
 บทที� 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

  การวจิยัเรื�องการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น  ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ เพื�อเป็น

การสะทอ้นให้เห็นภาพของโรงเรียนที�ชดัเจนขึ�น โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอขอ้มูลในรูปของตารางและ

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัดงัต่อไปนี�  

 

4.1  ผลการวเิคราะห์จากการศึกษาเอกสาร 

  จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีหลักของการบริการสาธารณะ หลักการบริหาร 

หลกัการมีส่วนร่วมขอชุมชน บทบาทหนา้ที�ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมถึงงานวิจยัทั�งใน

ประเทศและต่างประเทศเรื�องของการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กนั�น มีความสอดคลอ้งกนัทั�งแนวคิดทฤษฏี และทฤษฏีจากพื�นที�ที�

เกิดขึ�น ผลการวิเคราะห์จากการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้นั�น แนวคิดการจดัการศึกษาดว้ยการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเติบโตขึ�นเรื�อย 

ๆ ในสังคมชนบทเพื�อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถิ�นหรือชุมชนภายใตแ้นวคิดการกระจาย

อาํนาจสู่ชุมชนและประชาสังคม ซึ� งตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะชุมชนรอบ

โรงเรียนที�จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาที�เหมาะสมกับท้องถิ�นหรือชุมชนนั�นๆโดย

กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและทอ้งถิ�น ซึ� งต้องปรับฐานคิดของครูและ

ผูบ้ริหารโรงเรียนใหย้อมรับการดาํรงอยูข่องความรู้ในทอ้งถิ�น สร้างเวทีความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั

ชุมชน ชาวบา้น รวมถึงองค์กรปกครองทอ้งถิ�น อย่างเท่าเทียมกนั มีกิจกรรมร่วมกนัโดยนาํเอาจุด

แข็งของทั�งฝ่ายโรงเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น มาแลกเปลี�ยน และเรียนรู้ต่อยอด

ร่วมกนั ภายใตบ้ริบทของแนวคิดการพฒันาแบบทนัสมยั (Modernism)โดยใหส้ถานศึกษามีบทบาท

เพื�อสร้างระบบการศึกษาที�เป็นประโยชน์ต่อวิถีของชีวิตชุมชน เพื�อให้บทบาทชุมชนเขา้มาร่วม

กํากับดูและสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ซึ� งจากงานวิจัยจากต่างประเทศ จะกล่าวถึง

ประโยชน์ที�เกิดจากการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นต่อการจดัการศึกษาหลายดา้น อาทิ ประโยชน์ต่อผูป้กครองและชุมชนที�มี

โอกาสรับรู้ปัญหาและความตอ้งการของนักเรียนอย่างชัดเจน นักเรียนมีความเชื�อมั�นและมีการ

ปรับปรุงพฤติกรรมการเอาใจใส่ต่อการเรียนรวมถึงมีทศันคติที�ดีต่อการเรียนของตนเพราะรับรู้ใน

ความคาดหวงัของครู ส่วนงานวิจยัในประเทศนั�น ส่วนใหญ่มองเรื�องของกระบวนการและแบบ
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แผนของการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจดัการศึกษาตามบริบทของชุมชนโดยใช้

แนวความคิดพื�นฐานในการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น เพื�อให้เกิด

รูปแบบในการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการจดัการศึกษาขั�น

พื�นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกนั 

 

4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.2.1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

บริหารทั�วไป 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

วชิาการ 

4.2.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

งบประมาณ   

4.2.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

บริหารบุคคล 

4.2.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อหาแนวทางในการพฒันาเกี�ยวกับการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 

4.2.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเรื�องการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นครั� งนี�  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บรวบรวมกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 374 คน  ดงัรายละเอียดในตารางที� 3 
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ตารางที� 3 แสดงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1.   เพศ 

      ชาย 

      หญงิ 

2.  วุฒิการศึกษา 

ตํ�ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

3.  ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

มากกว่า 10 ปี 

4.  ภูมิภาคที�ตั�ง 

ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 

ภาคใต้ 

5.  อายุของโรงเรียน 

ตํ�ากว่า 10 ปี 

10-20 ปี 

21-40  ปี 

40  ปีขึ�นไป 

 

350 

24 

 

0 

134 

225 

15 

 

169 

116 

89 

 

76 

155 

98 

45 

 

0 

10 

25 

339 

 

93.58 

6.42 

 

0 

35.82 

60.16 

4.02 

 

45.18 

31.01 

23.81 

 

20.32 

41.44 

26.20 

12.03 

 

0 

2.67 

6.68 

90.64 

 

 

จากตารางที� 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 93.58  

วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 60.16 ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง

ส่ ว น ใ ห ญ่ อ ยู่ ใ น ร ะ ย ะ  1-5 ปี  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  45.18 ภู มิ ภ า ค ที� ตั� ง ข อ ง โ ร ง เ รี ย น อ ยู่ ใ น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 41.44 และอายุของโรงเรียนอยูใ่นระยะ 40 ปีขึ�น

ไป คิดเป็นร้อยละ 90.64 
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี�ยวกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

บริหารทั�วไป 

จากการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเกี�ยวกบัดา้นงานบริหารทั�วไป ผูว้ิจยัไดน้าํมา

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ รายละเอียดแสดงในตารางที� 4  
 

ตารางที� 4  แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร    

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

บริหารทั�วไป 
 

ระดับปัญหาในการบริหาร 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 

1. การดําเนินงานธุรการในโรงเรียน 3.21 1.11 ปานกลาง 

2. การดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั� น

พื�นฐาน 

 

2.04 

 

1.05 

 

นอ้ย 

3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายข้อมูล

สารสนเทศเพื�อการบริหาร 

 

3.06 

 

1.21 

 

ปานกลาง 

4. การประสานงานกบัเครือข่ายเพื�อแสวงหา 

ความช่วยเหลอืทางการศึกษา 

 

2.48 

 

0.98 

 

นอ้ย 

5. การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน 2.16 1.10 นอ้ย 

6. การบํารุง  ดูแลรักษา  อาคารสถานที�  สภาพแวดล้อมให้

อยู่ในสภาพที�มั�นคง  ปลอดภัยเหมาะสมและพร้อมใช้งาน 

 

2.44 

 

1.19 

 

นอ้ย 

7. การพัฒนาอาคารสถานที�  สภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้  เอื�อต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

2.51 

 

1.13           

 

นอ้ย  
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ตารางที� 4  (ต่อ)  
 

ระดับปัญหาในการบริหาร 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 

8. การดําเนินการสํารวจและจัดทาํสํามะโนผู้เรียนที�จะเข้า

เรียนในสถานศึกษา 

 

1.79 

 

0.88 

 

นอ้ยที�สุด 

9.  การส่งเสริมและประสานงาน  การจัดการศึกษาในระบบ  

นอกระบบและตามอธัยาศัย 

 

2.01 

 

0.92 

 

นอ้ย 

10.  การส่งเสริมและดําเนินงานกจิการนักเรียน 2.05 0.95 นอ้ย 

11.  การวางแผนและดําเนินการประชาสัมพนัธ์งาน

การศึกษาตามแนวทางที�กาํหนด 

 

1.99 

 

0.89 

 

นอ้ย 

12.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 2.33 0.98 นอ้ย 

13.  การจัดให้บริการด้านอาคารสถานที�  วชิาการ  วสัดุ  

อุปกรณ์และอื�น ๆ แก่ชุมชน 

 

1.97 

 

0.92 

 

นอ้ย 

14.  การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและ

สถาบันอื�นที�จัดการศึกษา 

 

 

2.09 

 

 

0.94 

 

 

นอ้ย 

15.  การประสานงานราชการกบัเขตพื�นที�การศึกษาและ

หน่วยงานอื�น 

 

1.90 

 

0.96 

 

นอ้ย 

เฉลี�ยรวม 2.27 1.01 ปานกลาง 

 

จากตารางที� 4 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัปัญหาการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดา้น

งานบริหารทั�วไปโดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.27, S.D. =  1.01) เมื�อพิจารณาเป็น

รายขอ้พบวา่ขอ้ที�มีปัญหาสูงสุดคือ การดาํเนินงานธุรการในโรงเรียน  ( X = 3.21, S.D. = 1.11) 

รองลงมาคือ  การพฒันาเทคโนโลยแีละระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร( X = 3.06, 

S.D. = 1.21)  และขอ้ที�มีปัญหานอ้ยที�สุดคือ  การดาํเนินการสาํรวจและจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียนที�จะเขา้

เรียนในสถานศึกษา ( X = 1.79, S.D. = 0.88) 
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4.2.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี�ยวกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

วชิาการ 
 

ตารางที� 5  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

วชิาการ 

ระดับปัญหาในการบริหาร 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 

1.  การจัดหาสื�อและเทคโนโลยเีพื�อใช้ในการจัดการเรียน

การสอนที�ส่งเสริมให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.67 0.94 ปานกลาง 

2.  การจัดกจิกรรมเพื�อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี 

2.87 1.06 ปานกลาง 

3.  การจัดกจิกรรมเพื�อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ

ในการสื�อสาร 

2.46 0.96 นอ้ย 

4.  การจัดกจิกรรมเพื�อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ

ในการคิด 

2.80 0.95 ปานกลาง 

5.  การจัดกจิกรรมเพื�อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ

ในการแก้ปัญหา 

2.70 0.83 ปานกลาง 

6.  การจัดกจิกรรมเพื�อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ

ในการใช้ทกัษะชีวติ 

2.30 0.86 นอ้ย 

7.  การพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนื�อง 2.98 1.20 ปานกลาง 

8.  การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กบันักเรียน

อย่างเหมาะสม 

2.31 0.82 นอ้ย 

9.  การจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนให้กบันักเรียนอย่าง

เหมาะสม 

2.10 0.83 นอ้ย 

10.  การพฒันาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ทั�งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

2.63 1.07 ปานกลาง 

11.  การสร้างเครือข่ายเพื�อพฒันาหลกัสูตร 2.51 0.89 ปานกลาง 

12. การสร้างเครือข่ายเพื�อพฒันาการจัดการเรียนการสอน 2.36 0.81 นอ้ย 
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ตารางที� 5  (ต่อ) 

ระดับปัญหาในการบริหาร 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 

13.  การนิเทศกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างสมํ�าเสมอ 2.15 0.93 นอ้ย 

14.  การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนํากระบวนการวจัิยมาใช้  

ในการจัดการเรียนการสอน 

2.94 1.04 ปานกลาง 

15.  การจัดกจิกรรมซ่อมเสริมให้กบันักเรียนอย่าง

สมํ�าเสมอ 

1.98 0.79 นอ้ย 

16.  นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสื�อเทคโนโลยทีาง

การศึกษาอย่างทั�วถึง 

2.63 1.03 ปานกลาง 

17.  นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก

เท่าเทียมกบันักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ 

2.36 1.05 นอ้ย 

18.  นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดที�

มีคุณภาพ 

2.71 1.02 ปานกลาง 

19.  นักเรียนได้รับการศึกษาครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2.16 1.08 นอ้ย 

เฉลี�ยรวม 2.51 0.95 น้อย 

 

จากตารางที� 5 แสดงให้เห็นวา่  ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัปัญหาการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดา้น

งานวิชาการโดยรวม พบวา่ อยู่ในระดบันอ้ย ( X = 2.51, S.D. =  0.95) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ที�มีปัญหาสูงสุดคือ การพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเนื�อง ( X = 2.98, S.D. = 1.20) รองลงมา

คือ การส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูนาํกระบวนการวิจยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ( X = 2.94, 

S.D. = 1.04) และขอ้ที�มีปัญหานอ้ยที�สุดคือ การจดักิจกรรมซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนอยา่งสมํ�าเสมอ 

( X = 1.98, S.D. = 0.79) 

 

4.2.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี�ยวกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

งบประมาณ  
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ตารางที� 6  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

งบประมาณ 

ระดับปัญหาในการบริหาร 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 

1.  การดําเนินการจัดซื�อ  จัดจ้าง  และการตรวจสอบ

งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

1.81 0.95 นอ้ย 

2.  การจัดระบบการควบคุม  บํารุงรักษาและจําหน่ายพสัดุ

ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

1.98 0.89 นอ้ย 

3.  การจัดทาํบัญชีการรับจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 

1.78 0.89 นอ้ยที�สุด 

4.  การจัดทาํทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 1.91 0.85 นอ้ย 

5.  การวเิคราะห์ทิศทาง  ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา 

2.27 0.93 นอ้ย 

6.  การจัดทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 2.00 0.85 นอ้ย 

7.  การจัดทาํปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 1.79 0.81 นอ้ยที�สุด 

8.  การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 2.16 0.89 นอ้ย 

9.  การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 2.21 0.96 นอ้ย 

10.  การจัดทาํรายงานประจําปีและรายงานผลการประเมิน

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและสาธารณชน 

1.84 0.83 นอ้ย 

11.  การจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกบัภาระงานของ

โรงเรียน 

2.37 1.13 นอ้ย 

12.  การจัดสรรงบประมาณเพื�อพฒันาคุณภาพผู้เรียน 2.20 1.01 นอ้ย 

13.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียนโดย

ไม่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบที�เกี�ยวข้อง 

1.62 0.88 นอ้ยที�สุด 

เฉลี�ยรวม 1.99 0.91 น้อย 
 

จากตารางที� 6 แสดงให้เห็นวา่  ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัปัญหาการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดา้น

งานงบประมาณโดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 1.99, S.D. =  0.91) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ขอ้ที�มีปัญหาสูงสุดคือ การจดัสรรงบประมาณให้เหมาะสมกบัภาระงานของโรงเรียน ( X = 2.37, 
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S.D. = 1.13) รองลงมาคือ การวิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา ( X = 2.27, 

S.D. = 0.93)  และขอ้ที�มีปัญหานอ้ยที�สุดคือ การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของโรงเรียนโดย

ไม่ขดัต่อกฎหมายระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง ( X = 1.62, S.D. = 0.88) 

4.2.5  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี�ยวกับการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงานบริหารบุคคล 
 

ตารางที� 7  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นด้านงาน

บริหารบุคคล 

ระดับปัญหาในการบริหาร 
ระดับปัญหา 

X  S.D. แปลผล 

1.  การขาดแคลนอตัรากาํลงัครู 3.43 1.37 ปานกลาง 

2.  การขาดแคลนครูในวชิาเอกที�โรงเรียนต้องการ 3.70 1.16 มาก 

3.  การส่งเสริมข้าราชการครูให้มีหรือเลื�อนวิทยฐานะให้

สูงขึ�น 

1.67 0.92 นอ้ย 

4.  การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2.02 1.23 นอ้ย 

5.  การพฒันาข้าราชากรครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.93 0.85 นอ้ย 

6.  การเลื�อนขั�นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

2.27 1.33 นอ้ย 

7.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

1.74 0.79 นอ้ย 

8.  การดําเนินงานด้านวนัิยและการรักษาวนัิย 1.44 0.69 นอ้ยที�สุด 

9.  การส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.46 0.69 นอ้ยที�สุด 

10.  การได้รับการจัดสรรครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2.90 1.44 ปานกลาง 

11.  โอกาสที�นักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้จากครูที�มี

ความรู้  ความสามารถ 

2.34 1.07 นอ้ย 

เฉลี�ยรวม 2.26 1.05 น้อย 
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จากตารางที� 7 แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัปัญหาการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นดา้น

งานบริหารบุคคลโดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.26, S.D. =  1.05) เมื�อพิจารณาเป็นราย 

ขอ้พบวา่ขอ้ที�มีปัญหาสูงสุดคือ การขาดแคลนครูในวิชาเอกที�โรงเรียนตอ้งการ ( X = 3.70, S.D. = 1.16) 

รองลงมาคือ การขาดแคลนอตัรากาํลงัครู ( X = 3.43, S.D. = 1.37) และขอ้ที�มีปัญหานอ้ยที�สุดคือ  

การดาํเนินงานดา้นวนิยัและการรักษาวนิยั ( X = 1.44, S.D. = 0.69) 
 

4.2.6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อหาแนวทางในการพัฒนาเกี�ยวกับการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
 

ตารางที� 8  แสดงความถี�ของความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบัแนวทางในการพฒันา 

การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ประเด็นที�เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ความถี� (คน) 

1.  ควรแก้ไขระเบียบการขอย้ายของครูใหม่ โดยให้โรงเรียนมีโอกาสในการ

ตัดสินใจเลอืก 

100 

2. โรงเรียนต้องระบุวชิาเอกที�ต้องการพร้อมทั�งประกาศให้ครูรับทราบโดยทั�วกนั 30 

3.  ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื�องอัตรากําลังของ กคศ. ใหม่  เนื�องจากไม่

เหมาะสมกบัจํานวนนักเรียนในบางท้องที�   

122 

4.  ในแต่ละกลุ่มเครือข่ายคุณภาพควรมีการนําครูธุรการที�ได้จัดสรรมาอยู่ที�

สํานักงานเครือข่ายเพยีงแห่งเดียว 

80 

5.  ควรมีการติดตั�งอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กบัทุกโรงเรียน 123 

6. ทุกโรงเรียนควรได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์

ตามอตัราส่วนจํานวนนักเรียน 

112 

7.  สื�อการสอนควรเป็นสื�อในรูปแบบสื�อดิจิตอล 80 

8.  ควรมีการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมสื�อการเรียนการสอนที�

ส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถในการคิดจากผู้เชี�ยวชาญ (แผนการสอน

สําเร็จรูป) 

140 

9.  หน่วยงานในระดับที�สูงขึ�นไปควรมีปฏิทินในการดําเนินงานแจ้งให้กับทุก

โรงเรียนทราบทั�วกันและไม่ควรมีโครงการพิเศษเข้ามาแทรกในระหว่างที�เปิด

การเรียนการสอนซึ�งมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน 

 

 

50 
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ตารางที� 8 (ต่อ)  

ประเด็นที�เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ความถี� (คน) 

10.  หน่วยงานการเงินในระดับ สพป. ควรออกมาให้ความรู้กับครูในโรงเรียน  

ไม่ควรจัดอบรมเพยีงอย่างเดียว และมีปฏิทินการดําเนินงานด้านการเงินแจ้ง

ให้กบัทุกโรงเรียนทราบ 

35 

11.  ควรระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยให้ชุมชนและองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ�นมีส่วนร่วม 

65 

 

จากตารางที� 8 แสดงให้เห็นว่าผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้เสนอแนวทางในการพฒันาการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ ควรมีการกาํหนดกิจกรรมการเรียนการสอน

พร้อมสื�อการเรียนการสอนที�ส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ความสามารถในการคิดจากผูเ้ชี�ยวชาญ (แผนการ

สอนสาํเร็จรูป) (n = 140) ควรมีการติดตั�งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กบัทุกโรงเรียน (n = 123) และ

ควรกาํหนดหลกัเกณฑ์ในเรื�องอตัรากาํลงัของ กคศ. ใหม่ เนื�องจากไม่เหมาะสมกบัจาํนวนนกัเรียน

ในบางทอ้งที� (n = 122) ตามลาํดบั 
 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ�นที�สรุปได้จากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิดและจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

 จากขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมในเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัและผูช่้วยผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลที�ไดม้า

สังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นตามกรอบแนวคิดการวิจยั  พบว่า รูปแบบที�เหมาะสมในการบริหารจดัการ

โรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรมีรูปแบบดงันี�  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานควรบริหารจัดการ ดังนี� 

ด้านงานวชิาการ  

1.  ควรส่งเสริมใหจ้ดัทาํปฏิทินการพฒันาบุคลากรครูตลอดปีการศึกษาที�ชดัเจนตลอด 

ถึงการจดัระบบระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนเขา้มาช่วยพฒันาทางวชิาการของโรงเรียน 

2. ควรส่งเสริมให้จดัทาํหลักสูตรที�เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็กและจดัทาํ 

แผนการจดัการเรียนรู้สาํหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. ควรส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบศูนยก์ารเรียนหรือการสอนคละชั�นและเทคนิค 

การสอนแบบกลบัดา้นและใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ด้านงบประมาณ 

1. สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานควรจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบั

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�นในการสนบัสนุนช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรร

งบประมาณงบอุดหนุนเป็นการเฉพาะสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานควรจดังบประมาณในรูปกองทุน

พฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื�อใหชุ้มชนและทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ด้านงานบุคคล 

1. ควรประสานงานกบัมหาเถรสมาคมกาํหนดใหพ้ระภิกษุในชุมชนเขา้ไปให้ความรู้

อบรมสั�งสอนนกัเรียนในโรงเรียน 

2. ควรกาํหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรบุคลากรสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการ

เฉพาะ โดยครูมีจาํนวนไม่ตํ�ากวา่ 4 คนตามวิชาเอกที�จาํเป็นไดแ้ก่  ปฐมวยั  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์

และองักฤษ   

3. ควรส่งเสริมให้วิทยากรในทอ้งถิ�น ปราชญช์าวบา้น หรือครูทีเกษียณราชการแลว้

มาช่วยในการจดัการเรียนการสอน 

ด้านงานบริหารทั�วไป 

1. ควรจดัจา้งเจา้หนา้ที�ธุรการสาํหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนละ 1 คน 

2. ควรมีการจดัระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน  

และส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนระบบทางไกลผา่นดาวเทียม 

3. ควรปรับหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเลื�อนขั�นเงินเดือนและการเลื�อน วิทยฐานะเฉพาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก 

 ชุมชนควรบริหารจัดการ ดังนี� 

ด้านงานวชิาการ   

เปิดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั� นพื�นฐานเข้ามา

สังเกตการณ์การสอนของครูอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 10 ชั�วโมงและรัฐควรจดัค่าตอบแทน 

ด้านงานงบประมาณ 

ชุมชนควรมีการระดมทรัพยากรด้านงบประมาณเพื�อช่วยในการพฒันากิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน 
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ด้านงานบุคคล 

1.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากรในสาขาที�ขาดแคลนตามความตอ้งการ 

ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบค่าตอบแทน 

2.  พระภิกษุที�ประจาํตามวดัต่าง ๆในชุมชนที�โรงเรียนขนาดเล็กตั�งอยูต่อ้งมีหนา้ที� 

เพิ�มเติมในการอบรมคุณธรรม  จริยธรรมใหก้บันกัเรียน 

ด้านงานบริหารทั�วไป 

สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื�อง

และสมํ�าเสมอเพื�อใหชุ้มชนรับทราบ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นควรบริหารจัดการ ดังนี� 

ด้านงานวชิาการ   

1. ควรมีแนวปฏิบติัที�ชดัเจนในการส่งเสริมที�ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มามี

ส่วนร่วมในงานวชิาการของโรงเรียน 

2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิ�นและ

เป็นผูส้รรหาวทิยากรทอ้งถิ�นหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ด้านงานงบประมาณ 

ควรแก้ไขระเบียบ กฎหมายการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในการ

สนบัสนุนงบประมาณแก่โรงเรียน 

ด้านงานบุคคล 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นควรจา้งบุคลากรเขา้มาช่วยสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ด้านงานบริหารทั�วไป 

1. การซ่อมแซม บาํรุงรักษาอาคารสถานที�   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นควร

สนบัสนุนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

2.  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและสถานศึกษาจดัอบรมสัมมนาบุคลากรร่วมกนั

เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้และแสวงหาความร่วมมือซึ�งกนัและกนั 

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นและสถานศึกษาควรมีการประชุมร่วมกนัอย่างนอ้ย

ภาคเรียนละ 1 ครั� ง ทุกฝ่ายตอ้งยอมรับฟังความคิดเห็นและปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการ

พฒันาการศึกษาในชุมชนของตนเอง 
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4.3  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key  informant  interview) 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่  

1.  กลุ่มผู้เชี�ยวชาญด้านการกําหนดนโยบายในระดับกระทรวงและระดับกรม และด้าน

การปกครองส่วนท้องถิ�น มีดังนี� 

1.1  อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์    บุณยเกียรติ) 

 1.2  รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศกัดิ�    พงษพ์านิช) 

 1.3  ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางผานิตย ์  มีสุนทร) 

 1.4  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (ดร.กมล  รอดคลา้ย) 

 1.5  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น (นายสมศกัดิ�  ปะริสุทโธ  

เหมทานนท)์ 

 1.6 ผูอ้ ํานวยการสํานักแผนและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั�นพื�นฐาน (นายอาํนาจ วชิยานุวติั) 

 

2. กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และเครือข่ายเพื�อการศึกษา  มีดังนี� 

 2.1 ผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

(ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ) 

 2.2 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชายนาพฒันา อาํเภอเสนานิคม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

(นายเดชา พงษแ์ดง) 

 2.3 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัลาดระโหง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (ดร.อจัฉรา  

คะหินทพงศ)์ 

  2.4 เครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก (นางลาํยอง  เตียสกุล) 

  

ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูบ้ริหารองค์กร และดา้นการปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 10 ขอ้ ดงันี�  และมีการแตกประเด็นคาํถามอีก 1 ชุด เพื�อผูว้ิจยัตอ้งการ

ได้ข้อมูลในเชิงลึกของการจัดสรรงบประมาณของสํานักแผนและนโยบาย ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ในการทาํวิจัยประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสําคัญอีก 

จาํนวน 8 ขอ้  รวมเป็น 18 ขอ้  

1. เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการยบุโรงเรียนขนาดเล็ก 
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 2. ปัจจุบนัโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาดา้นใดบา้ง และดา้นใดที�มีปัญหามากที�สุด เรียงลาํดบั

ปัญหาในแต่ละดา้น 

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว หากจะเลือกแก้ไขควรเลือกปัญหาที�สําคญัก่อน

หรือไม่ 

4. การแกไ้ขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในเชิงนโยบายควรเป็นอยา่งไร 

 5.การนํานโยบายการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลดี ควรมี

องคป์ระกอบอยา่งไร และควรดาํเนินการอยา่งไร 

6. ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น จะมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ไดโ้ดยวธีิใดบา้ง 

7. ปัญหาและอุปสรรคใดที�สําคญัต่อการที�ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่ไดมี้

ส่วนร่วมต่อการแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบนั 

8. ท่านมีความคาดหวงัอย่างไรในการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในการแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 

9. ท่านคิดว่าแนวทางในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ควรมีรูปแบบอยา่งไร 

10. ในส่วนของเรื�องงบประมาณที�มีการถกเถียงกนัพอสมควรในโรงเรียนขนาดเล็ก ปฏิเสธ

ไม่ไดว้า่ มีจุดอ่อน ตรงนี�  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีการจดัสรรอยา่งไร 

11. ถ้ามีจุดอ่อน การบริหารงานในระดบัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ตอ้งปรับเปลี�ยนรูปแบบการบริหารจดัการดา้นงบประมาณอยา่งไร 

 12. คาํวา่ “เงินรายหวั” ของการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นอยา่งไร 

13. ความคุม้ค่าในการลงทุนต่อเด็กต่อคนเป็นอยา่งไร ในแต่ละปีมีการแปรผนัตามจาํนวน

นกัเรียนหรือไม่ 

14. การกระจายการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพที�ลงไปในแต่ละเขตพื�นที�การศึกษา 

และโรงเรียนใชว้ธีิการกระจายอยา่งไร 

15. ในแต่ละปีมีการวางแผนพฒันาการบริหารงบประมาณในอนาคตอยา่งไร 

16. ขอ้จาํกดัดา้นการบริหารงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็กคืออะไร 

17. จาํเป็นหรือไม่ตอ้งแสวงหาความร่วมมือในส่วนของการบริหารงบประมาณด้านการ

ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนมาบริหารจดัการเพื�อใหก้ารศึกษามีประสิทธิภาพ 

18. ท่านมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมต่อเรื�องนี�อยา่งไร  
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สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview)  จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ดังนี� 

1.  กลุ่มผู้เชี�ยวชาญด้านการกาํหนดนโยบายในระดับกระทรวงและระดับกรม และ 

ด้านการบริหารปกครองส่วนท้องถิ�น ไดใ้หข้อ้มูลสาํคญัดงัต่อไปนี�   คือ 
  

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์  บุณยเกยีรติ) กล่าวว่า  

                 ไม่เห็นด้วย  ที�จะมีการยุบโรงเรียน แต่มีการเสนอแนวทางในมุมบวก คือพฒันา

โรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนดีประจาํตาํบลที�อยูใ่นชนบทใหมี้คุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนในเมือง โดยให้

โรงเรียนดีประจาํตาํบลจะมารองรับนกัเรียนในชนบทที�ห่างไกล เพื�อลดภาระค่าใชจ่้ายผูป้กครอง ที�

สําคญัตอ้งแสวงหาความร่วมมือกบับา้น วดั โรงเรียนและชุมชน  ปัญหาที�ทาํให้ประสิทธิภาพใน

การบริหารจดัการคือเกณฑ์การจดัเงินรายหัวของนักเรียน ถา้จาํนวนนักเรียนน้อยโรงเรียนจะได้

งบประมาณจดัสรรตามจาํนวนนักเรียน เรื� องคุณภาพ ถ้าใช้เกณฑ์รายหัวเป็นตวัตั�งเกณฑ์ครูต่อ

นกัเรียน 20 คน จาํนวนครูน้อยกว่าชั�นเรียน คุณภาพตํ�า  เรื�องตวันกัเรียน ตอ้งรองรับนกัเรียนที�มา

จากฐานะยากจน ทั�งนี�  โรงเรียนขนาดเล็กมีจุดแขง็ คือ เป็นโรงเรียนที�กระจายทั�วประเทศ นกัเรียนที�

อยู่ในชนบท ถิ�นทุรกนัดาร ชายขอบ สามารถจดัการศึกษาได ้โรงเรียนไม่ใช่โรงสอน เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นศูนย์การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของชุมชนที�ผ่านมาไม่ได้มองเกณฑ์

นักเรียนเป็นตัวตั� ง หากมีการจัดการศึกษาทั�วถึงอย่างมีคุณภาพทัดเทียมกัน ส่งเสริมฟื� นฟูให้

โรงเรียนยืนบนขาตวัเองได ้และแสวงหาความร่วมมือกบั บา้น วดั โรงเรียน และองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วม ดูผลการทดสอบจากสํานักทดสอบ

การศึกษาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในเชิงนโยบายรัฐตอ้งจดัการศึกษาเพื�อตอบโจทยก์บัเป้าหมาย

และต้องสอดรับเรื� องโรงเรียนต้องมีคุณภาพ ต้องเข้มแข็ง และบริหารจัดการให้มีคุณภาพ มี

ยุทธศาสตร์โรงเรียนพี�โรงเรียนน้อง หมุนเวียนครู ให้สวสัดิการและอาํนวยความสะดวก เรื� อง

คุณภาพการศึกษาจึงต้องมองหลายมิติ ตอ้งดูหลักสูตรการเรียนการสอน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 

นโยบายความต่อเนื�องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแบบองค์รวม การบริหารจดัการ

โรงเรียน ตอ้งใชห้ลายวิธีในการยกระดบัคุณภาพ สามารถทาํนโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหาร   

จดัการโรงเรียนหลายระดบั คือ 1.แสวงหาความร่วมมือจากบา้น วดั โรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชน 

องค์กรเอกชนที�มีนโยบายเรื�อง CSR ที�พร้อมเขา้มารับผิดชอบ  2.ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมจดั

การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั โดยการจดัการศึกษาให้กลุ่มแม่บา้น กลุ่มวา่งงาน

และตลอดชีวติ จะตอ้งจดัตั�งกองทุนฯ โรงเรียนละ 300,000 บาท เพื�อบริหารจดัการ  3.การแสวงหา

ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในระดบัองค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาล หรือ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สามารถจดัการศึกษาไดดี้ ตวัชี� วดัไดว้า่ ทอ้งถิ�นสามารถจดัการศึกษาได ้

ทอ้งถิ�นแต่ละทอ้งถิ�นแต่ละภาคมีอตัลกัษณ์ที�แตกต่างกนั ควรมีหลายรูปแบบ องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น มาดูแลเรื�องเด็กอนุบาลหรือเด็กประถมวยั หรือบางประเภท โรงเรียนตอ้งปิดตวัเองไป 
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เนื�องจากโครงสร้างประชากรในวยัเด็กลดลงก็ยกให้เป็นโรงเรียนเป็นประถมวยั องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นเขา้มาจดัการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กได ้และมีขอ้เสนอแนะที�น่าสนใจอีกขอ้หนึ�งวา่ 

มีหลายคนเปรียบเทียบกบัโรงเรียนเอกชนในชนบทอยูไ่ด ้มีการจดัทาํ MOU อยูใ่นหลายบริษทัฯที�

จะลงทุนในการศึกษาให้ทอ้งถิ�นบริหารเอง ตวัอย่างที�ดีเช่น โรงเรียนบา้นหัวแร่ จงัหวดัสงขลา 

โรงเรียนสํานกัใหม่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โรงเรียนพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์เป็นโรงเรียนดี

ประจาํตาํบลที�แสวงหาความร่วมมือ นกัเรียนก็เพิ�มสูงขึ�น หากจะเลือกเขาจะเลือกเรียนโรงเรียนดี

ใกลบ้า้น คนที�ไม่มีโอกาสอยูใ่นชนบท ดงันั�น กระบวนการที�รัฐบาลยุคนี� ทาํอยูไ่ม่เห็นดว้ย คือการ

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการใชร้ถรับนกัเรียนไปยงัโรงเรียนต่างๆ ประเด็นสําคญัคือ ไม่ตอบ

โจทย์เรื� องคุณภาพ ถ้านโยบายเป็นแบบนี�  โรงเรียนขนาดเล็กจะอ่อนแอหมด การบริหารงาน

สาธารณะในอนาคต รัฐบาลควรทาํหน้าที�หลัก ในเรื� องการศึกษาต้องกระจายอาํนาจลงไปใน

ทอ้งถิ�น โดยให้ทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมมีความสําคญั หลายเรื� องที�ทอ้งถิ�นประสบความสําเร็จ 

ทอ้งถิ�นก็มาดูแลเรื�องการศึกษาโดยจา้งครูมาสอนภายใตค้วามร่วมมือของประชาชน การแบ่งพื�นที�

โรงเรียนตามความรับผิดชอบที�ชดัเจน ซึ� งผูป้กครอง และชุมชนจะรู้ดว้ยตวัเขาเองวา่ มีสถาบนัใดที�

จะเขา้มาดูแลสนบัสนุนวถีิชีวติชุมชนอยา่งแทจ้ริง โรงเรียนจะเป็นศูนยก์ลางและมีขอ้มูลโครงสร้าง

ประชากร ซึ� งพร้อมที�จะวางแผนจดัการประชากรโดยใช้โรงเรียนขนาดเล็กมาพฒันาชุมชนให้

เขม้แขง็ จะเห็นไดช้ดัจากโรงเรียนดีประจาํตาํบล ปัญหาคือ ไม่ไดข้บัเคลื�อนอยา่งต่อเนื�อง เรื�องของ

การจดัสรรงบประมาณจะตอ้งกระจายงบประมาณลงไปให้ถึงโรงเรียนและตวันักเรียน เพราะ

การศึกษาเป็นสวสัดิการสังคมที�รัฐตอ้งจดัใหก้บัประชาชนไม่วา่ประเทศใดในโลก ถือการศึกษาเป็น

การลงทุนทางปัญญาให้กบัมนุษย ์และมนุษยเ์ป็นเครื�องมือในการพฒันาประเทศ งบประมาณใน

สัดส่วนการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานรัฐตอ้งดูแลเป็นพิเศษ การจดัการศึกษา คือความร่วมมือของ 

ทุกฝ่าย ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ชุมชน ในหลายประเทศมุ่งเรื�องการจดัการศึกษาให้เกิดการมีส่วน

ร่วมมากขึ� น และการระดมทรัพยากรในการมาช่วยพัฒนาการศึกษา หลายประเทศประสบ

ความสําเร็จเพราะมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผูป้กครองและภาคประชาสังคมต่าง ๆ 

และครูก็เป็นหัวใจที�สําคญัที�สุด โดยหาครูที�เก่งและมีจิตวิญญาณที�เป็นครูให้ได ้ ในเชิงของรัฐ

ประศาสนศาสตร์การบริหารจดัการ ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม เริ�มจากระบวนการให้คนไดร่้วมคิด

กัน โดยการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กของท้องถิ�น ต้องให้เขามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทาํ 

ร่วมแกปั้ญหา ถ้าเมื�อไรเขาคิดว่า เขาเป็นเจา้ของ เขาก็จะระดมทรัพยากรเขา้มาร่วมจดัการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการก็ตอ้งเปิดกวา้งและตอ้งถอยห่างออกไป เป็นเพียงผูส่้งเสริมเรื�องแผน นโยบาย 

คุณภาพ มาตรฐานทางการศึกษาเท่านั�น ไม่ควรยึดติดวา่ ตอ้งบริหารจดัการเอง ถา้บริหารจดัการเอง

ไม่ได ้ตอ้งยบุโรงเรียน เป็นความคิดที�สั�นและแคบมาก ถา้เปิดกวา้งก็จะเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ�น 
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักดิ�  พงษ์พานิช) กล่าวว่า  

เห็นด้วยกับการยุบเลิกโรงเรียน แต่การยุบเลิกนั� นต้องควบรวมก่อน ทั� งหมดอยู่ที�

คุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาลที�จดัเจน ให้ใช้คาํว่า ควบรวม เรื� องของครูจะตอ้งมี

คุณภาพ การบริหารจดัการการศึกษาตอ้งคุณภาพ เรื� องของครูเป็นปัญหาด้านความสําคญั ต้อง

แกปั้ญหาให้ครูสอนให้ไดคุ้ณภาพ ตอ้งคละชั�นเรียน ในระดบัประถมศึกษา มองเรื�องบุคลากรทาง

การศึกษา ปัญหารองลงมา คือ ตอ้งแกคุ้ณภาพ ปรึกษากบัชุมชนให้สอดคลอ้งกบัโรงเรียน โดยถาม

ความสมคัรใจของโรงเรียนต่อโรงเรียน ในการถามผูป้กครอง การแกไ้ขในเชิงนโยบายตอ้งเพิ�มครู 

14,000 กวา่โรง  เงินเดือนครูกบัสวสัดิการใชง้บประมาณจดัสรรเป็นพนัลา้น เมื�อควบรวมแลว้ จะดี

หรือไม่  แลว้แกโ้ดยเด็กนกัเรียนตอ้งเคลื�อนยา้ยมา หรือจะให้ชุมชนจดัหารถ แต่ตอ้งพิจารณาวา่เมื�อ

ดาํเนินการแล้วจะมีคุณภาพหรือไม่ การจดัรถรับ-ส่ง ให้นักเรียนเพื�อความปลอดภยั ซึ� งชุมชน

จะตอ้งบูรณาการร่วมกนั โรงเรียนที�อยู่ชายขอบ ในเกาะแก่ ถิ�นทุรกนัดาร ไม่ควรควบรวมแยก

พิจารณาแต่ละสภาพพื�นที� การตดัสินใจไม่ไดอ้ยูก่บักระทรวงศึกษาธิการ อยูก่บัผูป้กครองกบัชุมชน

ฉะนั� น การบูรณาการระดับพื�นที�ที�ต้องแน่นแฟ้น ครูต้องมีส่วนร่วมกับงานในชุนชนมีการ

ประสานงานที�ดี  องค์กรที�เล็กที�สุดคือหมู่บา้น คนพื�นที�ตอ้งช่วยกนัแก้ปัญหาดว้ยการเจาะลึกยงั

ครอบครัวของชุมชนหรือหมู่บา้น ประเทศนั�นพื�นที�ใหญ่ควรแกปั้ญหาในพื�นที�เล็กอยา่งทอ้งถิ�นจะ

สัมฤทธิ� ผลดีกว่า ด้วยการบูรณาการร่วมกันระดับตาํบลมีกี�โรงเรียนปรับเปลี�ยนจะทาํอย่างไร 

โรงเรียนดีศรีตาํบลที�ใช้ระบบควบรวม ห้องเรียนที�เหลือก็ใชบู้รณาการให้หน่วยงานอื�น ๆ ซึ� งตอ้ง

ใหชุ้มชนมีส่วนรับรู้ เพราะโรงเรียนเป็นของชุมชนแนวคิดที�ดีที�สุด คือการควบรวมโรงเรียน อาคาร

ที�เหลือก็บูรณาการร่วมกนั สิ�งสําคญัคือ การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนตอ้งระดมหารูปแบบที�ดี

ที�สุด กระทรวงศึกษาธิการตอ้งระดมทางวิชาการ ตอ้งร่วมกบัชุมชนศึกษาแก้ปัญหาดว้ย ในดา้น

คุณภาพการศึกษาตอ้งตั�งงบประมาณสนบัสนุน 

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางผานิตย์  มีสุนทร) กล่าวว่า 

เห็นด้วย ในการยุบเลิกโรงเรียน  เนื�องจากโรงเรียนขนาดเล็กมี 14,000 กว่าโรง แต่มี

เงื�อนไขการยุบโรงเรียนไม่เอาเกณฑ์นกัเรียนมายุบ ถา้โรงเรียนที�มีคุณภาพตอ้งให้บริหารจดัการไป 

เช่น บนภูเขา เกาะ ชายขอบ เกาะแก่ง จาํเป็นตอ้งคงไว ้เพราะอยูบ่นสภาพพื�นที�บนความยากลาํบาก

ขาดแคลนเรื�องครู บุคลากร เรื�องงบประมาณ ขาดอาคาร ขาดสื�ออุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียน

ขนาดเล็กตอ้งใช้การบริหารจดัการเกณฑ์มาตรฐาน 25 คนต่อครู 1 คน ตอ้งนึกถึงการเรียนรวม 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสองคนตอ้งบริหารการศึกษาดว้ยกนัสองคนในโรงเรียนเดียวกนั จึงเป็นเรื�อง

ของความรู้สึกดว้ย เชิงนโยบายตอ้งทาํแผนพฒันา กาํหนดตวัชี� วดั ความคาดหวงัให้ได ้ตอ้งยุบ

โรงเรียนเท่าไหร่ ดาํเนินการจากขา้งล่างระดบัผูป้ฏิบติันาํเสนอนโยบายสู่ผูบ้ริหารระดบักระทรวง  
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องค์ประกอบคือ ชุมชนสําคญัที�สุด ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รวมถึงครูผูส้อนโรงเรียนจะพฒันาได้

เพราะชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนจะเขม้แข็งตอ้งฝึกให้เด็กมีวิถีชีวิต ในส่วนขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น ที�มาช่วยการศึกษาจะทาํให้การศึกษาช่วยการพฒันาคุณภาพให้ดีขึ�นทอ้งถิ�นมีขอ้จาํกดั

เรื�องรายไดข้องทอ้งถิ�น ชุมชนใดมีขอ้จาํกดัเรื�องรายไดท้อ้งถิ�น จึงช่วยไดไ้ม่เต็มกาํลงั แนวคิดใน

หนึ� งตาํบลที�มีโรงเรียนที�มีคุณภาพ ผูป้กครองตอ้งให้นักเรียนมาเรียนแน่นอน การร่วมมือระดม

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน ทั�งงบประมาณก็ยงัเป็นรายหวัต่อปี ตอ้งใชว้ิธีการบริหารจดัการ ทา้ยสุด 

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน สั�ง เส้นทางคมนาคมสะดวกไปมาอีกโรงเรียนหนึ� ง

ได ้ไม่ตอ้งแต่งตั�งผูอ้าํนวยการโรงเรียน การจดัการศึกษาตอ้งดูบริบทแต่ละพื�นที�เป็นสําคญั กาํหนด

นโยบายได้ ยึดเป้าหมายคุณภาพเด็กเป็นเกณฑ์ รูปแบบในแต่ละเขตมีความหลากหลาย ตอ้งยึด

เกณฑ์มาตรฐานตามหลกัสูตร นโยบายไม่ชดัเจน ทาํให้ผูป้ฏิบติัสับสน ไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเน้น

เรื�องที�แตกต่างกนั ทาํอย่างไรให้นกัเรียนมีคุณภาพ โอกาส คุณธรรมและจริยธรรม ทุกรัฐบาลทาํ

เรื�องนี�หมดเป็นบรรทดัฐาน 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (ดร.กมล  รอดคล้าย) กล่าวว่า  

 ไม่เห็นด้วย กับการยุบเลิกโรงเรียนต้องพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก หลังจากนั�นจะมี

เส้นทางเดินหรือวิถีที�แตกต่างกนั หรือคุณภาพดีขึ�น เด็กมากขึ�น โรงเรียนไหนที�ไปต่อไม่ได้ อาจ

ตอ้งควบรวมหรืออาจสอนคละชั�น ให้เรียนอีกวิชาหนึ� งที�โรงเรียนหนึ� ง เมื�อโรงเรียนนั�นไม่มีความ

จาํเป็นต่อชุมชนก็ยุบไดต้ามธรรมชาติ ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก คือ  1.คุณภาพการศึกษาที�ต ํ�ากว่า

ระบบอื�น ครูนอ้ยไม่ครบชั�นเรียน สื�ออุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ครบ  2.การบริหารจดัการ ตอ้งใช้

งบประมาณสูงเท่ากบัโรงเรียนขนาดเล็ก ไม่คุม้ทุน  3.กระบวนการสร้างทกัษะชีวิตสําหรับเด็กไม่

สามารถจดักิจกรรมพละศึกษา หรือดนตรีอาจทาํให้เด็กขาดในเรื�องเหล่านี�  คาํตอบอยู่ที�โรงเรียน  

และคาํตอบโรงเรียนอยูที่�ชุมชน ควรเลือกแกปั้ญหาขึ�นอยูก่บับริบทหรือชุมชนนั�น ปัญหาสําคญัอยู่

ที�คุณภาพตอ้งจดักระบวนการที�คุณภาพให้ดีขึ�น หากเป็นงบประมาณ หรือครู ตอ้งแกต้รงนั�น  แต่

บางโรงเรียนมีครูเก่งมากแต่ไม่คุม้ทุน ตอ้งดูมิติหรือบริบทของพื�นที� บางชุมชนประเด็นอยูที่�ชุมชน

ไม่ไดมี้ส่วนร่วม ตอ้งดูสามเรื�องนี� และดูบริบทแต่ละพื�นที� ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียน วดั โรงเรียน

ตาํรวจตระเวนชายแดน มีส่วนช่วยกนัตั�งโรงเรียน ในยุคหนึ�งอาจพอดีกบัการตั�งโรงเรียน แต่บางยุค

อาจไม่พอดี โดยสภาพเปลี�ยนแปลง สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีนโยบายในการ

จดัการหรือพฒันาอย่างไร ไม่วา่จะเล็กขนาดไหนตอ้งพฒันาก่อน บางแห่งตามเกาะแก่ง หรือภูเขา 

ไม่สามารถยบุได ้ตอ้งพฒันาใหมี้คุณภาพสูง หากพฒันาแลว้พฒันาไม่ไดต้อ้งพฒันาเดี�ยว ใส่สื�อการ

เรียนการสอน ใส่ครู โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม คละชั�นเรียน หรือการควบรวม เช่น บางวิชาไปเรียน

อีกโรงเรียนหนึ�ง หรือควบรวมเป็นโรงเรียนเดียวกนั โดยใช้ระบบรถหรือขนส่งไปมาหาสู่กนั โดย
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สรุป การยบุโรงเรียนจะเป็นวธีิสุดทา้ยและเป็นไปโดยธรรมชาติโรงเรียนที�จะไม่ยุบ คือ 1.คุณภาพดี 

2 .อยู่ ห่ างไกล 3 .จังหวัดชา ยแดนภาคใต้ 4 .โรง เ รียนที� ชุมชนมีความประสงค์จะคงไ ว ้                  

องคป์ระกอบคือ นโยบายของกระทรวงตอ้งชดัเจน หากมีความปรารถนาจะพฒันาตอ้งทาํให้ดีที�สุด

ก่อน กระบวนการจดัการเรียนการสอน อาจตอ้งมีการจดัร่วมกบัที�อื�น งานประเพณีหรือกิจกรรม

อยา่งอื�นร่วมไปดว้ย มีนวตักรรมในการจดัการ OUT PUT ของนกัเรียนไดใ้นระดบัหนึ�ง ออกมาเป็น

คนดีของสังคมได ้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นกบัผูป้กครองจะมีส่วนช่วยอยู่มาก ประเด็นที�เป็น 

อตัลักษณ์ของเด็กอยากให้เด็กเก่งกีฬา ดนตรี ท้องถิ�นต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันระดมทรัพยากร 

นอกจากระดมความคิด ที�สาํคญั ตอ้งมาระดมความร่วมมือในการบริหารจดัการ ซึ� งมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาร่วมกนัวิเคราะห์ประเมินหรือโรงเรียนตอ้งไดรั้บความเห็นจากชุมชนด้วย ในชนบท

สังคมเปลี�ยนที�ไป ทาํให้ส่วนใหญ่เด็กอยู่บา้นกบัปู่ ย่าตายาย เดิมโรงเรียนจดังานประเพณี ดนตรี 

หรือแข่งกีฬา จดักิจกรรมร่วมกนั โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของชุมชน ขณะนี� ห่างออกไปจากวิถีชีวิต 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทุกจงัหวดัก็มีหอ้งประชุมเป็นของตนเอง ปัจจุบนัชุมชนใส่ใจหรือสนใจ

โรงเรียนน้อยไป ตอ้งสร้างความตระหนกัสนใจโรงเรียน ชุมชนตอ้งช่วยคิดตอ้งตดัสินใจร่วมกนั 

มองในแง่งบประมาณมีส่วนหนึ�ง ที�องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นใหใ้นการจา้งครูเพิ�ม ซื�ออุปกรณ์ให ้

กระทรวงศึกษาธิการจะดูเรื� องการศึกษาเป็นหลกั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมีการสนับสนุน 

รวมทั�งดูแลเรื�องพ่อแม่เด็กนกัเรียนดว้ย ครอบครัวดว้ย ชุมชนเองตอ้งดูแลเด็ก 24 ชั�วโมง รูปแบบมี

การทาํวิจยัการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบเชิงวิชาการ แต่รูปแบบในเชิงปฏิบติัจริง คือ

ผูบ้ริหารหรือคนในกระทรวงศึกษาธิการที�อยู่ในพื�นที�  และอีกกลุ่มคือผูป้กครองและนักเรียน 

รวมถึงคนในชุมชนอื�นๆ เช่น กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น องค์การบริหารส่วนตาํบล องค์การบริหารส่วน

จงัหวดั  รูปแบบของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานไม่มีรูปแบบหลกั เป็นไปตาม

บริบท อยู่ที�สองส่วนด้วยกนั คือนวตักรรม การเรียนการสอน การจ่ายเงินเดือน นวตักรรมการ

จดัการมากมายที�ตอ้งใส่ลงไปมากมาย และนโยบายสาธารณะ สิ�งที�รัฐคิดวา่ตอ้งทาํอยา่งไรให้เป็น

ประโยชน์ในการจดัสรรให้กบัสังคม มีทั�งส่วนที�ไดแ้ละส่วนที�ไม่ได ้การทาํความเขา้ใจกบัชุมชน

แลว้จดัระบบลงไป การสร้างสมดุลใหไ้ด ้การศึกษาเป็นเครื�องมือเดียวในการพฒันามนุษย ์โรงเรียน

ยงัมีความสาํคญั หอ้งเรียน ครูและเด็กมีความสาํคญั ยดึประโยชน์ของเด็กเป็นสาํคญั 

 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น (นายสมศักดิ� ปะริสุทโธ เหมทานนท์) กล่าวว่า 

ขึ�นอยู่กับเหตุผลของโรงเรียนเป็นไปตามสภาพภูมิศาสตร์ที�แตกต่างกนั รายได้ของ

ทอ้งถิ�น รายไดข้องพี�น้องประชาชนในพื�นที� บางโรงเรียนอยู่ตามเกาะ อยู่บนดอย ยุบไม่ได ้ตอ้ง

ขึ�นอยู่ในบริบทพื�นที� โรงเรียนที�อยู่ในสังกดัของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�นไม่มี

ปัญหา เพราะถา้ทอ้งถิ�นจะจดัการศึกษาตอ้งมีความพร้อมทั�งดา้นงบประมาณและกาํลงัคน โรงเรียน
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อื�น ๆ ที�จะยุบคือยุบตามบริบทของพื�นที� คุณภาพครู ผลสัมฤทธิ� เด็ก ผลการเรียน การเขา้เรียนของ

เด็กในทอ้งถิ�นนั�นขึ�นอยูก่บัความนิยมของคนในพื�นที� วา่สมควรยบุโรงเรียนหรือไมที่�สําคญัในพื�นที�

ควรหนัหนา้มาคุยกนั โรงเรียนตอ้งคุยกบัผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถิ�น บา้น วดั โรงเรียน ฝ่ายปกครอง 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ตดัสินใจร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ เหตุผลแต่ละพื�นที�แตกต่างกนั  

ตอ้งดูผลสัมฤทธิ� ของเด็ก และความจาํเป็นของสภาพภูมิศาสตร์ ตอ้งดูเหตุผลว่า เขามีทางเลือก

หรือไม่ ตอ้งพิจารณาร่วมกบัชุมชน  ส่วนใหญ่ทอ้งถิ�นดูแลเด็กก่อนวยัเรียน อายุ 2-5 ขวบ ปฐมวยั

ประมาณ 50,000 กวา่คน เด็กเหล่านี� จะนาํมาเตรียมความพร้อมก่อนนาํส่งเขา้กระทรวงศึกษาธิการ 

ทอ้งถิ�นบางที�มีความพร้อมก็ขอตั�งโรงเรียน ความพร้อมของงบประมาณ และผูบ้ริหารทอ้งถิ�น ตอ้ง

ดูความพร้อมของทอ้งถิ�น ตอนนี�แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มยากจน 2. กลุ่มพออยูพ่อกิน 3.กลุ่มมั�งมีศรี

สุข และมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัอนุบาลในกรุงเทพมหานคร มี MOU ในการพฒันาทกัษะของ

เด็ก ถ้าที�ใดยุบก็ให้ทอ้งถิ�นดูแลเพื�อปรับเปลี�ยนเป็นศูนยเ์ด็กเล็ก ชุมชนตอ้งเขา้มามีส่วนประเมิน

การศึกษาดว้ย มุมมองของบุคคลภายนอกต่อการบริหารจดัการของโรงเรียนเป็นอย่างไร  แต่ละ

องคก์รของทอ้งถิ�นมีอิสระ แต่มีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกบักระทรวงศึกษาธิการ ในการพฒันา

การศึกษาจึงตอ้งมีความเขม้แข็งและต่อเนื�องกนั  รูปแบบก็มีมาตรฐานการศึกษาเป็นเกณฑ์อยู่แลว้ 

การบริหารอยูที่�ผูบ้ริหารการสถานศึกษา ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดูเชิงนโยบายและอตัรา

คนมากกวา่  ชุมชนในทอ้งถิ�นไดมี้ส่วนร่วมกบัโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในพื�นที�ดว้ย เป็น

ของพี�นอ้งประชาชน การที�จะทาํอะไรควรหนัหนา้เขา้หากนั มาประเมินและพฒันาร่วมกนั ทอ้งถิ�น

ก็สามารถอุดหนุนเขา้ไป การพึ�งอาอาศยัทาํใหเ้ด็กดีขึ�น 

โดยสรุป ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในกลุ่มนี�  มีความเห็นแตกเป็นสองประเด็น คือเห็นดว้ย และ

ไม่เห็นดว้ยกบัการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เรื�องหนึ� งที�สรุปภาพรวมนั�นคือ เรื� องของการบริหาร

จดัการดา้นคุณภาพการศึกษาที�ดี รวมถึงบริบทตามภูมิศาสตร์ในแต่ละพื�นที�ที�ไม่สามารถจะยุบเลิก

โรงเรียนได้  มีจาํนวน 4 ท่าน เห็นพอ้งถึงเรื� องปัญหาคุณภาพการศึกษา รวมถึงครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน เวน้แต่ดา้นการปกครองทอ้งถิ�น ที�โรงเรียนนั�นมีความ

พร้อมทุกดา้นอยู่แลว้ ทั�งยงัมองเรื� องของคุณภาพการเรียนการสอน  เรื�องของครู เรื� องของการใช้

ยทุธศาสตร์ในแต่ละพื�นที�ในแต่ละทอ้งถิ�นซึ� งมีบริบทที�แตกต่างกนัดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ และเห็นไป

ในทิศทางเดียวกันว่า ตอ้งแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเชิงนโยบายที�

จะตอ้งแกไ้ขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กควรตอ้งมีหลายรูปแบบแลว้แต่พื�นที�ในแต่ละภาค แต่ยงัคง

หลกัการในเรื�องของ บา้น วดั โรงเรียน  องคป์ระกอบที�จะนาํไปสู่การปฏิบติัที�ไดผ้ลนั�น ตอ้งดูที�การ

แสวงหาความร่วมมือด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน และความชัดเจนของนโยบายในระดับ

กระทรวงฯ  การกระจายอาํนาจ และการระดมทรัพยากร ระดมความคิดเห็น ของชุมชนในทอ้งถิ�นมี

ความสําคญั ในการบริหารจดัการดา้นการศึกษา ซึ� งดา้นการปกครองทอ้งถิ�นก็รับหลกัการในการ
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ดูแล หากมีการยบุโรงเรียนเกิดขึ�นในทอ้งถิ�น รวมทั�งปัญหาและอุปสรรคที�ไม่ไดข้บัเคลื�อนนโยบาย

อยา่งต่อเนื�อง ทั�งสังคมที�เปลี�ยนไป และรายไดที้�จาํกดัของทอ้งถิ�นก็เป็นปัจจยัหนึ�ง หลกัการดา้นการ

ปกครองทอ้งถิ�น คือ ตอ้งมีชุมชนเขา้มาบริหารจดัการ และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวส่วนใหญ่ 

ในเรื�องของงบประมาณที�จะจดัสรรให้กบัการศึกษา การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน  นโยบาย 

คุณภาพ ทั�งบุคคล ชุมชน ที�ตอ้งมีส่วนในการบริหารจดัการการศึกษาผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั กลุ่มนี� จะใช้

หลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยยึดหลกัการและเป้าหมายที�

ประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กนกัเรียนเป็นสาํคญั  

สรุปในภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มนี�  มี

ความเห็นพอ้งกนัวา่การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กนั�นตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามาเพื�อบริหาร

สถานศึกษา อีกทั�งในเรื�องของนโยบายที�จะตอ้งชัดเจนและขบัเคลื�อนอย่างต่อเนื�อง จึงจะทาํให้

การศึกษาประสบความสําเร็จอนัจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กนกัเรียน รวมถึงการใช้นวตักรรมสื�อการ

เรียนการสอน อุปกรณ์ที�ทนัสมยัสามารถใหเ้ด็กเรียนรู้ไดเ้ทียบเท่ากบันานาอารยะประเทศ 

 

ผู้อาํนวยการสํานักแผนและนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  

(นายอาํนาจ  วชิยานุวตัิ) กล่าวว่า 

เห็นดว้ย กบัการยุบเลิกโรงเรียน เพราะการยุบโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการบริหารจดัการเพื�อทาํให้

เด็กมีคุณภาพ ซึ� งตอ้งดูสภาพภูมิศาสตร์แต่ละพื�นที� เกาะแก่ง บนดอย แมมี้นกัเรียนเพียง 2-3 คนก็

ตอ้งสอนตามหลักรัฐธรรมนูญอย่างทั�วถึงและเสมอภาค ดูโอกาสของเด็กต่อ 1 กิโลเมตร กบั 3 

กิโลเมตร เส้นทางเป็นอย่างไร การคมนาคมเป็นอย่างไร รวมถึงโรงเรียนที�ควบรวมมีคุณภาพ

หรือไม่ ตอ้งให้ครูช่วยดูแล และหมุนเวียนทรัพยากร เด็กสามารถเรียนร่วมกนัได ้สร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้มากขึ�น ครูมีประสิทธิภาพในการสอน แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้งสอบถามผูป้กครองก่อนวา่

ยินดีให้บุตรเดินทางไปโรงเรียนนี� หรือไม่ ในระยะไม่เกิน 3 กิโลเมตร คือค่าพาหนะในอตัราการ

เดินทางมีค่าพาหนะจาํนวนต่อกิโลเมตรให้ สิ�งสําคญัที�สุด การสร้างโรงเรียนขึ�นมากบัความผกูพนั

ของคาํวา่ บา้น วดั โรงเรียน หลกัคิดในการเชื�อมโยง กระทรวงศึกษาธิการไม่ไดคิ้ดยุบโรงเรียนแต่

ตอ้งการพฒันาโรงเรียน จุดอ่อนของงบประมาณในการจดัสรร มีรายหวัเสมอในภาพรวมทั�งระบบ 

1,700 บาทต่อหวัในโรงเรียนขนาดเล็ก เทอมละ 250 บาท ถา้ 120 คนลงมา เพิ�มอีก 120 บาทต่อต่อ

ภาคเรียน 500 บาทต่อคนต่อปี งบประจาํ รายหัวเด็ก ค่าไฟฟ้า ซ่อมแซมโรงเรียน ทั�งอุดหนุนและ

ลงทุน มีการพฒันานวตักรรม ซื�อรถยนต์เพื�อส่งนกัเรียนจากโรงเรียน ก.ไปโรงเรียน ข.และยงัมี

อุปกรณ์การเรียนการสอนที�พิเศษและแตกต่าง นิยามของคาํว่า “เงินรายหวั” คือ สนบัสนุนรายจ่าย

ให้นกัเรียนไดเ้รียน ในแต่ละระดบัชั�น ค่าปัจจยัพื�นฐานสําหรับเด็กยากจนส่วนหนึ�ง 40 เปอร์เซ็นต ์
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ปัจจยัเครื�องแบบนกัเรียน เรื�องกิจกรรม เรื�องสื�อวสัดุอุปกรณ์ รวมถึงงบสาธารณูปโภค หากพิจารณา

ถึงหลกัเศรษฐศาสตร์ ความคุม้ทุนไม่คุม้ หากเป็นเรื�องการศึกษาตอ้งมีคุณภาพ ตอ้งดูเรื� องความ

พร้อมโรงเรียน โอกาสและคุณภาพ การกระจายพื�นที�กบัเด็ก เด็กตอ้งเป็นตวัตั�ง ตามตวัเด็กตามราย

หวั งบประมาณส่วนงบประมาณ เกิดจากการขาดแคลน เช่นขาดวิทยากรกบัการศึกษาอยา่งภาคใต ้

ที�เป็นอิสลามก็ตอ้งจดัการให ้การจดัสรรงบประมาณกระจายทั�งรูปแบบทั�งตวัคน ตามพื�นที� ทาํแผน

บริหารจดัการทั�งระบบ เชิงปริมาณระยะทางการเดินทาง จาํนวนนักเรียน สื�อการเรียนการสอน 

ขาดครูสาขาวิชาใด ตามบริบทตามสภาพพื�นที�ตอ้งเติมแต่ง เรียกว่า “งบแลกเป้า” ตอ้งตอบโจทย ์

ตอ้งใหมี้คุณภาพใหไ้ด ้การระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเป็นเรื�องสําคญั ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก

ชุมชน โรงเรียนบา้นผึ�ง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  นายกเทศมนตรี ไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นการ

เสริมเติมแต่งจากทอ้งถิ�น วดัสันกลางเหนือ พระภิกษุสงฆ์ก็ให้ความร่วมมือ มีทั�งกาํนัน ชุมชน 

ตั�งแต่ปี 2543 ยุบโรงเรียนแลว้ก็ทาํโอท็อปเพื�อจดักิจกรรมอื�นๆ หรือศูนยก์ารเรียนรู้ของการศึกษา

นอกโรงเรียน ในยคุที�นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ 

ให้สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ศึกษาวา่ สิ�งที�ตอ้งศึกษาในการให้งบประมาณลง

ไปมีอะไรบา้ง ใหส้าํรวจกลุ่มประชากร อตัราการเกิดของเด็ก ตอบโจทยเ์ป็นรายกรณี แนวโนม้ของ

โรงเรียนดีมีคุณภาพ เมื�อมีการจดักระบวนการเรียนสอนดีมีคุณภาพ เด็กนกัเรียนและผูป้กครองก็จะ

เข้ามาศึกษาตามค่านิยมของสังคมหรือวฒันธรรมในแต่ละท้องถิ�นหลักคือ โรงเรียนดีที�ชุมชน 

โรงเ รียนมีความสัมพันธ์กับบ้าน ว ัด โรงเ รียน หรือมัสยิด ที� เ กิดขึ� นคือเจตนารมณ์ของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นเรื�องที�ผกูพนัเพื�อให้

โรงเรียนหายไป แต่ทาํให้เด็กทุกคนในชุมชน สังคมไดรั้บการศึกษาที�ดี รับโอกาสดี มิใช่ตดัโอกาส

เด็ก มิใช่ตดัสิทธิ�  ไม่จาํกดัสิทธิ�  เป็นการพฒันา ให้เด็กไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นคนดี และเป็น

คนเก่งในอนาคตต่อไป   

ประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา และเครือข่าย

เพื�อการศึกษาเด็ก มีคาํถามจาํนวน 10 ขอ้ ประกอบดว้ยคาํถาม ดงันี�  

1. เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัการยบุโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. ปัจจยัใดที�ส่งผลต่อการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.  อุปสรรคใดของการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กที�การบริหารจดัการกา้วขา้มไปไดย้ากที�สุด 

4. จุดแขง็ของโรงเรียนขนาดเล็ก และจุดอ่อนของโรงเรียนขนาดเล็ก คืออะไร 

5. หากจะบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ดา้นใดที�ควรมาเป็นอนัดบัหนึ�ง 

6.โรงเรียนขนาดเล็ก มีความจาํเป็นหรือไม่ที�ตอ้งไดเ้กิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กโดยภาพรวมขณะนี� เป็นอยา่งไร 

8. มองเรื�องความสาํคญัในเรื�องของงานดา้นวชิาการอยา่งไร 
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9. ในส่วนของเรื� องงบประมาณที�มีการถกเถียงกนัพอสมควรในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปฏิเสธไม่ไดว้า่ มีจุดอ่อน โรงเรียนขนาดเล็กไดรั้บการจดัสรรอยา่งไร 

10. ท่านมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นเพิ�มเติมต่อเรื�องนี�อยา่งไร 

 ผู้อาํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

 (ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง) กล่าวว่า 

 เห็นดว้ย กบัการยุบเลิกโรงเรียน เนื�องจากตอ้งใชค้วามพยายามที�จะให้โรงเรียนขนาด

เล็กน้อยลง มีข้อจาํกัดส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ นโยบายไม่เปลี�ยน ปัญหาเรื� องการรับนักเรียน 

สถานการณ์บา้นเมืองกบับริบทที�เปลี�ยน โรงเรียนของรัฐและเอกชนเปลี�ยน แต่ยงัอยูก่นัเหมือนเดิม 

การขออนุญาตตั�งโรงเรียนเอกชนของ่าย ปัญหาการบริหารจดัการ 1.อตัรากาํลงัโดยขอ้กาํหนดคือ 

ครู เพราะกรอบอตัรากาํลงัใช้เด็กเป็นฐานนกัเรียนทั�งโรงเรียนจาํนวน 40 คน มีครู 2 คน ตวัชี� วดั

เท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่ การจัดการเรียน 8 กลุ่มสาระ ปัญหาการศึกษาอยู่ที�การจัดการ 

ไม่สามารถทาํใหบ้รรลุได ้ประเด็นที�หนึ�ง คืออตัรากาํลงั ประเด็นที�สองเรื�องทรัพยากร โรงเรียนยิ�งมี

ขนาดเล็กยิ�งขาดแคลนในสองเรื� องนี� มาก หากมองในด้านความคุ้มค่าต้องใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

เดิมห่างไกลโดยสภาพภูมิศาสตร์ การจดัการตรงนี� ตอ้งเริ�มตั� งแต่ระดบันโยบาย เช่น โรงเรียนมี

นกัเรียนเท่าไหร่จึงจะถึงจุดคุม้ทุน เริ�มตน้ก่อนปีการศึกษาไม่เคยมีการมอบเป็นนโยบายกาํชบัใน

เรื�องของมาตรการการรับนกัเรียน นโยบายไม่เคยให้มาตรการเป็นหลงัพิง สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐานไม่เคยมอบนโยบาย  

จุดแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ มีความคล่องตวัในการจดักิจกรรมด้วยปริมาณที�

นกัเรียนน้อย ในจุดแข็งนั�นหนักไปทางจุดอ่อนมากกว่า เด็กไม่เกิน 60 คน อตัรากาํลงัครู 3-4 คน 

ระดบันโยบายบอกว่า ไม่ให้มีผูอ้าํนวยการโรงเรียน นี�คือนิติบุคคลไม่มีหัวหน้าไม่ได้ และนี�คือ

ความผิดพลาดทางการบริหาร ตอ้งให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 67 มาตรฐาน ควรมีโดยการ

แต่งตั�งถ้าตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียนว่างลง นี�คือปัญหาเกิดจากนบายหรือการบริหารจดัการ 

วนันี� เครื�องมือที�วดัมาจากค่าเฉลี�ยโอเน็ต คือตวัชี�วดัมาตรฐาน 67 มาตรฐานเป็นตวัตั�ง  ตามหลกัสูตร

กําหนดว่า ต้องใช้ตัวชี� วดัเป็นตัวตั� ง ทําอย่างไรจะให้ 200 วนั 1,000 ชั�วโมง อย่างมีค่า การ

บริหารงานทุกดา้นตอ้งพร้อมกนั ทั�งการบริหารงานทั�วไป งานวิชาการ งานดา้นบุคคล และงานดา้น

ง บ ป ร ะ ม า ณ  ต้อ ง ม อ ง ทุ ก ด้า น ใ ห้ สุ ด ป ล า ย ท่ อ  เ น้น ค ว า ม จํา เ ป็ น ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม ต้อ ง ก า ร 

ครูอตัราจ้างหากไม่ได้บงัคบัจากข้างบนจะได้ครูจากสาขาวิชาเอกด้านพฒันาชุมชน เป็นสาขา

วชิาเอกที�ไม่มีความจาํเป็น มีความจาํเป็นตอ้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สังคมมนับงัคบัทิศทาง

ใหมี้ส่วนร่วม วธีิคิดเหมือนเดิม  ขอนแก่นเขต 5 อยากใหเ้ขาดีตอ้งเอาไมตรีเขา้แลก ให้เกียรติชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เขตพื�นที�ต้องขบัเคลื�อน เฉพาะที�สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาฯ 

ขอนแก่น มีส่วนร่วมชัดเจนมาก เพราะขายความคิดให้กบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั มีการจดั
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กิจกรรมร่วมกนั ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมแก้ปัญหา เพื�อให้มีพลงัขบัเคลื�อนได ้ตอ้งการให้ทุกคนที�มี

ส่วนเกี�ยวขอ้งเห็นหลกั คือ คนทาํดี ตอ้งมีที�ดีที�ยืนในสังคม ตอ้งให้ไดใ้จ และจะไดทุ้กอยา่ง ผลพวง

ที�ท ําให้โรงเรียนก็ตามแบบอย่าง การอุปถัมภ์ค ํ� าชูจากท้องถิ�นที�ขอนแก่นทวีคูณขึ� นเรื� อย ๆ  

สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตอ้งเป็นต้นแบบในการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็กภาพรวมของครูดีขึ�น  แต่ไม่ทนัสมยั ปัญหาใหญ่คือ ครู ไม่ปฏิรูปการเรียน

การสอน ปรับวธีิเรียน เปลี�ยนวธีิสอน และขอ้จาํกดัความเป็นอยูข่องครู ที�มีหนี� สินที�เป็นภาระผกูพนั

มีจาํนวนมาก จึงไม่สามารถพฒันางานตวัเองได ้ งานวิชาการตอ้งมาอนัดบัหนึ� ง แมแ้ต่สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มี 30 สํานกัฯ แลว้ขึ�นหน้าเวบ็ไซต์ของสํานกังานฯ งานดา้น

วชิาการเป็นความสาํคญัแต่ไม่ไดรั้บการบูรณาการ จึงทาํใหล้ดนอ้ยลง แต่กลบัไปพุ่งเป้าเรื�องตวัชี� วดั 

ทุกโรงเรียนเป็นเช่นนี�  พื�นที�แต่ละพื�นที�ปัญหาไม่เหมือนกนั งบประมาณที�ผา่นมาอยูข่า้งบนจาํนวน

มาก   การกาํหนดเวลาที�สําคญัในการสอบโอเน็ตเอเน็ต ก็กลบัมาแข่งขนังานศิลปหัตถกรรมใน

ช่วงเวลาใกล้กัน นักเรียนก็สอบไม่ผ่าน ถ้าให้คิดนอกกรอบเพื�อสะท้อนงานวิจัยนี�  คือต้องทาํ

หลกัสูตรใหม่ เปลี�ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี�ยนที�อยู่เป็นห้องเรียน ไม่ใช่สอนเด็กเพียงอย่างเดียว ตอ้ง

สอนผูป้กครองดว้ย งบประมาณในโรงเรียนขนาดเล็กวนันี� ดีกวา่เดิม ในขอ้จาํกดัเรื�องคน คือให้เป็น

เงินอุดหนุน ต่อรองราคาถูกได้ ในความเป็นจริง เราไม่สามารถทาํอะไรอิสระได้ ติดขดัเรื� องขอ้

กฎหมาย ตอ้งทาํความเขา้ใจทั�งแผน และสํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงการระดมทรัพยากรมี

ความสําคัญ ยึดติดกับกรอบตัวอักษรไม่ยึดติดกับความรับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐานตอ้งรับผิดชอบต่อการศึกษาขั�นพื�นฐานทั�งหมด ผลผลิตของประเทศควรตอ้ง

เป็นความรับผิดชอบ ของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ควรมีการเสวนาการศึกษา 

เรื�องบทบาท โดยหาเส้นแบ่งใหพ้บ งบประมาณจะไดไ้ม่สูญเปล่า เอกภาพเชิงนโยบายไดก้ารปฏิบติั

ที�หลากหลาย ก็จริง แต่การนาํไปสู่ความสาํเร็จของนโยบายเกิดช่องวา่ง  

 

ผู้อาํนวยการโรงเรียนชายนาพฒันา ในฐานะประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเลก็ ภาคกลาง 

อาํเภอเสนา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา (นายเดชา พงษ์แดง ) กล่าวว่า  

เห็นด้วย กบัการยุบเลิกโรงเรียน ปัจจุบนัโรงเรียนในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน มี 30,000 กวา่โรง โรงเรียนขนาดเล็กที�มีเด็กตํ�ากวา่ 120 คนลงมามีอยู ่14,000 

กว่าโรง เป้าหมายที�จะยุบโรงเรียนคือตํ�ากว่า 60 คนลงมา มี 5,900 กวา่โรง ปริมาณจากการทาํงาน

ร่วมกบัเครือข่ายมีโรงเรียนอีกมาก บางโรงไม่มีเด็กมีแต่ชื�ออยู่ ไม่ควรติดอยู่กบัจาํนวนเด็กควรดู

คุณภาพ ความร่วมมือของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กมีปัจจยัหลายอย่าง อยู่บนเขา บนดอย ในเกาะ

แก่ง ชายขอบ ตอ้งแยกให้ชดั จดักลุ่มวา่ 10,000 กวา่โรง โรงเรียนไหนควรยุบ หรือเรียนร่วม หรือ

อยู่ไดด้ว้ยตนเอง หากสามารถจดักลุ่มได ้โรงเรียนที�อยู่จะทาํแบบเดิมไม่ไดต้อ้งสนบัสนุนให้มาก
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กว่าเดิม ประสบการณ์ในการทาํเครือข่ายตอ้งเริ�มทาํในชุมชนเริ�มจากผูป้กครองให้ความร่วมมือ 

ชุมชนตรงนี�แตกต่างจากชุมชนอื�น เพราะมีสองศาสนา คือ พุทธ และอิสลาม วิถีต่างกนั มีเครือข่าย

ร่วมทาํกิจกรรมกบัโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  27 ปีกบัการเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 2 โรง 

คือโรงเรียนวดัรางจระเข ้และโรงเรียนชายนาพฒันา เป็นผูบ้ริหารเกณฑ์คุณภาพคนแรกของจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา เป็นนกัปฏิบติั มีงานวิชาการ และบริหารทั�วไป รวมถึงกิจการโรงเรียน ซึ� งไดใ้ห้

ความสําคญัอาคารสถานที� บริบท ภูมิทศัน์ วิชาการก็ไม่ได้ทิ�ง แต่ทาํเป็นเรื� องๆ ตามลาํดบั เรื� อง

งบประมาณไวข้า้งหลงั ดูเรื�องบุคลากร เริ�มดว้ยตนเองตอ้งสร้างศรัทธาให้เกิดในกลุ่มครู ที�นี�มีครู

ตามเกณฑ์ปี 2556 มี 6 คน รวมผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็น 7 คน จะเกษียณในเดือนกนัยายน จาํนวน 

3 คน  มีเด็กนกัเรียนจาํนวน 102 คน  บริบทที�สําคญัของโรงเรียน คือ ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครองหรือ

คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน นกัเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผูป้กครองร่วมมือแต่ส่วน

ใหญ่เด็กอยูก่บัปู่ ยา่ตายาย และฝากความหวงัไวก้บัโรงเรียน  

ปัญหาอีกอยา่งหนึ�งซึ� งเป็นประเด็นความสาํคญั คือ โรงเรียนขนาดเล็กเป็นเพียงทางผา่น

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�จะกา้วไปสู่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนขนาด

เล็กเป็นฐานสําคญั ที�ทาํให้เด็กตอ้งอ่านออกเขียนได ้ดงันั�น โรงเรียนขนาดเล็กผูบ้ริหารตอ้งมีความ

ตั�งใจ อดทน มีศกัยภาพ มีความสุขอยูก่บัโรงเรียนขนาดเล็ก  การแกปั้ญหาไม่ควรแกใ้นการยุบรวม

โรงเรียนเพียงอย่างเดียว ควรแก้ที�ตวัผูบ้ริหาร โดยวางเกณฑ์ให้ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กตอ้ง

ปฏิบติัทดลองเป็นเวลา 2 ปี จึงสามารถยา้ยได ้และตอ้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผูบ้ริหาร 

เพราะหากเอาการประเมินของสํานกัมาตรฐานการศึกษามาประเมินอาจไม่ไดรั้บขอ้เท็จจริงในการ

ปฏิบติังานจริง   

จุดแข็งของโรงเรียนชายนาพฒันา คือชุมชน และผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์ มีศกัยภาพ 

จุดอ่อน คือ หากผูบ้ริหารไม่ตั� งใจ จะไม่สามารถสร้างคุณภาพเพื�อดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนใน

สถานศึกษาได ้อีกประเด็นหนึ� งคือครูโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีโอกาสได้รับครูบรรจุใหม่เลย ส่วน

ใหญ่ครูจะอาย ุ50 ปีขึ�นไป ผูบ้ริหารตอ้งมาอนัดบัหนึ�ง ตอ้ทาํใหเ้กิดศรัทธาต่อผูป้กครอง เพื�อให้เกิด

ความร่วมมือ ของโรงเรียนชายนาพฒันานั�นไม่เหมือนที�อื�น เพราะมีการทาํ MOU ครู ผูป้กครอง 

และนักเรียน เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย โดยการหลอมรวมกัน และมีสัญญา

ประชาคมร่วมกนั ตามหลกัการศึกษาไทย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอยูใ่นพื�นที� รู้ปัญหา รู้ความ

ตอ้งการ รู้ทุกจุด แต่ตอ้งยอมรับวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมาจาการเลือกตั�งไม่ไดม้าโดยระบบ

คุณภาพและมีวาระเพียง 4 ปี  

ข้อจาํกัดเรื� องระเบียบและข้อกฎหมาย ท้องถิ�นเข้ามาสนับสนุนได้ยาก ยกตวัอย่าง

โรงเรียนชายนาพฒันา ไม่ไดอ้ยูใ่นพื�นที� อยูร่อยต่อของพื�นที� ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7 เขา้มาดูแลโรงเรียน  

ในทุก ๆ รอยต่อของโรงเรียนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจะเขา้ไป
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ดูแล โรงเรียนจึงให้ใชส้ถานที�เป็นศูนยเ์ด็กเล็ก และอาศยัอานิสงส์ใช้เครื�องเล่นของทอ้งถิ�นให้เด็ก

นกัเรียนไดเ้ล่นดว้ย  ภาพรวมของครูตอนนี�  มีความเอาใจใส่ มีความกระฉบักระเฉง แต่เรื�องโอเน็ต

เป็นตวัแปรตวัแฝงที�ไม่เที�ยง แต่ใหค้วามสาํคญักบัชุมชนมากกวา่ เห็นไดช้ดัเจน เรื�องการบอกถูกยุบ

โรงเรียน เอาไปเรียนร่วมกบัที�อื�น  ชุมชนเขาออกมาต่อสู้เอง ผูบ้ริหารหรือครูไม่ตอ้งต่อสู้ ชุมชน

ออกมาต่อสู้เองไม่ตอ้งมีตวัแปรอื�น ความพึงพอใจของโรงเรียนขนาดเล็กมนัแตกต่างกนั มนัเกิดจาก

ความคาดหวงัสูงในวิถีชนบทไม่ไดส้นใจเรื�องโอเน็ต งานวิชาการควรแยกให้ชดั อนุบาตรสูตร

สําเร็จควรมีคุณภาพแค่ไหน เตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ประถม  ตอนนี� โรงเรียนชายนา นาํเด็ก

นกัเรียนมาคละชั�นกนั และให้ครูที�มีไม่ครบชั�นเรียนมาคละชั�นส่วนวิชาการแยกเป็นช่วงชั�น เด็ก

ตอ้งอ่านออกเขียนได ้คิดเลขได ้ระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ตอ้งให้ทิศทางกบันักเรียน ดูความ

พร้อมของเด็กว่าควรเรียนต่อสายสามญัหรือสายวิชาชีพ ต้องให้ความชัดเจนในระดับประถม 

ภาครัฐตอ้งรองรับให้ดีด้วย งบประมาณแมจ้ะเป็นปัญหาใหญ่ แต่ตอ้งให้ความสําคญักบัคนก่อน 

หากภาครัฐไม่มีงบประมาณพอ งบประมาณไดม้าจากชุมชน หรือจากเอกชน ฉะนั�นไดค้นมาตอ้งมี

คุณภาพ ใช้เงินต้องถูกต้องตามประสงค์โรงเรียนขนาดเล็กมีการแก้ปัญหาได้หลายทาง หลาย

โรงเรียนมีคุณภาพไดรั้บการยอมรับ นั�นคือการพฒันาที�ประสบผลสําเร็จที�เป็นปัจเจกส่วนบุคคล 

โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีศกัยภาพ และงบประมาณตอ้งเพิ�มมากกวา่ที�เป็นอยู ่ภาครัฐตอ้งระดม

ทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้เขา้มาช่วย รวมไปถึงการเพิ�มศกัยภาพของครูในเรื�องการปลุก

จิตสาํนึก  และใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

 

ผู้อาํนวยการโรงเรียนวดัลาดระโหง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา (ดร.อจัฉรา  คะหินทพงศ์) กล่าวว่า 

เห็นดว้ย กบัการยุบเลิกโรงเรียน สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากๆ ซึ� งมีจาํนวนนกัเรียน 

30-40 คน มีขอ้จาํกดัเรื�องบุคลากร งบประมาณ คุณภาพนกัเรียน โอเน็ตและเอ็นที ประเด็นที�สอง

บางโรงเรียนที�จาํนวนนกัเรียน 80-100 คน ขอ้จาํกดัยงัไม่เป็นปัญหาสําคญั ใชเ้ทคนิคการเรียนคละ

ชั�น ปัจจยัแรก คือผูบ้ริหาร ตอ้งมีจิตสํานึก มีอุดมการณ์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน 

มีทรัพยากรในการสนบัสนุนการศึกษา งบประมาณที�จดัการศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

11 ปี ของการเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนวดัลาดระโหง คือใชห้ลกัการมีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหารเป็นตวันาํ

ให้ครูไดเ้ห็นโดยทาํอยา่งต่อเนื�อง ขอ้จาํกดัในการกาํหนดอตัรากาํลงัของครู มีเงื�อนไขของนกัเรียน

เขา้มาแทรก ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ก้าวข้ามไปได้ยากที�สุด คือบุคลากรผูส้อน สําหรับ

โรงเรียนวดัลาดระโหงเมื�อ 11 ปีก่อน เรื�องภูมิทศัน์มีส่วนอยา่งมากในการทาํให้ผูป้กครองพิจารณา

ที�จะส่งเด็กมาเขา้เรียน รวมถึงการสร้างความตระหนักให้ครูทาํจนบรรลุผลสัมฤทธิ�  โรงเรียนจะ

ดาํเนินการแบบโรงเรียนขนาดใหญ่ได ้มีการติดตามประเมินผล ณ วนันี�  โรงเรียนสามารถจา้งครูได้

โดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐ องค์กรเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากร งบประมาณ
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ไม่ใช่สิ�งสาํคญั ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํ จุดแขง็คือ คุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ

กบัชุมชน กาํลงัสมองและประสบการณ์ของชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วมกบัโรงเรียน ผูบ้ริหารตอ้งเป็น

ผูข้บัเคลื�อน จุดอ่อนคือ ผูบ้ริหารไม่ค่อยอยู่โรงเรียน มีงานเยอะ เขตพื�นที�ประชุม กลุ่มประชุม ซึ� ง

บางครั� งประชุมในเรื� องเดียวกัน ที�สําคัญผูบ้ริหารควรอยู่ก ํากับดูแล โดยสร้างจิตสํานึกให้ครู 

การบริหารงานดา้นวชิาการ ควรมาเป็นอนัดบัหนึ�ง เพราะคุณภาพ คือผลสัมฤทธิ� ของนกัเรียน พร้อม

กบัความเป็นมนุษย์ของนักเรียน พฒันาคนพฒันาคุณธรรมไปพร้อมกนั  มีความจาํเป็นมาก

พอประมาณ  เพราะงบประมาณได้ตามรายหัว นอกเหนือจากการเรียนการสอน ไม่มี อยากมี

หอ้งสมุด  มีหอ้งนํ�าสวย ๆ ตอ้งระดมทรัพยากร ครูตอ้งสอนจริง ถา้พูดถึงปัจจยัสนบัสนุนเหมาะสม

กบับริบทของโรงเรียน   

ภาพรวมของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูจะเหนื�อยมากต้องวางแผน หากขาดการ

วางแผนกิจกรรมไม่มีทิศทาง เป้าหมายจะเกิดยาก และต้องดูนวัตกรรมได้สร้างหรือไม่  

ได้ใช้หรือไม่ ตอนนี� เงินเดือนครูสูง เกิดจุดอิ�มตวั อตัราขั�นเลื�อนไหลจึงทาํให้ครูให้ความสนใจ

นอ้ยลง  งานวิชาการเป็นการแข่งขนั  โดยเอาตวัคะแนนมาเป็นตวักาํหนด  งบประมาณจดัสรรเป็น

รายหวั ถา้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพิ�มอีกหวัละ 500 บาท งบประมาณตามจาํนวนนกัเรียน การศึกษา

ตอ้งใชร้ะบบการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  และหลกัการทาํงานหากไม่สําเร็จ ตอ้งใชห้ลกัการมีส่วน

ร่วม โดยเชิญประชุมผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เขา้มามี

ส่วนร่วม จดักิจกรรมร่วมกนั จดัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นร่วมกนั จดักีฬาร่วมกนั จึงตอ้งเชื�อมโยงกนัโดย

การใชโ้รงเรียนวดัลาดระโหงเป็นสถานที� เพื�อใหเ้กิดความเอื�ออาทรซึ�งกนัและกนั 

 

เครือข่ายเพื�อการศึกษาเด็ก (นางสาวลาํยอง  เตียสกุล) 

ไม่เห็นดว้ย กบัการยบุเลิกโรงเรียน เพราะความสาํคญัโรงเรียนขนาดเล็ก ทาํให้เกิดการมี

ส่วนร่วมของชุมชน สามารถจดัการศึกษาได ้การยุบโรงเรียนจะมีผลกระทบมาก  ปัจจยัแรกเกิด

ความไม่พอเพียงทางการศึกษาของเด็ก  การจดัสรรงบประมาณไม่ควรเป็นแบบรายหวั ปัจจยัภายใน

ทอ้งถิ�น คือ การไม่มีเอกภาพในการจดัการศึกษา โรงเรียนไม่เป็นอิสระ บทบาทของสํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษา ไม่มีบทบาทในการตอบสนองทอ้งถิ�น ควรตอ้งมีการปฏิรูปโครงสร้างทางการศึกษา 

อีกทั�งการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มี หรือโอกาสนอ้ย ดว้ยเงื�อนไขหลกัสูตรที�มีอยูเ่ต็ม เป็นเรื�อง

ของการบริหาร เพราะลดบทบาทโครงสร้างส่วนกลางลง มีการสั�งจากระดบับริหารไปสู่ระดับ

ปฏิบติัการจนไม่เป็นอิสระ การปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงยุทธศาสตร์บนแผ่นกระดาษ โครงสร้าง

อาํนาจถูกพฒันาไปตามพระราชบญัญติัการศึกษา มีแต่จุดอ่อนเยอะมาก ไม่มีบุคลากรที�พร้อม 

งบประมาณที�จดัสรรให้เกิดการเรียนรู้แมว้า่เท่าเทียมก็จริง  แต่กาํลงัแรงจิตวิญญาณความเป็นครูใน

ปัจจุบนัถูกกดทบัดว้ยโครงสร้างอาํนาจ   การบริหารจดัการเรื�องบุคคลมาอนัดบัหนึ�ง คือ ครู การมี
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ส่วนร่วมถูกกาํหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแลว้  เรื�องนี� คือ ภารกิจที�รัฐตอ้งทาํให้เกิดผลในทาง

ปฏิบติัให้ได้ อีกทั�ง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเองก็ตอ้งจดัการศึกษาให้กบัชุมชนอย่างชัดเจน    

ภาพรวมของครูขณะนี� ดี เพราะภาครัฐมีการพฒันาบุคลากร ครูจึงมีศกัยภาพและคุณภาพ งานดา้น

วิชาการมีหลายเรื� อง ทั�งพฒันาคน และเทคโนโลยี เพื�อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การตอบโจทย์

คุณภาพเด็กจึงเกิดปัญหาในเรื�องกระบวนการเรียนการสอน แนวนโยบายเปลี�ยนแปลง ครูตอ้งทาํ

หนา้ที�หลายดา้น มองภาพรวมงานวิชาการมีองคป์ระกอบจาํนวนมาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ ทุก

ฝ่ายตอ้งยอมรับ การจดัสรรงบประมาณรายหวัเกี�ยวขอ้งกบัการจดัตั�งกองทุนการศึกษา การจดัสรรที�

เป็นธรรมกับครอบครัวที�ยากจนแต่เรียนดี กองทุนเพื�อการศึกษาจะไปลดความเหลื�อมลํ� า 

พระราชบญัญติัการศึกษาอาจตอบโจทยไ์ม่ไดท้ั�งหมด หลกัการดี ตอ้งเป็นกองทุนฯ แต่การบริหาร

จดัการตอ้งตอบต่อสาธารณชนมากกว่านี� และตอบสนองต่อเด็กให้มากที�สุด หัวใจสําคญัต้องมี

นโยบายชดัเจน คือไม่ยบุ จนกวา่จะสามารถแยกแยะประเด็นที�อยูใ่นสถานที�ที�ตอบสนองกบัชุมชน

อยา่งไรบา้ง ทาํอยา่งไรถึงจะทาํให้เกิดการจดัการศึกษาที�หลายหลาย การมีส่วนร่วมก็จะตามมาใน

เขตชุมชน  รูปแบบการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดมี้โรงเรียนทยอยเขา้ไปอยู่

กบัเทศบาลมาก  

โดยสรุป  ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัของกลุ่มนี�   เห็นดว้ยกบัการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 ท่าน 

และไม่เห็นดว้ย 1 ท่าน  การเห็นดว้ยไปในทิศทางเดียวของ 3 ท่านนี�มองเรื�องของขอ้จาํกดัหลายดา้น 

ทั�งการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ และดา้นบุคลากร ซึ� งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ

การศึกษา  และเห็นพอ้งกนัวา่ ดา้นการบริหารจดัการทั�ง 4 ดา้น ประกอบดว้ยการบริหารงานทั�วไป 

หรืองานธุรการ งานวิชาการ งานบุคคล และงานงบประมาณ ส่งผลกระทบกบัการบริหารจดัการ 

เพราะตวัชี�วดัโรงเรียนขนาดเล็กเทียบเท่ากบัโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ทั�งนี�  บุคคลผูที้�จะนาํการบริหาร

ใหข้บัเคลื�อนไปได ้นั�นคือ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนที�จะตอ้งบริหารดว้ยการใชห้ลกัการการมีส่วนร่วม

ของชุมชน  ครูหรือบุคลากรผูส้อนนั� น มีความสําคัญยิ�ง โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานไม่เคยมอบนโยบายที�จะเป็นมาตรการใน

การดําเนินการปฏิบัติงานให้กับผู ้บริหารสถานศึกษา รวมถึงการบริหารงานของผู ้บริหาร

สถานศึกษาบางแห่งไม่ให้ความสําคญักบัโรงเรียนขนาดเล็ก หวงัเพียงใชเ้ป็นสถานที�ที�จะกา้วไปสู่

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ต่อไปเท่านั� นเรื� องศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษาเป็นหลกัที�จะสามารถนาํพาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้บรรลุผลสัมฤทธิ� ได ้

ทั�งการมีส่วนร่วมของชุมชนยงัเป็นความสําคญัลาํดบัสูงที�จะเป็นอีกยุทธศาสตร์ในการขบัเคลื�อน

การศึกษาของประเทศไปดว้ยกนั โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมนั�นมีความ

จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา เพื�อระดมทรัพยากรเขา้มาสนบัสนุน

โรงเรียนขนาดเล็ก ในขณะที�รัฐนั�นอาจจะยงัขาดแคลนในบางเรื�องที�ตอ้งอาศยัการระดมทรัพยากร
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จากทุกดา้นเขา้มาสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน แมภ้าพรวมของครูขณะนี� ดีขึ�น แต่ยงัไม่ปรับวิธี

สอนนกัเรียน เพราะมีปัจจยัหลายประการ ทั�งเรื�องของการพฒันาการเรียนรู้เพื�อนาํไปเป็นการเรียน

การสอน  เรื� องการดาํเนินชีวิตส่วนตวั ที�มีภาระหนี� สินผูกพนั และเกณฑ์ในการดาํรงวาระโดย

ตาํแหน่งที�เลื�อนไหลไปตามระเบียบขา้ราชการ ด้านงานวิชาการ ที�ตอ้งมาอนัดบัหนึ� งเพราะงาน

วิชาการเป็นผลสะทอ้นเรื�องคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน เชื�อมโยงไปถึงเรื�องกระบวนการเรียน

การสอนของครู ทั� งงบประมาณยงัไม่เพียงพอ แม้จะดีขึ� นกว่าเดิม แต่การใช้งบประมาณก็ถูก

ตรวจสอบจากภาครัฐอยา่งเคร่งครัด เพราะมีขอ้กฎหมายบงัคบัในการใชง้บประมาณที�สํานกังานเขต

พื�นที�การศึกษา  หรือสถานศึกษา อาจไม่สามารถปรับงบประมาณบางประเภทใชไ้ดใ้นบางเรื�องที�มี

ความจาํเป็น ผูใ้หข้อ้มูลสําคญัไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะที�หลากหลายก็จริง แต่ก็ยงัไม่

วางเรื� องหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น แม้ว่านโยบายจาก

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน อาจยงัไม่มอบนโยบายที�ชัดเจน หรือเพิ�มบทบาท

หนา้ที�อนัเป็นภารกิจของระดบัผูป้ฏิบติัก็ตาม แต่ความเป็นจริงแลว้ ผูบ้ริหารสถานศึกษานั�นก็ปฏิบติั

ไปตามครรลองและความเป็นจริงตามสถานการณ์ที�เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื�นที�   

 สรุปโดยภาพรวม จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในกลุ่มนี�   ซึ� งมีประเด็นสัมภาษณ์ 2 ชุด แต่

สิ�งสาํคญัในขอ้เทจ็จริงของผูป้ฏิบติัจะทาํใหง้านวจิยันี�ไดข้อ้มูลเชิงประจกัษที์�จะสะทอ้นการนาํไปสู่

การพฒันาคุณภาพการศึกษา  ทั�งทางดา้นนโยบายจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ในเชิงนโยบาย รวมถึงดา้นการบริหารจดัการทั�ง 4 ดา้น ซึ� งประกอบดว้ยการบริหารงานทั�วไป งาน

บุคคล งานวชิาการ และงานงบประมาร ซึ� งมีความสาํคญัต่อการพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กเพื�อให้เกิด

ศกัยภาพในทุกดา้นที�กล่าวมานี�  มีสวนพฒันาการบริหารจดัการให้ไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างเกิดเป็น

รูปธรรม และผลสัมฤทธิ�   รวมถึงเรื�องของดา้นประมาณที�ลงลึกรายละเอียดเพื�อทาํการสัมภาษณ์กบั

บุคคลที�รับผิดชอบในหน้าที�และภารกิจนี� เพื�อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดม

ทรัพยากรเขา้มามีอุดหนุนเรื�องการศึกษาเพื�อให้ส่งเสริมพนัธกิจดา้นการศึกษา รวมไปถึงการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  อีกทั�ง ค่านิยมวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ที�ไม่สามารถ

อาจเปลี�ยนคุณค่าทางจิตใจไปกบัการยุบโรงเรียนที�มีความผูกพนัและตอ้งการประสงค์คงไวเ้ป็น

สัญลกัษณ์ของชุมนหรือหมู่บา้นต่อความผกูพนัและความเอื�ออาทรในสังคมชนบท 
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รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�นที�สรุปได้จากการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที� 10  รูปแบบของผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

ผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่มที� 1 

กลุ่มที� 2 

1. เห็นดว้ยส่วนใหญก่บัการยบุหรือควบรวมโรงเรียน 

2.ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที�เป็นปัญหาทั�ง 4 

ดา้น คือบริหารงานทั�วไป บุคคล วชิาการ งบประมาณ 

3.ปัญหาอตัราครู วชิาการ งบประมาณ แผนพฒันา ตอ้ง

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

4.ควรใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากชุมชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น และจดัหลกัสูตรเพิ�มเติมตามความตอ้งการทอ้งถิ�น 

5.นโยบายตอ้งชดัเจน จึงจะบูรณาการการเรียนการสอนใหมี้

คุณภาพ แต่ตอ้งเพิ�มทกัษะการบริหารมอบหมายใหบุ้คลา

การใหต้รงกบัวฒิุการศึกษา 

6.ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื�อใหเ้กิดความร่วมมือ

ในการบริหารจดัการศึกษา 

7.สงัคมที�เปลี�ยนไป รวมถึงขอ้จาํกดัรายไดข้องชุมชน 

8.ตอ้งจดัสรรงบประมาณการศึกษาใหอ้ยา่งทั�วถึงและเสมอ

ภาค รวมถึงควรส่งเสริมความเป็นอิสระ เพื�อความคล่องตวั

ในกรบริหาร 

9.ควรเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหาร การสร้างเครือข่าย

พฒันาการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของชุมชน 

10.นโยบายตอ้งชดัเจน การบริหารงานทั�ง 4 ดา้นตอ้งมี

ประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น รวมถึงนวตักรรมที�จะนาํมาใช้

กบัโรงเรียน 
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การดําเนินการจัดสนทนากลุ่ม  

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในกลุ่มของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผูป้ฏิบัติการระดับสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  เมื�อวนั

พฤหัสบดีที�  6  มิ ถุนายน 2556 ที�บางกอกฮอลล์   ถนนเลียบด่วนรามอินทรา-อาจณรงค ์ 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 14 ท่าน  ซึ� งผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ 

1 . ดร.กวิ นทร์ เ กี ยรติ  นนทธ์ พละ ผู ้อ ํานวยการสํ านักงานเขตพื� นที� การศึ กษา 

ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 

2. นายดําหริ  งิมสันเทียะ ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยธุยา เขต 2 

3. ดร.เอกชัย  ผาบชัย ผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาการประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 2 

4.นายบํารุง ฤทธิรัตน์ ผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

ชุมพร เขต 2 

5. ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต2 

6. ดร.ดรุณี  จาํปาทอง  อาจารยส์าขาวชิาศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

7. ดร.สุรางค์ ธูปบูชากร  ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนปากดง อําเภอเดิมบางนางบวช 

จงัหวดัสุพรรณบุรี 

8. นายวฒันา  ชัยโสม  ครูวิทยฐานะ สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา 

หนองคาย เขต 2 

9. นายพิชิต  ชูลิตรัตน์  ศึกษานิเทศก์ สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร 

เขต 2 
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ประเด็นการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็น  3 ประเด็น 

 ประเด็นที� 1 การบริหารจดัการทั�ง 4 ด้าน ซึ� งประกอบด้วยการบริหารงานทั�วไป 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนขนาด

เล็ก เป็นอยา่งไร 

 ประเด็นที� 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ดว้ยค่านิยมและวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

 ประเด็นที� 3 นโยบายในการแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็กใหมี้คุณภาพทางการศึกษา

ในทางปฏิบติัที�ดี ควรดาํเนินการอยา่งไร  

 

ผลการจัดสนทนากลุ่ม ได้แนวความคิดจากผู้เข้าร่วมสนทนา ดังต่อไปนี� 

ประเด็นที� 1 การบริหารจดัการทั�ง 4 ดา้น ซึ� งประกอบด้วยการบริหารงานทั�วไป การ

บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนขนาดเล็ก

เป็นอยา่งไร 

 ประการที� 1 การสนทนาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการนั�น กลุ่มผูส้นทนาไดส้ะทอ้น

ความคิดเห็นว่า โรงเรียนจะต้องมีคุณภาพทางด้านบริหารจดัการด้านวิชาการ เพราะเนื�องจาก

คุณภาพนั�นขึ�นอยู่กบัตวัชี� วดั คือ O-Net หลกัสูตรเป็นปัจจยัหลกัที�ส่งผลกระทบต่อแผนการสอน 

โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กไม่ควรจะใชห้ลกัสูตรเดียวกนั ควรมีหลกัสูตรเฉพาะสําหรับโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในการสอนแบบบูรณาการ หรือสอนแบบคละชั�น งานดา้นวชิาการเป็นปัญหาที�ครูตอ้ง

เอาใจใส่  โดยเฉพาะหลกัสูตรปัจจุบนันั�นเป็นหลกัสูตรที�อิงมาตรฐาน ซึ� งเรามีตวัชี� วดัไวว้า่ เด็กทุก

คนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื�นที�ใดในประเทศไทยควรจะมีคุณภาพ หมายถึงมีความรู้ มีทักษะ มี

คุณลกัษณะต่างๆ ตามตวัชี�วดัซึ� งเป็นหลกัสูตรแกนกลาง ฉะนั�น ครูแต่ละโรงเรียนจะตอ้งหากลวิธีที�

จะนาํพาเด็กให้มีคุณภาพ ภายใตข้อ้จาํกดัในบางโรงเรียนที�ไม่สามารถไปเรียนร่วมกบัโรงเรียนอื�น 

เช่น โรงเรียนนั� นอยู่บนเกาะแก่ง บนภูเขา บนดอย ตามหย่อมหญ้า ชายเขา หุบเขาหรือในถิ�น

ทุรกนัดาร จึงตอ้งนาํการเรียนการสอนแบบคละชั�นมาเป็นวิธีจดัการเรียนการสอน แมก้ารเรียนการ

สอนคละชั�นนี� จะไม่เป็นที�ยอมรับของผูป้กครองในบางพื�นที� ดังนั�น โรงเรียนบางแห่งจึงสร้าง

หลกัสูตรเฉพาะ หรือหลกัสูตรบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัโรงเรียนขนาดเล็ก และยงัช่วยลดภาระของ

โรงเรียนที�เป็นหลกัสูตรทอ้งถิ�นให้เด็กนกัเรียนไดเ้รียนรู้และซึมซบัประเด็นของทอ้งถิ�นเขา้ไปใน

ตวัเองใหเ้กิดความผกูพนัอีกดว้ย  ปัญหาอีกประการหนึ�งที�พบในการบริหารจดัการดา้นงานวิชาการ

ในปัจจุบันนั� น คือ เ รื� องของนวัตกรรม ที� โรงเ รียนขนาดเล็กไม่ มีความสามารถที�จะใช ้

แทบ็เล็ตเป็นสื�อการเรียนการสอนไดจ้ริงๆ   
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  ประการที� 2  การสนทนาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการนั�น กลุ่มผูส้นทนาไดส้ะทอ้น

ความคิดเห็นว่า โรงเรียนจะตอ้งมีคุณภาพทางด้านบริหารจดัการด้านงบประมาณ  เนื�องด้วยใน

ปัจจุบนัการจดัสรรงบประมาณในสัดส่วนการจดัการศึกษายงัไม่เพียงพอในการดาํเนินการ เพราะ

ตอ้งดูที�เกณฑ์รายหวัของเด็กนกัเรียนเป็นหลกั รวมถึงการใช้งบประมาณที�จะนาํไปใช้ในเรื�องของ

สื�อและวสัดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กนั�นมีขอ้จาํกดัของทรัพยากรอย่างมาก 

ทาํให้โรงเรียนขนาดเล็กมีลักษณะ คือ กันดาร และขาดแคลน  แม้สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐานจะจดัสรรงบประมาณเพิ�มเติมมาให้ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ เนื�องจากยงัมีค่าใชจ่้าย

ที�นอกจากจะใชสื้�อการเรียนการสอน ซ่อมแซมอาคารเรียน สาธารณูปโภค บางครั� งตอ้งจา้งครูมา

สอนเพิ�มในบางรายวชิา แมว้า่บางโรงเรียนจะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นก็ตาม  ประการสําคญัที�น่าสนใจ จากผูส้นทนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดใ้ห้

ความเห็นเรื�องการจดัการเรื�องโครงสร้างพื�นฐานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�

ผลกัดนังบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นให้กบัเรื� องการศึกษา แต่ปัญหาคือ ในบาง

โครงการติดเงื�อนไขที�ระเบียบขอ้บงัคบัทางกฎหมาย ที�จะตอ้งถูกตรวจสอบจากสํานกังานตรวจเงิน

แผ่นดินที�ตอ้งผ่านคณะอนุกรรมการกระจายอาํนาจของจงัหวดั  และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 

หรือเทศบาลก็จัดสรรให้ตามภารกิจ โดยผ่านขั�นตอนการใช้งบประมาณที�จะนําไปใช้ในด้าน

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการบริหารทอ้งถิ�น 

 ประการที� 3 การสนทนาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการนั�น กลุ่มผูส้นทนาไดส้ะทอ้น

ความคิดเห็นว่า โรงเรียนจะต้องมีคุณภาพทางด้านบริหารจดัการด้านการบริหารงานบุคคล ใน

โรงเรียนขนาดเล็กที�เป็นปัญหานั�น คือ บุคลากร มีน้อยแต่ตอ้งใช้อย่างคุม้ค่าที�สําคญัตอ้งมีความ

มุ่งมั�นทาํงานเอาใจใส่ในเรื�องการเรียนการสอน และปัจจุบนัอตัรากาํลงัครูไม่สามารถสอนครบชั�น

เรียนได้  จาํนวนของครูน้อยนักเรียนก็น้อย ที�สําคญังานด้านบริหารบุคคล ยงัคงเป็นปัญหาที�

สถานศึกษาอย่างโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถสรรหาบุคลากรในการเขา้สู่ตาํแหน่งไดเ้อง การไม่

สามารถกาํหนดตาํแหน่ง หรือสรรหาบุคลากรที�ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียนในด้านสาขา

วิชาเอกเป็นประเด็นปัญหาการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างมาก ผูส้นทนาได้นาํเสนอในการ

สนทนากลุ่มวา่ดว้ยสภาพสังคมที�เปลี�ยนไปทาํให้โรงเรียนขนาดเล็กมีการประสานขอความร่วมมือ

ไปยงัมหาวิทยาลัยราชภัฎของจังหวดัเพื�อขอครูฝึกสอนเข้าไปสอน แต่ติดเงื�อนไขตรงที�ว่า 

ไม่สามารถส่งครูเขา้ไปฝึกสอนได ้เนื�องจากทางมหาวิทยาลยัราชภฏัไม่เคยฝึกครูเรื�องการสอนคละ

ชั� น  จึ ง ไ ม่ มี ป ระ ส บ ก า รณ์ แล ะ ก า รส อ นแ บ บ ค ล ะ ชั� นก็ ไ ม่ เ ค ย ถู ก ส อ นใ ห้กับ นัก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลยัราชภฏั  นี�คือสภาพปัญหาอีกประการหนึ�งในปัจจุบนัของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั�งยงัมีผู ้

สนทนาบางท่านได้เสนอให้สํานักงานคณะกรรมการครูและบุคลาการทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

กระทรวงศึกษาธิการ ควรตอ้งมีความกา้วหนา้ในเชิงระบบ และควรกาํหนดอตัรากาํลงัครูไวใ้นเขต
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พื�นที�เพื�อการบริหารจดัการ อีกทั�ง งานบริหารบุคคลหวัใจสาํคญัของสถานศึกษานั�น อยูที่�ผูบ้ริหารที�

จะตอ้งมีภาวะผูน้าํ มีศกัยภาพ มีวสิัยทศัน์ และมีอุดมการณ์ในการทาํงานดา้นการศึกษาอีกดว้ย  

 ประการที� 4  การสนทนาเกี�ยวกบัการบริหารจดัการนั�น กลุ่มผูส้นทนาไดส้ะทอ้น

ความคิดเห็นว่า โรงเรียนจะตอ้งมีคุณภาพทางด้านบริหารจดัการดา้นการบริหารงานทั�วไป  เมื�อ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเขา้มาสนบัสนุนโรงเรียนและชุมชน ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรตอ้งเห็น

ความสาํคญัยิ�ง ดงันั�น ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กจะตอ้งเป็นผูมี้ศกัยภาพ และมนุษยส์ัมพนัธ์ รวมถึง

ไมตรี เพื�อใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งแทจ้ริง  งานดา้นธุรการนั�นเป็นการบริหารงานทั�วไปที�ดูเหมือน

จะไม่เป็นปัญหาในโรงเรียนขนาดใหญ่ เพราะสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ไดจ้ดั

ให้โรงเรียนละ 1 คน แต่กบัโรงเรียนขนาดเล็กนั�นครูธุรการ 1 คน ตอ้งรับผิดชอบ 2 โรงเรียนถึง 3 

โรงเรียน แต่ไม่เกิน 4 โรงเรียน ที�สําคญัครูธุรการจะตอ้งรับผิดชอบต่อหน้าที�ทั�ง 2 โรงเรียน คือ 

รับผิดชอบโรงเรียนนี�ครึ� งหนึ�ง และรับผิดชอบโรงเรียนอื�นอีกครึ� งหนึ�งที�ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั

หนา้ที�ดา้นการบริหารงานทั�วไปของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นประเด็นที�มีปัญหานอ้ยที�สุด เพราะหลกั

ใหญ่ในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนอยูที่�คุณภาพการศึกษา หรือการจดัการเรียนการสอน  

ประเด็นที� 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการบริหาร

จดัการโรงเรียนขนาดเล็ก ดว้ยค่านิยมและวฒันธรรมของทอ้งถิ�น ควรมีลกัษณะอยา่งไร 

การสนทนาในประเด็นที� 2 นี�  กลุ่มผูส้นทนาเห็นพอ้งกนัวา่ การสร้างการมีส่วนร่วมกบั

ภาคส่วนต่าง ๆ  เพื�อให้เกิดการระดมทรัพยากรเขา้สู่โรงเรียนขนาดเล็ก การร่วมมือกับองค์การ

บริหารส่วนตาํบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจงัหวดันั�น จะเป็นกาํลังสําคญัในการผลักดัน

งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ กับสถานศึกษา แมว้่าองค์กรปกครองท้องถิ�นจะไม่มีหน้าที�

กาํกบัดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที�อยูส่ังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) แต่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นสามารถที�จะสนบัสนุนงบประมาณเพื�อการศึกษาในทอ้งถิ�นนั�นๆได ้ที�

สําคัญผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในปัจจุบัน เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  

นายกเทศมนตรี นายกเทศบาล หรือนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันั�น เป็นผูบ้ริหารรุ่นใหม่ที�มี

ความรู้ มีศกัยภาพ และบางท้องถิ�นจะดาํเนินการจดัสรรเป็นสัดส่วนให้กับท้องถิ�นๆ ไวใ้นการ

บริหารจดัการศึกษา แต่บางโรงเรียนในบางพื�นที�อาจบริหารจดัการแล้วไม่สัมฤทธิ� ผล ที�สําคญั

ประการหนึ�งผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กหรือครู หรือบุคลากรทางการศึกษาตอ้งมีทศันคติที�ดีในการ

ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วน อาทิ  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน เอกชน  องคก์ร

เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�นมีส่วนร่วมในการ

จดัการศึกษาและสนบัสนุนการศึกษา เพื�อใหเ้ด็กนกัเรียนซึ�งอยูใ่นชุมชนนั�นไดรั้บการพฒันาทั�งดา้น

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา จริยธรรม   
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ผูส้นทนาที�มาจากชุมชนนั�น ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความ

ผกูพนัระหว่างโรงเรียน และชุมชน ซึ� งยกตวัอยา่งถึงการสร้างโรงเรียนขนาดเล็กในอดีตที�เกิดจาก

ความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและพระภิกษุ เพราะสถานศึกษาในชนบทส่วนใหญ่มาจากวดั 

หรือเรียกวา่ บวร ประกอบดว้ยบา้น วดั โรงเรียน ซึ� งมิไดใ้ชง้บประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั�งยงัมีโรงเรียนอีกหลายโรงที�ยงัจะตอ้งคงไว ้ไม่ควรยุบเลิกเนื�องจากค่านิยมและวฒันธรรมของ

ทอ้งถิ�นที�มีบริบทและสภาพภูมิศาสตร์ที�แตกต่างกนั โดยอตัลกัษณ์ของพื�นที�แต่ละพื�นที� เพราะคน

ในชุมชนจะมองวา่ วดัเป็นของชุมชน โรงเรียนก็เป็นของชุมชนจึงทาํให้เกิดกระบวนการการมีส่วน

ร่วมที�จะต้องเข้ามาร่วมมือ เนื�องจากการศึกษาเป็นปรัชญาที�เรียกว่าทุกภาคส่วนต้องทาํเพื�อ

การศึกษา การศึกษาก็ตอ้งตอบสนองทุกภาคส่วน  

การยุบเลิกโรงเรียนหรือไม่ยุบนั�น กลุ่มผูส้นทนาให้ขอ้คิดเห็นว่า ถา้ขาดคุณภาพหรือ

ประสิทธิภาพ ก็ควรยุบเลิก  แต่การยุบเลิกนั�นควรให้ชุมชนนั�น เห็นดว้ยว่า ชุมชนนั�นๆ ไม่มีความ

ตอ้งการ จึงไปควบรวมกบัโรงเรียนอื�นได ้ จึงจะไม่เป็นการทาํลายระบบสังคมรากหญา้ของสังคม

หรือชุมชนนั�น เพราะสถานศึกษานั�นตอ้งพึ�งพาอาศยัทุกภาคส่วนดว้ยความร่วมมือกนัอยา่งเตม็ที�   

ประเด็นที� 3 นโยบายในการแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ทางการศึกษาในทางปฏิบติัที�ดี ควรดาํเนินการอยา่งไร  

การสนทนาในประเด็นที�  3 นี�  กลุ่มผูส้นทนา ได้มีความคิดเห็นเกี�ยวกับมาตรการ

นโยบายของการศึกษาที�รัฐบาลไดก้าํหนดมาคือ เรื�องคุณภาพการศึกษาของเด็กเป็นเป้าหมายสําคญั 

แต่บางครั� งในการปฏิบติัอาจไม่สอดคล้องกบันโยบาย การนํานโยบายการศึกษาขั�นพื�นฐานไป

ปฏิบติัเพื�อการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที�ดีนั�น ต้องมีแผนรองรับที�ชัดเจนและต้องมีการ

ดาํเนินการทุกขั�นตอนที�จะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงั  เรื�องสาระของนโยบายเป็นแนวทาง

หนึ�งซึ� งสามารถจะทาํใหน้โยบายการศึกษาประสบความสาํเร็จ ไดแ้ก่ การติดตามนิเทศ นโยบายการ

จดัการศึกษาอยา่งจริงจงั โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (สพฐ.) ซึ� งเป็นผูก้าํหนด

นโยบายนั�นตอ้งชดัเจน รวมถึงดา้นสมรรถนะขององค์กร โครงสร้างมาตรฐานการบริหารจดัการ 

งบประมาณ และบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่เอื�อต่อการพฒันาจึงเป็นปัจจยัที�ส่งผล

ต่อความสําเร็จในการนํานโยบายไปแก้ปัญหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษา 

เพราะปัจจุบนัโรงเรียนขนาดเล็กยงัขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมาก ทาํให้ระบบ

การพฒันาทางดา้นการเรียนการสอนดาํเนินการไปไดช้า้และไม่ต่อเนื�อง บางครั� งทาํให้บุคลากรใน

โรงเรียนขนาดเล็กเกิดอาการทอ้ในเรื�องของการปฏิบติังาน และตอ้งการให้ฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งมีการ

ตรวจเยี�ยมและดูแลกนัอยา่งใกลชิ้ดมากกวา่ที�เป็นอยู่ในปัจจุบนั ปัญหาสําคญัประการหนึ�งคือเรื�อง

งบประมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการจดัการศึกษา ระบบจดัสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณมีความ

ล่าชา้ บุคลากรทางการศึกษาขาดวุฒิการศึกษาที�เหมาะสมต่อการบริหารจดัการดา้นการศึกษา และ
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บางพื�นที�เป็นบุคลากรที�ไดรั้บการบรรจุใหม่ ที�สําคญัผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งปรับเปลี�ยนทศันคติ

ของบุคลากรทั�งฝ่ายการศึกษาและองคก์รปกครองทอ้งถิ�น ควรปรับเปลี�ยนทศันคติของบุคลากรของ

โรงเรียนให้มีการปรับตัวและยึดประโยชน์ประชาชนและเด็กนักเรียนของท้องถิ�นเป็นหลัก 

อีกทั�งผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งให้ความร่วมมือโดยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วม

รับผิดชอบด้วยกัน เพื�อให้หลายๆ ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาทุกด้านอย่างจริงจงั 

มีการวางแผนปฏิทินการพฒันาบุคลากรที�ชดัเจน ระบบการปฏิบติังาน หรือทศันคติของบุคลากร

แตกต่างกนั คือ บุคลากรครูมีทศันคติมุ่งผลสัมฤทธิ�  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นมุ่งถึงผลประโยชน์

ทางการจดัการศึกษา 

ทั� งนี�  ผลของการแสดงความคิดเห็นของผู ้สนทนากลุ่มในแต่ละท่านนั� น ผูว้ิจ ัยได้

รวบรวมขอ้มูลไวใ้นภาคผนวก ผูที้�ศึกษาคน้ควา้สามารถเขา้ไปศึกษารายละเอียดได ้ 
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รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ�นที�สรุปได้จากการสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที� 11  รูปแบบของผลจากการสนทนากลุ่ม 

 ดังนั� น จากผลวิเคราะห์ข้อมูลทั� งหมดซึ� งผูว้ิจ ัยได้จากการศึกษาเอกสาร การตอบ

แบบสอบถามแบบปลายเปิดไปพร้อมกบัการสัมภาษณ์กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 368 ชุด จาก 38 

ในโรงเรียนขนาดเล็กการบริหารจดัการงานทั�ง 4 ด้านนั� น 

ผูบ้ริหารและบุคลากรของโรงเรียนควรตอ้งมีวิสัยทศัน์และ

คุณภาพ พฒันาโครงสร้างพื�นฐานและอุปกรณ์การเรียนการ

สอนดว้ยการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน โดยไม่ตอ้งรอ

พึ�งงบประมาณจากภาครัฐ โดยตอ้งยึดหลักการมีส่วนร่วม 

หลกันิติธรรม คุณธรรม และตอ้งโปร่งใส รวมถึงความคุม้ค่า 

ด้ว ย ว ัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ท้อ ง ถิ� น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค นั� น  ค ว ร มี

คุณลักษณะให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอบสนองความตอ้งการของชุมชนดว้ย

การจดักิจกรรมและส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบั

โรงเรียน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และการจดัตั�งเครือข่าย

โรงเรียนขนาดเล็กเพื�อพฒันาคุณภาพให้เป็นโรงเรียนดีใน

ชุมชน 

การแก้ปัญหาเรื� องนโยบายควรต้องมีแผนรองรับที�ชัดเจน

และต้องมีการดําเนินการทุกขั� นตอนในการนํานโยบาย

การศึกษาขั� นพื� นฐานไปแก้ปัญหาอย่างจริงจัง  รวมถึง

มาตรฐานการบริหารจัดการงบประมาณ และบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นปัจจัยส่งผลต่อความสําเร็จในการนํา

นโยบายไปแกปั้ญหาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพทางการ

ศึกษา  

ผู้เข้าร่วมสนทนา 
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เขตพื�นที�การศึกษา  การสัมภาษณ์เชิงลึกซึ� งมีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัจาํนวน 10 ท่าน รวมถึงการสนทนา

กลุ่มจาํนวน 14 ท่าน ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ในเรื�อง การ

บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไวใ้น

บทที� 5  เพื�อสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

จะไดข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ของงานวิจยัเรื�องนี� ไปแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมเพื�อให้การศึกษา 

มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


