การรับรู้ และตอบสนองของชุ มชนในการบริ หารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรู ปแบบการสลับชั นเรียนรวม
กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้ านหนองฮ่ าง สั นหลวง กับ โรงเรียนบ้ านป่ าคา
ดร.ชัย สันกว๊าน
ผูอ้ าํ นวยโรงเรี ยนบ้านหนองฮ่าง สันหลวง สพป.เชียงราย เขต 2 สพฐ.
โรงเรี ยนบ้านหนองฮ่าง สันหลวงหลวง และโรงเรี ยนบ้านป่ าคา เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กตามเกณฑ์
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน ในปี การศึกษา 2557 มีจาํ นวนนักเรี ยน 24 คน และ 35 คน
ตามลําดับ มีผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยนละ 1 คน ครู โรงเรี ยนละ 3 คน ครู จา้ งสอนโรงเรี ยนละ 1 คน และนักการ
ภารโรงโรงเรี ยนละ 1 คน แต่ละโรงเรี ยนเปิ ดทําการสอน ตั%งแต่ระดับชั%นอนุ บาล 1 – ชั%นประถมศึกษาปี ที: 6
จํานวน 8 ชั%นเรี ยน ได้ทดลองรู ปแบบบริ หารจัดการศึกษาแบบสลับชั%นเรี ยนรวม โดยให้โรงเรี ยนบ้านป่ าคา
จัดการเรี ยนการสอนชั%น อนุ บาล 1 -2 , ป.1 , ป. 2, ป. 3 และ ป.6 ส่ วนโรงเรี ยนบ้านหนองฮ่ าง สั นหลวง
รับผิดชอบ ชั%น อนุบาล 1 -2 , ป.1, ป.4 และ ป.5 แล้วมีพาหนะขนส่ งนักเรี ยนชั%น ป. 2 - 6 จะทําให้ครู ครบชั%น
แต่ในแนวดําเนิ นการต้องได้รับความเห็ นชอบและไม่ถูกคัดค้านโดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยเฉพาะจากชุ มชน
ดังนั%นผูว้ ิจยั จึงดําเนิ นการศึกษาการรับรู ้ และการตอบสนองของชุ มชนซึ: งเป็ นผูท้ ี:มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการจัด
การศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ต่อแนวทางในการบริ หารจัดการดังกล่าว
ครั# งนี# มี วตั ถุ ประสงค์เพื*อศึ กษาการศึ กษาการรั บรู ้ และการตอบสนองของชุ มชน และผลในการดําเนิ นการ
บริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กรู ปแบบการสลับชั%นเรี ยนรวม ในบริ บทของโรงเรี ยนบ้านหนองฮ่าง สันหลวง
กับ โรงเรี ยนบ้านป่ าคา โดยการศึ กษาเอกสาร การสั มภาษณ์ จากผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนขนาดเล็ ก คณะกรรมการการศึ กษาขั#นพื#นฐาน ผูป้ กครองนักเรี ยน และนักเรี ยน ของทั#งโรงเรี ยน
บ้านหนองฮ่าง สันหลวง และโรงเรี ยนบ้านป่ าคา ซึ* งถือว่าเป็ นผูท้ ี*มีส่วนในการรับรู ้และตอบสนอง พบว่า
1. ชุมชนได้สะท้อนการรับรู ้และตอบสนองอยู่ 3 ด้าน คือ
1.1 ด้านความความพึงพอใจต่อโรงเรี ยนและผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
สถานศึกษา ชุมชนมีความพึงพอใจในสถานศึกษาที*สามารถทําให้เด็กนักเรี ยนมีพฒั นาการที*ดี ความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิหน้าที*ของครู ในสถานศึกษาที*ทุ่มเทในการทํางาน และสถานศึกษายังเป็ นที*ทาํ ให้เด็กได้
เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
1.2 ความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยเฉพาะความคิดความเห็นต่อ
แนวทางการบริ หารสถานศึกษาขนาดเล็ก แบบสลับชั#นเรี ยนรวม จะทําให้เด็กได้เรี ยนอย่างเต็มที* เต็มเวลา
และเต็มตามศักยภาพ ส่ วนแนวทางการยุบสถานศึกษาเป็ นแนวทางที*ไม่ได้รับการตอบรับ ด้วยเหตุผลที*เป็ น
สถานศึกษาเก่าแก่มีประวัติที*ยาวนาน มีความผูกพันในเชิงสัญลักษณ์ที*บ่งบอกถึงการพัฒนาของหมู่บา้ น
1.3 สภาพปั ญหาและการเตรี ยมการ ความคิดเห็นในด้านปั ญหาการเดินทางของ

นักเรี ยนที*บางส่ วนต้องเดินทางไปเรี ยนอีกโรงเรี ยนหนึ*ง ประเด็นเรื* องคุณภาพ และวิธีการ การจัดการเรี ยน
การสอนก็เป็ นเรื* องที*ถูกกล่าวถึง และเพื*อป้ องกันปั ญหาที*จะตามมาในอนาคตเรื* องความเข้าใจที*ไม่ตรงกัน
ของสถานศึกษากับชุมชน การพูดอธิ บายเหตุผล แนวการดําเนินการเป็ นสิ* งที*โรงเรี ยนต้องสร้างความเข้าใจ
ด้วยการนําเสนอและประชาสัมพันธ์อย่างสมํ*าเสมอ
2. ผลของรู ปแบบการบริ หารจัดการรู ปแบบการสลับชั%นเรี ยนรวมของโรงเรี ยนบ้านหนองฮ่าง สัน
หลวงหลวง กับ โรงเรี ยนบ้านป่ าคา ปี การศึกษา 2557 ด้านการบริ หารจัดการทําให้มีครู ครบชั#นการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนทํา ได้อย่า งเต็ม ที* เต็ม เวลา ส่ วนด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย จากผลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับชาติ พบว่า ค่าเฉลี: ยโดยรวม ระดับชั%นประถมศึกษาปี ที: 3 (NT) และ ค่าเฉลี: ยโดยรวม
ระดับชั%นประถมศึ กษาปี ที: 6 (O-NET) ปี การศึ กษา 2557 ของทั%งสองโรงเรี ยนมี ค่าเฉลี: ยสู งขึ%นกว่าปี
การศึกษา 2556 และสู งกว่าระดับเขตพื%นที:การศึกษาและระดับชาติ

