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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
สูค่ วามเป็นเลิศ 2) เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศ โรงเรียน
โนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา 3) เพือ่ ทดลองใช้รปู แบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศ โรงเรียน
โนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา และ 4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ตี อ่ รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ด�ำเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สู่ความเป็นเลิศ โดยการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบันปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา จากการวิเคราะห์ SWOT
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษากรณีศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็กที่ประสบความ
ส�ำเร็จ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
4 โรงเรียน จ�ำนวน 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�ำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศกับโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ในปีการศึกษา 25602561 และศึกษาผลที่เกิดจากการการน�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้
โดยการสัมภาษณ์ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ครู คณะกรรมการสถาน
1
1

ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาช�ำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโนนไฮ หนองอีกุ้มวิทยา สพป.กส. 1  
Director of special education institutions, Noonhai Nonge-khom Wittaya School, Kalasin Primary Educational Service Area
Office 1

44

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

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติพื้นฐาน
ผลการวิจัย พบว่า
1. แนวปฏิบัติที่ดีการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำของ
ผูบ้ ริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การมีสว่ นร่วม ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ภายใต้กระบวนการ
ขับเคลื่อนด้วยวงจร PDMCAS ได้แก่ 1) การวางแผน(Plan) 2) การปฏิบัติ (Do) 3) การเสริมสร้างขวัญ
ก�ำลังใจ (Morale) 4) การตรวจสอบ(Check) การปรับปรุง(Action) และ 5) การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Share)
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงระบบ
ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ โดยมีผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการน�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศไปใช้ ส่งผลให้โรงเรียนโนน
ไฮหนองอีกุ้มวิทยามีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี จนปรากฎเป็น ผลงานดีเด่นที่ประสบผลส�ำเร็จเป็น
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 administration 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

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564
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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�ำ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นก้าวแรกของความ
พยายามที่จะลดความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ที่
ส่งผลต่อบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทั้งสตรีเด็ก ชาว

ชนบท คนยากจนในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่ม
น้อยด้อยโอกาส และเด็กเป็นจ�ำนวนล้านๆ คนที่
ขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงานท�ำ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงให้ความส�ำคัญต่อการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเพื่อเป็นฐานของ
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การพัฒนา โดยเฉพาะฐานการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี
และการสือ่ สาร ทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงเพิม่ มาก
ขึ้นเรื่อยๆ แต่ละประเทศจึงให้ความส�ำคัญต่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการได้รับการ
ศึกษาของประชาชน ในชาติให้มากขึ้นตามดัชนี
ความเจริญเติบโตของประเทศ การบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนองตอบความต้องการของ
ประเทศและประชาชนที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ
เป็นไปอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม จึงเป็นความจ�ำเป็น
ที่แต่ละประเทศต่างค�ำ นึงถึงและมุ่งมั่นเพื่อความ
ส�ำเร็จ และสานต่อการจัดการศึกษาในระดับการ
ศึกษาที่สูงขึ้นตามทิศทางการพัฒนาประเทศ โดย
เฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้
มีความอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 2)
ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�ำหน้าที่จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนกระจายอยู่ทั่ว
ทุกพื้นที่ของประเทศ จ�ำนวน 32,879 แห่ง เป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนในระดับอนุบาลและ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนตั้งแต่ 120
คนลงมา จ�ำนวน 15,418 แห่ง จากการส�ำรวจ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2557) พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มปี ญ
ั หา
ทีส่ ำ� คัญเหมือนกัน คือ นักเรียนมีคณ
ุ ภาพค่อนข้าง
ต�่ำ เมื่อเทียบกับสถานศึกษาขนาดอื่น อาจเป็น
เพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น
ครูไม่ครบชัน้ เรียน ขาดแคลนสือ่ การเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียนอาคารประกอบมี
ขนาดเล็ก ห้องเรียนสภาพทรุดโทรม ตัง้ อยูใ่ นชุมชน
ขนาดเล็กซึ่งไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากร
เพือ่ ช่วยสนับสนุนสถานศึกษา อีกทัง้ สภาพแวดล้อม
ของชุมชนเองยังต้องการการพัฒนา นักเรียนมา

จากครอบครัวทีข่ าดแคลน ต้องการสนับสนุนให้ได้
รับโอกาสทางการศึกษาและโอกาสทีด่ ี สถานศึกษา
บางแห่งขาดแคลนบุคลากรบางรายวิชา ผู้สอนใน
บางช่วงชั้นและอยู่ห่างไกล สถานศึกษายังขาด
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเมือ่ เทียบกับสถาน
ศึกษาที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียนซึ่ง
ตามมาตรฐานต้องเป็น 1 ต่อ 25 แต่สถานศึกษา
ขนาดเล็กอัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 ต่อ 8
จากสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ดังกล่าว ศิริกุล นามศิริ (2552: 4) ได้สรุป
เบื้องต้นส�ำหรับแนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อการพัฒนา คือ การแก้ไขปัญหา
การด�ำเนินการตามสายงานบังคับบัญชาและขาด
การมีสว่ นร่วมคิดร่วมท�ำจากผูป้ ฏิบตั ิ จึงท�ำให้ขาด
การมีสว่ นร่วมและความเป็นเจ้าของระหว่างผูเ้ ผชิญ
กับปัญหาในสภาพจริงนั่นคือ โรงเรียนและชุมชน
สภาพการด�ำเนินการจริงของโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติในภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน
โดยแต่ละด้านจะปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งเห็นว่า
เป็นการท�ำงานแบบแยกส่วน ท�ำให้ขาดความเชือ่ ม
โยงขาดการผสมผสานงานที่จะส่งผลต่อคุณภาพ
ผูเ้ รียนในภาพรวม นัน่ คือการขาดระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผล
การศึกษาดังกล่าวพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีปญ
ั หา
หลายปัญหาในทุกด้านทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเหตุ
ที่ส�ำคัญคือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการที่จ�ำกัดและไม่สามารถจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิผล จึงส่งผลต่อการพัฒนางานทุกด้าน
โดยเฉพาะงานวิชาการทีเ่ ป็นภารกิจหลักของสถาน
ศึกษา
ปัจจุบนั มีโรงเรียนจํานวนมากทีเ่ ป็นโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพสูง แต่ก็มีโรงเรียนอีก
จํานวนหนึ่งที่มีสภาพด้อยกว่าซึ่งจําเป็นที่ต้องได้
รับการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานให้เป็นทีไ่ ว้วางใจของผูป้ กครอง
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และมีเสถียรภาพการบริหารศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแล้วสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีข้อจ�ำกัด
ในการบริหารจัดการเกือยทุกๆ ด้าน ดังนัน้ การคิด
หารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศจึงเป็นกลไกสาํ คัญในการบริหารการศึกษา เพือ่
ให้โรงเรียนมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม ซึง่ เป็นบทบาทของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โดยตรง โดยการกําหนดเป็นนโยบายและสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษาไปพร้อมๆ กัน ซึง่ ผูบ้ ริหาร
นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานด้าน
ต่างๆ แล้วยังต้องมีทักษะและความสามารถ
พื้นฐานเกี่ยวกับความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์มองไกล
มุ ่ ง มั่ น และอดทนซึ่ ง ในการบริ ห ารงานของ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ หากประสบปัญหาหรือ
ต้องการให้มกี ารเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ้ ผูบ้ ริหาร
จะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆ และทาํ การปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็จให้มากที่สุด
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา เป็นสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้บริหารสถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของ
โรงเรียนสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) โรงเรียนขนาด
เล็กมีตน้ ทุนในการจัดการเรียนการสอนต่อหัวทีส่ งู
กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ท�ำให้ต้องใช้งบประมาณ
ในจ�ำนวนทีม่ ากกว่า หรือจ่ายแพงกว่าในการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนได้
รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาจากรัฐบาลโดยคิดเป็นเป็นรายหัวนักเรียน
น้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่สง่ ผลให้โรงเรียนขนาด
เล็กขาดทัง้ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาท�ำให้
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง 3) ปัญหา
การขาดแคลนครูทมี่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทาง และ
จ�ำนวนครูไม่ครบชัน้ เรียน ครูไม่ครบทุกสาขารายวิชา
ซึง่ สภาพปัญหาดังกล่าวท�ำให้คณ
ุ ภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพส่งผลโดยตรง
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ต่อคุณภาพของผู้เรียน ดังจะเห็นได้จากข้อมูลผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ยัง
ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับ ประเทศ
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาถึงการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศ ของโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อให้ได้
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และประสิทธิผลการบริารสถานศึกษาทีส่ อดคล้อง
กับความต้องการละความพึงพอใจของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และผู้ใช้บริการทางการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
2. เพือ่ สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
โนนไฮหนองอี กุ ้ ม วิ ท ยา ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3. เพือ่ ทดลองใช้รปู แบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ตี อ่ รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนอง
อีกุ้ม วิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
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1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ประสบ
ความส�ำเร็จ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี จ�ำนวน 4 คน
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถาน
ศึกษาขนาดเล็กที่ประสบความส�ำเร็จที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีด้วยตนเองทั้ง 4 โรงเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ
4.2 วิเคราะห์เนือ้ หาจากข้อมูลจากสัมภาษณ์
เพื่อสรุปองค์ประกอบส�ำคัญในการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กเพื่อความเป็นเลิศ
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ เป็นเลิศ
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 กลุ่ม ผู้ร่วมอภิปราย การปรับปรุง
พัฒนา และลงข้อสรุปรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ครู
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
1.2 กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะ
สมความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ จ�ำนวน 5 คน
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนา
และลงข้อสรุปรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กสู่ความเป็นเลิศ แล้วสรุปสาระส�ำคัญที่ได้จาก
การประชุม
3.2 น�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศพร้อมแบบประเมินไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้ของรูปแบบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์เนื้อหาสรุปประเด็นความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศ
4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและแปลผลระดั บ ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ระยะที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรม
การสถานศึกษาโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบบันทึกข้อมูลผลที่เกิดจากการน�ำรูป
แบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็น
เลิศไปใช้กบั โรงเรียนโนนไฮหนอง อีกมุ้ วิทยา ใน 3
ประเด็น คือ คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา และ
คุณภาพนักเรียน
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
บันทึกข้อมูลผลที่เกิดจากการน�ำรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ไปใช้กับโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาใน 3
ประเด็น คือ คุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา
และคุณภาพนักเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลรางวัล เกียรติบัตร
ที่เกี่ยวกับคุณภาพครู คุณภาพสถานศึกษา และ
คุณภาพนักเรียน
ระยะที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของ
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีม่ ตี อ่ รูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษา ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรม
การสถานศึกษาโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
สอบถามความพึงพอใจของครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาที่ต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แล้วแปลผลระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาที่ต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
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ผลการวิจัย
1. แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ำ�
ของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม
ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ภายใต้
กระบวนการขับเคลือ่ นด้วยวงจร PDMCAS ได้แก่
การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การเสริม
สร้างขวัญก�ำลังใจ (Moral) การตรวจสอบ (Check)
การปรับปรุง (Action) และการเผยแพร่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ (Share)
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กสูค่ วามเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา
เป็นกระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดเชิงระบบ
ประกอบด้วย
2.1 ปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่ 1) นโยบาย สพฐ.
2) นโยบาย “ปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็ก” 3) 4 M
(MAN MONEY MATERIAL MANAGEMENT)
4) INNOVATION 5) ผลการประเมินภายนอก
รอบ 3 6) บริบท ร.ร. โนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา ฯลฯ
2.2 กระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แก่
วงจร PDMCAS การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
(Do) การเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ (Moral) การ
ตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง (Action) และ
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share)
2.3 ผลผลิต ได้แก่ คุณภาพผูเ้ รียน คุณภาพ
ครู และคุณภาพสถานศึกษา
2.4 ผลลัพธ์ ได้แก่ สถานศึกษาขนาดเล็ก
ที่เป็นเลิศและผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ทั้งสองด้าน
3. ผลการน�ำรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้ ส่งผลให้
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยามีการพัฒนาไป
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ: โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

ในทิศทางทีด่ ี จนปรากฎเป็นผลงานดีเด่นทีป่ ระสบ
ผลส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ เช่น 1) รางวัล IQA Award
ระดับยอดเยี่ยม 2) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก 4) โรงเรียน
ทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับ
ชาติ 4 ปี ซ้อน
4. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อ
ต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กสูค่ วาม
เป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
เป็นกระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดเชิงระบบ
ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านปัจจัยน�ำเข้า 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�ำลังใจ
(Moral) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง
(Action) และการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Share)
3. ด้านผลผลิต ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพครู และคุณภาพสถานศึกษา
4. ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ สถานศึกษาขนาด
เล็กที่เป็นเลิศในการน�ำรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ: โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกมุ้ วิทยาไปใช้ มีปจั จัยความส�ำเร็จประกอบ
ด้วย หลักธรรมาภิบาลในองค์กร บรรยากาศองค์กร
ภาคีเครือข่าย และการท�ำงานเป็นทีม โดยให้ความ
ส�ำคัญกับการขับเคลื่อนภายใต้องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ ซึ่ง
ได้แก่ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์

วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564

การมีสว่ นร่วม ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการ
PDMCAS อย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล
ผลการวิจยั รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนอง
อีกุ้มวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีประเด็นน่าสนใจน�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศ ประกอบด้วย ภาวะผูน้ ำ�
ของผู้บริหาร การวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม
ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ทัง้ นีอ้ าจ
เนื่องมาจาก สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว สังคมโลกมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น
จนเป็นสภาพไร้พรมแดน มีการพัฒนาเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ และการพัฒนาคนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ทัดเทียมกัน
โดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่
จ�ำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
และมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศมีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 นั้น
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ จึง
มีความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้ครอบคลุมทุกระบบ
ทั้งการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน
เพือ่ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนไปสู่
การแข่งขันระดับสากลได้ ในการบริหารถานศึกษา
สูค่ วามเป็นเลิศนัน้ ผูบ้ ริหาร บุคลากรและผูท้ มี่ สี ว่ น
เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มีภาวะผู้น�ำ
มีการวางแผนกลยุทธ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมจาก
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ภายใต้ขอ้ มูลสารสนเทศ และการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพเพื่อให้คุณภาพของ
นักเรียนมีมาตรฐาน ดังนัน้ การบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ ควรด�ำเนินการตามองค์ประกอบ
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4 องค์ประกอบ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
ด้วยวงจร PDMCAS ได้แก่ การวางแผน (Plan)
การปฏิบัติ (Do) การเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ
(Moral) การตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง
(Action) และการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(Share) ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ
และคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอร่าม วัฒนะ (2561: 123)
พบว่า องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาสูค่ วาม
เป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ ำ� ของ
ผู้บริหาร 2) คุณภาพครู 3) การวางแผนกลยุทธ์
4) เครือข่ายความร่วมมือ 5) คุณภาพนักเรียน
6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาบุคลากร และ
ฉวีวรรณ เฟื่องทอง (2562: 40-41) พบว่า
รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ด้านการส่งเสริม
การพัฒนา การใช้สอื่ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และด้านการพัฒนาหลักสูตรและออกแบบ
การเรียนรู้
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กสูค่ วามเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกมุ้ วิทยา
เป็นกระบวนการบริหารจัดการตามแนวคิดเชิงระบบ
ประกอบด้วย ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต
และผลลัพธ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารเชิง
ระบบเป็นกระบวนการหนึง่ ทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กบั การบริหารงานในองค์การประเภทต่างๆ ท�ำให้
ผูบ้ ริหารเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก บริหารลักษณะองค์รวม
เป้าหมาย กระบวนการระบบย่อย องค์ประกอบ
ต่างๆ มีปฏิสมั พันธ์กนั มีการปฏิบตั งิ านแลกเปลีย่ น
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ข่าวสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการบริหาร การ
บริหารเชิงระบบวิธกี ารนีท้ ำ� ให้การด�ำเนินงานตาม
ระบบบรรลุตามเป้าหมาย ตามขั้นตอนที่วางไว้ ใช้
เวลา งบประมาณบุคลากรมีประสิทธิภาพและคุ้ม
ค่ามากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ แนวคิดเชิงระบบเชิงระบบ
ยังมีข้อดี 3 ประการ คือ 1) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
สามารถก� ำ หนดกรอบการท� ำ งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถมองเห็น กระบวนการ
ท�ำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 2) ส่งเสริมการ
ท�ำงานเป็นทีม เนือ่ งจากสามารถสือ่ สารกระบวนการ
ท�ำงานทุกขัน้ ตอนกับทีมงาน ได้กระจ่างชัด ซึง่ ท�ำให้
สามารถอธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ ในมุมมองทีก่ ว้าง 3) ท�ำให้มองเห็นสิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้น หรือสิ่งที่ก�ำลังปฏิบัติอยู่ ความผิดพลาดต่างๆ
ทีเ่ กิดจากระบบ จะท�ำให้สามารถมองเห็นได้ชดั เจน
และหาวิธีแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที ซึ่งเป็น ผลดี
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยาว และ 4) ท�ำให้การท�ำงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีความถูกต้อง
ประหยัดค่าใช้จ่าย ทันตามเวลาที่ก�ำหนดและผล
การประเมินคุณภาพของรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทัง้ สองด้าน ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการ
สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศตามกระบวนการและระเบียบวิธวี จิ ยั
ตามขัน้ ตอน โดยเริม่ จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั
ปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนโนนไฮหนอง
อีกุ้มวิทยา จากการวิเคราะห์ SWOT การศึกษา
องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และศึกษากรณีศกึ ษาสถานศึกษาขนาดเล็กทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ มีวิธีการปฏิบัติที่ดี โดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร จ�ำนวน 4 คน จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มา
สังเคราะห์จนได้องค์ประกอบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ แล้วจึงน�ำ
ไปยกร่างเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด

เล็กสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม
วิทยา นอกจากนั้นยังมีการร่วมวิพากษ์จากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุง พัฒนาจนได้
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศที่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อน�ำรูปแบบ
ดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของ
รูปแบบจึงท�ำให้มคี วามเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของปรีชา ดาวเรือง (2561: 47-48) พบว่า
กลยุทธ์การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชนในภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของอร่าม วัฒนะ (2561: 123) พบว่า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศของ
โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความ
ถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการน�ำรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้ ส่งผลให้โรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยามีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดี จนปรากฎเป็นผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลส�ำเร็จเป็นทีป่ ระจักษ์ เช่น 1) รางวัล IQA Award
ระดับยอดเยี่ยม 2) รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับประถมศึกษาสถานศึกษาขนาดเล็ก 4) โรงเรียน
ทีม่ ผี ลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับ
ชาติ 4 ปี ซ้อน
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากโรงเรียนโนนไฮหนอง
อีกมุ้ วิทยา มีผบู้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแล้วภาวะผู้น�ำด้านวิชาการ ที่สามารถแนะน�ำ
ช่วยเหลือครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี มีการจัดท�ำและใช้แผนกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษา
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลือ่ นงานต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลสารสนเทศตลอด
จนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการบริหารจัดการ
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และการจัดการเรียนการสอน และทีส่ ำ� คัญซึง่ เปรียบ
เสมือนหัวใจของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ คือ วงจร
PDMCAS ได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ
(Do) การเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ (Moral) การ
ตรวจสอบ (Check) การปรับปรุง (Action) และ
การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ประยุกต์มาจากวงจรคุณภาพ PDCA ของ
เดมมิง่ โดยมีปจั จัยความส�ำเร็จทีส่ ง่ เสริมการบริหาร
จัดการประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาลในองค์กร
บรรยากาศองค์กร ภาคีเครือข่าย และการท�ำงาน
เป็นทีม ซึ่งผลจากการบริหารจัดการตามรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนโนนไฮหนอง อีกมุ้ วิทยา อย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดระยะเวลา 2 ปี จึงส่งผลให้โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยามีคุณภาพสูงขึ้น ดังจะเห็นจาก
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการตามรูปแบบ
ดังกล่าว ท�ำให้โรงเรียน นักเรียน คณะครู และ
ผู้บริหาร ได้รับค�ำยกย่อง ชมเชย เกียรติบัตร
โล่หร์ างวัล จากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอก
ถึงคุณภาพและความเป็นเลิศของสถานศึกษา
สอดคล้องกับที่ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2541: 11)
ทีก่ ล่าวว่า โรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะแสดงออกให้เห็น
ถึง “มิติแห่งคุณภาพ (Quality Dimensions)”
ในด้านต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โรงเรียนมีชื่อเสียง
เป็นที่ประจักษ์ ผู้รับบริการ/หน่วยงานยอมรับ
ในคุณภาพ ของโรงเรียน Reputation or Perceived
Quality)เป็นโรงเรียนทีท่ กุ คนยอมรับว่าจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ตามที่คาดหวังไว้
4. กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีความพึงพอใจ
ต่อต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก ผลทีเ่ กิดจากการน�ำ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
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เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นดังนี้ 1) คุณภาพครู
ผลการบริหารจัดการท�ำให้ครูสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยี มาช่วยชดเชยและแก้ปัญหาในประเด็น
ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และครูไม่ครบชั้น
2) คุณภาพนักเรียน เมื่อครูมีคุณภาพสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพก็ย่อมส่งผล
ดี ต ่ อ คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย น นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบ
การทางศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 สูงขึน้ กว่าปีทผี่ า่ นมาและสูงกว่าระดับ
ประเทศ และเมื่อส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการตามที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ก็ได้รับ
รางวัลทุกปี 3) คุณภาพสถานศึกษา เมื่อครูและ
นักเรียนมีคุณภาพก็ย่อมส่งผลให้สถานศึกษามี
คุณภาพตามมาด้วย ซึ่งจากข้อมูลผลที่เกิดขึ้นจาก
การน�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่
ความเป็นเลิศมาใช้ ท�ำให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจต่อต่อรูปแบบการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจยั
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้การใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กสูค่ วามเป็นเลิศ เกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นควรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การน�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศไปใช้ ผู้บริหารควรศึกษา
รายละเอียดของรูปแบบฯ จากคูม่ อื การใช้รปู แบบฯ
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียดในทุกประเด็น
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เนือ้ หา และควรมีการปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและท้องถิน่ เพือ่ ให้ผลการใช้เกิดประโยชน์
สูงสุด
1.2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม
วิทยาที่สร้างและพัฒนาขึ้นครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จ
ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ คือ หลักธรรมาภิบาลใน
องค์กร บรรยากาศองค์กร ภาคีเครือข่าย และการ
ท�ำงานเป็นทีม ซึ่งผู้บริหารตั้งให้ความส�ำคัญกับ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย
1.3 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาควรน�ำรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาด
เล็กสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม
วิทยาไปให้สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดน�ำไปปรับ

ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้
สูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อถอด
บทเรียนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
สูค่ วามเป็นเลิศเพือ่ ให้เห็นมิตใิ นการพัฒนในเชิงลึก
จากการสังเกตปรากฏการณ์ และสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศ
2.3 ควรมีการวิจัยรูปแบบการสร้างภาคี
เครือข่ายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน
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