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บทคัดย่อ
งานวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาสภาพการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของ
โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง 2) สร้้างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพ
การศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง  3) ประเมิินรููปแบบ
และคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือ
ตอนล่่าง และ 4) ศึึกษาผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของ
โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างโดยวิิธีีทดลองใช้้กัับโรงเรีียนขนาด
เล็็กจำำ�นวน 1 โรงเรีียน วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย 4 ขั้้�นตอน คืือ 1) ศึึกษาสภาพการพััฒนา
คุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยใช้้วิิธีีการ
สััมภาษณ์์โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ 5 แห่่งในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง และจััดสนทนา
กลุ่่�ม 2) การสร้้างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยวิิเคราะห์์เอกสารและสััมภาษณ์์ผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ และตรวจสอบ
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รููปแบบโดยจััดสััมมนาอิิงผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3) ประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพ
การศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยทำำ�ประชาพิิจารณ์์
และ 4) ศึึกษาผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาด
เล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ผลการวิิจััย พบว่่า 1. ผลการศึึกษาสภาพการ
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง
ใช้้หลัักการบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วมเป็็นหลัักสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารขัับเคลื่่อ� นโรงเรีียน มุ่่�งเน้้น
การทำำ�งานเป็็นทีีม  มีีการสร้้างเครืือข่่ายทางการศึึกษา ผู้้�บริิหารมีีภาวะผู้้�นำำ�  และใช้้
เทคโนโลยีีในการบริิหารพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน ดำำ�เนิินการตามมาตรฐาน
ที่่�กระทรวงกำำ�หนด 2. รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง มีี  6 องค์์ประกอบ 3. ผลการประเมิินรููปแบบการ
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง
โดยภาพรวมมีีความเป็็นไปได้้ อยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด และด้้านความเป็็นประโยชน์์อยู่่�ใน
ระดัับมาก ส่่วนคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบใน
เขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยภาพรวมมีีความเป็็นไปได้้อยู่่�ในระดัับมาก มีีความเป็็น
ประโยชน์์อยู่่�ในระดัับมาก และ 4. ผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการ
ศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยภาพรวม มีีความเป็็น
ประโยชน์์อยู่่�ในระดัับมาก ส่่วนด้้านการจััดทำำ�คู่่�มืือ มีีความถููกต้้องเหมาะสม อยู่่�ในระดัับ
มากที่่�สุุด
คำำ�สำำ�คััญ : รููปแบบ; การพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา; โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ;  
ภาคเหนืือตอนล่่าง
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the condition of
educational quality development of small-sized model schools in the
lower northern region 2) to create a system for improving the educational
quality of small-sized model schools in the lower northern region 3) to
evaluate the educational quality development system and the manuals
of educational quality development of small-sized model schools in the

51

3

52

3

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

lower northern region and 4) to study the results of using the educational
quality development system and the manual of educational quality
development of small-sized model schools in the lower northern region.
The research procedures consisted of fours steps: 1) to study the condition
of educational quality development of small-sized model schools in the
lower northern region by using interview method of five small-sized
model schools in the lower northern region and organize group discussions.
2) to create a system for improving the educational quality of the smallsized model schools in the lower northern region by analyzing the
documents and interviewing experts and examining the format by
organizing a seminar based. 3) to evaluate the educational quality
development system and the manual of educational quality development
of small-sized model schools in the lower northern region using public
hearing and 4) to study the results of using the educational quality
development system and the manuals of educational quality development
of small-sized model schools in the lower northern.
The results of research were as follows:
The results of this study on the condition of educational quality
development of small-sized model schools in the lower northern region
found that educational quality development of the small sized model
schools in the lower northern region used the principle of participatory
management as the main principle in the management of the school,
focusing on teamwork, establishing educational system. And the
administrator had many important leadership qualities and use technology
to manage and improve the quality of school education. The model for
improving the educational quality of small-sized model schools in the
lower northern region consisted of six factors. The results of the assessment
of the educational quality development of small-sized model schools in
the lower northern region by assessing the possibility and usefulness
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found that the overall probability was at the highest level and the
usefulness was at a high level. The results of using educational quality
development system and the manuals found that the overall usefulness
was at the high level and the preparation of manuals was accurate and
appropriate at the highest level.
Keywords : Model; Educational Quality; Small Sized Model Schools;
Lower Northern Region
บทนำ�
การศึึกษาเป็็นรากฐานสำำ�คััญต่่อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตพััฒนาคนให้้เป็็นผู้้�ที่่�
คิิดเป็็น คิิดชอบ พููดเป็็น พููดชอบ ทำำ�เป็็น ทำำ�ชอบ สามารถอยู่่�ร่่วมกันั ในสัังคมด้้วยความ
เป็็นสุุขตามหลัักการขององค์์การศึึกษาวิิทยาศาสตร์์และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ
(UNESCO, 2558) ที่ว่่� า่ “การศึึกษาเพื่่อ� ปวงชน ปวงชนเพื่่อ� การศึึกษา” โดยให้้ประชาชน
ทุุกกลุ่่�มทุุกระดัับมีโี อกาสได้้รัับการศึึกษาอย่่างทั่่�วถึงึ ตามเป้้าหมายการจััดการศึึกษาเป็็น
4 ประเด็็น ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้รู้้� การเรีียนเพื่่�อปฏิิบััติิ การเรีียนเพื่่�อจะอยู่่�ร่่วมกััน
และการเรีียนเพื่่�อชีีวิิตความเป็็นตััวตน กอปรกัับรััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย
พุุทธศัักราช 2560 มาตรา 65 วรรคหนึ่่�ง กำำ�หนดว่่า “รััฐพึึงจััดให้้มีียุุทธศาสตร์์ชาติิเป็็น
เป้้าหมายการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่�งยืืนตามหลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อใช้้เป็็นกรอบในการ
จััดทำำ�แผนต่่าง ๆ ให้้สอดคล้้องและบููรณาการกัันเพื่่�อให้้เกิิดเป็็นพลัังผลัักดัันร่่วมกัันไป
สู่่�เป้้าหมายดัังกล่่าว” ซึ่่�งยุุทธศาสตร์์ชาติินั้้�น มีีองค์์ประกอบสำำ�คััญประการหนึ่่�ง คืือ  
ด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้างทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�มุ่่�งหมายให้้ผู้้�เรีียนทุุกคนมีีทัักษะที่่�
จำำ�เป็็นในศตวรรษที่่� 21 รวมทั้้�งพระราชบััญญััติิการศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ.2542 และที่่�
แก้้ไขเพิ่่�มเติิม (ฉบัับที่่�2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 ได้้กำำ�หนดว่่า การจััดการศึึกษาให้้ยึึดหลััก
ดัังนี้้� (1) เป็็นการศึึกษาตลอดชีีวิิตสำำ�หรับั ประชาชน (2) ให้้สัังคมมีีส่่วนร่่วมในการจััดการ
ศึึกษา (3) การพััฒนาสาระและกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
สำำ�นักั งานเลขาธิิการสภาการศึึกษา (2557) ได้้ทำำ�การศึึกษาสภาวการณ์์การศึึกษา
ไทยในเวทีีโลก พบว่่า คุุณภาพการศึึกษาไทยโดยเฉลี่่�ยทั้้�งประเทศเมื่่�อเทีียบกัับประเทศ
พััฒนาอุุตสาหกรรม พบว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์ต่ำ�ำ� และเมื่่�อพิิจารณาผลการประเมิินผลสััมฤทธิ์์�
ทางการศึึกษาระดัับประเทศในภาพรวม พบว่่า ผลสััมฤทธิ์์�ทางการศึึกษาไม่่เป็็นที่่�น่่า
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พอใจ คะแนนการทดสอบทางการศึึกษาแห่่งชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน (O-NET) พบว่่า คะแนน
เฉลี่่�ยในรายวิิชาหลััก มีีค่่าเฉลี่่�ยต่ำำ��กว่่าร้้อยละ 50 และโดยภาพรวมยัังต่ำำ��กว่่ามาตรฐาน
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นสถานศึึกษาขนาดเล็็ก
จากข้้อมููลข้้างต้้น การยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�โดยเร่่งด่่วน
โรงเรีียนเป็็นหน่่วยงานหลัักที่่�รัับผิิดชอบในการจััดการศึึกษาให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย
นั่่�นคืือ ต้้องมุ่่�งเน้้นการยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาทั้้�งระบบรวมทั้้�งโรงเรีียนประถมศึึกษา
ขนาดเล็็กที่�มี่ ีจำำ�นวนนัักเรีียนไม่่เกิิน 120 คน นั้้�น หลายแห่่งยัังคงมีีความขาดแคลนทั้้�ง
ในด้้านงบประมาณและการสนัับสนุุนทางวิิชาการ ทำำ�ให้้โรงเรีียนขนาดเล็็กหลายแห่่งไม่่
สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ของการพััฒนาสถานศึึกษาตามวิิสัยั ทััศน์ที่์ ว่� างไว้้ได้้ สอดคล้้อง
กัับงานวิิจััยของ สุุรเดช โสมาบุุตร (2560) ที่่�ได้้ทำำ�การวิิจััยเรื่่�อง แนวทางการพััฒนา
คุุณภาพโรงเรีียนขนาดเล็็ก สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาขอนแก่่น
เขต 4 พบว่่า โรงเรีียนขนาดเล็็กควรได้้รัับการสนัับสนุุน ส่่งเสริิมการนำำ�สื่อ่� และเทคโนโลยีี
ที่ทั่� นั สมััยมาปรัับใช้้ในการเรีียนการสอนให้้มีีประสิิทธิิภาพ กระตุ้้น� ให้้มีีการจััดการเรีียน
รู้้โ� ดยยึึดนัักเรีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั สร้้างความเชื่่อ� ถืือให้้กัับชุุมชน องค์์กรอื่่น� หรืือหน่่วยงานอื่่น�
ในด้้านการจััดการศึึกษา รวมทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้แหล่่งข้้อมููลแก่่ครููและนัักเรีียนในการ
ค้้นคว้้าและจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนอย่่างเป็็นระบบ ส่่งเสริิมให้้ครููมีีการพััฒนา
ทัักษะกระบวนการเรีียนรู้้�โดยการประชุุมอบรม สััมมนา ศึึกษาและดููงานอยู่่�เสมอ
ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ครููจัั ด กิิ จ กรรมเน้้นฝึึ ก ทัั ก ษะกระบวนการคิิ ด เรีียนรู้้� จ าก
ประสบการณ์์จริิงและปฏิิบััติจริ
ิ ิง
ผู้้วิ� จัิ ยั จึึงสร้้างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยทั้้�งนี้้� โรงเรีียนขนาดเล็็กอื่่น� ๆ สามารถนำำ�รููปแบบที่พั่� ฒ
ั นา
ขึ้้น� ไปใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลต่่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่�อศึึกษาการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขต
ภาคเหนืือตอนล่่าง
2. เพื่่อ� สร้้างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่าง
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3. เพื่่อ� ประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาด
เล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง
4. เพื่่อ� ศึึกษาผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน
ขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง
กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดดในการวิ
จัยจัย
กรอบแนวคิ
ในการวิ
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
1.) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
1.) การบริหารแบบมีส่วนร่วม
2) กระบวนการบริหารสถานศึกษา
2) กระบวนการบริหารสถานศึกษา
3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
3) ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
2. แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการ
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบ
พัฒนารูปแบบ
3.นโยบายของหน่วยงานต้น
3.นโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด
สังกัด
มาตรฐานการศึกษา ระดับ
มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2561
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผูเ้ รียน
ผูเ้ รียน
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผูเ้ รียน
ผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
และการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ น
สาคัญ
สาคัญ

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่าง
1.ปั จจัยนาเข้า
1.ปั1.จพัจัฒยนนาระบบและโครงสร้
าเข้า
าง
1. พัฒนาระบบและโครงสร้าง
2. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
2. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
3. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
4. สร้างระบบการดาเนินการที่โปร่งใส
4. สร้างระบบการดาเนินการที่โปร่งใส
2.กระบวนการ
2.กระบวนการ
1.ส่งเสริมครูให้พฒ
ั นาตนเองตามมาตรฐานงาน

1.ส่งเสริมครูให้พฒ
ั นาตนเองตามมาตรฐานงาน
2.สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
2.สร้างเครือข่ายทางการศึกษา
3.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและตัดสินใจ
3.ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและตัดสินใจ
4.นิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานทุกฝ่ าย
4.นิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานทุกฝ่ าย
5.ระบบประกันคุณภาพภายใน
5.ระบบประกันคุณภาพภายใน
3.ผลผลิต (OUT PUT)
3.ผลผลิ
PUT)
1. นักตเรีย(OUT
นมีผลสั
มฤทธิท์ างวิชาการเพิ่มขึน้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มขึน้
2. นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. ผูบ้ ริหารมีกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
3. ผูบ้ ริหารมีกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
4. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
4. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
4.ผลลัพธ์ (OUT COME)
4.ผลลั
COME)กษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้เป็ นอย่างดี
1. นัพกธ์เรี(OUT
ยนสามารถศึ
1. นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาได้เป็ นอย่างดี
2. สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
2. สถานศึกษาผ่านการประเมินภายนอกจาก สมศ.
3. สถานศึกษามีผลงานหรือรางวัลเชิงประจักษ์
3. สถานศึกษามีผลงานหรือรางวัลเชิงประจักษ์
4. สถานศึกษามีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึน้
4. สถานศึกษามีจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึน้

5.ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
5.ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จ
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร
2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียน
2. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียน
3. ความสามารถ ทักษะของคณะครูและบุคลากร
3. ความสามารถ ทักษะของคณะครูและบุคลากร
4. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
4. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน
5. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ บบออนไลน์
5. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรูแ้ บบออนไลน์

ปภาพที่ 11 กรอบแนวคิิ
กรอบแนวคิดการวิ
ยั
รููปรูรูภาพที่่�
ดจจการวิิ
จััย
ปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิ
ยั

55

3

56

3

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการบริิหารสถานศึึกษา
กระบวนการบริิหารสถานศึึกษาเป็็นกระบวนการขัับเคลื่่อ� น พััฒนา และปรัับปรุุง
วิิธีีการด้้านต่่าง ๆ เพื่่อ� นำำ�พาสถานศึึกษาสู่่�ความก้้าวหน้้า ส่่งเสริิมความเจริิญด้้านความคิิด
ความรู้้ คว
� บคู่่�กัับการสอดแทรกคุุณธรรมแก่่นักั เรีียนเพื่่อ� ให้้ได้้นัักเรีียนที่่มี� ีคุุณภาพ และ
บรรลุุวิสัิ ยั ทััศน์ข์ องสถานศึึกษา (ณััฐรฎา พวงธรรม, 2553) ซึ่่ง� แนวคิิดในการบริิหารนั้้�น
อยู่่�บนพื้้�นฐานของแนวคิิดหรืือทฤษฎีีการศึึกษาตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบััน เช่่น กระบวนการ
บริิหารของ ลููเธอร์์ กููลิิค  (Luthur Gulick) ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบและขั้้�นตอน 7 ขั้้�น
รวมเรีียกว่่า POSDCORB รวมทั้้�งการกระจายอำำ�นาจการบริิหารและการจััดการศึึกษา
ในด้้านวิิชาการ ด้้านงบประมาณ ด้้านการบริิหารงานบุุคคล และด้้านการบริิหารทั่่�วไป
ตามกฎกระทรวงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการกระจายอำำ�นาจการบริิหารและการ
จััดการศึึกษา พ.ศ.2550 ซึ่่ง� มีีปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะส่่งผลให้้ประสบความสำำ�เร็็จในการบริิหาร
สถานศึึกษาอยู่่�หลายประการ  เช่่น ภาวะผู้้�นำ�ำ ของผู้้�บริิหาร การบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วม 
(Participative Management) การกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์ใ์ นการบริิหารสถานศึึกษาโดย
เฉพาะสถานศึึกษาขนาดเล็็กที่่�มีีบริิบทขาดแคลนทรััพยากรในการบริิหาร ควรจะสร้้าง
เครืือข่่ายทางการศึึกษาเพื่่�อการระดมทรััพยากรทางการศึึกษาให้้เพีียงพอกัับความ
ต้้องการจำำ� เป็็ น รวมทั้้� ง การกระจายอำำ�นาจตามโครงสร้้างการบริิ หารเพื่่� อให้้เกิิ ด
ความคล่่องตััว  รวดเร็็วในการให้้บริิการกัับผู้้�เรีียน ผู้้�ปกครอง ชุุมชน และผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียอื่่�น
2. ขอบข่่ายการบริิหารสถานศึึกษา
กฎกระทรวงกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และวิิธีีการกระจายอำำ�นาจการบริิหารและการ
จััดการศึึกษา พ.ศ.2550 ได้้กำำ�หนดขอบข่่ายการบริิหารสถานศึึกษาไว้้ 4 ด้้าน รวมทั้้�งหมด
81 งาน ซึ่่�งกล่่าวโดยสรุุป คืือ 1) ด้้านวิิชาการ ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินการในเรื่่�องการพััฒนา
สาระหลัักสููตร การวางแผนงานด้้านวิิชาการการจััดการเรีียนการสอนในสถานศึึกษา
การวััดผล ประเมิินผล การนิิเทศการศึึกษา การแนะแนว  การพััฒนาระบบประกััน
คุุณภาพภายในและมาตรฐานการศึึกษา เป็็นต้้น  2) ด้้านงบประมาณ ซึ่ง่� เป็็นการดำำ�เนิิน
การในเรื่่�องการจััดทำำ�แผนงบประมาณ การพััสดุุ การเงิิน การบััญชีี เป็็นต้้น 3) ด้้านการ
บริิหารงานบุุคคล ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินการในเรื่่�องการวางแผนอััตรากำำ�ลััง การเลื่่�อน
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เงิินเดืือน การลาทุุกประเภท การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน  การดำำ�เนิินการทางวิินััย
และการลงโทษ การอุุทธรณ์์และการร้้องทุุกข์์ เป็็นต้้น และ4) ด้้านการบริิหารทั่่�วไป ซึ่่�ง
เป็็นการดำำ�เนิินการในเรื่่อ� งการวางแผนการบริิหารงานการศึึกษา งานเทคโนโลยีีเพื่่อ� การ
ศึึกษา  การดำำ�เนิินงานธุุรการ  การดููแลอาคารสถานที่่แ� ละสภาพแวดล้้อม การรัับนัักเรีียน
การทััศนศึึกษา  งานกิิจการนัักเรีียน และการประชาสััมพัันธ์์งานการศึึกษา เป็็นต้้น
3. การพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
“โรงเรีียนขนาดเล็็ก” หมายถึึง โรงเรีียนที่่�มีีนัักเรีียนน้้อยกว่่า 120 คน (สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2562) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชนบทห่่างไกล  
สภาพปััญหาการบริิหารจััดการศึึกษามีีความหลากหลาย เช่่น ครููไม่่ครบชั้้�น ขาดวััสดุุ  
สื่่�อครุุภััณฑ์์ทางการศึึกษา อาคารสถานที่่�  งบประมาณไม่่เพีียงพอ เป็็นต้้น โรงเรีียนจึึง
มีีคุุณภาพการศึึกษาค่่อนข้้างต่ำำ�� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับโรงเรีียนขนาดกลางหรืือขนาดใหญ่่
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในชุุมชนเมืืองและการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กนั้้�นต้้อง
ใช้้ปััจจััยทางการบริิหารจััดการ เช่่น ความรู้้คว
� ามสามารถ ทัักษะของผู้้�บริิหาร บุุคลากร
รููปแบบการบริิหาร ทรััพยากรและปััจจััยสนัับสนุุนต่่างๆ และความร่่วมมืือจากภาคส่่วน
อื่่น� อีีกมากรวมทั้้�งต้้องมีีการกำำ�หนดรููปแบบและวิิธีีดำำ�เนิินการที่่เ� หมาะสมต่่อบริิบทของ
แต่่ละสถานศึึกษา ซึ่ง่� การบริิหารจััดการที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสอดคล้้องกัับ
บริิบทนั้้�น จะนำำ�ไปสู่่�การบรรลุุวิิสััยทััศน์์ของการพััฒนาโรงเรีียนได้้ 
สุุรเดช โสมาบุุตร (2560) ได้้ศึึกษาเกี่่�ยวกัับแนวทางการพััฒนาคุุณภาพโรงเรีียน
ขนาดเล็็ก สัังกััดสำำ�นักั งานเขตพื้้�นที่่ก� ารศึึกษาประถมศึึกษาขอนแก่่น เขต 4 ผลการวิิจัยั
พบว่่า แนวทางการพััฒนาคุุณภาพโรงเรีียนขนาดเล็็ก คืือ ควรส่่งเสริิมการใช้้แหล่่งข้้อมููล
แก่่ครููและนัักเรีียนในการค้้นคว้้าและจััดกิิจกรรมการเรีียนการสอนอย่่างเป็็นระบบ
ปรัับปรุุงระบบอุุปกรณ์์การเรีียนทางไกลผ่่านดาวเทีียมให้้มีสี ภาพพร้้อมใช้้งาน สนัับสนุุน
ส่่ ง เสริิ ม การนำำ�สื่่� อ และเทคโนโลยีีที่่� ทัั น สมัั ย มาปรัั บ ใช้้ในการเรีียนการสอนให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ  มีีแผนในการพััฒนาคุุณภาพโรงเรีียน โดยกำำ�หนดเป็็นยุุทธศาสตร์์ของ
โรงเรีียนและดำำ�เนิินการตามแผนการบริิหารจััดการโรงเรีียนขนาดเล็็ก ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
งานวิิจััยของ คััมภีีร์์  สุุดแท้้ (2553 ) ที่่�ศึึกษาเกี่่�ยวกัับการพััฒนารููปแบบการบริิหารงาน
วิิชาการสำำ�หรัับโรงเรีียนขนาดเล็็ก โดยมีีวััตถุุประสงค์์ คืือ สร้้างและพััฒนารููปแบบการ
บริิหารงานวิิชาการสำำ�หรัับโรงเรีียนขนาดเล็็ก ซึ่่�งผลการวิิจััย พบว่่า รููปแบบการบริิหาร
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งานวิิชาการสำำ�หรัับโรงเรีียนขนาดเล็็ก มีี  2 องค์์ประกอบหลััก 17 องค์์ประกอบย่่อย  
ผลการทดลองใช้้รููปแบบ พบว่่า โรงเรีียนดำำ�เนิินตามขั้้�นตอนในรููปแบบอย่่างครอบคลุุม
ทุุกฝ่่ายมีีส่่วนร่่วมและนำำ�ผลการประเมิินไปใช้้ ทำำ�ให้้การบริิหารงานวิิชาการโรงเรีียน
ขนาดเล็็กเป็็นไปอย่่างเป็็นระบบ มีีคุุณภาพมากขึ้้�นและผลการประเมิินการใช้้รููปแบบ
พบว่่า ผลการใช้้รููปแบบ ทั้้�งโดยรวมและองค์์ประกอบหลัักทั้้�ง 2 องค์์ประกอบ มีีผลการ
ประเมิินอยู่่�ในระดัับคุุณภาพดีีมาก  ปััญหา อุุปสรรค และข้้อเสนอแนะในการนำำ�รููปแบบ
ไปใช้้ พบว่่า มีีปััญหา คืือ ครููไม่่สามารถจััดทำำ�แผนการจััดการเรีียนรู้้�ได้้ครอบคลุุมสาระ
การเรีียนรู้้ที่� รั่� บั ผิิดชอบ การทุ่่�มเทพััฒนางานวิิชาการอย่่างเดีียวไม่่ทำำ�ให้้โรงเรีียนประสบ
ผลสำำ�เร็็จอย่่างสมบููรณ์์ได้้ ครููไม่่สามารถพััฒนาเครื่่�องมืือวััดและประเมิินผลให้้ได้้
มาตรฐานครบทุุกสาระการเรีียนรู้้�ได้้  และมีีการเสนอแนะแนวทางเพื่่�อแก้้ปััญหา คืือ
โรงเรีียนควรจััดหาแผนการจััดการเรีียนรู้้สำ� ำ�เร็็จรููปที่่มี� ีคุุณภาพดีีให้้ครููควรนำำ�กระบวนการ
บริิหารงานวิิชาการสำำ�หรัับโรงเรีียนขนาดเล็็กไปบููรณาการประยุุกต์์ใช้้ทั้้�งระบบ รวมทั้้�ง
ควรส่่งเสริิมให้้ครููพััฒนาเครื่่�องมืือวััดและประเมิินผลให้้ได้้มาตรฐาน
ดัังนั้้�น การบริิหารจััดการโรงเรีียนขนาดเล็็กเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาผู้้�เรีียนอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพนั้้�น รููปแบบการดำำ�เนิินการจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�การจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�ยึึด
ผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ มุ่่�งประโยชน์์สููงสุุดแก่่ผู้้�เรีียน และผู้้�เรีียนได้้รัับการพััฒนาเต็็มตาม
ศัักยภาพตามหลัักสููตรสถานศึึกษาและเกิิดทัักษะในการแสวงหาความรู้้จ� ากแหล่่งเรีียน
รู้้�หลากหลายสามารถนำำ�วิิธีีการเรีียนไปใช้้ในชีีวิิตจริิงได้้  และมุ่่�งให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคนมีี
ส่่วนรวม  ในทุุกขั้้�นตอนเพื่่�อพััฒนาผู้้�เรีียนให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง การ
บริิหารจััดการโรงเรีียนขนาดเล็็กจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีรููปแบบอย่่างเหมาะสมเพื่่อ� ให้้สอดคล้้อง
กัับความต้้องการของชุุมชนและท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมีีความผููกพัันกัับโรงเรีียนเป็็นอย่่างมากมา
ตั้้ง� แต่่อดีีตจนถึึงปััจจุบัุ นั ซึ่ง่� การยุุบหรืือการควบรวมโรงเรีียนขนาดเล็็กเป็็นสิ่่ง� ที่ล่� ะเอีียด
อ่่อนต่่อความรู้้�สึึกของชุุมชน (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน, 2555)
ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจที่่�จะสร้้างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง เพื่่�อเป็็นแนวทางในการบริิหารโรงเรีียนขนาดเล็็กให้้
ประสบผลสำำ�เร็็จตามวิิสััยทััศน์์
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วิธีการวิจัย
ผู้้�วิิจััยได้้ดำำ�เนิินการวิิจััยแบ่่งเป็็น 4 ขั้้�นตอน  ดัังนี้้�
	ขั้้�นตอนที่่� 1 ศึึกษาสภาพการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ดัังนี้้� 1) ศึึกษาสภาพการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของ
โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างที่่�มีีวิิธีีปฏิิบััติิที่่�ดีี  (Best Practice)
จำำ�นวน 5 แห่่ง และ 2) ศึึกษาแนวทางการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาด
เล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยการจััดประชุุมสนทนากลุ่่�ม จำำ�นวน 12 คน
	ขั้้� น ตอนที่่� 2 การสร้้างรููปแบบการพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพการศึึ ก ษาของโรงเรีียน
ขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ดัังนี้้� 1) การยกร่่างรููปแบบและคู่่�มืือการ
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง จาก
การวิิเคราะห์์ สังั เคราะห์์เอกสารและสััมภาษณ์์ผู้ท้� รงคุุณวุุฒิ จำ
ิ ำ�นวน 5 คน  2) การตรวจ
สอบรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขต
ภาคเหนืือตอนล่่าง จากการสััมมนาอิิงผู้้�เชี่่�ยวชาญ จำำ�นวน 9 คน
	ขั้้�นตอนที่่� 3 การประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของ
โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างโดยการประชุุมประชาพิิจารณ์์
(Public Hearing) จำำ�นวน 30 คน
	ขั้้�นตอนที่่� 4 การศึึกษาผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
ของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างโดยการทดลองใช้้ในโรงเรีียน
ขนาดเล็็ก จำำ�นวน 1 แห่่ง จากการเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ประชากร
ประชากร (Population) นำำ�เสนอคุุณลัักษณะและจำำ�นวนให้้ครอบคลุุมตัวั แปรที่่�
ศึึกษาทั้้�งหมด โดยใช้้วิิธีีการเลืือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้้วย
1. ผู้้�บริิหาร ครููผู้้�สอน และคณะกรรมการสถานศึึกษาโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ทั้้�ง 5 โรง รวมทั้้�งสิ้้�น 15 คน
2. ผู้้�บริิหาร หััวหน้้ากลุ่่�มงาน และศึึกษานิิเทศก์์ จำ�ำ นวน 12 คน
3. ผู้้บ� ริิหาร ครููศึึกษานิิเทศก์์ และอาจารย์์มหาวิิทยาลััย ที่มี่� ีความรู้้แ� ละประสบการณ์์
ด้้านการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา จำำ�นวน 30 คน
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4. ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิที่่�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
จำำ�นวน 9 คน
5. ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ได้้แก่่ ผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้านการจััดทำำ�คู่่�มืือ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านเนื้้�อหา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านรููปแบบ และผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ จำ�ำ นวน 5 คน  
เครื่่�องมืือการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วย
1. แบบสััมภาษณ์์แบบมีีโครงสร้้าง
2. แบบบัันทึึกผลที่่�เกิิดจากการสนทนากลุ่่�ม 
3. แบบบัันทึึกผลที่่�เกิิดจากการสััมภาษณ์์ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
4. แบบบัันทึึกการสััมมนาอิิงผู้้�เชี่่�ยวชาญเพื่่�อตรวจสอบร่่างรููปแบบและคู่่�มืือ
5. แบบประเมิินด้้านความถููกต้้อง และด้้านความเหมาะสม
6. แบบประเมิินด้้านความเป็็นไปได้้ และด้้านความเป็็นประโยชน์์
7. แบบรายงานผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบสััมภาษณ์์ โดยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา (Content
Analysis) ซึ่่�งนำำ�เนื้้�อหาที่่�จดบัันทึึกไว้้ในแบบบัันทึึกการสััมภาษณ์์มาวิิเคราะห์์ตาม
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง หาความเชื่่�อมโยงและเหตุุผลของข้้อมููลแต่่ละด้้านนำำ�เสนอข้้อมููล
โดยวิิธีีการอ้้างถึึงคำำ�พููดของผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ นำำ�มาสรุุปและวิิเคราะห์์ แล้้วจึึงสัังเคราะห์์
ข้้อมููลตามประเด็็นที่ไ่� ด้้กำำ�หนดไว้้ โดยพิิจารณาจากความสอดคล้้องและตรวจสอบข้้อมููล
จากบุุคคลหลายคนในประเด็็นเดีียวกััน (Triangulation)
2. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบบัันทึึกผลการสััมมนาอิิงผู้้�เชี่่�ยวชาญ มีีดัังนี้้� 1) ผู้้�วิิจััย
นำำ�ข้้อมููลจากแบบบัันทึึกการสััมมนาอิิงผู้้�เชี่่�ยวชาญ มาสรุุปประเด็็นแล้้วนำำ�มาวิิเคราะห์์
เนื้้�อหาเพื่่อ� นำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงร่่างรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพ
การศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง 2) ผู้้�วิิจััยนำำ�เสนอ
ร่่างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือ
ตอนล่่างต่่อที่่�ปรึึกษาเพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องและพิิจารณาข้้อเสนอแนะ 3) ผู้้�วิิจััย
ปรัับปรุุงร่่างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขต
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ภาคเหนืือตอนล่่างตามข้้อเสนอแนะของที่่�ปรึึกษาเพื่่�อให้้ได้้แนวทางการพััฒนาฉบัับ
สมบููรณ์์สำำ�หรัับนำำ�เสนอให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิประเมิินคุุณภาพในขั้้�นตอนต่่อไป
3. การวิิเคราะห์์ข้้อมููลแบบประเมิิน มีีดัังนี้้� 1) ข้้อมููลผลการประเมิินด้้านความ
เป็็นไปได้้ และความเป็็นประโยชน์์ของรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน
ขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยการหาค่่าเฉลี่่�ยและค่่า
เบี่่�ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์์การพิิจารณาระดัับคะแนนเฉลี่่�ยของความคิิดเห็็นของ
ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิหรืื
ิ อผู้้เ� ชี่่ย� วชาญและค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานมีีความเป็็นไปได้้และมีีความเป็็น
ประโยชน์์ 2) ข้้อมููลเสนอแนะเพื่่อ� การประเมิินรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของ
โรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างนำำ�มาวิิเคราะห์์เนื้้�อหาและสรุุปเพื่่อ�
ประกอบการพิิจารณาในการใช้้แนวทางการพััฒนาที่่�พััฒนาขึ้้�น
สรุปผลการวิจัย
1. การพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือ
ตอนล่่าง พบว่่า 1) โรงเรีียนใช้้หลัักการบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในการ
บริิหารโรงเรีียน ซึ่ง่� การบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วมเป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารขัับเคลื่่อ� น
ของโรงเรีียนขนาดเล็็ก เนื่่�องจากมีีทรััพยากรจำำ�กััด โดยสร้้างความร่่วมมืือจากทุุกภาค
ส่่วนในการบริิหารและพััฒนาโรงเรีียนตามหลัักการของบวร คืือ บ้้าน วััด โรงเรีียน ตลอด
จนเครืือข่่ายทางการศึึกษาทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน  2) ผู้้�บริิหารโรงเรีียนมีีภาวะผู้้�นำ�ำ
ซึ่่ง� ผู้้บ� ริิหารต้้นแบบทั้้�งห้้าโรงเรีียนมีภี าวะผู้้นำ� ำ�ที่สำ่� ำ�คัญ
ั หลายด้้านที่่เ� หมืือนกััน ได้้แก่่ ภาวะ
ผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ  ภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง  และภาวะผู้้�นำำ�ใฝ่่บริิการ 3) โรงเรีียนใช้้
เทคโนโลยีีในการจััดการเรีียนการสอน โดยใช้้การสอนทางไกลผ่่านดาวเทีียมเพื่่อ� พััฒนา
คุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน 4) โรงเรีียนมีีการนิิเทศภายใน และกำำ�กัับติิดตามอย่่าง
เป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง 5) โรงเรีียนใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการบริิหาร 6) โรงเรีียน
มีีการดำำ�เนิินการวางแผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีีในทุุกปีีงบประมาณอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และสอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์
2. การสร้้างรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ดัังนี้้�
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6) โรงเรียนมีการดาเนินการวางแผนปฏิบัติการประจาปี ในทุกปี ง บประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
วารสารร่มพฤกษ์
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รููปภาพที่่� 2 รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง
2.1 รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขต
ภาคเหนืือตอนล่่างมีี 6 องค์์ประกอบ ได้้แก่่  องค์์ประกอบที่่� 1 แนวคิิด หลัักการ ทฤษฎีี 
องค์์ประกอบที่่� 2 ปััจจััยนำำ�เข้้า องค์์ประกอบที่่� 3 กระบวนการ องค์์ประกอบที่่� 4 ผลผลิิต
และผลลััพธ์์ องค์์ประกอบที่่� 5 การประเมิินผล และองค์์ประกอบที่่� 6 ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อ
ความสำำ�เร็็จ
2.2 คู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง  ประกอบไปด้้วย 1) บทที่่� 1 บทนำำ� ความเป็็นมาและ
ความสำำ�คัญ
ั ของปััญหา วััตถุุประสงค์์ ประโยชน์์ที่ไ่� ด้้รัับ ขอบเขตเนื้้�อหาของคู่่�มืือ คำำ�ศัพท์
ั ์
สำำ�คััญ 2) บทที่่� 2 รููปแบบและการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
หลัักการ แนวคิิด ทฤษฎีีที่เ่� กี่่ย� วข้้อง 3) บทที่่� 3 ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน 4) ปััญหาอุุปสรรค
และข้้อเสนอแนะ แนวทางการแก้้ไขและพััฒนางาน และบรรณานุุกรม
3. การประเมิินรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง  พบว่่า ค่่าเฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของความ
เป็็นไปได้้  โดยภาพรวม  มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยของความเป็็น
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ประโยชน์์ของรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบใน
เขตภาคเหนืือตอนล่่าง ภาพรวมพบว่่า มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับมาก
สำำ�หรัับคู่่�มืือการใช้้รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็ก
ต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง พบว่่า โดยภาพรวมมีีความเป็็นไปได้้ อยู่่�ในระดัับมาก
และมีีความเป็็นประโยชน์์อยู่่�ในระดัับมาก  
4. ผลการใช้้รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง พบว่่า โดยรวมมีีความเป็็นประโยชน์์ อยู่่�ในระดัับมาก โรงเรีียน
สามารถดำำ�เนิินการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนบรรลุุวััตถุุประสงค์์ตาม
มาตรฐานการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ทั้้�ง 3 ด้้าน
อภิปรายผลการวิจัย
การวิิจัยั เรื่่อ� ง รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบ
ในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง สามารถอภิิปรายผลได้้ ดัังนี้้�
1. สภาพการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาค
เหนืือตอนล่่าง  พบว่่า โรงเรีียนใช้้หลัักการบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในการ
บริิหารโรงเรีียน ทั้้�งนี้้อ� าจเป็็นเพราะว่่าการบริิหารแบบมีีส่่วนร่่วมเป็็นหลัักการสำำ�คัญ
ั ใน
การบริิหารขัับเคลื่่อ� นของโรงเรีียนขนาดเล็็ก เนื่่อ� งจากมีีทรััพยากรจำำ�กัดั โดยสร้้างความ
ร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในการบริิหารและพััฒนาโรงเรีียนตามหลัักการของ บวร คืือ บ้้าน
วััด โรงเรีียน ตลอดจนเครืือข่่ายทางการศึึกษาทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนมุ่่�งเน้้นการ
ทำำ�งานเป็็นทีีมช่่วยกัันทำำ�งานทั้้�งในและนอกโรงเรีียนซึ่่�งสอดคล้้องกัับผลการวิิจััยของ
นิิตยา แก้้วแสนชััย (2558) พบว่่า ชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการจััดการศึึกษาของโรงเรีียน
ขนาดเล็็กตามโครงสร้้างการบริิหารขัับเคลื่่อ� นงาน 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิหารงานวิิชาการ
กลุ่่�มบริิหารงบประมาณ กลุ่่�มบริิหารงานบุุคคล และกลุ่่�มบริิหารทั่่�วไป โดยชุุมชนมีีส่่วน
ร่่วมทั้้ง� หมด 4 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ด้้านการมีีส่่วนในการตััดสิินใจในภารกิิจงานวิิชาการ 2) การ
มีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการ 3) การมีีส่่วนร่่วมในรัักษาผลประโยชน์์ 4) การมีีส่่วนร่่วม
ในการติิดตามประเมิินผล
ในขณะเดีียวกัันเมื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบของการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของ
โรงเรีียน พบว่่า ผู้้บ� ริิหารโรงเรีียนมีีภาวะผู้้นำ� ำ�ซึ่่ง� ภาวะผู้้นำ� ำ�ของผู้้บ� ริิหารเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั
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ในการบริิหารโรงเรีียนขนาดเล็็ก ผู้้�บริิหารโรงเรีียนขนาดเล็็กจำำ�เป็็นต้้องมีีภาวะผู้้�นำำ�ที่่�
สำำ�คััญหลายด้้าน ได้้แก่่ ภาวะผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ  ภาวะผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง  และภาวะ
ผู้้�นำำ�ใฝ่่บริิการ ทั้้�งนี้้�อาจเป็็นเพราะว่่า ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาอยู่่�ในฐานะผู้้�นำำ�แห่่งการ
เปลี่่�ยนแปลงในสถานศึึกษาจะต้้องแสดงออกซึ่่�งภาวะผู้้�นำำ�ให้้เหมาะสมสอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์ คน เวลา สถานที่่� ตลอดจนสภาพแวดล้้อมในบริิบทดัังกล่่าว ภาวะผู้้นำ� ำ�ของ
ผู้้�บริิหารสถานศึึกษาจะสะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลการจััดการศึึกษาและการบริิหารงานใน
สถานศึึกษา ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ รััตนา เหลืืองาม  (2562) ที่่�ได้้ทำำ�วิิจััยเรื่่�อง
ภาวะผู้้�นำำ�ของผู้้�บริิหารสถานศึึกษาในศตวรรษที่่� 21 ที่่�ส่่งผลต่่อประสิิทธิิผลของสถาน
ศึึกษา สัังกััดสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษาจัันทบุุรีี  เขต 1 คืือ ผู้้�บริิหาร
สถานศึึกษาควรพััฒนาภาวะผู้้นำ� ำ�ในตนเองโดยยึึดหลัักครองตน ครองคน ครองงาน เพื่่อ�
เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชา โรงเรีียนใช้้เทคโนโลยีีในการบริิหารและการ
จััดการเรีียนการสอนโดยใช้้การสอนทางไกลผ่่านดาวเทีียมเพื่่อ� พััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
ของโรงเรีียน โรงเรีียนมีรี ะบบการนิิเทศภายใน และมีกี ารดำำ�เนิินการตามแผนปฏิิบัติั กิ าร
ประจำำ�ปีีที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนตามกรอบมาตรฐานการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
2. รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาค
เหนืือตอนล่่าง มีี 6  องค์์ประกอบ คืือ องค์์ประกอบที่่� 1 หลัักการ องค์์ประกอบที่่� 2
ปััจจััยนำำ�เข้้า องค์์ประกอบที่่� 3 กระบวนการ องค์์ประกอบที่่� 4 ผลผลิิตและผลลััพธ์์ องค์์
ประกอบที่�่ 5 การประเมิินผล และองค์์ประกอบที่่� 6 ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความสำำ�เร็็จ ทั้้�งนี้้�
อาจเป็็นเพราะว่่าผู้้วิ� จัิ ยั ได้้พััฒนารููปแบบโดยการศึึกษาแนวปฏิิบัติั ที่ิ ป่� ระสบความสำำ�เร็็จ
ด้้วยการศึึกษาเอกสาร การสััมภาษณ์์ การดำำ�เนิินการยกร่่างรููปแบบโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
และการตรวจสอบรููปแบบการสััมมนาอิิงผู้้เ� ชี่่ย� วชาญเป็็นไปตามขั้้�นตอนระเบีียบวิิธีีวิิจัยั
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ สมาน  อััศวภููมิิ (2550) กล่่าวไว้้ว่่า องค์์ประกอบของรููปแบบ
ประกอบด้้วยวััตถุุประสงค์์ของรููปแบบการพััฒนารููปแบบใดๆ ก็็ตามผู้้อ� อกแบบรููปแบบ
จะต้้องรู้้�ว่่าจะออกแบบรููปแบบการดำำ�เนิินงานนี้้�ขึ้้�นมาเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ใดผู้้�ออกแบบ
รููปแบบจะต้้องจะออกแบบรููปแบบนั้้�นๆบนฐานคิิดของทฤษฎีีและหลัักการใด สอดคล้้อง
กัับผลการวิิจัยั ของ นริิศ แก้้วสีีนวล (2556) ได้้ศึึกษาเรื่่อ� ง การพััฒนารููปแบบการบริิหาร
วิิชาการในสถานศึึกษาอาชีีวศึึกษาของรััฐ ซึ่่�งผู้้�วิิจััยกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในการวิิจััยใน

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่าง
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ครั้้�งนี้้� คืือ เพื่่�อพััฒนารููปแบบการบริิหารวิิชาการในสถานศึึกษาอาชีีวศึึกษาของรััฐ
การดำำ�เนิินการวิิจััยประกอบไปด้้วย 2 ขั้้�นตอน คืือ 1) การศึึกษาองค์์ประกอบของการ
บริิหารงานวิิชาการ และศึึกษาสถานศึึกษาต้้นแบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จและเป็็นแบบ
อย่่างได้้  2) การพััฒนารููปแบบการบริิหารวิิชาการโดยการจััดทำำ�รููปแบบฉบัับร่่างและ
ประเมิินความเหมาะสมและความเป็็นไปได้้  รวมทั้้�งจััดทำำ�คู่่�มืือการดำำ�เนิินงานตามผล
การวิิจัยั และประเมิินความเหมาะสมของคู่่�มืือด้้วย  ผลการวิิจัยั พบว่่า องค์์ประกอบของ
การบริิหารวิิชาการในสถานศึึกษาอาชีีวศึึกษาของรััฐ มีี 5 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ 1) ภาวะ
ผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ 2) การมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานวิิชาการ 3) การพััฒนาทีีมงาน
วิิชาการ 4) กระบวน การบริิหารงานวิิชาการ และ 5) ภารกิิจและขอบข่่ายการบริิหาร
งานวิิชาการในสถานศึึกษา
3. การประเมิินรููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน
ขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง ผู้้�วิิจััยได้้ตรวจสอบรููปแบบการพััฒนา
คุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่างอย่่างเป็็น
ระบบ ส่่งผลให้้รููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบใน
เขตภาคเหนืือตอนล่่าง มีีความเป็็นไปได้้และมีีความเป็็นประโยชน์์ อยู่่�ในระดัับมาก
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ วาโร  เพ็็งสวััสดิ์์� (2553) กล่่าวว่่า การทดสอบความเที่่�ยง
ตรงของรููปแบบ เป็็นการตรวจสอบความเที่่�ยงตรงของรููปแบบว่่ามีีความเหมาะสมหรืือ
ไม่่เป็็นรููปแบบมีปี ระสิิทธิิภาพตามที่มุ่่�่� งหวัังหรืือไม่่ การเก็็บรวบรวมข้้อมููลในสถานการณ์์
จริิงหรืือทดลองใช้้รููปแบบในสถานการณ์์จริงิ จะทำำ�ให้้ทราบอิิทธิิพลและความสำำ�คัญ
ั ของ
องค์์ประกอบหรืือตััวแปรต่่างๆในรููปแบบ  
4. การศึึกษาผลการใช้้รููปแบบและคู่่�มืือการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน
ขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง โดยภาพรวม พบว่่า มีีความเป็็นประโยชน์์
อยู่่�ในระดัับมาก โรงเรีียนสามารถดำำ�เนิินการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียน บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ตามมาตรฐานการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ทั้้�ง 3 ด้้าน  คืือ ด้้านที่่� 1 คุุณภาพของ
ผู้้เ� รีียน  ด้้านที่่� 2 กระบวนการบริิหารและการจััดการ ด้้านที่่� 3 กระบวนการจััดการเรีียน
การสอนที่เ่� น้้นผู้้เ� รีียนเป็็นสำำ�คัญ
ั   ทั้้�งนี้้อ� าจเป็็นเพราะว่่าผู้้บ� ริิหารและคณะครููของโรงเรีียน
ส่่วนใหญ่่มีีความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ และมีีความตระหนัักในการพััฒนาขัับเคลื่่�อนโรงเรีียนตาม
มาตรฐานการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานทั้้�ง 3 ด้้านอยู่่�แล้้ว และเมื่่�อได้้ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือที่่�มีีความ
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ชััดเจนและสอดคล้้องกัับพัันธกิิจของสถานศึึกษาจึึงทำำ�ให้้ได้้ผลการปฏิิบััติิงานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล   
การจััดทำำ�คู่่�มืือ ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบายและเชิิงปฏิิบััติิการในการใช้้รููปแบบการ
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาคเหนืือตอนล่่าง
ประกอบด้้วย ปก ส่่วนนำำ� บทที่่� 1 บทนำำ�  บทที่่� 2  บทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ  
บทที่�่ 3 หลัักเกณฑ์์และวิิธีีการปฏิิบััติิงาน บทที่่� 4 วิิธีีปฏิิบััติิงาน บทที่่� 5 ปััญหาอุุปสรรค 
แนวทางแก้้ไขและพััฒนางาน บรรณานุุกรม  ภาคผนวก เมื่่�อพิิจารณาเนื้้�อหามีีส่่วน
ส่่งเสริิมรููปแบบการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนขนาดเล็็กต้้นแบบในเขตภาค
เหนืือตอนล่่าง การกำำ�หนดหััวข้้อเรื่่อ� งสอดคล้้องกัับเนื้้�อหาของเรื่่อ� งการใช้้ภาษามีีความ
ถููกต้้อง ชััดเจนเป็็นไปตามเกณฑ์์ที่�กำ่ �ห
ำ นด ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจากผู้้�วิิจััยได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขตามข้้อ
เสนอแนะ และได้้ผ่่านการปรัับปรุุงพััฒนาจากความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ให้้คำำ�
ปรึึกษาชี้้�แนะกัับผู้้�วิิจััย ส่่งผลให้้เนื้้�อหาและภาษาที่่�ใช้้ในคู่่�มืือมีีความสมบููรณ์์สอดคล้้อง
กัับวััตถุุประสงค์์ ตามองค์์ ประกอบของคู่่�มืือ สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ กฤษฎิ์์�  พลไทย
(2553) กล่่าวไว้้ว่่า คู่่�มืือ คืือ การอธิิบายรายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานอย่่างใดอย่่าง
หนึ่่�งให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ  โดยผ่่านขั้้�นตอนหรืือกระบวนการต่่างๆ คู่่�มืือเป็็นหนัังสืือหรืือ
เอกสารที่่�ใช้้ควบคู่่�กัับการจััดกิิจกรรมต่่างๆ เป็็นเอกสารที่่�ให้้แนวทางการปฏิิบััติิแก่่ผู้้�ใช้้
คู่่�มืือ เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สามารถดำำ�เนิินการในเรื่่�องนั้้�นๆ ด้้วยตนเองอย่่างถููกต้้องเหมาะสม 
สอดคล้้องกัับแนวคิิดของ ธนาวิิชญ์์  จินิ ดาประดิิษฐ์์ และ จารุุวรรณ ณ ยอดระฆััง (2552)
ซึ่่�งสรุุปเกี่่�ยวกัับคู่่�มืือไว้้ คืือ คู่่�มืือการปฏิิบัติั ิงาน (Work Manual) เป็็นสิ่่�งที่่�เปรีียบได้้กัับ
แผนที่บ�่ อกตำำ�แหน่่ง การดำำ�เนิินงานที่่มี� ีจุุดเริ่่มต้้
� นและจุุดสิ้้น� สุุด ซึ่่ง� เป็็นขั้้น� ตอนที่่ร� ะบุุถึงึ
รายละเอีียดของกระบวนการต่่างๆ ที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นสำำ�หรัับงานที่่�มีีความซัับซ้้อนมาก มีีขั้้�น
ตอนมาก   สามารถพััฒนาปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลง เพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานนำำ�ไปใช้้อ้้างอิิงใน
การปฏิิบััติิงานได้้
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษา สามารถนำำ�ไปใช้้ในการกำำ�หนด
นโยบายบริิหารจััดการ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนสถานศึึกษาขนาดเล็็กในเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาให้้
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
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2. สถานศึึกษาขนาดเล็็ก สามารถนำำ�ไปใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาอย่่าง
เป็็นองค์์รวม ให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานการศึึกษาของสำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐาน
3. ผู้้บ� ริิหารสถานศึึกษาของสถานศึึกษาขนาดเล็็ก สามารถนำำ�ไปใช้้ในการบริิหาร
จััดการงานฝ่่ายให้้บรรลุุวิิสััยทััศน์์ของสถานศึึกษาได้้  
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