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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  
สูค่วามเป็นเลศิ 2) เพือ่สร้างและพฒันารปูแบบการบรหิารสถานศกึษาขนาดเล็กสูค่วามเป็นเลศิ โรงเรยีน 
โนนไฮหนองอีกุม้วิทยา 3) เพือ่ทดลองใช้รปูแบบการบรหิารสถานศึกษาขนาดเลก็สูค่วามเป็นเลศิ โรงเรยีน 
โนนไฮหนองอกีุม้วทิยา และ 4) เพ่ือศกึษาความพงึพอใจของกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสียทีม่ต่ีอรปูแบบการบรหิาร
สถานศึกษา ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ด�าเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้  
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สู่ความเป็นเลิศ โดยการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา จากการวิเคราะห์ SWOT  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษากรณีศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กที่ประสบความ
ส�าเร็จ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 
4 โรงเรียน จ�านวน 12 คน ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศ โดยยกร่างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
ก า ร 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมอภิปราย
ให้ความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา และลงข้อสรุปเป็น รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา และประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศกับโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ในปีการศึกษา 2560-
2561 และศึกษาผลที่เกิดจากการการน�ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้
โดยการสัมภาษณ์ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
ระยะที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถาน
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ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติพื้นฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. แนวปฏิบัติที่ดีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ภาวะผู้น�าของ 
ผู้บริหาร การวางแผนกลยทุธ์ การมส่ีวนร่วม ข้อมลูสารสนเทศ และการบรหิารจัดการ ภายใต้กระบวนการ
ขับเคลื่อนด้วยวงจร PDMCAS ได้แก่ 1) การวางแผน(Plan) 2) การปฏิบัติ (Do) 3) การเสริมสร้างขวัญ
ก�าลังใจ (Morale) 4) การตรวจสอบ(Check) การปรับปรุง(Action) และ 5) การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Share) 

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงระบบ
ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีผลการประเมินความเหมาะสม  
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการน�ารปูแบบการบรหิารสถานศึกษาขนาดเลก็สูค่วามเป็นเลศิไปใช้ ส่งผลให้โรงเรยีนโนน
ไฮหนองอีกุ้มวิทยามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี จนปรากฎเป็นผลงานดีเด่นที่ประสบผลส�าเร็จเป็น 
ที่ประจักษ์ เช่น 1) รางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยม 2) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถม
ศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก 3) โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ 4 ปี 
ซ้อน

4. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหาร, การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Abstract

The purposes of this study were to 1) study the best practice of small school ad-
ministration towards excellence 2) creating and developing small school administration 
model towards excellence of Nonhai Nong Eikumwittaya School 3) try out small school  
administration model towards excellence of Nonhai Nong Ekumwittaya School, and  
4) study satisfaction of stakeholders on small school administration model towards excellence 
of Nonhai Nong Ekumwittaya School. The research and development process is divided  
into 4 phases ; Phase 1: studying the best practice of small school administration towards 
excellence analyzing the current conditions, management problems of Non Hai Nong  
Ekumwittaya School using SWOT analysis and the study of small school management  
components towards excellence from relevant documents and researches, and study the 
case studies of successful small schools with their best practices by interviewing 4 school 
administrators., Phase 2: Creating and developing small school administration model towards 
excellence by small school administration model towards excellence drafting, conducting the 
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workshop for school administrators, teachers, educational personnel, school board and 
stakeholders in order to discuss, comment and conclude small school administration 
model towards excellence of Nonhai Nong Ekumwittaya School. The model was evaluated 
the appropriation by five experts., Phase 3: Trying out small school administration model 
towards excellence of Nonhai Nong Ekumwittaya School between 2017-2018 academic 
year and studying the effect of using small school administration model towards excellence 
towards excellence of Nonhai Nong Ekumwittaya School., and Phase 4: Studying  
stakeholders’ satisfaction with small school administration model towards excellence of 
Nonhai Nong Ekumwittaya School using questionnaires. Data was analyzed by content 
analysis and basic statistics.

The results of this research found that:

1. The best practice of small school administration towards excellence of Nonhai 
Nong Ekumwittaya School consisted of six components which were 1) administrator  
leadership 2) strategic planning 3) participation 4) information, and 5) management under 
PDMCAS cycle operation process which were 1) Planning 2) Do 3) Morale-building 4) Check  
5) Action and 6) Share.

2. Small school administration model towards excellence of Nonhai Nong  
Ekumwittaya School was applied by using systematic process consisted of inputs,  
processes, outputs, and outcomes. The result of appropriateness and possibility were at  
the highest level.

3. Nonhai Nong Ekumwittaya School was developed by using small school  
administration model towards excellence of Nonhai Nong Ekumwittaya School. The excellent 
awards which effected from using the model were 1) Excellent IQA Award 2) Small School 
Elementary level Royal School Award and 3) The school with test result of O-NET higher 
than national test result Award which was four years in a row.

4. Stakeholders’ satisfaction with small school administration model towards  
excellence of Nonhai Nong Ekumwittaya School was overall at the highest level.

Keywords: Management model, Administration model towards excellence of school

บทน�า

การศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นก้าวแรกของความ
พยายามที่จะลดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ที่
ส่งผลต่อบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทั้งสตรีเด็ก ชาว

ชนบท คนยากจนในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่ม
น้อยด้อยโอกาส และเด็กเป็นจ�านวนล้านๆ คนที่
ขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงานท�า 
ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกจึงให้ความส�าคัญต่อการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐานของ
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การพฒันา โดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี
และการสือ่สาร ทีน่บัวนัจะทวคีวามรนุแรงเพิม่มาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ละประเทศจึงให้ความส�าคัญต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า  
สร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการได้รับการ
ศึกษาของประชาชน ในชาติให้มากขึ้นตามดัชนี
ความเจริญเติบโตของประเทศ การบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนองตอบความต้องการของ
ประเทศและประชาชนที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
เป็นไปอย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม จงึเป็นความจ�าเป็น
ที่แต่ละประเทศต่างค�า นึงถึงและมุ่งมั่นเพื่อความ
ส�าเร็จ และสานต่อการจัดการศึกษาในระดับการ
ศึกษาที่สูงขึ้นตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดย
เฉพาะการพฒันาการบรหิารจัดการสถานศกึษาให้
มคีวามอสิระ คล่องตัว และมปีระสทิธิภาพ (ส�านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 2) 

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�าหน้าที่จัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับผู ้เรียนกระจายอยู่ทั่ว 
ทุกพื้นที่ของประเทศ จ�านวน 32,879 แห่ง เป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนตั้งแต่ 120 
คนลงมา จ�านวน 15,418 แห่ง จากการส�ารวจ
ของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2557) พบว่า โรงเรยีนขนาดเลก็ส่วนใหญ่มปัีญหา
ท่ีส�าคญัเหมอืนกนั คอื นกัเรียนมคีณุภาพค่อนข้าง
ต�่า เมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น อาจเป็น
เพราะโรงเรยีนขาดความพร้อมทางด้านปัจจยั เช่น 
ครไูม่ครบชัน้เรยีน ขาดแคลนสือ่การเรยีนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียนอาคารประกอบมี
ขนาดเลก็ ห้องเรยีนสภาพทรดุโทรม ตัง้อยู่ในชุมชน
ขนาดเล็กซึ่งไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากร
เพือ่ช่วยสนบัสนนุสถานศึกษา อกีทัง้สภาพแวดล้อม
ของชุมชนเองยังต้องการการพัฒนา นักเรียนมา

จากครอบครวัทีข่าดแคลน ต้องการสนบัสนนุให้ได้
รบัโอกาสทางการศกึษาและโอกาสทีด่ ีสถานศกึษา
บางแห่งขาดแคลนบุคลากรบางรายวิชา ผู้สอนใน
บางช่วงชั้นและอยู่ห่างไกล สถานศึกษายังขาด
ประสทิธผิลในการบรหิารจดัการเมือ่เทยีบกบัสถาน
ศึกษาที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียนซึ่ง
ตามมาตรฐานต้องเป็น 1 ต่อ 25 แต่สถานศึกษา
ขนาดเล็กอัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 ต่อ 8

จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ดังกล่าว ศิริกุล นามศิริ (2552: 4) ได้สรุป 
เบื้องต้นส�าหรับแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน 
ขนาดเล็กเพื่อการพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหา 
การด�าเนินการตามสายงานบังคับบัญชาและขาด
การมส่ีวนร่วมคดิร่วมท�าจากผูป้ฏบิตั ิจึงท�าให้ขาด
การมส่ีวนร่วมและความเป็นเจ้าของระหว่างผูเ้ผชญิ
กับปัญหาในสภาพจริงนั่นคือ โรงเรียนและชุมชน 
สภาพการด�าเนินการจริงของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
โดยแต่ละด้านจะปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งเห็นว่า
เป็นการท�างานแบบแยกส่วน ท�าให้ขาดความเช่ือม
โยงขาดการผสมผสานงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพ 
ผูเ้รยีนในภาพรวม นัน่คอืการขาดระบบการบรหิาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผล
การศึกษาดงักล่าวพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมปัีญหา
หลายปัญหาในทุกด้านทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุ
ที่ส�าคัญคือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการที่จ�ากัดและไม่สามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงส่งผลต่อการพัฒนางานทุกด้าน 
โดยเฉพาะงานวชิาการทีเ่ป็นภารกจิหลักของสถาน
ศึกษา

ปัจจบุนัมโีรงเรยีนจ�านวนมากทีเ่ป็นโรงเรยีน
ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูง แต่ก็มีโรงเรียนอีก 
จ�านวนหนึ่งที่มีสภาพด้อยกว่าซึ่งจ�าเป็นที่ต้องได้
รับการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อ 
ยกระดบัมาตรฐานให้เป็นทีไ่ว้วางใจของผูป้กครอง
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และมีเสถียรภาพการบริหารศึกษาโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งแล้วสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจ�ากัด 
ในการบรหิารจดัการเกอืยทุกๆ ด้าน ดังนัน้การคิด
หารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็น
เลศิจงึเป็นกลไกส�าคญัในการบรหิารการศกึษา เพือ่
ให้โรงเรียนมคีณุภาพได้มาตรฐานและเป็นทีย่อมรบั
ของสงัคม ซึง่เป็นบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษา
โดยตรง โดยการก�าหนดเป็นนโยบายและสร้าง
บรรยากาศในสถานศกึษาไปพร้อมๆ กนั ซึง่ผูบ้รหิาร
นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน
ต่างๆ แล้วยังต้องมีทักษะและความสามารถ 
พื้นฐานเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มองไกล 
มุ ่งมั่นและอดทนซึ่งในการบริหารงานของ 
หน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ หากประสบปัญหาหรอื
ต้องการให้มกีารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขีึน้ผูบ้รหิาร
จะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆ และท�าการปรบัปรุงโครงสร้าง
องค์กรใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและท�าให้องค์กร 
ประสบความส�าเร็จให้มากที่สุด

โรงเรยีนโนนไฮหนองอีกุม้วิทยา เป็นสถาน
ศึกษาขนาดเลก็ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้วิจัยในฐานะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
โรงเรียนสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) โรงเรียนขนาด
เลก็มีต้นทนุในการจดัการเรียนการสอนต่อหวัท่ีสูง
กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ท�าให้ต้องใช้งบประมาณ
ในจ�านวนทีม่ากกว่า หรือจ่ายแพงกว่าในการจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนได้
รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาจากรัฐบาลโดยคิดเป็นเป็นรายหัวนักเรียน
น้อยกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่ส่งผลให้โรงเรยีนขนาด
เลก็ขาดทัง้อุปกรณ์ เทคโนโลยเีพือ่การศกึษาท�าให้
ประสิทธภิาพในการเรียนการสอนลดลง 3) ปัญหา
การขาดแคลนครทูีมี่ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง และ
จ�านวนครไูม่ครบชัน้เรยีน ครไูม่ครบทกุสาขารายวชิา 
ซึง่สภาพปัญหาดงักล่าวท�าให้คณุภาพการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรง

ต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ยัง
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ 

จากเหตผุลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ศึกษาถึงการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศกึษาขนาดเลก็สูค่วามเป็นเลศิ ของโรงเรยีน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อให้ได้
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
และประสทิธผิลการบริารสถานศกึษาทีส่อดคล้อง
กบัความต้องการละความพงึพอใจของผูท้ีเ่กีย่วข้อง
และผู้ใช้บริการทางการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

2. เพือ่สร้างและพฒันารปูแบบการบรหิาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน  
โนนไฮหนองอีกุ ้มวิทยา ส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

3. เพ่ือทดลองใช้รปูแบบการบริหารสถาน 
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสยีทีมี่ต่อรปูแบบการบรหิารสถานศกึษา 
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนอง 
อีกุ้ม วิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วิธีด�าเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
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1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ประสบ 
ความส�าเร็จ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี จ�านวน 4 คน

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถาน
ศึกษาขนาดเล็กที่ประสบความส�าเร็จที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีด้วยตนเองทั้ง 4 โรงเรียน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อความ 
เป็นเลิศ

4.2 วเิคราะห์เนือ้หาจากข้อมลูจากสัมภาษณ์
เพื่อสรุปองค์ประกอบส�าคัญในการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กเพื่อความเป็นเลิศ

ระยะที ่2 การสร้างและพฒันารปูแบบการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ เป็นเลิศ  
โรงเรยีนโนนไฮหนองอกุ้ีมวิทยา ส�านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

1.1 กลุ่มผู้ร่วมอภิปราย การปรับปรุง 
พัฒนา และลงข้อสรุปรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ครู 
บุคลากรทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

1.2 กลุม่ผูท้รงคณุวฒุ ิประเมนิความเหมาะ
สมความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ จ�านวน 5 คน

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา 
และลงข้อสรปุรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาขนาด
เล็กสู่ความเป็นเลิศ แล้วสรุปสาระส�าคัญที่ได้จาก
การประชุม

3.2 น�ารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศพร้อมแบบประเมินไปให้
ผูท้รงคณุวฒิุประเมนิความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา  
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศ

4.2 วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและแปลผลระดับความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ของรปูแบบการบรหิารสถานศกึษา 
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

ระยะที ่3 การทดลองใช้รปูแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน 
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรม 
การสถานศึกษาโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบบันทึกข้อมูลผลที่เกิดจากการน�ารูป
แบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็น
เลศิไปใช้กบัโรงเรยีนโนนไฮหนอง อกีุม้วทิยา ใน 3 
ประเดน็ คอื คณุภาพครู คณุภาพสถานศกึษา และ
คุณภาพนักเรียน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

บันทึกข้อมูลผลท่ีเกิดจากการน�ารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ไปใช้กับโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาใน 3 
ประเด็น คือ คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา  
และคุณภาพนักเรียน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลรางวัล เกียรติบัตร
ที่เกี่ยวกับคุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา และ
คุณภาพนักเรียน 

ระยะที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของ
กลุ่มผูม้ส่ีวนได้เสียท่ีมต่ีอรปูแบบการบรหิารสถาน
ศึกษา ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรม 
การสถานศึกษาโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมต่ีอรปูแบบ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

สอบถามความพึงพอใจของครู บุคลากร 
ทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาที่ต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วเิคราะห์ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
แล้วแปลผลระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร
ทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาที่ต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

ผลการวิจัย

1. แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบรหิารสถานศกึษา
ขนาดเลก็สูค่วามเป็นเลศิ ประกอบด้วย ภาวะผูน้�า
ของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม 
ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ภายใต้
กระบวนการขับเคล่ือนด้วยวงจร PDMCAS ได้แก่ 
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การเสริม
สร้างขวัญก�าลงัใจ (Moral) การตรวจสอบ (Check) 
การปรบัปรงุ (Action) และการเผยแพร่ แลกเปลีย่น
เรียนรู้ (Share) 

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เลก็สูค่วามเป็นเลศิ โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้ วทิยา 
เป็นกระบวนการบริหารจดัการตามแนวคดิเชิงระบบ
ประกอบด้วย 

2.1 ปัจจยัน�าเข้า ได้แก่ 1) นโยบาย สพฐ. 
2) นโยบาย “ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก” 3) 4 M 
(MAN MONEY MATERIAL MANAGEMENT) 
4) INNOVATION 5) ผลการประเมินภายนอก
รอบ 3 6) บรบิท ร.ร. โนนไฮหนองอีกุม้วทิยา ฯลฯ

2.2 กระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แก่
วงจร PDMCAS การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
(Do) การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ (Moral) การ
ตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง (Action) และ
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) 

2.3 ผลผลติ ได้แก่ คณุภาพผู้เรียน คณุภาพ
ครู และคุณภาพสถานศึกษา

2.4 ผลลัพธ์ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่เป็นเลิศและผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ 
พบว่า มคีวามเหมาะสม และความเป็นไปได้อยูใ่น
ระดับมากที่สุด ทั้งสองด้าน

3. ผลการน�ารูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้ ส่งผลให้ 
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยามีการพัฒนาไป 
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ในทศิทางทีดี่ จนปรากฎเป็นผลงานดีเด่นท่ีประสบ
ผลส�าเรจ็เป็นทีป่ระจกัษ์ เช่น 1) รางวลั IQA Award 
ระดับยอดเย่ียม 2) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษาสถานศกึษาขนาดเลก็ 4) โรงเรยีน
ทีม่ผีลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET) สงูกว่าระดับ
ชาติ 4 ปี ซ้อน

4. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อ
ต่อรปูแบบการบรหิารสถานศกึษา ขนาดเล็กสูค่วาม
เป็นเลศิ โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยา ส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 
เป็นกระบวนการบรหิารจดัการตามแนวคดิเชงิระบบ 
ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยน�าเข้า ได้แก่ 1) นโยบาย 
สพฐ. 2) นโยบาย “ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก”  
3) 4 M (MAN MONEY MATERIAL  
MANAGEMENT) 4) INNOVATION 5) ผลการ

ประเมินภายนอกรอบ 3 และ 6) บริบท ร.ร.  
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ฯลฯ

2. ด้านกระบวนการ ในการขับเคลื่อนใช้
วงจร PDMCAS ประกอบดวย การวางแผน (Plan) 
การปฏิบัติ (Do) การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ 
(Moral) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง
(Action) และการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Share) 

3. ด้านผลผลิต ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา

4. ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ สถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีเป็นเลิศในการน�ารูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ: โรงเรียนโนนไฮ 
หนองอกีุม้วทิยาไปใช้ มปัีจจยัความส�าเร็จประกอบ
ด้วย หลกัธรรมาภบิาลในองค์กร บรรยากาศองค์กร 
ภาคเีครอืข่าย และการท�างานเป็นทมี โดยให้ความ
ส�าคัญกับการขับเคล่ือนภายใต้องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ซึ่ง
ได้แก่ ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ 

ภำพประกอบ 1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ: โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
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การมส่ีวนร่วม ข้อมลูสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการ 
PDMCAS อย่างต่อเนื่อง 

อภิปรายผล

ผลการวจิยั รปูแบบการบรหิารสถานศกึษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนอง 
อีกุ้มวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีประเด็นน่าสนใจน�ามา
อภิปรายผล ดังนี้ 

1. แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการบริหารสถานศกึษา
ขนาดเลก็สูค่วามเป็นเลศิ ประกอบด้วย ภาวะผูน้�า
ของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม 
ข้อมลูสารสนเทศ และการบรหิารจดัการ ทัง้นีอ้าจ
เนื่องมาจาก สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว สังคมโลกมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดมากขึ้น 
จนเป็นสภาพไร้พรมแดน มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ และการพัฒนาคนโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ทัดเทียมกัน
โดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่
จ�าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
และมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น 
การยกระดบัคณุภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จงึ
มคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิการให้ครอบคลมุทกุระบบ 
ทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน

เพือ่ให้สามารถพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนไปสู่
การแข่งขันระดับสากลได้ ในการบรหิารถานศึกษา
สูค่วามเป็นเลศินัน้ ผู้บรหิาร บคุลากรและผู้ทีม่ส่ีวน
เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีภาวะผู้น�า 
มีการวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจาก 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ภายใต้ข้อมลูสารสนเทศ และการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพเพ่ือให้คุณภาพของ
นักเรยีนมมีาตรฐาน ดงันัน้การบรหิารสถานศกึษา
สู่ความเป็นเลิศ ควรด�าเนินการตามองค์ประกอบ 

4 องค์ประกอบ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ด้วยวงจร PDMCAS ได้แก่ การวางแผน (Plan) 
การปฏิบัติ (Do) การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ 
(Moral) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง 
(Action) และการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(Share) ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
และคุณลักษณะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอร่าม วัฒนะ (2561: 123)  
พบว่า องค์ประกอบการบรหิารสถานศกึษาสูค่วาม
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวดัได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผูน้�าของ
ผู้บริหาร 2) คุณภาพครู 3) การวางแผนกลยุทธ์ 
4) เครือข่ายความร่วมมือ 5) คุณภาพนักเรียน  
6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาบุคลากร และ
ฉวีวรรณ เฟื่องทอง (2562: 40-41) พบว่า  
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คอื ด้านการประกนั
คณุภาพการศกึษาและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ 
ตดิตาม และประเมนิผลการศกึษา ด้านการส่งเสรมิ
การพฒันา การใช้สือ่ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการ
ศึกษา และด้านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบ
การเรียนรู้

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เลก็สูค่วามเป็นเลศิ โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้ วทิยา 
เป็นกระบวนการบริหารจดัการตามแนวคดิเชิงระบบ
ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
และผลลัพธ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารเชิง
ระบบเป็นกระบวนการหนึง่ทีส่ามารถน�าไปประยุกต์
ใช้กบัการบรหิารงานในองค์การประเภทต่างๆ ท�าให้
ผูบ้รหิารเข้าใจถงึความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกบั
สภาพแวดล้อมภายนอก บริหารลักษณะองค์รวม
เป้าหมาย กระบวนการระบบย่อย องค์ประกอบ
ต่างๆ มปีฏสิมัพนัธ์กนั มกีารปฏบิตังิานแลกเปลีย่น



52 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 3 September - December 2021

ข่าวสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการบริหาร การ
บรหิารเชงิระบบวธิกีารนีท้�าให้การด�าเนนิงานตาม
ระบบบรรลุตามเป้าหมาย ตามขั้นตอนที่วางไว้ ใช้
เวลา งบประมาณบุคลากรมีประสิทธิภาพและคุ้ม
ค่ามากทีส่ดุ นอกจากนัน้แนวคดิเชงิระบบเชงิระบบ
ยังมีข้อดี 3 ประการ คือ 1) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
สามารถก�าหนดกรอบการท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถมองเห็น กระบวนการ
ท�างานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 2) ส่งเสริมการ
ท�างานเป็นทมี เนือ่งจากสามารถสือ่สารกระบวนการ
ท�างานทุกข้ันตอนกบัทีมงาน ได้กระจ่างชดั ซึง่ท�าให้
สามารถอธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ ในมมุมองทีก่ว้าง 3) ท�าให้มองเหน็สิง่ท่ีเกดิ
ขึ้น หรือสิ่งที่ก�าลังปฏิบัติอยู่ ความผิดพลาดต่างๆ 
ทีเ่กดิจากระบบ จะท�าให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจน
และหาวิธีแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที ซึ่งเป็นผลดี 
ทัง้ในระยะสัน้และระยาว และ 4) ท�าให้การท�างาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีความถูกต้อง 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทันตามเวลาที่ก�าหนดและผล
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
ทัง้สองด้าน ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูว้จิยัด�าเนนิการ
สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลศิตามกระบวนการและระเบยีบวธิวีจิยั
ตามข้ันตอน โดยเริม่จากการวเิคราะห์สภาพปัจจบุนั
ปัญหาการบรหิารจัดการของโรงเรยีนโนนไฮหนอง
อีกุ้มวิทยา จากการวิเคราะห์ SWOT การศึกษา
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และศกึษากรณศีกึษาสถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีประสบ
ความส�าเร็จ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร จ�านวน 4 คน จากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มา
สังเคราะห์จนได้องค์ประกอบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ แล้วจึงน�า
ไปยกร่างเป็นรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาขนาด

เล็กสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม
วิทยา นอกจากนั้นยังมีการร่วมวิพากษ์จากกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือปรับปรุง พัฒนาจนได ้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศท่ีมีความสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อน�ารูปแบบ 
ดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของ 
รปูแบบจงึท�าให้มคีวามเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของปรีชา ดาวเรือง (2561: 47-48) พบว่า
กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ 
สถานศึกษาเอกชนในภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของอร่าม วัฒนะ (2561: 123) พบว่า  
รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของ
โรงเรยีน สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั มคีวาม
ถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ผลการน�ารูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้ ส่งผลให้โรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยามีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดี จนปรากฎเป็นผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส�าเรจ็เป็นท่ีประจักษ์ เช่น 1) รางวลั IQA Award 
ระดับยอดเย่ียม 2) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
ระดบัประถมศึกษาสถานศกึษาขนาดเลก็ 4) โรงเรยีน
ท่ีมีผลการทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) สูงกว่าระดับ
ชาติ 4 ปี ซ้อน

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากโรงเรยีนโนนไฮหนอง
อกีุม้วทิยา มผีูบ้ริหารทีม่ภีาวะผูน้�า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแล้วภาวะผู้น�าด้านวิชาการ ที่สามารถแนะน�า 
ช่วยเหลือครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี มีการจัดท�าและใช้แผนกลยุทธ์
ในการขับเคล่ือนงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคลือ่นงานต่างๆ โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศตลอด
จนเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ช่วยในการบรหิารจดัการ
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และการจดัการเรยีนการสอน และท่ีส�าคญัซ่ึงเปรยีบ
เสมือนหัวใจของการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ คือ วงจร 
PDMCAS ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 
(Do) การเสริมสร้างขวัญก�าลังใจ (Moral) การ
ตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง (Action) และ
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ประยุกต์มาจากวงจรคุณภาพ PDCA ของ 
เดมมิง่ โดยมปัีจจยัความส�าเรจ็ท่ีส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
บรรยากาศองค์กร ภาคีเครือข่าย และการท�างาน
เป็นทีม ซึ่งผลจากการบริหารจัดการตามรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรยีนโนนไฮหนอง อกุ้ีมวิทยา อย่างต่อเนือ่ง
ตลอดระยะเวลา 2 ปี จึงส่งผลให้โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยามีคุณภาพสูงขึ้น ดังจะเห็นจาก 
ผลกระทบทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการตามรปูแบบ
ดังกล่าว ท�าให้โรงเรียน นักเรียน คณะครู และ 
ผู้บริหาร ได้รับค�ายกย่อง ชมเชย เกียรติบัตร  
โล่ห์รางวลั จากหน่วยงานต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีบ่่งบอก
ถึงคุณภาพและความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สอดคล้องกบัท่ี สมศกัดิ ์ดลประสทิธิ ์(2541: 11) 
ท่ีกล่าวว่า โรงเรยีนทีม่คุีณภาพจะแสดงออกให้เหน็
ถึง “มิติแห่งคุณภาพ (Quality Dimensions)”  
ในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โรงเรียนมีชื่อเสียง
เป็นท่ีประจักษ์ ผู้รับบริการ/หน่วยงานยอมรับ  
ในคณุภาพ ของโรงเรยีน Reputation or Perceived 
Quality)เป็นโรงเรียนทีท่กุคนยอมรบัว่าจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตามที่คาดหวังไว้

4. กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามพงึพอใจ
ต่อต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 
ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ 
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก ผลทีเ่กดิจากการน�า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ

เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังน้ี 1) คุณภาพครู 
ผลการบริหารจัดการท�าให้ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อ 
เทคโนโลยี มาช่วยชดเชยและแก้ปัญหาในประเด็น
ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และครูไม่ครบชั้น  
2) คุณภาพนักเรียน เมื่อครูมีคุณภาพสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพก็ย่อมส่งผล
ดีต่อคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีความรู ้ 
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบ
การทางศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที ่6 สงูขึน้กว่าปีทีผ่่านมาและสงูกว่าระดบั
ประเทศ และเมื่อส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ก็ได้รับ
รางวัลทุกปี 3) คุณภาพสถานศึกษา เมื่อครูและ
นักเรียนมีคุณภาพก็ย่อมส่งผลให้สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาด้วย ซึ่งจากข้อมูลผลที่เกิดขึ้นจาก
การน�ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศมาใช้ ท�าให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจต่อต่อรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�าผลการวจิยั
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้การใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ เกดิประสิทธผิล
ยิ่งขึ้นควรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 การน�ารปูแบบการบรหิารสถานศกึษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้ ผู้บริหารควรศึกษา
รายละเอียดของรูปแบบฯ จากคูม่อืการใช้รปูแบบฯ 
เพือ่ให้เกดิความเข้าใจอย่างละเอยีดในทกุประเดน็
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เนือ้หา และควรมกีารปรบัใช้ให้สอดคล้องกบับรบิท
ของชมุชนและท้องถิน่เพือ่ให้ผลการใช้เกดิประโยชน์
สูงสุด 

1.2 รปูแบบการบรหิารสถานศกึษาขนาด
เล็กสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม
วิทยาที่สร้างและพัฒนาขึ้นคร้ังนี้ประสบผลส�าเร็จ
ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ คือ หลักธรรมาภิบาลใน
องค์กร บรรยากาศองค์กร ภาคีเครือข่าย และการ
ท�างานเป็นทีม ซึ่งผู้บริหารตั้งให้ความส�าคัญกับ 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย 

1.3 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาควรน�ารปูแบบการบริหารสถานศกึษาขนาด
เล็กสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม
วทิยาไปให้สถานศกึษาขนาดเลก็ในสงักัดน�าไปปรบั

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให ้
สูงขึ้น

2. ข้อเสนอแนะส�าหรบัการวจัิยครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อถอด
บทเรียนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
สูค่วามเป็นเลศิเพือ่ให้เห็นมติใินการพฒันในเชงิลกึ
จากการสังเกตปรากฏการณ์ และสัมภาษณ์กลุ่ม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที ่
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศ

2.3 ควรมีการวิจัยรูปแบบการสร้างภาคี
เครือข่ายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
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