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การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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Abstract 

 The	educational	quality	management	to	the	excellence	of	small	schools	in	the	Songkhla	Primary	Education	

Area	3.	The	purposes	of	this	research	were	to	:	1)	analyze	the	quality	management	factors	of	education	to	excellence	

and	2)	create	a	quality	management	model	for	excellence.	This	study	used	methodologies	of	quantitative	research.	

The	sample	used	for	quantitative	research	was	comprised	of	192	administrators	and	teachers	in	schools.	The	sample	

size	was	randomly	assigned	to	multiple	steps.	The	tool	used	for	data	collection	was	a	questionnaire.	The	statistics	

used	 for	 data	 analysis	were	percentage,	 frequency,	 standard	deviation	 and	 confirmatory	 factors	 analysis	 by	

structural	equations	model.	

	 The	results	of	the	study	were	as	follow	:

		 The	analysis	of	 the	 seven	confirmed	elements	 is	 leadership.	 Process	management	 In	 strategic	planning	

Team	building	Self-evaluation	in	focus	on	students,	parents	and	communities	And	information	and	technology	Is	

consistent	with	the	empirical	data	with	good	chi-square	value	equal	to	715.24,	df	value	is	258,	x2	/	df	is	2.77,	GF	

value	is	0.96,	CIF	value	is	0.99,	RMSEA	is	0.048	and	RMR	is	0.021.	Quality	of	education	to	excellence	should	be	as	

follows:	1)	having	academic	change	 leadership	2)	providing	a	variety	of	 learning	processes	with	 the	community	

3)	using	 good	governance	4)	 creating	organizational	 culture	at	work	5)	evaluation	achievement	of	 teaching	and	

learning	 process	 6)	 knowledge	management,	morality	 and	 student	 life	 skills,	 and	 7)	 technology	 to	 educate	

community	service.
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3	มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	และ	2)	สร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพ

การศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ	การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ	กลุม่ตวัอย่างส�าหรบัการวจิยัเชงิปรมิาณประกอบด้วยผูบ้รหิารและครผููส้อนใน

โรงเรยีน	จ�านวน	192	คน	ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยสุม่แบบหลายขัน้ตอน	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	คอื	แบบสอบถาม	

สถิติที่ใช้ส�าหรับวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยสมการเชิง

โครงสร้าง	ผลการวิจัยพบว่า



90          วารสารราชนครินทร กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

	 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันท้ัง	 7	ด้าน	 คือ	ด้านภาวะผู้น�า	 ด้านการจัดการกระบวนการ	ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	

ด้านการสร้างทีมงาน	ด้านการประเมินผลตนเองด้านมุ่งเน้นนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน	และด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 มีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	ในเกณฑ์ดี	มีค่าไค-สแควร์	เท่ากับ	715.24	ค่า	df	เท่ากับ	258	ค่า	x2/df	เท่ากับ	2.77	ค่า	GF	เท่ากับ	0.96	

ค่า	CIF	เท่ากับ	0.99	ค่า	RMSEA	เท่ากับ0.048	และ	ค่า	RMR	เท่ากับ	0.021	รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศควร

เป็นดังนี้	 1)	 การมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ	2)	มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนให้หลากหลาย	3)	 การใช้หลัก

ธรรมาภิบาล	4)	การสร้างวัฒนธรรมองค์การในการท�างาน	5)	การประเมินผลสัมฤทธิ์กระบวนการจัดการเรียนการสอน	6)	การจัดความรู้

คู่คุณธรรมและทักษะชีวิตนักเรียน	และ	7)	การน�าเทคโนโลยีให้ความรู้บริการชุมชน

ค�าส�าคัญ :	การบริหารคุณภาพการศึกษา	ความเป็นเลิศของโรงเรียน	รูปแบบการบริหาร

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่ 	 11	

(พ.ศ.	2555-2559)	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่	

“สงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมคีวามสขุด้วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	และ

มีผู้คุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”	 โดยพัฒนาคนไทยให้มีคุณธรรม	

เรยีนรูต้ลอดชวีติ	มทีกัษะและการด�ารงชวิีตอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวัย	 สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและ

สามารถปรับตวัรูเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลง	ซ่ึงมเีป้าหมายหลกั	คอื	

คนไทยมีการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่อง	 มีสุขภาวะดีขึ้น	 มีคุณธรรม	

จริยธรรม	และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น	ซึ่งแนวทาง

ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา

เยาวชนของชาติเข้าสู่ยุคศตวรรษที่	 21	 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม	รักความเป็นไทย	มีทักษะการคิดวิเคราะห์	คิดสร้างสรรค์	

มทีกัษะด้านเทคโนโลย	ีสามารถท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ	 (ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2555)

	 การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างดี	 มีความสามารถ

และมีความสุข	การด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี

ประสิทธิภาวะจ�าเป็น	ที่จะต้องมีการกระจายอ�านาจและให้ทุกฝ่าย

มีส่วนร่วม	 ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์และเป็นไปตามหลักการ

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ซึ่งได้มีการจัดระบบโครงสร้างและ

กระบวนการจัดการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพ	 เชิงนโยบาย	และ

มีความหลากหลายทางปฏิบัติ	 มีการกระจายอ�านาจไปสู่เขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา	ดังปรากฏในบทบัญญัติมาตรา	39	ที่ว่า	

“มาตรา	 39	ก�าหนดให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและ

การจดัการศกึษาทัง้ด้านวชิาการ	งบประมาณ	การบรหิารงานบคุคล	

และการบริหารทั่วไป	 ไปยังคณะกรรมการและส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง”	การกระจายอ�านาจดังกล่าว	

(กระทรวงศึกษาธิการ,	 2546)	ท�าให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษามี

ความคล่องตัว	 มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักของ

การบริหารจัดการ	 โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	 (School	 Based	

Management	:	SBM)	ซึง่เป็นการสร้างรากฐานความเข้มแขง็ให้กบั

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน

และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ซึ่งมีภารกิจ

หลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร	 เพื่อให้เด็กวัยเรียนทุกคนได้

เรยีนรูอ้ย่างมคีณุภาพและ	เตม็ตามศกัยภาพของแต่ละคน	ซึง่สถาน

ศึกษาในความรับผิดชอบในปีการศึกษา	2550	 มีจ�านวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก	 13,518	 โรงเรียน	 คิดเป็นร้อยละ	41.90	และในความ

รับผิดชอบในปีการศึกษา	2553	มีจ�านวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นร้อยละ	 45.82	 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	 2554)	 จากการที่สถานศึกษา

ทกุสถานศกึษามคีวามคล่องตวั	มอีสิระในการบริหารจดัการทัง้ด้าน

วิชาการ	งบประมาณ	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป	

พบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กประสบปัญหาในการบริหารจัดการ	

ซ่ึงส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ศึกษาสภาพ

ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก	พบว่า	 โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหา

ที่คล้ายคลึงกันใน	4	ด้าน	คือ	1)	ด้านการบริการจัดการ	2)	ด้านการ

เรียนการสอน	 3)	 ด้านความพร้อมทางด้านปัจจัยของโรงเรียน	

4)	ด้านการมีส่วนร่วม	ในการพัฒนาโรงเรียน	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้	

1)	 ปัญหาด้านการจัดการ	ที่ผ่านมาการคมนาคมภายในประเทศ

นับว่าไม่ค่อยสะดวกมากนัก	 ดังน้ัน	 รัฐบาลจึงต้องตั้งโรงเรียนให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่	 แต่ปัจจุบันความจ�าเป็น

ดังกล่าวได้ลดลง	 ประกอบกับประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง	 ดังน้ันจึงท�าให้โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มจ�านวนมากขึ้น	

มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน	นักเรียนต่อห้องเรียน	ต�่ากว่ามาตรฐาน	
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ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน	1	คน	สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่นๆ	 ในอีกด้าน

หนึ่งนั้นยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจ�านวนหน่ึงท่ีอยู่พ้ืนท่ีที่มีลักษณะ

พิเศษ	 เช่น	พื้นที่ห่างไกลความเจริญ	พื้นที่บนภูเขาสูง	 บนเกาะ	

ชายขอบประเทศ	 เป็นต้น	ซึ่งนักเรียน	ในโรงเรียนลักษณะดังกล่าว

มีปัญหาในการเดินทางเป็นอย่างมาก	 ถึงแม้นักเรียนจะได้รับค่า

พาหนะในการเดินทางแล้วก็ตาม	แต่ค่าพาหนะที่ได้รับนั้นไม่ค่อย

เพียงพอและต่อเนื่อง	 นอกจากนั้นผู ้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	

ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน	 ซึ่งมีบริบท

ที่ต่างไปจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ	การใช้ข้อมูลสารสนเทศและน�าผล

ของการประเมินงาน/โครงการมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนา

งานยังมีน้อย	นอกจากน้ันการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัย

เรยีนทีย้่ายไปรบัจ้างงานในต่างพืน้ที	่ท�าให้เกดิปัญหาอปุสรรคเกีย่ว

กับการด�าเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง	2)	ปัญหาด้านการเรียน

การสอน	พบว่า	ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้นเรียนและนักเรียนมีจ�านวนน้อยใน

แต่ละชั้น	ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ	เพราะมีภารกิจ

ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนท่ีครูจ�าเป็นต้องปฏิบัติทั้งจาก

สงักดัเดยีวกนัและต่างสงักดั	หลักสตูรและแผนการจดัการเรยีนรูไ้ม่

ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน	 สื่อการเรียนการสอนและ

แหล่งการเรียนรู้มีจ�านวนจ�ากัด	ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรงเรียนได้รับงบ

ประมาณน้อย	สื่อเทคโนโลยีและสื่ออุปกรณ์มีใช้อย่างจ�ากัด	 และ

ทีโ่รงเรียน	มอียูก่ไ็ม่สามารถใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ซึง่ในท้ายทีสุ่ด	

ก็ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต�่าไปด้วย	 3)	ปัญหา

ความพร้อมเกีย่วกบัปัจจยัสนบัสนนุในการจดัสรรงบประมาณให้กบั

โรงเรียนที่ผ่านมาได้ใช้เกณฑ์การจัดสรรหลายๆ	 เกณฑ์	 ซึ่งขนาด

โรงเรียนก็เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดสรร	 เนื่องจากมีการค�านึงถึง

ประสทิธภิาพในการใช้จ่ายงบประมาณ	ดงันัน้จงึท�าให้โรงเรยีนขนาด

เล็กได้รับการจัดสรรบุคลากร	 งบประมาณ	วัสดุอุปกรณ์	ครุภัณฑ์

และสิ่งก่อสร้างเป็นจ�านวนน้อย	 สภาพอาคารช�ารุด	 ทรุดโทรม

เนื่องจากก่อสร้างมานาน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 มีความยากจน	

ส�าหรบัตวัป้อน	ด้านนกัเรยีนพบว่า	นกัเรยีนในโรงเรยีนขนาดเลก็มา

จากครอบครวัทีย่ากจน	4)	ปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	

ทีผ่่านมานัน้ถงึแม้ว่าจะมผีูแ้ทนของชุมชนและองค์กรต่างๆ	เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจดัการศกึษาในรปูแบบของคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานก็ตาม	 แต่บทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวยังมีไม่

มากนัก	และหากกล่าวถึงการประสานงานกับหน่วยงาน	องค์กรอื่น

ทั้งภาครัฐด้วยแล้ว	 เกือบจะกล่าวได้ว่ามีน้อยมากหรือไม่มีเลย	

ในบางพื้นที่ที่ชุมชน	ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริม

สนับสนุนการด�าเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลาน

ได้เท่าที่ควร	(ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2551)

	 นอกจากนั้น	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2552)	

กล่าวว่า	มีสถานศึกษาจ�านวนมากยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ

ส�านักงานรับรองมาตรฐาน	และประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	

จากการประเมินรอบแรกถึงร้อยละ	 65	 จากสถานศึกษาท่ีมีกว่า

สามหมื่นแห่งทั่วประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

ในชนบท	นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพภายนอก	 รอบสอง	

ระหว่างปี	พ.ศ.	 2549-2551	ผลการประเมินพิจารณาตามขนาด

โรงเรียน	 พบว่า	 โรงเรียนขนาดเล็ก	 ผ่านการประเมินน้อยท่ีสุด	

ร้อยละ	76.45	ขณะทีโ่รงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษผ่านการประเมนิมาก

ที่สุด	ร้อยละ	98.5	รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่	ร้อยละ	95.61	

(เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์,	 2554)	ส่วนด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่า	

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ต�่า	 โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก	 ได้แก่	

ภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	คณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์	

มีค่าเฉล่ียต�่ากว่าร้อยละ	50	 ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ทั้งการคิด	 วิเคราะห์	 ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง	

คุณธรรม	จริยธรรม	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2552)

	 ในปัจจบุนัการมโีรงเรยีนขนาดเลก็จ�านวนมากดงักล่าว	ท�าให้

การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้

เพยีงพอ	กล่าวคือ	เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างไม่คุ้มค่า	มข้ีอจ�ากัดด้าน

การใช้ครูหรือมีครูไม่ครบชั้น	และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา	ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง	 (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2554)	

	 จากสภาพการด�าเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก	 ในอดีตที่

ผ่านมา	 หน่วยงานทุกระดับได้ใช้ความพยายามพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนขนาดเล็กด้วยนวัตกรรมแต่ละวิธีการรูปแบบต่างๆ	 เช่น	

การยุบรวมโรงเรียน	การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน	การจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสม	การสนับสนุนงบประมาณ	 เป็นต้น	แต่

ภายใต้ข้อจ�ากัดและสภาพปัญหาก็พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กยังอยู่ในระดับต�่า	 และโรงเรียน

ขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรับรอง

มาตรฐานอีกด้วย	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,	

2550)	ซึง่ในปัจจบุนั	โรงเรยีนขนาดเลก็ยงัต้องด�าเนนิงานตามภารกจิ

เหมือนโรงเรียนทั่วไป	แต่ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	ปัญหา

ด้านบุคลากร	ด้านอาคารสถานที่	ด้านการบริหารจัดการ	และด้าน

วิชาการ	 โดยเฉพาะงานประกันคุณภาพการศึกษาจัดเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานวิชาการ	ตามโครงสร้างการบริหารนิติบุคคล	ที่จะต้องดูแล	

ควบคุมการบริหารงานของทุกงาน	 จะต้องได้รับการแก้ไขพัฒนา

ให้ดีขึ้นต่อไป	 และนอกจากน้ัน	 ความเป็นเลิศของโรงเรียนเป็น

การพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

การจัดการศึกษาของระบบสากล	 ได้น�าเกณฑ์การจัดการศึกษา	
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ตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา	 (Malcolm	

Baldridge	National	Quality	Award	:	MBNQA)	เป็นแบบอย่าง

ในการพัฒนาโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา	 โรงเรียนที่ประสบ

ความส�าเร็จในการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียน	 โดยการใช้

แนวคิดดังกล่าว	 เช่น	 โรงเรียนพอลริเวอร์	 (Pearrl	River	School	

District)	 แห่งรัฐนิวยอร์ก	 และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน	 แห่งรัฐ

วสิคอนซนิ	ซึง่โรงเรียนดงักล่าวมีผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

ทีส่งู	ต่อมาประเทศพฒันาแล้วทัว่โลกได้น�าแนวคิดดงักล่าวมาใช้เกดิ

ผลส�าเร็จ	เช่น	สิงคโปร์	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	ฮ่องกง	และไทย	ได้น�ามา

ปรับกับการศึกษาเช่นเดียวกัน	 เรียกว่า	 เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาตปิระเทศไทย	(Thai	Quality	Award	:	TQA)	โดยส�านกังาน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ภายใต้การบริหารจัดการของสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ	

เผยแพร่	 สนับสนุน	 และผลักดันให้องค์กรต่างๆ	ทั้งภาคผลผลิต

การบริการและทางด้านการศึกษาน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประเทศไทย	(TQA)	ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการไป

สู่ความเป็นเลิศอย่างยังยืน	 (ช่วงโชติ	พันธุเวช,	 2551)	 โดยหลาย

ประเทศเทศได้มีการน�าระบบคุณภาพการบริหารจัดการใช้ทั้งภาค

รัฐและเอกชน	 เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อ

เนื่อง	และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	

เช่น	ประสหรัฐอเมริกาได้มีเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศ

สหรัฐอเมริกา	(Malcolm	Baldridge	National	Quality	Award	:	

MBNQA)	 และได้เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆน�าไปประยุกต์ใช้

มากกว่า	 70	ประเทศ	 (ส�านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ

ราชการ,	2548)

	 จากปัญหาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น	

เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด

คุณภาพอย่างต่อเนื่องและสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	 สนอง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง	 ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	

2550	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไข

เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	นั้น	ดังนั้นผู้วิจัยจึงท�าวิจัยเรื่องการ

บริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและสร้างรูปแบบการ

บริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	

เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่สามารถยุบหรือล้มเลิกได้ใช้เป็น

รูปแบบในการศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์และการเรียนรู้	

การปรับใช้ในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนขนาดเลก็	รวมทัง้ส่งผลต่อคณุภาพนกัเรยีนให้มคีณุภาพการ

ศึกษา	มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพือ่วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั	(Confirm	Factor	

Analysis	:	CFA)	ของการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนขนาดเล็กใน	 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3

	 2.	 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา	เขต	3

แนวคิดทฤษฎี
	 การวิจัยครั้งน้ี	 ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ

การบรหิารคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็

ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสงขลา	เขต	3	ภายใต้หลักการและแนวคดิ	ดงันี้	

	 1)	 หลักการบรหิารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน	(School	Based	

Management	:	SBM)	

	 2)	 เกณฑ์รางวัล	คุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา	

(Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award	:	MBNQA)	

	 3)	 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการคุณภาพตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ	 (Education	

Criteria	for	Performance	Excellence)	

	 4)	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป	 (The	 European	

Quality	Award:	EQA)	

	 5)	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์	 (Singapore	Quality	

Award	:	SQA)	

	 6)	 รางวัลคุณภาพแห่งชาติญี่ปุ่น	(Deming	Prize)

	 7)		โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศประเทศฮ่องกง	

	 8)		รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์	(SEM)	

	 9)	 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย	 (Thailand	

Quality	Award	:	TQA)	

	 10)	แนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งระบบ	 (Total	Quality	

Management	in	Education	:	TQM)	

	 11)	การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (Public	

Sector	Management	Quality	Award	:	PMQA)		

	 12)	 คุณลักษณะขององค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง	 (High	

Performance	Organization	:	HPO)	โดยได้ทบทวนแนวทางของ

องค์การทีม่ขีดีสมรรถนะสงู	องค์การแห่งความเป็นเลศิ	(Excellence	

Organization)	

	 13)		แนวคิดการ	จัดการศึกษาเชิงคุณภาพ	(SPPO	Model)	

	 14)		 ความเป็นเลิศของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี

แห่งชาติสหรัฐอเมริกา	 (National	 Institute	of	 Standard	and	
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Technology	 :	NIST)	 15)	 แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์เเละ

วอร์เตอร์แมน	

	 16)	 การบริหารโรงเรียนสู ่ความเป็นเลิศของส�านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา	และ	

	 17)	 โรงเรียนในฝันเพื่อมาวิเคราะห์สังเคราะห์เน้ือหาและ

สรุปเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาการบริหารคุณภาพการ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก

		 สรุปได้ว่า	จากการสังเคราะห์เนื้อหาดังกล่าวทั้ง	17	แนวคิด	

พบว่าองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ	ประกอบด้วย	7	องค์ประกอบ	ได้แก่	1)	ด้านภาวะผู้น�า	

(Leadership)	2)	ด้านการจดัการกระบวนการ	(Process	Manage-

ment)	3)	ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	Planning)	4)	

ด้านการสร้างทีมงาน	(Team	working)	5)	ด้านการประเมินตนเอง	

(Self	Assess	mat)	6)	ด้านการมุง่เน้นนกัเรยีน	ผูป้กครองและชมุชน	

(Student	 and	 Stakeholders)	 และ	 7)	 ด้านสารสนเทศ	และ

เทคโนโลยี	 (Information	and	Technology)	น�ามาใช้เป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอบเขตการวิจัย
	 1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 	 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี	 เป็นการศึกษารูปแบบการบริหาร

คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	มี	7	องค์ประกอบ	คือ	ด้าน

ภาวะผูน้�า	ด้านการจดัการกระบวนการ	ด้านการวางแผนเชงิกลยทุธ์	

ด้านการสร้างทีมงาน	 ด้านการประเมินตนเอง	 ด้านการมุ่งเน้น

นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	และด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี

		 2.		ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 	 2.1	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ประกอบด้วย

ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา	 เขต	 3	 ประกอบด้วย	 ผู ้บริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก	จ�านวน	64	คน	และครู	จ�านวน	670	คน

		 	 2.2	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย

ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา	 เขต	3	ประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียนขนาด

เล็ก	จ�านวน	64	คน	และครู	 จ�านวน	128	คน	กลุ่มตัวอย่างรวม

ทั้งสิ้น	192	คน	ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	

Random	Sampling)

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร

คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	และสร้างรูปแบบการบริหาร

คณุภาพการศกึษา	สูค่วามเป็นเลศิของของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	 เขต	3	 โดยสังเคราะห์กรอบ

แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพเพื่อบริหารคุณภาพ	ที่เป็นเลิศของ

สถาบันต่างๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งประกอบด้วย	

1)	 ด้านภาวะผู้น�า	 2)	 ด้านการจัดการกระบวนการ	 3)	 ด้านการ

วางแผนเชิงกลยุทธ์	 4)	ด้านการสร้างทีมงาน	5)	ด้านการประเมิน

ตนเอง	 6)	 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชน	 และ	

7)	ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	 โดยทดสอบความเหมาะสมของ

รูปแบบ	จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	

Factor	 Analysis	 :	 CFA)	 เพื่อหาฉันทามติของกรอบความคิดนี้

แต่ละด้าน	แล้วน�ามาสร้างเป็นรูปแบบการบรหิารคณุภาพการศกึษา

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสงขลา	เขต	3

		 ขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตาม

ล�าดับ	ดังนี้

		 ขั้นตอนที่	1	การศึกษาและส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย	 โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยเก่ียวกับการ

บริหารคุณภาพการศึกษา	แนวคิด	หลักการ	และทฤษฎี	การบริหาร

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	มีรายละเอียด	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาและส�ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อก�าหนดกรอบ

แนวคดิในการวจิยั	โดยการศกึษาเอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวข้องกบั

การบริหารคุณภาพการศึกษา	สู่ความเป็นเลิศ	 แนวคิด	หลักการ

ทฤษฎีการพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่

เกี่ยวข้อง

	 2.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง	 จ�าแนกเป็นประเด็นเพื่อใช้สอบถามความคิดเห็น

องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก

		 ขั้นตอนที่	 2	 ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

ของกลุ่มตัวอย่างต่อองค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็	ตามกรอบแนวคดิทีไ่ด้จากการ

สังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพเพื่อการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศของสถาบัน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมีองค์ประกอบ	 7	 ด้าน	 คือ	

ด้านภาวะผู้น�า	 ด้านการจัดการกระบวนการ	ด้านการวางแผนเชิง

กลยุทธ์	ด้านการสร้างทีมงาน	ด้านการประเมินตนเอง	ด้านการมุ่ง

เน้นนักเรียน	 ผู ้ปกครองและชุมชน	 และด้านสารสนเทศและ
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เทคโนโลยี	 เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ	มาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	

มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	

ดังนี้

	 1.	 จัดท�าร่างแบบสอบถามชนิดเลือกตอบมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (Rating	Scale)	5	 ระดับ	 โดยใช้น�้าหนักคะแนนเป็น	

5	ระดับ	ดังนี้

	 	 5	หมายถึง	 เห็นด้วยกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

	 	 	 สู่ความเป็นเลิศระดับมากที่สุด

	 	 4	หมายถึง	 เห็นด้วยกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

	 	 	 สู่ความเป็นเลิศระดับมาก

		 	 3	หมายถึง	 เห็นด้วยกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

	 	 	 สู่ความเป็นเลิศ	ระดับปานกลาง

		 	 2	หมายถึง	 เห็นด้วยกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

	 	 	 สู่ความเป็นเลิศ	ระดับน้อย

		 	 1	หมายถึง		เห็นด้วยกับการบริหารคุณภาพการศึกษา

	 	 	 สู่ความเป็นเลิศ	ระดับน้อยที่สุด

		 2.	 น�าร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์	ผูค้วบคมุดษุฎนีพินธ์

ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค�าถาม	ความเหมาะสมปริมาณ

ข้อค�าถาม	ความชัดเจนของภาษา	และรูปแบบของแบบสอบถาม	

จากนั้นน�ามาปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์ผู ้ควบคุม

ดุษฎีนิพนธ์

		 3.	 น�าร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของ

อาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการ

ศึกษาโดยเป็นผู้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	หรือ

ผู้บริหารการศึกษาหรือนักวิชาการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรงเรียน

ขนาดเลก็	ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หาข้อค�าถาม	(Content	

Validity)	ด้วยการตรวจสอบค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม

กบัจดุมุง่หมายทีต้่องการวดั	(Item	Objective	Congruence	:	IOC)	

จ�านวน	5	คน

		 4.	 คัดเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่า	 IOC	 ตั้งแต่	 0.50-1.00	

น�ามาใช้	ส่วนข้อค�าถามที่มีค่า	 IOC	ต�่ากว่า	0.50	นั้นตัดทิ้ง	ซึ่งผล

การวิเคราะห์พบว่าทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ท่ีน�ามาใช้ได้	 กล่าวคือ	มีค่า	

ระหว่าง	0.50-1.00	

		 5.	 น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงและจัดท�าฉบับสมบูรณ์

พร้อมน�าไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป

		 ขั้นตอนที่	3	ตรวจสอบความเหมาะสมหรือความสอดคล้อง

ขององค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนขนาดเล็กกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยน�าแบบสอบถามจาก

ขั้นตอนที่	 2	มาใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง	ตามกรอบความคิดแต่ละ

ด้าน	แล้วน�ามาตรวจสอบความเหมาะสมหรือความสอดคล้องของ

องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนขนาดเล็ก	 หรือยืนยันความถูกต้องของโครงสร้างความ

สัมพันธ์ขององค์ประกอบโดยการวิเคราะห์องค์	ประกอบเชิงยืนยัน	

(Confirmatory	 Factory	 Analysis	 :	CFA)	 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้

		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 1.	 ประชากร

		 	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้เก่	 ผู้บริหารและครู

ผู ้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา	 เขต	 3	ประกอบด้วย	 5	 อ�าเภอ	 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก	จ�านวน	64	คน	และครู	จ�านวน	670	คน

		 2.	 กลุ่มตัวอย่าง

		 	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ผู้บริหารและ

ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา	 เขต	 3	 ได้มาจากการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม

หลกัของฮ	ูและเบนเลอร์	(Hu	&	Bentler,	1999)	ทีเ่สนอหลกัปฏบิตัิ

ในเรื่องนี้ว่า	 ควรมีจ�านวนขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า	 15	 เท่า	

ของตัวแปร	ดังนั้นการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร

คณุภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสงขลา	เขต	3	ผูว้จัิยจงึก�าหนดขนาดของกลุม่

ตัวอย่างจ�านวน	 รวมทั้งสิ้น	 192	คน	 ได้มาจากการสุมแบบหลาย

ขั้นตอน	(Multi	Stage	Random	Sampling)	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้

		 	 ขั้นที่	1	สุ่มระดับอ�าเภอด้วยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	

Random	Sampling)	ตามสัดส่วนจ�านวนอ�าเภอที่มีโรงเรียนสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	ดงันี	้อ�าเภอ

จะนะ	จ�านวน	50	โรงเรยีน	อ�าเภอนาทว	ีจ�านวน	31	โรงเรยีน	อ�าเภอ

เทพา	จ�านวน	47	โรงเรียน	อ�าเภอสะบ้าย้อย	จ�านาน	31	โรงเรียน	

และอ�าเภอสะเดา	 จ�านวน	35	 โรงเรียน	 โดยได้กลุ่มตัวอย่างรวม	

194	โรงเรียน

		 	 ขั้นที่	 2	สุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก	จากรายชื่ออ�าเภอที่เป็น

กลุ่มตัวอย่าง	ด้วยการสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	Sampling)	

จากรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก	 ในอ�าเภอดังนี้	 อ�าเภอจะนะ	จ�านวน	

24	โรงเรียน	อ�าเภอนาทวี	จ�านวน	10	โรงเรียน	อ�าเภอเทพา	จ�านวน	

20	โรงเรยีน	อ�าเภอสะบ้าย้อย	จ�านาน	4	โรงเรยีน	และอ�าเภอสะเดา	

จ�านวน	13	โรงเรียน	โดยได้กลุ่มตัวอย่างรวม	71	โรงเรียน

		 	 ขัน้ที	่3	สุ่มกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผู้บรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็

ด้วยการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	 Random	Sampling)	

จ�านวน	64	คน



Journal of Rajanagarindra July - December  2019       95

		 	 ขั้นที่	4	สุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก	

ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวกับกลุ ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้บริหารโรงเรียน	

โรงเรียนละ	2	คน	รวม	128	คน

สรุปผลการวิจัย
		 ผลการวิจัยเรื่อง	 รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลศิของโรงเรยีน	ผูว้จัิยสรปุผลการวจิยัได้ตามวตัถุประสงค์

ของการวิจัย	ดังนี้

	 1.		องค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น

เลิศของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา	

เขต	3	ที่ได้จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	เอกสารและงานวิจัยต่างๆ	

น�ามาเป็นกรอบแนวคดิโดยใช้ความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญแล้วน�าไป

สร้างแบบสอบถามโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา	

ใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กใน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	แล้วจงึน�ามาวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	(Confirmatory	Factor	Analysis	:	CFA)	

เพื่อทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบการ

บริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กใน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา	เขต	3	กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์	

ดังนี้

	 	 1.1	 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน

ของตัวแปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การบริหารคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาสงขลา	 เขต	3	ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สันของตัวบ่งชี้ในแต่องค์ประกอบ	 เพื่อทราบทิศทางและ

ความเข้มของความสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ี	 ค่าสถิติ	 Bartlett’s	 Test	

เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 และค่าดัชนี	 Kaiser-

Mayer-Olkin	Measure	of	Sampling	Adequacy	(KMO)	เพื่อ

พิจารณาความเพียงพอของข้อมูลท่ีจะน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ	

ผลการทดสอบค่าสถิติ	 Bartlett’s	 Test	 of	 Sphericity	 โดย

องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�า	องค์ประกอบด้านการจัดกระบวนการ	

องค์ประกอบด้านวางแผนเชงิกลยทุธ์	องค์ประกอบด้านการสร้างทมี

งาน	องค์ประกอบด้านการประเมนิผลตนเอง	องค์ประกอบด้านการ

มุ ่งเน้นการเรียน	 ผู ้ปกครองและชุมชน	 และองค์ประกอบด้าน

สารสนเทศและเทคโนโลย	ีมค่ีาเท่ากบั	33333520.619,	2309.444,	

615.228,	 2351.045,	 2211.977,	 1525.912	 และ	 592.476	

ตามล�าดับ	 ซึ่งทุกด้านมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 แสดงว่า	

ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์ร่วมกัน	 สามารถน�ามาวิเคราะห์

องค์ประกอบได้	ส�าหรบัค่าดชัน	ีKaiser-Mayer-Olkin	Measure	of	

Sampling	Adequacy	(KMO)	พบว่า	ค่าดัชนี	มีค่าเท่ากับ	 .692,	

.676,	 .647,	 .624,	 .714,	 .612	และ	 .666	ตามล�าดับซ่ึง	ทุกองค์

ประกอบมีค่าเข้าใกล้	 1	 แสดงว่า	 รายการค�าถาม	 ในแต่ละ

ตัวแปรเป็นกลุ่มเดียวกันมีความเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

และมีความเพียงพอที่จะน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้

	 	 1.2	 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัหนึง่

ขององค์ประกอบ	7	องค์ประกอบ	แยกการวเิคราะห์ออกเป็นโมเดล	

7	 โมเดล	 ผลการวิเคราะห์พบว่า	 ค่าไค-สแควร์ของทุกโมเดล

ได้แก่	โมเดลด้านภาวะผู้น�า	โมเดลด้านการจัดกระบวนการ	โมเดล

ด้านวางแผนเชิงกลยุทธ์	 โมเดลด้านการสร้างทีมงาน	 โมเดลด้าน	

การประเมินผลตนเอง	 โมเดลด้านการมุ่งเน้นการเรียน	ผู้ปกครอง

และชมุชน	และโมเดลด้านสารสนเทศและเทคโนโลย	ีไม่มนียัส�าคัญ

ทางสถติิ	ค่าดชันวัีด	ความสอดคล้องกลมกลนื	(GFI)	ค่าดชันวีดัระดบั

ความกลมกลืนเปรียบเทียบ	 (CFI)	 มีค่าเข้าใกล้	 1	 (.97	และ	 .99	

ตามล�าดบั)	แสดงให้เห็นว่า	โมเดลทางทฤษฎีทีผู้่วจิยั	สร้างขึน้มคีวาม

สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 	 นอกจากนี้องค์ประกอบ	7	องค์ประกอบ	51	ตัวบ่งชี้	

พบว่า	 มีตัวบ่งช้ีที่ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 จ�านวน	 3	

ตวับ่งช้ี	ได้แก่	ผู้บรหิารมกีารสร้างจติส�านกึในบทบาทหน้าทีบ่คุลากร	

ผู ้บริหารเป็นผู ้สร ้างความเข้าใจในการบริหารโรงเรียนและ

ประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง	 และผู้บริหารมีการสร้างระบบงาน

และระบบการเรียนรู้ของบุคลากร	 จึงเหลือทั้งหมด	 48	 ตัวบ่งชี้	

โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีตัวบ่งช้ีที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ

ที่แตกต่างกัน	ดังนี้

	 	 	 1.2.1	องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�า	(Leadership)	

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบว่า	 ตัวบ่งชี้ทั้ง	 8	

ตวับ่งช้ี	มค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบมค่ีาต�า่สุดถงึสูงสุดตัง้แต่	.095	-.49	

และ	 มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 ทุกค่า	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	

ตวับ่งชีท้กุค่าต่างเป็นตวับ่งช้ี	ท่ีส�าคญัขององค์ประกอบด้านภาวะผูน้�า	

โดยตัวบ่งช้ีที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	 ได้แก่	 ผู้บริหารเป็น

ผู้พัฒนาบุคลากรและมีการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง	มีค่าเท่ากับ	.49

	 	 	 1.2.2	องค์ประกอบด้านการจัดการกระบวนการ	

(Process	Management)	 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยนืยนั	พบว่า	ตวับ่งชีท้ัง้	8	ตวับ่งชี	้มีค่าน�า้หนกัองค์ประกอบมค่ีาต�า่

สดุถงึสงูสดุต้ังแต่	1.7-.48	และมรีะดบันยัส�าคญัทางสถติ	ิ.05	ทกุค่า	

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ ทุกค่าต่างเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญของ

องค์ประกอบด้านการจดัการกระบวนการ	โดยตวับ่งชีท้ีม่ค่ีาน�า้หนกั

องค์ประกอบสงูสดุ	ได้แก่	บคุลากรของโรงเรยีนทกุคน	มส่ีวนร่วมใน

การตัดสินใจในการบริหารงานโรงเรียนมีค่าเท่ากับ	.48

		 	 		 1.2.3	องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	

(Strategic	Planning)	จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	
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พบว่า	ตัวบ่งชี้ทั้ง	6	ตัวบ่งชี้	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าต�่าสุดถึง

สูงสุดตั้งแต่	16-.84	และมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	ทุกค่า	ซึ่ง

แสดงให้	 เห็นว ่าตัวบ ่งช้ีทุกค ่าต ่างเป ็นตัวบ ่งช้ีที่ส�าคัญของ

องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบสูงสุด	 ได้แก่	 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการท�าแผน

กลยุทธ์และพัฒนากลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน	มีค่าเท่ากับ	.84

		 	 	 1.2.4	องค์ประกอบด้านการสร้างทีมงาน	 (Team	

Working)	 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 พบว่า	

ตัวบ่งชี้ทั้ง	 8	ตัวบ่งชี้	 มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าต�่าสุดถึงสูงสุด

ตัง้แต่	.099	-	.42	และมรีะดบันยัส�าคญัทางสถติ	ิ.05	ทกุค่า	ซึง่แสดง	

ให้เหน็ว่าตวับ่งชีท้กุค่าต่างเป็นตวับ่งชีท้ีส่�าคญัขององค์ประกอบด้าน

การสร้างทมีงาน	โดยตวับ่งชีท้ีม่ค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบสงูสุด	ได้แก่	

ผูบ้รหิารมกีารสร้างความผกูพันให้แก่บคุลากรในการปฏบิตังิานมค่ีา

เท่ากับ	.42

		 	 	 1.2.5	องค ์ประกอบด ้านการประเมินตนเอง	

(Self-Assessment)	 จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	

พบว่า	ตัวบ่งชี้ทั้ง	7	ตัวบ่งชี้	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าต�่าสุดถึง

สูงสุดตั้งแต่	 .16-.46	 และมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	ทุกค่า	

ซึ่งแสดงให้	 เห็นว่า	 ตัวบ่งชี้ทุกค่าต่างเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญของ

องค์ประกอบด้านการประเมินตนเอง	 โดยตัวบ่งช้ีท่ีมีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบสูงสุด	 ได้แก่	 โรงเรียนมีผลการด�าเนินงานด้านงบ

ประมาณ	มีค่าเท่ากับ	.46

		 	 	 1.2.6	องค ์ประกอบด้านการมุ ่งเน ้นนักเรียน

ผู้ปกครองและชุมชน	 (Student	 and	 Stakeholders)	 จากผล

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบว่า	ตัวบ่งชี้ท้ัง	 6	ตัวบ่งชี้	

มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบมีค่าต�่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่	.07	ถึง	.46	และ	

มีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	ทุกค่า	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	 ตัวบ่งช้ี

ทุกค่าต่างเป็นตัวบ่งช้ีท่ีส�าคัญขององค์ประกอบด้านการมุ่งเน้น

นักเรียน	 ผู ้ปกครองและชุมชน	 โดยตัวบ ่งชี้ ท่ี มีค ่าน�้ าหนัก

องค์ประกอบสูงสุด	ได้แก่	โรงเรียนเน้นความต้องการและความคาด

หวังของนักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	มีค่าเท่ากับ	.46

	 	 	 1.2.7	องค์ประกอบด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	

( Information	 and	 Technology)	 จากผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน	พบว่า	ตัวบ่งช้ีท้ัง	 5	ตัวบ่งช้ี	 มีค่าน�้าหนัก

องค์ประกอบมีค่าต�่าสุดถึงสูงสุดตั้งแต่	 .004-1.00	และมีระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ	.05	ทุกค่า	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ทุกค่าต่างเป็น

ตัวบ่งชี้	 ที่ส�าคัญขององค์ประกอบด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	

โดยตัวบ่งชี้	ที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงสุด	ได้แก่	โรงเรียนมีการ

ใช้ข้อมลูสารสนเทศในการเทยีบเคยีงเพือ่สนบัสนนุการตดัสนิใจของ

บุคลากร	มีค่าเท่ากับ	1.00

	 	 1.3	 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง	

เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของการบรหิารคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป็น

เลิศของโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3	พบว่า	โมเดลมคีวามสอดคล้องกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	พิจารณา	

ได้จากค่าไค-สแควร์	 (X2)	 เท่ากับ	715.24	 (p=	0.000;	df=	258)	

ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์	 (x2/df	 เท่ากับ	 2.77	 ค่าดัชนีวัดระดับ

ความกลมกลืน	 (Goodness	of	 Fit	 Index	 :	GFI)	 เท่ากับ	0.96	

ค่าดัชนีระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ	 (Comparative	of	 Fit	

Index	:	CFI)	เท่ากบั	.99	ค่ารากทีส่องของค่าเฉลีย่ความคลาดเคลือ่น

ก�าลังสองของการประมาณค่า	 (Root	Mean	Square	 Error	of	

Approximation	:	RMSEA)	เท่ากบั	.048	และดชันขีองรากค่าเฉลีย่

ก�าลังสองของความคาดเคล่ือนมาตรฐาน	 (RMR)	 เท่ากับ	 .021	

แบบจ�าลองรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3	ทั้ง	7	รูปแบบมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	จัดเรียงล�าดับ

ตามค่าน�้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย	ดังนี้	 รูปแบบด้าน

การมุ่งเน้นนักเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน	รูปแบบด้านภาวะผู้น�า	

รปูแบบด้านการจดัการ	รปูแบบด้านการประเมนิตนเอง	รปูแบบด้าน

การสร้างทมีงาน	รปูแบบด้านสารสนเทศและเทคโนโลย	ีและรปูแบบ

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 .40,	

.23,	 .20,	 .17,	 .11,	 .08	 และ.17	ตามล�าดับ	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	

องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3	ตามทฤษฎีท่ีสร้างขึ้น	มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล

เชิงประจักษ์

	 2.	 การสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา	เขต	3	ที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ

การศึกษาสู ่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	จ�านวน	7	องค์ประกอบ	ซึ่ง

ประกอบด้วย	องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�า	 องค์ประกอบด้านการ

จัดการกระบวนการ	 องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	

องค์ประกอบด้านการสร้างทีมงาน	องค์ประกอบด้านการประเมิน

ตนเอง	องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	

และองค์ประกอบด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	เป็นกรอบแนวคิด

ในการน�าไปหาความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ	ได้รปูแบบการคณุภาพ

การศึกษา	สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก	ดังนี้

		 	 2.1	 ด้านภาวะผู้น�า	(Leadership)	ประกอบด้วย	การมี

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงมภีาวะผูน้�าทางวชิาการ	และใช้หลกัการ

บริหารแบบมีส่วนร่วม
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		 	 2.2	 ด้านการจัดการกระบวนการ	(Process	Manage-

ment)	ประกอบด้วย	การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนให้

หลากหลาย	มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจนและใช้

กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง	PDCA	

		 	 2.3	 ด้านการวางแผนเชงิกลยทุธ์	(Strategic	Planning)	

ประกอบด้วย	 การใช้หลักธรรมาภิบาล	 หลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน	และก�าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์

และการพัฒนาโรงเรียนชัดเจน

		 	 2.4	 ด้านการสร้างทีมงาน	(Team	Working)	ประกอบ

ด้วย	การสร้างวัฒนธรรมองค์การในการท�างาน	สร้างบรรยากาศใน

การท�างาน	และสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาครูให้เต็มศักยภาพ

		 	 2.5	 ด้านการประเมินตนเอง	 (Self-Assessment)	

ประกอบด้วย	 การประเมินผลสัมฤทธ์ิกระบวนการจัดการเรียน

การสอน	ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กและ

ความพงึพอใจของนกัเรยีน	ผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศกึษา

	 	 2.6	 ด้านการมุ ่งเน้นนักเรียน	 ผู ้ปกครองและชุมชน	

(Student	 and	 Stakeholders)	ประกอบด้วย	การจัดความรู้คู่

คุณธรรมและทักษะชีวิตนักเรียน	สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอื้อ

ต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	 และสร้างความผูกพันให้

นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

	 	 2.7	 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลย	ี(Information	and	

Technology)	 ประกอบด้วยการน�าเทคโนโลยีให้ความรู้บริการ

ชุมชน	 ใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนครูใช้

เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน	และผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการ

อภิปรายผล
	 รูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	

พบว่า	 องค์ประกอบท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	แสดงให้เห็นองค์ประกอบการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาสงขลา	เขต	3	ทั้ง	7	องค์ประกอบ	เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย	กล่าวคือ	 รูปแบบการบริหาร

คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	ประกอบด้วยองค์ประกอบ	7	

องค์ประกอบ	คือ	1)	องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�า	2)	องค์ประกอบ

ด้านการจัดการกระบวนการ	3)	องค์ประกอบด้านการวางแผนเชงิกล

ยทุธ์	4)	องค์ประกอบด้านการสร้างทีมงาน	5)	องค์ประกอบด้านการ

ประเมินผลตนเอง	6)	ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	

และ	7)	ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี	ซึ่งสอดคล้องกับส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนากระบวนราชการ	 (2554)	 เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ	 (Education	Criteria	 for	

Performance	Excellence)	รางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิ(TQA)	เกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ	 (ส�านักงานรางวัล

คุณภาพแห่งชาติ,	 2554)	กล่าวคือ	องค์ประกอบของเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติในมุมมองเชิงระบบแบ่งออกเป็น	 7	หมวด	คือ	

1)	หมวดการน�าองค์กร	2)	หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์	3)	หมวด

การมุ่งเน้นลูกค้า	4)	หมวดการวัด	วิเคราะห์	และการจัดการความรู้	

5)	หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร	6)	หมวดการจัดกระบวนการ	และ	

7)	 หมวดผลลัพธ์	 ซึ่งทั้ง	 7	 องค์ประกอบของผู้วิจัยได้จากการ

สังเคราะห์ทฤษฎี	แนวคิด	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับการบรหิารคณุภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า	ถ้าโรงเรียนขนาดเล็ก

ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	มีการปฏิบัติหรือ

ด�าเนินการใดๆ	โดยอาศัยองค์ประกอบ	7	องค์ประกอบ	ที่กล่าวข้าง

ต้นแล้วย่อมส่งผลต่อการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	

ซึ่งน�าไปสู ่การอภิปรายผลตามล�าดับองค์ประกอบการบริหาร

คณุภาพการศกึษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรยีนขนาดเล็กในเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3

		 1.	 ด้านภาวะผู้น�า	(Leadership)	ผลการวจิยัพบว่า	กิจกรรม

ที่มีความเหมาะสมที่จะท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา	เขต	3	สูค่วามเป็นเลศินัน้ประกอบด้วย	ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�า

การเปลี่ยนแปลง	และสามารถสร้างภาวะผู้น�าให้กับครูได้	ผู้บริหาร

จัดการในโรงเรียนโดยให้ทุกภาคส่วนมีอ�านาจในการตัดสินใจเป็น

ผูน้�าทางวชิาการและบรหิารจดัการกจิกรรมทางวชิาการให้นกัเรยีน

มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาได้	 สามารถจัดหลักสูตรสถาน

ศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (2554)	

ที่ก�าหนดว่า	ผู้น�าระดับสูงต้องมีวิธีการที่กระท�าเพื่อชี้น�าและท�าให้

องค์กรมีความยั่งยืน	ได้แก่	การก�าหนดวิสัยทัศน์	ค่านิยม	และการ

คาดหวงัผลการด�าเนนิงานขององค์กร	โดยให้ความส�าคญักับวธิกีาร

ที่ผู้น�าส่ือสารกับบุคลากรเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น�าของตน	

มีส่วนร่วมเรียนรู้ระดับองค์กรพัฒนาผู้น�าในอนาคตแสดงให้เห็นว่า

ภาวะผู้น�า	(Leadership)	ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	ประกอบ

ด้วยภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงในการบริหารโรงเรียน	 หรือ

ทรัพยากรโรงเรียน	 ภาวะผู้น�าทางวิชาการ	 และการใช้หลักการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมก็จะท�าให้การบริหารคุณภาพของโรงเรียน

ขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้
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	 2.	 องค์ประกอบด้านการจัดการกระบวนการ(Process	

Management)	ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่มีความเหมาะสมที่จะ

ท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความ

เป็นเลิศนั้นประกอบด้วย	 โรงเรียนจัดท�ามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทโรงเรียนให้ชัดเจน	มีการวาง

วัตถุประสงค์การท�างานและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

อย่างแท้จริง	ครูปฏิบัติงานอย่างอิสระ	คล่องตัวภายใต้กระบวนการ

คุณภาพวงจรเดมมิ่ง	 PDCA	ครูมีจิตส�านึกความเป็นครู	 เสียสละ	

ใจรัก	 ที่จะท�างานร่วมกับชุมนอย่างตั้งใจสอดคล้องกับรูปแบบ

โรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์	 (ขัตติยา	 ด้วงส�าราญ,	 2552)	

กล่าวว่า	ต้องออกแบบกระบวนการจัดการศึกษา	การน�าไปใช้การ

บริหารจัดการศึกษาและระบบการท�างานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	ตลอดจนคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศแสดง

ให้เห็นว่าการจัดการกระบวนการ	 (Process	Management)	

ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	 3	ประกอบด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนให้

หลากหลาย	 มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาชัดเจน	 และ

ใช้กระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพวงจรเดมมิ่ง	 PDCA	ก็จะ

ท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู ่

ความเป็นเลิศได้

	 3.	 องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	

Planning)	ผลการวจิยัพบว่า	กจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะท�าให้

การบริหารคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็น

เลิศนั้น	ประกอบด้วย	โรงเรียนบริหารแบบมีส่วนร่วม	โดยให้ชุมชน

เข้ามีบทบาทในการสร้างความตระหนัก	 ก�าหนดวิสัยทัศน์และ	

ทิศทางการพัฒนาที่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ	และประเมินผลร่วม

กับโรงเรียนสอดคล้องกับส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	(2554)	

กล่าวว่า	การวางแผนเชงิกลยทุธ์และการวางเป็นการปฏบิตักิาร	การ

ท�าแผนไปปฏิบัติ	 วิธีการจัดสรรทรัพยากรให้ม่ันใจว่าเพียงพอที่จะ

บรรลผุลตามแผนวิธกีารปรบัเปลีย่นแผนเมือ่สถานการณ์บงัคับ	และ

วิธีการเพื่อวัดความส�าเร็จและการรักษาความยั่งยืนแสดงให้เห็น

ว่าการแผนกลยุทธ์	 (Strategic	Planning)	ของโรงเรียนขนาดเล็ก	

ประกอบด้วยการใช้หลกัธรรมาภบิาล	หลกัการบรหิารแบบส่วนร่วม

ในการบรหิารโรงเรยีน	และก�าหนดวสิยัทศัน์	ยทุธศาสตร์และทิศทาง

การพัฒนาโรงเรียนชัดเจน	ก็จะท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษา

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กได้

		 4.	 องค์ประกอบด้านการสร้างทีมงาน	 (Team	Working)	

ผลการวิจัยพบว่า	 กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับ	

Sallis	 (2002)	 กล่าวว่า	 ทีมงานเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการ

ปรบัปรงุคุณภาพพฒันาบคุลากรจงึเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการสร้าง

ความตระหนกั	และความเข้าใจเกีย่วกับคณุภาพเป็นกลยทุธ์หลกัใน

การเปลี่ยนแปลง	 การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพสิ่งส�าคัญท่ีต้อง

ด�าเนินการ	คือ	การฝึกอบรมบุคลากรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน

การท�างานและการอยู่ร่วมกัน	การสร้างบรรยากาศในการท�างาน

และการสนับสนุน	ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เต็มศักยภาพ	ก็จะท�าให้

การบรหิารคณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิของโรงเรยีนขนาดเลก็

สู่ความเป็นเลิศได้

		 5.	 องค์ประกอบด้านการประเมินตนเอง	 (Self-Assess-

ment)	ผลการวจิยัพบว่า	กจิกรรมทีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะท�าให้การ

บริหารคุณภาพการศึกษาสู ่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์	(ส�านักงานรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ,	 2554)	กล่าวว่า	 เป็นการประเมินผลการด�าเนินงานของ

องค์กรในด้านผลลัพธ์ของลูกค้า	 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด	

ผลลัพธ์ด้านพนักงาน	ผลลัพธ์ด้านการปฏิบัติงาน	และผลที่เกิดขึ้น

กับสังคม	 ดังนั้นการประเมินตนเอง	 (Self-Assessment)	 ของ

โรงเรยีนขนาดเล็กประกอบด้วยการประเมนิผลสมัฤทธิก์ระบวนการ

การจดัการเรยีนการสอน	การประเมนิการประกนัคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก	

และความพึงพอใจของนักเรียน	 ผู้ปกครอง	 ประชาชนในชุมชน

ในการจัดการศึกษาก็จะท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศได้

		 6.	 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นนักเรียน	 ผู้ปกครองและ

ชุมชน	(Student	and	Stakeholders)	ผลการวิจัยพบว่า	กิจกรรม

ที่มีความเหมาะสมที่จะท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศสอดคล้องกับปีเตอร์	 และวอเตอร์แมน	 (Peter	&	Water-

man,	1982)	กล่าวว่า	ลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญเหนือสิ่งอื่น	ช่วยสะท้อน

ถึงความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ในอนาคต	ช่วยบอกถึง

คุณภาพที่อยู่ในปัจจุบัน	ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ	ดังนั้น	

การมุ่งเน้นที่ลูกค้าการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าใน

โอกาสทีเ่หมาะสมจงึเป็นส่ิงทีค่วรกระท�าเพราะน�าไปสู่การประกอบ

การที่ดีของบริษัท	ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นค่านิยมของหัวใจ

ของการด�าเนนิธรุกจิและเป็นวฒันธรรมองค์กรทีส่�าคญัยิง่การจดัการ

เรียนรู้คู่คุณธรรมและทักษะชีวิตให้นักเรียน	การสร้างบรรยากาศ

เรยีนรู้ทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาศกัยภาพของนกัเรยีน	และการสร้างความ

ผูกพันให้นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรยีน	กจ็ะท�าให้การบรหิารคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนขนาด

เล็กสู่ความเป็นเลิศได้	

		 7.	 องค์ประกอบด้านสารสนเทศและเทคโนโลย	ี(Informa-

tion	 and	 Technology)	 ผลการวิจัยพบว่า	 กิจกรรมที่มีความ

เหมาะสมที่จะท�าให้การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
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ของโรงเรียนขนาดเล็กสอดคล้องกับส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่ง

ชาติ	(2554)	กล่าวว่า	การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้

เป็นเรื่องส�าคัญในด้านสารสนเทศ	 รวมท้ังการจัดการความรู้ของ

สถาบนัอย่างประสทิธผิล	จากงานวจิยัโรงเรยีนขนาดเลก็ในเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	 เขต	 3	 ดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า

สารสนเทศและเทคโนโลยี	(Information	and	Technology)	ของ

โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3	

ประกอบด้วย	ผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

และครเูทคโนโลยีจัดการเรยีนการสอนให้นกัเรียน	การใช้เทคโนโลยี

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน	และ	การน�าเทคโนโลยีมาให้

ความรู้บริการชุมชน	 ก็จะให้	 การบริหารคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก	สู่ความเป็นเลิศได้

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

		 1.	 เสนอแนะให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนาองค์ประกอบ	

7	ด้าน	ซึ่งอาจท�าโดย	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	

หรือผู้บริหารโรงเรียน	ตามความเหมาะสมโดยเรียงล�าดับจากค่า

น�้าหนักองค์ประกอบมากไปน้อยตามล�าดับ	ดังนี้

	 	 1.1	 ด้านการมุ ่งเน้นนักเรียน	 ผู ้ปกครองและชุมชน	

(Student	and	Stakeholders)

	 	 1.2	 ด้านภาวะผู้น�า	(Leadership)

	 	 1.3	 ด้านการจัดการกระบวนการ	(Process	Manage-

ment)

	 	 1.4	 ด้านการประเมินตนเอง	(Self-Assessment)

	 	 1.5	 ด้านการสร้างทีมงาน	(Team	Working)

	 	 1.6	 ด้านสารสนเทศและเทคโนโลย	ี(Information	and	

Technology)

	 	 1.7	 ด้านการวางแผนเชงิกลยทุธ์	(Strategic	Planning)

		 2.	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ควรจัด

อบรมและพัฒนาภาวะผู้น�าให้ผู ้บริหารโรงเรียน	พร้อมทั้งมีการ

ประเมินติดตามต่อเนื่องและเป็นระยะ

		 3.	 ศกึษานเิทศก์ควรแนะน�าและให้ค�าปรกึษา	ก�ากบั	ตดิตาม

การจัดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของโรงเรียน

อย่างแท้จริง	 เพื่อให้โรงเรียนมีการท�างานเป็นระบบและเตรียมรับ

การประเมินคุณภาพ	ทั้งภายในและภายนอก

		 4.	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู ้บริหาร	 โรงเรียนกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

บริหารโรงเรียนเพื่อสู่ความเป็นเลิศได้

		 5.	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัด

อบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและครูผู้สอนในเร่ืองวัฒนธรรมองค์กร

ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3	เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

		 1.	 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

ขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	เขต	3

		 2.	 ควรศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช้หลัก	 ธรรมาภิบาล

ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	

เขต	3

		 3.		ควรศกึษารปูแบบการกระจายอ�านาจในการตดัสนิใจการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก	 ในเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา	เขต	3
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