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บทคดัย่อ   
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศกึษาสภาพปจัจุบนัปญัหาการบรหิารจดัการ
รว่มกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  
1  2)  ศกึษาปญัหาการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  และ  3)  พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการร่วมกนั
ของโรงเรยีนขนาดเล็ก  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  
โดยใชก้ารวจิยัเชงิคุณภาพ  ประกอบดว้ย  2  ระยะ  คอื  ระยะที ่ 1  เป็นการศกึษาสภาพปจัจุบนั
และปญัหาการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  ระยะที ่ 2  การร่างรปูแบบ/พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการ
ร่วมกนัของ  โรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  
เขต  1  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัระยะที่  1  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ านวน  19  คน  
คร ู จ านวน  69  คน  และกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนขนาดเลก็ที่มกีารบรหิาร
จดัการร่วมกนั  จ านวน  133  คน  ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง  ระยะที่  2  ได้แก่  
ผูท้รงคุณวุฒยินืยนัรปูแบบ  จ านวน  8  คน  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารหรอืผูร้บัผดิชอบการบรหิารจดัการ
ร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็ระดบัเขตพื้นทีก่ารศกึษา  จ านวน  4  คน  ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขนาดเลก็ทีม่กีารบรหิารจดัการร่วมกนั  จ านวน  4  คน  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ประกอบดว้ย  แบบสอบถาม  จ านวน  2  ฉบบั  ซึง่มคี่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ของสภาพปจัจุบนั
การบรหิารจดัการรว่มกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  ตัง้แต่  0.40  ถงึ  0.86  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้
ของสภาพปญัหาการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  ตัง้แต่  0.46  ถงึ  0.88  ค่า
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ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของสภาพปจัจุบนัการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเล็ก  เท่ากบั  
0.96  ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัของ  สภาพปญัหาการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  
เท่ากบั  0.97  และแบบสมัภาษณ์  จ านวน  2  ฉบบั  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่  รอ้ย
ละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ส่วนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใชว้ธิวีเิคราะหข์อ้มลู
เชงิพรรณนา 
 ผลการวจิยัพบว่า 
  1.  สภาพปจัจุบนัการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  โดยรวมมกีารด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก   
  2.  ปญัหาการบรหิารจดัการรว่มกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  โดยรวมอยูใ่นระดบัน้อย 
  3.  รูปแบบการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  ประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบหลกั  55  
องคป์ระกอบย่อย  ไดแ้ก่  1)  การบรหิารจดัการทัว่ไป  จ านวน  8  องคป์ระกอบย่อย  2)  การ
บรหิารจดัการบุคลากร  จ านวน  12  องคป์ระกอบย่อย  3)  การบรหิารจดัการวชิาการ  จ านวน  
19  องคป์ระกอบย่อย  4)  การบรหิารการเงนิ  พสัดุ  ทีด่นิ  อาคารสถานทีแ่ละสนิทรพัยอ์ื่น  ๆ  
จ านวน  9  องคป์ระกอบย่อย  และ  5)  การบรหิารจดัการสวสัดภิาพและสวสัดกิาร  จ านวน  7  
องคป์ระกอบยอ่ย 
 
ค าส าคญั  :   รปูแบบการบรหิารจดัการรว่มกนั,  โรงเรยีนขนาดเลก็ 
 

Abstract 
 The  purposes  of  this  study  were:  1)  to  examine  current  conditions  of  
cooperative  administration  at  small  schools  under  the  jurisdiction  of  Mahasarakham  
Primary  Educational  Service  Area  Office  1,  2)  to  examine  problems  of  cooperative  
administration  at  small  schools  under  the  jurisdiction  of  Mahasarakham  Primary  
Educational  Service  Area  Office  1,  and  3)  to  develop  the  cooperative  
administration  model  of  the  schools  under  the  jurisdiction  of  Mahasarakham  
Primary  Educational  Service  Area  Office  1.  This  study  was  a  qualitative  study  
conducted  in  two  phases.  Phase  1  concerned  with  studying  current  conditions  
and  problems  of  cooperative  administration  at  the  small  schools  under  the  
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jurisdiction  of  Mahasarakham  Primary  Educational  Service  Area  Office  1.  Phase  2  
dealt  with  designing/  developing  patterns  of  cooperative  administration  at  the  small  
schools  under  the  jurisdiction  of  Mahasarakham  Primary  Educational  Service  Area  
Office  1.  The  samples  of  this  study  included  19  school  administrators,  69  
teachers  and  133  committees  from  different  small  schools  that  joined  hand  in  
cooperative  administration  in  the  area.  The  samples  were  chosen  using  the  
purposive  sampling  technique.  In  phase  2,  eight  qualified  persons  were  asked  to  
help  evaluate  the  model  designed,  comprising  4  administrators  /responsible  
persons  involved  in  cooperative  administration  of  small  schools,  and  other  4  
administrators  from  schools  that  took  part  in  the  same  cooperative  program.  The  
research  instruments  included  a  questionnaire  and  an  interview  form,  and  a  
questionnaire  which  obtained  index  of  discrimination  regarding  current  conditions  of  
cooperative  administration  at  small  schools  =  0.40  –  0.86,  index  of  discrimination  
concerning  problems  of  cooperative  administration  at  small  schools  =  0.46  –  0.88,  
index  of  reliability  for  current  conditions  of  cooperative  administration  at  small  
schools  =  0.96  and  index  of  reliability  for  problems  of  cooperative  administration  
at  small  schools  =  0.97.  The  statistics  used  comprised  percentage,  mean  and  
standard  deviation.  Data  gained  from  the  interviews  were  analyzed  by  descriptive  
analysis.   
 The  results  of  the  research  were  as  follows  :   
  1.  Upon  the  investigation  of  current  conditions,  it  was  revealed  that  
cooperative  administration  by  the  small  schools  under  the  jurisdiction  of  
Mahasarakham  Primary  Educational  Service  Area  Office  1  was  found  at  a  high  
level. 
  2.  Problems  of  cooperative  administration  by  the  small  schools  under  
the  jurisdiction  of  Mahasarakham  Primary  Educational  Service  Area  Office  1  were  
at  a  low  level. 
  3.  The  cooperative  administration  model  by  the  small  schools  under  
the  jurisdiction  of  Mahasarakham  Primary  Educational  Service  Area  Office  1  
comprised  5  main  components  and  55  sub-components  as  follows:  Main  
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Component  1:  General  Management  consisting  of  8  sub-components;  Main  
Component  2:  Personal  Management  comprising  12  sub-components;  Main  
Component  3:  Academic  Management  and  Administration  covering  19  sub-
components;  Main  Component  4:  Finance  Supply  Land  and  Properties  composed  
of  9  sub-components;  Main  Component  5:  Welfare  and  Promotion  Management  
comprising  7  sub-components.   
 
Keywords  :   The  Cooperative  Administration  Model,  small  schools 

บทน า 
 ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  และที่แก้ไขเพิม่เติม  (ฉบบัที่  2)  
พ.ศ.  2545  มคีวามมุ่งหมายที่จะจดั
การศกึษา  เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ทีส่มบรูณ์  เป็นคนด ี มคีวามสามารถและอยู่
ร่ ว ม กับ สั ง ค มอ ย่ า ง มีค ว า มสุ ข   ก า ร
ด าเนินงานตามแนวทางการปฏริูปการศกึษา
ใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ  โดย
ยดึเงื่อนไขและหลกัการส าคญัของการปฏริูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   4  
อย่าง   และหนึ่ ง ในหลักการนั ้นคือการ
กระจายอ านาจ  (Decentralization)  มาตรา  
39  ก าหนดสาระส าคญัใหก้ระทรวงกระจาย
อ านาจด้านการ  บริหารและจดัการศึกษา
ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหาร
งบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  
และดา้นการบรหิารทัว่ไป  ใหค้ณะกรรมการ
ส านักงานเขตพื้นฐานและสถานศึกษา
โดยตร ง   ( ส า นั ก ง านคณะก ร รมก า ร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2550  :  1)  ดงันัน้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาจงึ
มีภารกิจเร่งด่วนในการปฏิบัติงานเพื่ อ
ส่งเสริมให้ระบบการศึกษาเป็นระบบที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  ควบคู่กันไป  
หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง  คอื  ต้องส่งเสรมิ  
สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถด าเนินการ
พฒันาคุณภาพนกัเรยีนใหไ้ดม้าตรฐานตามที่
หลกัสูตรก าหนด  ภายใต้การใช้ทรพัยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  เพื่อรองรบันโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั ้น
พืน้ฐาน.  2554  :  1)  โดยเฉพาะโรงเรยีน
ขนาด เล็กที่ มีอยู่ จ านวนมาก   จึง ได้มี
แนวนโยบายการบรหิารจดัการร่วมกนัของ
โรงเรียนขนาดเล็กตามยุทธศาสตร์และ
มาตรการการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง  (พ.ศ.  2552-2561)  (ส านักนโยบาย
และแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  2554  :  5
ดังจะเห็นได้จากจุดเน้นด้านการบริหาร
จดัการ  สถานศกึษาและส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา  ทีบ่รหิารจดัการโดยเน้นการ  มี
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ส่วนร่วม  และมคีวามรบัผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน  สถานศึกษาบรหิารจดัการโดย
มุ่งการมีส่วนร่วม  ความรบัผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน  เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
นกัเรยีน  สรา้งความเชื่อมัน่แก่ 
ผูใ้ชบ้รกิารและสงัคม  (กระทรวงศกึษาธกิาร.  
2557  :  46-47)   
 การบริหารจัดการร่ วมกันของ
โรงเรยีนขนาดเล็กเป็นนโยบายที่ส านักงาน
คณะก ร รมก า ร ก า รศึ กษ า ขั ้นพื้ น ฐ า น
ด าเนินการ  เพื่อลดจ านวนโรงเรยีนขนาด
เล็กให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของพื้นที่
น าไปสู่การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ร อ ง รับ น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ก า รขับ เ คลื่ อนการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  และมาตรการ
บ ริ ห า ร จัด ก า ร เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง  
คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ  (คปร.)  โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานได้
ก าหนดภาพความส าเร็จของการบริหาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนไว้  คอื  1)  ดา้น
ประสิทธิภาพ  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ลดลงเหมาะสมกบัความจ าเป็นของพืน้ที่การ
บริหารจดัการทรพัยากรมีความสมดุลและ
สอดคล้องกับภารกิจ  การบริหารจัดการ
ทรพัยากรด้านการศกึษามปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธผิล  2)  ดา้นคุณภาพ  โรงเรยีน
มคีุณภาพไดม้าตรฐาน  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนจากการทดสอบระดบัชาติสูง

กว่าค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ  3)  ดา้นโอกาส
ทางการศึกษา  เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้ในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  (ส านัก
นโยบายและแผนการศึกษาขัน้พื้นฐาน .  
2554  :  7) 
 ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  มี
ภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน
อย่างทัว่ถงึและมคีุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  มีโรงเรียนในสังกัด  
จ านวน  202  โรงเรียน  ในปีการศึกษา  
2556  (ขอ้มูล  ณ  วนัที่  10  มถุินายน  
2556)  เป็นโรงเรยีนขนาดเล็กที่มนีักเรยีน  
120  คนลงมา  จ านวน  135  แห่ง  คดิเป็น
รอ้ยละ  66.83  ของจ านวนโรงเรยีนทัง้หมด  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1.  2556  :  8)  การ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็น
ปญัหาที่ท้าทายเพราะโรงเรยีนขนาดเล็กมี
จ านวนมากและมีแนว โ น้มสู งขึ้นทุ ก ปี  
เนื่ องจากประชากรวัยเรียนลดจ านวนลง  
และค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนใน
เมอืง  การมโีรงเรยีนขนาดเล็กจ านวนมาก  
ท าให้การจดัการศึกษาไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพและประ เมินประสิทธิภาพได้
เพียงพอ  กล่าวคือ  เกิดการใช้ทรพัยากร
อย่างไม่คุ้มค่า  มีข้อจ ากัดด้านการใช้ครู  
หรือไม่สามารถจดัครูได้ครบชัน้  และขาด
แคลนสื่อเทคโนโลยทีางการศกึษา  ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาจงึลดลง  (ส านักงานเขต



391 
              วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                                                                  ปีที ่9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558 
              Journal of Education, Mahasarakham University                                                               Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  1.  2556  :  1-2  )  ผูว้จิยัในฐานะ
ครูผูส้อนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาว่าการบรหิารจดัการ
ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม  ศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1  มีรูปแบบอย่างไร  
และเป็นขอ้สนเทศส าหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็  
แ ล ะ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เป็น
แนวทางในการพฒันาและก าหนดนโยบาย
วางแผนพฒันาโรงเรยีนขนาดเล็กในสงักัด
ต่อไป  
   

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  ศกึษาสภาพปจัจุบนัการบรหิาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1   
 2.  ศกึษาปญัหาการบรหิารจดัการ
ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1   
 3.  พัฒนารูปแบบการบริหาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1 
 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร  ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศกึษา  จ านวน  42  คน  คร ู จ านวน  
243  คน  และกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานในโรงเรยีนขนาดเล็กที่มกีารบรหิาร
จดัการร่วมกนั  จ านวน  579  คน  กลุ่ม
ตัวอย่าง   ได้แก่   ผู้บริหารสถานศึกษา  
จ านวน  19  คน  คร ู จ านวน  69  คน  และ
กรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  จ านวน  
133  คน  ในโรงเรยีนขนาดเล็กที่มกีาร
บรหิารจดัการร่วมกนั  รวมทัง้สิน้  221  คน  
ซึ่ ง ไ ด้ ม า โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก แ บบ เ จ า ะ จ ง  
(Purposive  Sampling)   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม  จ านวน  2  ฉบบั  ไดแ้ก่  1)  
แบบสอบถามสภาพปจัจุบันการบริหาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1  ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั  0.96  2)  แบบสอบถาม
ปญัหาการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1  ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่
ทัง้ฉบับเท่ากับ  0.97  และแบบสัมภาษณ์  
จ านวน  2  ฉบบั  ไดแ้ก่  1)  แบบสมัภาษณ์
การบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาด
เล็กของโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เ ป็นเลิศ  
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(Best  Practice)  2)  แบบสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อยนืยนัรูปแบบการบริหาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1 
 การวิเคราะหข้์อมลู   
  1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม
โดยใชค้่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
  2 .   ข้ อ มู ล เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ
ด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ์
โดยใชว้ธิพีรรณนาวเิคราะห ์

ผลการวิจยั 
 1.  ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนัการ
บรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  พบว่า  
สภาพปจัจุบนัการบรหิารจดัการร่วมกนัของ
โรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  
โดยรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  
( X   =  4.29)  รายละเอยีดดงัตาราง  1 

 
ตาราง  1  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และระดบัสภาพปจัจบุนัการบรหิารจดัการรว่มกนั
ของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1 
 

รายการ X  S.D. 
ระดบั 

การด าเนินงาน 
1. ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป 4.39 .56 มาก 
2. ดา้นการบรหิารจดัการบุคลากร 4.33 .47 มาก 
3. ดา้นการบรหิารจดัการวชิาการ 4.26 .46 มาก 
4. ดา้นการบรหิารการเงนิ  พสัดุ  ทีด่นิ  อาคาร   
  สถานทีแ่ละสนิทรพัยอ์ื่น  ๆ 

4.27 .55 มาก 

5. ดา้นการบรหิารจดัการสวสัดภิาพและ   
  สวสัดกิาร 

4.23 .46 มาก 

รวม 4.29 .45 มาก 
 
  2.  ผลการศกึษาปญัหาการ
บรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  
สั ง กั ด ส า นั ก ง า น เ ข ตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  

ประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  โดยรวม
มปีญัหาอยู่ในระดบัน้อย  ( X   =  2.04)  
รายละเอยีดดงัตาราง  2   
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ตาราง  2  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และระดบัปญัหาการบรหิารจดัการรว่มกนัของ
โรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1 
 

รายการ X  S.D. 
ระดบัปญัหา 
การด าเนินงาน 

1. ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป 2.18 .61 น้อย 
2. ดา้นการบรหิารจดัการบุคลากร 1.86 .62 น้อย 
3. ดา้นการบรหิารจดัการวชิาการ 2.19 .61 น้อย 
4. ดา้นการบรหิารการเงนิ  พสัดุ  ทีด่นิ  อาคาร   

  สถานทีแ่ละสนิทรพัยอ์ื่น  ๆ   
1.97 .64 น้อย 

  5.  ดา้นการบรหิารจดัการสวสัดภิาพและสวสัดกิาร 1.88 .66 น้อย 
รวม 2.04 .58 น้อย 

 
  
 รูปแบบการบรหิารจดัการร่วมกัน
ของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  1  ประกอบดว้ยองค์ประกอบของ
รปูแบบ  จ านวน  5  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  
1)  ชื่อของรปูแบบ  2)  วตัถุประสงคข์อง
รปูแบบ  3)  หลกัการของรปูแบบ  4)  วธิี
ด าเนินงานของรูปแบบ  และ  5)  แนว
ทางการประเมนิรูปแบบ  วธิดี าเนินงานของ
รปูแบบ  ประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบหลกั  
55  องคป์ระกอบย่อย  ดงันี้  1)  การบรหิาร
จดัการทัว่ไป  จ านวน  8  องคป์ระกอบย่อย  
2)  การบรหิารจดัการบุคลากร  จ านวน  12  
องคป์ระกอบย่อย  3)  การบรหิารจดัการ
วชิาการ  จ านวน  19  องคป์ระกอบย่อย  4)  
การบริหารการเงิน  พัสดุ  ที่ดิน  อาคาร

สถานที่  และสนิทรพัยอ์ื่น  ๆ  จ านวน  9  
องค์ประกอบย่อย  และ  5)  การบรหิาร
จดัการสวสัดภิาพและสวสัดกิาร  จ านวน  7  
องคป์ระกอบยอ่ย 
 

อภิปรายผล 
 1.  ผลการศกึษาสภาพการบรหิาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต  1  พบว่าสภาพการ
ด าเนินงานโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบั
มาก  ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรยีน
ต้องมกีารบรหิารจดัการอย่างต่อเนื่องและจดั
การศกึษาใหก้บันักเรยีนซึง่การจดัการศกึษา
นัน้ควรค านึงถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้น้ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของ
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โรงเรยีน  ซึง่สอดคล้องกบัธรีะพร  อายุวฒัน์  
(2552  :  510-532)  ไดศ้กึษาแนวปฏบิตัทิี่
เ ป็นเลิศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานขนาดเล็ก  พบว่า  
แนวปฏิบัติที่ เ ป็นเลิศในการบริหารงาน
วชิาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็
ประกอบไปด้วยแนวคิดและหลักการ  
ยุทธศาสตรแ์ละคุณลกัษณะของสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐานขนาดเล็ก  และเงื่อนไขของการ
น าแนวปฏบิตัิที่เป็นเลศิไปใช้  ซึ่งสอดคล้อง
กบั  รุ่งเรอืง  ศกัดิร์ตันมาศ  (2556  :  133-
136)  ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง  การบรหิารจดัการ
โ รง เ รียนขนาด เล็กที่ มีป ระสิทธิผล   :  
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนางเม้ง   สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา   
ชยัภมูเิขต  1  พบว่า  สภาพปจัจุบนัของการ
บริห า รจัดก าร โ ร ง เ รียนขนาด เ ล็กที่ มี
ประสทิธผิล  ดา้นบรหิารวชิาการ  โรงเรยีน
สามารถบรหิารงานวชิาการ  ทีม่ปีระสทิธผิล  
มกีารบรหิารจดัการดา้นหลกัสูตร  การจดัท า
แผนเรยีนรู้  การวดัผลประเมนิผล  การ
พฒันาสื่อนวตักรรม  เทคโนโลยทีางการ
ศกึษาการ  พฒันาแหล่งเรยีนรู ้  การแนะ
แนว  อย่างมปีระสทิธผิล  ส่งผลใหผู้เ้รยีนมี
คุณภาพในดา้นบรหิารงบประมาณ  โรงเรยีน
สามารถบรหิารงบประมาณทีม่อียู่อย่างจ ากดั  
ใหเ้กดิประสทิธผิลสูงสุด  โดยมกีารวางแผน  
การวิเคราะห์สภาพโรงเรียนเพื่อให้การ
จดัสรรงบประมาณที่เน้นงานวชิาการ  ใน
ดา้นบรหิารงานบุคคล  ผู้บรหิารโรงเรยีน  
ยดึหลกั  “ครองตน  ครองคน  ครองงาน”  

การท างานแบบมสี่วนร่วม  ในด้านบรหิาร
ทัว่ ไป  โรง เ รียนบริหารจัดการโดยใช้
หลกัการมสี่วนร่วมจากครู  บุคลากรภายใน
โรงเรยีน  ชุมชน  ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศกึษา  และองคก์รภายนอกอื่นๆ  ซึง่
สอดคลอ้งกบั  Sharp,  Charis  Eirene  
(2008  :  102)  ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัโรงเรยีนมี
ขนาดเล็กลงเป็นรูปแบบของการปฏิรูปที่
ก า ลัง เ ป็นที่ รู้ จ ักอย่ า งกว้ า งขวาง   ใ น
การศกึษาที่เชื่อมโยงโรงเรยีนกบัผลสมัฤทธิ ์
ของนักเรียน  พบว่า  การจัดการร่วมกัน  
การเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
ภาวะผู้น า  ผู้ปกครอง  และบรรยากาศใน
โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัผลสมัฤทธิ ์
ของผูเ้รยีน 
  2.  ผลการศกึษาปญัหาการบรหิาร
จดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1  พบว่าสภาพปญัหา
การบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาด
เล็ก  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัน้อย  
ทัง้นี้เนื่องมาจากโรงเรยีนขนาดเล็กยงัขาด
แคลนปจัจยัที่จ าเป็นต่อการจดัการศกึษาใน
การจดัการศึกษาร่วมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของสมศกัดิ ์  สุวชิยั  (2550  :  58-
63)  ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องสภาพการด าเนินงาน
และปญัหา  อุปสรรค  ในการจดัการเรยีน
รวมของโรงเรยีนขนาดเลก็  :  กรณีศกึษา
โรงเรยีนวดัคลองนาพง  ต าบลผาจุก  อ าเภอ
เมอืง  จงัหวดัอุตรดติถ์  พบว่า  สภาพของ
อาคารสถานที่มีความจ าเป็นต้องปรบัปรุง  
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ซ่อมแซม  และพัฒนาให้เอื้อ ต่อการจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนรวมทัง้ประชากร
ในวัย เ รียนมีน้ อยมาก   โ ร ง เ รียนขาด
อัตราก าลังครู  ขาดพลังที่จะพัฒนาและ
งบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์และทรพัยากร
ทางการศึกษาที่ได้รบัน้อยมาก  การบรหิาร
จัด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ข าด ป ร ะ สิท ธิ ภ า พ  
สอดคล้องกบั  John  Ewington  and  
others  (2008  :  545-561)  พบว่า  
โรง เรียนขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากร  
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามรู้  ความสามารถ  
รวมถึงอุปกรณ์ต่าง   ๆ  ที่ใช้ในการจัด
การศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมบูรณ์  ตนัยะ  (2553  :  74-85)  ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง  การวจิยัและพฒันาโรงเรยีน
เครอืข่ายเพื่อปฏริปูการจดัการเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนขนาดเล็ก  จงัหวดันครราชสมีา  
พบว่า  โรงเรยีนขนาดเลก็มปีญัหาครไูม่ครบ
ชัน้  ครเูขา้สอนมากกว่า  1  ชัน้  บางส่วน
ต้องใช้การสอนแบบบูรณาการ  โรงเรียน
ขน าดห้ อ ง ปฏิบัติ ก า ร ท า งภาษ า แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  และครูขาด
ความรู ้ ความเขา้ใจในการออกแบบการสอน  
การผลติและการใช ้  สื่อการเรยีนรู ้ และการ
วัดผลการเรียนรู้  สอดคล้องกับ  รุ่งเรือง  
ศกัดิร์ตันมาศ  (2556  :  133-136)  ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง  การบรหิารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเลก็ที่มปีระสทิธผิล  :  กรณีศกึษา
โรงเรยีนบ้านนางเม้ง  สงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา  ชยัภูมเิขต  1  

พบว่า  ปญัหาที่ส าคัญสุดคือปญัหาด้าน
งบประมาณที่ไม่เพยีงพอและจ านวนครูที่ไม่
ครบชัน้ 
 3.  รูปแบบการบรหิารจดัการ
ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็ก   สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม  ศกึษา
มหาสารคาม  เขต  1  จากผลการวจิยั
รปูแบบประกอบดว้ย  5  องคป์ระกอบ  วธิี
ด าเนินงานของรูปแบบ  ประกอบ  ด้วย  5  
องคป์ระกอบหลกั  55  องคป์ระกอบย่อย  5  
องคป์ระกอบของรปูแบบ  ไดแ้ก่  1)  ชื่อของ
รปูแบบ  2)  วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3)  
หลกัการของรปูแบบ  4)  วธิดี าเนินงานของ
รปูแบบ  5)  แนวทางการประเมนิรูปแบบ  
และมวีธิดี าเนินงานของรปูแบบ  5  ดา้นหลกั  
ไดแ้ก่  1)  การบรหิารจดัการทัว่ไป  2)  การ
บรหิารจดัการบุคลากร  3)  การบรหิาร
จัดการวิชาการ  4)  การบริหารการเงิน  
พสัดุ  ทีด่นิ  อาคารสถานที่และสนิทรพัยอ์ื่น  
ๆ  และ  5)  การบรหิารจดัการสวสัดภิาพ
และสวสัดกิาร  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ละออตา  พงษ์ฤทศัน์  (2555  :  51-61)  ได้
วิจ ัยรูปแบบการน านโยบายการบริหาร
จดัการโรงเรยีนขนาดเล็กลงสู่การปฏบิตัิ  :  
กรณีศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี  เขต  2  พบว่า  รูปแบบการน า
นโยบายการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็
ลงสู่การปฏบิตั ิ ม ี  3  องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  
1)  การคดัเลอืกนโยบายการบรหิารจดัการ
โรงเรยีนขนาดเลก็  ไดน้โยบาย  3  นโยบาย  
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ประกอบดว้ย  นโยบายการสอนแบบคละชัน้  
นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
และนโยบายศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาด
เลก็  2)  แนวทางของการน านโยบายลงสู่
การปฏบิตัใิช้  6  องค์  ประกอบ  ย่อย  
ประกอบดว้ย  ภาวะผูน้ า  การตดัสนิใจ  การ
มีส่วนร่วม  การท างานเป็นทีม  การจูงใจ  
และความผูกพนั  และ  3)  ความส าเรจ็ของ
การน านโยบายการบรหิารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเลก็ไปใช้  ม ี  4  องคป์ระกอบย่อย  
ประกอบด้วย  การเรียนคละชัน้ทุกวิชา  
ศูนยเ์ครอืข่ายโรงเรยีนขนาดเลก็  จ านวน  8  
ศูนย์   ผลสัมฤทธิ ท์ า งการ เ รียนสู งขึ้น  
สอดคลอ้งกบัอารรีตัน์  เป็งรกัษา  (2554  :  
103-106)  ได้วจิยัการพฒันาการด าเนินงาน
ตามรปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาด
เล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา   เขต   1  พบว่ า  
รูปแบบการบรหิารจัดการ  พบว่าโรงเรยีน
ขนาด เล็ก   สังกัดส านัก ง าน เขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาพะเยา  เขต  1  ส่วน
ใหญ่บรหิารจดัการโดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  รองลงมาคือ  
รปูแบบความร่วมมอืจากชุมชน  รปูแบบการ
จดัการเรยีนรูแ้บบรวมชัน้เรยีน  รปูแบบการ
ใช้  ICTในการพัฒนาคุณภาพ  รูปแบบ
การบูรณาการหลกัสูตร  รูปแบบการบรหิาร
จดัการที่มปีระสทิธภิาพและรูปแบบโรงเรยีน
เ ค รือ ข่ า ย   ต ามล าดับ   ลักษณะกา ร
ด าเนินงานของรปูแบบสอดคลอ้งกบั  Griffin  

(2000  :  2642-A)  ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัโมเดล
การจดัโครงสร้างโรงเรยีนขนาดเล็ก  ที่จดั
โครงสรา้งทางการบรหิารซอ้นอยู่ในโรงเรยีน
มธัยมศึกษาขนาดใหญ่  ว่าโรงเรียนขนาด
เล็กนี้จะด าเนินการ  ได้ดีถ้าได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอน  8  ขัน้  คอื  1)  สรา้ง
ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน  2)  
ให้โรงเรยีนได้มโีอกาสในการสรรหาครูด้วย
ตนเอง  3)  เน้นหลกัสูตรเกี่ยวกบัการเตรยีม
ตวัคร ู  และเตรยีมการเรยีนการสอน  4)  
เน้นการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
เนื้อหาทีห่ลากหลาย  5)  จดัตารางการเรยีน
แบบยดืหยุ่นตามกจิกรรมการสอน  6)  ครู
จัดการเรียนการสอนโดยการค านึ งถึง
เป้าหมายของโรงเรยีน  7)  ครมูสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจของโรงเรยีน  และ  8)  การวดั
และประเมนิผลด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เน้นที่ผลลัพธ์ที่ เกิดกับตัวนักเรียน   ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั  สวสัดิ ์ สุวรรณศร ี (2556  :  
378-449)  ได้วจิยัข้อเสนอเชงินโยบายเพื่อ
พฒันาประสทิธภิาพการควบรวมสถานศกึษา
ขนาดเลก็ของการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ในภาคะ
วนัออกเฉียงเหนือ  พบว่า  ได้ข้อเสนอเชิง
นโยบาย  ดงันี้  1)  ด้านการบรหิารจดัการ
การควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก   มี
จุ ด มุ่ ง หม าย เพื่ อ ป รับป รุ ง ห ลัก เ กณฑ์  
เป้าหมายสถานศึกษาและช่วงเวลาด าเนิน  
การใหเ้หมาะสม  สามารถควบรวมไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  2)  ด้านการบรหิารจดัการ
บุคลากร  มจีุดมุ่งหมายเพื่อปรบัปรุงบทบาท
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หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูผู้สอน  บุคลากรสนับสนุน
การสอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานให้สอดคล้องตามกฎหมายก าหนด  
3)  ดา้นการบรหิารวชิาการ  มจีุดมุ่งหมาย
เพื่อปรบัปรุงหลกัสูตร  กระบวนการเรยีนรู ้ 
ระเบยีบว่าด้วยการวดัและประเมนิผล  การ
นิเทศภายในสถานศึกษา  สื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการศึกษาและห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีนควบรวมให้ใช้
ร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  4)  ดา้นการ
บรหิารการเงนิ  พสัดุและสนิทรพัยอ์ื่น  ๆ  มี
จุดหมายเพื่อปรับปรุงบทบาทหน้าที่และ
พฒันาแนวทางการบรหิารการเงนิ  พสัดุใน
ระยะเริม่แรกก่อนมกีารประกาศรวมโรงเรยีน
ให้สามารถบริหารตามระเบียบได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  5)  ด้านการบรหิารจดัการ
งานบรหิารทัว่ไป  มจีุดมุ่งหมายเพื่อปรบัปรุง
การบรหิารงานธุรการ  การมสี่วนร่วม  การ
ประสานงาน  และงานกจิการนักเรยีนก่อนมี
การประกาศรวมโรงเรยีนให้สามารถบรหิาร
จดัการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  6)  ดา้นการ
บริหารจดัการการเดินทางไปเรียนรวม  มี
จุ ด มุ่ ง หม าย เพื่ อ ป รับป รุ ง ห ลัก เ กณฑ์  
เงื่อนไข  การจดัตัง้และจดัสรรงบประมาณ
และบทบาทหน้าที่สถานศึกษาให้สามารถ
บรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 

 
 

ข้อเสนอแนะ   
 1.  ข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินการวจิยั 
  1.1  จากผลการวจิยั  สภาพ
ปจัจุบันการบริหารจัดการร่ วมกันของ
โรงเรยีนขนาดเลก็  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงันัน้เพื่อเป็น
การส่งเสรมิ  สนับสนุน  ให้มกีารด าเนินการ
เพื่อการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป  
หน่วยงานทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งควรมกีารร่วมกนั
ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  สอดคล้องแต่ละบรบิทของ
สถานศึกษาซึ่งจะท าให้การบริหารจดัการ
ร่วมกนัของโรงเรยีนนัน้  การปฏบิตัริ่วมกนั
และเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
  1.2  จากผลการวจิยั  พบว่า  
ปญัหาการบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีน
ขนาด เล็ก   สังกัดส านัก ง าน เขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม  เขต  1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย  เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้  พบว่า  ขอ้ทีม่ปีญัหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ไดแ้ก่  ด าเนินการงานธุรการตาม
ระบบที่ก าหนดไว้โดยยดึหลกัความถูกต้อง  
รวดเร็ว  ประหยัด  และคุ้มค่า  จดัครูเข้า
สอนตามความถนัด  ความรู้ความสามารถ  
และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรยีน  
และจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน
ร่วมกันเพื่อรองรับการประเมินภายนอก  
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ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจดั
อนัดบัความส าคญัของความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการบริหารจัดการร่วมกันของโรงเรียน
ขนาดเล็กและด าเนินงานร่วมกนัเพื่อการจดั
การศกึษาทีม่คีุณภาพต่อไป 
  1.3  ผู้บรหิารควรกระตุ้นและ
สร้างความตระหนักให้กับครู   นักเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เห็นความส าคญัของ
การบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาด
เล็ก  โดยอาจน าไปศกึษาดูงานโรงเรยีนที่มี
วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิทีแ่ตกต่างกนั   
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้
ต่อไป 

  2.1  ควรศกึษาวจิยัเกี่ยวกบั
รูปแบบการบริหารจัดการร่ วมกันของ
โรงเรยีนขนาดเล็กเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
  2.2  ควรศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการบริหารจัดการร่วมกันของ
โรงเรยีนขนาดเล็กของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ส่งผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน 
  2.3  ควรศกึษาวจิยัเชงิลกึใน
การบรหิารจดัการร่วมกนัของโรงเรยีนขนาด
เลก็  ในแต่ละดา้นยอ่ยของการบรหิารจดัการ
รว่มกนัของโรเรยีนขนาดเลก็แต่ละดา้น 
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