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รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
The Causal Relation Model of the Success Indicator
for Management Excellence Small School under Nakhon Ratchasima
Primary Educational Service Area Ofﬁce 5
วรากร ตันฑนะเทวินทร1
สมเจตน ภูศรี2, สุเทพ เมยไธสง3
เสาวลักษณ โกศลกิตติอัมพร4, ปรีชา ประเทพา5
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค 1) เพือ่ สรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยทีส่ งผลตอความสําเร็จของ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานประถม
ศึกษา นครราชสีมา เขต 5 กับขอมูลเชิงประจักษ และ3) เพื่อประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยทีส่ งผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ประชากรทีใ่ ชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 128 โรงเรียน สังกัดสํานักเขตพื้นที่ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
โรงเรียนที่ใหขอมูลในการวิจัยประกอบดวย ผู บริหารสถานศึกษา และครูผู สอนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ เปนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา
เขต 5 จํานวน 6 อําเภอ 128 โรงเรียน สุมตัวอยางแบบ แบงชั้น (Stratiﬁed Random Sampling) ไดจํานวน 117
โรงเรียน โดยใชเครือ่ งมือการวิจยั 2 ชุด เชิงปริมาณซึง่ เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพใชวิธกี าร
การสัมภาษณ (Interview) กับ สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)โดยใชสถิติชั้นสูง สถิติสมการโครงสราง
(Structural Equation Model = SEM) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป การวิเคราะหประกอบดวย ปจจัยดาน
การบริหารจัดการการศึกษาในองคกร ปจจัยดานประกันคุณภาพ ปจจัยดานประสิทธิผล ความสําเร็จองคกร ตัวชี้วัดมี
คาเฉลี่ย สูงสุดที่ 4.61 และมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดที่ 3.33 ซึ่งผานเกณฑคาเฉลี่ยที่ตั้งไว 3.00 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
S.D.อยูระหวาง 0.30 – 0.99
ผลการวิจัยพบวา 1) การสรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุฯ ดวยการวิเคราะหหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of consistency) และปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชียวชาญ ไดตัวชีว้ ดั ทัง้ สิน้ 23 ตัว 2) ความสอดคลอง
ระหวางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษ ผานเกณฑมาตรฐานทางสถิติการวิจัย 3) ประเมินและ
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3
รองศาสตราจารย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
4
รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
ศาสตราจารย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
2
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ยืนยันรูปแบบ ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากประชุมสัมมนาอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) มาตรฐาน
ดานความเหมาะสม (Propriety Standards) มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) มาตรฐาน
ดานความถูกตอง (Accuracy Standards) มาตรฐานดานความเปนประโยชน (Utility Standards) พบวาผูเชี่ยวชาญ
มีความเห็นไปในทางบวก ในความเหมาะสมของ รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 5 ซึ่งไดคาเฉลี่ยอยูในระดับ มากที่สุด คือคาเฉลี่ย
มากกวาคาคะแนน 4.50 จึงสรุปไดวาโมเดลที่ออกแบบ มีความนาเชื่อถือที่จะนําไปใชไดจริง
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
Abstracts
The objectives of the research were 1) to create the causal relation model of the success
Indicator for Management Excellence of small school under Nakhon Ratchasima Primary Educational
Service Area Ofﬁce 5 2) To verify the correlation between the causal relation model of the success
Indicator for achievement management of small school under Nakhon Ratchasima Primary
Educational Service Area Ofﬁce 5 and the empirical data and 3) To evaluate and conﬁrm the
causal relation model of the success Indicator for Management Excellence of small school under
Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Ofﬁce 5. A sample group of this research
includes the total of 128 small schools in under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service
Area Ofﬁce 5 in 6 Amphoe. The Stratiﬁed Random Sampling was applied to the sample group. Then,
117 small schools under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Ofﬁce 5 were obtained.
Both quantitative and qualitative researches were used in this study. Questionnaire was used for
quantitative research while interview and connoisseurship by Structural Equation Model (SEM) using
computer software to analyze the indicator of management in organization, quality assurance,
effectiveness, organization achievement. The maximum and minimum of arithmetic mean were 4.61
and 3.33 higher than the determined criteria at 3.00 as well as standard deviation which was in the
range of 0.30-0.99.
Results: 1) There are 23 Indicators was obtained from the creation of the causal relation
model using Index of consistency and the improvement from experts ‘suggestion. 2) The causal
relation model and empirical data achieved the standard statistics for research. 3) The causal
relation model was presented the conﬁrmatory evaluation in the connoisseurship of propriety
standard, feasibility standard, accuracy standard and utility standard. In overall, the experts
responded with positive feedbacks and have satisfaction at high level with mean higher than 4.50.
Therefore, the causal relation model is reliable and practical.
Keywords : the Success Indicator for Management Excellence Small School
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บทนํา
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบัน
และความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทํ า ใหสั ง คมโลกมี ก ารติ ด ตอสื่ อ สารอยางไรพรมแดน
ประเทศไทยไดรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงดังกลาว
ผสมผสานกับสภาพปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมตกอยู
ในภาวะวิกฤติ การแกไขปญหาหรือการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมิใช
การพัฒนาทีเ่ นนความสําคัญเฉพาะดานเศรษฐกิจใหเจริญ
แลวจะผลตอการพัฒนาดานอืน่ ๆ ใหเจริญงอกงามตามไป
ดวย การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน จําเปนตองมีการพัฒนาแบบบูรณ
าการซึ่งตองเนนที่ตัวคนไทยใหมีคุณภาพและสมรรถนะ
ใหมีความสามารถและมีความคิดสรางสรรค สิ่งสําคัญที่
จะสรางคุณภาพของคนในชาติ คือการศึกษา ปจจุบันมี
สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีจํานวน 32,879 แหง เปนโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน
ตํ่ากวา 120 คน 10,877 แหง และโรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรียนตํ่ากวา 60 คน ถึง 1,766 แหง ซึ่งถือวาเปน
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กดังกลาวเหลานี้
ประสบปญหาในการจัดการเรียนการสอน เชน ครูไมตรงเอก
ครูไมครบชั้น งบประมาณไมเพียงพอ ขาดสื่อการเรียน
การสอน จนสงผลตอคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะตองเรง
พัฒนาอยางเรงดวน
คําถามการวิจัย
1. ปจจัยอะไรที่สงผลตอความสําเร็จของการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
2. รูปแบบความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนที่สง
ผลตอความสําเร็จ มีลักษณะเปนอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยทีส่ งผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมาเขต 5
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2. เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลองระหวางรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยทีส่ งผลของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 กับขอมูลเชิงประจักษ
3. เพือ่ ประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยทีส่ งผลของการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 5
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ งศึ ก ษาปจจั ย ที่ ส งผลตอ
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานัก
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม าเขต 5
ประกอบดวยปจจัย ปจจัยดานการบริหารจัดการการศึกษา
ในองคกร ปจจัยดานประสิทธิผล และปจจัยดานประกัน
คุณภาพและสรางแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสนของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 5.
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครู
ผูสอน โรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 จํานวน 6 อําเภอ
จากการสุมตัวอยางแบบ แบงชั้น (Stratiﬁed Random
Sampling)จาก 128 โรงเรียน ไดมาจํานวน 117 โรงเรียน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรแฝงภายนอก
3.1.1 ปจจัยดานการบริหารจัดการการ
ศึกษาในองคกร
3.2 ตัวแปรแฝงภายใน
3.2.1 ปจจัยดานประสิทธิผล
3.2.2 ปจจัยดานประกันคุณภาพ
3.2.3 ความสําเร็จองคกร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กไดศึกษา
แนวคิดของนักการศึกษา ฮออยและมิสเกล (Hoy; &
Miskel. 2001. 287-288) ; บัก (Bugg.2000 : 325) ;
เบอรเรท (Berrett. 2001 : 3002 – A) ; สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2547 : 15 –
16) ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2553 : 13 – 14) ; พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 และ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 9 (3)
ที่กลาวถึงความสําเร็จในการบริหารโดยมีปจจัย ดังนี้คือ
ปจจัยดานการบริหารจัดการการศึกษาในองคกร ปจจัย
ประกันคุณภาพ ปจจัยดานประสิทธิผล ความสําเร็จของ
องคกร ของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยทีส่ งผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมาเขต 5 มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุ ตรวจสอบความสอดคลอง และ
ประเมินและยืนยันรูปแบบ
ระยะที่ 1 สรางกรอบแนวคิด
ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและกรอบแนวคิด
ขั้นที่ 2 สัมภาษณ (Interview)
ระยะที่ 2 สรางรูปแบบและตรวจสอบสมมุตฐิ าน
ขั้นที่ 1 ประชากร
ขั้นที่ 2 เลือกกลุมตัวอยาง
ขั้นที่ 3 สรางเครื่องมือ / หาคุณภาพ
ขัน้ ที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูล / วิเคราะหขอมูล
ระยะที่ 3 ประเมินและยืนยันรูปแบบจากการ
สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) รูปแบบ
ผลการวิจัย
1. การสรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิง

สาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งาน
วิจัยที่เกี่ยวของ และ สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Interview)
และปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยประกอบดวยปจจัย 23
ปจจัย
ปจจัยดานการบริหารจัดการการศึกษาใน
องคกร ครูปฏิบตั ติ ามหนาที,่ ผูบริหารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หนาที่, คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่, สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู, สถานศึกษามีการจัดการสภาพแวดลอมใหเหมาะสม,
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,
การปฏิบตั ติ ามนโยบายของสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และหนวยงานตนสังกัด
ปจจัยดานประกันคุณภาพ มาตรฐานดาน
คุณภาพผูเรียน, มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู , มาตรฐานดานการปลูกจิตสํานึกและการเสริม
สรางการเปนพลไทยและพลเมืองโลก, ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา, มาตรฐานดานอัตลักษณของสถาน
ศึกษา, มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
ปจจัยดานประสิทธิผล กลยุทธ, โครงสราง
องคกร, เทคโนโลยี, วัฒนธรรม, สภาพแวดลอม
ความสํ า เร็ จ องคกร พฤติกรรมผู นําของ
ผูบริหาร, การมีสวนรวมของชุมชน, ความผูกพันองคกร,
บรรยากาศองคกร, ผลงานขององคกร
2. สรุปผลจากการสอบถามความเปนไปได และ
ความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่ส งผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมาเขต 5
ปจจัยทีป่ ระกอบเปนโครงสราง เมือ่ ผานการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวาปจจัยที่มาประกอบเปน
โครงสรางผานเกณฑการวิเคราะหทางสถิติ X คาเฉลี่ย
(Mean), S.D. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia49
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tion), R2 คาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสอง (Squared
multiple correlation) หรือ คาสัมประสิทธิ์พยากรณ,
X2 คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square), df องศาอิสระ
(Degree of freedom), λ นํา้ หนักองคประกอบ (Factor
Loading), P-value, CFI, TLI, RMSEA, SRMR, KMO
คาที่ใชวัดระดับ ของสหสัมพันธระหวางตัวแปร KaiserMayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy
MSA, ρc คาความเชื่อมั่นเชิงโครงสราง (Construct
reliability) , ρv คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct validity)
3. เพือ่ ประเมินและยืนยันรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยทีส่ งผลของการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล รูป
แบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความ
สําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 ผูวิจยั
นําเสนอผลการประเมินเชิงยืนยันรูปแบบจากประชุม
สัมมนาอิงผูทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) มาตรฐาน
ดานความเหมาะสม (Propriety Standards), มาตรฐาน
ดานความเปนไปได (Feasibility Standards) มาตรฐาน
ดานความถูกตอง (Accuracy Standards), มาตรฐานดาน
ความเปนประโยชน (Utility Standards) โดยภาพรวม
พบวาผู เชี่ยวชาญมีความเห็นไปในทางบวก ในความ
เหมาะสมของ รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
ทีส่ งผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ซึ่งไดคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับ มากที่สุด คือคาเฉลี่ยมากกวาคาคะแนน 4.50 จึง
สรุปไดวาโมเดลที่ออกแบบ มีความนาเชื่อถือที่จะนําไป
ใชไดจริง
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เรือ่ งรูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
50

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5 มีผลวิเคราะหขอมูลที่
ควรนํามาอภิปราย ดังนี้
ปจจัยดานการบริหารจัดการการศึกษาในองคกร
ในผลการวิจยั พบวา ปจจัยการบริหารจัดการการ
ศึกษาในองคกร มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหาร
แสดงใหเห็นวาการบริหารจะใหเกิดประสิทธิผลนั้น ตอง
ศึกษาตัวชี้วัดเปนองคประกอบการพัฒนาครูปฏิบัติตาม
หนาที่ ผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สถานศึกษามีการ
จั ด การสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสถานศึ ก ษามี ก าร
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ของสํานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและหนวยงานตนสังกัด
สอดคลองกั บ บุ ณ ยกุ ล หั ต ถกี (2556: 213-233)
สํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ (2554: 121) รางวัล
คุณภาพแหงยุโรป (2553: 123) ทุกคนในองคกรตองรูจัก
หนาที่ ตองมีวิธีการที่กระทําเพื่อใหองคกรมีความยั่งยืน
โดยใหความสําคัญกับวิธีการเสริมสรางทักษะความเปน
ผูนํา การมีสวนรวมเรียนรูระดับองคกรพัฒนาผูนําสูอนาคต
วัดผลการดําเนินการในระดับองคกร และสรางบรรยากาศ
ทีส่ งเสริมใหเกิดการประพฤติปฏิบตั อิ ยางมีจริยธรรมและ
ผลการดําเนินการที่ดี ผู อํานวยการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองมีสภาวะผูนํา คานิยม การมีสวนรวม
ของชุมชนและสังคม และยังสอดคลอง Kuptanond
(2002) ผูนําทีม่ ปี ระสิทธิผลคือผูบริหารรูจักหนาที่ มีความ
สามารถในการบริหาร มีการสัดสินใจโดยเปดโอกาสให
ผูอืน่ มีสวนรวม ธร สุนทรายุทธ (2551: 457) ความสามารถ
ในการบริหาร ผูอํานวยการ ครู บุคลากร ตองรูจักหนาที่
ในการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และสรางองคกรการมีสวนรวมเพื่อรวมกัน
พัฒนาอยางยั่งยืน สุรเสน ทั่งทอง (2551) การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กนับวาเปนประเด็นที่นาสนใจใน
ปจจุบัน ทั้งนี้เพราะจากการประเมินภายนอกของ สมศ.
จะพบวาโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก ยังไมผานการ
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ประเมินมาตรฐาน ทัง้ นีเ้ พราะโรงเรียนขนาดเล็กไดรับงบ
ประมาณนอย ขาดแคลนอัตรากําลัง และบางครั้งกลาย
เปนโรงเรียนฝกการบริหารของผูบริหารมือใหมปายแดง
อีกประการหนึ่งคือทักษะการบริหารสงผลตอขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน และความเครียดของผูปฏิบัติ
งานในโรงเรียน ผูบริหารจึงตองมีทักษะการบริหารที่ดี
โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญจะประสบปญหาการขาดแคลน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
อาคารเรียน อาคารประกอบ เครื่องชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดการศึกษา การกระจายอํานาจ เหลานี้
กอใหเกิดปญหาหรือเกิดวิกฤติคณ
ุ ภาพเปนทวีคณ
ู และยัง
มีการบริหารจัดการแบบเดิม ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ม
สามารถตอบสนองความตองการของหลักสูตรหรือตอบ
สนองตอหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ได ในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด 32,879 แหงเปน
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต 120 คน ลงมา 10,877 แหง
ในจํานวนนี้ เปนโรงเรียนขนาดเล็กมากคือ มีนักเรียน
ตั้งแต 60 คนลงมา รวม 1,766 แหง ซึ่งโรงเรียนเหลานี้
สวนใหญ มีปญหาสําคัญ คือ
1. นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
คอนขางตํา่ เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอืน่ ๆ อาจ
เปนเพราะโรงเรียนขาดความพรอมทางดานปจจัย เชน
มีครูไมครบชั้น ขาดแคลนสื่อ และวัสดุอุปกรณการเรียน
การสอน โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้
เนื่ อ งจากเกณฑการจั ด สรรงบประมาณ สวนใหญใช
จํานวนนักเรียนเปนเกณฑในการจัดสรร
2. โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ กลาวคือ มีการลงทุนคอนขางสูง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ โรงเรี ย นขนาดที่ ใ หญกวา เชน
อัตราสวนครู : นักเรียน ซึ่งตามมาตรฐานตอง 1 : 25 แต
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อัตราสวนครู : นักเรียน เทากับ
1 : 8 - 11 เทานั้น
3. อาคารเรียน อาคารประกอบสวนใหญ มี
ขนาดเล็ก มีหองเรียนจํากัด สภาพทั่วไปชํารุดทรุดโทรม

กอใหเกิดอันตรายตอนักเรียน
4. โรงเรียน ตั้งอยูในชุมชนขนาดเล็ก ยังไมมี
ศักยภาพ ในการระดมทรัพยากรเพือ่ ชวยสนับสนุน สถาน
ศึกษา รวมทั้งชุมชนยังมีความจําเปนตองรับการพัฒนา
5. นักเรียนมาจากครอบครัวทีย่ ากจนขาดแคลน
ตองการการสนับสนุน เพื่อใหไดรับโอกาสทางการศึกษา
และโอกาสมีชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต
6. บางโรงเรียนขาดครูผูสอน ในบางสาขาวิชา
ในบางชวงชั้น และอยูหางจากแหลงการเรียนรู
ปจจัยดานประกันคุณภาพ
ในผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานประกันคุณภาพ
มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหาร แสดงใหเห็น
วาการบริหารจะใหเกิดความสําเร็จนัน้ ตองศึกษาตัวชีว้ ดั
เปนองคประกอบการพัฒนา มาตรฐานดานคุณภาพ
ผู เรี ย นมาตรฐานดานการสรางสั ง คมแหงการเรี ย นรู
มาตรฐานดานการปลูกจิตสํานึกและการเสริมสรางการ
เปนพลไทยและพลเมืองโลก ดานการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มาตรฐาน
ดานมาตรการสงเสริม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บุคลากรเห็น
ความสําคัญและตระหนักในเรือ่ งการประกันคุณภาพการ
ศึกษา และบุคลากรมีความเขาใจวามีผลตอตนเองและ
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ ชนมชกรณ วรอินทร
(2549: 236-244) เหนี่ยว ศีลาวงศ (2551: 192-198)
สํานักรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
(2547: 15-16) อําภร บุญชวย (2550: 25-26) ชีวนิ ทองศรี
(2551, 148-159) ธงชัย บุญเรือง (2547: 8-9) ธรวรรณ
บัวขุนเณร (2550: 25-26) นวพรรดิ์ นามพุทธา (2555:
258-269) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบ การประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษา การจัดทํารายงานประจําป
การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง สงผลตอการพัฒนาในการบริหาร
สูความสําเร็จของสถานศึกษา โดยปฏิบัติ การกําหนด
มาตรฐานสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนา การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
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การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจั ด ทํ า รายงาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอยางตอเนื่ อ ง
ซึง่ ทุกภาคสวนควรมีสวนรวมในการปฏิบตั ริ วมกัน พัฒนา
จัดการศึกษาเพือ่ สงผลตอการพัฒนาอยางตอเนือ่ งในการ
ประกั น คุ ณ ภาพอยางมี ม าตรฐาน สํ า นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เผยผล
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พ.ศ.2549-2551
พบวา ระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผานการประเมิน
นอยสุด รอยละ 79.5 เมื่อเปรียบเทียบกับสังกัดอื่น หาก
พิจารณาขนาดสถานศึกษาพบ โรงเรียนขนาดเล็กผานการ
ประเมินนอยสุดรอยละ 76.45 ขณะที่สถานศึกษาขนาด
ใหญพิเศษผานประเมินมากสุด รอยละ 98.5 รองลงมา
เปนขนาดใหญ รอยละ 95.61 โรงเรียนที่ไมผานประเมิน
สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน
ระดับขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัด ทุกขนาดที่เขารับประเมินมี
20,184 แหง สวนใหญสังกัด สพฐ. 18,088 แหง (ทัง้ หมด
32,256 แหงป 2550) ไมผานประเมิน 3,772 แหง เปน
โรงเรียนขนาดเล็ก 3,389 แหง หากลงในรายละเอียดพบ
วา ปการศึกษา 2549-2550 มีโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สพฐ. ทีน่ กั เรียนไมเกิน 120 คนถึงรอยละ 40 ของโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ทั้งหมดแตละปรัฐอุดหนุนงบฯจํานวนมาก
แตคุณภาพการศึกษากลับไมเพิ่มเทาที่ควร เกรียงศักดิ์
เจริญวงศศักดิ์ (2552) อยางไรก็ตามเมื่อดูสภาพปจจุบัน
ปญหาแลวการขาดแคลนครูทั้งดานปริมาณและความ
เชีย่ วชาญ และขาดแคลนสือ่ จึงสงผลตอคุณภาพการเรียน
การสอนในโรงเรียนขนาดเล็กอยางไมตองสงสัย ผลการ
ประเมิ น ของสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงไมใชสิ่งแปลกประหลาดแต
อยางใด เปนสิ่งที่เปนไปตามสมมติฐานทุกประการ
ปจจัยดานประสิทธิผล
ในผลการวิ จั ย พบวา ปจจั ย ดานประสิ ท ธิ ผ ล
มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหาร แสดงใหเห็น
วาการบริหารจะใหเกิดประสิทธิผลนั้น ตองศึกษาตัวชี้วัด
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เปนองคประกอบการพัฒนา กลยุทธ โครงสรางองคกร
เทคโนโลยี วัฒนธรรม สภาพแวดลอม สอดคลองกับ สุทธิพงษ
ยงคกมล (2543: 240) พบวา โครงสรางขององคกรและ
บรรยากาศองคกรสงผลตอประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับเจมสและโจนส (James &
Jones, 1974, pp. 1096 – 1112) การจัดสวนตางๆ ของ
โรงเรี ย น ซึ่ ง นอกจากจะชวยในการบั ง คั บ บั ญ ชาและ
ควบคุมการทํางาน เพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงปรัชญาในการบริหารงาน
สอดคลองกับงานวิจยั ของ กิบสัน (Gibson, 1998) พบวา
โครงสรางองคการสงผลตอองคกร เชนเดียวกับงานวิจัย
ของพัชรีวรรณ กิจมี (2549: 44-46) ที่พบวา โครงสราง
องคกรสงผลตอบรรยากาศองคกร นอกจากนี้ พิมพร ไชยตา
(2552: 132) จากการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่ส งผลตอ
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา
ปจจัยสภาพแวดลอมมีผลตอความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นในการบริหารใหประสบความ
สําเร็จนัน้ จะตองจัดการ ตัวชีว้ ดั กลยุทธ โครงสรางองคกร
เทคโนโลยี วัฒนธรรม สภาพแวดลอม ของปจจัยปจจัย
ดานประสิทธิผลงานวิจัยเรื่อง กรณีศึกษารูปแบบความ
สําเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนนาดเล็กในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (2557) โดย จันทรจิรา จูมพลหลา พงษนิมติ ร
พงษภิญโญ และพรทิพา หลาศักดิ์ แหงคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สนับสนุนโดยสํานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) ผลการวิ จั ย พบวา
แนวคิดปฏิรปู โรงเรียนขนาดเล็กดวยการยุบหรือควบรวม
โรงเรียนไมใชแนวทางแกปญหาที่ประสบความสําเร็จใน
ทุกกรณี ควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของผูปกครอง
และคนในชุมชนนอกจากนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
ทั้งผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน ควรหา
แนวทางยกระดับคุณภาพของโรงเรียนรวมกัน ตั้งแต
กลยุทธ โครงสรางองคกร เทคโนโลยี วัฒนธรรม สภาพ
แวดลอมการวางแผน การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด
กระบวนการเรี ย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล
การพั ฒ นาแหลงเรี ย นรู และสื่ อ การสอน และการหา
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งบประมาณในดานตัวชี้วัดในการยุบ ควบรวม และคงอยู
ของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ชุมชนมีความพึงพอใจตอ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในดานการเรี ย นการสอน ทั้ ง ดาน
วิชาการ การพัฒนาทักษะ กิจกรรมการเรียนรู รวมถึง
ความสะดวกในการเดินทาง ผูใหสัมภาษณเห็นวา ตัวชีว้ ดั
ที่ถูกออกแบบโดยหนวยงานสวนกลางเพื่อยุบและควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหา เพราะมุงเนนทีผ่ ลสัมฤทธิ์
การศึกษาของนักเรียนผานคะแนนขอสอบ O-Netซึง่ เปน
การใหความสํ า คั ญ ตอความรู ของเด็ ก เพี ย งดานเดี ย ว
เทานัน้ ไมไดตระหนักถึงวิถชี วี ติ ของชุมชน นอกจากนี้ การ
ประเมินคุณภาพดวยมาตรฐานตัวชี้วัดจากสํานักงาน
รั บ รองมาตรฐานและการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(สมศ.) ไมเหมาะสมตอบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก
เนือ่ งจากโรงเรียนขนาดเล็กมีศกั ยภาพไมเทากับโรงเรียน
ขนาดกลางและใหญทีม่ คี วามพรอมหลายดาน รวมทัง้ การ
ประเมินโดยใชเอกสารไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ดวยเหตุนี้ สิง่ ทีค่ วรพิจารณากอนยุบหรือควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก คือ การรับฟงความเห็นของผูปกครอง และ
ชุมชนวาตองการยุบหรือควบรวมโรงเรียนหรือไม และ
อยางไร เพราะหากภาครัฐทําไปโดยไมถามความเห็นจาก
คนในชุมชน แทนที่จะทําใหเกิดประโยชน อาจกอปญหา
แกคนในชุมชนมากขึน้ อยางไรก็ดี หากโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีความพรอมแตไมสามารถทําใหเด็กมีคุณภาพ (ดี เกง
และมีความสุข) ได ชุมชนก็พรอมจะยุบและควบรวม
โรงเรียน เพือ่ ใหนักเรียนไดรับการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตอไป
ความสําเร็จองคกร
ในผลการวิจัยพบวา ปจจัยความสําเร็จองคกรมี
อิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหาร แสดงใหเห็นวาการ
บริหารจะใหเกิดประสิทธิผลนั้น ตองศึกษาตัวชี้วัดเปน
องคประกอบการพัฒนา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร การ
มีส วนรวมของชุมชน ความผูกพันองคกร บรรยากาศ
องคกร ผลงานขององคกร สอดคลองกับ ภารดี อนันตนาวี
(2545) ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ (2540) พัชรีวรรณ กิจมี
(2549) ประทิน วิเศษสุวรรณ (2545) วูดส (Woods,

1998, p.668) บูซซี่ (Buzzi, 1991, p.3167-A) ซึ่งพบวา
ผู นําทางวิชาการ เปนองคประกอบที่สําคัญ ที่มีความ
สั ม พั น ธที่ ส งผลทางบวกตอการบริ ห ารสู ความสํ า เร็ จ
นอกจากนีย้ งั แสดงถึงความสัมพันธของการมีสวนรวมของ
ชุมชนเพื่อการบริหารจัดการสูความสําเร็จ นอกจากนี้
พิมพร ไชยตา (2552: 212-134) ความสําเร็จของ
องคกร จะสงผลกับความสําเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก
ธนสาร บัลลังกปทมา (2551: 233) การมีสวน
รวมของประชาชน และชุ ม ชนในการจั ด การศึ ก ษา
นับเปนกระบวนการทีส่ าํ คัญ ทีจ่ ะชวยพัฒนาการศึกษาให
ตอบสนองความตองการของทองถิ่ น โดยเฉพาะใน
โรงเรียนขนาดเล็ก หากชุมชนมีสวนรวมในการสนับสนุน
ทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูปกครองทีม่ คี วามรู
และมีเวลาวางมาเปนครูพอครูแมใหความรูดานวิชาการ
ดานภูมปิ ญญากับบุตรหลาน ยอมเกิดผลดีทงั้ ตอโรงเรียน
ที่ไดบุคลากรเพิ่ม สวนผูปกครองยอมภาคภูมิใจที่ไดสอน
บุตรหลานในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่จะมีความเคารพ
และนับถือในตัวผูปกครองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุนชน
สุภัททา ปณฑะแพทย (2542) ในการบริหาร
จัดการองคการ โดยเฉพาะหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษานั้น ปจจัยหนึ่งที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานภายในองคการ คือ การมีผูบริหารที่มี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการมีภาวะผูนําของผูบริหารที่จะสามารถนําพา
องคการใหมีความเปนนํา้ หนึง่ ใจเดียวกันทีป่ ฏิบตั งิ านเพือ่
มุงไปสูเปาหมายทีต่ งั้ ไวรวมกันได ภาวะผูนําเปรียบเสมือน
อาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําทีเ่ ปนนักบริหารมือ
อาชีพ ที่จะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพลได
เหนือผูอื่น ตัวชี้วัดการนําของผูบริหารจัดการที่ไดชื่อวา
มืออาชีพ คือ ผลสัมฤทธิแ์ ละประสิทธิภาพของงาน ภาวะ
ผูนําจึงเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงาน
พิมพร ไชยตา (2552: 123-126) ผู บริหารมี
อิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จและสงอิทธิพลโดยผาน
ปจจัยการมีสวนรวมของชุมชน และสงอิทธิพลโดนออม
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ผานปจจัยบรรยากาศองคกรและปจจัยความผูกพันของ
องคกร แสดงถึงพฤติกรรมเหลานี้สงผลถึงความสําเร็จใน
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสูความสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนํารูปแบบการวิจัยนี้ เพื่อไปพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพือ่ พัฒนาคุณภาพของ
การบริหารการจัดการการศึกษาสูความสําเร็จอยางยัง่ ยืน
2. ควรนํารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่ส งผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมาเขต 5 ไปทดลองใชในโรงเรียนอื่นที่มี
ขนาดตางออกไป หรือ ระดับชัน้ ทีต่ างกัน เพือ่ ยืนยันขอมูล
เปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง
3. ควรนํารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยที่ส งผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมาเขต 5 ไปทดลองใชกับตัวแปรอื่นที่ยัง
ไมไดศึกษา
4. นํารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมาเขต 5 ไปทดลองใชกับโรงเรียนที่มีการ
ขาดแคลน เชน ขาดแคลนครู งบประมาณ เทคโนโลยี เพือ่
เพิ่มคุณภาพการศึกษา
5. ควรมีการเก็บขอมูลและศึกษาเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลสมบูรณยิ่งขึ้น
6. ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวชีว้ ดั ใหเหมาะ
สมกับการเปลี่ยนแปลงและใหเกิดความยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับ
ความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.สมเจตน
ภูศรี อาจารยที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ
เมยไธสง อาจารยที่ปรึกษารวม ศ.ดร. ปรีชา ประเทพา
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