม่บทสรุปไวว้่า “ปัจจุบนัทิศทางการพฒันาทีกาํหนดไวใ้นแทบทุกแผนและยุทธศาสตร์ 

ทีสาํคญัของประเทศ ต่างก็ยดึแนวทางในการใหชุ้มชนและทอ้งถินมีส่วนร่วมในการพฒันา ดงัเช่น

ทีในกลยทุธร่์วมบูรณาการสร้างและใชแ้ผนการใชส้งัคมออนไลน์อย่างมืออาชีพทีจะจดัให้เกิดการ

ร่วมบูรณาการการใชค้วามรู้ ความสามารถระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองเพือสร้างสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรค ์โดยถือว่าการบูรณาการเป็นการกระทาํของมืออาชีพผูซึ้งรู้และเขา้ใจในบทบาทการ

ทาํงานแบบบูรณาการ สาํหรับแผนพฒันา ICT นนั การประยกุตใ์ช ้ICT เพือสร้างสรรค์ให้บรรลุผล

สมัฤทธิตามเป้าหมายในการพฒันาทีวางไว ้จาํเป็นจะตอ้งมีการบูรณาการใหชุ้มชนและทอ้งถินเป็น

ศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างแท้จริง พร้อมทังให้มีส่วนร่วม การเปิดโอกาสทางดิจิทัลใน

สิงแวดลอ้มทีมีความมนัคงปลอดภัยจะเป็นการยกระดับให้สังคม ชุมชน และท้องถิน มีความ

เขม้แข็งและปลอดภยั ในแนวทางการเติบโตอยา่งยงัยนื” (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร, 2557) ซึงตรงกบัวิธีการทีกาํหนดไวใ้นกลยุทธ์นี ทีสะทอ้นการบูรณาการอย่างมืออาชีพ 

เนืองจากมีการตระหนกัและนาํบริบททีเกียวขอ้งกบัความมนัคงและความปลอดภยั ตลอดจนการ

ยกระดบัใหท้งัโรงเรียนและผูป้กครองไดรั้บคุณค่าของการใชส้งัคมออนไลน ์

นอกจากนี จากเอกสารนโยบายและกฏหมายของประเทศไทยทีเกียวข้องกับการ

วางแผนแบบบูรณาการยงัชีชดัใหเ้ห็นถึงการให้ความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่าง

ยงัยืน ดังนันในการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์ของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล  

ควรมุ่งไปทีการบูรณาการความรู้จากทุกแหล่งขอ้มลู และทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง เพือดาํเนินการวางแผน

ในดา้นต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอยา่งยงิในยคุดิจิล (Digital native) ทีการรับส่งสาร

เป็นไปอย่างรวดเร็ว ยิงตอ้งมีมาตรการหรือแนวทางในการสือสารแบบสร้างสรรค์ หรือเรียกอีก

อยา่งว่า “การสร้างพืนทีสีขาวบนอินเทอร์เน็ต” ผลของการบูรณาการดงักล่าวจะสร้างสรรค์ให้เกิด

ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอยา่งปลอดภยัและยงัยนื ซึงนบัเป็นการบูรณาการแบบมืออาชีพ 

5.2.3.3 กลยทุธร่์วมยกระดบัความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคล 

จากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้ง ตลอดจนขอ้คน้พบทีไดจ้ากงานวิจยั ผูว้ิจยัพบว่า ในยคุ

เศรษฐกิจดิจิทัลทีโลกมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสําคัญ 

ในการขบัเคลือน ทาํให้เกิดนวตักรรมมากมายในหลากหลายวงการ ทงัองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
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ในระดบัหน่วยยอ่ยไปจนถึงระดบัชาติก็ตอ้งมีการปรับตวัใหท้นักบับริบทสงัคมทีเปลียนไป หากจะ

กล่าวว่า ผูใ้ดไม่ปรับตัวให้ทนัสังคมยุคปัจจุบนัก็ไม่อาจกา้วทนัและกลายเป็นคนตกยุคก็ไม่ผิด  

ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีการเปลียนแปลงทีสาํคัญ ได้แก่ การจัดตงักระทรวงดิจิทัลเพือ

เศรษฐกิจและสังคมซึงมีภารกิจในการกาํหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมนัคง

ปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารของประเทศ รวมถึงการตราพระราชบญัญติัว่า

ดว้ยการกระทาํผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที 2) พ.ศ.2560 เพือป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ

ความผดิเกียวกบัคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัทีมีรูปแบบการกระทาํความผิดทีซบัซอ้นมากขึนตามการ

พฒันาการทางเทคโนโลย ี(ราชกิจจานุเบกษา, 2560) แต่สิงใหม่ ๆ ตามยุคทีเปลียนแปลงไปนีเป็น

เรืองทีบุคคลแต่ละคนรับทราบและเรียนรู้ทีจะใชต่้างกนั ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร ครู บุคลากร หรือ

ผูป้กครองต่างก็มีระดับความรู้ในเรืองเทคโนโลยี เรืองสือสังคมออนไลน์ทีแตกต่างกนัออกไป 

ดงันนั กลยทุธร่์วมยกระดบัความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคลจึงเป็นกลยุทธ์ทีเน้นการสร้าง

องคค์วามรู้โดยวิธีการต่าง ๆ ใหผู้ที้เกียวขอ้งทีมีความแตกต่างกนัสามารถใชสื้อสังคมออนไลน์ใน

เชิงสร้างสรรค ์ก่อเกิดประโยชน์ทงัแก่ตนเองและส่วนรวม  

ในการยกระดบัความรู้ให้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคลนี เป็นเรืองทีสอดคลอ้งกบั

แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร (ฉบบัที 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ทีได้

กล่าวถึงการให้ความสําคัญกับการพฒันาทุนมนุษย ์โดยการสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารของ

ประชาชน การส่งเสริมประชาชนใหมี้ความรู้และทกัษะในการใชส้ารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ มี

วิจารณญาณ มนัคงปลอดภยั และรู้เท่าทนั อีกทงักลยุทธ์ยกระดบัความรู้ให้ทะลุมิติความแตกต่าง

ของบุคคลนี ยงัสอดคลอ้งกบัแผนแม่บท ICT ทีให้ความสาํคญักบัการนําเทคโนโลยีเขา้ไปช่วย

สนบัสนุนการพฒันาในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการพฒันาศกัยภาพเพือเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันในภาคการผลิตและบริการของประเทศซึงควรจะต้องอยู่ภายใตค้วามร่วมมืออย่าง

ใกลชิ้ดระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทงันีโดยอาศยัการยกระดบัการพฒันาในดา้นขอ้มูล

ข่าวสารและความรู้ เพือให้ทนัต่อสถานการณ์รอบดา้นทางเศรษฐกิจทีจะตอ้งผสานกบัการพฒันา

ศกัยภาพในดา้นทุนมนุษย ์ซึงแต่ละบุคคลมีความรู้ และความสามารถแตกต่างกนั เพือให้รอบรู้และ

สามารถปรับตัวได้ในสังคมทีมีการผสมผสานกันระหว่างหลากหลายวฒันธรรมภายในภูมิภาค 

(กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร, 2557) จากแผนแม่บท ICT ฉบบัที 3 ทีมุ่งเนน้การ

พฒันาในด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้เพือให้ประชนสามารถปรับตัวได้ทันเทคโนโลยีที

เปลียนแปลง การพฒันาการใหค้วามรู้ดงักล่าวตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างดา้นพืนฐานของคน เช่น 

อาย ุการศึกษา รวมถึงปัจจยัแวดลอ้มอืน ๆ ดว้ย 
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ในการใชก้ลยุทธ์นีควรนาํไปใชใ้ห้มีผลถึงนักเรียนดว้ย โดยเมือสามารถพฒันาสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ขึนไดแ้ลว้ ก็ควรจะมีการทาํให้สังคมออนไลน์นีเขา้ไปมีบทบาทในการ

เรียนรู้ของนักเรียนด้วยโดยตรงต่อไป เนืองจากผูใ้ช้สังคมออนไลน์ นอกจากผูป้กครองแล้ว 

นกัเรียนเองก็มีส่วนใชไ้ดด้ว้ย แมจ้ะเป็นนกัเรียนชนัอนุบาลในระดบัการศึกษาปฐมวยั เช่น สามารถ

เรียนรู้ไดจ้ากวิดีโอคลิปในสงัคมออนไลน์ทีโรงเรียนสือสารในรูปแบบง่าย ๆ เช่น เป็นคลิปการ์ตูน

สอนการักษาอนามยัของร่างกาย เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดการเรียนรู้แบบผสมผสานดงัที สุชิรา มีอาษาและ

มนตช์ยั เทียนทอง (2554) ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยการสังเคราะห์กรอบแนวคิด

รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีมีการร่วมกนัโดยมีระบบพีเลียงแบบปฏิสัมพนัธ์ผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ซึงได้สรุปว่า การจัดการเรียนแบบ

ผสมผสาน (Blend Learning) หมายถึง การนาํขอ้ดีของแต่ละรูปแบบมาใชแ้กปั้ญหา ทงัเรียนในชนั

เรียนแบบออนไลน์และปฏิบติัจริง เช่น กิจกรรมกลุ่ม เป็นการใชจุ้ดเด่นของแต่ละแบบเขา้มาเสริม

จุดดอ้ยของแบบอืน ๆ นอกจากนีการเรียนแบบผสมผสานเป็นรูปแบบสาํหรับการบูรณาการเรียนรู้

แบบออนไลน์ (Online Learning) และการเรียนทีผนวกผูส้อนกบัผูเ้รียนเขา้ดว้ยกนั (Face-to-Face 

Meeting) คุณสมบติัของการเรียนรู้ในลกัษณะนี คือ ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธ ์และร่วมมือกนัทีลึกซึงขึน 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนจะเกิดจากการมีปฏิสมัพนัธใ์นกลุ่ม ทีมีการจดัวางการทาํงานกลุ่มเป็น

อย่างดี ซึงการจัดการเรียนแบบผสมผสานทีกล่าวมาในข้างต้น เป็นตวัอย่างหนึงของการสร้าง

ความรู้ให้กบัผูเ้รียน ซึงในทีนีครอบคลุมผูป้กครอง ครู ตลอดจนจนนักเรียนเล็ก ๆ ทีให้ครูหรือ

ผูป้กครองทาํหนา้ทีเป็นพีเลียงแบบปฏิสมัพนัธผ์า่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์นนัเอง 

ผลกระทบจากการขาดความรู้ในการใช้สือสังคมออนไลน์ยงัเป็นปัญหาทีกระทบใน

ระดบัสงัคม เนืองจากผูใ้ชง้านสงัคมออนไลนส์ามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการสือสารแบบผิด ๆ ทงัทงั

โดยทีรู้และไม่รู้ไปละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพของผูอื้น ผลกระทบอาจร้ายแรงไปจนถึงการสร้างความ

เขา้ใจผดิและทาํใหเ้กิดการส่งต่อขอ้มลูโดยขาดการไตร่ตรองหรือตรวจสอบทีมาให้แน่ชดัเสียก่อน 

ดงันนัการยกระดบัองคค์วามรู้ใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชสื้อสังคมมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์จึงเป็น

สิงสําคัญอย่างยิ ง ดังเช่นที คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ไดจ้ดัทาํ Line official account เพือเป็นช่องทางการสือสารให้แก่

ประชน ซึงเป็นขอ้มลูทีถกูตอ้งสามารถนาํไปเผยแพร่ต่อได ้เพราะในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ข่าวสาร

ผา่นสือสงัคมออนไลน์ไปอยา่งรวดเร็ว และส่วนใหญ่มีคาํถามว่าเป็นขอ้มลูทีถกูตอ้งหรือไม่ (กสทช

, 2560) 

จากพฒันาการทางเทคโนโลยีทีส่งผลให้ผูใ้ช้งานต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมยัใน

ปัจจุบนั (ยคุดิจิทลั) จะเห็นไดว้่า กลยุทธ์ร่วมยกระดบัความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคลนัน 
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มุ่งเนน้ไปทีการสร้างความรู้ และความเขา้ใจใหก้บัผูที้มีส่วนเกียวขอ้งในการใชส้ังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค ์ซึงในงานวิจยันี คือ บุคลากรภายในโรงเรียนและผูป้กครองทีมีความแตกต่างกนัในดา้น 

ต่าง ๆ เช่น เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ  ค่านิยมในการเลียงบุตรหลาน เป็นตน้ การยกระดบัความรู้

ดงักล่าวจึงเป็นสิงทีควรใหค้วามสาํคญัและเร่งดาํเนินการ โดยการนาํนวตักรรมมาผนวกกบักิจกรรม

ทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลใหทุ้กฝ่ายเกิดความตระหนักใน

การเรียนรู้ และมีความสามารถในการปรับตวัไดร้วดเร็วทนัยุคสมยั เปิดรับมุมมองและความรู้ใหม่ 

ๆ โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนเป็นทีตงั ซึงจะเป็นการพฒันาการผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากศึกษากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร  มีขอ้เสนอแนะแบ่งเป็น  

2 ส่วนดงัต่อไปนี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

1.หน่วยงานทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน เ ช่น สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยสมาคม

สหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทยควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการใชส้งัคมออนไลน์ระหว่างโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาํหนด

เป็นนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบติัทีเหมาะสม 

เนืองจากผลการวิจยัพบว่า มีขอ้จาํกดัในเรืองการเขา้ถึงขอ้มลูจากโรงเรียนเอกชนต่างๆ 

รวมทงัการประสานงานจากหน่วยงานส่วนกลางทีขาดความต่อเนือง ทงันีหน่วยงานทีเกียวขอ้งควร

สร้างเครือข่ายร่วมกนัเพือแลกเปลียนแนวทางในการปฏิบติั โดยการส่งเสริมการใชส้ังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรคเ์พือพฒันานักเรียนให้ครบทงั 4 ดา้นตามหลกัพฒันาการเด็กปฐมวยั รวมถึงการนาํ 

กลยทุธไ์ปใชใ้นการบริหารความร่วมระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง เพือสร้างคุณค่าให้กบัชุมชน

และยกระดบัมาตรฐานการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

2. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ควรกาํหนดมาตรการ

ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครร่วมมือกับภาคเอกชน 

ในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน ์

เนืองจากผลการวิจยัพบว่าการวิเคราะห์ TOWS Matrix ระหว่างจุดอ่อนและโอกาสของ

โรงเรียน กิจกรรมทีจะประยุกต์ใช้โอกาสเพือลดจุดอ่อนของโรงเรียนนัน โรงเรียนต้องเลือก

เทคโนโลยทีีเหมาะสมมาใชซึ้งหากโรงเรียนทาํโดยลาํพงั อาจตอ้งใชท้รัพยากรของโรงเรียนอย่าง

มากทงัทรัพยากรทีเป็นตวัเงิน และทรัพยากรบุคคลเพือการซือหาเทคโนโลยมีาใช ้แต่หากไดรั้บการ
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ส่งเสริม สนบัสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจากเอกชนทีเป็นเจา้ของเทคโนโลยีก็จะทาํให้

เกิดการนําเทคโนโลยีมาใช้มากขึน ดังนันโดยการร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการนํา

เทคโนโลยมีาใชเ้พือการศึกษาจะช่วยลดจุดอ่อน ในขณะทีสร้างโอกาสในการบริหารความร่วมมือ

ในการใชส้งัคมออนไลน์อยา่งสร้างสรรค ์

3. กลยทุธห์ลกัทีโรงเรียนควรจะเร่งดาํเนินการ คือ กลยทุธร่์วมยกระดบัความรู้ทะลุมิติ

ความแตกต่างของบุคคลโดยการเพิมเติมเนือหาเกียวกบัการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาเด็ก

ปฐมวยัใหผู้ป้กครองรวมทงัครู บุคลากรซึงมีความแตกต่างกนัทงัดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะการ

ปฏิบติัในดา้นการจดัการศึกษา ตลอดจนการพฒันาเด็กระดบัปฐมวยั ไดเ้รียนรู้ ไดต้ระหนัก และมี

ความเขา้ใจจนไปถึงอาจนาํไปสร้างทกัษะ คือการนาํไปสู่การปฏิบติัต่อไป 

เนืองจากผลวิจัย พบว่า ผูป้กครองนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ยงัขาดความเข้าใจการจัดการศึกษาตามหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยั ผูบ้ริหาร

โรงเรียนควรใชสื้อสงัคมออนไลน์ในการเผยแพร่ความรู้ใหผู้ป้กครองเขา้ใจ และนาํไปสู่การปฏิบติั

ทีถูกต้อง โดยการใช้สังคมออนไลน์นีเองจะช่วยให้ผูที้ใช้สังคมออนไลน์ในกลุ่มนีซึงรวมทัง

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรอืน ๆ ไดรั้บขอ้มูลดว้ย จึงยิงเป็นผลดีเพิมขึนดว้ย เพราะเด็กปฐมวยัตอ้ง

ไดรั้บการพฒันาครบทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา 

โดยจะต้องได้รับการดูแลเ อาใจใส่ด้วยวิ ธีการทีถูกต้องตามหลัก พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

(Developmentally Appropriate Practice (DAP) in Early Childhood Education) ทีถกูตอ้ง ทงัขณะที

อยู่ในโรงเรียนและขณะทีอยู่นอกโรงเรียน ทังนีตอ้งเน้นทีความหลากหลายในการเผยแพร่ให้

น่าสนใจ เช่น การจดัทาํแผ่นพบัออนไลน์ การใช้แอปพลิเคชนัในการให้ขอ้มูลทีถูกตอ้ง การใช้

งานวิจยัหรือหลกัฐานเชิงประจกัษเ์พือใหเ้กิดความน่าเชือถือ เป็นตน้ 

4. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรตงักลุ่มสือสงัคมออนไลน์เพือใชใ้นการสือสารร่วมกนัระหว่าง

โรงเรียนกบัผูป้กครอง โดยการใชช่้องทางทีหลากหลาย และผูบ้ริหารควรเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั 

ในการดูแลระบบ 

เนืองจากผลการวิจัย พบว่า หากโรงเรียนเป็นผู ้ริ เริมตังกลุ่มสือสังคมออนไลน์ 

ผูป้กครองสนใจทีจะเขา้ร่วมและจะร่วมแสดงความคิดเห็นถึง ร้อยละ 90.53 และผูป้กครองตอ้งการ

ให้ผูบ้ริหารทาํหน้าทีเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลระบบ ร้อยละ 62.10 ซึงเป็นจาํนวนเกินครึงหนึงของ

ผูป้กครองทงัหมดทีใหข้อ้มลู ดงันนัผูบ้ริหารควรจดัเวลาในการทาํหนา้ทีเป็นผูรั้บผดิชอบดูแลระบบ

และทาํการสือสาร และจดัทาํขอ้ตกลงในการสือสารให้ชดัเจน เช่น ช่วงเวลาในการตอบขอ้คาํถาม 

การตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อนทีจะนาํไปเผยแพร่ เป็นตน้ แต่เนืองจากผูบ้ริหารมีภารกิจมากอยู่แลว้ 

การใหเ้วลาเต็มทีกบัการดูแลระบบสงัคมออนไลน์จึงเป็นเรืองทีเป็นภาระและสร้างความลาํบากแก่
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ผูบ้ริหารอย่างยิง ดังนันผูบ้ริหารควรบริหารจัดการโดยการกาํหนดหน้าทีผูรั้บผิดชอบแยกย่อย

ออกไปในการสือสารกบัผูป้กครองในสังคมออนไลน์ได้อีกเพือเป็นการแบ่งเบาภาระ เช่น การ

ร่วมมือตกลงกบัครูและผูป้กครองว่า เรืองใดใครสามารถเป็นผูสื้อสารและให้ขอ้มูลแทนผูบ้ริหาร

ได้ เป็นต้น เพือเป็นการแบ่งเบาภาระของผูบ้ริหาร และใช้ในกรณีผูบ้ริหารไม่ได้อยู่ปฏิบัติตน

ตามปกติ เช่น ไปต่างประเทศ ลาพกัร้อน หรือป่วย เป็นตน้ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเพือการวิจยัครังต่อไป 

1. เมือนํากลยุทธ์ทีพฒันาทังหมดนีไปใช้ ผูบ้ริหารโรงเรียนอาจนําไปใช้แบบเต็ม

สมบูรณ์ตามผลงานวิจยัทีนาํเสนอไป หรืออาจนาํไปใชโ้ดยวิธีการประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะกบับริบท

ของโรงเรียนตน และต่อไปควรจัดให้มีการวิจัยในรูปแบบวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ซึงจะทาํให้เห็นขันตอนการใชแ้ละการพฒันาการบริหารความร่วมมือทางสังคม

มออนไลน์ได้อย่างชัดเจนผ่านกระบวนการวิจยัแบบ R&D เพือนําไปสู่การพฒันากลยุทธ์การ

บริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคที์มีความสมบูรณ์ขึนเรือย ๆ  

เนืองจากกลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครนีเป็นการศึกษาในเชิงทฤษฎี  

ซึงขอ้คน้พบคือ กลยทุธที์เหมาะสมและเป็นไปได ้วิธีวิทยาการวิจยัเป็นแบบผสมผสานโดยใชก้าร

วิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มิไดใ้ชว้ิธีการวิจยัแบบ R&D 

2. ควรศึกษาวิจัยในเรืองเกียวกับรูปแบบของการสือสารทางสังคมออนไลน์เพือ

เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาเด็กปฐมวยัระหว่างโรงเรียน

กบัผูป้กครอง ซึงหมายถึงการเลือกใชรู้ปแบบของการสือสารให้เหมาะสมทีจะสามารถดึงความ

สนใจจากผูป้กครองได ้

เนืองจากผลการวิจยัพบว่า การสือสารระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครองมีปัญหา กล่าวคือ

แมว้่าโรงเรียนจะมีการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการศึกษาตามหลกัการพฒันาการของ

เด็กปฐมวยัในระดบัมาก แต่ผูป้กครองกลบัมีความเขา้ใจในสิงทีเผยแพร่นอ้ย 

3. ควรทาํการศึกษาวิจยัแบบใชก้ารสาํรวจในการรวบรวมแหล่งทีมาของความร่วมมือ

ในการใชเ้ทคโนโลยอีอนไลน์ทงัของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น มีองค์กรหรือหน่วยงานใดบา้งที

จะสนบัสนุนดา้นทรัพยากรทีจะใชใ้นการสือสารออนไลน์ได ้และเมือไดร้ายชือของแหล่งทีมาแลว้

อาจทาํรายการแยกประเภทของทรัพยากรต่าง ๆ ทงัทีเป็นวสัดุอุปกรณ์ และบุคลากรทีอาจไดรั้บการ

สนบัสนุน ทงัทีเป็นการสนบัสนุนแบบใหเ้ปล่า และแบบมีเงือนไข เพือโรงเรียนจะไดติ้ดต่อขอรับ

การสนบัสนุนต่อไป 
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เนืองจากการทีงานวิจยัพบว่า การใชเ้ทคโนโลยอีอนไลนน์นัมีค่าใชจ่้าย และทรัพยากร

ต่าง ๆ ทีตอ้งใช ้และยงัพบว่า การสร้างภาคคีเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ทงัภาครัฐและเอกชนจะช่วยในการลดต้นทุนด้านนีได้ และจะช่วยทาํให้การสือสารทางสังคม

ออนไลน์มีประสิทธิภาพขึน 
 DPU
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รายชือโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในกรุงเทพมหานครทมีเีวบ็ไซต์ของโรงเรียน 

ขอ้มลู ณ วนัที 8 มิถุนายน 2559 

ที ชือโรงเรียน เขต 

1 อนุบาลกรแกว้ เขตดุสิต 

2 อนุบาลสิริกาญจน์รัต เขตบางกะปิ 

3 อนุบาลธรรมภิรักษเ์ทเวศร์ เขตดุสิต 

4 อนุบาลสาริน เขตดุสิต 

5 อนุบาลเลิศนุวฒัน์ เขตดุสิต 

6 อนุบาลยวุวิทย ์ เขตดุสิต 

7 อนุบาลธนามาศ เขตหนองจอก 

8 อนุบาลเปล่งประสิทธิ เขตบางรัก 

9 อนุบาลจิดาภา เขตบางรัก 

10 อนุบาลโชคชยัชยัพฤกษ ์ เขตบางเขน 

11 อนุบาลนิเวศน์วารินทร์ เขตบางเขน 

12 อนุบาลจารุวรรณ เขตบางเขน 

13 อนุบาลสุภมงคล เขตบางเขน 

14 อนุบาลพิมลทิพย ์ เขตบางเขน 

15 อนุบาลชุติมา เขตบางกะปิ 

16 อนุบาลภทัรบุตร์ เขตบางกะปิ 

17 อนุบาลทบัแกว้ เขตบางกะปิ 

18 อนุบาลวิมลทิพย ์ เขตบางกะปิ 

19 อนุบาลบา้นบาตร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย 

20 อนุบาลวรรณทิพยชุ์มชนคลองจนั เขตบางกะปิ 

21 อนุบาลปรานี เขตพระโขนง 

22 ใจรักอนุบาล เขตพระโขนง 

23 อนุบาลวฒันาสาธิต เขตพระโขนง 

24 อนุบาลปาณยา เขตพระโขนง 

25 อนุบาลจิตรเกษม เขตมีนบุรี 

26 ประเวศพิทยาคาร เขตลาดกระบงั 

27 อนุบาลมณีรัตน์ เขตยานนาวา 

28 อนุบาลบา้นสานฝัน เขตยานนาวา 

29 อนุบาลบา้นทรงไทย เขตยานนาวา 
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ที ชือโรงเรียน เขต 

30 อนุบาลพระแม่แห่งยติุธรรม เขตยานนาวา 

31 อนุบาลพิณทิพย ์ เขตพญาไท 

32 อนุบาลดรุณา เขตพญาไท 

33 อนุบาลบุณยรักษ ์ เขตหว้ยขวาง 

34 อนุบาลสีชมพูมอนเทสเซอริ เขตหว้ยขวาง 

35 อนุบาลวฒันานิเวศน์ เขตหว้ยขวาง 

36 อนุบาลโชคชยั เขตหว้ยขวาง 

37 อนุบาลเชาวน์ดี เขตคลองสาน 

38 อนุบาลสุวาวรรณ เขตคลองสาน 

39 อนุบาลศนัสนีย ์ เขตคลองสาน 

40 จิตตเมตต ์ เขตตลิงชนั 

41 อนุบาลนกนอ้ย เขตตลิงชนั 

42 อนุบาลจนัทยานนท ์ เขตบางกอกนอ้ย 

43 อนุบาลฐนิตา เขตบางกอกนอ้ย 

44 อนุบาลธรรมภิรักษธ์นบุรี เขตบางกอกนอ้ย 

45 อนุบาลวนัเฉลิม เขตบางขนุเทียน 

46 อนุบาลธารพระพร เขตบางแค 

47 อนุบาลบา้นสวน เขตภาษีเจริญ 

48 อนุบาลธีรานุรักษ ์ เขตภาษีเจริญ 

49 อนุบาลดารวี เขตภาษีเจริญ 

50 อนุบาลยวุมิตร เขตหนองแขม 

51 อนุบาลกอ้งหลา้ เขตหนองแขม 

52 อนุบาลสุพชัชา เขตราษฎร์บูรณะ 

53 อนุบาลรังสิมา เขตราษฎร์บูรณะ 

54 ขจรโรจน์วิทยาแผนกอนุบาล เขตราษฎร์บูรณะ 

55 อนุบาลแสงอารีย ์ เขตราษฎร์บูรณะ 

56 อุดมศาสตร์พฒันา เขตบางพลดั 

57 อนุบาลบุษกร เขตบางกอกนอ้ย 

58 อนุบาลคุณแม่ เขตบางพลดั 

59 อนุบาลมูลนิธิมสัยดิดารุลอิหซาน เขตบางพลดั 

60 อนุบาลจินกาญจณ์ดา เขตบางพลดั 

61 ศิริมงคลศึกษาแผนกอนุบาล เขตบางพลดั 
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ที ชือโรงเรียน เขต 

62 อนุบาลสัตยส์งวนอนุสรณ์ เขตดินแดง 

63 อนุบาลปานตา เขตดินแดง 

64 อนุบาลชินวร เขตบึงกุ่ม 

65 เธียรประสิทธิศาสตร์ เขตสาทร 

66 พิริยะโยธิน เขตบางซือ 

67 อนุบาลแสงโสม เขตบางซือ 

68 อนุบาลเศรษฐบุตร เขตจตุจกัร 

69 อนุบาลสุดารักษบ์างเขน เขตจตุจกัร 

70 อนุบาลโชติมา เขตจตุจกัร 

71 อนุบาลชนานนัท ์ เขตจตุจกัร 

72 อนุบาลปรางทิพย ์ เขตจตุจกัร 

73 อนุบาลอาภาภิรมย ์ เขตจตุจกัร 

74 อนุบาลเปล่งประสิทธิศรีนครินทร์ เขตประเวศ 

75 อนุบาลมารียา เขตประเวศ 

76 อนุบาลบา้นรัก เขตคลองเตย 

77 อนุบาลเทพสนิท เขตวฒันา 

78 อนุบาลกุ๊กไก่ เขตคลองเตย 

79 อนุบาลสุวฒันา เขตสวนหลวง 

80 อโศกวิทยอ์่อนนุชแผนกอนุบาล เขตสวนหลวง 

81 อนุบาลเทพสุดา เขตสวนหลวง 

82 อนุบาลดอนเมืองบริรักษ ์ เขตดอนเมือง 

83 อนุบาลเกสร เขตดอนเมือง 

84 อนุบาลธนินทร เขตดอนเมือง 

85 อนุบาลบา้นพลอยเพลิน เขตดอนเมือง 

86 อนุบาลหมีนอ้ย เขตราชเทวี 

87 อนุบาลอิมเอม เขตราชเทวี 

88 อนุบาลโชคชยัลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

89 อนุบาลทองฤทยั เขตลาดพร้าว 

90 อนุบาลดวงปัญญา เขตลาดพร้าว 

91 อนุบาลมิตรเดก็ เขตวฒันา 

92 อนุบาลยวุภทัร เขตบางแค 

93 อนุบาลอนุบณัฑิต เขตบางแค 
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ที ชือโรงเรียน เขต 

94 อนุบาลเด่นหลา้ เขตบางแค 

95 อนุบาลอรณิชชา เขตหลกัสี 

96 อนุบาลฉัตรเฉลิม เขตหลกัสี 

97 อนุบาลอมรรัตน์ เขตสายไหม 

98 อนุบาลมะลิวรรณวิทยา เขตสายไหม 

99 อนุบาลราชเดช เขตคนันายาว 

100 อนุบาลนิรมล เขตคนันายาว 

101 อนุบาลราชพงษา เขตวงัทองหลาง 

102 อนุบาลบา้นพลอยภูมิ เขตทวีวฒันา 

103 อนุบาลจารุเวช เขตทวีวฒันา 

104 อนุบาลพลอยแกว้ เขตทวีวฒันา 

105 อนุบาลปานตะวนั เขตทุ่งครุ 

106 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

107 อนุบาลบา้นโดม เขตทุ่งครุ 

108 อนุบาลเปล่งประสิทธิสายลม เขตพญาไท 

109 อนุบาลเด่นสยาม เขตลาดกระบงั 

110 อนุบาลบา้นวาดฝัน เขตลาดพร้าว 

111 อนุบาลปษิตา เขตตลิงชนั 

112 มินเดอร์พฒันาศึกษา เขตประเวศ 

113 วนิษาสุขมุวิท เขตคลองเตย 

114 อนุบาลอนงคน์าฏ เขตบางเขน 

115 อนุบาลนฤมลทินราชพฤกษ ์ เขตตลิงชนั 

116 อนุบาลสิทธิศาสตร์ เขตวฒันา 

117 อนุบาลพงศส์ถิต เขตประเวศ 

118 อนุบาลบา้นไทยวฒันา เขตวฒันา 

119 อนุบาลปาลินา เขตประเวศ 

120 อนุบาลชา้งเผือก เขตวงัทองหลาง 

121 อนุบาลกฤตยา เขตหลกัสี 

122 อนุบาลทอฟ้า เขตภาษีเจริญ 

123 อนุบาลธรรมพิทกัษ ์ เขตบางเขน 

124 อนุบาลนิธิกานต ์ เขตสวนหลวง 

125 อนุบาลกลมเกลียว เขตลาดพร้าว 
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ที ชือโรงเรียน เขต 

126 อนุบาลศิวภรณ์ เขตประเวศ 

127 อนุบาลบา้นสนุกคิด เขตสะพานสูง 

128 อนุบาลวดัพรพระร่วง เขตสายไหม 
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แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงคของความรวมมือทางสังคมออนไลน 
เชิงสรางสรรคในการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
คําชี้แจง  กรุณากรอกข อมูลหรือทำเครื่องหมายในช อง  ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
1. เพศ  1) ชาย      2) หญิง 
2. อายุ  1) ตํ่ากวา 25 ป     3) 36 – 45 ป 

  2) 26 – 35 ป     4) มากกวา 45 ป 
3. ทานมีความเกี่ยวของกับเด็กนักเรียนในฐานะ 
  1) บิดา   2) มารดา   3) ผูปกครอง 
4. อาชีพปจจุบัน1) ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  3) ธุรกิจสวนตัว 
  2) พนักงานบริษัทเอกชน   4) อื่นๆ โปรดระบุ.........................
5. สังคมออนไลนประเภทใดที่ทานใชอยูในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1) Line   2) Facebook  3) Twitter 
  4) Instagram  5) อื่นๆ โปรดระบุ.........................
6. ทานใชสื่อสังคมออนไลนผานอุปกรณใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1) โทรศัพทมือถือ  2) เท็ปเล็ต  3) โนตบุค 
  4) คอมพิวเตอรต้ังโตะ  5) อื่นๆ โปรดระบุ......................... 
7. ความถ่ีที่ทานใชสื่อสังคมออนไลนกี่ครั้งตอสัปดาห  

  1) เปนประจําทุกวัน 
  2) มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 
  3) 3-4 ครั้งตอสัปดาห 

  4) นอยกวา 2 ครั้งตอสัปดาห 
  5) อื่นๆ โปรดระบุ........................... 

8. ชวงเวลาใดที่ทานใชสื่อสังคมออนไลนบอยที่สุด  
  1) เชา 06.00 – 12.00 น. 

  2) บาย 12.01 – 18.00 น. 
  3) คํ่า 18.01 – 21.00 น. 

  4) ดึก 21.01 – 24.00 น. 
  5) หลังเที่ยงคืน 

 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพและบริบทท่ีเก่ียวของกับ 
         การใชสื่อสังคมออนไลน 
 

สําหรับผูปกครอง 
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9.ทานทราบกติกามารยาทในการใชสื่อสังคมออนไลนหรือไม หากทราบทานทราบจากแหลงใด 
 1) ทราบ     2) ไมทราบ 
 1.1) จากแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตทั่วไป 
 1.2) จากเว็ปไซตของโรงเรียน 
 1.3) จากการประชุมผูปกครอง 
1.4) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................... 

10. หลังจากไดรับขอมูลจากสื่อสังคมออนไลนทานแสดงความคิดเห็นตอบกลับหรือไมอยางไร 
 1) ตอบกลับ     2) ไมตอบกลับ 
 1.1) ทันที 
 1.2) ภายใน 6 ช่ัวโมง 
 1.3) ภายใน 12 ช่ัวโมง 
 1.4) ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 1.5) มากกวา 1 วัน 

11. หลังจากไดรับขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน ทานปฏิบัติตามหรือไมอยางไร 
 1) ปฏิบัติตามทันที 

  2) ปฏิบัติตามบอยครั้ง 
  3) ปฏิบัติตามนอยครั้ง 
  4) ไมปฏิบัติตาม 

12. ทานเขารวมกลุมสังคมออนไลนใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  1) กลุมที่จัดต้ังโดยผูปกครองกันเอง 
  2) กลุมที่จัดต้ังโดยโรงเรียน 
  3) อื่นๆ โปรดระบุ ................................................... 
13. หากโรงเรียนจะเปนผูริเริ่มต้ังกลุมสื่อสังคมออนไลน ทานสนใจเขารวมกลุมหรือไมและหากรวม
กลุมแลวทานจะรวมแสดงความคิดเห็นตางๆ ดวยหรือไม 
  1) สนใจเขารวมกับโรงเรียน และจะรวมแสดงความคิดเห็น 
  2) สนใจเขารวมกับโรงเรียนแตไมประสงคจะแสดงความคิดเห็น เพราะ................... 
  3) ไมสนใจเขารวมกับโรงเรียน เพราะ .................................................................. 
14. หากโรงเรียนริเริ่มต้ังกลุมสังคมออนไลน ทานคิดวาใครควรทําหนาที่เปนผูดูแลระบบ (Admin)  
ของสื่อ (เปนผูดูแลคัดเลือกเรื่องตางๆ ที่จะนํามาเผยแพร และแสดงความคิดเห็นแทนโรงเรียน) 
  1) ผูบริหาร 
  2) ครูทางดานคอมพิวเตอร (IT) 

  3) บุคลากรอื่นๆ 
  4) อื่นๆ โปรดระบุ ...................... 
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ตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของความรวมมือทางสังคมออนไลนเชิงสรางสรรค
และสภาพปจจุบันและสภาพปญหาของการบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลนเชิงสรางสรรคของ
โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยทําเครื่องหมาย () ลงในชองวาง 
ที่ตรงกับ 
สภาพปจจุบัน : สภาพเปนจริง กําลังเปนอยูหรือกําลังดําเนินการอยู สภาพท่ีพึงประสงค : สภาพที่ 
พึงปรารถนาสภาพในอนาคต :สภาพปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตตามความเปนจริงมากที่สุด  
ซึ่งมีความหมายของเกณฑคาระดับคะแนน ดังน้ี 
 

เกณฑคาระดับคะแนนในชอง “สภาพปจจุบัน” 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง สภาพปจจุบันที่ตรงกับความเปนจริงในระดับ มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สภาพปจจุบันที่ตรงกับความเปนจริงในระดับ มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สภาพปจจุบันที่ตรงกับความเปนจริงในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สภาพปจจุบันที่ตรงกับความเปนจริงในระดับ นอย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สภาพปจจุบันที่ตรงกับความเปนจริงในระดับ นอยที่สุดหรือ ไมมีเลย 

 

เกณฑคาระดับคะแนนในชอง “สภาพท่ีพึงประสงค” 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง สภาพที่ควรจะเปนในระดับ มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สภาพที่ควรจะเปนในระดับ มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สภาพที่ควรจะเปนในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สภาพที่ควรจะเปนในระดับ นอย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สภาพที่ควรจะเปนในระดับ นอยที่สุดหรือ ไมมีเลย 

เกณฑคาระดับคะแนนในชอง “สภาพในอนาคต” 
ระดับคะแนน 5 หมายถึง สภาพปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตในระดับ มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง สภาพปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตในระดับ มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง สภาพปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง สภาพปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตในระดับ นอย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง สภาพปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตในระดับ นอยที่สุดหรือ ไมมีเลย 
 
 
 

DPU



203 

 

การบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลน 
สภาพปจจุบัน 
มาก        นอย 

สภาพที่พึงประสงค 
มาก        นอย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. โรงเรียนเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมคิดในเรื่องตอไปในระดับใด 
 1) การวางแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           
 2) การกําหนดบุคลากรที่เกี่ยวของ           
 3) การสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง           
 4) การเลือกสื่อ           
 5) การกําหนดวิธีการใชสื่อ           
 6) การกําหนดเน้ือหาสาระที่จะใช           
 7) การใหความรูแกผูปกครองในการใช           
 8) การสรางความสัมพันธอันดี           
2. ทานมีสวนรวมทํากิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับเรื่องตอไปในระดับใด 
 1) การวางแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           
 2) การปฏิบัติตามแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           

 
3) การวัดและประเมินผลตามแผนการใชสื่อสังคม
ออนไลน 

          

3. ทานมีสวนรวมรับผิดชอบกับโรงเรียนในเรื่องตอไปในระดับใด 
 1) การวางแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           
 2) การปฏิบัติตามแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           

 
3) การวัดและประเมินผลตามแผนการใชสื่อสังคม
ออนไลน 

          

4. ทานคิดวาทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตามหลักการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในระดับใด 

          

5. ทานคิดวาโรงเรียนได เผยแพรความรู เกี่ยวกับการ
พัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัยผานสื่อออนไลนอยู
ในระดับใด 

          

6. ทานคิดวาโรงเรียนได เผยแพรความรู เกี่ยวกับการ
พัฒนาการดานอารมณ จิตใจของเด็กปฐมวัยผานสื่อ
ออนไลนอยูในระดับใด 

          

7. ทานคิดวาโรงเรียนได เผยแพรความรู เกี่ยวกับการ
พัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยผานสื่อออนไลนอยูใน
ระดับใด 

          

8. ทานคิดวาโรงเรียนไดจัดการศึกษาที่มุงเนนการพัฒนาการ
ดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยอยูในระดับใด 
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การบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลน 
สภาพปจจุบัน 
มาก        นอย 

สภาพที่พึงประสงค 
มาก        นอย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
9. ทานมีความเขาใจในการจัดการศึกษาในรูปแบบตางๆ 
(อาทิ แบบนิโอฮิวแมนนิส, แบบวอลดอรฟ, แบบมอนเตส
เซอรี่, แบบเรกจิโอเอมิเลีย, แบบวิถีพุทธ และแบบอื่นๆ) ใน
ระดับใด 

          

10. ทานพบขอมูลที่ชวยเสริมความรูดานการพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยจากสื่อออนไลนของโรงเรียนในระดับใด 

          

11. ทานมีความพึงพอใจในการเผยแพรขอมูลที่ชวยเสริม
ความรูดานการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากสื่อออนไลน
ของโรงเรียนในระดับใด 

          

การบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลน 
สภาพปจจุบัน 
มาก        นอย 

สภาพในอนาคต 
มาก      นอย 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

12. ทานคิดวาปญหาของการบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลนเชิงสรางสรรคในเรื่องตอไปน้ี อยู
ในระดับใด 
 1) การวางแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           
 2) การปฏิบัติตามแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           
 3) การวัดและประเมินผลแผนการใชสื่อสังคมออนไลน           
 4) การเปดโอกาสใหผูปกครองเขารวมในการบริหารจัดการ           
 5) การจัดเวลาในการใหผูปกครองเขารวมบริหารจัดการ           

 
6) การสรางความเขาใจในการใชสื่อสังคมออนไลนกับ
ผูปกครอง 

          

 
7) การใหความรูทางเทคนิคในการใชสื่อสังคมออนไลน
กับผูปกครอง 
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ตอนท่ี 3 ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลนเชิง
สรางสรรคของโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.1 ความคิดเห็นเพิ่มเติมในการบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลนเชิงสรางสรรคของโรงเรียนเพือ่
การพัฒนาตอไป 

 
3.2  ขอเสนอแนะวิธีการแกปญหาในการบริหารความรวมมือทางสังคมออนไลนเชิงสรางสรรคของ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานทีส่ละเวลาอันมีคาเพื่อตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้รับผดิชอบสือออนไลน์ 

หวัขอ้วิทยานิพนธ ์เรือง กลยทุธก์ารบริหารความร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค ์

ในการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

หัวข้อในการสัมภาษณ์ : 

1. สภาพปัจจุบันและสภาพทีพึงประสงค์ของความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สภาพปัจจุบนัและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรคข์องโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

 แบบสมัภาษณ์นีมีวตัถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็นและประมวลขอ้เสนอแนะจาก

ผูบ้ริหารและครูผูรั้บผดิชอบสือออนไลน์ เพือนาํไปใชป้ระกอบการพฒันากลยุทธ์การบริหารความ

ร่วมมือทางสงัคมออนไลน์เชิงสร้างสรรคใ์นการศึกษาสาํหรับโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการสมัภาษณ์แบบปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้ัมภาษณ์กบัผูว้ิจยัโดยไม่ยึดหลกัที

ตายตัวซึงถือเป็นการสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) คือ มีการเตรียม

ประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ถามชีนําเพือไม่เป็นการปิดกันแนวความคิดของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามผูส้ัมภาษณ์จะอธิบายความหมายของสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ก่อน

สมัภาษณ์  

สังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึงกลุ่มผูใ้ช้สือดิจิทัลเป็นเครืองมือปฏิบัติการทาง

สังคม เพือใชสื้อสารระหว่างกนัในเครือข่ายทางสังคมผ่านเว็ปไซต์และโปรแกรมใดๆ ทีมีการ

เชือมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยให้ผูใ้ช้ทังทีเป็นผูสื้อสารและผูรั้บสารมีความร่วมมือกัน นั นคือ

ระหว่างโรงเรียน และผูป้กครองมีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมรับผิดชอบในการสร้างและการใช้

สังคมออนไลน์เพือประโยชน์ทางการศึกษาสอดคลอ้งกับแนวคิดการจดัการศึกษาตามหลกัการ

พฒันาการเด็กปฐมวยั  

ความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง1) การร่วมคิด 2) การร่วมทาํ  

3) การร่วมรับผดิชอบ 

การบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง 1) การวางแผนการใช้

สาํหรับสงัคมออนไลน ์2) การกาํหนดบุคลากรทีเกียวขอ้ง 3) การสาํรวจความคิดเห็นของผูป้กครอง

4) การเลือกสือ 5)การกาํหนดวิธีการใชสื้อ 6)การกาํหนดเนือหาสาระทีจะใช้ 7) การให้ความรู้แก่

ผูป้กครองในการใช ้8) การสร้างความสมัพนัธอ์นัดี 
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ชือผูใ้หส้มัภาษณ์ : ........................................................................................................................... 

ตาํแหน่ง.............................................................หน่วยงาน  

วนัทีใหส้มัภาษณ์..............................................................เวลา 

สถานทีใหส้มัภาษณ์ ....................................................................................................................... 

 

 

 

1. สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม นโยบายของรัฐ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใน

ปัจจุบันมีผลกระทบต่อความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่าง

โรงเรียนและผู้ปกครอง) หรือไม่ อย่างไร 

สภาพเศรษฐกิจ ................................................................................................................................... 

สภาพสงัคม ......................................................................................................................................... 

นโยบายของรัฐ ................................................................................................................................... 

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี........................................................................................ 

2. ท่านคิดว่าจุดแข็ง (Strength) ทีก่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 

คอือะไร ทําไมจงึเห็นว่าเป็นจุดแข็ง 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

ดา้นแผนการใชส้งัคมออนไลน์เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นบุคลากรเป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นเทคโนโลย ี(สืออุปกรณ์) ทีใชเ้ป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นเนือหาสาระทีใชเ้ป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ข้อมูลทัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประเด็นในการสัมภาษณ์ DPU
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ดา้นเทคนิคการสือสาร (วิดีโอคลิป, ภาพ, ขอ้มลู (Text)) เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นการใหค้วามรู้ในการใชสื้อ (ก่อนใช ้และระหว่างใช)้เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

3. ท่านคิดว่าจุดอ่อน (Weakness) ทีมีผลต่อการพัฒนาด้านการบริหารความร่วมมือทางสังคม

ออนไลน์ (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

คอือะไร ทําไม่จงึเห็นว่าเป็นจุดอ่อน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

ดา้นแผนการใชส้งัคมออนไลน์เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นบุคลากรเป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นเทคโนโลย ี(สืออุปกรณ์) ทีใชเ้ป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นเนือหาสาระทีใชเ้ป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

........................................................................................................................................................... 

ดา้นเทคนิคการสือสาร (วิดีโอคลิป, ภาพ, ขอ้มลู (Text))เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

....................................................................................................................................................... 

ดา้นการใหค้วามรู้ในการใชสื้อ (ก่อนใช ้และระหว่างใช)้เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 

ดา้นการสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง เป็นจุดแข็งหรือไม่ อยา่งไร 

............................................................................................................................................................ 
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4. ท่านคดิว่าโอกาส (Opportunities) ทีก่อให้เกดิการพฒันาด้านการบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์ 

(ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครคอือะไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

สภาพเศรษฐกิจ ................................................................................................................................... 

สภาพสงัคม ......................................................................................................................................... 

นโยบายของรัฐ ................................................................................................................................... 

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี......................................................................................... 

ท่านมีวิธีการแกปั้ญหานีอยา่งไร.......................................................................................................... 

5. ท่านคดิว่าอุปสรรค (Threats) ทีมต่ีอการพฒันาด้านการบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์ 

(ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) ในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครคอือะไร 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

สภาพเศรษฐกิจ................................................................................................................................... 

สภาพสงัคม........................................................................................................................................ 

นโยบายของรัฐ ................................................................................................................................. 

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี........................................................................................ 

ท่านมีวิธีการแกปั้ญหานีอยา่งไร........................................................................................................ 

6. สภาพปัจจุบันของความร่วมมอื (มกีารร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ) ทางสังคมออนไลน์เชิง

สร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับในโรงเรียนเอกชนระดบัอนุบาลใน

เขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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7. สภาพทีพงึประสงค์ของความร่วมมอื (มกีารร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมรับผดิชอบ) ทางสังคมออนไลน์

เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับในโรงเรียนเอกชนระดับ

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................... 

8. สภาพปัจจุบันของการบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา 

(ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับในโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................... 

9. ปัญหาในปัจจุบันและปัญหาทีคาดว่าจะเกดิในอนาคตของการบริหารความร่วมมอืทางสังคม

ออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับโรงเรียนเอกชนระดบั

อนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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10. สถานศึกษาของท่านมคีวามโดดเด่นในเรืองความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................... 

 

11. ท่านมคีวามคดิเห็นว่าในอนาคตด้านความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษา  

(ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานครควร

จะเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................... 

 

12. ถ้าท่านได้เสนอวธิีการหรือกลยุทธ์การบริหารความร่วมมอืทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ใน

การศึกษา (ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง) สําหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่านจะใช้กลยุทธ์อะไร อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 

รายชือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมนิความเหมาะสมกรอบแนวคดิและตรวจเครืองมอืวจิยั 

 

ชือ ตาํแหน่ง ความเชียวชาญ 

1. ดร.ณัฏฐนนัท ์ปันลายนาค ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาล

สามเสน 

บริหารการศึกษา – 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทีมีการ

จดัการศึกษาระดบัอนุบาล 

2.ดร.สุพรรัตณ์ สตัตธนชยั

ภทัร 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนงั บริหารการศึกษา –

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนทีมีการ

จดัการศึกษาระดบัอนุบาล 

3.ดร.วิชยั แสงศรี ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษา 

ปทุมธานี เขต 2 

บริหารการศึกษา – 

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษา ดูแลคุณภาพ

การศึกษาระดบัปฐมวยั 

4. ดร.พิเชฐ โพธิภกัดี รองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

บริหารการศึกษา – 

รองผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เขตพืนทีการศึกษา  

ดูแลคุณภาพการศึกษาระดบั

ปฐมวยั 

5. ผศ.ดร.สุกญัญา แช่มชอ้ย อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

บริหารการศึกษา –อาจารย์

ผูผ้ลิตผลงานการบริหาร

เทคโนโลยทีางการศึกษา 

(ออนไลน)์ 
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รายชือผู้ทรงวุฒใินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 

1.รองศาสตรจารย ์ดร.อุทยั บุญประเสริฐ   ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต  
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