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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  

ของคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต แบบ EFR  

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ แบบสมัภาษณ์ไม่มโีครงสร้างและแบบสอบถามความคดิเหน็ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยใช้ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาล

ศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี ๙ ประเด็น คือ (๑) ภาวะผู้น�าเครือข่าย (๒) การมีวิสัยทัศน์และ 

เป้าหมายร่วม (๓) ระบบและกลไกการบริหารเครือข่าย (๔) การรับรู้และมมุมองทีเ่หมอืนกนั (๕) การสร้าง

ผลประโยชน์ร่วมกัน (๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย (๗) การผนึกก�าลังเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 

(๘) การสร้างและธ�ารงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน (๙) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ค�าส�าคัญ : เครือข่าย; พยาบาลศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์; มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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Abstract
 The purpose of this research was to discover the network management for nursing 

education of the faculty of nursing under Rajabhat University by using the methodology 

of Ethnographic Futures Research (EFR). The research instruments were unstructured  

interview and questionnaires. The data was analyzed by median, interquartile range.  

Using software packages and content analysis.

 The research findings revealed that: The network management for nursing  

education of the faculty of nursing under Rajabhat University is 9 issues : (1) network 

leadership (2) shared vision and goals (3) network management systems and  

mechanisms (4) common perceptions and perspectives (5 ) creating mutual benefits  

(6) building the participation of network members (7) synergies to reinforce each other 

(8) maintaining a sustainable relationship (9) Effective communication 

Keywords: Network; Nursing; Faculty of Nursing; Rajabhat University

บทน�า
 การจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์  ในประเทศไทยเริม่จากการดแูลบคุคลทีเ่จบ็ป่วยในครอบครวั

ของตนเอง ต่อมาจึงเป็นการช่วยเหลือดูแลบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทน จนกระทั่งเกิดเป็นอาชีพ 

และพัฒนาเป็นวิชาชีพ โดยช่วงแรก พ.ศ.๒๔๓๙-๒๔๖๘ เป็นการฝึกการอาชีพ ต่อมาในช่วง พ.ศ.๒๔๖๙-

๒๔๙๘ มีการพัฒนาเป็นระบบการศึกษาอบรม หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วง พ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๒๘ เป็นการพัฒนา

สูก่ารเป็นวชิาชพี เปลีย่นจากการศกึษาอบรมสูก่ารศกึษาระบบอดุมศกึษา
1
 ซึง่ปัจจบุนัประเทศไทยมสีถาบนั

การศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยทุกสถาบัน 

ต้องจัดการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) ส่งผลต่อการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ์

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เน้นการฝึกให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน มีการจัดการเรียนการสอนที่ 

หลากหลาย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และยังมีประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education: TQF: HEd)  

มาเป็นกรอบในการจัดการศึกษาอีกด้วย 

 1
 สาวิตรี สิงหาด, “การศึกษาพยาบาลในประเทศไทย”, (เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาประเด็นและ

แนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๙), หน้า ๓-๔
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 อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ จะต้องประกอบด้วย (๑) หลักสูตรการศึกษา

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับปริญญาตรี (๒) สถาบันการศึกษาพยาบาล (๓) นักศึกษา  

(๔) คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (๕) ระบบการจัดการศึกษา (๖) ทรัพยากรและ

การจัดการ (๗) องค์กรวิชาชีพ สภาการพยาบาล และ (๘) ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและ

หน่วยบรกิารด้านสขุภาพ ภายใต้ข้อบงัคบัสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษา

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย

หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะเห็น 

ได้ว่าการเปิดด�าเนินการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของทุกสถาบัน ไม่สามารถเปิดด�าเนินการได้

เพียงล�าพังองค์กรเดียว แต่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานบริการด้านสุขภาพ 

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เริ่มมีนโยบายจัดการศึกษาสาขาการพยาบาล คร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐  

โดยเริ่มครั้งแรกท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมีการก่อต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ เกิดขึ้นใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดสอน 

จ�านวนทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง และมีแนวโน้มจะเปิดเพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ

ของบัณฑิตพยาบาลท่ีส�าเร็จการศึกษา เพราะคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในมาตรฐานของ

พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง หรือที่ผลิตจากสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จากการส�ารวจความนิยมของการสมัครเข้าศึกษาเรียนสาขาพยาบาลศาสตร์ พบว่า

คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

ในประเทศไทย
2
 นอกจากนี้ ผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดงุครรภ์ ชัน้หนึง่ ของผูส้�าเรจ็การศกึษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ สงักัดมหาวทิยาลยั

ราชภัฏ พบว่ามีหลายแห่งท่ีสอบผ่านเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของการสอบในรอบแรก และรายงาน 

การรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล พบว่าคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จ�านวน ๑๒ แห่ง ผ่านการรับรองสถาบัน เพียง ๒-๓ ปีการศึกษา จ�านวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๔ 

ผ่านการรับรองสถาบัน ๔ ปีการศึกษา จ�านวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และผ่านการรับรองสูงสุด 

๕ ปีการศึกษามีเพียง ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ (จากสูงสุด ๕ ปี)
3
 ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับคณะ

 2
 กรุงเทพธุรกิจ, “เผยบิ๊กดาต้าคณะ-สาขายอดนิยม ทีแคส ๖๒”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://www.

bangkokbiznews.com/social/835792, [๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔].

 3
 สภาการพยาบาล, “รายชือ่สถาบนัการศกึษาทีส่ภาการพยาบาลให้การรบัรอง (สถาบนัทีม่ผีูส้�าเรจ็การศกึษาแล้ว 

สถาบนัทีย่งัไม่มผีูส้�าเรจ็การศกึษา และสถาบนัทีผ่่านการประเมนิความพร้อมโครงการจดัตัง้เพือ่ขอเปิดสถาบนัการศึกษา”, 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕.
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พยาบาลศาสตร์ สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ อีกทั้งบริบทการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีข้อจ�ากัดกล่าวคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่มีสถานบริการ

สขุภาพเพือ่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏบิตั ิทีอ่ยูภ่ายใต้สังกดัเดียวกนักบัมหาวทิยาลัย เหมอืนกบัสถาบนัการศึกษา

พยาบาลในสังกัดอื่น จากการศึกษาของ ณรงค์กร ชัยวงศ์ และคณะ เรื่องการศึกษาสภาพการด�าเนินงาน

และความต้องการจ�าเป็นในการบรหิารงานวชิาการของคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวทิยาลยัราชภฏั 

พบว่า การบรหิารงานวชิาการของคณะพยาบาลศาสตร์ เครอืข่ายมหาวทิยาลยัราชภัฏ โดยรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอน มีความจ�าเป็นในการ

บริหารงานวิชาการมากที่สุด รองลงมาคือ การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนแต่ละ 

ปีการศึกษา การจัดการศึกษาสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแบ่งปันความรู้ ทักษะ เสริมสร้าง

ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ
4
 และจากการศึกษาของ ทินกร บัวชู และคณะ เรื่อง อนาคต

ภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย (ช่วง ค.ศ.

๒๐๒๐-๒๐๒๙) พบว่าแนวคดิการจดัการศกึษาทีส่�าคญั กล่าวถงึการสร้างเครือข่ายการจัดการศกึษาสาขา

พยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วยแนวคิดการสร้างกลุ่มเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลราชภัฏ เพื่อการ

ผลิตบัณฑิตพยาบาล สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ การจัดการศึกษาพยาบาล

ร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้ชุมชนและสังคม บูรณาการการฝึกปฏิบัติงานกับ 

สถานบริการสุขภาพ และบูรณาการการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลกับ 

แหล่งฝึก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพการพยาบาล
5
 ดังนั้น สถานบริการ

สขุภาพถอืว่าเป็นเครอืข่ายท่ีส�าคญัในการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ และความร่วมมอืในการจดัการ

ศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน�า 

ของประเทศ ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากสังคม ภายใต้บริบทที่มีข้อจ�ากัด 

ตามปัญหาดังกล่าวได้ 

 อย่างไรกต็าม การบรหิารเครือข่ายการจดัการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังไม่มีความชัดเจนและมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวน้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 4
 ณรงค์กร ชยัวงศ์ และคณะ, “การศกึษาสภาพการด�าเนนิงานและความต้องการจ�าเป็นในการบรหิารงานวชิาการ

ของคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ”, วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ 
๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓): ๗๗-๗๘.

 5
 ทินกร บัวชู, ณัทกวี ศิริรัตน์ และประภาภร เมืองแก้ว, “อนาคตภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย (ช่วง ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๙)”, วารสารพยาบาลต�ารวจ, ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓): ๓๐๖.
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สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทราบการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อน�า

ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาระบบการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ผลติบัณฑติพยาบาลทีม่คีณุภาพ

เทียบเท่าสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประเทศชาติ และสังคมโลกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อทราบการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

  กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผู้วิจัย ใช้การบูรณาการจากการสัมภาษณ์ผู้ทรง

คุณวุฒิประกอบการวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการวิจัย ดังแสดงรายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑

 

แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการศึกษา
 การด�าเนินการวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต (EFR: Ethnographic Futures Research)  

โดยกลุม่ผูท้รงคณุวฒุท่ีิมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับเนือ้หาของการวจิยัเรือ่งนี ้จ�านวน ๑๕ คน 

ด้วยวิธีคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive Method) ซ่ึงมีรายละเอียดของขั้นตอนในการ 

ด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้

 ๑.  ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) แบบไม่มีโครงสร้าง 

 ๒.  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและน�ามาสังเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจ�าแนกประเด็นความคิดเห็นท่ีเหมือนกัน แตกต่างกัน 
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และรวบรวมเนื้อหาที่ใกล้เคียงไว้ในข้อเดียวกัน โดยยังคงความหมายตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ให้มากที่สุด จากนั้นน�าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ จากนั้น 

จึงน�าส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด ๕ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะเดียวกับที่ได้สัมภาษณ์

 ๓.  ทราบฉันทามติจากการน�าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ค�านวณหาค่าค่ามัธยฐาน 

(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

 ๔. สรุปผลงานวิจัยจากการบูรณาการสารัตถะท่ีสังเคราะห์ได้จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในข้ันท่ี ๒  

และฉันทามติจากผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นที่ ๓

 ๕.  น�าบทสรปุการบริหารเครอืข่ายการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร 

(Document Analysis) รวมทัง้การสมัภาษณ์โดยใช้เทคนคิการวจัิยอนาคต (EFR: Ethnographic Futures 

Research) น�ามาเขียนภาพการบรหิารเครอืข่ายการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยน�าผลการตอบ

แบบสอบถามของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงถือตามเกณฑ์ที่มีความเป็นไปได ้

มากขึ้นไป กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ท่ี ๓.๕ ข้ึนไป และพิจารณาความสอดคล้องของค�าตอบ 

โดยพิจารณาจาก Interquartile Range (Q๓-Q๑) ไม่เกิน ๑.๕ 

 ๖.  สรปุผลการศกึษาวจิยัซ่ึงน�าไปสูภ่าพการบรหิารเครอืข่ายการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการและเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ดังนี้

 ๑.  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยผู้วิจัยประมวลสารัตถะ 

ความรู้ทีไ่ด้จากงานวจิยัและเอกสารทีเ่กีย่วข้องเพ่ือน�าไปเป็นข้อมลูประกอบการสัมภาษณ์ แบบปฏสิมัพันธ์ 

(Interactive Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน ๑๕ คน 

 ๒.  แบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือสรปุฉนัทามตขิองผูท้รงคณุวฒุโิดยการวเิคราะห์ข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน�าผลการวิเคราะห์

ที่ได้ไปสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR ดังนี้

 ๑.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง

 ๒.  น�าผลการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้ไปสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และ

ใช้การค�านวณค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 

Range) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป แปลผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนกลาง (Mid-Point) ดังนี้

  ๒.๑ ค่ามัธยฐาน (Median) จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ โดยให ้

น�้าหนักคะแนนเป็น ๕ ระดับ ดังต่อไปนี้ ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง ๔.๕๐–๕.๐๐ หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

๓.๕๐–๔.๔๙ หมายถึง เห็นด้วยมาก ๒.๕๐–๓.๔๙ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง ๑.๕๐–๒.๔๙ หมายถึง 

เห็นด้วยน้อย ๑.๐๐–๑.๔๙ หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด เกณฑ์ความเป็นไปได้หรือแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึน 

พิจารณาในความคิดเห็นระดับค่ามัธยฐาน ตั้งแต่ ๓.๕๐-๕.๐๐ 

  ๒.๒ ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ หรือค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ ๑ กับควอไทล์ที่ ๓ ของ

แนวโน้มใดท่ีมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑.๕๐ ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น

สอดคล้องกัน (Consensus) ค่าพสิยัควอไทล์ของแนวโน้มใดมค่ีามากกว่า ๑.๕๐ แสดงว่ากลุม่ผูท้รงคณุวฒุิ

มีความคิดเห็นแต่ละข้อไม่สอดคล้องกัน

สถิติที่ใช้ในการวิจัย
 เทคนิคการวิจัยแบบ EFR สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)

ผลการวิจัย
  ผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของคณะ 

พยาบาลศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ” มี ๙ ประเด็น คือ (๑) ภาวะผู้น�าเครือข่าย (๒) การมีวิสัยทัศน์

และเป้าหมายร่วม (๓) ระบบและกลไกการบริหารเครือข่าย (๔) การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน  

(๕) การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (๖) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย (๗) การผนึกก�าลังเสริมสร้าง

ซึ่งกันและกัน (๘) การสร้างและธ�ารงรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืน (๙) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี 

แกนหลกัทีเ่ป็นแนวคดิในการขับเคลือ่นการบรหิารเครอืข่าย คอื การผนกึก�าลงั (Synergy) การแลกเปลีย่น

ทางสังคม (Social exchange) และระบบการมีส่วนร่วม (System of participation) บนพื้นฐานของการ

จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
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แผนภมูทิี ่๒ การบรหิารเครอืข่ายการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏั

  ๑.  ภาวะผู้น�าเครือข่าย ประกอบด้วย มีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ : 

ให้การสนบัสนนุหรอืเอือ้อ�านวยการท�างานของเครอืข่าย : ยอมรบัในความแตกต่างของสมาชกิในเครอืข่าย 

: ให้เวลากับการด�าเนินงานของเครือข่าย  : ผลักดันให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย :  

ยึดหลักการได้ประโยชน์ร่วมกันแบบชนะ-ชนะ : มีบารมีได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกเครือข่าย :  

มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการบริหารเครือข่าย : มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 

เป็นที่ยอมรับ : มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและชัดเจน : มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม : มีวุฒิภาวะสูง : ให้เกียรติ

สมาชิกในเครือข่าย : มีสัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกของเครือข่าย : ให้ความส�าคัญและสร้างสัมพันธภาพ 

อย่างต่อเน่ืองและสม�า่เสมอ : เข้าใจธรรมชาตแิละวฒันธรรมของเครอืข่าย : รบัฟังความคดิเห็นของสมาชกิ

เครือข่าย : มีความสามารถในการสื่อสารและโน้มน้าวใจผู้อื่น

 ๒.  การมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาล

ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ : แหล่งฝึกภาคปฏิบัติมีส่วนร่วมในการก�าหนด

วิสัยทัศน์ร่วมกับสถาบันการศึกษา : แหล่งฝึกภาคปฏิบัติมีส่วนร่วมในการจัดท�าหลักสูตร : มีเป้าหมาย 

ในการผลติบณัฑติพยาบาลร่วมกนั : มกีารท�าบนัทกึข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร : มทัีศนะการผลิตบณัฑิต

พยาบาลต้องใช้ความร่วมมือกันจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้ : สมาชิกในเครือข่ายมองเห็นจุดมุ่งหมาย

ในอนาคตเป็นภาพเดียวกัน

 ๓.  ระบบและกลไกการบริหารเครือข่าย ประกอบด้วย มีคณะกรรมการด�าเนินงานเครือข่าย :  

มีกระบวนการขัน้ตอนความร่วมมอืของเครอืข่าย : มกีารสือ่สารให้สมาชกิเครอืข่ายเข้าใจภาพรวมของการ
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ท�างานร่วมกัน : มีกระบวนการแก้ไขปัญหาและข้อจ�ากัดในการท�างานร่วมกัน : มีช่องทางการสื่อสารสร้าง

ความเข้าใจในการท�างานร่วมกนั : มรีะบบการส่ือสารแบบสองทาง : มรีะบบการสนบัสนนุ เกือ้กลู แบ่งปัน

ทรัพยากรในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย : มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานร่วมกัน

ของเครือข่าย 

 ๔. การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน ประกอบด้วย สมาชิกในสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึก 

ภาคปฏิบัติรับรู้ความส�าคัญของความร่วมมือ : สมาชิกในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติรับรู้ความส�าคัญของการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา : มีทัศนะที่เหมือนกันว่าแหล่งฝึกภาคปฏิบัติเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา : 

แหล่งฝึกภาคปฏิบัติเป็นองค์กรที่มีผูกพันกับสถาบันการศึกษา : สมาชิกเครือข่ายเห็นความส�าคัญของการ

ท�าบันทึกข้อตกลง : มีการสื่อสารพันธกรณีในบันทึกข้อตกลงให้สมาชิกรับรู้ : ทัศนคติที่ดีต่อการฝึก 

ภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาส่งผลดต่ีอการท�างานร่วมกนั : สมาชกิในเครอืข่ายให้ความร่วมมอืด้วยความเต็มใจ 

: สมาชิกในเครือข่ายตระหนักว่าการรวมพลังในการท�างานส่งผลต่อความส�าเร็จของงาน : สมาชิกใน 

เครือข่ายมีจิตส�านึกในการท�างานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร ไม่แบ่งแยกสถาบัน

 ๕. การสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย สมาชิกในสถาบันการศึกษาและในแหล่งฝึก 

ภาคปฏิบัติร่วมกันพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพการพยาบาล : ร่วมกันพัฒนาความสามารถ

ด้านการผลติผลงานวชิาการ/วจิยั/นวตักรรม : ร่วมกันบริการวชิาการ/บริการวชิาชพี : ร่วมกันท�ากจิกรรม

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น : ร่วมเป็นผู้สอนหรือวิทยากรให้กันและกัน : ร่วมเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาให้กับสมาชิกในเครือข่าย : มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด

กิจกรรมร่วมกัน : มกีารจดักิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง : มกีารจดัประชมุ/อบรม/สมัมนา ร่วมกนัระหว่าง

สถาบันการศึกษากับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ : มีการระบุพันธกรณีที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในบันทึกข้อตกลง

อย่างชัดเจน 

 ๖. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย ประกอบด้วย สมาชิกมีความคาดหวังผลที่จะได้รับจาก

การท�างานเครอืข่าย : สมาชกิมคีวามพร้อมทีจ่ะท�างานเครือข่ายร่วมกนั : ยดึหลักการให้สมาชกิมส่ีวนร่วม

ตัดสินใจในกระบวนการท�างาน : มีการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วม

ลงมือปฏิบัติของสมาชิก : สมาชิกในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน : มีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมากกว่า 

เจ้านายลูกน้อง : ท�างานร่วมกันโดยยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก : ท�างานร่วมกันอย่างเข้าใจ

ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเครือข่าย : การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายเกิดขึ้นด้วยความ

สมัครใจ

 ๗.  การผนกึก�าลงัเสรมิสร้างซ่ึงกนัและกนั ประกอบด้วย สถาบนัการศกึษากบัแหล่งฝึกภาคปฏบัิติ

ผนกึก�าลงักนัด�าเนนิการร่วมกนั ดงันี ้การจดัท�าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต : การจัดท�าหลักสูตรอบรม

เฉพาะทาง เฉพาะสาขา : การวางแผนการจดัการศกึษา/โปรแกรมการศกึษา : การจดัอบรม ประชมุ สมัมนา
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ระดับชาติ ระดับนานาชาติ : การผลิตผลงานวิชาการ/งานวิจัย/นวัตกรรม : การจัดกิจกรรมให้บริการ

วิชาการ/บริการวิชาชีพ : การผลึกก�าลังแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของสังคม เช่น ปัญหา

การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ : การท�า Faculty Practice ของอาจารย์พยาบาล โดยการ 

ด�าเนินกิจกรรมท่ีแสดงถึงการผนึกก�าลังระหว่างสถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัตินั้นเกิดข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง

 ๘.  การสร้างและธ�ารงรกัษาสัมพันธภาพทีย่ัง่ยนื ประกอบด้วย มคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างสมาชกิ

เครือข่าย : สมาชิกเครือข่ายมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันต้ังแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงระดับปฏิบัติการ :  

มีกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพเชิงวิชาการ/วิชาชีพระหว่างสองสถาบันอย่างต่อเนื่อง : สมาชิกของสถาบัน

การศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน : มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึง 

การยกย่องเชิดชู ให้เกียรติซึ่งกันและกัน : มีการจัดกิจกรรมย่อยท่ีหลากหลายตอบสนองความสนใจ 

ของสมาชิกกลุ่มย่อย : มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายรุ่นใหม่และสมาชิก 

รุ่นเก่า เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสานต่อความเป็นเครือข่าย 

 ๙.  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษาและแหล่งฝึกภาคปฏิบัติมีการ

ติดต่อสื่อสารที่หลากหลายวิธ ี : มีการสื่อสารแบบสองทาง : มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง : มีการ

สื่อสารข้อตกลงการท�างานร่วมกันที่ชัดเจน ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ :มีการติดต่อสื่อสาร

ที่สามารถเข้าถึงสมาชิกเครือข่ายได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ : มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบในการส่ือสาร 

ประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษากับแหล่งฝึกภาคปฏิบัต ิ: มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อ

สื่อสาร 

การอภิปรายผล
 จากผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ สงักดัมหาวทิยาลยัราชภฏั พบว่ามอีตัลักษณ์ของศาสตร์ทางการพยาบาล ท่ีมุง่ผลิตบณัฑิต

พยาบาลที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับ มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล โดยความร่วมมือของสถานบริการสุขภาพทุกระดับที่สมัครใจ เข้ามา

เป็นเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ด้วยความเต็มใจ ด้วยการบริหารเครือข่ายการ 

จัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ใน ๙ ประเด็น คือ (๑) ภาวะผู้น�าเครือข่าย (๒) การมีวิสัยทัศน์และ 

เป้าหมายร่วม (๓) ระบบและกลไกการบรหิารเครอืข่าย (๔) การรบัรูแ้ละมมุมองท่ีเหมอืนกนั (๕) การสร้าง

ผลประโยชน์ร่วมกนั (๖) การมส่ีวนร่วมของสมาชกิในเครือข่าย (๗) การผนกึก�าลังเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนั 

(๘) การสร้างและธ�ารงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และ (๙) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในการ 

ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้บรรลุเป้าหมายของ
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เครือข่าย สามารถผนึกก�าลังระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ที่เป็นแหล่ง

ฝึกภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวคิดการผลึกก�าลัง (Synergy) ซึ่งสอดคล้องกับ แอนซอฟ (Ansoff) ได้กล่าวถึง

แนวคิดของการผนึกก�าลังว่าเป็นวิธีการน�าไปสู่ความส�าเร็จ โดยแสดงถึงความสมดุลระหว่างขีดความ

สามารถ (capabilities) กับโอกาสท่ีอ�านวยให้ (opportunities) เป็นกระบวนการบริหารการท�างาน 

ในลักษณะการร่วมกัน การรวมพลังกันท�างาน เพื่อน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือมีความเข้มแข็งมากกว่าที่

ต่างคนต่างท�า หรือแต่ละองค์กรท�างานโดยล�าพัง
6
 การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งที่ต้องผนึกก�าลังกับสถานบริการสุขภาพที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา เพื่อให้พลัง

ศักยภาพของทั้งสองสถาบันเข้ามาเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ผลประโยชน ์

ร่วมกัน ทั้งทางด้านจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และภารกิจพิเศษ นอกจากนี้  

ยังใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยยึดหลักการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social  

Exchange) ซึ่งสอดคล้องกับ อิเมอสัน (Emerson) ท่ีเสนอแนวคิดทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม  

(Social Exchange theory) ในลักษณะบูรณาการ อธิบายความเช่ือมโยงปัจเจกบุคคลสู่การเป็นกลุ่ม 

และพัฒนาเป็นเครือข่าย โดยบูรณาการเรื่องอ�านาจ การใช้อ�านาจ ความสมดุลเชิงอ�านาจ และการพึ่งพา

ระหว่างบุคคลหรือหมู่คณะ เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน และเครือข่าย  

โดยการมีปฏสิมัพนัธ์กนัในลกัษณะของการแลกเปลีย่นภายในเครอืข่ายของตนเอง และอ�านาจเป็นศกัยภาพ

ในเชิงโครงสร้างท่ีมาจากความสัมพันธ์ท่ีพึ่งพาระหว่างผู้คน ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ การพึ่งพาอาศัย

ระหว่างผูค้นในกลุม่จะช่วยบ่มเพาะให้สมาชกิของกลุม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั และช่วยพัฒนาความสมัพนัธ์

ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
7
 กระบวนการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ มีการ 

แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน นอกจากปฏิสัมพันธ์ในด้านการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังมี

ปฏิสัมพันธ์ที่พึ่งพาแลกเปลี่ยนกันในด้านการผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึง 

การบรกิารวชิาการและบรกิารวชิาชพีแก่สงัคมอกีด้วย นอกจากนีย้งัพบว่าการด�าเนนิงานบรหิารเครอืข่าย 

ยงัยดึหลกัของการมส่ีวนร่วมของสมาชกิอย่างเป็นระบบ (System of Participation) ให้สมาชกิได้มโีอกาส 

ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ โคเฮน 

และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff) ได้จ�าแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ ๔ ด้าน คือ 

 6
 Harry Igor Ansoff, Corporate Strategy (New York: McGraw-Hill, 1965), อ้างถึงใน ธนู ศิริจันทพันธุ์, 

“การประสานพลงัเพือ่การจดัการศกึษาในโรงเรยีนโคกสงูประชาสรรพ์ องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น”, วทิยานพินธ์ 
ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ, สาขาการบรหิารการศกึษา (บณัฑติวทิยาลยั: มหาวทิยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐๓.

 7
 Richard M. Emersion, “Social Exchange Theory”, Annual Review of Sociology. Vol. 2 (August 

1976): 335-362.
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 ด้านที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision Making) 

 ด้านที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) 

 ด้านที่ ๓ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) 

 ด้านที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation)
8
 

 นอกจากนี้ยังพบว่า สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ที่กล่าวว่า การบริหารเครือข่าย  

มีองค์ประกอบส�าคัญ ๗ ประการ คือ มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception) การมี

วิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests/ 

Benefits) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (all stakeholders participation) มีการ 

เสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) มีการพึ่งพาอิงร่วมกัน(Interdependence) 

และมีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)
9
 

 สรุปการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ คือ กระบวนการที่ขับเคลื่อนการ

มีส่วนร่วม ให้เกิดการผลึกก�าลัง แลกเปลี่ยน สร้างเสริมซึ่งกันและกัน ระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาล

และแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายร่วมกัน  

และธ�ารงรักษาเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ
  ๑. ข้อเสนอแนะเพื่อน�าผลการวิจัยไปใช้

   ๑.๑ ผู้บริหารน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษา

สาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มีรูปแบบหรือกระบวนการด�าเนินงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ

แต่ละเครือข่าย

  ๑.๒ น�าไปวางแผนสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มีการผนึกก�าลังของ

สมาชกิจากองค์กร สถาบนั หน่วยงานทีห่ลากหลาย มาเป็นพลังขับเคล่ือน สนบัสนนุการจัดการศกึษาสาขา

พยาบาลศาสตร์ให้เข้มแขง็มากขึน้ เช่น การสร้างเครอืข่ายทีป่ระกอบด้วย สถาบันการศกึษาพยาบาลทัง้ใน

และต่างประเทศ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติทั้งภาครัฐและเอกชน แหล่งทุน/มูลนิธิที่สนับสนุนการจัดการศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น

 8
 John M. Cohen and Norman T. Uphoff, “Participation’s place in rural development: Seeking 

clarity through specificity”, World Development, Vol.8 No.3 (March 1980): 213-235.

 9
 เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์, การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์ส�าคัญสู่ความส�าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๕), หน้า ๒๘-๓๕.
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  ๒.ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  ๒.๑ ควรท�าการศึกษาวิจัยองค์ประกอบของการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขา 

พยาบาลศาสตร์ หรือรูปแบบของการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาการบรหิารเครอืข่ายการจดัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ทีชั่ดเจนและเป็นรปูธรรม

มากขึ้น

  ๒.๒ ควรท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบริหารเครือข่ายการจัดการ

ศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันน�าของประเทศหรือของกลุ่มประเทศ 

ในอาเซียน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาสาขา 

พยาบาลศาสตร์
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