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บทคัดย่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่กำาหนดตามจำานวนของนักเรียนที่กำาหนดต่ำากว่า 120 

คนลงมา สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำาหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาด
เล็กเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ 2) คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างต่ำาเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
3) โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 4) ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ 5) ปัญหาด้านการเรียนการสอน 6) ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและงบ
ประมาณ และ 7) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดการ
ศึกษา 2) กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 3) กลยุทธ์ครูมากความสามารถ และ  
4) กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบครบวงจร โดยทั้ง 4 กลยุทธ์ อยู่ภายใต้พันธกิจการบริหาร 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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

บทนำา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำาหนดให้เด็กใน
วัยเรียนทุกคนเรียนอย่างทั่วถึง มีการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการกระจายอำานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศสำาีนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
การกระจายอำาีนาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำาีนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน 
(ถวิล มาตรเลี่ยม, 2554) นับตั้งแต่มีการ
ประกาศการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์สำาคัญคือ 
“คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 
มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม 
โดยแนวทางการปฏิรูปได้กำาหนดไว้ 4 ประการ 
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การ
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและแหลง่เรยีนรูใ้หม ่และการพฒันา
คุณภาพการบริหารการจัดการใหม่ อย่างไร
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ก็ตาม ถึงแม้จะผ่านช่วงเวลาของการปฏิรูปใน
ทศวรรษที่สอง แนวทางทั้ง 4 ประการก็ยังถูก
นำาไปปฏบิตัยิงัไมเ่ปน็ไปตามเปา้หมายและกย็งั
คงดำาเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของกรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่นั้น สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2563) 
ได้กระจายอำานาจไปยังสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีโรงเรียนใน
สังกัดจำานวนมากได้ตระหนักถึงความสำาีคัญ
ของกรอบนโยบายจัดการโรงเรียนทุกโรงใน
สังกัด รวมทั้งภารกิจสำาีคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง คือการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำาีนวน
นักเรียนต่ำากว่า 120 คนลงมา ในรูปแบบใหม่ 
ทั้งน้ีการพัฒนาในรูปแบบใหม่ได้เสนอจากผล
การประชุมผู้บริหารสำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 
ราชวัลลภ (2563) ให้มีการกำาหนดแนวทาง
บริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้มี
การจัดทำาแผนดำาเนินการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรยีน การประชาสมัพันธเ์ชงิรุกเพ่ือสร้างการ
รับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้ง ถงึความจำาเปน็ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยจะมีการสนับสนุน
ประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้แก่
โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนหลักที่มี
โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมอย่างเพียงพอ 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียน มุ่ง
เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน 

นอกจากนั้น สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(ศธจ.) ต้องเร่งดำาเนินการในเรื่อง Mapping 
สถานศึกษาจาก Google Map รวมทั้งจัดทำา
ข้อมูลสถานศึกษา เพ่ือ Mapping Software 
ต่อไป ในส่วนของการบริหารจัดการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
และการกระจายอำานาจ ต้องมีการจัดทำาแผน
และรบัฟงัความคดิเห็นของผูป้กครอง นกัเรยีน 
และชุมชน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้ ตลอดจน
สามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรตามบริบทของท้องถิ่น 
ที่ โรงเรียนตั้งอยู่  ซึ่ งจะนำาเสนอภาพรวม
ของสภาพโดยรวมของโรงเรียนขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ และกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก ในลำาดับต่อไป

สภาพโดยรวมของโรงเรียนขนาด
เล็กทั่วประเทศ 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2560, 2564) ได้ระบุว่า สถาน
ศึกษาขนาดเล็ก หมายความถึงสถานศึกษา
ที่มีนักเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 199 คนลงมา 
โดยเฉพาะได้ระบุในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0409/2543 เรือ่ง การย้ายผูบ้รหิารสถานศึกษา  
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ประจำาป ีพ.ศ. 2564 มหีลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำาหนด ทั้งนี้การย้ายประจำาปี  
พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อมูลจำานวนนักเรียนตาม 
4 ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาขนาด
เล็ก มีจำานวนนักเรียนตั้งแต่ 1-199 คนลง
มา สถานศึกษาขนาดกลาง มีจำานวนนักเรียน
ตั้งแต่ 120-719 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
มีจำานวนนักเรียนตั้งแต่ 720-1,679 คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิศษ มจีำานวนนกัเรยีน
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ตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป ดังนั้นความหมายของ
โรงเรยีนขนาดเล็กในครัง้นีจ้งึหมายถงึ โรงเรยีน
ที่มีจำานวนนักเรียนต่ำากว่า 120 คนลงมา

 สำาหรับข้อมูลปัจจุบัน มีจำานวน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น 29,642 
โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือ
มีนักเรียนจำานวนต่ำากว่า 120 คน จำานวน 
14,976 โรงเรียน ตามตารงที่ 1

ต�ร�งที่	1 โรงเรยีนสงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จำานวนทัง้สิน้ 29,642 โรงเรยีน

ประเภท โรงเรียน
โรงเรียนที่มีนักเรียน	 

121	คนขึ้นไป
โรงเรียนที่มีนักเรียน 
ต่ำ�กว่�	121	คน

ประถม 20,213 6,251 13,962

มัธยม 2,357 2,186 171

ขยายโอกาส 6,973 6,136 837

ศึกษาสงเคราะห์/ 
ศึกษาพิเศษ

99 93 6

ที่ม�: กระทรวงศึกษาธิการ (2563)
โรงเรียนขน�ดเล็ก	=	 
14,976	โรงเรียน

จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนที่มี
นักเรียนต่ำากว่า 120 คนที่ถือว่าเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีจำานวนนักเรียน 14,976 โรงเรียน 
แบ่งเป็นโรงเรียน Stand Alone จำานวน 
5,099 โรงเรยีน โรงเรียนทีจ่ดัการเรียนรวมแลว้ 
จำานวน 1,291 โรงเรียน โรงเรียนรอประกาศ
เลิก จำานวน 211 โรงเรียน และโรงเรียนที่
ต้องบริหารจัดการ จำานวน 8,375 โรงเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2563)

โรงเรียนในฐานะสถาบันหลักในการ
จัดการศึกษายังคงถูกกล่าวหาจากสังคมบาง
ส่วนว่าเป็นต้นเหตุของการด้อยประสิทธิภาพ 
ส่วนครูยังขาดความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสาเหตุสำาคัญประการหนึ่ง
ของปัญหาในระบบการศึกษา มาจากการด้อย
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการ

ศึกษา นำามาสู่การทำาให้โรงเรียน และครูไม่
สามารถยกระดับการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ 
โดยภาพทีช่ดัเจนทีส่ดุของการจดัสรรทรพัยากร
อย่างไร้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นในโรงเรียนขนาด
เล็ก ซึง่จากผลการดำาเนนิงานยังไมเ่ปน็ทีน่า่พงึ
พอใจ โรงเรียนขนาดเล็กยังคงใช้งบประมาณ
และทรัพยากรสูงแต่ไม่คุ้มค่า (Biddle &  
Berliner, 2002) ขณะที่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการทดสอบระดับชาติยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ประกอบกับโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากการ
ศึกษาสภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมา  
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาคล้ายคลึงกัน ดังนี้ (สำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 ;  
ณัฐพล พันธุ์ภิญญา, 2564)
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1. โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าใช้จ่าย 
สูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ท้ังด้านการใช้ครู อาคารเรียน งบประมาณ
แต่ละปี สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กจะส้ินเปลือง
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าทุก
ด้าน ในสภาพปัจจุบันการสนับสนุนด้านปัจจัย
ให้โรงเรียนขนาดเล็กก็ยังทำาไม่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน หากจะทำาใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตรฐาน
ก็ต้องลงทุนทางการศึกษามากกว่านี้อีกหลาย
เท่า ซึง่ในสภาพสภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจเชน่
ในปจัจบุนันีค้งเปน็ไปไดน้อ้ยมาก (Blatchford, 
Bassett, & Brown, 2008) 

2. คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กค่อน
ข้างต่ำาเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน โดยสำานักงาน
นเิทศและพฒันามาตรฐานการศกึษา ทัง้นี ้อาจ
เป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กขาดความพร้อม
ด้านปัจจัย เช่น ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลน 
สื่อ วัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่มี 
ราคาแพง ทั้งน้ี เนื่องจากเกณฑ์การจัดสรร 
งบประมาณ ส่วนใหญ่ใช้จำานวนนักเรียนเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรร 

3. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กล่าวคือ 
มีการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับโรงเรียน
ขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู: นักเรียน 
ซึ่งมาตรฐานต้อง 1:25 แต่สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก อัตราส่วนครู: นักเรียน เท่ากับ 1: 
8-11 

4. ปญัหาดา้นการบรหิารจดัการ ทีผ่า่น
มาการคมนาคมภายในประเทศนับว่าไม่ค่อย
สะดวกมากนกั รฐับาลจงึจำาเปน็ตอ้งตัง้โรงเรยีน
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่
แต่ในปัจจุบันความจำาเป็นดังกล่าวได้ลดลง 
ประกอบกับ ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่าง

ตอ่เนือ่งจงึทำาใหม้โีรงเรียนขนาดเล็กจำานวนมาก 
ซ่ึงโรงเรียนดังกล่าวมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
นักเรียนต่อห้องเรียนต่ำากว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่าย
ต่อนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ ใน
อีกด้านหน่ึงน้ันยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอกีจำานวน
หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พื้นที่ 
ห่างไกลความเจริญ พื้นที่น้ำาท่วมเป็นประจำา 
ทุกปี พื้นที่ที่มีทางคมนาคมไม่สะดวกโดย
เฉพาะในฤดูฝน เป็นต้น ซึ่ งนักเรียนใน
โรงเรียนลักษณะดังกล่าว มีปัญหาในการ
เดินทางไปโรงเรียนเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่า
นักเรียนจะได้รับค่าพาหนะในการเดินทาง
แล้วก็ตาม แตค่่าพาหนะทีไ่ด้รบันัน้ก็ไมเ่พียงพอ
และไม่ต่อเนื่อง นอกจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหาร
จดัการโรงเรยีน ซึง่มบีรบิททีต่า่งไปจากโรงเรยีน
ขนาดอื่นๆ (Achilles & Finn, 2007) การใช้ 
ข้ อ มู ล ส า ร สน เ ท ศ แ ล ะนำ า ผ ล ข อ ง ก า ร 
ประเมินงาน/โครงการมาใช้ในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนางานยังมีน้อย นอกจากนั้นการ
อพยพเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนที่
ย้ายไปรับจ้างงานต่างพื้นที่ทำาให้เกิดปัญหา 
อุปสรรคเก่ียวกับการดำาเนินงานของโรงเรียน
เป็นอย่างย่ิง ในส่วนของการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาพรวมทั้งประเทศ  
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อำานวยการโรงเรียน
มักจะเป็นผู้บริหารที่ได้รับการบรรจุและแต่ง
ตั้งใหม่ ซึ่งยังขาดทักษะการบริหารจัดการ
โรงเรียน นอกจากนั้นการบริหารสถานศึกษา
ก็ใช้เวลาเพียงระยะสั้นก็มีการโยกย้ายเพื่อ
ความก้าวหน้าในตำาแหน่งทางการบริหารไปสู่
โรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่กว่าเดิมทำาให้การบรหิาร
สถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
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5. ปัญหาด้านการเรียนการสอน ใน
ด้านการเรียนการสอนน้ัน พบว่า ครูส่วนใหญ่
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ครูขาดความรู้และทักษะในการจัด
ทำาหลักสูตร แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับ
บรบิทของโรงเรยีนในสภาพทีค่รูไม่ครบชัน้ และ
นักเรียนมีจำานวนน้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่
เตม็เวลาและเต็มความสามารถเพราะมีภารกิจ
อื่นที่นอกเหนือจาก การเรียนการสอนท่ีครู
จำาเป็นต้องปฏิบัติท้ังจากสังกัดเดียวกันและจาก
ต่างสังกัด หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่ค่อยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ มีจำานวนจำากัด 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากโรงเรียนได้รับงบประมาณ
น้อย สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารมีใช้อย่าง
จำากัด และที่โรงเรียนมีอยู่ก็ไม่สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในท้ายท่ีสุดก็ส่งผล
ทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำาไป
ด้วย สภาพปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ท่ีทำาให้ผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัพอใช ้และปรับปรุง 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กต่ำา 

6. ปัญหาด้านความพร้อมเก่ียวกับ
ปัจจัยสนับสนุน ในการจัดสรรงบประมาณให้
กับโรงเรียนที่ผ่านมา ได้ใช้เกณฑ์การจัดสรร
หลายๆ เกณฑ์ ซึ่งขนาดโรงเรียนก็เป็นเกณฑ์
หนึ่งในการจัดสรรเนื่องจากมีการคำานึงถึง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น 
จึงทำาให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการจัดสรร
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
สิ่งก่อสร้างเป็นจำานวนน้อย สภาพอาคารเก่า 
ชำารุดทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้างมาเป็นเวลา
นาน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ยังมีไม่เพียงพอ  
โรงเรียน ไม่สามารถระดมทรัพยากรจาก

ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มากนัก เนื่องจาก 
ผู้ปกครองและชุมชนดังกล่าว มีความยากจน 
สำาหรับตัวป้อนด้านนักเรียนนั้นพบว่า นักเรียน
ในโรงเรยีนขนาดเล็กมาจากครอบครวัที ่ยากจน 
และนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กส่วนหนึ่ง
อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย หรือญาติ ส่วนบิดา
มารดาไปทำางานในกรุงเทพมหานคร หรือต่าง
จังหวัด

7. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาท่ีผ่านมาน้ัน ถึงแม้ว่าจะมีตัวแทน
ของชมุชนและองคก์รตา่งๆ เขา้มามสีว่นรว่มใน
การจดัการศกึษาในรปูของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานก็ตาม แต่บทบาทของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัมไีมม่ากนกั 
และหากกล่ า ว ถึ งการประสานงานกับ 
หนว่ยงาน องคก์รอืน่ทัง้ภาครฐัและเอกชนดว้ย
แล้ว เกือบจะกล่าวได้ว่ามนีอ้ยมาก หรอืไมม่เีลย  
(กัญจน์ชญาน์ พลอยแสงฉาย และจุมพจน์  
วนิชกุล, 2560) ในบางพื้นที่ ชุมชน ผู้ปกครอง 
มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การดำาเนินงานของโรงเรียน และการเรียนของ
บุตรหลานได้เท่าที่ควร ในระยะเริ่มต้นได้รับ
ความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น  
ด้านงบประมาณ สื่อวัสดุ อุปกรณ์ 

สรุปได้ว่า ปัญหาการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็ก คือ อุปสรรคหรือข้อขัดข้อง
ทีท่ำาให้การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กไม่มี
คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งปัญหาการบริหารงาน
โรงเรยีนขนาดเล็ก มอียู่หลายประการ เช่น ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ครูไม่ครบ 
ชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย งบประมาณไม่เพียงพอ 
ปัญหาด้านการเรียนการสอน ในด้านการเรียน
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การสอนนั้น พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูขาด
ความรู้และทักษะในการจัดทำาหลักสูตรแบบ
บูรณาการที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
ในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น และนักเรียนมีจำานวน
น้อยในแต่ละชั้น ครูสอนไม่เต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ เพราะมีภารกิจอื่นที่นอกเหนือ
จากการเรียนการสอน และปัญหาด้านการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาด
เล็ก

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2562)ได้กำาหนดแผนยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ 2562-2565 ในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ คือ 
โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึบรกิาร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษายุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งมีการกำาหนด
เป้าประสงค์ คือ (1) ประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค (2) ผู้เรียนมีคุณภาพ 
คณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียนตามหลักสูตร และ
ทักษะสำาคัญในศตวรรษที่ 21 (3) ผู้บริหาร  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการ
บริหาร การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ (4) โรงเรียนบริหารจัดรูปแบบการศึกษา 

เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับบริบท 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่ปรากฏในเชิง 
รูปธรรมของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 
กม็แีนวทางการบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเล็ก
หลากหลายวิธี อาทิ 

 รูปแบบที่ 1 ควบรวมโรงเรียน
ดีใกล้บ้าน (Magnet School) แนวทางการ
ดำาเนินงาน ได้แก่ พัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(โรงเรียนแม่เหล็ก) ให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถให้บริการโรงเรียน เครือข่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่
ในระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตรจะควบรวมกับ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม้เหล็ก) รวมทั้ง
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย 

 รูปแบบที่ 2 เรียนรวมสลับชั้น
เรียน: เรียนสลับช้ันเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรวมกัน มีรถรับ-ส่ง นักเรียน แนวทาง
การดำาเนินงาน คือมีตัวแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนแต่ละโรง 
รวมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการเรียนรวม
สลับชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมกัน 
โดยสลับชั้นเรียนตามความพร้อมของครูผู้สอน
แต่ละกลุ่มสาระ ดำาเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
รวมกันตามความเหมาะสม ตลอดจนบริการ
รับ-ส่งนักเรียนไปเรียนตามแผนการเรียนสลับ
ชั้นเรียน 

 รูปแบบที่ 3 รวมกันเฉพาะกิจ 
แนวทางการดำาเนินงาน คือมีคณะกรรมการ
บริหารจัดการรวมกัน กำาหนดกิจกรรมที่จะ 
รวมกันเฉพาะกิจในรอบปีการศึกษา 

 รูปแบบที่ 4 เรียนรวมบางวิชาใน
สาขาที่ขาดแคลน แนวทางการดำาเนินงาน คือ 
วางแผนรวมกันระหว่างโรงเรียนเพื่อกำาหนด
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ปฏิทินและตารางเรียนและการจัดการเรียน 
การสอนในวิชาน้ันๆ ดำาเนนิการโดยนำานกัเรยีน
ไปเรยีนรวมในรายวชิานัน้ ตามปฏทินิทีก่ำาหนด
และตารางเรียน 

 รปูแบบที ่5 โรงเรยีนเอกเทศ ไดแ้ก ่
โรงเรยีนทีไ่มส่ามารถจดัการเรียนการสอนควบ
รวมกับโรงเรียนอื่นได้เนื่องจากมีข้อจำากัด เช่น 
ชุมชน/ผู้ปกครอง ไม่ยินยอมเนื่องจากมีความ
เปน็หว่งความปลอดภยัในการเดนิทาง นกัเรยีน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับตา ยาย 
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการ
ดำาเนินชีวิตไม่พร้อมที่จะเดินทางไปเรียนที่อื่น 
และผู้ปกครองเห็นว่า บ้าน วัด โรงเรียนควร
มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง ฯลฯ 
นอกจากน้ัน โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้าน
สถานที่ และได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
ตลอดจนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงู (O-NET) 
แนวทางการดำาเนินงาน คือ บริหารจัดการด้วย
ตนเอง บริหารจัดการโดยอาศัยการมีส่วนรวม
ของภาคีเครือข่าย และใช้การจัดการศึกษาทาง
ไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

สำาหรับการบริหารสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก บริหารตามข่ายภาระงาน 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) งานบริหารวิชาการ 
หมายถึงงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ 
ผูเ้รยีนตามเนือ้หาหลกัสตูรแกนกลาง หลกัสตูร
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานทะเบียน งาน
วัดผล และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 2) งานบริหารบุคลากร ประกอบ
ด้วยผู้อำานวยการโรงเรียน ครู ครูอัตราจ้าง     
ครูพี่เลียงเด็กปฐมวัย พนักงานบริการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ภาระงานเกี่ยวกับ
การเล่ือนข้ันเงินเดือน การให้สวัสดิการเช่น
การศึกษาต่อและงานวินัย 3) งานบริหาร 

งบประมาณ ผู้อำ านวยการโรงเรียนหรือ 
ผู้ อำ า นว ยก า ร สถ าน ศึ กษ าต้ อ ง บ ริ ห า ร 
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายหัว เงิน
อุดหนุนอื่น และเงินนอกงบประมาณ เช่น
เงินบริจาคแบบมีวัตถุประสงค์ และเงินบริจาค 
แบบไม่มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดความยุติธรรม 
โปร่ ง ใส  ตรวจสอบได้  โดยให้คณะครู   
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานของโรงเรียน นักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหาร โดยมีเป้าหมายหลักลง
ไปสู่ผลผลิต คอืตวันกัเรยีน ให้เปน็คนดี คนเกง่ 
และดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และ 4) งานบรหิารทัว่ไป ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
หรือผู้อำานวยการสถานศึกษาบริหารงานเพ่ือ 
ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้คร ูบุคลากร และนกัเรยีน
จัดการเรียนรู้ งานบริหารทั่วไปประกอบด้วย
งานกิจการนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน งานอาคารสถานที่ และงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยยึดกลยุทธ์ของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเกณฑ์หลัก 
ประสานงานกับองค์การ ชุมชน หน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อให้
เกดิประสทิธภิาพสูงสุดตอ่ผูเ้รยีนตามศักยภาพ 
เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรยีนขนาดเลก็ และเกดิประโยชนส์งูสดุของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ผู้เขียนขอเสนอกลยุทธ์การ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (2562) 
ดังนี้ (ณัฐพล พันธุ์ภิญญา, 2564)

1. กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดการ
ศึกษา ประกอบด้วย1) การมีส่วนร่วมในการ 
ระดมความคดิ 2) การมส่ีวนรว่มในการวางแผน  
3) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ 4) การมี
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สว่นรว่มในการตดิตามและประเมินผล 5) การ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข และ 6) การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และชื่นชมยินดี 
มีกลไกสู่การปฏิบัติตามแผนงานการบริหาร
งานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ มี
เป้าประสงค์ คือ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (กัญจนา สัณฐาน, 2560) 

2. กลยทุธ์การระดมทรัพยากรเพ่ือการ
ศึกษา ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ด้านองค์กร 
การกำาหนดโครงสร้างองค์กร การประสาน
งาน การมอบหมายภารกิจ ระบบการกำากับ
ติดตามตรวจสอบมีความโปร่งใส 2) กลยุทธ์
ดา้นบคุคล บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะและความสามารถในการ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ มีความเสียสละ อดทน มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีความมุ่งม่ันเพื่อการบรรลุ 
เป้าหมายขององค์กร และ 3) กลยุทธ์ด้านการ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมจัดสรรทรัพยากร 
อย่างทั่วถึงตามความจำาเป็น การให้อำานาจ 
และกระจายอำานาจในการบริหารจัดการ การ 
ควบคุมการปฏิบั ติงานด้วยแผนงานหรือ
โครงการ ซึ่งจะต้องสอดประสานและเชื่อมกัน
เพ่ือความมีประสิทธิภาพของการดำาเนินงาน  
(สุ ร เดช  โสมาบุตร  และพัฒนานุสรณ์   
สถาพรวงศ์, 2560) โดยโรงเรียนควรนำา
มาตรการไปวางแผนในการปฏิบัติให้ต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
โดยมีกลไกสู่การปฏิบัติตามแผนงานการ

บริหารงานวิชาการ แผนงานการบริหารงาน
งบประมาณ แผนงานการบริหารงานบุคคล 
และแผนงานการบริหารทั่วไป มีเป้าประสงค์ 
คือ โรงเรียนมีทรัพยากรทางการศึกษา โดยได้
รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3. กลยุทธ์ครูมากความสามารถ 
ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างภาวะผู้นำาครู  
2) การส่งเสริมการใช้ระบบการสอนทางไกล 
3) การพัฒนาครูเชิงกว้างและลุ่มลึก และ  
4) การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพครู 
โดยมีกลไกสู่การปฏิบัติตามแผนงานบริหาร
งานวิชาการ และแผนงานบริหารงานบุคคล  
มีเป้าประสงค์ คือ ครูมีประสิทธิภาพสูงในการ
บริหารจัดการช้ันเรียน ภายใต้ยุทธศาสตร์ครูมาก
ความสามารถ (สุดาลักษณ์ บุปผาดา, 2558) 

4. กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบ
ครบวงจร ประกอบด้วย 1) การจัดการข้อมูล
อาคารอย่างเป็นระบบ 2) การจัดการพลังงาน
ในอาคาร 3) การบริหารจัดการอาคารอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ 4) การดูแลบำารุงรักษา
อาคาร มกีลไกสูก่ารปฏบิตัติามแผนงานบรหิาร
งานทั่วไป มีเป้าประสงค์ คือ โรงเรียนบริหาร
อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมได้อย่าง 
หลากหลาย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิด
ประโยชนสู์งสุด ภายใตยุ้ทธศาสตร ์การบรหิาร
อาคารแบบครบวงจร (ปรีชา ดาวเรือง, 2561) 

จากสภาพปัญหาโดยรวมของโรงเรียน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ สามารถแสดงถึงความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่นำาเสนอตามตารางที่ 2
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ต�ร�งที่	2 ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

สภ�พปัญห�ก�รบริห�ร 
โรงเรียนขน�ดเล็ก

กลยุทธ์ก�รบริห�รโรงเรียนขน�ดเล็ก
ที่นำ�เสนอ

คว�มสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ 
ของ	สพฐ.

1. โรงเรียนขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายสูง
มาก เม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 

กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบครบ
วงจร ประกอบด้วย 1) การจัดการ
ข้อมูล
อาคารอย่างเป็นระบบ 
2) การจัดการพลังงานในอาคาร 
3) การบริหารจัดการอาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) การดูแลบำารุงรักษาอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษา 
เพื่อความมั่นคง 

2. คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กค่อน
ข้างต่ำาเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา

3. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการ
ศึกษา ประกอบด้วย 1) ด้านองค์กร 
2) ด้านบุคคล 3) ด้านการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้
เรียน

4. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

5. ปัญหาด้านการเรียนการสอน กลยุทธ์ครูมากความสามารถ 
ประกอบด้วย 
1) การเสริมสร้างภาวะผู้นำาครู 
2) การส่งเสริมการใช้ระบบการสอน
ทางไกล 
3) การพัฒนาครูเชิงกว้างและลุ่มลึก 
4) การสร้างแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพครู

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร  
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

6. ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับ
ปัจจัยสนับสนุนและงบประมาณ

กลยุทธ์การบริหารอาคารแบบครบ
วงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา

7. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมการจัดการ
ศึกษา ประกอบด้วย
1) การมีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิด 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3) การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล 
5) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข 
6) การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์และชื่นชมยินดี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
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บทสรุป
จากการนำาเสนอทีก่ลา่วมาในเบือ้งตน้ 

เก่ียวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กใน
ภาพรวมของประเทศ สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน
กับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความเหลื่อมล้ำาของระบบการจัดการศึกษา
ในประเทศไทย โรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ใน 
ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ในแต่ละหมู่บ้านของชนบท
จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำานวนนักเรียน
น้อยกว่า 120 คน ยังต้องประสบปัญหาด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ ถึงแม้จะมีความพยายามของ
ฝ่ายนโยบายระดับสูง ตลอดจนมีกฎหมาย
หลายฉบับ รวมท้ังมีการกระจายอำานาจไปยัง
สถานศกึษา แตป่ญัหาเหลา่นีก้ย็งัไมไ่ดค้ลีค่ลาย
ลงอย่างน่าพึงพอใจของสังคม หรือผู้ปกครอง
เท่าที่ควร การแก้ปัญหายังคงต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากทุกส่วนทุกฝ่าย นับตั้งแต่นโยบาย
ในทุกระดับที่ต้องมีความต่อเนื่องนำาไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีจิตวิญญาณ ตระหนักให้ความสำาคัญกับการ
บรหิารสถานศึกษาใหม้คีณุภาพมาตรฐาน และ
มปีระสทิธภิาพ มวีสิยัทศัน ์นำายทุธศาสตรแ์ละ
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมาย 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความสำาคัญต่อ
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างจริงจัง ครูปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็ม
ความสามารถ ตลอดจนชุมชน และผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือกับการจัดการสถานศึกษาใน
ทุกมิติ ซึ่งสิ่งเสนอไปเบื้องต้นได้ครอบคลุมใน
กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เสนอไว้ 
4 กลยุทธ์ ก็จะทำาให้การบริหารโรงเรียนขนาด
เล็กคลี่คลายปัญหาต่างๆ ให้ลดน้อยลง และ
เกิดประสิทธิภาพได้ 
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