รับเข้าระบบ :
พิจารณา :
สิ้นสุดกระบวนการ :

4/5/2560
7/6/2560
5/7/2560
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ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2
Strategic Management Network of Cooperation
to Raise Education Quality In Small Primary Schools
In Nan Primary Education Service Area Office 2
ชยพล คายะอุ่น1* พูนชัย ยาวิราช2 สมเกียรติ ตุ่นแก้ว3 และ ไพรภ รัตนชูวงค์4
Chayapon Comyaoun1* Phoonchai Yawirach2 Somkiat Tunkeaw3 and Pirop Rattanachuwang4

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 โดยมีแผนการวิจัยใน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนิน งาน ปัญหาและความ
ต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้บริหาร ครู
วิชาการ ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 และครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษาน่าน เขต 2 จานวน 48 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จานวน 192 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสารวจ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่าร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและสรุ ป สาระส าคั ญ ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาและประเมิ น
ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประชากรและ
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กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จานวน
48 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีแบบสอบถามและจัดประชุมสนทนากลุ่ม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ ขั้นตอนที่ 3
พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ทางการศึกษา จานวน 6 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญตาม
ประเด็น ผลการวิจัยมี ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ก ารบริ หารเครือ ข่ ายความร่ ว มมื อเพื่ อยกระดับ คุ ณภาพการจั ดการศึ กษาในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สภาพการดาเนินงาน ปัญหา
และความต้ อ งการการบริ ห ารเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในโรงเ รี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สาหรับปัญหาการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง จากแบบสอบถาม สรุปประเด็นสาคัญคือ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ได้รับการอบรมพัฒนา ในเรื่อง
การดาเนินการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จานวนครูไม่เพียงพอ ครูมีภาระงาน
สอนและงานมากเกินไป ทาให้ไม่มีเวลาในการปฏิบัติงานตามคาสั่ง ส่วนความต้องการการบริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
จากแบบสอบถาม สรุปประเด็นสาคัญคือ ควรมีการอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการดาเนินตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ต้องการมีครูที่เพียงพอ และ
ต้องการให้มีการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด
การศึกษายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก พบว่ามี 5 ยุทธศาสตร์คือ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนนา 2) ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มี 9 ยุทธศาสตร์คือ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา 6) การบริหารหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัดผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาด
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เล็ก 7) ส่งเสริมการระดมทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษา 8) ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก และ9) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ
4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบการวางแผนและการบริหารจัดการให้ชัดเจน 2) การพัฒนาระบบข้อมูลและ
สารสนเทศด้วย ICT 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ4) การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและ
มีขั้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ 4 ขั้น คือ ขั้น ที่ 1การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ขั้นที่ 2 การจัดทายุทธศาสตร์ ขั้น
ที่ 3 การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การควบคุมและประเมิน ส่วนที่ 3 เป็นการบริหารสู่ความสาเร็จ
คาสาคัญ : ยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ คุณภาพการจัดการศึกษา

Abstract
The purpose of this study was to develop a strategic management network of
cooperation to raise education quality in the small primary schools under Nan Primary Education
Service Area Office II by planning research in three step. Step I study operation the problems
and needs of network of cooperation to promote the quality education in small primary schools
under Nan Primary Education Service Area Office II. Population were administrators, teachers of
the first and second level of small elementary schools in Nan Primary Education Service Area
Office II, totally 48 school. The samples were 192 persons by applying multi-stage sampling. The
tools used in the research was questionnaire, interview and survey data was analyzed by using
percentage, mean, standard deviation, content analysis and summary. Step II examine and
evaluate the strategic management network of cooperation to raise the quality of education in
small schools under Nan Primary Education Service Area Office II was carried out currently.
Samples were representatives of the small schools under Nan Primary Education Service Area
Office II, totally 48 persons who were selected by a specific purpose. Instruments used in this
step were questionnaire and the focus group discussions. Data was analyzed by using
percentage, mean, and standard deviations. Content analysis was adopted for qualitative data.
Step III develop strategic management cooperation network to raise education quality in the
small primary schools under Nan Primary Education Service Area Office II. Samples were the
experts on management strategy in education, totally six persons selected by purposive
sampling. Tool used in the research was the interview. Data was analyzed by using content
analysis and summary on the result.
Strategic management network of cooperation to raise the quality of management
education in small primary schools under Nan Primary Education Service Area Office II: The
problems and needs of network of cooperation to promote the quality education in primary
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school found that the overall was at the moderate level. For the problems of the cooperation
network to promote the quality education in small primary schools, the overall was at the
moderate level. From the questionnaire, the important issues were the lack of knowledge and
understanding, and also lack of the training development. On the network management to raise
the quality of education, cooperation of teacher, teachers were not enough so that there were
too much workload and no time in completing work as required. The needs of cooperation
network to promote the quality education in the elementary schools, the overall was at the
high level. From the questionnaire, the important issues were to be trained teachers to have
the knowledge and understanding of the implementation of strategy management to raise the
quality of education. Cooperation network: they would like to have a teacher adequately and
a budget for supporting departments.
Study on strategic management of network of cooperation to raise the quality of
education in small schools, it was found five strategies included 1) Create educational
opportunities; 2) Improve the quality and standard of education;
3) To develop the
management system, efficient and sustainable; 4) Strengthening, and the availability of an entity
of schools; and 5) Encourage the participation of all sectors in the management study found
that overall at the moderate level.
The developed strategic management network of cooperation to raise education
quality in small primary schools in Nan Primary Education Service Area Office II was consisted of
three main elements. The first part is introduction. The second part is a strategic management
network of cooperation to raise education quality in small primary schools in Nan Primary
Education Service Area Office II which composed of nine strategies: 1. create educational
opportunities and development strategy; 2. quality standard study strategy; 3. development
management system, powerful and sustainable strategic; 4. strengthening, and the availability
of an entity of schools; 5. encourage the participation of all sectors in the study strategy; 6.
administration, curriculum standards and indicators students consistent with the context of the
small school strategic; 7. promote raise sufficient resources in the study; 8. strategy to promote
the use of media technology and innovation that suits a small school; and 9. public relations
and communication. In addition, four aspects were focused: 1) System development planning
and management, make clear; 2) Developing information system with ICT; 3) Development of
teachers and educational personnel; and 4) Involvement of every participants in four steps of
strategic development: the step I monitoring environment; Step II strategy formulation; step II
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strategy implementation; and step IV control and evaluation. Finally, the third part is
management success.
Keywords : Strategy, Collaborative Network Management and Quality of Education

บทนา
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน รัฐบาลมุ่งเน้นการจัดตั้งโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังพบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กจานวน
มากและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี กระทรวงศึกษาธิการ จึง กาหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ลดจานวนโรงเรียนขนาดเล็กให้เหมาะสมกับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดย
กาหนดรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถคงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ที่กาหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
ภาคกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดย
ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย (Ministry of Education, 2003 : 36) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2007
: 18) จึงกาหนดแนวทางการบริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้วยการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถดารงอยู่ตามความจาเป็นอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ สรุปผลนวัตกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบที่
เป็ น แบบอย่ า ง เพื่ อ ให้ ส ามารถขยายผลให้ ก ว้ า งขวางขึ้ น จึ งเสนอแนะให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเงื่ อ นไขในการ
ด าเนิ น การ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ศู น ย์ โ รงเรี ย น (School Center) ยุ ท ธศาสตร์ เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
(Collaborative Networks) และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated
Learning) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือ เป็นทางเลือกสาคัญเพื่อการเป็นศูนย์กลาง (Hub)
ของชุมชนและศูนย์โรงเรียน (School Center) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป
และเป็ น ทางเลื อ กหนึ่ งของผู้ บ ริ ห ารในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ประถมศึกษาขนาดเล็กของประเทศไทย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการทางานร่วมกัน การแบ่งงานกันทา การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน บทบาทของ
ความร่วมมือจะขยายออกไปจากการให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษา ไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง ความ
เข้มแข็งในด้านอื่น ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมควรจัด กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน / องค์กรที่
สมัครใจ ที่จะทากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือภายใต้ หลักการกระจายอานาจและความ
เป็นนิติบุคคล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาทางการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม คล่องตัว สมบูรณ์ เรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป
การศึกษา และควรคานึงถึงองค์ประกอบหลักของเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ การมีสมาชิก ผู้นาเครือข่าย การ
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มีส่วนร่วมของสมาชิก การเรียนรู้ร่วมกัน การลงทุน การสื่อสาร การมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความสนใจ
ร่วมกัน รวมทั้งสมาชิกต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค สมัครใจ การแลกเปลี่ยน การบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานโดยมีจุดหมายร่วมกัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2007 : 14) จากการดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว
ยังพบว่า โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีนักเรียน 120
คน ลงมา มีจานวน 11,720 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.77 ของจานวนโรงเรียนทั้งหมด โดยที่โรงเรียนเหล่านี้
ประสบปั ญ หาในการบริ ห ารจั ด การ ได้ แ ก่ ไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การและจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจากัดหลายประการ เช่น ขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย งบประมาณไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ทาให้โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเ รียน
ค่อนข้างต่า ตลอดจนขวัญและกาลังใจของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไม่ดีพอ ส่งผลให้มีคุณภาพ
การศึกษาค่อนข้างต่า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน ขนาดใหญ่และขนาดกลาง เนื่องจากขาดความพร้อมด้าน
ปัจจัยหลายด้าน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุไว้ 2 ประการคือ
1. นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพต่ากว่านักเรียนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมด้านปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลน สื่อการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง เป็นต้น
2. โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กล่าวคือ การลงทุนค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งตามมาตรฐาน อัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน 1 : 25 แต่
สาหรับโรงเรียนขนาดเล็กมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 8 - 11
จากสภาพการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการ
นายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบัติจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงสภาพปัจจุบันและปัญหา
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการดาเนินงาน ทั้งในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ตกต่าของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากภายนอก รวมทั้ง
เป็นประโยชน์ในการจัดทานโยบายเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็กที่มีรูปแบบการเป็นเครือข่ายที่หลากหลายและแตกต่างกันในด้านบริบทและปัจจัยที่สนับสนุนของโรงเรียน
ขนาดเล็กให้ดีขึ้นสืบไป

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2
ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จานวน 55 โรงเรียน และสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จานวน 48 โรงเรียน โดย
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเขตอาเภอ โดยแยกเขตอาเภอ
จานวน 7 อาเภอ ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยแจกแจงไปตามสัดส่วนของโรงเรียนในแต่ละอาเภอ
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีจับสลากแยกเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในแต่ละอาเภอตามสัดส่วน
ของจานวนโรงเรียนในแต่ละเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ขั้นตอนที่ 4 ทาการสุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มที่ 2 ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1,2 โดยการสุ่ม
อย่างง่าย โดยวิธีจับสลาก ช่วงชั้นละ 1 คน ได้ผู้บริหาร 48 คน ครูวิชาการ 48 คน ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1 48 คน
และครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2 จานวน 48 คน รวมทั้งหมด 192 คน
ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบสารวจ
ค. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ข้างต้น
3. นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอคาแนะนาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในแบบสอบถาม
ของข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการทดลองใช้ กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
5. นาแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่น .99
6. ปรับปรุงและจัดทาแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
ง. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้วิธีการจัดส่งและรับแบบสอบถามกลับคืนทาง
ไปรษณีย์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสารวจนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดย
การเดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากโรงเรียนในกลุ่มตัวอย่าง เก็บแบบสอบถามได้ 192 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100
จ. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละ สาหรับสภาพการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ ปัญหาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ และ
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ความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่วนที่เป็นปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะในแต่ละขั้นตอนที่เป็นแบบปลายเปิด ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่และสรุปสาระสาคัญ และส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์และแบบ
สารวจ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและประเมินยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบนั
ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 จานวน 48 โรงเรียน จานวนผู้บริหาร 48 คนและการประชุมสนทนากลุ่ม เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 แต่ละอาเภอ โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย อาเภอละ 2 โรงเรียน จานวน 14 โรงเรียน จานวนผู้บริหาร 14 คน
ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบสอบถาม 2) จัดการประชุมสนทนากลุ่ม
ค. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม โดยขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามผลในขั้นตอนที่ 1
3. นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขอคาแนะนาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในแบบสอบถามของ
ข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทาการทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
5. นาแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น ได้ค่าความเชื่อมั่น .99
6. ปรับปรุงและจัดทาแบบประเมินที่สมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บข้อมูลต่อไป
ง. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้วิธีการจัดส่งและรับแบบสอบถามกลับคืนทาง
ไปรษณีย์ เก็บแบบสอบถามได้ 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม
จ. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การจัดประชุมสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญ
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ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
3.1 สร้างยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ทางการ
ศึกษา จานวน 6 คน
ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ค. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ก. กาหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
ข. จัดทาร่างแบบสัมภาษณ์
ค. ทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์
ง. ผู้วิจัยแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
ง. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการสัมภาษณ์และบันทึกการสัมภาษณ์ ทั้งในรูปแบบ
บันทึกเป็นเอกสาร และการบันทึกเสียง
จ. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
สรุปสาระสาคัญตามประเด็น
3.2 ตรวจสอบและยืนยันยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา
ก. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา
จานวน 9 คน
ข. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ก) กาหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการข้อมูล
ที่ต้องการ
ข) จัดทาร่างแบบสัมภาษณ์ และรายการข้อคาถามแต่ละประเด็น
ค) ทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์
ง) แก้ไข และปรับปรุงเป็นแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วจึงนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
ง. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ผู้วิจัยติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางโทรศัพท์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือขอความร่วมมือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาหนังสือดังกล่าวพร้อม
ด้วยแบบประเมินยุทธศาสตร์ฉบับร่างและแนวคาถามในการสัมภาษณ์ไปส่งมอบให้
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเองพร้อมทั้งติดต่อนัดหมายเพื่อกาหนดวัน เวลาและสถานที่ใน
การให้สัมภาษณ์
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(3) ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิกาหนด
จ. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามตอนนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนที่เป็นคาถามปลายเปิด ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและ
สรุปสาระสาคัญ แล้วนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ ส่วนข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปสาระสาคัญสาคัญ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงยุทธศาสตร์และการ
นาเสนอยุทธศาสตร์
3.3 นาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการปรับปรุงยุทธศาสตร์และนาเสนอยุทธศาสตร์ โดย
1. สังเคราะห์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากขั้นตอนที่ 3 ตามประเด็นที่ศึกษา
2. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ตามประเด็นของการศึกษา โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจากนั้นจึงจัดทารายงานการวิจัยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้
ความเห็น
4. ปรับปรุงแก้ไข และจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สรุปผลการวิจัยเป็น
3 ขั้นตอน ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 พบว่า มี 5 ยุทธศาสตร์คือ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการ
เป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สาหรับสภาพ
การดาเนินงานการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
2.88) โดยยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัด
ศึกษา ( X = 3.59) และยุท ธศาสตร์ที่ มีการปฏิ บัติต่ าสุด คือ ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ( X = 2.46) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ( X = 2.46)
ส่วนปัญหาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่ อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =
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3.47) โดยยุทธศาสตร์ที่มีปัญหาสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( X = 3.61)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ( X = 3.61) และยุทธศาสตร์ที่มี
ปัญหาต่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา ( X = 3.05) และความต้องการการบริหารเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) โดยยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการ
สูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ( X =
3.65) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ( X = 3.61) และยุทธศาสตร์ที่
มีความต้องการต่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา ( X = 3.51)
2. ผลการศึกษาและประเมินยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
พบว่าโดยภาพรวมรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.67) โดยยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่
1 สร้างโอกาสทางการศึกษา ( X = 3.48) และยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติต่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ( X = 2.26)
3. การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาน่ า น เขต 2 พบว่ า
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนนา 2) ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 และ 3) การบริหารสู่ความสาเร็จ โดย ส่วนนา ประกอบด้วย ความนา วัตถุประสงค์ แนวคิดและ
หลักการและเงื่อนไขของยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ประกอบด้วย 9 ยุทธศาสตร์ ดั งนี้ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการ
เป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 6) การบริหาร
หลัก สูตร มาตรฐาน และตั วชี้วั ดผู้ เรีย นที่ส อดคล้อ งกั บบริ บทของโรงเรีย นขนาดเล็ก 7) ส่งเสริ มการระดม
ทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษา 8) ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 9) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ แต่ละยุทธศาสตร์มีขั้นในการพัฒนา ยุทธศาสตร์
4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ขั้นที่ 2 การจัดทายุทธศาสตร์ ขั้นที่ 3 การนายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ ขั้นที่ 4 การควบคุมและประเมิน มีจุดเน้นที่สาคัญ 4 ด้าน 1) การพัฒนาระบบการวางแผนและการ
บริหารจั ดการให้ ชั ดเจน 2) การพั ฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้ วย ICT 3) การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 4) การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สาหรับการบริหารสู่ความสาเร็จ ประกอบด้วย การบริหาร
สู่ความสาเร็จ แนวทางการนายุทธศาสตร์ไปใช้และเงื่อนไขสู่ความสาเร็จ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยได้นาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. สภาพการดาเนินงาน ปัญหาและความต้องการการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 2 พบว่า
สภาพการดาเนินงานการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติต่าสุด คือยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนยังมีภาระงานต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายส่วนกลางซึ่งมีนโยบายที่มากมายที่โรงเรียนจะต้องปฏิบัติ
ตาม ทาให้การบริหารเครือข่ายความร่วมมือยังดาเนินการได้ไม่เต็มที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suthat (2007 :
ก - ข) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ด้าน อีก 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย คือด้านความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนสาคัญที่สุด ด้านการ
บริห ารจั ดการโรงเรียนเป็ นฐาน (SBM) ด้า นหลั กสูต รสู่ การเรีย นรู้ ด้า นครู และบุค ลากรมือ อาชีพ และด้า น
เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้
ปัญหาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ปั ญ หาสู ง สุ ด คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่มีปัญหาต่าสุด คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะครูยังมีภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน
มาก ประกอบกับการได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอทาให้ปัญหาการบริหารเครือข่ายความร่วมมือยังคงเป็น
ปัญหาอยู่ สอดคล้องกับงานวิจัย Suthat (2007 : ก-ข) ได้ศึกษาวิจั ยเรื่อง การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนขั้น พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนขั้นพื้นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน ระดับมาก 6
ด้าน อีก 2 ด้านอยู่ในระดับปานกลางเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านจากมากไป หาน้อย คือด้านความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้าน
การปฏิรูปการเรียนรู้ : ผู้เรียนสาคัญที่สุด ด้านการบริหาร จัดการโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ด้านหลักสูตรสู่การ
เรียนรู้ ด้านครูและบุคลากรมืออาชีพ และด้าน เทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ไธพัตย์ สุนทรวิภาต (2016 : 23 – 33) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนชายขอบ จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัด
เชียงราย พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองให้ความสาคัญระดับมากกับการที่ชุมชนไม่ให้ความ
ร่วมมือมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนั้นยังพบอีกว่าหน่วยงานของรัฐและเอกชนไม่ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเช่นกัน
ความต้อ งการการบริห ารเครื อข่ ายความร่ว มมื อเพื่อ ยกระดั บคุ ณภาพการจั ดการศึก ษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการสูงสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมใน
การเป็นนิติบุคคล และยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการต่าสุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะโรงเรียนยังเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Thongchai (2008 : 61) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลในกากับของรัฐของต่างประเทศ พบว่า โดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนในลักษณะนี้ มีอานาจในการบริหาร
วิชาการโดยเน้นการ ตอบสนองความต้องการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรเป็นของตนเอง สามารถจัดโปรแกรม
การเรียนการสอนได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน ออกแบบร่วมกันระหว่างครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความ
อิสระจากกฎเกณฑ์และการควบคุมแบบโรงเรียนทั่วไป มีอิสระในการบริหารงานบุคคลที่สถานศึ กษาสามารถ
คัดเลือกครูและกาหนดมาตรฐานสถานศึกษาเป็นของตนเอง มีสถานศึกษาเป็นผู้กาหนดนโยบาย และผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บริหาร สาหรับการบริหารจัดการสถานศึกษาในกากับของไทย พบที่โรงเรียน มหิดลวิทยา
นุสรณ์ (องค์การมหาชน) มีการออกกฎหมายและข้อบังคับในการบริหารจัดการของตนเองเป็นการเฉพาะ ใน
ลักษณะขององค์การมหาชน จึงมีอิสระในการบริหารจัดการที่ชัดเจนเบ็ดเสร็จในฐานะที่เป็นองค์การมหาชน ขึ้น
ตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพียงแต่การจัดการศึกษาต้องจัดให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นสาคัญที่ได้เสนอไว้น่าสนใจ คือ ความสาเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็น
โรงเรียนนิติบุคคลที่เป็นส่วนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลในกากับของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลที่เป็นองค์การมหาชน
หรือโรงเรียนนิติบุคคลในชื่ออื่น ๆ ที่อาจกาหนดขึ้นมา หากแต่อยู่ที่ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จพร้อ มมูล คือ
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถสูงในการกาหนดนโยบายและกากับดูแล อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนมีความสามารถรอบรู้ทางการบริหารจัดการและงานวิชาการ มี
อานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ ครูมีจานวนเพียงพอ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตน มีความรู้สึก
เป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน
2.
ผลการศึกษาและประเมินยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
พบว่ามี 5 ยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือ1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการ
เป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา และ 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ในการปฏิบัติ

148 | Journal of Social Academic
Volume 12 No.1 January-April 2019

พบว่ า โดยภาพรวมรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ สู ง สุ ด คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
สร้างโอกาสทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่มีการปฏิบัติต่าสุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อมในการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมในการ
บริหารเครือข่ายความร่วมมือในหลาย ๆ ประการ ทั้งด้านบุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอและความรู้
ความเข้า ใจในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในโรงเรีย น ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มี ส่วนได้เ สียกับทาง
โรงเรี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Jeera (2011 : 101-107), Office of the Permanent Secretary for Education
(2012 : 15-26), Kwanthip (2014 : 146-152), The Office of the Basic Education Commission (2015
: 82), Jaroon (2012 : 65) ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่าย ในลักษณะ
ดังกล่าวเช่นกัน Ministry of social development and human security
3. ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ดังนี้
องค์ประกอบของยุทศาสตร์ที่กาหนดมีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่า องค์ประกอบหลักของยุทศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้เพราะได้รับการยอมรับทั้ งในเชิงวิชาการและในระดับปฏิบัติการ ดังที่ Eisner (1976 : 192-193) ได้เสนอ
แนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีแนวคิด รูปแบบการประเมินที่เป็นความ
ชานาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมิน ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดั บสูงมาเป็นผู้
วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้
ประเมินอย่างแท้จริง ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้น
เที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆนั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความ
ชานาญของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั่ น เอง ส าหรั บ องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น ส่ ว นน า มี ร ายละเอี ย ดได้ แ ก่ 1) ความน า 2)
วัตถุ ประสงค์ 3) แนวคิ ดและหลักการ 4) เงื่ อนไขของยุ ทธศาสตร์ จะส่ งผลต่อความสาเร็จ ของการบริ หาร
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งทางโรงเรียนควรจะต้องทาการศึกษา ความนา วัตถุประสงค์
แนวคิดและหลั กการและเงื่ อนไขของยุท ธศาสตร์ เพื่ อให้ ยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ ายความร่วมมือเพื่ อ
ยกระดับ คุณ ภาพการจั ดการศึ กษาในโรงเรีย นประถมศึ กษาขนาดเล็ ก สังกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังที่ Ministry of social development
and human security (2017) กล่าวถึง องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ คือ 1) การกาหนดพันธกิจ (Mission) 2)
การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้กับหน่วยงาน 3) การกาหนดประเด็นกลยุทธ์ (Strategy issue) 4) การกาหนด
เป้าประสงค์ (Goal) ของแผนยุทธศาสตร์ 5) การสร้างตัวชี้วัด (Key Performance Identification) 6) การ
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กาหนดค่าเป้าหมาย (Target) สาหรับองค์ประกอบส่วนที่สองคือ ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 2 มี จานวน 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษา 2) พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความพร้อ มในการเป็ นนิ ติบุ คคลของสถานศึก ษา 5) ส่งเสริม การมี ส่ว นร่ วมของทุ กภาคส่ว นในการจั ด
การศึกษา 6) การบริหารหลักสูตร มาตรฐาน และตัวชี้วัดผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก 7)
ส่งเสริมการระดมทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการศึกษา 8) ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก และ 9) การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี
ขั้น ตอนการพั ฒ นา 4 ขั้ น ตอน คื อ 1) การตรวจสอบสภาพแวดล้ อ ม 2) การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ 3) การน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และ 4) การควบคุมและประเมิน มีจุดเน้นที่สาคัญ 4 ด้าน 1) การพัฒนาระบบการวางแผน
และการบริหารจัด การให้ชัดเจน 2) การพัฒนาระบบข้อ มูลและสารสนเทศด้ว ย ICT 3) การพัฒ นาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และ 4) การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดังที่ Stephen P. Robbin (1999 : 239)
กล่าวไว้ว่าการบริหารยุทธศาสตร์มีความสาคัญ 6 ประการคือ 1) ช่วยให้หน่วยงานบริหารการดาเนินงาน หรือ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2) ช่วยให้หน่วยงานบริหารการดาเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน
เป็นสากล เป็นระบบและสอดคล้องกัน 3) ช่วยให้หน่วยงานกาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และเป้าหมายของ
หน่วยงานได้อย่างชัดเจน 4) ช่วยให้หน่วยงานสามารถคาดคะเนปัญหาและหาทางแก้ไขได้ 5) ช่วยให้ผู้บริหาร
ของหน่วยงานมีภาวะผู้นาและมีวิสัยทัศน์กว้างขวาง 6) ช่วยให้การบริหารการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดการบริหารอื่น เช่น แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคารับรองของ
หน่วยงาน และแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและสอดคล้องกับ Sanantip (2003 : 43-49),
Dhamrong (2004 : 47), Jeera (2011 : 101-107), Office of the Permanent Secretary for Education
(2012 : 15-26), Kwuantip (2014: 146-152), The Office of the Basic Education Commission (2015 :
103), Jaroon (2012 : 65), Wheelen and Hunger (2012 : 132) ที่ได้เสนองานวิจัย ยุทธศาสตร์และขั้นใน
การดาเนินการ ไว้ในลักษณะเดียวกันนี้ ส่วนองค์ประกอบที่สาม คือ การบริหารสู่ความสาเร็จมี จานวน 3 ตอน
ได้ แ ก่ 1) การบริ ห ารสู่ ค วามส าเร็ จ 2) แนวทางการนายุ ท ธศาสตร์ ไ ปใช้ 3) เงื่ อ นไขสู่ ค วามส าเร็ จ เพื่ อ ให้
ยุทธศาสตร์การบริ หารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ดังที่ อรชา เขียวมณี (2013 : 81
- 89) กล่าวว่า การบริหารงานให้สาเร็จนั้น ต้องกาหนดแนวทางการดาเนินงานหรือวิธีปฏิบั ติงานที่มีลักษณะเป็น
ความคิดเชิงนามธรรมมาทาให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการ รวมทั้งกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จหรือตัวบ่งชี้ให้มีความชัดเจนด้วย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการจัดทาคู่มือการใช้ยุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา ในระดับโรงเรียน โดยขยายรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนว
ปฏิบัติ ครบถ้ วน สอดคล้องกั บลัก ษณะการจัด องค์ การของโรงเรี ยน สามารถปฏิ บัติได้ ง่าย เหมาะกับ การที่
โรงเรียนจะนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ เพื่อเป้าหมายที่
สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมากที่สุด
2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษาทาความเข้าใจยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง มี
การนายุทธศาสตร์ไปใช้ในโรงเรียนอย่างสมบูรณ์และใช้ตลอดกระบวนการ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการนา
ยุทธศาสตร์ไปใช้อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาและมี
การเผยแพร่ความสาเร็จในการนายุทธศาสตร์ไปใช้
3. ครูผู้สอน ควรนาแนวคิดยุทธศาสตร์และคู่มือการบริหารเครือข่ายความร่วมมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ต่อไป
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะมีการศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและ
ปัจ จัย ที่ เป็ น อุป สรรคต่ อ การนายุท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารเครื อข่ า ยความร่ วมมือ เพื่ อ ยกระดับ คุณ ภาพการจั ด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อที่จะสามารถนายุทธศาสตร์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
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