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สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กของประเทศไทย
Four Decades of Small Schools in Thailand

ไพรัช มณีโชติ 1
Pairath Maneechote 1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั คุณภาพเชิงประวัตศิ าสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) วิเคราะห์นโยบาย และการดำ� เนินงาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2559 และ 2) จัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของไทย เป็นการศึกษาวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่เป็นประเภทเอกสาร ซึ่ง
เป็นแหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร บันทึก รายงาน หลักสูตร คูม่ อื ทีถ่ กู บันทึกเก็บไว้ในหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วย
แนวค�ำถามกับกลุ่มบุคคลที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กใน 3 กลุ่ม คือ 1) บุคคล
ในหน่วยงานทางการศึกษาระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กในระดับนโยบายระดับประเทศ 2) บุคคลในหน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในระดับจังหวัดของไทย และ 3) บุคคลในระดับโรงเรียน ได้แก่
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง ผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) นโยบาย และการด�ำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละช่วงทศวรรษ พบ
ว่า นโยบายในช่วงทศวรรษที่ 1 มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น ในช่วง
ทศวรรษที่ 2 มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก�ำหนดมีให้การศึกษาภาคบังคับจ�ำนวนเก้าปี และใน
ช่วงทศวรรษที่ 3 มีนโยบายการด�ำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดในหลายประเด็น คือ สนับสนุนให้มีการ
ลดจ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็กโดยการรวมหรือเลิกล้ม ส�ำหรับสภาพการด�ำเนินการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่า ด้านการบริหารงานบุคคลส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ ในช่วงศตวรรษที่ 1
และศตวรรษที่ 2 มีการก�ำหนดอัตราก�ำลังข้าราชการครูที่มีจ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน แต่ในช่วงศตวรรษที่ 3 และ
4 การบริหารงานบุคคลมีความเปลี่ยนแปลงมาก สถาบันอุดมศึกษาที่เคยผลิตนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
เป็นจ�ำนวนมากปรับมาเป็นการผลิตครูเฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน แต่ในขณะเดียวกันจ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กต้องการครูที่มีพื้นฐานการสอนหลายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หรือลักษณะการสอนแบบบูรณาการ ท�ำให้ครูในโรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถบูรณาการการสอนทุกวิชาได้
2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ควรจัดท�ำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนควบรวมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สิน
และที่ดินของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพาะเรื่องอาคารสถานที่ให้มีการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
ค�ำส�ำคัญ : การวิเคราะห์นโยบาย การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
1

ผู้อ�ำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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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

บทน�ำ
การพัฒนาการศึกษาของไทยในช่วงสี่ทศวรรษ
(พ.ศ. 2520-2559) เป็นช่วงทีป่ ระเทศไทยประสบปัญหา
เศรษฐกิจตกต�่ำ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภายใน
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา มีการปฏิรูป
การเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างคน
ไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อม
ที่จะแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก
จากสภาพดังกล่าวท�ำให้ไทยต้องขอกู้เงินจากธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asia Development Bank :
ADB) เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของไทย ซึ่ง
ธนาคารเพือ่ การพัฒนาแห่งเอเชีย ได้ระบุเงือ่ นไขว่าไทย
ต้องเพิม่ อัตราส่วนระหว่างครู : นักเรียนให้ได้มาตรฐาน
สากล [1] เนือ่ งจากไทยมีจำ� นวนครูมากทำ� ให้อตั ราส่วน
ระหว่างครู : นักเรียนต�่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในระดับ
ประถมศึกษา จึงส่งผลกระทบท�ำให้ไทยต้องลดอัตรา
ก�ำลังครู และมีมาตรการอื่น ๆ ในการลดอัตราก�ำลัง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกลี่ยครูในโรงเรียนที่มีครูเกิน
ให้ได้ตามอัตราที่ก�ำหนด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่เดิมมีอัตราครูครบชั้น แต่เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานสากลแล้วปรากฏว่ายังเกินเกณฑ์อยู่
ต้องมีการเกลี่ยครูออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว ท�ำให้ครูในโรงเรียนลดจ�ำนวนลงไม่ครบตาม
จ�ำนวนชั้นที่เปิดสอนในโรงเรียน
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในปี พ.ศ. 2550 มีสถานศึกษาในสังกัด
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 32,288 แห่ง [2] ในจ�ำนวนนีม้ สี ถานศึกษา
ที่มีจ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จ�ำนวน 12,828
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของจ�ำนวนสถานศึกษา
ทั้งหมด และในจ�ำนวนนี้เป็นสถานศึกษาที่มีจ�ำนวน
นักเรียนต�่ำว่า 60 คนลงมา จ�ำนวน 1,766 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 5.84 ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้จะมีสภาพ
ปัญหาในการจัดการศึกษาทีเ่ หมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้
1. ปัญหาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาค่อนข้าง
ต�่ำ จะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่
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ผ่านมา พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต�่ำกว่า 300
คน) มีจ�ำนวนร้อยละ 2 อยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ
67.91 อยูใ่ นระดับพอใช้ และร้อยละ 29.94 อยูใ่ นระดับดี
[3] และเมือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน พบว่า นักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กในทุกช่วงชัน้ ในทุกพืน้ ทีม่ คี า่ เฉลีย่
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ต�่ำกว่านักเรียนโรงเรียนขนาดอื่น
2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ สภาพบริบท
ของการคมนาคมที่ผ่านมานับว่าไม่ค่อยสะดวกมากนัก
รั ฐ บาลจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งตั้ ง โรงเรี ย นในครอบคลุ ม ทุ ก
พื้นที่ของประชากรที่อาศัยอยู่ แต่ปัจจุบันความจ�ำเป็น
ดังกล่าวได้ลดลง ประกอบกับประชากรมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลท�ำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่ม
มากขึ้น จึงท�ำให้อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และนักเรียน
ต่อห้องเรียนต�่ำกว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน 1
คนสูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่น ๆ [12] นอกจานี้โรงเรียน
ขนาดเล็กจ�ำนวนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ อยู่บนภูเขาสูง บนเกาะ
จึงท�ำให้นักเรียนมีปัญหาในการเดินทาง นอกจากนี้
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดทักษะในการ
บริหารจัดการโรงเรียน และปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ
การอพยพเคลือ่ นย้ายของประชากรวัยเรียนทีย่ า้ ยติดตาม
ผู้ปกครองไปรับจ้างท�ำงานต่างถิ่น ท�ำให้เกิดปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินงานของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
3. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูสว่ นใหญ่
ขาดทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนใน
สภาพที่ครูไม่ครบชั้น และมีจ�ำนวนนักเรียนน้อยใน
แต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลา และไม่เต็มความสามารถ
เพราะครู มี ภ ารกิ จ อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากการสอนเป็ น
จ�ำนวนมาก [14] หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียน
การสอนและแหล่งการเรียนรู้มีจ�ำนวนจ�ำกัดซึ่งสาเหตุ
มาจากได้ รั บ งบประมาณน้ อ ย สื่ อ เทคโนโลยี แ ละ
การสือ่ สารมีใช้อย่างจ�ำกัด และทีม่ อี ยูก่ ไ็ ม่สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก
ประชากรมีฐานะยากจน ท�ำให้ไม่มีศักยภาพในการ
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ระดมทรัพยากรเพื่อน�ำมาช่วยสนับสนุนการศึกษาให้
กับโรงเรียน
5. ปัญหาที่เด่นชัดอีกประการหนึ่งของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก คื อ การขาดแคลนครู จ� ำ นวนครู ไ ม่ ค รบ
ชั้น ครูไม่ครบตามรายวิชาเอก ต้องใช้ครูวิชาเอกอย่าง
หนึ่งไปสอนอีกวิชาเอกหนึ่ง มีปัญหาครูย้ายออกบ่อย
ครู ไ ม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
หลากหลายได้ [13] จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
จากสภาพปัญหาดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในแต่ ล ะยุ ค ที่ ผ ่ า นมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่คลี่คลายกับจะมีปัญหา
เพิ่มขึ้นตามบริบทและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาสภาพปัญหาและพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจากอดีตถึงปัจจุบัน
น่าจะเป็นการศึกษาที่มีความส�ำคัญต่อการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันและอนาคต เพราะจะท�ำให้ทราบถึงสภาพ
ปัญหาการจัดการศึกษาในอดีตทีผ่ า่ นมาอันจะนำ� มาเป็น
ข้อมูลในการวางแผน ก�ำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ สภาพบริบทและสังคมที่มี
แนวโน้มเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาสีท่ ศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยโดยมุ่งศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษา
ในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก วิ เ คราะห์ นโยบาย จุ ด แข็ ง
จุ ด อ่ อ นและปั ญ หาอุ ป สรรคการด� ำ เนิ น งานบริ ห าร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยในช่วงระยะ
เวลา 40 ปีทผี่ า่ นมา เพือ่ เป็นข้อมูลในการกำ� หนดนโยบาย
และวางแผนพั ฒ นาปรั บปรุง แก้ไขการจัด การศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยและโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ น โยบาย และการด� ำ เนิ น งาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากปี พ.ศ. 2520 ถึง
พ.ศ. 2559
2. เพื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ของไทย
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มุ ่ ง
ศึกษาวิเคราะห์ และจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยใน 4 ทศวรรษที่ผ่านมา คือ
ทศวรรษที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง 2529
ทศวรรษที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง 2539
ทศวรรษที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549
ทศวรรษที่ 4 ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2559
โดยก�ำหนดแหล่งข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสารและแหล่งข้อมูลประเภทบุคคลใน 3
ประเด็น ดังนี้
ขอบเขตการศึกษาและวิเคราะห์การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก มี 3 ด้าน ดังนี้
1.สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
		
1.1 ด้านสภาพบริบทของโรงเรียนขนาด
เล็ก ประกอบด้วย จ�ำนวนประชากรวัยเรียน จ�ำนวน
โรงเรียน จ�ำนวนครู นักเรียน การก�ำหนดขนาดโรงเรียน
จ�ำนวนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโรงเรียนขนาดเล็ก
และสาเหตุการเกิดโรงเรียนขนาดเล็ก
		
1.2 ด้ า นการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ประกอบด้วย การบริหารงานด้านบุคคล
การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
		
1.3. ด้ า นการจั ดการเรี ยนการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย คุณภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก การจั ด การเรี ย น
การสอนตามหลักสูตร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา

2. ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษา
และสภาพการด�ำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย มาตรการ
กฎหมายระเบียบ และแผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กในประเทศไทยด้านการบริหารจัดการศึกษา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจากแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1
ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ส�ำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก “สี่ทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็ก
ในประเทศไทย” ผู้วิจัยน�ำแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของ
แบบสัมภาษณ์ และผู้วิจัยน�ำมาปรับแก้ไขก่อนน�ำไป
สัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด�ำเนินการจัดเก็บจากแหล่ง
ข้อมูล 2 แหล่ง ดังนี้
1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บันทึก รายงาน
และต�ำราที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก และผู้วิจัยด�ำเนินการคัดเลือก
เอกสารหลักฐานข้อมูลจากเอกสาร บันทึก รายงาน
ต�ำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
จัดการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย
(1) ผูบ้ ริหารการศึกษาระดับสูง ได้แก่ ผูท้ ี่
เคยด�ำรงต�ำแหน่งในระดับอธิบดี รองอธิบดีในกระทรวง

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

107

ศึกษาธิการ ในช่วงเวลา 2520-2559 จ�ำนวน 6 คน
(2) ผู ้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาระดั บ จั ง หวั ด
และอ�ำเภอใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการประถมศึ ก ษา
จังหวัด ในแต่ละภูมิภาค จ�ำนวน 7 คน คือ ภาคเหนือ
จ�ำนวน 2 คน ภาคกลาง จ�ำนวน 2 คน ภาคอีสาน จ�ำนวน
2 คน และภาคใต้ จ�ำนวน 1 คน
(3) ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ใน 4
ภูมิภาค ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันและอดีต
ผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำ� นวน 15 คน คือ ภาคเหนือ
จ�ำนวน 3 คน ภาคกลาง จ�ำนวน 5 คน ภาคอีสาน จ�ำนวน
5 คน และภาคใต้ จ�ำนวน 2 คน
(4) บุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน จ�ำนวน 5 คน
(5) ผูน้ ำ� ชุมชนท้องถิน่ และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ�ำนวน 10 คน
ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และตี ค วาม
หลักฐานข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการ ดังนี้
1) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แหล่งตามกรอบ
การศึกษาที่ก�ำหนดโดยพิจารณาหลักฐานที่รวบรวม
ถึงความถูกต้องเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และความ
สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบการศึกษาที่ก�ำหนดไว้
2) ผู้วิจัยตีความหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เริ่มจากการแปลความหมาย วิพากษ์วิจารณ์จากข้อมูล
แล้วตีความในแนวราบ คือ ตีความโดยยึดล�ำดับเวลา
ก่ อ นหลั ง และด� ำ เนิ น การเรี ย บเรี ย งข้ อ มู ล โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์นโยบาย และการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากปี พ.ศ. 2520 ถึง
พ.ศ. 2559 พบว่า
		 1.1 ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2520-2529) เป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านขององค์กร และการเริ่มตั้งส�ำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สปช.)
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ปั จ จุ บั น คื อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2523 การด�ำเนินงานของ สปช.
เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดตัง้ โรงเรียน
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ป ระชาชน ซึ่ ง ในช่ ว ง
ทศวรรษแรกมีการเปลีย่ นแปลงด้านนโยบายการจัดการ
ศึกษา คือ [1]
1) เปลี่ยนการจัดระบบการศึกษาให้เป็น 6 : 3 : 3
โดยลดชั้นประถมศึกษาลง 1 ปี และเพิ่มชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 1 ปี ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2524 กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดท�ำระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งโรงเรียน
ประถมศึกษาขึ้น มีข้อความส�ำคัญ คือ โรงเรียนประถม
ศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นในชุมชนใด ต้องมีจ�ำนวนนักเรียน
ในแต่ละรายอายุตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปมาเข้าเรียน ถ้ามี
นักเรียนในแต่ละรายอายุไม่ถึงยี่สิบคน แต่มากกว่าห้า
คนให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนที่อยู่ใกล้
เคียง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนสาขาที่จะตั้ง
ขึ้นใหม่จะต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนประถมศึกษาเดิม
ตามเส้นทางคมนาคมไม่น้อยกว่าหกกิโลเมตร และ
โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนสาขาที่จะจัดตั้งขึ้น
ใหม่จะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าหกไร่และเมื่อคาดคะเน
ความเติบโตของโรงเรียนแล้ว ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
สิบตารางเมตรต่อนักเรียนหนึ่งคน
2) มีการก�ำหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการรวมและการเลิกล้มโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น
มา ได้ก�ำหนดข้อความส�ำคัญไว้ คือ โรงเรียนประถม
ศึกษาตั้งแต่สองโรงขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู่ห่างไม่เกินสาม
กิโลเมตรและมีจ�ำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เกิน
120 คน การคมนาคมระหว่างโรงเรียนไม่ล�ำบาก ถ้า
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาเห็น
ว่า การยุบรวมโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนเดียวกัน
จะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น
ก็ให้ยุบรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันได้ โรงเรียนประถม
ศึกษาตั้งแต่สองโรงขึ้นไปซึ่งตั้งอยู่ห่างกันไม่เกินสาม
กิโลเมตร ถ้าโรงเรียนหนึง่ โรงเรียนใดมีนกั เรียนเกินกว่า
120 คน และโรงเรียนอื่นมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน คณะ
กรรมการการประถมศึกษาจังหวัดอาจพิจารณาเลิกล้ม

โรงเรียนประถมศึกษาตามหลักเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่ง
คือ โรงเรียนใดมีจ�ำนวนนักเรียนลดลง ด้วยสาเหตุใด ๆ
ก็ตามจนมีนกั เรียนรวมกันไม่ถงึ 20 คน หรือทางราชการ
หมดความจ�ำเป็นที่จะใช้สถานที่ของโรงเรียนประถม
ศึกษาโรงเรียนใดและเห็นสมควรจะใช้สถานที่นั้นเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นในทางราชการ
3) มีการก�ำหนดนโยบายการเปิดสอนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษา เมื่อ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2525 [1] โดยก�ำหนดให้โรงเรียนที่มีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ 20 คน ให้เปิดขยายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ แต่ทงั้ นีค้ วรคำ� นึงถึงแนวโน้มของ
จ�ำนวนนักเรียนในท้องถิน่ ด้วยโดยโรงเรียนทีม่ นี กั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้อยกว่า 20 คน และอยู่ห่างจาก
โรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่แล้วไม่เกิน 3
กิโลเมตร ควรให้นกั เรียนไปเรียนทีโ่ รงเรียนทีม่ นี กั เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีอยู่แล้ว ยกเว้นมีอุปสรรคทาง
ภูมศิ าสตร์ สำ� หรับโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้กนั หลายโรง มีการ
คมนาคมสะดวกพอสมควรควรจัดให้นักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ไปรวมกันทีใ่ ดทีห่ นึง่ ทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้อยกว่า
20 คน และอยู่ห่างจากโรงเรียนอื่นที่มีชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 อยูแ่ ล้วเกินกว่า 3 กิโลเมตร ให้เลือกด�ำเนินการ คือ
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจารณาอนุมัติ
เป็นราย ๆ หรือใช้วธิ กี ารจัดแบบรวมชัน้ สองระดับหรือ
มากกว่ามารวมกัน โดยการหลอมรวมหลักสูตร หรือ
ใช้สื่อการสอน หรือใช้วิธีการให้นักเรียนสองกลุ่มอายุ
สำ� หรับโรงเรียนทีม่ นี กั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 น้อย
กว่า อยู่ห่างจากโรงเรียนอื่นไม่เกิน 3 กิโลเมตร และที่
ห่างเกิน 3 กิโลเมตร แต่ไม่อาจเปิดขยายได้ให้ดำ� เนินการ
วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ได้ แ ก่ การจั ด งบประมาณช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ กครองในด้านพาหนะ และทุนการศึกษา จะเห็นได้วา่
ในระยะต้น ๆ ของการด�ำเนินงานจัดการศึกษาของชาติ
ยังไม่ได้กล่าวถึงปัญหาการจัดกระท�ำเพื่อแก้ปัญหาใน
โรงเรียนขนาดเล็กอย่างชัดเจนและอย่างจริงจัง เพียงแต่
บอกว่าหากมีนักเรียนน้อยและอยู่ใกล้กันก็ให้รวมกัน
ทั้งนี้ในบางพื้นที่ก็ยังมีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และ

ด้วยอาจจะเป็นการคมนาคมในสมัยก่อนเป็นอุปสรรค
ในการเดินทาง ท�ำให้มีปริมาณของโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้น ส่วนในประเด็นการขาดแคลนบุคลากรก็ยังไม่
เป็นปัญหาหรืออาจจะอยูใ่ นระยะของการปรับเปลีย่ นให้
เหมาะสมตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
1.2 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2530-2539) พบว่ า
มีนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
		
1) ในช่วงต้นทศวรรษมีการเคลื่อนไหว
ทางการศึกษาระดับสากล คือในปี พ.ศ. 2533 องค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific,
and Cultural Organization : UNESCO) ได้มีการประชุม
ร่วมกันในงาน World Conference on Education for All ที่
อำ� เภอจอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผแู้ ทนจากประเทศ
ต่าง ๆ จ�ำนวน 155 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ตกลงร่วมมือ
กันในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานและลดอัตรา
การไม่รู้หนังสือให้มากที่สุดภายในกรอบเวลา 10 ปี
มีขอ้ ตกลงทีเ่ รียกว่า “ปฏิญญาจอมเทียนว่าด้วยการศึกษา
เพือ่ ปวงชน” (Jomtien Declaration “Education for All”)
ซึ่งมีพันธกิจ 6 ประการที่ทุกประเทศจะต้องด�ำเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมาย คือ [4] [5] (1) ขยายการดูแลเด็ก
ปฐมวัยและกิจกรรมเพือ่ การพัฒนาอืน่ ๆ โดยเฉพาะกลุม่
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ (2) ขยายโอกาสทางการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ทั่ ว ถึ ง (3) ปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนผ่านมาตรฐานขัน้ ตำ�่ ทีส่ งู ขึน้
(4) ลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2543
ให้ได้ครึ่งหนึ่งของอัตราในปี พ.ศ. 2533 โดยเน้นการ
เรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรีทั่วถึงภายในปี พ.ศ. 2553
(5) ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรม
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีพของเยาวชนและผู้ใหญ่
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและ
การงานอาชีพที่ดีขึ้น และ (6) เพิ่มพูนความรู้ทักษะ และ
ค่านิยมที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
และครอบครัวในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
		
2) สภาพการดำ� เนินงานจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบาย พบว่า มีการเคลือ่ นไหว
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ของการด� ำ เนิ น งานแก้ ป ั ญ หาในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่มีอดีตผู้บริหารการ
ศึกษาหลายได้กล่าวถึงสภาพการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
โรงเรียนขนาดเล็กในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ไว้ว่า
"เวลานั้นคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องปากท้องกับ
หนี้สินของครู โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ก็ไม่ค่อยมี
คนพูดถึง ตอนที่เป็นหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอ�ำเภอ
ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไร จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 ช่วงนั้น
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เข้ามาเป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ถึงได้เริ่มมา
ดูว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพมีอะไรบ้าง และขณะนั้น
ก็เป็นช่วงที่มีความชัดเจนในจ�ำนวนนักเรียนที่ลดลง
นอกจากนั้น ครูใหญ่เขาอยากเป็นอาจารย์ใหญ่มากกว่า
เขาก็เลยเริม่ ดิน้ รนทีจ่ ะขอปรับตำ� แหน่งโดยนับทีจ่ ำ� นวน
เด็ก มันมีเกณฑ์หนึง่ ทีน่ บั ปริมาณจำ� นวนเด็กในโรงเรียน
จากอาจารย์ไปเป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ฉะนัน้ โรงเรียน
ขนาดเล็กก็เริม่ ชัดเจนตรงผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารด้วย
แล้วก็มาเริม่ ชัดเจนทีค่ ณ
ุ ภาพ เริม่ พูดถึงคุณภาพมากขึน้ ”
ในประเด็ น ดั ง กล่ า วอี ก ท่ า นหนึ่ ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ สั ง เกต
เพิ่มเติมว่า
“จากปฏิญญาการศึกษาเพื่อปวงชนดังกล่าว เกิด
นโยบายทางการศึ ก ษาที่ ส� ำ คั ญ คื อ มี ก ารเปิ ด ขยาย
โรงเรียนขยายโอกาสมากขึ้น ท�ำให้จ�ำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็กทรงตัวหรืออาจลดลง (เนื่องจากมีนักเรียน
ยังคงเรียนต่อชั้น ม.1) ขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่า
การคมนาคมดี ขึ้ น การคุ ม ก� ำ เนิ ด เริ่ ม ได้ ผ ลมากขึ้ น
ตัวป้อน คือ เด็กในชนบทจะลดลง ท�ำให้สภาวะปัญหา
ของโรงเรียนขนาดเล็กเริ่มเกิดขึ้น เราจะพบปัญหาใน
ปัจจุบัน และเริ่มมีการยุบโรงเรียนมากขึ้น”
นอกจากนี้มีอดีตผู้บริหารการศึกษาท่านหนึ่งได้
สะท้อนเปรียบเทียบให้เห็นเกีย่ วกับการใช้ทรัพยากรใน
โรงเรียนขนาดเล็กว่า
“โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของเรามี ม ากเกิ น ไป ทุ ก
ประเทศมีโรงเรียนขนาดเล็กกันทั้งนั้น แต่โรงเรียน
ขนาดเล็กของเขาจะมีสัดส่วนจะไม่เกินร้อยละ 30 ของ
โรงเรียนทัง้ หมด แต่ของเรากลับกันโรงเรียนขนาดใหญ่
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มีไม่ถึงร้อยละ 30 ที่เหลือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งนั้น
ท�ำให้เงินของเราไม่พอใช้ไม่เพียงพอที่จะสร้างคุณภาพ
ทางด้านการศึกษาได้ จึงต้องหาทางลดสัดส่วนโรงเรียน
ขนาดเล็กลง แต่คงทำ� ทันทีไม่ได้ เพราะโรงเรียนสร้างมา
นานแล้ว”
ยังมีอดีตผู้บริหารการศึกษาอีกท่านหนึ่งได้ให้
ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า
“ช่วงต้นทศวรรษที่สอง ขณะนั้นยังไม่มีแนวคิด
ในการยุบโรงเรียน แต่สิ่งที่ต้องเผชิญคือปัญหาจ�ำนวน
เด็กลดลง จ�ำนวนเด็กลดลงเยอะเพราะกระแสความนิยม
โรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น และเป็นค�ำตอบให้กับนักการ
ศึกษาได้วา่ ถ้าโรงเรียนมีบริการทีด่ ี คุณภาพดี ผูป้ กครอง
ก็จะให้ลูกไปเรียนที่ไม่ให้ไปเพราะไม่มีเงินหลายอย่าง
จิปาถะ ซึ่งโรงเรียนเอกชนด�ำรงอยู่ได้เพราะเหตุนี้”
สำ� หรับนโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เริม่
ประมาณปี พ.ศ. 2535 มอบให้ผอู้ ำ� นวยการประถมศึกษา
จังหวัดไปด�ำเนินการ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “ในสมัยก่อนจะ
ต้องเจรจากับผู้น�ำท้องถิ่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาจังหวัด (สปจ.) ต้องออกกฎกติกาโรงเรียน
ที่มีเด็กต�่ำกว่า 40 คน จะไม่บรรจุครูใหญ่ เหลือแต่ครู
น้อย เหมือนกับการตอนกิ่งไม้ ตายก็ยุบ แผ่วก็ยุบ ถ้า
ไม่มีปัญหาในการเดินทางหรือการคมนาคม สะดวก
ก็ยุบได้ แต่ถ้าไปอยู่ในที่มีปัญหาในการเดินทางจะไป
ยุบเขาไม่ได้ เช่น จังหวัดน่าน”
1.3 ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2540-2549) พบว่ามี
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
		
1) มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส� ำ คั ญ ของ
การศึ ก ษาไทย โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร
พุทธศักราช 2540 ได้ก�ำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา คือ ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกสองฉบับ
ได้บัญญัติระบบการศึกษาไว้ในมาตรา 16 ก�ำหนดให้มี
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา และ
ในมาตรา 17 ก�ำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับจ�ำนวน

เก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่
สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
ในปี พ.ศ. 2545 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (ชื่อขณะนั้น) ได้ก�ำหนดเป็น
นโยบายการดำ� เนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
ในหลายประเด็น คือ สนับสนุนให้มีการลดจ�ำนวน
โรงเรียนขนาดเล็กโดยการรวมหรือเลิกล้ม เพิม่ ศักยภาพ
การจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นหลั ก และโรงเรี ย น
เป้ า หมายในการพั ฒ นาโดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกด้าน ส่งเสริมโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ ม่สามารถรวมหรือล้มเลิกได้โดยการพัฒนา
คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยรู ป แบบที่ เ หมาะสม
ในแต่ละพื้นที่ และให้มีการถ่ายโอนโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี พ.ศ. 2547 นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้บรรยาย
พิเศษในการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้รับ
ผิดชอบโครงการนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ที่
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร สรุปได้ ดังนี้
[6] (1) โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจ�ำนวนนักเรียนต�่ำกว่า
120 คน ทัว่ ประเทศเป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้เด็กในชนบท
ยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการศึกษาของชาติจะทิ้งให้ชนบทไม่เติบโตไม่ได้
จึงจำ� เป็นต้องเร่งการพัฒนา ฉะนัน้ ความเร็วของการเร่ง
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงต่างกันกับการพัฒนา
โรงเรียนในเมืองที่จ�ำเป็นต้องเร่งความเร็วมากขึ้น ค�ำว่า
“เร่ง” หมายถึง เร่งพัฒนาในทกด้าน คือ วัสดุ อุปกรณ์
วิธีการ งบประมาณ บุคลากร (2) กระบวนการยกระดับ
โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำเป็นต้องใช้วิธีการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กและกระบวนการต่าง ๆ เข้าไปพัฒนา เช่น
การจัดวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ การจัดสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในการเรี ย นรู ้ อาทิ การจั ด รถโมบาย

คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยสอนคอมพิวเตอร์แก่
นักเรียน การหมุนเวียนครูเข้าไปสอน การจัดอบรมครู
ด้านภาษาอังกฤษ และ ICT ซึง่ จะเป็นส่วนสำ� คัญของการ
พัฒนาเครือข่ายครูดว้ ยกันต่อไป (3) สภาพของโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความแตกต่างกัน ดังนั้นไม่ควรตั้งกติกา
การทำ� งานหรือคำ� สัง่ ทีด่ นิ้ ไม่ได้ แต่ควรให้ผบู้ ริหารโรงเรียน
เสนอวิธีการพัฒนาการท�ำงานและความต้องการเข้ามา
โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ควบคุมคุณภาพของครู
และนักเรียน เช่น บางโรงเรียนในห้องเรียนเดียวมี 2
ชั้นเรียน แต่มีครูคนเดียวสอน ลักษณะเช่นนี้ต้องฟังครู
ผู้สอนว่าต้องการอะไร และ (4) นักเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ต้ อ งมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ภายในสิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา
2547 ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น แต่หาก
การพั ฒ นายั ง ได้ ผ ลเหมื อ นเดิ ม และไม่ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมาย ก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งหาแนวทางตรวจสอบและ
วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
2) สภาพการด�ำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็กตามนโยบาย พบว่า มีการด�ำเนินการในระดับ
กรม (สปช. ขณะนัน้ ) ได้สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถ
ยุบรวม หรือเลิกล้มโรงเรียนได้เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไม่สามารถพัฒนา หรือไม่มีตัวป้อนหรือไม่
สามารถจัดสรรครูเข้าไปสอนได้ครบชั้นเรียน โดยจัด
ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 10 บาท/
คน/วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนดตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/627 ลงวันที่ 30
มีนาคม 2542 จ�ำนวน 200 วันต่อปีการศึกษา ทั้งนี้ ตาม
นโยบายจะต้องจัดค่าพาหนะให้นกั เรียนทุกคนจนจบชัน้
สูงสุดของโรงเรียนทีไ่ ปเรียนรวมและจัดให้นกั เรียนใหม่
ในชั้นอนุบาล 1 หรือประถมศึกษาปีที่ 1 หรือเด็กที่ย้าย
ครัวเรือนเข้ามาในเขตบริการของโรงเรียนมาเรียนรวม
ทุกคน ในปีการศึกษาต่อไปอีก 2 ปีการศึกษาหลังจาก
นั้นจัดให้ตามเกณฑ์นักเรียนห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร
ในปี พ.ศ. 2540 เกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โดยเงื่ อ นไข
การกู้ยืมเงินของรัฐบาลนั้น ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
(ADB : The Asian Development Bank) ได้เสนอแนะ
ให้ไทยก�ำหนดอัตราครูต่อนักเรียนที่ 1 : 25
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1.4 ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2550-2559) พบว่ามี
นโยบายการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
รัฐบาลได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพส่งผลให้นกั เรียนได้รบั โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดเป็น 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ [7]
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและ
การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การพัฒนาระบบวางแผน
การจัดตัง้ และพัฒนาโรงเรียนในแต่ละ สพท. การพัฒนา
ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และการสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอน
และการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร
และการเรี ย นการสอนส� ำ หรั บ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนการผลิต
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
การเรียนการสอน การนิเทศ ติดตาม ก�ำกับ และการวิจัย
และพัฒนาสื่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดท�ำ
มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็ก การปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่เรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัด
อัตรากำ� ลังครู การพัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูผสู้ อน
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ�ำเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง การส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วม การเตรียม
ความพร้อมในการมีส่วนร่วม การจัดให้มีระบบและ
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กลไกในการระดมทรัพยากร และการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
ในปี พ.ศ. 2555 นายสุชาติ ธาดาธำ� รงเวช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้กับผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555 [8] ว่า ต้องการให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการ
ศึกษาเพือ่ ให้นกั เรียนมีอนาคต ไม่ได้ตอ้ งการยุบโรงเรียน
เพียงแต่เสนอแนะให้ไปร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อต้องการเน้นให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่
และมีคุณภาพ ซึ่งต้องท�ำความเข้าใจครูผู้สอน รวมทั้ง
ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย โดยมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนขนาดเล็กไว้ ดังนี้ (1) นโยบายหลัก คือ
การให้โอกาสนักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจึง
ให้ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เสมือนว่าเป็นลูกหลาน
การศึกษาที่มีคุณภาพควรมีให้ทั่วถึง ไม่ใช่มีแต่ในเมือง
(2) ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียน
รวมกับโรงเรียนใหญ่ หรือโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน
และมีพาหนะเดินทางที่สะดวกปลอดภัย การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจ�ำนวน 120 คน
ลงมามีเป้าหมายเพื่อไม่ให้นักเรียนเหล่านั้นเสียโอกาส
ที่จะได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ (3) การควบรวม
โรงเรียน เป้าหมายคือให้นักเรียนมีคุณภาพดีขึ้น ต้อง
จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยให้เท่าเทียมกัน และ
หากเนือ้ หาสาระวิชาไหนยาก ให้จดั หาครูเก่ง ๆ มาสอน
นักเรียนในโรงเรียนควบรวม (4) ให้ผู้ปกครองเป็นคน
ตัดสินใจว่าอนาคตตองลูกจะเรียนทีไ่ หน อยูอ่ ย่างไร รัฐ
จะสนับสนุนงบประมาณทั้งค่าพาหนะเดินทาง หรือจัด
รถรับส่งนักเรียน และครู เดินทางไปโรงเรียนที่ไปควบ
รวม และ (5) โรงเรียนใดที่อยู่ห่างไกล หรือพื้นที่พิเศษ
ไม่สามารถควบรวมกับโรงเรียนใดได้ ควรจัดระบบการ
สอนทางไกลเข้ามาช่วย และให้ผู้ปกครองและท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนมากขึ้น
ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน จึงได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จัดทำ� แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
รองรับแนวคิดข้างต้น และกำ� หนดยุทธศาสตร์ มาตรการ
เป้าหมาย และงบประมาณรองรับ เพื่อเป็นกรอบคิด
ให้หน่วยงานทุกระดับได้ใช้เป็นแนวทางการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กให้บรรลุเป้าหมาย โดยก�ำหนดระยะ
เวลาด�ำเนินการ เป็น 3 ระยะ คือ [8]
ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2555-2556
ภายในปีการศึกษา 2556 จะสามารถรวมโรงเรียน
ได้ จ�ำนวน 5,816 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดด�ำเนินการตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
1. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2555 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน จ�ำนวน 2,616 โรงเรียน
2. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2556 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน จ�ำนวน 3,200 โรงเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียน 61-120 คน
หากประสงค์และมีความพร้อมก็สามารถดำ� เนินการรวม
โรงเรียนได้
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557-2558
ภายในปีการศึกษา 2558 จะสามารถรวมโรงเรียน
ได้ จ�ำนวน 6,429 โรงเรียน โดยให้เร่งรัดด�ำเนินการตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
1. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2557 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน จ�ำนวน 3,424 โรงเรียน
2. ภายในปี ก ารศึ ก ษา 2558 รวมโรงเรี ยนที่ มี
จ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน จ�ำนวน 3,005 โรงเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียน 101-120 คน หาก
ประสงค์และมีความพร้อมก็สามารถด�ำเนินการรวม
โรงเรียนได้
ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559-2560
ภายในปีการศึกษา 2560 รวมโรงเรียนที่มีจ�ำนวน
นักเรียน 101-120 คน จ�ำนวน 2,424 โรงเรียน
ส� ำ หรั บ การขั บ เคลื่ อ นตามนโยบายข้ า งต้ น
นายชินภัทร ภูมริ ตั น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่า
60 คน ซึ่งได้มีการมอบหมายให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ รวม 182 เขต ยกเว้น
สพป.กทม. ไปจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กในพื้นที่อย่างชัดเจน และให้ส่งแผนดังกล่าวให้
สพฐ. พิจารณาเพื่อจะรู้ข้อมูลที่แน่นอนว่า มีโรงเรียน
ใดขนาดเล็ก แห่งใดบ้างต้องยุบเลิก โดยให้หลักการกับ
เขตพื้นที่การศึกษาในการจัดท�ำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก
ว่าก่อนจะเสนอยุบเลิก หรือยุบรวมโรงเรียนแห่งใดนั้น
จะต้องผ่าน 3 ขั้นตอนที่ส�ำคัญก่อน โดยเริ่มต้นจากการ
เร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแห่งนั้น พร้อม
กับการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดท�ำแผนที่ตั้งของโรงเรียน
การรวมกลุม่ โรงเรียนเพือ่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ร่วมกัน การนำ� เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ศึกษา หากผ่าน 2 ขั้นตอนแรกแล้ว โรงเรียนแห่งนั้น
ยังมีจ�ำนวนนักเรียนลดลง และได้มีการหารือประชาคม
ชุมชน จนได้รับความเห็นชอบให้ยุบเลิกโรงเรียนได้
ส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษานัน้ สพฐ.ได้พฒ
ั นา
โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา หรือ
Obec Channel ซึ่งมีผังรายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจและ
สามารถน�ำระบบดังกล่ าวมาเติมเต็มให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ที่ มี ค รู ส อนไม่ ค รบชั้ น และไม่ ค รบวิ ช าได้
โดยผังรายการจะมีเนื้อหาครอบคลุมการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาเป็นหลัก
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของไทย พบว่า
นักบริหารการศึกษา และนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นความ
จ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กเพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดและส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนอย่างจริงจัง จึงน�ำ
เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
		
2.1 สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควรจัด
ท�ำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนควบรวมครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้าน
การบริหารงานทัว่ ไป รวมทัง้ การจัดการทรัพย์สนิ ทีด่ นิ
ฯลฯ ของโรงเรียนที่ถูกควบรวม โดยเฉพาะเรื่องอาคาร

านท
ะเบียน

่งเส
สสำนักส

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

รมิ
ง
งานวชิ าการและษา
บณ
ั ฑิตศึก

113

สถานที่ ซึ่งไม่ควรปล่อยปละ ละเลยให้เป็นที่รกร้าง
		
2.2 โรงเรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถควบรวม
กับโรงเรียนอื่นได้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
ดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ด้วยเทคนิควิธีการหลากหลาย เช่น สนับสนุน
ให้สอนแบบคละชัน้ การใช้สอื่ การเรียนทางไกล การจัด
สือ่ วัสดุอปุ กรณ์และการพัฒนาสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย เป็นต้น
		
2.3 ในหลายกรณี ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อาจไม่สามารถรวมโรงเรียนได้ทนั ที หรือรวม
ได้หมดทัง้ โรงเรียน อาจก�ำหนดการรวมเป็นบางช่วงชัน้
ค่อยด�ำเนินการเป็นระยะ และรวมหมดทั้งโรงเรียน
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
		
2.4 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควร
มีหลักประกันว่า การควบรวมโรงเรียนจะไม่ท�ำให้
ผู้เกี่ยวข้องสูญเสียสิทธิที่มีอยู่เดิมและเพื่อให้การควบ
รวมเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย จึ ง ควรแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการ ประกอบด้ วย รองผู ้ อ� ำนวยการเขตพื้ น ที่
การศึกษาฝ่ายบุคคล ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ นโยบายและแผน
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุม่ สินทรัพย์
และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มวางแผนและปฏิ บั ติ ก าร
รวมโรงเรียน
การอภิปรายผล
1.จากผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนขนาดเล็กแบบเรียนรวมในช่วง
ทศวรรษที่ 2 ถึง 4 (พ.ศ. 2530-2559) คือ รูปแบบศูนย์
โรงเรียนทีม่ นี กั เรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวม
ในโรงเรียนที่ตั้งศูนย์ ทุกชั้นเรียน เนื่องมาจากโรงเรียน
ขนาดเล็กมีปญ
ั หามีครูไม่ครบชัน้ และไม่ครบกลุม่ สาระ
จึงเป็นการรวมกันเฉพาะด้านวิชาการ ส่วนการบริหาร
ด้านอื่น ๆ ยังคงลักษณะเดิม และเป็นการรวมนักเรียน
ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน มีสภาพภูมิประเทศและสภาพ
แวดล้อมทีใ่ กล้เคียงกัน การคมนาคมค่อนข้างไม่มปี ญ
ั หา
และระยะทางระหว่างโรงเรียนไม่เกิน 3 กิโลเมตร ซึ่ง
สอดคล้องกับโกศล ปราค�ำ และวัชราภรณ์ วัตรสุข [9]
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ที่พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขนาดเล็ ก เป็ น แบบศู น ย์ โ รงเรี ย น ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นมี
การเรียนรู้ได้ครบทุกกลุ่มสาระ สามารถช่วยแก้ปัญหา
ของโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น และไม่ครบกลุ่มสาระ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิ จั ย พบว่ า การบริ ห ารจั ด การ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
การยุบรวมโรงเรียน อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ มี จ� ำ นวนนั ก เรี ย นไม่ ถึ ง เกณฑ์ และมี ป ั ญ หาครู ไ ม่
ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระ งบประมาณมีไม่เพียงพอ
ผู้เกี่ยวข้องจึงเห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนมีครูครบชัน้ และครบกลุม่ สาระ
ซึ่งสอดคล้องกับสุทัศน์ ประสาธน์สุวรณ์ [10] ที่พบว่า
ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนหลักและโรงเรียนยุบรวม
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
และเห็นด้วยกับนโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
ว่ามีประโยชน์ต่อผู้เรียน
3. จากผลการวิจยั พบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดท�ำแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียนควบรวมครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน คือ
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล
ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงาน
ทัว่ ไป สืบเนือ่ งจาก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่ ไ ด้ มี ป ั ญ หาทางวิ ช าการเรื่ อ งการจั ด การเรี ย น
การสอนเท่านัน้ แต่ยงั มีปญ
ั หาในการบริหารงานทุกด้าน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ชาลิ นี ก� ำ ลั ง งาน [11] ที่ พ บว่ า
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การขาดเจ้าหน้าที่การเงิน
ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบกลุ่มสาระ
การที่ครูยังต้องมาท�ำเรื่องการเงินอีก ท�ำให้โรงเรียน
ขนาดเล็กประสบปัญหารอบด้าน
ข้อเสนอแนะ
1.ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์

		
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิภาพ คือ การจัดแบบเรียนรวมในโรงเรียนทีต่ งั้
เป็นศูนย์ทกุ ชัน้ เรียน ดังนัน้ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ควรมีการจัดท�ำฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อจะได้สามารถน�ำข้อมูลมาใช้ใน
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
		
1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มปี ระสิทธิภาพ จำ� เป็นต้อง
มีการยุบรวมโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
มีคุณภาพ มีทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ดังนั้น ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมี
การวางแผนระยะยาวในการยุ บ รวมโรงเรี ย น โดย
พิจารณาถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
		
2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก
		
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
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