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บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งนโยบาย (Policy Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างข้อเสนอนโยบายเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก และ 2) ตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ดํา เนิ น การวิ จัย เป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 การศึ ก ษาแนวคิ ด การสร้ า งข้อ เสนอเชิ ง นโยบาย
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรี ยนขนาดเล็ก และกรณี ศึกษาสถานศึกษาต้นแบบในการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก ทําการสังเคราะห์เนื้อหา แล้วจัดทําร่ างข้อเสนอเชิ งนโยบาย ระยะที่ 2 การตรวจสอบข้อเสนอเชิง
นโยบาย โดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม (Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และ
ความเป็ นประโยชน์ (Utility) ของข้อเสนอเชิ งนโยบาย โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกกึ่งโครงสร้าง
ชนิ ดปลายเปิ ด และแบบสังเกต วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณด้วยสถิติพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1. ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 4
ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าํ คุณภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านกลยุทธ์เชิง
คุณภาพ 2. ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทุกด้าน

ABSTRACT

This policy research aim to purpose policy recommendations to developing a quality culture in small
school. Research methodology conducted by 2 phases; phase 1 study to make policy recommendations for developing
a quality culture in small school by documents analysis, multi-case studies, and in-dept interviewing 4 experts to making
the draft of policy recommendations. Phase 2 investigate policy recommendations by 5 experts were to assess the
propriety, feasibility and utility of policy recommendations. The results found that: The policy recommendations to
developing a quality culture in small school in their vision, mission, goals, objectives, strategies, and practices of quality
culture in small school, the quality leadership of school administrators, personnel development, teamwork and the
qualitative strategies are propriety, feasibility and utility of policy recommendations located at the highest level.
คําสําคัญ: ข้อเสนอเชิงนโยบาย วัฒนธรรมคุณภาพ โรงเรี ยนขนาดเล็ก
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บทนํา

จากการวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 พบว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึ กษาที่มุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึ งโอกาสและความเสมอภาคในการศึ กษาที่มีคุณภาพ
พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานและให้ความสําคัญกับการ
มีสวนร่ วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่ วมขับเคลื่อนแผนนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
โดยสภาวการณ์ และบริ บทสิ่ งแวดล้อมปัจจุบนั ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทลั แบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรไปสู่ สั ง คมสู ง วัย และการส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นมี ทัก ษะของประชากรในศตวรรษ ที่ 21 เป็ นสิ่ ง ที่ ท้า ทาย
ความสามารถของกระบวนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็ นสังคมยุค 4.0 ปั จจุบนั วัฒนธรรม
การทํางานของคนไทยโดยภาพรวมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็ นอุปสรรคต่อ การพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น การทํางานไม่
มีการวางแผน วางระบบ ไม่มีความกระตือรื อร้นในการทํางาน ไม่รับรู ้สนใจข่าวสารต่างๆ ที่ส่งผลต่อตนเอง มักจะ
ปฏิบตั ิแบบเดิมๆ ไม่มีการตรวจสอบ ปล่อยปะละเลย [1]ซึ่ งทําให้การทํางานนั้นขาดประสิ ทธิ ภาพ ต่อไปนี้วฒั นธรรม
การทํางานจะต้องคํานึ งถึ งคุณภาพของงานที่ จะเกิ ดขึ้นจากผลงาน หรื อ แบบแผนการทํางานที่เรี ยกว่า "วัฒนธรรม
คุณภาพ"
การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาจึงนับเป็ นแนวทางที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ ดี เนื่ องจากวัฒนธรรมคุณภาพเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่ อง หากบุคลากรมีการ
ยอมรับวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบตั ิงานเสมือนว่าคุณภาพเป็ นส่ วนหนึ่งของงาน โดยมีความตระหนักอยู่เสมอว่า
คุณภาพเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงในตัวบุค ลากรที่ ปฏิ บัติง าน และมี การปรั บเปลี่ ยนจากลักษณะการ
ปฏิบตั ิงาน ตามคําสั่ง ตามการควบคุม การติดตาม และการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้กลายเป็ นการดูแลรับผิดชอบใน ผลงาน
ของตนเอง [2]การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน คุณภาพของการทํางาน เป็ นเป้าหมายสู งสุ ด
ของการปฏิรูปการศึกษา โดยปัจจัยที่เป็ นกุญแจสู่ความสําเร็ จในการจัดการศึกษา คือ วัฒนธรรมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ
การจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนในปั จจุบนั พบว่า แม้ว่าโรงเรี ยนจํานวนหนึ่ ง สามารถดําเนิ นการได้
อย่างเข้มแข็ง มี ผลงานประจักษ์ในการแข่งขันต่างๆ อย่างทัดเที ยมนานาอารยประเทศ แต่หากพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนจากการทดสอบระดับชาติโดยรวม และผลการประเมินของสํานักงาน รั บรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จะเห็นว่าโรงเรี ยนจํานวนบางส่ วนยังไม่สามารถปฏิบตั ิงาน ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ได้อย่างน่าพึงพอใจ [3] โรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่ทา้ ทายผูบ้ ริ หารการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย
กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามแก้ปัญหา
โรงเรี ยนขนาดเล็กตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั อัตรา การเกิดของประชากรได้ลดลงตามลําดับ
ส่ งผลให้จาํ นวนประชากรในวัยประถมศึกษา (6-12 ปี ) ลดลง ดังนั้น จึงทําให้นักเรี ยนที่เป็ นตัวป้ อนให้แก่โรงเรี ยน
ประถมศึกษาที่กระจายอยูท่ ว่ั ประเทศถึง 30,000 กว่าโรง จึงลดลง ตามลําดับด้วยความตระหนักว่าการที่มีโรงเรี ยนขนาด
เล็กเป็ นจํานวนมากย่อมส่ งผลถึ งประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร จัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ ห ารอัตรากํา ลัง ครู
กระทรวงศึกษาธิการได้ดาํ เนินการมาตรการที่ยบุ รวม และ รวมโรงเรี ยนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีมาตรการยุบ
และรวมโรงเรี ยนมิใช่แนวทางแก้ไขปัญหาที่จะประสบความสําเร็ จในทุกกรณี
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สํา หรั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในจัง หวัดขอนแก่ นแบ่งการบริ หารงานออกเป็ น 5 เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี
โรงเรี ยนในสังกัด 1,136 โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก 670 โรงเรี ยน สภาพปั ญหาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริ หาร จัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักนโยบายและแผนการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[4] กล่าวว่า โรงเรี ยนขนาดเล็กมีปัญหา อย่างต่อเนื่องสรุ ปได้ดงั นี้ ปั ญหาด้านวิชาการ คือ 1) ขาดแคลนสื่ อวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมทันสมัย ไม่เพียงพอกับความต้องการ และความจําเป็ นที่ จะใช้ 2) ขาดแคลน
หนังสื อเรี ยน หนังสื ออ่าน ประกอบ แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน และชุมชน เนื่องจากงบประมาณมีจาํ กัด ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการทําให้ ผูเ้ รี ยนไม่สามารถศึกษาหาความรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลาย 3) ครู ขาดประสบการณ์ใน
การสร้างสื่ อ การเรี ยนการสอนและขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี 4) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ตํ่า มีปัญหาด้านการคิดวิเคราะห์และการคิดคํานวณ 5) นักเรี ยนขาดแรงจูงใจในการเรี ยน 6) พื้นฐานนักเรี ยน แตกต่างกัน
ทําให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของครู มีความยุ่งยาก และ 7) นักเรี ยนขาดเรี ยนบ่อยและขาด ติ ดต่อกันเป็ น
เวลานาน
จากภาวะวิกฤตการณ์ ข้างต้นทีมผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการสร้ างข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดเล็กตามหลักการปฏิรูปการจัดการศึกษา ตลอดจนการจัดระบบโครงสร้างกระบวนการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพ
เชิ งนโยบายและมี ความหลากหลายทางการปฏิบตั ิ ทีมผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาข้อเสนอเชิ งนโยบายการบริ หารจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการบริ หาร
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษา ทั้งการบริ หารโดยภาพรวม และการกระจายการบริ หารงานออกเป็ น 4 ด้านคือ
การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงานบุคคล การบริ หารงานงบประมาณ และการบริ หารงานทัว่ ไป ให้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายและนโยบายการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานโดยแบ่งหัวข้อพิจารณาที่ ได้จากตารางสังเคราะห์องค์ประกอบ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณภาพ จากทั้ง 7 แหล่งข้อมูล ได้แก่ สุ พล [2], ชาญณรงค์ [5], มนูญ [6], อนันท์ [7], นันทพร [8], สุ ธี
รัตน์ [9] และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [4] ซึ่ งสามารถแบ่งองค์ประกอบของการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพได้เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าํ ด้านคุณภาพ 2) การพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 3) การทํางานเป็ นทีม
และ 4) กลยุทธ์เชิงคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุม มีความสอดคล้อง เหมาะสม มีประโยชน์ และมีความเป็ นไปได้กบั บริ บท
ของการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนประถมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความมีประโยชน์และความเป็ นไปได้ของข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก

วิธีการวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งนโยบาย (Policy Research) ซึ่ งพัฒนาขึ้นจากกรอบแนวคิดของวิโรจน์
[10], Oaks [11] และ Tashakkori & Teddlie [12] ที่ยึดหลักการวิจยั แบบผสมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการจัดทําร่ างข้อเสนอ
เชิงนโยบายจากหลากหลายแหล่งตามหลักการสามเส้า (Triangulation) ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(Document study) 2) การศึกษาพหุกรณี (Multi-case study) 3) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และหลักการมีส่วน
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ร่ ว มจากผูเ้ กี่ ย วข้อ งหรื อ ผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ระดับฐานราก (Grounded/Grass Root Stakeholders) เพื่ อ จัด ทํา ข้อ เสนอเชิ ง
นโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แนวปฏิบตั ิของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยมีข้นั ตอนการวิจยั 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาเพื่อสร้างข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดย
ดํา เนิ น การวิ จัย 3 วิ ธี คื อ 1) การศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณภาพของโรงเรี ย นขนาดเล็ก
(Document Study) 2) การศึกษาพหุ กรณี (Multi-case Study) เพื่อศึกษาสถานศึกษาต้นแบบในการการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก จํานวน 2 แห่ง 3) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อ
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก จํานวน 4 คน ซึ่ งได้แก่ นาย
คนองศักดิ์ เย็นใจ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านขามป้ อมราษฎร์ นุกูล นางกัลยาณี สร้อยเปาะ ครู วิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ โรงเรี ยนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหนองหญ้าปล้องวิทยา และ นาย
พูนพงษ์ โลหิ ตยา ครู วิทยฐานะชํานาญการ โรงเรี ยนหนองหญ้าปล้องวิทยา ซึ่ งการดําเนินการทั้ง 3 วิธีการนั้นทําให้
ได้มาซึ่งการร่ างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ระยะที่ 2 การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็กด้วยการพิจารณา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ซึ่ งประกอบผูบ้ ริ หารและนักวิชาการ จํานวน 5 คน เพื่อประเมิน
ข้อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ สร้ า งวัฒ นธรรมคุณ ภาพของโรงเรี ย นขนาดเล็ก โดยพิ จารณาจากเกณฑ์ค วามเหมาะสม
(Propriety) ความเป็ นไปได้ (Feasibility) และความเป็ นประโยชน์ (Utility ) ขั้นตอนการวิจยั ดังกล่าวข้างต้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจยั ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาตามกรอบ
แนวคิดและสังเคราะห์ขอ้ มูลมาจาก 3 ส่ วนประกอบ 1) การศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง 2) การศึ กษาเชิ ง
สํารวจ 3) การสัมภาษณ์ โดยศึ กษาองค์ประกอบวัฒนธรรมเชิ งคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ าํ
คุณภาพ ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง ด้านการทํางานเป็ นทีม และด้านกลยุทธ์เชิ งคุณภาพ เพื่อนํามาจัดทํา
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ดังภาพที่ 1

ภาวะผูน้ าํ คุณภาพ
องค์ประกอบ
วัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การทํางานเป็ นทีม
กลยุทธ์เชิงคุณภาพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพภายในโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
- วัตถุประสงค์
- กลยุทธ์
- แนวปฏิบตั ิ
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ผลการวิจัย

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ในจังหวัดขอนแก่นมีดงั ต่อไปนี้
1. วิสัยทัศน์ คือ สิ่ งแวดล้อมดี ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาชีพ ดํารงชีวิตอย่างมี
ความสุ ข บนพื้นฐานวัฒนธรรมคุณภาพ โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสามด้านคือ ความเหมาะสม (=
4.67) ความเป็ นไปได้ (= 4.67) และความเป็ นประโยชน์ (= 4.67)
2. พัน ธกิ จ คื อ พัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา มี พ ฒ
ั นาการที่ ส มบูรณ์ ส มวัย ครู และ
บุคลากรมี ภาวะผูน้ ําด้านคุณภาพ มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทํางานเป็ นทีม และมี กลยุทธ์เชิ งคุณภาพ โดยมี ผลการ
ประเมินด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57) ด้านความเป็ นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) และ
ด้านความเป็ นประโยชน์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.60)
3. เป้าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนา มีทกั ษะการสื่ อสาร
สู่ ความเป็ นสากล คิดแก้ปัญหา สามารถใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชี วิต มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรัก
การออกกําลังกาย มีจิตสมนึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี มีจิตสาธารณะต่อสังคม อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่าง
มี ค วามสุ ข ครู แ ละบุ คลากรภายในองค์ก ารมี ว ฒ
ั นธรรมคุณ ภาพ มี ก ารสื่ อ สารกัน อย่า งเป็ นกลัย าณมิ ตร เพื่ อ สร้ าง
วัฒนธรรมคุณภาพให้เกิ ดขึ้น ภายในโรงเรี ยน โดยมี ผลการประเมิ นทั้งสามด้านอยู่ในระดับมากที่ สุ ด ได้แก่ ความ
เหมาะสม (= 4.71) ความเป็ นไปได้ (= 4.79) และความเป็ นประโยชน์ ( = 4.93)
4. วัตถุประสงค์ ได้แก่
4.1 เสนอนโยบายการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
4.2 ตรวจสอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
โดยมีผลการประเมินทั้งสามด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสม (= 4.67) ความเป็ นไป
ได้ ( = 4.83) และความเป็ นประโยชน์ (= 4.83)
5. กลยุทธ์ คือ เป็ นแบบอย่างในการทํางาน ลงมือทํา มีส่วนร่ วมกับชุมชน ทุกคนมีสิทธิ์ ตัดสิ นใจและรั กษา
ผลประโยชน์ขององค์การร่ วมกัน สร้างความตระหนัก สร้างแรงบันดาลใจ เลื่อมใสและศรัทธา นําพาปฏิบตั ิพฒั นาสู่
ความสําเร็ จ โดยมีผลการประเมินทั้งสามด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสม (= 4.64) ความเป็ นไปได้
(= 4.67) และความเป็ นประโยชน์ (= 4.61)
6. แนวปฏิบตั ิ มีท้งั หมด 4 ด้าน คือ
6.1 ด้านภาวะผูน้ าํ คุณภาพ โดยการแต่งตั้งครู ที่ถนัดในแต่ละด้านขึ้นมาเป็ นหัวหน้างานแต่ละฝ่ ายเพื่อ
ประสานงานในการทํางานร่ วมกัน มีการให้เกียรติกนั และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ชุมชนอยูเ่ สมอ
6.2 ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดครู เข้าร่ วมอบรมตามโครงการต่าง ๆ
6.3 ด้านการทํางานเป็ นทีม โดยให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางาน ร่ วมคิด ร่ วมทํา และรับผิดชอบร่ วมกัน
ใช้หลักประชาธิปไตยในการบริ หาร รับฟังเสี ยงข้างมาก
6.4 ด้า นกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ โดยจัด ประชุ ม พู ด คุ ย ทํา กิ จ กรรมร่ ว มกัน แบบไม่ เ ป็ นทางการ อย่ า ง
สมํ่าเสมอ
โดยมี ผลการประเมินทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสม (= 4.74) ด้านความ
เป็ นไปได้ (= 4.69) และด้านความเป็ นประโยชน์ (= 4.79)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ของข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็ก พบว่า การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยน
ขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น ซึ่ งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแนวปฏิบตั ิ ได้
ข้อกําหนดดังนี้ วิสัยทัศน์ คือ โรงเรี ยนมีส่ิ งแวดล้อมดี ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนอาชีพ ดํารงชีวิต
อย่า งมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพ เป้ า หมาย คื อ 1) นัก เรี ย นมี คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ปฏิ บัติ ต าม
หลักธรรมของศาสนาบนพื้นฐานวัฒนธรรมคุณภาพ 2) นักเรี ยนมีความเป็ นสากล มีทกั ษะ การสื่ อสาร การคิด การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทกั ษะชีวิต 3) นักเรี ยนมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกําลังกาย 4) นักเรี ยน
มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี มีจิตสาธารณะต่อสังคม อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข 5) ครู
และบุคลากรภายในองค์การมีวฒั นธรรมคุณภาพ มีการสื่ อสารกันอย่างเป็ นกัลยาณมิตร เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้
เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน กลยุทธ์ คือ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผูน้ าํ คุณภาพ ประกอบด้วย
ผูน้ าํ ต้องให้เกียรติ เป็ นกันเอง ไม่พูดลับหลังและใช้วาจาที่สุภาพ ให้ความเสมอภาคเป็ นธรรมม ไม่หูเบา รับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากร เป็ นแบบอย่างในการทํางาน ลงมือทําไปพร้อมๆ กับบุคลากรและนักเรี ยน ดึงชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการทํางานขององค์การ เป็ นตัวประสานความขัดแย้งภายในองค์การและส่ งเสริ มกิจกรรมที่จะสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นสอดคล้องกับการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพที่แท้จริ ง มีประโยชน์และตรงกับความต้องการที่จะพัฒนาของบุคลากร 3) ด้านการทํางานเป็ นทีม ประกอบด้วย
การช่วยกันทํางาน การรับประทานอาหารร่ วมกันในทุกมื้อเที่ยงและวาระพิเศษ ร่ วมพูดคุยปรึ กษาหารื ออย่างไม่เป็ น
ทางการ มีการประชุม PLC วางแผนการทํางาน ปรับความเข้าใจกันทุกครั้งเมื่อเกิดปั ญหาหรื อข้อขัดแย้งต่างๆโดยไม่
ปล่อยให้ยืดเยื้อและลุกลาม 4) ด้านกลยุทธ์เชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย การไม่เอาเรื่ องเสี ยขององค์การไปพูดภายนอก
เมื่ อ เกิ ด ความขัด แย้ง ปรั บ ความเข้า ใจกัน ทัน ที ให้ อ ภัย เข้า ใจและปรั บ ปรุ ง ให้ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ตัด สิ น ใจและรั ก ษา
ผลประโยชน์ขององค์การร่ วมกัน และมีแนวปฏิบตั ิ คือ 1) ด้านภาวะผูน้ าํ ด้านคุณภาพ ประกอบด้วยการประสานงาน
ต่างๆให้บรรลุเป้าหมายโดยแต่งตั้งครู ท่ีถนัดแต่ละด้านขึ้นมาเป็ นหัวหน้างานแต่ละฝ่ ายเพื่อประสานงานในการทํางาน
ร่ วมกัน ต้องเป็ นผูต้ ดั สิ นความขัดแย้งและรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์ของสมาชิ กในองค์การ ปฏิบตั ิต่อสมาชิกอย่างให้
เกี ยรติ เป็ นกันเองให้เสมื อนทุกคนเป็ นเจ้าของโรงเรี ยน มี สิทธิ์ ในการตัดสิ นใจและออกแบบโรงเรี ยนร่ วมกัน ให้
ความสําคัญกับชุมชน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และดึงทรัพยากรต่างๆ เข้ามาบริ หารองค์การ สอดแทรกเน้นคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนและวัฒนธรรมที่เป็ นครอบครัวภายในองค์การ 2) ด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการ
ส่ งรายชื่อครู เข้าร่ วมอบรมตามโครงการต่างๆ อนุมตั ิโครงการอบรมพัฒนาคูปองครู ตามความสนใจของครู 3) ด้านการ
ทํางานเป็ นทีม คือให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการทํางาน ร่ วมคิด ร่ วมทํา และรับผิดชอบร่ วมกัน ใช้หลักประชาธิ ปไตยใน
การบริ หาร รับฟังเสี ยงข้างมาก คํานึงถึงเสี ยงข้างน้อย ปรับความเข้าใจทุกครั้งเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง เน้นความจริ งใจในการ
ทํางาน ดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมาให้ได้มากที่สุด 4) ด้านกลยุทธ์เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการประชุมพูดคุย ทํา
กิจกรรมร่ วมกันแบบไม่เป็ นทางการ อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ให้มีการเปรี ยบเทียบข้อดีขอ้ เสี ยระหว่างสมาชิก ใช้หลักความ
เข้าใจซึ่ งกันและกันให้ได้มากที่สุด พูดคุยในเรื่ องที่ดี ไม่เอาเรื่ องไม่ดีภายในองค์การไปพูดนอกองค์การ มองข้ามเรื่ อง
เล็กๆ แต่ไม่ละทิ้งปั ญหา พยายามปรับแก้ในภายหลัง ซึ่ งเมื่อประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้วพบว่า
โดยภาพรวมข้อเสนอเชิงนโยบายมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ดาํ เนินการตามระเบียบวิธีการวิจยั เชิ งนโยบายอย่างเป็ นระบบ มีการทบทวน
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เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องอย่างลุ่มลึ ก และในกระบวนการวิจยั ได้มีการศึกษาและถอดบทเรี ยนจากโรงเรี ยนที่
ประสบความสําเร็ จ จึงทําให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายที่ได้มีความเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่วิจยั และเป็ นไปได้ในการนําไปสู่
การปฏิบตั ิ รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างวัฒนธรรมเชิงคุณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็กได้ ทั้งนี้จะต้อง
อาศัยการนําและการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วนอย่างจริ งจัง เพื่อให้การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ได้มี แ นวปฏิ บัติท่ี จะนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาให้ไ ด้อ ย่างแท้จริ ง สอดคล้อ งกับ สุ ธี รั ต น์ [9] ที่ ไ ด้ศึกษา
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพ ของสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานของรั ฐ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา 1)
องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานของรั ฐ 2) เงื่ อนไขและปั จจัยความสําเร็ จในการสร้ า ง
วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ และ 3) นําเสนอยุทธศาสตร์ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ภาวะผูน้ าํ ด้านคุณภาพ 2) การทํางานเป็ นทีม 3) การตัดสิ นใจ 4) การดําเนินการที่
เป็ นระบบ 5) การเน้นที่ผเู ้ รี ยน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 7) การประเมินคุณภาพ เงื่อนไข
และปัจจัยความสําเร็ จในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประกอบด้วย เงื่อนไขและปัจจัย
ความสําเร็ จจากปั จจัยภายนอก ได้แก่ การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ เทคโนโลยี ซึ่ งมี
ผลกระทบโดยอ้อมต่อทุกๆ องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ ส่วนเงื่อนไขและปัจจัยความสําเร็ จจากปัจจัยภายใน ได้แก่
กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ บุคลากร ทักษะ รู ปแบบ ค่านิยมร่ วม ความตระหนักเรื่ องคุณภาพ และการมีส่วน ร่ วม มีความ
สอดคล้องกับองค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพแต่ละองค์ประกอบซึ่ งมีรายละเอียดแตกต่างกัน ยุทธศาสตร์ การสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประกอบไปด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1) พัฒนาภาวะผูน้ าํ ด้าน
คุณภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 2) ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีมคุณภาพของบุคลากรในสถานศึ กษา 3) ส่ งเสริ มการ
ตัดสิ นใจอิงคุณภาพ 4) ส่งเสริ มกระบวนการบริ หารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา 5) มุ่งเน้นคุณภาพผูเ้ รี ยน อย่างแท้จริ ง
6) ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรคุณภาพในสถานศึกษา และ 7) มุ่งเน้นการประเมินอิงผลลัพธ์ และสอดคล้องกับ คชธร
และจุมพจน [13] ที่ ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ ห ารวัฒนธรรมคุ ณ ภาพสําหรั บโรงเรี ยนประถมศึ กษา ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ พัฒนารู ปแบบการบริ หาร วัฒนธรรมคุณภาพ
และประเมินรู ปแบบการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า 1.องค์ประกอบ
ของรู ปแบบการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ และตัวแปรใน
ทุกองค์ประกอบมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.502-0.882 เรี ยงตามลําดับ นํ้าหนัก องค์ประกอบรวมคือการ
ปรับปรุ งคุณภาพการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจาํ นวน 10 ตัวแปรการตรวจสอบในการบริ หาร วัฒนธรรมคุณภาพ มี
จํานวน 10 ตัวแปร การควบคุมในการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจาํ นวน 10 ตัวแปร ความรับผิดชอบ ในการบริ หาร
วัฒนธรรมคุณภาพ มีจาํ นวน 10 ตัวแปร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี จํานวน 9 ตัวแปร การทํางานเป็ นทีม มี จํานวน 9
ตัวแปร การประเมินในการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ มีจาํ นวน 8 ตัวแปร การบริ หารด้านคุณภาพ มีจาํ นวน 7 ตัว แปร
และการยกย่อ งและการให้ ร างวัล มี จ าํ นวน 7 ตัว แปร 2.รู ป แบบการบริ ห ารวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพสํ า หรั บ โรงเรี ยน
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ การปรับปรุ ง คุณภาพการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ การตรวจสอบใน
การบริ หารวัฒนธรรมคุณ ภาพ การบริ หารด้านคุณภาพ การควบคุมใน การบริ หารวัฒนธรรมคุ ณ ภาพ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ความรับผิดชอบในการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ การทํางานเป็ น ทีม การยกย่องและการให้รางวัล
และการประเมินในการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพ 3. การประเมินรู ปแบบการบริ หารวัฒนธรรมคุณภาพสําหรับโรงเรี ยน
ประถมศึกษา พบว่า ทุก องค์ประกอบมีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ นประโยชน์ และ
สอดคล้องกับ สุ พล และฉลอง [2] ซึ่งศึกษา รู ปแบบการส่งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาองค์ประกอบวัฒนธรรม คุณภาพ
แนวทางการส่งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพและวิธีการส่งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพ แนวทางการส่ งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพ
และวิธีการส่ งเสริ ม วัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย
วัฒนธรรม คุณภาพของสถานศึ กษา แนวทางการส่ งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึ กษา และวิธีการส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม คุณภาพของสถานศึกษา 2) รู ปแบบการส่งเสริ มวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก เช่นเดียวกันกับองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ด้าน โดยมีเงื่อนไข
ความสําเร็ จ ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมของบุคลากรและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง การติดต่อสื่ อสารแบบสองทิศทาง และ การ
สร้ างความไว้วางใจให้เกิ ดขึ้นแก่ บุคลากรและผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง 3) ผลการประเมิ นรู ปแบบการส่ งเสริ มวัฒนธรรม
คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาสั งกัดสํา นัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา พบว่ า มี ค วามเป็ นไปได้แ ละความเป็ น
ประโยชน์ของการนํารู ปแบบไปใช้ โดยภาพรวมและรายองค์ประกอบอยูใ่ นระดับดีมากในทุกองค์ประกอบ

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะสําหรับการประยุกต์ใช้
1. โรงเรี ยนขนาดเล็กในจังหวัดขอนแก่น สามารถนําผลการวิจยั ซึ่ งเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายไปสู่ การกําหนด
นโยบายและกรอบการดําเนินงานเพื่อการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายใน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดย
สามารถกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกันได้
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรื อหน่วยงานอื่น สามารถนําผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายในการวิจยั
ครั้งนี้ไปใช้ในการกําหนดนโยบายและทิศทางของการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในองค์การและ เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่ อ
การวิจยั ในครั้งนี้ทาํ ให้ได้ขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างวัฒนธรรมเชิงคุณภาพภายในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ซึ่งผูท้ ี่
สนใจสามารถนําข้อเสนอเชิงนโยบายนี้ไปทําวิจยั และพัฒนาต่อในเชิงการปฏิบตั ิการหรื อการนํานโยบายไปใช้เพื่อศึกษา
พัฒนาต่อไป
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