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ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

Factors Affecting the Success of Administration of Small Schools
under the Offi ce of Kalasin Primary Education Service Area 1

เอกรักษ สารปรัง*

บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา (1) ระดบัความสาํเรจ็ในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ (2) ระดบัปจจยั

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก (3) ความสมัพนัธระหวางปจจยัการบริหารโรงเรียนกบัความสําเรจ็ในการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก (4) วิเคราะหปจจัยการบริหารโรงเรียนที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และ 

(5) ปญหาและแนวทางการแกปญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ประชากร ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ในปการศึกษา 2556 จํานวน 651 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 242 คน ไดจากการสุม
อยางแบบแบงชัน้ เคร่ืองมือทีใ่ชเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ คาความเท่ียงของแบบวัดปจจยัในการบริหารโรงเรียน 

เทากับ 0.987 และแบบวัดความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน เทากับ 0.939 วิเคราะหขอมูลโดยใช คาความถ่ี

คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธของเพียรสัน การถดถอยเชิงพหุ และ การวิเคราะหเนื้อหา

 ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(2) ปจจยัการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (3) ความสมัพนัธระหวางปจจยัการบรหิารโรงเรยีน

กับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับคอนขางสูง (r =.689) 

(4) ปจจัยการบริหารโรงเรียนที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มากที่สุด คือ ดานการบริหาร

หลักสูตรและการสออนและ (5) ปญหาในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก มากท่ีสุด คือ ขาดวิสัยทัศนและการมีสวนรวม

ในการบริหาร

คําสําคัญ ปจจัยการบริหาร ความสําเร็จในการบริหารประถมศึกษา

Abstract

 The purposes of this research were to : (1) study the success level of administration; 
(2) study the level of administration factors; (3) study the relationship of the administration factors 

with the success of administration; (4) analyze the administration factors affecting the success of 

administration; and (5) study problems and guidelines for solving administration problems 

 The research sample consisted of 242 personnel of small schools under the Offi ce of Kalasin 

Primary Education Service Area 1 The employed research instrument was a rating scale questionnaire. 
Research data were analyzed using the frequency, percentage, mean, standard deviation, simple 

correlation, multiple regression, and content analysis.
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 Research fi ndings were as follows: (1) the overall rating mean of the success of administration 

was at the high level; (2) the overall rating mean of the administration factors was at the high level; 

(3) the correlation between the administration factors as a whole and the overall success 

of administration was positive and at the rather high level (r = .689); (4) the administration factor 

that most affected the success of administration was the curriculum and instruction management 

factor and (5) the most serious problems for administration were the lack of vision, and the lack 

of participation in administration.

Keywords:  Administration factors, Success of administration, Primary education 

1. บทนํา 
  โรงเรยีนเปนองคกรในระบบการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน

ที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด จึงเปนองคกรท่ีมี

ความสาํคญัสงูสดุทีค่วรไดรบัการพฒันาใหมคีวามเขมแขง็

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดใหญ  แตสภาพการณการปฏิบัติ ง าน

ของโรงเรียนในปจจุบัน พบวา แมวาโรงเรียนจํานวนหนึ่ง

สามารถดําเนินการไดอยางเขมแข็ง มีผลงานประจักษ

ในการแขงขนัตางๆ อยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ แต

หากพิจารณาผลการประเมินภายนอกของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบสอง พ.ศ. 2549-2551 พบวา โรงเรียนขนาดเล็ก

ประสบปญหาใน ดานคุณภาพมากท่ีสุด โดยผานการ

ประเมินนอยสุด รอยละ 76.45 โรงเรียนที่ไมผานการ

ประเมินสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ซึง่โรงเรยีนระดบั
ขัน้พืน้ฐานทกุสงักดัทกุขนาดทีเ่ขารบัประเมนิ ม ี20,184 แหง

สวนใหญสังกัด สพฐ. 18,088 แหง (ทั้งหมด 32,256 แหงป 

2550) ไมผานประเมิน 3,772 แหง เปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
3,389 แหง หากลงในรายละเอียดพบวา ปการศึกษา 

2549-2550 มีโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่นักเรียน
ไมเกิน 120 คน ถึงรอยละ 40 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

ทั้งหมด แตละปรัฐอุดหนุนงบประมาณจํานวนมาก แต

คุณภาพการศึกษากลับไมเพิ่มเทาที่ควร 

  การบริหารโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ จึง

จําเปนตองอาศัยองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ในการ 

บริหารที่สงผลถึงความสําเร็จอยางมีประสิทธิผลและ

คณุภาพของสถานศึกษาเปนสาํคญั มนีกัวิชาการไดศกึษา

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของโรงเรียนไว ดังนี้ ปญญา 

แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล (2545: 17-39) ได

กลาวถงึ ปจจยัสูความสาํเร็จของการบรหิารงานดานตางๆ 

มีดังนี้ 1) ปจจัยสูความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษา 

2)  ปจจัยความสํา เร็จของการบริหารงานบุคคล 

3) ปจจัยความสําเร็จของการบริหารทั่วไป 

  เมื่อพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่นําไปสูความ

สําเร็จในการบริหารโรงเรียน เปน “โรงเรียนคุณภาพ” 
แลวโรงเรียนขนาดเล็กมักจะประสบปญหาเก่ียวกับปจจัย

ในการบรหิารจดัการใหเกดิประสทิธผิล ดวยเหตดุงักลาว

ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษา ไดเล็งเห็นปญหา

และความสําคญัของปจจัยในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ใหประสบผลสําเร็จและแนวโนมของปญหาการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา

ในระดับขั้นพื้นฐาน จึงสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก และความสัมพันธ
ของปจจยัเหลานัน้ เพือ่นาํไปสูการพัฒนาองคความรูใหม

ในดานการพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก 
และนาํไปประยกุตใชในการกาํหนดนโยบายและแนวทาง

การเพ่ิมประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็กตอไป
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2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต1

 2.2 เพ่ือศกึษาระดับปจจัยในการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษากาฬสินธุ เขต 1

  2.3 เพือ่ศกึษาความสมัพันธระหวางปจจยัในการ

บริหารโรงเรียนกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ เขต 1

  2.4 เพื่อวิเคราะหปจจัยในการบริหารโรงเรียน

ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ 

เขต 1

  2.5 เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหา

การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 มีอะไรบาง

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยัและผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวของ 
  การวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ เขต 1 

ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวัดระดับ

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนตามกรอบของ

อาํรงุ จนัทวานิช (2547: 17-28) ซึง่เปนสภาพความสําเร็จ

ที่พึงประสงคของโรงเรียนคุณภาพ แบงองคประกอบ

ออกเปน 4 ดาน 14 องคประกอบ

  ในสวนของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ผูวิจัยไดสังเคราะหเอกสาร

และงานวจิยัของนกัการศกึษาหลายทาน คอื สมโภชน นพคณุ 

(2541: 19-22 ปญญา แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล 

(2545: 17-39) วโิรจน สารรัตนะ (2548: 234) นงลักษณ 

เรือนทอง (2550: 164-165) สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551: 

126-130) กมลวรรณ รอดจาย (2552: 4-7) แซมมอนส, 

ฮิลแมน และมอรติมอร (Sammonds, Hillman and 

Mortimore 1995: 8) สเตียรส (Steers 1977: 59-60) 

สคริปเนอร (Scripner 1999: 16) ภารดี อนันตนาวี 

(2545: 101) สมจิตร อดุม (2549: 72-73) เอกรินทร รุงแสง 
(2549: 145-152) วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552: 244-246) 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) ประชากร ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 

และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ในปการศึกษา 

2556 จํานวน 651 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย

การเปดตารางของ เคร็จซีและมอรแกน (Krejcie และ 

Morgan) ไดจาํนวนกลุมตัวอยาง จาํนวน 242 คน โดยวธิี

สุมแบบงายในการวิจัย เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

คาความเที่ยงของแบบวัดปจจัยในการบริหารโรงเรียน 

เทากับ 0.987 และแบบวัดความสําเร็จในการบริหาร

โรงเรียน

  เทากับ 0.939 วิเคราะหขอมูลโดย คาความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ และ

การวิเคราะหเนื้อหา 

5. ผลการวิจัย

 5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยภาพรวม

พบวา เปนเพศชาย จํานวน 144 คน คิดเปน รอยละ 

59.50 เปนเพศหญิง 

  จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 40.50 อายุ 
46-55 ป มากท่ีสุด จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 38.40 

นอยที่สุด คือ อายุมากกวา 55 ป จํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 11.10 ดานการศกึษาอยูในระดบัปรญิญาตร ีมากทีส่ดุ 

จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 52.90 นอยที่สุด 

คอื ระดบัตํา่กวาปรญิญาตร ีจาํนวน 8 คน คดิเปนรอยละ 3.30
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ดานประสบการณการทํางาน อยูในชวง 16-20 ป 

มากทีส่ดุ จาํนวน 74 คน คดิเปนรอยละ 30.60 นอยทีส่ดุ 

คือ นอยกวา 5 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.30

   5.2 ความสาํเรจ็ในการบรหิารโรงเรยีนขนาด

เล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (=4.33)

ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

โดยภาพรวม และรายดาน

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก x S.D. ระดับความสําเร็จ

ดานผลผลิต/ผลลัพธ
ดานกระบวนการ
ดานปจจัย
ดานบริบท

4.41
4.35
4.26
4.31

0.62
0.59
0.70
0.70

มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉล่ียรวม 4.33 0.56 มาก

  5.3 ปจจัยในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 1 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ผูบริหาร

มกีารบรหิารในภาพรวมอยูในระดบัมาก (=4.31) ดงัแสดง

ในตารางท่ี 2

ตารางที่ 2  คาเฉลีย่ (x) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการปฏบิตัขิองปจจยัในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยภาพรวม และรายดาน

ปจจัยในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก x S.D. ระดับการปฏิบัติ

ดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร
ดานภาวะผูนํา

ดานครู
ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ
ดานการบริหารหลักสูตรและการสอน

4.24
4.35
4.34
4.35 

4.26

0.50

0.53
0.56

0.57
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉล่ียรวม 4.31 0.51  มาก

  5.4 ความสมัพนัธระหวางปจจยัในการบริหาร

โรงเรียนกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธกนัทางบวก ในระดบัคอนขางสงู

(r=.689) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 3
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยในการบริหารโรงเรียนกับความสําเร็จในการบริหาร โรงเรียน

ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1

ความสําเร็จใน
การบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก

ปจจัยในการบริหารโรงเรียน

ดา
นน

โย
บา

ยแ
ละ

กล
ยุท

ธก
าร

บริ
หา

ร

ดา
นภ

าว
ะผ

ูนํา

ดา
นค

รู

ดา
นส

ภา
พ
แว

ดล
อม

แล
ะบ

รร
ยา

กา
ศ

ดา
นก

าร
บริ

หา
รห

ลัก
สูต

ร
แล

ะก
าร

สอ
น

ภา
พ
รว

ม

ดานผลผลิต/ผลลัพธ
ดานกระบวนการ
ดานปจจัย
ดานบริบท

.585**

.660**

.464**

.465**

.491**

.644**

.531**

.598**

.525**

.624**
.507*

.560***

.490**

.606**

.495**

.568**

.523**

.632**

.532**

.554**

.556**

.675**

.540**

.587**

ภาพรวม .632** .664** .649** .632** .656** .689**

** p < .01

  5.5 ปจจัยในการบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ปจจยั

ดานภาวะผูนํา (X
2
) สามารถทํานายความสําเร็จในการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) เทากับ 

.441 แสดงวา ปจจยัดานภาวะผูนาํ สามารถอธบิายความ

แปรปรวนความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

ไดรอยละ 44.10 ดังแสดงใน ตารางท่ี 4

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุแบบข้ันตอนของปจจัยในการบริหารโรงเรียนท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 

 ลําดับการเขาสมการของตัวแปรพยากรณ R R2 R2 change Adj R2 F

1. ดานภาวะผูนํา (X
2
)

2. ดานภาวะผูนํา (X
2
),

 ดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร (X
1
)

3. ดานภาวะผูนํา (X
2
),

  ดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร (X
1
),

  ดานการบริหารหลกัสตูรและการสอน (X
5
)

.664

.687

.697

.441

.472

.486

-

.031

.014

.439

.467

.479

189.364*

106.778*

74.995*

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  5.6 ปญหาและแนวทางการแกปญหาการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ปญหามากที่สุดคือ 
ดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร 

  ขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาการ

บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 โดยกลุมตัวอยางให
ความถี่มากที่สุดในแตละดานดังนี้ 1) ดานนโยบาย
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และกลยทุธการบรหิาร ควรจดัใหผูมสีวนเกีย่วของเขามา

มสีวนรวมในการวางนโยบายและกลยุทธ 2) ดานภาวะผูนาํ

ควรจัดอบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือให

เกิดวิสัยทัศนในการบริหารงาน 3) ดานครู ควรจัดอบรม

เทคนคิวธิกีารสอนและการผลติสือ่การเรยีน 4) ดานสภาพ

แวดลอมและบรรยากาศของโรงเรียน ควรจัดบรรยากาศ

ที่ดีใหเอื้อตอการทํางาน 5) ดานการบริหารหลักสูตร

และการสอน ควรจดัอบรมเทคนคิวธิสีอนทีเ่นนผูเรยีนเปน

สําคัญและมีการนิเทศการสอนอยางตอเนื่อง 

6. การอภิปรายผล 

 6.1 ความสัมพันธระหวางปจจัยในการบริหาร

โรงเรียนกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมมี
ความสัมพนัธกนัทางบวก ในระดับคอนขางสงู (r=.689) มนียัสาํคญั
ทางสถิตทิีร่ะดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ทัง้นี้

อาจเปนเพราะวา ปจจัยในการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ดาน 

ไดแก ดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร ดานภาวะผูนาํ 

ดานครู ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ และดาน

การบริหารหลกัสตูรและการสอน เปนปจจยัหนึง่ของแนว

การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

และมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานทีว่างไว สอดคลองกับ 

อํารุง จันทวานิช (2547: 32) กลาวถึงปจจัยเพื่อความ

สําเร็จในการดําเนินการใหบรรลุสูความเปนโรงเรียน

คุณภาพ มี 2 ปจจัยหลัก ไดแก (1) ทรัพยากรบุคคล คือ 

ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและ
มีจํานวนเพียงพอ และ (2) ทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี 

และงบประมาณ และ กมลวรรณ รอดจาย (2552: 4-7) 

ไดวเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอประสทิธภิาพโรงเรยีนขนาดเล็ก
ที่ ผ านกระบวนการสนทนากลุมของ ผู เชี่ ยวชาญ

และปรบัปรงุแกไขแลว ประกอบดวย ภาวะผูนาํของผูบรหิาร

สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัด

สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การนํานโยบายสูการปฏิบตัิ

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 

  6.2 ปจจยัในการบริหารโรงเรียนทีส่งผลตอความ

สําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ผลการ

วิจัยพบวา ปจจัยในการบริหารโรงเรียนที่สงผลตอความ

สําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมากท่ีสุด คือ 

ปจจยัดานการบริหารหลกัสตูรและการสอน รองลงมาคือ 

ปจจัยดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร  และ 

ปจจัยดานภาวะผูนํา ตามลําดับ โดยมีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยมาตรฐาน เทากับ .260, .253 และ .234 

ตามลําดับทั้งนี้อาจเปนเพราะวา

   6.2.1 การบริหารหลักสูตรและการสอน 

เปนการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหสามารถเรียนรูไดตามจุดหมาย และโครงสรางสาระ

การเรียนรูตามหลักสูตร รวมท้ังการพัฒนาเน้ือหาสาระ

และกิจกรรม ที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน (ปญญา แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล 

2545: 17-39) จึงเปนปจจัยสําคญัท่ีสงผลตอความสําเร็จ

ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

   6.2.2 นโยบายและกลยุทธการบริหาร 

เปนการกาํหนดและพฒันาวสิยัทศัน จดุประสงคของการ

ดําเนินงานตามพันธกิจองคการ (Mission Statement) 

และนโยบายกลยุทธในการดําเนินการพัฒนาการศึกษา

ใหบรรลุเปาหมาย จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน ขนาดเล็ก สอดคลอง

กับ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551: 126-130) ไดกลาวถึง
สมรรถนะขององคการทีเ่ก่ียวของกบันโยบายและกลยทุธ

การบริหาร  

  6.2.3 ภาวะผูนํา เปนปจจัยที่ ผูบริหารมี

บทบาทหนาท่ี ในการเปนผูนาํการบรหิารจดัการศกึษาให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 บรรลุวตัถปุระสงคตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตองมีภาวะ

ความเปนผูนําสูง สอดคลองกับ ปญญา แกวกียูร 

และสุภัทร พันธพัฒนกุล (2545: 38) ไดกลาวไววา 

ผูบริหาร เปนปจจัยแรกของความสําเร็จของโรงเรียน คือ 
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ผูบรหิารตองมีภาวะผูนาํ มคีวามรู ทกัษะ และความสามารถ

ในเร่ืองงานเปนอยางดี 

 จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับงานวิจัย

ของ กมลวรรณ รอดจาย (2552:4-7) ไดศึกษาการ

วเิคราะหปจจยัทีส่งผลตอประสิทธภิาพโรงเรยีนขนาดเลก็ 

สนุทรียภาพ เมือ่พจิารณาคาอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทาง

ออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

โรงเรยีนขนาดเลก็ พบวา ประสทิธภิาพโรงเรยีนขนาดเลก็

ไดรบัอทิธพิลทางตรง อยางมีนยัสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .05

และจากปจจัยดานสมรรถนะของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และปจจัยดานการจัดการเรียนรู โดยมีคา

อิทธิพลเทากับ 0.38 และ 0.36 ตามลําดับ แสดงให

เห็นวา สมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการจัดการเรียนรูของครูผูสอนเปนปจจัยสําคัญ

ที่สงผลตอประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

7. สรุปและขอเสนอแนะ 

  7.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

   7.1.1  ปจจยัทีส่งผลตอความสาํเรจ็มากทีส่ดุ 

คือ ปจจัยดานการบริหารหลักสูตรและการสอน และ
จากการสาํรวจ พบวา ขอท่ีคาเฉลีย่ตํา่ คอื สงเสรมิใหผูเรียน
มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และเมื่อพิจารณาจาก

ขอเสนอแนะปญหาในดานนี ้พบวา ขอทีม่คีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

คือ ขาดการใชวิธีสอนท่ีหลากหลายและเนนผูเรียน

เปนสําคัญ ดังนั้นการนําผลการวิจัยดานนี้ไปใชผูบริหาร
ควรใหความสําคัญกบัปจจยัทีส่งผลตอความสําเรจ็มากท่ีสดุ 

คือ ดานการบริหารหลักสูตรและการสอน และเอาใจใส 

ควบคมุ ดแูล ในขอเสนอแนะปญหา ประเดน็ท่ีเปนปญหา

มากที่สุด 

  7.1.2 ปจจยัทีส่งผลตอความสําเร็จอนัดบั 2 
คือ ปจจัยดานนโยบายและกลยุทธการบริหาร และ

จากการสํารวจ พบวา ขอทีค่าเฉล่ียตํา่ คอื วสิยัทศัน พนัธกจิ 

และยุทธศาสตร มีความสอดคลองกันและเปนไปได 

มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น และมีการ

มอบหมายงานไดตรงกบัความรูความสามารถของบคุลากร 

และเมื่อพิจารณาจากขอเสนอแนะปญหาในดานนี้ 

พบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขาดการมีสวนรวม

ในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธผูบรหิารสามารถนาํไปใช

บริหารโรงเรียนโดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมและ

การกําหนดนโยบายตางๆ ตลอดจนนําดานท่ีเปนปญหา
มากดานอ่ืนมาใหความสําคัญ เพ่ือจะไดกาํจัดจุดออนตางๆ 

ใหสามารถบริหารโรงเรียนใหเกิดความสําเร็จได 

  7.1.3 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จอันดับ

สุดทาย คือ ปจจัยดานภาวะผูนํา และจากการสํารวจ 

พบวา ขอที่คาเฉล่ียตํ่า คือ ใชเวลาสวนใหญปฏิบัติงานใน

โรงเรียน มีการประชุมรวมกับครูทุกกลุมสาระการเรียนรู

อยางสมํา่เสมอ และเมือ่พจิารณาจากขอเสนอแนะปญหา

ในดานนี ้พบวา ขอท่ีมคีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ขาดวสิยัทศัน

ในการบริหารงาน ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ

บริหารโรงเรียน โดยใหความสําคัญแกไขจุดดอย 

 7.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป

  7.2.1 ควรทําการศึกษาปจจัยในการบริหาร

โรงเรียนท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดใหญ เพื่อจะไดครอบคลุมโรงเรียน

ทุกขนาดและจะทําใหผูบริหารโรงเรียนทุกขนาดสามารถ

นําผลการวิจัยไปใชในการบริหารได

  7.2.2 ควรทําการสอบถามขอมูลกับผูตอบ

แบบสอบถามใหครอบคลุมทุกสวนท่ีมีสวนเกี่ยวของ

กับโรงเรียน เชน ผูปกครองนักเรียน นักเรียน ผูนําชุมชน

และกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชครู เปนตน เพื่อจะได

ขอมูลที่ถูกตองครอบคลุมทุกสวน

  7.2.3 ควรทําการศึกษาปจจัยในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสังกัดอื่นๆดวย เพื่อจะไดเปนประโยชนตอผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดอื่นๆท่ีจะนําไปใชในการบริหารโรงเรียนให

เกิดความสําเร็จได
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