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     การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือทราบ  1)  รูปแบบองค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร  2)  ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครู และตวัแทนคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ผูเ้ป็น
บุคคลภายนอก) เก่ียวกบัรูปแบบองค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร   วิธีด าเนินการวิจยั
ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาเอกสาร  ขอ้มูล  ต  ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั หาคุณภาพของเคร่ืองมือ  ขั้นตอนท่ี 3 เกบ็รวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในโรงเรียนสังกดักทม. 205 โรง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่ามชัฌิมเลข
คณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ  วิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคอล  วิเคราะห์
เปรียบเทียบ  ค่าเฉล่ีย  โดยการทดสอบ  F-test (ANOVA)   ทดสอบรายคู่โดย  Scheffe  และวิเคราะห์ค าถามแบบ
ปลายเปิด  โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  
                   ผลการวจิยัพบวา่-  
    1. รูปแบบองค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 12 องค์ประกอบ 1)  
กฎหมาย 2) การจดัการเรียนรู้ 3) การสืบคน้ขอ้มูล 4)โครงสร้างองคก์ร 5) เครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร  6) การมีส่วน
ร่วม 7) การยดืหยุน่ 8) การใหบ้ริการ 9) การวางแผน 10) การปฏิบติังาน 11) วฒันธรรมการท างาน และ 12) ทกัษะ
ในการท างาน  
                   2. รูปแบบองค์กรเสมือนจริงเพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู 
และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ผูเ้ป็นบุคคลภายนอก) พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งสามกลุ่มมีความ
คิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนั  ยกเวน้  องคป์ระกอบท่ี 5,10,11 แตกต่างกนั เม่ือน ามาทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 เครือข่ายขอ้มูลข่าวสาร องค์ประกอบท่ี 10 การ
ปฏิบติังาน และองค์ประกอบท่ี 11 วฒันธรรมการท างาน ผูบ้ริหารกบัตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ผูเ้ป็นบุคคลภายนอก) มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                                                       บณัฑิตวทิยาลยั    มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ลายมือช่ือนกัศึกษา......................................................                                                                  ปีการศึกษา  2556 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  1....................................................  2.........................................................    

     ง 



51252907 : MAJOR : EDUCATIONAL  ADMINISTRATION 
KEY  WORD: VIRTUAL  ORGANIZATION. 

       SOMCHAI    DEJBAMRUNG : VIRTUAL  ORGANIZATION  FOR  EDUCATION  OF  
BANGKOK METROPOLITAN. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, 
RTAR., Ph.D. AND ASSOC. PROF.SIRICHAI  CHINATANGKUL, Ph.D.  300   pp. 

 
The purposes of this research were to determine : 1) the model of virtual organization for education of  

Bangkok Metropolitan, 2) the model for virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan in  
the opinion of administrators, teachers and representatives of basic school committee members (outsiders) The  
research method composed of ; first stage studying the documents data concepts, the areas and  related research  
work and interviewing the specialists; second stage constructing and developing research instrument and  
finding the instrument quality; stage three collecting the data from samples in 205 schools under Bangkok  
Metropolitan. Data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard deviation, surveyed-factors  
analysis, canonical correlation analysis, variance analysis by F-test (ANOVA) paired testing by Scheffe’  
method and ended question was used by content analysis.                    

The results of research found  that: 
1. Virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan composed of 12 factors. They 

were 1) law, 2) learning  management,   3) searchableness,   4) organization structure,  5) information network,  
6)  participation, 7) flexibility,  8)  service,  9)  planning, 10) operation, 11)  work  culture, 12)  job skills   
               2. Virtual organization model for education of Bangkok Metropolitan in the opinion of  administrators, 
teachers and representatives of basic education committee members (outsiders) revealed that  the three groups 
had the opinion in the some direction except the 5th factors, 10th factors and 11th  factors were  different, when 
pair  tested for the difference, it revealed that the 5th  factors information  network, 10th factors  operation and 
11th factor work culture, the opinion of administrators, and representatives of basic education  committee 
members (outsiders) were different statistically at  0.05  level of significance.    
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                    วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  เน่ืองจากความกรุณาของ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
วา่ท่ีพนัตรี ดร.นพดล   เจนอกัษร   และรองศาสตราจารย ์ดร.ศิริชยั   ชินะตงักรู  อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ ์  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
รวมทั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ผดุง พรมมูล ท่ีใหว้ิชาความรู้ ใหค้  าแนะน า 
ช่วยเหลือ  สนบัสนุน  แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาวิจยั  ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบคุณในความกรุณาไวเ้ป็นอยา่งสูง  ณ  โอกาสน้ี    พร้อมทั้งกราบขอบคุณคณาจารยทุ์กท่าน  ใน 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ท่ีไดป้ระสิทธ์ประสาทวิชา 
ความรู้ใหก้บัผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 

                    ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาใหส้มัภาษณ์ขอ้มูลต่างๆ   
ช่วยตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั ขอบคุณรองศาสตราจารย ์ ดร.สุรศกัด์ิ หลาบมาลา   
ดร.สายสุดา  เตียเจริญ  และ ดร.วิไล  กวางคีรี  ท่ีใหค้  าปรึกษาในดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ขอบคุณ
คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีไดก้รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ทั้งในการทดลองเคร่ืองมือวิจยั 
และการเกบ็ขอ้มูลวิจยั  ขอบคุณผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวดัศาลาแดง ส านกังานเขต
บางแค กรุงเทพมหานคร  เพื่อน ๆ นกัศึกษาปริญญาเอกรุ่น 6  รวมทั้งรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง ท่ีคอยเป็น
ก าลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือในหลาย ๆ ดา้น และท่ีส าคญัท่ีสุดคือพลงัความรัก ความห่วงใย 
ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดร.สมบติั เดชบ ารุง ซ่ึงคอยเป็นก าลงัใจใหต้ลอดการเรียน
การท าวิทยานิพนธ์และทั้งหมดน้ี คือ ความภาคภูมิใจของผูว้ิจยั  ท่ีไดเ้ป็นนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

                    สุดทา้ยน้ีคุณค่าอนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คงเป็นประโยชน์
ต่อกรุงเทพมหานครและองคก์รต่างๆ เพื่อน าไปเป็นแนวทางด าเนินการในการพฒันาองคก์รของตน 
ใหก้า้วไกลสู่แหล่งความรู้ท่ีหลากหลายในโลกไร้พรมแดน 
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