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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึก ษากาฬสิ นธุ์ เขต 1
2) ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิด เห็นที่มีต่อ
สมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถาน ศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการ ศึกษา 2556
จานวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบ ถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผู้วิจั ย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การทางานเป็นทีม
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านกระบวนการ
3) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา เห็นว่าสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .38
คาสาคัญ : สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก, สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

Abstract
The purposes of this research were to 1) investigate the level of the principal
competency under the Office of Kalasin Primary Educational Service Area 1 2)
investigate the level of the small school effectiveness under the Office of Kalasin
Primary Educational Service Area 1 and 3) investigate of the opinions toward the
relationship between the competency and the small school effectiveness under the
Office of Kalasin Primary Educational Service Area 1. The 113 samples were
administrators under the Office. Data were collected through questionnaire and analysis
to obtain percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient.
The findings were summarized as follows:
1. The school principal had the opinions toward the school principal
competency was at a high level and by each aspect was at a high level. When analyzing
by each aspect, it revealed that the highest mean score was obtained from teamwork.
2. The school principal had the opinions toward the small school effectiveness
was at a high level and by each aspect was at a high level. When analyzing by each
aspect, it revealed that the highest mean score was obtained from process.
3. Opinions to the school principal regarding the relationship between
principal competency and small school effectiveness. It revealed that there was
positive relation with the statistical significance at .01 level and correlation coefficient
= .38
Keyword : School Principal Competency, Small School Effectiveness, The Office
Of Kalasin Primary Educational Service Area Office 1
บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒ นาประเทศ เพราะการศึกษาทาให้
พลเมืองของประเทศเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอันจะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า แก่ตนเอง
และประเทศชาติ ดังนั้นประเทศใดที่ประชาชนได้รับการศึกษากันอย่างเท่าเทียมทั่วถึง ประเทศนั้นย่อม
มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม การศึกษาจึงเป็นรากฐาน
สาคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมและเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่จะใช้พัฒนาชีวิตคน
ให้ดีงามและมีประสิทธิภาพมากไปกว่าการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยทาให้คนได้
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตลอดชีวิต (วานิชย์ สาขามุละ, 2549 : 1) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีความเป็นสากล ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
โรงเรียนถือเป็นองค์ก ารที่มี ความสาคัญในการจัดการศึก ษา โดยความมุ่งหมายหลัก คื อ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนที่เก่ง ดี มีความสุข กล่าวคือ การเป็นคนเก่ง คือ ผู้เรียน

เป็นคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิตโดยมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคนทันสมัย
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพและทา
ประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ การเป็นคนดี คือ ผู้เรียนเป็นคนที่ดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณภาพมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่
แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ มีจิตใจประชาธิปไตย มีความเสียสละ
รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และการเป็นคนที่มีความสุข คือ ผู้เรียนเป็น
คนที่มีสุขภาพทั้งกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มี
อิสรภาพปลอดจากทาสอบายมุขและสามารถดารงชีวิตได้อย่างเพียงพอแก่อัตภาพ สามารถปรับตัวได้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการจัดการศึกษาจะได้ผลดีเพียงใดจึงขึ้นอยู่ กับ
การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นสาคัญ ทั้งนี้ผลผลิตดังกล่าวจะสาเร็จได้ต้องประกอบด้วยกลุ่มบุคคล
ที่มาร่วมกันดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วยบุคคลสาคัญในการช่วยขับเคลือ่ น
การดาเนินงาน เช่น ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและที่สาคัญ คื อ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดย เฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้นาโรงเรียนจะเป็นคนกาหนด
บทบาทหน้าที่และกากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางาน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ผู้บริหาสถานศึกษาคือผู้นาที่เป็ นศูนย์รวมพลังของบุคลากรในองค์การ
ความสามารถและพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารย่ อ มมี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ องค์ ก าร (วานิ ชย์
สาขามุละ, 2549 : 3) และพัฒนาคุณภาพนักเรียนในอนาคตที่จะเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าว หน้า โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้มีการจัดการศึกษาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและหลักการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ต่อไป
(เนียม ผะกาแก้ว, 2554 : 4) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเสมอภาคของการให้บริการการศึกษา
แก่เด็กไทยทุกคนมีความเท่าเทียมกันในคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรง เรียน และลดความเหลื่อม
ล้าในคุณภาพของผลผลิต ซึ่งหมายถึงคุณภาพของผู้เรียนที่ได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเป็นสากล
(สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2553 : 2)
ความสาคัญดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ ใน
โรงเรี ย นตามกรอบอ านาจหน้ า ที่ ข องกฎหมาย ให้ ส อดคล้ อ งกั บแนวทางการพั ฒ นาให้ บรรลุ ตาม
เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งโรงเรียนขนาด
เล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจากัดต่างๆ เช่น มีครู
ไม่ครบชั้น ครูมีวุฒิไม่ครบและไม่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนตามที่
หลักสูตรกาหนด ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่จาเป็นส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชารุดทรุดโทรมและต้อง
บริหารจัดการบนความขาดแคลนและความไม่พร้อมในหลายๆ ด้านตลอดมา (กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, 2556 : 2) ซึ่งการที่ผู้บริหารสถานศึกษา
จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้นจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถของตน
และตัวบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถทางานจนสาเร็จ
ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ โดยคุณลักษณะที่อ้างถึงเหล่านี้เกิดหลอมรวมกลายเป็นสมรรถนะของตัว
บุ ค คลขึ้ น ได้ ดั ง นั้ น จะเห็ น ว่ า สมรรถนะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ผลมาจากความรู้

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่น
กว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ (อารีวรรณ์ น้อยดี, 2553 : 15) โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผูน้ า
ในการเปลี่ยนแปลงมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน (พิศิษฏ์ แสงสุพิน, 2553 : 5) และ
เป็นบุคคลสาคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติให้สูงขึ้น ควรที่จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนาทักษะต่างๆ ที่สาคัญและจาเป็นไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง (สานักงาน
พัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ, 2554 : 79) โดยผู้บริหารสถานศึกษาใช้สมรรถนะตาม
กรอบแนวคิดการกาหนดสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 8 ด้าน ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง
การทางานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การมีวิสัยทัศน์ (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2548 : 2) นับเป็น
แนวคิดที่จะช่วยทาให้ผู้บริหารได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการบริหารจัดการ
ที่ส่งผลให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ด้ ว ยความส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ งเน้ น ให้ เ กิ ดประสิท ธิ ผ ล ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะพื้นที่วิจัยดังกล่าว
มีสัดส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มาก อีกทั้งผู้วิจัยได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาราชการแทน ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
และเพื่อทราบข้อมูลและนาไปสู่การสร้างแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จสูงสุด
รวมถึงการสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มตี ่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมรรถนะผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 113 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ
การศึกษา 4) วิทยฐานะ และ 5) อายุราชการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list)

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบแนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา(ก.ค.ศ.), (2548 : 433-444) ก าหนด
ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ คือ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การ
ทางานเป็นทีม 5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์ แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาได้จากผลสาเร็จ 3
ด้าน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนในเชิงระบบตามทัศนะของ Hoy and
Miskel (2001 : 289–300) ประกอบด้ ว ย ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า ด้ า นกระบวนการ และด้ า นผลผลิ ต
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีลาดับขั้นตอนในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เพื่อขอความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูลไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ขออนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1
2. ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาฬสิน ธุ์ เขต 1
ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการให้ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตอบแบบสอบถาม
3. ผู้ วิ จั ย น าแบบสอบถามส่งให้ผู้ตอบแบบ สอบถามทางไปรษณีย์ พร้ อ มแนบซองเปล่า
ติดแสตมป์จ่าหน้าซองส่งกลับมายังผู้ วิจัย และการส่งแบบสอบถามคืนที่กล่องรับส่งงานสารบรรณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ซึ่งได้รับกลับคืนมาภายใน 30 วัน
4. นาแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ 113 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบและเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2556 จานวน 113 คน พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50 มีอายุ
40-50 ปี จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 92.90 มีวิทยฐานะ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ จานวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.50 และมีอายุราชการที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 6-15 ปี จานวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.10
2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นที่มีต่อสมรรถนะโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( µ = 4.08
) เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า ทุกสมรรถนะอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ ด้านการทางานเป็นทีม ( µ = 4.21 )

3. ความคิดเห็นที่มีต่อ ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( µ =
4.09 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการ ( µ = 4.21 )
4. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = .38
เมื่ อ พิ จ ารณาค่าสัม ประสิท ธิ์ สหสัมพั นธ์ ระหว่ างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึ กษา ราย
สมรรถนะกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การทางานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง และการ
บริการที่ดี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวกและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = .26 - .34
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นราย
ด้านกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวม พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษารายด้านมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อยู่ในระดับต่า ( = .26 - .34) คือ ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ( = .26) ด้านการสื่อสารและ
การจูงใจ ( = .26) ด้านการทางานเป็นทีม ( = .28) ด้านการพัฒนาตนเอง ( = .32) ด้านการ
บริการที่ดี ( = .34) ตามลาดับ
และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก
เป็นรายด้านกับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม พบว่ า ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กราย
ด้านมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อยู่ในระดับต่า ( = .31 - .36) คือ ด้านกระบวนการ ( = .31) และด้านปัจจัยนาเข้า ( = .36)
ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1) ความคิดเห็นที่มีต่อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้านการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
2) ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
3) สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาฬสิ น ธุ์ เขต 1 ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา มี
ความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นที่มีต่อ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในมาตรา 35 กาหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติ
บุ ค คล ท าให้ โ รงเรียนมีความคล่อ งตั วมีอิ สระและความเข้ มแข็ง ประกอบกั บทั้ งพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 6-7) ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนาประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนา
โรงเรียนและปัจจุบันโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน คือ เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน การบริหารและการตัดสินใจโดยคณะบุคคล เพื่อให้การบริหาร
จั ด การและการตั ด สิ น ใจมี ค วามถู ก ต้ อ งและก่ อ ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : ข) อีกทั้งในปัจจุบันโรงเรียนได้นาหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงาน
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกสรรหา การพัฒนาและการรักษาบุคลากรในโรงเรียน
ซึ่งสมรรถนะช่วยให้ได้ผลของงานตรงตามความต้องการของโรงเรียนอันจะส่งผลต่อความสาเร็จและ
เป้าหมายของโรงเรียน ดังนั้นจึงเป็นบทบาทและภารกิจที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการ
โดยเน้นการดาเนินงานให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม สอดคล้องกับ ทรงวุฒิ
ทาระสา (2549 : 62) ที่ได้วิจัยเรื่อง การทางานเป็นทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การทางานเป็น
ทีมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านมีความคิ ดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งการทางานเป็นทีมนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมคิดร่วมทาร่วมรับผิดชอบและมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาถือเป็นหัวใจหลักในการทางานและลงมือปฏิบัติ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องประสานความ
ร่วมมือร่วมใจกันทางานด้วยความมุ่งมั่น ให้การยอมรับและไว้ใจซึ่งกันและกันจึงจะทาให้การทางาน
ประสบความสาเร็จ โดยจะเห็นได้ว่างานทุกฝ่ายมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและทาให้ผู้ รับผิดชอบงาน
ในแต่ละด้านมีโอกาสได้ทางานร่วมกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ สัมพันธ์อันดีต่อกัน
ส่งผลให้สภาพการทางานเป็นทีมในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนทาให้ทุกฝ่ายเกิดความ
ประทับใจซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพและวัฒนธรรมการทางานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและมี
ความเต็มใจและจริงใจให้ ความร่วมมื อกั บทีม งาน ที่สาคัญคือการที่ผู้บริหารสถานศึก ษาสามารถ
ผลักดันสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีมของตนเพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนรูปแบบหรือแนวทางใน
การทางานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ชุมชน หรือองค์การอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทาให้
เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ สิริรัตน์ แก้วสมบัติ (2553 : 79-80) ที่ได้วิจัย เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็นทีมของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า การทางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยการทางาน
เป็นทีมของครูในโรงเรียนเป็นการทางานร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมถึงความ
สามัคคีและเสียสละมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จึงทาให้บุคลากรในโรงเรียนยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองได้ และภายในโรงเรียนมีความยอมรับในความคิดของทีมงานและปฏิบัติ

ตามมติของกลุ่ม โดยมีเป้าหมายในการทางานเดียวกันหรือมีแนวคิดที่มุ่งทาเพื่อส่วนรวม ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยของ อานวย มีสมทรัพย์ (2553 : 72) ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางานเป็นทีมกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การทางานเป็นทีมของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพนั้นสมาชิกในทีมต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกัน ซึ่งจะนามาซึ่งการยอมรับใน
ความรู้ความสามารถและเห็นคุณค่าของสมาชิก การมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันรวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การคิด การปฏิบัติและแก้ปัญหาโดยใช้การสื่อสารแบบเปิดซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง โดยสามารถ
นาไปสู่เป้าหมายของทีมงานได้ อันจะส่งผลต่อความสาเร็จที่มีประสิทธิผลของงาน
2. ความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผล
ของโรงเรียนขนาดเล็กด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามี
การบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์กับการดาเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 48
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 14) ที่กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้
มีการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก อีกทั้งเป็นนโยบายหลัก
ของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย ปฏิรูป
ระบบการศึกษา ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ทั้งโรงเรียนจะต้องเตรียมรับ
การประเมิ น จากส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ งโรงเรี ย นจะต้ อ ง
ดาเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่กาหนดไว้ จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องนาแนวทางดังกล่าวมาดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ รังสรรค์ อ้วนวิจิตร
(2554 : 217) ที่ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เ ชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ผลการ วิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เนื่องมากจากโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกั บนักเรียนและท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโรงเรียนแก้ปัญหาภายในโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการทางาน
แบบมีส่วนร่วมของครู ประสานความร่วมมือกั บผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็น
ต้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ เนียม ผกาแก้ว (2554 : 72-76) ที่ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะหลักทางการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กมี
ความสาเร็จที่เป็นผลจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมประสิทธิผลของโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประสิ ทธิผลด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านกระบวนการ และเมื่อวิเคราะห์พบว่า ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม

ดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่า งที่ดี ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารและ
โรงเรียนจัดเวลาให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพนั้น เนื่องจากสถานการณ์การบริหารยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลง และการที่องค์การจะประสบความสาเร็จนั้นนอกจากครูจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่
สอนรู้ วิ ธี การการสอนโดยยึดเด็ก เป็ นสาคัญแล้ว ครู ต้ อ งมีคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและค่า นิยมที่ดีงาม
ประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ผู้ บ ริ ห ารก็ ต้ อ งมี ค วามรู้ ค วาม สามารถในการบริ ห าร ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาจึงต้องแสดงบทบาทแห่งการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ตลอดจนดูแลบุคลากรทางด้านกายภาพและสุขภาพเพื่อผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภ าพ นอกจากนั้นผู้บริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาจะต้องมี
ความสามารถทาให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทางสมองเพื่อการเรียนรู้ และ
สถานศึกษาจัดเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้อง กับ นารี เต้าสุวรรณ (2554 : 82-85) ที่ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะ กั บ กระบวน การนิ เ ทศภายในของผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษาในสังกั ด สานั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาพระ นครศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยการบริหารการศึกษาได้อาศัยกระบวนการนิเทศการศึกษาเข้ามาช่วยเหลือเพื่อ
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งงานที่ จ ะต้ อ ง
ปรั บ ปรุ งคุณภาพการเรียนการสอน การนิ เ ทศภายในเป็ นงานที่ ผู้บริห ารสถานศึก ษามีห น้าที่ต้อง
ดาเนินการเป็นประจาต่อเนื่อง เพราะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาเป็นเครื่องชี้ความ สาเร็จ
ความสามารถในการบริหารงานด้านการเรียนการสอน เป็นงานที่ส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพ
โดยรวมของสถานศึกษา
นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องดาเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ข พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 แนวการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 22 และการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ , 2542 : 7-8) ที่กล่าวว่า ให้
โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การจัดทาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงทาให้ประสิทธิผลของโรงเรียนด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ในการจัดบรรยากาศ
และสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย นมี ค วามส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาต้องให้ความสาคัญและดาเนินการอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม มีการกาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
มีแผนงาน โครงการ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร มีการกากับ ติดตาม
ประเมินผลการดาเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่าเสมอ
ส่วนผลการวิจัยที่พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านปัจจัยนาเข้า มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุดนั้น อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างจะมีปัญหาการบริหารจัดการในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทรัพยากรทางการศึกษา เช่น งบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2549 : 7) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านปัจจัยความพร้อมของโรงเรียนและ
ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน สอดคล้องกับ สมเดช สีแสง (2549 : 308) ที่ได้วิจัยเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะโรงเรียนขนาด

เล็กมีปัญหาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับมีครูไม่ครบชั้นเรียนและไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปัญหาด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ครอบ คลุมตามหลักสูตรที่กาหนด
ปั ญ หาด้ า นปั จ จั ย ความพร้อ มเกี่ ยวกั บ การไม่ มีสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ที่ เ พี ย งพอต่ อ การจัด
การศึกษา ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องขาดการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานในองค์กร
ทาให้ต่างคนต่างปฏิบัติงานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมีความต้องการงบประมาณเพื่อมา
สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ การอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงสภาพปัญหาด้านปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจากัดต่างๆ เช่น มี ครูไม่
ครบชั้น ครูมีวุฒิไม่ครบและไม่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนตามที่
หลักสูตรกาหนด ขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่จาเป็น ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนขนาดเล็กมักจะไม่ได้รับการจัดสรรงบ ประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณในปัจจุบัน ยึดจานวนนักเรียนหรือขนาดของโรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการ
จัดสรร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจานวนน้อยจึงไม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามที่จาเป็น ส่งผล
ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชารุด ทรุด โทรมและต้องบริหารจัดการบนความ
ขาดแคลน และความไม่พร้อมในหลายๆ ด้านตลอดมาทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้บริหารจัดการภายใต้
เงื่อนไขและข้อจากัดของทรัพยากร คน เงิน วัสดุ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่
จะต้องให้ความสาคัญเอาใจใส่ดูแลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้บริหารที่มีเป้า หมาย การวัดผลประเมินผลที่มีระบบและมีมาตรฐานเป็น
เครื่องบ่งชี้ระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรมี
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างสม่าเสมอ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดย
คานึงถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียน การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อง โรงเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ในการจัดการเรียนรู้อย่างได้อย่างหลากหลาย การนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้โดยนาหลักของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียนอ่อนและมีการสอนเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เรียนเก่ง
3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากการศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยจะเห็นได้จากการเข้ารับการทดสอบ ฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่างๆ เพื่อที่จะ
เป็นเครื่องมือช่วยทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาและใช้สมรรถนะของตนเพื่อการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลโรงเรียนจนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งก่อนและเมื่อเข้ารับ
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว เช่น หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา ตามที่พระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติ

ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งและ
บางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่
ราชการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ว.18) ไว้ว่าข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ให้
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผู้นาทางวิชาการและมีกา ร
บริ ห ารและการจั ดการในสถานศึก ษา มี ค วามยื ด หยุ่น มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะพั ฒ นาสถานศึ กษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดังนั้ นเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ งตั้ งให้ด ารงตาแหน่ งผู้อานวยการสถานศึ กษาจึงจ าเป็น ต้ อ งมี
การพั ฒ นาให้ ผู้ผ่ านการพั ฒ นามี อุ ดมการณ์ วิ สั ย ทั ศ น์ บุ ค ลิ ก ภาพความเป็ น ผู้น าและพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการเป็นผู้ อานวยการสถานศึกษา สามารถนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน
การปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
หรือนโยบายการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดการอบรมโดยเน้น
หลักสูตรการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
และผู้บริหารสถานศึกษาจึงได้นาหลักสมรรถนะมาใช้ในการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งจะทาให้เกิดผล
ตามความต้องการของโรงเรียนต่อไป และถึงแม้ว่าการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอาจมีอุปสรรคหรือ
ข้อขัดข้องที่ทาให้การบริ หารงานโรงเรียนขนาดเล็กอยู่บ้าง แต่ผู้บริหารสถานศึกษาได้พยายามใน
การบริหารจัดการภายใต้ภาวการณ์ของการแข่งขันด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
โรงเรี ย น ดั งนั้ น เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ สูงขึ้ น โดยมุ่ งไปที่
การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
เต็มศักยภาพ การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายอย่างความคุ้มค่า และการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นต้น ดังที่ สุวิมล ศรียงค์ (2553 : 73-80) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่ า งสมรรถนะของผู้บริ หารกั บประสิท ธิ ผลของโรงเรียนในโรงเรี ยนสังกั ดสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า
ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิ ผลของโรงเรียน อยู่ในระดับสูง
รองลงมาด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ใน
ระดับสูง และด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียนอยู่ในระดับสูง
ตามลาดับ สอดคล้องกับที่ จงกล วิเศษขลา (2554 : 170-172) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัด นครพนม ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม มีค วามสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ พรสวรรค์ พลวงศา (2556 : 76-77) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภากับประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 24 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภาโดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลใน
การบริหารสถานศึกษาโดยรวม ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองให้ ดียิ่งขึ้ นและได้มาตรฐานตามที่ สานั กงานคณะกรรมการข้ าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากาหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาสมรรถนะ 8 ด้านคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทางานเป็นทีม การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการ
จูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการมีวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อการบริหารจัดการ
ของตน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาด้านปัจจัยนาเข้า เช่น บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เป็นต้น และด้ านกระบวนการ เช่น
การบริหารจัดการ การนิเทศติดตามผล การส่งเสริมให้ครูได้รับการพั ฒ นาและอบรมความรู้ ท าง
วิ ชาการเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ปรั บ เทคนิ ค วิ ธี การในการจั ด การเรี ย นรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทและสามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนสร้างโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การทางานร่วมกันเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนางานในโรงเรียน เป็น
ต้น และด้านผลผลิต เช่น คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข หรือความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและชุมชนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดขึ้นต่อคุณลักษณะ
ของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น และที่สาคัญประการหนึ่งนอกเหนือจากผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาดังที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น หน่วยงานต้นสังกัดทั้งเขตพื้นที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ควรเน้นการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก รวม ถึงการจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาที่จาเป็น ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กและส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก วิสัยทัศน์และโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น รวมถึงมีการนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะประสิทธิผลด้านปัจจัย
นาเข้าซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าปัจจัยด้านอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการสอบถามความคิดเห็น ดังนั้นผลที่ได้นี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ดังนี้
1) ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ระดั บ ของสมรรถนะด้ า นการบริ ก ารที่ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ใน 8
สมรรถนะ ดั งนั้ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรให้ ค วามสาคั ญกั บ สมรรถนะด้ านการบริ ก ารที่ ดี ให้ ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการศึกษาความ
ต้องการด้านการให้บริการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดระบบข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการและการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น นักเรียน
ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อเสนอมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ แก่ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาถึงความพึงพอใจและประโยชน์
ที่จะเกิดแก่ผู้รับบริการและส่วนรวมเป็นสาคัญ
2) ความคิดเห็นที่มีต่อ ระดับของสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน 8
สมรรถนะ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะด้านการทางานเป็นทีม
ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะนามาประยุกต์ ใช้จนทาให้เกิดให้การ

ปฏิ บั ติ ง านของเพื่ อ นร่ ว มงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลที่ น่ า พึ ง พอใจทั้ ง ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการ
3) ความคิดเห็นที่มีต่อระดับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านปัจจัยนาเข้า มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุดใน 3 ด้าน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสาคัญกับการแสวงหาและพัฒนาปัจจัย
น าเข้ า ในการจั ด การศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ น การมี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี
แผนปฏิบัติการที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีมาตรฐานการศึกษาและนโยบายในการบริหารและการ
จัดการที่ชัดเจน มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเพียงพอและสภาพใช้ได้ดี มีการ
นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งมีกลยุ ทธ์ใหม่ๆ ในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาให้มีอย่างเพียงพอ เช่น การเงิน อาคารสถานที่ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น
4) จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในทางบวก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุนปัจจัยนาเข้าที่เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทั้งควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา
อย่างจริงจัง เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1) ควรมีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการดาเนิ นการวิจัยในแต่ละ
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา และเก็บข้อมูลจากหลากหลายวิธี เช่น การเก็บข้อมูลภาคสนาม
การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม การศึ ก ษาเอกสาร วั ต ถุ และร่ อ งรอย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ในการอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่วิจัย อันจะทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึกและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
วิจัยและสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
2) ควรมี ก ารศึ กษาสมรรถนะผู้บ ริหารสถานศึก ษา และประสิท ธิผลของโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลดีเลิศ (Best practice) โรงเรียนดีศรีตาบล และโรงเรียนทั่วไป เพื่อที่จะได้นา
ผลที่ได้มาเป็นต้นแบบในการปรับปรุงพัฒนายกระดับโรงเรียนให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น
3) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างกว้างขวาง
เช่ น นโยบายของหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ว นเสีย
สภาพแวดล้ อ มหรื อ บริ บ ทของสถานศึ ก ษาและชุ ม ชน บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
งบประมาณหรือรายได้นอกงบประมาณ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการ และ
การดาเนินงานให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) ควรมีการวิจัยประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในมิติอื่นๆ เช่น การวัดประสิทธิผลด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความ สามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน การวัดประสิทธิภาพโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือการวัดประสิทธิภาพองค์การในมิติด้านบุคลากร ด้านการ
ปฏิบัติงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การ วัดประสิทธิผลเกิดความหลากหลายและ
เกิดประโยชน์ต่อการนาผลไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
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