ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
Administrative Strategies School for Small School under
Office of Tak Educational Servece Area 1
ศศิรดา แพงไทย1 สมใจ มณีวงษ์2
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 1
2) เพื่ อ พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารที่ มี ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กัด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร ครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาตาก เขต 1 จ านวน 274 คน 2) กลุ่ ม เป้ า หมายในการศึ ก ษาพหุ ก รณี โ ดยศึ ก ษา
แนวปฏิบัติที่ดี ในการบริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ 3 โรงเรียนจานวน 9 คน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูผู้สอน 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินความเหมาะสม
และความเป็ น ไปได้ ข องยุ ท ธศาสตร์ น าเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ที่ มี
ประสิทธิผลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จานวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง และแบบประเมิน ยุทธศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยายได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นโดยใช้
เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified)
ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพการบริ ห ารของสถานศึ กษาขนาดเล็ ก สั งกั ดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึง
ประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในภาพรวมมีค่าดัชนี PNI = 0.39 เมื่อพิจารณา
ในรายด้าน พบว่า ด้านการส่ งเสริ มพัฒนาครูสู่ มืออาชีพ และพัฒนางานวิชาการให้ มีประสิ ทธิภาพ
มีความต้องการจาเป็นที่มากที่สุดโดยมีค่าดัชนี PNI = 0.41 และ 0.40 ตามลาดับ สาหรับยุทธศาสตร์
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 1
1
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(อาจารย์ ดร.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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ประกอบด้ว ย 5 ยุ ทธศาสตร์ ห ลั กคือ 1) ส่ งเสริมพัฒ นาครูสู่ มืออาชีพ 2) พัฒ นางานวิช าการให้ มี
ประสิทธิภาพ 3) พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก 4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) บริหารแบบมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
คาสาคัญ: ยุทธศาสตร์การบริหาร ประสิทธิผล สถานศึกษาขนาดเล็ก
Abstract
The purposes of the research were to 1) Investigate the current and desirable
conditions of the administration of small schools under Tak Primary Education Service
Area Office 1, and 2) to develop the effective administrative strategies of small schools
under Tak Primary Education Service Area Office 1 The research was a mixed method
research.The samples of the research were 1) 274 school administrators and teachers
under Tak Primary Education Service Area Office 1, 2) 9 people of the target group in
multi-case studies based on a best practice from 3 schools with successful school
administration; that is, school administrators, heads of the academic department, and
teacher representatives, and 3) 34 interested persons who evaluated the
appropriateness and feasibility of the effective administrative strategies of small
schools under Tak Primary Education Service Area Office 1. The research instruments
were questionnaires, semi-structured interviews, and strategy evaluation forms. For
quantitative data analysis by using the descriptive statistics, the collected data were
analyzed by arithmetic means and standard deviation, and for qualitative data analysis,
the collected data were analyzed by content analysis and priority setting by using
Modified Priority Needs Index (PNImodified).
The findings of the research indicated that; in terms of the conditions of the
administration of small schools under Tak Primary Education Service Area Office 1, on
the whole, the current conditions seemed to be at the moderate level, and; on the
whole, the desirable conditions seemed to be at the highest level. In terms of Modified
Priority Needs Index (PNImodified) for needs assessment, it was found that; on the whole,
priority needs index was 0.39. When each side was considered, it was found that the
teacher professional development seemed to be the highest level (PNI = 0.41 and
0.40) The administrative strategies of small schools under Tak Primary Education
Service Area Office 1 comprised 5 main strategies; that is, (1) The teacher professional
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development, (2) The effective academic development, (3) The development of
environment both inside and outside, (4) The department of information technology,
and (5) Participatory Management Create a learning network.
Keywords : Administrative Strategy, Effectiveness, Small School
บทนา
โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งส่วนมากเป็นโรงเรียนในชุมชนมีความสาคัญในฐานะที่เป็นรากฐานการเรียนรู้ที่
ให้ความรู้คู่กับสังคมวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กและเยาวชนมีความรู้คู่ คุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิด ชอบต่อชุมชน เน้นการอยู่ร่ วมกันการรับใช้สังคมซึ่งถือเป็ นความเจริญงอกงามของการ
ศึกษาที่จัดโดยชุมชน (สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556) สถานการณ์โรงเรียนขนาด
เล็กทั่วประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจานวนลดลงและ
ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่ งบุตรหลานไปเรียนในเมืองจากข้อมูลของคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปี 2556 โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน มีทั้งหมด 14,816 โรง ส่วนโรงเรียนที่มี
นักเรียนน้อยกว่า 60 คน มีทั้งหมด 5,962 โรง แยกเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ เกิน 20 คน จานวน
709 โรง มีนักเรียน 21-40 คน จานวน 2,090 โรง และ มีนักเรียน 41-60 คน จานวน 3,163 โรงเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) การมีโ รงเรียนขนาดเล็กจานวนดังกล่ าว ทาให้ การจัดการศึกษาไม่
สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ กล่ าวคือ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่ า
มีขอจากัดด้านการใช้ ครูหรือไม่สามารถจัดครูได้ ครบชั้นและขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบาย
ยุบ โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีนั กเรี ยนไม่ถึง 60 คน และให้ย้ายไปเรียนที่อื่นในที่ใกล้ เคียงด้ว ยเหตุผ ล
สองประการคือ รัฐบาลไม่มีงบประมาณพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งและไม่สามารถนางบประมาณจากภาษี
มาดูแลทุกโรงเรียนได้อย่างเท่าเทียม จากนโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งและไม่เป็น
ธรรมในสังคม ครู นั กเรี ยน ผู้ ป กครองที่อยู่ในชนบทที่ห่ างไกลต้องย้ายภูมิล าเนาทาให้สิ้ นเปลื อง
ค่าใช้จ่าย นั กเรี ยนบางคนไม่ได้เรีย นหนังสืออีกเลยซึ่งส่ วนทางกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
ประกาศว่าให้โอกาสและสร้างคุณภาพการศึกษาด้วยความเสมอภาค (จันทร์จิรา จูมพลหล้า และคณะ,
2557) ดังนั้น สิ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กควรจะทาคือแสวงหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของตนให้มี
ประสิทธิภาพ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจัดการศึกษาจากโรงเรียนขาดเล็กให้เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กมีศิษย์เก่าที่ประสบ
ผลสาเร็จและมีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนหามีการสื่อสารที่ดีในด้านปัจจัยความสาเร็จของการจัด
การศึกษาขนาดเล็กนั้นมี 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนาเข้าผู้บริหารมีภาวะผู้นามีความสามารถในการบริหาร
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เป็ น แบบอย่ างที่ดี ค รู ผู้ ส อนมีจิ ตวิญญาณความเป็นครู มีคุณ ธรรมจริยธรรมมีค วามสามาถในการ
แสวงหาความรู้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีปนะสิทธิภาพ ด้านกระบวนการ มีการบริหารจัดการที่ ดี
จัดบรรยากาศที่เอื้อ สื่อสนับสนุอย่างเพียงพอ ด้านผลผลิต ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข (จันทร์จิรา จูมพลหล้า และคณะ, 2557) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 63 โรงเรียน ซึ่งจากผลการทดสอบระดั บชาติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยใน 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ -2.37 เมื่อจาแนกรายกลุ่มสาระ พบว่า ทุกกลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับชาติ
สาหรับผลการเปรียบเทียบกับระดับเขตพื้นที่ พบว่า ภาพรวมมีค่ าเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
0.22 เมื่อจาแนกรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ใน 3 กลุ่มสาระ
ได้ แ ก่ สั งคมศึก ษา ภาษาไทย และคณิต ศาสตร์ (ตามล าดั บ จากมากไปน้ อ ย) ส าหรั บกลุ่ มสาระ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับเขตพื้นที่ใน 2 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ (สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตาก เขต 1, 2559) ในขณะที่ โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก มี จ านวนมาก
เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งบริบทของจังหวัดตากเป็นพื้นที่ภูเขาสูง ระยะทาง
ห่างไกลจากตัวเมืองโรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบทในหมู่บ้าน ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาจึง
จาเป็นต้องกาหนดแผนยุทธศาตร์ทีสามารถนาพาสู่การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กให้จัดการศึกษาได้
อย่ า งมี คุณ ภาพผู้ เรี ย นได้รั บ โอกาสในการเข้ าถึ งการศึ กษาอย่า งเท่ าเทีย มและตามวิ สั ยทั ศน์ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 ที่ว่า โอกาสดี มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
บนวิถีพอเพียง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2559)
จากข้างต้นเป็นเหตุผลที่ท้าทายอย่างยิ่งสาหรับผู้วิจัยซึ่งที่จะทาการศึกษายุทธศาสตร์การบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีประสิทธิผลเพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษานาไปสู่แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
หรือสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสถานศึกษขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเพตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
2. เพื่ อ พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั ก งานเพตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed -Methods Research) ซึ่งมีทั้งการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
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การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ ตาราและเอกสารวิชาการงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
ระยะที่ 2 การวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดเล็ก
จานวน 1,254 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan.
(1970) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 274 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 3) แบบประเมินความเหมาะสมของยุทธศาสตร์ แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยแบบสอบถามความคิดเห็นมีการประเมินค่าความสอดคล้องข้อคาถาม
กับ กรอบแนวคิ ด โดยผู้ เ ชี่ย วชาญและมีค่ า IOC (Index of Itim Objective Congruence) ตั้ งแต่
0.50 -1.00 ขึ้นไปและ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.987
3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาได้ทั้งหมด
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนามาจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยายได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และจัดลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็นโดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified)
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาแนวปฎิบัติที่ดี (Best Practice) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ความสาเร็จในการบริหารเป็นโรงเรียนต้นแบบ 3 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ได้แก่ ผู้บริหารโรง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รวม
ทั้งหมด 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 ร่างยุทธ์ศาสตร์ โดยใช้ผลจากการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ ร่างยุทธศาสตร์ ตรวจสอบและประเมิน ยุทธศาสตร์สถานศึกษาขนาดเล็ก 3 ขั้นตอนคือ
1. ร่างยุทธศาสตร์ โดยใช้ข้อมูล และผลการวิจัยที่ได้จากการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่
2 วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางและตัวชี้วัด
2. ยืนยันยุทธศาสตร์ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 9 คน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการศึกษาหรือการบริหารสถานศึกษาซึ่งมี
คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้ คื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ มี วิ ท ยาฐานะระดั บ เชี่ ย วชาญ และมี
ประสบการณ์ ก ารท างานไม่ต่ ากว่ า 10 ปี จานวน 4 คน และผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาหรื อผู้ บ ริห าร
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การศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย อีก 2 คนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและยืนยันยุทธศาสตร์
3. ประเมินยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยใช้แบบประเมินจากผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก จานวน 30 คน
ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตากเขต 1 พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย ของสภาพปั จ จุ บั น ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์มีค่าเฉลี่ย ในภาพรวมระดับมากที่สุด ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น จาก
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้เทคนิ ค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในภาพรวมมีค่า
ดัชนี PNI = 0.39 เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่าด้านการส่งเสริมพัฒนาครูสู่มืออาชีพและพัฒนางาน
วิช าการให้ มีประสิทธิภาพมีความต้องการจาเป็นที่มากที่สุ ดโดยมีค่าดัช นี PNI = 0.41 และ 0.40
ตามลาดับ
2. ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 17 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมพัฒนาครูให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ (ID Plan) 2) ครู ไ ด้ รั บ พั ฒ นาวิ ธี จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ทั ก ษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง 3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4) สร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรแรงจูงใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 2) สร้างภาคีเครือข่ายด้านการบริหารและด้านวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 4) ส่งเสริมหลักสูตร
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและระเบียงเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มี 2 กลยุทธ์ดังนี้ 1) พัฒนา
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 2) น าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้
สร้างความร่วมมือกับชุมชนองค์กรภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน 2) พัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 3)
พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารแบบมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ มี 4 กลยุทธ์ 1) สร้าง
เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 2) กระจายอานาจและมอบความรับผิดชอบแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา 3) ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 4) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบมีส่วนร่วม
3. ผลการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การบริ หารสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาพรวมพบว่า ด้าน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ (ค่าเฉลี่ย=
4.74) รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ (ค่าเฉลี่ย= 4.71) และยุทธศาสตร์ที่มี
ความเหมาะสมน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = 4.64)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 ส่ งเสริ มพัฒ นาครูสู่ มืออาชีพ มี 4 กลยุทธ์ดังนี้ 1) ส่ งเสริมพัฒ นาครูใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ (ID Plan) 2) ครู ไ ด้ รั บ พั ฒ นาวิ ธี จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ทั ก ษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง 3) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจนเกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4) สร้างขวัญกาลังใจแก่บุคลากรแรงจูงใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ มีค่าดัชนีการประเมินความ
ต้องการจาเป็น (PNImodified= 0.41) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาครูมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากครูเป็นบุคคลสาคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ได้ศึกษาเรื่องภาพการศึกษาไทย
ในอนาคต 10-20 ปี พบว่าสถานศึกษาควรมีการพัฒนาครูด้วยตนเองหรือการส่งครูไปพัฒนาเพื่อนา
ความรู้มาพัฒนาการเรียน การสอน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการร่วมคิด ร่วมระดมทุนเพื่อ
จัดจ้างครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยสอนหรือการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้
ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ บั ติ และสอดคล้ อ งกั บ วิ จ ารณ์ พานิ ช (2557) ได้ ใ ห้ ท รรศนะว่ า
ควรส่งเสริมการเรียนรู้ของครู ให้ทาหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21ได้ดีขึ้นให้ครูรวมตัวกันเรียนรู้จากการ
ทางานประจา คือหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องไม่เน้นสอนสาระวิชาแต่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ
และอานวยความสะดวกในการเรียนแบบลงมือทาของนักเรียน การรวมตัวกันเรียนรู้จากการทาหน้าที่
ครูนี้ เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) และยังสอดคล้องกับ อภิชาติ นาเลาห์
(2558) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาครูสู่มืออาชีพมีผลการประเมินความต้องการจาเป็นการบริหาร
ต่อการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเป็นอันดับ 4 มีค่าดัชนีการประเมินความต้องการ
จาเป็น (PNImodified= 0.36) แสดงให้เห็นผู้บริหารครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสาคัญในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาครูสู่ มืออาชีพซึ่งได้กาหนดไว้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ
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วิชาการและกระบวนการจัดเรียนรู้ 2) สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร และ
3) การเลื่อนตาแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ มี 4 กลยุทธ์ดังนี้ 1) พัฒนาระบบการ
บริ ห ารสถานศึก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม 2) สร้า งภาคี เ ครื อข่ า ยด้ า นการบริ ห ารและด้ านวิ ช าการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 4) ส่งเสริมหลักสูตร
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและระเบียงเศรษฐกิจ ค่าดัชนีการประเมินความต้องการจาเป็น
(PNImodified= 0.40) แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและครูผู้สอนให้ความสาคัญของการบริหารงานวิชาการ
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับ ศศิรดา แพงไทย (2559) ได้ศึกษารูปแบบ
การบริห ารงานวิช าการในสถานศึกษา พบว่า การมีส่ว นร่ว มในการจัดการศึกษามีจานวนตัว แปร
ที่อธิบายองค์ประกอบ 7 ตัวแปรมีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) อยู่ระหว่าง .628-.691
มีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 9.332 และค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.871 และจัดเรียงลาดับ
ตามค่าน้าหนักองค์ประกอบได้ ดังนี้ 1) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุ มชนเข้าร่วมในการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ 2) มีการประสานงานกับ
ผู้ร่วมงาน ผู้นาชุมชน กรรมการสถานศึกษา เพื่อกาหนดแผนงานแห่งความสาเร็จร่วมกัน 3) ชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึก ษา 4) คณะกรรมการทุกฝ่ายในชุมชน
มีส่วนร่วมในการสร้ างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 5) ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ผู้นาชมชนทุกฝ่าย
มีการร่วมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง 6) มีการประชุมวางแผน
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ สถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ 7) คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่ วมในการบริหารงานวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
นงนุช สุระแสน (2555) ที่พบว่า กลยุทธ์พัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญและยกระดั บ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นอย่ างต่อเนื่องส่ งเสริมให้ เต็มศักยภาพพัฒ นาแหล่ งเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มี 2 กลยุทธ์ดังนี้ 1) พัฒนา
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น 2) น าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้
สร้างความร่วมมือกับชุมชนองค์กรภายนอก ค่าดัชนีการประเมินความต้องการจาเป็น (PNImodified =
0.38) ทั้งนี้ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ส่งผลสาเร็จต่อการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ Shannon & Bylsma (2003) ที่พบว่า
องค์ป ระกอบของบรรยากาศโรงเรียน ประกอบด้ว ย 1) การเสริมสร้างบรรยากาศแห่ งมิตรภาพ
2) การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการมี ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกัน 3) การส่งเสริมบรรยากาศการ
ทางานเป็นทีมและหมู่คณะ 4) การส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลอง กล้าคิด กล้าทาสิ่งใหม่ๆ และ
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สอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy & Miskel (2005) ที่กล่าวว่า บรรยากาศขององค์กร เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความสัมพันธ์กับความสาเร็จในการบริหารของผู้บริหารและส่งผลถึงความสาเร็จหรือประสิทธิผล
ของโรงเรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธเนส เกิดขา (2556) ให้ทรรศนะว่า โรงเรียนทุกแห่งย่อม
ปรารถนาให้ นั กเรี ย นของตนมีความสุขทั้งอยู่ที่บ้านและที่โ รงเรียน ทุกข์ห รือสุ ขที่บ้าน เป็นความ
รับผิดชอบของทุกฝ่ายในโรงเรียน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนจะมีส่วนในการ
เสริมสร้างความคิด จิตใจ และคุณธรรมต่างๆ อันพึงประสงค์ได้ โรงเรียนที่สะอาด สดชื่น ร่มรื่น เรียบ
ง่าย สงบ แจ่มใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคารสถานที่ที่ได้รับการดูแลมีความเป็นปัจจุบันพร้อมที่จะให้ ครู
และนักเรียนได้ใช้ตลอดเวลา ย่อมจะทาให้ครูและนักเรียนได้รับอิทธิพลทาให้เป็นคนละเอียดอ่อน
จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ เรียบง่าย ทาให้เข้าใจตนเอง และผู้อื่น และ
ยั ง สอดคล้ อ งกั บ วิ รั ต น์ ฉั ต รวิ โ รจน์ (2556) ที่ พ บว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีผลการประเมินความต้องการจาเป็น สูงเป็นอันดับ 2 เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรอื่นๆ ที่อยู่ภายในโรงเรียน ทั้งอาคาร
สถานที่ ตัว บุ คคล ซึ่งบรรยากาศภายในโรงเรียนนั้นมีส่ ว นส าคัญอย่างยิ่ง ในการช่ว ยส่ งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และพัฒนาการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้บริหาร
จะต้องให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงให้เหมาะสม และทันสมัยเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ เ ป็ น ฐานเดี ย วกั น 2) พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สถานศึ ก ษาและผู้ เ รี ย น
3) มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย ค่าดัชนีการประเมินความต้องการจาเป็น
(PNImodified= 0.36) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ระบบเทคโนโลยีสานสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและทาให้การสื่อสารรวดเร็ว ย่นระยะเวลาสามารถกระจาย
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และการบริหารภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้ องกับ พิณสุ ดา สิ ริธ รังศรี (2558) ได้ศึกษา รูปแบบการบริห ารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า นโยบายที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพควรจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ทั้งด้าน
เครื่องมือ (Tools) เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารเครือข่ายเทคโนโลยีไฟฟ้า การคมนาคม และด้านสาระ
(Content) ของเทคโนโลยี เพื่อ ให้ ก ารศึ กษาสามารถเข้ าถึง ผู้ เรี ยนได้อย่ างทั่ ว ถึง และเท่า เทีย มทั้ ง
ประเทศ ทั้งสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ในเมืองและชนบท
และมีการพัฒนาโครงข่าย ครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้การเรียนการสอนทัน
ต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ ราตรี ศรีไพรวรรณ
(2556) ซึ่งพบว่า ศึกษาสถานศึกษาควรจัดการสารสนเทศของผลการดาเนินงาน และองค์ความรู้โดยมี
ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ มี คุ ณ ภาพสู ง และทั น เวลาในการใช้ ง านให้ มี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล และ
สารสนเทศที่จ าเป็ นมีความพร้ อมใช้งานส าหรับครูผู้ส อน บุคลากรผู้ เรียนและผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสี ย
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทาให้
ข้อมูล สารสนเทศทั น สมัย พร้ อมใช้งานสอดคล้ องต่อทิศทางการให้ บริการทางการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานเป็นที่ยอมรับและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับโรงเรียนมากยิ่งขึ้นให้มีการจัดการความรู้ที่บรรลุผล
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปใช้ดาเนิ นงานและวางแผนเชิงกลยุทธ์
เร่งรัดให้มีการจัดการความรู้ขององค์การเพื่อให้บรรลุผลในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้สู่ครูผู้สอน
และผู้มีส่วนได้เสีย
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 บริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มสร้างเครือ ข่ายการเรียนรู้ มี 4 กลยุทธ์ 1) สร้า ง
เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ วม 2) กระจายอานาจและมอบความรับผิดชอบแก่บุคลากร
ในสถานศึกษา 3)ขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 4) ส่งเสริมวัฒนธรรมการทางานแบบมี
ส่วนร่วม ค่าดัชนีการประเมินความต้องการจาเป็น (PNImodified= 0.36) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่ว มและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขนาดเล็กทั้งนี้การบริหารสถานศึกษานั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่ ว มระดมทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา ร่ ว มด าเนิ น การ ร่ ว มประเมิ น และร่ ว มชื่ น ชมผลงานและ
ความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณสุ ดา สิริธรังศรี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการมีส่วนร่วมพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการแบบ
เครื อข่ายความร่ ว มมื อเป็ น รู ป แบบที่มีการบริห ารจัดการแบบเชื่ อมโยงพึ่ง พาอาศัยกั นและกันใน
ลักษณะของพันธมิตร มีความสัมพันธ์แนวราบกับเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกันที่มีสภาพ
ปัญหาและความต้องการวัฒนธรรม ความเชื่อค่านิยมคล้ายคลึงกันที่อาจมีสถานศึกษาใกล้เคียงกัน
หรือห่ างไกลแล้วแต่ความเหมาะสม รวมกลุ่มกันบริหารจัดการกันทางวิช าการ งบประมาณ และ
บุ ค ลากรร่ ว มกั น เป็ น หน่ ว ยประสานการด าเนิ น งาน การจั ด การศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรเป็ น
การศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือกันของสถานศึกษาที่มีสภาพปัญหาและความต้องการ วัฒนธรรม
ความเชื่อ ค่านิ ย ม คล้ ายคลึ งกัน และสามารถช่ว ยเหลื อและพึ่งพากันและกันได้ ในลั กษณะของ
พันธมิตร เพื่อเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ภัธรภร ปุยสุวรรณ (2557)
ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครู
ที่เหมาะสมกับสังคมไทย พบว่า องค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
สมาคมผู้ปกครองและครูที่เหมาะสมกั บสังคมไทย ผลการศึกษาองค์ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาของสมาคมผู้ ป กครองและครู ที่ เ หมาะสมกั บ สั ง คมไทยพบว่ า
มี 6 องค์ประกอบเรียงตามน้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อย ได้แก่ 1) การสร้างภาคีเครือข่าย
2) บรรยากาศองค์การ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก
5) การประเมินผล 6) การสนับสนุนทรัพยากร และสอดคล้องกับ อนุกูล ศรีสมบัติ (2556) พบว่า
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรีย น ดังนั้น
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ถ้าหากโรงเรียนให้โอกาสกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดาเนินการจัดการศึกษา
การตัดสินใจ และการประเมินผล ย่อมส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โรงเรียนมีการ
ปรั บเปลี่ ย นและพัฒ นานั กเรีย นเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมี
ทัศนคติทางบวก ครูได้รับ การพัฒนาวิชาชีพ มีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจในการทางานของ
บุคลากร
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานควรนายุทธศาสตร์การบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งเป็นผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมการการบริหารโดยปรับประยุกต์ใช้ใน
การบริหารสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความสาเร็จ
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับนโยบายควรนายุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่ง
เป็นข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อการส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องการกากับติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลโดยวิจัยเชิงคุณภาพ
ในแต่ละประเด็นเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกและเป็นการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาแบบครบวงจร
2. ควรมี การวิจั ย ต่ อ ยอดโดยการน ายุ ทธศาสตร์ สู่ การปฏิ บัติ ในสถานศึ ก ษาทดลองใช้ ใ น
โรงเรียนสังกัดอื่นๆ หรือในบริบทอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาและเพื่อนานวัตกรรมขยายผลสู่
สถานศึกษาในระดับอื่นๆ ต่อไป
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