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บทคัดย่อ

โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่กำ�หนดตามจำ�นวนของนักเรียนที่กำ�หนดต่ำ�กว่า 120
คนลงมา สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�หรับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาด
เล็กเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีคา่ ใช้จา่ ยสูงมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 2) คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างต่ำ�เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่
3) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4) ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 5) ปัญหาด้านการเรียนการสอน 6) ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและงบ
ประมาณ และ 7) ปัญหาด้านการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดการ
ศึกษา 2) กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 3) กลยุทธ์ครูมากความสามารถ และ
4) กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบครบวงจร โดยทั้ง 4 กลยุทธ์ อยู่ภายใต้พันธกิจการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ด้านการบริหาร
งานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
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Abstract

The Office of the Basic Education Commission defines a small school as a
school with a number of 1-199 students. Problems that arise in the management of
small schools are: 1) Small schools are very expensive compared to large schools,
2) The quality of small schools is relatively low compared to large schools, 3) Most
of the small schools lack efficiency in management, 4) Problems in management,
5) Problems in teaching, 6) Problems with readiness in relation to supporting factors
and budgets, and 7) Problems in participation in educational management.
Small school management strategies consist of 1) Educational management
participation strategies, 2) Educational resource mobilization strategies, 3) Talented
teachers strategies, and 4) Integrated building management strategy. All 4 strategies
are under the mission of basic education administration of the Office of the Basic
Education Commission, namely academic administration, personnel management,
planning and budget management, and general administration.
Keywords: Strategy of Administration, Small Size School

บทนำ�

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำ�หนดให้เด็กใน
วัยเรียนทุกคนเรียนอย่างทั่วถึง มีการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราช
บั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ กฎกระทรวงกำ�หนดหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารกระจายอำ � นาจการบริ ห ารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศสำ�ีนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง
การกระจายอำ�ีนาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ไปยั ง คณะกรรมการสำ �ี นั ก งาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามนโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
(ถวิล มาตรเลี่ยม, 2554) นับตั้งแต่มีการ
ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์สำ�คัญคือ
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”
มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม
โดยแนวทางการปฏิรูปได้กำ�หนดไว้ 4 ประการ
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การ
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแหล่งเรียนรูใ้ หม่ และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารการจัดการใหม่ อย่างไร
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ก็ตาม ถึงแม้จะผ่านช่วงเวลาของการปฏิรูปใน
ทศวรรษที่สอง แนวทางทั้ง 4 ประการก็ยังถูก
นำ�ไปปฏิบตั ยิ งั ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและก็ยงั
คงดำ�เนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ในส่วนของกรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่นั้น สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2563)
ได้กระจายอำ�นาจไปยังสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาที่มีโรงเรียนใน
สังกัดจำ�นวนมากได้ตระหนักถึงความสำ�ีคัญ
ของกรอบนโยบายจัดการโรงเรียนทุกโรงใน
สังกัด รวมทั้งภารกิจสำ�ีคัญในการพัฒนาและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง
เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง คื อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการ
บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี จำ �ี นวน
นักเรียนต่ำ�กว่า 120 คนลงมา ในรูปแบบใหม่
ทั้งนี้การพัฒนาในรูปแบบใหม่ได้เสนอจากผล
การประชุม ผู้บริหารสำ�นักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม
ราชวัลลภ (2563) ให้มีการกำ�หนดแนวทาง
บริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้มี
การจัดทำ�แผนดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ สร้างการ
รับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน
เกีย่ วข้อง ถึงความจำ�เป็นในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยจะมี ก ารสนั บ สนุ น
ประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้แก่
โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนหลักที่มี
โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมอย่างเพียงพอ
พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียน มุ่ง
เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน
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นอกจากนั้ น สำ � นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
(ศธจ.) ต้องเร่งดำ�เนินการในเรื่อง Mapping
สถานศึกษาจาก Google Map รวมทั้งจัดทำ�
ข้อมูลสถานศึกษา เพื่อ Mapping Software
ต่อไป ในส่วนของการบริหารจัดการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
และการกระจายอำ�นาจ ต้องมีการจัดทำ�แผน
และรับฟังความคิดเห็นของผูป้ กครอง นักเรียน
และชุมชน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ ตลอดจน
สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรตามบริบทของท้องถิ่น
ที่ โ รงเรี ย นตั้ ง อยู่ ซึ่ ง จะนำ � เสนอภาพรวม
ของสภาพโดยรวมของโรงเรียนขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ และกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ในลำ�ดับต่อไป

สภาพโดยรวมของโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วประเทศ

สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (2560, 2564) ได้ระบุว่า สถาน
ศึกษาขนาดเล็ก หมายความถึงสถานศึกษา
ที่มีนักเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 199 คนลงมา
โดยเฉพาะได้ระบุในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ
0409/2543 เรือ่ ง การย้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน ประจำ�ปี พ.ศ. 2564 มีหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำ�หนด ทั้งนี้การย้ายประจำ�ปี
พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อมูลจำ�นวนนักเรียนตาม
4 ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาขนาด
เล็ก มีจำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ 1-199 คนลง
มา สถานศึกษาขนาดกลาง มีจำ�นวนนักเรียน
ตั้งแต่ 120-719 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่
มีจำ�นวนนักเรียนตั้งแต่ 720-1,679 คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ มีจ�ำ นวนนักเรียน
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ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป ดังนั้นความหมายของ
โรงเรียนขนาดเล็กในครัง้ นีจ้ งึ หมายถึง โรงเรียน
ที่มีจำ�นวนนักเรียนต่ำ�กว่า 120 คนลงมา
สำ � หรั บ ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น มี จำ � นวน
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการ
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น 29,642
โรงเรี ย น แบ่ ง เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก หรื อ
มีนักเรียนจำ�นวนต่ำ�กว่า 120 คน จำ�นวน
14,976 โรงเรียน ตามตารงที่ 1

ตารางที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จำ�นวนทัง้ สิน้ 29,642 โรงเรียน

20,213
2,357
6,973

โรงเรียนที่มีนักเรียน
121 คนขึ้นไป
6,251
2,186
6,136

โรงเรียนที่มีนักเรียน
ต่ำ�กว่า 121 คน
13,962
171
837

99

93

6

ประเภท

โรงเรียน

ประถม
มัธยม
ขยายโอกาส
ศึกษาสงเคราะห์/
ศึกษาพิเศษ
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ (2563)

จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนที่มี
นักเรียนต่ำ�กว่า 120 คนที่ถือว่าเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีจำ�นวนนักเรียน 14,976 โรงเรียน
แบ่ ง เป็ น โรงเรี ย น Stand Alone จำ � นวน
5,099 โรงเรียน โรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนรวมแล้ว
จำ�นวน 1,291 โรงเรียน โรงเรียนรอประกาศ
เลิก จำ�นวน 211 โรงเรียน และโรงเรียนที่
ต้องบริหารจัดการ จำ�นวน 8,375 โรงเรียน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)
โรงเรียนในฐานะสถาบันหลักในการ
จัดการศึกษายังคงถูกกล่าวหาจากสังคมบาง
ส่วนว่าเป็นต้นเหตุของการด้อยประสิทธิภาพ
ส่ ว นครู ยั ง ขาดความสามารถในการจั ด การ
เรียนการสอน ซึ่งสาเหตุสำ�คัญประการหนึ่ง
ของปัญหาในระบบการศึกษา มาจากการด้อย
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการ

โรงเรียนขนาดเล็ก =
14,976 โรงเรียน

ศึกษา นำ�มาสู่การทำ�ให้โรงเรียน และครูไม่
สามารถยกระดับการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้
โดยภาพทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ของการจัดสรรทรัพยากร
อย่างไร้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นในโรงเรียนขนาด
เล็ก ซึง่ จากผลการดำ�เนินงานยังไม่เป็นทีน่ า่ พึง
พอใจ โรงเรียนขนาดเล็กยังคงใช้งบประมาณ
และทรั พ ยากรสู ง แต่ ไ ม่ คุ้ ม ค่ า (Biddle &
Berliner, 2002) ขณะที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ประกอบกับโรงเรียนขนาดเล็ก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการ
ศึกษาสภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมา
พบว่ า โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ส่ ว นใหญ่ ป ระสบ
ปั ญ หาคล้ า ยคลึ ง กั น ดั ง นี้ (สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, 2559 ;
ณัฐพล พันธุ์ภิญญา, 2564)
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1. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี ค่ า ใช้ จ่ า ย
สูงมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่
ทั้ง ด้ า นการใช้ ครู อาคารเรียน งบประมาณ
แต่ละปี สำ�หรับโรงเรียนขนาดเล็กจะสิน้ เปลือง
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก
ด้าน ในสภาพปัจจุบันการสนับสนุนด้านปัจจัย
ให้โรงเรียนขนาดเล็กก็ยังทำ�ไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน หากจะทำ�ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก็ต้องลงทุนทางการศึกษามากกว่านี้อีกหลาย
เท่า ซึง่ ในสภาพสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่น
ในปัจจุบนั นีค้ งเป็นไปได้นอ้ ยมาก (Blatchford,
Bassett, & Brown, 2008)
2. คุ ณ ภาพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ค่ อ น
ข้างต่ำ�เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน โดยสำ�นักงาน
นิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ทัง้ นี้ อาจ
เป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อม
ด้านปัจจัย เช่น ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลน
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มี
ราคาแพง ทั้งนี้ เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ส่วนใหญ่ใช้จำ�นวนนักเรียนเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร
3. โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ส่ ว นใหญ่ ข าด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กล่าวคือ
มีการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียน
ขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู: นักเรียน
ซึ่งมาตรฐานต้อง 1:25 แต่สำ�หรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก อัตราส่วนครู: นักเรียน เท่ากับ 1:
8-11
4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ทีผ่ า่ น
มาการคมนาคมภายในประเทศนับว่าไม่ค่อย
สะดวกมากนัก รัฐบาลจึงจำ�เป็นต้องตัง้ โรงเรียน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
แต่ ใ นปั จ จุ บั น ความจำ � เป็ น ดั ง กล่ า วได้ ล ดลง
ประกอบกับ ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง
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ต่อเนือ่ งจึงทำ�ให้มโี รงเรียนขนาดเล็กจำ�นวนมาก
ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน
นักเรียนต่อห้องเรียนต่�ำ กว่ามาตรฐาน ค่าใช้จา่ ย
ต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอืน่ ๆ ใน
อีกด้านหนึง่ นัน้ ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำ�นวน
หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พื้นที่
ห่างไกลความเจริญ พื้นที่น้ำ�ท่วมเป็นประจำ�
ทุกปี พื้ น ที่ ที่ มี ท างคมนาคมไม่ ส ะดวกโดย
เฉพาะในฤดู ฝ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง นั ก เรี ย นใน
โรงเรี ย นลั ก ษณะดั ง กล่ า ว มี ปั ญ หาในการ
เดินทางไปโรงเรียนเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า
นั ก เรี ย นจะได้ รั บ ค่ า พาหนะในการเดิ น ทาง
แล้วก็ตาม แต่คา่ พาหนะทีไ่ ด้รบั นัน้ ก็ไม่เพียงพอ
และไม่ต่อเนื่อง นอกจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหาร
จัดการโรงเรียน ซึง่ มีบริบททีต่ า่ งไปจากโรงเรียน
ขนาดอื่นๆ (Achilles & Finn, 2007) การใช้
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ นำ � ผ ล ข อ ง ก า ร
ประเมิ น งาน/โครงการมาใช้ ใ นการวางแผน
ปรับปรุง พัฒนางานยังมีนอ้ ย นอกจากนั้นการ
อพยพเคลื่ อ นย้ า ยของประชากรวั ย เรี ย นที่
ย้ า ยไปรั บจ้ า งงานต่ า งพื้ น ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
อุปสรรคเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของโรงเรียน
เป็ น อย่ า งยิ่ง ในส่ ว นของการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาพรวมทั้งประเทศ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อำ�นวยการโรงเรียน
มักจะเป็น ผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุและแต่ง
ตั้ ง ใหม่ ซึ่ ง ยั ง ขาดทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การ
โรงเรียน นอกจากนั้นการบริหารสถานศึกษา
ก็ ใ ช้ เ วลาเพี ย งระยะสั้ น ก็ มี ก ารโยกย้ า ยเพื่ อ
ความก้าวหน้าในตำ�แหน่งทางการบริหารไปสู่
โรงเรียนทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าเดิมทำ�ให้การบริหาร
สถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง
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5. ปัญหาด้านการเรียนการสอน ใน
ด้านการเรียนการสอนนั้น พบว่า ครูส่วนใหญ่
ขาดทั ก ษะในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอน ครู ข าดความรู้ แ ละทั ก ษะในการจั ด
ทำ � หลั ก สู ต ร แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนในสภาพทีค่ รูไม่ครบชัน้ และ
นักเรียนมีจำ�นวนน้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่
เต็มเวลาและเต็มความสามารถเพราะมีภารกิจ
อื่ น ที่ น อกเหนื อจาก การเรี ย นการสอนที่ครู
จำ�เป็นต้องปฏิบตั ทิ ง้ั จากสังกัดเดียวกันและจาก
ต่างสังกัด หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่คอ่ ยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สือ่ การ
เรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ มีจำ�นวนจำ�กัด
ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรงเรียนได้รับงบประมาณ
น้อย สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่าง
จำ�กัด และที่โรงเรียนมีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในท้ายที่สุดก็ส่งผล
ทำ�ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ�ไป
ด้วย สภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ที่ทำ�ให้ผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับพอใช้ และปรับปรุง
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กต่ำ�
6. ปั ญ หาด้ า นความพร้ อ มเกี่ ยวกั บ
ปัจจัยสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณให้
กับโรงเรียนที่ผ่านมา ได้ใช้เกณฑ์การจัดสรร
หลายๆ เกณฑ์ ซึ่งขนาดโรงเรียนก็เป็นเกณฑ์
หนึ่ ง ในการจั ด สรรเนื่ อ งจากมี ก ารคำ � นึ ง ถึ ง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น
จึ ง ทำ � ให้ โ รงเรี ย นขนาดเล็ ก ได้ รั บ การจั ด สรร
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างเป็นจำ�นวนน้อย สภาพอาคารเก่า
ชำ�รุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลา
นาน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ยังมีไม่เพียงพอ
โรงเรี ย น ไม่ ส ามารถระดมทรั พ ยากรจาก
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ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน ได้ ม ากนั ก เนื่ อ งจาก
ผู้ปกครองและชุมชนดังกล่าว มีความยากจน
สำ�หรับตัวป้อนด้านนักเรียนนั้นพบว่า นักเรียน
ในโรงเรียนขนาดเล็กมาจากครอบครัวที่ ยากจน
และนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ส่ ว นหนึ่ ง
อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย หรือญาติ ส่วนบิดา
มารดาไปทำ�งานในกรุงเทพมหานคร หรือต่าง
จังหวัด
7. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาทีผ่ า่ นมานัน้ ถึงแม้วา่ จะมีตวั แทน
ของชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่บทบาทของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังมีไม่มากนัก
และหากกล่ า วถึ ง การประสานงานกั บ
หน่วยงาน องค์กรอืน่ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนด้วย
แล้ว เกือบจะกล่าวได้วา่ มีนอ้ ยมาก หรือไม่มเี ลย
(กัญจน์ชญาน์ พลอยแสงฉาย และจุมพจน์
วนิชกุล, 2560) ในบางพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครอง
มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การดำ�เนินงานของโรงเรียน และการเรียนของ
บุตรหลานได้เท่าที่ควร ในระยะเริ่มต้นได้รับ
ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
ด้านงบประมาณ สื่อวัสดุ อุปกรณ์
สรุ ป ได้ ว่ า ปั ญ หาการบริ ห ารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก คือ อุปสรรคหรือข้อขัดข้อง
ทีท่ �ำ ให้การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง ปั ญ หาการบริ ห ารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก มีอยูห่ ลายประการ เช่น ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครูไม่ครบ
ชั้ น เรี ย น ขาดแคลนสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย งบประมาณไม่เพียงพอ
ปัญหาด้านการเรียนการสอน ในด้านการเรียน
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การสอนนั้น พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูขาด
ความรู้และทักษะในการจัดทำ �หลักสูตรแบบ
บูรณาการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น และนักเรียนมีจำ�นวน
น้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือ
จากการเรียนการสอน และปัญหาด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์การบริหารโรงเรีย นขนาด
เล็ก

สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (2562)ได้กำ�หนดแผนยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2562-2565 ในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ คือ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งมีการกำ�หนด
เป้าประสงค์ คือ (1) ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
ทั่ ว ถึ ง และเสมอภาค (2) ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสำ�คัญของผู้เรียนตามหลักสูตร และ
ทักษะสำ�คัญในศตวรรษที่ 21 (3) ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการ
บริหาร การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ (4) โรงเรียนบริหารจัดรูปแบบการศึกษา
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เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ป รากฏในเชิ ง
รูปธรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
ก็มแี นวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
หลากหลายวิธี อาทิ
รู ป แบบที่ 1 ควบรวมโรงเรี ย น
ดีใกล้บ้าน (Magnet School) แนวทางการ
ดำ�เนินงาน ได้แก่ พัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(โรงเรี ย นแม่ เ หล็ ก ) ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และ
สามารถให้บริการโรงเรียน เครือข่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่
ในระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตรจะควบรวมกับ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม้เหล็ก) รวมทั้ง
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย
รู ป แบบที่ 2 เรี ย นรวมสลั บ ชั้ น
เรียน: เรียนสลับชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรวมกัน มีรถรับ-ส่ง นักเรียน แนวทาง
การดำ�เนินงาน คือมีตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนแต่ละโรง
รวมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการเรียนรวม
สลับชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมกัน
โดยสลับชั้นเรียนตามความพร้อมของครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสาระ ดำ�เนินงานโครงการ/กิจกรรม
รวมกันตามความเหมาะสม ตลอดจนบริการ
รับ-ส่งนักเรียนไปเรียนตามแผนการเรียนสลับ
ชั้นเรียน
รู ป แบบที่ 3 รวมกั น เฉพาะกิ จ
แนวทางการดำ�เนินงาน คือมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการรวมกัน กำ�หนดกิจกรรมที่จะ
รวมกันเฉพาะกิจในรอบปีการศึกษา
รูปแบบที่ 4 เรียนรวมบางวิชาใน
สาขาที่ขาดแคลน แนวทางการดำ�เนินงาน คือ
วางแผนรวมกันระหว่างโรงเรียนเพื่อกำ�หนด
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ปฏิทินและตารางเรียนและการจัดการเรียน
การสอนในวิชานัน้ ๆ ดำ�เนินการโดยนำ�นักเรียน
ไปเรียนรวมในรายวิชานัน้ ตามปฏิทนิ ทีก่ �ำ หนด
และตารางเรียน
รูปแบบที่ 5 โรงเรียนเอกเทศ ได้แก่
โรงเรียนทีไ่ ม่สามารถจัดการเรียนการสอนควบ
รวมกับโรงเรียนอื่นได้เนื่องจากมีข้อจำ�กัด เช่น
ชุมชน/ผู้ปกครอง ไม่ยินยอมเนื่องจากมีความ
เป็นห่วงความปลอดภัยในการเดินทาง นักเรียน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับตา ยาย
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการ
ดำ�เนินชีวิตไม่พร้อมที่จะเดินทางไปเรียนที่อื่น
และผู้ปกครองเห็นว่า บ้าน วัด โรงเรียนควร
มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง ฯลฯ
นอกจากนั้ น โรงเรี ย นมี ค วามพร้ อ มทั้ งด้ า น
สถานที่ และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน
ตลอดจนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง (O-NET)
แนวทางการดำ�เนินงาน คือ บริหารจัดการด้วย
ตนเอง บริหารจัดการโดยอาศัยการมีส่วนรวม
ของภาคีเครือข่าย และใช้การจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
สำ�หรับการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารตามข่ายภาระงาน
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) งานบริหารวิชาการ
หมายถึ ง งานที่ จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ
ผูเ้ รียนตามเนือ้ หาหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานทะเบียน งาน
วัดผล และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 2) งานบริหารบุคลากร ประกอบ
ด้วยผู้อำ�นวยการโรงเรียน ครู ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลียงเด็กปฐมวัย พนักงานบริการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ภาระงานเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้สวัสดิการเช่น
การศึ ก ษาต่ อ และงานวิ นั ย 3) งานบริ ห าร
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งบประมาณ ผู้ อำ � นวยการโรงเรี ย นหรื อ
ผู้ อำ � นว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ต้ อ ง บ ริ ห า ร
งบประมาณหมวดเงิ น อุ ด หนุ น รายหั ว เงิ น
อุ ด หนุ น อื่ น และเงิ น นอกงบประมาณ เช่ น
เงินบริจาคแบบมีวตั ถุประสงค์ และเงินบริจาค
แบบไม่มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดความยุติธรรม
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ โดยให้ ค ณะครู
ผู้ ป กครอง คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานของโรงเรียน นักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหาร โดยมีเป้าหมายหลักลง
ไปสูผ่ ลผลิต คือตัวนักเรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง
และดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
และ 4) งานบริหารทัว่ ไป ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
หรือผู้อำ�นวยการสถานศึกษาบริหารงานเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร และนักเรียน
จัดการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย
งานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สู ง สุ ด โดยยึ ด กลยุ ท ธ์ ข องสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์หลัก
ประสานงานกับองค์การ ชุมชน หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผูเ้ รียนตามศักยภาพ
เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก และเกิดประโยชน์สงู สุดของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ผู้เขียนขอเสนอกลยุทธ์การ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ยุทธศาสตร์ 4
ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (2562)
ดังนี้ (ณัฐพล พันธุ์ภิญญา, 2564)
1. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดการ
ศึกษา ประกอบด้วย1) การมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิด 2) การมีสว่ นร่วมในการวางแผน
3) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ 4) การมี

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 5) การ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข และ 6) การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และชื่นชมยินดี
มีกลไกสู่การปฏิบัติตามแผนงานการบริหาร
งานทั่ ว ไป และการบริ ห ารงานวิ ช าการ มี
เป้าประสงค์ คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (กัญจนา สัณฐาน, 2560)
2. กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพือ่ การ
ศึกษา ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ด้านองค์กร
การกำ � หนดโครงสร้ า งองค์ ก ร การประสาน
งาน การมอบหมายภารกิจ ระบบการกำ�กับ
ติดตามตรวจสอบมีความโปร่งใส 2) กลยุทธ์
ด้านบุคคล บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะและความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า และการปรั บ เปลี่ ย น
กลยุทธ์ มีความเสียสละ อดทน มีแรงจูงใจ
ใฝ่ สั ม ฤทธิ์ สู ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น เพื่ อ การบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร และ 3) กลยุทธ์ด้านการ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมจัดสรรทรัพยากร
อย่างทั่วถึงตามความจำ�เป็น การให้อำ�นาจ
และกระจายอำ�นาจในการบริหารจัดการ การ
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยแผนงานหรื อ
โครงการ ซึ่งจะต้องสอดประสานและเชื่อมกัน
เพื่อความมีประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
(สุ ร เดช โสมาบุ ต ร และพั ฒ นานุ ส รณ์
สถาพรวงศ์ , 2560) โดยโรงเรี ย นควรนำ �
มาตรการไปวางแผนในการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง
และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะโรงเรี ย น
โดยมี ก ลไกสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนงานการ
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บริหารงานวิชาการ แผนงานการบริหารงาน
งบประมาณ แผนงานการบริหารงานบุคคล
และแผนงานการบริหารทั่วไป มีเป้าประสงค์
คือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษา โดยได้
รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. กลยุ ท ธ์ ค รู ม ากความสามารถ
ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างภาวะผู้นำ�ครู
2) การส่งเสริมการใช้ระบบการสอนทางไกล
3) การพั ฒนาครู เ ชิ ง กว้ า งและลุ่ ม ลึ ก และ
4) การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพครู
โดยมีกลไกสู่การปฏิบัติตามแผนงานบริหาร
งานวิชาการ และแผนงานบริหารงานบุคคล
มีเป้าประสงค์ คือ ครูมีประสิทธิภาพสูงในการ
บริหารจัดการชัน้ เรียน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ครูมาก
ความสามารถ (สุดาลักษณ์ บุปผาดา, 2558)
4. กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารอาคารแบบ
ครบวงจร ประกอบด้วย 1) การจัดการข้อมูล
อาคารอย่างเป็นระบบ 2) การจัดการพลังงาน
ในอาคาร 3) การบริหารจัดการอาคารอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ 4) การดูแลบำ�รุงรักษา
อาคาร มีกลไกสูก่ ารปฏิบตั ติ ามแผนงานบริหาร
งานทั่วไป มีเป้าประสงค์ คือ โรงเรียนบริหาร
อาคารสถานที่ ใ นการจั ด กิ จ กรรมได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิด
ประโยชน์สงู สุด ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การบริหาร
อาคารแบบครบวงจร (ปรีชา ดาวเรือง, 2561)
จากสภาพปัญหาโดยรวมของโรงเรียน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ สามารถแสดงถึงความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่นำ�เสนอตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
สภาพปัญหาการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีคา่ ใช้จา่ ยสูง
มาก เมือ่ เปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่
2. คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กค่อน
ข้างต่ำ�เมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่
3. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
5. ปัญหาด้านการเรียนการสอน

6. ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับ
ปัจจัยสนับสนุนและงบประมาณ
7. ปัญหาด้านการมีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษา

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่นำ�เสนอ
กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบครบ
วงจร ประกอบด้วย 1) การจัดการ
ข้อมูล
อาคารอย่างเป็นระบบ
2) การจัดการพลังงานในอาคาร
3) การบริหารจัดการอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) การดูแลบำ�รุงรักษาอาคาร
กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการ
ศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านองค์กร
2) ด้านบุคคล 3) ด้านการบริหาร
จัดการ
กลยุทธ์ครูมากความสามารถ
ประกอบด้วย
1) การเสริมสร้างภาวะผู้นำ�ครู
2) การส่งเสริมการใช้ระบบการสอน
ทางไกล
3) การพัฒนาครูเชิงกว้างและลุ่มลึก
4) การสร้างแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพครู
กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบครบ
วงจร
กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดการ
ศึกษา ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิด
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
3) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล
5) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข
6) การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์และชื่นชมยินดี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ สพฐ.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้
เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำ�ทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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บทสรุป

จากการนำ�เสนอทีก่ ล่าวมาในเบือ้ งต้น
เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ภาพรวมของประเทศ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
กับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความเหลื่อมล้ำ�ของระบบการจัดการศึกษา
ในประเทศไทย โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ที่ อ ยู่ ใ น
ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านของชนบท
จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำ�นวนนักเรียน
น้อยกว่า 120 คน ยังต้องประสบปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ถึงแม้จะมีความพยายามของ
ฝ่ า ยนโยบายระดั บ สู ง ตลอดจนมี ก ฎหมาย
หลายฉบับ รวมทั้งมีการกระจายอำ�นาจไปยัง
สถานศึกษา แต่ปญ
ั หาเหล่านีก้ ย็ งั ไม่ได้คลีค่ ลาย
ลงอย่างน่าพึงพอใจของสังคม หรือผู้ปกครอง
เท่าที่ควร การแก้ปัญหายังคงต้องอาศัยความ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2564

ร่วมมือจากทุกส่วนทุกฝ่าย นับตั้งแต่นโยบาย
ในทุกระดับที่ต้องมีความต่อเนื่องนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีจิตวิญญาณ ตระหนักให้ความสำ�คัญกับการ
บริหารสถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน และ
มีประสิทธิภาพ มีวสิ ยั ทัศน์ นำ�ยุทธศาสตร์และ
กลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสำ�คัญต่อ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา
ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาอย่ า งจริ ง จั ง ครู ป ฏิ บั ติ
หน้าที่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็ม
ความสามารถ ตลอดจนชุมชน และผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือกับการจัดการสถานศึกษาใน
ทุกมิติ ซึ่งสิ่งเสนอไปเบื้องต้นได้ครอบคลุมใน
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอไว้
4 กลยุทธ์ ก็จะทำ�ให้การบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กคลี่คลายปัญหาต่างๆ ให้ลดน้อยลง และ
เกิดประสิทธิภาพได้
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