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1
  ผู้อสำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

บทคัดย่อ

 กำรวจิยัครัง้นีเ้ป็นกำรวจิยัคณุภำพเชงิประวตัศิำสตร์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่  1) วเิครำะห์นโยบำย และกำรดสำเนนิงำน 

บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำกปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2559  และ 2) จัดทสำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำ

โรงเรียนขนำดเล็กในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำของไทย เป็นกำรศึกษำวิจัยจำกแหล่งข้อมูลที่เป็นประเภทเอกสำร ซึ่ง

เป็นแหล่งข้อมลู ได้แก่ เอกสำร บนัทกึ รำยงำน หลกัสตูร คูม่อื ทีถ่กูบนัทกึเกบ็ไว้ในหน่วยงำนทำงกำรศกึษำทีเ่กีย่วกบั 

กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก และแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ด้วย

แนวคสำถำมกับกลุ่มบุคคลที่มีควำมสสำคัญต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กใน 3 กลุ่ม คือ 1) บุคคล

ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้เคยดสำรงตสำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำโรงเรียนขนำด

เล็กในระดับนโยบำยระดับประเทศ 2) บุคคลในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้เคยดสำรงตสำแหน่ง 

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในระดับจังหวัดของไทย และ 3) บุคคลในระดับโรงเรียน ได้แก่  

ผูอ้สำนวยกำรโรงเรยีน คร ูผูป้กครอง ผูน้สำชมุชนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบักำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ กำรวเิครำะห์

ข้อมูลใช้กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 1) นโยบำย และกำรดสำเนินงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในแต่ละช่วงทศวรรษ พบ

ว่ำ นโยบำยในช่วงทศวรรษที่ 1 มีระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษำขึ้น ในช่วง

ทศวรรษที่ 2 มีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกสำหนดมีให้กำรศึกษำภำคบังคับจสำนวนเก้ำปี และใน

ช่วงทศวรรษที่ 3 มีนโยบำยกำรดสำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดในหลำยประเด็น คือ สนับสนุนให้มีกำร

ลดจสำนวนโรงเรียนขนำดเล็กโดยกำรรวมหรือเลิกล้ม สสำหรับสภำพกำรดสำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน

ขนำดเล็ก พบว่ำ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก คือ ในช่วงศตวรรษที่ 1 

และศตวรรษที่ 2 มีกำรกสำหนดอัตรำกสำลังข้ำรำชกำรครูที่มีจสำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน แต่ในช่วงศตวรรษที่ 3 และ 

4 กำรบริหำรงำนบุคคลมีควำมเปลี่ยนแปลงมำก สถำบันอุดมศึกษำที่เคยผลิตนักศึกษำครูสำขำวิชำกำรประถมศึกษำ

เป็นจสำนวนมำกปรับมำเป็นกำรผลิตครูเฉพำะทำงในสำขำที่ขำดแคลน แต่ในขณะเดียวกันจสำนวนโรงเรียนขนำดเล็ก

ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็กต้องกำรครูที่มีพื้นฐำนกำรสอนหลำยกลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ หรือลักษณะกำรสอนแบบบูรณำกำร ทสำให้ครูในโรงเรียนขนำดเล็กไม่สำมำรถบูรณำกำรกำรสอนทุกวิชำได้ 

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ พบว่ำ สสำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำ ควรจัดทสำแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนควบรวมครอบคลุมทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำน

กำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 

และที่ดินของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพำะเรื่องอำคำรสถำนที่ให้มีกำรใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ำ

ค�าส�าคัญ :  กำรวิเครำะห์นโยบำย  กำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก
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Abstract

 This research was qualitative research in history. The purposes were 1) to analyze the policy and administration 

of small schools from 1977 to 2016 2) to make the policy recommendation for development of small schools in the 

educational areas of Thailand. The documents used in study were sourced from documents records reports curriculum 

handbooks that are stored in the educational institution on the development of small schools. Documents were also 

sourced from the individual where was information obtained through in-depth interviews. It was decided that three 

groups of people would be interviewed were important in developing the educational administration of small schools 

;1) people in the national education institution who were directly related to the development of small schools in 

the national policy level 2) people from the educational institution in the province who served directly related to 

the development of small schools in the provinces of Thailand and 3) people in the schools such as the director of 

the school, teacher, parents and the community leader who were directly involved with the administration of small 

schools. The data was analyzed by content analysis.

 The research found that : 1. The policy and the administration in small schools during the first decade kept 

to the regulations of the Ministry of education on the establishment of primary schools. In the second decade the 

National Education Act 1999 enforced compulsory education for 9 years. And the third decade, there were many 

issues of policy about administration on small schools. They were encouraged to reduce the number of small schools 

by combining or closing. The state of administration of small schools, in particular personnel administration, affected 

the educational administration of small schools. In the first and the second decades, class size had been limited 

40 students for a teacher. For the third and the fourth decades, the personnel administration had changed policy 

in educational institutions to produce less students majoring in elementary education and produce other majors 

instead. However, in the meantime the small schools had continually increased.  Teaching and learning in small 

schools needed teachers who could teach various kinds of subjects or teach by integration but the teachers were not 

sufficiently trained. 2. The policy recommendations of development on small schools in educational areas found 

that the Educational Service Area Office should make the school management plans for 4 parts. This covered the 

academic administration, the personnel administration, the budget administration and the general administration 

covered on the property administration which focused on the usefulness of school building. 

Keywords : analyze the policy, administration of small schools, development of small schools 
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บทน�า

 กำรพัฒนำกำรศึกษำของไทยในช่วงสี่ทศวรรษ 

(พ.ศ. 2520-2559) เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยประสบปัญหำ

เศรษฐกิจตกตส่ำ ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรงำนภำยใน

ประเทศโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงด้ำนกำรศึกษำ มีกำรปฏิรูป

กำรเรยีนรู ้ปรบัปรงุหลกัสตูรกำรศกึษำของชำต ิตลอดจน 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงคน

ไทยให้เป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพพร้อม

ที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในเวทีโลก 

จำกสภำพดังกล่ำวทสำให้ไทยต้องขอกู้เงินจำกธนำคำร

เพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Asia Development Bank : 

ADB) เพื่อนสำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของไทย ซึ่ง

ธนำคำรเพือ่กำรพฒันำแห่งเอเชยี ได้ระบเุงือ่นไขว่ำไทย

ต้องเพิม่อตัรำส่วนระหว่ำงคร ู: นกัเรยีนให้ได้มำตรฐำน

สำกล [1] เนือ่งจำกไทยมจีสำนวนครมูำกทสำให้อตัรำส่วน

ระหว่ำงครู : นักเรียนตส่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งครูในระดับ

ประถมศึกษำ จึงส่งผลกระทบทสำให้ไทยต้องลดอัตรำ

กสำลังครู และมีมำตรกำรอ่ืน ๆ ในกำรลดอัตรำกสำลัง

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเกลี่ยครูในโรงเรียนที่มีครูเกิน

ให้ได้ตำมอัตรำที่กสำหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ

โรงเรียนขนำดเล็กที่เดิมมีอัตรำครูครบชั้น แต่เมื่อเทียบ

กับเกณฑ์มำตรฐำนสำกลแล้วปรำกฏว่ำยังเกินเกณฑ์อยู่ 

ต้องมีกำรเกลี่ยครูออกไปเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย

ดังกล่ำว ทสำให้ครูในโรงเรียนลดจสำนวนลงไม่ครบตำม

จสำนวนชั้นที่เปิดสอนในโรงเรียน

 โรงเรียนในสังกัดสสำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน ในปี พ.ศ. 2550 มสีถำนศกึษำในสงักดั 

จสำนวนทัง้ส้ิน 32,288 แห่ง [2] ในจสำนวนนีม้สีถำนศกึษำ

ที่มีจสำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมำ จสำนวน 12,828 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของจสำนวนสถำนศึกษำ

ทั้งหมด และในจสำนวนนี้เป็นสถำนศึกษำที่มีจสำนวน

นักเรียนตส่ำว่ำ 60 คนลงมำ จสำนวน 1,766 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 5.84 ซึ่งโรงเรียนขนำดเล็กเหล่ำนี้จะมีสภำพ

ปัญหำในกำรจดักำรศกึษำทีเ่หมือนกนัเป็นส่วนใหญ่ ดงันี้ 

 1. ปัญหำด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำค่อนข้ำง

ตส่ำ จะเห็นได้จำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่ 

ผ่ำนมำ พบว่ำ โรงเรียนขนำดเล็ก (นักเรียนตส่ำกว่ำ 300 

คน) มีจสำนวนร้อยละ 2 อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 

67.91 อยูใ่นระดับพอใช้ และร้อยละ 29.94 อยูใ่นระดับดี 

[3] และเมือ่ศกึษำผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีน พบว่ำ นกัเรยีน

ในโรงเรยีนขนำดเล็กในทกุช่วงช้ันในทกุพืน้ทีม่ค่ีำเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์กำรเรียนรู้ตส่ำกว่ำนักเรียนโรงเรียนขนำดอื่น 

 2. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร สภำพบริบท

ของกำรคมนำคมที่ผ่ำนมำนับว่ำไม่ค่อยสะดวกมำกนัก 

รัฐบำลจึงจสำเป็นต้องต้ังโรงเรียนในครอบคลุมทุก

พื้นที่ของประชำกรที่อำศัยอยู่ แต่ปัจจุบันควำมจสำเป็น 

ดงักล่ำวได้ลดลง ประกอบกบัประชำกรมแีนวโน้มลดลง

อย่ำงต่อเน่ืองจึงส่งผลทสำให้เกิดโรงเรียนขนำดเล็กเพ่ิม

มำกขึ้น จึงทสำให้อัตรำส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียน

ต่อห้องเรียนตส่ำกว่ำมำตรฐำน ค่ำใช้จ่ำยต่อนักเรียน 1 

คนสูงกว่ำโรงเรียนขนำดอื่น ๆ [12] นอกจำนี้โรงเรียน

ขนำดเล็กจสำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ อยู่

ในพื้นที่ห่ำงไกลควำมเจริญ อยู่บนภูเขำสูง บนเกำะ 

จึงทสำให้นักเรียนมีปัญหำในกำรเดินทำง นอกจำกนี ้

ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็กส่วนใหญ่ขำดทักษะในกำร

บริหำรจัดกำรโรงเรียน และปัญหำอีกประกำรหนึ่ง คือ 

กำรอพยพเคลือ่นย้ำยของประชำกรวยัเรยีนทีย้่ำยตดิตำม

ผู้ปกครองไปรับจ้ำงทสำงำนต่ำงถิ่น ทสำให้เกิดปัญหำ

อุปสรรคในกำรดสำเนินงำนของโรงเรียนเป็นอย่ำงยิ่ง

 3. ปัญหำด้ำนกำรเรยีนกำรสอน พบว่ำ ครสู่วนใหญ่ 

ขำดทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนใน 

สภำพที่ครูไม่ครบชั้น และมีจสำนวนนักเรียนน้อยใน

แต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลำ และไม่เต็มควำมสำมำรถ 

เพรำะครูมีภำรกิจอื่นที่นอกเหนือจำกกำรสอนเป็น

จสำนวนมำก [14] หลักสูตรและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  

ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อกำรเรียน

กำรสอนและแหล่งกำรเรียนรู้มีจสำนวนจสำกัดซึ่งสำเหตุ

มำจำกได้รับงบประมำณน้อย สื่อเทคโนโลยีและ 

กำรสือ่สำรมใีช้อย่ำงจสำกดั และทีม่อียูก่ไ็ม่สำมำรถใช้ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 4. โรงเรียนขนำดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนขนำดเล็ก 

ประชำกรมีฐำนะยำกจน ทสำให้ไม่มีศักยภำพในกำร
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ระดมทรัพยำกรเพื่อนสำมำช่วยสนับสนุนกำรศึกษำให้

กับโรงเรียน

 5. ปัญหำที่เด่นชัดอีกประกำรหนึ่งของโรงเรียน

ขนำดเล็ก คือ กำรขำดแคลนครู จสำนวนครูไม่ครบ

ชั้น ครูไม่ครบตำมรำยวิชำเอก ต้องใช้ครูวิชำเอกอย่ำง

หนึ่งไปสอนอีกวิชำเอกหนึ่ง มีปัญหำครูย้ำยออกบ่อย  

ครูไม ่สำมำรถจัดกิจกรรมกำร เรี ยนกำรสอนที ่

หลำกหลำยได้ [13] จึงส่งผลทสำให้ประสิทธิภำพ 

และคณุภำพของกำรจดักำรศกึษำของโรงเรยีนขนำดเลก็

ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว กระทรวงศึกษำธิกำร 

จึงได้กสำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียนขนำดเล็กในแต่ละยุคที่ผ ่ำนมำอย่ำง 

ต่อเนื่อง แต่ปัญหำดังกล่ำวยังไม่คลี่คลำยกับจะมีปัญหำ

เพิ่มขึ้นตำมบริบทและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง

รวดเร็ว ดังนั้น กำรศึกษำสภำพปัญหำและพัฒนำกำร

จัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กจำกอดีตถึงปัจจุบัน

น่ำจะเป็นกำรศึกษำที่มีควำมสสำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ

ในปัจจุบันและอนำคต เพรำะจะทสำให้ทรำบถึงสภำพ

ปัญหำกำรจดักำรศกึษำในอดตีทีผ่่ำนมำอนัจะนสำมำเป็น

ข้อมูลในกำรวำงแผน กสำหนดนโยบำย เพ่ือกำรพัฒนำ

ปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก

ให้สอดคล้องกับศักยภำพ สภำพบริบทและสังคมที่มี

แนวโน้มเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ต่อไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ

มคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำส่ีทศวรรษโรงเรยีนขนำดเลก็ใน

ประเทศไทยโดยมุ่งศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรศึกษำ 

ในโรงเรียนขนำดเล็ก วิเครำะห์ นโยบำย จุดแข็ง  

จุดอ่อนและปัญหำอุปสรรคกำรดสำเนินงำนบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กในประเทศไทยในช่วงระยะ

เวลำ 40 ปีทีผ่่ำนมำ เพือ่เป็นข้อมลูในกำรกสำหนดนโยบำย

และวำงแผนพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรจัดกำรศึกษำ 

ของโรงเรียนขนำดเล็กในประเทศไทยและโรงเรียน

ขนำดเลก็ในสงักดัสสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถม

ศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภำพและ 

มีคุณภำพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อวิเครำะห์นโยบำย และกำรดสำเนินงำน

บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำกปี พ.ศ. 2520 ถึง 

พ.ศ. 2559 

 2. เพื่อจัดทสำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร

พัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ของไทย

ขอบเขตของการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่มุ ่ง

ศึกษำวิเครำะห์ และจัดทสำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กใน

ประเทศไทยใน 4 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ คือ

 ทศวรรษที่ 1 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2520 ถึง 2529

 ทศวรรษที่ 2 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2530 ถึง 2539

 ทศวรรษที่ 3 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549

 ทศวรรษที่ 4 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 ถึง 2559

 โดยกสำหนดแหล่งข้อมูลที่ศึกษำจำกแหล่งข้อมูล

ประเภทเอกสำรและแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลใน 3 

ประเด็น ดังนี้

 ขอบเขตกำรศึกษำและวิเครำะห์กำรจัดกำรศึกษำ

ของโรงเรียนขนำดเล็ก มี 3 ด้ำน ดังนี้

 1.สภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก

   1.1 ด้ำนสภำพบริบทของโรงเรียนขนำด

เล็ก ประกอบด้วย จสำนวนประชำกรวัยเรียน จสำนวน

โรงเรยีน จสำนวนคร ูนกัเรยีน กำรกสำหนดขนำดโรงเรยีน 

จสำนวนกำรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของโรงเรียนขนำดเล็ก 

และสำเหตุกำรเกิดโรงเรียนขนำดเล็ก

   1.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน 

ขนำดเล็ก ประกอบด้วย กำรบริหำรงำนด้ำนบุคคล  

กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ กำรบริหำรงำนทั่วไป 

และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

   1.3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน

โรงเรยีนขนำดเลก็ ประกอบด้วย คณุภำพและมำตรฐำน

กำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนตำมหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมกำรศึกษำ
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 2. ศึกษำและวิเครำะห์นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ

และสภำพกำรดสำเนินงำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด

เล็ก ในด้ำนนโยบำย วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย มำตรกำร 

กฎหมำยระเบียบ และแผนพัฒนำกำรศึกษำ โดยใช้ 

กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 3. ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรพฒันำโรงเรยีน

ขนำดเล็กในประเทศไทยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 กำรดสำเนินกำรวิจัยมี 4 ขั้นตอน

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

ผู้วิจัยได้ศึกษำแนวคิด ทฤษฎีจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก

  ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้

ดสำเนินกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยจำกแนวคิด 

ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษำในขั้นตอนท่ี 1 

ซึ่งผู ้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย คือ แบบ

สัมภำษณ์สสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ

ในโรงเรียนขนำดเล็ก “ส่ีทศวรรษโรงเรียนขนำดเล็ก

ในประเทศไทย” ผู้วิจัยนสำแบบสัมภำษณ์ให้ผู้เชี่ยวชำญ 

จสำนวน 3 คน ตรวจสอบควำมสอดคล้องเหมำะสมของ

แบบสัมภำษณ์ และผู้วิจัยนสำมำปรับแก้ไขก่อนนสำไป

สัมภำษณ์กับกลุ่มเป้ำหมำย

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนิน

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดสำเนินกำรจัดเก็บจำกแหล่ง

ข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้

  1) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร บันทึก รำยงำน 

และตสำรำที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน

ประถมศึกษำขนำดเล็ก และผู้วิจัยดสำเนินกำรคัดเลือก

เอกสำรหลักฐำนข้อมูลจำกเอกสำร บันทึก รำยงำน 

ตสำรำและงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

โรงเรียนขนำดเล็กในประเทศไทย

 2) เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ทรงคุณวุฒิทำงกำร

จัดกำรศึกษำใน 4 ภูมิภำค ประกอบด้วย 

   (1) ผูบ้รหิำรกำรศกึษำระดบัสงู ได้แก่ ผูท้ี่

เคยดสำรงตสำแหน่งในระดบัอธบิด ีรองอธบิดใีนกระทรวง

ศึกษำธิกำร ในช่วงเวลำ 2520-2559 จสำนวน 6 คน 

   (2) ผู ้บริหำรกำรศึกษำระดับจังหวัด

และอสำเภอใน 4 ภูมิภำค ได้แก่ ผู้อสำนวยกำรสสำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ อดีตผู ้อสำนวยกำรประถมศึกษำ

จังหวัด ในแต่ละภูมิภำค จสำนวน 7 คน คือ ภำคเหนือ 

จสำนวน 2 คน ภำคกลำง จสำนวน 2 คน ภำคอีสำน จสำนวน 

2 คน และภำคใต้ จสำนวน 1 คน

   (3) ผู ้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก ใน 4 

ภูมิภำค ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียนในปัจจุบันและอดีต 

ผูบ้รหิำรโรงเรยีนขนำดเลก็ จสำนวน 15 คน คอื ภำคเหนอื 

จสำนวน 3 คน ภำคกลำง จสำนวน 5 คน ภำคอีสำน จสำนวน 

5 คน และภำคใต้ จสำนวน 2 คน

   (4) บุคลำกรที่เก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำ

ระดับจังหวัดและระดับอสำเภอ ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ 

หัวหน้ำฝ่ำยนโยบำยและแผน จสำนวน 5 คน

   (5)  ผูน้สำชุมชนท้องถิน่และคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำ จสำนวน 10 คน

  ขั้นตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและตีควำม 

หลักฐำนข้อมูล ผู้วิจัยดสำเนินกำร ดังนี้

  1) ผู้วิจัยวิเครำะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่งตำมกรอบ 

กำรศึกษำที่กสำหนดโดยพิจำรณำหลักฐำนที่รวบรวม

ถึงควำมถูกต้องเที่ยงตรง ควำมน่ำเช่ือถือ และควำม

สอดคล้องของเนื้อหำตำมกรอบกำรศึกษำที่กสำหนดไว้ 

  2) ผู้วิจัยตีควำมหลักฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  

เริ่มจำกกำรแปลควำมหมำย วิพำกษ์วิจำรณ์จำกข้อมูล

แล้วตีควำมในแนวรำบ คือ ตีควำมโดยยึดลสำดับเวลำ

ก่อนหลัง และดสำเนินกำรเรียบเรียงข้อมูลโดยใช้ 

กำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลกำรวิเครำะห์นโยบำย และกำรดสำเนินงำน

บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก จำกปี พ.ศ. 2520 ถึง 

พ.ศ. 2559 พบว่ำ 

  1.1 ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520-2529) เป็น

ช่วงเปลี่ยนผ่ำนขององค์กร และกำรเริ่มตั้งสสำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (สปช.) 
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ป ัจจุบัน คือ สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน ในปี พ.ศ. 2523 กำรดสำเนินงำนของ สปช. 

เน้นกำรพฒันำคณุภำพกำรศึกษำ และกำรจดัตัง้โรงเรยีน

เพื่ออสำนวยควำมสะดวกให้ประชำชน ซึ่งในช่วง

ทศวรรษแรกมกีำรเปลีย่นแปลงด้ำนนโยบำยกำรจดักำร

ศึกษำ คือ [1]

  1) เปลี่ยนกำรจัดระบบกำรศึกษำให้เป็น 6 : 3 : 3 

โดยลดชั้นประถมศึกษำลง 1 ปี และเพิ่มชั้นมัธยมศึกษำ

ตอนปลำย 1 ปี ต่อมำในปี พ.ศ. 2524 กระทรวง

ศึกษำธิกำรได้จัดทสำระเบียบว่ำด้วยกำรจัดตั้งโรงเรียน

ประถมศึกษำขึ้น มีข้อควำมสสำคัญ คือ โรงเรียนประถม

ศึกษำที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใด ต้องมีจสำนวนนักเรียน

ในแต่ละรำยอำยุตั้งแต่ยี่สิบคนข้ึนไปมำเข้ำเรียน ถ้ำมี

นักเรียนในแต่ละรำยอำยุไม่ถึงยี่สิบคน แต่มำกกว่ำห้ำ

คนให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสำขำของโรงเรียนที่อยู่ใกล้

เคียง โรงเรียนประถมศึกษำหรือโรงเรียนสำขำที่จะตั้ง

ขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนประถมศึกษำเดิม

ตำมเส้นทำงคมนำคมไม่น้อยกว่ำหกกิโลเมตร และ

โรงเรียนประถมศึกษำหรือโรงเรียนสำขำที่จะจัดตั้งขึ้น

ใหม่จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำหกไร่และเมื่อคำดคะเน

ควำมเติบโตของโรงเรียนแล้ว ควรมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ

สิบตำรำงเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน 

  2) มีกำรกสำหนดระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ

ด้วยกำรรวมและกำรเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษำขึ้น

มำ ได้กสำหนดข้อควำมสสำคัญไว้ คือ โรงเรียนประถม

ศึกษำตั้งแต่สองโรงขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู ่ห่ำงไม่เกินสำม

กิโลเมตรและมีจสำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เกิน 

120 คน กำรคมนำคมระหว่ำงโรงเรียนไม่ลสำบำก ถ้ำ

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำจังหวัดพิจำรณำเห็น

ว่ำ กำรยุบรวมโรงเรียนดังกล่ำวเป็นโรงเรียนเดียวกัน 

จะทสำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนมำกข้ึน 

ก็ให้ยุบรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันได้ โรงเรียนประถม

ศึกษำตั้งแต่สองโรงขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ห่ำงกันไม่เกินสำม

กโิลเมตร ถ้ำโรงเรยีนหนึง่โรงเรยีนใดมนีกัเรยีนเกนิกว่ำ 

120 คน และโรงเรียนอื่นมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน คณะ

กรรมกำรกำรประถมศึกษำจังหวัดอำจพิจำรณำเลิกล้ม

โรงเรียนประถมศึกษำตำมหลักเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่ง 

คือ โรงเรียนใดมีจสำนวนนักเรียนลดลง ด้วยสำเหตุใด ๆ 

กต็ำมจนมนีกัเรยีนรวมกนัไม่ถงึ 20 คน หรอืทำงรำชกำร

หมดควำมจสำเป็นที่จะใช้สถำนที่ของโรงเรียนประถม

ศึกษำโรงเรียนใดและเห็นสมควรจะใช้สถำนที่นั้นเพื่อ

ประโยชน์อย่ำงอื่นในทำงรำชกำร 

  3) มีกำรกสำหนดนโยบำยกำรเปิดสอนช้ันประถม

ศึกษำปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษำ เมื่อ 8 มีนำคม 

พ.ศ. 2525 [1] โดยกสำหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ตั้งแต่ 20 คน ให้เปิดขยำยชั้น

ประถมศกึษำปีที ่5 ได้ แต่ทัง้นีค้วรคสำนงึถงึแนวโน้มของ

จสำนวนนกัเรยีนในท้องถิน่ด้วยโดยโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 น้อยกว่ำ 20 คน และอยู่ห่ำงจำก

โรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 อยู่แล้วไม่เกิน 3 

กโิลเมตร ควรให้นกัเรยีนไปเรยีนทีโ่รงเรยีนทีม่นีกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ที่มีอยู่แล้ว ยกเว้นมีอุปสรรคทำง

ภมูศิำสตร์ สสำหรบัโรงเรยีนทีอ่ยูใ่กล้กนัหลำยโรง มกีำร

คมนำคมสะดวกพอสมควรควรจัดให้นักเรียนที่จบช้ัน

ประถมศกึษำปีที ่4 ไปรวมกนัทีใ่ดทีห่นึง่ทีเ่ป็นศนูย์กลำง

โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 น้อยกว่ำ 

20 คน และอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษำ 

ปีที ่5 อยูแ่ล้วเกนิกว่ำ 3 กโิลเมตร ให้เลอืกดสำเนนิกำร คอื 

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำจังหวัดพิจำรณำอนุมัติ

เป็นรำย ๆ  หรอืใช้วธิกีำรจดัแบบรวมชัน้สองระดบัหรอื

มำกกว่ำมำรวมกัน โดยกำรหลอมรวมหลักสูตร หรือ

ใช้สื่อกำรสอน หรือใช้วิธีกำรให้นักเรียนสองกลุ่มอำยุ 

สสำหรบัโรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่4 น้อย

กว่ำ อยู่ห่ำงจำกโรงเรียนอื่นไม่เกิน 3 กิโลเมตร และที่

ห่ำงเกนิ 3 กโิลเมตร แต่ไม่อำจเปิดขยำยได้ให้ดสำเนนิกำร 

วิธีใดวิธีหน่ึง ได้แก่ กำรจัดงบประมำณช่วยเหลือ 

ผูป้กครองในด้ำนพำหนะ และทนุกำรศกึษำ จะเหน็ได้ว่ำ  

ในระยะต้น ๆ ของกำรดสำเนินงำนจัดกำรศึกษำของชำติ 

ยังไม่ได้กล่ำวถึงปัญหำกำรจัดกระทสำเพื่อแก้ปัญหำใน

โรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงชัดเจนและอย่ำงจริงจัง เพียงแต่

บอกว่ำหำกมีนักเรียนน้อยและอยู่ใกล้กันก็ให้รวมกัน 

ทั้งนี้ในบำงพื้นที่ก็ยังมีกำรขยำยชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และ
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ด้วยอำจจะเป็นกำรคมนำคมในสมัยก่อนเป็นอุปสรรค

ในกำรเดินทำง ทสำให้มีปริมำณของโรงเรียนขนำดเล็ก

เพิ่มขึ้น ส่วนในประเด็นกำรขำดแคลนบุคลำกรก็ยังไม่

เป็นปัญหำหรอือำจจะอยูใ่นระยะของกำรปรบัเปลีย่นให้

เหมำะสมตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ

 1.2 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530-2539) พบว่ำ  

มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

   1) ในช่วงต้นทศวรรษมีกำรเคลื่อนไหว

ทำงกำรศึกษำระดับสำกล คือในปี พ.ศ. 2533 องค์กำร 

กำรศกึษำวทิยำศำสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชำชำติ 

หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organization : UNESCO) ได้มีกำรประชุม

ร่วมกนัในงำน World Conference on Education for All ที่

อสำเภอจอมเทยีน จงัหวดัชลบรุ ีโดยมผีูแ้ทนจำกประเทศ

ต่ำง ๆ  จสำนวน 155 ประเทศ เข้ำร่วมประชมุ ตกลงร่วมมอื 

กันในกำรสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและลดอัตรำ

กำรไม่รู้หนังสือให้มำกที่สุดภำยในกรอบเวลำ 10 ป ี

มข้ีอตกลงทีเ่รยีกว่ำ “ปฏญิญำจอมเทยีนว่ำด้วยกำรศึกษำ

เพือ่ปวงชน” (Jomtien Declaration “Education for All”) 

ซึ่งมีพันธกิจ 6 ประกำรที่ทุกประเทศจะต้องดสำเนินกำร

ให้บรรลุเป้ำหมำย คือ [4] [5] (1) ขยำยกำรดูแลเด็ก

ปฐมวยัและกจิกรรมเพือ่กำรพฒันำอืน่ ๆ  โดยเฉพำะกลุม่

เด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำร (2) ขยำยโอกำสทำงกำร

ศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ท่ัวถึง (3) ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรยีน เพือ่ให้ผูเ้รยีนผ่ำนมำตรฐำนขัน้ตสำ่ทีส่งูขึน้ 

(4) ลดอัตรำกำรไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2543 

ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตรำในปี พ.ศ. 2533 โดยเน้นกำร

เรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรีทั่วถึงภำยในปี พ.ศ. 2553 

(5) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและกำรฝึกอบรม

ทักษะที่จสำเป็นต่อกำรดสำรงชีพของเยำวชนและผู้ใหญ่

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขอนำมัยและ 

กำรงำนอำชีพที่ดีขึ้น และ (6) เพิ่มพูนควำมรู้ทักษะ และ

ค่ำนิยมที่จสำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคคล

และครอบครัวในรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย

   2) สภำพกำรดสำเนนิงำนจดักำรศกึษำของ

โรงเรยีนขนำดเลก็ตำมนโยบำย พบว่ำ มกีำรเคลือ่นไหว

ของกำรดสำเนินงำนแก้ปัญหำในโรงเรียนขนำดเล็ก 

เริ่มมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ดังที่มีอดีตผู้บริหำรกำร

ศึกษำหลำยได้กล่ำวถึงสภำพกำรดสำเนินงำนเก่ียวกับ

โรงเรียนขนำดเล็กในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ไว้ว่ำ

 "เวลำนั้นคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องปำกท้องกับ 

หนี้สินของครู โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ก็ไม่ค่อยมี 

คนพูดถึง ตอนที่เป็นหัวหน้ำกำรประถมศึกษำกิ่งอสำเภอ

ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่ำไร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 ช่วงนั้น

คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ เข้ำมำเป็นเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ ถึงได้เริ่มมำ

ดูว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพมีอะไรบ้ำง และขณะนั้น

ก็เป็นช่วงที่มีควำมชัดเจนในจสำนวนนักเรียนที่ลดลง 

นอกจำกนั้น ครูใหญ่เขำอยำกเป็นอำจำรย์ใหญ่มำกกว่ำ 

เขำกเ็ลยเริม่ดิน้รนทีจ่ะขอปรบัตสำแหน่งโดยนบัทีจ่สำนวน

เดก็ มนัมเีกณฑ์หนึง่ทีน่บัปรมิำณจสำนวนเดก็ในโรงเรยีน 

จำกอำจำรย์ไปเป็นผูอ้สำนวยกำรโรงเรยีน ฉะนัน้โรงเรยีน

ขนำดเลก็กเ็ริม่ชดัเจนตรงผลประโยชน์ของผูบ้รหิำรด้วย 

แล้วกม็ำเริม่ชดัเจนทีค่ณุภำพ เริม่พดูถงึคณุภำพมำกขึน้”

ในประเด็นดังกล่ำวอีกท่ำนหนึ่งได ้ให้ข ้อสังเกต 

เพิ่มเติมว่ำ 

 “จำกปฏิญญำกำรศึกษำเพื่อปวงชนดังกล่ำว เกิด

นโยบำยทำงกำรศึกษำที่สสำคัญ คือ มีกำรเปิดขยำย

โรงเรียนขยำยโอกำสมำกขึ้น ทสำให้จสำนวนโรงเรียน

ขนำดเล็กทรงตัวหรืออำจลดลง (เนื่องจำกมีนักเรียน

ยังคงเรียนต่อช้ัน ม.1) ขณะเดียวกันเรำต้องยอมรับว่ำ 

กำรคมนำคมดีขึ้น กำรคุมกสำเนิดเริ่มได้ผลมำกขึ้น  

ตัวป้อน คือ เด็กในชนบทจะลดลง ทสำให้สภำวะปัญหำ

ของโรงเรียนขนำดเล็กเริ่มเกิดขึ้น เรำจะพบปัญหำใน

ปัจจุบัน และเริ่มมีกำรยุบโรงเรียนมำกขึ้น” 

 นอกจำกนี้มีอดีตผู้บริหำรกำรศึกษำท่ำนหนึ่งได้

สะท้อนเปรยีบเทยีบให้เหน็เกีย่วกบักำรใช้ทรพัยำกรใน

โรงเรียนขนำดเล็กว่ำ

 “โรงเรียนขนำดเล็กของเรำมีมำกเกินไป ทุก

ประเทศมีโรงเรียนขนำดเล็กกันทั้งนั้น แต่โรงเรียน

ขนำดเล็กของเขำจะมีสัดส่วนจะไม่เกินร้อยละ 30 ของ

โรงเรยีนทัง้หมด แต่ของเรำกลบักนัโรงเรยีนขนำดใหญ่
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มีไม่ถึงร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นโรงเรียนขนำดเล็กทั้งนั้น 

ทสำให้เงินของเรำไม่พอใช้ไม่เพียงพอท่ีจะสร้ำงคุณภำพ

ทำงด้ำนกำรศกึษำได้ จงึต้องหำทำงลดสดัส่วนโรงเรยีน

ขนำดเลก็ลง แต่คงทสำทนัทไีม่ได้ เพรำะโรงเรยีนสร้ำงมำ

นำนแล้ว”

 ยังมีอดีตผู้บริหำรกำรศึกษำอีกท่ำนหนึ่งได้ให้

ข้อมูลเป็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ

 “ช่วงต้นทศวรรษที่สอง ขณะน้ันยังไม่มีแนวคิด

ในกำรยุบโรงเรียน แต่ส่ิงท่ีต้องเผชิญคือปัญหำจสำนวน

เดก็ลดลง จสำนวนเดก็ลดลงเยอะเพรำะกระแสควำมนยิม

โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น และเป็นคสำตอบให้กับนักกำร

ศกึษำได้ว่ำ ถ้ำโรงเรยีนมบีรกิำรทีด่ ีคณุภำพด ีผูป้กครอง

ก็จะให้ลูกไปเรียนที่ไม่ให้ไปเพรำะไม่มีเงินหลำยอย่ำง

จิปำถะ ซึ่งโรงเรียนเอกชนดสำรงอยู่ได้เพรำะเหตุนี้”

 สสำหรบันโยบำยกำรยบุรวมโรงเรยีนขนำดเลก็ เริม่

ประมำณปี พ.ศ. 2535 มอบให้ผูอ้สำนวยกำรประถมศกึษำ

จังหวัดไปดสำเนินกำร ดังคสำกล่ำวที่ว่ำ “ในสมัยก่อนจะ

ต้องเจรจำกับผู้นสำท้องถิ่น สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

ประถมศกึษำจงัหวดั (สปจ.) ต้องออกกฎกตกิำโรงเรยีน

ที่มีเด็กตส่ำกว่ำ 40 คน จะไม่บรรจุครูใหญ่ เหลือแต่ครู

น้อย เหมือนกับกำรตอนก่ิงไม้ ตำยก็ยุบ แผ่วก็ยุบ ถ้ำ

ไม่มีปัญหำในกำรเดินทำงหรือกำรคมนำคม สะดวก

ก็ยุบได้ แต่ถ้ำไปอยู่ในที่มีปัญหำในกำรเดินทำงจะไป 

ยุบเขำไม่ได้ เช่น จังหวัดน่ำน”

  1.3 ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540-2549) พบว่ำม ี

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้

  1) มีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งสสำคัญของ

กำรศึกษำไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร 

พุทธศักรำช 2540 ได้กสำหนดให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับ 

กำรศึกษำ คือ ออกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมำได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองฉบับ 

ได้บัญญัติระบบกำรศึกษำไว้ในมำตรำ 16 กสำหนดให้มี

กำรศกึษำในระบบมสีองระดบั คอื กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

ซึ่งจัดไม่น้อยกว่ำสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษำ และ 

ในมำตรำ 17 กสำหนดให้มีกำรศึกษำภำคบังคับจสำนวน 

เก้ำปี โดยให้เด็กซึ่งมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด เข้ำเรียนใน 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนจนอำยุย่ำงเข้ำปีที่สิบหก เว้นแต่

สอบได้ชั้นปีที่เก้ำของกำรศึกษำภำคบังคับ

  ในปี พ.ศ. 2545 สสำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรประถมศึกษำแห่งชำติ (ชื่อขณะนั้น) ได้กสำหนดเป็น

นโยบำยกำรดสำเนนิงำนของโรงเรยีนขนำดเลก็ในสงักดั

ในหลำยประเด็น คือ สนับสนุนให้มีกำรลดจสำนวน

โรงเรยีนขนำดเลก็โดยกำรรวมหรอืเลกิล้ม เพิม่ศกัยภำพ

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนหลักและโรงเรียน 

เป ้ ำหมำยในกำรพัฒนำโดยพัฒนำคุณภำพและ

ประสทิธภิำพกำรจดักำรศกึษำทกุด้ำน ส่งเสรมิโรงเรยีน

ขนำดเลก็ทีไ่ม่สำมำรถรวมหรอืล้มเลกิได้โดยกำรพฒันำ

คุณภำพและประสิทธิภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

ในแต่ละพื้นที่ และให้มีกำรถ่ำยโอนโรงเรียนขนำดเล็ก

ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในปี พ.ศ. 2547 นำยอดิศัย โพธำรำมิก รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรในขณะนั้น ได้บรรยำย

พิเศษในกำรประชุมชี้แจงโครงกำรยกระดับคุณภำพ

โรงเรียนขนำดเล็กแก่ผู ้เข้ำร่วมประชุม ซ่ึงเป็นผู้รับ

ผิดชอบโครงกำรนโยบำยกำรพัฒนำโรงเรียนขนำด

เล็กทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2547 ที ่

โรงแรมแอมบำสเดอร์ กรุงเทพมหำนคร สรุปได้ ดังน้ี 

[6] (1) โรงเรียนขนำดเล็ก ซึ่งมีจสำนวนนักเรียนตส่ำกว่ำ 

120 คน ทัว่ประเทศเป็นหนึง่ในยทุธศำสตร์สูก่ำรปฏบิตัิ

ของกระทรวงศึกษำธิกำรที่ต้องกำรให้เด็กในชนบท

ยำกจนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่ดีขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 

ซึ่งกำรศึกษำของชำติจะทิ้งให้ชนบทไม่เติบโตไม่ได้ 

จงึจสำเป็นต้องเร่งกำรพฒันำ ฉะนัน้ ควำมเรว็ของกำรเร่ง 

กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กจึงต่ำงกันกับกำรพัฒนำ

โรงเรียนในเมืองที่จสำเป็นต้องเร่งควำมเร็วมำกขึ้น คสำว่ำ 

“เร่ง” หมำยถึง เร่งพัฒนำในทกด้ำน คือ วัสดุ อุปกรณ์ 

วิธีกำร งบประมำณ บุคลำกร (2) กระบวนกำรยกระดับ

โรงเรียนขนำดเล็ก จสำเป็นต้องใช้วิธีกำรพัฒนำโรงเรียน

ขนำดเล็กและกระบวนกำรต่ำง ๆ เข้ำไปพัฒนำ เช่น  

กำรจัดวิธีกำรเรียนกำรสอนแบบใหม่ กำรจัดสิ่งอสำนวย

ควำมสะดวกในกำรเรียนรู ้  อำทิ กำรจัดรถโมบำย
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คอมพิวเตอร์เคลื่อนท่ีเข้ำไปช่วยสอนคอมพิวเตอร์แก่

นักเรียน กำรหมุนเวียนครูเข้ำไปสอน กำรจัดอบรมครู

ด้ำนภำษำองักฤษ และ ICT ซึง่จะเป็นส่วนสสำคญัของกำร

พฒันำเครอืข่ำยครดู้วยกนัต่อไป (3) สภำพของโรงเรยีน

ขนำดเล็กมีควำมแตกต่ำงกัน ดังน้ันไม่ควรตั้งกติกำ 

กำรทสำงำนหรอืคสำสัง่ทีด่ิน้ไม่ได้ แต่ควรให้ผูบ้รหิำรโรงเรยีน 

เสนอวิธีกำรพัฒนำกำรทสำงำนและควำมต้องกำรเข้ำมำ

โดยกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ควบคุมคุณภำพของครู

และนักเรียน เช่น บำงโรงเรียนในห้องเรียนเดียวมี 2 

ชั้นเรียน แต่มีครูคนเดียวสอน ลักษณะเช่นนี้ต้องฟังครู

ผู้สอนว่ำต้องกำรอะไร และ (4) นักเรียนในโรงเรียน

ขนำดเล็กต้องมีคุณภำพดีขึ้นภำยในสิ้นปีกำรศึกษำ 

2547 ด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น แต่หำก 

กำรพัฒนำยังได้ผลเหมือนเดิม และไม่เป็นไปตำม 

เป้ำหมำย ก็จสำเป็นต้องหำแนวทำงตรวจสอบและ 

วิธีกำรพัฒนำที่เหมำะสมต่อไป

  2) สภำพกำรดสำเนนิงำนจดักำรศกึษำของโรงเรยีน

ขนำดเล็กตำมนโยบำย พบว่ำ มีกำรดสำเนินกำรในระดับ

กรม (สปช. ขณะนัน้) ได้สนบัสนนุให้โรงเรยีนสำมำรถ

ยุบรวม หรือเลิกล้มโรงเรียนได้เพื่อแก้ปัญหำโรงเรียน

ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถพัฒนำ หรือไม่มีตัวป้อนหรือไม่

สำมำรถจัดสรรครูเข้ำไปสอนได้ครบชั้นเรียน โดยจัด

ค่ำพำหนะรับส่งนักเรียนตำมที่จ่ำยจริงไม่เกิน 10 บำท/

คน/วัน ตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกสำหนดตำม

หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0526.7/627 ลงวันที่ 30 

มีนำคม 2542 จสำนวน 200 วันต่อปีกำรศึกษำ ทั้งนี้ ตำม

นโยบำยจะต้องจดัค่ำพำหนะให้นกัเรยีนทกุคนจนจบชัน้

สงูสดุของโรงเรยีนทีไ่ปเรยีนรวมและจดัให้นกัเรยีนใหม่

ในชั้นอนุบำล 1 หรือประถมศึกษำปีที่ 1 หรือเด็กที่ย้ำย

ครัวเรือนเข้ำมำในเขตบริกำรของโรงเรียนมำเรียนรวม

ทุกคน ในปีกำรศึกษำต่อไปอีก 2 ปีกำรศึกษำหลังจำก

นั้นจัดให้ตำมเกณฑ์นักเรียนห่ำงไกลเกิน 3 กิโลเมตร

ในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเง่ือนไข 

กำรกู้ยืมเงินของรัฐบำลน้ัน ธนำคำรพัฒนำแห่งเอเชีย 

(ADB : The Asian Development Bank) ได้เสนอแนะ

ให้ไทยกสำหนดอัตรำครูต่อนักเรียนที่ 1 : 25

 1.4 ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550-2559) พบว่ำมี 

นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้

  รัฐบำลได้กสำหนดแผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำ

โรงเรียนขนำดเล็ก ระหว่ำงปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ทีม่ปีระสทิธิภำพส่งผลให้นกัเรยีนได้รบัโอกำสทำงกำร

ศกึษำอย่ำงทัว่ถงึ และมคีณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ

ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงได้กสำหนดเป็น 4 

ยุทธศำสตร์ ดังนี้ [7] 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบวำงแผนและ 

กำรบรหิำรจดักำร ประกอบด้วย กำรพฒันำระบบวำงแผน

กำรจดัตัง้และพฒันำโรงเรยีนในแต่ละ สพท. กำรพฒันำ

ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  

กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรสสำหรบัโรงเรยีนขนำดเลก็ 

ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ 

ผู้บริหำรและครูในโรงเรียนขนำดเล็ก

 ยทุธศำสตร์ที ่2 พฒันำระบบกำรเรยีนกำรสอน 

และกำรประกนัคณุภำพ ประกอบด้วย กำรพฒันำหลกัสตูร

และกำรเรียนกำรสอนสสำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก 

กำรพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู ้สอนกำรผลิต 

และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อ 

กำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ ติดตำม กสำกับ และกำรวิจัย

และพัฒนำสื่อ

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงควำมพร้อมและ

ควำมเข้มแข็งของโรงเรียน ประกอบด้วย กำรจัดทสำ

มำตรฐำนโรงเรียนขนำดเล็ก กำรปรับปรุงและพัฒนำ

สถำนที่เรียน สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ กำรจัด

อตัรำกสำลงัคร ูกำรพฒันำผูบ้รหิำรโรงเรยีนและครผููส้อน 

กำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุน

งบประมำณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จสำเป็น

 ยทุธศำสตร์ที ่4 ส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมจำกทกุ

ภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำ

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรสร้ำงและ

พัฒนำเครือข่ำยผู้ปกครองให้เข้มแข็ง กำรส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เข้ำมำมส่ีวนร่วม กำรเตรยีม 

ควำมพร้อมในกำรมีส่วนร่วม กำรจัดให้มีระบบและ
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กลไกในกำรระดมทรัพยำกร และกำรวิจัยและพัฒนำ 

รูปแบบกำรมีส่วนร่วมที่เหมำะสม

 ในปี พ.ศ. 2555 นำยสชุำต ิธำดำธสำรงเวช รฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มอบนโยบำยกำรบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้กับผู้อสำนวยกำรสสำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2555 [8] ว่ำ ต้องกำรให้โรงเรียนขนำดเล็กจัดกำร

ศกึษำเพือ่ให้นกัเรยีนมอีนำคต ไม่ได้ต้องกำรยบุโรงเรยีน 

เพยีงแต่เสนอแนะให้ไปร่วมหำรอืถงึแนวทำงกำรพฒันำ

โรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพ เพ่ือต้องกำรเน้นให้

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับนักเรียนอย่ำงเต็มท่ี

และมีคุณภำพ ซึ่งต้องทสำควำมเข้ำใจครูผู้สอน รวมท้ัง

ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย โดยมอบนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

กับโรงเรียนขนำดเล็กไว้ ดังนี้ (1) นโยบำยหลัก คือ 

กำรให้โอกำสนักเรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพจึง

ให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำง เสมือนว่ำเป็นลูกหลำน 

กำรศึกษำที่มีคุณภำพควรมีให้ทั่วถึง ไม่ใช่มีแต่ในเมือง 

(2) ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็กไปเรียน

รวมกับโรงเรียนใหญ่ หรือโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน 

และมีพำหนะเดินทำงที่สะดวกปลอดภัย กำรบริหำร

จัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนจสำนวน 120 คน

ลงมำมีเป้ำหมำยเพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่ำนั้นเสียโอกำส

ที่จะได้รับกำรศึกษำที่ดีและมีคุณภำพ (3) กำรควบรวม

โรงเรียน เป้ำหมำยคือให้นักเรียนมีคุณภำพดีข้ึน ต้อง

จัดหำอุปกรณ์กำรเรียนที่ทันสมัยให้เท่ำเทียมกัน และ

หำกเนือ้หำสำระวชิำไหนยำก ให้จดัหำครเูก่ง ๆ  มำสอน

นักเรียนในโรงเรียนควบรวม (4) ให้ผู้ปกครองเป็นคน

ตดัสนิใจว่ำอนำคตตองลกูจะเรยีนทีไ่หน อยูอ่ย่ำงไร รฐั

จะสนับสนุนงบประมำณทั้งค่ำพำหนะเดินทำง หรือจัด

รถรับส่งนักเรียน และครู เดินทำงไปโรงเรียนที่ไปควบ

รวม และ (5) โรงเรียนใดที่อยู่ห่ำงไกล หรือพื้นที่พิเศษ

ไม่สำมำรถควบรวมกบัโรงเรยีนใดได้ ควรจดัระบบกำร

สอนทำงไกลเข้ำมำช่วย และให้ผู้ปกครองและท้องถิ่น

เข้ำมำมีส่วนร่วมให้กำรสนับสนุนมำกขึ้น

 ดังนั้น สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน 

พื้นฐำน จึงได้กสำหนดให้สสำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

จดัทสำแผนกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ในสงักดั

รองรบัแนวคดิข้ำงต้น และกสำหนดยทุธศำสตร์ มำตรกำร 

เป้ำหมำย และงบประมำณรองรับ เพื่อเป็นกรอบคิด

ให้หน่วยงำนทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทำงกำรควบรวม

โรงเรียนขนำดเล็กให้บรรลุเป้ำหมำย โดยกสำหนดระยะ

เวลำดสำเนินกำร เป็น 3 ระยะ คือ [8] 

 ระยะที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2555-2556

 ภำยในปีกำรศึกษำ 2556 จะสำมำรถรวมโรงเรียน

ได้ จสำนวน 5,816 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดดสำเนินกำรตำม

เป้ำหมำยที่กสำหนด ดังนี้

 1. ภำยในปีกำรศึกษำ 2555 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน จสำนวน 2,616 โรงเรียน

 2. ภำยในปีกำรศึกษำ 2556 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน จสำนวน 3,200 โรงเรียน

 สสำหรับโรงเรียนที่มีจสำนวนนักเรียน 61-120 คน 

หำกประสงค์และมคีวำมพร้อมกส็ำมำรถดสำเนนิกำรรวม

โรงเรียนได้

 ระยะที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2557-2558

 ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 จะสำมำรถรวมโรงเรียน

ได้ จสำนวน 6,429 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดดสำเนินกำรตำม

เป้ำหมำยที่กสำหนด ดังนี้

 1. ภำยในปีกำรศึกษำ 2557 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน จสำนวน 3,424 โรงเรียน

 2. ภำยในปีกำรศึกษำ 2558 รวมโรงเรียนที่มี

จสำนวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน จสำนวน 3,005 โรงเรียน

สสำหรับโรงเรียนที่มีจสำนวนนักเรียน 101-120 คน หำก

ประสงค์และมีควำมพร้อมก็สำมำรถดสำเนินกำรรวม

โรงเรียนได้

 ระยะที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559-2560

 ภำยในปีกำรศึกษำ 2560 รวมโรงเรียนที่มีจสำนวน

นักเรียน 101-120 คน จสำนวน 2,424 โรงเรียน

 สสำหรับกำรขับเคลื่อนตำมนโยบำยข ้ำงต ้น  

นำยชนิภทัร ภมูริตัน เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

ขั้นพื้นฐำน ได้ประชุมติดตำมควำมคืบหน้ำกำรแก้ไข

ปัญหำโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจสำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 

60 คน ซึ่งได้มีกำรมอบหมำยให้สสำนักงำนเขตพื้นที่
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กำรศึกษำประถมศึกษำทั่วประเทศ รวม 182 เขต ยกเว้น 

สพป.กทม. ไปจัดทสำแผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำด

เล็กในพื้นที่อย่ำงชัดเจน และให้ส่งแผนดังกล่ำวให้ 

สพฐ. พิจำรณำเพื่อจะรู้ข้อมูลที่แน่นอนว่ำ มีโรงเรียน

ใดขนำดเล็ก แห่งใดบ้ำงต้องยุบเลิก โดยให้หลักกำรกับ

เขตพื้นที่กำรศึกษำในกำรจัดทสำแผนโรงเรียนขนำดเล็ก

ว่ำก่อนจะเสนอยุบเลิก หรือยุบรวมโรงเรียนแห่งใดนั้น

จะต้องผ่ำน 3 ขั้นตอนที่สสำคัญก่อน โดยเริ่มต้นจำกกำร

เร่งรัดพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กแห่งน้ัน พร้อม

กับกำรเร่งรัดพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดทสำแผนท่ีตั้งของโรงเรียน  

กำรรวมกลุม่โรงเรยีนเพือ่ให้เกดิกำรใช้ทรพัยำกรต่ำง ๆ  

ร่วมกนั กำรนสำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช้ในกำรจดักำร 

ศึกษำ หำกผ่ำน 2 ขั้นตอนแรกแล้ว โรงเรียนแห่งน้ัน 

ยังมีจสำนวนนักเรียนลดลง และได้มีกำรหำรือประชำคม 

ชุมชน จนได้รับควำมเห็นชอบให้ยุบเลิกโรงเรียนได้

สสำหรบักำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำนัน้ สพฐ.ได้พฒันำ

โทรทัศน์ทำงไกลผ่ำนดำวเทียมเพ่ือกำรศึกษำ หรือ  

Obec Channel ซึ่งมีผังรำยกำรต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจและ

สำมำรถนสำระบบดังกล่ำวมำเติมเต็มให้กับโรงเรียน

ขนำดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นและไม่ครบวิชำได้  

โดยผังรำยกำรจะมีเนื้อหำครอบคลุมกำรเรียนกำรสอน

ระดับประถมศึกษำเป็นหลัก 

 2. ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยในกำรพฒันำโรงเรยีน

ขนำดเล็กในระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำของไทย พบว่ำ  

นกับรหิำรกำรศกึษำ และนกัวชิำกำรส่วนใหญ่เหน็ควำม

จสำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพโรงเรียนขนำด

เล็กเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนมีประสิทธิภำพ

สูงสุดและส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนอย่ำงจริงจัง จึงนสำ

เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ดังนี้

   2.1 สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ควรจดั

ทสำแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนควบรวมครอบคลุม

ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำร

บรหิำรงำนบคุคล ด้ำนกำรบรหิำรงบประมำณ และด้ำน

กำรบรหิำรงำนทัว่ไป รวมทัง้กำรจดักำรทรพัย์สนิ ทีด่นิ 

ฯลฯ ของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพำะเรื่องอำคำร

สถำนที่ ซึ่งไม่ควรปล่อยปละ ละเลยให้เป็นที่รกร้ำง

  2.2 โรงเรียนที่ไม ่สำมำรถควบรวม

กับโรงเรียนอื่นได้ สสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำควร

ดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี

คุณภำพ ด้วยเทคนิควิธีกำรหลำกหลำย เช่น สนับสนุน

ให้สอนแบบคละชัน้ กำรใช้สือ่กำรเรยีนทำงไกล กำรจดั

สือ่วสัดอุปุกรณ์และกำรพฒันำสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน

สะอำด ร่มรื่น และปลอดภัย เป็นต้น 

  2.3 ในหลำยกรณี สสำนักงำนเขตพื้นที ่

กำรศกึษำ อำจไม่สำมำรถรวมโรงเรยีนได้ทนัท ีหรอืรวม

ได้หมดทัง้โรงเรยีน อำจกสำหนดกำรรวมเป็นบำงช่วงชัน้ 

ค่อยดสำเนินกำรเป็นระยะ และรวมหมดทั้งโรงเรียน

ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม

  2.4 สสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควร

มีหลักประกันว่ำ กำรควบรวมโรงเรียนจะไม่ทสำให้ 

ผู้เกี่ยวข้องสูญเสียสิทธิที่มีอยู่เดิมและเพื่อให้กำรควบ

รวมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงควรแต่งตั้งคณะ

กรรมกำร ประกอบด้วย รองผู ้อสำนวยกำรเขตพื้นที่ 

กำรศกึษำฝ่ำยบคุคล ผูอ้สำนวยกำรกลุม่นโยบำยและแผน  

ผูอ้สำนวยกำรกลุม่ส่งเสรมิกำรจดักำรศกึษำ กลุม่สนิทรพัย์ 

และผู ้ เ ก่ียวข ้องเข ้ ำร ่วมวำงแผนและปฏิบั ติกำร 

รวมโรงเรียน

การอภิปรายผล

 1.จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กแบบเรียนรวมในช่วง

ทศวรรษที่ 2 ถึง 4 (พ.ศ. 2530-2559) คือ รูปแบบศูนย์

โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนจำกโรงเรยีนขนำดเลก็มำเรยีนรวม

ในโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ ทุกชั้นเรียน เนื่องมำจำกโรงเรียน

ขนำดเลก็มปัีญหำมคีรไูม่ครบชัน้ และไม่ครบกลุม่สำระ 

จึงเป็นกำรรวมกันเฉพำะด้ำนวิชำกำร ส่วนกำรบริหำร

ด้ำนอื่น ๆ ยังคงลักษณะเดิม และเป็นกำรรวมนักเรียน

ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน มีสภำพภูมิประเทศและสภำพ

แวดล้อมทีใ่กล้เคยีงกนั กำรคมนำคมค่อนข้ำงไม่มปัีญหำ 

และระยะทำงระหว่ำงโรงเรียนไม่เกิน 3 กิโลเมตร ซึ่ง

สอดคล้องกับโกศล ปรำคสำ และวัชรำภรณ์ วัตรสุข [9] 
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ที่พบว่ำ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน

ขนำดเล็ก เป็นแบบศูนย์โรงเรียน ทสำให้นักเรียนมี 

กำรเรียนรู้ได้ครบทุกกลุ่มสำระ สำมำรถช่วยแก้ปัญหำ

ของโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่ครบกลุ่มสำระ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 2. จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำร

โรงเรียนขนำดเล็กให้มีประสิทธิภำพ จสำเป็นต้องมี 

กำรยุบรวมโรงเรยีน อำจเนื่องมำจำกโรงเรียนขนำดเลก็ 

ที่มีจสำนวนนักเรียนไม่ถึงเกณฑ์ และมีปัญหำครูไม่

ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสำระ งบประมำณมีไม่เพียงพอ  

ผู้เกี่ยวข้องจึงเห็นด้วยกับกำรยุบรวมโรงเรียนเพ่ือให ้

กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนมคีรคูรบชัน้ และครบกลุม่สำระ 

ซึ่งสอดคล้องกับสุทัศน์ ประสำธน์สุวรณ์ [10] ที่พบว่ำ 

ผู้บริหำร ครูผู้สอนโรงเรียนหลักและโรงเรียนยุบรวม 

ส่วนใหญ่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมเป็นมำ  

และวัตถุประสงค์ของกำรยุบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก  

และเห็นด้วยกับนโยบำยกำรยุบรวมโรงเรียนขนำดเล็ก

ว่ำมีประโยชน์ต่อผู้เรียน

 3. จำกผลกำรวจิยั พบว่ำ ข้อเสนอแนะเชงินโยบำย

ระดับสสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรจัดทสำแผนกำร

บรหิำรจดักำรโรงเรยีนควบรวมครอบคลมุทัง้ 4 ด้ำน คอื 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ และด้ำนกำรบริหำรงำน

ทัว่ไป สบืเนือ่งจำก กำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ 

ไม ่ได ้มีป ัญหำทำงวิชำกำรเรื่องกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนเท่ำนัน้ แต่ยงัมปัีญหำในกำรบรหิำรงำนทกุด้ำน 

ซึ่งสอดคล้องกับชำลินี  กสำลังงำน [11] ท่ีพบว ่ำ 

ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน 

ในโรงเรียนขนำดเล็ก คือ กำรขำดเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  

ซึ่งโรงเรียนขนำดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสำระ 

กำรที่ครูยังต้องมำทสำเรื่องกำรเงินอีก ทสำให้โรงเรียน

ขนำดเล็กประสบปัญหำรอบด้ำน

ข้อเสนอแนะ

 1.ข ้อเสนอแนะในกำรนสำผลกำรวิจัยไปใช ้

ประโยชน์

  1.1 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กที่มี

ประสทิธภิำพ คอื กำรจดัแบบเรยีนรวมในโรงเรยีนทีต่ัง้

เป็นศนูย์ทกุชัน้เรยีน ดงันัน้ สสำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

ควรมกีำรจดัทสำฐำนข้อมลูกำรจดักำรเรียนกำรสอนของ

โรงเรียนขนำดเล็ก เพื่อจะได้สำมำรถนสำข้อมูลมำใช้ใน 

กำรแก้ปัญหำเก่ียวกับประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด

  1.2 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำร

จดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ให้มปีระสทิธภิำพ จสำเป็นต้อง

มีกำรยุบรวมโรงเรียน เพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

มีคุณภำพ มีทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำที่ครบถ้วน 

สมบูรณ์ ดังนั้น สสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรม ี

กำรวำงแผนระยะยำวในกำรยุบรวมโรงเรียน โดย

พิจำรณำถึงควำมพร้อมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีกำรวิจัยและพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียนของโรงเรียนขนำดเล็ก

  2.2 ควรมีกำรวิจัยเชิงประเมินคุณภำพ 

กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก

เอกสารอ้างอิง

[1]  สส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ 

แห่งชำติ. (2525). นโยบายในการจัดการศึกษาใน

โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเลก็. กรงุเทพมหำนคร 

: โรงพิมพ์ คุรุสภำลำดพร้ำว.

[2]  สส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ 

แห่งชำติ. (2551). แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา

โรงเรยีนขนาดเลก็ ปี 2551-2553. กรงุเทพมหำนคร 

: สสำนักงำนฯ สหกรณ์แห่งประเทศไทย จสำกัด.

[3]  สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน. 

(2547). แนวทางการด�าเนินงานโครงการยก 

ระดบัคณุภาพโรงเรยีนขนาดเลก็. กรงุเทพมหำนคร 

: สสำนักงำนฯ.

[4]  สส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำ 

แห่งชำติ. (2533). การบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาด



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

115ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

เล็ก. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์คุรุสภำ.

[5]  สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่ง

ชำติ. (2533). การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการขจดัความสญูเปล่าของการประถมศกึษา. 

เอกสำรอัดสสำเนำ : สสำนักงำนฯ. 

[6] สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 

( 2 5 4 7 ) .  1  ป ี  ส พ ฐ . ก ้ า ว ใ ห ม ่ ที่ ไ ก ล ก ว ่ า . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์กำรรับส่งสินค้ำ

และพัสดุภัณฑ์.

[7]  กระทรวงศกึษำธกิำร. (2550). หนึง่ปีแห่งการเร่งรดั

พัฒนาการศึกษา. กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์

ชุมนุม.

[8]  สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 

(2555). ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อเสนอสภา

การศึกษาทางเลือก. เอกสำรประกอบกำรประชุม

ทำงไกล (Video Conference) เรื่อง มอบนโยบำย

กำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเลก็ วนัพฤหสับดี

ที่ 9 กุมภำพันธ์ 2555. 

 [9] โกศล ปรำคสำ และวัชรำภรณ์ วัตรสุข. (2536).  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส�านักงานการประถมศึกษา

อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.

[10] สุทัศน์ ประสำธน์สุวรณ์. (2544). การพัฒนา

ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ 

: กรณศีกึษาการยบุรวมโรงเรยีนในสงักดัส�านกังาน

การประถมศึกษา อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่. 

วทิยำนพินธ์ศกึษำศำสตรมหำบณัฑติ มหำวทิยำลยั

เชียงใหม่.

[11] ชำลินี กสำลังงำน. (2547). ปัญหาและแนวทางการ

พฒันาการปฏบิตังิานการเงนิในโรงเรยีนขนาดเลก็ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2. วทิยำนพินธ์ครศุำสตรมหำบณัฑติ 

สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศึกษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏั

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ.

[12] กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ. (2556). รูปแบบการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเป็น

ไปได ้ความเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1. วำรสำรวิชำกำร 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพธนบุรี. ปีที่  2 ฉบับที่ 1 

(พฤษภำคม-ตุลำคม 2556). 

[13] สสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน. 

(2551). แนวทางการด�าเนินงานการมีส่วนร่วม

การบริหารจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : สสำนักงำนฯ.

[14] มยุรฉัตร เงินทอง. (2558). การศึกษาปัญหาการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. 

เอกสำรประกอบกำรประชุมสัมมนำวิชำกำรและ

นสำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ เครือข่ำยบัณฑิต

ศกึษำ มหำวทิยำลยัรำชภฏัภำคเหนอื ครัง้ที ่16 และ

กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิมหำวทิยำลยัรำชภฏั

เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น.


