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บทคดัย่อ 
 การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลักในการรวม
โรงเ รียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และเพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ กลุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตาม
สดัส่วนของจ านวนครูในโรงเรียนหลัก  ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane (Yamane, 1970 : 886 – 887 ) ได้กลุม่ตวัอย่าง ทัง้หมดจ านวน 123 คน กลุม่
ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเก่ียวข้องกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน 6 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ี 

1วิทยานิพนธ์ หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภเูก็ต 2559 
2นกัศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
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(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) แบบสมัภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และจัดหมวดหมู่จ าแนกประเภทข้อมูล อย่างเป็นระบบทุก  ๆ ประเด็น 
เช่ือมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน สังเคราะห์ข้อมูลที่เช่ือมโยง สรุปออกมาตาม
ประเด็นหวัข้อการวิจยั และน าเสนอข้อมลูในลกัษณะการเขียนเชิงบรรยาย 
 ผลการศกึษาพบวา่ 1) สภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ ครูผู้สอนสว่นใหญ่มีความเห็นวา่มีการด าเนินการเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ โดยการบริหารจดัการท่ีมีการด าเนินการสงูที่สดุคือด้านการ
บริหารทัว่ไป รองลงมาคือด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคลากร 
และน้อยที่สดุคือด้านการบริหารวิชาการ 2) ปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กพบว่าการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนหลกัและ
โรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั การจดัท าหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูร
ยงัขาดความร่วมมือของทัง้สองโรงเรียน การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึน้และการเบิกจ่าย
งบประมาณมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า การรวมโรงเรียนควรค านึงถึงผู้ ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุดคือนักเรียน ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีความเสียสละและค านึงถึงประโยชน์ต่อ
สว่นรวมไม่ยึดติดกับความต้องการหรือแนวคิดของการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่า  
และ 3) แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 3.1) โรงเรียนหลกัประเมินความพร้อมของตนเองก่อนด าเนินการตาม
นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 3.2) โรงเรียนหลกัควรท าความเข้าใจ ศึกษาหา
ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมาเรียนรวม 3.3) โรงเรียนหลกัประชุม
ปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนหลกัเก่ียวกับนโยบายการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็ 3.4) โรงเรียนหลกัประชมุและให้ความรู้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัโรงเรียนหลกั
และโรงเรียนขนาดเลก็ที่มารวม เพื่อปรับวิสยัทศัน์ แนวความคิด รับทราบนโยบาย สร้าง
ความความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบตัิที่ตรงกนั 3.5) โรงเรียนหลกัร่วมกบัโรงเรียนขนาด
เล็กวางแผนเก่ียวกบัการบริหารจัดการในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เช่น การบริหาร
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วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร และด้านการบริหารทัว่ไป 
3.6) โรงเรียนหลกัเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการ
ปฏิบตัิในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 3.7) ก่อนด าเนินการรวม
โรงเรียนหลกัควรจดักิจกรรมให้ทัง้สองโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั 3.8) โรงเรียน
หลกัน าครูและผู้ที่เก่ียวข้องศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเ ก่ียวกบัการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 3.9) โรงเรียนหลกัเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้สองโรงเรียนมีสว่นร่วมใน
การบริหารจัดการโรงเรียน 3.10) โรงเรียนหลกัจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมและ
เพียงพอกบัจ านวนครูและนกัเรียนจากโรงเรียนที่มาเรียนรวม และ3.11) โรงเรียนหลกัมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ค ำส ำคัญ : แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็  
 
ABSTRACT 

The objectives of the research were to study the current 
administrative performance of the main schools, to collect problems in 
merging the main schools with the small sized schools, and to propose 
guidelines for the preparation of the main schools in merging with the small 
sized schools. The research employed both qualitative and quantitative 
methods. The sample group consisted of two groups: 1) 123 teachers from the 
main schools, and questionnaires were used to collect data; 2) 6 experts were 
given an in-depth interview. The statistics employed to analyse the collected 
data included frequency, means, S.D., and content analysis.     

The results of the study revealed that: 
1. The level of administrative management of the main schools based 

on the teachers’ opinions was found to be very high.  The area of management 
which was ranked the highest was general administration, followed by budget 
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administration, and personnel administration. The area of management which 
was ranked the lowest was academic administration. 

2. The problems found for the merging of the two types of schools 
were that their educational systems were different in many areas including 
curriculum and budget. Therefore, the main schools must focus on the 
benefits for the students from the small sized schools rather than on their own 
interests. 

3.  Suggestions for the preparation of the main schools were as 
follows:  3.1)  The main schools must assess themselves whether they are 
ready to assist the small sized schools before joining the merging program; 
3.2) The main schools must study and have information about the small sized 
schools; 3.3)  The main schools should inform their personnel about the 
merging program and listen to their opinions; 3.4)  The main schools should 
organize a meeting for the personnel of both schools in order to understand 
the policy of the merging program and provide them with knowledge and 
information about the guidelines in merging the two types of schools; 3.5)  The 
main schools and the small sized schools should join together in order to plan 
the administrative management after merging; 3.6)  Experts and academics 
should be invited to guide the schools and their personnel in preparing the 
operation after merging; 3.7)  Activities between the two types of schools 
should be regularly organized to enhance the good relationship; 3.8)  The 
main schools should take their personnel to visit the schools which had been 
successfully merged; 3.9)  The main schools should provide opportunities for 
the community of both schools to participate before and after merging; 
3.10)  The main schools should prepare sufficient buildings and materials for 
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the teachers and students of the small sized schools; 3.11)  The main schools 
must be responsible for the evaluation and follow-up of this program.  

 
Keywords : The Main Schools to Prepare themselves to be Ready for Merger 
with the The the Small Sized Schools 

 
บทน ำ 
 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เป็นรากฐาน
ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระส าคัญ
เก่ียวกบัการจดัการศกึษาไว้ใน มาตรา 22 (ราชกิจจานเุบกษา, 2545 : 13) ไว้ว่าการจดั
การศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้ เ รียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ สว่นมาตรา 23 (ราชกิจจานเุบกษา, 
2545 : 13) กลา่วว่าการจดัการศึกษาทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยัต้องเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
และบรูณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา และในมาตรา 28 (ราช
กิจจานเุบกษา, 2545 : 16) กลา่วว่าหลกัสตูรการศึกษาระดบัต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูร
การศกึษาส าหรับบคุคล ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลกัษณะ
หลากหลาย ทัง้นีใ้ห้จดัตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบั โดยมุ่งพฒันาคณุภาพชีวิต
ของบคุคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ ซึ่งจากข้อความในมาตราทัง้สาม จะเห็นได้
ว่า การจัดการศึกษาจะต้องมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความสมดุล โดยยึดผู้ เรียนส าคญัที่สดุ 
การจดักระบวนการเรียนรู้มุง่เน้นการฝึกทกัษะการคิด การจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
ซึง่เป็นการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะองค์รวม ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติและมี
ความหมายต่อชีวิตของผู้ เรียน โดยสถานศึกษาสามารถจดัท าหลกัสตูรที่เหมาะสมกับ
สถานศกึษานัน้ๆ ได้ 
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 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นหนว่ยงานทางการศึกษา
หลกัที่มีภารกิจที่ส าคญัคือ การจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพตาม
เปา้หมายของพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2545 และตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปัจจุบนั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
สงักดัจ านวนทัง้สิน้ 32,098 โรงเรียน กระจายอยู่ทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ โรงเรียนซึ่ง
เป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดและพัฒนา
คณุภาพทางการศึกษาของทกุคนที่อยู่ในช่วงการรับโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากมี
จ านวนโรงเรียนค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความหลากหลายของขนาด โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในสงักัดของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ที่ยดึเกณฑ์จ านวนนกัเรียนไมเ่กิน 120 คน มีจ านวนทัง้สิน้ 13,357 โรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 41.48 ของโรงเรียนทัง้หมด (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 
2551 : 1) จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและผลที่เกิดขึน้ 
พบวา่ปัญหาที่ส าคญัมีดงันีค้ือ 
   1. การได้รับการสง่เสริมสนบัสนนุจากท้องถ่ินชมุชนมคีอ่นข้างน้อย เพราะ
โรงเรียนขนาดเลก็สว่นใหญ่ตัง้อยูใ่นชมุชนท่ีหา่งไกลและมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
 2. การจดัสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเลก็มีคอ่นข้างจ ากดัท าให้ขาด
แคลนทัง้อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องสมุด ตลอดจนสนาม ส าหรับการเล่นกีฬา
ของนกัเรียน 
 3. ความขาดแคลนบุคลากรที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ในเชิง
ปริมาณและเชิงคณุภาพ จดัการเรียนการสอนโดยมีครูไมค่รบชัน้เรียน ไมค่รบกลุม่สาระ
การเรียนรู้ 
 4. นกัเรียนมีความรู้ความสามารถตามกลุม่สาระการเรียนรู้ค่อนข้างต ่าเมื่อ
เทียบกบันกัเรียนของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ 
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 5. การลงทุนทางการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จึงเป็นการลงทุนที่
ค่อนข้างสงู เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ลงทนุด้วยจ านวนเงินงบประมาณที่เท่ากนัแต่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนกัเรียนในจ านวนที่ตา่งกนั 
   6. ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน
ขนาดเลก็จะด้อยกวา่ในโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ 
              ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาทกุแหง่ที่มีบทบาทความรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการบริหารจดัการศึกษาต่างให้ความส าคญักบัปัญหาดงักลา่ว ต่างเร่งที่จะหา
สาเหตทุี่แท้จริงของปัญหาทางด้านการจดัการศึกษา จึงได้ก าหนดเป้าหมายนโยบาย 
แนวทางการด าเนินมาตรการเพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา ตลอดจนหารูปแบบใน
การด าเนินการ ที่จะท าให้เกิดผลการปฏิบตัิงานส าหรับการบริหารจดัการในระดบัพืน้ที่
อย่างจริงจัง ในส่วนของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ซึ่งปัจจุบนัมี
โรงเรียนขนาดเล็กในสงักัดจ านวน 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.13 ของจ านวน
โรงเรียนทัง้หมด (ข้อมลู 10 มิถนุายน 2554) จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่  
พบวา่ผลการด าเนินงานยงัไมเ่ป็นท่ีน่าพึงพอใจ โรงเรียนขนาดเล็กยงัคงใช้งบประมาณ
และทรัพยากรท่ีไม่คุ้มค่าและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า การทดสอบระดบัชาติยงัไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง  
การมีโรงเรียนขนาดเลก็จ านวนมากดงักลา่ว ท าให้การจดัการศึกษาไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ จึงส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทัง้โรงเรียนขนาดเล็กมีข้อจ ากัดในการพฒันาโรงเรียนหลายประการเช่น 
ขาดความพร้อมในระบบข้อมลูสารสนเทศ การสื่อสาร เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนที่ไม่เอือ้ต่อการเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเล็กสว่นหนึ่งขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเนื่องจากความไม่เพียงพอด้านปัจจัยต่างๆ เช่นด้านบุคลากร 
งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ รวมถึงความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยเหตุผล
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ดังกล่าวจึงท าให้ผลผลิตของโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต ่า (แผนบริหาร
จดัการโรงเรียนขนาดเลก็ เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่, 2555 : 1) ส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่จึงต้องเร่งพฒันาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็อยา่ง
เร่งดว่น 
 ในปีการศึกษา 2556 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่จึงได้
ก าหนดมาตรการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่จ านวนนักเรียน  0 - 40 คน จ านวน 22 
โรงเรียน ให้ไปจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการร่วมกบัโรงเรียนหลกัจ านวน 11 
โรงเรียนที่ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณา
จากโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่และบุคลากร เพื่อร่วมกันพฒันา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคณุภาพสงูขึน้ จากการด าเนินงานดงักลา่วในระยะเวลา 2 ปีที่
ผา่นมา ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศกึษาสภาพการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัหลงัการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการทัง้  4 ด้าน  ดงันี ้การบริหารวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การ
บริหารบุคลากรและการบริหารทัว่ไป ตลอดทัง้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อน าข้อมลูที่ได้จาก
การศึกษาสภาพและปัญหาของการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัไปศึกษาแนวทางการ
เตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กในปีการศึกษาต่อไป
และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียนขนาดเลก็ตอ่ไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
 2. เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจดัการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี ่
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3. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 

 
วิธีกำรวจิัย 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคณุภาพ (Qualitative research)  
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ประชากรที่เก็บข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามได้แก่ ครูผู้ สอนของโรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จ านวน 11 โรงเรียน คือ  โรงเรียนบ้านทบั
พล  โรงเรียนอุตรกิจ โรงเรียนบ้านพรุเตย โรงเรียนบ้านนาปง โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง  
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ 2 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง โรงเรียนวดัไพรสณฑ์ โรงเรียนวดั
โคกยาง  โรงเรียนบ้านพรุดินนา และโรงเรียนบ้านแหลมสกั จ านวน 177 คน  และกลุม่ที่ 2 
ประชากรที่เก็บข้อมลูโดยใช้การสมัภาษณ์ได้แก่ ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมี
สว่นเก่ียวข้องกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็กและผู้ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตาม
นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่มตวัอย่างกลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่นของจ านวนครูในโรงเรียนหลกั ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของ Yamane (Yamane, 1970 : 886 – 887 ) ได้กลุม่ตวัอย่าง ทัง้หมดจ านวน  
123 คน และกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ที่ 2 ใช้วิธีเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling)ได้แก่ 
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนเก่ียวข้องกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  
จ านวน 6 คน ประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ จ านวน 2 คน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการของโรงเรียนหลกัที่ประสบความส าเร็จ
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ในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 1 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาค รั ้งนี ผู้้ วิ จัย ใ ช้ เค ร่ืองมือในการ เ ก็บรวบรวมข้อมูลคื อ 
แบบสอบถามซึ่งใช้ส าหรับครูผู้ สอนของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากระบี่และแบบสมัภาษณ์ซึ่งใช้ส าหรับ
ผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้ความเข้าใจและมีสว่นเก่ียวข้องกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ ซึง่
มีรายละเอียดดงันี ้
 1. แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ตอนคือ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของครูผู้สอนโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
ลกัษณะของข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละข้อย่อยมีหลายค าตอบให้เลือก  และผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องเลอืกตอบเพียงข้อเดียวให้ตรงกบัความเป็นจริง 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารจัดการของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ มีทัง้หมด 47 ข้อ โดยลกัษณะของค าถามแต่ละข้อเป็นการถามเก่ียวกับการ
บริหารจัดการของโรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในแต่ละด้านคือการ
บริหารวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบคุลากรและการบริหารทัว่ไป วา่
มีสภาพการบริหารจดัการอยู่ในระดบัใด ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นการประเมินค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดบั ในแตล่ะช่วงมีความหา่งเทา่ๆ กนัคือ 1 คะแนนดงันี ้
   ระดบั 5  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
   ระดบั 4  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบั 3  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 2  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัน้อย 
   ระดบั 1  หมายถึง  มีสภาพการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ 
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  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา
และข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ทัง้ 4 ด้าน คือ การบริหาร
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารบคุลากรและการบริหารทัว่ไป  
 2. แบบสมัภาษณ์ 
 แบบสมัภาษณ์เป็นแบบสมัภาษณ์แบบไมม่ีโครงสร้าง  ประกอบด้วยค าถาม
ปลายเปิด ผู้ให้ข้อมลูสามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งอิสระ ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
  ตอนที่ 2 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความเห็นต่อนโยบายการรวมโรงเรียน
ขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ประถมศกึษากระบี่ 
  ตอนที่ 3 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษากระบี่ 
  ตอนที่ 4 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ 
 
ผลกำรศึกษำ 
 ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
ประกอบด้วย  
 ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของครูที่ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วยสถานภาพครูผู้ สอน การปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงาน 
ประสบการณ์ในการท างานและขนาดโรงเรียน พบว่าผู้ ครูผู้ สอนส่วนใหญ่เป็นครู
โรงเรียนหลกัจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 87.0 รองลงมาเป็นครูโรงเรียนที่มารวม
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 โดยส่วนใหญ่เป็นครูที่ปฏิบตัิหน้าที่ในกลุ่มงาน
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บริหารทัว่ไปจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาเป็นครูที่ปฏิบตัิหน้าที่ในกลุม่
งานวิชาการจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 ครูผู้สอนส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานมานาน
มากกวา่ 21 ปีขึน้ไปจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 รองลงมาปฏิบตัิงานต ่ากว่า 10 
ปี  จ านวน  35  คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมี
นกัเรียน 8 – 300 คน จ านวน 79  คน คิดเป็นร้อยละ 64.2 รองลงมาเป็นโรงเรียนขนาด
กลางซึง่มีนกัเรียน 301 – 1,000 คน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 
              ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีการบริหารจัดการสูงที่สดุคือด้านการบริหารทั่วไป 
รองลงมาคือด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุลากร และน้อยที่สดุคือ
ด้านการบริหารวิชาการ  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากระบี ่ในด้านตา่งๆมีดงันี ้ 
 1. ด้านการบริหารวิชาการ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั และปัญหาที่
พบน้อยที่สดุคือการจดัชัน้เรียนนกัเรียนที่มาเรียนรวมบางโรงเรียนขาดการวางแผนที่ดี 
ไม่เป็นระบบ สว่นข้อเสนอแนะท่ีมากท่ีสดุคือควรมีการติดตามผลเก่ียวกับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนที่มาเรียนรวมอยา่งตอ่เนื่อง  และน้อยที่สดุคือควรจดับคุลากร
ด้านการบริหารวิชาการเพิ่มขึน้ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ  ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการใช้จ่าย
งบประมาณเพิ่มขึน้  และน้อยที่สดุคือการจดัท างบประมาณยากขึน้ สว่นข้อเสนอแนะที่
มากที่สดุคือควรเพิ่มการตรวจสอบงบประมาณและน้อยที่สดุคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มา
เรียนรวมควรมีสว่นร่วมในเร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณ 
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 3. ด้านการบริหารงานบุคคล ปัญหาที่พบมากที่สุดคือบุคลากรขาดการ
ยอมรับซึง่กนัและกนัต่างคนต่างยึดตนเองเป็นศนูย์กลางไม่เป็นน า้หนึ่งใจและปัญหาที่
พบน้อยที่สดุคือบคุลากรของทัง้สองโรงอาจเกิดความรู้สกึน้อยใจ  สว่นข้อเสนอแนะที่
มากที่สดุคือควรจดักิจกรรมที่สง่เสริมให้บคุลากรเกิดความสามคัคีปรองดองระหว่างกนั
และน้อยที่สดุคือควรยกยอ่งครูที่มีผลงานดีเดน่ 
 4. ด้านการบริหารทัว่ไป ปัญหาที่พบมากที่สดุคือขาดการติดตามนกัเรียน
ที่มาเรียนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้และปัญหาที่พบน้อยที่สุดคืออาคาร
สถานที่โรงเรียนขนาดเล็กทรุดโทรม สว่นข้อเสนอแนะที่มากที่สดุคือควรจดัระบบดแูล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงและน้อยที่สุดคือควรจัดอาคารสถานที่ที่เพียงพอต่อ
โรงเรียนขนาดเลก็ 
 
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัใน
การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
ประกอบด้วย   
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พบว่า
ผู้ทรงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้
ความหมายเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็กว่า การรวมโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึง 
การบริหารจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กน านกัเรียนและครูไปเรียนร่วมกับโรงเรียนที่มี
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งมกัจะเรียกว่าโรงเรียนหลกั การที่จะพิจารณาโรงเรียนใด
เป็นโรงเรียนหลกัมกัจะค านงึถึงศกัยภาพ ตลอดจนระยะทาง เส้นทางคมนาคม ศาสนา 
สังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่คล้ายกัน โดยนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
สงูขึน้ แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชัน้ และแก้ปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนตกต ่า  
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 ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความเห็นต่อนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเลก็ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่พบว่าสว่นใหญ่
มีความเห็นว่าควรด าเนินการต่อ เพราะประชากรวยัเรียนในแต่ละชุมชนที่มีโรงเรียน
ตัง้อยู่บางแห่งมีจ านวนลดลงทุกปี เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐทาง
การศกึษา รวมทัง้เป็นการสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัเรียนได้รับบริการการศึกษาที่ดีขึน้ ครู
และบคุลากรมีโอกาสได้ท าหน้าที่ตามความถนดัของตน เป็นการสร้างเครือขา่ยที่ดี และ
เป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาที่ดีอีกทางหนึ่ง และบางส่วนมีความเห็นว่าไม่ควร
ด าเนินการตอ่เพราะอาจมีปัญหาในเร่ืองการบริหารครูและบคุลากรระหว่างครูโรงเรียน
หลกัและโรงเรียนรวมท าให้ไม่เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ท้องถ่ินจะขาดโอกาส  ความ
เจริญของท้องถ่ินจะหมดไป ดงันัน้รัฐควรหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นมากกว่าการยบุรวม
โรงเรียนขนาดเลก็เช่น หาครูให้ครบชัน้ จ้างครูสอนหรือใช้วิธีการสอนทางไกล 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัแนวทางการเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนหลักในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่พบว่าแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีดงันี ้3.1)
โรงเรียนหลักประเมินความพร้อมของตนเองก่อนด าเนินการตามนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก หากไม่พร้อมควรแจ้งต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหาโรงเรียนอื่น
ทดแทน  3.2) โรงเรียนหลกัควรท าความเข้าใจ ศึกษาหาข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จะมาเรียนรวมเก่ียวกับบริบท จุดอ่อนจุดแข็งในทุกๆด้านเพื่อน ามาเป็น
ข้อมลูในการวางแผนในเร่ืองการบริหารจดัการหลงัการรวมโรงเรียน 3.3) โรงเรียนหลกั
ประชุมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและผู้มีสว่นเก่ียวข้องในโรงเรียนหลกัเก่ียวกบันโยบายการรวมโรงเรียนขนาด
เล็กให้ชัดเจน เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทัง้
ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน เช่น หวัหน้างานในแต่ละงานต้อง
เตรียมกรอบงานให้พร้อมในการรองรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็ก 3.4) 
โรงเรียนหลกัประชุมและให้ความรู้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกบัโรงเรียนหลกัและโรงเรียน
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ขนาดเล็กที่มารวม อาทิ ผู้ บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ น าชุมชน ผู้ ปกครองและนักเรียน เพื่อปรับวิสัยทัศน์ แนวความคิด 
รับทราบนโยบาย สร้างความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบัติที่ตรงกันเก่ียวกับการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 3.5) โรงเรียนหลกัร่วมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กวางแผนเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เช่น
การบริหารวิชาการ ต้องมีการประชุมวางแผนในการจัดท าหลกัสูตรร่วมกัน ก าหนด
ภาระหน้าที่ตามกลุ่มสาระวิชา จัดท าตารางสอนให้ครูจากโรงเรียนขนาดเล็ก จัด
นกัเรียนที่มาเรียนรวมลงชัน้เรียน จดัหาสื่อและวสัดทุางการศึกษาอ านวยความสะดวก
ให้แก่ครูและนกัเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวม วางแผนและจัดท าเอกสาร
เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลนกัเรียน  ในด้านบุคลากร  เตรียมบุคลากรและการ
มอบหมายภารกิจงานด้านบคุลากรให้พร้อม ตามความรู้ความสามารถและความถนดั
ของแต่ละคนและให้ความเสมอภาคแก่ครูทัง้สองโรงเ รียน  จัดกิจกรรมสร้าง
ความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทัง้สองโรงเรียนให้เป็นน า้หนึ่งใจเดียว ในด้านการ
บริหารงบประมาณ โรงเรียนหลกัควรท าข้อตกลงกับโรงเรียนที่มารวมเก่ียวกบัการใช้
จ่ายงบประมาณ และควรแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทัง้สองโรงเรียน อีกทั ง้ก ากับ
ติดตาม ประเมินผลความเสี่ยงในการรับและจ่ายเงินงบประมาณและมีการตรวจสอบ
อยา่งเป็นธรรมและสม ่าเสมอ และในด้านการบริหารทัว่ไป โรงเรียนควรจดัเตรียมอาคาร
สถานที่ เช่น ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี ้ห้องน า้ ห้องส้วม โรงอาหารให้พร้อมต่อการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กและมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนที่มาเรียนรวม 3.6) โรงเรียนหลกั
เชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็กมาให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้แก่ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 3.7) ก่อนด าเนินการรวมโรงเรียนควรจดักิจกรรมให้บคุลากร
จากโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กที่มาเรียนรวมทุกคนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกัน
เช่น กิจกรรมการพบปะสงัสรรค์สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างสองโรงเรียน  กิจกรรม
ทศันศึกษา เป็นต้น 3.8) โรงเรียนหลกัขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสงักัดน าครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง ศึกษาดูงานโรงเรียนที่
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ประสบความส าเร็จเก่ียวกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและสร้างความเข้าใจที่ตรงกนั 3.9) โรงเรียนหลกัเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้สอง
โรงเรียนมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการโรงเรียน เช่น เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ แตง่ตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาจากทัง้สอง
โรงเรียน ขอความอนุเคราะห์จากชุมชนในด้านต่างๆและให้ความช่วยเหลือทัง้สอง
ชุมชนเมื่อมีโอกาส เป็นต้น 3.10) โรงเรียนหลกัจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมและ
เพียงพอกับจ านวนครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่มาเรียนรวมพร้อมทัง้จัดเตรียม
บุคลากรที่คอยแนะน าและอ านวยความสะดวกในเร่ืองอาคารสถานที่ให้พร้อม และ
3.11)โรงเรียนหลกัมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในทกุด้านเก่ียวกบัการ
รวมขนาดเลก็อยา่งตอ่เนื่องหากเกิดปัญหาควรหาแนวทางแก้ไขโดยการแจ้งหน่วยงาน
ต้นสงักดัที่ดแูลหรือหาค าปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญที่มีความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ 
 ตอนที่  4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเ ก่ียวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรวมโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่พบว่าความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คือในการรวม
โรงเรียนควรค านึงถึงผู้ ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือ นักเรียน  ผู้ ได้รับผลกระทบต้อง
เสยีสละและค านงึถึงประโยชน์ตอ่สว่นรวม ผู้บริหาร ครูและบคุลากรโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนหลกั ต้องละลายความรู้สกึในต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ของตนโดยต้องรวม
ให้เป็นหนึง่เดียว ให้เกียรติซึง่กนัและกนั ควรมีแผนรองรับในเร่ืองการบริหารจดัการด้าน
อาคารสถานท่ีเช่น อาจจดัให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ ก าหนดให้เป็นสถานท่ีที่คนในชุมชนได้
ใช้ประโยชน์เช่น ท่ีประชมุของหมูบ้่าน สถานท่ีจดัเลอืกตัง้ จดัท าเป็นห้องสมดุของชมุชน 
จดัเป็นแหล่งพฒันาอาชีพของนักเรียนและชุมชนเป็นต้น นอกจากนีอ้าจแก้ไขโดยการ
จดัการเรียนการสอนผา่นดาวเทียมให้มากขึน้ 
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สรุปและอภปิรำยผล 
 การศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลักในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้วิจยัได้น า
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เก่ียวข้องมาประกอบการอภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์
แตล่ะข้อดงันี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน
หลักในกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกระบี่ 
   จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กที่มา
รวมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนหลกัในการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียนหลกัมีความพร้อมในเร่ืองการบริหาร
จดัการอยู่แล้วเมื่อมีโรงเรียนขนาดเล็กมารวมก็ไม่ท าให้เกิดผลกระทบใด ๆ อีกทัง้การ
บริหารจัดการของโรงเรียนหลักยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทัง้ผู้ บริหาร ครู 
บคุลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชมจากโรงเรียนหลกัเองและโรงเรียนขนาด
เลก็ที่มารวมจึงท าให้การบริหารจัดการประสบความส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
แก่ผู้ เรียน ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2546 : 10) ที่กลา่วว่า
ความส าคัญในการบริหารงานในสถานศึกษาคือการบริหารงานบริหารวิชาการ งาน
บริหารบุคลากร งานบริหารกิจการนกัเรียนนกัศึกษา งานบริหารการเงิน งานบริหาร
อาคารสถานท่ี งานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชนและงานบริหารทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิศารัตน์ งามประเสริฐ (2552 : ก) ที่ได้
ศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ประสทิธิผลในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาสระบรีุเขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ระดบัปัจจยัที่สง่ผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ภาพรวม
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย  ดงันี ้ปัจจัยด้านผู้บริหารโรงเรียน ปัจจยัด้านแนวทางการเรียนการสอน 
ปัจจัยด้านตัวครู  และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน  และยังสอดคล้องกับ
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ผลงานวิจยัของคริสฟีล (Chrispeels, 1992 : 53-56) ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการ
บริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ ว่า เกิดจากปัจจัยสนบัสนุน 2 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้าง ประกอบด้วย การบริหารแบบกระจายอ านาจ หลกัสตูรชดัเจน ครูพฒันาและ
ปฏิบตัิงานตามศกัยภาพ ผู้ปกครองท้องถ่ินชุมชนสนบัสนนุและนกัเรียนยอมรับ ด้าน
กระบวน ประกอบด้วย การวางแผนแบบมีส่วนร่วม ความส านึกของชุมชน ความมี
ระเบียบวินยั และการก าหนดจดุหมาย กบัความคาดหวงัร่วมกนั 
    วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อรวบรวมปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรของโรงเรียนหลักในกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำน
เขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่ 
 ปัญหาในการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประกอบด้วย ปัญหาการจัด
การศกึษาระหวา่งโรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กยงัไม่เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั การ
จดัท าหลกัสตูรและการใช้หลกัสตูรยงัขาดความร่วมมือของทัง้สองโรงเรียน การใช้จ่าย
งบประมาณเพิ่มขึน้และการเบิกจ่ายงบประมาณมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก ปัญหาการขาดการ
ยอมรับซึ่งกนัและกนั  อีกทัง้อาคารสถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กทรุดโทรมเพราะขาด
การดูแล ทัง้นีปั้ญหาที่เกิดขึน้อาจเป็นเพราะขาดการวางแผนที่ดีก่อนการด าเนิน
นโยบายรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทัศน์ ประสาธน์
สวุรรณ (2541 : 63 – 65 ) ที่ได้ศึกษาการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก : ศึกษากรณียุบรวมโรงเรียนในสงักดัส านกังานการประถมศึกษา
อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า  ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึน้ได้แก่ค่า
พาหนะของนักเรียนเดินทางไม่เพียงพอ การวางแผนรองรับต าแหน่งผู้ บริหารและ
ครูผู้สอนโรงเรียนยบุรวมไมช่ดัเจน อาคารสถานท่ี อาคารประกอบและวสัดคุรุภณัฑ์ของ
โรงเรียนหลกัไมเ่พียงพอและอาคารสถานท่ี อาคารประกอบของโรงเรียนยบุรวมขาดการ
ดแูล  
 ข้อเสนอแนะในการบริหารจดัการของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากระบี่ มีดงันี ้การรวมโรงเรียนควร
ค านงึถึงผู้ได้รับประโยชน์มากที่สดุคือนกัเรียน ผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียควรมีความเสียสละ
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และค านงึถึงประโยชน์ตอ่สว่นรวมไมย่ดึติดกบัความต้องการหรือแนวคิดของการไมย่อม
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีกว่า  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนหลกั 
ต้องละลายความรู้สึกในต าแหน่งและบทบาทหน้าที่ของตนโดยต้องรวมให้เป็นหนึ่ง
เดียว ต้องให้เกียรติซึง่กนัและกนั ควรจดัหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะฝ่ายอยา่ง
เหมาะสมและจัดครูผู้สอนให้ได้สอนตามความถนดั ควรลดภาระงานให้น้อยลง และ
ควรเพิ่มงบประมาณในการพฒันาคณุภาพครูผู้สอน ควรจดัสรรงบประมาณให้ทัว่ถึง
และมีการชีแ้จงการใช้จ่ายงบประมาณอยา่งโปร่งใส ควรน าชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม และ
ควรมีแผนรองรับในเร่ืองการบริหารจดัการด้านอาคารสถานที่เช่น อาจจดัให้เป็นศนูย์
การเรียนรู้ ก าหนดให้เป็นสถานท่ีที่คนในชมุชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ที่ประชมุของหมูบ้่าน 
สถานที่จัดเลือกตัง้ จัดท าเป็นห้องสมุดของชุมชน จัดเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพของ
นกัเรียนและชุมชน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของสนุทรี สวุรรณภมูิ (2549 : 
87 - 91) ที่ได้ศึกษาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  กรณีโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ผล
การศึกษามีข้อเสนอแนะคือควรมีการจดัสรรงบประมาณให้มากขึน้  จัดบุคลากรฝ่าย
สนบัสนนุการท างานธุรการเพื่อลดภาระครู ให้ครูสามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่าง
เต็มที่และการท างานควรท างานร่วมกนัเป็นทีมโดยน าชมุชนเข้ามาช่วยเหลอื  

วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่ อศึกษำแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมของ
โรงเรียนหลักในกำรรวมโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกระบี่  
 จากผลการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนหลกัในการ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า 
ผู้ทรงคณุวฒุิสว่นใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะผู้ ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กและเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเล็กจึงท าให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างดี  ผู้ทรงคุณวุฒิส่วน
ใหญ่ยงัมีความเห็นที่ตรงกนัว่าควรด าเนินการตามนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ต่อในปีการศึกษาหน้าเพราะ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐทาง
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การศึกษา รวมทัง้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นกัเรียนได้รับบริการการศึกษาที่ดีขึน้ 
เป็นการสร้างเครือขา่ยที่ดี และเป็นการพฒันาคณุภาพการศึกษาที่ดีอีกทางหนึ่ง ดงันัน้
จึงควรด าเนินการตามนโยบายต่อไป โดยแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
หลกัในการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ สามารถสรุปได้ดังนี ้1) โรงเรียนหลักประเมินความพร้อมของตนเองก่อน
ด าเนินการตามนโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 2) โรงเรียนหลกัควรท าความเข้าใจ 
ศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมาเรียนรวม 3) โรงเรียนหลัก
ประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนหลกัเก่ียวกับนโยบายการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 4) โรงเรียนหลกัประชุมและให้ความรู้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับ
โรงเรียนหลกัและโรงเรียนขนาดเล็กที่มารวม เพื่อปรับวิสยัทศัน์ แนวความคิด รับทราบ
นโยบาย สร้างความความเข้าใจและสร้างแนวปฏิบตัิที่ตรงกนั 5) โรงเรียนหลกัร่วมกบั
โรงเรียนขนาดเล็กวางแผนเก่ียวกบัการบริหารจดัการในการด าเนินงานทัง้ 4 ด้าน เช่น 
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านบริหารบุคลากร และด้าน 
การบริหารทั่วไป 6) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนว
ทางการปฏิบัติในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้แก่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 7) ก่อนด าเนิน 
การรวมโรงเรียนควรจดักิจกรรมให้ทัง้สองโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั 8) โรงเรียน
หลกัน าครู และผู้ที่เก่ียวข้อง ศกึษาดงูานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเก่ียวกบัการรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก 9) โรงเรียนหลกัเปิดโอกาสให้ชุมชนทัง้สองโรงเรียนมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการโรงเรียน 10) โรงเรียนหลกัจัดเตรียมอาคารสถานที่ให้พร้อมและ
เพียงพอกบัจ านวนครูและนกัเรียนจากโรงเรียนที่มาเรียนรวม และ 11) โรงเรียนหลกั 
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากแนวทางการเตรียม
ความพร้อมดงักลา่วสอดคล้องกบัผลการวิจยัของเกนยา ป่ินจนัทร์ (2547 : 50 – 54)   
ที่ศึกษาการพัฒนาแนวปฏิบัติในการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน  
การประถมศกึษาอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซึง่ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการ
ยบุรวมโรงเรียนมีขัน้ตอนส าคญัดงันีค้ือ 1) วางแผนด าเนินการยบุรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
ต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานและองค์ประกอบ  
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อยา่งละเอียดของโรงเรียน ที่ได้ด าเนินการยบุรวมแล้ว 2) ผู้ที่จะไปประชมุชีแ้จงท าความ
เข้าใจกบัประชาชน ผู้ปกครองนกัเรียน  ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีจิตวิทยา
สงูในการพูดโน้มน้าวจิตใจของผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมดให้เห็นถึงความส าคญัของการยุบ
รวมโรงเรียน 3) ครูและผู้น าในหมู่บ้านจะต้องมีความเช่ือและเข้าใจตรงกันเสียก่อนถึง
เหตผุล  ความจ าเป็นในการยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 4) จดัหาแกนน าในหมู่บ้านที่มี
ความเข้าใจและเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ  เป็นคนประสานงานท าความ
เข้าใจกบัประชาชน ผู้ปกครองในหมู่บ้านทัง้ในและนอกรูปแบบ 5) ผู้น าในระดบัอ าเภอ  
ประชมุชีแ้จงท าความเข้าใจกบัคณะกรรมการหมู่บ้านถึงเหตผุลความจ าเป็นในการยบุ
รวมโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เขามีความรู้สึกในการมีส่วนร่วม  6) ประชุมประชาชน 
ในหมู่บ้านรวมทัง้ผู้ ปกครองนักเรียนทุกคน ให้เข้าใจถึงเหตุผล และความจ าเป็น  
ในการยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก อีกทัง้ต้องท าความเข้าใจถึงสิทธิที่เขาพึงได้อาทิ ค่า
พาหนะในการไปเรียนรวมเป็นต้น 7) ท าความเข้าใจกบัประชาชนและชุมชน ในการยบุ
รวมโรงเรียนอาจไมไ่ด้รับความยินยอมในการด าเนินงานเพียงครัง้เดียวได้ ต้องท าหลาย 
ๆ ครัง้ 8) ผู้บริหารและครูผู้สอนจะเห็นด้วยและให้การสนบัสนนุอย่างเต็มที่กบัการยุบ
รวมโรงเรียนหากหนว่ยงานต้นสงักดัให้หลกัประกนัในเร่ืองของความมัน่คงในสภาพของ
ตน และ (9) การน านกัเรียนไปเรียนรวมกบัโรงเรียนใกล้เคียงที่มีความพร้อมเป็นรายวิชา
ในช่วงแรกจะเป็นแนวทางในการน านกัเรียนรวมเป็นบางชัน้ และทกุชัน้เรียนในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัในครัง้นี ้สามารถสรุปข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 1. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรวางแผนการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ในระยะยาว โดยมีการประชมุเตรียมความพร้อม 
สร้างความเข้าใจกบัผู้ เก่ียวข้องเช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้น า
ท้องถ่ิน ถึงเหตผุลและความจ าเป็นท่ีแท้จริงในการรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
 2. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้กบัโรงเรียน
หลกัอยา่งชดัเจน 
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 3. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็มากขึน้ 
 4. หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรมีรูปแบบหรือแผนในการดูแลอาคารเรียน สถานที่ของโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง
ชดัเจนเช่น มอบให้องค์การปกครองสว่นท้องถ่ินหรือชมุชน ได้ดแูลและใช้ประโยชน์เพื่อ
สว่นรวม 
 
ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครัง้ต่อไป  
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการท าวิจยัให้กว้างขึน้ดงันี  ้
 1. ศึกษาแนวทางสูค่วามส าเร็จของโรงเรียนหลกัในการรวมโรงเรียนขนาด
เลก็ของโรงเรียนในภาคใต้ 
 2. ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็กในจงัหวดั
กระบี่อยา่งละเอียด 
 3. ศกึษาแนวทางการพฒันาประสทิธิภาพการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
ในจงัหวดักระบ่ี 
 4. ศกึษารูปแบบการพฒันาโรงเรียนขนาดเลก็ในจงัหวดักระบ่ี 
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