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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยแบบผสมผสานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ยึดแนวทางการเรียนรู ้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ที่มี 

นวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นฐานของเด็กในชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 2) เพื่อ 

ศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมขององค์กรภาคประชาสังคม 3) เพื่อสรุปสังเคราะห์ข้อมูล 

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และ 4) เพื่อจัดทำขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ โรงเรียนขนาดเล็กใน  

พื้นที่ 9 จังหวัดของการนำร่องโครงการโรงเรียนเพื่อชุมชน ได้แก่ ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม  

สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ น่าน และสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดประเภทของกลุ่ม 

ตัวอย่างโดยใช้กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling) กลุ่ม 

ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยกำหนดโดยใช้กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างแบบมีเกณฑ์(Criterion Sampling) จนได้ 

โรงเรียนจำนวน 27 โรงเรียน โดยเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ 1)ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ตัวแทนครูผู้สอน 3) กรรมการสถานศึกษา 4) ผู้ปกครอง 5) นักเรียน 

6) เจ้าหนา้ที่รัฐที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับองค์กรภาคประชาสังคม 

ในพื้นที่ ผลการวิจัยพบว่า 1) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีอัตราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุด โรงเรียนจึงใช้นวัตกรรมทาง  การศึกษา

เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการเลือกใช้  นวัตกรรม 3 

แนวทางคือ 1.1) ค้นหาและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาจากต้นแบบ 1.2) พัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียน 

และ 1.3) ดำเนินการใช้นวัตกรรมตามนโยบายของต้นสังกัด 2) บทบาท ส่วนร่วมและหนุน เสริมของ

องค์กรภาคประชาสังคม ผลการจากสัมภาษณ์ผูท้ี่เกี่ยวข้องกับสถานศกึษา แสดงให้เห็นว่า ภาคประชา

สังคม มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในพัฒนาบุคลากร ที่ส่งผลโดยตรงกับ การพัฒนา

นวัตกรรมในชั้นเรียน และมีส่วนสำคัญในการผลักดันในเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม  ทาง

การศึกษา โดยอยู่ในบทบาทของที่ปรึกษาหรือโค้ชที่คอยให้คำแนะนำ สนับสนุน 3)ประเด็นปัญหา 

นโยบายการยุบควบรวมสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เสนอประเด็นว่า ต้องมีการบูรณาการทำงาน  

หลายภาคส่วน มิได้ทำแค่ภาคการศึกษาเนื่องจาก นโยบายดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้าง การศึกษา  

รายละเอียดในแต่ละพืน้ที่มีความจำเป็น การสรา้งความเข้าใจและการทำงานร่วมกันของภาครัฐมีความ 

จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบาย 4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหาร 



จัดการ 2) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 4) ข้อเสนอ

ด้านอื่น ๆ  
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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 

 

นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก หรือที่รู้จักกันดีในนามของ นโยบาย ยุบควบ

รวมโรงเรียนขนาดเล็กเร ิ ่มตั ้งแต่ป ี 2536 ที ่ม ีการประกาศนโยบายอย่างเป็นทางการของ

กระทรวงศึกษาธิการในยุคนั ้น และยังมีการดำเนินงานกันมาอย่างต่อเน ื ่อง ในปี 2556  

คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดประชุมวาระพิจารณา “การบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก” และมีการกำหนดแนวทางในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในปี 2556 จาก

การดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

การศึกษา พิจารณายุบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อย ย้ายไปโรงเรียนที่มีคุณภาพ

มากกว่า โดยมีข้อเสนอให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทกับการจัดการศึกษา รวมถึง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรการเดินทางให้กับนักเรียน ซึ่งในปีดังกล่าวนั้น โรงเรียนขนาดเล็กที่ 

สพฐ.ตั้งเป้ายุบรวมนั้นจะเป็น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 60 คน   (สุภาพร  อาจเดช

,2556) อย่างไรก็ดี ในปี 2556 นโยบายดังกล่าวก็ยังได้รับเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนมาก

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่คัดค้านจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนักวิชาการ

จากสภาการศึกษาทางเลือก ที ่ไม่เห็นด้วย และต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนและผู้ปกครอง กระแสของการควบรวมกับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง

ในปี 2562  เมื่อมีหนังสือลงนามเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในวันที่ 19 

พ.ย. 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในตำบล

เดียวกันน้อยกว่า 6 กม. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อ 7 ต.ค. 2562  ที ่เห็นชอบตามมติของ

คณะกรรมการการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังภาครัฐ (คปร.) เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรและ

การบริหารจัดการ  โดยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมคือ โรงเรียนที่มี

นักเรียนน้อยกว่า 120 คน โดยจะเริ่มจากโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 40 คน อย่างไรก็ดี เมื่อมีการ

ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวนั ้น ชุมชนที ่ได้รับผลกระทบโดยตรง มักจะเกิดการ

เคลื่อนไหว ในหลายพืน้ที่ของประเทศไทย ที่มจีำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเด็ก ต่ำกว่า 40 คน และ

เคยถูกสั่งให้หยุดการเรียนการสอน ก็มีการเคลื่อนไหวและเรียกร้องให้กลับมาเปิดการเรียนการ

สอนอีกครั้ง ยกตัวอย่างเช่น กรณีโรงเรียนบ้านดอนทราย อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ที่มคีำสั่ง

ให้หยุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2549-2550 เนื่องจากนักเรียนจำนวน 21 คน แต่สุดท้าย

ผู้ปกครองในชุมชนก็เรียกร้องให้เปิดทำการเรียนการสอนอีกครั ้งในปี 2551 เนื่องจากการปิด

โรงเรียนกระทบต่อผู้ปกครองในการดำรงชีวิต การส่งบุตรหลายไปโรงเรียน และวิถีชีวิตของสังคมที่

เปลี่ยนไป (เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา, 2559)  



  ค 

 

 

โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยทั้งหมดของประเทศไทยในปี 2563 มีจำนวน 14,976 

โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนโรงเรียนถึง  7,214 โรงเรียน แต่เมื่อ

พิจารณาจากสัดส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กต่อจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ภาคเหนือจะมีร้อยละของ

โรงเรียนขนาดเล็กที่สูงที่สุดคือ ร้อยละ 56.6 (กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สพฐ., 2563)   โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือถูกจำแนกทางภูมิศาสตร์ เป็นโรงเรียน

ที่ตัง้อยู่บนสันเขา เชงิเขา หรอืพืน้ที่ระหว่างหุบเขาที่มคีวามยากลำบากในการเดินทาง และ โรงเรียน

ที่เป็นพื้นที่สูงและชายแดนนอกจากนั้นอยู่ในพื้นที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม หลากหลายทาง

ชาติพันธุ์ และความเชื่อ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถควบรวมได้ โรงเรียนส่วนใหญ่จะถูกกำหนดให้

อยู่ในสถานะโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone)  

โรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 – 

2563 มีจำนวนที่มากขึ้น โดยในปี 2563 มีร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กถึง 50 จากจำนวนโรงเรียน

ทั้งหมดในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามในขณะที่จำนวนโรงเรียนในประเทศไทยมีจำนวนน้อยลง

เนื่องจากการยุบเลิกสถานศกึษาตามนโยบายของภาครัฐ แต่สิ่งที่สะท้อนผลคือ จำนวนขนาดเล็กใน

ประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะในปี 2562 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจำนวน 133 

โรงเรียน และในปี 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจำนวน  123 โรงเรียน สาเหตุอาจมาจาก

จำนวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากรายงานสถิติรายปีประเทศไทยของ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560-2562 พบว่า ประชากรแรกเกิดมีอัตราลดในทุกปีอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ประกอบกับการแข่งขันทางศึกษาที่สูงขึน้ ผูป้กครองที่

ไม่เชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น จึงเลือกที่จะส่งบุตร

หลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เช่นโรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนประจำจังหวัด ทำให้

โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนขนาดกลางลดลงจนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

และโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีนักเรียนจนต้องควบรวมและยุบเลิกสถานศกึษาในที่สุด  นอกจากจำนวน

โรงเรียนขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นแล้ว จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี 

2563 มีจำนวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ถึง 968,992 คนโดยจำแนกเป็นเพศชาย 511,702  

และเพศหญิง  457,290 คน  โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสังกัด

สำนักงานการศึกษาประถมศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 

โดยภาคที่มจีำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมาที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 467,313 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด จากการดำเนินงานนโยบายยุบ

ควบรวมสถานศึกษาจากแนวปฏิบัติในปี 2562 – 2563 นั้นจะมีโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์การพิจารณา

และเร่งดำเนินอย่างเร่งด่วน คือ โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กน้อยกว่า 40 คน จำนวน 3,162 โรงเรียน มี
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จำนวนนักเรียน 75,447 คือ (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ,2563) ที ่จะได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายในการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนของภาครัฐ  

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยีนในพื้นที่เป้าหมายโครงการ  

โรงเรียนในพื ้นที ่เป้าหมายมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที ่มุ ่งเน้นไปที่การพัฒนา 

“คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก” โดยคุณภาพของผู้เรียนเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่

สอดคล้องกับชุมชน  ผลของการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชน

พอใจเป็นอย่างมากที่การจัดการเรียนรู้จากการใช้นวัตกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้ และ

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ดีพบว่า โรงเรียนขาด

เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning outcome) และการวัดสมรรถนะ (Competency) ที่

เก็บข้อมูลอย่างเป็นรูปแบบธรรม การวัดและประเมินผู้เรียนเป็นไปในลักษณะของการสังเกตความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งที่ยังไม่ปรากฎอย่างชัดเจนคือ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ยัง

ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า นวัตกรรมที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ได้ โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติซึ่งเป็นตัวชี้วัดของต้นสังกัดถึงคุณภาพการจัดการศึกษา แต่

อย่างไรก็ตามบางโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างไม่ได้ประสบกับปัญหาผลการทดสอบระดับชาติต่ำอยู่

แล้ว หากแต่ประสบปัญหาในด้านคุณลักษณะของผู้เรยีน 

 ในประเด็นของการได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น โรงเรียนจำนวน 24 

โรงเรียนที่ได้นวัตกรรมทางการศึกษาจากการนำมาจากต้นแบบมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  โดยมี

ปัญหาของนักเรียนเป็นปัจจัยในการเลือกใช้นวัตกรรม จากนั้นจึงนำนวัตกรรมมาปรับใช้ใน

สถานศึกษา สอดคล้องกับ (อัจศรา ประเสริฐสิน และคณะ , 2560) ยังไม่ได้เป็นการพัฒนา

นวัตกรรมจากปัญหาของโรงเรียน มีโรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียนที่มีการพัฒนานวัตกรรมเป็นของ

ตนเองในการจัดการเรียนรู้ซึ่งยังไม่แสดงผลของการใช้นวัตกรรมเช่นเดียวกัน  โดยดำเนินการโดย

ผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว และการดำเนินงานผ่านการวิจัย

ขององค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ นวัตกรรมอยู่ในระหว่างการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัย  ใน

ระหว่างการทดลองใช้นวัตกรรม ยังไม่ได้ตรวจสอบองค์ประกอบ  ประสิทธิภาพของการใช้

นวัตกรรม จากประเด็นดังกล่าว ปัจจัยที่โรงเรียนเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้นวัตกรรมจากต้นแบบและ

นำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เนื่องจากว่า ปัญหาของผู้เรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึง

เลือกนวัตกรรมที่ผ่านการใช้งานและเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหามาใช้งานจะใช้เวลา

น้อยกว่าการพัฒนานวัตกรรมขึน้เอง  
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บทบาทการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมขององค์กรภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก  

องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) องค์กรภาคประชาสังคมในระดับพืน้ที่ ที่ทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียน และ 

2) องค์กรภาคประชาสังคมในระดับชาติ ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับประเทศ 

บทบาทของภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับโรงเรียนใน

ประเด็นดังนี ้ 

1) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของนักเรียน  การ

ได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น กลไกที่สำคัญคือ บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน 

ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาก่อนเป็นอันดับแรก  การสนับสนุนจากต้นสังกัดไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียนโดยเฉพาะประเด็นของการพัฒนานวัตกรรม  ดังนั ้น 

องค์กรภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทสำคัญในประเด็นดังกล่าวสนับสนุนในลักษณะของการ

สนับสนุนงบประมาณและการสนับสนุนองค์ความรูท้างเชิงวิชาการ 

2) การเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการ เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ที่ปรึกษาด้านวิชาการจึงเป็นความต้องการเป็นอย่างมากจากโรงเรียนขนาดเล็กหรือ

ขนาดกลาง องค์กรภาคประชาสังคมที่มีประสบการณ์และความหลากหลายของสมาชิก จึงมี

บทบาทที่สำคัญในการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สื่อกลางในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ

ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้  

3) บทบาทของตัวกลางในการประสานการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายกับโรงเรียน ยังมี

โรงเรียนในประเทศไทยจำนวนมากที่ขาดโอกาสการได้รับการสนับสนุนเนื่องจากข้อจำกัดเรื่อง

ศักยภาพในการติดต่อขอรับการสนับสนุน ดังนั้นองค์กรภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพ จึงต้องมี

บทบาทในด้านดังกล่าว  

4)บทบาทในการประสานงาน สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน  

โรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะอยู่ใน

การกำกับติดตามและดูแล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ใกล้ชิดกับ

โรงเรียนมากที่สุด การทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึง้จงึเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน หากแต่โรงเรียนมีอำนาจต่อรองต่อนโยบาย จึงจำเป็นต้องมีตัวกลางระหว่าง 2 

หน่วยงานนี้ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มา

จากโรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐจะมีจุดอ่อนตรงที่ ไม่สามารถสร้างข้อเรียกร้องหรือ ต่อรองกับ

นโยบายได้ ในบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบาย แต่ในบทบาทขององค์กร

ภาคประชาสังคม ที่ต้องมีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายจึงขัดกัน ซึ่งส่งผลลบต่อการปฏิบัติงานได้ 
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แต่อย่างไรก็ดี การรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคมที ่เข้มแข็งก็สามารถขับเคลื ่อนให้เกิ ดได้

เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างในพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเป็นต้น  

องค์กรภาคประชาสังคมในระดับนโยบายมีบทบาทดังนี้  

1) ประสานงานการทำงานของโรงเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ

การร่วมมอืกันทำงานอย่างเข้มแข็งจำเป็นต้องมีความร่วมมอืในระดับกระทรวง   

2) สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนในด้านการพัฒนาคุณภาพการศกึษา  

3) สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนในพื้นที่ 4) ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

ข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

คณะวจิัยได้สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอได้ตามประเด็นดังนี้  

 1) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุของการลดลงของประชากร 

ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ นำมาซึ่งปัญหาของความไม่คุ้มค่าของ

ทรัพยากรในการจัดการศกึษาเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

 2) ปัญหาดา้นนโยบายการจัดสรรอัตรากำลังครู เนื่องจากระเบียบและหลักเกณฑ์กฎหมาย

ที่กำหนด ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังครูเพิ่มเติม ส่งผลใหโ้รงเรียนขนาด

เล็กมีครูไม่ครบชั ้น ไม่ครบกลุ ่มสาระ ในทางกลับกัน ยังมีโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวนมากที่

อัตรากำลังครูมาก ปัญหาของครูไม่ครบช้ันมีผลต่อความเชื่อมั่นของผูป้กครอง ในด้านคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้  จนนำไปสู่ปัญหาการย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ดังนั้นทางแก้ไขของ

โรงเรียนขนาดเล็กคือการเพิ่มจำนวนครู ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาดา้นงบประมาณต่อไป  นอกเหนอืจาก

อัตราครูแล้ว อัตราผูบ้ริหารก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลายโรงเรยีนไม่มผีูบ้ริหาร ความสมดุลของ

ภาระงานกับจำนวนบุคลากรในสถานศึกษาก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอัตรากำลัง ตาม

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 

2550 มีการกำหนดหน้าที่และงานในสถานศกึษา แบ่งเป็น 4 งานเท่ากัน แต่ดว้ยจำนวนบุคลากรใน

โรงเรียน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กต้องรับภาระงานที่ค่อนข้างหนักมาก ทำให้บุคลากรได้รับความ

กดดันจากทำงานและต้องอาศัยพละกำลังในการทำงานเป็นอย่างมาก  

 3) ปัญหาดา้นการบริหารงานและการพัฒนาครู ที่สอดคล้องกับจำนวนครูในโรงเรียนขนาด

เล็ก จากนโยบายด้านการบริหารจัดการของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปสู่การประชุม

และการอบรมสัมมนา เมื่อครูตอ้งเดินทางไปทำภารกิจภายนอก แมก้ระทั่งครูลาการปฏิบัติราชการ  

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนขนาดเล็กเป็นอย่างมาก 

 4) ปัญหาดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษา ในปัจจุบันการประเมนิคุณภาพการศกึษาเป็น

การประเมินโดยใช้มาตรฐานและวิธีการเดียวกันทั่วประเทศ ไม่มีการกำหนดเกณฑ์และวิธีการ
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ประเมินที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  การประเมินส่วนใหญ่จึง

เป็นการประเมินด้านเอกสาร ซึ่งส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เกิดภาระงานที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น 

และแนวทางในการประเมินเป็นการประเมินเพื่อได้รับคะแนนเป็นการกำหนดระดับ  ไม่ได้เป็นการ

ประเมินเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน  

 5) ปัญหาดา้นการพัฒนาคุณภาพการศกึษา สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้  

  5.1) ประเด็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษา  จากนโยบายการบริหารงาน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา จะมี

แนวโน้มให้ทุกสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์หรือเงื่อนไขเดียวกันทั้งประเทศใช้นวัตกรรมทางการศึกษา

อย่างเดียวกัน ในสภาพปัจจุบันของประเทศไทยนั้น สังคมและชุมชนมีปัญหาและความต้องการที่

แตกต่างกัน มีความหลากหลายทางความคิดความเชื่อ การใช้ชีวิต วิถีชุมชน และจุดอ่อนไหวที่

แตกต่างกัน  การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาควรกำหนดให้สอดคล้องกับความแตกต่างนั้น ควรจะ

ให้โรงเรียนและชุมชนได้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของ

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  5.2 คุณภาพการศกึษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในสภาวะการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในประเทศไทย สังคมแต่ละแห่งมีความต้องการในการพัฒนาเยาวชนที่

แตกต่างกัน แต่คุณภาพการศึกษาที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 

ใช้มาตรฐานเดียวกัน เช่น การใชต้ัวชี้วัดเรื่องผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ผลการทำสอบระดับชาติเป็นตัวชี้วัด

สำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับชุมชน ในแต่ละชุมชนมีรายละเอียดที่แตกต่างแต่ไม่ได้ถูก

นำมาพิจารณาประกอบ  

 6 ) ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เนื่องจาการจัดสรรงบประมาณให้กับ

โรงเรียนจะจัดสรรงบอุดหนุนจากรายหัวตามจำนวนนักเรียน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจำกัดใน

การได้รับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ทำให้ขาดแคลน

ทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโรงเรียนขนาดเล็กเป็นอย่างมาก อาคารสถานที่หลาย

แห่งของโรงเรียนขนาดเล็กถูกปล่อยให้ทรุดโทรมและไม่ได้รับการดูแล อาจก่อให้เกิดอันตรายกับ

นักเรียนในโรงเรยีน ปัญหาดังกล่าวกับตกอยู่กับโรงเรียนที่ต้องดำเนินการหางบสนับสนุนจากชุมชน 

หรอืภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นการระดมทุนจากการจัดผ้าป่าการศกึษา การบริจาคงบประมาณ

สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นความ

เลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่ขึ้น มีทรัพยากร

พร้อม ในการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน แต่โรงเรียนขนาดเล็กยังต้องพิจารณาเรื่อง

ความปลอดภัยของอาคารสถานที่  
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 7) ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายยุบ ควบ รวม สถานศึกษา มีประเด็นที่

เกี่ยวข้องดังนี ้ 

 7.1 ข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายในการควบรวมสถานศึกษา ที่ไม่

สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ ทำให้ผลการควบรวมไม่เป็นไปตามนโยบายฯ ความหลากหลาย

และละเอียดอ่อนของพื้นที่ในประเทศไทยเป็นสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายฯ ข้อมูลเหล่านี้

ต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ  

 7.2 กระแสต่อตา้นของชุมชน ผูป้กครองในการควบรวมสถานศกึษา เป็นเหตุผลที่ทำให้การ

ดำเนินงานตามนโยบายฯ ไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างคณะทำงานเพื่อทำ

ความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นต่อเรื่องดังกล่าว ความผูกผันของชุมชนกับ

โรงเรียนที่ก่อร่างสร้างตัวมาอย่างยาวยานและเหนียวแน่น ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ แต่อย่างไรก็ดี ข้อเรียกร้อง หรือ ความคิดเห็น

ของชุมชน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหยิบยกมาพิจารณา เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุด

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่อยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศ

ไทย  

5.1.4 ข้อเสนอเชงินโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างและได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับ

การบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  

1) ดา้นการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลาย

ระดับเพื่อให้เกิดการงานในทุกมิติ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา 

ภาคการปกครอง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน โดยเป็นการจัดแผนบริหารจัดการอย่างมีส่วน

ร่วม (ศึกษาธิการจังหวัดน่าน,2563) โดยคำนึงถึงบริบทพื้นที่ และความเหมาะสม (ศึกษาธิการ

จังหวัดกาฬสินธุ์,2563) และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินแผน อย่างจริงจัง   

1. ด้านงานบริหารบุคลากร  

1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในกรณีที่โรงเรียนขนาดเล็กไม่มีผู้บริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก เป็นเหตุผลสำคัญในการควบรวมเนื่องจากไม่มีผู้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ

โรงเรียนให้ใช้วิธีการ แต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนใกล้เคียงที่มีความพร้อมและได้รับการยอมรับ

ทางด้านวิชาการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการเสมือนโรงเรียน

เดียว  

1.2 บุคลากรครู โรงเรียนขนาดเล็กมักประสบกับปัญหาจำนวนครูไม่ครบชั้น ควรปรับปรุงระเบียบ

และหลักเกณฑ์ ในการเพิ่มอัตรากำลังของครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นโรงเรียนที่มีครูครบ
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ชั้น นอกจากนั้นแล้วยังต้องปรับเกณฑ์การย้ายของผู้บริหารและครู และปรับเกณฑ์การปรับเกณฑ์

การพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก นอกจากนั้นแล้ว

ยังมีแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังครูที่เกินเกณฑ์ไปช่วยราชการในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ

ควบรวมได้ โดยความสมัครใจหรือหาวิธีการที่เหมาะสม เช่นการสร้างแรงจูงใจในการพิจารณา

ความดีความชอบ (กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ , 

2563)  

2. ด้านงบประมาณ ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเรื ่องการพิจารณาการจัดสรร

งบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนตามรายหัวของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อ

การบริหารจัดการ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ

การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กควรเปลี่ยนจากการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียน 

เปลี่ยนเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนแนะในการบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก ในแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดน่านที่เสนอว่า ควรสนับสนุน

งบประมาณในครอบคลุมทั้ง งบดำเนินงาน งบสาธารณูปโภค งบค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และงบค่าพาหนะ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) โรงเรียนที่ไม่สามารถควบ

รวมได้ให้พิจารณาจากสาเหตุเช่น ห่างไกล ก็พิจารณาตามระยะทางและความยากลำบากในการ

เดินทาง 2) ประเภทของการควบรวม เช่น กรณีที่เป็นโรงเรียนที่ควบรวม ก็ต้องพิจารณาเรื่องการ

จัดสรรงบค่าเดินทาง โดยคำนึงถึงความมาตรการดา้นความปลอดภัย และความพึงพอใจต่อชุมชน  

2) ดา้นคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 

1. ด้านการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู ้  เพื ่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยเน้นไปที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ควรปล่อยให้

โรงเรียนให้มีอิสระในการเลือกและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมี

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ทำหนา้ที่เป็นพี่เลี้ยง หรอืทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงานต้นแบบ

นวัตกรรมเพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนที่สนใจ มากกว่าการสั่งการให้ดำเนินการตามที่ต้นสังกัด

ต้องการ  

2. ด้านคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผล เนื่องจากมุมมองทางการคุณภาพการศึกษาของ

ชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่สอดคล้องกัน จำเป็นต้องมีการนิยามคำว่า

คุณภาพการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศกึษา ความตอ้งการของ

ชุมชน และมาตรฐานระดับชาติ  โดยใช้วิธีการกำหนดอย่างมีส่วนร่วมโดยเชื่อมโยงกับบริบทของ

ความเป็นจริง รวมถึงการสรา้งเครื่องมอืการวัดผลคุณภาพการศกึษาที่แตกต่างกันตามบริบท 
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3. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนจะต้องทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่

สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างคณภาพการจัดการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการใชชุ้มชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ และ

การสร้างแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการด้านพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยความร่วมมือกับ

ภาคีเครือข่ายเช่น มหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับการพัฒนาคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาต้นสังกัดที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ ตำบล 

และ อำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ  

4. หลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน

เป็นฐาน และเกิดการเรียนรู ้ที ่สอดคล้องกับบริบทพื ้นที ่ ความต้องการของชุมชน หลักสูตร

สถานศึกษาเป็นเครื ่องมือสำคัญในการจัดการเรียนรู ้ โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู ้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั ้น โรงเรียนขนาดเล็กควรพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และสอดคล้อง

กับสภาพและจำนวนของนักเรียนในโรงเรียน โดยเน้นเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่บูรณาการ

จัดการเรยีนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับผูเ้รียน 

3) ดา้นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. ภาคีเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในการ

ขับเคลื่อนในเกิดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพนั้น ภาคีเครือข่ายเป็นกลไก

สำคัญเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายควรประกอบไปด้วย 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากเพื่อให้ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมในทุกด้านและบูรณาการการ

ทำงานร่วมกัน นอกจากนั้นแล้วต้องมีหน่วยงานในระดับจังหวัด ชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม รวมถึงมหาวิทยาลัยในพืน้ที่ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพิจารณาการดำเนินงานร่วมกัน  

2. การประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู ้ความเข้าใจใหก้ับชุมชน ผูป้กครอง ในกรณีที่ตอ้งมีการ ยุบ 

ควบรวมสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควร

สร้างความรู้ ความเข้าใจในการควบรวมโรงเรียนให้กับชุมชน ผู้ปกครอง โดยให้เห็นถึงความสำคัญ

ในการพัฒนาการศึกษาเป็นหลัก รวมถึงการพัฒนารูปแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส

ทางการศึกษาให้กับนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน  

3. ด้านการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ที่ไม่ใช่เพียง

เครือข่ายที่มีเฉพาะโรงเรียน ควรมีโครงสร้างของสมาชิกในเครือข่ายที่หลากหลาย จากหลายภาค

ส่วนเพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน และสร้างพลังในการขับเคลื่อนใน
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การจัดการศึกษา และพัฒนางานวิจัยเพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ สื่อและ

นวัตกรรม ในบริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติม 

 1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย ควรเห็นวิกฤติของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโอกาสที่จะให้

เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรยีนรู้และการศกึษาและร่วมสร้างนวัตกรรมของตนเอง 

 2. กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมกับโรงพยาบาล/กระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาสมองเด็กเล็กตั้งแต่แม่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล เนื่องจากโรงเรยีนขนาดเล็กส่วน

ใหญ่จะรองรับเด็กที่มาจากครอบครัวยากลำบาก ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนา

สมองเด็กเล็ก และหลักโภชนาการที่ดี 

 3. รัฐบาลควรให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 1-6 ปีถ้วนหน้าให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ได้รับ 

(600 บาท) เพราะค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของประชาชนยากลำบากกว่าเดิม เด็กเล็กเติบโตพัฒนา

สมองดกี็จะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กเต็มไปด้วยเด็กที่มคีุณภาพทางสมอง ร่างกาย จติใจที่เข้มแข็ง 

 4. ปฏิรูปการพัฒนาครู อาจารย์ ให้มคีวามรูท้ักษะความสามารถในการคิดค้น พัฒนาและ

ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนและบริหารแผนการศกึษา เป็นครูที่มคีวามสามารถในการจัดการเรีย

รู้ที่หลากหลาย ตามบริบทของสถานศึกษา “ครูนวัตกรรม”/ครูโค้ช/ครูบูรณาการ 

 5. สร้างแรงจูงใจครูที่ดีมีอุดมการณ์ให้ย้าย/ไปบรรจุโรงเรียนขาดเล็กให้มากขึ้น ด้วยการ

สนับสนุนค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ(เบีย้ทุรกันดาร /พืน้ที่ชายแดน/ฯลฯ) 

 6. กระทรวงอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสำนักงานคุรุสภา ศึกษาแนวทางในการสนับสนุนให้

นักศึกษาวิชาชีพครู ฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ประสานความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูในพื้นที่ ในการพัฒนานักศึกษาครูที่จะมาช่วยสอนตาม

วิชาเอกที ่โรงเรียนขาดแคลนได้  ภายใต้การติดตามดูแลของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือ

ศกึษานิเทศก์ในพืน้ที่  โดยไม่จำเป็นว่าโรงเรยีนขนาดเล็กดังกล่าวจะต้องมคีรูพี่เลีย้งประจำการที่จบ

เอกสาขาวิชาที่จะรับนักศกึษามาฝกึประสบการณ์สอน เพื่อสร้างประสบการณ์จากสถานการณ์จริง

ที่มคีวามหลากหลายใหก้ับนักศึกษาวิชาชีพครู ได้รู้สภาพปัญหาจริงของครูสามารถทำวิจัยเพื่อการ

ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 

 7. กระทรวงอุดมศึกษาฯ ทบทวนเรื่องการใช้ผลการสอบโอเน็ต สอบเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาทุกแห่ง/ทุกประเภท 

 8. กระทรวงอุดมศึกษาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันผลิตครูในระดับปริญญาตรีเปิด

สาขาวิชาการศึกษาทางเลือก เช่น วิชานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา , สาขาวิชาบูรณาการ

เรียนการสอนเป็นต้น ที่สามารถมาปรับใช้ เตรียมการ และรองรับในการเรียนการสอนของโรงเรียน
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ของชุมชน,โรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนทางเลือกของเอกชน, หรือสถาบันต่าง ๆ ของสังคม ที่มี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

 9. กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุน หรือลงทุนพัฒนาการศึกษาโดยการเสริมสร้างแหล่ง

เรียนรู้ในพืน้ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น นิเวศ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต, ศูนย์

ศิลปะผ้าทอ, ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (ข้าว ประมง กุ้ง หอย ปลา พลังงานทดแทนฯ), ห้องสมุดมี

ชีวิตชุมชน, และอื่น ๆ โดยแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ประกาศให้เป็นห้องเรียนของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ทุก

เพศวัย ที่โรงเรียน หรือสถานศึกษาทุกประเภท สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา และให้ชุมชน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลรักษา รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้เด็กเยาวชนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก เข้ามาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ 

 10. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กให้มคีุณภาพ 

 11. การจัดสรรอัตรากำลังครูควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งเป็น 

ปฐมวัย ประถมตน้และประถมปลาย 

 12. ควรปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรยีนใหเ้ป็นรูปธรรมชัดเจน 

 13. ผู้บริหารมีแผนพัฒนาการศึกษาและ MOU กับต้นสังกัดในการพัฒนาโรงเรียนชัดเจน 

กำหนดเวลาพัฒนาเหมาะสม 

 14. การประเมนิผู้เรยีนตามสภาพจริง ตามสมรรถนะ 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (background and rationale) 

 เป้าหมายการจัดการศึกษา ภายใต้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ด้านที่ 4 

ระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การลงทุน

ทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) กำหนดให้หน่วยงาน สถานศึกษาและ

สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพและ

มาตรฐานระดับสากล มีตัวชี้วัดที่สำคัญเช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษา โดยเฉพาะข้อมูล

สถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการศึกษา การติดตามและ

ประเมินผล  

  สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้นิยามโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียน

ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน ซึ่งกระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย บางโรงเรียนอยู่

ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อจัดการศึกษาใหก้ับเยาวชนอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและเข้าถึง ตามสิทธิที่เด็ก

ควรจะได้รับ ข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษากลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาย

และแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

2562 รายงานจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก 15,158  โรงเรียนจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 29,871 

โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.75  โดยมีอัตราครูต่อเด็ก ที่ 1:10 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ ร้อยละ  24  

ภาคใต้ ร้อยละ 11 และภาคกลาง ร้อยละ 7 ตามลำดับ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มี

นักเรียนแต่ไม่สามารถยุบควบรวมได้ จำนวน 305 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในภาคเหนือ

ของประเทศไทย   ปัญหาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีกล่าวถึงกัน

ในหลายภาคส่วน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ได้สรุปปัญหาของโรงเรียนขนาด

เล็กว่า ประการแรก โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการจัดการเรียนการสอนรายคนที่สูงกว่าโรงเรียน

ขนาดใหญ่ ประการที่สอง การจัดสรรงบประมาณซึ่งได้รับจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเป็น

รายหัวนักเรียน ส่งผลใหโ้รงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวนน้อยตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ เป็น

ผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ประการที่สาม โรงเรียนขนาด

เล็กประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรครู สืบเนื่องมาจากเกณฑ์การกำหนดสัดส่วนครูไว้ที่ ครู 1 คน

ต่อนักเรียน 20 คน เมื่อจำนวนนักเรียนมีน้อย ส่งผลต่ออัตรากำลังของครู ไม่ครบช้ันเรียน และครู

ไม่ครบทุกสาขาวิชา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ได้สรุปปัญหาในการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไว้ 4 ประการ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการเนื่องจากโรงเรียน
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ขนาดเล็กมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน และ อัตราส่วนนักเรียนต่อหอ้งเรียนต่ำกว่าเกณฑ์จึงก่อใหเ้กิด

ปัญหาด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  2) ปัญหาด้านการ

เรียนการสอน เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นและไม่ครบสาระการเรียนรู ้ครูมีภาระงาน

อื่นที่นอกเหนือจากการสอน  3) ปัญหาด้านความพร้อมของปัจจัยสนับสนุน เนื่องจากการจัดสรร 

งบประมาณเป็นรายหัว จึงทำให้โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนจำนวนน้อยได้รับงบประมาณน้อย 

ตามไปด้วย นอกจากนั้นผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โรงเรียนจึงไม่สามารถ

ระดมทรัพยากร จากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีความรู้ขั้น

พื้นฐาน จึงไม่สามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนโรงเรียนได้อย่างเต็มที่  รัฐบาลจึงต้องตระหนักถึง

ความสำคัญของการจัดการศึกษาทุกระดับให้มคีุณภาพซึ่งรวมถึงโรงเรียนขนาดเล็ก  

  นโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ได้ถูกกำหนดเป็นวาระ

แห่งชาติ ในปี  2563 และมีการกล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานมาอย่างต่ อเนื่องไม่ว่า

กระทรวงศกึษาธิการจะมีการเปลีย่นแปลงคณะทำงาน การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กก็ยังคง

อยู่ในความสนใจของสังคมเป็นอย่างมาก เห็นได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือการประกาศในสื่อสังคม

ออนไลน์ก็ยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของทุกภาคส่วน   รายงานเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ (2559) ได้เสนอเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ผ่าน

การศกึษาวิเคราะห์และคำนึงถึงปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมมากที่สุด เห็นควรให้การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการ “ควบรวมโรงเรียน” เพื่อเป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา รูปแบบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางการบริหารจัดการโดยมี

ชุมชนมีส่วนร่วมและแนวทางการบริหารจัดการสื่อทางเทคโนโลยีการศกึษา  เพื่อการพัฒนาการจัด

การศึกษาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ดีในการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบรวมสถานศึกษานั้น ยังมีแรงต้าน

จากชุมชน โดยมีคำกล่าวที่ปรากฎในรายงานของ TDRI ว่า “เมื่อ 50 ปีก่อน ชุมชนบริจาคที่ดิน

แปลงหนึ่งเพื่อสร้างโรงเรียน ตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดทำการ ชุมชนได้บริจาคเงิน รวมทั้งลงแรง

ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนมาตลอด แม้ว่าเงินหรือแรงที่ลงไปไม่มากนัก แต่มากพอที่ทำให้รู้สึกว่า

สามารถจรรโลงชุมชนได้ อยู่มาถึงวันหนึ่งที่คนในชุมชนไปทำงานในเมืองมากขึ้น เด็กเกิดใหม่ก็

น้อยลง ทำให้จำนวนนักเรียนลดลงเรื่อย ๆ จนในที่สุดรัฐมีนโยบายยุบโรงเรียนแห่งนี ้หรอืให้ไปควบ

รวมกับโรงเรียนอื่น  การมีส่วนร่วมของชุมชน ย่อมทำให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน แต่เมื่อ

ชุมชนมีทางเลือกอยู่อย่างจำกัดคือ จะยอมให้ยุบโรงเรียนหรือไม่เท่านั้น ก็ยากที่ชุมชนจะยอมรับ

นโยบายของรัฐ”  ซึ่งนำมาสู่การขัดแย้งหรือความไม่พอใจต่อนโยบายดังกล่าว สอดคล้องกับที่มี

รายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมี

ทางด้านบวกและด้านลบ โดยผลกระทบทางด้านลบเกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
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สถานศึกษา ครูจ้างสอนและแม่ค้า เนื่องจากบุตรหลานต้องไปเรียนไกลบ้าน และที่สำคัญจะไม่มี

โรงเรียนที่เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียน ขาดหายไปจากชุมชน 

(ณัฐกุล รุณผาบ ,2557) ในระหว่างที่มีการขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากดำเนินงานของภาครัฐ  ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมต่างแสดงความเป็นห่วงต่อคุณภาพ

ของการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงเริ่มรวมตัวกันและยื่นข้อเสนอต่อภาครัฐ เช่น การก่อร่าง “สภา

ปฏิรูปการศกึษาไทย” ให้เป็นองคก์รอิสระ โดยมี “สำนักงานปฏิรูปการศกึษา” เป็นหน่วยปฏิบัติการ

ระยะยาว หรือร่วมพัฒนาโรงเรียนดี / อาชีวะดี / ครูดี / สื่อดี ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์ทันที 77 

จังหวัด ด้วยความร่วมมอืของทุกภาคส่วน (post today, 2557)  

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เป้าหมายของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบนำไปสู่การวางแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเสมอภาคอย่างยั่งยนื  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน

ประเทศไทย 

 2. เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชา

สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) มี

นวัตกรรมการศกึษาที่สอดคล้องกับบริบทพืน้ฐานของเด็กในชุมชนและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 3. เพื่อดำเนินการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมขององค์กรภาคประชาสังคมใน

การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 4. เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานระบบการศึกษา

ไทย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาเชิงนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการยุบควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก 

 5. เพื่อจัดทำขอ้เสนอเชงินโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  
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3. กรอบแนวคิดในการวจิัย (conceptual framework) 

 

 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี

เป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของภาคประชาสังคมในประเทศไทยในประเด็นด้าน สิทธิ

การศึกษา ในบริบทของความท้าทายและคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เป็น

ประเด็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อเด็กและชุมชนจำนวนมาก ภายใต้การดำเนินงานนี้  “โมเดล

โรงเรียนขนาดเล็ก” จะถูกพัฒนาขึน้มาเป็นแผนแม่บทในการสร้างกลไกการทำงานอย่างยั่งยืน โดย

โครงการนำร่องในพืน้ที่ 8 จังหวัด เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อคุณภาพและสิทธิทางการ

ศกึษาของเด็กนักเรียนในชุมชนชายขอบ  

  การวิจัยข้อมูลพืน้ฐานด้านการศกึษา (Baseline) ของโครงการฯ นั้นอยู่ในแผนงานระยะที่ 1 

จงึมขีอบเขตการวิจัยดังนี ้ 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย  

  จำนวนประชากรในการวิจัยระยะที่ 1 ได้แก่  โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้าร่วม

โครงการจำนวน  128 โรงเรียนจาก 8 จังหวัดเป้าหมาย โดยจำแนกเป็น   

  1) ภาคกลาง ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ 1) ราชบุรี,  2) นครปฐม, 3) สมุทรสงคราม,และ 

4) สุพรรณบุรี  

  2) ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1 จังหวัด คือ น่าน 

  3) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ  3 จั งหวัด  คือ  1) กาฬสินธุ์  , 2) ร้อยเอ็ด  และ 3) 

มหาสารคาม  

เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของประชากรที่ใช้การวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อ 1 ของการวิจัย  

ถึงแม้ว่าภาคใต้จะไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการ คณะวิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง

ของภาคใต้ โดยเลือกจังหวัดสุราษฏรธ์าน ีเข้ามาเป็นประชากรที่ใชใ้นงานวิจัย  
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4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย  

  เพือ่ให้กลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมข้อมูลพืน้ฐาน จงึแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1. โรงเรียนขนาดกลางหรือโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งกลุ่มของโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่  กลุ่มที่ 1) โรงเรียนแกนนำนวัตกรรม, กลุ่มที่ 2) โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม และ กลุ่มที่ 3)

โรงเรียนที่ไม่ได้ใช้นวัตกรรม เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างกรณีหลากหลาย 

(Maximum Variation Sampling) (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์,2559) เพื่อให้

ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย กำหนดกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดเป้าหมาย กลุ่มละ 1  

โรงเรียน มีจำนวนโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน ในแต่ละ

โรงเรียนที่กำหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างจะเลือกตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้กลยุทธ์

การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มตามวัตถุประสงค์ (Purposeful Random Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้อำนวยการ, 2) ครูผู้สอน, 3) นักเรียน, 4) ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา, และ 5) ตัวแทน

ผูป้กครอง   

2.  เจา้หนา้ที่ของรัฐทีบ่ริหารงานในจังหวัดของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย  

3.  องค์กรภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

โรงเรียนขนาดในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโดยจำแนกออกตามภาคโดยใช้กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างแบบ

มีเกณฑ์(Criterion Sampling) โดยเกณฑ์คือ ต้องเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในพื้นที่

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 เครือข่าย 

ได้แก่ 1) เครือข่ายนอกกะลาภาคกลาง มีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคกลาง, 2) สมาคมไทยบ้าน มีส่วนร่วม

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 3)  สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์  ส่วนร่วมในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์, 4) สมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1  มีส่วนร่วมในพื้นที่ภาคเหนือ, และ 5) กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ มีส่วน

ร่วมในพืน้ที่ภาคใต้  

 

5. คำนิยามเชิงปฏิบัติท่ีจะใช้ในการวจิัย (operational definition) 

  โรงเรียนขนาดเล็ก หมายความถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่เปิดการจัดการเรยีนรู้โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน  120 คน 

  โรงเรียนที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ หมายถึง โรงเรียนที่มีการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวทาง Active learning ด้วยรูปแบบใดก็ได้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  

  องค์กรภาคประชาสังคม หมายถึง มูลนิธิ หน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ หรือการรวมตัวกัน

เป็นกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีส่วนในการสนับสนุนในการบริหารจัดการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก

ในพื้นที่เป้าหมาย ในงานวิจัยครั้งนี้หมายถึง 1) เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาภาคกลาง 2) สมาคม
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ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 1  3) สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ์ 4) สมาคมไทย

บ้าน และ 5) กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ 

  โรงเรียนแกนนำนวัตกรรม หมายถึง โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้นการลง

มือทำในการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน  มีบทบาทในการเป็นโรงเรียนต้นแบบ

เพือ่ขยายผลการใช้นวัตกรรมในพืน้ที่  

  โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม หมายถึง โรงเรียนที่มีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาที่

ได้รับการถ่ายทอดมาจากโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมหรือโรงเรียนแกนนำนวัตกรรม  โดยใช้

นวัตกรรมทางการศกึษามาไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน  

  โรงเรียนนวัตกรรมตามต้นสังกัด  หมายถึง โรงเรียนที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม

จากโรงเรียนแกนนำนวัตกรรม หรอืโรงเรียนข่ายนวัตกรรม เป็นโรงเรียนใช้นวัตกรรมทางการศึกษา

ตามนโยบายของต้นสังกัด เช่น ใช้นวัตกรรม  DLTV สำหรับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาด

เล็ก หรือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเป็นของตนเองได้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทาง

การศกึษาของโรงเรียนแกนนำนวัตกรรมและ โรงเรียนเครอืข่ายนวัตกรรม  

 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย(expected benefits and application) 

 6.1 ได้ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active 

Learning) ที่มีนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นฐานของเด็กในชุมชน และสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 

 6.2 ได้ข้อค้นพบของบทบาทและการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมขององค์กรภาคประชาสังคมใน

การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก 

 6.3  ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับนโยบายของการจัดการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาเชิง

นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

 6.4 นำไปสู่การพัฒนาโมเดลในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ยึดแนวทางการเรียนรู้

ผ่านการลงมือทำ (Active Learning)  และมีนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท

พื้นฐาน โดยคำนึงถึงสิทธิที่เด็กควรจะได้รับเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาค

ประชาสังคมในพื้นที่ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะสามารถ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ในอีกแนวทางหนึ่ง นำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบายได้ ในการวิจัยใน

ระยะถัดไป 



บทที่ 2 

ทฤษฎแีละงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (review of related literatures) 

 งานวิจัยในครั้งนี ้คณะวิจัยศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีประเด็นการศกึษาดังนี้  

1. ระบบ โครงการและกระบวนการจัดการศึกษา  

2. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

4. ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศกึษา พ.ศ. 2550 

6. องค์กรภาคประชาสังคม 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศกึษาขนาดเล็ก 

8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การยุบ ควบ รวมสถานศกึษาขนาดเล็ก 

 

1.  ระบบ โครงการและกระบวนการจัดการศึกษา  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้

บัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ดังมาตรา 9(3) ให้มีการ

กำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา และ

มาตรา 10 การจัดการศึกษานั้นรัฐให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั ้น

พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้

ตลอดชวีิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพทุกระดับทุกประเภทการศึกษา  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสำคัญในการ

จัดการศึกษา ประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ

ศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy) และหลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้ง

ยึดตามเป้าหมายโลกเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) 

ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่น คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
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ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำ

ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษา

แห่งชาติ และการปฏิรูปการศกึษาตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศกึษา 

 

2.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบาย

จุดเน้นที่สำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอำนาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่ม

สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร

วิชาการ ด้านการบริหาร งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

และปรับบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานทั้งระดับสำนักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับ

โครงสร้างของหน่วยงาน ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน

ส่วนกลางให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 

หน่วยงาน สำนักงาน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที ่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้

สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology 

เช่น Cloud Technology Big Data Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยม

ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของประชาชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

  รายงานของคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการศกึษา เรื่อง การบริหารจัด

การศึกษาขนาดเล็ก ปี 2559 มีประเด็นเห็นสมควรที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป การบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้ทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พบว่าควรต้องผลักดันให้

เกิดการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา 

ตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วงชั้นการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง

เป็นฐานรากของการพัฒนาในทุกระดับ และควรมีการขับเคลื่อนในเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

การศึกษาที่เกี่ยวข้องและการกระจายอำนาจ ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียนโดยให้มีการพัฒนา

ครูทั้งระบบให้มกีารควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพการศกึษาอย่างมปีระสิทธิภาพ อย่างรวดเร็ว สร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 

  โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ซึ ่งส่งผลให้

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนขนาด

กลางและขนาดใหญ่ได้ ประกอบด้วย  
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  1) โรงเรียนแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  จาก

รัฐบาลโดยคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน 

ขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบ กล่าวคือได้รับงบประมาณน้อยกว่า

โรงเรียนขนาดใหญ่ที ่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดทั ้งอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง  

  2) ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และจำนวนครูไม่ครบชั้นเรียน 

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกำหนดสัดส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน 20 คน 

ซึ่งสัดส่วนดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาในการจัดสรรครูกับโรงเรียนบางแห่งที่มีจำนวนนักเรียนน้อย 

ดังนัน้โรงเรียนดังกล่าวจึงประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรยีนและครูไม่ครบทุกสาขาวิชา  

  3) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจนทำให้ไม่มี

ศักยภาพในการระดมทรัพยากร เพื่อนำมาช่วยสนับสนุนการจัดการศกึษาให้กับโรงเรียน    

  จากปัญหาดังกล่าวส่งผลในด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้แก่    

  1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ลักษณะ

พิเศษที่มีพื้นที่ห่างไกลความเจริญ อยู่บนภูเขาสูง บนเกาะ ครูและนักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง 

ทำให้ขาดผู้บริหารสถานศึกษา และจะเปิดรับการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ทำให้

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ ขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน และปัญหาอีก

ประการหนึ่งคือ การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากร วัยเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองไปรับจ้าง

ทำงานต่างถิ่น ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ   

  2. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่าเมื่อครูไม่ครบชั้นเรียนและครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนหลายชัน้เรียน ครูไม่สามารถสอนเต็ม

เวลา เต็มความสามารถ เนื่องจากมีภารกิจด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเทียบเท่าโรงเรียน

ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ขาดสื่อ เทคโนโลยี ประกอบการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ 

เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดตามจำนวนนักเรียน  ดังจะเห็นได้จากปัญหาด้านคุณภาพการจัด

การศึกษาค่อนข้างต่ำ และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง พบว่า นักเรียนใน

โรงเรียนขนาดเล็กในทุกช่วงชั้นในทุกพื้นที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ต่ำกว่านักเรียนใน

โรงเรียนขนาดอื่น  
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3. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  ในแผนยุทธศาสตร์ข้างต้นนั้นกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน” มีการกำหนดพันธกิจไว้ 4 ด้าน คือ  

  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  2. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมลำ้ทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนในเขต

พืน้ที่บริการอย่างทั่วถึง 

  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ

สำคัญของผูเ้รียนตามหลักสูตรและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาและมีการกำหนดเป้าประสงค์ 

   1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอ

ภาค 

   2. ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญ

ของผู้เรยีนตามหลักสูตรและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 

   3. ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีทักษะการบริหาร การจัดการเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

   4. โรงเรียนบริหารจัดรูปแบบการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ เหมาะสม

กับบริบท 

  โดยประประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง, 2) สร้างโอกาส

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, 

3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน, 4) พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา, และ 5) เพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้  

แนวทางการดำเนินงาน 

1. การดำเนินการระดับสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

  1.1 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นวาระแห่งชาติ และต้องเป็น

นโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทุกระดับ 



  11 

 

  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย เลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา

ด้านนโยบายและแผน ผูอ้ำนวยการสำนัก และผูเ้กี่ยวข้อง 

  1.3 สรา้งความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาทุกเขตให้ตระหนักรับรู้ นโยบาย และ

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

  1.4 ปรับแก้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบาย เช่น 

ระเบียบการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เป็นต้น (ในกรณีที่นอกเหนือจากอำนาจ

หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประสานดำเนินการต่อหน่วยงานที่มี

อำนาจดำเนินการ) 

  1.5 กระจายอำนาจให้กับเขตพื้นที่การศกึษาและคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัด ในการ

บริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

  1.6 สร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นการดำเนินการกระตุ้น และช่วยเหลือสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินการ เช่น ประกาศเชิดชู

เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา การให้รางวัลต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรยีนที่

ดำเนินการประสบผลสำเร็จ 

  1.7 ปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณด้านวิชาการ การดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

  1.8 ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ 

  1.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.10 ดำเนินการวิจัยพัฒนาเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และรายงาน

ผลการดำเนินงาน 

2. การดำเนินการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  2.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพื้นที่การศึกษา 

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

ผูอ้ำนวยการกลุ่ม และผูเ้กี่ยวข้อง 

  2.2 สร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ให้เห็นชอบในหลักการ

ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน 

  2.3 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นรายโรงเรยีน 
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  2.4 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้ความเห็นชอบ 

  2.5 กำหนดเป้าหมายตัวชีว้ัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเล็ก 

  2.6 ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

  2.7 นิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  2.8 กระตุ้นช่วยเหลอืโรงเรียนที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ 

  2.9 ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย 

  2.10 ดำเนินการวจิัย ประเมินผล และรายงานผล 

3. การดำเนินการระดับโรงเรียน 

  3.1 สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชน และสถาบันศาสนา ให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผลและความจำเป็น

ของทางราชการในการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การบริหาร

บุคลากรงบประมาณ และคุณภาพการศกึษา 

  3.2 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื ่องมือในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

  3.3 วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ใน

บริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

  3.4 สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

  3.5 สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครู นักเรียน และชุมชน โดยจัดใหม้ีกิจกรรมร่วมกัน 

  3.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานต่อสาธารชน 

  จากแผนยุทธ์ศาสตร์ดังกล่าวที่ได้ประกาศมาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการ

โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองกับนโยบายข้างต้น ซึ่งในรายละเอียดของแผนในแต่ละพื้นที่ ส่วน

ใหญ่จะประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่มีความเฉพาะลง

ไปในแต่ละพื้นที่ คือการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กของในแต่ละพื้นที่ และแนวทางการ

บริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กโดยเฉพาะการรายงานให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา  

4. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก  

  ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยนั้น มีระเบียบที่ยึดถือไว้ในการ

ปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  

  4.1  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2550   
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  โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั ้น

พืน้ฐานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 38 แหง 

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติพ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 รัฐมนตรีวา

การกระทรวงศกึษาธิการจงึวางระเบียบไวดังตอไปนี ้ 

  “การจัดตั ้ง” หมายความว า การจัดตั ้งสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐาน 

  “รวม” หมายความวา การนํานักเรียนในสถานศกึษาที่ตัง้อยูใกลกันตั้งแตสองแหงขึ้นไปมา

เรียนรวมกัน โดยจัดเป็นชั้นหรือชวงชั้น เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพเกิดผล

ดีแกผูเรียนทั้งในดานสิทธิ โอกาส และคุณภาพการศกึษา 

  “เลิก” หมายความวา การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  “สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  “สถานศกึษาพิเศษ”  หมายความวาสถานศกึษาที่จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการศกึษาลักษณะพิเศษบางประการไดแก 

(1) สถานศกึษาที่เนนการจัดการศกึษาเพื่อความเปนเลิศเฉพาะดาน 

(2) สถานศกึษาที่จัดการศกึษาในเชิงทดลองวิจัยและพัฒนา 

(3) สถานศกึษาที่จัดการศกึษาเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส 

(4) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนสถานศึกษาตัวอยางหรือตนแบบสําหรับการจัด

การศกึษา 

(5) สถานศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรืออยู ในพระบรมราชานุ

เคราะหหรอืจัดตัง้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 

  หมวดที่ 1  การจัดตั้งสถานศึกษา ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาจัดตั ้ง

สถานศกึษาใหมแนวปฏิบัติในการจัดตัง้สถานศึกษา ใหดําเนนิการดงันี ้

  สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาจัดทําแผนการจัดตัง้สถานศกึษา และนําเสนอคณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศกึษา โดย 

  (1) สถานศึกษาที่จะจัดตัง้ขึ้นในชุมชนใดตองมจีํานวนนักเรียน ดังตอไปนี ้

    (1.1) ระดับประถมศึกษา ต้องมีจํานวนนักเรียนในแตละรายอายุไมน้อยกวายี่สิบห้าคน

มาเข้าเรียน ถ้ามีนักเรียนในแตละรายอายุไมถึงยี่สิบห้าคน แตมากกวาสิบคน ให้จัดตัง้เปนสาขาของ

สถานศกึษาอื่น 
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   (1.2) ระดับมัธยมศกึษา ต้องมีจํานวนนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนช้ันละไมน้อยกวาแปดสิบ

คนถ้ามีนกเรียนไมถึงช้ันละแปดสิบคน แตมากกวาสีส่ิบคน ให้จัดตัง้เปนสาขาของสถานศึกษาอื่น 

  (2) สถานที่ที่จะจัดตัง้สถานศึกษาตองเปนที่ดินที่มีหลักฐานอนุญาตใหใช ตามประเภทของ 

ที่ดนิอยางถูกต้อง จํานวนไมน้อยกวายี่สิบหาไร 

  (3) สถานศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นใหมจะต้องอยูหางจากสถานศึกษาประเภทเดียวกัน ที่ตั้งอยู

เดิมไมน้อยกว่าหกกิโลเมตร ตามเสนทางคมนาคม 

  (4) ใหบุคคล นิตบิุคคล องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นยื่นคํารองขอให 

  (5) ใหสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณากลั่นกรองคําร้องตามหลักเกณฑ ของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือในกรณีที่ทาง

ราชการเห็นวามีความจําเป็นต้องจัดตั้งสถานศกึษาเป็นกรณีพิเศษ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นําเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

  (6) ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตการจัดตั้งสถานศึกษาตามคํา

ร้องข้อในขอ 5  (4)  เมื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุญาตแลวใหสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประกาศจัดตั้งสถานศึกษาและใหจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

  (7) ในทองที่ที ่เปนชุมชนหนาแนนหรือในทองที่ที่มีความจําเปนพิเศษหากไมสามารถ

ดําเนนิการจัดตั้งสถานศกึษาตามเกณฑดังกลาวขางตนไดใหขออนุมัติตอเลขาธิการคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้ใหคํานงึถึงงบประมาณประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการศกึษาขอ 

  (8) การจัดตั ้งสถานศึกษาพิเศษให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธ ีการที ่ส ํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกําหนด  

  หมวดที่ 2 การรวมสถานศึกษา  

  (9) ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณารวมสถานศึกษาตั้งแตสองแหงขึ้นไป 

เพื่อใหสถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแกผูเรียน ทั้งในดาน

สิทธิ โอกาส และคุณภาพการศึกษา โดยจัดเปนชั้นหรือชวงชั้น แนวปฏิบัติในการรวมสถานศึกษา 

ใหดําเนนิการดังนี ้

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบขอมูล จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา และ

นําเสนอคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษา โดย 

   (1) สถานศึกษาใดที่อยูใกลเคียงกันมคีวามเห็นควรรวมสถานศึกษา ใหดําเนนิการ ดังนี้ 

     (1.1) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 

     (1.2) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน 
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     (1.3) เสนอแผนการรวมสถานศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยผาน 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

   (2) สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาใดมีความเห็นควรรวมสถานศกึษา ใหดําเนนิการดังนี ้

     (2.1) จัดทําแผนการรวมสถานศึกษา 

     (2.2) แจงสถานศึกษาที่จะรวมกัน 

     (2.3) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนและชุมชน 

     (2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  (10) ใหคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษาพิจารณาการให ความเห็นชอบการรวม

สถานศึกษา โดยใหมีผลกอนวันเร ิ่มตนปการศึกษา ไมนอยกวาหนึ ่งรอยแปดสิบวันเม ื่อ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบแลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศรวมสถานศกึษา และใหจัดระบบติดตามชวยเหลอืนักเรียนอยางตอเนื่อง 

  หมวดที ่3 การเลิกสถานศึกษา 

  (11) ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลิกสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษานั้นมี

ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

    (1) ไมมีนักเรียนที่จะจัดการเรยีนการสอน 

    (2) จํานวนนักเรียนลดลง จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนว

ทางการปฏิรูปการศกึษาได 

   แนวปฏิบัติในการเลิกสถานศกึษา 

    (1) ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผู

ปกครอง นักเรียนและชุมชน แลวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศกึษาพิจารณา 

    (2) ใหสถานศึกษา แจงผูปกครองนักเรียนและชุมชนทราบลวงหนา ไมนอยกวาหนึ่งปี 

ก่อนวันเปดภาคเรียนแรกของปการศกึษาถัดไป 

    (3) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประกาศเลิกสถานศกึษาและจัดใหมีการตรวจสอบ

ทรัพยสินและชําระบัญชี รวมถึงการดําเนินการโอนหรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูของ

สถานศกึษา 

   (4) บรรดาเอกสารสําคัญของสถานศึกษาที่ถูกเลิกทุกประเภท ใหโอนไปอยูใน ความ

ดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษากําหนด 

    (5) การดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ใหเปนไปตามอํานาจหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาเขตพื้นที่การศกึษา 
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    (6) การเลิกสถานศึกษาโดยปกติควรเลิกปละหนึ่งชั ้นเรียน เริ ่มตั ้งแตชั ้นตนของ

สถานศึกษาเว้นแตมีเหตุผลความจําเปน เปนพิเศษอาจเลิกปละเกินกวาหนึ่งชั้นเรียน หรืออาจเลิก

พรอมกันทุกชั้น 

    (7) เมื่อเลิกสถานศกึษาจะต้องจัดให้นักเรียนในสถานศกึษาที่ถูกเลิกไดเข้าเรียนทุกคน 

  (12) ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานการจัดตั ้ง รวม และเลิกสถานศึกษาให

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทราบและใหการสนับสนุน  

  (13) ในกรณีที่มคีวามจําเปนที่ไมอาจมีหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้มาใชกับการจัดตั้ง 

รวม หรือเลิกสถานศึกษาได ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  สรุปได้ว่า ในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผู้ปกครองนักเรียน และ

ชุมชน เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นที่ต้องสร้างความ

เข้าใจให้กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา รวมทั้งทำให้เกิดการบริหาร

จัดการศกึษาโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพด้วย 

5. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. 2550 

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน  4  ฝ่ายตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  อาศัยอำนาจตามความใน

มาตรา 5และมาตรา  39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไข

เพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่  2  พ.ศ.2545)   รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้

“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา

ดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน

การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา หรอืสถานศกึษาในอำนาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณีในเรื่องดังต่อไปนี”้ 

1. ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีภาระหนา้ที่ 17 อย่างดว้ยกันคือ  

1.1  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี ่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตรท้องถิ่น 

1.2  การวางแผนงานด้านวิชาการ 

1.3  การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 

1.4  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศกึษา 



  17 

 

1.5  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

1.6  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

1.7  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 

1.8  การพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรยีนรู้ 

1.9  การนเิทศการศึกษา 

1.10  การแนะแนว 

1.11  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

1.12  การส่งเสริมชุมชนให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ 

1.13  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร

อื่น 

1.14  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

1.15  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศกึษา 

1.16  การคัดเลือกหนังสอื แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา 

1.17  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

2.  ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหนา้ที่  22  อย่างดว้ยกันคือ 

2.1  การจ ัดทำแผนงบประมาณและคำขอต ั ้ งงบประมาณเพ ื ่อเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ หรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 

2.2  การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 

2.3  การอนุมัตกิารใชจ้่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

2.4  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

2.5  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2.6  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 

2.7  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลติจากงบประมาณ 

2.8  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 

2.9  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 

2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

2.11 การวางแผนพัสดุ 
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2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ

สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานแลว้แต่กรณี 

2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำจัดหาพัสดุ 

2.14 การจัดหาพัสดุ 

2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 

2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

2.17 การเบิกเงินจากคลัง 

2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงนิ 

2.19 การนำเงินส่งคลัง 

2.20 การจัดทำบัญชกีารเงนิ 

2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 

2.22การจัดทำหรอืจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหนา้ที่ 20 อย่างดว้ยกันคือ 

3.1  การวางแผนอัตรากำลัง 

3.2  การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

3.3  การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 

3.4  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 

3.5  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขัน้เงินเดือน 

3.6  การลาทุกประเภท 

3.7  การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

3.8  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

3.9  การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน 

3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

3.11 การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์ 

3.12 การออกจากราชการ 

3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 

3.15 การส่งเสริมการประเมนิวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกียรติ 

3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

3.19 การรเิริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหนา้ที่  21  อย่างดว้ยกันคือ  

4.1  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

4.2  การประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 

4.3  การวางแผนการบริหารงานการศกึษา 

4.4  งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 

4.5  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

4.6  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4.7  งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

4.8  การดำเนินงานธุรการ 

4.9  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 

4.11 การรับนักเรียน 

4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตัง้ ยุบ รวมหรอืเลิกสถานศกึษา 

4.13 การประสานการจัดการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

4.15 การทัศนศกึษา 

4.16 งานกิจการนักเรียน 

4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศกึษา 

4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น(ท) การรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน 

4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
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6. องค์กรภาคประชาสังคม  

6.1 ความหมายขององค์กรภาคประชาสังคม  

ราชกิจจานุเบกษา(2558) ความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและ

พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.2558 ได้ให้ความหมายของ “องค์กรภาคประชาสังคม”  

หมายความว่าองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาสังคมและไม่แสวงหากําไรมาแบ่งปันกันเช่นองค์การหรือสถานสาธารณ

กุศลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรภาคประชาชนองค์กรสาธารณประโยชน์

และพลังพลเมือง แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลองค์กรหรือคณะบุคคลที่จัดตั้งหรือดําเนินการโดยพรรค

การเมอืงหรอืดําเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอํานาจรัฐหรอืเอือ้ประโยชน์ต่อพรรคการเมือง  

นอกจากนั้นแล้ว "ประชาสังคม" ในบริบทแบบไทยๆ นั้น หมายรวมถึงการรวมตัวกันของพลเมือง

เพื่อเคลื่อนไหวทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ  โดยเน้นไปที่การรวมตัวกัน

เพื่อเป้าหมายเดียวกันหรือความสนใจเรื่องเดียวกัน จากรายงานเรื่อง ภาคประชาสังคมในประเทศ

ไทยโดยสังเขป ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นและการหายไปของภาคประชาสังคม เนื่องจาก ปฏิบัติภารกิจ

เสร็จสิ้นแล้ว การมีส่วนร่วมในองค์กรภาคประชาสังคมในทุกระดับของสังคมก็มีส่วนช่วยให้

ประชาชนมโีอกาสมากขึ้นที่จะมีสทิธิมีเสียงในการดําเนินนโยบายของรัฐและการตัดสินใจที่จะส่งผล

กระทบต่อชีวติความเป็นอยู่ของพวกเขาโดยตรง 

อเนก   เหล่าธรรมทัศน์(2540) ได้อธิบาย “ประชาสังคม” ว่าหมายถึงเครือข่ายของ “กลุ่ม

องค์กร”  ที่เชื่อมระหว่าง “รัฐ” กับ “ปัจเจกชน” ความต่างของความสัมพันธ์ของเครือข่ายประชา

สังคมกับรัฐและรัฐกับตัวปัจเจกก็คือ ประชาสังคมต้องไม่ยอมให้รัฐครอบงำบงการ ถึงแม้ว่าจะ

ยอมรับความช่วยเหลือจากรัฐและทำงานร่วมกับรัฐได้แต่การทำงานก็ไม่ได้อยู่บนความขัดแย้ง

หากแต่เป็นการประสานร่วมมอื ดังนัน้การเคลื่อนไหวของประชาสังคมตอ้งไม่เน้นการทำงานผ่านรัฐ

เพียงแค่เพื่อจำกัดขอบเขตของอำนาจรัฐหรือลดภาระหน้าที่ของรัฐทำให้รัฐเล็กลงอันจะนำมาซึ่ง

ความกระฉับกระเฉงในการทำหน้าที่หลักสำคัญ ๆ ของรัฐเท่านั้น แต่ประชาสังคมต้องยื้อแย่งการ

ทำนโยบายจากรัฐและช่วงชิงผลประโยชน์มาสู่ส่วนรวมที่มิใช่รัฐให้มากขึ้น การรวมกลุ่มที่ว่านี้ต้อง

เป็นการรวมกลุ่มของคนแปลกหน้ามิใช่กลุ่มเฉพาะคนใกล้ชิดเป็นการรวมตัวอย่างสมัครใจไม่บังคับ

สามารถเข้าออกจากการเป็นสมาชิกได้อย่างเสรีและต้องมีลักษณะการทำงานร่วมกันอย่างเท่า

เทียม จากความหมายข้างต้น จึงรวมถึงองค์กรลักษณะอาสาสมัครทั้งที ่ถูกกฎหมายหรือผิด

กฎหมายแต่ชอบธรรมเข้าเป็นขบวนการประชาสังคมทั้งหมด (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2542 

พัฒนาการของภาคประชาสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตยนั้น องค์กรภาคประชาสังคม ยังไม่ปรากฏ

จำนวนมากนัก ในช่วงสองทศวรรษระหว่างปี พ.ศ. 2520–2540 การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
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เศรษฐกิจไทยได้ส่งผลใหส้ภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวม มีความเหมาะสม ต่อการบ่มเพาะให้เกิด

องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ non-governmental organizations (NGOs) ที่หลากหลาย ทําให้จํานวน

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยได้ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 

1980s (พ.ศ. 2523–2532) และต่อเนื่องมาจนถึง ทศวรรษที่ 1990s (พ.ศ. 2533–2542) ในปี พ.ศ. 

2532 มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียน แล้วทั้งสิ้น 12,000 องค์กรด้วยกัน โดยร้อยละ 44 ของ

องค์กรดังกล่าวเน้นการทํานายเพื่อ การพัฒนาและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

(องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา,2545)   ในปี พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาชนบท (NGO Committee on Rural 

Development: NGO–CORD) คณะกรรมการฯ ดังกล่าวทําหน้าที่ระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ทํางานในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยเฉพาะ 

ในปัจจุบันนี้ ภาคประชาสังคมของไทยเต็มไปด้วยความหลากหลาย และได้รับหลักประกัน

ที่แข็งแกร่งจากรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของภาคประชาสังคมไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออก 

หรือข้อกําาหนดที่ทําให้ภาครัฐต้องทําการปรึกษาหารือกับประชาชนก่อนตัดสินใจดําเนินโครงการ

ใหญ่ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขา และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิของ

ชุมชน 

ประเด็นที่น่าจับตามองคือ การนำคำว่าประชาสังคมไปใช้ในสังคมไทยนั้น ยังมีความสบัสน

อยู่มากในการแยกแยะระหว่างคำว่าประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) กล่าวคือ สอง

คำนี้ถูกใช้เสมอืนมคีวามหมายเดียวกัน และหลายครั้งใช้ทับซ้อนกันไปมาระหว่างประชาสังคมที่เป็น 

“พื้นที่สาธารณะ” และประชาสังคมที่เป็น “ตัวแสดง” ขององค์กรพัฒนาเอกชน อีกทั้ งยังมีความ

เข้าใจผิดที่ว่าประชาสังคมจะเกิดขึ้นในชนบทเท่านั้น เพราะไม่เชื่อว่าชุมชนเมืองจะสามารถเกิดการ

รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมได้ หรอืกล่าวได้ว่ามีความพยายามที่จะนำคำว่าประชาสังคมไป

ใช้ร่วมกับคำว่าชุมชนท้องถิ่นนิยม (communitarianism) ทั้งที่ในนิยามสากล ประชาสังคมเป็นพื้นที่ที่

สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าในเมืองหรอืในชนบท 

ดังนั้น สังคมไทยจึงควรกลับมาพิจารณาคำว่า “ประชาสังคม” ในความหมายของ “พื้นที่

สาธารณะ” ที่อยู่ตรงกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หรือจะกล่าวโดยเปรียบเทียบได้ว่า

ประชาสังคมเป็น “สนาม” ในการเข้ามาทำกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างอิสระและมีจุดมุ่งหมาย

อยู่ที่ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ง “ผู้เล่น” ที่จะเข้าไปใช้สนามดังกล่าวนั้นจึงถือว่าเป็น “ตัวแสดง” 

(actor) ในการเข้าไปมีอทิธิพลหรือเข้าไปมีส่วนร่วมระหว่างพื้นที่ทางสังคมและพืน้ที่ทางการเมอืง 
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แนวคิดเรื่องประชาสังคมสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ภาคส่วนที่สาม (third 

sector) องค์กรนอกภาครัฐ (NGO) กลุ ่มทางสังคม (social group) ขบวนการทางสังคม (social 

movement) และเครือข่ายสังคม (social network) แต่ละส่วนมีบทบาทและทำหน้าที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ดี ต้องคำนงึถึงสภาพความเป็นจริงที่การขับเคลื่อนใน “ประชาสังคม” มีลักษณะที่ทับซ้อน

ระหว่างบทบาทของแต่ละส่วน และอาจมีลักษณะร่วมกันจนไม่สามารถจำแนกออกเป็น 5 ส่วนได้

อย่างชัดเจน เช่น NGO/NPO อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการทางสังคม ดังนั้น การจำแนก

ดังกล่าวจึงมีไว้เพื่อช่วยทำความเข้าใจรายละเอียดของประชาสังคม แต่ไม่มุ่งหวังที่จะสร้างกรอบ

การมองประชาสังคมที่แยกส่วนแบบไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างส่วนต่าง ๆ (สิริพรรณ นกสวน 

สวัสด,ี2557) 

บทบาทของภาคประชาสังคม  

 โดยส่วนใหญ่บทบาทของภาคประชาสังคมคือการการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้อง

และยืน่ข้อเสนอต่อภาครัฐในการดำเนินการในประเด็นที่ภาคประชาสังคมนั้นให้ความสนใจ  

ประเภทของภาคประชาสังคม  

จากรายงานการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับ

ประเทศไทย ได้แบ่งภาคประชาสังคมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1) องค์กรพัฒนาเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รวบรวมภาพของ

องค์กรสาธารณประโยชน์ ซึ่งลักษณะ ดังต่อไปนี้มักเรียกว่า “องค์กรพัฒนาเอกชน” 1) ทำ

กิจกรรมเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์, 2) ดำเนินงานอย่างเอกเทศ, 3) ไม่แสวงหา

กำไรและไม่มกีารแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิก, 4) ไม่ใช่องค์กรรัฐ, 5) ไม่ใช่องค์กรศาสนา

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศาสนาอย่างเดียว, 6) ไม่ใช่องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเมือง, 7) 

ไม่รวมสหภาพแรงงาน, และ 8) ไม่รวมองค์กรประชาชนท้องถิ่น  

2) องค์กรสาธารณประโยชน์ กลุ่มเอกชนที่ทำงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเฉพาะด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จึงหมายถึง มูลนิธิ สมาคม หรือ

องค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือมีผลงานเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการสังคม เช่น การบริการสังคม การศกึษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ 

นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ การทำงานครอบคลุม  ทั้งด้านการส่งเสริม 

การพัฒนา การสงเคราะห์การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบำบัดฟื้นฟู ซึ่ง

ได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

จัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

3) องค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นกลุ่มองค์กรเอกชนที่หมายถึง องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรอืปฏิบัติงานด้านการ
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จัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กร สวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้

ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด สวัสดิการ

สังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

4) องค์กรชุมชน ส่วนหนึ่งหมายถึง สภาองค์กรชุมชน ที่เป็นการรวมตัวของชุมชน ท้องถิ่น 

หรือชุมชนท้องถิ่นดั่งเดิมซึ่งประชาชนจัดตั้งกันเอง หรือโดยการแนะนำหรือสนับสนุนของ

หน่วยงานรัฐ เอกชน หรอืองค์กรพัฒนาเอกชน แจ้งจัดตัง้เป็นองค์กรชุมชนและสภาองค์กร

ชุมชนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพื่อทำหนา้ที่ในการส่งเสริม 

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดี

ของชุมชนและชาติ คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของ

ประชาชนเพื่อนำไปพิจารณาจัดทำแผนการพัฒนา จัดเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืหน่วยงานของรัฐ หรอืเอกชน รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรชุมชนใน

ตำบลเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยนื 

5) องค์กรภาคประชาชน ในที่นี้หมายถึงองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร ทั้งที่มีการรวมตัวกนัมี

สถานะทางกฎหมายหรือไม่มีสถานะทางกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคม 

ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมหรือเรียกร้องสิทธิของตนเอง รวมทั้งสามารถมีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ แต่กิจกรรมดังกล่าวต้องไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเข้ากลุ่มตนเอง องค์กรในกลุ่มนี้

เกิดขึ้นเองตามยุคสมัย หรือตามภาวการณ์และเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเกิด ขณะเดียวกันก็

เสื่อมสลาย และยุติการดำเนินการไปตามเหตุการณ์ตามภาวการณ์และเงื่อนไขที่ทำให้ต้อง

สลายตัว 

 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  ลดารัตน์  ศศธิร (2558) เสนอปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการ

เรียนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนขนาดเล็ก พบว่า ปัญหาที่พบ

ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยการจัดการเรียนร่วม คือ อาคาร สถานที่ของโรงเรียนมารวม

ไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้ใช้ใหเ้กิดประโยชน์เท่าที่ควร และมีเครื่อง คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ โดยมี

ข้อเสนอแนะให้สถานศึกษากำหนดนโยบายและแนวทางในการ บำรุงรักษาอาคารสถานที่ของ

โรงเรียนมารวมให้ชัดเจน และจัดหาคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอ และ พร้อมใชง้าน 
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  ทวี  วาจาสัตย์(2561) ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กบางโรงเรียนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและที่ผ่านมาการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามสภาพศักยภาพ ความสามารถ บุคลิกภาพ แนวความคิดและ

ความถนัดส่วนตัวของผูอ้ำนวยการโรงเรียน และครู ซึ่งยังไม่มีแนวทางปฏิบัติเป็นระบบอย่างชัดเจน 

และดำเนินการพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีองค์ประกอบ 4 ด้านคือ 1) ข้อมูลนำเข้าได้แก่ ทรัพยากรการ

บริหารการศึกษา,  2) กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาปทุมธานี แบบ SPEAK PLACE Process,  3) ผลลัพธ์ได้แก่ 1. ผลสำเร็จ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  2. 

ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสูงขึ้น, และ 4)ข้อมูลย้อนกลับได้แก่ การสะท้อนผลการ

พัฒนาแต่ละองค์ประกอบของระบบที่ยังบกพร่องผิดพลาดและนำมาแก้ไขในวงรอบต่อไป  

  เบญจวรรณ  เหลวกูล(2561) ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต 3 โดยผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1) ปัญหาด้านการบริหารวิชาการ ที่เป็น

ปัญหามากที่สุดได้แก่ ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  2) การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารและครูเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกต่างกัน  3) แนว

ทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

2) ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 3) ด้านการวัด ผลประเมิน และเทียบโอน

ผลการเรียน 4) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 5) ด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 

  นิภาพร  พินิจมนตรี และ ธรินธร  นามวรรณ (2563)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนว

ทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของแนวทางการบริหารงาน 

วิชาการแบบมีส่วนร่วมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 25 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความตอ้งการจําเป็นข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าน้อยที่สุด คือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 25 มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 29 แนวทางได้แก่ การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี 5 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มี 5 แนวทางการวัดผล

และประเมินผลมี 5 แนวทางการวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 4 แนวทางการนิเทศ
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การศึกษามี 3 แนวทางการแนะแนวการศึกษา มี 4 แนวทาง และการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา มี 3 แนวทาง  

 

8.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การยุบ ควบ รวมสถานศึกษาขนาดเล็ก 

  จันทรจิรา จูมพลหล้าและคณะ (2557) ได้ทำการศึกษา  รูปแบบความสําเร็จการจัด

การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบวา  1) แนวคิดการปฏิรูป

ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กดวยการยุบหรือควบรวมโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐที่กําหนดในเรื่อง

ของความคุมทุนทางการศึกษามิใชแนวทางแกปญหาที่จะประสบผลสําเร็จทุกกรณี ดังนั้นสิ่งที่ควร

พิจารณากอนที่จะยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กรัฐควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของผู

ปกครอง หรือคนในชุมชนวาตองการยุบหรือควบรวมโรงเรียนหรือไมอยางไร แตถาโรงเรียนขนาด

เล็กที่มคีวามพรอมจัดการศกึษาแลวคุณภาพของนักเรียนไมดีเทาที่ควร (ดี เกง มีความสุข)  ชุมชน

ก็พรอมที่จะยุบหรือควบรวมเพื่อใหบุตรหลานไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตอไป 2) การขับเคลื่อน

ของผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน ในรูปแบบของการทํางานรวม

กันอยางมีระบบ ตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนการสอน ตลอดจน

การแสวงหางบประมาณ ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษา ผู เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (ดี เกง มีความสุข)  สามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ ้นและ

ประกอบอาชีพได 

  ณัฐกุล  รุณผาบ (2557) ได้เสนอผลกระทบทางสังคมจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก 

ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า มีผลกระทบต่อผู้บริหาร

และครูผู้สอน เนื่องจากก่อนการยุบเลิกนั้น เกิดปัญหาในด้านการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ

และจำนวนครูผู้สอนไม่ครบชั้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เมื่อมีการยุบเลิก 

ผู้บริหารและครู มีความพึงพอใจในการย้ายไปในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่า และผลกระทบ

ทางด้านลบ จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูจ้างสอนและ

แม่ค้า เนื่องจากบุตรหลานต้องไปเรียนไกลบ้าน และที่สำคัญจะไม่มีโรงเรียนที่เป็นหนึ่งในสาม

สถาบันหลักซึ่งประกอบด้วย บ้าน วัด และโรงเรียนขาดหายไปจากชุมชน จากตัวอย่างงานวิจัย

ข้างต้นนั้น เป็นเพียงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยังคงมีประเด็นที่

เกี่ยวข้องที่เป็นเชิงลึก คณะวิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยและศึกษาบริบทที่เป็น

ปัจจุบัน 

  ทัศนีย์  บุญมาภิ และคณะ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

กับชุมชนในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เขตภาคเหนือตอนบน  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพความ
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ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านร่วมคิด ด้านร่วมวางแผน ด้านร่วมดำเนินการ และด้าน

ติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านสำหรับความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนเกิดจากคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

ลักษณสำคัญของชุมชน  2) รูปแบบความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก มีองค์ประกอบต่าง ๆ  5  ส่วน    คือ 1) หลักการของรูปแบบใช้หลักการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน หลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน หลักการพึ่งตนเอง

ของโรงเรียน และหลักการพัฒนาตนเองของโรงเรียน 2) วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการ

จัดการให้ชุมชน 3) สาระสำคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย มิติดา้นหนา้ที่ทางการบริหาร ได้แก่ การ

วางแผนการจัดองค์การ การนำ และการควบคุม กำกับ ติดตาม ในมิติด้านภารกิจการบริหาร

สถานศกึษา และในมิตคิุณลักษณะของผูบ้ริหารครู   บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนที่มีอิทธิพล

ต่อความร่วมมือ  4) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา และ 5)

เงื่อนไขความสำเร็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่วนชุมชน ขึ้นอยู่กับความตระหนัก

เห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการใหค้วามร่วมมือรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์  

สมภพ มาลีแย้ม และ เพ็ญณี แนรอท (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการเรียนการสอน

ของโรงเรียนที่มีการควบรวมในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า ผลการศึกษาพบว่า 1) 

ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไม่ถึง 40 คน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำอยู่ในเกณฑ์

ถูกควบรวมได้รับการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวนักเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารโรงเรียน 

ครูและผู้บริหารมีภาระงานมากไม่สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้ดี 2) ด้านกระบวนการ มี

กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สื่อการสอนทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

ส่วนงบประมาณ และสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนควบรวมให้โรงเรียนรับโอนย้ายเป็นผู้บริหารจัดการ  

3)ด้านผลลัพธ์ นักเรียน มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคมดี ผลการเรียนดีขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเป็นสื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีการติดตามประเมินผลนักเรียนโดยเยี่ยม

บ้านเทอมละ 1 ครั้ง 4) ด้านผลกระทบ ครู นักเรียน พึงพอใจ ผู้ปกครองบางส่วนไม่พอใจเพราะมี

ค่าใชจ้่ายเพิ่มมากขึ้น บางส่วนพอใจเพราะบุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มคีุณภาพ 

นิรชา พันธุพัฒน (2563)  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ผลกระทบของการนํานโยบาย การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสู การปฏิบัติ จังหวัดอุตรดิตถ  

กระบวนการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคที่สำคัญคือ การนํานโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาด

เล็กสูการปฏิบัติ ในดานประสิทธิภาพ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการนํานโยบายการควบรวมไปสู

ผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงานแบบขั้นบันได ในด้านประสิทธิผลพบว่า จำนวนโรงเรียนลดลง

ตามเป้าหมาย โรงเรียนมีคุณภาพ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มโอกาศทาง
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การศึกษาให้ผู้เรียน ะกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมประสบความสําเร็จ (ไมไปควบรวม) 

ใน พบวา 1) ผูปกครอง ไมสามารถรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นได  2) การสนับสนุนเปนอยางดี ใน

การพัฒนาสถานศกึษาเพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดํารงอยูได 3) ชุมชนมคีวามเช่ือวาโรงเรียน

ยังสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ และ 4) ผูนําทองที่ทองถิ่น มีความรักความหวง

แหนตอโรงเรียน ไมตองการใหโรงเรียนถูกยุบ ตองการใหมีโรงเรยีนอยูคูชุมชนตลอดไป 



บทที่ 3 

ระเบียบวธิีวิจัย (research methodology) 
 

  การวิจัยนี ้ในการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ระหว่างการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยเลือกการ

ดำเนินการไปพร้อมกันตามรูปแบบของ (Convergent  Parallel Design) โดยทีมนักวิจัยจะเลือกเก็บ

ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการรวมรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล

เชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)  และการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group Discussion) นอกจากนั้นแล้วในงานวิจัยยังมีกระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ

ภาครัฐ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  

3.1 ขั้นตอนการวจิัย  

  1. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กจากระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ เชิงปริมาณ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศ เพื่อ

ดำเนนิการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานศกึษาขนาดเล็กโดยมีรายละเอียดดังนี้  

     1) ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย  

     2) จำนวนและสัดส่วนของสถานศกึษาขนาดเล็ก  

     3) การกระจายตัวของสถานศกึษาขนาดเล็ก  

     4) จำนวนสถานศกึษาขนาดเล็กที่ปิดตัวลงและอยู่ในความเสี่ยง  

     5) จำนวนนักเรียนที่อยู่ภายใต้ภาวะนั้นโดยจำแนกตามจำนวนเด็กหญิงและเด็กชาย 

ที่ได้รับผลกระทบจากการยุบควบรวมของสถานศึกษา 

  2. ค้นคว้ารวบรวม คำสั่ง แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเชิงนโยบายและเกณฑ์การยุบควบรวม

สถานศกึษา ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)    

  3. ออกแบบ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นดังนี้ 1) บริบทจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน, 2) 

นวัตกรรมทางการศึกษาที ่ใช้ในสถานศึกษา, 3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของกรรมการ

สถานศึกษา, 4) เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับนโยบายยุบ ควบ สถานศึกษา, และ 5)

ผลกระทบของการยุบควบรวมโรงเรียน   

  4) ออกแบบ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นการดำเนินงานตามนโยบาย ยุบ ควบ รวม

สถานศกึษา ของเจา้หนา้ที่รัฐ ในจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกสัมภาษณ์จากตัวแทนของภาครัฐที่
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ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเลือกจาก  ตัวแทนศึกษาธิการ

จังหวัด หรอืตัวแทนสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา  

  5) ออกแบบ ประเด็นเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อรวมรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน บทบาทของภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา

การศกึษาในพืน้ที่เป้าหมาย  

  6) ดำเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ

ไทย  

  7. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และ

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

3.2 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล  

  แหล่งที่มาและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยผสมผลานในครั้งนีม้าจากข้อมูลที่เป็น สิ่ง

บันทึกหรอืเอกสารเป็นหลักกอรปกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม จาก

กลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมายของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศกึษา   

1. การแบบสัมภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview)   

  เป็นการรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้คำถามและการกระตุ้นให้

เกิดการเล่าเรื่องมากกว่าการถามให้ตอบคำถาม กลุ่มตัวอย่าง ที่ใชใ้นการวิจัยนี้ คือ 1) ผูอ้ำนวยการ

สถานศกึษา , 2) ครูผู้สอน, 3) กรรมการสถานศกึษา, 4) ตัวแทนผูป้กครอง, และ 5) นักเรียน 

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 เป็นเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่งซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ เป็นการ

รวบรวมข้อมูลจากการนั่งสนทนาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant) เป็นกลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมการ

สนทนากลุ่มจะถูกคัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง หรือเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้ 

ดังนั ้น ผู ้เข ้าร่วมสนทนากลุ ่มจึงจะเป็นผู ้ท ี ่ม ีคุณลักษณะหลาย ๆ ประการที ่คล้ายคลึงกัน 

(Homogeneity) การวิจัยในครั ้งนี้เลือกสนทนากลุ่มกับ องค์กรภาคประชาสังคมที่มีการทำงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาในพืน้ที่เป้าหมายโครงการ  

 3. สิ่งบันทึกหรอืเอกสาร (Document)  

 เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร รายงาน ตำรา ระเบียบราชการหรือคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ 

1) นโยบายและแนวทางการบร ิหารจ ัดการโรงเร ียนขนาดเล ็ก ของสำน ักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

2)  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  

4) เกณฑ์การยุบควบรวมสถานศกึษา 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรที ่ใช้ในงานวิจัยในครั ้งนี ้  มีรายละเอียดดังนี ้ 1) โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายโครงการ ฯ การวิจัยในระยะที่ 1  เพื่อ

เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในครั้งนี้ มีจำนวนโรงเรียนเป้าหมายของโครงการทั้งสิ้น  

128 โรงเรียน  2) ตัวแทนเจา้หนา้ที่ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก  ใน

พื้นที่จังหวัดเป้าหมายโครงการ ฯ 3) องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในพื้นที่พื้นที่จังหวัด

เป้าหมายโครงการ ฯ 

3.2.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนีม้ีขัน้ตอนการดำเนินงานดังนี้  

  3.2.1.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั ้น

พืน้ฐาน 

1. กำหนดประเภทโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อให้ได้ข้อมูลของโรงเรียนที่หลากหลายใน

บริบทที่ครอบคลุมการดำเนินการของโรงเรียนขนาดเล็ก จงึกำหนดประเภทของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้

กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างกรณีหลากหลาย (Maximum Variation Sampling) (ประไพพิมพ์ สุธีวสิน

นนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์,2559)  เป็นการเลือกตัวอย่างที่คลอบคลุมความหลากหลายที่ผู้วิจัย

ให้ความสนใจ โดยจำแนกประเภทโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ 1) โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม, 2) 

โรงเรียนเครอืข่ายนวัตกรรม, และ 3) โรงเรียนนวัตกรรมตามตน้สังกัด   

2. กำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) 

เป็นการเลือกตัวอย่างการวิจัยตามเกณฑ์ โดยมีเกณฑ์ว่า แต่ละจังหวัดต้องมีโรงเรียนแต่ละประเภท

อย่างน้อย 1 โรงเรียน จึงมีจำนวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 27 

โรงเรียน  

ตารางท่ี 3.1  แสดงจำนวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทโรงเรยีนและพื้นที่จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเภทโรงเรียน 

 

ภาค/จังหวัด 

โรงเรียน

ต้นแบบฯ 

โรงเรียน

เครือข่าย 

โรงเรียน

นวัตกรรมตามต้น

สังกัด 

รวม 

จังหวัด 

รวม 

ภาค 

เหนือ น่าน 1 1 1 3 3 

ใต ้ สุราษฎร์ธานี 1 1 1 3 3 

ตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ 1 1 1 3 9 

ร้อยเอ็ด 1 1 1 3 

มหาสารคาม 1 1 1 3 



  31 

 
ประเภทโรงเรียน 

 

ภาค/จังหวัด 

โรงเรียน

ต้นแบบฯ 

โรงเรียน

เครือข่าย 

โรงเรียน

นวัตกรรมตามต้น

สังกัด 

รวม 

จังหวัด 

รวม 

ภาค 

กลาง ราชบุรี  1 1 1 3 12 

นครปฐม 1 1 1 3 

สุพรรณบุร ี 1 1 1 3 

สมุทรสงคราม 1 1 1 3 

รวม 9 9 9 27 27 

 

3. ดำเนนิการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ

คัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  3.2.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างตัวแทนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

โรงเรียนขนาดเล็ก  ใช้กลยุทธ์ในการการเลือกตัวอย่างตามโอกาสหรือตามข้อมูลที ่ปรากฏ 

(Opportunistic or Emergent Sampling) ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดเป้าหมายมีเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน

มากที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก ในการลงพื้นที่ มีโอกาสที่จะพบคนที่ให้ข้อมูลได้มากกว่า

จงึเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิ  

3.2.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างองค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ ใช้การเลือก

ตัวอย่างแบบมีเกณฑ์(Criterion Sampling) โดยมีเกณฑ์คือ ภาคประชาสังคมนั้นต้องมีบทบาทการ

ขับเคลื่อนการศกึษาในพืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  

  เครื่องมือวจิัยที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งนีป้ระกอบด้วย  

1) แบบสัมภาษณ์เชงิลกึ การวิจัยในครั้งนีม้ีแบบสัมภาษณ์เชงิลกึทั้งสิน้  จำนวน 4 ชุด 

1. แบบสัมภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนต้นแบบนวัตกรรม    

2. แบบสัมภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนเครือข่ายนวัตกรรม  

3. แบบสัมภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มตัวอย่างโรงเรยีนนวัตกรรมตามต้นสังกัด  

4. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็ก  

  แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนทั้ง 3 ประเภทมีประเด็นดังนี้ 1) บริบท

จัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน, 2) นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้ในสถานศึกษา, 3) บทบาทและการมีสว่น

ร่วมของกรรมการสถานศึกษา, 4) เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียเกี ่ยวกับนโยบายยุบ ควบ 

สถานศึกษา, และ 5)ผลกระทบของการยุบควบรวมโรงเรียน  แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐฯ 

จะมีประเด็นเกี ่ยวกับ 1) การดำเนินงานตามนโยบายที่ผ่านมา, 2) ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนนิงาน  
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 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีเป้าหมายสําคัญในการทราบข้อเท็จจริง 

ประสบการณ์ ความเช่ือ ความรู ้และปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ร่วมสนทนาในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง โดย

กระตุ้นให้เกิดทัศนะและความคิดเห็นที่หลากหลาย (Brainstorming) จากผู้ดําเนินการสนทนา 

(Modulator) การวิจัยในครั้งนี้ดำเนินการสนทนากลุ่มกับตัวแทนภาคประชาสังคมที่มีการขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ โดยมีประเด็นการสนทนาเกี่ยวกับ 1) ความเป็นมาของภาค

ประชาสังคม, 2) บทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 3) แนวทางการทำงาน

ร่วมกับโรงเรียนในพืน้ที่    

3.5 การประมวลผลข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  

  การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น  2  ส่วนตามประเภทของ

ข้อมูลที่ดำเนินการเก็บรวมรวม  

 9.6.1 ข้อมูลเชิงประมาณ ที่ได้จากการรวมรวมระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร กลุ่ม

สารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน จะดำเนนิการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา   

 9.6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที ่ได้จากการ ค้นคว้าวิจ ัยมาจัดกระทำให้เป็นระบบและหา

ความหมายแยกแยะองค์ประกอบรวมทั้งเชื่อมโยง   และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยคำนึงถึง

ทรรศนะคนใน (Insider View) ซึ่งหมายถึงมุมมอง   ของผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อสรุปจากการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ดังนัน้ ผูว้ิจัยจงึได้ใช้วธิีวิเคราะห์ขอ้มูล คือ     

    1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction)  โดยนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา

ตีความสร้างขอ้สรุปหรอืสร้างสมมติฐาน ช่ัวคราว (Working Hypothesis) ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้    

   1.1  ถอดเทปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด ชนิดคำต่อคำ(Transcribing 

Interview) ไม่มีการข้ามประโยคบางประโยค เพราะข้อมูลบางอย่างอาจนำมาใช้ใน การตรวจสอบ

ในภายหลังได้  

   1.2 การทำข้อสรุปชั่วคราวและการตัดทอนข้อมูลเป็นการลองเขียน ข้อสรุปแต่ละเรื่อง

ของการสัมภาษณ์ เพื่อลดขนาดขอ้มูลและช่วยกำจัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปได้   

   1.3 การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการนำเสนอ โดยนำข้อสรุป ชั่วคราวย่อย ๆ 

มาเชื ่อมโยงกันโดยจัดทำเป็นแผนที่ความคิด (Mind Map) ตารางบรรจุเนื ้อหา (Matrices) และ

เครือข่ายของเหตุและผล (Causal Network) 

   1.4 การประมวลและสรุปข้อเท็จจริง เป็นการเชื ่อมโยงหลักการ แนวคิด ระเบียบ

ราชการหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่ค้นพบ   



บทที่ 4 

ผลการวิจัย  
 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก คณะวิจัยได้แบ่ง

ผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและ

สถิติ ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ส่วนที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา และส่วนที่ 3) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการ

สัมภาษณ์เชงิลกึของกลุ่มตัวอย่างในพืน้ที่ และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องในเชงินโยบาย  
 

4.1 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

 คณะวิจัยนำเสนอข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยในสังกัดของสำนักงาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กและแนวโน้มการยุบควบรวม

ของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 4.1 :  แสดงจำนวนโรงเรียนทั้งหมดและโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ระหว่างปี

การศกึษา 2561 – 2563  
 

ปีการศกึษา จำนวนโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 

2561 30,112 14,720 48.9 

2562 29,871 14,853 49.7 

2563 29,642 14,976 50.0 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาลและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 

 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า จำนวนโรงเรียนทั้งหมดในประทศไทยมีแนวโน้มลดลง ในปี 2562 มี

จำนวนโรงเรียนลดลง 241 โรงเรียน ลดลงอีกครั้งในปี 2563  จำนวน 229 โรงเรียน สวนทางกับ

ข้อมูลของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก คือ จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 

ในปี 2562 เพิ ่มขึ ้น  133 โรงเรียน และปี 2563 เพิ ่มขึ ้น 123 โรงเรียน โดยร้อยละของจำนวน

โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 นั้น มีจำนวน

โรงเรียนขนาดเล็กถึง 14,985 คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมดในประเทศไทย  
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ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ปีการศกึษา 2561 – 2563 จำแนกตามสังกัดของสถานศกึษา 

ปกีาร 

ศึกษา 

สพป. สพม. การศึกษาพิเศษ 
จำนวน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2561 14,548 98.83 165 1.12 7 0.05 14,720 

2562 14,666 98.74 182 1.23 6 0.03 14,853 

2563 14,799 98.81 170 1.13 7 0.06 14,976 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาลและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมีแนวโน้มมีจำนวนสูงขึ้น  ปี 2562 

มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจำนวน 133 โรงเรียน และในปี 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น

จำนวน  123 โรงเรียน โดยสังกัดที่มจีำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึน้คือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การประถมศกึษา ในปี 2562 เพิ่มขึน้จำนวน 118 โรงเรียน และ ในปี 2563 เพิ่มขึน้ 113 

โรงเรียน ในส่วนของสำนักงานเขตพืน้ที่มัธยมศกึษานั้น มีจำนวนขนาดเล็กเพิ่มขึน้ในปี 2562 โดย

เพิ่มขึน้จำนวน 17  โรงเรียนแต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ลงจำนวน 12 โรงเรียน  ส่วนโรงเรยีนสำนัก

การศกึษาพิเศษ จำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2562 เกิดจากการยุบเลิกของสถานศกึษา และ 

จำนวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในปี 2563 เป็นโรงเรียนใหม่ที่เปิดดำเนินการในปี 2563  
 

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนโรงเรยีนขนาดเล็กในประเทศไทยแยกตามภาค ประจำปีการศกึษา 2562  
 

ปีการศกึษา 

ภาค 
2561 2562 2563 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เหนอื 3,550 24.1 3,490 23.5 3,550 23.7 

กลาง 2,472 16.8 2,526 17.0 2,548 17.0 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 7,017 11.4 7,144 48.1 7,214 48.2 

ใต ้ 1,681 47.7 1,683 11.3 1,664 11.1 

รวมทั้งสิ้น 14,720 100 14,853 100 14,976 100 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาลและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 
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จากตารางที่ 4.3  เมื่อจำแนกตามภาคของประเทศไทยพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่

กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2563  มีจำนวนโรงเรียน

ขนาดเล็กจำนวน 7,214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.2 และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นสูงขึ้นใน

ทุกปี โดยเพิ่มในปี พ.ศ.2562 จำนวน 127  โรงเรียน และเพิ่มขึ ้นปี 2563 จำนวน 70 โรงเรียน 

อันดับที่สองที่มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กกระจายตัวได้แก่ ภาคเหนือ โดยในปี 2563 มีจำนวน

โรงเรียนขนาดเล็ก 3,550  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.7 อย่างไรก็ตามจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก

ของภาคเหนือมีการลดในปี 2562 จำนวน 60 โรงเรียน แต่เพิ่มขึ้นในปี 2563 จำนวน 60 โรงเรียน

เช่นเดียวกัน อันดับที่สามได้แก่ ภาคกลาง ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก 2,548 โรงเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 17  มีจำนวนเพิ ่มขึ ้นในปี 2562 จำนวน 54  โรงเรียน เพิ ่มขึ ้นในปี 2563 จำนวน 22  

โรงเรียน และอันดับสุดท้ายได้แก่ภาคใต้ มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก 1,664  โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 

11.1  มีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นในปี 2562 จำนวน 2 โรงเรียนและ มีจำนวนโรงเรียนขนาด

เล็กลดลงในปี 2563 จำนวน 19 โรงเรียน ลดลงตามลำดับ  

 

ตารางที่ 4.4 แสดงขอ้มูลจำนวนและร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กต่อจำนวนโรงเรียนทั้งหมด

จำแนกตามภาคของประเทศไทย ระหว่างปีการศกึษา 2561 – 2563 

 
ปีการศึกษา 

ภาค 

2561 2562 2563 

รร.ทั้งหมด รร.ขนาดเล็ก ร้อยละ รร.ทั้งหมด รร.ขนาดเล็ก ร้อยละ รร.ทั้งหมด รร.ขนาดเล็ก ร้อยละ 

เหนือ 6,503 3,550 54.6 6,384 3,490 54.7 6,274 3,550 56.6 

กลาง 6,116 2,472 40.4 6,081 2,526 41.5 6,047 2,548 42.1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13,266 7,017 52.9 13,211 7,144 54.1 13,146 7,214 54.9 

ใต ้ 4,227 1,681 39.8 4.195 1,683 40.1 4,175 1,664 39.9 

รวมท้ังสิ้น 30,112 14,720 48.9 29,871 14,853 49.7 29,642 14,976 50.5 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนทั้งหมด

ในแต่ละภาคแล้ว จะเห็นได้ว่า ภาคเหนือนั้นมีร้อยละของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมากที่สุดในปี 

พ.ศ.2563 มีร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 56.6 ของโรงเรียนทั้งหมด  นอกจากนั้น

แล้วทั้งสามปียังมีร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่า ร้อยละ 50 และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างเนื่อง 

รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2563 มีร้อยละของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็น

ร้อยละ 54.9 ต่อโรงเรียนทั ้งหมด ข้อมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางเดียวกันกับ

ภาคเหนือ ภาคกลางนั้นมีร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็นร้อยละ 42.1 และมีทิศทางเดียวกัน
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กับทั้งสองภาคข้างต้น   และภาคใต้ในปี 2563 มีร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กคิดเป็น 39.9 ของ

โรงเรียนทั้งหมด  
 

ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนโรงเรยีนขนาดเล็กที่ไม่มนีักเรียนแลว้ แต่ไม่สามารถยุบเลิกได้ ในปี

การศกึษา 2563 
 

ภาค จำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

เหนอื 155 57.2 

กลาง 29 10.7 

ตะวันออกเฉียงเหนอื 64 23.6 

ใต ้ 23 8.5 

รวม 271 100 

 
ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 

  

จากตารางที่ 4.5 ในปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้รายงาน

จำนวนโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้ว แต่ยังคงสถานะของสถานศกึษาจำนวนทั้งสิ้น 271 โรงเรียน โดย

จำแนกตามภาคได้ดังนี้ ภาคเหนือ  155  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 57.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

64 โรงเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 23.6 ภาคกลาง 29 โรงเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 10.7 และภาคใต้ จำนวน 23 

โรงเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 8.5  

  

ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนนักเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.จำแนกเพศและภาคของ

ประเทศไทย ระหว่างปีการศกึษา 2561 - 2563  
 

ปีการศึกษา 

 

ภาค 

2561 2562 2563 

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เหนือ 114,577 101,932 114,577 101,932 216,509 216,509 108,824   

96,700 205,524 

ใต้ 65,826 57,905 65,826 57,905 123,731 123,731 63,692   

56,039 119,731 

กลาง 93,045 81,606 93,045 81,606 174,651 174,651 93,981 82,443 176,424 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 245,177 221,379 245,177 221,379 466,556 466,556 245,205 
 

222,108 467,313 

รวม  518,625 462,822 518,625 462,822 981,447 981,447 511,702 457,290 968,992 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งสิ้น 

968,992 คนโดยจำแนกเป็นเพศชาย 511,702  และเพศหญิง  457,290 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จำนวน 467,313 คน อันดับที่สองได้แก่  ภาคเหนือ จำนวน 205,524 คน 

ภาคกลาง จำนวน  176,424 และภาคใต้ จำนวน 119,731  คน ตามลำดับ  
 

ตารางที่ 4.7 แสดงอัตราส่วนนักเรียนต่อครูของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

ระหว่างปี 2561 – 2562 โดยจำแนกตามภาค  
 

ปีการศึกษา 

 

ภาค 

2561 2562 

จำนวน นร. จำนวนครู อัตราส่วน  

ครู : นร. 

จำนวน นร. จำนวนครู อัตราส่วน 

 ครู : นร. 

เหนือ 216,509 17,491 1:12 211,460 23,490 1:9 

ใต้ 123,731 9352 1:13 123,863 13,157 1:9 

กลาง 174,651 12,070 1:13 177,092 17,942 1:10 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 466,556 35,954 1:14 469,416 48,490 1:10 

รวมท้ังสิน้ 981,447 74,867 1:13 981,831 103,079 1:9 

 

ท่ีมา : ข้อมูลจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบาลและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันท่ี 10 มถินุายน 2563 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในปีการศกึษา 2562  มีจำนวนครูทั้งสิ้น 103,079 คน และมีจำนวน

นักเรียนทั้งสิ้น 981,831 คน  มีการเพิ่มขึ้นของทั้งจำนวนครูและจำนวนนักเรียนทำให้อัตราส่วนครู

ต่อนักเรียน ลดลง จากครู 1 คน ต้องดูแลเด็ก 13 คน ลดลงเป็น ครู 1 คนดูแลเด็กเพียง 9 คน และ

ในปี 2562 ทุกภาคของประเทศไทยมีอัตราครูต่อเด็กไม่เกิน 1:10  
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4.2 ส่วนที่ 2 : ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในโครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมภาคประชา

สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Access School)  

ตารางที่ 4.8 รายชื่อองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมโครงการในปี 2563  

ลำดับท่ี ชื่อภาคประชาสังคม ระดับการมสี่วนร่วม พื้นท่ีรับผิดชอบ 

1 สภาการศึกษาทางเลอืก นโยบาย ส่วนกลาง 

2 สมาคมไทยบ้าน พื้นท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื    

3 เครอืขา่ยโรงเรียนขนาดเล็กรอ้ยเอ็ด พื้นท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื    

4 สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธ์ุ พื้นท่ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื    

5 เครอืข่ายโรงเรียนขนาดเล็กน่าน  พื้นท่ี ภาคเหนอื 

6 เครอืข่ายโรงเรียนนอกกะลา : ภาคกลาง พื้นท่ี ภาคกลาง  

  

 จากตารางที่ 4.8 ในปีการศึกษา 2563 นั้นภาคประชาสังคมที่มสี่วนร่วมในโครงการส่งเสริม

การมสี่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา มีทั้งสิ้น 6 องค์กรด้วยกัน โดยมีสภา

การศกึษาทางเลือกทำหน้าที่เป็นภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในระดับประเทศ เป็นหน่วยงานกลาง

เพื่อประสานงานในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ สมาคมไทยบ้าน เครือข่ายโรงเรียนขนาด

เล็กร้อยเอ็ดและ สภาพัฒนาการศกึษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนระดับ

พืน้ที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื เครือข่ายโรงเรยีนขนาดเล็กน่าน ทำหนา้ที่ขับเคลื่อนระดับพืน้ที่ใน

ภาคเหนือ และเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาภาคกลางทำหน้าที่ขับเคลื่อนระดับพืน้ที่ในเขตภาคกลาง 

ตารางที่ 4.9 จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Access School)ในปี 2563   

ภาค จังหวดั 
จำนวน

โรงเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน 

ใหญ่

พิเศษ 
กลาง เล็ก ต้นแบบ 

ขยาย

ผล 
ไม่ระบุ 

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย

งเ
หน

อื 

กาฬสินธ์ุ 43 8,022 1 18 24 14 28 1 

มหาสารคาม 9 422 - - 9 3 6 - 

ร้อยเอ็ด 8 492 - 1 7 3 5 - 

เหนอื น่าน 42 3,265 - 8 34 10 32 - 

นครสวรรค์ 3 285 - 1 2 - 3 - 

กลาง ราชบุรี 5 871 - 3 2 2 3 - 
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ภาค จังหวดั 
จำนวน

โรงเรียน 

จำนวน

นักเรียน 

ขนาดโรงเรียน ประเภทโรงเรียน 

ใหญ่

พิเศษ 
กลาง เล็ก ต้นแบบ 

ขยาย

ผล 
ไม่ระบุ 

นครปฐม 9 1,237 - 5 4 1 8 - 

สมุทรสงคราม 2 425 - 1 1 1 1 - 

สุพรรณบุรี 5 829 - 4 1 - 5 - 

นนทบุรี 2 526 - 2 - - 2 - 

รวม 128 16,374 1 43 84 34 90 1 

 

ท่ีมาจำนวนนักเรียน : ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มกราคม 2564 จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

การศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 128 โรงเรียน โดย

จำแนกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 84 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 65.5  โรงเรียนขนาดกลาง 43 โรงเรียน 

คิดเป็นรอ้ยละ 33.6 และ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 1  โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8  สามารถจัดอยู่

ในประเภทต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 34  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.6 

โรงเรียนขยายผล 90 โรงเรียนคิดเป็นรอ้ยละ 72.6 และ ไม่ระบุประเภท จำนวน 1  โรงเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 0.8 โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 16,374 คน  โดยมีการขยายพื้นที่จังหวัดเพิ่ม สองจังหวัด

ภายใต้เครอืข่ายนอกกะลาภาคกลางคือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนนทบุรี  

4.3 ส่วนที่ 3 : บรบิทการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนขนาดเล็กในประเทศไทย 

 การเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศกึษาของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ 1) ราชบุรี 2) สุพรรณบุรี 3) นครปฐม 4) สมุทรสงคราม 5) น่าน 6) 

กาฬสินธุ์  7) มหาสารคาม และ 8) ร้อยเอ็ด  โดยดำเนินการเลือกตัวอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ของโครงการ อย่างไรก็ดี เพื่อให้ครอบคลุมจุดประสงค์ของโครงการและครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุก

ภาคของประเทศไทย คณะวจิัยจึงได้เพิ่มจังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในภาคใต้ 

(ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และ ประสพชัย พสุนนท์, 2559) เมื่อได้เป้าหมายในเชิงพื้นที่ คณะวิจัย

ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชงิลกึกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผลของข้อมูลดังนี ้  

4.3.1 สภาพและบริบทการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรยีนขนาดเล็ก  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ 2562 – 2565  โดยมีวิสัยทัศน์ว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
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ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีพันธกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการ 5 พันธกิจ ได้แก่ 1) จัด

การศึกษาเพื่อความมั่นคง 2) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้ำทางการศึกษา 3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4) พัฒนาผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาและ 5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  อย่างไรก็ดี

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีหนังสอืราชการแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว

ประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินการควบรวมโรงเรียน เรื่องการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. พ.ศ. 2562 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการการกําหนดเป้าหมายและนโยบาย

กําลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพฐ. โดยขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทุกเขตพิจารณา

ดําเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ในตําบลเดียวกัน

น้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและ

การบริหาร นอกจากนั ้นแล้วยังมีการออกคำสั่ งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 

2472/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมของ

กระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตามที่ศธ.ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้มี

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันได้ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลอย่าง

เป็นรูปธรรมภายใน 2 ปี 

จากนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวที่ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ภายใต้ ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรอืเลิกสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 ภายใต้การ

ทำงานโดยมีหลักการชัดเจนว่าต้องไม่กระทบต่อสิทธิ์ของเด็ก ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาชน

ชุมชนทุกคน ดังนั้น การจะยุบรวมหรืออะไรก็ตามต้องผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่าย และไม่เป็น

การสร้างปัญหาให้แก่เด็ก ผู้ปกครอง ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงชุมชน  ภายหลังจาก

การดำเนินงาน ควบรวมสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดการควบรวมตามรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบที่ 1 

บริหารจัดการแบบควบรวมทุกช้ัน  รูปแบบที่ 2  บริหารจัดการแบบควบรวมบางช้ัน และ รูปแบบที่

3 โรงเรียนขนาดเล็กขอดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ (Stan Alone) (สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา

สุราษฏร์ธาน,ี2562)  

ทางออกของโรงเรียนขนาดเล็กเมื่ออยู่ในเกณฑ์ต้องควบรวม สถานศึกษา แต่ไม่สามารถ

ดำเนนิการได้เนื่องจาก การไม่ได้รับการยินยอมจาก คณะกรรมการสถานศกึษาหรือ ชุมชน จึงต้อง

มุ่งประเด็กไปที่การขอดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพ (Stan Alone) ซึ่งต้องอยู ่ในเงื่อนไขของการเป็น

โรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการตนเองได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่น และชุมชน หรือบาง
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โรงเรียนมีรายได้ของสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหาด้านอัตรากำลังครู ประกอบกับ เป็นโรงเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพสูงที่จะสามารถ

บริหารจัดการใหม้ีคุณภาพได้ โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

จึงเป็นที่มาของโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพเข้าสู่กระบวนการ 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเริ่มค้นหานวัตกรรมที่มีผล

ต่อการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน โดยเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน โดยนวัตกรรมที่ผู้อำนวยการเลือกและนำมาใช้

ในสถานศึกษานั ้น จะต้องมีผลโดยตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นหลัก เนื ่องจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาการคงอยู่ของโรงเรียน หรือต้องสร้างการ

เปลี่ยนแปลงใหก้ับผูเ้รียนได้  

จากงานวิจัยในครั้งนี้พบว่า โรงเรียนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการเก็บข้อมูลทั้ง 27 

โรงเรียนนั้น มลีักษณะของการใชน้วัตกรรมทางการศึกษาในสถานศกึษา แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ  

1. ใช้นวัตกรรมทางการศกึษาจากต้นแบบ  

2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน 

3. ใช้นวัตกรรมทางการศกึษาตามนโยบายของตน้สังกัด  

 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงลักษณะการใช้นวตักรรมทางการศึกษาของโรงเรยีนขนาดเล็ก 

 

  

ลักษณะการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา

ใชน้วัตกรรมทางการศึกษาจากต้นแบบ

คุณภาพ
การ

จัดการ
เรียนรู้

พัฒนา
คุณภาพ

ชีวติ

พัฒนา
ทักษะการ

คิด

พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาของโรงเรียน

รูปแบบ
การจัด

การศึกษา

พัฒนา
ร่วมกับ
ชุมชน

ใชน้วัตกรรมทางการศึกษาของต้นสังกดั

DLTV

สอง
ประสาน/

สาม
ประสาน

โรงเรียน
เครือข่าย
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4.3.1.1 ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาจากต้นแบบ 

  

 
ภาพท่ี 4.2 แสดงขั้นตอนการใช้นวตักรรมทางการศึกษาจากต้นแบบ 

 

ผู้อำนวยการทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม ทั้ง 9 โรงเรียนจาก 9 

จังหวัด ที่ได้มีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ให้ความคิดเห็นที่

สอดคล้องกันว่า “เมื่อโรงเรียนต้องการการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษาที่คุณภาพของ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน”  โรงเรียนจะเริ่มกระบวนการจาก  

1) การศกึษาและค้นหานวัตกรรมจากต้นแบบ โดยเน้นไปที่ Active learning หรอืการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ ซึ่งคือ นวัตกรรมที่มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ

กระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี ่ยวกับสิ่งที ่เขาได้กระทำลงไป  (Bonwell& Eison, 1991)  ที ่มี

แนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยผู้บริหารเสนอความคิดเห็นว่า ต้องการพัฒนาให้

นักเรียนมีคุณลักษณะ มีทักษะ มีความรู้ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำ  ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน

ต้องศึกษาและค้นหานวัตกรรมที่เหมาะสมกับโรงเรียน  การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่

โรงเรียนนำมาใช้นั้น ส่วนใหญ่โรงเรียนในกลุ่มตัวอย่างจะเกิดจากการศึกษาดูงานแล้วเกิดความ

ประทับใจในตัวคุณลักษณะของผู้เรียน คุณลักษณของครู ซึ่งนำมาซึ่งการนำนวัตกรรมดังกล่าวมา

ปรับใช้ ผู้อำนวยการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่า “สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้

กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรก เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา โรงเรียนที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2 โรงเรียน ได้ให้ตัวแทน

กรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาและการค้นหานวัตกรรม โดยอยู่ในรูปแบบ

ของการไปศึกษาดูงานและการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ส่งผลให้การรับรู้และการสนับสนุนการ

ใช้งานนวัตกรรมดียิ่งขึ้น  โดยในขั้นตอนการค้นหาและศึกษานวัตกรรมนี้ ผู้อำนวยการของโรงเรียน

ต้นแบบนวัตกรรมในภาคกลางทั้ง 4 จังหวัดกล่าวว่า การเริ่มต้นสนใจนวัตกรรมมาจากการได้รับ

คำแนะนำจากผู้อำนวยการรุ่นพี่ที่เคยใช้นวัตกรรมมาก่อนในการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง จน

ใชน้วัตกรรมทางการศึกษาจากต้นแบบ 

ผู้อํานวยการ

1) ศึกษาและคน้หา
นวัตกรรมจาก

ต้นแบบ

2) เลือกและ
ทดลองใช้

นวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับ

ตนเอง 

3) การขยายผล
การใชน้วัตกรรมใน

โรงเรียน 

4) ขยายผลการใช้
นวัตกรรมเป็น

เครือข่าย
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นำไปสู่การไปศึกษาดูงานเพื่อเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากโรงเรียนต้นแบบ นำไปสู่การเลือกใช้

นวัตกรรมและนำมาทดลองใช้กับโรงเรยีนโดยมีกลไกแรกที่การเปลี่ยนแปลงครู   

ส่วนในภาคเหนือการได้มาซึ่งนวัตกรรมนั้นไม่แตกต่างกันมากกับภาคกลาง หากแต่มี

รายละเอียดที่ต่างกันคือ การได้มาซึ่งนวัตกรรมนั้น มาในรูปแบบของการแนะนำจากกลุ่มของ

ผู้อำนวยการที่มีการใช้นวัตกรรมสู่ผู้บริหารใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานโรงเรียนขนาด

เล็ก  จากนั้นจงึเข้าร่วมการศึกษาดูงานและอบรมการใชน้วัตกรรมจากต้นแบบ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการค้นหาและศึกษานวัตกรรมเป็นไปในรูปแบบของการแนะนำ

ผ่านเครือข่ายระหว่างจังหวัด ถึงแม้ว่านวัตกรรมต้นแบบที่ทำการศกึษาค้นคว้านั้นจะถูกพัฒนาด้วย

บริบทที่แตกต่าง อย่างไรก็ดี มีโรงเรียนที่ขยายผลมาจากต้นแบบที่มีบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียน

ขนาดเล็กในพื้นที่จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมของผู้อำนวยการ

โรงเรียน  

ส่วนในภาคใต้นั้นการเลือกใช้นวัตกรรมนั้นผ่านการมีส่วนร่วมในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 

โรงเรียนขนาดเล็กที ่ใช้นวัตกรรมนั้นประสบกับปัญหาการยุบโรงเรียนมาก่อน ดังนั ้นการใช้

นวัตกรรมจงึมสี่วนการทำวิจัยของภาคประชาสังคมในพืน้ที่  

2) เลือกและทดลองใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง  

เมื่อศึกษาดูงานนวัตกรรมที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาค้นหาและศึกษามาแล้วนั้นจะเข้าสู่

กระบวนการทดลองใช้นวัตกรรม  ส่วนใหญ่โรงเรียนจะผ่านการทดลองใช้นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ 

อย่างน้อย 2 นวัตกรรม ก่อนจะพบกับนวัตกรรมที่สถานศกึษาที่เลือกใช้ เมื่อผู้อำนวยการค้นพบกับ

นวัตกรรมที่เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเอง โดยส่วนใหญ่จะต้องผ่านกระบวนการทดลองใช้

นวัตกรรมอย่างมีส่วนร่วม โดยขึ้นอยู่กับนวัตกรรมที่โรงเรียนเลือกใช้  

จากการศกึษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า โรงเรียนในพืน้ที่เป้าหมายจังหวัดในภาคกลาง คือ จังหวัด

ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม และ สุพรรณบุรี ในกลุ่มของโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมทั้ง 4 แห่ง 

ได้เลือกใช้ “นวัตกรรมโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ”  ที่มตี้นแบบจากโรงเรียนลำปายมาศพัฒนา 

จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนวัตกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย 3 นวัตกรรมคือ 1) จิตศึกษา เพื่อพัฒนา

ปัญญาภายในของผู้เรียน, 2) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : 

PBL), และ 3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  ในกลุ่มของ

โรงเรียนต้นแบบของจังหวัดภาคกลาง มีแนวทางในการใช้นวัตกรรมที่ชัดเจน คือเปลี่ยนแปลงทั้ง

ระบบโรงเรียน มีการสร้างวิถีของโรงเรียนขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน และยึดถือเป็นแนว

ปฏิบัติ ปรับตารางเรียนใหม่ เพื่อให้เห็นวิถีของโรงเรียนตลอดวัน มีจิตศึกษาในช่วงเช้า ช่วงบ่าย และ

ตอนเย็นก่อนเลิกเรียน โดยภาคเช้าจะจัดการเรียนรู้ในรายวิชาหลัก คือ 1) ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 

และวิชาภาษาอังกฤษ จัดการเรยีนรู้ในช่วงบ่ายเป็นวิชาบูรณาการจากหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา



  44 

 

เป็นฐาน (PBL) มีการแบ่งหน่วยการเรียนรู้เป็น 4 Quarter โดยกำหนด Quarter ละ 10 สัปดาห์ โดย

เรียนที่ละหน่วยการเรียนรู้  จัดกิจกรรมตามแนวทางของจิตศึกษา เป็น 3 ช่วงเวลาคือ 1) ตอนเช้า

ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้, 2) ตอนกลางวันก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคบ่าย, และ 3) ก่อน

เลิกเรียนในตอนเย็น โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมครั้งละ 15 – 20 นาที  โดยใช้นวัตกรรมชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นกลไกในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของครูในโรงเรียนโดยมี

ผู้อำนวยการเป็นผู้ขับเคลื่อน มีการกำหนดตารางของการร่วมวงสนทนาที่ชัดเจน และประเด็นการ

สนทนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยการ

ใช้งานในภาคเรียนจากต้นแบบ เพื่อให้ครูได้ฝกึทักษะการจัดการเรียนรู้ก่อน และเริ่มปรับเนื้อหาของ

หน่วยการเรียนรู้มาเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน แต่ยังคงใชก้ิจกรรมในรูปแบบเดิม เมื่อถึงปีการศึกษาที่ 2  

ที่เริ่มใช้นวัตกรรมจะสร้างหน่วยการเรียนรู้จากคณะครูเอง” อย่างไรก็ดีโรงเรียนต้นแบบในบาง

จังหวัดก็เผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลในเชิงการบริหาร 

แต่อย่างไรก็ดี ผูบ้ริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนก็ได้สะท้อนว่า “พวกเรามีทักษะในการใช้นวัตกรรม

แล้ว ถึงไม่ได้ทำเต็มที่ 100 % แต่ก็สามารถนำไปบูรณาการกับแนวทางที่ใชอ้ยู่ได้”  

กลุ่มของโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมในภาคกลาง ได้รับการขยายผลการใช้นวัตกรรมมา

จากกลุ่มโรงเรียนต้นแบบ จึงเลือกใช้นวัตกรรมเดียวกัน แต่พบว่า ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัด

นครปฐม โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมใชแ้นวทางเดียวกับโรงเรียนต้นแบบ คือเปลี่ยนแปลงเชงิระบบ

และใช้นวัตกรรมทั้ง 3 ควบคู่กันไป ส่วนในจังหวัดสุพรรณบุรีและสมุทรสงคราม โรงเรียนจะเลือกใช้

นวัตกรรมจิตศึกษาก่อนเป็นอย่างแรก โดยผู ้อำนวยการและครูให้เหตุผลว่า “จิตศึกษาเป็น

นวัตกรรมที่เห็นผลชัดเจนกับนักเรียน เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถจัดกิจกรรม

ได้โดยไม่กระทบต่อเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดำเนินการอยู่” และควบคู่ไปกับการใช้

นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เนื่องจากอยู่ในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน

การมอบหมายใหโ้รงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  ส่วนการเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดการเรยีนรู้ในภาค

บ่ายโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ PBL นั้นค่อนขา้งเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ผู้อำนวยการและครู 

จากกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายดำเนินการได้ทั้งโรงเรียน เนื่องจากยังมีครูที่ไม่ยอมรับการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จึงเปลี่ยนเฉพาะครูแกนนำก่อนเพื่อเป็นนำร่องให้มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของ

ผูเ้รียน เพื่อเป็นจูงใจใหค้รูท่านอื่นยอมรับนวัตกรรม ” สอดคล้องกับ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนเครือข่าย

นวัตกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี “การเปลี่ยนเวลาเรียนในตอนบ่ายค่อนข้างยากในการดำเนินงาน 

อาจขัดต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ แต่ครูก็สามารถนำหลักการมาปรับการ

จัดการเรียนรูไ้ด้ ไม่ต้องบูรณาการวิชาทั้งหมด แต่ใชห้ลักการกับรายวิชาที่สอนได้”  

และในทางเดียวกัน จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มหาสารคามและ ร้อยเอ็ด กลุ ่มโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมก็เลือกใช้ “นวัตกรรมโรงเรียน
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เปลี่ยนแปลงเชงิระบบ” จากต้นแบบโรงเรียนลำปายมาศพัฒนา ข้อค้นพบเพิ่มเติมจากภาคกลางคือ 

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการใช้นวัตกรรมในโรงเรียน 2 ลักษณะคือ 1) เปลี่ยนแปลง

ทั้งระบบ  คือ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนร่วมกันเปลี่ยนวิถีในการจัดการเรียนรู้ อย่างไรก็วิธีการ

ดังกล่าวเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมของบุคลากรในการเปลี่ยนแปลง งบประมาณจำนวน

มากในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษาและ

ผู้ปกครอง โดยกรรมการสถานศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ครูและผู้ปกครองยอมรับในการใช้

นวัตกรรมมากยิ่งขึน้  2) เปลี่ยนแปลงเฉพาะหอ้งเรียนแกนนำ กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นหากครูซึ่งเป็น

กลไกสำคัญในการเปลี ่ยนแปลงในสถานศึกษาบางส่วนไม่เห็นด้วยกับนวัตกรรมดังกล่าว 

ผูอ้ำนวยการกล่าวว่า ให้เริ่มจากห้องเรยีนแกนนำก่อน เพื่อแสดงใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่

การยอมรับนวัตกรรมของครูทั้งสถานศึกษา เช่นโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดร้อยเอ็ด และ 

จังหวัดมหาสารคาม โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนแกนนำนวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้

ความคิดเห็นตรงกันว่า เมื่อห้องเรียนของครูแกนนำแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ของการเปลี่ยนแปลง

ของผู้เรียนจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับนวัตกรรมต่อของครูท่านอื่นในสถานศึกษา ซึ่ง

ทำให้ง่ายต่อการขยายผลในโรงเรียน  

ข้อค้นพบอีกประการสำหรับการใช้นวัตกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนจะ

เลือกใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน (Community Based Education)  การจัดการ

เรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาตามหลักสูตรใหเ้ชื่อมโยงกับชุมชนโดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียน

เกิดการเรยีนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่าง

ครู ผู้เรียน และกลุ่มคนในชุมชน  มีการนำองค์ความรู้ และวิถีในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ มีการเชื่อมโยงโรงเรียนและชุมชนเข้าด้วยกัน โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนเด็ก 70 คน อยู่ในพื้นที่ของชุมชนที่มีรายได้ครัวเรือนไม่สูงมาก  

และมีปัญหาภัยแล้งในพื ้นที ่ จำนวนเด็กที ่ลดลง กรรมการสถานศึกษาซึ ่งอยู ่ในบทบาทของ

ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า “ส่วนใหญ่เข้าไปเรียนในอำเภอ มีโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ทำให้มีการแข่งขันสูง 

ค่านิยมของผู้ปกครองร่วมกับความกังวลเกี่ยวกับครูไม่ครบชั้น ผู้ปกครองที่มีฐานะก็จะย้ายลูกไป 

เด็กที ่อยู ่คือผู ้ปกครองฐานะไม่ค่อยดี”  โรงเรียนดังกล่าวใช้การจัดการศึกษาบนฐานชุมชน 

(Community Based Education)  เน้นไปที่การแก้ปัญหาซึ่งเป็นรากเหง้าของชุมชนร่วมกัน โดยมอง

ว่า นักเรียนคือส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องแก้ปัญหาแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม มิเช่นนั้นจะไม่

สามารถแก้ปัญหาได้ จึงเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  จนกลายเป็น

การพัฒนาร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน นอกจากนั้นแล้วยังมีการก่อตั้ง “โครงการธนาคาร

ชุมชน” ให้เกิดการออมร่วมกับชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเริ ่มต้นจากการออมของเด็กแล้ว

กระจายไปสู่ชุมชน สอดคล้องกับโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมในจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนขนาด
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เล็กที ่ผ ่านการควบรวม กับโรงเรียนขนาดใหญ่ใกล้เคียงมาก่อน ภายหลัง คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารและครูในโรงเรียนตัดสินใจที่จะกลับมาเพื่อพัฒนาตนเอง และ

ดำรงสภาพ Stand alone ก็ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้บนฐานชุมชน (Community Based 

Education) เช่นเดียวกัน แต่มีรูปแบบที่แตกต่าง นอกเหนือจากการที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว 

ยังมีคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ในบทบาทของ “ครูอาสา” แก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้น 

กลุ ่มโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีลักษณะการใช้

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชน (Community Based Education)  บูรณาการร่วมไปกับ

หน่วยการเรียนรู้ (PBL) สิ่งที่ต่างจากภาคกลางคือ อาจไม่มีการจัดการเรียนรู้เป็น 4 Quarter อย่าง

เป็นระบบเหมอืนกับของภาคกลาง แต่จะบูรณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้สั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก

ทักษะหลายอย่าง และใช้เทคนิควิธีหอ้งเรียนคละช้ัน เนื่องจากส่วนใหญ่ จะประสบปัญหาครูไม่ครบ

ชั้น โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเพียง 44 คน 

และมีบุคลากร 4 ท่าน เนื่องจากจำนวนครูไม่ครบชั้น จงึมกีารจัดห้องเรียนคละช้ัน โดยเลือกคละช้ัน

ในช่วงชั้นที่ 2 ( ป.4 – ป.6) เนื่องจากอยู่ในเกณฑ์การควบรวมของ สพฐ. จึงพัฒนาคุณภาพโดย

ชุมชนเค้ามามีส่วนร่วม โดยร่วมมือกับชุมชนในการจัดการเรียนรูโ้ดยครูภูมปิัญญา มีการบูรณาการ

อาชีพของคนในชุมชนเข้ากับหน่วยการเรียนรู ้ PBL  มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู ้เป็นรายวิชา

ร่วมกับชุมชน บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน

การทำโครงการอาชีพเพื่อชุมชน  โรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ดำเนินการใช้

นวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกัน เน้นไปที่การสร้างความร่วมมอืกับชุมชน การสรา้งอาชีพและการใช้

ทรัพยากรร่วมกันของชุมชนและโรงเรียน  

โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมในภาคเหนอื จังหวัดน่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 

49 คน  แต่ยืนยันในแนวทางของการดำรงสภาพ ( Stand Alone) โดยเลือกใช้นวัตกรรม Thinking 

School แนวทางการสอนคิดผ่านเครื ่องมือสอนคิด  ตามแนวทางของ King’s School ประเทศ

นิวซีแลนด์ ที่โรงเรียน อบจ.เชียงราย นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้จนประสบความสำเร็จเป็น

ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของนวัตกรรมเป็นเครื่องมอืที่ส่งเสริมทักษะการคิดในรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ จงึสะดวกต่อครูผูส้อนที่จะนำมาขยายผลในการจัดการเรียนรู้ 

นวัตกรรมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินงานของครูมากนัก เนื่องจากสามารถนำเครื่องมือ

ไปใช้ได้ทุกวิชา ทำให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมสูง ส่งผลใหส้ามารถดำเนินการได้ทั้งโรงเรียน  

ส่วนโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมในภาคเหนือ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ห่างจากโรงเรียน

ต้นแบบนวัตกรรมเพียง 6 กิโลเมตร ดำเนนิการควบรวมกับอีกสองโรงเรียนซึ่งมีระยะทางห่างกันไม่

เกิน 10 กิโลเมตร มีจุดเด่นที่ทั้งสามโรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านที่ติดกัน มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อถึงกัน

เป็นแนวเดียวกัน โดยแบ่งกันรับผิดชอบจัดการเรยีนรู้ดังนี ้1) โรงเรียน A รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ใน
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ระดับชั้น ป.1- ป.2, 2) โรงเรียน B รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น ป.2- ป.3, และ โรงเรียน C 

รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในระดับช้ัน ป.5 – ป.6  โดยเครือข่ายดังกล่าวฯ  เมื่อมีการระดมทรัพยากร

ร่วมกัน ครูจงึสามารถจัดการเรียนรูใ้หก้ับนักเรียนได้ โดยได้รับการขยายผลใหใ้ช้เครื่องมือการสอน

คิดเข้ามาในการจัดการเรยีนรู้ แต่ยังไม่ชำนาญเนื่องจากเพิ่งได้รับการขยายผล  

โรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบในภาคใต้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยยุบโรงเรียนไปแล้วในอดีต

แต่มีการเรียกร้องของชุมชน ให้กับมาเปิดการเรียนรู้ใหม่ ผ่านการสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง 

จนสามารถเปิดการเรียนรู้ได้ แต่อย่างไรก็ดียังไม่จำนวนเด็กไม่มากนัก ไม่มีผู้บริหารและครูประจำ 

ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายให้ผู้อำนวยการและครูจาก

โรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาจัดการเรียนรู้  โรงเรียนแก้ปัญหาครูโดยการจ้างครูอาสาในการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาหลัก และเสริมด้วยการเรียนรู้จากโครงงานอาชีพ จากผู้อาวุโสในชุมชนในบทบาท

ของครูภูมิปัญญา การเรียนรู้เน้นโครงการอาชีพ และการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของโรงเรียน

และชุมชน  

โรงเรียนครือข่ายนวัตกรรมของภาคใต้ ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ บูรณาการชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมกับการเรียนรู ้ผ่านการวิจัยในพืน้ที่ สร้างจิตสำนึกในการรักษ์ท้องถิ่นให้กับนักเรียน  

3) การขยายผลการใช้นวัตกรรมในโรงเรยีน  

โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมที่อยู่ในกลุ่มของโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมและโรงเรียนเครือข่าย

นวัตกรรม จะมีการขยายผลการใช้นวัตกรรมในโรงเรียน จากกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนที่นวัตกรรม

เชงิระบบ การขยายผลในโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลา 1- 2 ปี ในการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม และ สุพรรณบุรี กล่าวว่า 

นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปศกึษาดูงานที่ โรงเรียนที่เป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงที่จังหวัดราชบุรี 

โรงเรียนจึงกลับมาประชุมและหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนต้นแบบของภาคกลางเลือกที่จะเปลี่ยนทั้งโรงเรียนพร้อมกัน โดยเริ่มต้นจากนำครูทั้ง

โรงเรียนไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนแรงบันดาลใจในพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นจึงไปศึกษาดูงานที่

โรงเรียนซึ่งเป็นต้นแบบของนวัตกรรมที่จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วนำมาเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ 

โดยในช่วงแรกนั้นได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในการสนับส นุน

งบประมาณ สอดคล้องกับโรงเรียนต้นแบบในจังหวัดทางภาคอีสาน ที่มีการทำงานในลักษณะ

เครือข่ายที ่ได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาสังคมในระดับพื ้นที ่  ทำให้โรงเรียนสามารถ

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้ทั้งโรงเรียน  ทำให้มีการขยายผลการใช้นวัตกรรมในโรงเรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในระยะเวลา 1 – 2 ปี ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งโรงเรียน กลไกสำคัญในการขยาย

ผลนวัตกรรมในระดับโรงเรียนนั้น ผู้อำนวยการได้ให้ความคิดเห็นเป็นประเด็นสำคัญคือ 1. การ

ยอมรับนวัตกรรมขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อนวัตกรรมของของครู ในช่วงแรกอยากมีการไม่ยอมรับ
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บ้างในบางกลุ่ม แต่เมื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เปลี่ยนในระยะเวลา 1 เรียนจะกระตุ้นให้

ครูผู้สอนเกิดการยอมรับได้ง่าย 2. นวัตกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community) เป็นเครื่องมอืสำคัญในการขยายผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเนื่องจากเป็นกลไก

ทีท่ำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม  

ส่วนในภาคเหนือการขยายผลในโรงเรียนสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน

กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ได้เช่นเดียวกัน แต่

อย่างไรก็มีการขยายผลในโรงเรียนก็ใช้วธิีการศกึษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต้นแบบเช่นเดียวกัน  

ในภาคใต้นัน้การขยายผลนวัตกรรมเป็นไปในลักษณะผ่านงานวิจัยในท้องที่ ดังนัน้จำนวนใน

การขยายผลจะขึน้อยู่กับงบประมาณที่ได้รับจากองค์กรภาคประชาสังคมผ่านงบวิจัยท้องถิ่น  

4) การขยายผลไปสู่เครอืข่าย  

การสรา้งความเข้มแข็งของการใช้นวัตกรรมทางการศกึษา คือการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง

โรงเรียน เพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างลกึซึ้ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียน

เครือข่ายต่างให้ข้อสังเกตว่า เมื่อได้ใช้นวัตกรรมไประยะหนึ่งโรงเรียนมักจะประสบปัญหา ดังนั้น

การได้แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนจะเป็นผลดีต่อการใช้นวัตกรรม จึงมีการร่วมกลุ่มกันเป็น

โรงเรียนเครือข่าย โดยมีจุดประสงค์แรกคือ การขยายผลการใช้นวัตกรรมไปยังโรงเรียนอื่นก่อน 

จากนั้นจึงยกระดับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนกันระหว่างเครือข่าย โดยผลการดำเนินงานที่สรุปได้

จากการสนทนากลุ ่มของเครือข่าย พบข้อค้นพบดังนี ้  ในภาคกลางการขยายผลของการใช้

นวัตกรรมสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกจังหวัด เนื่องด้วยจากมีการสนับสนุนจากภาคี

เครือข่าย มหาวิทยาลัยในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีในการอบรมขยายการใช้นวัตกรรมทำให้ในแต่ละ

จังหวัดมีจำนวนโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นในทุกปี รวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายยังมีงบประมาณพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียนที่ร่วมสนับสนุนการอบรมขยายผลการใช้นวัตกรรมอีกด้วย สิ่งที่เป็นอุปสรรค

ในการขยายผลสู ่เครือข่ายคือ การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างโรงเรียน ( PLN) การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายทั ้ง 4 จังหวัดจึงเกิดขึ ้นได้ยาก 

เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ถึงแม้ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระดับหนึ่ง

ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ เกิดขึ้น (PLN online ) แต่อย่างไรก็ดี ผู้บริหารและครูใน

สถานศึกษาก็แสดงความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภาพของ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ไม่สามารถ

เกิดประสิทธิผลได้เท่ากับการเจอแบบตัวต่อตัว เนื่องจาก กระบวนการเสริมพลัง (Empower) เกิด

อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว เมื่อออนไลน์จากสถานศึกษา หลายครั้งที่การจดจ่อต่อ

กระบวนการก็ขาดหายไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมและภาระงานต่อหน้า ทำให้ไม่สามารถร่วม

กระบวนการได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
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4.3.1.2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน 

 การได้มาซึ่งนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนนั้น บางโรงเรียนเลือกที่จะพัฒนานวัตกรรม

หรือปรับนวัตกรรมเป็นรูปแบบของตนเอง เช่น โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคาม  

ผู้อำนวยการและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเป็นของโรงเรียน โดยนำจุดเด่นของ

โรงเรียนขึ้นมาพัฒนาเป็นโมเดลการจัดการเรียนรู้  แต่ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับแนวทางในการบริหารของ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือพื้นฐานในการพัฒนานวัตกรรมของครูในสถานศึกษา  หรือ โรงเรียนใน

ภาคใต้ได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน หรือภาคประชาสังคม  ภายใต้ทำการ

วิจัยร่วมกันเพื่อให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับชุมชน  เช่น โรงเรียน

ขนาดเล็กได้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนไทยทรงดำเป็นฐาน

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียน นอกจากนั้นแล้ว ในช่วงปีงบประมาณ  2562 

– 2563 ยังมีโครงการของหน่วยงานต้นสังกัดที่มอบหมายให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบนวัตกรรมของ

โรงเรียนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพียงแต่ต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย

เท่านั้น ซึ่งในบางจังหวัดก็มีการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบาย

ของต้นสังกัดในการพัฒนานวัตกรรม  ซึ ่งโครงการดังกล่าวนี้ คือ โครงการ TFE (Teams For 

Education) และโครงการ Coaching Teams เพ ื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีการดำเนินผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศ

ไทย  

4.3.1.3. ดำเนินการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาตามนโยบายของต้นสังกัด  

 
ภาพท่ี 4.3 แสดงนวัตกรรมจากต้นสังกัดที่ใช้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

นวัตกรรมทางการศกึษาตามนโยบายตน้สังกัดเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก

นวัตกรรมการ
จัดการเรยีนรูใ้น

ห้องเรียน

DLTV

นวัตกรรมการควบรวมสถานศึกษา

โรงเรียนเครอืขา่ย

สองประสาน สามประสาน
กลุ่มเครอืขา่ย

โรงเรียน

โรงเรียนพ่ี
โรงเรียนน้อง
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ในการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชงิลกึโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมายที่ใชน้วัตกรรมตามตน้สังกัดนั้น

แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่โรงเรยีนใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 1) นวัตกรรมการจัดการเรียนรูใ้น

หอ้งเรียน, 2) นวัตกรรมการควบรวมสถานศกึษา 

1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

กำหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย เลือกใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นนวัตกรรมที่กำหนดให้

โรงเรียนขนาดเล็กใช้เพื ่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั ้น และครูสอนไม่ตรงวิชาเอก  

(สมเกียรติ สรรคพงษ์,2562)  ในกลุ่มของโรงเรียนที่ใช้นวัตกรรมจากต้นสังกัดทุกภาคของประเทศ

ไทยจะดำเนนิการใช ้DLTV ในการจัดการเรยีนรู้  

อย่างไรก็ตามผลการจัดการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละโรงเรียน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มตัวอย่างมีการใช้  DLTV บูรณาการร่วมกับนวัตกรรมอื่น ๆ ด้วยเนื่องจาก

ปัญหาครูขาดแคลน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นเครื่องมือสำคัญในการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะวิชาหลัก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็

ตาม หากโรงเรียนนั้นมีครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาดังกล่าวก็จะให้ครูผู้สอนดำเนินการสอนในชั้นเรียน  

การจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับดี 

หากวัดกันที่ผลทดสอบระดับชาติ ส่วนใหญ่โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี จะไม่ประสบกับ

ปัญหาเกี่ยวกับผลการทดสอบระดับชาติต่ำ  ซึ่งจากการสัมภาษณ์นั้น โรงเรียนใช้สื่อ DLTV ในการ

จัดการเรียนรู้เป็นหลักตามตารางของการออกอากาศ แต่มีกระบวนการเสริมที่โรงเรียนพัฒนาขึ้น

ในช่วงบ่าย เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนน้อย ครูผู้สอนจึงสามารถจัดการสอนได้อย่างเข้มข้นให้กับ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แต่อย่างไรก็ดี โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ใช้นวัตกรรม DLTV เช่นเดียวกัน กลับประสบกับปัญหาผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) ต่ำ จาก

การสัมภาษณ์พบว่า เพิ่งเริ่มใช้และยังไม่สามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

ผู้เรียนได้  นอกจากนี้ ครูในสถานศึกษายังพบว่า ความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของ

ผูเ้รียนมีผลต่อการใชก้ารศกึษาทางไกล (DLTV) นักเรียนจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าใจบทเรียนได้ทัน

ในช่วงเวลาที่มกีารเรียนด้วย  DLTV ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการศกึษาของ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ที่พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จในด้านกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนก่อนการ

ดำเนนิงานผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่น โดยบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
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จัดการเรยีนการสอนด้วยการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การเตรียมการสอนล่วงหน้าของ

คุณครู ตลอดจนการวางแผนอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน รวมทั้งการมอบหมายงานให้นักเรียน

เตรียมพร้อมในการเรียนครั้งต่อไป การมีโทรทัศน์และอุปกรณ์ สำรองไว้อย่างน้อย 1 ชุด เพื่อ

ทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเครื่องเดิมชำรุดเสียหาย การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วย

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังของคณะกรรมการสถานศึกษา ความ

ตระหนักและการให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV)  ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายในดำเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งอาจส่งผลต่อกลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรน้อย หรือไม่มีผู้บริหารทำให้ไม่สามารถใช้งาน DLTV 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

กรณีศึกษาของภาคใต้ โรงเรียนขนาดเล็กใช้การจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ในรายวิชา

หลักตามนโยบายของต้นสังกัด นอกเหนือจากนั้นคือการพัฒนารายวิชาเสริมหลักสูตร โรงเรียน

ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในเรื่องของการจัดการเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้กับชุมชน หรือ

ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของในลักษณะครูภูมิปัญญา หรอื ครู

อาสาที่เข้ามาสอนตามความสามารถของคนในชุมชน ผ่านกระบวนการทำวิจัยของภาคประชา

สังคม  

2. นวัตกรรมการควบรวมสถานศึกษา 

2.1 โรงเรยีนเครือข่าย  

ในการลงพื้นที่การดำเนินงานเก็บข้อมูลพื้นฐานของโครงการในครั้งนี้ พบรูปแบบการควบ

รวมโรงเรียนของจังหวัดกลุ่มเป้าหมายภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้   การ

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์การควบรวมนั้น ถึงแม้ว่าโรงเรียน

ขนาดเล็กตามนิยามของ สพฐ. คือ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน อย่างไรก็ดีการควบ

รวมจะเริ่มที่โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 40 คน มีด้วยกันหลายรูปแบบผ่านแนวคิดของการ

ระดมทรัพยากร  เช่น สองประสาน หรือ สามประสาน คือการควบรวมโรงเรียนที่มีระยะทางห่าง

กันไม่เกิน 6 – 10 กิโลเมตร เข้าด้วยกัน โดยให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน

แต่ละช่วงชั้น ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียน ก. และ โรงเรียน ข. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในตำบล

เดียวกัน  โดยโรงเรียน ก.  ห่างจากโรงเรียน ข. เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ให้ควบรวม ทั้งสอง

โรงเรียนเข้าด้วยกัน โดยให้โรงเรียน ก. รับผิดชอบจัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) และให้

โรงเรียน ข. จัดการเรียนรู้ในช่วงช้ันที่ 2 (ป.4 - ป.6)  โดยมีการจัดยานพาหนะในการรับส่งนักเรียน

ระหว่างสองโรงเรียนให้ และให้ครูในสถานศึกษาแต่ละแห่งรับผิดชอบแต่ละวิชาที่ถนัด กรณีของ

สามประสานคือ มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมการควบรวม 3 โรงเรียน ดังที่ปรากฎในการควบรวม

โรงเรียนขนาดเล็ก มีปรากฏให้เห็นในทุกจังหวัดที ่เป็นกลุ่มเป้าหมาย กรณีการควบรวมเป็น
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เครือข่ายโรงเรียน พบได้จากกรณีศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากประสบ

ปัญหานักเรียนมีจำนวนน้อยและจำนวนบุคลากรครูไม่เพียงพอที่จะสอนครบทุกชั้น สำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดจึงได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คือ ควบรวม

สถานศึกษาใกล้เคียงเป็นเครือข่าย และใช้ทรัพยากรครูและสถานที่ร่วมกัน โดยสนับสนุนค่าใช้จา่ย

ในการเดินทางเพิ่มให้กับสถานศึกษา แบ่งนักเรียนเข้าเรียนในแต่ละโรงเรียนตามระดับชั้น และ

จัดสรรครูให้สอนในแต่ละชั้นได้ครบทุกชั้น  เช่น กรณีของโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอเวียงสา ซึ่ง

ครอบคลุม 4 หมู่บ้านมีระยะทางไกลที่สุด 10 กิโลเมตร ได้ทำการควบรวมโรงเรียน 4 แห่งในพื้นที่

ใกล้เคียงเป็นเครือข่ายเดียวกัน และจัดสรรการสอนดังนี ้ โรงเรียน  ก. จัดสอนในระดับชั ้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน ข. จัดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 

ประถมศึกษาปีที่ 4  และโรงเรียนที่ ค. ดำเนนิการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 

5 และระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งที่ ง. เนื่องจากไม่มีผูบ้ริหารจึงไม่มีการจัดการเรียน

การสอน แต่มอบหมายให้ครูผู ้สอน เดินทางไปสอนในโรงเรียนเครือข่ายที่ควบรวม จากการ

ดำเนินงานดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักกล่าวว่า “เนื่องจากมีการจัดสรรครูครบชั้นในการ

จัดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อผลลัพธ์ต่อการจัดการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็

ตามก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารบ้าง แต่เครือข่ายเลือกใช้วิธีการบริหารอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้

วิธีประชุมสร้างความเข้าใจกัน” ส่วนครูผูส้อนได้กล่าวว่า “เมื่อได้รับใหส้อนเพียงแค่ช้ันเดียวทำให้มี

เวลาเตรียมการจัดการเรียนรู้มากขึ้น และมีเวลาออกแบบกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน เมื่อมีจำนวน

ผู ้เรียนจำนวนพอสมควรในแต่ละชั ้นทำให้สามารถออกแบบกิจกรรมได้หลากหลาย เช่นใช้

กระบวนการกลุ่มในการจัดการเรียนรู้ ” ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายได้กล่าวว่า “แรก ๆ 

รู้สึกไม่คุ้นเคย แต่ใช้เวลาสักระยะก็ปรับตัวได้ ดีใจที่มีเพื่อนในห้องมีเยอะขึ้น ทำให้เรียนสนุกมาก

ขึ้น” อย่างไรก็ตาม ก็มีนักเรียนบางคนสะท้อนว่า “ช่วงแรกเข้ากันไม่ค่อยได้กับเพื่อนต่างโรงเรียน 

ไม่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนกัน แต่ตอนหลังก็พอจะเข้าใจกันบ้าง”   

2.2  โรงเรยีนพี่โรงเรียนน้อง 

เกิดจากแนวคิดการระดมทรัพยากรเช่นเดียวกัน แต่จะเกิดขึ ้นในกรณีที ่มีการรวมกับ

โรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกำหนดให้โรงเรียนขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนที่

จัดการการเรียนการสอน โดยเรียกว่า โรงเรียนพี่ หรอื โรงเรียนหลัก ตามแต่กรณีการนิยามของเขต

พื้นที่ และโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียกตัวเองว่า โรงเรียนน้อง ในพื้นที่จะดำเนินการส่งนักเรียนไปเข้า

เรียนกับโรงเรียนหลัก กรณีดังกล่าวขึ ้นอยู ่ก ับการพิจารณาของโรงเรียนที ่ควบรวมว่าจะมี

รายละเอียดของการจัดการเรียนรู้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น กรณีของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด

ร้อยเอ็ด ได้ส่งนักเรียนเข้าควบรวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่ เป็นบางวัน เฉพาะวันที่ไม่มี

ครูผูส้อนที่จบตรง สำหรับการจัดการการเรียนรู้ในรายวิชานั้น ในกรณีโรงเรยีนพี่โรงเรยีนน้องยังพบ
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ได้ในภาคใต้แต่แต่ต่างในเรื ่องของแนวทางการบริหารจัดการ ในภาคใต้นั ้น พบกรณีที ่ ให้

ผู้อำนวยการของโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนที่ไม่มีผู ้บริหารและไม่มีครู

รักษาการผู้อำนวยการ  

4.3.2 การรับรู้และเข้าใจถงึนวัตกรรมทางการศึกษา  

 สิ่งที่ผู ้อำนวยการให้ความสำคัญคือการรับรู้และเข้าใจถึงนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากความ

ร่วมมือกันของครูในโรงเรียน ดังนั้น จุดสำคัญคือการสร้างการรับรู้ การเข้าใจ และการยอมรับใน

นวัตกรรมทางการศึกษา นอกเหนือครูในสถานศึกษาแล้ว ผู้อำนวยการได้กล่าวว่า “กรรมการ

สถานศึกษาก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน” เนื่องจากกรรมการสถานศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการ

ประชาสัมพันธ์ผลของการใช้นวัตกรรม และเป็นกลไกใจการสร้างความเข้าใจให้ชุมชนรับรู้เกี่ยวกับ

โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมในจังหวัดกาฬสินธุ์   สร้างกระบวนการรับรู ้และเข้าใจถึง

นวัตกรรมที่โรงเรียนนำมาใช้ในสถานศึกษา โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษา

ในขั้นตอนของการศึกษานวัตกรรม โดยมีการนำกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมการศึกษาดูงานการ

ใช้งานนวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบ  จากกระบวนการดังกล่าว กรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียนแห่งนั้น ได้กล่าวว่า “จากการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน เห็นผลลัพธ์ที่

แตกต่างของนักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบ และเข้าใจถึงความจำเป็นที่โรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลง จึง

สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและการรับรู้

ให้กับผูป้กครองในชุมชนท่านอื่น และให้ความเช่ือม่ันกับการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน”  

ในกลุ่มของโรงเรียนเครือข่ายที่เริ่มใช้นวัตกรรม โรงเรียนที่มคีวามต่อเนื่องในการดำเนินการ

นั้น ส่วนใหญ่จะสร้างการมีส่วนร่วมและรับรู้ของกรรมการสถานศกึษาผ่านกระบวนการประชุมของ

กรรมการสถานศกึษา  

ภาคใต้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา หลายสถานศึกษามีเพียงแต่การเข้า

ร่วมตามอำนาจและหน้าที่ ผ่านการประชุมและการลงมติในที่ประชุมเท่านั้น มีเพียงบางแห่งที่

คณะกรรมการสถานศกึษามีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของชุมชนกับโรงเรียน  

4.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรยีนขนาดเล็ก 

 การมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน

การจัดการเรียนรู้เนื่องจากโรงเรยีนขนาดเล็กมักประสบปัญหาเรื่องจำนวนของครู ในการสัมภาษณ์

และการสังเกตการณ์ในพื้นที่พบว่า ในภาคเหนือโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะจัดการเรียนรู้โดย

ครูผู้สอน ชุมชนจะมีส่วนร่วมในลักษณะของการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน เป็นกำลังสำคญัใน

การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน และสนับสนุนเรื่องงบประมาณ ในภาคกลางก็เช่นเดียวกับ

ภาคเหนือ แต่มีเพิ่มเติมเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของ

นักเรียน ผ่านกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ส่วนในภาคใต้ มีหลายลักษณะด้วยกัน
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ขึน้กับสภาพบริบทของโรงเรียน เช่น โรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งได้มกีารเสนอใหยุ้บโรงเรียนแล้ว แต่

ชุมชนยังคงต้องการให้ดำเนินการอยู่ จนกระทั่งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้ร่วมกับ

ครูผูส้อนที่มอีุดมการณ์ในการรักษ์โรงเรียนไว้  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ใช้ครูอาสา

จากชุมชนเข้ามาดำเนินการ สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้องค์ความรู้ของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ภายหลังจากการดำเนินงานของชุมชนจนกระทั่งโรงเรียนกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง โดยเขต

พืน้ที่การศกึษาได้มอบหมาย ผูอ้ำนวยการจากโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาบริหาร และมอบหมายให้ครู

จากโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาจัดการเรียนรู้ในวิชาหลัก นอกจากนั้นชุมชนยังจัดหางบสนับสนุนใน

การจัดครูอัตราจ้างเพื่อมาจัดการเรียนการสอน เช่นเดียวกันกับในภาคอีสาน โรงเรียนขนาดเล็ก 

ชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก เนื่องจากมีการเข้ามาเป็นครูอาสาและถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้กับนักเรียน เข้ามาดูแลนักเรียนในโรงเรียนในฐานะของครูพี้เลี้ยง นอกจากนั้นยังเข้ า

มามีบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมของการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด

ร้อยเอ็ด โรงเรียนและชุมชนมกีารสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเกือ้กูลซึ่งกันและกัน มีการถ่ายทอด

องค์ความรู้ระหว่างกัน เช่น การจัดการธนาคารโรงเรียน โดยให้ผู้ปกครองเข้ามาฝากเงินออม โดย

ใช้องค์ความรู้ของครูในโรงเรียนช่วยดำเนินการในการเป็นที่ปรึกษาการออม ส่วนผู้ปกครองจะช่วย

ถ่ายทอดเรื่องการพัฒนาที่ดินร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  กลไกสำคัญที่ทำให้เกิด

ความร่วมมืออย่างเข ้มแข็งของชุมชนคือ คณะกรรมการสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 

80 เป็นคณะกรรมการสถานศึกษามานานมากกว่า 10 ปี สร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เป็น

กระบอกเสียงสำคัญในการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวว่า “ตนเริ่มตั้งแต่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตั้งแต่

โรงเรียนเปิด อยู่กับโรงเรียนมาตั้งแต่ ผู้อำนวยการคนแรก จนปัจจุบัน เห็นโรงเรียนตั้งแต่มีแค่

อาคารหลังเดียว จนปัจจุบัน สามารถให้รายละเอียดได้หมดว่า โรงเรียนเป็นยังงัย อาจจะช่วย

วิชาการได้ไม่มากเพราะเรียนไม่สูง แต่เรื ่องอื ่นของโรงเรียนผมช่วยได้ทุกอย่าง” ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในภาคเหนือ ก็ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

เพิ่มเติมประเด็นที่ว่า “การที่ผมเป็นกรรมการศึกษามานาน ผมย่อมอยากเห็นการพัฒนาของ

โรงเรียน ยิ่งพบกับผู้อำนวยการที่มีความตั้งใจและเข้าใจกันดี ย่อมสนับสนุนกันได้มาก”  ตัวแทน

คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในภาคกลางในสถานศึกษากล่าวว่า “หากผู้อำนวยการ

เข้าใจและใหโ้อกาสคณะกรรมการสถานศกึษาในการมีส่วนร่วม ก็จะทำให้สามารถช่วยสนับสนุนได้ 

อย่างน้อยก็สนับสนุนในการพัฒนาด้านกายภาพสิ ่งแวดล้อมของโรงเรียน” อย่างไรก็ดี บาง

สถานศึกษาก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา บางแห่งคณะกรรมการ

สถานศกึษาก็ได้กล่าวว่า “ผมมสี่วนแค่มาร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นเท่านั้น”   
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 จากประเด็นดังกล่าว ผู้ปกครองได้สะท้อนคิดว่า “เราได้แต่สังเกตลูกของเรา กับเด็กใน

หมู่บ้าน เราไม่กล้ามาบอกอะไรโรงเรียนหรอก มีอะไรก็บอก กรรมการสถานศึกษาไป”  “พวกเรา

มักจะฟังความคิดเห็นของกรรมการสถานศกึษานะ เค้าว่า ดี มีเหตุผลเราก็ฟัง”  

 ในภาคกลางนั้น การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีเพียงการเข้าร่วมกิจกรรม

เท่านั้นยังไม่พบรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนรู้ 

4.3.4 ผลของการใช้งานนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

 นวัตกรรมจิตศึกษาจากโรงเรียนที ่มีการใช้จิตศึกษาจำนวนทั ้งสิ ้น  14 โรงเรียนจาก

กลุ่มเป้าหมาย  พบว่า จติศกึษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรยีนอย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการใช้ใน

ภาคเรียนที่ 1  ครูสอนใหค้วามคิดเห็นสอดคล้องกันว่า พฤติกรรมของผูเ้รียนพัฒนาไปในทิศทางที่ดี 

ได้แก่  1) เคารพในตัวเอง, 2) เคารพในผู้อื่น, 3) รับฟัง, 4) กล้าแสดงความคิดเห็น, 5) มีส่วนร่วมใน

กระบวนการจัดการเรียนรู้, 6) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง, และ 7) วินัยในตนเอง จากนั้นจึงเริ่ม

พัฒนาขึ้นอย่างเป็นลำดับ สิ่งที่ผู้อำนวยการและครูผู้สอน กล่าวว่า เมื่อนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม 

การจัดการเรียนรู้ก็จะง่ายขึ้น เมื่อลดความก้าวร้าวของผู้เรียนลง เพิ่มสมาธิของผู้เรียนได้ การ

จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็จะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองได้สะท้อนว่า 

“เมื่อใช้นวัตกรรมนี้ เห็นได้ชัดว่า ลูกหลานเปลี่ยนแปลงไป นิสัยดีขึ้น ใจเย็นลง มีดื้อตามวัยบ้าง แต่ก็

ดีขึ้นเยอะ” “ความรับผิดชอบดีขึ้นนะ ตอนแรกคิดว่าโตขึ้น แต่ว่าน่าจะมาจากโรงเรียนมากกว่า” 

“ลูกไม่ตะโกนแล้วนะ เค้าตั้งใจฟังมากเวลาเราพูด คงชินมาจากโรงเรียนนะ” “เค้ากล้าที่จะพูดกับ

เรานะ เค้ากล้าแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ก้าวร้าวนะ นี่คอืสิ่งที่ลูกเราไปเปลี่ยนไป” “นิสัยดีขึ้น เคารพ

ต่อผู้ใหญ่ เมื่อก่อนต้องคอยดุ เดี๋ยวนีเ้ค้าทำโดยอัตโนมัตนิะ” “แม่ช่ืนใจนะ เค้านสิัยดี ไม่โวยวาย ฟัง

ก่อน พูดเพราะ คอยเป็น” 

 การเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) เปลี่ยนแปลงผูเ้รียนในเรื่องการ

นำไปใช้ในชีวติประจำวัน จะเห็นได้จาก ผูเ้รียนเชื่อมโยงความรู้กับชีวติประจำวันได้ดขีึ้น การนำไปใช้

ดีขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  

 การจัดการเรียนรู้บนฐานชุมชน (Community Based Education)  

 ผู้ปกครองและชุมชนสะท้อนประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจนว่า นักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนมาก

ยิ่งขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน และรักษ์ในชุมชนมากยิ่งขึน้  

 เครื่องมือสอนคิด (Thinking school)  เด็ก ๆ สะท้อนได้จากผลการเขียนและการสื่อสาร ทำ

ให้นักเรียน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ด ี 

ผลของการใช้นวัตกรรมทั้งหมดจะเห็นได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางทักษะและคุณลักษณะ

ของผู้เรยีนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ดี หลักฐานเชงิประจักษ์ที่เกิดขึ้น 

เป็นจากผลการสังเกตเท่านั้น ไม่มีการวัดผลประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  
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4.3.5 เสียงสะท้อนของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยต่อนโยบายการควบรวม  

 จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย สามารถสรุปผลของเสียงสะท้อนต่อ

นโยบายโรงเรยีนขนาดเล็กได้ดังนี้  

4.3.5.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 เนื่องจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับนโยบายจากต้นสังกัดจึงถือเป็น กลไกสำคัญใน

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษา เมื่อมีนโยบายจากต้นสังกัดผู้อำนวยการทั้งหมดจะ

ตอบสนองต่อนโยบาย แต่อย่างไรก็ดีอาจมีความคิดเห็นส่วนตัวหรือความต้องการที่ไม่สอดคล้อง

กับนโยบายของต้นสังกัด ซึ่งนำไปสู่การบริหารงานภายใต้ข้อจำกัด จากนโยบายการยุบควบรวม

สถานศึกษา โดยส่วนใหญ่ผู้อำนวยการให้ความเหตุผลถึงกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการสรุปได้ประเด็น

ดังนี้ “ในสภาพสังคมที่มีความพร้อมของครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระ

ค่าใช้จ่ายให้กับคนในชุมชนควรให้มีโรงเรียนคงอยู่”  “โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้

แม้ว่านักเรียนจะน้อย โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายที่โรงเรียนเลือกเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและชุมชน” “การยุบ ควบรวม อาจจะดีในแง่ของความคุ้มทุนทาง

เศรษฐศาสตร์ แต่ด้านการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียม คงต้องมองประเด็นเหล่านี้

ด้วย ไม่ได้มองแค่งบประมาณ” “งบประมาณที่เราได้รับอย่างจำกัด ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการ

ได้หลายอย่าง บางครั้งก็ต้องระดมทุนจากชุมชน แต่ในสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ โรงเรียนก็ไม่กล้า

รบกวน”  

4.3.5.2 คณะกรรมการสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับการควบรวมสถานศึกษา  ส่วนใหญ่

ให้ความคดิเห็นว่า “โรงเรียนมีความจำเป็นต่อชุมชนเป็นอย่างมากในการจัดการศกึษาให้กับเยาวชน

หรือลูกหลานของคนในชุมชน” หากมีการควบรวมที่จำเป็นต้องให้นักเรียนไปเรียนที่สถานศึกษาที่

ไกลออกไปจะส่งผลพบว่าตัวแทนของผู้ปกครองให้ข้อกังวลใจดังนี้ 1) ความกังวลในความปลอดภัย

ของนักเรียนระหว่างการเดินทางที่ไกลขึ้น 2) ความเข้ากันได้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันของ

ชุมชน  3) ค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้ 4) ช่วงเวลาของการไปโรงเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของ

ผูป้กครอง   

กรรมการสถานศึกษาได้กล่าวถึงประเด็นการยุบควบรวมดังนี้ 1) ความผูกพันที่เหนียวแน่น

ของโรงเรียนและคนในชุมชน กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคามได้

กล่าวว่า “โรงเรียนแห่งนี้ สร้างมาจากความร่วมมือของชุมชน อาคารหลายหลังสร้างมาจากชุมชน 

ไม้กระดานทุกแผ่นของอาคารชุมชนเป็นคนหามา สร้างเองทั้งหลัง ทางเดินในโรงเรียนคนในชุมชนก็

มาช่วยกันปรับช่วยกันทำ เพราะอยากให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน หากจะยุบโรงเรียนก็อยากให้

ถามชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วย”   
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คณะกรรมการสถานศึกษาจากหลายพื ้นที ่ เช่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาคเหนือ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษามายาวนานถึง 9 ปี และมีบทบาทในชุมชนในการเป็น

ผู้นำชุมชนร่วมด้วยส่งเสียงสะท้อนท้อน โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนนั้นมีความจำเป็นมาก เพราะ

ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของบวร การที่ชุมชนมีบวรเข้มแข็ง เป็นกลไกลอย่างหนึ่งในการรักษาและ

พัฒนาชุมชน ดังนัน้ในฐานะของการเป็นผูน้ำชุมชนแล้ว จำเป็นต้องมีสรา้งความร่วมมอืให้เข้มแข็งไป

ด้วยกัน การยุบโรงเรียนจึงต้องมีการทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน  โดยเฉพาะ

ประเด็นด้านจิตใจ ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายจากความเชื่อ เนื่องจากมีชนเผ่า

หลากหลายในชุมชน ดังนั้นการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ถึงแม้ว่าชุมชน

หลากหลาย แต่ถ้ามีผู้นำเข้มแข็งและเข้าใจในการพัฒนาร่วมกัน  และมีแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

กับโรงเรียน ก็จะสามารถพัฒนาร่วมกันได้  ดังนั้นความเข้มแข็งและวิสัยทัศน์ของผู้นำชุมชน เป็น

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกับโรงเรียนและวัด  

4.3.5.3 ผู้ปกครองในชุมชน  

 ผู้ปกครองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย การยุบควบรวม ดังนี้ ผู ้ปกครองของ

โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า “ถ้ารัฐยุบ ควบ รวมจริง ๆ ฉันก็คงตอ้งยอมลำบากขึ้น

แหละ ต้องหาเงินเพิ่มขึ้นอีก แต่ฉันจะทำอะไรได้ ฉันก็อยากให้ลูกได้เรียน”  “บางครอบครัวที่เค้ามี

ฐานะดีหน่อย เค้าก็ย้ายลูกได้ แต่บางครอบครัวในชุมชน ลูกก็หลายคน ยุบไปก็ไกลบ้าน ก็ลำบาก

กันหน่อย” โดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากตัวแทนผูป้กครองบางคน ที่เป็นญาติผู้ใหญ่ของนักเรียนจาก

จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดให้ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า “ลูกก็เอาหลานมาฝากไว้ที่

ต่างจังหวัด พ่อแม่เค้าก็ไปทำงานกัน ยุบโรงเรียนใกล้บ้าน ฉันก็ต้องไปส่งไกลอีก ไม่รู้จะทำยังงัย

เหมือนกัน แค่จะดูแลก็ยังลำบากเลย” “เศรษฐกิจเองก็ไม่ค่อยดี ทุกวันนี้แค่ทำมาหากินไปวัน ๆ กู้

หนี้ยืมสินกันบ้างเพื่อเอามาให้ลูกหลานได้เรียน ยุบไปก็คงกระทบแหละ แต่ยั งงัยก็คงต้องเข้าใจละ 

ถ้าโรงเรียนไม่มีครูสอนจริง ๆ”  ผู้ปกครองจากโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า 

“ถึงแมว้่าโรงเรียนในหมู่บ้านจะไม่ถูกยุบ แต่ก็ใจหายมากเวลาที่โรงเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงถูกยุบ

ไป เห็นใจและเข้าใจถึงความลำบากของผู้ปกครองในหมู่บ้านที่ถูกยุบโรงเรียน แต่อย่างไร พ่อแม่จะ

ทำอะไรได้ ก็คงทำได้แค่ย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดนั้นแหละ เวลาผ่านไปเห็นอาคารของ

โรงเรียนที่ถูกยุบจะเสียใจนะ” ผู้ปกครองจากโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวโน้มว่าจะยุบโรงเรียน เนื่องจากมีนักเรียนเพียง 19 คน และ มีครูผู้ช่วย

เพียงแค่หนึ่งคนในสถานศึกษา กล่าวว่า “ถึงโรงเรียนนี้จะเด็กน้อย มีครูคนเดียว แต่ก็ไม่ได้มีปัญหา

เรื่องผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการแข่งขันอะไร ชุมชนเองก็เข้มแข็ง พร้อมช่วยทุกด้าน ไม่มี

งบประมาณเราก็หาหนทาง หาโครงการจัดหางบประมาณ ไม่มีครูช่วยเราก็หาเงินมาจ้างครู คนใน

ชุมชนที่มีความสามารถก็แบ่งเวลามาช่วยกันสอนลูกหลาน อยากได้โครงการอาชีพ เราก็พร้อม
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สนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้าน  ลุงป้า น้า อา ทุกคนยินดีเข้ามาช่วยอย่างเต็มกำลัง จะยุบทำไมให้

ลูกหลานเดือนร้อนต้องเดินทางไปเรียนไกลขึ้น” อีกทั้งผูป้กครองบางท่านยังกล่าวว่า “โรงเรียนใกล้

ยังต้องเคี่ยวเข็นหลานให้ตื่นเช้ามาเรียนเลย ถ้าไกลคงดูแลลำบากกว่านี้แน่” ผู้ปกครองในหลาย

พื้นที่ สะท้อนอย่างชัดเจนว่า “จำนวนครูมีผลต่อความเชื่อมันมาก มีเด็กหกห้อง มีครูสองคน จะ

สอนลูกชั้นยังงัย ฉันจะมั่นใจในยังงัยก็ลูกจะเรียนรู้เรื่อง” “โรงเรียนนี้ครูน้อย แต่ลูกฉันอ่านออก

เขียนได้นะ อย่างนีจ้ะควบรวมทำไมละ”  

 จากเสียงสะท้อนของผูป้กครองที่คณะวิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า นโยบายการ 

ยุบควบ รวม สถานศกึษาขนาดเล็ก จะมีผลกระทบต่อผูป้กครองที่มรีายได้ต่ำเป็นอย่างมาก ดังนั้น

จงึมกีารสำรวจสภาพของชุมชนที่จะได้รับผลกระทบโดยละเอียด  

4.3.5.4 นักเรยีน  

ในการวิจัยในครั้งนี ้ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนในระดับช้ันประถมศกึษา ที่อยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ได้กังวลเกี่ยวกับนโยบายการยุบ ควบ รวม สถานศึกษา 

เนื่องจากให้เหตุผลว่า พวกเค้าต้องการแค่มาโรงเรียนอย่างมีความสุข มาเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ได้ทำ

กิจกรรมที่โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด ๆ พวกเค้าก็มีความสุขและอยากมาโรงเรียน ในกรณี

ของกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่มีประสบการณ์การควบรวมมาก่อนจะสะท้อนอย่างชัดเจนว่า “ไม่

อยากไปโรงเรียนอื่น ไม่อยากไปเรียนนักเรียนจากโรงเรียนอื่น กลัวว่าจะเข้ากันไม่ได้” นะกรณีของ

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ควบรวม กล่าวว่า “ตอนแรกกังวลใจมาก ที่ต้องไปเรียน

ร่วมกับโรงเรียนอื่น ผ่านไปหนึ่งภาคเรียนก็ยอมรับได้ ไปโรงเรียนทุกวันเพราะอยากไปเรียนหนงัสือ 

อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องได้เรียน” ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการควบรวมการจัด

การศกึษาแบบโรงเรียนเครอืข่าย ที่มพีี่ชายซึ่งเรียนอยู่ในระดับประถมศกึษาที่ 6 ซึ่งได้เรียนโรงเรียน

ใกล้บ้าน แต่ตนเองต้องไปเรียนห่างจากบ้าน 6 กิโลเมตร โดยมีรถรับส่งมารับแต่เช้าทุกวัน ได้

สะท้อนว่า “ไม่อยากไปโรงเรียนที่ไกลบ้าน ทำไมพี่ชายได้เรียนใกล้บ้าน ทำไมตนเองต้องไปเรียนไกล

บ้าน ไม่อยากต้องไปเดินทางไกล แต่อดทนเพราะคิดว่า ปีการศกึษาหนา้คงจะได้เรยีนใกล้บ้านแล้ว”  

เมื่อตั้งคำถามเหล่านี้กับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ การควบรวม หลายคนตั้งคำถามกลับกับ

นักวิจัยว่า “ทำไมตอ้งยุบ ทำไมต้องไปเรียนกับโรงเรียนอื่น ทำไมต้องไป หน/ูผม ไม่ไปได้ไหม หรือว่า 

ต้องไป”  

4.3.5.5 กรณผีลกระทบจากนโยบาย ยุบ ควบ รวม โรงเรยีนขนาดเล็ก  

การยุบสถานศึกษาในประเทศไทยนั้น เป็นกรณีที่มีความอ่อนไหวในหลายประเด็น ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของ ความเป็นบวร บ้านวัดโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและผูกพันธ์กับวิธีของ

คนไทยมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ดีตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการ

ประกาศใชส้ำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ก็ยังมีกรณีของการ
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เลิกสถานศึกษา คณะวิจัยขอเสนอข้อมูลของโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษาในปี 2563  ดังนี้ โรงเรียน

วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) ซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในเลิก

สถานศึกษาในวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 และโรงเรียนวัดจตุวัฎมหาราชานุสรณ์ มีมิติให้เลิก เมื่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563  

 โรงเรียนวัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม ประสบกับปัญหาจำนวนนักเรียน ต่ำกว่า เกณฑ์มาตลอด ในปีการศึกษา 2559 มี

นักเรียนจำนวน 23 คน ปีการศกึษา 2560 มีจำนวนนักเรียน 21 คน ในปี 2561 จำนวน 16 คน และ

ในปี 2562 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 9 คน ก่อนจะมีมติให้เลิกสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563  

เนื่องจากจำนวนของเด็กนักเรียนที่ลดน้อยลงในทุกปีการศกึษา ก่อนหน้าที่มจีะการเลิกสถานศึกษา

นั้น โรงเรียนวัดจุฬามณี ก็ได้มีการควบรวบกับสถานศึกษาอื่นก่อนเช่นเดียวกัน โดยจำนวนครูใน

โรงเรียนเพียงแค่ 1 คน เท่านั้น ก่อนการเลิกสถานศึกษาโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้มีรักษาการใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการ จากโรงเรยีนในพืน้ที่ใกล้เคียง  

 จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ได้เล่าให้ฟังว่า เริ่มต้นจากโรงเรียนมี

ครูไม่ครบชั้น ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน เมื่อเริ่มมีการควบรวม ในช่วง

แรกและเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในการด้านการเรียนของลูกหลาน ส่งผลใหผู้ป้กครองหลายคนเริ่ม

ที่จะย้ายบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนอื่นที่ไกลออกไปไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่ อ.อัมพวา การ

เดินทางจะไม่ยากลำบากนัก หากต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกลขึ้นอีกนิดหน่อย ก็ไม่ประสบปัญหา

มากในเรื ่องของการเดินทาง แต่อย่างไรก็ดี ผู ้ปกครองก็สะท้อนให้เห็นว่า แน่นอนย่อมต้องมี

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา แต่เพื่อคุณภาพการศึกษาของลูกตนเองย่อมเลือกที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียน

ที่มีครูครบชั้นมากกว่า ผู้ปกครองของนักเรียนชุดสุดท้ายกล่าวว่า ตอนที่รู้ว่า มีครูไม่ครบชั้น ครู 1 

คนต้องสอนหลายชั้นนั้น ส่งผลต่อการตัดสินใจของตนมาก อยากให้ลูกได้เรียนใกล้บ้านไม่ต้องเดิน

ทางไกลก็จริง แต่ก็เห็นว่า อยากให้ลูกได้เรียนอย่างเต็มที่มากกว่า  สอดคล้องกับ รักษาการใน

ตำแหน่งผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์กับคณะวิจัยว่า  ความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของ

ผูป้กครองนัน้มีผลเป็นอย่างมาก ผูป้กครองมักจะบ่นให้ฟังเสมอว่า ครูน้อย ไม่พอต่อการสอนในแต่

ละชั้น ลูกหลายจะเรียนเข้าใจหรือเปล่า จะไปเรียนต่อได้มั้ย แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากนโยบายใน

เรื่องของการจัดการอัตรากำลัง ก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรได้ โดยโรงเรียนดังกล่าวนั้น

ประสบกับปัญหาของเด็กที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในพืน้ที่ใกล้เคียงนั้น ก็มีโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ยังมีจำนวนเด็กมากกว่า 100 ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบโรงเรียนด้วย  และค่านิยมของผู้ปกครอง

เกี ่ยวกับคุณภาพโรงเรียน ส่งผลทำให้ผู ้ปกครองเริ ่มส่งบุตรหลานไปเรียนที่อื ่นด้วย จากการ

สัมภาษณ์ผูใ้หญ่บ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสถานศกึษาในขณะที่มีการเลิกสถานศกึษา ท่านได้

กล่าวกับนักวิจัยว่า ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะรักษาโรงเรียนไว้ แต่ด้วยจำนวนเด็กที่ลดลง
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อย่างต่อเนื่อง จนไม่ถึง 10 คน ในปีสุดท้าย ก็เลยต้องยอมให้เลิกสถานศึกษาไป ในปีการศึกษา 

2561 ที่เหลืออยู่ 16 คน ก็พยายามจะหาครูมาช่วยสอน แต่ก็ไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่ม  

งบประมาณของโรงเรียนก็ได้น้อย คนในชุมชนเองก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรมากมายนัก การสนับสนุน

และช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องงบประมาณจึงไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ และก็ไม่สามารถที่

จะหาจำนวนเด็กเพิ่มได้อกี จนในที่สุด คณะกรรมการสถานศกึษาจงึมมีตใิห้เลิกสถานศกึษาในที่สุด  

 เช่นเดียวกับโรงเรียนวัดจตุวัฎมหาราชานุสรณ์ ซึ่งมีมิตใิห้เลิก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

โดยโรงเรยีนมีจำนวนเด็กนักเรียนตามรายงานของ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ สพฐ. ในปี

การศกึษา 2559  จำนวน 11 คน ปีการศกึษา 2560 จำนวน 7 คน ปีการศกึษา 2561 จำนวน 6 คน 

และปีสุดท้ายที่เปิดทำการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562  มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 3  คน โดย

เป็นเด็กที ่จบการศึกษาในระดับชั ้นประถมศึกษา 1 คนและยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 6 อีกสองคนเท่านั้น โดยในวันที่ปิดการเรียนการสอนนั้น ไม่มีครูในโรงเรียนเลย 

ก่อนที่จะเลิกสถานศึกษาได้มีการแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการจาก โรงเรียนในพื้นที่เช่นเดียวกัน 

ซึ่งถือในนโยบายในการปฏิบัติสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 20 อยู่แล้ว และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันคือ ก่อนเลิกสถานศกึษาก็ควบรวบโดยเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่นเช่นเดียวกัน และ

สุดท้ายเมื่อเด็กจบการศึกษาไปเรื่อย ๆ โดยเด็กที่จบการศึกษามากที่สุดคือในปีการศึกษา 2562 ก็

เลยไม่มีจำนวนเด็กเพิ่ม  จากข้อมูลของโรงเรียนโรงเรียนวัดจตุวัฎมหาราชานุสรณ์ จำนวนเด็กไม่มี

การเพิ่มขึ้น มีเพียงเด็กจำนวนเท่าเดิมที่ยังคงเรียนอยุ่และรอจนจบประถมศึกษาปีที่ 6 ไปในแต่ละ

รุ่นเท่านั้น  ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนแค่เพียงระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 

ประถมศึกษาปีที่ 6  ช้ันละเพียง 1  คนเท่านั้น คณะกรรมการสถานศกึษาจงึมมีตใิห้เลิกสถานศกึษา  

จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังเรียนจนปีการศึกษา 2562 เล่าให้ฟังว่า ถึงแม้ว่าจะ

เรียนที่โรงเรียนนี้ มีชื่ออยู่โรงเรียนนี้ แต่ก็ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนที่ควบรวม เพราะที่นี้ไม่มีครูแล้ว 

แต่ก็ให้เรียนมาโดยไม่ได้ย้ายโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนที่ไปเรียนก็ไม่ได้ไกลนัก พอรู้ว่าโรงเรียนจะ

ยุบ ก็ไม่ได้กระทบอะไรมาก เพราะปกติลูกก็ไปเรียนที่โรงเรียนอื่นอยู่แล้ว แต่ที่ไม่ย้ายไปก็เพราะเห็น

ว่า ไม่ได้มผีลอะไร ขอแค่ให้ลูกได้เรียนเท่านั้น  

จากการสังเกตบริตบทของโรงเรียนภายหลังจากการเลิกสถานศกึษาแล้วนั้น ทรัพย์สินของ

โรงเรียนก็ได้รับการโอนย้ายให้ไปอยู่ในการดูแลของโรงเรียนใกล้เคียงต่อไป ซึ่งยังไม่มีการใช้พื้นที่

ของโรงเรียนไปกระทำการอย่างอื่นใด แต่ชุมชนก็ยังมกีารเข้าไปดูแลไม่ใหร้กร้างอยู่บ้าง  ซึ่งแตกต่าง

จากในหลายพื้นที่ หลายแห่งในประเทศไทยที่มีการเลิกสถานศึกษาไปเนื่องจากจำนวนนักเรียนต่ำ

กว่าเกณฑ์ และได้รับคำสั่งให้เลิกจัดการเรียนการสอนนั้น ยังพบอีกหลายกรณีเช่นเดียวกัน เช่น 

โรงเรียนบ้านปลาบู่ จังหวัดมหาสารคามภายหลังจากเลิกสถานศกึษาไป ภาคชุมชนได้เข้าไปใช้พื้นที่

ของโรงเรียนเป็นแหล่งการเรยีนรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมได้อีกด้วย  
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ในประเด็นของผลกระทบจากการยุบควบรวมโรงเรียน ที่ส่งผลต่อการหลุดออกจากระบบ

การศึกษา ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ครูวิมล ช่วยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคก

ล่ามผดุงวิทย์ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา,2563)  ได้กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ว่า 

“หากโรงเรียนถูกยุบและนักเรียนต้องเดินทางยากลำบากไปเรียนไกลบ้าน อาจทำให้เขา

หลุดออกจากระบบการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย และกลายเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจ

ประเมินค่าได้” โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เผชิญกับนโยบยการ

ยุบควบรวมเช่นเดียวกัน  ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีนักเรียนเพียง 32 คนและครูเพียง 1 คน

เท่านั้น โดยโรงเรียนได้เข้าสู่กระบวนการควบรวม โดยการทดลองให้เด็กในโรงเรียนไปเรียนใน

โรงเรียนที่มีระยะห่าง 3 กิโลเมตร ผู้ปกครอง และนักเรียนไม่เห็นด้วยกันมาก เพราะเดินทาง

ยากลำบาก และมีต้นทุนการส่งบุตรหลานที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดี โรงเรียนได้ผ่านวิกฤติดังกล่าวจน

สามารถมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นตามเกณฑ์ที่ต้นสังกัดกำหนด จากการผนึกกำลังร่วมกันของชุมชน  

คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง จนนำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพใน

การจัดการเรียนรู้ใกล้บ้าน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้บุตรหลานของเขาได้มีที่

เรียนใกล้บ้านไม่ต้องเสียเงิน เสียเวลาไปเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่น โดยเฉพาะกับเด็กบาง

คนที่ฐานะทางบ้านไม่ดีนัก การตอ้งเดินทางที่ยากลำบากไป 3 กม. ก็สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เขาหลุดออก

จากระบบการศึกษาไปอย่างไม่มีทางเลือก  เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ เดลินิวส์ (2557) ได้

รายงานเกี่ยวกับโครงการบูรณาการพลังเด็ก และเยาวชนกับพลังชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน โดย รศ.ดร. สมพงษ์  จิตระดับ ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า การจัดการ

ศึกษาในปัจจุบันสนองตอบต่อผู ้เรียนแค่ 30% ที่อยู ่รอดในระบบได้เรียนในโรงเรียนดีเด่นดัง 

จนกระทั่งจบระดับอุดมศกึษา โดยในจำนวนนี ้10% มีคุณภาพจบแล้วมีงานทำ ที่เหลอือีก 20% จบ

แล้วต้องรองานอีก 1-2 ปี ส่วนอีก 70% เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก และกลางอีก 30,000 กว่า

โรง ซึ่งได้รับความรู้แบบครึ่งๆกลางๆ และมีจำนวนมากที่หลุดออกจากระบบโรงเรียนเป็นเด็กกลุ่ม

เสี่ยง ขาดโอกาส ถูกทอดทิง้ เนื่องจากระบบการศกึษาเป็นตัวบีบใหเ้ด็กหลุดจากระบบ ซึ่งท่านได้ให้

ข้อเสนอแนะไว้ว่า เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคน จำเป็นต้องมีการ

ปฏิรูปการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเป็นฐานใหญ่สำหรับ

กลุ่มเด็ก ยากจนและขัดสน  โดยกระทรวงศึกษาธิการ ต้องกระจายอำนาจการบริหารงานให้

โรงเรียนขนาดเล็กและกลาง ได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ในการปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น จัดการศึกษา

เพื่อดึงเด็กกลับชุมชน หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรยุบโรงเรียนขนาดเล็ก หรืออาจโอนโรงเรียนขนาดเล็ก

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ ขณะที่พ่อแม่ผูป้กครองต้องกล้าตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะเข้ามา

ช่วยพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็กและกลาง”  
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อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาคือ สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  ดร.

พัชราภา ตันติชูเวช (2560) ได้กล่าวว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ความลำบากในการ

เดินทางไปโรงเรียน เป็นปัจจัยด้านครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เด็กหลุดออกไปจาก

ระบบการศกึษา  

4.3.5.5 องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่  

บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเริ ่มต้นอย่างเป็น

รูปธรรมเมื่อมีแนวคิดที่ว่า  การปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ต้องอาศัยภาคประชาชน ประกอบกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัด

การศึกษา จึงเริ่มมีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการ

รวมกลุ่มกันเพื่อทำงานในบทบาทของ ภาคประชาสังคมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศกึษา  

ในงานวิจัยฉบับนี้เลือกจังหวัดที่ดำเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างเฉพาะเจาะจงและเลือกตามกลุ่มตัวอย่างที่ตรงกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย จำนวน 9 จังหวัด ซึ่งในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดนี้จะมีภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่สนับสนุนการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ รวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ โดยในการ

วิจัยครั้งนีเ้ลือกกลุ่มตัวอย่างในการศกึษาวิจัยดังนี้  

 
ภาพที ่4.4 แสดงภาพรวมของภาคประชาสังคมท่ีขับเคลือ่นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที ่

 

1. องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาค

กลาง ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาภาคกลาง ภาคประชาสังคมประเภทองค์กรภาค

ประชาชน  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็กใน

องคก์รภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคมในระดับพื้นท่ี

ภาคกลาง

เครือข่ายนอก
กะลา ภาค

กลาง

ภาคเหนอื

สมาคมผูบ้ริหาร
โรงเรียนขนาด
เล็ก สพป. น่าน 

เขต 1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

สภาพัฒนา

การศึกษา

จังหวัด

กาฬสินธุ์

สมาคมไทย
บ้าน

ภาคใต้

กลุ่มเยาวชน
สรา้งสรรค์

ภาคประชาสังคมในระดับ
นโยบาย

มูลนิธิ 
Action Aid

สภา
การศึกษา
ทางเลอืก 
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พื้นที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และ สมุทรสงคราม โดยรวมตัวกันในปี 2559 โดยมี

ผู้บริหารจากโรงเรียนขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มต้นผู้บริหารแกนนำ

ดังกล่าวได้สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมโรงเรียนเชิงระบบ ที่มีต้นแบบมาจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

บุรีรัมย์  โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้าร่วมงานวิจัยและโครงการ

บริการวิชาการ จากนั้นได้รวบรวมผู้บริหารโรงเรียนที่มีอุดมการณ์และแนวคิดเดียวกันจากจังหวัด

ใกล้เคียงในภาคกลาง  เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

และมีการพัฒนาเป็นเครอืข่ายโรงเรียนนวัตกรรมเชิงระบบ มีการอบรมขยายผลการใช้นวัตกรรมทั้ง

สาม โดยมีโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีเป็นแม่ข่าย เป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับโรงเรียนเครือข่าย 

นอกจากนั้นแล้ว โรงเรียนเครือข่ายยังมีการอบรมและขยายผลจากโรงเรียนต้นแบบในจังหวัด

บุรีรัมย์ การดำเนินงานในช่วงปีแรกเครือข่ายเลือกใช้นวัตกรรมต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้การสนับสนุนในลักษณะเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำ 

จากนั้นในปี 2560 เครือข่ายได้เริ ่มเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่โรงเรียนเครือข่ายอื่น โดยยกระดับ

โรงเรียนเครือข่ายในแต่ละจังหวัดให้เป็นโรงเรียนแม่ข่าย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

บางส่วนจากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและมูลนิธิ Action Aid ภาคประชาสังคมในระดับประเทศที่ทำ

หน้าที่สนับสนุน ในปี 2562 มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายในแต่ละจังหวัดตามความสนใจใน

นวัตกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด  อย่างไรก็ตาม ยังมีการหมุนเวียนของสมาชิกในเครือข่าย 

บางสถานศึกษาที่เข้าร่วมต้องถอนตัวการใช้นวัตกรรมเนื่องจาก นโยบายในการเลือกใช้นวัตกรรม

ของตน้สังกัด  

จนกระทั่งปัจจุบัน เครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาภาคกลางที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ

ผู้บริหารที่มีอุดมการณ์และแนวทางในการทำงานใกล้เคียงกัน ก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ไม่

แสวงหาผลกำไร ในการสร้างความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาการศึกษา อย่างไรก็ดี เนื่องจากเครือขา่ย

ดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของผู้ที่อยู่ภายใต้สังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดังนั้นการดำเนินงานจะสามารถดำเนินงานได้ หากไม่ขัดต่อนโยบายของต้นสังกัด และสามารถ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของต้นสังกัดได้ ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ของ

ภาคกลาง อีกทั้งในเรื่องของงบประมาณ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคนอก เช่น

ภาคีเครือข่ายทางวิชาการ หรอื ภาคประชาสังคมในระดับประเทศ  

2. ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ

ได้แก่  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา น่าน เขต 1 ภาค

ประชาสังคมประเภทองค์กรภาคประชาชน เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนขนาด

เล็กในปี พ.ศ. 2555  โดยผู้บริหารท่านหนึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนให้เกิดการรวมตัวกันของ

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย ยุบ ควบ รวม สถานศึกษา  โดยมี
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จุดประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก แลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหาร

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ ่มต้นนั ้นเป็นการสร้างเครือข่ายใน

ลักษณะของพี่น้องร่วมอาชีพและพัฒนาต่อมาเป็น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการชักชวนกัน

ตามโอกาศและความสะดวกที่จะร่วมกันพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บริหารมากกว่าเป็น

ทางการ เมื่อมีผู้บริหารท่านใดมีแนวคิดหรือนวัตกรรมที่มีผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาก็จะมา

แนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในฐานะกัลยาณมิตรทางวิชาการ จากนั้นได้พัฒนานำไปสู่การขยายผล

การใช้นวัตกรรมที่มุ ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพที่ต้องการ   มีการสร้างความร่วมมือ

เครือข่ายข้ามจังหวัด เพื่อค้นหาต้นแบบนวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  บทบาทของ

สมาคมผูบ้ริหารขนาดเล็กมีการทำงานในลักษณะที่สนับสนุนให้เกิดการรับรู้และการใช้นวัตกรรมใน

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก

มูลนิธิที่ไม่แสวงผลกำไรซึ่งเป็นภาคประชาสังคมในระดับประเทศ นอกจากนั้นแล้วสมาคมยังทำ

หน้าที่ประสานงานรวมถึงประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ดำเนินการให้กับสังคม

รับทราบ  ปัจจุบันผู้จำนวนผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมมากกว่า 100 ท่าน โดยส่วนใหญ่ผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบรรจุใหม่จะให้ความสนใจกับการทำงานของสมาคมฯ เนื่องจากเป็น

การเปิดโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา และ

ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษา โดยปัจจุบันสมาคมฯ ได้ขยายผลนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ เครื่องมือสอนคิด Thinking Tool  จากต้นแบบโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใน

ภาคเหนือ   

 ในปัจจุบันสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กนีไ้ด้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษา น่าน เขต 1 ผ่านการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของคณะทำงานสมาคมฯ โดย

จัดสรรพื้นที่ในสำนักงานเขตให้เป็นที่ทำการของสมาคมฯ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานของ

สมาคม ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้วเพื่อความชัดเจนในการทำงานของ

สมาคมในรูปแบบของภาคประชาสังคม  

3 ภาคประชาสังคมที ่ข ับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื ้นท ี ่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื มี 2 หน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการทำงานเชงิพื้นที่   

3.1 สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เกิดจาการรวมตัวกันของภาคีเครือข่ายที่มี

วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการจัดการศกึษา ภายใต้การนำของอดตีข้าราชการการเมอืงที่สนใจเรื่อง

การจัดการศกึษาอย่างมีคุณภาพ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์และศึกษานิเทศก์ที่

ทำหน้าที่ ดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์  เข้าร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธ ุ์  ภาคประชาสังคม
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ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืนั้นมีลักษณะความพิเศษที่จุดเริ่มต้นนั้นมกีารจัดตั้งหรือรวมกลุ่ม

ก ันในพื ้นท ี ่ระด ับภาคมาก ่อน โดยมีการรวมตัวก ันจ ัดต ั ้ งเป ็นกล ุ ่ม “สภาพัฒนาจภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมีสมาชิกเป็นจำนวนมากที่ขับเคลื่อนการทำงานทั้งเชิงนโยบายหรือแนว

ทางการปฏิบัติในระดับภูมิภาค จนเกิดเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง จากนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อน

และขยายผลมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มย่อย

ในแต่ละจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น เช่นมีการก่อตั้งเป็นสภาพัฒนาการศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม   

การขับเคลื่อนของสภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์มีหลายมิติในการดำเนินงาน เช่น 

1)ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย เนื่องจากสภาพัฒนาการศึกษาฯ ได้ส่งตัวแทนของสภาเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการเป็นตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบายของระดับ

จังหวัด  2) ศึกษานิเทศก์ประจำเขตพื ้นที ่การศึกษา  สภาพัฒนาการศึกษาฯ มีตัวแทนของ

ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

โดยตรงกับสถานศึกษา โดยปรับกลยุทธ์การทำงานเชิงนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ บูรณา

การกับแนวทางการทำงานของสภาพัฒนาการศึกษาฯ รวมทั้งนำนโยบายมาปรับแนวทางการ

ทำงานของสภาพัฒนาการศึกษาฯ 3) ผู ้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด โดยผู ้อำนวยการ

สถานศึกษาที่เข้าร่วมกับสภาพัฒนาการศึกษานั้นมีจำนวนมากและหลากหลายประสบการณ์การ

ทำงาน รวมถึงประสบการณ์ในการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ส่งผลให้สภาพัฒนา

การศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้

อย่างกว้างขวาง 4) ภาคชุมชน สภาพัฒนาการศึกษามีตัวแทนจากชุมชนที ่ทำหน้าที ่เกี ่ยวกั บ

การศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำ หลักการ ความรู้ แหล่งเรียนรู้ อาชีพ มาบูรณาการกับการ

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนได้ ทำให้เกิดความหลากหลายที่นำไปสู่ความเข้มแข็ งในการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชุมชน  

สภาพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์มีรูปแบบการทำงานทั้ งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม  

แบบไม่เป็นทางการนั้นสังเกตุได้จากการพูดคุยของผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีการให้ความช่วยเหลือ 

แสดงความคิดเห็นร่วมกันแก้ปัญหาเมื่อมีการขอความช่วยเหลือร่วมกัน มีลักษณะของความเป็นพี่

น้อง และ ความเป็นกัลยาณมติรที่เข้มแข็งมาก   

3.2 สมาคมไทยบ้าน กลุ่มคนที่ศรัทธาต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 

โดยสมาคมจะดำเนินงานวิจัยพัฒนาชุมชนในองค์รวม ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคามและกาฬสินธ ุ์ โดยมุ่งเน้นการใช้ชุมชนเป็น

ฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียน และยังสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร
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ท้องถิ่นในสถานศึกษาอีกด้วย จุดเริ่มต้นของสมาคมไทยบ้าน คือ การสร้างโรงเรียนชุมชนชาวนา

เพื่อเป็นพืน้ที่สร้างสรรค์ ในการสร้างกิจกรรมสรา้งสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นการ

จัดการศึกษาทางเลือกให้แก่เยาวชน และชาวบ้านในการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม สมาคมไทยบ้าน

จะมีบทบาทในการทำงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนในจังหวัดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา โดยบูรณาการความรู้เรื่องการ

ดำรงชีพ การพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิตของผู ้เรียนผ่านองค์ความรู ้ของท้องถิ่น   

นอกจากนั้นแล้วสมาคมยังมีการพัฒนาหลักสูตรต้นกล้าดีของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝัง

คนดี ให้สามารถประกอบอาชีพได้ โดยอาศัยทรัพยากรของชุมชมและภูมปิัญญาของท้องถิ่น   

ทั้งสองหน่วยงานภาคประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการทำงานบูรณาการ

ร่วมกันและสนับสนุนการทำงานในลักษณะกัลยาณมิตร มีการสร้างเครือข่ายและขยายผลการใช้

นวัตกรรมในชุมชมอย่างเข้มแข็ง  

4. ภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่

กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ การรวมตัวกันของนักวิจัยและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ที่เข้าร่วมการ

ดำเนนิงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่ม

การรวมกลุ่มจาก ข้าราชการครูเกษียณที่ยังคงสนใจเรื่องการศึกษา และให้ความสำคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ  โดยกลุ่มยุวชน

สร้างสรรค์เน้นการทำงานกับเยาวชนท้องถิ่น พัฒนาขึ้นมาเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน ผ่าน

โครงการวิจัยที่มีความหลากหลาย เน้นไปที่การพัฒนาคนในท้องถิ่นให้บูรณาการองค์ความรู้ของ

ท้องถิ่นเกิดเป็นอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังปลูกฝังในเรื ่องของ สำนึกในตัวตน 

วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรักษ์ในรากเหง้าของวัฒนธรรม รักษ์ในความ

เป็นท้องถิ่นและชุมชนตัวเองอย่างลกึซึง้  

4.3.6 คุณภาพการศึกษาในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

 การวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากมีประเด็นสำคัญเรื่องการยุบควบรวมสถานศกึษาคือ การ

ยกระดับคุณภาพการศกึษา จึงมีการรวมรวมความคิดเห็นและเสียงสะท้อนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศกึษาผ่านการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชงิลกึได้ขอ้มูลดังนี้  
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ภาพท่ี 4.5 สรุปประเด็นคุณภาพการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีส่วนได้เสียกับการจัดการศึกษา 

 

 

1. คุณภาพการศกึษาสะท้อนจากคุณภาพของโรงเรียน  

 ตัวแทนผู้ปกครองจากโรงเรียนในภาคเหนือ ได้แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ คุณภาพ

การศึกษาว่า  ชาวบ้านไม่ได้สนใจว่า ผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) จะมีผลการทดสอบเท่าใด

หรืออยู่ในอันดับใดของชาติ เนื่องจากว่า สำหรับผู้ปกครองผลของการทดสอบไม่ได้มีผลกระทบต่อ

ตนเองและลูกหลาน หากแต่ผู้ปกครองจะรับรู้และเข้าใจถึงคุณภาพของการศึกษาผ่านของผลงาน

ของโรงเรียนจากการที่มีคนภายนอกมาสนใจ มาเยี่ยมชมโรงเรียน สอดคล้องกับผู้ปกครองใน

ภาคใต้ที่ให้ความเห็นว่า เวลาเห็นโรงเรียนพาลูกหลานเข้าร่วมการประกวดแล้วได้รางวัลก็รู ้สึกชื่น

ชมและดีใจ ถ้าได้รางวัลไม่ว่าระดับใด ก็แสดงว่าเด็ก ๆ มีคุณภาพ ผู้ปกครองก็จะรู้สึกภูมิใจใน

โรงเรียนและภูมิใจในลูกของตนในโรงเรียน และผลงานที่ลูกหลาน นำกลับมาให้ดูหลังจากไปเรียน

จะทำให้เชื่อมั่นในคุณภาพมากกว่า  เพราะเหน็ได้อย่างชัดเจนว่า เด็ก ๆ สามารถทำอะไรได้บ้าง ผล

การทดสอบนั้นมีแค่ครั้งเดียว 

2. พฤติกรรมของผูเ้รียน  

สิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญคือ พฤติกรรมของนักเรียน ผู้ปกครองในภาคเหนือกล่าวว่า 

หากโรงเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกหลานได้  เช่น 1) เด็กกล้าที่จะแสดงความ

คิดเห็น 2) ลักษณะนิสัยที่ดี  3) แสดงความเป็นตัวตน กล้าที่จะพูดกับผู ้ใหญ่ 4) เข้าร่วมหรือ

สร้างสรรค์กิจกรรม 5) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ก็สะท้อนว่า โรงเรียนหรือการจัดการศึกษานั้น มี

คุณภาพในระดับที่ตนเองพอใจ  

3. การเรียนรูแ้ละการใชชี้วติ  

คุณภาพการจัดการศึกษา

คุณภาพของ
โรงเรยีน

ผลงาน
โรงเรียน

ผลงาน
นักเรียน

พฤตกิรรมของผู้เรยีน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

ลักษณะ
นิสัย

แสดงความ
เป็นตัวตน 

เข้าร่วมหรือ
สร้างสรรค์
กิจกรรม 

เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนรวม

การใชช้ีวิต

อยู่ในสังคม
รับผิดชอบ

ต่อชีวิต
ตนเอง

คุณภาพการ
ใช้ชวีิต

สอดคล้องกับ
ความต้องการ

ชุมชน

เข้าใจถึง
รากเหง้า

จิตสํานึกต่อ
ชุมชน

ผลการเรยีน

ผลการ
ทดสอบ

ระดับชาติ

ไม่ตก /ไม่ซ้ํา
ชั้น
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ตัวแทนผูป้กครองจากภาคกลาง ที่มปีระสบการณ์การเป็นกรรมการศกึษามาอย่างยาวนาน

เช่นเดียวกัน จึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนมาหลายการเปลี่ยนแปลง ได้ให้เสียงสะท้อน

ในประเด็นนี้ว่า เข้าใจถึงความตอ้งการของโรงเรียนที่ต้องมีการยกระดับผลการเรียน แต่ ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่อยากให้เด็กมีความรับผิดชอบในตัวเองมากกว่า เพราะกังวลกับการใช้ชีวิตในอนาคตของ

เด็กมากกว่าระดับผลการเรียน  กังวลว่าลูกหลานจะอยู่ในสังคมอย่างไร จะสร้างปัญหาให้สังคม

หรือไม่ เมื่อโรงเรียนได้บ่มเพาะและเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าว ก็เชื่อมั ่นว่า

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ในภาคเหนือได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิต

ของเด็กในอนาคตว่า  “การเรียนรู ้และใช้ชีวิตสำคัญกว่าคะแนนโอเน็ต”  คุณภาพของการจัด

การศึกษาคือการพัฒนาให้ผู้เรียนใช้ชีวิตได้ในปัจจุบันและอนาคต ดูแลตัวเองได้ มีงานเป็นของ

ตัวเอง   

4. คุณภาพการศกึษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ผูป้กครองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนอืจากโรงเรียนที่เคยมีประสบการณ์เข้าเกณฑ์การยุบ

ควบรวม ได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นของคุณภาพการจัดการศึกษา “คุณภาพการศึกษาควร

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและโลกแห่งความเป็นจริง” โดยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

ว่า ผลการทดสอบระดับชาติ ที่มักนำมาตัดสินคุณภาพ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

พ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนเห็นว่า คุณภาพของการจัดการศึกษาอยู่ที่ สร้างจิตสำนึกของเด็ก

ให้เข้ากับชุมชนได้หรือไม่ จากบริบทที่ต่างไปในปัจจุบันส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมหลายอย่าง

เปลี่ยนไป เช่น ติดโทรศัพท์ ขาดความใกล้ชิดในครอบครัว ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับคุณภาพ

ของเด็กในการใช้ชีวิตใจโลกปัจจุบันให้มากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กดูแลตัวเองได้มากขึ้น รู้จัก

ระมัดระวังกับการใช้ชีวิต และ รู้ตัวตน รู้หน้าที่ ซึบซับถึงวัฒนธรรมของชุมชน ใกล้ชิดกับชุมชน เพื่อ

เป็นการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน มากกว่าเด็กที่มีผลการเรียนดี แต่ไม่สามารถใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน

ได้  

5. ผลการเรียน  

ภาคใต้มีผู้ปกครองที่มีความคิดหลากหลาย บางส่วนก็ไม่ได้สนใจและให้ความสำคัญกับ

การจัดการศึกษาเท่าใดนัก ต้องการเพียงให้ลูกหลานได้เข้าเรียน และจบการศกึษาเท่านั้น  อย่างไร

ก็ดีบางสถานศึกษา ผู้ปกครองส่งเสียงสะท้อนเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาว่า “ผลการเรียน ผลการ

ทดสอบระดับชาติก็สำคัญ เพราะเป็นคะแนนที่สะท้อนคุณภาพได้ แต่คุณภาพเรื่องอื่นก็สำคัญ เด็ก

จะอยู่ในสังคมได้อย่างไร จะใช้ชีวิตอย่างไร อยู่ในสังคมอย่างไร ในขณะที่ผู้ปกครองเองก็กังวลกับ

ชีวิตของตนเองด้วย ผลการทดสอบคงไม่น่ากังวลเท่า คุณภาพชีวิต ดังนั้นจึงมองว่า คุณภาพ

การศึกษาน่าจะมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตมากกว่า  ในภาคกลางจะให้ความคิดเห็น
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เกี่ยวกับผลการเรียน ส่วนผลการเรียน ส่วนใหญ่ของผู้ปกครองจะตอบว่า ผลการเรียนไม่ตกก็

เพียงพอแล้ว 

4.3.7 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการบรหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก 

 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยนั้น คณะวิจัยได้ลงเก็บข้อมูลสัมภาษณ์

เชงิลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ข้อสรุปดังนี้  

4.3.7.1 ข้อเสนอจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 

- ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาในจังหวัดราชบุรีได้ให้แนวคิดว่า “การยุบหรอืควบรวม ทำให้เกิด

ความเลื่อมล้ำทางการศึกษามากขึ้น ในสภาพปัจจุบันที่ครอบครัวของนักเรียนต้องอยู่อย่างอยาก

ลำบาก แต่ก็เข้าใจได้ถึงความจำเป็นที่ต้องยุบควบรวม หากแต่ต้องคิดถึงปัญหาในพื้นที่ที่แตกต่าง

กันในแต่ละชุมชน หากจะดำเนินการต้องการศึกษาเชิงลึก และกำหนดแนวทางที่สอดคล้องกันแต่

ละพื้นที่  ตอ้งมคีวามเฉพาะเจาะลึกในแต่ละชุมชน มีการลงพื้นที่ศกึษาอย่างละเอียด” ซึ่งสอดคล้อง

กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดที่โรงเรียนเคยอยู่ในสถานะการควบรวม “สาม

ประสาน” กับโรงเรียนอื ่นในชุมชน ได้กล่าวว่า “ภายหลังจากชุมชนและโรงเรียนยอมรับ

กระบวนการควบรวม เมื่อนักเรียนได้เข้าเรียนกับโรงเรียนหลักประมาณหนึ่งเดือน พบว่า มีความ

แตกต่างกันของวัฒนธรรม การใชชี้วติและพฤติกรรมของนักเรียน และส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน 

เกิดการเก็บตัวเงียบ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกถึงความความรู้สึก กลัวการไปโรงเรียน และ

แบ่งแยกกันเป็นกลุ่มตามชุมชน  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียน รู้สึกกลัวเมื่อ

ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น แล้วนำกลับมาพูดคุยกับผู้ปกครอง จนนำไปสู่การที่ชุมชนและโรงเรียนมีการ

ทบทวนประเด็นการควบรวม และตัดสินใจนำนักเรียนกลับมาเรียนที่เดิมและเริ่มต้นการพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนโดยการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” ในประเด็นของ

การควบรวมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งโรงเรียนเคยควบรวมกับโรงเรียน

ใกล้เคียงมาก่อนได้สะท้อนให้เห็นดังนี ้“เมื่อตอ้งควบรวม สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือ ผู้ปกครองไม่เข้าใจใน

นโยบายการควบรวมแต่เพื่อใหลู้กมีการศกึษาก็ยอมรับใหเ้กิดการควบรวมได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็ก

คือ เด็กไม่ไปโรงเรียนเพราะรู้สึกว่า โรงเรียนไม่ปลอดภัยสำหรับตนเองแล้ว และเกิดกระแสการลด

ศรัทธาต่อโรงเรียน โรงเรียนจึงได้ต่อสู่ โดยการนำนักเรียนกลับมาเรียนอีกครั้ง และสร้างความ

ศรัทธาต่อโรงเรียน โดยเน้นไปที่การพัฒนาชุมชนพร้อมไปกับการพัฒนาโรงเรียน โดยบูรณาการ

สองภาระงานเข้าด้วยกันจนเป็นภาระกิจเดียวกัน เพื่อให้เกิดการนำนักเรียนกลับมาเรียนในชุมชน”   

-  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวว่า “ควรให้อิสระกับโรงเรียนในการเลือกใช้นวัตกรรม

ทางการศึกษา เนื่องจาก ปัญหาของผู้เรียน ปัญหาสังคมของชุมชน และ ครูและบุคลากรที่แตกต่าง

กัน หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนให้โรงเรียนได้เลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

โรงเรียน 
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- ผู้อำนวยการสถานศึกษาในหลายจังหวัดให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันในเรื ่องของ 

งบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐตามรายหัวใหก้ับโรงเรียนแล้ว ไม่เพียงพอต่อการ

บริหารจัดการของโรงเรียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่โรงเรียนต้องจัดหางบสนับสนุนโดยใช้การระดมทุนจาก

ชุมชน เช่นการทอดผ้าป่าทางการศึกษาหรือการจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนโรงเรียน 

การหางบสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายหรือบริษัทเอกชน บางโรงเรียนต้องดำเนินการกิจกรรมหรือ

กิจกรรมเพื่อหารายได้ให้กับสถานศึกษา โดยงบประมาณส่วนที่หาได้นั้นจะใช้จ่ายเกี่ยวกับงบการ

จ้างบุคลากร หรือ ครูอัตราจ้างเพื่อให้สอนได้ครบชั้น เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง 

เนื่องจากนโยบายของการจัดสรรอัตรากำลังตามจำนวนนักเรียน  อย่างไรก็ดีมีผู้บริหารสถานศึกษา

ได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า “เพื่อใหก้ารจัดการศกึษามีคุณภาพของนักเรียน อย่างน้อยก็ต้องมีครูครบช้ัน” 

, “บางครั้งเศรษฐกิจแย่ โรงเรียนก็ไม่สามารถระดมทุนได้ พอโรงเรียนไม่มีงบประมาณ เราก็ไม่

สามารถจ้างบุคลากรได้” , “เรามีครูอาสา แต่ก็ไม่ยั่งยืนพอไม่มีครู ไม่มีงบประมาณ โรงเรียนก็เกิด

ปัญหาเหมือนเดิม”    

-  ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนขนาด

เล็กและได้ต่อสู้เนื่องจาก กังวลใจเกี่ยวกับการสร้างความเลื่อมล้ำของการจัดการศึกษา ได้ให้

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยุบและควบรวม โดยกล่าวว่า “ควรให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกการเรียนรู้

ของตนเอง  ให้โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ตนเอง”  

- โอกาสทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมได้กล่าวว่า 

“โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมักอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งตอบสนองต่อผู้เรียนในชุมชนนั้น รัฐต้องสนับสนุน

ให้เด็กมีโอกาสทางการศกึษามากยิ่งขึ้น มีโอกาสที่เด็กจะหายไปจากระบบ เนื่องจากเมื่อไม่ได้เรียน

ในโรงเรียน เมื่อใดก็ตามที่เด็กต้องมีค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ก็จะลดโอกาสในการเรียน” สอดคล้องกับ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาในจังหวัดกาฬสิทธิ์กล่าวว่า ผูป้กครองบางคนที่มฐีานะมากพอก็จะส่งลูกหลาน

ไปเรียนในเมืองเพราะคิดว่าโอกาสทางการศึกษาดีกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สำหรับบางครอบครัว

ที่ไม่ได้มีความพร้อม แมแ้ต่ข้าวเช้าเด็กยังไม่ได้ทานมาโรงเรียนจะใหไ้ปเรียนไกลบ้าน ก็ลดโอกาสใน

การเรียนของนักเรียนแล้ว” ผู้อำนวยการจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า “ในสภาพ

สังคมปัจจุบัน เด็กถูกทิง้ให้อยู่กับผูสู้งอายุในบ้าน เวลาที่จะได้รับการดูแลจากพ่อแม่ก็ไม่มีเนื่องจาก

ต้องทำงานต่างถิ่น หากต้องเรียนไกลบ้าน ต้องให้ผู้สูงอายุไปรับส่ง ก็ดูจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น ทำให้

หลายครอบครัวเสียโอกาสในการเรียน”  

- องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างมาก หลายครั้ง

โรงเรียนเองต้องการพัฒนาในหลายเรื ่องแต่เราไม่มีโอกาส พอมีองค์กรภาคประชาสังคมมา
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สนับสนุนเราก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะการเข้ามาในรูป

กัลยาณมติร แนะนำ ไม่ตัดสิน ทำให้เราทำงานอย่างอิสระและเต็มศักยภาพได้มากขึ้น  

4.3.7.2 ข้อเสนอจากครูผู้สอน  

- ครูผูส้อน ได้เสนอแนะว่า ควรเน้นนวัตกรรมที่หลากหลายในชัน้เรียน เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรยีนรู้ให้กับผูเ้รียน โดยเปิดโอกาสใหค้รูได้มเีวลาในการสร้างงานวิจัยในช้ันเรียนของตัวเอง

มากกว่าการสร้างเอกสารการประเมิน  

- ครูผู้สอนให้ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็น ภาระงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็กว่า 

โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า  “โรงเรียนขนาดเล็กเองก็ต้องส่งรายงานเหมือนกับ

โรงเรียนขนาดใหญ่ แต่เรามีจำนวนคนไม่เพียงพอในการทำงาน ทำให้ครูที่อยู่ก็ต้องช่วยกันทำงานให้

แล้วเสร็จตามกำหนด บางครั้งครูก็ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ต้องสอนในเวลาเดียวกันกับ

การทำรายงาน ส่งผลกระทบต่อผลการจัดการการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ด้วยหน้าที่ เราก็ต้องทำให้

ดีที่สุด” สอดคล้องกับครูของโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า “เราไม่อยากไปอบรมหรือ

ประชุมนอกโรงเรยีน เพราะเป็นการเพิ่มภาระที่หนักอยู่แล้วให้กับเพื่อนครูในโรงเรยีน อยากใหม้ีการ

พิจารณากลไกในการประชุม อบรม ของครูโรงเรียนขนาดเล็กให้แตกต่างและสอดคล้องกับการ

ทำงาน”  

- ครูผู้สอนโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการควบรวม

โรงเรียนดังนี้ โดยกล่าวว่า “ปัญหาคุณภาพในการจัดการเรียนรู้คือ การที่ครูไม่ครบชั้น หากเกิด

ปัญหานี้ต่อเนื่องในโรงเรียนจริงอาจต้องมีการทบทวนการควบรวมเพื่อให้เกิดผลการจัดการเรียนรู้

ที่มปีระสิทธิภาพ แต่ตอ้งมกีารสำรวจความพร้อมของโรงเรียนที่ควบรวมและทำแผนการดำเนินงาน

ที่ชัดเจนสอดคล้องกับชุมชนอย่างแท้จรงิ คงไม่สามารถใช้แผนการดำเนินงานจากส่วนกลางได้”  

4.3.7.3 ข้อเสนอจากชุมชม 

 - คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดน่าน ได้ให้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของชุมชน

ควรยกระดับการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียน โดยเสนอว่า โรงเรียนสามารถเพิ่มการ

มีส่วนร่วมของชุมชมเกี่ยวกับการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยนวยการ

และครูผูส้อนในโรงเรียนของชุมชน โดยกล่าวว่า “ผูอ้ำนวยการและครู คือคนที่จะมาทำงานร่วมกับ

ชุมชน ดังนั้นควรให้ได้มีส่วนร่วมในการประเมินหรือคัดเลือกครูหรือผู้อำนวยการมายังสถานศึกษา 

หรืออย่างน้อยก็ต้องได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพราะชุมชนคือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ

ปฏิบัติงาน ถ้าผู้อำนวยการหรอืครูทำได้ด ีผลก็ย่อมเกิดขึ้นกับลูกหลากในชุมชน  อยากใหชุ้มชนได้มี

โอกาสในส่วนนีเ้พื่อเป็นการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม”  
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 - คณะกรรมการสถานศกึษา ครูภูมปิัญญา ครูอาสาในชุมชนของโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้

ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพว่า “ชุมชนพร้อมที่จะให้การ

สนับสนุน แต่เราเองก็ไม่แน่ใจว่าเรากำลังทำถูกต้องหรือไม่ อยากให้ภาครัฐสนับสนุนหรือให้

คำแนะนำกับเราเช่นเดียวกัน แต่ไม่อยากให้มาสั่งเราว่าต้องทำอย่างไร ปล่อยให้เราได้ทำคอยบอก

หรอืเสนอแนะกับเราก็พอ”  

- ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การยุบหรือควบรวมโรงเรียน ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา เพราะผู้ปกครองหลายคนจำเป็นต้องรับภาระมากยิ่งขึ้น ผู้ปกครองของโรงเรียน

ขนาดเล็กในจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า “ปกติตนก็มีค่าใช้จ่ายมากอยู่แล้ว ถ้าต้องให้ลูกเดินทางไป

เรียนที่โรงเรียนอื่นอีกก็เพิ่มภาระอีก ไม่รู้ตัวเองจะส่งลูกเรียนได้แค่ไหน จะหาเงินตรงไหนให้ลูกได้ใช้

ไปโรงเรียน”   

4.3.7.4 ข้อเสนอจากองค์กรภาคประชาสังคม 

 - ภาคประชาสังคมส่วนใหญ่จะให้ความคิดเห็นตรงกันว่า “ภาคประชาสังคมเองไม่มีอำนาจ

ต่อรองกับภาครัฐ ทำหนา้ที่ได้เพียงขับเคลื่อนและสนับสนุนเท่านั้น บางครั้งกลไกในการทำงานที่

แตกต่างกันของภาคประชาสังคมกับภาครัฐ ส่งผลใหเ้กิดความขัดแย้งกันบ้าง อย่างไรก็ดี อยากให้

ภาครัฐเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในการพัฒนาการศกึษาร่วมกัน” 

 - ภาคประชาสังคมที่มีบุคลากรจากภาครัฐเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมได้ให้

ความคิดเห็นดังนี้ “การมีบุคลากรของภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของ

ภาครัฐ จะทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน และเห็นรายละเอียดในมิติที่ต่างกัน ส่งผลไปสู่การ

ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้”  

 - ภาคประชาสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริหารโรงเรยีน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กับการบริหารงานตามนโยบายของภาครัฐ ได้กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงนโยบายบริหารการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลต่อการทำงานของโรงเรียนค่อนข้างมาก เพื ่อไม่ได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายไปตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่

ในการออกนโยบาย กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการ

ดำเนนิงาน โดยเสนอให้สภาการศกึษาทำหนา้ที่นี้”   

4.3.7.5 ข้อเสนอจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  

 - เจ้าหนา้ที่รัฐที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการยุบและควบรวมโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

นโยบายการยุบและควบรวม โดยกล่าวว่า กรณีที่โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนของชาติได้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ยังคงสามารถให้โรงเรียนนั้นรักษา

สถานะของโรงเรยีนไว้ได้ แต่หากมีปัญหาคุณภาพเรื้อรังแล้วไม่สามารถดำเนินการได้จริง ๆ คงต้อง

ยอมรับและหาวิธีหรือกระบวนการที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่
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อย่างไรก็ดี กระบวนการดำเนินงานนั้น ต้องรอบคอบ และศึกษาอย่างละเอียดในทุกมิติ โดยอาศัย

ความร่วมมอืจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด”  

 - ศึกษานิเทศก์ที ่ดูแลเกี ่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัด

สมุทรสงครามได้กล่าวถึงประเด็นนี้สอดคล้องกันว่า “การยุบควบรวมเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อให้

เกิดคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนต้องพิจารณาเหตุประกอบในทุก

ด้าน หากไม่สามารถพัฒนาและดำเนินการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ต้องมีการยอมรับและเข้าสู่

กระบวนการเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ หากโรงเรียนไม่มีนักเรียนจริง ๆ 

เนื่องจากประชากรในชุมชนไม่มีแล้วหรือเหลือน้อยเกิดไป จนไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ ก็ต้อง

ยอมรับความจริง”  

4.4  ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและการวเิคราะห์เอกสาร  

 จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยจะเห็นได้

ว่า หน่วยงานที่ทำหนา้ที่โดยตรงคอื สำนักงานศกึษาธิการจังหวัด ทั่วประเทศที่ได้รับมอบหมายจาก

สำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ให้ดำเนินการนโยบายการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กของ

กระทรวงศึกษาธิการตามมติของคณะรัฐมนตร ีคณะวจิัยได้ทำการศึกษาจากเอกสารของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสามารถสรุปแนวทางการดำเนินงานการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศ

ไทยได้ดังนี ้ 

4.4.1 นโยบาย คำสั่งและแนวทางในการดำเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด  

 การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยนั้น มีการ

กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินงาน โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี ้ 

1) สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ได้รับมอบหมาย จาก เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ให้พิจารณาดําเนินงานควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใน

สังกัดสพฐ. ในตําบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ตามมติของคณะรัฐมนตรี ในคราว

ประชุมเมื่อวันที่ 7 ต.ค. พ.ศ. 2562 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและ

นโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที ่20 มีนาคม 2562 เกี่ยวกับ

การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพฐ. (ศธ 04006 / 6983)  

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตามอำนาจและหน้าที ่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 

2472/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม

ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตามที่ศธ.ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็ก เพื่อให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารอัตรากำลังคนให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันได้ที่มีความ

ต่อเนื่องและยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

4.4.2 การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ 

  เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแล้ว ขั้นตอนการ

ดำเนนิงานให้อยู่ในอำนาจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะพิจารณาดำเนินการ คณะวิจัยจึง

ขอเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการดำเนินงาน 

จากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของ ศึกษาธิการ

จังหวัดน่านเป็นกรณีศึกษาสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โดย ศกึษาธิการจังหวัดน่าน มีแนวทางในการดำเนินการดังนี ้ 

1. วางเป้าหมายการดำเนินการแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี

ประสิทธิภาพทุกมิติ เพื ่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล ในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

รวมถึงการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการจัด

การศกึษาและเป็นผู้เรยีนที่มคีุณภาพ  

2.  เพื่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านแต่งตั ้ง

คณะทำงาน โดยมีสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่รับผดิชอบ ร่วมมอืกับ   

1) สำนักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษาน่าน เขต 1  และ เขต 2   

2) สำนักงานพืน้ที่มัธยมศกึษาเขต 37 (แพร่-น่าน)  

3) หน่วยงานทางการศกึษา  

4) หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

5) ภาคประชาชน  

โดยคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นมานั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน

ทีมบูรณาการในระดับจังหวัดดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน

ระดับจังหวัด และมีนายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานทีมบูรณาการจัดทำแผนบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในระดับจังหวัด  

ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 กระบวนการจัดทำแผนบูรณาการ (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน, 2562)  เริ่มตน้ จาก

การคัดเลือก ภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมการทำงานนระดับจังหวัดและอำเภอ จากนนั้นจงึดำเนินการ

จัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเน้นตำบลเป็นฐานในการดำเนินการ  

โดยโครงสรา้งของคณะทำงานของระดับอำเภอนั้นประกอบไปด้วย  
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1) นายอำเภอทุกอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน  

2) ตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัด  

3) ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

4) ผูแ้ทนผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  

5) ผูแ้ทน กศน.  

6) ผูอ้ำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  

7) ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8) ผูแ้ทนองค์กรเอกชน  

9) ผูอ้ำนวยการสถานศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

10) ผูแ้ทนชุมชน  

11) ผูแ้ทนผูป้กครอง  

12) ผูท้รงคุณวุฒิ  

13) ศกึษานิเทศก์  

14) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศกึษาเขต  

15) ผูอ้ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

   โดยในการดำเนินงานในปีการศกึษา 2563 สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กระบวนการ

จัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กจำแนกตามอำเภอ และมีการจัดทำขอ้มูล โรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ห่างไกล โดยจำแนกให้เห็นแต่ละอำเภอและตำบล  จังหวัดน่าน มีจำนวน

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 9 โรงเรียน และ จำนวนโรงเรียนบนพื้นที่สูงจำนวน  41 

โรงเรียน ซึ ่งโรงเรียนดังกล่าวนี ้ ไม่อยู ่ในเงื ่อนไขของการยุบควบรวม เนื ่องจากมีความ

จำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 

อยู่ในพื้นที่ปกติ ซึ่งสามารถจำแนกย่อยได้เป็น 3 ลักษณะคือ 1) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มี

การไปเรียนรวมแล้ว จำนวน 96 โรงเรียน โรงเรียนหลักที่โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม 

จำนวน 53 โรงเรียน และ จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ได้เรียนรวม จำนวน 102 โรงเรียน  

นอกจากนั้นแล้วในจังหวัดน่าน ยังมีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปกติ ที่ไม่สามารถควบรวมได้อีก 

จำนวน 7 โรงเรียน (ศกึษาธิการจังหวัดน่าน, 2563)  

ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วกระบวนการควบรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก จะใช้

วิธีการควบรวมโรงเรียนในระยะ 6 กิโลเมตรเข้าเป็นเครอืข่าย โดยกำหนดให้มีโรงเรียนหลักที่มี

โรงเรียนเล็กมาควบรวม และ มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ไปควบรวม จัดตั้งเป็นเครือข่ายและบริหาร

จัดการร่วมกัน โดยมีการแบ่งนักเรียนให้เรียนในแต่ละสถานศกึษา ยกตัวอย่างเช่น  การรวมกัน

ของเครือข่ายแห่งหนึ่ง ทั ้งสามโรงเรียนอยู่ในตำบลเดียวกันและมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 
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กิโลเมตร โดยเป็นโรงเรียนที่มีเส้นทางสัญจร ต่อเนื่องกัน โดยให้ ประถมศึกษาที่ 1- 2 เรียนที่

โรงเรียนที่ 1 ประถมศึกษาที่ 3-4 เรียนที่โรงเรียนที่ 2 และ ประถมศึกษาที่ 5-6 เรียนที่โรงเรียน

ที่ 3  

จากการสัมภาษณ์หนึ่งในคณะกรรมการการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดน่านพบว่า ประเด็นที่สำคัญที่ต้องดำเนินงานคือ 1) การยอมรับของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและชุมชนของโรงเรียน  สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการทำงานของทีมที่จะให้การ

ยอมรับของชุมชน คือความละเอียดอ่อนของพื ้นท ี ่ของแต่ละโรงเร ียน ต้องพิจารณา

องค์ประกอบหลายด้านร่วมกัน ในภาคการศึกษาต้องร่วมมือกับภาคฝ่ายปกครองพิจารณาใน

หลายมิติเช่น 1) ความห่างไกลของการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ 2) ความอ่อนไหวทางด้าน

วัฒนธรรมที่แตกต่าง  

ในประเด็นของการยอมรับการควบรวมและยุบเลิกสถานศึกษาจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผู ้ปกครองในพื ้นที ่ ขึ ้นอยู ่กับการสร้างความเข้าใจให้กับผู ้ปกครองและ

กรรมการสถานศึกษา ในกรณีของจังหวัดน่านนั้น ต้องใช้ความร่วมมือระหว่าง คณะทำงานทีม

บูรณาการระดับอำเภอ และผูน้ำในระดับตำบล เข้ามาประสานงานในการสร้างความเข้าใจและ

สร้างการรับรู้การควบรวมสถานศึกษา เนื่องจากมีความเข้าใจใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่า  ใน

ประเด็นของความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม เป็นประเด็นที่คณะทำงานต้องให้ความสำคัญ

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการนำมาซึ่งความขัดแย้งของการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในโรงเรยีน 

การอยู่ร่วมกันอย่างแตกต่างและเข้าใจ  ดังนั้นคณะทำงานต้องให้ความสำคัญสำรวจและทำ

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการพิจารณาควบรวม ในกรณีของจังหวัดน่านนั้น ได้ทำการสำรวจ

พูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางจิตวิญญาณในแต่ละชุมชน เพื่อหาความเชื่อมโยงหรือความ

แตกต่างของวัฒนธรรม นำมาเป็นข้อพจิารณาในการควบรวม  



บทที่ 5 

อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  ในการวิจัยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเลก็ใน

ครั้งนี ้คณะวิจัยได้อภปิรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้  

5.1 อภิปรายผล 

5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  

ในประเด็นของข้อมูลพื้นฐานของการจัดการศึกษานั้นคณะวิจัยของนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน

เป็นสองประเด็นคือ  

5.1.1.1 ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย  

  ข้อมูลดังกล่าวได้จากการรวมรวมข้อมูลสารสนเทศของจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กใน

ประเทศไทยจะเห็นได้ว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากร้อยละ

ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 – 2563 มีจำนวนที่มากขึ้น โดยในปี 2563 มี

ร้อยละของโรงเรยีนขนาดเล็กถึง 50 จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามใน

ขณะที่จำนวนโรงเรียนในประเทศไทยมีจำนวนน้อยลงเนื่องจากการยุบเลิกสถานศกึษาตามนโยบาย

ของภาครัฐ แต่สิ่งที่สะท้อนผลคือ จำนวนขนาดเล็กในประเทศไทยกำลังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในปี 

2562 จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจำนวน 133 โรงเรียน และในปี 2563 มีโรงเรียนขนาดเล็ก

เพิ่มขึ้นจำนวน  123 โรงเรียน สาเหตุอาจมาจากจำนวนประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง จากรายงานสถิติรายปีประเทศไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560-2562 

พบว่า ประชากรแรกเกิดมีอัตราลดในทุกปีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ประกอบกับการแข่งขันทางศึกษาที่สูงขึ้น ผู้ปกครองที่ไม่เชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น จึงเลือกที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เช่น

โรงเรียนประจำอำเภอ โรงเรียนประจำจังหวัด ทำให้โรงเรียนขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 

โรงเรียนขนาดกลางลดลงจนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีนักเรียนจนต้องควบ

รวมและยุบเลิกสถานศกึษาในที่สุด   

  โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยทั้งหมดของประเทศไทยในปี 2563 มีจำนวน 14,976 

โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนโรงเรียนถึง  7,214 โรงเรียน แต่หาก

เปรียบเทียบกับจำนวนโรงเรียนในแต่ละภาคแล้วจะเห็นได้ว่า ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่สูง

ที่สุดคือ ภาคเหนือคือ ร้อยละ 56.6 สาเหตุมาจากโรงเรียนขนาดเล็กในภาคเหนือจะอยู่ในพื้นที่สูง 

ห่างไกล เดินทางลำบาก   และอยู่ในพื้นที่มีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม หลากหลายทางชาติพนัธ์ 

และความเช่ือ ทำให้ไม่สามารถควบรวมได้  
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  นอกจากจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นแล้ว จำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กก็

เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี 2563 มีจำนวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ถึง 968,992 คนโดย

จำแนกเป็นเพศชาย 511,702  และเพศหญิง  457,290 คน  โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยส่วน

ใหญ่เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ 

ประถมศึกษาปีที ่ 1 – ปีที่ 6 โดยภาคที่มีจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมาที่สุดคือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 467,313 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 ของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

ทั้งหมด จากการดำเนินงานนโยบายยุบควบรวมสถานศึกษาจากแนวปฏิบัติในปี 2562 – 2563 นั้น

จะมีโรงเรียนที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาดำเนินการ คือ จำนวนเด็กน้อยกว่า 40 คน จำนวน 3,162 

โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 75,447 คือ (สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2563) ที่จะ

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายในการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนของภาครัฐ  

5.1.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยีนในพื้นที่เป้าหมายโครงการ  

โรงเรียนในพื ้นที ่เป้าหมายมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาที ่มุ ่งเน้นไปที่การพัฒนา 

“คุณภาพของผู้เรียนเป็นหลัก” โดยคุณภาพของผู้เรียนเน้นไปที่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่

สอดคล้องกับชุมชน  ผลของการใช้นวัตกรรมแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองและชุมชนพอใจเป็นอย่าง

มากที ่การจัดการเรียนรู ้จากการใช้นวัตกรรมสามารถเปลี ่ยนแปลงผู ้เร ียนได้ และเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อย่างไรก็ดีพบว่า โรงเรียนขาดเครื่องมือวัดผล

การเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning outcome) และการวัดสมรรถนะ (Competency) ที่เก็บข้อมูลอย่าง

เป็นรูปแบบธรรม การวัดและประเมินผู้เรียนเป็นไปในลักษณะของการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเห็นควรว่า ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีการ

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของผลการเรียนรู้ (Core Learning Outcome) ที่สามารถวัดพฤติกรรมของ

ผู้เรียนที่แสดงออกได้ ยกตัวอย่างเช่น การวัดองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารญาณ (Critical 

Thinking) โดยกำหนดให้เครื่องมือมีความหลายหลาย เช่น จัดทำแบบตรวจสอบรายการ ( Check 

List ) หรอืเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Score)  เป็นต้น สิ่งทีย่ังไม่ปรากฎอย่างชัดเจน

คือ “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่า นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ

เรียนรู้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติซึ่งเป็น

ตัวชี้วัดของต้นสังกัดถึงคุณภาพการจัดการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามบางโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่าง

ไม่ได้ประสบกับปัญหาผลการทดสอบระดับชาติต่ำอยู่แล้ว หากแต่ประสบปัญหาในด้านคุณลักษณะ

ของผู้เรยีน 

 ในประเด็นของการได้มาซึ่งนวัตกรรม โรงเรียนจำนวน 24 โรงเรียนที่ได้นวัตกรรมทาง

การศึกษาจากการนำมาจากต้นแบบมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมีปัญหาของนักเรียนเป็นปัจจัย

ในการเลือกใช้นวัตกรรม จากนั้นจึงนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ (อัจศรา 
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ประเสริฐสิน และคณะ, 2560) ยังไม่ได้เป็นการพัฒนานวัตกรรมจากปัญหาของโรงเรียน มีโรงเรียน

จำนวน 3 โรงเรียนที่มกีารพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองในการจัดการเรียนรู้ซึ่งยังไม่แสดงผลของ

การใช้นวัตกรรมเช่นเดียวกัน  โดยดำเนินการโดยผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับคณะครูในการพัฒนา

นวัตกรรมดังกล่าว และการดำเนินงานผ่านการวิจัยขององค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ที่ นวัตกรรม

อยู่ในระหว่างการพัฒนาผ่านกระบวนการวิจัย  ในระหว่างการทดลองใช้นวัตกรรม ยังไม่ได้

ตรวจสอบองค์ประกอบ  ประสิทธิภาพของการใช้นวัตกรรม จากประเด็นดังกล่าว ปัจจัยที่โรงเรียน

เรียนส่วนใหญ่เลือกใช้นวัตกรรมจากต้นแบบและนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เนื่องจากว่า ปัญหา

ของผู้เรียนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึงเลือกนวัตกรรมที่ผ่านการใช้งานและเห็นผลลัพธ์

เชงิประจักษ์ในการแก้ไขปัญหามาใช้งานจะใช้เวลาน้อยกว่าการพัฒนานวัตกรรมขึน้เอง  

5.1.2 บทบาทการมีส่วนร่วมและหนุนเสริมขององค์กรภาคประชาสังคมในการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็ก  

องค์กรภาคประชาสังคมที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 1) องค์กรภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ ที่ทำงานใกล้ชิดกับโรงเรียน และ 

2) องค์กรภาคประชาสังคมในระดับชาติ ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระดับประเทศ 

บทบาทของภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ มีบทบาทสำคัญในการทำงานกับโรงเรียนใน

ประเด็นดังนี้ 1) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของนักเรียน  

การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนนั้น กลไกที่สำคัญคือ บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียน 

ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาก่อนเป็นอันดับแรก  การสนับสนุนจากต้นสังกัดไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของบุคลากรทั้งหมดในโรงเรียนโดยเฉพาะประเด็นของการพัฒนานวัตกรรม  ดังนั ้น 

องค์กรภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทสำคัญในประเด็นดังกล่าวสนับสนุนในลักษณะของการ

สนับสนุนงบประมาณและการสนับสนุนองค์ความรู้ทางเชิงวิชาการ 2) การเป็นที่ปรึกษาในด้าน

วิชาการ เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ที่ปรึกษาด้านวิชาการจึงเป็น

ความต้องการเป็นอย่างมากจากโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง องค์กรภาคประชาสังคมที่มี

ประสบการณ์และความหลากหลายของสมาชิก จึงมีบทบาทที่สำคัญในการให้คำปรึกษาทางด้าน

วิชาการ สื่อกลางในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ 3) บทบาท

ของตัวกลางในการประสานการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายกับโรงเรียน  ยังมีโรงเรียนในประเทศ

ไทยจำนวนมากที่ขาดโอกาสการได้รับการสนับสนุนเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องศักยภาพในการติดต่อ

ขอรับการสนับสนุน ดังนัน้องค์กรภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพ จงึตอ้งมบีทบาทในด้านดังกล่าว 4)

บทบาทในการประสานงาน สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน  โรงเรียนทุกแห่ง

ในประเทศไทยจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะอยู่ในการกำกับ

ติดตามและดูแล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ใกล้ชิดกับโรงเรียน
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มากที่สุด การทำความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน หากแต่โรงเรียนมีอำนาจต่อรองต่อนโยบาย จึงจำเป็ นต้องมีตัวกลางระหว่าง 2 

หน่วยงานนี้ แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรภาคประชาสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มา

จากโรงเรียนหรือหน่วยงานของรัฐจะมีจุดอ่อนตรงที่ ไม่สามารถสร้างข้อเรียกร้องหรือ ต่อรองกับ

นโยบายได้ ในบทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบาย แต่ในบทบาทขององค์กร

ภาคประชาสังคม ที่ต้องมีการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายจึงขัดกัน ซึ่งส่งผลลบต่อการปฏิบัติงานได้ 

แต่อย่างไรก็ดี การรวมตัวกันเป็นภาคประชาสังคมที ่เข้มแข็งก็ สามารถขับเคลื ่อนให้เกิดได้

เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้น 5) บทบาทที่สำคัญอีกอย่างของ

ภาคประชาสังคม คือ การปรับ Mindset บุคคลากรทางการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้

ตนเอง การเรียนรูทุ้กข์จากการจัดการศึกษา เสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถวิเคราะห์ความทุกข์

ภายนอกสู่การเรียนรู้ภายใน การค้นให้พบขุมทรัพย์ภายในของบุคคลากรทางการศึกษา คุณค่าที่

แท้จริงของความเป็นมนุษย์ ซึ่งกระบวนการที่สร้างความเข้าใจนี้ เป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การ

ออกแบบกับการพัฒนาการเรียนรู ้กับเด็กนักเรียนได้ ซึ่งที่ผ่านมาสมาคมไทยบ้านพยายามใช้

กระบวนการหลากหลายรูปแบบ ที่จะนำการเรียนรู้สู่ภายในที่มีพลัง เช่น การเรียนรู้ทุกข์ภายในตน, 

ทุกข์อันเกิดจากการศึกษา ฯ หลังจากนั้นก็วิเคราะห์เหตุแห่งทุกข์นั ้น ๆ นำพาสู่การออกแบบ

กระบวนจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม ซึ่งหากกระบวนการได้ทำต่อเนื่องการเรียนรู้เพื่อการแก้ที่เหตุ

นั้นก็จะสร้างรูปแบบของการเรยีนรู้แบบองค์รวมโดยปริยาย 

องค์กรภาคประชาสังคมในระดับชาติมีบทบาทดังนี ้1) ประสานงานการทำงานของโรงเรียน

กับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการร่วมมือกันทำงานอย่างเข้มแข็งจำเป็นต้องมี

ความร่วมมือในระดับกระทรวง  2) สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับโรงเรียนในด้านการพัฒนา

คุณภาพการศกึษา 3) สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรยีนในพื้นที่ 4) ขับเคลื่อนในเชิง

นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

5.1.3 การสังเคราะห์ข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  จากการรวมรวมข้อเสนอและความคิดเห็นของ ผู้อำนวยการ ครู กรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง นักเรียน ในพื้นที่เป้าหมายโครงการ  คณะวิจัยได้สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอได้ตาม

ประเด็นดังนี ้ 

  1) จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุของการลดลงของประชากร 

ทำให้เกิดความไม่สมดุลในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ นำมาซึ่งปัญหาของความไม่คุ้มค่าของ

ทรัพยากรในการจัดการศกึษาเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็

ดี โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจุดแข็งที่ “ระบบการช่วยเหลือและดูแลนักเรียน” และ “ความสัมพันธ์และ

ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นบริบทของสังคมไทย ความสัมพันธ์ของ 
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“บวร” เป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย การที่โรงเรียนอยู่ในชุมชนจะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพ

ของสังคม  ดังนั้นการขาดหายไปของโรงเรียนจึงทำให้ “บวร” ไม่เข้มแข็ง ซึ่งส่งผลต่อปัญหาสังคม  

 2) ปัญหาด้านนโยบายการจัดสรรอัตรากำลังครู เนื ่องจากระเบียบและหลักเกณฑ์

กฎหมายที่กำหนด ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังครูเพิ่มเติม เนื่องจากคิด

อัตราครูต่อนักเรียน โรงเรียนบางแห่งอัตราเกินเกณฑ์ก็จะถูกเกลี่ยไปยังโรงเรียนที่มีอัตราต่ำกว่า

เกณฑ์ ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระ ในทางกลับกัน ยังมีโรงเรียน

ขนาดใหญ่จำนวนมากที่อัตรากำลังครูมาก ปัญหาของครูไม่ครบชั้นมีผลต่อความเชื ่อมั่น ของ

ผู้ปกครอง ในด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้  จนนำไปสู่ปัญหาการย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียน

ขนาดใหญ่ จนทำให้โรงเรยีนขนาดเล็กมีจำนวนของเด็กน้อยลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ทางแก้ไขของ

โรงเรียนขนาดเล็กคือการเพิ่มจำนวนครู ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาดา้นงบประมาณต่อไป  นอกเหนอืจาก

อัตราครูแล้ว อัตราผู้บริหารก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลายโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร หลายแห่งก็มี

อัตราการย้ายบ่อยซึ่งเป็นไปตามกฎและระเบียบ ดังนั้นจึงทำให้โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหา

เกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่องของพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อ กำลังใจในการทำงานของ

บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก  นอกจากนั้นแล้ว ความสมดุลของภาระงานกับจำนวนบุคลากรใน

สถานศึกษาก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอัตรากำลัง ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 มีการกำหนดหน้าที่และ

งานในสถานศึกษา แบ่งเป็น 4 งานเท่ากัน แต่ด้วยจำนวนบุคลากรในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนขนาด

เล็กต้องรับภาระงานที่ค่อนข้างหนักมาก ทำให้บุคลากรได้รับความกดดันจากทำงานและต้องอาศัย

พละกำลังในการทำงานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องภาระงานนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายหรือ

แนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยเช่นเดียวกัน บางนโยบายก็ปฏิบัติได้ยากในโรงเรียนขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่น การเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 100%   

 3) ปัญหาด้านการบริหารงานและการพัฒนาครู ที่สอดคล้องกับจำนวนครูในโรงเรียน

ขนาดเล็ก จากนโยบายด้านการบริหารจัดการของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำไปสู่การ

ประชุมและการอบรมสัมมนา เมื่อครูต้องเดินทางไปทำภารกิจภายนอก แม้กระทั่งครูลาการปฏิบตัิ

ราชการ  ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรยีนขนาดเล็กเป็นอย่างมาก 

 4) ปัญหาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ในปัจจุบันการประเมินคุณภาพการศึกษา

เป็นการประเมินโดยใช้มาตรฐานและวิธีการเดียวกันทั่วประเทศ ไม่มีการกำหนดเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  การประเมินส่วนใหญ่จึง

เป็นการประเมินด้านเอกสาร ซึ่งส่งผลต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เกิดภาระงานที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น 
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และแนวทางในการประเมินเป็นการประเมินเพื่อได้รับคะแนนเป็นการกำหนดระดับ  ไม่ได้เป็นการ

ประเมินเพื่อการพัฒนาการดำเนินงาน  

 5) ปัญหาดา้นการพัฒนาคุณภาพการศกึษา สามารถแบ่งเป็นประเด็นได้ดังนี้  

  5.1) ประเด็นการนำนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษา  จากนโยบายการบริหารงาน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา จะมี

แนวโน้มให้ทุกสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์หรือเงื่อนไขเดียวกันทั้งประเทศใช้นวัตกรรมทางการศึกษา

อย่างเดียวกัน ในสภาพปัจจุบันของประเทศไทยนั้น สังคมและชุมชนมีปัญหาและความต้องการที่

แตกต่างกัน มีความหลากหลายทางความคิดความเชื่อ การใช้ชีวิต วิถีชุมชน และจุดอ่อนไหวที่

แตกต่างกัน  การใชน้วัตกรรมทางการศึกษาควรกำหนดให้สอดคล้องกับความแตกต่างนัน้ โรงเรียน

และชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุดในเรื่องของคุณภาพการศึกษา เมื่อมีการมอบหมาย

นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในโรงเรียน ควรจะให้โรงเรียนและชุมชน

ได้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

  5.2 คุณภาพการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในสภาวะการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในประเทศไทย สังคมแต่ละแห่งมีความต้องการในการพัฒนาเยาวชนที่

แตกต่างกัน แต่คุณภาพการศึกษาที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 

ใช้มาตรฐานเดียวกัน เช่น การใชต้ัวชี้วัดเรื่องผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ผลการทำสอบระดับชาติเป็นตัวชี้วัด

สำคัญ ซึ่งไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับชุมชน ในแต่ละชุมชนมีรายละเอียดที่แตกต่างแต่ไม่ได้ถูก

นำมาพิจารณาประกอบ  

 6 ) ปัญหาดา้นการจัดสรรทรัพยากรทางการศกึษา เนื่องจาการจัดสรรงบประมาณให้กับ

โรงเรียนจะจัดสรรงบอุดหนุนจากรายหัวตามจำนวนนักเรียน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจำกัดใน

การได้รับงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค ทำให้ขาดแคลน

ทรัพยากรทางการศึกษาซึ่งเป็นอุปสรรคต่อโรงเรียนขนาดเล็กเป็นอย่างมาก  อาคารสถานที่หลาย

แห่งของโรงเรียนขนาดเล็กถูกปล่อยให้ทรุดโทรมและไม่ได้รับการดูแล อาจก่อให้เกิดอันตรายกับ

นักเรียนในโรงเรยีน ปัญหาดังกล่าวกับตกอยู่กับโรงเรียนที่ต้องดำเนินการหางบสนับสนุนจากชุมชน 

หรอืภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่นการระดมทุนจากการจัดผ้าป่าการศกึษา การบริจาคงบประมาณ

สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นความ

เลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่ขึ้น มีทรัพยากร

พร้อม ในการสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน แต่โรงเรียนขนาดเล็กยั งต้องพิจารณาเรื่อง

ความปลอดภัยของอาคารสถานที่  
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 7) ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายยุบ ควบ รวม สถานศกึษา มปีระเด็นที่

เกี่ยวข้องดังนี ้ 

 7.1 ข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายในการควบรวมสถานศึกษา ที่ไม่

สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ ทำให้ผลการควบรวมไม่เป็นไปตามนโยบายฯ ความหลากหลาย

และละเอียดอ่อนของพื้นที่ในประเทศไทยเป็นสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายฯ ข้อมูลเหล่านี้

ต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับ กรอบระยะเวลาของการ

ทำงานของสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากมติ

ของคณะรัฐมนตรี ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากกระทรวงศึกษาธิการ และ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว แต่การนำนโยบายมาปฏิบัติในระดับสำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ยังคงเป็นได้อย่างไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  

 7.2 กระแสต่อต้านของชุมชน ผู้ปกครองในการควบรวมสถานศึกษา เป็นเหตุผลที่ทำให้

การดำเนินงานตามนโยบายฯ ไม่เป็นไปตามกำหนดที่วางไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการสร้างคณะทำงานเพื่อ

ทำความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นต่อเรื่องดังกล่าว ความผูกผันของชุมชนกับ

โรงเรียนที่ก่อร่างสร้างตัวมาอย่างยาวยานและเหนียวแน่น ทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมีนโยบายฯ หรือมีกระแสการประกาศ

เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับ ยุบ ควบ รวม โรงเรียน จะก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจและการ

ต่อต้านจากชุมชน ดังที่เห็นได้จากการประท้วง ต่อต้าน หรือการแสดงออกความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ข้อเรียกร้อง หรือ ความคิดเห็นของชุมชน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่

ต้องหยิบยกมาพิจารณา เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สุดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มคีุณภาพ คือ 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่อยู่ในทุกพืน้ที่ของประเทศไทย  

5.1.4 ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างและได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) 

ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และ 4) ข้อเสนอเชิง

นโยบายเพิ่มเติม 

1) ด้านการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลาย

ระดับเพื่อให้เกิดการงานในทุกมิติ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา 

ภาคการปกครอง ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน โดยเป็นการจัดแผนบริหารจัดการอย่างมีส่วน

ร่วม (ศึกษาธิการจังหวัดน่าน,2563) โดยคำนึงถึงบริบทพื้นที่ และความเหมาะสม (ศึกษาธิการ

จังหวัดกาฬสินธุ์,2563) และมีการกำกับ ติดตาม ประเมินแผน อย่างจริงจัง  โดยการมสี่วนร่วมควร
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มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน โดยมีข้อเสนอเชิงรายละเอียดของการมีส่วนร่วม 

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ไม่ใช่รูปแบบหรอืกระบวนการเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการสร้างการมีส่วน

ร่วมอย่างแท้จริง เน้นไปที่กระบวนการสร้างความร่วมมืออย่างแท้จริงของท้องถิ่นและชุมชนเป็น

สำคัญเพื่อให้เกิดพลังที่แท้จรงิของการมสี่วนร่วม  

1. ด้านงานบริหารบุคลากร  

1.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในกรณีที ่โรงเรียนขนาดเล็กไม่มี

ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นเหตุผลสำคัญในการควบรวมเนื่องจากไม่มีผู้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการโรงเรียนให้ใช้วธิีการ แต่งตั้ง ผูอ้ำนวยการโรงเรียนใกล้เคียงที่มีความพร้อมและได้รับ

การยอมรับทางด้านวิชาการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารจัดการ

เสมือนโรงเรียนเดียว  

1.2 บุคลากรครู โรงเรียนขนาดเล็กมักประสบกับปัญหาจำนวนครูไม่ครบชั้น ควร

ปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์ ในการเพิ่มอัตรากำลังของครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็น

โรงเรียนที่มีครูครบชั้น นอกจากนั้นแล้วยังต้องปรับเกณฑ์การย้ายของผู้บริหารและครู  และปรับ

เกณฑ์การปรับเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด

เล็ก นอกจากนั้นแล้วยังมีแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังครูที่เกินเกณฑ์ไปช่วยราชการในโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ไม่สามารถควบรวมได้ โดยความสมัครใจหรือหาวิธีการที่เหมาะสม เช่นการสร้าง

แรงจูงใจในการพิจารณาความดีความชอบ (กลุ ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงาน

ศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, 2563)  

 2. ด้านงบประมาณ ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเรื่องการพิจารณาการ

จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนได้รับงบประมาณอุดหนุนตามรายหัวของนักเรียน ซึ่งไม่

เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ดังนั ้นจึงต้องมีการปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ กฏหมายที่

เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขนาดเล็กควรเปลี่ยนจากการอุดหนุนตาม

จำนวนนักเรียน เปลี่ยนเป็นการสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริบทของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนแนะใน

การบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก ในแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดน่านที่เสนอว่า 

ควรสนับสนุนงบประมาณในครอบคลุมทั้ง งบดำเนินงาน งบสาธารณูปโภค งบค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และงบค่าพาหนะ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) โรงเรียนที่ไม่

สามารถควบรวมได้ให้พิจารณาจากสาเหตุเช่น ห่างไกล ก็พิจารณาตามระยะทางและความ

ยากลำบากในการเดินทาง 2) ประเภทของการควบรวม เช่น กรณีที่เป็นโรงเรียนที่ควบรวม ก็ต้อง

พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบค่าเดินทาง โดยคำนึงถึงความมาตรการด้านความปลอดภัย และความ

พึงพอใจต่อชุมชน  
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2) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู ้

1. ด้านการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาโดยเน้นไปที ่กระบวนการจัดการเรียนรู ้ ให้ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทาง

การศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 

ควรปล่อยใหโ้รงเรียนใหม้ีอสิระในการเลือกและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน

ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อขยายผลให้กับโรงเรียนที่สนใจ มากกว่าการสั่งการให้ดำเนินการตามที่ต้น

สังกัดต้องการ  

2. ด้านคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผล เนื่องจากมุมมองทางการคุณภาพ

การศึกษาของชุมชน บุคลากรในสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่สอดคล้องกัน จำเป็นต้องมีการ

นิยามคำว่าคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา ความ

ต้องการของชุมชน และมาตรฐานระดับชาติ  โดยใช้วิธีการกำหนดอย่างมีส่วนร่วมโดยเชื่อมโยงกับ

บริบทของความเป็นจริง กำหนดให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะ ทักษะ และ คุณลักษณะที่ชุมชนและ

ผูป้กครองตอ้งการ  รวมถึงการสรา้งเครื่องมอืการวัดผลคุณภาพการศกึษาที่แตกต่างกันตามบริบท 

3. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนจะต้องทำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

ขนาดเล็กที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างคณภาพการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ

เรียนรู้ และการสร้างแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการด้านพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยความ

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเช่น มหาวิทยาลัยที ่ทำหน้าที ่เป็นพี ่เลี ้ยงให้กับการพัฒนาคุณภาพ 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาต้นสังกัดที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในระดับ ตำบล และ อำเภอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ  

4. หลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเกิดการเรียนรู ้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการของชุมชน 

หลักสูตรสถานศกึษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนรู ้โดยเฉพาะการออกแบบหลักสูตรให้

สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู ้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั ้น โรงเรียนขนาดเล็กควรพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และสอดคล้อง

กับสภาพและจำนวนของนักเรียนในโรงเรียน โดยเน้นเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่บูรณาการ

จัดการเรยีนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับผูเ้รียน 

3) ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. ภาคีเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในการขับเคลื่อนในเกิดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพนั้น ภาคี
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เครือข่ายเป็นกลไกสำคัญเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายควร

ประกอบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจากเพื่อให้ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมในทุกด้านและ

บูรณาการการทำงานร่วมกัน นอกจากนั้นแล้วต้องมีหน่วยงานในระดับจังหวัด ชุมชน ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม รวมถึงมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพิจารณาการ

ดำเนนิงานร่วมกัน  

2. การประชาสัมพันธ์ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชน ผู้ปกครอง ในกรณีที่ต้องมี

การ ยุบ ควบรวมสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในการควบรวมโรงเรียนให้กับชุมชน ผู้ปกครอง โดยให้เห็น

ถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเป็นหลัก รวมถึงการพัฒนารูปแบบที่สามารถแก้ไขปัญหา

และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

ชุมชน  

3. ด้านการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ที่ไม่ใช่

เพียงเครือข่ายที่มีเฉพาะโรงเรียน ควรมีโครงสร้างของสมาชิกในเครือข่ายที่หลากหลาย จากหลาย

ภาคส่วนเพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน และสร้างพลังในการขับเคลื่อน

ในการจัดการศึกษา และพัฒนางานวิจัยเพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ สื่อ

และนวัตกรรม ในบริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน  

4) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพิ่มเติม 

 1. ข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย ควรเห็นวิกฤติของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโอกาสที่จะให้

เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเรยีนรู้และการศกึษาและร่วมสร้างนวัตกรรมของตนเอง 

 2. กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมกับโรงพยาบาล/กระทรวงสาธารณสุขในการให้ความรู้

เกี่ยวกับการพัฒนาสมองเด็กเล็กตั้งแต่แม่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล เนื่องจากโรงเรยีนขนาดเล็กส่วน

ใหญ่จะรองรับเด็กที่มาจากครอบครัวยากลำบาก ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนา

สมองเด็กเล็ก และหลักโภชนาการที่ดี 

 3. รัฐบาลควรให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กอายุ 1-6 ปีถ้วนหน้าให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันที่ได้รับ 

(600 บาท) เพราะค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจของประชาชนยากลำบากกว่าเดิม เด็กเล็กเติบโตพัฒนา

สมองดกี็จะทำให้โรงเรียนขนาดเล็กเต็มไปด้วยเด็กที่มคีุณภาพทางสมอง ร่างกาย จติใจที่เข้มแข็ง 

 4. ปฏิรูปการพัฒนาครู อาจารย์ ให้มคีวามรูท้ักษะความสามารถในการคิดค้น พัฒนาและ

ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนและบริหารแผนการศกึษา เป็นครูที่มคีวามสามารถในการจัดการเรีย

รู้ที่หลากหลาย ตามบริบทของสถานศึกษา “ครูนวัตกรรม”/ครูโค้ช/ครูบูรณาการ 



  87 

 

 5. สร้างแรงจูงใจครูที่ดีมีอุดมการณ์ให้ย้าย/ไปบรรจุโรงเรียนขาดเล็กให้มากขึ้น ด้วยการ

สนับสนุนค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ(เบีย้ทุรกันดาร /พืน้ที่ชายแดน/ฯลฯ) 

 6. กระทรวงอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสำนักงานคุรุสภา ศึกษาแนวทางในการสนับสนุนให้

นักศึกษาวิชาชีพครู ฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก

ประสานความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูในพื้นที่ ในการพัฒนานักศึกษาครูที่จะมาช่วยสอนตาม

วิชาเอกที ่โรงเรียนขาดแคลนได้ ภายใต้การติดตามดูแลของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหรือ

ศกึษานิเทศก์ในพืน้ที่  โดยไม่จำเป็นว่าโรงเรยีนขนาดเล็กดังกล่าวจะต้องมีครูพี่เลีย้งประจำการที่จบ

เอกสาขาวิชาที่จะรับนักศกึษามาฝกึประสบการณ์สอน เพื่อสร้างประสบการณ์จากสถานการณ์จริง

ที่มคีวามหลากหลายใหก้ับนักศึกษาวิชาชีพครู ได้รู้สภาพปัญหาจริงของครูสามารถทำวิจัยเพื่อการ

ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 

 7. กระทรวงอุดมศึกษาฯ ทบทวนเรื่องการใช้ผลการสอบโอเน็ต สอบเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษาทุกแห่ง/ทุกประเภท 

 8. กระทรวงอุดมศึกษาฯ มีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันผลิตครูในระดับปริญญาตรีเปิด

สาขาวิชาการศึกษาทางเลือก เช่น วิชานวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา , สาขาวิชาบูรณาการ

เรียนการสอนเป็นต้น ที่สามารถมาปรับใช้ เตรียมการ และรองรับในการเรียนการสอนของโรงเรียน

ของชุมชน,โรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนทางเลือกของเอกชน, หรือสถาบันต่าง ๆ ของสังคม ที่มี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 

 9. กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุน หรือลงทุนพัฒนาการศึกษาโดยการเสริมสร้างแหล่ง

เรียนรู้ในพืน้ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้น ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น นิเวศ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางธรรมชาติ, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต, ศูนย์

ศิลปะผ้าทอ, ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (ข้าว ประมง กุ้ง หอย ปลา พลังงานทดแทนฯ), ห้องสมุดมี

ชีวิตชุมชน, และอื่น ๆ โดยแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ประกาศให้เป็นห้องเรียนของเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ทุก

เพศวัย ที่โรงเรียน หรือสถานศึกษาทุกประเภท สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลา และให้ชุมชน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลรักษา รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้เด็กเยาวชนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก เข้ามาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เหล่านี้ 

 10. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็กให้มคีุณภาพ 

 11. การจัดสรรอัตรากำลังครูควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก แบ่งเป็น 

ปฐมวัย ประถมตน้และประถมปลาย 

 12. ควรปฏิรูปการจัดการเรยีนรู้ในชัน้เรียนให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
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 13. ผู้บริหารมีแผนพัฒนาการศึกษาและ MOU กับต้นสังกัดในการพัฒนาโรงเรียนชัดเจน 

กำหนดเวลาพัฒนาเหมาะสม 

 14. การประเมนิผู้เรยีนตามสภาพจริง ตามสมรรถนะ 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

1. การวิจัยในครั้งนี้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกจากพื้นที่

ของโครงการวิจัยชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน ดังนัน้นวัตกรรมที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู้

จงึไม่หลากหลายและไม่เห็นผลที่แตกต่างกันมากนัก ควรมีการเพิ่มพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้

นวัตกรรมที่หลากหลาย จนสามารถสังเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู ้และแนวทางที่ทำงานอย่าง

หลากหลายมากยิ่งขึ้น และสัดส่วนของการเก็บข้อมูลในแต่ละภาคยังไม่มีความเหมาะสมเนื่องจาก

เก็บข้อมูลตามจังหวัดที่อยู่ในโครงการเท่านัน้  

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพในมิติของหน่วยงานภาครัฐยังไม่หลากหลาย ส่งผลให้ความชัดเจน

ของข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐน้อยเกินไป ควรมีการเก็บข้อมูลภาครัฐให้มากกว่านี้ เพื่อเสนอ

ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกมิติของผูท้ี่เกี่ยวข้อง  
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการศึกษาบรบิทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง  S1 ( โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรม) /(S2)  : โรงเรียนเครือข่าย(เพิ่งเริ่มใชน้วตักรรม) 

สำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้อำนวยการ 

 

ตอนที่ 1 : ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อ – สกุล  .................... 

อายุ   ......................... 

คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับ ประวัติการทำงาน    

*พยายามถามถึงประสบการณ์การทำงานท่ีผ่านมาให้มาก เพื่อที่จะนำมาถอดตัวแปรเกี่ยวกับ

การตัดสินใจในการบรหิาร (ตัวแปร : Break Point ในการเลือกนวัตกรรม)  ประเด็นสำคัญคอื 

บริหารโรงเรยีนขนาดเล็กมานานแค่ไหน ระหว่างท่ีอยู่โรงเรยีนขนาดเล็ก พบเจอประสบการณ์

ด้านบวกและด้านลบมาอย่างไร บ้าง  

 

ตอนที่ 2 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบรบิทของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

ประเด็น : บริบทการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา  

1.  จุดเริ่มตน้ของการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในโรงเรียน  

ระบุปีที่เริ่มต้น 

เหตุผลสำคัญในการตัดสินใจนำนวัตกรรมมาใช้  

2. เหตุผลสำคัญในการเลือกนวัตกรรมนีเ้ข้ามาใช้ 

 

*ถามนำหรอืเชื่อมโยงประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาหรอืเป้าหมายของผู้เรยีน ที่

สถานศึกษาต้องการ (ตัวแปรที่ต้องการทราบ : Student  Learning outcome)  

3. แนวทางของผูบ้ริหารเกี่ยวกับการใชน้วัตกรรมในการศกึษา  

 นำนวัตกรรมมาใช้  

 พัฒนานวัตกรรมขึ้นเอง  

 เป็นโมเดลที่ปรับปรุงมาจากวิชาการ  

 อนาคตของการใช้นวัตกรรมในสถานศกึษา  
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ตอนที่ 3 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบรหิาร

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

เกริ่นนำ เกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565  

1. เมื่อมีนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมาถึงโรงเรียน  

-  ความรูส้ึกแรกของ ผอ. คืออะไร 

-  หลังจากทราบเรื่องแล้วดำเนนิการอย่างไรบ้าง  

2.  ความคิดเห็นของ ผอ. ต่อนโยบายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

-  ประเด็นการบรรจุ ผอ.  

- ประเด็นการบรรจุครูของสถานศกึษา  

- ประเด็นงบประมาณ 

3. ในฐานะของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็กคิดว่า ควรมีแนวทางอย่างไรในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

4. คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ การจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก  

5. จากนโยบายที่ให้ยกระดับคุณภาพการศกึษาโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีการสร้างแผนพัฒนายกระดับ

เกิดขึ้น โดยเขตเป็นคนดำเนินการ ผอ. ดำเนินการอย่างไร หนักใจ หรอื กังวลใจอะไรบ้าง  

6. สิ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กต้องการในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก คืออะไร  

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความเลื่อมล้ำทางการศกึษา โอกาสทางการศึกษา  

  



95 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบงึ  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการศึกษาบรบิทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง (S2)  : โรงเรียนเครือขา่ย(เพิ่งเริ่มใช้นวัตกรรม) 

สำหรับกลุ่ม ครูผู้สอน 

ตอนที่ 1 : ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อ – สกุล.................................................................................................................... 

อายุ ...................................................................................................................... 

ประวัติการทำงาน   ...................................................................................................................... 

สถานศกึษาอื่น.........................................................  

สถานศกึษาปัจจุบัน ................................................ 

*พยายามถามถึงประสบการณ์การทำงานท่ีผ่านมาให้มาก เพื่อที่จะนำมาถอดตัวแปรเกี่ยวกับ

การตัดสินใจในการบรหิาร ประเด็นสำคัญคอื สอนด้วยวิธีการอย่างไร การจัดการเรียนรู้เป็น

อย่างไร   

 

ตอนที่ 2 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบรบิทของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

ประเด็น : บริบทการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา  

อยากใหคุ้ณครูเล่าการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา  

- ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลง  

- เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลง  

- การจัดการจัดการเรียนรูใ้นปัจจุบัน 

ความรูส้ึกของคุณครู เมื่อเริ่มมกีารนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในโรงเรียน  

อะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุด ในการนำนวัตกรรมมาใช้ในโรงเรียน  

ความรูส้ึกในการใช้นวัตกรรม  

ความยากในการใช้นวัตกรรม  

ตอนที่ 3 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบรหิาร

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

1. เมื่อมีนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมาถึงโรงเรียน  

-  ความรูส้ึกแรกของคืออะไร 

-  แล้วดำเนินการอย่างไรบ้าง  

2.  ความรู้สึกของครูต่อนโยบายการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

- ประเด็นการบรรจุครูของสถานศกึษา  
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- ประเด็นงบประมาณ  การโอนย้ายของครู  

3. ในฐานะของครูผู้สอน คิดเห็นอย่างไร กับการควบรวม การยกระดับคุณภาพการศกึษา  
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คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบงึ  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการศึกษาบรบิทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง (S2)  : โรงเรียนเครือขา่ย(เพิ่งเริ่มใช้นวัตกรรม) 

สำหรับกลุ่ม เด็กนักเรียน 

ตอนที่ 1 : ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................... 

อายุ ...................................................................................................................... 

 

 

ตอนที่ 2 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบรบิทของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

ประเด็น : บริบทการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา 

ชีวติในโรงเรยีน  

การจัดการเรียนรู ้ (ครูสอนอย่างไร ได้เรยีนรู้อย่างไร)  

ความรูส้ึกของตัวเองเวลามาโรงเรียน  

 ใช้นวัตกรรมแล้วตัวเองเป็นอย่างไรบ้าง  

ตอนที่ 3 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบรหิาร

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

รู้ข่าวเรื่องการยุบควบรวมโรงเรยีนหรอืไม่ รูไ้ด้อย่างไร 

เห็นโรงเรียนเล็ก ๆ คนน้อย ๆ รู้สกึอย่างไร  

ถ้าเลอืกระหว่างเรียน โรงเรียนที่คนนอ้ย กับ โรงเรียนที่คนมาก เลือกอย่างไร เพราะอะไร  
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คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบงึ  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการศึกษาบรบิทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง (S2)  : โรงเรียนเครือขา่ย(เพิ่งเริ่มใช้นวัตกรรม) 

สำหรับกลุ่ม กรรมการสถานศึกษา 

ตอนที่ 1 : ประวัติส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์  

ชื่อ – สกุล ....................................................................................................................... 

อายุ ...................................................................................................................... 

ประสบการณ์การทำงาน  

เป็นกรรมการ   

ตอนที่ 2 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบรบิทของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  

ประเด็น : บริบทการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา 

อยากใหเ้ล่าให้ฟังถึงการเป็นกรรมการสถานศกึษา  

บทบาทของการเป็นกรรมการสถานศกึษา  (ถามเชงิลึก ให้เห็นระดับการมสี่วนร่วมให้ได้)  

ตอนที่ 3 : คำถามปลายเปิดเกี่ยวกับการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบรหิาร

โรงเรยีนขนาดเล็ก 

รู้ข่าวเรื่องการยุบควบรวมโรงเรยีนหรอืไม่ 

เมื่อมีการทำประชาพิจารณ์ ตอบสนองอย่างไร  

ถ้าเหตุการณ์นีเ้กิดขึ้นจริง ท่านจะดำเนนิการอย่างไร หรือ มีความคิดเห็นอย่างไร  

 อะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่สุด ที่คิดว่าไม่ควรควบรวมหรือยุบโรงเรียน  
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คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎหมู่บา้นจอมบงึ  

แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการศึกษาบรบิทของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่าง (S2)  : โรงเรียนเครือขา่ย(เพิ่งเริ่มใช้นวัตกรรม) 

สำหรับกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาสังคม 

 

ประเด็นสัมภาษณ์เครอืข่ายภาคประชาสังคม  

1. อยากใหเ้ล่าให้ฟังคร่าว ๆ ถึงเครือข่าย  จุดเริ่มตน้ แรงผลักดัน ที่ทำให้เกิดเครือข่าย ( Begin)  

2. แรงขับเคลื่อนของเครือข่าย เกิดขึ้นจากไหน ( Drive) 

3. การขยายเครือข่าย (จำนวน ผู้อำนวยการที่เข้าร่วม (extend) 

4. การดำเนินงานปัจจุบันของเครือข่าย (present) 

5. การทำงานของภาคประชาสังคมกับภาครัฐ (collaboration)  

6. การสนับสนุนของเครือข่ายภาคประชาสังคมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ( How  to support the 

other schools) 

7. จุดแข็งของเครือข่ายภาคประชาสังคม (strong) 

8. จุดอ่อนของเครอืข่ายภาคประชาสังคม (weakness)  

9. แรงสนับสนุนของภาคีกับภาคประชาสังคม  

10. การตอบสนองนโยบายโรงเรยีนขนาดเล็ก  

 

 
 



ประวัติของผู้ดำเนินการวิจัย (biography) 

  คณะทำงานทีมวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นหน่วยงานที่

ใกล้ชิดโรงเรียนขนาดเล็กในพืน้ที่จังหวัดในภาคกลาง โดยดำเนินการเกี่ยวกับสถานศกึษาขนาดเล็ก

โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 

2558  โครงการโรงเรียนสุขภาวะ  เพื่อส่งเสริมโรงเรยีนขนาดเล็กให้บริหารงานและเป็น

สถานศกึษาที่มอีงค์ประกอบด้านสุขภาวะ 

2559 โครงการพัฒนานวัตกรรมในสถานศกึษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ใชใ้นสถานศกึษา 

2560 โรงเรียนนักคิด  พัฒนาเครอืข่ายโรงเรยีนที่ใช้นวัตกรรมและขยายผลการใช้

นวัตกรรม 

2560 โรงเรียนนักคิด  พัฒนาเครอืข่ายโรงเรยีนที่ใช้นวัตกรรมและขยายผลการใช้

นวัตกรรม 

2561 เครือข่ายโรงเรยีนนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายโรงเรยีนที่ใช้นวัตกรรมและขยายผลการใช้

นวัตกรรม 

2561 เครือข่ายโรงเรยีนนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายโรงเรยีนที่ใช้นวัตกรรมและขยายผลการใช้

นวัตกรรม 

2563 โรงเรียนเครอืข่ายเชิงระบบ พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

โรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาเครือข่าย  

คณะทำงานประกอบด้วย  

ที่ปรึกษาโครงการ   

1. ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช     รักษาการอธิการบดี 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2. อาจารย์ ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์  คณบดีคณะครุศาสตร์  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

หัวหน้าโครงการวิจัย  

1. อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา กชกานน อาจารย์สาขาเทคโนโลยีดจิติัลเพื่อการศกึษา 

         และคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

นักวิจัยประจำโครงการ 

1. อาจารย์ ดร. ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร อาจารย์สาขาเทคโนโลยีดจิติัลเพื่อการศกึษา 

         และคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  



ผู้เชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์ข้อมูลประจำโครงการ 

1. ดร. สุดารัตน์  อินทรัตน์   นักวิชาการศกึษา ระดับชำนาญการ 

         สำนักงานศกึษาธิการภาค 3 ราชบุรี 

          (CV ตามแนบ)  
 

 


