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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ”
(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�ำเสนออย่าง
เรียบง่าย เพือ่ จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร
ก็ ต ามการเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ”
จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็นรายเดื อน ด้ วย
เนื้อหาที่แน่นกระชับ และน�ำเสนอเรื่องราว
ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ
สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป
นอกจากนี้ จะมีการน�ำงานวิจัยจ�ำนวน
หนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดท�ำเป็น
“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง
คราวด้วย
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ทีม่ า สรุปความจาก “Grouping Thailand’s
schools into four categories” ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก (World
Bank)
และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (Thailand Develop-ment
Research Institute: TDRI) โดย ดร.ดิลกะ
ลัทธพิพฒ
ั น์ ดร.ทีปกร จิรฐ์ ติ กิ ลุ ชัย (World
ดร.ตรีนุช
ไพชยนต์วิจิตร
Bank)
นายศุภณัฏฐ ศศิวุฒิวัฒน และนาย อัครนัย
ขวัญอยู่ (TDRI)
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แนวทางการแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก

1. บทน�ำ
เกือบทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการศึกษาไทยประสบ
ปัญหาในการพัฒนาในเชิงคุณภาพ หยุดและย�่ำอยู่กับที่ด้วย
เหตุผลส�ำคัญหลายประการ “โรงเรียน” ในฐานะสถาบันหลัก
ในการบ่มเพาะการศึกษาขั้นต้น ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุ
ของความด้อยประสิทธิภาพดังกล่าว ในขณะที่ “ครู” ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดความสามารถในการพัฒนาการเรียน
การสอน และไม่มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนได้ดีเพียงพอ ซึ่งสะท้อนผ่านผลการ
ทดสอบในระดับชาติ อย่างคะแนนทดสอบมาตรฐาน O-net

(ดูจากรูปที่ 1) และผลการทดสอบในระดับนานาชาติ เช่น ผล
การทดสอบของ The Program for International Student
Assessment: PISA หรือ The Trends in International
Mathematics and Science Study: TIMSS ซึ่งเป็นการ
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของนักเรียนในด้านการ
คิดวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจด้านการค�ำนวณ และด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยประเทศไทยยังมีระดับคะแนนในระดับที่
ต�่ำเมื่อเทียบกับประเทศหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย (ดู
จากรูปที่ 2)

รูปที่ 1 คะแนนทดสอบมาตรฐาน O-net วิชาคณิตศาสตร์ 2551–2557

รูปที่ 2 ผลคะแนนสอบ PISA วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2555 ของประเทศไทย
และประเทศเอเชีย

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)			

ที่มา: Organization for Economic Co-operation and Development
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2. สถานการณ์ โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Lathapipat (2014)
ได้ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุส�ำคัญประการหนึ่งของปัญหาในระบบ
การศึกษาไทย มีเบื้องลึกมาจากความด้อยประสิทธิภาพใน
การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และน�ำมาสู่เบื้องหลัง
ที่ท�ำให้ “โรงเรียน” และ “ครู” ไม่สามารถยกระดับการเรียน
การสอนให้ดขี นึ้ ได้ โดยภาพแสดงแทนทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ของการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นใน “โรงเรียน
ขนาดเล็ก” ซึ่งจากผลการศึกษาของ Lathapipat ชี้ชัดว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนการ
สอนที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มากไปกว่านั้น นักเรียนที่
ศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนขนาดเล็ก ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่ต�่ำกว่านักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่อีกด้วย
ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นประเด็นที่มีการถก
เถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย
กับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และฝ่ายที่คัดค้าน อย่างไร
ก็ตาม บทความนี้จะท�ำหน้าที่สังเคราะห์ผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และธนาคารโลก
ที่น�ำมาสู่บทสรุปของปัญหา และเสนอวิธีการผ่าทางตันให้
กับโรงเรียนขนาดเล็กโดยประนีประนอม ภายใต้เป้าหมาย
ทางการศึกษาสูงสุดของนักเรียน
4

จากนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) ได้ก�ำหนดให้ โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า
120 คน ถือว่ามีสถานะเป็น “โรงเรียนขนาดเล็ก” ซึง่ จากนิยาม
ดังกล่าว พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมากถึง
15,224 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 30,977 แห่งทั่วประเทศ
หรือคิดเป็นร้อยละ 501 ของโรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้ม
ที่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งส่วน
หนึง่ เป็นผลมาจากอัตราการเกิดของประชากรไทยทีล่ ดต�ำ่ ลง
อย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติ พบว่า ในปี 2555 ประชากรไทย
มีบุตรเฉลี่ยประมาณ 1.6 คน (Pramote and Patama 2012)
ซึ่งลดลงจากปี 2536 ที่ประชากรจะมีบุตรเฉลี่ยประมาณ 6
คน จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาท�ำให้นักเรียนในประเทศไทย
มีจำ� นวนลดลงตามไปด้วย จากเดิมทีม่ มี ากถึง 8.8 ล้านคนใน
ปี 2536 เหลือเพียง 7.2 ล้านคนในปี 2556 ผลที่ตามมาก็คือ
จ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม
10,887 แห่งในปี 2536 เป็น 15,386 แห่งในปี 2556
รูปที่ 3 เป็นแผนภาพประมาณการจ�ำนวนนักเรียน และ
จ�ำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในปี 2557 ถึงปี 2577 โดยใช้แบบ
จ�ำลองพยากรณ์ Enrolment Rate จาก International Futures2
และใช้ข้อมูลจ�ำนวนประชากรไทยอายุระหว่าง 5-15 ปี จาก
United Nations Department of Economic and Social Affairs3
ซึง่ จากการคาดการณ์ พบว่า ในปี 2577 จะมีจำ� นวนนักเรียน
ลดลงเหลือเพียง 5.6 ล้านคน และมีจ�ำนวนโรงเรียนขนาด
เล็กเพิ่มขึ้นเป็น 19,427 แห่ง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงควร
มีมาตรการ หรือแนวทางรับมือกับการเพิ่มขึ้นของโรงเรียน
ขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะ
เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทยในอนาคต
1

ข้อมูลล่าสุดปี 2556
International Futures at the Pardee Center. [Search on
29/08/2014]. URL:http://www.ifs.du.edu/ifs/frm_CountryProfile.
aspx?Country=TH
3
United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
The World Population Prospects: The 2012 Revision. [Search on
29/08/2014]. URL: http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm
2
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รูปที่ 3 จำ�นวนนักเรียน และจำ�นวนโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2577

ที่มา: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย

3. ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนเล็ก
โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มกั จะประสบปัญหาส�ำคัญ
อย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งส่งผลท�ำให้โรงเรียนในลักษณะดัง
กล่าวไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพเทียบ
เท่ากับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าได้
ประการแรก โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี ต ้ น ทุ น ในการ
จัดการเรียนการสอนต่อหัวทีส่ งู กว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ท�ำให้
รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจ�ำนวนที่มากกว่า หรือจ่ายแพง
กว่าในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ประการที่สอง สืบเนื่องมาจากโรงเรียนแต่ละแห่ง
ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนขนาด
เล็กทีม่ นี กั เรียนน้อยตกอยูใ่ นสถานะทีเ่ สียเปรียบ กล่าวคือ ได้
รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีนักเรียน
มากกว่า เป็นผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรไม่เพียง
พอต่อความต้องการ
ประการที่สาม โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหา
ขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน 8
รายวิชา และ/หรือ 6 ระดับชัน้ 4 เนือ่ งจากในปัจจุบนั ส�ำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก�ำหนดสัดส่วน
ครูไว้ที่ ครู 1 คนต่อนักเรียน 20 คน ซึง่ สัดส่วนดังกล่าว ท�ำให้
เกิดปัญหาในการจัดสรรครูแก่โรงเรียนบางแห่งทีม่ นี กั เรียนใน
ปริมาณน้อย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนประถม ที่จัดการสอน
ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1–6 และมีนกั เรียนศึกษาอยู่
80 คน หากยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โรงเรียนแห่งนี้จะได้รับ
การจัดสรรครูเพียง 4 คน ซึง่ ไม่พอดีกบั จ�ำนวนชัน้ เรียนทีเ่ ปิด
สอน ดังนั้น โรงเรียนในลักษณะดังกล่าวจึงประสบปัญหาครู
ไม่ครบชั้นเรียน และครูไม่ครบทุกสาขาวิชา จากสถิติ พบว่า
มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีครูน้อยกว่า 1 คนต่อชั้นเรียน
มากถึง 13,623 แห่งจาก 31,000 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ
44 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
นอกจากนี้ จากงานศึกษาของ Nieto and Ramos
(2013) โดยใช้แบบจ�ำลอง Decomposition Method ใน
ประเทศที่ มี ร ายได้ ใ นระดั บ ปานกลาง (Middle Income
4

“การบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง” ส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

5

6

รายงานทีดีอาร์ ไอ

Country) พบว่า ขนาดของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับคะแนน PISA กล่าวคือ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กจะ
มีผลคะแนน PISA ทีต่ ำ�่ กว่าโรงเรียนทีม่ ขี นาดใหญ่ ซึง่ ผลการ
ศึกษาดังกล่าวก็สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทย
ที่ท�ำการศึกษาโดย Lathapipat (2014) ที่ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์โดยสมการต้นทุน (Cost Function) ซึ่งผลจากการ
ศึกษาพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มปี ระสิทธิภาพในการจัดการ
ต้นทุนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้เป้าหมายความ
ส�ำเร็จทางการศึกษาของนักเรียนในระดับเดียวกัน

4. แนวทางการแก้ไขปัญหา
งานศึกษานีเ้ สนอวิธกี ารแก้ปญ
ั หาของโรงเรียนขนาด
เล็ก โดยใช้แนวทางลักษณะเดียวกันกับ “แก่งจันทร์โมเดล”
ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยประสบความ
ส�ำเร็จมาแล้ว โดยหลักการส�ำคัญของวิธีการนี้ คือการรวม
กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งที่อยู่ใกล้กันเข้าด้วยกันใน
ลักษณะของการ “สร้างเครือข่ายโรงเรียน” และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับ “แก่งจันทร์โมเดล” เป็นการรวมตัวกันของ
โรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งทุกแห่ง
เป็นโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในระดับชัน้ อนุบาล
ศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และตั้งอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก
(ตั้งอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 กิโลเมตร) โดยในช่วงก่อนที่จะมี
การรวมกลุม่ โรงเรียนเหล่านีป้ ระสบปัญหาครูไม่ครบชัน้ เรียน
และมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการจัดบริการทางการศึกษา
ซึ่งท�ำให้การเรียนการสอนด�ำเนินไปอย่างขาดประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารของโรงเรียนทั้ง 4 แห่งจึงเกิดแนวคิด
ในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษาร่วมกัน เช่น งบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษา
โดยในล�ำดับแรกโรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะแบ่งหน้าที่การสอน
เฉพาะบางช่วงชั้น ยกตัวอย่างเช่น
โรงเรียน ก รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชัน้ อนุบาล
ศึกษาปีที่ 1 - 3
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โรงเรียน ข รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 2
โรงเรียน ค รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 3 – 4
โรงเรียน ง รับผิดชอบการสอนเฉพาะระดับชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 5 – 6
จากนั้ น มี ก ารสร้ า งระบบการเดิ น ทางขนส่ ง เชื่ อ ม
ต่อโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางไป
เรียนในโรงเรียนภายในเครือข่ายได้โดยสะดวก เมื่อนักเรียน
ระดับชั้นเดียวกันถูกย้ายมาเรียนรวมกันในโรงเรียนต่างๆ
ตามที่ได้แบ่งช่วงชั้นไว้แล้ว จะส่งผลท�ำให้จ�ำนวนชั้นเรียน
ในแต่ละโรงเรียนลดลง ในขณะที่จ�ำนวนครูเท่าเดิม ซึ่งนั่น
ก็ ห มายความว่ า จ� ำ นวนครู เ ฉลี่ ย ต่ อ ระดั บ ชั้ น จะมี ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ห้องเรียนในแต่ระดับชั้นจะมีจ�ำนวนนักเรียนมาก
ขึ้นจนถึงขนาดที่เหมาะสม หรือระดับที่มีการประหยัดจาก
ขนาด (economy of scale) ซึ่งท�ำให้ต้นทุนในการจัดการ
เรียนการสอนต่อหัวลดลง
รู ป ที่ 4 แสดงสถานการณ์ ส มมุ ติ โดยก� ำ หนดให้
โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน ก ข ค และ ง จัดการสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ทัง้ 4 แห่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียน 10 คนต่อระดับ
ชั้น ดังนั้น หากนับรวมทั้ง 9 ระดับชั้น (ตั้งแต่อนุบาลจนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6) จะมีนักเรียนทั้งสิ้น 90 คนต่อโรงเรียน
ซึ่งจากเกณฑ์ของ สพฐ. ที่ก�ำหนดสัดส่วนครูไว้ที่ครู 1 คน
ต่อนักเรียน 20 คน โรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะได้รับการจัดสรร
ครูเพียงโรงเรียนละ 5 คน ซึ่งจ�ำนวนดังกล่าวไม่ครบจ�ำนวน
ชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอน หรือมีครูเฉลี่ยเพียง 0.55 คน
ต่อระดับชั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ แต่หลังจากทีม่ กี ารจัดเครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็ก และมีการย้ายนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันไปเรียนรวม
กันแล้ว จ�ำนวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้นเรียนจะมีมากขึ้นเป็น
1.6-2.5 คนต่อระดับชั้นเรียน
โดยวิธีการนี้ นักเรียนที่ก� ำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน
ภายในเครือข่าย จะต้องสับเปลี่ยนไปเรียนยังโรงเรียนอื่นๆ
ตามช่วงชั้นที่แต่ละโรงเรียนได้แบ่งไว้ และจะกลับมาเรียน
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รูปที่ 4 จำ�นวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และจำ�นวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้น ก่อนและหลังการจัดเครือข่าย

ยังโรงเรียนเดิมอีกครัง้ เมือ่ ถึงช่วงชัน้ ทีโ่ รงเรียนนัน้ รับผิดชอบ
จัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอยูท่ กี่ ารคมนาคมขนส่งนักเรียน
ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ภายในเครือข่าย ซึ่งส�ำหรับเรื่องนี้ ทาง
ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีบทบาทในการ
สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย หรือการจัดให้มีพาหนะอ�ำนวย
ความสะดวกในการเดินทางที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน
วิธกี ารสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทาง
ดังกล่าว นอกจากที่โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งจะได้รับ
ประโยชน์ในแง่ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษาอย่างคุม้ ค่ามากขึน้ แล้ว เด็กนักเรียนยังได้รบั ประโยชน์
จากการที่ได้เรียนในชั้นเรียนที่มีครูครบชั้น ซึ่งจะท�ำให้การ
เรียนของนักเรียนมีความต่อเนื่องและมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ การที่ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นใหญ่ขึ้นยังท�ำให้
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เด็กนักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นในวัยเดียวกัน
มากขึ้น ซึ่งส่งผลท�ำให้เด็กสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กบั เพือ่ นในท้องถิน่ เดียวกัน
มากขึ้น

5. การรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ในล�ำดับแรก เริ่มต้นจากการนิยามความหมายของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะใช้นิยามที่ต่างไปจาก สพฐ. ที่ได้
ก�ำหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย
กว่า 120 คน ส�ำหรับงานศึกษานี้ก�ำหนดให้โรงเรียนที่มี
จ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อระดับชั้นเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งการนิยามในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของ สพฐ. ในเรื่องการก�ำหนดสัดส่วนครูไว้ที่ครู 1 คน
ต่อนักเรียน 20 คน

รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 5 ประเภทของโรงเรียนแบ่งตามจำ�นวนนักเรียน และครูต่อชั้นเรียน จำ�แนกตามภูมิภาค

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย

จากนิยามดังกล่าว พบว่า ในปี 2557 มีโรงเรียนขนาด
เล็กหรือโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อ
ห้องเรียน มากถึง 19,864 แห่ง5 และในจ�ำนวนนีเ้ ป็นโรงเรียน
ที่มีครูน้อยกว่า 1 คนต่อระดับชั้น มากถึง 12,405 แห่ง โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีโรงเรียนลักษณะดัง
กล่าวมากที่สุด จ�ำนวนกว่า 5,264 แห่ง (ตามรูปที่ 5)
ล�ำดับต่อไปเป็นการจ�ำแนกประเภทของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ตามขนาดของจ�ำนวนนักเรียน และลักษณะที่
ตั้งของโรงเรียน ส�ำหรับการแบ่งด้านขนาด ได้อาศัยนิยาม
5

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าในปัจจุบันมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กตามนิยามของคณะผู้วิจัยมากถึง 1,023,012 คน จาก
นักเรียนทั่วประเทศ 7,177,563 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของนักเรียน
ทั้งหมด โดยในจ�ำนวนนี้มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 30,559
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาทั่ว
ประเทศจ�ำนวน 64,958 คน
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ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งสามารถแบ่ง
โรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
(โรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อระดับชั้น)
และ 2) กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มี
จ�ำนวนนักเรียนอย่างต�่ำ 20 คนต่อระดับชั้น) จากนั้นจึงแบ่ง
โรงเรียนทั้งสองกลุ่มตามลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน (ดูรูป
ที่ 6) โดยภายหลังจากที่จัดจ�ำแนกโรงเรียนออกตามขนาด
ของจ�ำนวนนักเรียน และลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว จะ
สามารถแบ่งโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุม่ ที่ 1 โรงเรียนทีไ่ ม่มนี กั เรียนศึกษาอยูเ่ ลย ส�ำหรับ
โรงเรียนกลุ่มนี้ควรมีการยุบรวม และย้ายทรัพยากรทางการ
ศึกษาต่างๆ เช่น งบประมาณ และ/หรือ บุคลากรทางการ
ศึกษา ไปยังโรงเรียนอืน่ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ซึง่ แนวทางดังกล่าว
สามารถท�ำได้ง่าย และท�ำได้เลย เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่ได้
รับผลกระทบจากการยุบรวม
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รูปที่ 6 การแบ่งประเภทโรงเรียนตามจำ�นวนนักเรียน และลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเครือ
ข่ายการคมนาคมที่สะดวก โรงเรียนในกลุ่มนี้เป็นโรงเรียนที่
เข้าเกณฑ์ในการจัดเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ ได้ อย่างไร
ก็ตามจะต้องค�ำนึงถึงระยะห่างระหว่างโรงเรียนภายในเครือ
ข่ายทีไ่ ม่ไกลกันมากจนเกินไป และสามารถเดินทางถึงกันได้
โดยไม่ยากล�ำบาก ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ตัง้ เกณฑ์
ระยะห่างของโรงเรียนภายในเครือข่ายไม่เกิน 10 กิโลเมตร
กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
หรือมีการคมนาคมขนส่งที่ยากล�ำบาก รวมไปถึงโรงเรียนที่
อยู่ในพื้นที่สูง ส�ำหรับโรงเรียนในกลุ่มนี้เป็นโรงเรียนที่ไม่เข้า
เกณฑ์ในการรวมเครือข่ายกับโรงเรียนอืน่ ๆ เพราะมีอปุ สรรค
ในการเดินทางระหว่างโรงเรียนภายในเครือข่าย ด้วยเหตุ
นี้ การช่วยเหลือหรือการสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มนี้จึงอาจ
ท�ำได้โดยการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกลุ่ม
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นี้ต้องการ
กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กและไม่ได้
ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ในการรวมเครือ
ข่ายกับโรงเรียนขนาดเล็กในกลุม่ ที่ 2 ถึงแม้วา่ โรงเรียนในกลุม่
นี้จะไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาขาดแคลนทรัพยากร
ทางการศึกษา แต่โรงเรียนกลุ่มนี้สามารถเป็นตัวช่วยใน
การยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน
ขนาดเล็กได้ โดยการเข้าร่วมเครือข่ายกับโรงเรียนขนาดเล็ก
และจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ในลักษณะของ
“โรงเรียนพี่เลี้ยง”
กลุ่มที่ 5 โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กและตั้ง
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส�ำหรับโรงเรียนในกลุ่มนี้ไม่เข้าเกณฑ์ใน
การรวมเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ เพราะจะท�ำให้มีอุปสรรค
ในการเดินทางภายในเครือข่าย ทั้งนี้ โรงเรียนกลุ่มนี้อาจไม่

รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 7 การจัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กกรณีตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา: จัดท�ำโดยคณะผู้วิจัย

ประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษามาก
นัก เพราะไม่ใช่โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จึงน่าจะมีงบประมาณ
อุดหนุนรายหัวมากเพียงพอกับความต้องการ
กล่าวโดยสรุป โรงเรียนทีส่ ามารถน�ำมาจัดเครือข่ายได้
คือโรงเรียนที่อยู่ใน “กลุ่มที่ 2” ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและ
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไปยัง
โรงเรียนแห่งอืน่ ๆ ในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยการจัดเครือข่าย
จะเริ่มต้นจากการเลือกโรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียนต่อระดับ
ชั้นน้อยที่สุด และค้นหาโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่อยู่ใน
กลุม่ ที่ 2) ทีอ่ ยูใ่ นรัศมี 10 กิโลเมตร เพือ่ รวมเข้าเป็นเครือข่าย
เดียวกัน โดยถ้าหากรวมเครือข่าย โรงเรียนกลุม่ ที่ 2 ในรัศมี
10 กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว ยังมีจ�ำนวนนักเรียนรวมในเครือ
ข่ายน้อยกว่า 500 คน (ซึง่ เป็นระดับนักเรียนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ )
ก็จะน�ำโรงเรียนในกลุม่ ที่ 4 หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ทตี่ งั้ อยูใ่ น
พื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกในรัศมี 10 กิโลเมตรเข้ามาร่วม
ในเครือข่ายด้วย ทัง้ นี้ ในการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
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มีเป้าหมายเชิงเทคนิคที่คาดหวัง คือ
มีจ�ำนวนนักเรียนรวมภายหลังจากการจัดเครือข่าย
แล้วเกินกว่า 500 คนต่อเครือข่าย
มีจ�ำนวนนักเรียนเฉลี่ยภายหลังจากการจัดเครือข่าย
แล้วมากกว่า 20 คนต่อระดับชั้น
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเป้าหมายนี้เป็นเพียงเป้าหมาย
ทีค่ ณะผูศ้ กึ ษาคาดหวังให้เกิดขึน้ ในการจัดเครือข่าย แต่ไม่ใช่
เป้าหมายสุดท้าย กล่าวคือ สามารถอนุโลมได้ หากไม่มี
โรงเรียนขนาดเล็กในรัศมี 10 กิโลเมตรที่อาจน�ำเข้ามารวม
ในเครือข่ายได้แล้ว
รูปที่ 7 เป็นตัวอย่างแบบจ�ำลองการจัดเครือข่าย
ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 จังหวัด
อุบลราชธานี ตามแนวทางเดียวกันกับแก่งจันทร์โมเดล จะ
เห็นได้ว่ามีโรงเรียนจ�ำนวน 200 แห่งจากทั้งหมดประมาณ
210 แห่ง ที่สามารถจัดเครือข่ายได้ รวม 55 เครือข่าย ซึ่ง
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รูปที่ 8 จำ�นวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้น จำ�แนกตามระดับจำ�นวนนักเรียน ก่อนและหลังการจัดเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย

แต่ละเครือข่ายมีระยะห่างระหว่างโรงเรียนไม่ไกลเกินกว่า
10 กิโลเมตร มีจ�ำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 276 คน และมีครู
เฉลี่ย 24 คน หลังจากการจัดเครือข่ายแล้ว พบว่ามีจ�ำนวน
ครูเฉลี่ยประมาณ 2 คนต่อห้อง (จ�ำกัดนักเรียนไว้ที่ 30 คน
ต่อห้อง) ส�ำหรับอีก 10 โรงเรียนที่อยู่นอกเครือข่ายเนื่องจาก
การเดินทางไปยังโรงเรียนใกล้เคียงที่ไม่สะดวก ควรได้รับ
ทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติม อนึ่ง การจัดเครือข่ายเพื่อ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ได้เพียงลดปัญหาครูไม่ครบชัน้ เท่านัน้
แต่ยังสามารถลดงบประมาณบุคลากรครูได้เฉลี่ยประมาณ
1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี
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6. ผลลัพธ์จากการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็ก
คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ครู
ของโรงเรียนขนาดเล็กก่อนและหลังการรวมเครือข่าย โดย
จ�ำลองสถานการณ์ให้การรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ส�ำเร็จตามเงื่อนไขที่วางไว้ข้างต้น ซึ่งจากผลการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบ พบว่า ภายหลังจากที่มีการรวมเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวนครูเฉลี่ยของระดับชั้นเรียนขนาด
ต่างๆ เพิ่มขึ้น (ดูจากรูปที่ 8) ดังนี้

รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 9 จำ�นวนโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-net ในระดับต่ำ� ก่อนและหลังการจัดเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย

จ�ำนวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้นของชั้นเรียนที่มีนักเรียน
น้อยกว่า 10 คน เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีครู 0.6 คนต่อระดับชั้น
เป็น 1.1 คนต่อระดับชั้นหลังจากที่มีการรวมเครือข่าย
จ�ำนวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้น ของชั้นเรียนที่มีนักเรียน
10-19 คนต่อระดับชั้น เพิ่มขึ้น จาก 1.0 คนต่อระดับชั้น เป็น
1.3 คนต่อระดับชั้นหลังจากที่มีการรวมเครือข่าย
ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่า การรวม
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กสามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายหลังจากทีม่ กี ารจัดเครือ
ข่ายแล้ว ไม่มรี ะดับชัน้ เรียนใดทีม่ คี รูไม่ครบชัน้ หรือมีจำ� นวน
ครูเฉลี่ยต�่ำกว่า 1 คนต่อระดับชั้นเลย
นอกจากการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กจะส่งผล
ท�ำให้จ�ำนวนครูต่อชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลท�ำให้
เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย รูปที่
9 แสดงจ�ำนวนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net ในระดับ
ต�่ำ (ต�่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของโรงเรียนทั้งหมด) ช่วง
ก่อนและหลังจากทีม่ กี ารจัดเครือข่าย โดยจากภาพจะเห็นได้
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ว่าโรงเรียนที่ติดอยู่ใน “กลุ่มคะแนนต�่ำ” มีจ�ำนวนลดลงหลัง
จากที่มีการจัดเครือข่ายแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ�ำนวน
นักเรียนเฉลี่ยต่อชั้นเรียนน้อยกว่า 10 คน เป็นกลุ่มโรงเรียน
ทีห่ ลุดจาก “กลุม่ คะแนนต�ำ่ ” มากถึง 914 แห่ง หรือลดลงจาก
เดิมกว่าร้อยละ 80

7. ทัศนคติของชุมชน และท้องถิ่น ต่อการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
สังคมไทยอ่อนไหวกับประเด็นเรื่องโรงเรียนขนาด
เล็ก และมักมีทัศนคติแง่ลบในลักษณะเหมารวมกับนโยบาย
ใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความเป็นไปของโรงเรียนกลุ่มดังกล่าว
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนในสังคมยังคงติดอยู่กับภาพ “การ
ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก” ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการแก้
ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม
แนวทางการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเป็นข้อเสนอ
ที่มีลักษณะประนีประนอมมากกว่า และหลีกเลี่ยงประเด็น
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รูปที่ 10 ผลสำ�รวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ต่อการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา: เก็บข้อมูลโดยคณะผู้วิจัย

ทางการเมืองเรื่องอ�ำนาจ กล่าวคือ แนวทางในการรวมกลุ่ม
โรงเรียนยังคงไว้ซึ่งอ�ำนาจในการบริหารงาน และสถานภาพ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก
คณะผู้ศึกษาได้ส�ำรวจทัศนคติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีต่อแนวทางการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจาก
ผลการส�ำรวจ พบว่า ผู้ปกครองกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 51
เห็นด้วยกับแนวทางการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ใน
ขณะทีค่ รูสว่ นใหญ่แม้วา่ จะเห็นด้วยกับแนวทางการรวมเครือ
ข่ายโรงเรียน แต่ยงั คงมีความกังวลอยู่ ส่วนทางด้านผูบ้ ริหาร
โรงเรียนครึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และอีกครึ่ง
หนึ่งเห็นด้วยแต่ยังมีข้อกังวลอยู่ (ดูจากรูปที่ 10)
นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษายังได้ส�ำรวจความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการ
สร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผลการส�ำรวจแสดงให้
เห็นว่า ผู้บริหารและครูมีความเชื่อว่า “การให้ข้อมูลข่าวสาร
กับชุมชน” และ “ความเข้าใจของผู้ปกครองว่าโรงเรียนจะ
ไม่ถูกยุบ” เป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้การรวมเครือข่ายโรงเรียน
ประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ เรื่อง “การท�ำงานร่วมกันของผู้
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อ�ำนวยการโรงเรียนภายในเครือข่าย” “คุณภาพการเรียนการ
สอน คุณภาพครู” และ “ความปลอดภัยในการเดินทางของ
นักเรียน” ก็เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญที่ท�ำให้การรวมเครือ
ข่ายโรงเรียนประสบความส�ำเร็จเช่นกัน (ดูรูปที่ 11)

8. บทสรุป และข้อเสนอ
แนวทางการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ควรเริม่
ต้นจากการท�ำความเข้าใจกับ “ผูป้ กครอง” และ “ชุมชน” โดยชี้
ให้เห็นถึงผลประโยชน์ทเี่ ด็กนักเรียนจะได้รบั จากการเข้าร่วม
เครือข่าย ในขณะที่ฝั่ง “ผู้บริหารโรงเรียน” และ “ครู” ควรยึด
เป้าหมายในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็น
หลัก และมุง่ ประสานความร่วมมือกับผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาด
เล็กในบริเวณใกล้เคียงเพือ่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ใี นการจัดตัง้ เครือ
ข่ายโรงเรียนในล�ำดับต่อไป ทัง้ นี้ ภาครัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจเข้ามีบทบาทในด้านการจัดหาพาหนะ หรือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางขนส่งระหว่างโรงเรียน
ภายในเครือข่าย เนื่องจากหัวใจส�ำคัญของแนวทางดังกล่าว

รายงานทีดีอาร์ ไอ

รูปที่ 11 ผลสำ�รวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
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