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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงาน และปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ 2) 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็
ในจังหวัดอุตรดิตถ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการนํานโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสู
การปฏิบัติกรณีที่ประสบความสําเร็จ และกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมประสบ
ความสําเร็จในจังหวัดอุตรดิตถ กลุมตัวอยางใชเทคนิคแบบเจาะจง 14 โรงเรียน เปนโรงเรียนที่
มีการควบรวมในปการศึกษา 2560-2561 และกรณีศึกษา 2 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสํารวจ และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย ตอนที่ 1 พบวา กระบวนการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ จากการวิเคราะห
เอกสาร และสัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 1) สาระสําคัญของการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กระดับชาติ 2) แผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดอุตรดิตถ 
และ 3) การดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดอุตรดิตถ สําหรับปญหาอุปสรรค
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ของการนํานโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสูการปฏิบัติ ในจังหวัดอุตรดิตถ ตอนที่ 2 
พบวา ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใน
จังหวัดอุตรดิตถ ดานประสิทธิภาพ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการนํานโยบายการควบรวมไปสู
ผลสําเร็จตามแผนการดําเนินงานแบบขั้นบันได ในการบริหารจัดการบุคลากร และการบริหาร
ทรัพยากรดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ดานประสิทธิผล พบวา 1) จํานวนโรงเรียนขนาด
เล็กลดลงตามเปาหมาย ปการศึกษา 2560 เปาหมาย 48 โรงเรียน และ ปการศึกษา 2561 
เปาหมาย 37 โรงเรียน 2) โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และ 4) เพิ่มโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู
ในโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตอนที่ 3 พบวา แนวทางการนํานโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
กรณีที่ประสบความสําเร็จ พบวา 1) ผูที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน 
ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูนําทองที่ทองถิ่น มีความเขาใจใน
นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ตระหนักถึงประโยชนที่นักเรียนจะไดรับเปนสําคัญ 2) 
ผูเกี่ยวของทุกฝายใหการสนับสนุนเปนอยางดี 3) ผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอน ปฏิบัติหนาที่
ในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑ
คาเฉลี่ยนสูงกวาระดับชาติ ทั้ง O-NET และ NT และ 4) บริบทชุมชนมีความใกลเคียงกัน 
ผูปกครองและผูนําทองที่ทองถิ่นเปนญาติพี่นองกัน การประสานงานและขอความรวมมอืในดาน
ตางๆ จึงสามารถดําเนินการไดเปนอยางดี และกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมประสบ
ความสําเร็จ (ไมไปควบรวม) ในจังหวัดอุตรดิตถ พบวา 1) ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน ไม
สามารถรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นได 2) ผูเกี่ยวของทุกฝายใหการสนับสนุนเปนอยางดี เชน 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาการจัดหาผาปาเพื่อการศึกษา ใหความรวมมือทุกดานในการ
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถดํารงอยูได 3) ชุมชนมีความเชื่อวาโรงเรียน
ยังสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ และ 4) ผูนําทองที่ทองถิ่น มีความรักความหวง
แหนตอโรงเรียน ไมตองการใหโรงเรียนถูกยุบ ตองการใหมีโรงเรียนอยูคูชุมชนตลอดไป 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ผลกระทบ, การควบรวม 
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Abstract 

 This study had its 3 important objectives; 1) To study operational 
processes and obstacles of small-size schools merger in Uttaradit province, 
according to small-size school merger policy, 2) To study efficiency, 
effectiveness, as well as impacts of small-size school merger policy in Uttaradit 
province, and 3) To study the practical ways of applying small-size school 
merger policy in case of its success and in case of its failure in Uttaradit 
province.  
 The samples used 14 specific schools as an integrated school in the 
academic year 2017-2018 and the case study of 2 schools. The research 
instruments consisted of questionnaires, surveys and interviews. The analysis of 
data and statistics used are percentage, mean and standard deviation.  
 The results of part 1 found that 1) summary of national small-size 
school merger of Uttaradit province, 2) small-size school merger plans of 
Uttaradit province and, 3) small-size school merger operation of Uttaradit 
province. In order to study the problems and obstacles of operating small-size 
school merging policy in Uttaradit province. The results of part 2 found that of 
the efficiency, effectiveness, and impacts of Uttaradit province’s small-size 
school merger policy. As for the efficiency, it was found that small schools 
implemented the integration policy in accordance with the steps of the steps. 
In personnel management And efficient educational resource management. As 
for the effectiveness, it was found that 1) the number of small schools 
decreased in accordance with the 2017 academic year target, 48 school goals, 
and 37 academic year 2018 goals. 2) The school has high quality standards.  
3) Students have academic achievement from the national tests, higher than 
the national average. And 4) Increase the opportunity for students to learn in 
good quality schools. The results of part 3 found that, guidelines for adopting 
small school consolidation policies. Successful case, found that 1) Related 
parties consisting of School administrators, teachers, parents, community 
committees, basic education institutions. And local leaders Have an 
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understanding of small school consolidation policies. Being aware of the 
benefits students will receive. 2) All parties concerned provide good support. 3) 
School administrators and teachers perform their duties in managing the 
teaching to the best of their ability. Resulting in academic achievement passing 
the national average criteria higher than both O-NET and NT. And 4) the 
community context is similar Coordination and cooperation can be done very 
well. Unsuccessful case studies found that, 1) Most parents are poor Unable to 
bear the additional expenses. 2) All parties concerned provide good support. 3) 
The community believes that the school can still exist on its own with quality. 
And 4) local leaders Want to have a school that is always with the community. 
 
Keywords : efficiency, effectiveness, impact, merging 
 
 
บทนํา  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่
สําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, น. 29-
36) หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทัว่ถงึ 
และมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย นอกจากนั้นมาตรา 14 ยังระบุไววาบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี 
ดวยเหตุนี้ จึงมีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการเรียนฟรี 15 ป โดยไมเก็บคาใชจายตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 มกราคม 2552 ใหกําหนดอัตราคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
คาใชจายตามวรรคสอง จํานวน 5 รายการ ไดแก คาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือเรียน คา
อุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และใช
งบประมาณนี้สนับสนุนมาทุกปจนถึงปจจุบัน สงผลดีตอผูปกครองนักเรียนที่มีความขาดแคลนที่
อยูในสภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
จายเงินอุดหนุนรายหัวตอคนตอปการศึกษา ดังนี้ ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 1,700 บาท 
ระดับประถมศึกษา จํานวน 1,900 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3,500 บาท และ



92  

 

Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol. 6 No. 1 (January–June 2020) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3,800 บาท ตามลําดับ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, น. 1-18) มีนักวิชาการไดทําการศึกษาดานตางๆ เกี่ยวกับการ
ลงทุนของรัฐดานการศึกษา ดังนี้ Lathapipat (Lathapipat, 2013, p. 32-43) ไดทําการศึกษา
ตนทุนรายหัวของนักเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนตอหนวยที่สูงกวาโรงเรียนขนาด
ใหญ ซึ่งกอใหเกิดปญหาความดอยประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรทางการศึกษาของรัฐ และ
คาใชจายที่เพียงพอสําหรับจัดการศึกษาของโรงเรียน จากปญหาดังกลาว เพื่อแกปญหาการดอย
คุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
แผนการดําเนินงานควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแบงเปน 3 ระยะ โดยขอมูลในระยะที่ 3 ป
การศึกษา 2560 - 2561 และภายในปการศึกษา 2561 นี้ จะดําเนินการควบรวมโรงเรียนที่มี
จํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน จํานวน 2,372 โรงเรียน อยางนอยรอยละ 50 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ (สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ, 2559, 
น. 1-3) มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานการศึกษา
และเรียนรู ตามนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ มีโรงเรียนขนาดเล็กเปนจํานวนมากและมีแนวโนมเพิม่ทกุ
ป ซึ่งในปการศึกษา 2559 มีจํานวน 193 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 67.48 ของจํานวนโรงเรียนที่
มีอยูทั้งหมด โรงเรียนขนาดเล็กดังกลาวประสพปญหาดานการบริหารจัดการ ซึ่งสงผลโดยตรง
ตอคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ไมไดรับการรับรองคุณภาพ
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนภาระดาน
งบประมาณและเปนการลงทุนที่สูง ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและสงผลตอคุณภาพนักเรียนจําเปนตองจัดใหมีการควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก ใหมีขนาดที่เหมาะสมกับความจําเปนของพื้นที่ ในระดับศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถได
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติไว ดังนี้ 1) ควรมีกระบวนการบูรณาการมีสวนรวมของฝาย
ปกครอง ฝายทองถิ่น และเขตพื้นที่การศึกษา ใชตําบลเปนหลักในการพัฒนา ยึดโยงกับทองถิ่น 
สรางความเขาใจแกผูปกครอง ชุมชนทองถิ่น ฝายปกครองในพื้นที่โรงเรียนเปนกลุมเปาหมาย
เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในพื้นที่ 2) ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ พิจารณา
เกณฑและแนวทางการบริหารงานบุคคล อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 53 โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ และ 3) จัดงบประมาณสนับสนุนตามรูปแบบและวิธีการที่
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเสนอของบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จังหวัด ทองถิ่น ตามความจําเปนแตละโรงเรียน โรงเรียนมีสถานะในความเปนนิติบุคคล
สามารถใหความเห็นชอบในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1, 2560, น. 11-15) เพื่อเปนการสนองนโยบาย มีการกํากับดูแลใน
การดําเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดอุตรดิตถมาตามลําดับ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบาย
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการนํานโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสูการปฏิบัติกรณีที่
ประสบความสําเร็จ และกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมประสบความสําเร็จในจังหวัด
อุตรดิตถ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัย ใชหลักการวิจัยเชิงประเมินโดยใช ตัวแบบการประเมิน แบงเปน 3 ลักษณะคือ 
1) การประเมินกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation : P ดัดแปลงจาก CIPP Model) 
2) การประเมินที่ยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (Goal - Based Evaluation) คือ การประเมินที่ผู
ประเมินจะยึดวัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก และ 3) การประเมินที่ไมยึดวัตถุประสงคเป
นหลัก (Goal - Free Evaluation) คือ การประเมินที่ไมยึดวัตถุประสงคเปนหลัก โดยอาศัย
พื้นฐานของการตัดสินคุณคาอยางมีคุณธรรม มีการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว 
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงานการวิจัยแบงเปน 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปญหา
อุปสรรคและการดําเนินงาน การศึกษาความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสีย (stakehoders) ตอการ
ดําเนินงานของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ ระยะที่  3 การศึกษาแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการควบรวม สามารถเปนแบบอยางได และการศึกษาปญหาอุปสรรค
กรณีโรงเรียนที่ควบรวมไมประสบความสําเร็จ และ ระยะที่ 4 การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย
เพื่อใชประโยชนทางการศึกษา 
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 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดกําหนด ดังนี ้1) ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ศึกษาการดําเนินงานของ
นโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ประสิทธิผลของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเลก็ 
แนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดอุตรดิตถ 2) ขอบเขตดานประชากร ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ และ 3) ระยะเวลา ปการศึกษา 2560-2561 
 

 เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวมรวมขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ ประกอบดวย 1) แบบสอบถาม ผูที่มีสวนไดเสีย (stakehoders) ตามนโยบายการ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ตัวแทนชุมชนในพื้นที่และผูเกี่ยวของ 2) แบบ
สํารวจ กลุมตัวอยางที่ดําเนินการไปแลว กลุมตัวอยางที่อยูระหวางดําเนินการและกลุมตัวอยาง
ที่ยังไมไดดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และ 3) แบบสัมภาษณ ผูที่มีสวนไดเสีย 
(stakehoders) ตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ตัวแทน
ชุมชนในพื้นที่และผูเกี่ยวของ 
 

 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative statistics analysis) เปนการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด ไดแก ความคิดเห็นของผูที่มีสวนไดเสีย (stakehoders) ตามนโยบายการควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง ตัวแทนชุมชนในพื้นที่ และผูเกี่ยวของ โดยการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม การสนทนากลุม (Focus Group Technique) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 2) การวิเคราะหสถิติเชิงปริมาณ (Quantitative 
statistics analysis) เปนการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางทั้งหมด ไดแก 
คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (arithmetic mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 3) ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2560 – 2561 
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ผลการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการนํานโยบายการควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กสูการปฏิบัติ จังหวัดอุตรดิตถ จะนําเสนอผลเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
กระบวนการดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของนโยบาย
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ และ ตอนที่ 3 การควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ก กรณีที่ประสบความสําเร็จ และกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมประสบความสาํเรจ็
ในจังหวัดอุตรดิตถ 
 ผลการวิจัย ตอนที่ 1 พบวา สาระสําคัญของแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
ระดับชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบาย จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
วางรากฐานการศึกษาใหม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาใหสูงขึ้น ดังนั้นมาตรการสําคัญประการหนึ่งในนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ การรวมโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งเปนการตอบสนอง
ตอมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ไดระบุสําระสําคัญที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยมาตรการ
ที่เหมาะสม ไดแก การควบรวม การปรับปรุงประสิทธิภาพ การสรางเครือขาย ตลอดจน
สนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษา 
(school mapping) และแผนดําเนินงานแบบขั้นบันไดภายในป 2561 2) จัดใหมีการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ เพื่อใหเกิดขนาดที่เหมาะสมโดยชดเชยคาเดินทางแกพอแม ทั้งนี้
เพื่อใหสามารถจัดสรรอัตรากําลังของครูและงบประมาณที่สริมสรางการพัฒนาคุณภาพไดอยาง
เต็มที่ 3) เรงดําเนินการใหโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดีขึ้น อาทิ สงเสริมโรงเรียนดีประจํา
ตําบล การควบรวมและถายโอนสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งไมไดอยูในพื้นที่ทุรกันดาร หางไกล 
และใหการอุดหนุนคายานพาหนะ และ 4) ใชระบบงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
เปนสิ่งจูงใจในการแกปญหาโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก โดยใหควบรวมเปนโรงเรียนที่สามารถบรหิาร
จัดการเพื่อการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รองรับนโยบายและยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และมาตรการบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตรของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เปาหมาย
ภายในปการศึกษา 2561 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง รอยละ 50 ตามแผนแบบขั้นบันได 
สวนปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสูการปฏิบัติ ในจังหวัด
อุตรดิตถน้ัน ผูที่มีสวนเกี่ยวของยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติ สงผลตอการยอมรับและ
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ใหความรวมมือ หรือการยินยอมใหโรงเรียนไดควบรวมตามนโยบาย มีขอขัดแยงเกิดขึ้นบางใน
บางพื้นที่ที่ตองผานความเห็นชอบตามประชามติในที่ประชุมของโรงเรียนที่ตองดําเนินการควบ
รวม 
 ผลการวิจัย ตอนที่ 2 พบวา ประสิทธิภาพของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ในจังหวัดอุตรดิตถ นําเสนอผลการดําเนินงานตามขอบเขตการวิจัยดานระยะเวลา คือ ป
การศึกษา 2560-2561 และนิยามของประสิทธิภาพในการวิจัยครั้ งนี้ ซึ่ งกําหนดไววา 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การไดนํานโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไปสูผลสําเร็จตาม
แผนการดําเนินงานแบบขั้นบันได ไดแก จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง การบริหารจัดการ
บุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ และการบริหารทรัพยากรดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ภาพรวม 
สามารถดําเนินการควบรวมไดจํานวน 49 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 57.64 ซึ่งสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเกินรอยละ 50.00 ของแผนดําเนินงานแบบขั้นบันได 
และจากการศึกษาขอมูลมีผลการศึกษารายดาน ดังนี้  
 ตารางที่ 1 แสดงผลสรุปประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดอุตรดิตถ ปการศึกษา 2561      
    

ดาน รอยละ สรุป 
1. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงเหมาะสมกับความ 
  จําเปนของพื้นที่ 

57.64 มีประสิทธิภาพต่ํา 

2. อัตราครูตอนักเรียน 72.00 มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
3. จํานวนครูครบชั้นที่มีในโรงเรียน 64.28 มีประสิทธิภาพต่ํา 
4. จํานวนครูตามวิชาเอก 42.85 มีประสิทธิภาพต่ํา 
5. งบลงทุนดําเนินการจัดการศึกษา 72.77 มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
6. จํานวนสื่อการสอนในวิชาหลัก 89.99 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

คอนขางสูง 
7. จํานวนหนังสือแบบเรียนในวิชาหลัก 100.00 มีประสิทธิภาพสูง 
8. สภาพการใชงานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)   100.00 มีประสิทธิภาพสูง 
9. สภาพการใชงานหองปฏิบัติการ ปการศึกษา 2561 53.57 มีประสิทธิภาพต่ํา 
ผลสรุปภาพรวม   72.57 มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

คอนขางสูง 
  

 จากตารางที่ 1 พบวา ประสิทธิภาพของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กใน
จังหวัดอุตรดิตถ ภาพรวมสรุปไดวา มีประสิทธิภาพคอนขางสูง 
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 ประสิทธิผลของนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ วิเคราะห
จากภาพความสําเร็จในแผนการดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดอุตรดิตถ ดังนี้ 
1) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลงตามเปาหมาย ปการศึกษา 2560 เปาหมาย 48 โรงเรียน 
และปการศึกษา 2561 เปาหมาย 37 โรงเรียน 2) โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน 3) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ และ 4) เพิ่ม
โอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูในโรงเรียนดีมีคุณภาพ ซึ่งมีผลจากการศึกษา ดังนี้ 
 ตารางที่ 2 แสดงตารางสรุปประสิทธิผลของการดําเนินการตามนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดอุตรดิตถ ทั้ง 3 ดาน         
 

         ดาน   รอยละ   สรุป 
1. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการควบรวม 57.64 ไมมีประสิทธิผล 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบ 
  ระดับชาติ (O-NET) ปการศึกษา 2561 

ต่ํ ากว าค า เฉลี่ ย
ระดับชาติ 

ไมมีประสิทธิผล 

3. แสดงผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ของ สมศ. :  
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
  การศึกษา (องคการมหาชน)  

ต่ํ ากว าค า เฉลี่ ย
ระดับชาติ 

ไมมีประสิทธิผล 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ประสิทธิผลของการดําเนินการตามนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดอุตรดิตถ ทั้ง 3 ดานไมบรรลุตามวัตถุประสงค จึงถือวาไมมี
ประสิทธิผล  
 ผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัด
อุตรดิตถ จากการลงพื้นที่สํารวจสภาพความเปนจริงและการสอบถามความคิดเห็นของผูบรหิาร
โรงเรียน ครูผูสอน ผูนําทองที่ และผูปกครองนักเรียน สรุปไดรายดานดังตอไปนี้ ดานทั่วไป 
ไดแก โรงเรียนถูกปลอยรกราง เพราะไมมีนักเรียนอยู โรงเรียนขนาดเล็กที่ตองยุบรวมอาจไดรับ
ผลกระทบ เชน ตองเดินทางมาเรียนที่ไกลออกไป และการปรับตัวเขากับสังคมใหมๆ รวมถึง
ความรวมมือของผูปกครองก็ลดนอยลง เด็กตองปรับตัวใหม และตองออกเดินทางไปเรียนทุก
วัน  นักเรียนตองอยูหางไกลจากชุมชนของตนเอง ตองเดินทางไกลมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดอันตราย
ไดขณะเดินทางได ดานตัวนักเรียน ไดแก นักเรียนตื่นตัวดีขึ้น เนื่องจากมีเพื่อนใหม มีครูใหม 
นักเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้น ตองปรับตัวเขากับสังคมใหม ไดรูจักเพื่อมากขึ้น ตองเอาใจ
ใสในการเรียนมากขึ้นเพราะการแขงขันสูงขึ้น ตองปรับตัวเขากับโรงเรียนและเพื่อนใหมรวมถึง
ครูผูสอนใหม ดานการเดินทาง ไดแก รถรับสงตรงเวลา เอาใจใสนักเรียนดี นักเรียนจําเปนตอง
ตื่นแตเชาเพื่อใหทันรถรับสง การเดินทางไปโรงเรียนไกลขึ้นกวาเดิมทําใหเสียเวลาในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น นักเรียนตองจัดเวลาของตัวเองใหมเพราะตองเสียเวลาในการเดินทาง นักเรียน
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เหนื่อยลาจากการเดินทาง และอาจเกิดอันตรายจากการเดินทาง ดานความปลอดภัย ไดแก 
คนขับรถและรถรับสงมีความปลอดภัย มีคนทายรถคอยดูแล นักเรียนเดินทางไดอยางปลอดภัย 
 ผลการวิจัย ตอนที่ 3 พบวา แนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กสูการปฏิบัติ กรณี
ที่ประสบความสําเร็จ และกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมประสบความสําเรจ็ในจงัหวดั
อุตรดิตถ 
 กรณีประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดคลองนาพง-โรงเรียนวัดผาจักร อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ปการศึกษา 2561 สรุปไดวา ปจจัยความสําเร็จ มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 1) ผูที่
เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูนําทองที่ทองถิ่น มีความเขาใจในนโยบายการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตระหนักถึงประโยชนที่นักเรียนจะไดรับเปนสําคัญ 2) ผูเกี่ยวของทุกฝายใหการ
สนับสนุนเปนอยางดี เชน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา การจัดหาผาปาเพื่อการศึกษา 
ความรวมมือรวมใจทั้งแรงงานและกําลังทรัพยในการพัฒนาสถานศึกษา 3) ผูบริหารโรงเรียน 
และครูผูสอน ปฏิบัติหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑคาเฉลี่ยสูงกวาระดับชาติ ทั้ง O-NET และ NT และ 4) 
บริบทชุมชนมีความใกลเคียงกัน ผูปกครองและผูนําทองที่ทองถิ่น เปนญาติพี่นองกัน การ
ประสานงานและขอความรวมมือในดานตางๆ นั้น จึงสามารถดําเนินการไดดวยความสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนวัดคลองนาพง, 2561. น. 3-15) 
 กรณีไมประสบความสําเร็จ (ไมประสงคไปควบรวม) กรณีศึกษา โรงเรียน ข อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ปการศึกษา 2561 มีประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 1) ผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน 
ไมสามารถรับภาระคาใชจายที่เพิ่มขึ้นได 2) ผูเกี่ยวของทุกฝายใหการสนับสนุนเปนอยางดี เชน 
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาการจัดหาผาปาเพื่อการศึกษา ความรวมมือทุกดานในการ
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหโรงเรียนสามารถดํารงอยูได 3) ชุมชน 
มีความเชื่อวาโรงเรียนยังสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ และ 4) ผูนําทองที่
ทองถิ่น มีความรักความหวงแหนตอโรงเรียน ไมตองการใหโรงเรียนถูกยุบ ตองการใหมีโรงเรียน
อยูคูชุมชนตลอดไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ ตอนที่ 1 กระบวนการดําเนินงานและปญหา
อุปสรรคในการดําเนินการตามนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ จาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย พบวาประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามนโยบายการควบรวม
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โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุตรดิตถ มีประสิทธิภาพต่ํา จํานวน 4 ดาน เนื่องจากการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กไมสามารถดําเนินการไดตามแผนแบบขั้นบันได ตามแผนที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดไว เพราะมีเหตุผลความจําเปนหลายประการ เชน 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
หมวดที่ 2 การรวมสถานศึกษา (ขอ 2.4) เสนอแผนการรวมสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, น. 34) สวนหนึ่งมาจากผู
มีสวนเกี่ยวของไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครอง ไมยินยอมใหมีการ
ควบรวม จึงไมสามารถดําเนินการได ดังนั้นจํานวนโรงเรียนที่มีการควบรวมจึงไมเปนไปตาม
เปาหมาย จํานวนครูแตละโรงเรียนมีครูไมครบชั้นเนื่องจากใชเกณฑของ ก.ค.ศ. ในการมาคิด
คํานวณอัตรากําลังคือ ครู:นักเรียน ในอัตรา 1 : 25 คน ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญจึงมี
ครูไมครบชั้น อีกทั้งจํานวนครูตามวิชาเอกก็เชนเดียวกัน หนวยงานตนสังกัดไมสามารถจัดสรร
วิชาเอกไดตามความตองการจําเปนของโรงเรียน ซึ่งบางวิชาเอกมีความขาดแคลนยกตัวอยาง 
วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกภาษาอังกฤษ เปนตน การแกปญหาในการบริหารจัดการ ครูที่อยูใน
โรงเรียนขนาดเล็กตองสอนทั้ง 8 สาระการเรียนรูในหนึ่งชั้น บางคนสอบควบช้ัน 2 หอง หรือ 3 
หองก็มี ปญหาเหลานี้จึงสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนซึ่งต่ํากวา
มาตรฐานที่ตนสังกัดไดกําหนดไว และการใชงานหองปฏิบัติการที่มีในโรงเรียน ในการศึกษา
ขอมูลดานนี้ พบวา โรงเรียนขนาดเล็กจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในดานนี้ เนื่องจาก
เกณฑในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณนั้นจะใชปริมาณจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ โรงเรียน
ขนาดเล็กสวนใหญจึงไมมีหองปฏิบัติการสําหรับใชจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Lathapipat (Lathapipat, 2014, p. 4) ซึ่งพบสาเหตุสําคัญของปญหาในระบบ
การศึกษาไทยมาจากความดอยประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และนํามาสู
เบื้องหลังที่ทําใหโรงเรียน ครู ไมสามารถยกระดับการเรียนการสอนใหดีขึ้นได ปญหาใหญของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ไดแก ประการแรก โรงเรียนขนาดเล็กมีตนทุนสูงกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
ประการที่สอง รัฐอุดหนุนจายเปนรายหัว โรงเรียนขนาดเล็กจึงเสียเปรียบ มีความขาดแคลน 
และประการที่สาม ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญทั้ง 8 สาระวิชา (ครู 1 : นักเรียน 20 คน) โรงเรียน
ที่มีครูไมครบชั้น มีจํานวน 13,623 แหงทั่วประเทศ คิดเปนรอยละ 44 ซึ่งถือวามีความขาด
แคลนและเปนปญหามาก นอกจากนี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) (สมศ.) 2550 อางถึงใน กมลวรรณ รอดจาย (กมลวรรณ รอดจาย, 2552, น. 
14) พบวา โรงเรียนขนาดเล็กประสบปญหาดานคุณภาพมากที่สุด ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสวนใหญไมผานการประเมิน เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาตํ่า 
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 กรณีประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดคลองนาพง-โรงเรียนวัดผาจักร อําเภอ
เมืองอุตรดิตถ ปการศึกษา 2561 พบวา ผูมีสวนเกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ มีความ
เขาใจตอนโยบายการควบรวมและใหความรวมมือตอตนสังกัดเปนอยางดี  
 กรณีไมประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา โรงเรียน ข อําเภอเมืองอุตรดิตถ ปการศึกษา 
2561 พบวา ชุมชนมีความหวงแหนตอโรงเรียน ไมตองการใหยุบโรงเรียน และมีความเชื่อวาจะ
สามารถดํารงอยูไดดวยตนเองโดยไมตองพึ่งพาหนวยงานตนสังกัด ดวยการชวยกันระดม
ทรัพยากรทุกวิถีทางที่สามารถทําได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการ ศ.นพ.ประเวศ วะ
สี อางถึงใน พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค และคณะ (พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค และคณะ, 
2557, น. 95-108) กลาวในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปญหาและทางออกการยุบ
โรงเรียนขนาดเล็ก” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมเธียเตอร อาคารราชมังคลา 
กระทรวงศึกษาธิการวาการปฏิรูปการศึกษานั้น หากเปนแนวด่ิง ไมมีทางจะสําเร็จได แตถาเปน
แนวราบอาจเปนไปได รัฐชวยสนับสนุนในสวนที่ชุมชนไมมี หรือไมสามารถจัดการได เชน ดาน
งบประมาณ แตจุดที่ควรมุงเนนและใหความสําคัญก็คือ การควบรวมรูปแบบใหม คือการควบ
รวมการศึกษากับชุมชนเขาดวยกัน แลวใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนของบุตร
หลานในชุมชนกันเอง โดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้งจึงจะเกิดการปฏิรูปและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เชนเดียวกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รายงานเสนอแนวทางการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก จันทรจิรา จูมพลหลา และคณะ (จันทรจิรา จูมพลหลา และคณะ, 
2557, น. 1-8) พบวา แนวคิดปฏิรูปโรงเรียนขนาดเล็กดวยการยุบ หรือ ควบรวมโรงเรียน ไมใช
แนวทางการแกปญหาที่ประสบความสําเร็จในทุกกรณี ควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของ
ผูปกครองและคนในชุมชน ดังนั้นการยุบ ควบ รวม ที่สามารถทําไดโดยไมเกิดปญหาตามมา คือ 
การปลอยใหยุบโดยธรรมชาติ ไมมีนักเรียน นั่นเอง 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 ผูวิจัย มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 1) หนวยงานตนสังกัด ควรมีการศึกษา
ผลกระทบจากการดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงและวางแผนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของนโยบายการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กในทุกภูมิภาค เพื่อนําผลมาวิเคราะหขอมูลใหไดรูปแบบที่ดี สามารถเปน
ตนแบบในการดําเนินงานและนําไปใชประโยชนทางการศึกษา และ 3) นําผลการศึกษารูปแบบ
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสําเร็จไปขยายผลในโอกาสตอไป 
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