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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาของการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2) เพื่อศึกษา

รูปแบบในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผา่นมาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อสังเคราะห์

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจ านวน 374 คน จาก 38 เขต

พื้นท่ีการศึกษาทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใชแ้บบสอบถามและวิธีการ

สัมภาษณ์ ทั้งยงัด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 10 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการก าหนด

นโยบายระดบัสูงของกระทรวงและระดบัสูงของกรม ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา เครือข่าย

เพื่อการศึกษาเด็กและการสนทนากลุ่ม จ านวน 14 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการ ครู ผูน้ าชุมชน 

ผูป้กครอง กลุ่มองคก์รนอกระบบ  
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 ผลการศึกษา พบว่า  การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
และองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน ยงัมีปัญหาเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา เช่น 
ปัญหาทางวิชาการค่อนขา้งต ่า ด้านบุคลากรขาดแคลนครูและไม่สามารถจดัครูให้ตรงวิชาเอกให้
ตรงกบัสาระวิชาการเรียนการสอนได ้ดา้นงบประมาณ ยงัมีการจดังบประมาณตามรายหวันกัเรียน
ซ่ึงยงัไม่สามารถสนองตอบการแกปั้ญหาให้กบัโรงเรียนขนาดเล็กไดท้ั้งดา้นนิเทศติดตามผลและ
ขวญัก าลงัใจยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่น่าพอใจ 
 รูปแบบในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีผ่านมาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ไดมี้การ
ด าเนินการในหลายรูปแบบทั้งการแสวงหาความร่วมมือ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา การจดัการเรียนการสอนแบบคละชั้น สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการเดินทางหรือจดัรถรับ – 
ส่งนักเรียน ตลอดถึงการจดัตั้ งโรงเรียนดีในชุมชนใกล้บ้านเพื่อยกระดับคุณภาพให้ผูป้กครอง
นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กน าลูกมาเขา้เรียนใน ทั้งยงัไม่ประสบความส าเร็จขาดความต่อเน่ืองใน
เชิงนโยบาย  ท าให้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพยงัไม่ดีพอยงัคงอยู ่ท  าให้ผูป้กครองบางส่วน
ยงัตอ้งส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองอยู ่ซ่ึงไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งและย ัง่ยนื 
 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาของโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบวา่ การแกไ้ขปัญหาตอ้งมีความยืดหยุน่ในการก าหนดรูปแบบ
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี วฒันธรรม และความพร้อมของแต่ละทอ้งถ่ิน ควรมีนโยบายให้มีความ
ชดัเจนและต่อเน่ืองในการแสวงหาความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนั ส่งเสริมให้มีแผนปฏิบติั
งานดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ให้สอดคลอ้งกนั เช่น ส่งเสริม
ใหมี้ระบบการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก การจดัระบบการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียนหรือ
การสอนแบบคละชั้น การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการจดังบประมาณในรูปแบบของ
กองทุนพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กให้ชุมชนและท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้วิทยากรในท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบา้น หรือครูท่ีเกษียณอายุราชการแล้วมาช่วยในการ
จดัการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และระบบการเรียนการสอนทางไกลผา่นดาวเทียมให้ถึงโรงเรียนขนาดเล็กอยา่งทัว่ถึง  ทั้งการจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัดว้ยการสร้างเครือข่ายพฒันาคุณภาพให้เกิดการระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาให้เกิดความอิสระและ
คล่องตวัให้เป็นโรงเรียนดีในชุมชน โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ บา้น วดั และโรงเรียน ท่ีแต่ละ
แห่งจะมีอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของทอ้งถ่ินสภาพภูมิศาสตร์และบริบทอ่ืนๆ ท่ี แตกต่างกนั ตลอด
ถึงการส่งเสริมสิทธิของชุมชนในเร่ืองการจดัการศึกษาของตนเอง และการกระจายอ านาจไปสู่
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินใหเ้ขา้มามีบทบาทในการจดัการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กใหม้ากข้ึน  
 



III 
 

TITLE  SMALL SCHOOLS  MANAGEMENT WITH    

  COMMUNITIES AND LOCAL ADMINISTRATIVE   

  ORGANIZATIONS PARTICIPATION 

KEYWORD  MANAGEMENT / PARTICIPATION 

STUDENT  POL.L/C  PENNAPA  CHUPONG 

THESIS  ADVISOR ASSOC. PROF. SOMCHAI SRISUTTHIYAKORN 

THESIS CO-ADVISOR DR. PITSANU  TULASUK 

LEVEL OF STUDY DOCTOR OF PHILOSOPHY IN PUBLIC  

  ADMINISTRATION 

FACULTY  GRADUATE COLLEGE OF MANAGEMENT 

  SRIPATUM  UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2013  

 

ABSTRACT 

The purposes of this research are to : 1) study the current situation and problems of 

the management of small schools with communities and local administrative organizations 

participation. 2) study management  problems  resolution of small  schools with communities and  

local administrative organizations participation of the Basic Education Commission. 3) synthesize 

appropriate model of management resolution of small schools with communities and local  

administrative organizations participation. The sample used in this study were drawn from 

respondents totaling 374 persons from 38 regions of educational areas all over the country,  

consisted of Director of small schools. Data were gathered via questionnaires and interviews, 

together with in-depth interviews of 10 persons _ _ specialists of educational management, 

specialists of institutions for children’s education, plus group discussion of 14 persons _ _ 

specialists of educational management, specialists of institutions, administrators of local administrative 

organization directors, heads of community, administrators, and outside organization group. 

It was found from this study that the management of small schools with communities 

and local administrative organizations participation, still encounter the issues of quality and 

efficiency in educational management of such problems as low academic educational undertaking 

and shortage of teachers and staff, assignment of could not meet the majors teaching of academic 
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content. The allocation of budget did not meet the requirement of the number of students in small 

schools. So also are the problems of  supervision and morale. 

As for an appropriate model for the resolution of small schools with communities and 

local administrative organizations participation, it was found that the solution would have the 

flexible plan specified for areas, culture, and local conditions. It should have a clear and 

continuous policy and educational cooperation, including management of education together with 

encouragement of educational plan, budget, personnel and general administration_ _ encouraging 

the development of personnel in the small schools, and proceeding of the system of learning 

centers, and teaching the mixed class. The use of appropriate technology, and budget in the form 

of development fund for the small schools should be encouraged Encouragement of the local 

speakers, scholars, or retired teachers to help in teaching. promotion of the use of educational 

technologies, such as the system of high speed Internet, and the system of distance learning via 

satellite to the small schools thoroughly should be in place There should exist a promotion of 

relationship, between the  development  network together with mobilization of resources from all 

sectors in order to increase the efficiency of independent educational  administration   vis  a\  vis  

streamlining good schools in the community using family, temple, and school as a basis for 

deliberative endeavor. 


