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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ในหมวด  5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ  ส่วนท่ี 3  แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน ตามมาตรา 78 ไดก้ าหนดให้รัฐตอ้ง
ด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม  
เศรษฐกิจและความมัน่คงของประเทศอย่างย ัง่ยืน  ให้มีการจดัระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน ใหมี้ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีชดัเจนเหมาะสมแก่
การพฒันาประเทศ ให้มีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และตอ้งจดัระบบงานราชการและงานของรัฐอยา่งอ่ืน  
เพื่อให้การจดัท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ในส่วนของแนวนโยบายด้านการศึกษานั้ น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ก าหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 แนวนโยบายดา้นศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวฒันธรรมโดย มาตรา 80 (1) คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุน การอบรมเล้ียงดู
และใหก้ารศึกษาปฐมวยั  ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็น
ปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน  รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผู ้
ยากไร้  ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพา
ตนเองได ้และมาตรา 80 (3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก
รูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  
กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผูเ้รียน มีจิตส านึกของความเป็นไทย 
มีระเบียบวินยั ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับ มาตรา 80 (4)ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอ านาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องค์กรทางศาสนาและ
เอกชน  จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกนั
และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  นอกจากน้ี ส่วนท่ี 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา 87 
ก าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ
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และสังคมทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วม ของ
ประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการ
จดัท าบริการสาธารณะดว้ย 
  ดังนั้ น การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนของรัฐนั้ น จึงต้องอยู่บนพื้นฐานของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งชาติ  ซ่ึงมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยู่ในหลายองค์ประกอบ 
และในขณะเดียวกนัตอ้งค านึงถึงหลกัส าคญั คือ บทบญัญติั ตาม หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชาว
ไทย  โดยเฉพาะในส่วนท่ี 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ซ่ึงก าหนดไวใ้น มาตรา 49 บุคคลยอ่มมี
สิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่น้อยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใชจ่้ายผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบากตอ้งไดรั้บสิทธิ
ตามวรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน การจดัการ
ศึกษาอบรมขององคก์รวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
  จากบทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ซ่ึงไดสื้บทอด
เจตนารมณ์จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ในด้านการศึกษาไวอ้ย่าง
มัน่คงนั้นแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ท่ีก าหนดให้รัฐตอ้งให้ความส าคญัต่อการจดัการศึกษาเพื่อให้
เป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข รวมทั้งมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีสังคม  และประเทศชาติตอ้งการตลอดจนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มี
ศกัยภาพและมีความสามารถในการปรับตวัไดอ้ย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลก และ
สามารถแก้ไขปัญหา น าพาชีวิตให้บังเกิดความสงบสุข และน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้
เจริญกา้วหนา้อยูร่่วมกบัประชาคมโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี  มีความสง่างาม โดยจะเห็นไดจ้ากจากการ
ออกกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ  คือ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ไดสื้บ
ทอดเจตนารมณ์ดงักล่าวน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน โดยระบุเหตุผลในการประกาศใชก้ฎหมายฉบบัน้ีไวว้่า  
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก าหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนให้
เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ  
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้
และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข  สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาประเทศ  พฒันาวชิาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและ
วฒันธรรมของชาติ รวมทั้ งในการจัดการศึกษาของรัฐให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน  ตามท่ีกฎหมายบญัญติัและให้ความคุม้ครองการจดัการศึกษา
อบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ ทั้ ง น้ีใน หมวด 1 แห่ง
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พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดหลกัการไวใ้นมาตรา 8 วา่ การจดัการศึกษา
ให้ยึดหลกัดังน้ี (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน(2)ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา (3) การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมาตรา 9ได้
บญัญติัวา่ การจดัระบบ โครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษา ให้ยึดหลกัดงัน้ี (1) มีเอกภาพดา้น
นโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั (2) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา (4) มีหลกัการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาและการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา และ (6) การมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน 
องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน 
  ในส่วนของโรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยส าคญัท่ีสุดในการปฏิบติัการเพื่อให้นักเรียนได้มี
คุณภาพ  เป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพ  จึงเป็นหน่วยงานท่ีรัฐตอ้งเอาใจใส่
และใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมทุ่มเททรัพยากรในการบริหารจดัการ เพื่อให้โรงเรียนมีความเขม้แข็ง
ในการด าเนินภารกิจในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุเจตนารมณ์แห่งชาติไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยโรงเรียน
ท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ปวงชนชาวไทย ส่วนใหญ่แลว้ก็จะเป็นโรงเรียนในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีจ านวนรวมทั้งส้ิน ประมาณ 31,255  
โรงเรียน ในปีการศึกษา 2554 (ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2554) ซ่ึงกระจายอยูทุ่กภูมิภาคของประเทศ และ
โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดพ้บว่าในจ านวนโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยูน่ั้น ก าลงัประสบปัญหาท่ีทา้ทายส าคญัประการหน่ึง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน,  2554) คือ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากและมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี เน่ืองจาก
ประชากรวยัเรียนมีจ านวนลดลงและความนิยมของผูป้กครองท่ีต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนใน
เมือง ปัจจุบนัโรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนมากถึง 14,669 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.88 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด (ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2554) และการมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากดงักล่าว ท าให้
การจดัการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ กล่าวคือ เกิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งไม่คุม้ค่า มีขอ้จ ากดัดา้นการใชค้รู หรือไม่สามารถจดัครูไดค้รบชั้นและขาดแคลนส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยงัยืนยนัว่า จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการ
ด าเนินงานยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ โรงเรียนขนาดเล็กยงัคงใชง้บประมาณและทรัพยากรท่ีไม่คุม้ค่า 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการทดสอบระดบัชาติ ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับ 
โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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  จากปัญหาการจดัการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กดงักล่าว จึงมีความพยายามในการ
แก้ปัญหาท่ีท้าทายน้ีมาโดยตลอด โดยในระหว่างปี 2536-2546 มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กได ้ 
2,288 แห่ง แต่ก็ประสบกับการต่อต้านจากชุมชนและผูน้ าท้องถ่ินท่ีต้องการให้โรงเรียนเป็น
สัญลกัษณ์และศูนยร์วมของชุมชน นอกเหนือไปจากการมีวดั ดว้ยความผกูพนัท่ีกล่าววา่ ทุกชุมชน
ตอ้งมีบา้น วดั และโรงเรียนเป็นองคป์ระกอบหลกัรวมทั้งบางส่วนก็เกรงวา่ลูกหลานจะตอ้งไปเรียน
ไกลบา้นไม่ปลอดภยัและเป็นภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครองท่ีเพิ่มข้ึน และปี 2549 โรงเรียนขนาดเล็ก
จึงยงัคงจ านวนมากถึง 12,828 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดใน
ขณะนั้ น ดังนั้ นในปี 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ยกร่างแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ. 2551-2553 และยกระดับเป็นปัญหาสาธารณะ  
ระดบัชาติ  โดยการเสนอแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว  เขา้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้ น คือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้านโดยก าหนดไว้ 4  
ยทุธศาสตร์  คือ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  1    พฒันาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  2    พฒันาระบบการเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  3    เสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แข็งของโรงเรียน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  4    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา 
  แต่อยา่งไรก็ตาม  จ  านวนโรงเรียนขนาดเล็กก็ยงัเพิ่มจ านวนเป็น 13,915  โรงเรียน  
(ร้อยละ 43.73) ในปี 2551  จ  านวนโรงเรียนขนาดเล็ก  14,056 โรงเรียน (ร้อยละ 44.61) ในปี 2552 
และจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 14,397 โรงเรียน (ร้อยละ 45.82) ในปี 2553 และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัยอมรับวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียน
ขนาดเล็กทุกช่วงชั้ นและในทุกพื้นท่ี  มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ต ่ากว่านักเรียนจาก
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  และยงัมีนกัเรียนในสัดส่วนท่ีตอ้งปรับปรุงสูงกวา่ทุกชั้นโดย
แม้ว่าในปีงบประมาณ 2552 มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบคละชั้น จ  านวน 800 
โรงเรียน  ซ่ึงมีการฝึกอบรมครู  ผูบ้ริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศกใ์นเดือนพฤษภาคม  จดัพนกังาน
ธุรการ  จดัคอมพิวเตอร์  จดัสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ ์และจดัค่าพาหนะให้กบัโรงเรียน
ตน้แบบและส่งเสริมให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่งไดจ้ดัท าแผนพฒันาโรงเรียนขนาด
เล็กตามบริบทของตนเอง 
  นอกจากน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ.  2553 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดพ้ฒันาโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบของการยกระดบัศูนย์
การเรียนรู้ จ  านวน 4,000 โรงเรียน โดยจดัสรรงบประมาณส าหรับซ่อมแซม ปรับปรุงห้องสมุด
พร้อมครุภัณฑ์ การจัดหาหนังสือ ส่ือมุมหนังสือในห้องเรียน รวมทั้ งการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรียน จ านวน 4,000 โรงเรียน  และยงัปรับปรุงพฒันาโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนคละชั้น 
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จ านวน 3,640 โรงเรียน และจัดซ้ือรถส าหรับการน านักเรียนมาเรียนรวมกันจ านวน 243 คัน  
ส าหรับโรงเรียนศูนยก์ารเรียนรู้ 243 แห่ง รวมทั้งไดจ้ดัสรรค่าพาหนะนกัเรียน 10 บาทต่อคนต่อ 
150 วนั ใหก้บัอีก  182  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
  จากปัญหาดงักล่าว  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเ้ปิดยทุธศาสตร์ 
เชิงรุกในปี 2554  โดยก าหนดเป้าหมายภายในปีการศึกษา  2561 จ  านวนโรงเรียนขนาดเล็กจะตอ้ง
ลดลง ร้อยละ 50  โดยแบ่งเป็น 3  ระยะดงัน้ี 
  ระยะท่ี  1  ปีการศึกษา  2554 – 2556 
   ภายในปีการศึกษา  2556  จะสามารถรวมโรงเรียนได้ จ  านวน 5,627 โรงเรียน 
โดยใหเ้ร่งรัดด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ดงัน้ี 
    1.  ภายในปีการศึกษา 2554 รวมโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน  
จ านวน  581  โรงเรียน 
    2. ภายในปีการศึกษา  2555  รวมโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียน ไม่เกิน 40 คน  
จ านวน  1,964  โรงเรียน 
    3. ภายในปีการศึกษา  2556  รวมโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียน ไม่เกิน 60 คน  
จ านวน  3,082 โรงเรียน 
  ส าหรับโรงเรียนท่ีมีจ านวน 61 – 120 คน หากมีความพร้อมสามารถด าเนินการรวม
โรงเรียนได ้
  ระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 – 2559 
   ภายในปีการศึกษา 2559 รวมโรงเรียนท่ีมีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 100 คน จ านวน 
6,395 โรงเรียน อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 
  ระยะท่ี  3 ปีการศึกษา  2560 – 2561 
   ภายในปีการศึกษา  2561 รวมโรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน จ านวน  
2,372 โรงเรียน อยา่งนอ้ยร้อยละ 50 
  จากการท่ีปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กดงัท่ีได้ล าดบัมา จะพบว่า เป็น
ปัญหาของการบริหารจดัการทางสาธารณะ  เพราะการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเป็นบริการของ
รัฐ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการใหบ้ริการในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ก็มิไดเ้ป็น
การจ ากดัแต่เพียงหน่วยงานของรัฐเท่านั้น  แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  
ยงัก าหนดให้มีการส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อให้การ
จดัท าและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนดว้ย  นอกจากน้ีในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ยบุรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  ประมาณ 5,627 โรงเรียนในปีการศึกษา 2554 – 2556  นั้น อาจจะกระทบ
ต่อสิทธิการเขา้ถึงบริการทางดา้นการศึกษาของรัฐหรือความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาของ
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ประชาชนได้ด้วย  ดงัมาตรา  49  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 ท่ี
บญัญติัใหบุ้คคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีคุณภาพ และในขณะเดียวกนัหากปล่อยให้ปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
ยงัคงยดืเยือ่เป็นปัญหาเร้ือรังต่อไปก็กลายเป็นปัญหาดา้นงบประมาณของรัฐ และการบริหารจดัการ
ทรัพยากรของประเทศท่ีไม่คุม้ค่าและสูญเสียไปกบัปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก จึงส่งผลต่อการบริหาร
อตัราก าลงัครูของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปดว้ย และประการส าคญัท่ีสุด
คือปัญหาในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงก็เป็นผลให้เกิดความ
เสียเปรียบหรือดอ้ยโอกาสในการไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมีคุณภาพ ส าหรับเด็กในชุมชนท่ีมี
โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นอาศยัอยูด่ว้ย 
  หากวิเคราะห์เก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด  2  มาตรา  10  ซ่ึงมีขอ้ความวา่ “การจดัการศึกษา ตอ้งจดัให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกนั  ในการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้
อยา่งทัว่ถึง  และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”  จากขอ้ความดงักล่าวจะเห็นวา่ รัฐมีภาระท่ีจะตอ้ง
จดัการศึกษาให้กับเด็กในวยัเรียนทุกคน โดยมีโอกาสเสมอกนัและไม่เก็บค่าใช้จ่าย การด าเนิน
นโยบายยุบรวมโรงเรียนเน่ืองจากปัญหาดา้นคุณภาพและค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  จึงอาจเป็นเร่ืองท่ีขดัแยง้ต้อข้อบัญญัติตามกฎหมาย และนับเป็นการด าเนินการใน
ลกัษณะท่ีเป็นมุมมองของทางราชการท่ีจะสั่งการจากระดบับนสู่ระดบัล่าง (Top  down) เพียงอยา่ง
เดียว  ซ่ึงขาดการน าขอ้มูลความเป็นจริงจากระดบัปฏิบติัไปร่วมพิจารณาประกอบในการก าหนด
นโยบาย  ดงันั้นหากจะพิจารณาถึงการด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ และคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีผ่านมาทั้งหมดจะพบว่าเป็นการพิจารณาจากมุมมองของส่วนราชการเพียงอย่างเดียว  
โดยพิจารณาจากตวัแปรเร่ืองค่าใชจ่้ายทางการศึกษา ท่ีโรงเรียนขนาดเล็กทีค่าใชจ่้ายสูงกวา่โรงเรียน
ขนาดใหญ่  แต่หากมองโรงเรียนขนาดเล็กในฐานะองคก์รทางการศึกษาท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
แลว้  ชุมชนซ่ึงถือเป็นองค์ประกอบทางสังคม  ท่ีอยู่ในระดบัล่างสุดซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
(Stakeholders) กบัการบริหารจดัการและรับบริการทางการศึกษา จากโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ใน
พื้นท่ี  ก็น่าจะมีส่วนร่วมในการก าหนดหรือเสนอแนะ นโยบาย ในการด าเนินการหรือบริหาร
จดัการโรงเรียนขนาดเล็ก  ใหห้น่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายไดรั้บทราบในลกัษณะจาก
ระดบัล่างสู่ระดบับน(Bottom  up)  เช่นเดียวกนั 
  การจดัการศึกษาภายใตก้ารด าเนินงานของรัฐในช่วงท่ีผา่นมา  แทบจะไม่เปิดโอกาสให้
ชุมชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ทั้งๆ ท่ีชุมชนถือเป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders)  
โดยตรงกับการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้ งอยู่ในพื้นท่ี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งคืนสถานภาพในดา้นน้ีให้แก่ชุมชน ซ่ึงอาจจะท าไดโ้ดยการตรากฎหมาย หรือก าหนดเป็น
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นโยบายอยา่งชดัเจนเพื่อมารองรับใหชุ้มชนไดมี้บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบและศกัด์ิศรีเท่าเทียม
กบัรัฐในการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุตรหลานของตนและคนอ่ืนๆ  
(วชิิต  นนัทสุวรรณ  และจ านง  แรกพินิจ, 2539) 
 การวิพากษว์ิจารณ์ความลม้เหลวของการจดัการศึกษาในช่วงเวลาท่ีผา่นมาน้ี ไดก่้อให้เกิด
กระแส  คืนการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อชุมชนจะไดก้ลบัเขา้มามีบทบาทในการบริหารและจดัการศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติและตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงกระแสความคิดท่ีกล่าวน้ีส่งผล
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาของรัฐจะตอ้งปรับแนวคิดในการบริหารจดัการศึกษาในการ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานั้น ภาครัฐจะตอ้งเปิดใจให้
กวา้งเพื่อยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง หลากหลาย ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งพฒันาศกัยภาพ ของ
โรงเรียนและศกัยภาพของชุมชนให้มีความพร้อมท่ีจะบริหารจดัการโรงเรียนในชุมชนร่วมกับ
ภาครัฐได ้ เม่ือเรามองประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนแลว้ ไดมี้นกัการศึกษาหลาย
ท่านไดเ้สนอแนวความคิดวา่  โรงเรียนและชุมชนควรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในฐานะท่ีเป็น
องค์ประกอบทางสั ง คมด้ว ยกันโรง เ รี ยนไม่ ส าม ารถด า ร งอยู่ อ ย่ า ง เ ป็น เอก เทศได ้ 
(วิ ชิ ต  นันทสุวรรณ และจ านง  แรกพิ นิจ ,2539)ซ่ึ ง ใน เ ร่ือง น้ี  ถวิล   ม าตร เ ล่ี ยม (2544) 
ไดเ้สนอแนะมุมมองวา่  ระบบโครงสร้างหลกัของการพฒันาประเทศ น่าจะประกอบดว้ยโครงสร้าง
หลกั 4โครงสร้าง  คือ  ระบบการศึกษา  ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม
และวฒันธรรม 
  ดงันั้น  ปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กจึงเป็นปัญหาท่ีทา้ทาย และตอ้งหา
ทางออกอยา่งเหมาะสมท าอยา่งไรจึงจะสอดคลอ้งกบับริบทของกฎหมายและบริบทดา้นสังคมและ
ชุมชน ผูว้ิจยัจึงสนใจและตอ้งการศึกษาวิจยัในปัญหาสาธารณะท่ีส่งผลต่อสังคมและชุมชนอย่าง
ส าคญั ว่าควรจะใชห้ลกัการบริหารจดัการอย่างไร โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน  ตามหลกัการปกครอง การกระจายอ านาจและหลกัการมีส่วนร่วม เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี  2)   
พ.ศ. 2545 อยา่งไร 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

  1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพ ปัจจุบนัและปัญหาของการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  1.2.2  เพื่อศึกษารูปแบบในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมี
ส่วนร่วมท่ีผา่นมาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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  1.2.3  เพื่อสังเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
1.3  สมมติฐำนกำรวจัิย 

  รูปแบบในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนัยงัไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางท่ีสู่การ
เปล่ียนแปลงต่อการบริหารจัดการการศึกษาในอนาคตได้ เน่ืองจากนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตอ้งปรับเปล่ียนไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมยั 
รวมถึงวฒันธรรมประจ าทอ้งถ่ินในแต่ละภาค 
  
1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 

  การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ผูว้ิจยัศึกษาเร่ืองนโยบาย การบริหารจดัการตามกรอบภารกิจของโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจ าแนกเป็น 4  ดา้น คือ 
 

   1. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
   2. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
   3. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
   4. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
  ทั้งยงัศึกษาเร่ืองงบประมาณ รวมถึงค่านิยมและวฒันธรรมของชุมชนซ่ึงโรงเรียนตั้งอยู่
โดยแต่ละภาคท่ีมีบริบทแตกต่างกนั 
 
1.5  ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

  การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาไวด้งัน้ี 
  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การเปล่ียนแปลง นโยบายการบริหารจดัการ 
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  
  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาด
เล็กแบบมีส่วนร่วม 
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1.6  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเลก็แบบมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของ โรงเรียนในสังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

 
 
 
  

   

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพประกอบที ่1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                            

ชุมชน 

องคก์รปกครอง        
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ดา้นนโยบาย 
 

ดา้นการบริหารจดัการ 

ดา้นงบประมาณ 

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

 

รูปแบบ 

การบริหารจดัการ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
ท่ีพึงประสงค ์
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1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1.5.1 ไดรั้บทราบสภาพปัญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  1.5.2  ไดศึ้กษารูปแบบในการแกปั้ญหาการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  1.5.3  ไดส้ังเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  1.5.4  น าผลการศึกษาวิจยัไปก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  1.5.5  น ารูปแบบท่ีไดจ้ากการวจิยัไปปรับปรุงและพนันาแผนยทุศศาสรร์ การแกปั้ญหา
โรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินร่อไป  
 
1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 นโยบายการศึกษา หมายถึง แนวทาง มารรการ วิศีการ หรือยุทศศาสรร์ท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
จดัการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นรน้ 
 การบริหารจัดการ   หมายถึง  การบริหารโรงเรียนภายใรก้ฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ของ
ราชการ และการจดัการโรงเรียน  และไดใ้ชเ้ทคนิคในการจัดการท่ีหลากหลายรูปแบบโดยค านึงถึง
คุณภาพการจดัการศึกษา  จากทั้งการบริหารและการจดัการเป็นหลกัการส าคญั 
 การบริหารงานวชิาการ หมายถึง การปฏิบริังานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน เก่ียวกบั
การพนันาหลกัสูรรสถานศึกษา การพนันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพนันาคุณภาพการศึกษา การพนันาส่ือนวรักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา การพนันาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การพนันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องคก์ร และหน่วยงานอ่ืนท่ีจดัการศึกษา รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการพนันา
งานวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
 การบริหารงบประมาณ  หมายถึง การปฏิบัริงานในหน้าท่ีผู ้บริหาร การจัดหา
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การรรวจสอบ ริดราม ประเมินผล การรายผล การใชเ้งินและ
ผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
บญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
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 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การปฏิบริังานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน เก่ียวกบั
การวางแผนอัรราก าลัง การก าหนดร าแหน่ง การสรรหา การบรรจุแร่งรั้ ง การเสริมสร้าง
ประสิทศิภาพการปฏิบริัราชการ การประเมินผลการปฏิบริังาน การพิจารณาความดีความชอบ การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การรักษาวนิยัและการด าเนินการทางวนิยั การออกจากราชการ 
 การบริหารทั่วไป หมายถึง การปฏิบริังานในหน้าท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานศุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การพนันาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ การประสานงาน และการพนันาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบในการ
บริหารงานและการพนันาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ 
ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานทัว่ไป   การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม การจดัท า
ส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การส่งเสริมประสานงานด้านการจดัการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และรามอศัยาศยั การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การ
ประชาสัมพนัศ์งานการศึกษา การส่งเสริม สนบัสนุนประสานงานดา้นการจดัการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การประสานงานราชการกบัจงัหวดั เขร
พื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ การจดัระบบควบคุมภายในหน่วยงาน และงานท่ีไม่ไดร้ะบุไว้
ในงานอ่ืน  
 งบประมาณ  หมายถึง การจดัสรรงบประมาณของรัฐในการด าเนินการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอร่อการปฏิบริัรามนโยบาย 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การเปิดโอกาสหรือ
ส่งเสริมให้ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีพฤริกรรมร่วมในการจดัการศึกษา การด าเนิน
ภารกิจหลกัของโรงเรียน หรือ การเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน  ทั้งท่ีโรงเรียน  บา้น และ/หรือ  แหล่งเรียนรู้
ร่างๆ 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  หมายถึง  การบริหารจดัการให้ชุมชนและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ รรวจสอบประเมินและปรับปรุง เพื่อพนันา
โรงเรียนขนาดเล็ก รามภารกิจงานใน 4 ดา้น คือ  ดา้นการบริหารงานทัว่ไป  ดา้นการบริหารงาน
วชิาการ  ดา้นการบริหารงานงบประมาณและดา้นการบริหารงานบุคคล  
 การร่วมงานกบัชุมชน  หมายถึง  ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการในการบริหารจดัการโรงเรียน  เพื่อช่วยจดัหาแหล่งทรัพยากรและบริการร่างๆใน
ชุมชนท่ีจะช่วยส่งเสริมร่อกิจกรรมการจดัการศึกษา 
 ทศันคติต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกในทางท่ีดี
หรือไม่ดีของผูบ้ริหาร  และครูร่อการท างานร่วมกนัระหวา่งชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการบริหารจดัการโรงเรียน 
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 วัฒนธรรมของท้องถิ่น  หมายถึง ความภาคภูมิใจของประชาชนและทอ้งถ่ินในแร่ละ
ภาคท่ีมีบริบทแรกร่างกนั ร่อวนันศรรมและความเช่ือซ่ึงถูกปลูกฝังมาเป็นเวลานาน ให้มีความรัก
และนิยมชมชอบร่อทอ้งถ่ินของรน 
 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเลก็ หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่ีปฏิบริัหนา้ท่ีบริหารจดัการ 
และด าเนินภารกิจหลกัของโรงเรียน 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง บุคลากรของชุมชน หน่วยงานราชการ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบริัและก าหนดรูปแบบร่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็กร่วมกนั 
 ชุมชน  หมายถึง  บุคคล  หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงาน
เอกชนและสถาบนัร่างๆ ท่ีรั้งอยูใ่นชุมชนในเขรบริการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ผู้น าชุมชน หมายถึง ผูด้  ารงร าแหน่ง ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สารวรัรก านนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
ประศานชุมชน หรือผูน้ าทางศาสนา หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีอยู่ชุมชน ซ่ึงเป็นท่ีรั้งของโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการเลือกรั้งจาก
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น มีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการบริการสาศารณะรามกฎหมาย  เพื่อ
ประโยชน์สุขของชุมชนในท้องถ่ินนั้ น ปัจจุบันราชการส่วนท้องถ่ิน มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพทัยา  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และองคก์าร
บริหารส่วนร าบล (อบร.) 
 โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 1-2 และช่วงชั้นท่ี 1 -3 ท่ีมีจ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 120  คน 
 รูปแบบที่พึงประสงค์ หมายถึง ผลของการศึกษาวิจัยท่ีทราบถึงสภาพปัญหา และ
รูปแบบในการแกปั้ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้บรรลุถึงผลของการวิจยัโดยน าไปสู่เป้าหมายใน
การสังเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อมาปรับปรุงและจดัท าแผนยุทศศาสรร์ในการแก้ไขปัญหา
ของการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 

 


