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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน และด้านพฤติกรรมครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก 2)
ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัง้ 5 ด้านกับประสิทธิภาพ
การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก และ 4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ�ำนวน 192 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู ความเชือ่ มัน่ แบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ
.854
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วม 2) ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพ
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย คือด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3) ความ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562
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สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy = .814) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้แก่ ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถร่วมกันท�ำนายประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รอ้ ยละ 69.50
โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ y´ = .162+ 1.126X5 +
.414X2+ .191X4, Z´y = 1.055X5+ .458X2 + .208X4
ค�ำส� ำคัญ : ปัจจัยที่ส่งผล ประสิทธิภาพการบริหารงาน โรงเรียนขนาดเล็ก

Abstract

The purposes of this research were to study 1) the level of leadership factors of administrators in
terms of conducive atmosphere in learning, participation, motivation to work, and teachers’ behaviors in small
schools; 2) the level of administration efficiency of small schools; 3) the relationship between five factors and
administration efficiency of small schools; and 4) the factors affecting administration efficiency of small schools.
The samples consisted of 192 administrators and teachers by simple random sampling. The research instrument
was a questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, Pearson’s product moment
correlation coefficient, and multiple regression analysis. The content reliability as a whole questionnaire was .854.
The results of the study were as follows: 1) the factors affecting administration efficiency of small schools
under Prachinburi primary education service area office 1 as a whole and each aspect was at a high level, ranking
by mean scores from high to low: teachers’ behaviors, motivation to work, conducive atmosphere in learning,
administrators’ leadership and participation. 2) the administration efficiency of small schools under Prachinburi
primary education service area office 1 as a whole and each aspect was at a high level, ranking by mean scores
from high to low: the learners’ quality, the administration and management process of school administrators, the
process of teaching and learning focusing on learners, and the effectiveness of internal quality assurance systems.
3) the relationship between five factors and administration efficiency of small schools under Prachinburi primary
education service area office 1 was at the most high positive correlation (rxy = .814) with the statistical significance
of .05. , and 4) the factors affecting the administration efficiency of small schools under Prachinburi primary
education service area office 1 were teachers’ behaviors, conducive atmosphere in learning, and motivation to work
with the statistical significance of .05. It could concurrently predict the administration efficiency of small schools
under Prachinburi primary education service area office 1 at 69.50. The predictive equation could be written in
form of raw scores and standard scores as y = .162+ 1.126X5 + .414X2+ .191X4 , Zy = 1.055X5+ .458X2 + .208X4
Keywords: Affecting factors, Administration Efficiency, Small schools
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จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 ได้ก�ำหนดแนวการจัดการศึกษาไว้ว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
มีความส�ำคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพในการจัดการศึกษา เน้นทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา [1] นอกจากนี้
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยังมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอ
ภาคในการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พัฒนากำ� ลังคนให้มสี มรรถนะใน
การท�ำงานทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศกรอบการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) จึงการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับ
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพคล่อง
ตัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นส�ำคัญ [2]
การบริหารโรงเรียนจึงเป็นงานหลักและถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ถึงแม้ประเทศไทยจะสามารถขยายโอกาสทางการศึกษาได้ทั่วถึงอย่างมากขึ้น แต่กลับประสบปัญหาด้าน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพคน โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ แี นวโน้มเป็นปัญหา
ส�ำคัญของการจัดการศึกษา [3] ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนจึงเป็นการนำ� ไปสูเ่ ป้าหมายแห่งความสำ� เร็จของ
การด�ำเนินงานของโรงเรียน ซึง่ สามารถวัดได้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องมีความสนใจ มีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มีกระบวนการด�ำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับและพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำ� หนดมาตรฐานทีเ่ น้นคุณภาพผู้
เรียน คุณภาพครู คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา [4]
กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้เริ่มจากระดับล่าง คือ ให้เขต
พื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน เสนองบประมาณแก้ไขปัญหามาที่ส่วนกลาง เพื่อของบประมาณ นอกจาก
นี้สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาเหมือนกันส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) ปัญหาด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษาค่อนข้างต�่ำ 2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 3) ปัญหาด้านการเรียนการสอน 4) โรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่อยูใ่ นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจนทำ� ให้ไม่มศี กั ยภาพในการระดมทรัพยากร และ5)
การขาดแคลนครู จ�ำนวนครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กจึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้
[5] ดังที่สมนึก มุธิตา [8] ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำผู้บริหารของสถานศึกษา พฤติกรรมของครูผู้สอน หลักสูตรของสถานศึกษา งบประมาณ
และการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นปัจจัย
ที่ใช้ในการบริหารงานที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ อาทิเช่น คุณลักษณะภาวะผู้น�ำผู้บริหารของสถานศึกษา พฤติกรรมของครูผู้สอน สภาพแวดล้อม
บรรยากาศการจัดชัน้ เรียน หลักสูตรของสถานศึกษา การสร้างจูงใจ งบประมาณ การมีสว่ นร่วมของชุมชน และอืน่ ๆ
[4]
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สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำ� นวนทัง้ สิน้ 71 โรงเรียน
จากการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) [6]โรงเรียนทีม่ ขี นาดเล็ก พบปัญหาการบริหาร
งานสถานศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนทีต่ ำ�่ การขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา การสอนไม่ตรง
สาขาวิชาของครูผู้สอน การไม่มีความรู้ของบุคลากรทางศึกษา การขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน งบ
ประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ การพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานของสถานศึกษา และการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และจากการออกเยีย่ มโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่าปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนขนาด
เล็ก คือ ปัญหาการไม่มผี บู้ ริหารสถานศึกษา การขาดแคลนครูผสู้ อน ทำ� ให้จำ� นวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้
จึงเห็นได้ว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังไม่มีประสิทธิภาพการบริหารงานเท่าที่ควร จากสภาพและปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปราจีนบุรเี ขต 1

วัตถุประสงค์ การวิจยั

1. เพือ่ ศึกษาระดับปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหาร ด้านบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ด้านการมีสว่ นร่วม
ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน ด้านพฤติกรรมครูผสู้ อนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
2. เพือ่ ศึกษาระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
4. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ขอบเขตการวิจยั

1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1.1 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสังเคราะห์จากแนวคิดของ
นักวิชาการนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ได้แก่ เชียรเรนซ์ และโบสเคอร์ (Scheerrens & Bosker,
1997 อ้างถึงใน จรุญ จับบัง) [7] สมนึก มุธิตา [8] บัญชา พูนพนัง [9] พิมพร ไชยตา [10] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย [11]
วิชัย ประทุมไทย [12] จันทร์จิรา จูมพลหล้าและคณะ [13] ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [14] และ
สำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน [15] โดยมีแนวคิดสอดคล้องตรงกันเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำแนกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร 2) ด้านบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) ด้านการมีส่วนร่วม 4) ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน และ5) ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน
1.2 ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสถานศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน [16] ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และ4) ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 382 คน แยกเป็นผู้บริหาร 36 คน และ ครูผู้สอน
346 คน
2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2561 ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ
เครจซีและมอร์แกน [17] ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 192 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 22 คน ครู 170 คน และใช้วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)

วิธีดำ� เนินการ

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาด
เล็ก ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและผลงาน การวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (check
list) ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�ำงาน และต�ำแหน่งหน้าที่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (rating
scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ
วิธีการสร้ างเครื่องมือ 1) ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีจากเอกสารต�ำราแนวคิดต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่
ส่ง ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2)
กำ� หนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดและนิยามศัพท์ในการสร้างเครือ่ งมือ 3) พัฒนาร่างแบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
ตามกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมเนือ้ หาสาระและขอบเขตของงานวิจยั และดำ� เนินการจัดทำ� แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั
4) ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามและเสนออาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและแนะน�ำ 5) พิจารณาความเที่ยง
ตรงโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยใช้เทคนิค IOC (Item Objective Congruence) โดยผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ซึ่งผลการประเมินมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 แล้วน�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 6) ทดลองใช้ Try out กับกลุ่มผู้บริหารและครูผู้สอนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 คน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบาค โดยด้านปัจจัยค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .727 ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .815 และความเชือ่ มัน่ แบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ .854
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล 1) ทำ� หนังสือเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพือ่ ออก
หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพือ่
ขออนุญาตในการเก็บข้อมูลเพือ่ การวิจยั จากกลุม่ ตัวอย่างทีก่ ำ� หนดไว้ 2) นำ� หนังสือเสนอต่อสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพือ่ พิจารณาและเสนอหนังสือต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อนทีไ่ ด้กำ� หนด
เป็นกลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ อำ� นวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล 3) การส่งแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่างโดยผูว้ จิ ยั ส่งด้วย
ตนเอง 4) ผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเองหลังจากส่งแบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์ ได้รับคืนมา จ�ำนวน 192 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100 5) น�ำแบบสอบถามทีร่ วบรวมได้ ทำ� การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน�ำผลข้อมูลมาวิเคราะห์
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การวิเคราะห์ ข้อมูล 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่
และแปลงค่าความถี่เป็นร้อยละ 2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3) ดำ� เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ดว้ ยค่า
เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน
ขนาดเล็ก ใช้การหาค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั โดยภาพรวมและรายด้าน และ5) วิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผล
ต่อการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กจากแบบสอบถามด้วย การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู Multiple Regression Analysis
ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวิจยั

1. ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับปัจจัยทั้ง 5 ด้านของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส� ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา 22 คน ครู 170 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนก
เป็ น ปริญญาตรี 168 คน ปริญญาโท 24 คน และข้ อมูลทีเ่ ก็บได้ ด้านที่ 1 ปรากฏผลดังตาราง 1
ตาราง 1 ค่ าเฉลีย่ และค่ าเบีย่ งเบนมาตรฐานเกีย่ วกับปัจจัยทั้ง 5 ด้ านของโรงเรียนขนาดเล็ก สั งกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ าน
คุณลักษณะของ
ผู้บริหาสถานศึกษา
1. ด้านความเป็นผู้น�ำ
2. ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ด้านการมีส่วนร่วม
4. ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน
5. ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน
เฉลีย่ รวม

4.29
4.30
4.28
4.34
4.35

ระดับความคิดเห็น (n = 284)
S.D.
.67
.64
.67
.60
.62

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.31

.64

มาก

จากตาราง 1 พบว่าปัจจัยทั้ง 5 ด้านมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
คือ ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน รองลงมา คือ ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และด้าน
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วม
2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏผลดังตาราง 2
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ตาราง 2 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้
บริหารสถานศึกษา
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ
4. ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
ภาพรวม

4.10
4.05

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ
0.69
มาก
0.71
มาก

4.00

0.73

มาก

3

3.98

0.74

มาก

4

4.03

0.69

มาก

อันดับที่
1
2

จากตาราง 2 พบว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้าน
คุณภาพผูเ้ รียนรองลงมา คือ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้าย คือด้านระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏผลดังตาราง 3
ตาราง 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตัวแปร
X1
X2
X3
X4
X5

X1
1.00
.835*
.956*
.855*
.854*

X2

X3

X4

X5

1.00
.938*
.846*
.795*

1.00
.896*
.921*

1.00
.843*

1.00

.993*
.807*

.940*
.756*

.926*
.809*

.947*
.935*
X
*
.798
.700*
Y
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ * P ≤ .05

X

Y

1.00
.814*

1.00

จากตาราง 3 พบว่าปัจจัยทัง้ 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมากที่สุด (rxy = .814) อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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4. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปรากฏผลดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ตัวแปร
ค่าคงที่ (constant)
ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน (X5)
ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (X2)
ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน (X4)

b
.162
1.126
.414
.191

S.E.b
.189
.136
.100
.080

b
1.055
.458
.208

t
.855
8.273
4.137
2.378

Sig
.394
.000*
.000*
.018*

ค่าคงที่ (a) = .162
R = .834 , R2 = .695 , S.E.est = .209 , F = .855, P = .394
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ * P ≤ .05
จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำ� นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 คือ ด้านพฤติกรรมครูผู้สอน (X5) ด้านบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน
รู้ (X2) และด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน (X4) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์
(R2) เท่ากับ .695 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสามตัวสามารถร่วมกันท�ำนายประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาด
เล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้รอ้ ยละ 69.50 ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีไ่ ว้
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้
		y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4
		y = .162+ 1.126X5 + .414X2 + .191X4
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
		Zy = 1.055X5 + .458X2 + .208X4
ส่วนด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร(X1) และด้านการมีส่วนร่วม(X3) ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 อย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจน�ำมาอภิปรายดังนี้
1. ปัจจัยทัง้ 5 ด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถม ศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สม
นึก มุธิตา [8] พิมพร ไชยตา [10] และกมลวรรณ รอดจ่าย [18] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

62

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 54-65 (2019) Vol.9 No.3

ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดหลักการจัดการศึกษาว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส�ำหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา [19] ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 จึงน�ำนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาด�ำเนิน
การในการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก มุธิตา [8]
ได้กล่าวถึงปัจจัยทีส่ ง่ เสริมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน
หลักสูตร งบประมาณ และชุมชน รวมถึงส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4] ที่ได้อธิบายปัจจัยความ
ส�ำเร็จที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นการด�ำเนิน
การกระตุน้ และช่วยเหลือให้มคี วามเข้มแข็งในการดำ� เนินการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทัง้ ภาค
รัฐและเอกชน โดยเฉพาะกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรม
ร่วมกัน
2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของบัญชา พูนพนัง [9] เอกรักษ์ สารปรัง
[20] และวิชยั ประทุมไทย [12] ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา ให้มคี วามคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมถึงทุกภาคส่วนของสังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา [2] ซึง่ สอดคล้องกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [16] ที่กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหาร และการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และมาตรฐานระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 [21] จึงมีการส่ง
เสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีการจัดประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ความ
รู้ ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสถานศึกษาที่ดี มีการพัฒนาระบบการวางแผน การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติ
การก�ำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา เพื่อแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. ปัจจัยทั้ง 5 ด้านกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับบัซซิ [22] และ
เอกรักษ์ สารปรัง [20] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 [21]ได้
ดำ� เนินการตามนโยบายของสำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสนับสนุนปัจจัยต่างๆทางการศึกษา โดยค�ำนึงถึงใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและ
คุม้ ค่า พร้อมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ แผนการบริหารจัดการและแก้ปญ
ั หาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยรูปแบบทีห่ ลากหลาย
อีกทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสศึกษา
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อย่างทั่วถึงและเสมอภาค และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถด�ำรงอยู่ได้อย่างมีคุณค่า แสดงได้ว่า
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมนึก มุธิตา [8]
กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน
หลักสูตร งบประมาณ และชุมชน รวมถึงพิมพร ไชยตา [10] กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ พฤติกรรมผู้น�ำของผู้บริหาร โครงสร้างองค์การ สภาพแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน
ความผูกพันต่อองค์การ บรรยากาศองค์การ
4. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพร ไชยตา [10] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย [11] กมลวรรณ
รอดจ่าย [18] เอกรักษ์ สารปรัง [20] และวิชยั ประทุมไทย [12] ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและทัศนคติที่ดี ซึ่งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมี 4 ด้าน
ได้แก่ คุณลักษณะด้านความสามารถในการสอน คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม
และคุณลักษณะด้านการให้คำ� ปรึกษา ครูมกี ารจัดสภาพห้องเรียนทีถ่ กู ต้องตามสุขลักษณะ สร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการสร้างปฏิสมั พันธ์ทดี่ ตี อ่ ผูเ้ รียน และผู้
บริหารสถานศึกษา มีการสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งยกย่อง ชมเชย
การปฏิบัติงานของครูเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งของครูอย่างเป็นธรรม

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั

1. ควรศึกษาองค์ประกอบ หรือปัจจัยด้านอื่นๆที่ส่งผลประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
2. ควรศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

เอกสารอ้ างอิง

[1] กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรไทย;
2553.
[2] ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:
บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ�ำกัด; 2560.
[3] สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.;
2559.
[4] ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ. 2558-2561.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด; 2558.
[5] ไพรัช มณีโชติ. สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2561;1:105-106.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

64

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 54-65 (2019) Vol.9 No.3

[6] สำ� นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. ผลประเมินคุณภาพภายนอก[อินเทอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน); 2558 [เข้าถึงข้อมูลวันที่ 11
สิงหาคม 2561]. เข้าถึงได้จาก http://aqa.onesqa.or.th/
[7] จรูญ จับบัง. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วยกระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญา
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต] ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2554.
[8] สมนึก มุธติ า. ปัจจัยทีส่ ง่ เสริมและปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 [ดุษฎีนพิ นธ์ปรัชญาครุศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต]. เพชรบูรณ์
: มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์; 2550.
[9] บัญชา พูนพนัง. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในอ�ำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช: ม.ป.พ.; 2552.
[10] พิมพร ไชยตา. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน [ดุษฎีนพิ นธ์ปรัชญาครุศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต]. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา;
2552.
[11] ธีรพงษ์ วงษ์หนองหอย. ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5. [ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.
[12] วิชัย ประทุมไทย. ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดชัยภูมิ [ดุษฎีนิพนธ์
ปรัชญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา; 2556.
[13] จันทร์จิรา จูมพลหล้าและคณะ.โครงการกรณีศึกษารูปแบบความส�ำเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อุดรธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี; 2557.
[14] สำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. ปัจจัยทีท่ ำ� ให้โรงเรียนขนาดเล็กอยูไ่ ด้อย่างมีคณ
ุ ภาพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 1.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด; 2557.
[15] ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กพ.ศ. 2558-2561.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด; 2558.
[16] ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ; 2559.
[17] Krejcie, R. V., & Mogan, D.W.. Determination sample size for reseach activities. Education and Psychology
Measurement; 1970.
[18] กมลวรรณ รอดจ่าย. การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก [ดุษฎีนพิ นธ์ปรัชญาครุศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (September-December) 54-65 (2019) Vol.9 No.3

65

[19] กระทรวงศึกษาธิการ. ข้อเสนอการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552-2561). พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ
: บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จ�ำกัด; 2552.
[20] เอกรักษ์ สารปรัง. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1[ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ; 2556.
[21] ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1. แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.
พิมพ์ครั้งที่ 1 ปราจีนบุรี: ม.ป.พ.; 2561.
[22] Buzzi, M.J.. The Relationship of school Effectiveness to Selected Dimensions of Principals Instructional
Leadership in Elementary School in the State of Connecticut. Dissertation Abstracts International; 1991.

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม 2562

