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 ค ำน ำ  

    รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาค้นคว้าและจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด
กาฬสินธุ์ 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ไม่มากก็น้อยใน การน าผลการวิจัยไปใช้หรือประยุกต์ ใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจนเกิดแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนางานวิจัยในรายวิชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  
        

                                    ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.เพ่ิมพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ดร.สมหวัง พันธะลี ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.สุพจน์ ดวงเนตรอาจารย์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.ธีระ ภูดี อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดร.นิตยา ค้อไผ่ อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจนบุคลากร หน่วยงานทางการ
ศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไป ได้ด้วยดี  
 

                                                                                   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                                                                                      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
                                                                                                     สิงหาคม  2563 
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ภำษำไทย การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภำษำอังกฤษ A study the management of small schools in Kalasin Province 
คณะผู้วิจัย  

ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
นางค าแปลง  บุ่งอุทุม  ศึกษานิเทศก์ 
นางส่งศรี  นาถมทอง  ศึกษานิเทศก์ 
นางศุภัค    ดอนกระสินธุ์            ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวจุฑารัตน์  สุพลแสง ศึกษานิเทศก์ 

ที่ปรึกษำโครงกำรวิจัย 
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ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน  อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   
ดร.สุพจน์ ดวงเนตร   อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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๑. หลักกำรและเหตุผล    

  แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2579) คนไทยต้องได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์  ที่มีเป้าหมายการศึกษา คือ การเข้าถึงการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียม (Equity) ประสิทธิภาพ (Efficiency)และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  ที่มีผลลัพธ์สุดท้าย คือ 
เด็กไทยมีทักษะ 3R8Cs ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ดัง
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การผลิต และพัฒนาเทคโนโลยี มาตรา 9 (3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพทุก
ระดับและทุกประเภทการศึกษา และมาตรา 10 การจัดการศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพใน
ทุกระดับทุกประเภทการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552)  
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จากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม มี
การเปลี่ยนแปลงต่อวิถีการด าเนินชีวิตประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้องพัฒนาคนให้ได้รับการศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการที่พัฒนาคน ให้เท่าทันและปรับตัวได้กับสถานการณ์ กระทรวงศึกษาธิการเป็น
องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ   
 จากรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ เรื่อง "การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก" และรายงานการตรวจราชการ ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ประสบปัญหาหลายประการ  ซึ่งจากสถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ก าลังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีความซับซ้อนในการจัด
การศึกษา   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนา สร้างการบูร
ณาการ การท างานของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษารวมทุกสังกัด ทุกกระทรวง  จ านวน 
1,171 แห่ง โดยมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 650 แห่ง แยกเป็นสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
จ านวน  597 แห่ง และ สถานศึกษาเอกชน 53 แห่ง และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.มีโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 
360 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.31 ของโรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  ปีงบประมาณ 2563 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากประเด็นนโยบายดังกล่าว การขับเคลื่ อนจะต้องอาศัยข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือ เพ่ือก าหนดเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน จะมีเพียงข้อมูลเชิง
ปริมาณ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล มีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก และสภาพการนิเทศ
การศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนและการตัดสินใจในการ
ขับเคลื่อนการศึกษา เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมของจังหวัด ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมของ
จังหวัด จึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ขึ้น  
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์  
2) เพ่ือศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

3. นิยำมศัพท์  
          ๑. โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนทั้งหมดไม่เกิน 120 คน สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๒. ควบรวม หมายถึง การรวมโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป เพื่อให้การ 
บริหาร และจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิโอกาส และคุณภาพการศึกษา 
          ๓. เลิก หมายถึง การเลิกโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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๔. ขนาดโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนที่ใช้จ านวนนักเรียนในการจ าแนกขนาด ดังนี้ 
  ขนาดเล็ก S1:Small1   ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน 1-40 คน  
  ขนาดเล็ก S2:Small2   ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน  41-60 คน   
  ขนาดเล็ก S3:Small3   ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน 61-120 คน    
  ขนาดกลาง M1:Medium1  ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน 121-300 คน   
  ขนาดกลาง M2:Medium2  ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน 301-500 คน 
  ขนาดกลาง M3:Medium3  ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน  501-1000 คน 
  ขนาดใหญ ่L:Large  ได้แก่ โรงเรียน ที่มีจ านวนนักเรียน 1001-2000 คน 

๕. โรงเรียนหลัก หมายถึง โรงเรียนที่เป็นหลักในการบริหารจัดการ   
๖. โรงเรียนมารวม หมายถึง โรงเรียนที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก   
๗.  รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง ลักษณะแนวทางมาตรฐานการบริหารจัดการ 

 

โรงเรียนขนาดเล็กที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งมี 7 รูปแบบ ดังนี้    
 รูปแบบที่ 1 ยุบ/เลิกสถานศึกษา เป็นการเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
             รูปแบบที่ 2 การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการนานักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
มาเรียนรวมกัน จัดการเรียนการสอนเป็นชั้น หรือช่วงชั้น 

   รูปแบบที่ 3 จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น เป็นการให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียน
การสอนได้โดยไม่ทิ้งห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริ บท
ของโรงเรียน 

   รูปแบบที่ ๔ จัดการเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น 
จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น DLTV /DLIT ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รถคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ (Mobile unit) เพ่ือให้บริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล การส่งเสริมการเรียนการสอนด้วย
การรับสัญญาณ การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน เป็นต้น 

  รูปแบบที่ 5 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเอกเทศ (Stand alone) เป็นโรงเรียนที่ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนอ่ืนได้ มีลักษณะพิเศษที่ได้รับการยกเว้น เช่น พ้ืนที่พิเศษห่างไกล กันดาร ภูเขา 
เป็นต้น 

  รูปแบบที่ 6 พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้านซึ่งเป็น
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการสร้างเครือข่าย 3 -5 โรงเรียนมาเรียนรวมกัน โดยไม่มีเงื่อนไขการ
ยุบรวม อาจมาเรียนรวมกันเป็นบางชั้นเรียน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น มีครูครบชั้น 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 

  รูปแบบที่ 7 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
ขนาดเล็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสังกัดให้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กและรับโอนโรงเรียนขนาดเล็กบางส่วน 
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กรอบแนวแนวคิดกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวแนวคิดการวิจัย การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปัจจุบัน ปญัหา การบริหาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

  

 

แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ 

 

นโยบายโรงเรยีนขนาดเล็ก
กระทรวงศึกษาธิการ 

 การพัฒนา 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

โรงเรียนนติิบุคคล 

 
รูปแบบการรวม 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

 

ระเบียบ ศธ. ๒๕๕๐ 

การจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษา  

 

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
พื้นที่บริบทจังหวัดกาฬสินธุ ์

 
การมีส่วนร่วม 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาการรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 1. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2550 
 3. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 - 2565 
 4. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management: SBM) 

5. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6. แผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 
 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  หลักการ 
   1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนและผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 
   2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่ภูมิภาค
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพื่อด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตาม
นโยบายประชารัฐ 
 “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษาหรือ
ผู้จัดการศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
 “การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) (ถ้ามี) 
ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้
หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย 
 ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี 
ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี เพ่ื อเสนอตาม
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่ 
  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน 
  (2) ค่าหนังสือเรียน 
  (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
  (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  (6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
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 ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
  การปฏิรูปการศึกษาตลอดระยะเวลาเกือบสองทศวรรษ พบประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาคือ "คุณภาพและโอกาส" ของผู้เรียน สาเหตุส าคัญประการหนึ่งของคุณภาพและโอกาสของผู้เรียนคือ 
"โรงเรียนขนาดเล็ก" (นักเรียนทั้งหมดไมเกิน 120 คน) ในสังกัด สพฐ. ที่มีแนวโน้มทวีจ านวนมากขึ้นในทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมทั้งประเทศ เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 – 2562     
(ไม่รวมระดับมัธยม) 

 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
จ านวนโรงเรียน 14,917 14,970 
จ านวนนักเรียน 965,674 964,887 
จ านวนครู 72,811 100,354 
 

เปรียบเทียบจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป. ปีการศึกษา 2561-2562 
 

ปีกำรศึกษำ โรงเรียน สพป. ท้ังหมด โรงเรียนขนำดเล็ก สพป. ร้อยละ 
2561 27,655 14,917 53.94 
2562 27,414 14,970 54.61 
 

ที่มา :จากข้อมูลจานวนสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสารสนเทศ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ.https://www.bopp-
obec.info/home/ 
  ปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   1. โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจากรัฐบาลโดยคิดเป็น
รายหัวนักเรียน ท าให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนน้อย ได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มี
จ านวนนักเรียนมากกว่าส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั้งอุปกรณ์ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ท าให้ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนลดลง  
   2. ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและจ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน  (สพฐ. ก าหนด 
สัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน) ท าให้เกิดปัญหาการจัดสรรครูแก่นักเรียนบางแห่งที่มีจ านวนนักเรียนน้อย 
โรงเรียนขนาดเล็กจึงประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกสาขารายวิชา โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติชั้น ป.6 ของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ภาพรวมอยู่ในระดับต่ ากว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบที่ 
2 ซึ่งพบว่าโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะมาตรฐานด้านผู้เรียน 

 3. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ภาวะประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ปัญหานักเรียนออกกลางคัน ส่งผลท าให้ขนาดของโรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน 
  4. นโยบายจัดการโรงเรียนขนาดเล็กขาดความต่อเนื่อง แนวทางการด าเนินการไม่ชัดเจน มีทั้งการ
ส่งเสริมสนับสนุน การยุบรวมโรงเรียน หรือไม่ให้ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 
  5. ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนในเมือง 
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   6. ผู้ปกครอง และชุมชน มีความหวงแหนโรงเรียน มีความต้องการคงสภาพโรงเรียนในชุมชน ไม่
ต้องการให้ยุบเลิกสถานศึกษา เนื่องจากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการด าเนินนโยบาย และขาดความมั่นใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีใกล้บ้าน รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในบางพ้ืนที่ 
  7. ครู ไม่ต้องการให้ยุบเลิกสถานศึกษา เนื่องจากมีความผูกพันกับโรงเรียน และไม่ต้องการไปอยู่
โรงเรียนอ่ืน กังวลกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ 
  8. โรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะพ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบ Stand Alone เช่น บนเกาะ 
พ้ืนที่สูงหรือที่ตั้งห่างไกล ไม่สามารถด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้ครบทุกโรงเรียน  
   9. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ท าให้ไม่มีศักยภาพในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน 
  รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก   
  รูปแบบที่ 1 ยุบ/เลิกสถานศึกษา เป็นการเลิกสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
จัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
  รูปแบบที่ 2 การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการน านักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่ง
ขึ้นไปมาเรียนรวมกัน จัดการเรียนการสอนเป็นชั้น หรือช่วงชั้น 
  รูปแบบที่ 3 จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น เป็นการให้โรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นสามารถจัดการเรียน
การสอนได้โดยไม่ทิ้งห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
  รูปแบบที่ 4 จัดการเรียนรู้โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลาย 
เช่น จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น DLTV /DLIT ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รถ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile unit) เพ่ือให้บริการนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล การส่งเสริมการเรียน
การสอนด้วยการรับสัญญาณ การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวลหัวหิน เป็นต้น 
  รูปแบบที่ 5 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นเอกเทศ (Stand alone) เป็นโรงเรียนที่ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนอ่ืนได้ มีลักษณะพิเศษที่ได้รับการยกเว้น เช่น พ้ืนที่พิเศษห่างไกล กันดาร ภูเขา 
เป็นต้น 
  รูปแบบที่ 6 พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนดีใกล้บ้านซึ่ง
เป็นรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการสร้างเครือข่าย 3 -5 โรงเรียนมาเรียนรวมกัน โดยไม่มีเงื่อนไข
การยุบรวม อาจมาเรียนรวมกันเป็นบางชั้นเรียน ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น มีครูครบชั้น 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 
  รูปแบบที่ 7 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีความต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสังกัดให้มาช่วยพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กและรับโอนโรงเรียนขนาดเล็กบางส่วน 
  ข้อเสนอในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   1. กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
เป็นนโยบายที่มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน และแผนด าเนินการพัฒนาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแบบ
ขั้นบันไดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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    2. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าแผนการศึกษา 
(Education mapping) ในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการอย่างชัดเจน 
ให้แล้วเสร็จภายใน 6 สัปดาห์ โดยเน้นต าบลเป็นฐานการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมมีการในแต่ละต าบล มีการด าเนินงานที่ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประชารัฐซึ่งมีอยู่ในแต่ละต าบล 
   3. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องค านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน      จึงควรให้มีการ
บริหารผ่านศึกษาธิการภาค และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม) ประกอบด้วย 
    1) ผู้ว่าราชการจังหวัดประธาน 
    2) ศึกษาธิการภาครองประธาน 
    3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดกรรมการ 
    4) นายก อบจ.กรรมการ 
    5) ท้องถิ่นจังหวัดกรรมการ 
    6) ผอ.สพม.กรรมการ 
    7) ผอ.สพป.กรรมการ 
    8) ผู้แทนชุมชน จ านวน 3 คนกรรมการ 
    9) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน จ านวน 3 คนกรรมการ 
     10) ศึกษาธิการจังหวัดกรรมการและเลขานุการ 
    4. กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรสนับสนุนปัจจัยทางการ
บริหาร ให้กับโรงเรียนหลักในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความพร้อมเพียงพอ และต่อเนื่อง 
    5. กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาธิการภาค 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ    ต้องให้ความส าคัญ
และขับเคลื่อนนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  รวมทั้งควรมีการให้ขวัญกาลังใจ
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนควบรวมที่ประสบความส าเร็จ เป็นกรณีพิเศษ 
    6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรพิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนมี  ความคล่องตัวมากข้ึน 
    7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนควรสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง  และชุมชนได้รับ
ทราบถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากควบรวมหรือการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 
    8. กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กควรแตกต่างไปจากโรงเรียนปกติ โดยไม่ใช้รายหัว
เด็กนักเรียนเป็นเกณฑ์งบประมาณ 
    9. กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการได้
อย่างคล่องตัว รวมถึงการก าหนดหลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากาลังครูของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นกรณีพิเศษให้เอ้ือต่อ
การด าเนินงานขององค์คณะที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ให้สามารถด าเนินการได้ในที่สุด 
    10. ส่งเสริม สนับสนุน การขยายผลนวัตกรรมของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่
โรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น เช่น การ
ด าเนินการในรูปแบบ “การจับคู่พัฒนา” หรือ รูปแบบ “พ่ีช่วยน้อง” 
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    11. กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบเลิกควรก าหนดแนวทางเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนเข้าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น กศน. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    12. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบคละชั้น การบูรณา
การสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรจัดตั้งรวมหรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 2550 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังต่อไปนี้ 
       การจัดตั้ง หมายความว่า การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

รวม หมายความว่า การน านักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปมาเรียนรวมกั นโดย
จัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้นเพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิโอกาส     
และคุณภาพการศึกษา 

เลิก หมายความว่า การเลิกสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถานศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การจัดตั้งสถานศึกษา ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาจัดตั้งสถานศึกษา และน าเสนอ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนการจัดตั้งสถานศึกษาและด าเนินการ
ดังนี้ 

 1. สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใดต้องมีจ านวนนักเรียนดังต่อไปนี้ 
       1.1 ระดับประถมศึกษาต้องมีจ านวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนมาเข้าเรียนถ้ามี
นักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบห้าคนแต่มากกว่าสิบคนให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 

  1.2 ระดับมัธยมศึกษาต้องมีจ านวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนชั้นละไม่น้อยกว่าแปดสิบคน ถ้ามี
นักเรียนไม่ถึงชั้นละแปดสิบคนแต่มากกว่าสี่สิบคนให้จัดตั้งเป็นสาขาของสถานศึกษาอ่ืน 
   2. สถานที่ที่จะจัดตั้งสถานศึกษาต้องเป็นที่ดินที่มีหลักฐาน อนุญาตให้ใช้ตามประเภทของที่ดินอย่าง
ถูกต้องจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าไร่ 
   3. สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาประเภทเดียวกันที่ตั้งอยู่เดิมไม่น้อยกว่า
หกกิโลเมตรตามเส้นทางคมนาคม 
   4. ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบนัสังคมอ่ืน ยื่นค าร้องขอให้จัดตั้งสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองค าร้องตามหลักเกณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือในกรณีที่ทางราชการเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจัดตั้ ง
สถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
อนุญาต 

 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามค าร้องขอ เมื่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษา   
และให้จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก และในท้องที่ท่ีเป็นชุมชนหนาแน่นหรือในท้องที่ท่ีมีความจ าเป็นพิเศษหากไม่สามารถ
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ด าเนินการจัดตั้งสถานศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ให้ขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงงบประมาณประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศึกษา 

 การรวมสถานศึกษา ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป
เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาสและ
คุณภาพการศึกษาโดยจัดเป็นชั้นหรือช่วงชั้น แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบข้อมูลจัดท าแผนการรวมสถานศึกษาและน าเสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดย 
   1. สถานศึกษาใดที่อยู่ใกล้เคียงกันมีความเห็นควรรวมสถานศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 

  1.1 จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
       1.2 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
       1.3 เสนอแผนการรวมสถานศึกษาต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศึกษาให้ด าเนินการดังนี้ 

  2.1 จัดท าแผนการรวมสถานศึกษา 
       2.2 แจ้งสถานศึกษาท่ีจะรวมกัน 
       2.3 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน 
       2.4 เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาโดยให้มีผลก่อน
วันเริ่มต้นปีการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เมื่อคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศรวมสถานศึกษาและให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 การเลิกสถานศึกษา ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษาเมื่อสถานศึกษานั้นมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1. ไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน 
   2. จ านวนนักเรียนลดลงจนไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ได ้

แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศึกษา 
   1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและ
ชุมชนแล้วให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานาเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
   2. ให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันเปิดภาคเรียน
แรกของปีการศึกษาถัดไป 

 3. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศเลิกสถานศึกษาและจัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระ
บัญชีรวมถึงการด าเนินการโอนหรือจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ของสถานศึกษา 
   4. บรรดาเอกสารส าคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภทให้โอนไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
สถานศึกษาอ่ืนตามที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
   5. การด าเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6. การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปีละหนึ่งชั้นเรียนเริ่มตั้งแต่ชั้นต้นของสถานศึกษา เว้นแต่มี
เหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษอาจเลิกปีละเกินกว่าหนึ่งชั้นเรียนหรืออาจเลิกพร้อมกันทุกชั้น 
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 7. เมื่อเลิกสถานศึกษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศึกษาที่ถูกเลิกได้เข้าเรียนทุกคน ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษารายงานการจัดตั้งรวมและเลิกสถานศึกษาให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบและ
ให้การสนับสนุน ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ไม่อาจมีหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบนี้มาใช้กับ การจัดตั้งรวมหรือเลิก
สถานศึกษาได้ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 สรุปได้ว่า ในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเป็นกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นที่ต้องสร้างความเข้าใจและให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิ โอกาสและคุณภาพการศึกษาท่ีดียิ่งขึ้น 
 
แผนยุทธศำสตร์พัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก ปีงบประมำณ 2562 -2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปได้ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด ความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  4. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 มาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่
อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   2.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
   2.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   3.1เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   3.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 
   3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital Platform 
   3.5 ส่งเสริมการใช้ New DLTV/DLIT 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยอาศัย
พ้ืนฐานความร่วมมือ 
   4.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีการใช้บุคลากรครูร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
   5.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   5.2 กระจายอ านาจให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
   5.3 ก าหนดมาตรการควบรวมโรงเรียนตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยให้มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ ในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กลุ่มโรงเรียน และภาคี
เครือข่าย 
   5.4 ก าหนดมาตรการความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจ และให้ขวัญกาลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
   5.5 สนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอที่จะมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   5.6 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   5.7 พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก  อยู่บน
พ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
 การด าเนินการ 
  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานเิทศก ์ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   2. สร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ให้เห็นชอบในหลักการตามนโยบาย
การบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3. จัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นรายโรงเรียน 
   4. จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   5. ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
   6. ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
   7. นิเทศ ตดิตาม ก ากับและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   8. กระตุ้นช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
   9. ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย 
   10. ด าเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล 
  ระดับโรงเรียน 
   1. สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนา ให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผลและความจ าเป็นของทางราชการในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหารบุคลากรงบประมาณ และคุณภาพการศึกษา 
   2. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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   3. วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ในบริบทของ
โรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 
   4. สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
   5. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
   6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณชน 

 ปฏิทินการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

ช่วงเวลำ กำรด ำเนินกำร 
7  - 1 5  สิ ง ห า ค ม 
2562 

ให้เขตพ้ืนที่การศึกษากรอกข้อมูล การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
**ทุกโรงเรียน ตาม Link http://gg.gg/smallschool  ภายในวันที่ 15สิงหาคม 2562 

7  - 3 0  สิ ง ห า ค ม 
2562 

จัดส่งเล่ม พร้อมไฟล์ แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมายัง กลุ่มวิจัย และพัฒนา
นโยบาย ส านั กนโยบายและแผนการศึกษาขั้ น พ้ืนฐานสพฐ . E-mail : 
schoolbusobec@gmail.com ภายในวันที่ 30สิงหาคม 2562 

 
 สรุปได้ว่า แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 -2565 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ มาตรการ ในการด าเนินการทั้งระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับโรงเรียน ตามปฏิทินการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดขึ้น   
 
กำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School-based management: SBM) 
 ความหมาย 

 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนักวิชาการหลายท่านและองค์การต่าง  ๆ หลาย
องค์การก าหนดนิยามให้ความหมายและลักษณะส าคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School-based 
management: SBM) ไว้แตกต่างกัน เช่น สมาคมนักบริหารสถานศึกษาแห่งอเมริกา (American Association of 
School Administrators, 1988 อ้างถึงใน Consumer Guides,1993) ให้ความหมายของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานว่า เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจไปจากระดับรัฐ 
หรือเขตการศึกษาไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครองมีอ านาจควบคุม
กระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และการบริหารทั่วไปการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารการศึกษาที่ยึดหลักการกระจาย
อ านาจรูปแบบหนึ่ง (ประสิทธิ7 เขียวศรี, 2544, หน้า 15) ซึ่งน ามาใช้ในประเทศไทยเป็นไปตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 39 อย่างไรก็ตาม ค าว่า School-based management 
(SBM) มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับนักวิชาการแต่ละท่าน ได้แก่ 

 David (1989 อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า การบริหารโดย 
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอ านาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนให้
มากขึ้น โดยมีสมมติฐานว่าการให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่มากขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น  มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น และมีผลผลิตดีขึ้น 
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 Edley (1992 อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 13) กล่าวไว้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน เป็นการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ผู้มีอ านาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไม่ได้มีแต่เพียงผู้บริหาร
เท่านั้น แต่ยังมีผู้แทนคณะครูและผู้ปกครองร่วมอยู่ด้วยคณะบุคคลเหล่านี้มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนก าหนดการ     และตารางเวลาต่าง ๆ การควบคุมวินัยนักเรียน งานบุคลากร และ
งบประมาณ Assessment of School-Based Management (1996) ระบุว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เป็นการกระจายอ านาจการควบคุมจากส่วนกลางไปยังชุมชน และโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน และในบางโรงเรียนมีผู้แทนนักเรียนเป็นกรรมการอีก
ด้วย ได้มีอ านาจควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในระดับโรงเรียน หากได้
มีส่วนร่วมในการบริหารจะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนมากขึ้น และท าให้ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
นั้นเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้น 

 Cheng (1996 อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2542, หน้า 14) กล่าวไว้ว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนผู้แทนคณะครูผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซึ่งมารวมตัว
เป็นคณะกรรมการโรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 Caldwell (1988 อ้างถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545, หน้า 41) ได้ให้ความหมายการบริหารโรงเรียน
เป็นฐานการบริหารจัดการเอาไว้ว่า “เป็นการกระจายอ านาจไปยังโรงเรียนให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร (ได้แก่ 
ความรู้ เทคโนโลยี อ านาจหน้าที่ วัสดุครุภัณฑ์ บุคลากร เวลาและงบประมาณ) เป็นการกระจายอ านาจทางการ
บริหารจัดการมากกว่าจะเป็นอ านาจทางการเมือง และให้เกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใต้กรอบนโยบายของ
ท้องถิ่นและของรัฐในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมี ความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบได้ในการใช้ทรัพยากรที่จัดสรรให้” 

 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2545, หน้า 40) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้สถานที่เป็นฐานเป็นการบริหาร
แบบหนึ่งที่ให้โรงเรียนเป็นอิสระมากข้ึน ให้คร ูผู้ปกครอง นักเรียน ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น เป็น
การบริหารที่อยู่บนพ้ืนฐานการวิจัยที่ยืนยันประโยชน์ของการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม  โดยมุ่งให้อ านาจแก่
คณะกรรมการโรงเรียนใน 3 เรื่อง คือ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา 

 วิจิตร ศรีสอ้าน (2542, หน้า 2-4) ได้กล่าวในการอภิปรายเพ่ือวิพากษ์งานวิจัยเรื่อง การศึกษา
แนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า  การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานยังไม่มีค าในภาษาไทย จึงเสนอ ค าว่า “การบริหารฐานโรงเรียน” เทียบกับค าในภาษาอังกฤษ โดย
มีความหมายตรงกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา 39 และมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จากค ากล่าวนี้ การบริหารฐานโรงเรียนจึงหมายถึง โรงเรียนที่ให้บริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2542, หน้า 2) ให้ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหมายถึง การ
บริหารที่ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ ทั้งด้าน 1) 
หลักสูตร 2) การเงิน 3) การงบประมาณ 4) การบริหารงานบุคคล 5) การบริหารทั่วไป ด้วยระบบการมีส่วนร่วม
แบบหุ้นส่วนในรูปคณะกรรมการโรงเรียนเพ่ือบริหารให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

 ชาญ ตันติธรรมถาวร (2542 อ้างถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, 2545, หน้า 42) ให้ความหมายของการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง “การบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารส่วนบุคคล การ
บริหารทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในฐานะหน่วยปฏิบัติโดยตรง  มีความเป็นอิสระ คล่องตัว เพ่ือ
บริหารจัดการการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สนอง  ความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยแยกบทบาท
หน้าที่ของการก ากับดูแลด้านนโยบายและแผนมาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมให้การสนับสนุน” 
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 ยุวดี ศันสนีย์รัตน์ (2542, หน้า 2-4) กล่าวถึง การบริหารจัดการที%สถานศึกษาเป็นการถ่ายโอน
อ านาจของสถานศึกษาไปสู่ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสามารถ
ก าหนดความต้องการได้ด้วยตนเอง สมาชิกฝ่ายต่าง ๆของสถานศึกษาจึงต้องมีอิสระและความรับผิดชอบในการใช้
ทรัพยากรมากขึ้น และส่งผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 

 สมหมาย สร้อยนาคพงษ์ (2545, หน้า 2) “การบริหารและการจัดการศึกษาที%หน่วยปฏิบัติโดยมี
โรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา ซึ่งต้องมีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอ านาจ มีหน้าที่รับผิดชอบ มีความอิสระ คล่องตัวในการบริหาร
จัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป ภายใต้คณะกรรมการโรงเรียน (School board) 
หรือ School committeeหรือ School council ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักเรียน  และผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วมและตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุด 

 นพพงษ ์บุญจิตราดุลย์ (2545, หน้า 2) ให้ความหมาย การบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
คือ “การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังโรงเรียนให้โรงเรียนมีอ านาจ มีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ มีความอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการงบประมาณ บุคลากร และการบริหาร
ทั่วไป โดยคณะกรรมการโรงเรียน” 

 นอกจากนี ้ยังมีค าที่เก่ียวกับการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอ านาจที่มีความหมาย 
สอดคล้องคล้ายคลึงกับ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น 

  1. ประเทศฮ่องกง ใช้ค าว่า School management initiative (SMI) 
  2. ประเทศอังกฤษ ใช้ค าว่า Grant maintained school หรือ Local management of school 
  3. ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ค าว่า Tomorrow’s school 
  4. ประเทศแคนนาดา ใช้ค าว่า School based decision-making 
     5. ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้หลายค าแตกต่างกันไปตามมลรัฐต่าง ๆ เช่น Charter school,Site 

based management, School based leadership, Administrative decentralization  และบางครั้งใช้ ค าว่า 
Local control 

 6. ประเทศออสเตรเลีย ใช้ค าว่า The school of the future นอกจากความหมายที่นักการศึกษาและ
นักวิชาการท่านต่าง ๆ ได้ให้ความหมายไว้แล้วนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที% 2) พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับหลักการของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดัง
ข้อความในมาตรา 40 ระบุไว้ว่าให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาท าหน้าที่ 1) ก ากับ  2) สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยบุคคล 7 ประเภท 
จะมีสัดส่วนและจ านวนเท่าใดนั้นจะก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา 

 สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management: SBM)หมายถึง การ
บริหารจัดการศึกษาที่หน่วยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเป็นฐานหรือเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา อาศัยหลักการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนมีอ านาจ หน้าที่มีความคล่องตัว เป็นอิสระในการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณบุคลากรและการบริหารทั่วไปที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและความต้องการของ
โรงเรียน ภายใต้คณะกรรมการสถานศึกษา (School board หรือ School committee หรือ School council) ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่า  



 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็พื้นท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ หนา้ ๑๕ 

 

และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมพลังในการใช้ทรัพยากรและแก้ปัญหา ตลอดจนด าเนินการเพ่ือพัฒนากิจกรรมด้านการจัด
การศึกษาของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สรุปว่า โรงเรียนมีอ านาจในการบริหาร
ตนเองมากขึ้น 
 หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นแนวคิดท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าว จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 4 ประการ ดังนี้ (อุทัย บุญ
ประเสริฐ, 2543)      
   1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การกระจายอ านาจการบริหารจัดการจาก
ส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสู่สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการโดยตรง 
   2. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) คือ การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการบริหาร การร่วมกันตัดสินใจและร่วมกันจัดการศึกษาจนบุคคลทุกฝ่ายเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและพร้อมจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 
   3. หลักการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) คือ การบริหารจัดการที่ยึดโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการบริหาร โดยมุ่งเน้นให้มีการคิด การตัดสินใจ และก าหนด 
การด าเนินงานของแต่ละโรงเรียนด้วยตนเอง 
   4. หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการหรือความจ าเป็นของสังคมและชุมชน (Relevance) มีความโปร่งใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบ
ที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)  
  กล่าวโดยสรุป หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมี 4 ประการ คือ หลักการกระจายอ านาจ 
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการบริหารจัดการตนเอง และหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 กิจกรรมหลักในการบริหารการศึกษา ของสถานศึกษา ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่ 
   1. การบริหารจัดการงานวิชาการ 
   2. การบริหารจัดการงานบุคคล 
   3. การบริหารจัดการงานงบประมาณ 
   4. การบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป 
  1. การบริหารจัดการงานวิชาการ 
              บริหารจัดการงานวิชาการ ตามหลักการ/หรือทฤษฎี พัฒนาองค์การ  การมีส่วนร่วม โรงเรียนเป็น
ฐานใช้กระบวนการเดมมิ่ง  โดยผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกันก าหนดนโยบาย 
มาตรฐานสถานศึกษาและวางแผนการจัดการศึกษา โดย 
               1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาสาระและตัวบ่งชี้  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลาง และสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการในชุมชน  
               2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้การ
จ ากัดอัตราครู จ านวน 3 คน จึงจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย 
                      2.1 รูปแบบคละชั้น 
                      2.2 รูปแบบรวมชั้น 
                      2.3 รูปแบบเหมาชั้น 
                     2.4 รูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
                     2.5 รูปแบบเรียนรู้จากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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                     2.6 รูปแบบเชิญบุคลากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี มาช่วยสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ขาดแคลน 
           3. ก าหนดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น ดังนี้ 
                     3.1 กิจกรรมหน้าเสาธง (ก่อนเข้าห้องเรียน) 
                             3.1.1 กิจกรรมเพื่อนเล่า...เราถาม ( 10 นาที) 
                             3.1.2 กิจกรรมภาษาไทยวันละค า ( 3 นาที) 
                             3.1.3 กิจกรรมอ่านค าศัพท์พ้ืนฐานวันละ 30 ค า/คน (วันละ 5 คน) ใช้เวลา 10 นาที 
                             3.1.4 กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (กิจกรรมประชาคมอาเซี่ยน) ใช้เวลา 5 นาที 
                   3.2 กิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางสอน (ตามรูปแบบและเวลาที่ก าหนดแต่
ละชั้นเรียน) 
                   3.3 กิจกรรมเสริมในเวลา 
                             3.3.1 วันจันทร์ เวลา 14.30-15.30 น. กิจกรรมกระบวนการฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ 
                             3.3.2 วันอังคาร เวลา 13.00-15.30 น. กิจกรรมดนตรีไทย ( ป.3-4 / ป.5-6 ) 
                             3.3.3 วันพฤหัสบดี เวลา 09.30-11.30 น. กิจกรรมเสริมคอมพิวเตอร์  
                             3.3.4 วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น. กิจกรรมพระสอนศีลธรรม ( ป.5-6 ) 
เวลา 12.30-13.30 น. กิจกรรมจินตคณิต 
                     3.4 กิจกรรมเสริมนอกเวลา 
                            3.4.1 กิจกรรมสอนพิเศษ เวลา 16.00-17.00 น. (สอนฟรีทุกวัน) 
                            3.4.2 กิจกรรมเรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. (สอนฟรี มีอาหารกลางวัน และ
อาหารว่างช่วงบ่าย ทุกวันเสาร์) 
             4. นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล และเสริมสร้างก าลังใจ 
                 4.1  ผู้บริหารจะนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และเสริมสร้างก าลังใจครูผู้เรียน เดือนละ 1 ครั้ง 
ดังนี้ 
                           4.4.1 ประเมินการอ่านคล่องทุกชั้นเรียน 
                           4.4.2 ประเมินการเขียนคล่องทุกชั้นเรียน 
                           4.4.3 ประเมินคิดเลขเป็นทุกชั้นเรียน 
                           4.4.4 ประเมินเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษทุกชั้นเรียน 
                   โดยทุกรายการคิดค่าคะแนนเฉลี่ย  ชั้นใดมีคะแนนสูงสุดครองถ้วย เป็นเวลา 1 เดือน และ
รับรางวัลทุกคนแล้วน าคะแนนทั้ง 4 กิจกรรมมารวมกัน ชั้นใดมีคะแนนสูงสุดครองถ้วยคะแนนรวม เป็นเวลา 1 เดือน
พร้อมรับรางวัลทุกคน 
                    4.2 ประชุมครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้อุปสรรค ปัญหา และวิธีแก้ไข อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง น าผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปฏิบัติได้ผล หรือมีข้อต้องปรับปรุง มาแลกเปลี่ยนกันในการประชุมครั้งถัดไป 
                   4.3 ผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียน รับฟังปัญหา และให้ค าปรึกษาครูผู้สอนสัปดาห์ละ 3 ครั้งเป็นอย่าง
น้อย 
                   4.4 ผู้บริหารร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน (ถ้าไม่ติดราชการ) 
               5. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
              6. ส่งนักเรียนร่วมประกวด / แข่งขันตามโอกาสที่เหมาะสม 
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              7. ส ารวจความพึงพอใจ  ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
              8. ผู้บริหาร ครู ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  สรุปผล และน าผลมาร่วมกันปรับปรุง 
แก้ไข 
  2. การบริหารจัดการงานบุคคล 
             2.1 บริหารโดยเน้นให้ผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนางานของ
องค์การ และใช้การศึกษา ดูงาน และการฝึกอบรม เป็นกระบวนการเพ่ือให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติ
ของบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผล
ส าเร็จต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้ 
                   2.1.1 พัฒนาหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
                   2.1.2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                   2.1.3 จัดท าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
                   2.1.4 จัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
                   2.1.5 ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
                   2.1.6 จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด 
                   2.1.7 จัดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                   2.1.8 จัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
          2.2 บริหารโดยเสริมแรงจูงใจ โดย 
                   2.2.1 ร่วม  น า  และท างานกับครู พร้อมที่จะให้ค าปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาตลอดเวลา  
ปัญหาและอุปสรรคผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ และแก้ไข 
                   2.2.2 ร่วมสร้างความภาคภูมิใจแก่ครู จนเกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
                   2.2.3 เป็นผู้น าการอุทิศเวลา ทรัพย์สิน ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 
                   2.2.4 ทุกกิจกรรมร่วมท าให้ดู ให้ค าแนะน า และบริการเต็มความสามารถ 
                   2.2.5 สนใจและห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน 
                   2.2.6 ให้ผลตอบแทน และรางวัล 
  3. การบริหารจัดการงานงบประมาณ 
                 บริหารจัดการงานงบประมาณตามระบบงบประมาณที่เน้นผลงาน และการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ตั้งแต่ระบบบัญชีจนถึงการด าเนินการเก่ียวกับการรับจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพัน ตลอดจนถึงการรายงานและการ
ตรวจสอบ เพ่ือความมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรของโรงเรียน โดยผู้บริ หาร 
ครู ร่วมกันวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของโรงเรียน  ดังนี้ 
                 3.1 พิจารณาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมกันก าหนดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                 3.2 บริหารงบประมาณ และทรัพย์สินของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองและสูญ
เปล่าโดยไม่จ าเป็นให้มากที่สุด 
                 3.3 ควบคุมด้านเอกสารการเงินการบัญชี และพัสดุอย่างรัดกุม แต่คล่องตัว 
                 3.4 มีการตรวจสอบตัวเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
                 3.5 มีระบบการเก็บข้อมูล และเอกสารที่สะดวกต่อการค้นหา 
                 3.6 ก าหนดเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าพัสดุ เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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    4. การบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป 
               ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยตรงเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการอยู่
ร่วมกัน มุ่งคุณธรรม จริยธรรม ความปลอดภัย ความเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และเปิด
โอกาสให้ได้เรียนรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเรียนรู้จากบุคคลอ่ืน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไม่ใช้เฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน
เท่านั้น ในรูปโครงการ / กิจกรรม ดังนี้ 
                4.1 ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                4.2  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
                4.3  กิจกรรมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
                4.4  กิจกรรมกล้วยน้ าว้าแก้ปัญหาอาหารเช้า 
                4.5  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
                4.6  กิจกรรมโฮมรูม 
                4.7  กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
                4.8  กิจกรรมกระปุกแห่งการเรียนรู้ 
                4.9  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
                4.10 กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพ 
                4.11 กิจกรรมสภานักเรียน 
                4.12 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
                4.13 กิจกรรมชุมนุม 
                4.14 กิจกรรมอาหารกลางวัน 
 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปี 2563-2565 ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

1.1  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 
1.2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ 

สูงขึน้ 
  2. เป้าหมาย 

โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการบริหารจัดการ โดยรูปแบบศูนย์การเรียนและการควบรวม 
โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปีงบประมาณ 2565 และมีเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณดังนี้ 

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  3. ขั้นตอนการด าเนินงานแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   3.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
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    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัดกับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด 
เล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัด 
       3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    1. เสนอแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด สรุปและจัดท า
ข้อมูลข้อมูลที่เก่ียวข้องเตรียมจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด 
    3. จัดท าร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    4. ประชุมวิพากย์ร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563-2565 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    5. เสนอคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์กลั่นกรองงาน แจ้งแก้ไขปรับปรุงก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
    6. เสนอร่างแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
    7. จัดท ารูปเล่มแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดฉบับสมบูรณ์และผ่านความเห็นชอบ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน หลากหลายช่องทาง  
    8. ด าเนินการตามแผนโดยการบูรณการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
    9. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ต่อส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและสาธารณชน หลากหลายช่องทาง  
    10.ประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน    
  4. แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็ก 
           4.1 วัตถุประสงค์ 

   1) เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร 
ร่วมกัน 

   2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           4.2 เป้าหมาย 

      โรงเรียนขนาดเล็กมีครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดทุกโรงเรียนและมีการใช้ทรัพยากรบุคคล 
ร่วมกันในรูปแบบการควบรวมโรงเรียนที่อยู่พ้ืนที่ใกล้กัน 
           4.3 การด าเนินงาน 

   1) โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันจัดให้มีการรวมชั้นเรียนตามแผนการบริหาร 
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กและมีการบริหารงานบุคคลร่วมกัน 
    2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันจัดท าแนว
ทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุม
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สมรรถภาพทุกด้าน เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และจิตส านึกในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ และ
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือสนับสนุนแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

3)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ด าเนินการตามแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนขนาดเล็ก ตามท่ีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
  5. แนวทางการบริหารงานวิชาการ 
           5.1 วัตถุประสงค์ 

   1) เพื่อลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น 

      5.2 เป้าหมาย 
   1) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบ NT และ O-NET เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 

ร้อยละที่ก าหนด  
 2) ผู้ปกครองนักเรียน ครูและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด 

เล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  5.3 การด าเนินงาน 
   1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกัน 

จัดท าแนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ครอบคลุมในด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

   2) ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การ 
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การใช้สื่อที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า 
โครงการและกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 

4)  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จัดระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบบูรณาการ 
     5) ด าเนินการวิจัย ผลจากการควบรวมโรงเรียน รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ไม่
ประสงค์ควบรวม ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการด าเนินการปีต่อไป 
  6. แนวทางการบริหารงบประมาณ 

  6.1 วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  6.2 เป้าหมาย 
     ผู้ปกครอง นักเรียน ครูและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  6.3 การด าเนินงาน 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและเพียงพอ 
   2) โรงเรียนบริหารจัดการด้านงบประมาณร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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    3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการระดม 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
  7. แนวทางการบริหารงานทั่วไป 

  7.1 วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  7.2 เป้าหมาย 
    1) ผู้ปกครองนักเรียน ครูและผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด 

เล็ก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
    2) ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
   

    7.3 การด าเนินงาน 
    1) โรงเรียนจัดหาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เมื่อได้ด าเนินการรวมโรงเรียนในรูปแบบศูนย์การเรียน 

และควบรวมโรงเรียนแล้ว 
     2) โรงเรียนสอดส่อง ดูแล การรับ-ส่งนักเรียน ไป-กลบั ให้สะดวกและปลอดภัย โดยความร่วมมือ 

ของชุมชนและท้องถิ่น 
 3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา 

วัสดุ อุปกรณ์ ตามความต้องการ จ าเป็นและเหมาะสมให้กับโรงเรียน เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 4) โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนการรับนักเรียนและติดตามการเข้าเรียน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน 
 

  8. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
               8.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลทุกรอบ 6 เดือน 

    8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานต่อคณะท างาน 
ระดับอ าเภอ เพ่ือรับการส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือทุก 6 เดือนหรือตามความจ าเป็น 
               8.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานต่อ
คณะท างานระดับจังหวัด เพ่ือรับการส่งเสริม สนับสนุนหรือช่วยเหลือทุก 6 เดือนหรือตามความจ าเป็น  และรายงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
แผนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก จังหวัดกำฬสินธุ์ ปีกำรศึกษำ 2563 

การจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2563 – 2565 ได้จากการวิเคราะห์และหลอมรวมข้อมูลจากแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก พ.ศ. 2563-2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 4 เขตประกอบ การจัดท าเป็นแผนระดับจังหวัด และ
ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการควบรวมโรงเรียนโดยการน า
นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงในพ้ืนที่ต าบลเดียวกัน ลักษณะน าไปรวมทั้งโรงเรียน และน าไปเรียนรวมบาง
ช่วงชั้น และรูปแบบโรงเรียนที่ไม่ประสงค์ควบรวมและโรงเรียนไม่สามารถควบรวมได้เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
หรือพ้ืนที่สูง  โดยสรุปข้อมูลภาพรวม  ดังนี้ 
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           โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน  120 คน  มีจ านวน  363  แห่ง  จ าแนกตามจ านวนนักเรียน  ได้ดังนี้ 
 

จ ำนวนนักเรียนทั้งส้ิน จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก 
1 – 40 คน 101 

41 – 60 คน 71 
61 – 120 คน 191 

รวมทั้งสิ้น  363 
 

แผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ อ ำเภอ โรงเรียนหลัก โรงเรียนที่มำเรียนรวม 
1 เมืองกาฬสินธุ์ 1. บึงวิชัยสงเคราะห์ 1. ท่าไคร้สามัคคี 
  2. หนองกุงวิทยาคม 2. ค าไผ่สงเคราะห์ 
  3. ปลาเค้าวิทยาคาร 3. บ้านหนองม่วง 

2 กมลาไสย 4. ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 4. สงยางสงเปลือยวิทยาคม 
  5. หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง 5. บ้านโนนโพธิ์ศร ี

3 ร่องค า 6. ด่านใต้วิทยา 6. สองห้องราษฎร์บูรณะ 
4 เขาวง 7.บ้านส้มป่อย 7. บ้านกุดกอก 
5 กุฉินารายณ์ 8. ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 8. นาไคร้ประชาสรรค์ 
   9. บ้านโคกโก่ง 

5 กุฉินารายณ์ 9. หนองห้างอ านวยวิทย์ 10. หนองสระพังวิทยาคาร 
6 หนองกุงศรี 10. ค าไฮวิทยา 11. สระแก้วราษฎร์นุกูล 
    

 
แผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2563 ครอบคลุมพ้ืนที่  6 อ าเภอ ได้แก่  

อ าเภอเมือง อ าเภอกมลาไสย อ าเภอเขาวง อ าเภอร่องค า อ าเภอกุฉินารายณ์  และอ าเภอหนองกุงศรี แยกเป็น
โรงเรียนหลัก จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์, โรงเรียนหนองกุง-วิทยาคม, โรงเรียนปลาเค้าวิทยา
คาร, โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง, โรงเรียนด่านใต้ -วิทยา, โรงเรียนบ้านส้มป่อย, โรงเรียนศรีกุด
หว้าเรืองเวทย์, โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์, โรงเรียน ค าไฮวิทยา, โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร และ
โรงเรียนมารวม จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี, โรงเรียนค าไผ่สงเคราะห์, โรงเรียนบ้านหนองม่วง, 
โรงเรียนสงยางสงเปลือย-วิทยาคม, โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี, โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ, โรงเรียนบ้านกุดกอก,        
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์, โรงเรียนบ้านโคกโก่ง, โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร และโรงเรียนสระแก้วราษฎร์นุกูล 
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 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ ดังนี้ 
   

                                                 งำนวิจัยในประเทศ 
   วิเศษ ยาคล้าย (2551,  42-43) ได้ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 266 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าคู้ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน และนักเรียน พบว่า ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน นักเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านความ
ร่วมมือ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ด้านการจัดสวัสดิการนักเรียน มีประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็น
อย่างมาก โดยนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ก่อนเข้าร่วมโครงการ ครูมีโอกาสพัฒนา
ตนเองมากขึ้น  ได้ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชามากขึ้นและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
   วีณา กิ่งสอน (2555,  103-105) ได้ศึกษาปัญหาหารบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 205 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1-3 พบว่า ปัญหา
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี โดยภาพรวม และรายด้านทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ         ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกัน โดยในด้านการ
บริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ กล่าวคือ ครูมีปัญหาปัญหาบริหารวิชาการ และปัญหาบริหาร
งบประมาณสูงกว่าผู้บริหาร  

ปภาวดี โพธิ์งาม และสายทิตย์ ยะฟู.  (2559, 236-241) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารงาน 
วิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัญหาในการปฏิบัติบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีดังนี้ 2.1) ด้านการจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคคลที่เก่ียวข้องประชุมร่วมกันจัดทาหลักสูตรและก าหนดแนวทางหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของสถานศึกษา กากับ ติดตาม สรุปผลการประเมินเพ่ือนามาปรับปรุง 2.2) ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สถานศึกษาประชุมและแต่งตั้งคณะครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน และนิเทศ 2.3) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ สถานศึกษาประชุมและแต่งตั้งคณะครูและบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ได้ตามมาตรฐาน  จัดอบรมให้ความรู้และจัด
คณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินการวัดผลและประเมินผล 2.4) ด้านการพัฒนาใช้สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี ได้แก่ สถานศึกษาประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนและอบรมให้ความรู้การพัฒนาสื่อในการจัดการเรียน
การสอน ดาเนินการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการในสถานศึกษา  2.5) ด้านการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคัดเลือกแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  จีระ พระสุพรรณ.  
(2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับมากเท่ากันทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคนเห็นด้วยและสนับสนุนทุก
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ข้อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
     สมพงษ์ พรมใจ และคณะ. (2554). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเลย ที่เป็นปัญหามากที่สุดได้แก่ ปัญหาด้านวิชาการ ส่วนข้อเสนอแนะใน
การแก้ปัญหานั้นพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กควรน าภาระงานมาบริหารร่วมกัน 2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเลย ได้แก่ รูปแบบศูนย์บริหารการเรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
โรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งแต่ 2 โรงเรียนขึ้นไป มาร่วมกันบริหารจัดการใน ภาระงาน คือ 1) งานวิชาการที่เกี่ยวกับ
หลักสูตรงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานนิเทศก ากับติดตาม งานการวัดและประเมินผล 2) งานบุคคลที่
เกี่ยวกับการใช้และพัฒนาบุคลากร 3) งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ที่ได้รับมอบอ านาจบริหารจัดการมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด โดย
อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  พ.ศ.2547 
ภายใต้แนวทางการด าเนินงานตามภาระงานของศูนย์ที่ก าหนดไว้ 3. การประเมินผลการใช้รูปแบบศูนย์บริหารการ
เรียนร่วมโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเลย จากแบบสอบถามชุดที่ 1 พบว่า ผลการ
ดาเนินงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยด้านการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารของศูนย์ มีผลการด าเนินงาน 
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านภาระงานของศูนย์ และด้านแนวทางการด าเนินงานตามภาระงานของศูนย์ ตามล าดับ 
ส่วนผลการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานตามภาระงานของศูนย์นั้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยงานด้าน
วิชาการมีผลการด าเนินงานสูงสุด รองลงมาคือ ด้านงานบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไปตามล าดับ จากแบบสอบถาม
ชุดที่ 2 พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดย ข้อ 1 นักเรียนได้เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีผลกราด าเนินงานมากที่สุด    ( X ̅= 4.78) รองลงมาคือข้อที่ 2 ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน(X ̅= 4.67) และข้อที่ 10 นักเรียนมีเพ่ือนใหม่เพ่ิมขึ้น (X ̅= 4.44 ) ตามล าดับส่วนข้อ
ที ่7 นักเรียนได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพของตนเอง (X ̅= 3.67) มีผลการด าเนินงานน้อยที่สุด 
 

    ทัศนีย์ บุญมาภิ และคณะ.  (2559, บทคัดย่อ). ได้ศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภาคเหนือตอนบนและพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพกลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จ านวน 1,932 คน จาก 322 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและท าการสนทนากลุ่มย่อยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กเขตภาคเหนือตอนบนด้านร่วมคิด ด้านร่วมวางแผน ด้านร่วมด าเนินการ และด้านติดตามและประเมินผลอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้านส าหรับความส าเร็จของความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเกิดจากคุณลักษณะที่ดีของ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนลักษณะส าคัญของชุมชน 2. รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเขตภาคเหนือตอนบน มีองค์ประกอบต่าง ๆ  5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการ
ของรูปแบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน หลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
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หลักการพึ่งตนเองของโรงเรียน และหลักการพัฒนาตนเองของโรงเรียน ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางใน
การจัดการให้ชุมชน เข้ามาให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และเพ่ือน าเสนอแนวทาง 
ในการน ารูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไปใช้ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  ในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย มิติด้านหน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่ การวางแผนการจัด
องค์การ การน า และการควบคุม ก ากับ ติดตาม ในมิติด้านภารกิจการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป และในมิติคุณลักษณะของ
ผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ ส่วนที่ 4 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้โดย
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และส่วนที่ 5 เงื่อนไขความส าเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่วน
ชุมชน ขึ้นอยู่กับความตระหนักเห็นความส าคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ความร่วมมือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
    ทักษิณ สิทธิศักดิ์.  (2555,  191-196). ได้ศึกษาปัจจัยและหาแนวทางของการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 390 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ และสุ่มแบบง่าย ส่วนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ส าหรับการสัมภาษณ์ จ านวน 5 คน และการ
สนทนากลุ่ม จ านวน 11 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงระบบส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 
3 ด้าน คือ ปัจจัยเชิงระบบด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ทั้ง 3 ปัจจัย ต่างมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กระดับมาก โดยมีปัจจัยเชิงระบบด้านสภาพแวดล้อม ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยมีความร่วมมือและการสนับสนุนจากชุมชนมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุดรองลงมาได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางการเมือง 
สภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจตามล าดับ 

 
บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวิธีด าเนินการ
โดยขอน าเสนอ ดังนี้  

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัย   
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการหาคุณภาพเครื่องมือ   
3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล  
  

1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำ   
 กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความคาดหวัง   

1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา เป็นคณะกรรมการตามค าสั่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ที่ได้แต่งตั้งมาจากตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ในพ้ืนที่อ าเภอ 18 อ าเภอ จ านวน 834 คน  ดังนี้   
ตารางที่ 3.1 แสดงกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความคาดหวัง 
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ที ่ อ าเภอ 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

ผู้แทน
จากเขต
พ้ืนที่

การศึกษา 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทน
ชุมชน 

ผู้แทน
ผู้ปกครอง 

รวม 

1 
เมือง
กาฬสินธุ์ 

50 2 48 2 2 2 106 

2 กมลาไสย 25 2 23 2 2 2 56 
3 สหัสขันธ์ 22 2 20 2 2 2 50 
4 ดอนจาน 9 2 7 2 2 2 24 
5 สามชัย 11 2 9 2 2 2 28 
6 ร่องค า 7 2 5 2 2 2 20 
7 ฆ้องชัย 10 2 8 2 2 2 26 
8 ท่าคันโท 11 2 9 2 2 2 28 
9 ยางตลาด 37 2 35 2 2 2 80 

10 หนองกุงศรี 28 2 26 2 2 2 62 
11 ห้วยเม็ก 28 2 26 2 2 2 62 
12 ห้วยผึ้ง 11 2 9 2 2 2 28 
13 นาคู 17 2 15 2 2 2 40 
14 เขาวง 10 2 8 2 2 2 26 

15 กุฉินารายณ์ 30 2 28 2 2 2 66 

16 นามน 12 2 10 2 2 2 30 
17 สมเด็จ 32 2 30 2 2 2 70 
18 ค าม่วง 13 2 11 2 2 2 32 

รวม 363 36 327 36 36 36 834 
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 1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียน   
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียน  คัดเลือกจากสถานศึกษาที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดีด้านวิชาการ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้   
  1.2.1 มีการควบรวม โรงเรียน มากกว่า 2 ปีการศึกษาขึ้นไป 
  1.2.2 มีผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ โดยพิจารณาจากผลการทดสอบขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET)  
ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
   1)  ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับ จังหวัดหรือประเทศ  
   2)  บรรลุค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากค่าเป้าหมาย O-NET ปีการศึกษา 2562   
โรงเรียนที่คัดเลือก ปรากฏดังตารางที่ 3.2 ดังนี้  
 

ตารางที่  3.2   แสดงรายชื่อสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการควบรวมโรงเรียน   

สถานศึกษา  สังกัด 
O-NET ป.6 
ปี กศ. 62 

โรงเรียนที่ควบรวม 

1. ค าประถมนิคมสงเคราะห์ สพป.กส.1 37.12 นิคมล าปาววิทยาคม 
2. นิคมล าปาววิทยา สพป.กส.1 35.81 ค าประถมนิคมสงเคราะห์ 
3. กลางหมืน่สงเคราะห์ สพป.กส.1 34.02 หนองหัวช้าง 

4. ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป.กส.2 37.43 
เชียงงามวิทยาคาร และโคกก่อง
ราษฎร์นุกูล 

5. บ้านหาดทรายมูล สพป.กส.2 35.04 พิมูลวิทยา เดชอุดมพิทยาคม 
6. พิมูลวิทยา สพป.กส.2 38.38 บ้านหาดทรายมูล 
7. บ้านขมิ้น สพป.กส.3 36.96 บ้านขมิ้นสาขาภูเงิน 
8. สามเพื่อนพัฒนา สพป.กส.3 39.94 หนองห้าง 
9. หนองบัวกลาง สพป.กส.3 37.64 หนองบัวนอก 
10.  หนองบัวนอก สพป.กส.3 36.99 หนองบัวกลาง 
11.  กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กส.3 38.42 บ้านโนนส าราญ 

12.  บ้านห้วยผึ้ง สพป.กส.3 42.97 
บ้านพรหมสว่าง ค่ายลูกเสือจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ดังนี้  
 1. ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน     จ านวน   11 คน   
 2. ครูผู้สอน โรงเรียนละ 3 คน      จ านวน   36  คน 
 3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย  
     3.1 ตัวแทนชุมชน  โรงเรยีนละ 2 คน     จ านวน   24  คน  
     3.2 ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนละ 2 คน   จ านวน   24   คน  
     3.3 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนละ 2 คน   จ านวน   24  คน   
 5. นักเรียน โรงเรียนละ 4 คน      จ านวน   48  คน   
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรหำคุณภำพเครื่องมือ   
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความคาดหวัง  มีดังนี้  
2.1 แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความคาดหวัง มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) และ ข้อเสนอแนะมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) มีข้ันตอนในการ
สร้าง ดังนี้  
      2.1.1 ศึกษาเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 - 2565  ของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-based management: SBM)  

2.1.2 สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุม และน า เครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณาความสมบูรณ ์จ านวน  5  คน เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity)  ความเหมาะสม
ทางภาษา (structure validity)   

2.1.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ และจัดพิมพ์
แบบสอบถามเพ่ือไปทดลองใช้กับครู  จ านวน 50 คน 

2.1.4 น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่าย (Item total correlation) ได้ข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.44  ถึง 0.71 และหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่า สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.89 

2.1.5 ด าเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีรายละเอียด  
ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันปัญหา และความคาดหวัง ที่มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก การก าหนดค่าระดับของข้อถาม มีดังนี้ 
มากที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ       5  
มาก           ให้ค่าระดับเท่ากับ         4  
ปานกลาง ให้ค่าระดับเท่ากับ        3  
น้อย            ให้ค่าระดับเท่ากับ         2 
น้อยที่สุด ให้ค่าระดับเท่ากับ      1  

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended) ให้ผู้ตอบแสดงความ
คิดเห็น 

2.1.6 น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ ดังนี้   
   1) ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม EXCEL   
     2) ข้อมูลที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended)   ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็นวิเคราะห์โดยการหาความถี่ (f)   
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาระยะท่ี 2 การศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
  2.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีประเด็นการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษา

ผู้เกี่ยวข้องกับรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และสามารถด าเนินการรวมกันได้
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา    

  2.2.1 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือใช้สอบถามความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก มีวิธีด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

 2.2.2 ศึกษาเอกสารต าราที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ ์
 2.2.3 สร้างกรอบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเพ่ือสัมภาษณ์  
 2.2.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2.2.5 น ากรอบสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไข ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญ แนะน า  
 2.2.6 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ต่อไป 

 
3. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

3.1.  วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร  
 

 

คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง                    

                           คือ ผลรวมของค่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  N     คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

   3 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไป เพื่ออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย  
  3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความคาดหวัง น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย 
(พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2554 :179) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.90 หมายถึง  มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  หมายถึง  น้อยที่สุด 
   3.4 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  น ามาวิเคราะห์หาค่า
ความต้องการจ าเป็นตามสูตร Modified Priority Needs Index (PN!) โดยการก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่
เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็น จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นตามค่าดัชนี PNI โดยการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบค าอธิบาย modified ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น Modified  Priority Needs 
Index (PNI Modified) ใช้สูตร ดังนี้ (สุวิมล ว่องวาณิช. 2548 : 279) 
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  modifyPNI     แทน  ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น PNI modified 

  I (Importance)  แทน  ระดับความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด   
  D (Degree of success) แทน  ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน 
 

 ในการวิจัยนี้ก าหนดให้ระดับความคาดหวังมีค่าเท่ากับ 5 ในทุกข้อรายการ คือ สถานศึกษาขนาดเล็กควร
จะต้องปฏิบัติในวิธีการต่างๆ เหล่านั้น การพิจารณาความต้องการจ าเป็น จะต้องพิจารณาจากค่าดัชนีระดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ( modifyPNI ) โดยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าการประเมินค่าดัชนี  ( modifyPNI ) ที่มีค่า 0.3 ขึ้น

ไปถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นสูงสุด ส่วนการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น ใช้การเรียงดัชนีจาก
มากไปหาน้อย ดัชนีที่มีค่ามากแปลว่ามีความต้องการจ าเป็นสูงที่ต้องได้รับการพัฒนามากกว่าดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า 
 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.1 การเก็บข้อมูลระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความคาดหวัง   
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
  4.1.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้ก าหนดวันประชุมในการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2562 – 19 ธันวาคม 2562   
  4.1.2  แจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม  
  4.1.3  จัดเก็บแบบสอบถาม  
  4.1.4  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จ านวน  765   ฉบับ
จาก คิดเป็นร้อยละ 91.73         
  4.1.5  น าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 4.2 การเก็บข้อมูลในระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
       การเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการน าข้อมูล
ที่ได้จากการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการ 
สามารถรวมกันได้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้   
  4.2.1 ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล   
  4.2.2 สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  
ครูผู้สอน  ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา 
ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียน  ระหว่างวันที่  4-14 พฤษภาคม 2563  
  4.2.3  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  
   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตาม
แหล่งบุคคลในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ โดยเปรียบเทียบข้อมูลจากประเด็นเดียวกันของผู้บริหารโรงเรียน  
ครูผู้สอน นักเรียน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน  และใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้าน
วิธีการรวบรวม (Methodological Triangulation)   เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง  
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สรุปขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย  
 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้  

ระยะที่ ขั้นตอน เครื่องมือ ผลที่ได้รับ 
ระยะที่ 1 
ศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน 
ปัญหา 
   

1. ศึกษา ข้อมูล แผนการรวม 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

2. วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET    

3. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
สภาพที่คาดหวัง  

1. แบบส
อบถามสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา
และความ
คาดหวัง   

 

1. สภาพปัจจุบันปัญหา
และความคาดหวัง 

ระยะที่ 2 
ศึกษารูปแบบ
การควบรวม  

1.  ศึกษาแนวทางการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่
มีวิธีปฏิบัติที่ดี 

1. แบบ
สัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง  
 

วิธีปฏิบัติที่ดีในการควบรวม
สถานศึกษาขนาดล็ก  

ระยะที่ 3 
สรุปผลและ
รายงาน  

1. สรุปผลการด าเนินงาน 
2. เสนอผลการศึกษาต่อ คณะ กศจ. 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 

บทที่ 4  

 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์   2) เพื่อศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์  3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเสนอ
ผลการวิจัย ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา  
     1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์   
     2. ผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
     3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันแลความคาดหวังในการบริหารจัดการ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก          
        4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ     
 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียน  
     5. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
     6. ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
     7. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     8. ผลการสัมภาษณ์นักเรียน 
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ตอนที่ 1 ผลกำรศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำและควำมคำดหวัง  
 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และความคาดหวัง มีรายละเอียด ดังนี้  
 

    1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์   
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏผล ดังตารางที่ 4.1   
 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และครูต่อนักเรียน  
  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์  
  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
 

ขนาดโรงเรียน โรงเรีย
น 

นักเรียน ห้องเรีย
น 

ผู้บริหาร
โรงเรียน 

ครูผูส้อ
น 

ครูต่อ
นักเรียน 

1. นักเรียน 1-120 คน 344 21549 2659 271 1956 1:11 
2. นักเรียน 121-300 คน 160 28514 1611 160 2236 1:13 
3. นักเรียน 301-500 คน 26 9636 431 28 541 1:18 
4. นักเรียน 501-1000 คน 2 1124 43 2 60 1:19 
5. นักเรียน 1001-2000 คน 5 7536 227 9 308 1:24 

รวม 537 68359 4971 470 5101 1:13 
 

 จากตาราง 4.1  ผลการศึกษา จ านวนโรงเรียน นักเรียน หอ้งเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และครูต่อ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์  มีดังนี้ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวนโรงเรียน 537 โรงเรียน นักเรียน 68359 คน ห้องเรียน 4971 ห้องเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 470 คน ครูผู้สอน 5101 อัตราครูต่อนักเรียน 1:13 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนก
ตามขนาดทีม่ากท่ีสุดและน้อยสุด มีดังนี้  
 ขนาดโรงเรียนที่มีจ านวนโรงเรียนมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดที่ 1 (นร. 1-120 คน) จ านวน 344 โรงเรียน  
นักเรียน 21549  คน ห้องเรียน 2659 ห้อง ผู้บริหารโรงเรียน 271 คน ครูผู้สอน  1956 คน  
ครูต่อนักเรียน 1:11 
 ขนาดโรงเรียนที่มีจ านวนโรงเรียนน้อยที่สุด คือ ขนาดที่ 4 (นร. 501-1000 คน) จ านวน 2 โรงเรียน 
นักเรียน 1124 คน ห้องเรียน 43 คน ผู้บริหารโรงเรียน  2 คน ครูผู้สอน 60 คน อัตราครูต่อนักเรียน 1:19 
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   2. ผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน O-NET ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6    
   ผลการทดสอบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังตารางที่  
4.2 – 4.3  
 

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน และผลการศึกษาผลการทดสอบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  O-
NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามขนาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

ขนาดโรงเรียน  ร.ร.ที่เข้า
สอบ 

จ านวน
นักเรียน 

O-NET62 
ต่ ากว่า จว./

ปท. 
สูงกว่า 
จว. 

สูงกว่า 
ปท./จว. 

1. ขนาดเล็ก S1  
(นร.1-40 คน)    

74 2128 33.55 47 11 16 

2. ขนาดเล็ก S2  
(นร.41-60 คน)   

69 3519 33.13 43 18 8 

3. ขนาดเล็ก S3  
(นร.61-120 คน)    

180 15699 34.72 97 45 38 

4. ขนาดกลาง M1 
(นร.121-300 คน)   

159 28485 34.25 97 35 27 

5. ขนาดกลาง M2  
(นร.301-500 คน) 

26 9693 31.63 24 2 0 

6. ขนาดกลาง M3  
(นร.501-1000 คน) 

2 1120 32.20 2 0 0 

7. ขนาดใหญ่ L  
(นร.1001-2000 คน) 

5 7571 37.45 1 3 1 

รวม  515 68215 34.81 311 114 90 
  
 จากตาราง เมื่อพิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก  s3 (นร. 61-120 คน) 
มีจ านวนสูงสุด คือ 180 โรงเรียน รองลงมา คือขนาดกลาง M1 (นร. 121-300 คน) น้อยที่สุดคือ ขนาดกลาง M3  
(นร.501-1000 คน) จ านวน 2 โรงเรียน  
 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามขนาด พบว่า โรงเรียนขนาดกลาง M1 (นร.121-300 คน) มีจ านวนสูงสุดคือ 
28,485 คน รองลงมา คือขนาดเล็ก S3 (นร. 61-120 คน) จ านวน 15,699 คน และน้อยที่สุดคือขนาดกลาง 
M3 (นร.501-1000 คน) จ านวน 1120 คน  
 ผลการทดสอบ O-NET ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา 2562 พบว่า  โรงเรียนขนาดใหญ่ L 
(นร.1001-2000 คน) คะแนนเฉลี่ย 37.45  รองลงมาได้แก่ ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน) คะแนนเฉลี่ย 
34.72 และต่ าท่ีสุด คือ ขนาดกลาง M2 (นร.301-500 คน) คะแนนเฉลี่ย 31.63 
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ตารางที่  4.3  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ที่เข้าสอบ และเปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับ           
ระดับจังหวัดและประเทศ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามขนาด 
 

ขนาดโรงเรียน  
จ านวน ร.ร.
ที่เขา้สอบ 

จ านวน นร. 
ที่เข้าสอบ 

O-NET ป.6 
ปีกศ.62 

เปรียบเทยีบคะแนน O-NET ป.6 
กับระดับจังหวดัและระดับประเทศ 

ต่ ากว่า จว.
และ ปท. 

สูงกว่า 
จว. 

สูงกว่า ปท.
และจว. 

1. ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน)    74 2,128 33.55 47 11 16 
2. ขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน)   69 3,519 33.13 43 18 8 
3. ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน)    180 15,699 34.72 97 45 38 

รวม 323 21346 34.11 187 74 62 
  
 จากตาราง พบว่า จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าสอบทั้งหมด 323 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าสอบ 21346 
คน คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 34.11 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกับจังหวัดและ
ระดับประเทศ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับจังหวัดและประเทศ จ านวน 187 โรงเรียน สูง
กว่าจังหวัด 74 โรงเรียน สูงกว่าประเทศและจังหวัด 62 โรงเรียน 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงผลการทดสอบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  ปีการศึกษา 2560-2562 โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ขนาดโรงเรียน  
2560 2561 2562 

( x )  S.D. ( x )  S.D. ( x )  S.D. 

1. ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน)*    35.03 7.78 37.44 6.88 33.55 5.74 
2. ขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน)   35.54 4.82 38.29 6.4 33.13 4.2 
3. ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน)    36.82 5.75 40.08 6.05 34.72 4.51 

รวมเฉลี่ย 36.14 5.80 39.11 6.48 34.11 4.79 
ไม่มีผลสอบ (นร. 1-40) 28  423     

* ขนาด S1 จ านวน 28 โรงเรียน ไม่มีมีผลการทดสอบ  

 จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบ O-NET ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนขนาด
เล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560-2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 36.14 ปี
การศึกษา 2561 เท่ากับ 39.11 ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 34.11      
  ปีการศึกษา 2560 คะแนน O-NET สูงสุด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน)  คะแนนเฉลี่ย
36.82 รองลงมาได้แก่ ขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน) คะแนนเฉลี่ย 35.54 และ  ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน) 
คะแนนเฉลี่ย 35.03   
 ปีการศึกษา 2561 คะแนน O-NET สูงสุด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน)  คะแนนเฉลี่ย
40.08 รองลงมา ได้แก่ ขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน) คะแนนเฉลี่ย 38.29 และ ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน) 
คะแนนเฉลี่ย37.44  
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 ปีการศึกษา 2562 คะแนน O-NET สูงสุด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน) คะแนนเฉลี่ย 
34.72 ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน) คะแนนเฉลี่ย 33.55  และขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน)  คะแนนเฉลี่ย 
33.13 
   
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันแลความคาดหวังในการบริหารจัดการ สถานศึกษาขนาดเล็ก  
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.5           
  
ตารางที ่ 4.5   แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNI modified)  
  เกี่ยวกับสภาพปัญหาปัจจุบันและความความคาดหวัง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 
  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

รายการ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง  ดัชนี 

 PNI modify 

ล าดับ
ที ่( x )  S.D. ( x ) S.D. 

1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.52 1.36 4.70 0.75 0.34 12 

2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม 2.80 1.28 4.53 0.93 0.65 1 

3. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอ 2.88 1.29 4.57 0.92 0.61 4 

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ และ 
สิ่งก่อสร้างอ่ืน เพียงพอ 

3.38 1.36 4.68 0.80 0.39 10 

5. สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
เหมาะสมเพียงพอ 

3.14 1.36 4.64 0.88 0.49 5 

6. การบริหารจัดการครู ได้ครบทุกชั้นเรียน 2.91 1.52 4.64 1.08 0.63 2 

7. นักเรียน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น 

3.56 1.32 4.72 0.70 0.32 16 

8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

3.41 1.37 4.75 0.79 0.40 9 

9. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และทักษะชีวิต ที่เหมาะสม กับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

3.57 1.37 4.81 0.73 0.34 13 
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รายการ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง  ดัชนี 

 PNI modify 

ล าดับ
ที ่( x )  S.D. ( x ) S.D. 

10. นักเรียนมีทักษะความรู้ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับทักษะใน ศตวรรษท่ี 21 

3.37 1.39 4.74 0.83 0.41 7 

11. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ 
ความถนัด 

2.91 1.39 4.62 0.94 0.62 3 

12. ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใน สภาวะที่ครูไม่ครบชั้น 

3.22 1.41 4.66 0.82 0.45 6 

13. การปฏิบัติการสอนของครู สอนได้เต็ม
เวลา เต็มความสามารถ ไม่มีภารกิจอ่ืน 

3.32 1.44 4.70 0.91 0.41 8 

14. วางแผนและจัดการสอนได้ตาม
หลักสูตร/แผนการสอนสอดคล้องกับบริบท
โรงเรียน 

 

3.39 1.41 4.69 0.79 0.37 11 

15. ครูมีความสามารถ และ ใช้สื่อ
เทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

3.48 1.39 4.70 0.79 0.34 14 

16. ชุมชน ผู้ปกครอง มีบทบาทและ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

3.70 1.45 4.79 0.82 0.27 17 

17. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา 

3.71 1.49 4.80 0.78 0.27 18 

18. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากชุมชน 

3.51 1.47 4.72 0.84 0.33 15 

เฉลี่ย 3.32 1.39 4.69 0.84 0.42  

 



 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็พื้นท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ หนา้ ๓๗ 

 

 จากตาราง พบว่า ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =(3.32) 
ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( x =4.69)  ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.42 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับจากมากมากไปหาน้อย เป็นดังนี้ 
 สภาพปัจจุบัน ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุดสาม
ล าดับแรกคือ  17. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ( x =3.71) 16. ชุมชน 
ผู้ปกครอง มีบทบาทและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน ( x =3.70) และ  9. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และทักษะชีวิต ที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน ( x = 3.57) และรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
11. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ ความถนัด ( x =2.91)  3. วัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ เพียงพอ ( x =2.88) 
และ 2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม ( x =2.8)  
 สภาพความคาดหวัง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
สามล าดับแรก คือ  9. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิต ที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน ( x =
4.81) 17. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ( x =4.80) และ 16. ชุมชน ผู้ปกครอง 
มีบทบาทและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน ( x =4.79)  และรายการท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 11. ครู
ส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ ความถนัด ( x = 4.62)  3. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอ  ( x = 4.57) และ 
2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม ( x =4.53)  

 ค่าดัชนี PNI สภาพปัจจุบัน และความคาดหวัง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดมี ภาพรวม
มีค่าดัชนี PNI เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ามีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นตั้งแต่  0.27 - 0.65  มี
ข้อรายการที่เป็นความต้องจ าเป็นที่มีค่าตั้งแต่ 0.30 จ านวน 16 รายการ โดยมีข้อรายการที่มีค่าคะแนนสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ 2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม (PNI modify=0.65)  6. การบริหารจัดการครู ได้ครบทุกชั้นเรียน  
(PNI modify=0.63) และ 11. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ ความถนัด (PNI modify=0.62) และ มีข้อรายการ
ที่มีค่าคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ  15. ครูมีความสามารถ และ ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  (PNI modify= 0.34)  18. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากชุมชน  (PNI modify=0.33) และ 7. 
นักเรียน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น  (PNI modify=0.32) 

    4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
นโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ     
  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผู้แทนหรือบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน  ผู้แทนชุมชน 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ    ไดแ้สดงความคิดเห็นด้วย ดังนี้   

 1.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นผู้แทนหรือบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้อ านวยการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   จ านวน 28  คน  มีรายละเอียดดังนี้  

 เห็นด้วย  (14 คน) เพราะ ท าให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนให้ดีขึ้น ครูครบชั้น ครบวิชา มีสื่อนวัตกรรมที่ครบถ้วน ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของ
นักเรียน   

 ไม่เห็นด้วย (14 คน) เพราะ บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ควรมีการ
สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน มากกว่าการควบรวม ด้านความปลอดภัยในการเดินทางและวัฒนธรรมของนักเรียนแตกต่าง
กัน  ผู้ปกครองไม่สะดวกในการรับส่ง  
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 2.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 
35 คน ดังนี้  
   เห็นด้วย (68 คน) เพราะ ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ประหยัด
งบประมาณ  ครูครบชั้น และได้สอนตรงตามวิชาเอก สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร   เป็นการบริหารจัดการที่คุ้มค่า สามารถใช้ทรัพยากรที่มี
อย่างจ ากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพ ได้ครบทุกด้าน    
  ไม่เห็นด้วย (89 คน) เพราะ บริบทของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  
ความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียน ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  โรงเรียนยังมีการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
นักเรียนมีฐานะยากจน  โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชน เป็นการสร้างภาระ และโรงเรียนที่ไปเรียนรวมอยู่ไกล ไม่
สะดวกในการเดินทาง 

  3.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้แทนชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 21 คน 
ดังนี้  

 เห็นด้วย (8 คน) เพราะ เป็นการเพ่ิมศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน เป็น
การปรับเปลี่ยนการสอนของครูให้ดีขึ้น นักเรียนมีโอกาสเรียนครบหลักสูตร 
  ไม่เห็นด้วย (13 คน)  เพราะ โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ดีอยู่แล้ว การ
เดินทาง วัฒนธรรม ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ผู้ปกครองยากจน นโยบายไม่ชัดเจนมีปัญหาในการรับ-
ส่งนักเรียน 
  4.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 22  คน ดังนี้  
       เห็นด้วย (10 คน) เพราะ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ท าให้มีสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถใช้ร่วมกันได้  ประหยัดงบประมาณภาครัฐ  บุคลากรจะมีความพร้อม  นักเรียนมีเพ่ือนเพ่ิม มีโอกาสทาง
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ไม่เห็นด้วย (5 คน)  เพราะ โรงเรียนที่มีนักเรียน 100 คนข้ึนไปน่าจะคงสภาพไว้ การเดินทาง
ความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งหน้าหนาว หน้าฝน  เป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครอง ไม่มงีบประมาณสนับสนุน  
ความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียน    

 5. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  36  คน  
      เห็นด้วย (28 คน)  ควรมกีารสนับสนุน โรงเรียนหลัก ด้านงบประมาณ แต่งตั้งบุคลากรให้
เพียงพอ  ท าให้ครูครบชั้น ครบทุกวิชา นักเรียนจะได้เรียนกับครูที่หลากหลาย ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
เปลี่ยนที่เรียนไม่เห็นด้วย (8 คน)  เพราะ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย อยากให้เรียนในชุมชนตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ความเห็นชอบด้วย 
 

ตอนที ่2  ผลกำรศึกษำรูปแบบกำรควบรวมโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 เป็นการสรุปผลในระยะที่ 2 ผลการศึกษารูปแบบการควบรวม ได้ท าการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีการควบรวมและมีวิธีปฏิบัติที่ดี  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียน 2) 
ครูผู้สอน 3) ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และ 4) นักเรียน รายละเอียดดังปรากฏ
ในตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีการควบรวม 
      และวิธีปฏิบัติที่ดี   
 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ เพศ  อายุ ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
ชาย หญิง รวม 21-

29 
30-
39 

40-
49 

50 ปี
ขึ้นไป 

ไม่เกิน
5 ปี 

5-
10 

10-
15 

15ปี
ขึ้นไป 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 11 0 11 0 0 5 6 1 4 3 3 
2. ครูผู้สอน 12 24 36 ฃ 7 7 19 4 6 6 20 
3. ตัวแทนชุมชน กรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ผู้ปกครองนัก 

   
        

    ตัวแทนชุมชน 14 10 24 0 0 12 12     
    ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา 17 7 24 0 0 10 14     
    ตัวแทนผู้ปกครอง 6 18 24 2 7 11 4     
4. นักเรียน 24 24 48         

รวม 84 83 167 5 14 45 55 5 10 9 23 
  
 จากตาราง ข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีการควบรวมและวิธีปฏิบัติที่ดี  พบว่า 
รวมทั้งหมด 167 คน เป็นชาย 84 คน หญิง 83 คน อายุ ระหว่าง 21-29 ปี จ านวน 5 คน 30-39 ปี จ านวน 14 
คน 40-49 ปี จ านวน 45 คน 50 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน  
 

ผลกำรสัมภำษณ์   
      ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีการควบรวมกันมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 12 โรงเรียนมีผู้บริหารที่สัมภาษณ์ จ านวน 11 คน (โรงเรียนหนองบัวนอกไม่มีผู้บริหาร)  ผู้บริหารโรงเรียน
อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 5 คน และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 6 คน มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร  ไม่
เกิน 5 ปี จ านวน 1 คน 5-10 ปี จ านวน 4 คน 10-15 จ านวน 3 คน และ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน  สรุปผลการ
สัมภาษณ์ ได้ดังนี้  
 1.1 รูปแบบกำรควบรวม     
  รูปแบบการควบรวมโรงเรียนเกิดจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ให้มี
การพิจารณาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในต าบลเดียวกันน้อยกว่า 
6 กิโลเมตร  ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพ่ิมสูงขึ้น มีครูครบชั้น เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ   
ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการควบรวมโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียน และงบประมาณส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
          การควบรวมเกิดจากนโยบายและความสมัครใจของทั้งสองโรงเรียนที่จะควบรวมกั น ผู้บริหาร
โรงเรียน ท าความเข้าใจกับ ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ นักเรียน ให้เห็นผลทางด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งที่คุณภาพและตัวผู้เรียน  
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  มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียน ที่จะควบรวม  สร้างข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับงานโรงเรียน ๔ 
งาน  ได้แก่ งานบริหารงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป และงานวิชาการ ทุกโรงเรียนจะมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดเอกสารทางราชการโดยแยกออกจากกันเป็นของแต่ละโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนมีการ
ปรึกษาหารือกันในงานวิชาการเป็นหลัก ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับ หลักสูตร การจัดครูผู้สอน ส าหรับการด าเนินการด้าน
งบประมาณ  ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับพาหนะรับส่งนักเรียน อาหารกลางวัน นมโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนจะ
ด าเนินการเอง ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้มีวางแผนการท างานเพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และมีการปรึกษาหารือ 
ประเมินสถานการณ์การควบรวม เป็นระยะ เพ่ือตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการการควบรวมโรงเรียนที่
พบมี 3 รูปแบบ ดังนี้  
     

           รูปแบบท่ี 1 เล็กรวมเล็ก เรียนรวมที่โรงเรียนหลักเสมือนเป็นโรงเรียนเดียว  เป็นการน านักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้ งอยู่ใกล้กัน ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป โดยให้โรงเรียนที่มีความ
พร้อมเป็นโรงเรียนหลักในการบริหารจัดการเสมือนเป็นโรงเรียนเดียวกัน   นักเรียน   ครู และบุคลากรในโรงเรียน  ไป
รวมกันที่โรงเรียนหลัก บริหารจัดการโดยผู้บริหารโรงเรียนหลัก ทั้ง 4 งาน แต่ท าหลักฐานที่เป็นทางการแยกกันให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ การบริหารจัดการในรูปแบบนี้ เขตพ้ืนที่การศึกษาจะแต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียน
ใดโรงเรียนหนึ่งรักษาการในต าแหน่งอีกโรงเรียน (กรณีไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน) โรงเรียนที่มาควบรวมในลักษณะนี้ 
ส่วนใหญ่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 40 ไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน/ครู  โรงเรียนที่บริหารจัดการในรูปแบบนี้ ได้แก่ 
โรงเรียน ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร (ควบรวมกับเชียงงามวิทยาคาร และโคกก่องราษฎร์นุกูล) บ้านขมิ้น (ควบรวมกับ 
บ้านขมิ้นสาขาภูเงิน) บ้านหาดทรายมูล (ควบรวมกับ พิมูลวิทยา เดชอุดมพิทยาคม)  สามเพ่ือนพัฒนา (ควบรวมกับ 
หนองห้าง) 
  

 รูปแบบที่ 2  เล็กรวมเล็ก ช่วยกันสอน เป็นการน านักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่ง
ขึ้นไปมาควบรวมกัน รูปแบบนี้พบว่า จะมีผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง โดยแต่ละโรงเรียนมีการตกลงร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอน  กล่าวคือ คงนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลไว้ที่โรงเรียน ส าหรับระดับประถมศึกษามีการปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เหมือนกัน  แต่รายวิชา
เพ่ิมเติมแต่ละโรงเรียนจะพิจารณาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ๆ ในการจัดครูเข้าสอนตามชั้น
จะมีวางแผนร่วมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นปีๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์  และมีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่มี
ความแตกต่างกันไป ตามข้อตกลงกัน เช่น  การจัดท าเอกสารของชั้นเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน  (ไหว้ครู ทัศน
ศึกษา กิจกรรมวิชาการ ฯลฯ) การสอนซ่อมเสริม การวัดและประเมินผล ได้มีการก าหนดและตกลง มอบหมายกัน
อย่างชัดเจน  รวมทั้ง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การจัดพาหนะ
รับส่งนักเรียน งบประมาณ บุคลากร แยกกันบริหารจัดการโดยแต่ละโรงเรียนต้องแยกกันท าเอกสารทางราชการ  
โรงเรียนในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่รวมกันได้มากกว่า 5 ปีการศึกษา และแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรการในการสอนซ่อมเสริม 
การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ การปลูกฝังให้รักและผูกพันกับโรงเรียนตนเอง โรงเรียนในรูปแบบนี้ ได้แก่ 
โรงเรียน กลางหมื่นสงเคราะห์ (ควบรวมกับ หนองหัวช้าง) ค าประถมนิคมสงเคราะห์ ควบรวมกับ นิคมล าปาว
วิทยาคม หนองบัวกลาง ควบรวมกับ หนองบัวนอก   
    รูปแบบท่ี 3 เล็กรวมกลำง เรียนรวมที่โรงเรียนหลักเสมือนเป็นโรงเรียนเดียว  เป็นการน านักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป โดยให้โรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีความพร้อม
มากกว่าเป็นโรงเรียนหลักในการบริหารจัดการเสมือนเป็นโรงเรียนเดียวกัน  มีการบริหารจัดการให้  นักเรียน   ครู 
และบุคลากรในโรงเรียน  ไปรวมกันที่โรงเรียนหลัก บริหารจัดการโดยผู้บริหารโรงเรียนหลัก ทั้ง 4 งาน แต่ท า
หลักฐานที่เป็นทางการแยกกันให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   โรงเรียนที่มาควบรวมในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มี



 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็พื้นท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ หนา้ ๔๑ 

 

จ านวนนักเรียนน้อยกว่า 40 บุคลากรทุกประเภทในโรงเรียน จะมารวมกันที่โรงเรียนหลัก   ทั้งนี้โรงเรียนที่เดินทาง
มาควบรวมพบว่า มีโรงเรียนที่มีระยะทางไกล เกิน 7 กิโลเมตร (จ านวน 1 โรงเรียน)   โรง เรียนที่บริหารจัดการใน
รูปแบบนี้ ได้แก่ โรงเรียน กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา (ควบรวมกับบ้านโนนส าราญ)  บ้านห้วยผึ้ง (ควบรวมกับ บ้านพรหม
สว่าง ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์)  
 

 1.2 ปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้โรงเรียนควบรวมกันได้  
 1) ด้ำนกำรบริหำร ผู้บริหาร สร้างความเข้าใจกับครู นักเรียน และชุมชน ให้เข้าใจเป้าหมายของ

การควบรวมโรงเรียนเป็น นโยบายของกระทรวงเพ่ือให้ครูครบชั้น และเพ่ือคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
 การบริหารจัดการของผู้อ านวยการโรงเรียน มีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนที่น าไปเรียน

รวมกันเป็นระยะ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่โรงเรียนเป็นประจ า และให้
ความส าคัญกับครูผู้สอนให้เอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการบุคลากรเน้นการท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ แก่ครูผู้สอน ไม่สร้างความแบ่งแยกระหว่างโรงเรียน สร้างเสริมเจตคติที่ดีระหว่าง 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน  

 2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนไม่เลือกปฏิบัติ ดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ มีครูผู้สอนจบตรงตามวิชาเอก โดยเฉพาะวิชา
ที่มีการสอบ O-NET (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์)  และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียน
การสอน    
  3) ด้ำนชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมให้เห็นถึง
ความส าคัญจ าเป็นในด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งต้องมีครูครบชั้น โรงเรียนต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของผู้เรียนให้
เห็นเป็นที่ประจักษ์  
 

 1.3 ปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกกำรควบรวม 
  1) ด้านการบริหารจัดการ พบปัญหา ในเรื่องบประมาณค่าพาหนะ   ความปลอดภัยของรถรับส่ง
นักเรียน การรวมกันแล้วครูไม่ครบชั้น (มี 1 โรงเรียน)  ในกรณีที่โรงเรียน  รูปแบบที่ 2  เล็กรวมเล็กเรียนช่วยกัน
สอน  มีผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง  ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการควบรวม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับมาก  
  2) ด้านชุมชน มีความกังวล ในเรื่องความปลอดภัยนักเรียน  
 
    ผลกำรสัมภำษณ์ครูผู้สอน 
 จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน  12 โรงเรียน จ านวนครู 36 คน เป็นเพศชาย 12 คน หญิง 24 คน จ าแนก
ตามอายุ 21-29 จ านวน 3 คน 30-39 จ านวน 7 คน 40-49 จ านวน 7 คน 50 ปีขึ้นไป จ านวน 19 คน 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 7 คน 5-10 จ านวน 7 คน 10-15 จ านวน 6 คน และ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 20 คน  
 1. ลักษณะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ครูผู้สอนหลังจากรวมกันแล้ว 
ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3 ) ส่วนใหญ่จะสอนประจ าชั้น และในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จะสอนเวียนเพ่ือให้นักเรียนได้ ได้รับ
ความรู้จากครูในสาขาวิชาที่ตรงวิชาเอก เป็นการสอนในลักษณะปกติท่ัวไป  เช่น การสอนแบบโครงงาน แบบกิจกรรม
กลุ่ม การสอนโดยใช้ โดย ใช้ e-Learning   eDLTV  DLTV  การเรียนการสอนออนไลน์  ใช้ใบงาน แบบฝึก ครูผู้สอน 
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มีการสอนซ่อมเสริม ทบทวนบทเรียน สอนย้ าซ้ าทวนหลายรอบ เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และเข้าใจเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น และในช่วงการสอบ O-NET จะมีการติว เข้ม / ทบทวนเนื้อหาแบบเข้มข้น นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อออนไลน์ มี
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   

2. ผลที่เกิดขึ้นหลังจำกกำรควบรวมโรงเรียน 
ส่งผลให้ครูครบชั้น มีครูตามวิชาเอกท่ีเป็นวิชาสอบ O-NET  นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างท่ัวถึง 

ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาควบรวม สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกัน นักเรียนมีสังคมที่
กว้างขึ้น  มีการสื่อสารพบปะพูดคุยกัน ตลอดเวลา  และพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง บุคลากรท างานร่วมกัน
ได้ไม่มีความขัดแย้ง นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไปเรียน อยู่บ้างครู
ต้องเอาใจใส่และให้ความรักปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน  

3. ปัจจัยท่ีท ำให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรเรียนรวมได้อย่ำงต่อเนื่อง  
 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน   
 2) ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  ทุ่มเทให้กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน  
 3) บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุก
คน ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งภายในโรงเรียน 
 4) กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าใจ และ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา ต่อ
สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู   
 

ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
        ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน จ านวน 24 คน กรรมการศึกษา จ านวน 24 คน และผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 24 คน รวมจ านวน 72 คน  เป็นเพศ ชาย 37 คน หญิง 35 คน  อายุระหว่าง 21-29 ปี 2 คน 
30-39 ปี 7 คน 40-49 ปี 33 คน และ 50 ปีขึ้นไป 30 คน พบว่า ตัวแทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้ปกครองนักเรียน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ฐานะ ยากจน – ปานกลาง โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มี
การคมนาคมสะดวก  

        ตัวแทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่านโยบายการควบรวม
โรงเรียน เป็นนโยบายที่ดีเพราะ การเรียนรวมกันจะท าให้ครูเพียงพอ ครบชั้น นักเรียนจะมีเพ่ือนเยอะขึ้น และมีความ
พึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่สูงขึ้น  ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมทุกอย่าง
ของโรงเรียน และยินดีปฏิบัติตามให้ความร่วมมือพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมมือกับทางโรงเรียน ก่อนที่จะด าเนินการควบ
รวม  ผู้บริหารมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ชุมชนเห็น
ประโยชน์ของการเรียนรวมกัน  ไว้วางใจให้ครูจัดการศึกษา เพราะต้องท ามาหากิน ไม่มีเวลาในการสอนบุตรหลาน  
ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง ปฏิบัติตามได้หากไม่มีการยุบเลิกโรงเรียน  
  

 ปัจจัยท่ีส่งผลให้กำรเรียนรวมเกิดควำมยั่งยืนและกำรมีประสิทธิภำพ 
1) ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียน  
2) ความร่วมมือของโรงเรียนหลักและที่มาควบรวม  
3) ครูผู้สอนมีคุณภาพตั้งใจสอนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน  
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ปัญหำอปุสรรค  
  1) ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางของนักเรียน รถรับส่งบางแห่งไม่เหมาะสมใช้เวลา

เดินทางนาน  
  2) การต่อต้านนโยบายการควบรวม เพราะ กังวลว่าถ้าไปเรียนรวมกับที่อ่ืนโรงเรียนจะถูกยุบในที่สุด ซึ่ง

ไม่ต้องการให้เกิดข้ึน เพราะ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสถานที่ ๆ จะต้องอยู่คู่กับหมู่บ้านชุมชน ตลอดไป  
 

ผลกำรสัมภำษณ์นักเรียน 
 ผลการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน 51 คน แยกเป็น เพศชาย 26 คน หญิง 25 
คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครอง ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ เครือญาติ พ่อแม่หย่าร้างกัน พ่อ/แม่ จะมีการ
แต่งงานใหม่  นักเรียนได้เงินไป โรงเรียนเฉลี่ยคนละประมาณ 20 – 30 บาท การเดินทางไปเรียนจะมีรถรับส่ง แต่ก็
มีบางครอบครัวเดินทางมาส่ง นักเรียนบางแห่ง ผู้อ านวยการมีนโยบายให้เข้าแถวเคารพโรงเรียนตอนเช้าที่โรงเรียน 
และมาท ากิจกรรมต่อหลังเลิกเรียนที่รถรับส่งมาส่ง (ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนรูปแบบที่ 2 เล็กรวมเล็กเรียนช่วยกัน
สอน  
 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้มาเรียนรวมกัน ชอบครูใจดี ครูที่มีกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติ   นักเรียนได้รู้จัก
เพ่ือนใหม่ ไม่มีการแบ่งแยกว่ามาจากคนละบ้าน ไม่รู้สึกว่าการเดินทางล าบากหรือใช้เวลานาน ผู้ปกครองจะส่งเด็กขึ้น
รถรับส่งนักเรียนทุกวัน แต่มีบางโรงเรียนเด็กสะท้อนว่า รถรับส่งคันเล็กนักเรียนนั่งกันเบียดกัน  นักเรียนอยากเรียนที่
โรงเรียนในหมู่บ้านตนเอง ถ้าเป็นไปได้      
 

บทที่ 5 
 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์   มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ   
1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์    2) เพ่ือศึกษารูปแบบการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์  3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 

 1. กลุ่มเป้ำหมำย  
              1.1 กลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 1  การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความคาดหวัง  เป็นคณะกรรมการ
ตามค าสั่งจังหวัด กาฬสินธุ์ที่ได้แต่งตั้งมาจากตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง   ในพ้ืนที่อ าเภอ 18 อ าเภอ 
จ านวน 834 คน  ดังนี้    
     1.2 กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 2 การศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียน เป็น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 
ตัวแทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครองนัก และนักเรียน คัดเลือกจากสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดีด้านวิชาการ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก จ านวน 12 โรงเรียน รวม 167 คน  
 

 ๒. สรุปผลกำรวิจัย    
     3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์   
     3.2 ผลการทดสอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก          
     3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด  
     3.5 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
     3.6 ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
     3.7 ตัวแทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน   
     3.8 ผลการสัมภาษณ์นักเรียน 
 

 3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโรงเรียนจังหวัดกำฬสินธุ์   
       ผลการศึกษา จ านวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และครูต่อนักเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดกาฬสินธุ์  มีดังนี ้
       จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวนโรงเรียน 537 โรงเรียน นักเรียน 68359 คน ห้องเรียน 4971 ห้องเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 470 คน ครูผู้สอน 5101 อัตราครูต่อนักเรียน 1:13 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจ านวนโรงเรียนจ าแนก
ตามขนาดที่มากที่สุดและน้อยสุด มีดังนี้  
       ขนาดโรงเรียนที่มีจ านวนโรงเรียนมากที่สุด คือ โรงเรียนขนาดที่ 1 (นร. 1-120 คน) จ านวน 344 
โรงเรียน  นักเรียน 21549  คน ห้องเรียน 2659 ห้อง ผู้บริหารโรงเรียน 271 คน ครผูู้สอน  1956 คน ครู ต่ อ
นักเรียน 1:11 ขนาดโรงเรียนที่มีจ านวนโรงเรียนน้อยที่สุด คือ ขนาดที่ 4 (นร. 501-1000 คน) จ านวน 2 โรงเรียน 
นักเรียน 1124 คน ห้องเรียน 43 คน ผู้บริหารโรงเรียน  2 คน ครูผู้สอน 60 คน อัตราครูต่อนักเรียน 1:19 
   

3.2 ผลกำรทดสอบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน O-NET ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   
                 3.2.1 จ านวนโรงเรียน นักเรียนที่เข้าสอบ และเปรียบเทียบคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามขนาด  พบว่า จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าสอบ
ทั้งหมด 323 โรงเรียน นักเรียนที่เข้าสอบ 21346 คน คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 
34.11 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกับจังหวัดและระดับประเทศ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ
จังหวัดและประเทศ จ านวน 187 โรงเรียน สูงกว่าจังหวัด 74 โรงเรียน สูงกว่าประเทศและจังหวัด 62 โรงเรียน  
                3.2.2 ผลการทดสอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2560-2562 โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า ผลการทดสอบ O-NET ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560-2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 36.14 ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 39.11 ปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 34.11  ปี
การศึกษา 2560 คะแนน O-NET สูงสุด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน)  คะแนนเฉลี่ย36.82 
รองลงมาได้แก่ ขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน) คะแนนเฉลี่ย 35.54 และ  ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน) คะแนน
เฉลี่ย 35.03  การศึกษา 2561 คะแนน O-NET สูงสุด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน)  คะแนน
เฉลี่ย40.08 รองลงมา ได้แก่ ขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน) คะแนนเฉลี่ย 38.29 และ ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 
คน) คะแนนเฉลี่ย37.44  ปีการศึกษา 2562 คะแนน O-NET สูงสุด คือ โรงเรียน ขนาดเล็ก S3 (นร.61-120 คน) 
คะแนนเฉลี่ย 34.72 ขนาดเล็ก S1 (นร.1-40 คน) คะแนนเฉลี่ย 33.55  และขนาดเล็ก S2 (นร.41-60 คน)  
คะแนนเฉลี่ย 33.13 ทั้งนี ้มีโรงเรียนที่ไม่น ามาวิเคราะห์ (นร.1-40) จ านวน 28 โรงเรียน เนื่องจากผลการทดสอบมี
เพียงปีเดียว/ไม่มีเลย 
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3.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสภำพปัจจุบันและควำมคำดหวังในกำรบริหำรจัดกำร 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีรายละเอียด ดังนี้  ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
( x =(3.32) ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( x =4.69)  ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นเท่ากับ 0.42  และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากมากไปหาน้อย เป็นดังนี้ 
 สภาพปัจจุบัน ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุดสาม
ล าดับแรกคือ  17. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ( x =3.71) 16. ชุมชน 
ผู้ปกครอง มีบทบาทและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน ( x =3.70) และ  9. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์และทักษะชีวิต ที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน ( x = 3.57) และรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
11. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ ความถนัด ( x =2.91)  3. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอ ( x =2.88) 
และ 2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม ( x =2.8)  
 สภาพความคาดหวัง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดกาฬสินธุ์ รายการที่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
สามล าดับแรก คือ  9. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิต ที่เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน ( x =
4.81) 17. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ( x =4.80) และ 16. ชุมชน ผู้ปกครอง 
มีบทบาทและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน ( x =4.79)  และรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 11. ครู
ส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ ความถนัด ( x = 4.62)  3. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพียงพอ  ( x = 4 .57) และ 
2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม ( x =4.53)  

 ค่าดัชนี PNI สภาพปัจจุบัน และความคาดหวัง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดมี ภาพรวม
มีค่าดัชนี PNI เท่ากับ 0.42 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ามีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นตั้งแต่  0.27 - 0.65  มี
ข้อรายการที่เป็นความต้องจ าเป็นที่มีค่าตั้งแต่ 0.30 จ านวน 16 รายการ โดยมีข้อรายการที่มีค่าคะแนนสูงสุด 3 
ล าดับแรก คือ 2. งบประมาณ เพียงพอ เหมาะสม (PNI modify=0.65)  6. การบริหารจัดการครู ได้ครบทุกชั้นเรียน  
(PNI modify=0.63) และ 11. ครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก หรือ ความถนัด (PNI modify=0.62) และ มีข้อรายการ
ที่มีค่าคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย คือ  15. ครูมีความสามารถ และ ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  (PNI modify= 0.34)  18. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากชุมชน  (PNI modify=0.33) และ 7. 
นักเรียน อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น  (PNI modify=0.32) 

 3.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมปลำยเปิด  
                  แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ     
         ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นในการขับเคลื่อนนโยบาย
โรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ผู้แทนหรือบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก  ได้
แสดงความคิดเห็นด้วย ดังนี้   

 1.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นผู้แทนหรือบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาผู้อ านวยการ  
เห็นด้วย  เพราะ ท าให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนให้ดี

ขึ้น ครูครบชั้น ครบวิชา มีสื่อนวัตกรรมที่ครบถ้วน ส่งผลดีต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียน  ไม่เห็นด้วย เพราะ 
บริบทของโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ควรมีการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน มากกว่าการควบรวม ด้าน
ความปลอดภัยในการเดินทางและวัฒนธรรมของนักเรียนแตกต่างกัน  ผู้ปกครองไม่สะดวกในการรับส่ง  
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 2.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
        เห็นด้วย เพราะ ท าให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ ประหยัดงบประมาณ  
ครูครบชั้น และได้สอนตรงตามวิชาเอก นักเรียนจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร  ไม่เห็นด้วย 
เพราะ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น บริบทของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ  
ความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียน ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ความปลอดภัยในการเดินทางไปเรียนค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึน 

 3.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้แทนชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  เห็นด้วย เพราะ เป็น
การเพ่ิมศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน เป็นการปรับเปลี่ยนการสอนของครูให้ดีขึ้น นักเรียน
มีโอกาสเรียนครบหลักสูตร ไม่เห็นด้วย เพราะ โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ดีอยู่แล้ว การเดินทาง 
วัฒนธรรม ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ผู้ปกครองยากจน นโยบายไม่ชัดเจนมีปัญหาในการรับ-ส่ง
นักเรียน 
  4.  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้แทนผู้ปกครอง เห็นด้วย เพราะ เป็นการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ท าให้มีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ไม่เห็นด้วย เพราะ โรงเรียนที่มีนักเรียน 100 คนขึ้นไป
น่าจะคงสภาพไว้ การเดินทางความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งหน้าหนาว หน้าฝน  เป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครอง 
  5. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  ผู้แทนผู้ปกครอง  เห็นด้วย  เพราะเป็นการยกระดับ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา ลดงบประมาณภาครัฐ  บุคลากรจะมีความพร้อม  นักเรียนมีเพ่ือนเพ่ิม มีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น ไม่เห็นด้วย ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  ความปลอดภัยและการเดินทางของนักเรียน   

 ๖. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  สถานภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียน / ครู โรงเรียนขนาดเล็ก  
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เห็นด้วย เพราะ เป็นการบริหารจัดการที่คุ้มค่า สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพ ได้ครบทุกด้าน ท าให้มีครูครบชั้น สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ไม่เห็นด้วย  โรงเรียนยังมีการบริหาร
จัดการได้อย่างมีคุณภาพ การควบรวมต้องดูบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน   การเดินทาง ความปลอดภัย 
นักเรียนมีฐานยากจน  โรงเรียนเป็นสมบัติของชุมชน ผู้ปกครองมีฐานะยากจน เป็นการสร้างภาระ และโรงเรียนที่ไป
เรียนรวมอยู่ไกล ไม่สะดวกในการเดินทาง 

 ๗. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  สถานภาพ อ่ืน ๆ  เห็นด้วย ควรมีการสนับสนุน โรงเรียนหลัก 
ด้านงบประมาณ แต่งตั้งบุคลากรให้เพียงพอ  ท าให้ครูครบชั้น ครบทุกวิชา นักเรียนจะได้เรียนกับครูที่หลากหลาย ลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เปลี่ยนที่เรียน ไม่เห็นด้วย เพราะ โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ ด้านค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย อยากให้เรียนในชุมชนตนเอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ต้องให้ความ
เห็นชอบด้วย 

 

ตอนที่  2 ผลการศึกษารูปแบบศึกษารูปแบบการควบรวมโรงเรียน  
  การศึกษาในระยะที่ 2 ได้ท าการศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีการควบ
รวมและมีวิธีปฏิบัติที่ดี ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียน 2) ครูผู้สอน 3) ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา 
ตัวแทนผู้ปกครอง และ 4) นักเรียน  รวมทั้งสิ้น 167 คน เป็นชาย 84 คน หญิง 83 คน อายุ ระหว่าง 21-29 ปี 
จ านวน 5 คน 30-39 ปี จ านวน 14 คน 40-49 ปี จ านวน 45 คน 50 ปีขึ้นไป จ านวน 55 คน  
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3.5 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงเรียน  

       ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีการควบรวมกันมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 12 โรงเรียนมีผู้บริหารที่สัมภาษณ์ จ านวน 11 คน (โรงเรียนหนองบัวนอกไม่มีผู้บริหาร)  ผู้บริหารโรงเรียน
อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 5 คน และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 6 คน มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร  ไม่
เกิน 5 ปี จ านวน 1 คน 5-10 ปี จ านวน 4 คน 10-15 จ านวน 3 คน และ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน  สามารถ
สรุปผลการสัมภาษณ์  ดังนี้   
  3.5.1 รูปแบบการควบรวม     
  รูปแบบการควบรวมโรงเรียนเกิดจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ให้มี
การพิจารณาด าเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในต าบลเดียวกันน้อย
กว่า 6 กิโลเมตร  ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพ่ิมสูงขึ้น มีครูครบชั้น   เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ   
ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการควบรวมโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยสนับสนุนค่าพาหนะนักเรียน และงบประมาณส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
  การควบรวมเกิดจากนโยบายและความสมัครใจของทั้งสองโรงเรียนที่จะควบรวมกัน ผู้บริหาร
โรงเรียน ท าความเข้าใจกับ ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ นักเรียน ให้เห็นผลทางด้าน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งที่คุณภาพและตัวผู้เรียน  
  มีการประชุมร่วมกันระหว่างโรงเรียน ที่จะควบรวม  สร้างข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับงานโรงเรียน ๔ 
งาน  ได้แก่ งานบริหารงบประมาณ งานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป และงานวิชาการ ทุกโรงเรียนจะมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการจัดเอกสารทางราชการโดยแยกออกจากกันเป็นของแต่ละโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนมีการ
ปรึกษาหารือกันในงานวิชาการเป็นหลัก ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับ หลักสูตร การจัดครูผู้สอน ส าหรับการด าเนินการด้าน
งบประมาณ  ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับพาหนะรับส่งนักเรียน อาหารกลางวัน นมโรงเรียน  แต่ละโรงเรียนจะ
ด าเนินการเอง ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนได้มีวางแผนการท างานเพ่ือให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และมีการปรึกษาหารือ 
ประเมินสถานการณ์การควบรวม เป็นระยะ เพ่ือตัดสินใจในการปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการ  ก า ร ค ว บ ร ว ม
โรงเรียนที่พบมี 3 รูปแบบ ดังนี้  
    รูปแบบที่ 1 เล็กรวมเล็ก เรียนรวมที่โรงเรียนหลักเสมือนเป็นโรงเรียนเดียว  เป็นการน านัก เรียน
โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป โดยให้โรงเรียนที่มีความ
พร้อมเป็นโรงเรียนหลักในการบริหารจัดการเสมือนเป็นโรงเรียนเดียวกัน  มีการบริหารจัดการให้  นักเรียน   ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน  ไปรวมกันที่โรงเรียนหลัก บริหารจัดการโดยผู้บริหารโรงเรียนหลัก ทั้ง 4 งาน แต่ท าหลักฐานที่
เป็นทางการแยกกันให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ การบริหารจัดการในรูปแบบนี้ เขตพ้ืนที่การศึกษาจะ
แต่งตั้งผู้อ านวยการโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งรักษาการในต าแหน่งอีกโรงเรียน (กรณีไม่มีผู้อ านวยก ารโรงเรียน) 
โรงเรียนที่มาควบรวมในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 40 ไม่มีผู้อ านวยการโรงเรียน/ครู  โรงเรียนที่
บริหารจัดการในรูปแบบนี้ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร (ควบรวมกับเชียงงามวิทยาคาร และโคกก่อง
ราษฎร์นุกูล) บ้านขมิ้น (ควบรวมกับ บ้านขมิ้นสาขาภูเงิน) บ้านหาดทรายมูล (ควบรวมกับ พิมูลวิทยา เดชอุดมพิทยา
คม)  สามเพ่ือนพัฒนา (ควบรวมกับ หนองห้าง)  
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 รูปแบบที่ 2  เล็กรวมเล็ก ช่วยกันสอน เป็นการน านักเรียนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้น
ไปมาควบรวมกัน รูปแบบนี้พบว่า จะมีผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง โดยแต่ละโรงเรียนมีการตกลงร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอน  กล่าวคือ คงนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลไว้ที่โรงเรียน ส าหรับระดับประถมศึกษามีการปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรของโรงเรียน โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เหมือนกัน  แต่รายวิชา
เพ่ิมเติมแต่ละโรงเรียนจะพิจารณาจัดท าเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียน ๆ ในการจัดครูเข้าสอนตามชั้น
จะมีวางแผนร่วมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนเป็นปีๆ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์  และมีรายละเอียดอ่ืนๆ ที่มี
ความแตกต่างกันไป ตามข้อตกลงกัน เช่น  การจัดท าเอกสารของชั้นเรียน การจัดกิจกรรมนักเรียน  (ไหว้ครู ทัศน
ศึกษา กิจกรรมวิชาการ ฯลฯ) การสอนซ่อมเสริม การวัดและประเมินผล ได้มีการก าหนดและตกลง มอบหมายกัน
อย่างชัดเจน  รวมทั้ง การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  การจัดพาหนะ
รับส่งนักเรียน งบประมาณ บุคลากร แยกกันบริหารจัดการโดยแต่ละโรงเรียนต้องแยกกันท าเอกสารทางราชการ  
โรงเรียนในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่รวมกันได้มากกว่า 5 ปีการศึกษา และแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรการในการสอนซ่อมเสริม 
การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ การปลูกฝังให้รักและผูกพันกับโรงเรียนตนเอง โรงเรียนในรูปแบบนี้ ได้แก่ 
โรงเรียน กลางหมื่นสงเคราะห์ (ควบรวมกับ หนองหัวช้าง)  ค าประถมนิคมสงเคราะห์ ควบรวมกับ นิคมล าปาว
วิทยาคม หนองบัวกลาง ควบรวมกับ หนองบัวนอก   
    รูปแบบที่ 3 เล็กรวมกลาง เรียนรวมที่โรงเรียนหลักเสมือนเป็นโรงเรียนเดียว  เป็นการน านักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกับโรงเรียนขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป โดยให้โรงเรียนขนาดกลาง
ซึ่งมีความพร้อมมากกว่าเป็นโรงเรียนหลักในการบริหารจัดการเสมือนเป็นโรงเรียนเดียวกัน  มีการบริหารจัดการให้  
นักเรียน   ครู และบุคลากรในโรงเรียน  ไปรวมกันที่โรงเรียนหลัก บริหารจัดการโดยผู้บริหารโรงเรียนหลัก ทั้ง 4 งาน 
แต่ท าหลักฐานที่เป็นทางการแยกกันให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   โรงเรียนที่มาควบรวมในลักษณะนี้ ส่วน
ใหญ่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 40 บุคลากรทุกประเภทในโรงเรียน จะมารวมกันที่โรงเรียนหลัก   โรงเรียนที่บริหาร
จัดการในรูปแบบนี้ ได้แก่ โรงเรียน กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา (ควบรวมกับบ้านโนนส าราญ)  บ้านห้วยผึ้ง (ควบรวมกับ 
บ้านพรหมสว่าง ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์)  
 

  3.5.2 ปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลให้โรงเรียนควบรวมกันได้  
  1) ด้านการบริหาร ผู้บริหาร สร้างความเข้าใจกับครู นักเรียน และชุมชน ให้เข้าใจ

เป้าหมายของการควบรวมโรงเรียนเป็น นโยบายของกระทรวงเพ่ือให้ครูครบชั้น และเพ่ือคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน การบริหารจัดการของผู้อ านวยการโรงเรียน มีการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนที่น าไปเรียนรวมกัน
เป็นระยะ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนอยู่โรงเรียนเป็นประจ า และให้
ความส าคัญกับครูผู้สอนให้เอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการบุคลากรเน้นการท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจ แก่ครูผู้สอน ไม่สร้างความแบ่งแยกระหว่างโรงเรียน สร้างเสริมเจตคติที่ดีระหว่าง 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน  

  2) ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนไม่เลือกปฏิบัติ ดูแล
เอาใจใส่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ มีครูผู้สอนจบตรงตามวิชาเอก 
โดยเฉพาะวิชาที่มีการสอบ O-NET (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์)  และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทใน
การจัดการเรียนการสอน    
   3) ด้านชุมชน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนมารวมให้เห็นถึง
ความส าคัญจ าเป็นในด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งต้องมีครูครบชั้น โรงเรียนต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของผู้เรียนให้
เห็นเป็นที่ประจักษ์  
 



 
 

การศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็พื้นท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ หนา้ ๔๙ 

 

  3.5.3 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการควบรวม 
  1) ด้านการบริหารจัดการ พบปัญหา ในเรื่องงบประมาณค่าพาหนะ   ความปลอดภัยของรถรับส่ง
นักเรียน การรวมกันแล้วครูไม่ครบชั้น (มี 1 โรงเรียน)  ในกรณีที่โรงเรียน  รูปแบบที่ 2  เล็กรวมเล็กเรียนช่วยกันสอน  
มีผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่ง  ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการควบรวม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับมาก  
  2) ด้านชุมชน มีความกังวล ในเรื่องความปลอดภัยนักเรียน  
 

     3.6 ผลกำรสัมภำษณ์ครูผู้สอน 
  จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 โรงเรียน จ านวนครู 36 คน เป็นเพศชาย 
12 คน หญิง 24 คน จ าแนกตามอายุ 21-29 จ านวน 3 คน 30-39 จ านวน 7 คน 40-49 จ านวน 7 คน 50 ปี
ขึ้นไป จ านวน 19 คน ประสบการณ์ในต าแหน่ง ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 7 คน 5-10 จ านวน 7 คน 10-15 จ านวน 6 
คน และ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน 
  3.6.1 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนของครู 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูใช้รูปแบบการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ ครูผู้สอน
หลังจากรวมกันแล้ว ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3 ) ส่วนใหญ่จะสอนประจ าชั้น และในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) จะสอนเวียน
เพ่ือให้นักเรียนได้ ได้รับความรู้จากครูในสาขาวิชาที่ตรงวิชาเอก เช่น การสอนโดย ใช้ e-Learning   eDLTV  DLTV  
การเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ครูผู้สอนมีการสอนซ่อมเสริม ทบทวนบทเรียน สอนย้ าซ้ าทวนหลายรอบ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น และในช่วงการสอบ O-NET จะมีการติว เข้ม / ทบทวน
เนื้อหาแบบเข้มข้น นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อออนไลน์ มีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ส าหรับเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้   

 3.6.2 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการควบรวมโรงเรียน 
                  ส่งผลให้ครูครบชั้น มีครูตามวิชาเอกที่เป็นวิชาสอบ O-NET  นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่

อย่างทั่วถึง ผู้บริหาร คร ูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาควบรวม สามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกัน นักเรียน
มีสังคมที่กว้างขึ้น  มีการสื่อสารพบปะพูดคุยกัน ตลอดเวลา  และพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง บุคลากร
ท างานร่วมกันได้ไม่มีความขัดแย้ง นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไป
เรียน อยู่บ้างครูต้องเอาใจใส่และให้ความรักปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน  

 3.6.3  ปัจจัยที่ท าให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรวมได้อย่างต่อเนื่อง  
  1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน   
  2) ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ทุ่มเทให้กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน  
  3) บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง ให้ความเสมอภาคกับ
นักเรียนทุกคน ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งภายในโรงเรียน 
  4) กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าใจ และ มีความเชื่อมั่น ศรัทธา 
ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร และครู 
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 3.7  ผลกำรสัมภำษณ์ตัวแทนชุมชน กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ปกครองนักเรียน    
       ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน จ านวน 24 คน กรรมการศึกษา จ านวน 24 คน และผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 24 คน รวมจ านวน 72 คน  เป็นเพศ ชาย 37 คน หญิง 35 คน  อายุระหว่าง 21-29 ปี 2 คน 
30-39 ปี 7 คน 40-49 ปี 33 คน และ 50 ปีขึ้นไป 30 คน พบว่า ตัวแทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้ปกครองนักเรียน ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ฐานะ ยากจน – ปานกลาง โรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มี
การคมนาคมสะดวก  

      ตัวแทนชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่านโยบายการควบรวม
โรงเรียน เป็นนโยบายที่ดีเพราะ การเรียนรวมกันจะท าให้ครูเพียงพอ ครบชั้น นักเรียนจะมีเพ่ือนเยอะขึ้น และมีความ
พึงพอใจกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่สูงขึ้น  ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมทุกอย่าง
ของโรงเรียน และยินดีปฏิบัติตามให้ความร่วมมือพร้อมที่จะสนับสนุนร่วมมือกับทางโรงเรียน ก่อนที่จะด าเนินการควบ
รวม  ผู้บริหารมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ชุมชนเห็น
ประโยชน์ของการเรียนรวมกัน  ไว้วางใจให้ครูจัดการศึกษา เพราะต้องท ามาหากิน ไม่มีเวลาในการสอนบุตรหลาน  
ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่าง ปฏิบัติตามได้หากไม่มีการยุบเลิกโรงเรียน  
    

                   3.7.1  ปัจจัยที่ส่งผลให้การเรียนรวมเกิดความยั่งยืนและการมีประสิทธิภาพ 
    1) ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียน  
    2) ความร่วมมือของโรงเรียนหลักและท่ีมาควบรวม  
    3) ครูผู้สอนมีคุณภาพตั้งใจสอนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชน  

   3.7.2 ปัญหาอุปสรรค  
     1) ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยการเดินทางของนักเรียน รถรับส่งบางแห่งไม่

เหมาะสมใช้เวลาเดินทางนาน  
     2) การต่อต้านนโยบายการควบรวม เพราะ กังวลว่าถ้าไปเรียนรวมกับที่อ่ืนโรงเรียนจะถูกยุบ

ในที่สุด ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดข้ึน เพราะ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นสถานที่ ๆ จะต้องอยู่คู่กับหมู่บ้านชุมชน ตลอดไป    

     3.8  ผลกำรสัมภำษณ์นักเรียน  
        ผลการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน 51 คน แยกเป็น เพศชาย 26 คน 
หญิง 25 คน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครอง ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ เครือญาติ พ่อแม่หย่าร้างกัน พ่อ/
แม่ จะมีการแต่งงานใหม่  นักเรียนได้เงินไป โรงเรียนเฉลี่ยคนละประมาณ 20 – 30 บาท การเดินทางไปเรียนจะมีรถ
รับส่ง แต่ก็มีบางคน ครอบครัวเดินทางมาส่ง นักเรียนบางแห่ง ผู้อ านวยการมีนโยบายให้เข้าแถวเคารพโรงเรียนตอน
เช้าที่โรงเรียน และมาท ากิจกรรมต่อหลังเลิกเรียนที่รถรับส่งมาส่ง (ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนรูปแบบที่ 2 เล็กรวมเล็ก
เรียนช่วยกันสอน  
        นักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้มาเรียนรวมกัน ชอบครูใจดี ครูที่มีกิจกรรมให้ลงมือปฏิบัติ   นักเรียนได้
รู้จักเพ่ือนใหม่ ไม่มีการแบ่งแยกว่ามาจากคนละบ้าน ไม่รู้สึกว่าการเดินทางล าบากหรือใช้เวลานาน ผู้ปกครองจะส่ง
เด็กข้ึนรถรับส่งนักเรียนทุกวัน แต่มีบางโรงเรียนเด็กสะท้อนว่า รถรับส่งคันเล็กนักเรียนนั่งกันเบียดกัน  นักเรียนอยาก
เรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้านตนเอง ถ้าเป็นไปได้       
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