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แนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้ านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
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บทคัดย่ อ
การศึกษาอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงาน 2) เพื่อศึกษาสภาพที่พึง
ประสงค์การบริ หารงาน 3) เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงาน และ 4) เพื่อหาแนวการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงาน ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงาน พบว่า โดยภาพรวม มีคุณภาพการปฏิบตั ิงานระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่า ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ขั้นตอนการดาเนิ นการตามเป้าหมายคุณภาพ 4 ด้าน (Do) มีคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงานระดับมาก
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงาน พบว่า โดยภาพรวม มีความประสงค์ที่จะให้ เกิดการปฏิบตั ิงาน
ระดับมาก เมื่อพิจ ารณาแต่ ล ะรายการ พบว่า ขั้นตอนที่มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ ขั้นตอนการศึกษาสถานการณ์และบริ บทที่
เกี่ยวข้อง (Situation) มีความพึงประสงค์ที่จะให้เกิดการปฏิบตั ิงานระดับมากที่สุด
3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงาน พบว่า มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร (Man)
4. แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ ห ารงาน โดยใช้ TD 4 Model ตามกระบวนการ SPDCA
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการศึกษาสถานการณ์และบริ บทที่เกี่ยวข้อง 2) ขั้นตอนการวางแผน 3) ขั้นตอน
การดาเนินการ 4) ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม และ 5) ขั้นตอนการปรับปรุ งพัฒนา
คาสาคัญ: TD 4 Model กระบวนการ SPDCA ปัจจัยสาคัญ แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
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ABSTRACT
This independent study The objectives were 1) to study the current state of the administration, 2) to study the
desirable condition of the administration, 3) to study the important factors affecting the administration, and 4) to find a
guideline to increase the efficiency of the administration. The results showed that
1. The current condition of the administration found that overall, the quality of work was at a high level.
When considering each item, it was found that the steps with the lowest mean, i.e. the implementation of the 4 quality
goals (Do), had a high level of operational quality.
2. The desirable condition of the management found that, overall, there was a desire to achieve a high
level of performance. Considering each item, it was found that the process with the highest mean was the Situation
process, which was most desirable to achieve the highest level of performance.
3. The most important factor affecting the management, found that the most was the personnel factor
(Man).
4. Approaches for improving management efficiency by using the TD 4 Model according to the SPDCA
process, consisting of 5 steps: 1) the study of situations and related contexts 2) the planning stage 3) the implementation
stage 4) the process monitoring and 5) improvement and development procedures.
Keywords: TD 4 Model, SPDCA process, key factors, optimization guidelines

บทนา
แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2579) คนไทยต้องได้รับการศึกษา และเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพดารงชี วิตอย่างเป็ นสุ ข กับหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียงและการเปลี่ ยนแปลง ของโลก
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่มีเป้าหมายการศึก ษา คือ การเข้าถึงการศึกษา (Access) ความเท่าเทียม (Equity)
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริ บทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
ปัจจุบนั สังคมได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ โลกาภิวตั น์ก่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในทุก ๆ ด้านการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่ งชาติ , 2544) จากความเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ สถานศึกษาที่เป็ นหน่ วยแรกๆ ของการ
เตรี ยมคน การสร้างคนเพื่อการอยูใ่ นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยสาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะนาไปสู่ การวางแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ ความสาเร็ จในการจัดการศึกษาสาหรับ
ผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21 (จารุ วจั น์สองเมือง, 2559) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในปั จจุบนั นับว่าโรงเรี ยนประถมศึกษามี
บทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน (กระทรวงศึกษาธิการ 2550, น. 50)
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวงเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษาที่มีบริ บทเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีความต้องการที่จะ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนาครู ผูเ้ รี ยน และการบริ หารจัดการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการบริ หารจัดการสถานศึกษาโดย
ใช้ TD 4 Model เป็ นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ขับเคลื่อนด้วยวงจรคุณภาพ SPDCA จากการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้ TD 4 Model การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง ปี การศึกษา
2563 พบว่า ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ 1) คุณภาพของผูเ้ รี ยน 2) กระบวนการบริ หารและการจัดการ และ 3)
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อยูใ่ นระดับ ดีเลิศ (รายงานการประเมินตนเองของโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง
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(Self Assessment Report : SAR, 2563, น.18 ) ซึ่ งโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวงจึงต้องการที่จะมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การบริ หารงานโดยใช้ TD 4 Model ให้มีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการบริ หารงานของ
สถานศึกษาที่มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่บรรลุตาม
เป้าหมายที่มีประสิ ทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง, 2563, น. 6-8)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซาง
ดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
2. เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์การบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่ง
ซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
3. เพื่อศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่ง
ซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
4. เพื่อหาแนวการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้าน
ทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ด้านความรู ้
1.1 ได้ทราบสภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
1.2 ได้ทราบสภาพที่พึงประสงค์การบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
1.3 ได้ทราบปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
1.4 ได้แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
2. ด้านการนาไปใช้
2.1 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีบริ บทเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก นา
ผลการวิจยั ไปใช้เป็ นการแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
1. สภาพปัจจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษา
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพปัจจุบนั การบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง ตามขอบข่าย
การบริ หารงาน โดยใช้ TD 4 Model ซึ่งเป็ นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีเป้าหมายคุณภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ตาม
กระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพด้วยวงจร SPDCA
1.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 1 คน และครู
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 9 คน รวม
จานวน 17 คน) และผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายการศึกษาตาบลศรี ดอนชัย จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 22
คน โดยใช้วิธีการเลือกตามคุณสมบัติของประชากร
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2. ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดง
หลวง โดยใช้ TD 4 Model
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษา
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model โดยใช้ทรัพยากรการบริ หารที่เป็ นตัวสนับสนุน หรื อเป็ นตัวฉุดรั้ง ที่
ส่ งผลให้เกิดความสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จในงาน ซึ่งประกอบด้วยหลักปัจจัยที่สาคัญ 12M’s ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ
(Money) การจัดการ (Management) วัสดุอุปกรณ์ (Material) คุณธรรม จริ ยธรรม (Morality) การให้บริ การประชาชน
(Market) ข้อมูลข่าวสาร (Message) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน (Method) กรอบเวลาในการปฏิบตั ิงาน (Minute) การ
ประสานงาน (Mediation) แรงจูงใจในการทางาน (Motivation) การวัดผล ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Measurement)
2.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 1 คน ครู
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 7 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดอนงาม จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านไทร
ทอง จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหวาย จานวน 1 คน และศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 12 คน โดยใช้วิธีการเลือกตามคุณสมบัติของประชากร
3. แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่ง
ซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา หาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง
ตามขอบข่ายการบริ หารงาน โดยใช้ TD 4 Model ซึ่งเป็ นโมเดลในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีเป้าหมายคุณภาพ 4 ด้าน
ตามกระบวนการ SPDCA
3.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากร คือ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 1 คน ครู
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 7 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดอนงาม จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านไทร
ทอง จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหวาย จานวน 1 คน และศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ น จานวน 12 คน โดยใช้วิธีการเลือกตามคุณสมบัติของประชากร

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก
กรณี ศึก ษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model ในขั้นตอนนี้ ได้ใช้วิธี ก ารดาเนิ นการวิจ ัยเชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามแบบประมาณค่า ประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการ
ตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 1
คน ครู โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 9 คน
และผูอ้ านวยการโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายการศึกษาตาบลศรี ดอนชัย จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 22 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกตามคุณสมบัติของประชากร การเก็บรวบรวมข้อมู ลผูว้ ิจยั ขอหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถึงผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง เพื่อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเ คราะห์ ขอ้ มูล ผูว้ ิจัยนาแบบสอบถามที่ผูใ้ ห้ข ้อ มูลตอบแบบสอบถาม มาทาการวิเ คราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิว เตอร์ สาเร็ จ รู ปค านวณหาค่ าทางสถิ ติ นาข้อ มูล มาแจกแจงได้แก่ ค่ า ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนี ล าดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น แล้ว นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางประกอบบรรยาย
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ส่ วนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่น ๆ ของผูต้ อบแบบสอบถาม นาข้อมูลมาการวิเคราะห์เนื้ อหาสาคัญ (Content Analysis)
แล้วสรุ ปเป็ นความเรี ยง
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยน
บ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model ในขั้นตอนนี้ได้ใช้วิธีการดาเนิ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Quantitative Research)โดย
ใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่ มประชากรผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ในการ
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 1 คน ครู โรงเรี ยน
บ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 7 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดอนงาม จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านไทรทอง
จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหวาย จานวน 1 คน ศึกษานิ เทศก์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 12 คน โดยใช้วิธีการเลือกตามคุณสมบัติของประชากร
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผูว้ ิจัยทาหนังสื อ ไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง และผูเ้ กี่ยวข้องในการวิจยั เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์กลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการเข้าร่ ว มสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อศึก ษาปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ ห ารงาน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD Model โดยทาการนัดหมายวัน เวลา
และสถานที่ในการประชุม วางแผนการจัดการประชุมสนทนากลุ่ม และดาเนินการประชุมสนทนากลุ่ม โดยจัดกลุ่มสนทนา
ที่ห้องประชุมตามกาหนดการที่วางไว้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการแปลความหมายที่เหมาะสมจาก
ข้อ มูล ดิบในการประชุม การตี ความและข้อ เสนอแนะ ในส่ ว นของการวิเ คราะห์ และรายงานผลจะใช้การวิเคราะห์จาก
ความจา (Memory-Baser Analysis) การวิเคราะห์จากการบันทึกย่อ (Note- Baser Analysis) แล้วทาการสรุ ปสังเคราะห์เป็ น
ความเรี ยงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง
โดยใช้ TD 4 Model
ขั้นตอนที่ 3 หาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model ในขั้นตอนนี้ ได้ใช้วิธี การดาเนิ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Quantitative
Research)โดยใช้เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)กลุ่มประชากรผูใ้ ห้
ข้อมูลในการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)ได้แก่ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 1 คน
ครู โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง จานวน 7 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดอนงาม จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้าน
ไทรทอง จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหวาย จานวน 1 คน ศึก ษานิ เ ทศก์สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาเชียงราย เขต 3 จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้ นจ านวน 12 คน โดยใช้วิธีก ารเลือ กตามคุ ณสมบัติข องประชากร
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ทาหนังสื อไปยังผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวงและผูเ้ กี่ยวข้องในการวิจยั เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยทาการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการ
ประชุมวางแผนการจัดการประชุมสนทนากลุ่ม และดาเนิ นการประชุมสนทนากลุ่ม โดยจัดกลุ่มสนทนาที่ห้องประชุมตาม
กาหนดการที่วางไว้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสนทนากลุ่ม โดยการแปลความหมายที่เหมาะสมจากขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อ เสนอประเด็นให้ในการตี ความและข้อ เสนอแนะ ในส่ ว นของการวิเ คราะห์และรายงานผลจะใช้ก าร
วิเคราะห์จากความจา (Memory-Baser Analysis) การวิเคราะห์จากการบันทึกย่อ (Note- Baser Analysis) แล้วทาการสรุ ป
สังเคราะห์เป็ นความเรี ยงเป็ น แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษา
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
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สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง
โดยใช้ TD 4 Model โดยภาพรวม มีคุณภาพการปฏิบตั ิงานระดับมาก ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ขั้นตอนการดาเนิ นการ
ตามเป้าหมายคุณภาพ 4 ด้าน (Do) มีคุณภาพการปฏิบตั ิงานระดับมาก
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดง
หลวง โดยใช้ TD 4 Model พบว่า ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยภาพรวม มีความประสงค์ที่จะให้เกิดการปฏิบตั ิงานระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ขั้นตอนการศึกษาสถานการณ์และบริ บทที่เกี่ยวข้อง (Situation)
มีความพึงประสงค์ที่จะให้เกิดการปฏิบตั ิงานระดับมากที่สุด
3. ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดง
หลวง โดยใช้ TD 4 Model มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ 1) บุคลากร (Man) 2) งบประมาณ (Money) และ 3) การวัดผล
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Measurement) ตามลาดับ
4. แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่ง
ซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model ตามกระบวนการ SPDCA ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่1) ขั้นตอนการศึกษาสถานการณ์
และบริ บทที่เกี่ยวข้อง (Situation) 2) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 3) ขั้นตอนการดาเนิ นการตามเป้าหมายคุณภาพ 4 ด้าน
(Do) 4) ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม (Check) และ 5) ขั้นตอนการปรับปรุ งพัฒนา (Action)

อภิปรายผล
1. สภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model ทั้ง 5 ขั้นตอน โดย
ภาพรวม มีคุณภาพการปฏิบตั ิงานระดับมาก พบว่า ขั้นตอนการดาเนินการ (Do) เป็ นขั้นตอนที่มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด ซึ่ งควร
มีการปรับปรุ งเป็ นอันดับแรก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ขาดผูร้ ับผิดชอบในการกากับ ติดตามการดาเนินการตามเป้าหมายหมาย
คุณภาพภาพ 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ดังที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (2562, น. 23-28) กล่าวว่า
การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน เป็ นนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
โดยเน้นการบูรณาการงาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่ งมีแนวทางในการดาเนิ นงานโดยใช้กระบวนการศึกษาตามหลักการบริ หาร
วงจรคุณภาพ SPDCA และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ( 2554) ได้กล่าวว่า การบริ หารสถานศึกษาเป็ น
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะต้องกาหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานไว้อย่างเป็ นระบบ นัก
บริ หาร ที่ดีตอ้ งรู ้จกั เลือกวิธีการบริ หารที่เหมาะสมและ มีประสิ ทธิภาพ เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ การ
บริ หารงาน จะต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุ ไรยา จิ นารง (2554) ผลการวิจยั สรุ ปว่าทักษะการ
บริ หารที่สามารถพยากรณ์การบริ หารงานตามกระบวนการ PDCA คือ ทักษะด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิ คและ ด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการพยากรณ์เท่ากับ .73, .79 และ .79 ตามลาดับ
และทักษะการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ งานวิชาการตามกระบวนการ PDCA อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.01 และ .05 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์เท่ากับ .89 สามารถพยากรณ์การปฏิบตั ิงานวิชาการได้ร้อยละ 79.2 ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .119
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model พบว่า ทั้ง 5
ขั้นตอน โดยภาพรวม มีค วามประสงค์ที่จ ะให้เ กิ ดการปฏิ บตั ิ งานระดับมาก จากผลการวิจ ัย พบว่า ขั้นตอนการศึก ษา
สถานการณ์และบริ บทที่เกี่ยวข้อง (Situation) มีความประสงค์ให้เกิดการปฏิบตั ิมากที่สุด และควรมีการปฏิบตั ิเป็ นอันดับ
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แรก ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรศึกษาเกี่ยวกับบริ บทของโรงเรี ยน อย่างทัว่ ถึงและรอบด้าน
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน การสร้างความร่ วมมือในรู ปแบบของเครื อข่าย การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้มี
ประสิ ทธิภาพ และส่ งเสริ ม พัฒนาครู และบุคลากรให้มีศกั ยภาพ สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังที่ พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผเู ้ รี ยน 4 ด้าน คือ 1) มีทศั นคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มนั่ คง – มีคุณธรรม 3) มีงานทา มีอาชีพ 4) เป็ นพลเมืองดี ซึ่ งสอดคล้องกับ จีระ พระสุ พรรณ (2554)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีประสิ ทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริ หารจัดการ ยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างเครื อข่าย การมีส่วนร่ วม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรู ญ
จับบัง (2555) พบว่า รู ปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก ด้วยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม จะนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การ พัฒนาโรงเรี ยนขนาดเล็ก 4 ด้าน
คือ คุณภาพครู คุณภาพการบริ หารจัดการ คุณภาพนักเรี ยน และคุณภาพการเรี ยนการสอน
3. ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดง
หลวง โดยใช้ TD 4 Model มากที่สุด คือ บุคลากร ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า บุคลากร คือ หัวใจของความสาเร็ จของโรงเรี ยน
การที่โรงเรี ยนมีบุคลากรที่มีความหลากหลายและเชี่ยวชาญแตกต่างกันก็จะก่อให้เกิดความสมดุลและความเหมาะสมของ
การทางานร่ วมกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในด้านเทคนิ คและ
วิธีการปฏิบตั ิงานส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ในโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น ดังที่ ไพรภ รัตนชูวงศ์ (2563) กล่าวว่า
ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในองค์การซึ่งมีความรู ้ความสามารถในการทางานร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย
และวัตถุ ประสงค์ขององค์ก าร สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นาไปสู่ ค วามมัน่ คงเจริ ญ เติ บโตและความส าเร็ จแก่
องค์ก าร ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ พรรณี เรื อ งบุญ (2561) ได้ศึก ษาเรื่ อ ง การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ที่ส่ งผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู สังกัดสา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า 1) การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 2) ประสิ ทธิภาพการสอนของครู
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก 3) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ มีตวั แปรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู
ตามลาดับดังนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการสรรหาและคัดเลือก
ด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และด้านการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตามลาดับ
4. แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก กรณี ศึกษาโรงเรี ยนบ้านทุ่ง
ซางดงหลวง โดยใช้ TD 4 Model
4.1 ขั้นตอนการศึกษาสถานการณ์และบริ บทที่เกี่ยวข้อง (Situation)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มีการกาหนด
ระเบียบการทางานภาระหน้าที่ของแต่ละงานอย่างชัดเจน และส่ งเสริ มการระดมทุนเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาถือว่าเป็ นผูน้ าองค์กรที่มีบทบาทสาคัญ ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรการสร้างความรัก ความสามัคคี
และความศรัทธาให้เกิดแก่ครู และบุคลากร กาหนดระเบียบแบบแผนที่ดีในการทางาน และส่ งเสริ มแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ นการ
ระดมทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาให้เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ พรเทพ โพธิ์ พันธุ์ และคณะ(2563) กล่าวถึง แนว
ปฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็ จด้านการระดมทุน พบว่าองค์ประกอบในการระดมทุนของ
สถานศึกษาที่ประสบความสาเร็ จในการระดมทุน สาหรับโรงเรี ยนประถมศึกษามี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ด้านการ
วางแผนระดมทุน ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการระดมทุน และขั้นตอนที่ 3 กากับ ติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ธาดา ยาวังเสน (2550) ได้ทาวิจยั เรื่ อง การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กในพื้นที่พิเศษ
จังหวัดเชี ยงรายเพื่อ ศึก ษาสภาพการระดมทรั พยากรเพื่อ การจัดการศึก ษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในพื้นที่พิเ ศษจังหวัด
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เชียงราย ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ ในภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่าได้ระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงรายด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์เป็ นบางครั้ง
ส่ วนที่ได้ปฏิบตั ิบ่อยครั้งคือ เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชนประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นในการ
วางแผน การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ประสานงาน ขอรับทุนจากภาคเอกชนและหน่ วยงานราชการ บารุ งรักษา ซ่ อมแซม
การใช้อ าคารสถานที่ ของโรงเรี ยน สารวจและลาดับความสาคัญ ของวัส ดุอุ ปกรณ์ที่จาเป็ นในโรงเรี ยน จัดกิจ กรรมให้
นักเรี ยนศึกษาหาความรู ้จากป่ าไม้และพืชในท้องถิ่น และครู นาทรัพยากร ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาเป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการ
4.2 ขั้นตอนการวางแผน (Plan)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการประชุม วางแผน การดาเนินงาน และกาหนดปฏิทินการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
ครู และบุคลากร เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ การสร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาถือเป็ นบุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญที่สุดในสถานศึกษาที่จะสามารถทาให้เกิดการปฏิรูป
การเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน นาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ดังที่ ศุภลักษณ์ เศษธะพานิ ช (2550,
น. 300) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลสู งสุ ดในการผลักดันและขับเคลื่อนสถานศึกษาก้าวสู่ ความเป็ นเลิศ โดยอาศัย การ
ทางานที่เป็ นระบบ การผลักดันความคิด วิสัยทัศน์ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ สภาพปั จจุบนั ของการ
บริ หารโรงเรี ยน มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่า
ด้านที่มี ค่าเฉลี่ ยสู ง สุ ด คื อ ด้านการน าองค์ก ร แสดงให้ เ ห็ น ว่า ในด้านการนาองค์ก รผูบ้ ริ ห าร ระดับสู งของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล มีบทบาทในการ กาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิ ยมและค่านิ ยมมีแนวโน้มที่จะ เป็ นที่ได้รับความนิ ยมและยอมรับ
จากหน่วยงานภายใน และภายนอก ผลการดาเนินการของโรงเรี ยนเป็ นไปตาม เป้าหมายของแผน/โครงการ/กิจกรรมในแผน
กลยุทธ์ ในด้านระบบธรรมาภิบาล ผูบ้ ริ หารมีการจัดการด้าน การเงินด้วยความโปร่ งใส เป็ นที่ยอมรับ มีการประเมินผล การ
ดาเนินการของผูบ้ ริ หาร/คณะกรรมการบริ หารด้วย ตัวชี้วดั ที่ชดั เจนเพื่อใช้ผลไปปรับปรุ งระบบการนาองค์การ โรงเรี ยนมี
แนวโน้มได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน ที่สาคัญของโรงเรี ยนในด้านการประพฤติปฏิบตั ิและ หลักจริ ยธรรม
4.3 ขั้นตอนการดาเนินการ (Do)
4.3.1 คุณภาพโรงเรี ยน (SMART SHCOOL)
ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาส่ งเสริ มสนับสนุ นงบประมาณด้าน ICT ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมในการบริ หารจัดการสถานศึกษาสู่ ประเทศไทย 4.0 และมีการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะว่า การใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ ห ารจัดการศึก ษา เป็ นปั จจัยสาคัญ ในยุค 4.0 ที่จะทาให้
โรงเรี ยนสามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทา
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการ
วิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนควบคู่กนั ไป ดังที่ เรณู จันทพันธ์ (2557) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัด
การศึก ษาเป็ นสิ่ งส าคัญ ในการบริ ห ารจัดการศึก ษาในยุค ปั จจุ บนั หากมีก ารวางแผนในการบริ ห ารจัดการที่ดีจ ะทาให้
บริ ห ารงานในโรงเรี ยนเป็ นระบบ สะดวก รวดเร็ ว มี ความน่ าเชื่ อ ถือ ในการนาข้อ มูลไปใช้ในการปรั บปรุ งและพัฒนา
สถานศึกษาหลักการสาคัญในการบริ หารจัดการข้อสารสนเทศในโรงเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสิ ฐ เล้ากิจเจริ ญ
(2558) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
คาทอลิก สังกัด สังฆมณฑลราชบุรีเขตเหนือ พบว่า ด้านบุคลากร ในระดับผูบ้ ริ หารควรมีพฤติกรรมผูน้ าทางเทคโนโลยี เพื่อ
นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขา้ มาใช้ในด้านการบริ หารงานโรงเรี ยนและด้านการเรี ยนการสอนโดยกาหนดลงในแผนพัฒนา
ปฏิทินปฏิบตั ิงานประจาปี ของโรงเรี ยน กาหนดเป็ นนโยบาย ตั้งเป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการดาเนิ นงาน เพื่อใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ซึ่งเห็นว่าโรงเรี ยนควรเสริ มสร้างให้ครู มีเจตคติ ที่ดีตอนวัตกรรมทางการศึกษา
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เพื่อมองเห็นถึงความสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานที่ตนรับผิดชอบกาหนดมาตรฐานใน
การทางาน มีเนื้องานรองรับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น แฟ้มสะสมงาน แผนการสอน สื่ อการสอนและควรมีการ
เสริ มแรงหรื อสร้างกาลังใจในการทางาน โดยการให้รางวัลการยกย่องชมเชย การเผยแพร่ ผลงานที่ดีมีคุณภาพสู่ สาธารณชน
4.3.2 คุณภาพครู (SMART TEACHER)
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษาส่ งเสริ มครู ให้มีก ารพัฒนาครู ด้ว ยระบบ TEPE Online และระบบ
ออนไลน์ และส่ งเสริ มสนับสนุ นครู ในการทากิจกรรมชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึก ษาเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน และเป็ นบุคคลที่จาเป็ นต้อ ง
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ อันจะส่ งผลให้ต่อประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึก ษา ซึ่ งกระบวนพัฒนาครู และบุค ลากร
ทางการศึกษาควรมีรูปแบบของการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ได้แก่ ระบบ TEPE Online ระบบออนไลน์ต่าง ๆ และรู ปแบบอื่น
ๆ ที่สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามความต้องการทุกสถานที่ทุกเวลาตามที่ต้ องการด้วยตนเอง ควบคู่กบั การทากิจกรรมชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน ดังที่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ได้กล่าวว่า เนื่ องจากครู ทุกคนมีความต้องการพัฒนางานในหน้าที่อย่างทัว่ ถึง
และเท่าเทียมกันตามศักยภาพ โดยไม่ทิ้งชั้นเรี ยนระบบการพัฒนาครู โดยใช้งานเป็ นฐานด้วยรู ปแบบ e-CLIP สาหรับครู
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตอบสนองความต้องการของครู สอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ ริ หาร
และต้นสังกัดในการ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยไม่ทิ้งผูเ้ รี ยนและให้
เป็ นภาระของเพื่อนครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญยฤทธิ์ ปิ ยะศรี และคณะ (2558) พบว่า ครู ที่มีสมรรถนะการสอนที่ดี
นั้นจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกรู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู ร่ วมกิจกรรมชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
(PLC) และมีเทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างสรรค์วิธีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะและความสามารถที่จะเกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมถึงการเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก เพื่อคู่คิด เพื่อร่ วมทางในการพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ความพร้อม ความสนใจเพื่อให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมได้ จนเกิดองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ตลอดจนฝึ กให้นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการสะท้อนคิดของตนเองเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง และพัฒนาการเรี ยนการ
สอนของครู ผสู ้ อนสู่ ความเป็ นมืออาชีพ โดยมีเงื่อนไขในการสนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนได้แก่ การสอน
งาน (Coaching) การสอนงานเพื่อพัฒนาการรู ้คิด (Cognitive Coach) การเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring) ทั้งนั้นมีเงื่อนไขที่สาคัญ
ในการจัดการเรี ยนรู ้อีกประการหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศที่เป็ นทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยามีส่วนช่วยในการพัฒนา
องค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้
4.3.3 คุณภาพห้องเรี ยน (SMART CLASSROOM)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งเสริ มครู จดั การเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่า การเสริ มสร้างให้นักเรี ยนมีทกั ษะในการคิดแก้ปัญหามีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 และ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษามีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาการคิด แก้ปัญหาให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนได้
ดังที่ สะเต็มศึกษาประเทศไทย (2557) กล่าวว่า แนวทางการจัดการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ และสามารถบูรณา การ
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหารวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรื อผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการ พัฒนาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 เพื่อนาไปใช้แก้ปั ญหาในชีวิตจริ ง
และการประกอบอาชี พในอนาคต สะเต็มศึกษา (STEM Education) จึ งจาเป็ นในส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรมที่มุ่ง
แก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริ ง เพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ทกั ษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นาไปสู่ การสร้างนวัตกรรม
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาทิตยา พูนเรื่ อง (2559) ที่พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใน
การระบุปัญหาขั้นวิเคราะห์ปัญหาขั้นการกาหนดวิธีการเพื่อแก้ปัญหา และขั้นการตรวจสอบผลลัพธ์เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งการจัด
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็ นการมุ่งเน้นเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ก บั นักเรี ยนในการประกอบอาชีพที่มีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้การคิดแก้ปัญหามาช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน และสามารถประกอบอาชีพได้เป็ นอย่างดี
4.3.4 คุณภาพนักเรี ยน (SMART STUDENT)
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่า ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษมีความสาคัญในปั จจุบนั และอนาคต เพราะเป็ น
ภาษาราชการที่สามารถใช้ติดต่อสื่ อสารกันได้ทวั่ โลก ผูเ้ รี ยนจะพัฒนาได้ ต้องเริ่ มจากครู และบุคลากรที่มีคุณภาพ ต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถสื่ อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารได้และสามารถ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษได้อ ย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ ดังที่ ฟาฏิ นา วงศ์เ ลขา (2554) กล่ าวว่า ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาสากลของโลกที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายและเข้ามามีบทบาทสาคัญในวิถีชี วิตของผูค้ นจานวนไม่น้อย จากอิทธิ พลของ
ความก้าวไกลทางด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ส่ งผลให้ภาษาอังกฤษยิง่ ทวีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น เพราะถือเป็ นเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลายรวมถึงการประกอบอาชีพด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไรวินท์ปภา ภัทรวิเศษพันธุ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ผลการใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเรื่ อง
กาลเพื่อการสื่ อสาร สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนโดยใช้ชุด
การสอนภาษาอังกฤษเรื่ อง กาลเพื่อการสื่ อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษเรื่ องกาลเพื่อการสื่ อสารโดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบติดตาม (Check)
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึก ษาส่ ง เสริ ม ให้มีก ารจัดระบบก ากับ ติ ดตามผลการปฏิ บ ัติงานตามจุ ดเน้นและ
ยุทธศาสตร์ ข องโรงเรี ยนจากทั้งภายในและภายนอกองค์ก รโดยก าหนดให้มีผรู ้ ั บผิดชอบรายงานการปฏิ บตั ิ ทั้งก่ อ นระหว่าง-และสิ้ นสุ ด การดาเนิ นการ เพื่อ ให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปั ญหาและความสาเร็ จในการดาเนิ นงานของ
โรงเรี ยน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การดาเนิ นงานตามแผนการปฏิ บตั ิงานและแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ผลสาเร็ จตามเป้าหมายของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกาหนดแนวทางการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดาเนิ นงาน ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึก ษากับครู และบุคลากร
รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน และมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินงานตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังที่ พูนชัย ยาวิราช (2564, น. 89) กล่าวว่า
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จาเป็ นต้องมีการประกันคุณภาพและประเมินมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เป็ นกลไกในการ
ตรวจสอบและกระตุน้ ให้หน่วยงานที่จดั การศึกษามีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา การประกัน
คุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาจึงเป็ นเรื่ องที่มีนัยทั้งในเชิ งความเป็ นเลิศทางการศึกษาและประสิ ทธิ ภาพของ
การบริ ห ารระบบการศึกษาที่ทุก ฝ่ ายต้องช่ว ยกันพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อ ง ซึ่ งสอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ รุ่ งอรุ ณ ไสยโสภณ
(2561) พบว่า การประกันคุณภาพภายในเป็ นระบบที่สถานศึกษาร่ วมกับชุมชนและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกากับ
ดูแลและสนับสนุนส่ งเสริ มของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมัน่ ใจที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐานที่
ตรวจสอบได้ และการมีส่ว นร่ ว มของทุกฝ่ ายที่เ กี่ยวข้อ งว่า ผูเ้ รี ยนทุก คนจะได้รับบริ ก ารด้านการศึกษาที่มีคุ ณภาพจาก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดในมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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4.5 ขั้นตอนการปรับปรุ งพัฒนา (Action)
ส่ งเสริ มครู และบุคลากรให้มีการประเมินผลการดาเนินงาน จัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงาน ทุก
สิ้ นภาคเรี ยน และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและหน่ วยงานต้นสังกัด เพื่อนาผลการการ
ประเมินผลไปปรับปรุ งพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการสรุ ป
ข้อ มูล สารสนเทศเกี่ ย วกับผลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษามีค วามเกี่ ยวข้อ งกับครู ผูร้ ั บผิดชอบที่ต้อ งมี ก ารแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบในการประสานงาน กากับ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุ นให้ทุกฝ่ ายทางานร่ วมกันและเชื่อมโยงเป็ น
ทีม ซึ่ งควรพิจ ารณาตามแผนภูมิโครงสร้ างการบริ หารงาน เพื่อพัฒนาและประเมินคุ ณภาพงานนั้น ดังที่ พูนชัย ยาวิราช
(2564, น. 119) กล่ าวว่า การนาผลการประเมินมาปรั บปรุ งงาน เมื่อแต่ล ะฝ่ ายประเมินผลงานเรี ยบร้อ ย ควรส่ งผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบวิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผล แล้วนาเสนอผลต่อผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อนาไปปรับปรุ ง
แก้ไขการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและบุคลากร เพื่อนาไปวางแผนในระยะต่อไปและมีการจัดทาเป็ นข้อมูลสารสนเทศหรื อ
เขียนรายงานประเมินตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภาศิริ โกฎิสิงห์ และคณะ (2561) พบว่า สภาพการวางแผนกล
ยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่ นระดับมาก ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบตั ิมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบตั ิ
ตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผล รองลงมาคือ ด้านการก าหนดกลยุทธ์ส่วนด้านที่มีการปฏิบตั ิน้อ ยที่สุดคือ ด้านการ
วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม และ แนวทางที่เ หมาะสมในการพัฒ นาการวางแผนกลยุทธ์ ในสถานศึก ษา ด้า นการจัด ตั้ง
คณะกรรมการ การจัดทาแผนกลยุทธ์ควรให้ครู ผู ้ส อนมีส่ ว นร่ ว มในการวิเ คราะห์ ส ภาพปั ญหาและความต้อ งการของ
สถานศึกษา ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมควรนาข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา วิเคราะห์เพื่อพิจารณาในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ นการกาหนดทิศทางการศึกษา ควรให้ชุมชนมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษา และ
การนานโยบายจากต้นสังกัดมาวิเ คราะห์ และก าหนดทิศทางการจัดการศึก ษา ด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมาย สถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมใน การกาหนด วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ด้าน
การกาหนดกลยุทธ์สถานศึกษาควรกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาของสถานศึกษา ด้านการปรับปรุ งและ พัฒนากล ยุทธ์ควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่ วมใน
การปรับปรุ งและพัฒนาแผนกลยุทธ์ดา้ นการปฏิ บตั ิตามแผนกลยุทธ์และการประเมินผลควรกาหนดการรายงานผลการ
ดาเนินงานเป็ นระยะ

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเพิ่มประสิ ทธิภาพด้านคุณภาพโรงเรี ยน โดยสนับสนุ นงบประมาณด้าน ICT
การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการบริ ห ารจัดการสถานศึกษาสู่ ประเทศไทย 4.0 และการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานด้านคุณภาพครู โดยการส่ งเสริ มครู ให้มี
การพัฒนาครู ดว้ ยระบบ TEPE Online และระบบออนไลน์ และส่ งเสริ มสนับสนุ นครู ในการทากิจกรรมชุมชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC)
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเพิม่ ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานด้านคุณภาพห้องเรี ยน โดยการส่ งเสริ มให้
ครู มีการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานด้านคุณภาพนักเรี ยน โดยการส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสาร
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ข้อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านคุณภาพ
ของครู และบุคลกรซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ควรศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริ หารหรื อรู ปแบบการบริ หารหรื อข้อเสนอเชิงนโยบายการบริ หาร
เพื่อการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ ความเป็ นเลิ ศ และเป็ นแนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน
โรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อไป

รายการอ้ างอิง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564).
(พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุ งเทพมหานคร: บริ ษทั พริ กหวานกราฟฟิ ค จากัด
จุรีรัตน์ เสนาะกรรณ. (2562). กระบวนการชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ Active Learning เพื่ อ ยกระดั บ ผล สั ม ฤ ทธิ์ ทา งการ เรี ยนในยุ ค ประเทศไทย 4.0. วารสารศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี . 30(1). 12-23.
นิ ภาพร ทองดา. (2559). การบริ หารคุ ณภาพกับการทางานเป็ นทีมในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร. (วิทยานิ พนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุ งเทพมหานคร: มหาลัยศิลปากร.
พูนชัย ยาวิราช. (2564). กลยุทธ์ก ารบริ ห ารเพื่อ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กรการศึก ษา หลัก การ แนวคิด และ
ความสาเร็ จ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). เชียงราย: คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ไพรภ รัตนชูวงศ์. (2563). กลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรณ์มนุ ษย์ทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). เชียงราย: คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง. (2563). แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี การศึกษา . เชียงราย: โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดง
หลวง.
โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง. (2563). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR).
เชียงราย: โรงเรี ยนบ้านทุ่งซางดงหลวง.
สุ นนั ท์ รุ่ งอรุ ณแสงทอง. (2561). การบริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิ ทธิภาพ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต).
กรุ งเทพมหานคร: มหาลัยศิลปากร.
สมเกี ย รติ ตุ่ น แก้ว . (2564). ศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา. สื บ ค้น 1 กัน ยายน 2564, จาก
https://drive.google.com/file/d/1pKDB9WffpfdO3YQaEMCxyzuPfB83ln4Z/.
สมพงษ์ พรมใจ. (2556). การพัฒนารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ก สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาใน
จังหวัดเลย. (วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต). เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4. (2563). แผนการพัฒนาการการศึกษา. เชียงราย : สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4.

