
 
 

บทที� 5 

สรุปผลการวจิยั  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

การวิจยัเรื� อง”การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น”  มีวตัถุประสงคที์�สาํคญั 3 ประการ คือ 

1. เพื�อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมี

ส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 2. เพื�อศึกษารูปแบบในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วน

ร่วมที�ผา่นมาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 3. เพื�อสังเคราะห์รูปแบบที�เหมาะสมในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาด

เล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานที�ปฏิบติัหน้าที�ในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 374 คน 

สุ่มเลือกตวัอย่างโดยใช้เทคนิคการเลือกตวัอย่างแบบแบ่งชั�นภูมิ (Stratified Random Sampling)  

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั ซึ� งแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที� 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาและ

แนวทางการบริหารจดัโรงเรียนขนาดเล็กแบ่งเป็นการบริหารงาน 4 ดา้นคือ งานวิชาการ งานบริหาร

ทั�วไป งานงบประมาณ และงานบริหารบุคคล ส่วนใหญ่พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย วุฒิ

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาโท และดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระยะ 5 ปี 

ภูมิภาคที�ตั�งของโรงเรียนอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที�สุด และอายุของโรงเรียนอยูใ่นระยะ 

40 ปีขึ� นไป ทั�งความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเกี�ยวกับปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียน 

ขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นด้านการบริหารงานทั�วไป 

พบวา่ ปัญหาสูงสุด คือ การดาํเนินงานธุรการในโรงเรียน รองลงมา คือ การพฒันาเทคโนโลยีและ

ระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร  ส่วนงานดา้นวชิาการนั�น การพฒันาหลกัสูตรอยา่ง

ต่อเนื�องพบวา่ มีปัญหามากที�สุด รองลงมาคือ การส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูนาํระบวนการวิจยัมาใช้

ในการจดัการเรียนการสอน  สําหรับการจดัสรรงบประมาณให้กบัโรงเรียนขนาดเล็กนั�น ปัญหา

สูงสุดคือ การจดัสรรงบประมาณใหเ้หมาะสมกบัภาระงานของโรงเรียน รองลงมา คือ การวิเคราะห์

ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ส่วนการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
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โรงเรียนโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบที�เกี�ยวขอ้งนั�น เป็นปัญหาน้อยที�สุด การบริหารงานบุคคล

นั�น การขาดแคลนครูในวชิาเอกที�โรงเรียนขนาดเล็กตอ้งการมากที�สุด รองลงมาคือเรื�อง อตัรากาํลงั

ครู 

 กลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มในการวิจยัเชิง

คุณภาพ คือ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารองค์กร ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารองคก์รปกครองทอ้งถิ�น 

ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบริหารการศึกษา กลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถิ�น 

ผูป้กครอง เครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก และกลุ่มองคก์รนอกระบบ (NGO)  ส่วนใหญ่จะเห็นดว้ยกบั

การยุบหรือควบควบรวมโรงเรียนเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพกบัการบริหารจดัการงานทั�ง 4 ดา้น คือ 

งานบุคคล วิชาการ งบประมาณ และงานทั�วไป  ซึ� งจะตอ้งให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมถึงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเพื�อระดมทรัพยากรจาก

ทุกภาคส่วน เพื�อนาํไปพฒันาคุณภาพให้เป็นโรงเรียนดีในชุมชนโดยตอ้งบูรณาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ�มทกัษะการบริหารให้กับผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ทั� งการจดัสรร

งบประมาณการศึกษาให้อย่างทั�วถึงและเสมอภาค รวมถึงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน จากระดบันโยบายสู่ผูป้ฏิบติันั�นจะตอ้งมีความชดัเจนและต่อเนื�องที�สําคญัตอ้ง

มีแผนรองรับและตอ้งมีการดาํเนินการตามยุทธศาสตร์เพื�อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กในทุกขั�นตอน

เพื�อแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั รวมถึงการบริหารจดัการงานทั�ง 4 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้เพื�อเป็นปัจจยั

ส่งผลต่อความสําเร็จในการนาํนโยบายไปแกปั้ญหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยยึดหลกั

นิติธรรม คุณธรรม การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส และความคุม้ค่า 

 

5.2 อภิปรายผล 

 การศึกษา “การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น” มีประเด็นสาํคญัที�จะนาํมาอภิปรายผล ดงันี�  

 1. การบริหารงานด้านบุคคล  ที�เป็นปัญหาในการบริหารจดัการคืออตัราครู ที�เป็น

จุดอ่อนและอุปสรรคในการพฒันาโรงเรียน เพราะบุคลากรครูขาดความรู้ในวิชาเฉพาะ หรือสาขา

วิชาเอกเฉพาะดา้น ที�สําคญัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก หรือผูอ้าํนวยการโรงเรียนจะตอ้งเป็นผูที้�มี

วิสัยทศัน์ในการเปลี�ยนแปลงและพฒันาหลกัสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนตลอดเวลา 

รวมถึงบุคลากรครูจะต้องมีจิตสํานึกและอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื�อนักเรียนและการศึกษา

ผลการวิจยัดงักล่าวนี�สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Plateman (1976 ) อา้งถึงใน ติน ปรัชญพฤทธิ�  

(2553) ซึ� งไดศึ้กษา การบริการพฒันา ในทฤษฏีความเป็นผูน้าํ จะเน้นความเป็นผูบ้ริหารให้มีส่วน

ร่วมเพื�อการประกันคุณภาพการบริหารงานที�ดีสร้างผูบ้ริหารที�มีภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์สามารถ
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บริหารงานไดอ้ย่างยืดหยุ่น  และผลการศึกษาของ  ปัญญา แกว้กียูร และคณะ (2545) ซึ� งไดศึ้กษา 

การบริหารจดัการศึกษาในรูปแบบการใชโ้รงเรียนหรือเขตพื�นที�เป็นฐานและสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฏีของEpstein (1995) Sanders (1999) 

 2. การบริหารงานดา้นวชิาการ หลกัสูตรเป็นปัจจยัหลกัที�ส่งผลกระทบต่อแผนการสอน

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก เนื�องจากคุณภาพนั�นขึ�นอยู่กบัตวัชี� วดั คือ O-Net ฉะนั�น โรงเรียน

ขนาดเล็กจึงควรใชห้ลกัสูตรเฉพาะหรือหลกัสูตรบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัโรงเรียนที�อยูใ่นทอ้งถิ�น 

ผลการวิจยัดังกล่าวนี�  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศกัดิ�  ศรีมาโนชย์ (2542) ซึ� งได้ศึกษา

บทบาทหน้าที�และเป้าหมายของการจดัการศึกษาและหลักสูตรประถมศึกษาในการมุ่งพฒันา

คุณภาพของนกัเรียนให้เป็นไปตามความคาดหวงัทั�งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิรินทร์รัตน์  

ทองปาน (2544) ไดศึ้กษาเรื�อง “รูปแบบและบทบาทการมีส่วนร่วมที�พึงประสงคข์องผูป้กครอง : 

ศึกษาเฉพาะกรณีผู ้ปกครองที� เป็นกรรมการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การ

พฒันาการเรียนการสอนและหลักสูตรต้อสอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ�น และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ Epstein (1995) Sanders (1999) 

 3. การบริหารงานงบประมาณ ในปัจจุบนัการจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอเพราะตอ้ง

ดูที�เกณฑ์รายหัวของเด็กนักเรียนเป็นหลัก  รวมถึงการใช้งบประมาณในเรื� องของสื�อและวสัดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอนการซ่อมแซมอาคารเรียน สาธารณูปโภค ในโรงเรียนขนาดเล็กมีขอ้จาํกดั 

จึงกนัดาร และขาดแคลน ตอ้งขอความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ เขา้มามี

ส่วนร่วม ผลการวจิยันี�สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิธาน พื�นทอง (2548) ไดศึ้กษาเรื�อง ขอ้เสนอเชิง

นโยบายเพื�อพฒันาศกัยภาพโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า งบประมาณที�

จดัสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงพฒันาโรงเรียน จะตอ้งมีการประสานงาน

อยา่งใกลชิ้ด เพื�อใหชุ้มชนช่วยระดมทุนทรัพยแ์ละแรงงาน และผลการศึกษาของ Louise (1998) ได้

ศึกษาเรื� อง ความพึงพอใจของผูป้กครอง และชุมชนในการมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม 

พบวา่ ผูป้กครองและชุมชนตอ้งการเขา้ไปเป็นหุน้ส่วนในการช่วยเหลืออยา่งเท่าเทียมกนั ทั�งยงัสอด

แลว้กบัแนวคิดทฤษฏีของ Epstein(1997) 

4. การบริหารงานทั�วไป  ในโรงเรียนขนาดเล็กนั�นมีทรัพยากรน้อย คนที�มีกาํลงัน้อย 

ฉะนั�นการจดับุคลากรที�ช่วยเหลือครูในดา้นธุรการจึงยงัไม่เหมาะสม เนื�องจากขาดแคลน ยากจน  

ไร้โอกาส ขาดโอกาส ที�สาํคญัผูที้�มาทาํหนา้ที�ครูธุรการนั�นตอ้งครูผูส้อนดว้ย  ผลการวิจยัสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ นาวิน อรุณไพร (2550) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี พบวา่  การบริหารงานทั�วไปมี

ความสําคญัมากที�สุด ในการกาํกบัดูแลโดยจดัหาบุคลากรมาเพิ�มให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 

และจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาเสริมเพื�อใหค้วามรู้กบันกัเรียนมากขึ�น 
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5.  ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของชุมชุนดว้ยการจดั

กิจกรรมและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน เพื�อให้เกิดความผูกพนัระหว่าง

โรงเรียนและชุมชนที�ในอดีตเกิดจากความร่วมมือระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน (บ ว ร ) จึงจะทาํให้

เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมที�ตอ้งเขา้มาร่วมมือ ผลการวิจยัสอดคล้องกบัการศึกษาของ วิชิต 

นนัทสุวรรณ และจาํนง แรกพินิจ (2541) เรื�อง บทบาทของชุมชนกบัการศึกษา พบวา่ การศึกษาใน

ระดับชุมชนจะเป็นวางรากฐานของการพฒันาสังคมไทยที�มั�นคงและย ั�งยืน และสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Delaney (2000) ไดศึ้กษาความร่วมมือของผูป้กครอง และสมาชิกในชุมชน พบว่า 

การเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดบัทอ้งถิ�น 

เน้นทศันะของผูป้กครองเกี�ยวกบับทบาทในฐานะเป็นตวัแทนที�อยู่ในคณะกรรมการโรงเรียนตาม

ระบอบประชาธิปไตย สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ Deslandes (1999) Davies (2000)  

6.  ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การบริหารส่วนตาํบล 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เป็นกาํลงัสําคญัในการผลกัดนังบประมาณ บุคลากร วสัดุ

อุปกรณ์ กบัสถานศึกษา และบางทอ้งถิ�นมีการจดัสรรเป็นสัดส่วนให้กบัทอ้งถิ�นไวใ้นการบริหารจดั

การศึกษา เนื�องจากการศึกษาเป็นปรัชญาที�ทุกภาคส่วนตอ้งทาํ แต่บางทอ้งถิ�นไม่สามารถบริหาร

จดัการได ้ ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วเิชียร  อุฐบุญ (2543) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษาของประธานคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตาํบล จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า 

การมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองทอ้งถิ�นนั�นมีระดบัสูงมาก ทั�งการดาํเนินกิจกรรม การสนบัสนุน

ส่ง เส ริม  วา งแผ น แล ะติดตา ม ประ เ มิ นผ ล และ ส อดค ล้อง กับ ก า รศึ ก ษา ข อง  สม หวัง  

คนัธรส (2547) ศึกษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษา

จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ดา้นนโยบายการจดัองค์การศึกษา ดา้นการสนับสนุนงบประมาณ ดา้นที�

ปรึกษา ดา้นการติดตามตรวจสอบมาตรฐาน และผลการจดัการศึกษาในทอ้งถิ�นส่วนใหญ่ยงัไม่มี

ความพร้อม และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ Street (1998)& Ford , Follmer&Lita(1998) และ 

Trust  (1998)  รวมถึง Preedy(1993)  

 7. ดา้นวตัถุประสงค์ของนโยบาย  รัฐบาลได้กาํหนดนโยบายการศึกษาตอ้งเป็นเรื� อง

คุณภาพการศึกษาของเด็กเป็นเป้าหมายสําคัญ แต่บางครั� งในการปฏิบัติอาจไม่สอดคล้องกับ

นโยบาย สาเหตุที� เป็นเช่นนี� เพราะว่า โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีแผนการรองรับที�ชัดเจนในการ

ดาํเนินการทุกขั�นตอนที�จะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งจริง ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

ธีระ รุญเจริญ (2545) วิจยัเรื� อง สภาพปัญหาและการบริหารและการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย พบวา่  การใชค้ณะกรรมการโรงเรียนเพื�อประโยชน์ต่อการบริหารจดั

การศึกษายงัไม่สามารถทาํได ้เนื�องจากเป็นแนวคิดตามวฒันธรรมการปฏิบติัแบบเดิม ขาดความรู้ 

ความสามารถ และความชัดเจน และสอดคล้องกับการศึกษาMoseley (2000) ศึกษาเกี�ยวกับ
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องคป์ระกอบที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา่ โรงเรียนขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพตํ�ากวา่ และมีขอ้จาํกดัทางทรัพยากร 

 8. ดา้นมาตรฐานของนโยบาย   มาตรฐานการบริหารจดัการงบประมาณ และบุคลากร

ในโรงเรียนขนาดเล็กไม่เอื�อต่อการพฒันา จึงเป็นปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จในการนาํนโยบายไป

แก้ปัญหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา  ผลการวิจยัสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

รุ่ง แกว้แดง (2541) ไดศึ้กษา เรื�อง ปฏิวติัการศึกษาไทย พบว่า ตอ้งลดบทบาทและสัดส่วนความ

รับผดิชอบในการจดัการศึกษาของโรงเรียนลงและเพิ�มบทบาทของสถาบนัครอบครัวให้สูงขึ�น และ

สอดคลอ้งกบั สุวฒัน์ เงินฉํ�า (2541) ในรายงานการประชุมวิชาการ สํานกังานคณะกรรมการศึกษา

แห่งชาติ จากบทบญัญติัในมาตรา 289 ที�ตอ้งวางรากฐานการกระจายอาํนาจและการศึกษาตลอด

ชีวติ สถานศึกษาที�จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานตอ้งปรับการบริหารจดัการและโรงเรียนจะตอ้งมีสถาบนั

ที�สังคมทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ Shepard (1999)  และ 

Davies (2000) 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ทั�ง 4 ด้าน   

 1. ดา้นงานวชิาการ ตอ้งจดัทาํปฏิทินการพฒันาบุคลากรตลอดปีการศึกษาที�ชดัเจน และ

จดัทาํหลักสูตรที�เหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั�น

พื�นฐานเข้ามาสังเกตการณ์การสอนของครูอย่างน้อยภาคเรียนละ 10 ชั�วโมง และรัฐควรจัด

ค่าตอบแทน ทั�งควรต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตร

ทอ้งถิ�นและสรรหาวทิยากรทอ้งถิ�นเอง 

 2. ด้านงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานควรจดัทาํบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการสนบัสนุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึง

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรงบประมาณ งบอุดหนุนเป็นการเฉพาะ และให้ชุมชนระดมทรัพยากร

ดา้นงบประมาณเพื�อช่วยในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ที�สําคญัควรแกไ้ขระเบียบ กฎหมาย

การเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการสนบัสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน 

 3. ดา้นงานบุคคล ตอ้งประสานงานกบัมหาเถรสมาคมกาํหนดให้พระภิกษุนุชมชนเขา้

ไปให้ความรู้อบรมสั�งสอนนักเรียนในโรงเรียน ทั�งควรกาํหนดหลักเกณฑ์การจดัสรรบุคลากร

สาํหรับโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการเฉพาะ โดยครูมีจาํนวนไม่ตํ�ากวา่ 4 คน ตามสาขาวิชาเอกที�จาํเป็น 

ได้แก่ ปฐมวยั ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ  และชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหา

บุคลากรในสาขาที�ขาดแคลนตามความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
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ค่าตอบแทน รวมทั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรจา้งบุคลากรเขา้มาช่วยสอนในโรงเรียนขนาด

เล็ก 

 4. ดา้นงานบริหารทั�วไป ตอ้งจดัจา้งเจา้หนา้ที�ธุรการสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน

ละ 1 คนจดัระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับหลกัเกณฑ์การพิจารณา

เลื�อนขั�นเงินเดือนและการเลื�อนวิทยฐานะเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีการประชาสัมพนัธ์การ

ดาํเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื�องเพื�อให้ชุมชนรับทราบ และซ่อมแซม บาํรุงรักษาอาคาร

สถานที�  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นควรสนับสนุนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงซ่อมแซม

สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนดว้ย  

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเลก็กบัชุมชน 

 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กควรเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาทั�งในเรื�องความเป็นเจา้ของโรงเรียน การกาํกบัดูแลงบประมาณ และการสร้างเครือข่าย 

โดยกาํหนดกิจกรรมร่วมกนัของสมาชิกเครือข่ายในการพฒันาโรงเรียนโดยการให้ชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วม โดยผ่านรูปแบบของการทาํบนัทึกความเขา้ใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเน้น

ผูป้กครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมและเกิดกระบวนการพฒันาด้านต่าง ๆ ของการจดัการศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ค่านิยมและวฒันธรรมของชุมชนที�ประกอบด้วย บ้าน วดั โรงเรียน ที�มิได้ใช้

งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ยงัตอ้งดาํรงไวแ้ละไม่ควรยุบเลิกดว้ยทอ้งถิ�นที�มีบริบทและ

สภาพภูมิศาสตร์ที�แตกต่างกนั ทั�งยงัไม่เป็นการทาํลายระบบสังคมรากหญา้ของสังคมหรือชุมชน 

เพราะโรงเรียนขนาดเล็กต้องพึ� งพาทุกภาคส่วนด้วยความร่วมมือเพื�อให้โรงเรียนนั� นเกิด

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 

5.3.3 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของโรงเรียนขนาดเลก็กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

 การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กควรแต่งตั�งคณะทาํงานหรือกรรมการประสาน

นโยบายร่วมระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

เพื�อไกล่เกลี�ยแก้ไขปัญหา ปรึกษาในการวางแผน รับฟังความคิดเห็น หาขอ้มูล ร่วมเสนอความ

คิดเห็น ร่วมวเิคราะห์เนื�อหาวชิา เป็นกรรมการกิตติมศกัดิ�  รวมถึงร่วมสํารวจและเป็นคณะกรรมการ

ที�ปรึกษาทั�วไป  

 ส่วนครูและบุคลากรในโรงเรียนตอ้งทาํงานใกล้ชิดชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น โดยมีสัมพนัธภาพกบั พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ชุมชน และนกัเรียน โดยครูตอ้งสนใจนกัเรียน 

เพราะนกัเรียนจะเป็นผูสื้�อสารสําคญัที�นาํเรื�องราวของโรงเรียนไปบอกพ่อแม่ ผูป้กครอง ชุมชน อีก

ทั�งควรสร้างสัมพนัธภาพใหเ้กิดความสมํ�าเสมอในระดบันโยบายและใหเ้กิดการปฏิบติัที�ดี ส่วนของ 
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นกัวชิาการที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่ควรผกูขาดหรือแทรกแซงความคิด 

และควรเคารพทุกฝ่าย จะเป็นการพฒันาความสัมพนัธ์จากระดบัส่วนตวัสู่ระดบักลุ่มและสาธารณะ

ให้กวา้งขึ�น ทั�งการจดักิจกรรมใด ๆ ควรวางกฎที�ยืดหยุ่นต่อการระดมความร่วมมือของบา้นและ

ชุมชน เนน้การกระจายทรัพยากรของชุมชนมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการศึกษา 

 

 5.3.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัของโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เกิดจากความไม่พร้อมของโรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ตลอดถึงนโยบายในการสร้างการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานควรจะมี

นโยบายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ต่อเนื�องและ

ชดัเจน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมที�เป็นรูปธรรมในทางปฏิบติั มีองค์ประกอบที�สําคญั คือ วิธี

ทาํงานเป็นคณะ (Team Approach) คณะทาํงานจะเป็นมือปฏิบติังาน (Action Arm) โดยตอ้งจดัทาํ

บนัทึกความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ด้วยการหา

เงินทุนโดยจดัตั�งกองทุนเพื�อพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื�อให้โรงเรียนขนาดเล็กมีความ

คล่องตวัและแสวงหาความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น  ตลอดถึงการแบ่งภารกิจ

ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและทอ้งถิ�น อาทิ โรงเรียนตอ้งรับผิดชอบเรื�องการจดัครูและการเรียนการ

สอน ส่วนของชุมชน มีความรับผิดชอบในเรื�องอาหารกลางวนั ส่วนของทอ้งถิ�น มีการจดัรถรับ– 

ส่งนักเรียน เป็นต้น  รวมไปถึงต้องมีการพัฒนาแผนจากการมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน โดย

คณะทาํงานควรจะมีกาํหนดการในแต่ละปีและเผยแพร่ จดังานแสดงความกา้วหนา้ของการทาํงาน 

ให้ครู นักเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นทราบ และอาจมีการประชุมประจาํปีกบั

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 5.3.5 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั�งต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิจยัเจาะลึกถึงกระบวนการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  

  2. ควรมีการศึกษาวิจยัโรงเรียนขนาดเล็กที�ตอ้งมีหลกัสูตรเฉพาะ แบบบูรณาการ

ระหว่างหลกัสูตรสามญักบัหลกัสูตรทอ้งถิ�นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น  

  3. ควรมีการศึกษาวิจยัในเรื�อง สิทธิชุมชนในการจดัการศึกษา การกระจายอาํนาจ

ในการจดัการศึกษาให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตลอดถึงการจดัการร่วมกนัระหวา่งสํานกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ชุมชน และทอ้งถิ�น โดยจดัทาํโครงการนาํร่องในรูปแบบพิเศษ

ที�เหมาะสมแต่ละพื�นที�  

 


