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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กด้านวิชาการ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ผูเ้ชีย่วชาญสำาหรบัการเขา้รว่มในการใช้เทคนิคเดลฟายไดม้าโดยการบอกตอ่ (Snow Ball Sample) จำานวน 
21 คน สว่นการแสวงหาขอ้เสนอแนะในการพัฒนาองคป์ระกอบรปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาด
เลก็ดา้นวชิาการได้จากการจดัสนทนากลุม่ผูร้ว่มสนทนา คอื ผูเ้ชีย่วชาญซึง่คดัเลอืกโดยวธิเีจาะจง จำานวน 
9 คน และประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำานวน 110 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นด้วยกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้าน
วชิาการ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 2 3 ดา้น คอื องคป์ระกอบดา้นการ
พัฒนาผลการเรียนของนักเรียน องค์ประกอบด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน และองค์ประกอบ
ดา้นการดแูลสง่ตอ่ให้ประสบความสำาเร็จในชีวติ รวมถงึตวัชีว้ดัองคป์ระกอบทัง้ 15 ขอ้ 2) การสนทนากลุม่  
พบวา่ ผู้เชีย่วชาญด้านวชิาการเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ องคป์ระกอบรูปแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาด
เลก็ดา้นวชิาการ สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอดุรธาน ีเขต 2 เหมาะสมพรอ้มไดใ้หข้อ้
เสนอแนะ 3) การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากับรูปแบบ
การบรหิารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวชิาการ สงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ี
เขต 2 อยู่ในระดับมาก 4) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านการ
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พัฒนาผลการเรียนของนักเรียน มี 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบด้านการพัฒนาคุณลักษณะของมี 6 ตัวชี้วัด 
และองค์ประกอบด้านการดูแลส่งต่อให้ประสบความสำาเร็จในชีวิตมี 4 ตัวชี้วัด 

คำ�สำ�คัญ: โรงเรียนขนาดเล็ก วิชาการ

Abstract
The purpose of study were ; 1) to determine the Academic Management on  

small school Model ; 2) to Develop of Academic Management on small school model  
Under the office of Udonthani Educational Service Area 2. The research Methodology  
consisted of four steps ; 1) Analyzing the documentary research ; 2) developing the  
academic management on small school factors and Indicators with Delphi Technique by  
verifying of 21 experts ; 3) seeking the advices and the feedbacks from nine experts in  
Udonthani using focus group discussion ; 4) evaluating the 110 school Administrators  
opinions in Udonthani. The analysis of the data was accomplished by computation of  
percentage, mean, standard deviation, median and interquartile ranges.

Based on the findings to the study; it was concluded that: 1) The group of  
experts represented the three factors were ; a) A development school Record of students ;  
b) A development attribute of student ; c) care forward successes with 15 Indicators.  
2) Based on group discussion, all experts strongly agreed with the used and Integration of three  
factors of academic management on small school Model. 3) Overall, the at 110 school  
demonstrations in Udonthani agreed with academic management on small school model 
at high level. 4) A development of academic management on small school model in the  
office of Udonthani Educational Service Area 2 ; a) A development school Record of  
students with 5 indicators ; b) A development attribute of student with 6 indicators ; c) Care 
Forward Successes with 4 indicators.

Keywords: Small schools, academic management

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กำาหนดให้มีการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา
ไทย โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(มาตรา 8 (2)) ต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอภาคกัน ในการได้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึง ต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้
จ่าย (มาตรา 10) การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และเช่ือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด (มาตรา 
22) มีการกำาหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ที่ให้ความสำาคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเพื่อรองรับ
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กระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี กำาหนดให้การศึกษาเป็นกระบวน
การเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความ
รู้ที่เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
อยา่งตอ่เนือ่งตลอดชีวติ การจดัการศกึษาต้องเปน็
ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จรยิธรรมและวฒันธรรม ในการดำารงชีวติสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยึดเขตพื้นที่การ
ศึกษา (มาตรา 37) และให้กระทรวงกระจาย
อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไป
ยังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง (มาตรา 39) สำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
และสถานศกึษาจึงตอ้งปฏิรปูงานเพ่ือรองรบัการก
ระจายอำานาจทางการศึกษา(กระทรวงศึกษาธกิาร, 
2544) การจดัการศกึษาดงักลา่ว จะตอ้งคำานงึถงึ
การมสีว่นรว่มขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และ
เอกชนเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำาหรับประชาชน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหลักการดังกล่าวตรงกับแนวคิดหลักใน
การจัดการศึกษา เพื่อทุกคนทุกฝ่าย (Education 
for All)และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา (All for Education) อันเป็นหลักการพื้น
ฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547)

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัด

จำานวน 31,770 โรงเรยีน กระจายไปทกุพืน้ทีข่อง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ตามลักษณะของชุมชนที่
โรงเรียนต้ังอยู่ในด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
จากการการรายงานของสำานักนโยบายและแผน 
พบว่า ชุมชนท่ีตั้งของโรงเรียนเป็นชุมชนขนาด
เล็ก และส่วนใหญ่อยู่ในชนบท ทำาให้โรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ในชุมชนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
ไปด้วย ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำานวน 
13,909 โรงเรียน (สำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) จึงทำาให้การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลายๆ 
ประการ และจากการรายงานการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สรุปความคิดเห็น
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดงันี ้(สำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548) ด้านการบริหาร
งานวิชาการ พบว่า 1) ขาดแคลนหนังสือเรียน 
หนังสืออ่านประกอบที่เหมาะสม 2) ขาดแคลน
สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม ทัน
สมัย 3) ครูไม่สามารถสร้างสื่อการสอน ขาด
ความรูเ้รือ่งไอซที ี(ICT) และ 4) คณุภาพการเรยีน
การสอนของนักเรียนมีปัญหาต้องเร่งพัฒนาการ
อ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์ และคำานวณผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมต่ำากว่าโรงเรียน
ขนาดอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า 1) 
ขาดแคลนบคุลากร มีครไูมค่รบชัน้แตอ่ตัราครเูกนิ
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ก.ค.ศ ทำาให้ครูรับภาระหนัก
สอนหลายระดับชั้น หลายวิชา ทำาให้ครูขาดความ
กระตอืรอืรน้ ขาดขวัญกำาลงัใจ 2) มีครสูอนไมต่รง
สาขาวิชา ไม่มีทักษะในการสอน ขาดการพัฒนา
บุคลากร รับทราบข่าวสารทางราชการได้ล่าช้า 
และ 3) ขาดสวัสดกิารดา้นทีพ่กัอาศยัมปีญัหาการ
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เดินทางที่ไกลไม่สะดวกมีความกังวลใจกับความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านการบริหารงบประมาณ 
พบว่า มีจำานวนจำากัด ได้รับจัดสรรน้อย ไม่เพียง
พอ เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส่วน
ใหญ่ใช้จำานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณ หากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความ
พรอ้มจะมโีอกาสไดร้บัความช่วยเหลือแตโ่รงเรยีน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในชุมชนท่ีขาดความ
พรอ้ม และดา้นการบรหิารทัว่ไป พบวา่ 1) อาคาร
เก่าชำารุดทรุดโทรมเนื่องจากก่อสร้างมานาน ขาด
ความปลอดภัย 2) มีอาคารไม่เพียงพอขาดห้อง
ปฏบิตักิาร สนามกีฬาทีเ่หมาะสม 3) ขาดโทรศพัท ์
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 4) บางพ้ืนที่ขาดแหล่ง
น้ำา และ 5) บางโรงเรียนมีพื้นที่มาก แต่จำานวน
นกัเรยีน คร-ูอาจารย์มน้ีอย และไมม่นัีกการภารโรง
จึงไม่สามารถดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาหลาย
ด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอนและการใช้ครู ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน อาคารเรียน งบประมาณ
แต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากในปัจจุบันการสนับสนุนด้านปัจจัยให้
โรงเรยีนขนาดเลก็ยงัทำาไมไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน 
ซึ่งหากจะทำาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ก็อาจจะ
ต้องลงทุนทางการศึกษามากกว่าน้ีอีกหลายเท่า 
และในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นในปัจจุบัน 
คงมีความเป็นไปได้น้อยมาก นอกจากน้ีเมื่อ
วิเคราะห์ถึงคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
มีคุณภาพต่ำาเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โดย
ผลจากการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน), 2550) พบว่า ผลการประเมิน
เมื่อพิจารณาตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถาน
ศึกษาขนาดเล็กมีอัตราผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาต่ำาสุด คือ เข้ารับการประเมิน
ทั้งหมด 14,389 แห่ง ผ่านการรับรองเพียง 
11,000 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.45 และไม่ผ่าน
การรับรอง 3,389 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.55 
โดยเฉพาะในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนต่ำากว่า 120 คน 
ดังนั้นควรจะมีการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่
พบวา่โรงเรยีนขนาดเลก็สว่นใหญม่ปีญัหาท่ีสำาคญั 
ดังนี้ 1) นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพ
ค่อนข้างต่ำา เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาด
อื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็ก ขาด
ความพร้อมด้านปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบช้ันเรียน
ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์ 
โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้
เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ 
ใช้จำานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร และ 
2) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ กล่าวคือมีการลงทุนค่อนข้าง
สูง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดที่ใหญ่กว่า 
เช่น อัตราส่วนครู: นักเรียนซึ่งตามมาตรฐานต้อง 
1: 25 แต่สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อัตราครู: 
นักเรียน เท่ากับ 1: 8–11 เท่าน้ัน (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547) 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเสนอกรอบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก ซึ่งเป็นนโยบายที่สำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
1) กรอบวัฒนธรรมการเรียนรู้ มีแนวทางปฏิบัติ
สำาคัญ คือ พัฒนาทักษะพื้นฐานโดยเน้นอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น จัดการห้องเรียน โดยเน้น
การเรียนการสอนแบบคละชั้นหรือบูรณาการ โดย
เฉพาะในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบช้ัน ปรับเปลี่ยน
การสอน เอ้ืออาทรต่อกันโดยการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนเสมือนบ้านรักนักเรียนเสมือนลูก และ
ตดิตามพฒันาการนักเรยีนเปน็รายบคุคล 2) กรอบ
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วฒันธรรมความรบัผดิชอบตอ่ผลงาน มแีนวปฏบิติั
สำาคัญ คือ ดำาเนินการพัฒนาคุณภาพให้มีความ
ยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของทุกโรงเรียน
เป็นรายโรง และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำาเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขเมื่อโรงเรียนปฏิบัติ
งานต่ำากว่าเป้าหมาย และ 3) กรอบวัฒนธรรม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีแนวปฏิบัติ
สำาคัญ คือ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอัตรา
ครตูอ่นกัเรยีนใหเ้หมาะสม พัฒนาคร ูและผูบ้รหิาร
โรงเรียน โดยเน้นการสร้างชุมชนวิชาชีพ(Profes-
sional Community) การพัฒนาความสามารถ
ดา้นการเรยีนการสอนคละช้ันหรอืบรูณาการ หรอื
การบริหารจัดการด้วย ICT การจำาแนกความด้อย
โอกาสของ การจัดศูนย์เครือข่ายโรงเรียน เพ่ือ
ความรว่มมือทางวชิาการและการใช้ทรพัยากรรว่ม
กัน และการรวม เลิกล้มโรงเรียน (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุดรธานี เขต 2 บริหารจัดการศึกษาในเขต
พืน้ทีบ่รกิารจำานวน 6 อำาเภอ ประกอบด้วย อำาเภอ
กมุภวาปี อำาเภอศรธีาต ุอำาเภอวงัสามหมอ อำาเภอ
โนนสะอาด อำาเภอหนองแสง และอำาเภอประจกัษ์
ศลิปาคม จำานวนนกัเรยีน ทัง้หมด 48,102 คน มี
ความตระหนกัถงึ ภารกจิสำาคญัในการพฒันาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
โดยคำานงึถงึปจัจยัทีเ่ปน็ตัวปอ้นต้องมเีพียงพอและ
มคีณุภาพ กระบวนการบรหิารและกระบวนการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนต้องมปีระสทิธิภาพ และ
ให้ความสำาคญัในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 
คน จำานวน 110 โรงเรียน ซึ่งพบว่าปัจจัยที่เป็น
ตัวป้อนมีไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ รวมทั้งมี
ปัญหาในดา้นประสทิธภิาพในกระบวนการบรหิาร

จัดการและกระบวนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้
เรียนมีระดับคุณภาพต่ำา ประกอบกับได้พิจารณา
จากข้อมูลการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนขนาด
เลก็ พบวา่ โรงเรยีนสว่นใหญ่มปีญัหาทีส่ำาคญัและ
เร่งด่วน ที่ควรได้รับการแก้ไข เรียงลำาดับความ
สำาคัญ ดังต่อไปนี้ (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2, 2557) 1) ปัญหา
ด้านคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษซึ่งมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต่ำากว่า
เป้าหมาย 2) ปัญหาด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหาร
งานวิชาการ พบว่า ปัญหาสำาคัญและควรที่จะ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ 
การยกระดับผลการเรียนของนักเรียน การจัดทำา
แผนการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล การ
พัฒนาบุคลากรด้านการสอน สื่อการเรียนรู้ และ
ห้องสมุด 3) ปัญหาด้านงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนที่ไม่เพียงพอ การขาดแคลนครุภัณฑ์ที่ใช้
สนับสนุนการสอน และ4) ปัญหาด้านปัจจัยพื้น
ฐานทีส่ง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 
ไดแ้ก ่การขาดแคลนหอ้งเรยีน อาคารเรยีนเกา่และ
ชำารุด ช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไม่ทั่วถึง 

จากสภาพปัญหาการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กดังที่กล่าวข้างต้นสะท้อนให้
เห็นว่าในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อดุรธาน ีเขต 2 ยงัไมป่ระสบความสำาเรจ็เทา่ทีค่วร
หากตอ้งการทีจ่ะแกป้ัญหาอย่างจริงจัง สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาควรวิเคราะห์นโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธกิาร และสำานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้
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กำาหนดเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติในระดับสถาน
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกฝ่ายโดย
เฉพาะผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง (Stakeholders) 
กับการบรหิารจดัการและรบับรกิารการศกึษาจาก
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีควรมีส่วนร่วมใน
การกำาหนดรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเลก็ทีเ่หมาะสมตามบรบิทของสำานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็
ด้านวิชาการ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เพื่อหาทางเลือกใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรยีนขนาดเลก็ทัง้
การบรหิารโดยภาพรวม และการบริหารตามกรอบ
การกระจายอำานาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ให้เป็นไปตามหลักการ และเป้าหมายการจัดการ
ศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เพ่ือให้หน่วยงานทางการศกึษาสามารถนำารปูแบบ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนำาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 

2. เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

กรอบแนวคิดการวิจัย

รูปแบบก�รบริห�ร
จัดก�รโรงเรียน

ขน�ดเล็ก
ด้�นวิช�ก�ร

ก�รพัฒน�ผลก�รเรียนของนักเรียน
1. เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น
2. เน้นการเรียนการสอนแบบคละชั้น/บูรณาการ
3. เน้นบทบาทความเป็นมืออาชีพของครู
4. เน้นการจัดบรรยากาศห้องเรียนเสมือนบ้าน
5. เน้นการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล

ก�รพัฒน�คุณลักษณะของนักเรียน
1. สอนให้เด็กมีความมั่นใจในการเรียน
2. สอนให้เด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. สอนให้เด็กมีความเอื้ออาทรต่อกัน
4. ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์
5. ส่งเสริมให้เด็กมีความรักชาติ
6. ส่งเสริมให้เด็กรักวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ก�รดูแลส่งต่อให้ประสบคว�มสำ�เร็จในชีวิต
1. ติดตามพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
4. ครูแต่ละระดับชั้นต่างมีข้อมูลของเด็กทุกคน
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วิธีดำาเนินการวิจัย
รูปแบบก�รวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร/แนวคิด
ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสถาน
ศึกษาขนาดเล็กเพื่อกำาหนดองค์ประกอบรูปแบบ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยว
กับรูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้าน
วชิาการ ใหผู้เ้ชีย่วชาญจำานวน 21 คน แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 3 รอบ

ขั้นตอนที่ 3 จัดสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กด้านวิชาการเพื่อรับข้อเสนอแนะการ
ดำาเนินการจัดทำารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความคิดเห็น โดย
ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 
จำานวน 110 คน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบ
ดว้ย ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มคีณุสมบตัคิอืมีอายุตัง้แต ่40 
ปี ขึ้นไป มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตัง้แต ่10 ปี ขึน้ไป สำาหรบัการเขา้รว่มใน
การใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กลุ่ม
ตวัอยา่งเหลา่น้ีไดม้าโดยการบอกตอ่ (Snow Ball) 
จำานวน 21 คน ส่วนการแสวงหาข้อเสนอแนะใน
การพฒันาองคป์ระกอบรปูแบบการบรหิารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการได้จากการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ร่วม

สนทนา คือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive Sampling)จำานวน 9 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ฉบับ
ที่ 1 ใช้วิธีคำานวณหาค่าร้อยละ โดยคัดเลือกข้อ
ที่มีผู้ตอบสอดคล้องกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
นำามาสร้างเป็นแบบสอบถาม ฉบับที่ 2 สำาหรับ
แบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ
ด้วยค่ามัธยฐานและหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
โดยพิจารณาเลือกข้อความที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 
3.50 ขึ้นไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1.50 
ลงมา นำาไปกำาหนดเป็นองค์ประกอบรูปแบบการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ

สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ประกอบรูปแบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจำานวน 21 
คน ให้ความเห็นด้วยกับองค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน องค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน และองค์
ประกอบดา้นการดแูลสง่ตอ่ใหป้ระสบความสำาเรจ็
ในชีวิตมี รวมถึงตัวชี้วัดองค์ประกอบทั้ง 15 ข้อ 

2. การสนทนากลุ่ม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิชาการทั้ง 9 คน เห็นสอดคล้องกันว่า องค์
ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กด้านวิชาการ สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เหมาะสมดี 
พร้อมได้แสดงคำาแนะนำาและข้อเสนอแนะ
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3. การประเมนิความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาด้านวิชาการทั้ง 110 คน พบว่า ทุก
คนเหน็ดว้ยองคป์ระกอบรปูแบบการบรหิารจดัการ
โรงเรียนขนาดเลก็ด้านวชิาการสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดย
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

4. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีองค์

ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน มี 5 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาคุณลักษณะของมี 6 
ตัวชี้วัด และองค์ประกอบด้านการดูแลส่งต่อให้
ประสบความสำาเร็จในชีวิตมี 4 ตัวชี้วัด 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสรุป
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้านวิชาการ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดังภาพ 1 ได้ดังนี้

รูปแบบก�รบริห�รจัดก�ร
โรงเรียนขน�ดเล็ก

ด้�นวิช�ก�ร

องค์ประกอบ
ด้านการพัฒนาผลการ

เรียนของนักเรียน

องค์ประกอบ
ด้านการพัฒนา
คุณลักษณะของ

นักเรียน

องค์ประกอบ
ด้านการดูแลส่งต่อให้
ประสบความสำาเร็จใน

ชีวิต

ตัวชี้วัด
1. เน้นการอ่านออก เขียนได้

คิดเป็น
2. เน้นการเรียนการสอน

แบบคละชั้น/บูรณาการ
3. เน้นบทบาทความเป็นมือ

อาชีพของครู
4. เน้นการจัดบรรยากาศ

ห้องเรียนเสมือนบ้าน
5. เน้นการติดตามพัฒนาการ

นักเรียนเป็นรายบุคคล

ตัวชี้วัด
1. ติดตามพัฒนาการ

นักเรียนเป็นรายบุคคล
2. ติดตามความก้าวหน้าของ

นักเรียน
3. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
4. ครูแต่ละระดับชั้นต่างมี

ข้อมูลของเด็กทุกคน

ตัวชี้วัด
1. สอนให้เด็กมีความมั่นใจ

ในการเรียน
2. สอนให้เด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่

เรียน
3. สอนให้เด็กมีความเอื้อ

อาทรต่อกัน
4. ส่งเสริมให้เด็กมีความ

ซื่อสัตย์
5. ส่งเสริมให้เด็กมีความรัก

ชาติ
6. ส่งเสริมให้เด็กรักวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย
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จากภาพ 1 พบว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลการเรียนของ
นกัเรยีน มี 5 ตัวชีวั้ด องค์ประกอบด้านการพัฒนา
คุณลักษณะของมี 6 ตัวช้ีวัด และองค์ประกอบ
ด้านการดูแลส่งต่อให้ประสบความสำาเร็จในชีวิต
มี 4 ตัวชี้วัด 

อภิปรายผล
จากศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้านวิชาการ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อดุรธาน ีเขต 2 ผูศ้กึษาได้นำาขอ้คน้พบมาอภปิราย 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กด้านวิชาการ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีองค์
ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาผลการเรียนของนักเรียน มี 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1)เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 2) 
เน้นการเรียนการสอนแบบคละชั้น/บูรณาการ 3) 
เน้นบทบาทความเป็นมืออาชีพของครู 4) เน้น
การจัดบรรยากาศห้องเรียนเสมือนบ้าน และ5) 
เน้นการติดตามพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาคุณลักษณะของมี 6 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สอนให้เด็กมีความมั่นใจในการ
เรียน 2) สอนให้เด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) สอน
ให้เด็กมีความเอื้ออาทรต่อกัน 4) ส่งเสริมให้เด็ก
มีความซ่ือสัตย์ 5) ส่งเสริมให้เด็กมีความรักชาติ 
และ6) ส่งเสริมให้เด็กรักวิถีชีวิตประชาธิปไตย
และองค์ประกอบด้านการดูแลส่งต่อให้ประสบ
ความสำาเร็จในชีวิตมี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1)ติดตาม
พฒันาการนักเรยีนเปน็รายบุคคล 2) ติดตามความ

กา้วหนา้ของนกัเรยีน 3) สง่เสรมิความสมัพนัธอ์นั
ดรีะหว่างโรงเรยีนกับบา้นและ4) ครแูตล่ะระดบัชัน้
ต่างมีข้อมูลของเด็กทุกคน จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการมีความคิดเห็นด้วย
กับองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เพราะการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เลก็หวัใจสำาคญัคอืการบรหิารดา้นวชิาการ โดยจะ
ตอ้งพฒันาคณุภาพนกัเรยีนดา้นการเรยีนการสอน 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการดูแลส่ง
ต่อนักเรียนให้มีความสำาเร็จในชีวิตไปพร้อมๆกัน
ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนานักเรียนได้อย่าง
รอบด้าน สอดคล้องกับวิโรจน์ จันทสิงค์ (2542) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็กที่ไดัรับรางวัลพระราชทาน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีโรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สังกัด
สำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัย พบว่า งานด้านวิชาการ มีการกำาหนด
แผนเพื่อจัดการเรียนการสอน มีการประชุมครู
มุ่งเน้นให้ครูทุกคนจัดทำาแผนการสอน บันทึก
การสอน การใช้สื่อ สอนซ่อมเสริม การศึกษาค้น 
คว้าด้วยตนเอง มีการวัดและประเมินผลโดยการ
ระดมสมองจากครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออก
ข้อสอบ สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และคณะ 
(2547) ได้วิจัยเร่ืองการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การปฏริปู การเรยีนรูท้ัง้โรงเรยีน พบว่า ดา้นความ
รูว้ชิาการ ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหาความรู้
และทักษะการทำางาน ลักษณะความเป็นพลเมือง
ดี และความสามารถทางการคิดเชิงสังคมและ
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฟราย เคทเทอริคจ์ 
และมาร์แชล (Fry, Ketteridge, and Marshall. 
2009: 68) ให้ความหมายของการบริหารงาน
วิชาการ หมายถึง การดำาเนินกิจกรรมทุกชนิดใน
สถานศึกษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาและปรบัปรงุ
แก้ไขการเรียนการสอนของนักเรียนให้ได้ผลดี มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วยงานหลาย
อย่าง เชน่ การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีน และ
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การพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน เป็นต้น

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลการ
เรียนของนักเรียน มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1)เน้นการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น 2) เน้นการเรียนการ
สอนแบบคละชัน้/บรูณาการ 3) เนน้บทบาทความ
เป็นมืออาชีพของครู 4) เน้นการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนเสมือนบ้าน และ5) เน้นการติดตาม
พัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล จากความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ มีความ
คิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านการพัฒนาผล
การเรียนของนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้เชี่ยวชาญเรียงลำาดับความสำาคัญเป็น
ลำาดับ 3 ทั้งนี้เพราะ การพัฒนาผลการเรียนเป็น
หน้าที่สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กและผู้บริหาร และครูจะต้อง
ถือเป็นหน้าที่หลักในการพัฒนานักเรียนด้านผล
การเรียน และมีนโยบายที่เน้นการอ่านออก เขียน
ได้ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียน และจากการสนทนากลุ่มได้
มีประเด็นในการให้พัฒนาต่อไปในด้านการเน้น
นักเรียนเรื่องการอ่านคล่อง และเขียนคล่อง การ
สร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ ครูควรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรสร้างหลักสูตรใน
การพัฒนาครูที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ นโยบายการ
สร้างครูควรสอดคล้องกันทั้งในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ควรส่งเสริมให้
นักเรียนรักโรงเรียนเหมือนบ้านตนเอง รูปแบบ
ของการจัดห้องเรียนต้องชัดเจน เหมาะสมกับวัย 
และโรงเรียนต้องติดตามนักเรียนในช้ันเรียนเป็น
รายบุคคล สอดคล้องกับนรัิชกร ทองนอ้ย (2556: 
บทคดัยอ่) ศกึษาเรือ่ง การพัฒนาระบบการบรหิาร
งานวิชาการที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนประถม
ศึกษา กล่าวว่าครูต้องมีความเข้าใจในหลักสูตร
แกนกลางการจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 
2551สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟอเรสท์ และ

กินเซอร์ (Forest and Kinser. 2002: 1) ได้ให้
ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมาย
ถึง งานที่จะต้องรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหาร
และการส่งเสริมการจัดทำาหลักสูตรการสอน และ
การจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับชัยสิทธิ์ เลิศ
ไกร (2548) ได้วิจัยการศึกษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการดำาเนินการตามโครงการยก
ระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากำาแพงเพชร เขต 2 ผลการ
วิจัย พบว่า การยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็ก ด้านการจัดหาหนังสือห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
การเรียนการสอน รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัด
ทำาแผนพัฒนาคุณภาพและสอดคล้องกับแนวคิด
ของประกอบ กุฎโพธิ์ (2545: 12) ได้กล่าว
ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นการใช้ทรัพยากร
ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา ในการ
ดำาเนินงานปรับปรุงพัฒนากิจกรรมทุกอย่าง ที่ส่ง
ผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ให้มีประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียนนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสมเดช สีแสง 
(2550) ได้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
ผลการวจัิย พบว่า โรงเรยีนขนาดเลก็มปีญัหาดา้น
การบริหารจัดการเกี่ยวกับมีครูไม่ครบชั้นเรียน ไม่
ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีภารกิจงาน
นอกเหนือจากการสอนและจัดกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาด้านการเรียน
การสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ครบ
ตามหลกัสตูรทีก่ำาหนด ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ตกตา่งกนั 
ขาดแหล่งการเรียนรู้และสื่อการสอน ปัญหาด้าน
ปัจจัยความพร้อม ได้แก่ สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษายังสอดคล้องกับ
กริฟฟิน (Griffin, 2001) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ
การจดัโครงสรา้งโรงเรยีนขนาดเลก็ทีจ่ดัโครงสรา้ง
ทางการบรหิารซอ้นอยูใ่นโรงเรยีนมธัยมขนาดใหญ่
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ว่าโรงเรียนขนาดเล็กน้ีจะดำาเนินการได้ดีถ้าได้
ดำาเนินการตามขั้นตอน 8 ขั้น คือ 1) สร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 2) ให้โรงเรียน
ได้มีโอกาสในการสรรหาครูด้วยตนเอง 3) เน้น
หลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมตัวครู และเตรียมการ
เรียนการสอน 4) เน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเนื้อหาที่หลากหลาย5) จัดตาราง
การเรียนแบบยืดหยุ่นตามกิจกรรมการสอน 6)
ครจูดัการเรยีนการสอนโดยการคำานงึถงึเปา้หมาย
ของโรงเรียน 7) ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
โรงเรียน และ8) การวัดและประเมินผลดำาเนิน
การอย่างต่อเนื่องและเน้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัว
นักเรียน

3 .  อ งค์ ป ระกอบ ด้ านการพัฒนา
คุณลักษณะของมี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สอนให้
เด็กมีความมั่นใจในการเรียน 2) สอนให้เด็กมี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) สอนให้เด็กมีความเอื้ออาทร
ต่อกัน 4) ส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์ 5) ส่ง
เสริมให้เด็กมีความรักชาติ และ6) ส่งเสริมให้เด็ก
รักวิถีชีวิตประชาธิปไตย จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ มีความคิดเห็นด้วย
กับองค์ประกอบด้านการพัฒนาผลการเรียนของ
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยผู้
เชีย่วชาญเรยีงลำาดบัความสำาคัญเปน็ลำาดับ 1 ทัง้นี้
เพราะการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนเป็นสิ่ง
จำาเป็นอย่างยิ่งในสภาพปัจจุบันเพราะนักเรียน
ที่ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็จะไม่ประสบ
ความสำาเรจ็ในการเรยีน และจากการสนทนากลุม่
ได้มีประเด็นในการให้พัฒนาต่อไปในด้านการส่ง
เสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยครู
เป็นผู้แนะนำาแนวทาง และการส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรักสามัคคีต่อกันสอดคล้องกับจินตนา 
เสนคำา (2550) ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่ง
ผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปแบบที่

เป็นสาเหตุทางตรงต่อประสิทธิภาพการสอนของ
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ คุณลักษณะของผู้
เรยีน การใชส้ือ่การสอน และบรรยากาศในชัน้เรยีน 
สอดคลอ้งกับกระทรวงศกึษาได้จดัทำาแผนงานและ
โครงการทีจ่ะตอ้งเรง่ดำาเนนิการปกีารศกึษา 2557 
ตามแนวนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
(คสช.) ในเรือ่งการศกึษามคีา่นยิมหลกัของคนไทย 
12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. (1) มีความ
รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์เสีย
สละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วน
รวม (3) กตญัญตูอ่พอ่แมผู้่ปกครอง ครบูาอาจารย ์
(4) ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง 
และทางอ้อม (5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงาม (6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวัง
ดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน (7) เข้าใจเรียนรู้
การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่ถูกต้อง (8) มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้กัการเคารพผู้ใหญ่ (9) มสีตริูต้วั 
รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดำารัสของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10) รู้จักดำารงตนอยู่โดยใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้
ใช้เม่ือยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจก
จ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี (11) มีความเข้ม
แขง็ทัง้ร่างกาย และจติใจ ไมย่อมแพต้อ่อำานาจฝ่าย
ต่ำา หรือกเิลส มคีวามละอายเกรงกลัวตอ่บาปตาม
หลักของศาสนา และ (12) คำานึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชน
ไทยมีจิตสำานึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทย
และประเทศไทยในอดีต มีความสำานึกในการ
ตอบแทนคุณของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในหนา้ท่ีของพลเมอืง เพือ่ใหเ้ปน็คนมรีะเบยีบวินยั 
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ซื่อสัตย์ เคารพกฎหมาย และปลูกฝังให้เป็นคนรัก
ประชาธิปไตย เพือ่เปน็พลงัอำานาจของชาต ิในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4.องค์ประกอบด้านการดูแลส่งต่อให้
ประสบความสำาเร็จในชีวิตมี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
1)ติดตามพัฒนาการนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) 
ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน 3) ส่งเสริม
ความสัมพนัธอ์นัดรีะหวา่งโรงเรยีนกบับา้นและ4) 
ครูแต่ละระดับชั้นต่างมีข้อมูลของเด็กทุกคนจาก
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทางด้านวิชาการ มี
ความคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านการพัฒนา
ผลการเรยีนของนกัเรยีนมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้เชี่ยวชาญเรียงลำาดับความสำาคัญเป็น
ลำาดับ 2 ทั้งนี้เพราะการดูแลส่งต่อนักเรียนเป็น
สิง่ทีน่กัเรยีนโรงเรยีนจะตอ้งดแูลเอาใจใสน่กัเรยีน
เพื่อท่ีจะหาท่ีเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 แก่นักเรียนหรือติดตามนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษา
ต่อเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนให้ทันเพราะนักเรียน
ที่ออกกลางคัน หรือไม่ศึกษาต่อยังถือว่ายังไม่
สำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ ผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องดูแลเอาใจใส่และสร้างความร่วมมือกับครู
สอดคลอ้งกับกมล ภูป่ระเสรฐิ (2545: 6-8) กลา่ว
วา่งานวชิาการกม็กีระบวนการบริหาร ผูบ้ริหารงาน
วิชาการแต่ละงาน และผู้บริหารสูงสุดของสถาน
ศึกษาต้องตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้นำาที่จะ
ต้องส่งเสริม สนับสนุน เชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุก
คนปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ไม่ใช่ผู้นำาที่คอย
สั่งการแต่เพียงอย่างเดียว การสร้างความรู้สึกที่ดี
และสร้างความศรัทธาต่องานเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญ
ที่จะทำาให้งานนั้นบรรลุผลสำาเร็จเป็นอย่างดี และ
จากการสนทนากลุ่มได้มีประเด็นในการให้พัฒนา
ต่อไปในด้านโรงเรียนต้องติดตามการศึกษาต่อ
เมื่อนักเรียนสำาเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล มีการ
ส่งต่อและประสานงานกับโรงเรียนที่นักเรียนย้าย
ไป ควรตดิต่อสือ่สารกบัผูป้กครองอยา่งสม่ำาเสมอ 

ควรสรา้งเครอืขา่ยผูป้กครองชัน้เรยีนใหเ้ขม้แขง็ ครู
ต้องส่งต่อข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อ
เนื่องเพื่อการติดตามและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
และผู้บริหารควรให้ความสำาคัญกับข้อมูลของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลสอดคล้องกับถวิล แพงยา 
(2550) ที่ได้ศึกษาสภาพและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ 
พบว่า ต้องดำาเนินการพัฒนาในด้านการส่งเสริม
ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ด้านการประสาน
ความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษา
และองคก์รอืน่ และดา้นการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
งานวิชาการกแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วย
งานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นิภาภัทร วรรณาลัย (2553) ได้ศึกษาปัญหาและ
แนวทางแก้ไขการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาปราจนีบุรผีลการวจิยัพบว่า โรงเรยีนทีชุ่มชน
มสีว่นร่วมนอ้ยจะมปีญัหามากกว่าโรงเรยีนท่ีมีสว่น
ร่วมมาก และแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก มีการส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนมีส่วน
ร่วมและระดมทรัพยากรในด้านการวางแผน การ
จัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอำานวยการ 
การประสานงาน สอดคล้องกับกริฟฟิน (Griffin, 
2001) ท่ีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดโครงสร้าง
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดโครงสร้างทางการบริหาร
ซ้อนอยู่ในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ว่าโรงเรียน
ขนาดเลก็นีจ้ะดำาเนนิการไดด้ถีา้ไดด้ำาเนนิการตาม
ขั้นตอน 8 ขั้น คือ 1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 2) ให้โรงเรียนได้มีโอกาสใน
การสรรหาครูด้วยตนเอง 3) เน้นหลักสูตรเกี่ยว
กับการเตรียมตัวครู และเตรียมการเรียนการสอน 
4) เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เน้ือหาที่หลากหลาย5) จัดตารางการเรียนแบบ
ยืดหยุ่นตามกิจกรรมการสอน 6)ครูจัดการเรียน
การสอนโดยการคำานงึถงึเปา้หมายของโรงเรยีน 7) 
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ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน และ8) 
การวัดและประเมินผลดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง
และเน้นท่ีผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวนักเรียนนอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับบาร์นฮาร์ท (Barnhart, 2001) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่จะทำาให้การจัดการ
ศึกษาล้มเหลวเมื่อพิจารณาจำาแนกโรงเรียนเป็น 
3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดเล็ก, โรงเรียนที่อยู่
ชนบท และโรงเรียนที่มีความพร้อมทางทรัพยากร
บริหารผลปรากฏว่าผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนจะ
ดำาเนินการทีจ่ะสนับสนนุการจดัการเรยีนการสอน 
บ้างแต่ก็เฉพาะโรงเรียนของตัวเองเท่านั้น 

 ข้อเสนอแนะ
1.	 ข้อเสนอแนะจ�กก�รวิจัย	

1.1 ข้อคำาถามมีความกระชับ แต่ยัง
จำาเป็นต้องมีการอธิบายเพ่ิมเติมในบางประเด็น 
และรับคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุง
เครือ่งมอืท่ีใชใ้นการศกึษาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
และเหมาะสม

1.2 เนื่องจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมี
หลายประเดน็ เพราะมนีกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นวชิาการทีม่ปีระสบการณใ์นการทำางานหลายปี
มจีำานวนหลายทา่น จงึทำาใหไ้ด้รบัแนวคดิมากมาย
จากการสนทนากลุ่ม ทั้งนี้ผู้ศึกษาจำาเป็นต้องคัด
ส่วนที่เป็นประเด็นสำาคัญมาใช้เท่านั้น

1.3 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะที่
ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารโรงเรียนขนาด
เลก็ดา้นวิชาการทีย่งัตอ้งมกีารปรบัปรงุโดยเฉพาะ
การบริหารวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องต้องตระหนักถึง
ปญัหา และรว่มมอืกนัหาทางนำานโยบายทีก่ำาหนด
ไว้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอ
แนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กด้านวิชาการนำามาปรับปรุงและพัฒนาเสมอ 

2.	 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาเจาะลึกในการนำานโยบาย
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กวิชาการไปปฏิบัติของผู้
บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา

2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาองค์
ประกอบที่จะส่งผลให้การบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กด้านวิชาการประสบความสำาเร็จเมื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2.3 ควรมีการศึกษาการบูรณาการรูป
แบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กด้าน
วิชาการเพื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับโลก
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