


2 รายงานทีดีอาร์ไอ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรยีบง่าย เพือ่จดุประกายให้เกดิการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทีดอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร

ก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

จึงจะมาพบกับผู ้อ่านเป็นรายเดือน ด้วย

เนื้อหาท่ีแน่นกระชับ และน�าเสนอเรื่องราว

ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ

สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป 

 นอกจากน้ี จะมีการน�างานวิจัยจ�านวน

หนึ่งซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเน่ืองกันมาจัดท�าเป็น 

“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง

คราวด้วย

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 113
มีนาคม 2558

ทีม่า สรปุความจาก “Grouping Thailand’s 

schools into four categories” ภายใต้ 
ความร่วมมือระหว่างธนาคารโลก (World 
Bank) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (Thailand Develop-ment 

Research Institute: TDRI) โดย ดร.ดิลกะ 

ลทัธพพิฒัน์ ดร.ทปีกร จิรฐิ์ตกิลุชยั (World 

Bank) ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

นายศุภณัฏฐ� ศศิวุฒิวัฒน� และนาย อัครนัย 
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แนวทางการแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก

1. บทน�า

เกือบทศวรรษที่ผ่านมา ระบบการศึกษาไทยประสบ

ปัญหาในการพัฒนาในเชิงคุณภาพ หยุดและย�่าอยู่กับที่ด้วย

เหตุผลส�าคัญหลายประการ “โรงเรียน” ในฐานะสถาบันหลัก

ในการบ่มเพาะการศึกษาขั้นต้น ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุ

ของความด้อยประสิทธิภาพดังกล่าว ในขณะที่ “ครู” ถูก

วิพากษ์วิจารณ์ว่าขาดความสามารถในการพัฒนาการเรียน

การสอน และไม่มีศักยภาพในการพัฒนาทักษะในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนได้ดีเพียงพอ ซึ่งสะท้อนผ่านผลการ

ทดสอบในระดับชาติ อย่างคะแนนทดสอบมาตรฐาน O-net 

(ดจูากรูปที ่1) และผลการทดสอบในระดบันานาชาต ิเช่น ผล

การทดสอบของ The Program for International Student 

Assessment: PISA หรือ The Trends in International 

Mathematics and Science Study: TIMSS ซึ่งเป็นการ

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของนักเรียนในด้านการ

คิดวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจด้านการค�านวณ และด้าน

วิทยาศาสตร์ โดยประเทศไทยยังมีระดับคะแนนในระดับที่

ต�่าเมื่อเทียบกับประเทศหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย (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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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Lathapipat (2014) 

ได้ชี้ให้เห็นว่า สาเหตุส�าคัญประการหนึ่งของปัญหาในระบบ

การศึกษาไทย มีเบื้องลึกมาจากความด้อยประสิทธิภาพใน

การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และน�ามาสู่เบื้องหลัง

ที่ท�าให้ “โรงเรียน” และ “ครู” ไม่สามารถยกระดับการเรียน

การสอนให้ดีข้ึนได้ โดยภาพแสดงแทนทีชั่ดเจนทีส่ดุของการ

จัดสรรทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นใน “โรงเรียน

ขนาดเล็ก” ซึ่งจากผลการศึกษาของ Lathapipat ชี้ชัดว่า 

โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนการ

สอนที่สูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ มากไปกว่านั้น นักเรียนที่

ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนขนาดเล็ก ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะมผีลสมัฤทธิ์

ทางการศึกษาที่ต�่ากว่านักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาด

ใหญ่อีกด้วย 

ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นประเด็นที่มีการถก

เถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย

กับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การใช้ทรัพยากรทางการศึกษา และฝ่ายที่คัดค้าน อย่างไร

ก็ตาม บทความนี้จะท�าหน้าที่สังเคราะห์ผลการศึกษาของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย และธนาคารโลก 

ท่ีน�ามาสู่บทสรุปของปัญหา และเสนอวิธีการผ่าทางตันให้

กับโรงเรียนขนาดเล็กโดยประนีประนอม ภายใต้เป้าหมาย

ทางการศึกษาสูงสุดของนักเรียน 

2. สถานการณ์โรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย 

จากนยิามของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พื้นฐาน (สพฐ.) ได้ก�าหนดให้ โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 

120 คน ถือว่ามีสถานะเป็น “โรงเรียนขนาดเลก็” ซึง่จากนยิาม

ดังกล่าว พบว่ามีโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทยมากถึง 

15,224 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 30,977 แห่งทั่วประเทศ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 501 ของโรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้ม

ที่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งส่วน

หนึง่เป็นผลมาจากอตัราการเกดิของประชากรไทยทีล่ดต�า่ลง

อย่างต่อเนื่อง โดยจากสถิติ พบว่า ในปี 2555 ประชากรไทย

มีบุตรเฉลี่ยประมาณ 1.6 คน (Pramote and Patama 2012) 

ซึ่งลดลงจากปี 2536 ที่ประชากรจะมีบุตรเฉลี่ยประมาณ 6 

คน จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาท�าให้นักเรียนในประเทศไทย

มจี�านวนลดลงตามไปด้วย จากเดมิทีม่มีากถึง 8.8 ล้านคนใน

ปี 2536 เหลือเพียง 7.2 ล้านคนในปี 2556 ผลที่ตามมาก็คือ 

จ�านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิม 

10,887 แห่งในปี 2536 เป็น 15,386 แห่งในปี 2556 

รปูที ่3 เป็นแผนภาพประมาณการจ�านวนนกัเรยีน และ

จ�านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในปี 2557 ถึงปี 2577 โดยใช้แบบ

จ�าลองพยากรณ์ Enrolment Rate จาก International Futures2 

 และใช้ข้อมูลจ�านวนประชากรไทยอายุระหว่าง 5-15 ปี จาก 

United Nations Department of Economic and Social Affairs3 

 ซึง่จากการคาดการณ์ พบว่า ในปี 2577 จะมจี�านวนนกัเรียน

ลดลงเหลือเพียง 5.6 ล้านคน และมีจ�านวนโรงเรียนขนาด

เล็กเพิ่มขึ้นเป็น 19,427 แห่ง ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงควร

มีมาตรการ หรือแนวทางรับมือกับการเพิ่มข้ึนของโรงเรียน

ขนาดเล็กอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันความสูญเสียท่ีจะ

เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทยในอนาคต

1 ข้อมูลล่าสุดปี 2556
2 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
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3. ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนเล็ก

โรงเรยีนขนาดเล็กส่วนใหญ่มกัจะประสบปัญหาส�าคญั

อย่างน้อย 3 ประการ ซึ่งส่งผลท�าให้โรงเรียนในลักษณะดัง

กล่าวไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพเทยีบ

เท่ากับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ 

ประการแรก โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการ

จัดการเรยีนการสอนต่อหวัทีส่งูกว่าโรงเรยีนขนาดใหญ่ ท�าให้

รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในจ�านวนที่มากกว่า หรือจ่ายแพง

กว่าในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก

ประการที่สอง สืบเน่ืองมาจากโรงเรียนแต่ละแห่ง

ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลคิดเป็นรายหัวนักเรียน ซ่ึงการ

จัดสรรงบประมาณในลักษณะดงักล่าวส่งผลให้โรงเรยีนขนาด

เลก็ทีม่นีกัเรยีนน้อยตกอยูใ่นสถานะทีเ่สยีเปรยีบ กล่าวคอื ได้

รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ และมีนักเรียน

มากกว่า เป็นผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากรไม่เพียง

พอต่อความต้องการ 

ประการที่สาม โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหา

ขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางใน 8 

รายวชิา และ/หรอื 6 ระดบัช้ัน4 เนือ่งจากในปัจจบุนั ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก�าหนดสัดส่วน

ครไูว้ที ่คร ู1 คนต่อนกัเรยีน 20 คน ซึง่สดัส่วนดงักล่าว ท�าให้

เกดิปัญหาในการจดัสรรครแูก่โรงเรยีนบางแห่งทีม่นีกัเรยีนใน

ปริมาณน้อย ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนประถม ที่จัดการสอน

ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–6 และมนีกัเรียนศกึษาอยู่ 

80 คน หากยึดตามเกณฑ์ของ สพฐ. โรงเรียนแห่งนี้จะได้รับ

การจดัสรรครูเพยีง 4 คน ซึง่ไม่พอดกีบัจ�านวนชัน้เรยีนทีเ่ปิด

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�าลอง Decomposition Method ใน

ประเทศที่มีรายได้ในระดับปานกลาง (Middle Income 

รูปที่ 3 จ�านวนนักเรียน และจ�านวนโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ปี 2536 ถึง 2577

ที่มา: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัย

4 “การบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สอง” ส�านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ส�านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
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Country) พบว่า ขนาดของโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดียวกันกับคะแนน PISA กล่าวคือ โรงเรียนที่มีขนาดเล็กจะ

มผีลคะแนน PISA ทีต่�า่กว่าโรงเรยีนทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่ผลการ

ศึกษาดังกล่าวก็สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศไทย

ที่ท�าการศึกษาโดย Lathapipat (2014) ที่ใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์โดยสมการต้นทุน (Cost Function) ซึ่งผลจากการ

ศกึษาพบว่า โรงเรยีนขนาดใหญ่มปีระสทิธภิาพในการจดัการ

ต้นทุนมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้เป้าหมายความ

ส�าเร็จทางการศึกษาของนักเรียนในระดับเดียวกัน 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหา

งานศกึษานีเ้สนอวธิกีารแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาด

เล็ก โดยใช้แนวทางลักษณะเดียวกันกับ “แก่งจันทร์โมเดล” 

ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยประสบความ

ส�าเร็จมาแล้ว โดยหลักการส�าคัญของวิธีการนี้ คือการรวม

กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งที่อยู่ใกล้กันเข้าด้วยกันใน

ลักษณะของการ “สร้างเครือข่ายโรงเรียน” และใช้ทรัพยากร

ร่วมกันภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับ “แก่งจันทร์โมเดล” เป็นการรวมตัวกันของ

โรงเรียนขนาดเล็ก 4 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งทุกแห่ง

เป็นโรงเรยีนทีม่กีารจัดการเรยีนการสอนในระดบัชัน้อนบุาล

ศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และตั้งอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก 

(ตั้งอยู่ห่างกันไม่เกิน 10 กิโลเมตร) โดยในช่วงก่อนที่จะมี

การรวมกลุม่ โรงเรยีนเหล่านีป้ระสบปัญหาครไูม่ครบชัน้เรียน 

และมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการจัดบริการทางการศึกษา 

ซึ่งท�าให้การเรียนการสอนด�าเนินไปอย่างขาดประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุน้ี ผู้บริหารของโรงเรียนทั้ง 4 แห่งจึงเกิดแนวคิด 

ในการสร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อจัดสรรทรัพยากรทางการ

ศึกษาร่วมกัน เช่น งบประมาณ และบุคลากรทางการศึกษา 

โดยในล�าดับแรกโรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะแบ่งหน้าที่การสอน

เฉพาะบางช่วงชั้น ยกตัวอย่างเช่น 

โรงเรยีน ก รบัผดิชอบการสอนเฉพาะระดับชัน้อนบุาล

ศึกษาปีที่ 1 - 3 

โรงเรียน ข รับผดิชอบการสอนเฉพาะระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 1 – 2 

โรงเรยีน ค รบัผดิชอบการสอนเฉพาะระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 3 – 4 

โรงเรียน ง รับผดิชอบการสอนเฉพาะระดบัชัน้ประถม

ศึกษาปีที่ 5 – 6 

จากนั้นมีการสร้างระบบการเดินทางขนส่งเชื่อม

ต่อโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางไป

เรียนในโรงเรียนภายในเครือข่ายได้โดยสะดวก เมื่อนักเรียน

ระดับชั้นเดียวกันถูกย้ายมาเรียนรวมกันในโรงเรียนต่างๆ 

ตามที่ได้แบ่งช่วงชั้นไว้แล้ว จะส่งผลท�าให้จ�านวนชั้นเรียน

ในแต่ละโรงเรียนลดลง ในขณะที่จ�านวนครูเท่าเดิม ซึ่งนั่น

ก็หมายความว่าจ�านวนครูเฉล่ียต่อระดับช้ันจะมีมากขึ้น 

นอกจากนี้ ห้องเรียนในแต่ระดับชั้นจะมีจ�านวนนักเรียนมาก

ขึ้นจนถึงขนาดที่เหมาะสม หรือระดับที่มีการประหยัดจาก

ขนาด (economy of scale) ซึ่งท�าให้ต้นทุนในการจัดการ

เรียนการสอนต่อหัวลดลง 

รูปที่ 4 แสดงสถานการณ์สมมุติ โดยก�าหนดให้

โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน ก ข ค และ ง จัดการสอน

ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาจนถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย

ทัง้ 4 แห่งเป็นโรงเรยีนขนาดเลก็ทีม่นีกัเรยีน 10 คนต่อระดบั

ชั้น ดังนั้น หากนับรวมทั้ง 9 ระดับชั้น (ตั้งแต่อนุบาลจนถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6) จะมีนักเรียนทั้งสิ้น 90 คนต่อโรงเรียน 

ซ่ึงจากเกณฑ์ของ สพฐ. ที่ก�าหนดสัดส่วนครูไว้ที่ครู 1 คน

ต่อนักเรียน 20 คน โรงเรียนทั้ง 4 แห่งจะได้รับการจัดสรร

ครูเพียงโรงเรียนละ 5 คน ซึ่งจ�านวนดังกล่าวไม่ครบจ�านวน

ชั้นเรียนที่มีการเรียนการสอน หรือมีครูเฉลี่ยเพียง 0.55 คน

ต่อระดับชั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพ แต่หลงัจากทีม่กีารจดัเครอืข่ายโรงเรยีนขนาด

เล็ก และมีการย้ายนักเรียนในระดับช้ันเดียวกันไปเรียนรวม

กันแล้ว จ�านวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้นเรียนจะมีมากขึ้นเป็น 

1.6-2.5 คนต่อระดับชั้นเรียน 

โดยวิธีการน้ี นักเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่ในโรงเรียน

ภายในเครือข่าย จะต้องสับเปล่ียนไปเรียนยังโรงเรียนอื่นๆ 

ตามช่วงชั้นที่แต่ละโรงเรียนได้แบ่งไว้ และจะกลับมาเรียน
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ยงัโรงเรยีนเดิมอีกครัง้เมือ่ถงึช่วงช้ันทีโ่รงเรยีนนัน้รบัผดิชอบ

จัดการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของการสร้าง

เครอืข่ายโรงเรยีนขนาดเลก็อยูท่ีก่ารคมนาคมขนส่งนกัเรยีน

ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ภายในเครือข่าย ซึ่งส�าหรับเรื่องนี้ ทาง

ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีบทบาทในการ

สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย หรือการจัดให้มีพาหนะอ�านวย

ความสะดวกในการเดินทางที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็ก

นักเรียน 

วธิกีารสร้างเครอืข่ายโรงเรยีนขนาดเล็กตามแนวทาง

ดังกล่าว นอกจากที่โรงเรียนขนาดเล็กแต่ละแห่งจะได้รับ

ประโยชน์ในแง่ของการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ศึกษาอย่างคุ้มค่ามากขึน้แล้ว เดก็นกัเรยีนยงัได้รบัประโยชน์

จากการที่ได้เรียนในชั้นเรียนที่มีครูครบชั้น ซึ่งจะท�าให้การ

เรียนของนักเรียนมีความต่อเนื่องและมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 

นอกจากนี้ การที่ห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นใหญ่ขึ้นยังท�าให้

รูปที่ 4 จ�านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และจ�านวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้น ก่อนและหลังการจัดเครือข่าย

เด็กนักเรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นในวัยเดียวกัน

มากขึ้น ซึ่งส่งผลท�าให้เด็กสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และสร้างเครือข่ายความสมัพนัธ์กบัเพือ่นในท้องถ่ินเดยีวกนั

มากขึ้น 

5. การรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ในล�าดับแรก เร่ิมต้นจากการนิยามความหมายของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งจะใช้นิยามที่ต่างไปจาก สพฐ. ท่ีได้

ก�าหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย

กว่า 120 คน ส�าหรับงานศึกษานี้ก�าหนดให้โรงเรียนที่มี

จ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อระดับชั้นเป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก ซึ่งการนิยามในลักษณะดังกล่าวจะสอดคล้องกับ

เกณฑ์ของ สพฐ. ในเรื่องการก�าหนดสัดส่วนครูไว้ที่ครู 1 คน

ต่อนักเรียน 20 คน 
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จากนิยามดงักล่าว พบว่า ในปี 2557 มโีรงเรยีนขนาด

เล็กหรือโรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อ

ห้องเรยีน มากถงึ 19,864 แห่ง5 และในจ�านวนนีเ้ป็นโรงเรียน

ที่มีครูน้อยกว่า 1 คนต่อระดับชั้น มากถึง 12,405 แห่ง โดย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีโรงเรียนลักษณะดัง

กล่าวมากที่สุด จ�านวนกว่า 5,264 แห่ง (ตามรูปที่ 5) 

ล�าดับต่อไปเป็นการจ�าแนกประเภทของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. ตามขนาดของจ�านวนนักเรียน และลักษณะที่

ตั้งของโรงเรียน ส�าหรับการแบ่งด้านขนาด ได้อาศัยนิยาม

ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ่งสามารถแบ่ง

โรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 

(โรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่า 20 คนต่อระดับชั้น) 

และ 2) กลุ่มโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มี

จ�านวนนักเรียนอย่างต�่า 20 คนต่อระดับชั้น) จากนั้นจึงแบ่ง

โรงเรียนทั้งสองกลุ่มตามลักษณะพื้นที่ตั้งของโรงเรียน (ดูรูป

ที่ 6) โดยภายหลังจากที่จัดจ�าแนกโรงเรียนออกตามขนาด

ของจ�านวนนักเรียน และลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว จะ

สามารถแบ่งโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุม่ที ่1 โรงเรียนทีไ่ม่มนีกัเรียนศกึษาอยูเ่ลย ส�าหรบั

โรงเรียนกลุ่มนี้ควรมีการยุบรวม และย้ายทรัพยากรทางการ

ศึกษาต่างๆ เช่น งบประมาณ และ/หรือ บุคลากรทางการ

ศกึษา ไปยงัโรงเรียนอืน่ในพืน้ทีใ่กล้เคยีง ซึง่แนวทางดงักล่าว

สามารถท�าได้ง่าย และท�าได้เลย เนื่องจากไม่มีนักเรียนที่ได้

รับผลกระทบจากการยุบรวม

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย

รูปที่ 5 ประเภทของโรงเรียนแบ่งตามจ�านวนนักเรียน และครูต่อชั้นเรียน จ�าแนกตามภูมิภาค

5 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าในปัจจุบันมีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนขนาดเล็กตามนิยามของคณะผู้วิจัยมากถึง 1,023,012 คน จาก

นักเรียนท่ัวประเทศ 7,177,563 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของนักเรียน

ทั้งหมด โดยในจ�านวนนี้มีนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 30,559 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาทั่ว

ประเทศจ�านวน 64,958 คน
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กลุ่มที่ 2 โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเครือ

ข่ายการคมนาคมที่สะดวก โรงเรียนในกลุ่มนี้เป็นโรงเรียนที่

เข้าเกณฑ์ในการจัดเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ ได้ อย่างไร

ก็ตามจะต้องค�านึงถึงระยะห่างระหว่างโรงเรียนภายในเครือ

ข่ายทีไ่ม่ไกลกันมากจนเกนิไป และสามารถเดนิทางถงึกนัได้

โดยไม่ยากล�าบาก ซ่ึงในการศึกษาครัง้นี ้คณะผูวิ้จยัตัง้เกณฑ์

ระยะห่างของโรงเรียนภายในเครือข่ายไม่เกิน 10 กิโลเมตร

กลุ่มที่ 3 โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

หรือมีการคมนาคมขนส่งที่ยากล�าบาก รวมไปถึงโรงเรียนที่

อยู่ในพื้นที่สูง ส�าหรับโรงเรียนในกลุ่มนี้เป็นโรงเรียนที่ไม่เข้า

เกณฑ์ในการรวมเครอืข่ายกบัโรงเรยีนอืน่ๆ เพราะมอีปุสรรค

ในการเดินทางระหว่างโรงเรียนภายในเครือข่าย ด้วยเหตุ

นี้ การช่วยเหลือหรือการสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มนี้จึงอาจ

ท�าได้โดยการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกลุ่ม

รูปที่ 6 การแบ่งประเภทโรงเรียนตามจ�านวนนักเรียน และลักษณะที่ตั้งของโรงเรียน

นี้ต้องการ 

กลุ่มที่ 4 โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กและไม่ได้

ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ในการรวมเครือ

ข่ายกบัโรงเรยีนขนาดเลก็ในกลุม่ที ่2 ถงึแม้ว่าโรงเรยีนในกลุม่

นี้จะไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีปัญหาขาดแคลนทรัพยากร

ทางการศึกษา แต่โรงเรียนกลุ่มนี้สามารถเป็นตัวช่วยใน

การยกระดับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน

ขนาดเล็กได้ โดยการเข้าร่วมเครือข่ายกับโรงเรียนขนาดเล็ก 

และจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ในลักษณะของ 

“โรงเรียนพี่เลี้ยง”

กลุ่มที่ 5 โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กและตั้ง

อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส�าหรับโรงเรียนในกลุ่มนี้ไม่เข้าเกณฑ์ใน

การรวมเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ เพราะจะท�าให้มีอุปสรรค

ในการเดินทางภายในเครือข่าย ทั้งนี้ โรงเรียนกลุ่มนี้อาจไม่
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ประสบปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางการศึกษามาก

นัก เพราะไม่ใช่โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จึงน่าจะมีงบประมาณ

อุดหนุนรายหัวมากเพียงพอกับความต้องการ 

กล่าวโดยสรปุ โรงเรยีนทีส่ามารถน�ามาจดัเครือข่ายได้ 

คือโรงเรียนที่อยู่ใน “กลุ่มที่ 2” ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและ

ตัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีมี่การคมนาคมสะดวก สามารถเดนิทางไปยงั

โรงเรยีนแห่งอ่ืนๆ ในบรเิวณใกล้เคียงได้ โดยการจดัเครือข่าย

จะเริ่มต้นจากการเลือกโรงเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนต่อระดับ

ชั้นน้อยที่สุด และค้นหาโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่อยู่ใน

กลุ่มที ่2) ทีอ่ยู่ในรศัม ี10 กโิลเมตร เพือ่รวมเข้าเป็นเครอืข่าย

เดียวกัน โดยถ้าหากรวมเครือข่าย โรงเรยีนกลุม่ที ่2 ในรศัมี 

10 กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว ยังมีจ�านวนนักเรียนรวมในเครือ

ข่ายน้อยกว่า 500 คน (ซึง่เป็นระดบันกัเรยีนทีเ่หมาะสมทีส่ดุ) 

กจ็ะน�าโรงเรยีนในกลุ่มที ่4 หรอืโรงเรยีนขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่น

พื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกในรัศมี 10 กิโลเมตรเข้ามาร่วม

ในเครอืข่ายด้วย ทัง้นี ้ในการรวมเครอืข่ายโรงเรยีนขนาดเลก็

มีเป้าหมายเชิงเทคนิคที่คาดหวัง คือ

มีจ�านวนนักเรียนรวมภายหลังจากการจัดเครือข่าย

แล้วเกินกว่า 500 คนต่อเครือข่าย 

มีจ�านวนนักเรียนเฉล่ียภายหลังจากการจัดเครือข่าย

แล้วมากกว่า 20 คนต่อระดับชั้น 

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเป้าหมายนี้เป็นเพียงเป้าหมาย

ทีค่ณะผูศ้กึษาคาดหวงัให้เกดิขึน้ในการจดัเครือข่าย แต่ไม่ใช่

เป้าหมายสุดท้าย กล่าวคือ สามารถอนุโลมได้ หากไม่มี

โรงเรียนขนาดเล็กในรัศมี 10 กิโลเมตรที่อาจน�าเข้ามารวม

ในเครือข่ายได้แล้ว

รูปที่ 7 เป็นตัวอย่างแบบจ�าลองการจัดเครือข่าย

ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 จังหวัด

อุบลราชธานี ตามแนวทางเดียวกันกับแก่งจันทร์โมเดล จะ

เห็นได้ว่ามีโรงเรียนจ�านวน 200 แห่งจากทั้งหมดประมาณ 

210 แห่ง ที่สามารถจัดเครือข่ายได้ รวม 55 เครือข่าย ซึ่ง

รูปที่ 7 การจัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กกรณีตัวอย่างจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา: จัดท�าโดยคณะผู้วิจัย
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แต่ละเครือข่ายมีระยะห่างระหว่างโรงเรียนไม่ไกลเกินกว่า 

10 กิโลเมตร มีจ�านวนนักเรียนโดยเฉลี่ย 276 คน และมีครู

เฉลี่ย 24 คน หลังจากการจัดเครือข่ายแล้ว พบว่ามีจ�านวน

ครูเฉลี่ยประมาณ 2 คนต่อห้อง (จ�ากัดนักเรียนไว้ที่ 30 คน

ต่อห้อง) ส�าหรับอีก 10 โรงเรียนที่อยู่นอกเครือข่ายเนื่องจาก

การเดินทางไปยังโรงเรียนใกล้เคียงที่ไม่สะดวก ควรได้รับ

ทรัพยากรทางการศึกษาเพิ่มเติม อนึ่ง การจัดเครือข่ายเพื่อ

ใช้ทรพัยากรร่วมกันไม่ได้เพยีงลดปัญหาครไูม่ครบช้ันเท่านัน้ 

แต่ยังสามารถลดงบประมาณบุคลากรครูได้เฉล่ียประมาณ 

1.6 หมื่นล้านบาทต่อปี 

6. ผลลัพธ์จากการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาด
เล็ก

คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ครู

ของโรงเรียนขนาดเล็กก่อนและหลังการรวมเครือข่าย โดย

จ�าลองสถานการณ์ให้การรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ส�าเร็จตามเงื่อนไขที่วางไว้ข้างต้น ซึ่งจากผลการวิเคราะห์

เชิงเปรียบเทียบ พบว่า ภายหลังจากที่มีการรวมเครือข่าย

โรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวนครูเฉลี่ยของระดับชั้นเรียนขนาด

ต่างๆ เพิ่มขึ้น (ดูจากรูปที่ 8) ดังนี้

รูปที่ 8 จ�านวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้น จ�าแนกตามระดับจ�านวนนักเรียน ก่อนและหลังการจัดเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย
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จ�านวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้นของชั้นเรียนที่มีนักเรียน

น้อยกว่า 10 คน เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีครู 0.6 คนต่อระดับชั้น 

เป็น 1.1 คนต่อระดับชั้นหลังจากที่มีการรวมเครือข่าย

จ�านวนครูเฉลี่ยต่อระดับชั้น ของชั้นเรียนที่มีนักเรียน 

10-19 คนต่อระดับชั้น เพิ่มขึ้น จาก 1.0 คนต่อระดับชั้น เป็น 

1.3 คนต่อระดับชั้นหลังจากที่มีการรวมเครือข่าย

ผลลพัธเ์ชิงประจักษด์งักล่าวแสดงให้เห็นวา่ การรวม

เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กสามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ัน

เรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยภายหลังจากทีม่กีารจดัเครือ

ข่ายแล้ว ไม่มีระดับช้ันเรยีนใดทีม่คีรไูม่ครบช้ัน หรอืมจี�านวน

ครูเฉลี่ยต�่ากว่า 1 คนต่อระดับชั้นเลย 

นอกจากการรวมเครอืข่ายโรงเรยีนขนาดเลก็จะส่งผล

ท�าให้จ�านวนครูต่อชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลท�าให้

เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกด้วย รูปที่ 

9 แสดงจ�านวนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-net ในระดับ

ต�่า (ต�่ากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของโรงเรียนทั้งหมด) ช่วง

ก่อนและหลงัจากทีม่กีารจดัเครอืข่าย โดยจากภาพจะเหน็ได้

ว่าโรงเรียนที่ติดอยู่ใน “กลุ่มคะแนนต�่า” มีจ�านวนลดลงหลัง

จากที่มีการจัดเครือข่ายแล้ว โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ�านวน

นักเรียนเฉลี่ยต่อชั้นเรียนน้อยกว่า 10 คน เป็นกลุ่มโรงเรียน

ทีห่ลดุจาก “กลุม่คะแนนต�า่” มากถงึ 914 แห่ง หรอืลดลงจาก

เดิมกว่าร้อยละ 80 

7. ทัศนคติของชุมชน และท้องถิ่น ต่อการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

สังคมไทยอ่อนไหวกับประเด็นเร่ืองโรงเรียนขนาด

เล็ก และมักมีทัศนคติแง่ลบในลักษณะเหมารวมกับนโยบาย

ใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความเป็นไปของโรงเรียนกลุ่มดังกล่าว 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนในสังคมยังคงติดอยู่กับภาพ “การ

ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก” ซึ่งเป็นนโยบายหลักในการแก้

ปัญหาโรงเรยีนขนาดเลก็ในช่วงเวลาทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม 

แนวทางการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเป็นข้อเสนอ

ที่มีลักษณะประนีประนอมมากกว่า และหลีกเลี่ยงประเด็น

รูปที่ 9 จ�านวนโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-net ในระดับต่�า ก่อนและหลังการจัดเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา: วิเคราะห์โดยคณะผู้วิจัย
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ทางการเมืองเรื่องอ�านาจ กล่าวคือ แนวทางในการรวมกลุ่ม

โรงเรียนยังคงไว้ซึ่งอ�านาจในการบริหารงาน และสถานภาพ

ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

คณะผู้ศึกษาได้ส�ารวจทัศนคติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

มีต่อแนวทางการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจาก

ผลการส�ารวจ พบว่า ผู้ปกครองกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 51 

เห็นด้วยกับแนวทางการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ใน

ขณะทีค่รสู่วนใหญ่แม้ว่าจะเหน็ด้วยกบัแนวทางการรวมเครอื

ข่ายโรงเรยีน แต่ยังคงมคีวามกงัวลอยู ่ส่วนทางด้านผูบ้ริหาร

โรงเรียนครึ่งหน่ึงเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และอีกคร่ึง

หนึ่งเห็นด้วยแต่ยังมีข้อกังวลอยู่ (ดูจากรูปที่ 10)

นอกจากน้ี คณะผู้ศึกษายังได้ส�ารวจความคิดเห็น

ของผู้บริหารและครูต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการ

สร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยผลการส�ารวจแสดงให้

เห็นว่า ผู้บริหารและครูมีความเชื่อว่า “การให้ข้อมูลข่าวสาร

กับชุมชน” และ “ความเข้าใจของผู้ปกครองว่าโรงเรียนจะ

ไม่ถูกยุบ” เป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้การรวมเครือข่ายโรงเรียน

ประสบความส�าเร็จ ทั้งนี้ เรื่อง “การท�างานร่วมกันของผู้

อ�านวยการโรงเรยีนภายในเครอืข่าย” “คณุภาพการเรยีนการ

สอน คุณภาพครู” และ “ความปลอดภัยในการเดินทางของ

นักเรียน” ก็เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญที่ท�าให้การรวมเครือ

ข่ายโรงเรียนประสบความส�าเร็จเช่นกัน (ดูรูปที่ 11) 

8. บทสรุป และข้อเสนอ

แนวทางการสร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเลก็ ควรเริม่

ต้นจากการท�าความเข้าใจกบั “ผูป้กครอง” และ “ชมุชน” โดยชี้

ให้เหน็ถงึผลประโยชน์ทีเ่ดก็นกัเรยีนจะได้รบัจากการเข้าร่วม

เครือข่าย ในขณะที่ฝั่ง “ผู้บริหารโรงเรียน” และ “ครู” ควรยึด

เป้าหมายในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็น

หลกั และมุง่ประสานความร่วมมอืกบัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาด

เลก็ในบริเวณใกล้เคยีงเพือ่เป็นจดุเร่ิมต้นทีด่ใีนการจดัตัง้เครอื

ข่ายโรงเรยีนในล�าดบัต่อไป ทัง้นี ้ภาครฐัหรอืองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอาจเข้ามีบทบาทในด้านการจัดหาพาหนะ หรือ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางขนส่งระหว่างโรงเรียน

ภายในเครือข่าย เนื่องจากหัวใจส�าคัญของแนวทางดังกล่าว

รูปที่ 10 ผลส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ต่อการรวมเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่มา: เก็บข้อมูลโดยคณะผู้วิจัย
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นีค้อืการเคลือ่นย้ายนกัเรยีนไปยงัโรงเรยีนต่างๆ ภายในเครอื
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