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หัวขอวิทยานพินธ การจัดการคณุภาพการศกึษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 

ช่ือผูเขียน สุปราณ ี     วีชะรังสรรค 
อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยธุยา 
สาขาวิชา การจัดการการศึกษา 
ปการศึกษา 2553 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey   Research)  มีวัตถุประสงคในการวิจัย

เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน   2) เปรียบเทียบสภาพการจัดการคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเอกชน   3) ศึกษาปญหา  และขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการดําเนินงานการจัดการ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  กลุมประชากรในการวิจัย คือ  ผูบริหาร  
ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา           
ในโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  จํานวน 38 โรงเรียน  กลุมตัวอยาง  
จํานวน 114  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบวา 
1. สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรปราการ  เขต 1  โดยรวมมีการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 

1.1 ดานบริหารการศึกษา โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
มาก โดยโรงเรียนมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร  
มีแผนปฏิบัติการประจําป มีกิจกรรมที่สอดคลองกับทุกแผน มีคําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจน มีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ และมีตัวบงชี้ความสําเร็จที่ชัดเจน 

1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับมาก โดยโรงเรียนมีโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสราง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลาง และโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอัน 
พึงประสงคของผูเรียน 
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1.3 ดานการจัดกิจการนักเรียน  โดยรวมมีสภาพความเปนจริงการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับมากที่สุด โดยโรงเรียนมีการสงเสริมใหนักเรียนมีรับผิดชอบและมีระเบียบ
วินัย มีการจัดกิจกรรมนักเรียนที่มุงเนนสงเสริมดานทักษะคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ 
พึงประสงคอยางหลากหลาย  สอดคลองกับความสนใจและเหมาะสมกับวัย  มีการกําหนด
กฎระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนอยางชัดเจน  และมีผูรับผิดชอบโดยตรง 

2. การเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนกับสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบความแตกตาง
โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการจัดการคุณภาพโรงเรียนอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง  
และโรงเรียนขนาดใหญ 

3. ปญหา  และขอเสนอแนะ  ในการจัดการคุณภาพการศึกษา 
3.1 ผลการศึกษาปญหา  ในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  ใน

เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  นั้นพบปญหาในการจัดการคุณภาพการศึกษาไมมากนัก  
โดยดานการบริหารการศึกษา  พบปญหาในเรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร การประสานงาน 
และการมอบหมายงานที่ไมชัดเจน  สวนดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนพบปญหา
เกี่ยวกับบริเวณพื้นที่จํากัดไมสามารถเอื้ออํานวยและสงเสริมการสรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับ
ความตองการของนักเรียน  สวนดานการจัดกิจการนักเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการจัดการแนะแนวที่ยัง
ไมครบถวนทุกดาน  

3.2 ขอเสนอแนะการจัดการคุณภาพการศึกษา  ผลการศึกษาพบวาขอเสนอแนะใน
แตละดาน คือ ดานบริหารการศึกษา  พบวาสวนใหญมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจในการจัดการคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมใหรวมกันวิเคราะห  กําหนด
เปาหมาย  และวิธีพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมี
ขอเสนอแนะวาครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูโดยใหสอดคลองกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียนเพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่  ทั้งยังสามารถ
เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจะทําใหสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได  และดานกิจการนักเรียน  มีขอเสนอแนะวาควรจัดบริการแนะแนว
นักเรียนครบทุกดานทั้งดานการศึกษา  อาชีพ  และดานอื่นๆ  
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ABSTRACT 

 
The purposes of this descriptive research were: 1. To study the state of educational 

quality management of private schools in Samutprakan  Educatonal  Area 1, 2. To study problems 
and suggestions for the process of educational quality management, and 3. To compare 
educational quality management among different school size.  Samples used in the study were 
composed of school administrators, administrator-assistants and heads of academic affairs or 
teachers working for educational quality with the total of 114 in 38 private schools in 
Samutprakan Educational Area 1.  The research instruments were questionnaires. 

The results of the study were as follows: 
1. The educational quality management in private schools in Samutprakan 

Educational Area 1 was at the  high level in overall, with  details described that: 
1.1 In education administration, the level of educational quality management 

was high. The schools clearly had organization management charts, blue-print-administration 
structure, annual plans, activities correlated to the plans, job descriptions and responsibility 
charts, development plans, strategic plans and indicators of achievement. 

1.2 In curriculum and learning management in general, the level of educational 
quality management was high.  The schools had curriculum structures in accordance with basic 
education curriculum, learning contents relating to the core curriculum and the curriculum 
structures served school vision, mission and learners’ prospective characters. 

1.3 In student activity, the level of educational quality management was the 
highest.  The schools encouraged their students in responsibility and discipline.  Student activities 

DPU



 ฉ 

were focused on ethical and moral skills and other characters according to students’ interest and 
maturity.  There were rules and regulations for students and those who were responsible for that. 

2. In comparing school sizes; small-size schools had less educational quality 
management than medium and large-size schools. 

3. Problems and suggestions in educational quality management were as follows:  
3.1 There were few problems in schools in is study.  In administration, some 

problems were on decentralization, cooperation, and job description.  In curriculum and learning 
management, schools had limited space to cope with learning activities and students’ requirement.  
In activity, student counseling and consulting were to be expanded to cover fields of study. 

3.2 Suggestions in each area were that: In administration, school staff should be 
regularly trained in educational quality management, analytical skills, target oriented skills and 
educational quality development methods.  In curriculum and learning management, students 
should have more chance to take part in learning activity in order to encourage them to be self-
learners and be able to apply to  real life situation.  In student activity, counseling services should 
be provided to students in all fields, such as education, career and others. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา วาเปนการกระจายอํานาจการบริหาร
การจัดการศึกษา   เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) ซ่ึงการดําเนินการใหบรรลุตามหลักการดังกลาวนั้น
จําเปนตองสรางความรูความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูทั้งภาครัฐและเอกชน ผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน
ยุทธศาสตรหลักในการสรางกลไกและเปนพลังขับเคลื่อนในการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกระจายอํานาจใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางความ
เขมแข็ง สรางความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่และสรางความเชื่อมั่นใหทุกฝายสามารถ
ปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการศึกษาเปนกระบวนการที่มี
องคประกอบหลายประการ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย การ
จัดการศึกษาจึงเปนความจําเปนที่ ทุกประเทศตองดําเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพประชากร และ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแขงขันระหวางประเทศ 

การจัดการศึกษาเปนกระบวนการอยางเปนระบบ  มีเปาหมายชัดเจน คือการพัฒนา
คุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาจะเปนดานรางกาย จิตใจ สติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิดความ
ประพฤติปฏิบัติ  ฯลฯ  โดยคาดหวังวาคนที่มีคุณภาพจะทําใหสังคมมีความมั่นคง  สงบสุข 
เจริญกาวหนาทันโลก แขงขันกับสังคมอื่นในเวทีระหวางประเทศได คนในสังคมมีความสุข  มี
ความสามารถประกอบอาชีพการงานอยางมีประสิทธิภาพ และอยูรวมกันไดอยางสมานฉันท  การ
จัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา หรือตาม
อัธยาศัย ยอมขึ้นกับความเหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมายแตละกลุมที่แตกตางกันไป โดยที่  การ
จัดการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองดําเนินไปอยาง
ตอเนื่อง มีบุคคลและหนวยงานที่รับผิดชอบเขารวมดําเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีการ
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ดําเนินการ มีทรัพยากรตางๆ สนับสนุน และตองมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่
เที่ยงตรงและเชื่อถือไดดวย ทั้งนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษาไดแกผูที่ไดรับการศึกษา สวนผลลัพธ
หรือผลสะทอนสุดทายคือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสภาพสังคมที่พึงประสงค 

ดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่วา  
“...งานดานการศึกษาเปนงานสําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและ

ความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยูกับการศึกษาของชาติเปนขอใหญ ตามขอเท็จจริงที่
ทราบกันดีแลว ระยะนี้บานเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทั้งมีสัญญาณ
บางอยางเกิดขึ้นดวยวาพลเมืองของเราบางสวนเสื่อมทรามลงไปในความประพฤติ
และจิตใจ ซ่ึงเปนอาการที่นาวิตก ถาหากยังคงเปนอยูตอไปเราอาจจะเอาตัวไมรอด 
ปรากฏการณเชนนี้ นอกจากเหตุอ่ืนแลวตองมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาดวยอยาง
แนนอน เราตองจัดงานดานการศึกษาใหเขมแข็งยิ่งขึ้น...” (อางอิงจากวารสาร
มหกรรมวิชาการการศึกษาเอกชน, 2552)  

พระราชดํารัสดังกลาวเปนขอสรุปที่มีความสําคัญอยางยิ่งของการศึกษาในการ
พัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จึงหันมาเนนในเรื่องของการ
พัฒนาคน หรือยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับ หลักการ แนวคิด และกรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศักดิ์ สินธุรเวชญ  (2542: 149)  ที่กลาววา การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ คุณภาพทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจสําคัญยิ่งและคุณภาพทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งจะ
มาจากการไดรับการศึกษา ในขณะที่สังคมโลกที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดใหความสําคัญของคุณภาพของคนในชาติ 
โดยมีความเชื่อวาหากคนไดรับการพัฒนา ไดรับการศึกษาที่ดีที่สุดมีคุณภาพมากที่สุด จะ
สามารถชวยพัฒนาการเมือง พัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศชาติเปน
ภาพรวมตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542: 6) สรุปไดดังนี้ 

“การปฏิรูปการเมืองไทยไมมีวันสําเร็จได ถาคนในสังคมมีระดับคุณธรรมและ
วัฒนธรรมต่ําทราม” 

“เศรษฐกิจของประเทศไทยไมมีทางแจมใส ถาคุณภาพคนและคุณภาพแรงงานยัง
ออนลา” 

“ความยากจนของประชาชนไมมีกองทุนใดมาเติมเต็มไดพอ ถาขาดกองทุนเพื่อ
พัฒนาการศึกษา” 
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“การแขงขันในสังคมโลกยากที่ไทยจะมองเห็นชัยชนะ หรือแมแตจะวิ่งตามทัน 
ถาการศึกษาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยียังลาหลัง”  

สอดคลองกับคํากลาวของนักการศึกษาสหรัฐอเมริกาชื่อ Ernest L. Boyer (1985)  
ที่กลาวเอาไววา “ความเขมแข็งของสหรัฐอเมริกาไมไดฝากไวกับเทคโนโลยี แตฝากไวกับศักยภาพ
ของอนุชนรุนตอไป การศึกษาจึงเปนกองทุนสําหรับอนาคตของชาติ” (จิตรลดา ศิริรัตน และคณะ, 
2546: 2) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 4 ไดนิยามคํา “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม  
การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547:2)  

สรุปไดวา การศึกษามีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาคนใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
คุณภาพ การศึกษามีหนาที่เตรียมคนใหสามารถแกปญหาหรือพัฒนาสังคม การศึกษามีหนาที่เตรียม
คนใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมยุคโลกาภิวัฒนซ่ึงเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิต ดังนั้นบทบาทภาระหนาที่ของการศึกษาจึงเปนกุญแจ
สําคัญที่จะทําใหคนประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม
ปจจุบันและในอนาคต 

ที่ผานมากระบวนการศึกษาไทยยังทําหนาที่ไดไมสมบูรณในการพัฒนาคุณภาพ
ประชากร ไดรับการวิพากษวิจารณหลายดานไมวาจะเปนดานเอกภาพในการจัดการศึกษา ดาน
คุณภาพมาตรฐานหรือรูปแบบวิธีการศึกษา ซ่ึงสงผลตอเนื่องถึงคุณภาพผูเรียน ดังปรากฏให
ประจักษ จากประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยในปพ.ศ. 2542 ต่ํากวาประเทศเพื่อนบานอยาง
มาเลเซียถึง 2 เทา และเปน 7 เทาของสหรัฐอเมริกา หรือจากผลการจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทยก็มีพัฒนาการต่ําลงเรื่อยๆ โดยในป พ.ศ.2540 อยู
ในอันดับที่ 32 พ.ศ. 2541 อันดับที่ 43 พ.ศ. 2542 อันดับที่ 46 และในป พ.ศ. 2543 อยูในอันดับที่ 47 
ซ่ึงเปนอันดับเกือบสุดทาย สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ยังต่ํากวาประเทศตางๆ
อยางชัดเจน  (จิตรลา ศิริรัตน และคณะ, 2546: 2)  และจากรายงานการศึกษาไทยในเวทีโลก  พบวา 
นักเรียนไทยมีความออนดอย เมื่อเทียบกับนานาชาติรวมทั้งประเทศในเอเชียดวยกัน ทั้งในดานการ
เรียนรูตามหลักสูตร โดยเฉพาะการอาน คณิตศาสตร และการแกปญหา โดยนักเรียนไทยไดคะแนน
อยูในกลุมต่ํา ในขณะที่เกาหลี ญี่ปุน ฮองกง ไดคะแนนอยูในกลุมสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน 
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การอาน พบวา ไทยมีทักษะดานการคนหาสาระจากขอความที่อานคอนขางต่ํากวาดานอื่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2549: ฌ) 

สรุปไดวา คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยยังอยูในภาวะถดถอย สงผลกระทบตอ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนไมเนนกระบวนการให
ผูเรียนไดพัฒนาการคิด วิเคราะห การแสดงความคิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทําให
ผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัยและใฝหาคําตอบ กระบวนการเรียนรู เรียนแตวิชา รูแตหนังสือ 
ชีวิตนักเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ถูกลอมกรอบดวย
ตารางสอนและหองเรียน ครูยังเปนผูมีอํานาจ มีความรูมากที่สุดในกระบวนการเรียนรู ผูเรียนมี
หนาที่และปรับตัวใหสอดคลองกับเนื้อหาและวิธีการสอนของครู สัดสวนการฝกคิดวิเคราะห  
การฝกปฏิบัติ และการอบรมบมนิสัยยังมีนอยกวาการทองเนื้อหา สถานศึกษาจึงไมเปนโรงเรียนเพื่อ
การเรียนรูของผูเรียนแตมีสภาพเปนโรงสอน 

การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การศึกษาเปนฝายผลิตบุคลากรในสาขาตางๆ เพื่อปอนใหแกทุกวงการและทุกภาค
ของการพัฒนาการศึกษานั้นนอกจากจะทําหนาที่ผลิตกําลังคนใหมีคุณสมบัติตามความตองการของ
ผูใชเพื่อตอบสนองการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแลว ยังตองฝกคนใหเกิดการเรียนรูและเกิด
ทักษะ สามารถนําความรูไปปรับใหเขากับสังคม ดวยภาระอันหนักเชนนี้ประกอบกับการเพิ่มอยาง
รวดเร็วของประชากรในชวงที่ผานมา รัฐโดยลําพังไมสามารถจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางหลากหลายและทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่รัฐไมสามารถจัด
ไดหรือไดไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากขอจํากัดของรัฐในดานทรัพยากรทั้งดานงบประมาณและดาน
บุคลากร รัฐจึงไดเปดโอกาสใหเอกชนที่มีความสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามาก
ยิ่งขึ้น 

การสนับสนุนใหเอกชนเขามาชวยจัดการศึกษาทุกระดับ เปนเจตนารมณของรัฐที่
ปรากฎชัดเจนมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนย้ําถึงการใหความสําคัญ
กับการจัดการศึกษาของเอกชน นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลปจจุบันไดระบุไวชัดเจนเชนเดียวกัน 

การจัดการศึกษาของภาคเอกชนมีการพัฒนาการมายาวนานเริ่มจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร มีการตั้งโรงเรียนราษฎรแหงแรกในป พ.ศ. 2394 ซ่ึงเปน
โรงเรียนของนางแมททูน (Mrs.Mattoon) มิชชันนารีชาวอเมริกัน  หลังจากนั้นการจัดการศึกษาของ
เอกชนจึงเริ่มมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ปจจุบันโรงเรียนเอกชนไดดําเนินการใตบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  มาตรา 81  ที่ไดกําหนดใหรัฐตองสงเสริม
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และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรมและรัฐบาลยังไดกําหนดนโยบายดาน
การศึกษา โดยสนับสนุนใหเอกชน องคกรวิชาชีพและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามามีสวน
รวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหสถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารการ
จัดการอยางมีคุณภาพ เนนบทบาทของรัฐในการสงเสริมและสนับสนุน นอกจากนั้นการดําเนิน
กิจการของโรงเรียนเอกชนจะตองมุงเนนคุณภาพเปนหลัก คือ จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการคือ ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจสอดคลองกับแนวนโยบายและแผน รวมทั้งหลักสูตรที่กําหนด 

จากการศึกษาสภาพปจจุบันของการศึกษาเอกชนจะเห็นวา ปจจุบันนี้สถานศึกษาเอกชน
กําลังประสบปญหาในหลายประการ พอจะสรุปได 2 ประเด็นใหญๆ คือ ปญหาจากปจจัยภายนอก 
ไดแก นโยบายของรัฐ สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป การขยายตัวของโรงเรียนรัฐบาลตลอดจนความ
นิยมของผูปกครอง สวนปญหาจากปจจัยภายในนั้น ไดแก สถานภาพทางการเงินของโรงเรียน 
จํานวนนักเรียนที่ลดลง บทบาทของผูบริหารและครูอาจารยในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
ประเด็นเรื่องขวัญและกําลังใจของครู โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามความมุงแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
ซ่ึงถือเปนเรื่องที่สําคัญอันดับแรก ในการพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมดานการจัดการเรียนการ
สอนทัดเทียมกับโรงเรียนของรัฐ และความเชื่อมั่นศรัทธาในหมูผูปกครองที่จะสงบุตรหลานเขามา
รับบริการการศึกษา 

สถานศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีทั้งส้ิน 81 โรงเรียน ซ่ึงสถานศึกษา
เหลานี้นับวามีบทบาทสําคัญมากตอประชาชนในชุมชนและสังคม เนื่องจาก จังหวัดสมุทรปราการ 
พื้นที่โดยรวมสวนใหญมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร ทําเลที่ตั้งเหมาะสมกับการเปนเมือง
อุตสาหกรรม มีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 3,670 แหง มีการอพยพ
เคลื่อนยายเขาออกของประชากรจากชุมชนหลายแหงอยูตลอดเวลา ในป พ.ศ. 2550 มีประชากร
ทั้งส้ิน 782,578 คน  ประชากรในวัยเรียนอายุ  (3 - 17 ป)  จํานวน 168,810 คน  มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 
174 แหง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1,2549: 8) ดังนั้น โรงเรียนเอกชนใน
สมุทรปราการ จึงมีบทบาทสําคัญ ในการแบงเบาภาระของรัฐ และของผูปกครองในการใหบริการ
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อจะไดทราบขอมูลท่ีถูกตองชัดเจน สําหรับใชเปนแนวทาง ในการใหการ
สนับสนุน และสงเสริมการจัดการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชนใน เพื่อใหเปนไปตาม
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เจตนารมณและจุดมุงหมายแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  และผลที่ไดก็คือผูเรียนที่เปนคนที่มีคุณภาพของสังคมนั่นเอง 

 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 ดานการบริหารการศึกษา ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดาน
การจัดกิจการนักเรียน 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จําแนกตามขนาด
โรงเรียน 

1.2.3 เพื่อศึกษา ปญหา และ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชน 
 
1.3 การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  และหลักเกณฑที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนไดกําหนดไว  รวมทั้งงานวิจัยที่ เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดัง
รายละเอียดในหนา  53  และหนา  54 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ดานเนื้อหา การวิจัยมุงศึกษาสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน          
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนดไว  รวม 3 ดาน  ประกอบดวย  1)  ดานบริหารการศึกษา 2)  ดานหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน  และ 3)  ดานการจัดกิจการนักเรียน 

1.4.2 กลุมประชากร 
กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย คือ โรงเรียนเอกชน ผูใหขอมูล ไดแก ผูบริหารโรงเรียน 

ครูผูชวยผูบริหารโรงเรียน และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน จํานวน 114 คน จากโรงเรียนเอกชน 38 โรงเรียน เนื่องจากจํานวน
ประชากรมีนอย ผูวิจัยจึงใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา 
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1.5 ประโยชนของการวิจัย 
1.5.1 ไดขอมูลที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
1.5.2 สามารถใชเปนประโยชนตอการบริหารการจัดการ การวางแผนปฏิบัติงาน  
1.5.3 สงเสริมสนับสนุนการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะดานคุณภาพการศึกษา 

 
1.6 สมมติฐานในการวิจัย 

การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ     
เขต 1  ที่มีขนาดโรงเรียน  ตางกัน  มีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  แตกตางกัน 
 
1.7  นิยามศัพท 

การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  หมายถึง  การควบคุมดูแลและดําเนินงาน
ในสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน  ประกอบดวยปรัชญาและเปาหมายการศึกษา  โครงสราง
การบริหารโรงเรียน  การจัดการบุคลากร  การบริหารการเงิน  ตลอดจนหลักสูตร หลักสูตร
สถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  รวมทั้งการจัดบรรยากาศสงเสริมการ
เรียนรูและผลสัมฤทธ์ิผูเรียน  การจัดกิจการนักเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การจัดบริการและ
สวัสดิการ  การปกครองนักเรียนและกิจกรรมตางๆ 

ดานบริหารการศึกษา  ประกอบดวย  ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา  โครงสรางการ
บริหาร  การจัดการบุคลากร  การบริหารการเงิน  หมายถึง  สถานศึกษามีปรัชญาที่สนองความ
ตองการของชุมชนและใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน  บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนเขาใจ
ปรัชญาตรงกันและมีความสอดคลองกับปรัชญาการจัดการศึกษาของชาติ  สถานศึกษามีแผนภูมิ
โครงสรางการบริหารงาน  มีคําสั่งมอบหมายงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีแผนพัฒนา  แผน
กลยุทธ  และตัวบงชี้ถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการ
ประจําปและกิจกรรมสอดคลองกับทุกแผน  มีคูมือแนวปฏิบัติใหกับบุคลากรครบถวนทุกฝายและ
ใหการสนับสนุนการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ  ครู-บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  มี
ความพึงพอใจในการทํางานและรักองคกรทําใหอัตราการลาออกและการทําผิดวินัยนอยลง  
ผูบริหารวางระบบกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  มีการตรวจสอบและ
รายงานดานการเงินอยางเปนระบบและโปรงใสมีประสิทธิผลและคุมคา  ที่กลาวมาทั้งหมดนั้นสิ่งที่
สําคัญจะตองประกอบดวย  ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา  โครงสรางการบริหารโรงเรียน  การ
จัดการบุคลากร  การบริหารการเงิน 
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ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ประกอบดวย  หลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียน  ผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน  หมายถึง  สถานศึกษาศึกษาและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหมีความยืดหยุนทันสมัย  
มีเนื้อหาสาระการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ทองถ่ิน  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ
ผูเรียน  มีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยทุกฝายมีสวนรวม  โครงสรางของหลักสูตรสอดคลอง
กับวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  มีการประเมินผล
สภาพจริงและนําผลไปพัฒนาผูเรียน  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เปนไปตามมาตรฐานที่เขตพื้นที่ฯกําหนด  
ผูเรียนรูจักแสวงหาวิธีการเรียนรูและสามารถนําไปประยุกตใช  สถานศึกษาจัดทําหนวยการเรียนรู
แบบบูรณาการ  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู  จัดแหลงเรียนรู
ที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน  มีส่ือที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของ
นักเรียน  หองเรียนสะอาด  มีระเบียบ  และสวยงาม 

ดานการจัดกิจการนักเรียน  ประกอบดวย  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดบริการ
และสวัสดิการ  การปกครองนักเรียน  กิจกรรมตาง ๆ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนให
ครอบคลุมทั้ง 8 กลุมสาระ มุงเนนปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนตอสังคม  
กิจกรรมจะตองสนองตอความสนใจและความถนัดเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน
จัดบริการโภชนาการและสุขาภิบาลถูกสุขลักษณะ  จัดสวัสดิการ  ใหความชวยเหลือผูเรียนที่มี
ความจําเปน  ใหบริการแนะแนวทุกกลุมและทุกดานเปนระบบและทั่วถึง  สถานศึกษากําหนด
กฎระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยในตนเอง  ติดตามความ
ประพฤติและใหการดูแลนักเรียนอยางหวงใยและใกลชิด  ใชขอมูลดานความประพฤตินักเรียนมา
พัฒนางานปกครอง   กิจกรรมมุง เนนสงเสริมใหผู เ รียนมีทักษะ   มีคุณธรรม   จริยธรรม                    
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค  ใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมตามความสมัครใจ  และติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 

ขนาดโรงเรียน หมายถึง สภาพทางกายภาพในโรงเรียนโดยกําหนดตามจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด ที่เปดสอนระดับเดียวหรือรวมหลายระดับ  คือ  

1. ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรยีน 1 - 300 คน 
2. ขนาดกลาง มจีํานวนนักเรียน 301 - 1,000 ค 
3. ขนาดใหญ มีจาํนวนนักเรยีน 1,000 คนขึ้นไป 

การบริหารการศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ  ที่คณะบุคคลและผูมีสวนเกี่ยวของ
รวมมือกันวางแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่
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พึงประสงคตามที่ชุมชนตองการ  ไดแก  ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา  โครงสรางการบริหาร
โรงเรียน  การจัดการบุคลากรและการบริหารการเงิน 

ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา  หมายถึง  การกําหนดสาระสําคัญในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับหลักแนวคิดและจุดมุงหมายของการจัดการจัดการศึกษาของชาติ  โดยมีแนว
ดําเนินงานที่มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุมคา  ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวของ
กับโรงเรียนมีความเขาใจปรัชญาและเปาหมายดังกลาวตรงกัน 

    โครงสรางการบริหารโรงเรียน  หมายถึง  มีการจัดโครงสรางการบริหาร  แนวปฏิบัติ   
ธรรมนูญในโรงเรียน  ระบบขอมูลสารสนเทศอยางเหมาะสมและเปนระบบ   รวมถึงงานดานพัฒนา
บุคลากรการทํางานเปนทีมดวย    การเปดโอกาสใหทุกคนใหทุกคนแสดงความคิดเห็น                     
มีการกําหนดขอบขายสาระการกํากับ   ตรวจสอบและรายงานที่ครอบคลุมเปาหมายและจุดเนนการ
พัฒนาของโรงเรียนชัดเจน 

การจัดการบุคลากร  หมายถึง  การจัดเตรียมอาจารย  และฝายสนับสนุนการศึกษาที่มี
ความรูความสามารถ  เพื่อทําหนาที่ใหความรูดานตางๆ  แกผูเรียน  พรอมทั้งสงเสริมการทํางานเปน
ทีมและความรักองคกร 

การบริหารการเงิน   หมายถึง   การจัดระบบการงบประมาณรายได   รายจาย                    
ที่กอประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  มีแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ          
มีการตรวจสอบและรายงานการเงินอยางเปนระบบ 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  การเตรียมเนื้อหาสาระความรูวิชา
ตางๆ  ตลอดจนกิจกรรมสื่อการเรียนรูที่ใชประกอบการเรียนการสอน  และการวัดผลประเมินผล
ผูเรียน 

หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน  ทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของสังคม  ทองถ่ิน  และผูเรียน  รวมถึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ  และการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
อยางถูกตองตามระเบียบ  หรือหลักการวัดผลและประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนสรางองคความรูใหม  โดยสามารถแสวงหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตนเองไดและรูจักนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู  หมายถึง  การจัดสภาพแวดลอมภายในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน  ใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน  เชน  บรรยากาศที่เต็มไปดวยความอบอุน 
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หองเรียนสะอาดเรียบรอยเปนระเบียบ  สวาง  กวางขวางพอเหมาะ  มีมุมวิชาการสงเสริมความรู      
มีการตกแตงหองใหสดใส  แรงจูงใจใหผูเรียนรักการเรียน  ชอบมาโรงเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิผูเรียน  หมายถึง  การกําหนดระดับสภาพความสําเร็จที่ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับโรงเรียนตองการตามความเหมาะสมดานศักยภาพ  หรือพื้นฐานความสามารถ
ของผูเรียนที่ผานการเรียนในรายวิชาตางๆ  ที่กําหนดในหลักสูตร 

การจัดกิจการนักเรียน  หมายถึง  การจัดบริการพัฒนาผูเรียนและสวัสดิการตางๆ  
รวมถึง  ระบบการปกครองนักเรียน  และการสงเสริมกิจกรรมดานตางๆ  ใหสอดคลองกับความ
สนใจและวัยของนักเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  หมายถึง  เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดใหเรียนรูตามกลุมสาระทั้ง  8  กลุม 

การจัดบริการและสวัสดิการ  หมายถึง  การใหบริการในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน  มีบริการแนะแนว   สวัสดิการชวยเหลือใหผูเรียนมีโอกาสเรียนได
เต็มที่ 

การปกครองนักเรียน  หมายถึง  การกําหนดระเบียบแบบแผนโดยผูเรียนมีสวนรวมและ
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น  ใหผูเรียนรูจักหนาที่มีความรับผิดชอบ  และสงเสริมความมี
ระเบียบวินัยในตนเอง 

กิจกรรมตาง ๆ  หมายถึง  การเกื้อกูลสงเสริมการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู                      
เชน   การบูรณาการ  โครงการ  การสรางองคความรูจากกลุมสาระการเรียนรู 

โรงเรียนเอกชน  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมไดเปนของรัฐบาล  ดําเนินการ
โดยบุคคลหรือกลุมบุคคล  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยเพื่อศึกษา เร่ืองการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตาม
หัวขอตอไปนี้ 

2.1 การจัดการศกึษาเอกชนในประเทศไทย 
2.2 การจัดการคณุภาพการศกึษาในสถานศึกษา 
2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
2.1 การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

การจัดการศึกษาของเอกชนตั้งแต ปพ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบัน พอสรุปตามหัวขอไดดังนี้ 
2.1.1 สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่2) พ.ศ. 2545 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวหลายประการ ประกอบดวย 9 
หมวด 1 บทเฉพาะกาล โดยกลาวถึงความมุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึงสรุปสาระใจความสําคัญไดดังนี้  

หมวดที่ 1 ความมุงหมายและหลักการ (มาตราที่ 6-9) 
1. การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม และใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรูอยาง
ตอเนื่องและการมีสวนรวมของสังคม 

2. กระบวนการเรียนรูตองปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ 
ชีวิต และสังคม ทั้งในความเปนไทยและสากล 
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3. การจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักเอกภาพ
ดานนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ กระจายอํานาจ ระดมทรัพยากรและการมีสวน
รวม กําหนดมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

หมวดที่ 2 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ( มาตราที่ 10-14 ) 
1. การประกันสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐตองมีหนาที่จัดการศึกษาใหบุคคล

มีสิทธิและโอกาสเสมอกันโดยการรับรองการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป 
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

2. หนาที่ในการจัดการศึกษา บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีหนาที่จัดใหบุตร
หรือบุคคล ซ่ึงอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนตองจัดใหไดรับ
การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับตามความพรอมของครอบครัว 

3. สิทธิในการจัดการศึกษา บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิใน
การจัดการขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตองเปนไปตามกฎกระทรวง 

4. สิทธิประโยชนจากการจัดการศึกษา เมื่อจัดการศึกษาแลวประชาชนก็ยอมมี
สิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งจากรัฐ ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนจากรัฐดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหประชาชนหรือผูจัดการ
ศึกษาภาคประชาชนมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษา
แกบุตร หรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล เชน อาจชวยเหลือทางวิชาการ การแนะนําให
คําปรึกษา การเทียบโอนความรูประสบการณ 

(2) รัฐพึงจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแก
ครอบครัวหรือกลุมประชาชน 

(3) การลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายการศึกษาสิ่งที่รัฐจะ
สนับสนุนนอกจากเงินอุดหนุน 

หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา (มาตราที่ 15-21) 
1. การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ (1) การศึกษาในระบบ (2) การศึกษานอก

ระบบ และ (3) การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง 3 รูปแบบนี้สามารถเทียบโอนกันได 
สถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดการศึกษาไดทั้ง 3 รูปแบบหรือรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง 

2. ระดับการศึกษา แบงออกไดหลายระดับแลวแตวัตถุประสงคของผูจัด เชน 
การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เปนตน 
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หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา (มาตราที่ 22-30) 
1. ตองยึดหลักวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ใหถือวาผูเรียน

สําคัญที่สุดและตองใหแตละคนสามารถพัฒนาตามความถนัด ความสนใจ 
2. เนื้อหาสาระของการศึกษาทุกระบบทุกรูปแบบ ตองเนนความรูคูคุณธรรม 

และกระบวนการเรียนรู โดยการบูรณาการ(ผสมผสาน) ตามความเหมาะสมของ
ระดับการศึกษา 

3. เนื้อหาสาระของวิชาความรู ที่ตองนําไปกําหนดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ประกอบดวยเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ความรูเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก และ
ความสัมพันธระหวางเรื่องเหลานี้คือ ความรูเกี่ยวประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทย  และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ความรู และทักษะทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

(3) ความรูและการประยุกตใชเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 
ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา 

(4) ความรู และทักษะในดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง 

(5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข 

4. การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่ เกี่ยวของ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน 

(2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการ
ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูจากประสบการณจริง การฝกการปฏิบัติ 
(4) ผสมผสานความรูและคุณธรรม  คานิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงคไวในทุกวิชา ทุกกิจกรรม 

DPU



14 

 

(5) จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสื่อการเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข 

(6) การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ผูเรียนและผูสอน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน รวมทั้งประสานความรวมมือกับพอแมผูปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนในการจัดการเรียนรู 

5. รัฐตองสงเสริมใหมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ  
หอศิลป สวนพฤกษศาสตร ศูนยวิทยาศาสตร ฯลฯ 

6. ใหสถานศึกษาประเมินพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ โดยพิจารณา
จากความประพฤติ การแสดงออก การรวมกิจกรรมและการทดสอบ ตามความ
เหมาะสมของวิชา รูปแบบ และระดับของการศึกษา 

7. ใหสถานศึกษา ใชวิธีการหลากหลายในการคัดเลือกเขาเรียนตอ และใหนํา
ผลการประเมินในระดับกอนนั้นมาพิจารณาประกอบดวย 

8. หลักสูตรแกนกลาง ของการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตร (ทั้งที่เปนวิชาการ 
วิชาชีพ ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม) ใน
สวนที่เกี่ยวกับสภาพ ปญหาความตองการและภูมิปญญาทองถ่ิน 

หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา 
สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ (มาตราที่ 31-40) 
1. กระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ

ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการ 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง 

สวนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(มาตรา 41,42) 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือ 
ทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถ่ิน 

สวนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน (มาตราที่ 43-46) 
รัฐสงเสริมใหเอกชนสามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับทุกประเภท ในกรณีที่

เอกชนจัดการศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนตองเปนนิติบุคคล และใชหลักการกระจาย
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อํานาจ โดยรัฐไมเขาไปยุงเกี่ยวควบคุมการจัดการศึกษาของเอกชนเกินความจําเปน 
รัฐจะเขามากํากับดูแล และประเมินคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษาเอกชน
เชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 

หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตราที่ 47-51) 
1. มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพ ทั้งนี้

ครอบคลุมสถานศึกษาทุกระดับตั้งแตปฐมวัยจนถึงระดับปริญญา 
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนหนาที่ของแตละสถานศึกษา และ

หนวยงานตนสังกัด เชน เขตพื้นที่เทศบาล กทม. ที่ตองกํากับดูแลติดตามประเมิน
และพัฒนากันเอง โดยอาศัยมาตรการและใชวิธีการตางๆ เพื่อใหการศึกษามีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน 

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กําหนดใหจัดตั้ง “สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” มีฐานะเปนองคกรมหาชนมีอํานาจหนาที่
ดังนี้ 

(1) พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อใหมีการตรวจ
คุณภาพของสถานศึกษา 

(2) ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งทุก 
5 ป 

(3) จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด สําหรับ
สถานศึกษาที่ไมไดมาตรฐานตามกําหนดเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

หมวดที่ 7 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา (มาตราที่ 52-57) 
กระทรวงสงเสริมใหมีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูอาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพช้ันสูง 
หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศึกษา (มาตราที่ 58-62) 
1. รัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ

จัดสรรงบประมาณแผนดินใหกับการศึกษา โดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณ
และทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาส
ทางการศึกษา 

2. ใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัด
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การศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยหนวยงานภายในและหนวยงานของรัฐ
ที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอก 

หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตราที่ 63-69) 
รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน วิทยุ

โทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษา และตอง
สงเสริมใหมีการผลิตแบบเรียน ส่ือส่ิงพิมพ วัสดุอุปกรณ มีการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหมีความรู มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัฐตองสงเสริมใหมีการ
วิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนกฎหมายแมบททางการศึกษาของ

ประเทศที่จะนําไปสู การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยและประเทศไทย 
 

2.1.2 สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกอบดวย 5 หมวด 1  

บทเฉพาะกาล ดังนี้ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
หมวดที่ 1 (มาตรา 8-16) คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีหนาที่

เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน สงเสริม สนับสนุนดาน
วิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน
ตลอดจนติดตามตรวจสอบ และประเมินผล และดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุน
การศึกษาเอกชน 

หมวดที่ 2 (มาตรา 17-119) โรงเรียนในระบบ แบงออกเปน 11 สวน ไดแก การ
จัดตั้งและการดําเนินการ ทรัพยสินและบัญชี การอุดหนุนและสงเสริม กองทุน การ
สงเคราะห การคุมครองการทํางาน การกํากับดูแล จรรยา มารยาท วินัยและหนาที่
การโอนใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีและ
การอุทรณ 
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หมวดที่ 3 (มาตรา 120-127) โรงเรียนนอกระบบ ประเภทและลักษณะของ
โรงเรียนนอกระบบ การจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียน
นอกระบบใหเปนไปตามคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวดที่ 4 (มาตรา 128-129) พนักงานเจาหนาที่ ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโรงเรียนในระหวางเวลาทํา
การ จะตองแสดงบัตรประจําตัว และใหผูซ่ึงมีสวนเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

หมวดที่ 5 (มาตรา 130-154) บทกําหนดโทษ จัดตั้งโรงเรียนในระบบ นอก
ระบบโดยไมไดรับอนุญาต จะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือเปดการเรียนการสอนผิดไปจากรายละเอียดที่ระบุ
ไว หรือเรียกเก็บคาธรรมเนียมผิดไปจากอัตราที่ระบุไว หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 155-161) ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ
ภาระผูกพันทั้งปวง เงินรายไดของกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
เอกชนในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนกองทุนสงเสริมโรงเรียนใน
ระบบ 

ใหโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ซ่ึงมีอยู
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนโรงเรียนในระบบหรือ
นอกระบบ ใหถือวาผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนของนิติบุคคล ทั้งนี้จะตองใหผูรับ
ใบอนุญาตดําเนินการจัดทําตราสารจัดตั้งของโรงเรียนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน และดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
2.1.3 สรุปประวัติและความเปนมาของการศึกษาเอกชน 

สําหรับความเปนมาของการศึกษาเอกชนนี้ ผูวิจัยแบงเปน 4 สมัย คือ สมัยสุโขทัย  
สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร เพื่อใหเห็นวิวัฒนาการของการศึกษาเอกชนอยาง
ตอเนื่อง ดังมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ (จุมพล  พูลภัทรชีวิน, 2532:7-12) 

สมัยสุโขทัย สมัยสุโขทัยนั้นจัดการศึกษาโดยบวร 3 บาน วัด วัง การศึกษาที่บานสวน
ใหญสอนวิชาชีพ เชน การตอสูปองกันตัว อาชีพของตระกูล สวนการศึกษาที่วัดนั้นมีทั้งสายสามัญ
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และสายอาชีพ สายสามัญไดแก อาน เขียน ภาษาไทย วิชาชีพไดแก แพทยแผนโบราณ กอสราง 
โหราศาสตร เวทมนตคาถา วิชาตอสูปองกันตัว สําหรับการศึกษาในวังนั้นมีการเรียนการสอนพิเศษ
อีกเชน ศาสนาพุทธ มนุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร ดาราศาสตร จริยธรรม เวชกรรม โหราศาสตร 
ชางสุวรรณสายและปน ปกทอง รอยกรอง เย็บยอม 

สมัยอยุธยา การศึกษาของประเทศไทยยังคงดําเนินการโดยเอกชนในรูปแบบที่จัดใน
สมัยสุโขทัย และในสมัยอยุธยานี้การศึกษาเอกชนไดพัฒนาขึ้นมากเปนลําดับ ทั้งนี้เนื่องจาก
บาทหลวงฝรั่งเศส นิกายโรมันคาทอลิกไดเขามาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแหง ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช (พ.ศ. 2198-2231) คณะมิชชันนารีคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกของฝรั่งเศส
ไดรับพระบรมราชานุญาตใหตั้งโรงเรียนเพื่อเผยแพรศาสนา และใหการศึกษาแกประชนชนเรียกวา 
“โรงเรียนสามเณร” 

สมัยกรุงธนบุรี สมัยนี้มีระยะเวลาสั้นเพียง 14 ปเทานั้น อีกทั้งเปนระยะกอบกูเอกราชจึง
มีเหตุการณไมสงบอยูเนืองๆ แตอยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของคณะมิชชันนารีก็ยังคงดําเนินอยู
ไมจริงจังนัก มีการจัดตั้งโรงเรียนขนาดเล็กโดยซอมแซมโรงเรียนสามเณรจากเดิมที่มีอยูซ่ึงนักเรียน
ประมาณ 5 หรือ 6 คน เทานั้น 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร การศึกษาในสมัยรัตนโกสินทรในระยะแรกยังไมมีแบบแผน
แนนอนยังคงตองอาศัย วัด วัง และบานเปนสถานที่ศึกษาเชนเดียวกับสมัยอยุธยา การจัดการศึกษา
ของเอกชนหลังจากที่ขาดชวงไปในระยะเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 ไดเริ่มมีบทบาทอีกครั้ง แต
อยางไรก็ตามโรงเรียนของบาทหลวงฝรั่งเศสก็ยังคงมีนักเรียนนอยมากและไมเจริญดังแตกอน และ
ในขณะเดียวกันมิสชันนารีอเมริกาซึ่งเผยแพรศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทไดเขามามีบทบาท
ทางดานการศึกษาในประเทศไทยในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โดยมิชชันนารีกลุมแรกได
เขามาสอนศาสนาแกชาวจีนในประเทศไทย และตอจากนั้นก็ไดมิชชันนารีอเมริกาทยอยกันเขา
เมืองไทยซึ่งแบงได 3 คณะ คือ คณะบับติสต คณะเพรสไบทีเรียนและคณะอเมริกามิชชันนารี 

สมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394-2411) นางมัททูน (Mrs.Mattoon) มิชชันนารีชาวอเมริกัน
ไดจัดตั้งโรงเรียนสําหรับผูใหญเปดสอนภาษาไทย จึงถือเปนโรงเรียนราษฎรแหงแรกในประเทศ
ไทย และในปเดียวกันนี้มิชชันนารีเพรสไบทีเรียนไดเปดโรงเรียนขึ้นใกลวัดอรุณ ธนบุรี เปน
โรงเรียนกินนอนแหงแรกในประเทศไทยแตยังคงสอนภาษาจีน ภายหลังรวมกับโรงเรียนของนาง
มัททูนในป พ.ศ.2400 แลวยายโรงเรียนกินนอนไปอยูที่ตําบลสําเหร ธนบุรี และเปลี่ยนการสอนดวย
ภาษาจีนเปนภาษาไทยในป พ.ศ.2403 

อนึ่ง โรงเรียนเอกชนในสมัยนั้นเรียกกันทั่วไปวา “โรงเรียนเชลยศักดิ์” ถาเปดสอน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศดวย เรียกวา โรงเรียนวิเศษเชลยศักดิ์ นอกจากนี้โรงเรียนเชลยศักดิ์
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แบงออกเปน 2 ประเภทคือโรงเรียนเชลยศักดิ์บํารุง หมายถึงโรงเรียนเอกชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลบางสวน และอยูในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการอีกประเภทหนึ่งคือ โรงเรียนเชลย
ศักดิ์นอกบํารุง หมายถึงโรงเรียนที่เอกชนตั้งขึ้นแตไมไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลและไมตองอยู
ในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทั้ง 2 ประเภทดังกลาว ตอมาเรียก “โรงเรียน
บุคคล” ตามระเบียบการศึกษาของประเทศสยามลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2454 

ระยะหลังประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร (พ.ศ. 2461-ปจจุบัน) ภายหลังการ
จัดระเบียบการศึกษาสําหรับประเทศสยาม พ.ศ.2454 กิจการของโรงเรียนบุคคลก็ไดขยายขึ้นมาก 
และเพื่อควบคุมกิจการของโรงเรียนบุคคลทั่วราชอาณาจักรใหอยูในกฎระเบียบอันเหมาะสม 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติโรงเรียน
ราษฎร พ.ศ. 2461 ขึ้น และเรียกโรงเรียนที่เอกชนตั้งขึ้นวา “โรงเรียนราษฎร” แทน “โรงเรียน
บุคคล”  

พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรไดประกาศใชมาแลวรวม 4 ฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. 2461 
ซ่ึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2470 ฉบับ พ.ศ. 2475 ไดแกไขเพิ่มเติม 2 คร้ัง คือ พ.ศ. 2482 และ 
พ.ศ. 2483 ฉบับ พ.ศ. 2497 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2518 และฉบับ พ.ศ. 
2525 และไดมีการแกไขเพิ่มเติมครั้งลาสุด คือ ฉบับ พ.ศ. 2550 เรียกวา พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน 

สรุปไดวา การศึกษาเอกชนนั้น  เริ่มจัดมาตั้งแตสมัยสุโขทัย ซ่ึงเปนการศึกษาแบบ
ธรรมดาวิสัย ไมมีแบบแผนแนนอน สถานศึกษาคือบาน วัด และวัง ตอมาในสมัยอยุธยาการศึกษา
เอกชนไดจัดกันอยางกวางขวางโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสไดจัดตั้งโรงเรียนสามเณรขึ้นไดรับความ
นิยมมาก จนกระทั่งสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนก็เร่ิมซบเซาลงและเริ่มฟนฟู
อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 3 มิชชันนารีอเมริกันไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเปนผูบุกเบิก
จัดตั้งโรงเรียนราษฎรและการศึกษาสมัยใหมขึ้นในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดตั้ง
โรงเรียนแบบสมัยใหมขึ้นและเรียกโรงเรียนราษฎรของพวกมิชชันนารี  “โรงเรียนเชลยศักดิ์”  
ตอมารัชกาลที่ 6 เรียกวา “โรงเรียนบุคคล” และในรัชกาลเดียวกันนี้เรียกวา  “โรงเรียนราษฎร”  ตาม 
พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2461 และเรียกวา “โรงเรียนเอกชน” ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2525 จนถึงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ในปจจุบัน 

 
2.1.4 นโยบายและมาตรการของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2541 - 2545) นโยบายของรัฐ แผนการ
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ศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตางก็มี
นโยบายที่จะใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ 
โดยรัฐไดกําหนดวิธีการและมาตรการสงเสริม และสนับสนุนชวยเหลือดวยประการตางๆ เพื่อเปน
แรงจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น สรุปสาระสําคัญของนโยบายและมาตรการของรัฐที่
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน ดังนี้ 

 
นโยบายของรัฐบาล นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายในสวนที่

เกี่ ยวของกับการศึกษาเอกชน  เมื่ อวันที่  20 พฤศจิกายน  พ .ศ .  2540 ว า  “. . .สง เสริมให
สถาบันการศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยเนนบทบาทของรัฐในการ
สงเสริมและสนับสนุน และจะนําระบบคูปองการศึกษามาใชเพื่ออุดหนุนการศึกษาเอกชน...” 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2543:10 ) 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 

- 2544) มีนโยบายที่จะสงเสริมและชวยเหลือการศึกษาเอกชน เพื่อใหเอกชนเขามามีสวนรวม
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และลดบทบาทรัฐในการจัดการศึกษาใหนอยลง สรุปเนื้อหาสาระที่สําคญั 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2543 : 8-9) ดังนี้ 

1. ทบทวนบทบาทการบริหารการจัดการศึกษาของรัฐเพื่อสรางความมั่นใจให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางเต็มที่โดยยึดแนวทางการลงทุนจัดการศึกษา
ตามแนวนโยบายที่กําหนดไว 

2. ทบทวน ปรับปรุง แกไขกฎ ระเบียบการควบคุมของรัฐใหเอื้อตอการสงเสริม
ภาคเอกชนในการลงทุนจัดการศึกษาและฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเพดานคาเลาเรียน ทั้งนี้รัฐตอง
จัดใหมีการลงทุนการศึกษาและทุนกูยืม เพื่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

3. ใหการชวยเหลือสนับสนุนทางวิชาการ และการเงินแกภาคเอกชนดวยการจัดหา
แหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การจัดตั้งกองทุนอุดหนุนการจัดการศึกษาและการฝกอบรมแกภาคเอกชน 
ฯลฯ เพื่อนําไปใชในการจัดตั้งสถานศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาฝมือแรงงาน 

4. ปรับมาตรการดานภาษี และมาตรการอื่นๆ เพื่อจูงใจใหภาคเอกชนรวมดําเนิน
กิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อสาธารณประโยชนมากขึ้น เชน การลดภาษีเงินไดแก
ผูบริจาคและทรัพยสินเพื่อการศึกษา การสนับสนุนการใชดาวเทียมและโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการศึกษา การ

DPU



21 

 

เผยแพรบทเรียนภาษาอังกฤษที่ไดมาตรฐานทางสื่อตางๆ เพื่อปูพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษให
ไดผลอยางจริงจัง การจัดทําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมการผลิตการพิมพของภาคเอกชน
และวารสารตางๆ ที่มุงเนนดานการเรียนรู ศูนยการผลิตและการแปลขอมูลเอกสาร ตําราวิชาการใน
ทุกแขนงและระดับการศึกษา เปรียบเสมือนการลงทุนเพื่อ “ปลูกปญญาใหคนทั้งประเทศ” 

5. สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและองคกรเอกชนในการฝกอาชีพและยกระดับ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ตามแนวทางของราชบัญญัติสงเสริมการฝกอาชีพ พ.ศ.2537 ตลอดทั้ง
สงเสริมการจัดตั้งมูลนิธิ ศูนยและสถานบันพัฒนาฝมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและในสถาน
ประกอบการ โดยใหไดรับส่ิงจูงใจทางดานภาษีอากร 

6. สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเอกชน เพิ่มปริมาณการผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาด
แคลน โดยเฉพาะในสาขาที่ตลาดมีความตองการสูง ไดแก สาขาวิศวกรรม สาขาคอมพิวเตอร สาขา
บัญชี และสาขาภาษาตางประเทศ เปนตน 

7. สนับสนุนใหมีการดําเนินงานรับรองมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับการศึกษา
รวมกันระหวางหนวยงานตางๆ 

 
นโยบายของรัฐบาลปจจุบัน นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดกําหนด

นโยบายดานการศึกษาที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมชวยเหลือโรงเรียนเอกชน ที่ชัดเจนโดยได
กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ตั้งแตระดับอนุบาลไป
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหเกิดความเสมอภาคและความเปนธรรมในโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนใน
กลุมผูดอยโอกาส (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 49 ไดบัญญัติวา “...บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย...” โดยรัฐ จะจัดหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน งบประมาณสนับสนุนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานอาหารเสริม
(นมรสจืด) ดานคาธรรมเนียมการเรียน ดังตาราง 2.1 
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ตารางที่ 2.1  นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางคุณภาพ ปการศึกษา 2552 
 

 
          ชั้น    
 
 
 

ฟรี ธร
รม

เนีย
มก

ารเ
รีย
น 

หน
ังส
ือเรี

ยน
 

อุป
กร
ณก

ารเ
รีย
น 

เครื่
องแ

บบ
นัก

เรีย
น 

กิจ
กร
รม

พัฒ
นา
ผูเรี

ยน
 

สน
ับส

นุน
อาห

ารเ
สร

ิมน
มร

ส
จืด

ภา
คเรี

ยน
ที่ 2

 

อนุบาลศึกษา  200.00 200.00 300.00 430.00 800 
ประถมศึกษาปที่ 1  483.20 390.00 360.00 480.00 800 
ประถมศึกษาปที่ 2  347.20 390.00 360.00 480.00 800 
ประถมศึกษาปที่ 3  365.60 390.00 360.00 480.00 800 
ประถมศึกษาปที่ 4  580.00 390.00 360.00 480.00 800 
ประถมศึกษาปที่ 5  424.00 390.00 360.00 480.00 800 
ประถมศึกษาปที่ 6  496.00 390.00 360.00 480.00 800 
ที่มา : คูมือประชาชนเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ 2552 
 

2.1.5 ความหมายของการศึกษาเอกชน 
การศึกษาเอกชน หมายถึง กิจกรรมการศึกษาเอกชนที่เอกชนหรือคณะบุคคลเปนผูจัด

โดยใชทรัพยากรหลักทั้งที่เปนคน ทุนทรัพยและวัสดุอุปกรณของภาคเอกชน และจัดขึ้นดวย
วัตถุประสงค เพื่อประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุมเทานั้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2545:2) 

จากคําจํากัดความขางตนนี้ พบวา การศึกษาเอกชนเปนกิจกรรมที่มีองคประกอบสําคัญ 
4 ประการ คือ 

1. ผูจัดกิจกรรมเปนเอกชน หรือคณะบุคคลและในกรณีที่เปนขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐตองดําเนินการในฐานะของภาคเอกชน ผูจัดกิจกรรมดังกลาวมีช่ือเรียกตางๆ ไดแก ผูจัดการ 
เจาของ หรือผูรับใบอนุญาต 

2. ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา ไดแก บุคลากรทางการศึกษา ที่ดินกอสราง วัสดุ
อุปกรณ และเงินทุน จะตองมาจากภาคเอกชนเปนหลัก 

3. วัตถุประสงค เปนการจัดการศึกษาเพื่อประโยชนอันจํากัดสําหรับบุคคลเฉพาะกลุม
เฉพาะเหลา มิไดจัดใหกับบุคคลทั่วไป 
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4. ผูเรียน ซ่ึงปกติผูเรียนจะเปนบุคคลที่มีพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับ
เดียวกัน ในการนี้หากมีจํานวนผูเรียนรวมกันทุกผลัดมากกวา 7 คนขึ้นไป สถานที่นั้นจะไดช่ือวา
เปนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 

 
2.1.6 สถานการณปจจุบันของการจัดการศึกษาเอกชน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ปจจุบันหลังจากที่ไดมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ไดถูกเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบโครงสรางใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ซ่ึงเปนหนวยงานที่คอยกํากับดูแลโรงเรียนเอกชน นั้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม 2545 อนุมัติใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเปนหนวยงานที่มีฐานะ
เทียบเทากรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยไมมีฐานะเปนนิติบุคคลสําหรับเปน
หนวยงานกลางในการสงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนในระดับประเทศรวมทั้งไดเปลี่ยน
ช่ือเปนสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โดยตามกฎกระทรวง เร่ือง การ
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ให
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาที่ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2546 : 61-62) 

1. เปนหนวยงานในการสงเสริม และประสานงานการศึกษาเอกชน และดําเนินการให
มีการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 

2. เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนกําหนดกฎระเบียบและ
เกณฑมาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ การประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาเอกชน  การอุดหนุนการศึกษาเอกชน  
การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาเอกชน 

4. เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชนตลอดจน
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 

5. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย 

ตามโครงสรางใหมนี้ ในสวนภูมิภาคมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ รวมถึงดําเนินการในสวนของการศึกษาเอกชนดวย 
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สรุปไดวาตามโครงสรางการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปลี่ยนแปลง
ใหมนี้ทําใหหนวยงานในสวนกลางตองลดบทบาทลง เหลือเพียงแคคอยสงเสริมสนับสนุน และ
ประสานการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเทานั้น โดยที่ การบริหารงานดานวิชาการ หรือการ
จัดการเรียนการสอนจะมุงเนนไปที่โรงเรียนเปนหลัก ดังนั้น โรงเรียนจึงมีอิสระที่จะบูรณาการดาน
วิชาการหรือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยาง
กวางขวาง นับวาเปนโอกาสดีสําหรับโรงเรียนเอกชนที่ตอไปนี้จะมีบทบาทสําคัญตอการจัด
การศึกษาไดอยางหลากหลายสนองตอความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

 
การพัฒนาการศึกษาเอกชนระยะ 15 ป (พ.ศ. 2538 – 2554) ในแผนรางระยะยาว ซ่ึง

เปนผลจากการสัมมนาผูบริหารระดับสูง ผูแทนกรมและภาคเอกชน  สรุปเนื้อหาสาระดังนี้ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2539: 31-33) 

1. ดานการบริหารกิจการสถานศึกษา สถานศึกษาเอกชนควรเปนนิติบุคคลที่มี
ระบบบริหารแบบสากล ควรยกเลิกระบบครอบครัวโดยเร็วที่สุดเพื่อใหมีความ
คลองตัวในการทํางานมากขึ้น เรงรัดใหมีกองทุนบริจาค (Endowment Fund) ของแต
ละโรงเรียน  รัฐควรอุดหนุนดานตางๆ  เปนการจูงใจใหภาคเอกชนมาลงทุน 
โดยเฉพาะการหาแหลงเงินทุนระยะยาวดอกเบี้ยต่ํา และใหมีการลงทุนรวมกับ
ตางประเทศ ดานหลักสูตร ควรใหเอกชนพัฒนาหลักสูตรของตนเองได หลักสูตร
ควรมีการสอนมากกวา 1 ภาษา โดยคํานึงถึงวุฒิภาวะและความพรอมและเมื่อเด็กรู
ภาษาแมเขมแข็งแลว ใหมีการเรียนคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศตั้งแตระดับ
ประถมศึกษา การสรางภาพลักษณของสถานศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ควรไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเพื่อเขาสูสากลไดและควรสงเสริมให
สถานศึกษาพึ่งตนเองได 

2. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ผูสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
เอกชน เปนผูมีความรูดานภาษาอยางนอย 2 ภาษา มีทักษะวิชาการในการรับรูและใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนําทักษะวิชาชีพที่ทันสมัยมาใชพัฒนาอาชีพให
สอดคลองกับสถานการณไดและเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนสูชนบท และกําหนดสัดสวนระหวางภาครัฐ
และเอกชนใหชัดเจน 

3. ดานการพัฒนาบุคลากร มุงความเปนเลิศทางวิชาการและสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพสามารถนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชพัฒนาการเรียน
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การสอน มีความสามารถเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการสรรหาและการเตรียมบุคลากรนั้น ควรสงเสริมให
ภาคเอกชนผลิตบุคลากรตามความตองการและสรางสิ่งจูงใจใหบุคลากรจากภาคอื่นๆ 
เขามาอยู ในภาคการศึกษาเอกชน การธํารงรักษาโดยพัฒนาบุคลากร และสรางความ
มั่นคงในวิชาชีพ จัดสวัสดิการใหแกบุคลากรอยางเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
สรางศักดิ์ศรีใหเปนที่ยกยองของสังคม  ใหมีการรวมมือกับตางประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนครูพรอมจัดใหมีหนวยประสานงานกับตางประเทศ 

4. ดานการบริหารและสนับสนุน ปรับบทบาทของภาครัฐ โดยกระจายอํานาจ
การบริหารสูภูมิภาค กําหนดสัดสวนการจัดการศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชนให
ชัดเจนและปรับปรุงโครงสรางการบริหาร ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนใหเปนศูนยขอมูลการจัดการศึกษาเอกชน ศูนยพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานตางๆ การแกไขกฎหมายและระเบียบนั้นควรปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
ระเบียบให มีความยืดหยุน มีอิสระ และเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติ พรอมทั้ง
จัดทําคูมือ เอกสารแนะนําการดําเนินงานตามระเบียบตางๆ ใหการอุดหนุนการศึกษา
ของโรงเรียนที่จะเปดใหมในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตลอดจนครอบคลุมโรงเรียน
อิสลามที่แปรสภาพและโรงเรียนนานาชาติ 

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการศึกษา

เอกชน ตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2543:10) ดังนี้ 

1. โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีระบบการบริหารการจัดการที่
คลองตัว ทันสมัยและเปนสากล เปนองคกรแหงการเรียนรู ไดรับความศรัทธาจากผูรับบริการและ
ชุมชน จนไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 60 ในป พ.ศ. 2544 

2. โรงเรียนเอกชนไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหลงทุนจัดการศึกษามากขึ้น  
โดยเพิ่มปริมาณการผลิตกําลังคนในสาขาขาดแคลน โดยเฉพาะในสาขาที่ตลาดมีความตองการสูง 

3. ผูบริหารโรงเรียนเอกชนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหเหมาะสม
กับสภาพของชุมชนและสังคม 

4. ครูโรงเรียนเอกชนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูและเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย 
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5. ครูโรงเรียนเอกชนไดรับสวัสดิการและขวัญกําลังใจในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสงบสุข มีความมั่นคงในอาชีพ เปนที่ยอมรับและยกยองในสังคม 

6. นักเรียนในโรงเรียนเอกชนไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ทั้งดาน
จิตใจและสังคม ดานสติปญญา ดานสุขภาพพลานามัย และดานประกอบวิชาชีพ 

7. บุคลากรทุกคนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนาใหเปน
ผูนําทางวิชาการ มีจิตสํานึกในการใหบริการ สามารถสงเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมี
คุณภาพตามความตองการและความเหมาะสมกับสภาพที่แทจริง และมีการจัดสวัสดิการในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจตอการปฏิบัติงานอยางเต็มตามศักยภาพ 

 
2.1.7 สภาพทั่วไปของโรงเรียนเอกชน 

สําหรับแนวทางในการจัดการศึกษาเอกชน ยังใชพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. 2525 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักในการบริหาร โดยในมาตรา 15 ไดแบงโรงเรียนเอกชนออกเปน 3 
ลักษณะ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2545 : 14) 

1. โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตร
ที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน มี 2 
ประเภท ไดแก ประเภทสามัญศึกษาทั่วไป (กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
ประเภทการกุศลไดแก (โรงเรียนที่สํานักพระราชวังเปนผูรับใบอนุญาต โรงเรียนสงเคราะหเด็ก
ยากจนตามพระราชประสงค โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ และหรือพระราชูปถัมภ โรงเรียนการ
กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห) และ
ประเภทอาชีวศึกษา ไดแก (ปวช.และปวส.) 

2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรที่
ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และจัดรูปแบบการศึกษา นอกระบบโรงเรียนมี 7 ประเภท 
ไดแก การศึกษานอกโรงเรียน เฉพาะกาล สอนศาสนา สงคําสอน กวดวิชา ศิลปศึกษา และ
อาชีวศึกษา 

3. โรงเรียนที่จัดใหการศึกษาแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางรางกาย 
สติปญญา หรือจิตใจที่จัดเปนรูปแบบการศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนที่จัดใหการศึกษาแกบุคคลผู
ยากไรหรือผูที่เสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะตางๆ ที่จัดเปนรูปแบบการศึกษาสงเคราะห 

สรุปไดวา แมกฎหมายหลักที่ใชในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ยังไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงแกไขนั้น แตเมื่อพิจารณาถึงภารกิจตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 เดิมแลว ก็จะเห็นไดทันทีวา ในสวนของโรงเรียนเอกชน
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นั้น ยังมีบทบาทสําคัญตอการจัดการศึกษาเหมือนเดิม กลาวคือ โรงเรียนเอกชนสามารถที่จะจัด
การศึกษาใหมีความหลากหลาย และครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาตางๆ ตามแนวทางของการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) ซ่ึงเปนแนวคิดในภาพรวมของการศึกษาทั้งหมดที่เกิด
จากการผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-
formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) ที่จัดใหแกบุคคล ทุกชวงวัย
เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตั้งแตเกิดจนตาย  
 

2.2 การจัดการคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
วิจิตร ศรีสอาน (2537:28) กลาววา การจัดการคุณภาพการศึกษามีความสําคัญตอการ

สรางภาพเปนเลิศทางวิชาการ และสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คุณภาพการศึกษาเปนหัวใจของ
ความเปนเลิศโดยเฉพาะเรื่องการทําใหทรัพยากรมนุษยมีคุณธรรม  

 
2.2.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

สําหรับความหมายของคําวา “คุณภาพการศึกษา” ตรงกับภาษาคําภาษาอังกฤษ 
“Educational Quality” และมีนักคิดนักการศึกษาของประเทศไทยและตางประเทศไดใหคํานิยาม
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไดดังนี้  

วัลลภ กันทรัพย (2542) (อางอิงจากสถาบันพัฒนาคุณภาพการศึกษา, 2548:33) 
ความหมายของคุณภาพการศึกษา โดยแบงเปนความหมายทั่วไปและความหมายที่อิงเปาหมาย
หลักสูตรไวดังนี้ 

ความหมายทั่วไป คุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูความคิด วิเคราะห ตัดสินใจในการดํารงชีวิต ใหสอดคลองกับตนเองและสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม รูจักและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี มีความเคารพ  ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและระบอบ
ประชาธิปไตย 

ความหมายที่อิงเปาหมายของหลักสูตร  หมายถึง  การที่หนวยงานการศึกษาทุกระดับ 
ทั้งในสวนกลางและทองถ่ิน ตั้งแตเขตและอําเภอ จนถึงโรงเรียนรวมมือกันจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะตางๆ ครบถวนตามเปาหมายของหลักสูตร หรือเกิด
การพัฒนาในพฤติกรรมของผูเรียนครอบคลุมทุกดานไดแก  1) ความรู  2) ความสามารถในวิชาการ
ตางๆ  3) ความสามารถในทักษะปฏิบัติ  4) จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม  5) ความสามารถใน
การนําส่ิงที่ไดเรียนรูไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
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กระทรวงศึกษาธิการ (2551:บทนํา)  กลาววา  คุณภาพการศึกษาหมายถึง คุณภาพของ
ทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
รวมถึงคุณภาพของผลผลิตและความคาดหวังของชุมชนที่เห็นไดจากการที่มีการกําหนดเปาหมาย
ของการจัดการศึกษารวมกัน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 

Parson (1994)  คุณภาพการศึกษา หมายถึง ส่ิงที่ผูรับบริการตองการจากการศึกษา และ
การบริการทางการศึกษานั้นเปนไปตามที่นักวิชาการศึกษากําหนด ทั้งยังมีการใชเทคนิคและ
ขั้นตอนที่เช่ือวาจะทําใหเกิดผลตามที่ผูรับบริการตองการได และคุณภาพในการจัดการ คือ การใช
ทรัพยากร ที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลผลิต และเปนไปตามแนวทางที่
ผูบริหารการศึกษาระดับสูงกําหนด 

Bolton, (1995)  กลาววา คุณภาพการศึกษาเปนเรื่องของคุณภาพในการปฏิบัติการศึกษา
ที่มุงเนนคุณคาโดยมนุษยเปนศูนยกลาง ทํางานเปนทีมอยางมีคุณภาพและเนนการบริการ เนนการ
ลดตนทุนหรือใชทุนนอยแตใหผลคุมคามากที่สุด 

Rowley (1996)  คุณภาพการศึกษา  คือความสํา เร็จที่สถาบันแตละแหงไดจัด
ประสบการณที่เปนสิ่งแวดลอมทางการศึกษา ซ่ึงทําใหนักศึกษามีสัมฤทธิ์ผลตอเปาหมายการเรียนรู 
รวมถึงมาตรฐานทางดานวิชาการที่เหมาะสมดวยและใช  Rowley ไดเสนอเกณฑที่เปนรูปแบบบอก
คุณภาพการศึกษาไว 5 ดาน คือ 1) ตองปรับปรุงกลยุทธดานคุณภาพการเรียนการสอน 2) รูปแบบ
ของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตองมีลักษณะยืดหยุน 3) ตองดูแลพันธกิจของ ครู 
อาจารย และตองพัฒนา ครู อาจารย 4) ตองประสานความสัมพันธกับหนวยงานในองคกร 5) ขอมูล
ความตองการตางๆ ตองนํามาประเมินและสามารถอธิบายความกาวหนาได 

สรุปไดวา  คุณภาพการศึกษาจะเกี่ยวของกับความมีมาตรฐานซึ่งก็คือคุณลักษณะของ
ผูเรียนที่พึงประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร คุณภาพตามความตองการของผูใหบริการซ่ึงไดแก 
คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการลงทุนการศึกษา และคุณภาพตามความ
ตองการของผูรับบริการซึ่งไดแก ความพึงพอใจของผูเรียน ของผูปกครอง และของนายจาง 

 
2.2.2 ประสิทธิภาพของการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542 ก: 6-12) จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเอกชน เพื่อเสนอเปนกรอบแนวคิดที่กําหนดเกณฑและตัวช้ีคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนไว 7 ปจจัย ดังนี้ 
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ปจจัยท่ี 1 ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน 
ในการจัดการศึกษาเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่พึงประสงคนั้น โรงเรียน

จะตองมีปรัชญาและเปาหมายเปนของตนเอง เพื่อจะไดทําหนาที่เปนเสมือนกรอบชวยควบคุมการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยกําหนดไว 1 เกณฑ ดังนี้ 

เกณฑที่ 1 ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน เหมาะสมและใชเปนเครื่องชี้นําการ
ดําเนินงานของโรงเรียนได ประกอบดวย 4 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) ปรัชญามีสาระสําคัญที่สอดคลอง
กับปรัชญาและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของชาติ สนองความตองการของชุมชนและสังคม
อยางตอเนื่องและมุงเนนการสรางคานิยมที่ถูกตองใหแกผูเรียน 2) เปาหมายมุงเนนผลถาวรที่แทจริง
ที่จะใหเกิดแกผูเรียนอยางรอบดาน สมดุลรวมทั้งเนนประสิทธิภาพและความคุมคาของการจัด
การศึกษาแตละระดับ หลักสูตร ประเภทวิชาและสาขาวิชา 3) มีแนวดําเนินงานหรือแผนที่ดีรองรับ
ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน 4) บุคลากรในโรงเรียน และผูเกี่ยวของทุกฝายไดเขาใจปรัชญา
และเปาหมายของโรงเรียนตรงกัน 

ปจจัยท่ี 2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การเรียนการสอนเปนหัวใจสําคัญในการ

ดําเนินงานของโรงเรียนไปสูจุดหมายที่ตองการ เปนงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผล โดยกําหนดไว 3 เกณฑ ดังนี้ 

เกณฑที่ 1 ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน ทันสมัยและสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม ทองถ่ินและผูเรียน ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีการวิเคราะห
หลักสูตรและวางแผนการสอนใหสอดคลองกับสภาพของชุมชน โรงเรียนและผูเรียน 2) มีการ
เตรียมการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร และ 3) มีการประเมินผลการใชหลักสูตรที่สรางหรือ
ปรับปรุงและนําผลการประเมินไปใช 

เกณฑท่ี 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวย 4 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีการวิเคราะหสภาพผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม 2) มี
การใชเทคนิคการสอนอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 3) มีการใชเครื่องมืออุปกรณ 
ส่ือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพียงพอและปลอดภัย และ 4) มีการนิเทศการสอนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

เกณฑที่ 3 ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู ถูกตองตามระเบียบและหรือ
หลักการวัดและประเมินผล ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีเอกสารหลักฐานการวัดและ
ประเมินผลที่ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน 2) มีการประเมินผลในสภาพจริงของผูเรียนเพื่อให
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เห็นความกาวหนา พัฒนาการของผูเรียน และ 3) มีการวัดผลประเมินผลเปนระยะๆ และนําผลการ
ประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ี 3 บุคลากร 
บุคลากรของโรงเรียน ซ่ึงรวมทั้งผูทําหนาที่สอนและไมเกี่ยวของกับการสอนแต

สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดขึ้นและดําเนินไปได นับเปนปจจัยสําคัญมากที่จะทํา
ใหการดําเนินงานของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยได
กําหนดไว 3 เกณฑ ดังนี้ 

เกณฑที่ 1 ผูบริหารเปนผูนําระดับมืออาชีพ ประกอบดวย 2 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มี
ความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนและมีความมุงมั่นตอความสําเร็จในการทํางาน และ 2) ปฏิบัติตน 
และปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดี 

เกณฑที่ 2 ครูผูสอนทุกคนมีความรู ความสามารถและคุณภาพเหมาะสมกับอาชีพครู 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีวุฒิ ความรู ความสามารถ สอดคลองและเพียงพอกับ
สาขาวิชาที่สอน 2) ปฏิบัติตนสอดคลองกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ 3) มีความมุงมั่นตอการ
พัฒนาตนเองสูเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู 

เกณฑที่ 3 บุคลากรสนับสนุนทุกคนมีความรูความสามารถและปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
ประกอบดวย 2 ตัวช้ีคุณภาพ 1) มีความรู ความสามารถ สอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมาย และ 2) 
มีความมุงมั่นตอความสําเร็จในการทํางานเพื่อองคกร (โรงเรียน) 

ปจจัยท่ี 4 ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 
ทรัพยากรเปนกลไกสําคัญที่ทําใหโรงเรียนดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามจุดมุงหมาย

และวัตถุประสงคที่ตองการ โดยไดกําหนดไว 4 เกณฑ ดังนี้ 
เกณฑที่ 1 จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองประกอบ สถานที่ฝกปฏิบัติ 

และสภาพแวดลอมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน ประกอบดวย 4 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีการดูแล บํารุงรักษาอยางเหมาะสม 2) มีหองสมุด มุมหนังสือ ศูนย
วิชาการพรอมเอกสารและตําราเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู 3) มีอุปกรณและส่ิงอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ เหมาะสม และ 4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนการสอนและ
ใหเปนแหลงการเรียนรู 

เกณฑที่ 2 จัดส่ือ วัสดุ อุปกรณและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการเรียนการ
สอน ประกอบดวย 2 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีระบบการจัดหาและบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และ 
2) มีการบริการและสงเสริมการใชอยางทั่วถึงและเปนระบบ 
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เกณฑที่ 3 จัดระบบการเงินที่กอประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีแผนการใชเงินที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 2) มีการใชเงินตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ และ 3) มีการตรวจสอบและรายงานดานการเงิน
อยางเปนระบบ 

เกณฑที่ 4 จัดระบบขอมูล เครือขายการเรียนรูของโรงเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอน 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อใชในการวางแผนและ
พัฒนาการเรียนรู 2) มีการใหบริการขอมูลและสารสนเทศอยางทั่วถึงและทันตอความตองการ และ 
3) มีการสรางความสัมพันธและไดรับความรวมมือจากองคกรภายนอก เชน บาน สมาคม ชุมชน 
สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ เปนตน 

ปจจัยท่ี 5 การจัดการบริหาร 
การบริหารเปนการดําเนินงานของบุคคลเพื่อใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกของ

สังคมใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว โดยไดกําหนดไว 3 เกณฑ ดังนี้ 
เกณฑที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย ประกอบดวย 5 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มี

โครงสรางการบริหารชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและระดับการศึกษาของโรงเรียน 2) มีคูมือแนว
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรครบถวนทุกฝาย 3) มีธรรมนูญโรงเรียน แผนปรับปรุงโรงเรียนอยาง
เหมาะสม 4) มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
เหมาะสม และ 5) มีการพัฒนาบุคลากรอยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

เกณฑที่ 2 สรางบรรยากาศการทํางานที่เปนประชาธิปไตย ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัด
คุณภาพ ไดแก 1) มีการทํางานเปนทีมเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติงานอยาง
เต็มศักยภาพ และ 2) เปดโอกาสใหผูมีความสามารถเปนผูนํา โดยสามารถผลัดเปลี่ยนการเปนผูนําผู
ตามที่ดีได 

เกณฑที่ 3 มีระบบการกํากับตรวจสอบ  และรายงานคุณภาพภายในที่ เหมาะสม 
ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีการกําหนดขอบขายสาระการกํากับตรวจสอบและรายงาน
ที่ครอบคลุมเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาของโรงเรียนชัดเจน เนนการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุมคา (ความคุมคา หมายถึง กลุมเปาหมายไดรับประโยชนเต็มและตรง
กลุมเปาหมายทุกระดับ) 2) บุคลากรและผูเกี่ยวของทุกฝายเขาใจและดําเนินการตามระบบได 3) มี
การเสนอรายงานการตรวจสอบคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ี 6 กิจการนักเรียน นักศึกษา 
งานกิจการนักเรียน เปนการจัดมวลประสบการณที่ผูเรียนไดใชความสามารถสราง

คุณลักษณะและคุณสมบัติสําหรับคุณภาพชีวิต เปนทั้งกิจกรรมที่เสริมสรางความถนัด ความสนใจ
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พิเศษของผูเรียน และเกี่ยวของกับหลักสูตรและเพิ่มเติมจากหลักสูตร กิจการนักเรียนเปนบริการที่
โรงเรียนจัดบนพื้นฐานของวิชาการ และความตองการของผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผน โดยได
กําหนดไว 3 เกณฑ ดังนี้ 

เกณฑที่ 1 จัดบริการและสวัสดิการตางๆ แกผูเรียนเพื่อสงเสริมพัฒนาการทั้งรางกาย
และจิตใจใหเหมาะสมกับวัย ประกอบดวย 5 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีการจัด บริการโภชนาการ และ
สุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 2) มีการจัดสันทนาการและบริการตรวจสุขภาพอยางทั่วถึง 
3) มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและชุมชน 4) มีการจัด
สวัสดิการ ความชวยเหลือท่ีเอื้ออํานวยใหนักเรียนที่มีความจําเปนไดมีโอกาสไดเรียนอยางเต็มที่ 
และ 5) มีการจัดบริการแนะแนวทุกดานอยางทั่วถึงและเปนระบบ 

เกณฑที่ 2 ดําเนินงานปกครองนักเรียนเปนระบบ ประกอบดวย 3 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) 
มีการกําหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนอยางชัดเจนและมีผูรับผิดชอบโดยตรง 2) มี
การดูแล ติดตามความประพฤตินักเรียนอยางใกลชิดและตอเนื่อง และ 3) มีการใชขอมูลดานความ
ประพฤติของนักเรียนมาพัฒนางานปกครอง 

เกณฑที่ 3 จัดกิจกรรมนักเรียนที่มุงเนนสงเสริมดานทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคอยางหลากหลาย  สอดคลองกับความสนใจและเหมาะสมกับวัย 
ประกอบดวย 2 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) มีการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมตามความ
สมัครใจ และ 2) มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 

ปจจัยท่ี 7 สัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 
สัมฤทธิ์ผลของผูเรียนจะเปนเครื่องวัดและตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงานของ

โรงเรียนเปนอยางดี โดยไดกําหนดไว 3 เกณฑ ดังนี้ 
เกณฑที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในขั้นสุดทายของผู เรียนที่จบหลักสูตรอยูใน

ระดับสูงระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 2 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) รอยละ 70 ของผูจบหลักสูตรมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมประสบการณสูงกวาเกณฑมาตรฐานระดับกลุมโรงเรียน ระดับ
เขตหรือระดับประเทศ และ 2) รอยละ 70 ของผูจบหลักสูตรผานจุดประสงคการเรียนรูรอยละ 80 
และมีระดับผลการเรียนไมต่ํากวา 2 ทุกกลุมประสบการณ ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 2 ตัวช้ี
คุณภาพ ไดแก 1) รอยละ 70 ของผูจบหลักสูตรแตละระดับมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสูง
กวาเกณฑมาตรฐาน ระดับกลุมโรงเรียน ระดับเขต หรือระดับประเทศ และ 2) รอยละ 50 ของผูจบ
หลักสูตรแตละระดับไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.5 

เกณฑที่  2  ความกาวหนาทางการเรียนรูของผู เ รียนเต็มตามศักยภาพของตน 
ประกอบดวย 2 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) ผูเรียนแตละคนมีความสามารถทางการเรียนที่แสดงออก โดย
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เฉลี่ยสูงขึ้น เปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และ 2) มีผลงานที่แสดงความกาวหนาของผูเรียน
แตละคนแตละกลุม 

เกณฑที่ 3 ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร ประกอบดวย 5 ตัวช้ีคุณภาพ ไดแก 1) ผูเรียนมีความสนใจ มุงมั่นอุตสาหะและ
กระตือรือรนตอการเรียนและพัฒนาผลการเรียนการสอนของตน สามารถแสวงหาและพัฒนา
ความรูไดดวยตนเอง 2) ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทํางาน มีทักษะและจรรยาบรรณในสาขา
วิชาชีพที่เรียน 3) ผูเรียนมีความประพฤติดี มีวินัย สุภาพ ออนนอม เห็นความสําคัญของการรักษา
สภาพแวดลอม 4) ผูเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีตอเพื่อนๆ ครูและบุคลากรอื่นในโรงเรียน และ 5) ผูเรยีน
มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ไดเหมาะสมกับวัย 

 
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541:3) ไดอธิบายวา คุณภาพของโรงเรียน
หมายถึง การบรรลุผลในการสรางและพัฒนาพฤติกรรม ความเปนคนที่สมบูรณทุกดานใหแกบุคคล
ผูเรียนมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดไวมีความสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมหรือผูใชผลผลิตนั้น ดังนั้น โรงเรียนเอกชนจึงมีความจําเปนตองเรงรัดพัฒนาใน
เชิงคุณภาพขึ้นอีก เพื่อเปนทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งของผูรับบริการทางการศึกษา 

สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2541:14-16) อธิบายวา คุณภาพของโรงเรียนเอกชนประกอบดวย
1) ความสามารถในการจัดการศึกษาไดมาตรฐานตามที่กําหนด 2) โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ เชน มี
รถรับสง มีบริเวณสะอาดรมร่ืน มีส่ือการสอนที่ทันสมัย มีครูเจาของภาษามาสอน มีบริการรับ
นักเรียนประจํา 3) บุคลากรของโรงเรียนเปนที่เชื่อถือไวใจได ผูบริหารมีภาวะผูนํา ครูที่ทําหนาที่
สอนเปนที่เชื่อถือได 4) โรงเรียนสามารถทําตามที่ประกาศหรือตกลงไวกับผูเรียนและผูปกครอง 5) 
โรงเรียนใชส่ือการสอนที่มีคุณภาพ อาคารสถานที่มีความมั่นคงทนทาน สามารถใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพสะดวก และปลอดภัย 6) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
บริการนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน เชนเปนที่พักผอนหยอนใจมาปรับปรุงแกไขสิ่งที่ยังบกพรอง
หรือไมสมบูรณ 7) โรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน มีสุนทรียภาพ เชน จัด
บรรยากาศรมร่ืน จัดกิจกรรมนันทนาการ รวมงานประเพณีของชุมชน เปนตน 8) มีช่ือเสียงเปนที่
ประจักษ ผูรับบริการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของยอมรับในคุณภาพ นักเรียน ผูปกครอง ยอมรับ 
รัฐบาลหรือหนวยงานตางๆ ยอมรับวาโรงเรียนมีคุณภาพเทียบเทาหรือมากกวาโรงเรียนอ่ืนๆ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542:1-2) มีแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
โรงเรียนเอกชนที่วา คุณภาพของโรงเรียนควรจะครอบคลุมภารกิจของโรงเรียนทุกดานและ 
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ทั้งหมดทําใหผูเรียนมีคุณภาพ หรือคุณสมบัติตามที่หลักสูตรของการศึกษานั้นกําหนดไว รวมทั้งมี
ความสอดคลองกับความตองการของสังคม การทําภารกิจจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนการทํางาน
เชิงระบบ คือมีตัวปอน เชน ผูเรียน บุคลากร และวัสดุอุปกรณตางๆ มีกระบวนการที่เปนการ
ประสานสัมพันธระหวาง ตัวปอนตางๆ ใหเกิดการทํางานที่เรียกวา การจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารงานอื่นๆ ในโรงเรียน เพื่อไปสูเปาหมายขององคกร และมีผลผลิต เชน การเรียนหรือ
พัฒนาการตางๆ ที่เกิดขึ้นแกผูเรียน 

 
2.3 วรรณกรรมที่เก่ียวของกับตวัแปรที่ศึกษา 

การศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ เขต1 
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร  เพื่อศึกษา  ดังนี้ 

1. ขนาดโรงเรียน  คือ  สภาพทางกายภาพในโรงเรียนที่กําหนดตามจํานวนของ
นักเรียนทั้งหมดที่โรงเรียนเปดสอนทุกระดับการศึกษาและจากงานวิจัยที่นาสนใจโดย พิมพพรรณ 
เทพสุเมธานนท (2540 : 1) กลาววา ขนาดของโรงเรียนเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่เกี่ยวของกับการทํางาน
ของผูบริหารและครูอาจารย เพราะขนาดของโรงเรียนจะเปนตัวบงชี้ความพรอมในดานทรัพยากร ที่
จะนํามาใชในการพัฒนา สงเสริม ปรับปรุงบทบาทการทํางานของผูบริหารใหดีขึ้น นอกจากนั้น
ขนาดของโรงเรียนยังเปนตัวแปรที่สรางความแตกตางในดานการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงเรียน 

Steers (1977 : 67) ผลจากการศึกษาวิเคราะห ช้ีใหเห็นวาขนาดขององคการที่เพิ่มขึ้นมี
ความสัมพันธในทางบวกตอประสิทธิภาพที่เพิ่มขององคการ แตกลับมีความสัมพันธในทางลบตอ
ความผูกพันของพนักงานตอองคการและนําไปสูความไมเต็มใจของบุคลากรที่จะอยูตอไปใน
องคกร 

Ney (1996 : 4671) ไดศึกษาขนาดของโรงเรียนกับประเภทหองเรียนจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มลรัฐเทนเนสซี พบวา ขนาดของโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยประเภทหองเรียนขนาดเล็กจะทําให
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาประเภทหองเรียนขนาดใหญ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการอานของนักเรียนมีความสัมพันธกับประเภทหองเรียนขนาดเล็กมากที่สุด รวมทั้งโรงเรียน
ขนาดเล็กจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กองนโยบายและแผนไดกําหนดเกณฑการ
แบงขนาดโรงเรียนเอกชนไวเปนบรรทัดฐานเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการของสวนราชการ 
แบงเปน 3 ขนาด ดังตาราง 2.2 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548:33) ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2  หลักเกณฑการจําแนกขนาดโรงเรียน 
 

จํานวนนักเรียนในโรงเรียนจําแนกตามขนาดตางๆ ประเภท/ระดบัการศึกษาที่เปดสอน 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 

ประเภทสามญัศึกษา 
1. กอนประถมศึกษา ≤ 120 121-240 > 240 
2. ประถมศึกษา ≤ 270 271-540 > 540 
3. มัธยมศึกษา ≤ 300 301-600 > 600 
4. กอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ≤ 390 391-780 > 780 
5. กอนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ≤ 420 421-840 > 840 
6. ประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ≤ 570 571-1,140 > 1,140 
7. กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา ≤ 690 691-1,380 > 1,380 

ที่มา กองนโยบายและแผน  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน                                                                        
 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548:33) 
 

จากตารางที่ 2.2 แสดงวาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศกึษา แบงเปน 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ตามจํานวนนักเรยีนและระดับการจดัการศึกษา 

สรุปไดวา ทรัพยากรเปนกลไกสําคัญที่ทําใหโรงเรียนดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงตาม
จุดมุงหมาย และขนาดของโรงเรียนก็เปนสวนหนึ่งของทรัพยากร โรงเรียนจะแบงขนาดของ
โรงเรียนตามจํานวนนักเรียน ไดแก ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซ่ึงตัวบงชี้คุณภาพก็คือ มี
ความมั่นคงแข็งแรง มีการบํารุงดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก
เพียงพอตอความตองการของผูใช ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และคณะครู-บุคลากรในโรงเรียน 

2. ระดับวุฒิการศึกษา คือระดับการศึกษาที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ โดยการ
ยอมรับมอบเอกสารใหเปนเอกสิทธิ์ในรูปแบบของประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ตามแต
โปรแกรมการศึกษานั้นๆ 

งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนที่นาสนใจ คือ การศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
เอกชน เขตการศึกษา 4 โดย บุญโช หยองบางไทร (2544 : บทคัดยอ) เพื่อเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป
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ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงกวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ 
จุรีภรณ จันทรมาฏ (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร พบวาครูมีวุฒิการศึกษาตางกันมีการใชกิจกรรมในการพัฒนาตนเองตามลําพัง
และเปนหมูคณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05และ มาลี บุญเกต (2546 : 
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานสูความเปนเลิศ : กรณีโรงเรียน เจี้ยใช  อําเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี พบวา ตามความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความแตกตางกัน โดยครู
ที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นวามีการปฏิบัติโดยรวมและในแตละองคประกอบ
มากกวาครูที่จบปริญญาตรีขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

ดานการบริหารการศึกษา ประกอบดวย ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา โครงสรางการ
บริหารโรงเรียน การจัดการบุคลากร การบริหารการเงิน พวงรัตน เกสรแพทย (2543:31) ใหคํา
นิยามอยางมีประสิทธิภาพ   รูจักการบริหารการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย             
การใชทรัพยากรใหมีประโยชนสูงสุดโดยมีความเชื่อวาการดําเนินกิจกรรมตางๆของมนุษยให
สําเร็จลุลวงนั้น เนื่องจากกระบวนการบริหารหรือการจัดการ เปนงานสําคัญที่จะเอื้ออํานวยให
กิจกรรมนั้นๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุง แกวแดง (2544:11) กลาววา การบริหารการศึกษา 
คือ การจัดการเพื่อใหผูเรียนไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุด และ John L. Nwankwo 
1982 (อางอิงจาก ชาญชัย อาจินสมาจาร, ไมปรากฏปที่พิมพ:1) ระบุวา “การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การจัดการทรัพยากรมนุษยและวัสดุอุปกรณและโปรแกรมที่มีใหกับการศึกษาอยาง
รอบคอบ และเปนระบบในการทําใหจุดประสงคทางการศึกษาบรรลุผล” สําหรับ สุนทร โคตร
บรรเทา (2547:25) กลาววา การบริหารการศึกษาเปนศาสตรสาขาหนึ่งซึ่งถือวาเปนวิชาชีพช้ันสูง 
(Profession) และนักบริหารการศึกษาถือวาเปนผูมีวิชาชีพช้ันสูง (Professionals) เพราะเปนผูไดรับ
การฝกอบรมและเรียนมาโดยตรง เปนผูมีจรรยาบรรณและมีใบประกอบวิชาชีพของตน 

สรุปไดวา การบริหารการศึกษาเปนการดําเนินงานของคณะบุคคลเพื่อใหบริการทาง
การศึกษาแกสมาชิก บรรลุจุดหมายที่กําหนดไว อาทิ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
โครงสรางการบริหารที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและระดับสถานศึกษาของโรงเรียน มีคูมือแนว
ปฏิบัติงาน มีแผนพัฒนาโรงเรียนที่เหมาะสม มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา คือ การกําหนดสาระสําคัญในการจัดการศึกษาให
สอดคลองกับหลักแนวคิดและจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของชาติ โดยมีแนวดําเนินงานที่
มุงเนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุมคา ซ่ึงผูมีสวนเสียเกี่ยวของกับโรงเรียน มีความ
เขาใจปรัชญาและเปาหมายตรงกัน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2541:34) กลาววาปรัชญาของโรงเรียน 
หมายถึง แนวคิด อุดมการณ หรือจุดมุงหมายสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ใชเปน
แนวทางกําหนดภารกิจของโรงเรียน วรวิทย วุศินสรากร (2544:29) ปรัชญาการศึกษาเปนปรัชญาที่
นํามาใชในการจัดระบบการศึกษา ไดแก การสรางรากฐานเพื่อนําไปทําความเขาใจในระบบ
การศึกษา หรือเพื่อสรางความมุงหมายของการศึกษา หรือเพื่อประเมินผลความมุงหมายของ
การศึกษาซึ่งผลที่ไดจะเปนแนวทางสําหรับประกอบการศึกษาและคนควาตอไปปรัชญาการศึกษา
มักจะสอดคลองกับปรัชญาการปกครองประเทศ และครรลองชีวิตในแตละระบบการปกครอง สุนีย 
ภูพันธ (2546:57) ปรัชญาการศึกษา หมายถึง อุดมคติ อุดมการณ อันสูงสุด ซ่ึงยึดเปนหลัดในการจัด
การศึกษา มีบทบาทในการเปนแมบทตนกําเนิดความคิดในการกําหนดความมุงหมายของการศึกษา 
เพราะเปนแนวทางในการจัดการศึกษาตลอดจนกระบวนการในการเรียนการสอน 

 
เปาหมายการศึกษา  โดยทั่วไปจะดําเนินงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคมไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา
เอกชน  เปาหมายของโรงเรียน หมายถึง ส่ิงที่จะทําใหสําเร็จตามราชกิจการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่อยูในกรอบของปรัชญาของโรงเรียน เอกรินทร ส่ีมหาศาล (2546:207) เปาหมาย
การศึกษา “ใหการจัดการศึกษาเปนเลิศโดยโรงเรียนมีคุณภาพ การเรียนมีคุณภาพ หองเรียนมี
คุณภาพ  และผูรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงในระดับสากล”  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2546:14)  เปาหมาย หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์หรือจุดหมายที่สถานศึกษาคาดหวังใหเกิดกับเด็ก
ตามภาระงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ  เปาหมายที่ดีควรมีการระบุเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

สรุป ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา เปรียบเสมือนทัศนคติและอุดมการณ และแนวคิด
ที่ใชเปนกรอบกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ทุกคนตองนําไปปฏิบัติ เพราะปรัชญา
และเปาหมายการศึกษาสนองตอเจตนารมณปรัชญาการปกครองประเทศ 

 
โครงสรางการบริหารโรงเรียน  มีการจัดโครงสรางการบริหาร  แนวปฏิบัติ  ธรรมนูญ

ในโรงเรียน  ระบบขอมูลสารสนเทศอยางเหมาะสมและเปนระบบ  รวมถึงงานดานพัฒนาบุคลากร 
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การทํางานเปนทีม การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นมีการกําหนดขอบขายสาระการกํากับ 
ตรวจสอบและรายงานที่ครอบคลุมเปาหมายและจุดเนนการพัฒนาของโรงเรียนชัดเจน 

จันทรานี สงวนนาม (2545:139-140) กลาววา “สถานศึกษาสวนใหญจะแบงโครงสราง
ของการบริหารสถานศึกษาใหครอบคลุมไว 6 งาน ไดแก งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการ
นักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยถือวางานวิชาการเปนงานหลัก และงานอื่นๆ เปนงานสนับสนุน” 

ธีระ รุญเจริญ (2546:66) ไดกลาววา “หากองคกรใดมีการกําหนดโครงสรางและแบง
สวนงานที่ดี มีการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางหนวยงานที่เหมาะสมมีความชัดเจนแนนอน ไมมี
งานที่ซับซอน มีความเชื่อมโยงสอดคลองประสานสัมพันธกันระหวางหนวยงานหลักกับหนวยงาน
ยอยและระหวางหนวยงานยอยดวยกัน มีการจัดระบบงานบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
ระบบการจัดการที่ดี มีคาตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อจูงใจให คนดี คนเกงเขามาทํางานก็เปนที่หวังได
วาองคกรนั้นจะสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคได” 

สรุป การจัดโครงสรางของการบริหารโรงเรียน โดยทั่วไปจะเขียนเปนแผนผังหรือ
แผนภูมิไวใหมองเห็น โครงสรางนั้นจะแสดงความสัมพันธของกลุมงาน ตําแหนงหนาที่และสาย
บังคับบัญชา 

 
ดานการจัดการบุคลากร 
การจัดการบุคลากร คือ การจัดเตรียมครู อาจารย และฝายสนับสนุนการศึกษาที่มี

ความรูความสามารถ เพื่อทําหนาที่ใหความรูตางๆ แกผูเรียน พรอมทั้งสงเสริมการทํางานเปนทีม
และความรักองคกร  

อุทัย หิรัญโต (2531 : 2) ใหความหมายของการบริหารงานบุคลากรวา การบริหารงาน
บุคลากร คือ การปฏิบัติการเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือตัวเจาหนาที่ในองคการใดองคการหนึ่งนับตั้งแต
การสรรหาคนเขาทํางาน การคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การปกครองบังคับ
บัญชา การดําเนินการทางวินัย การใหพนจากงาน และการจายบําเหน็จบํานาญ เมื่อออกจากงานไป  

พยอม วงศสารศรี (2532 : 3) ใหความหมายของการบริหารงานบุคลากร หมายถึง 
กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธตาง ๆ พิจารณาบุคคลที่อยูในสังคม เพื่อดําเนินการ
พิจารณา สรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขามาอยูในองคการ และขณะที่
บุคคลเขามาปฏิบัติงานในองคการไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนา ชําระรักษาใหบุคคลที่คัดเลือกเขามา
เพิ่มพูนความรูความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางานและยังรวมไปถึงการ
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แสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการที่ตองพนจากการทํางานสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข  

มานะ ทองรักษ (2549 : 23) งานบริหารงานบุคล ถาหากพิจารณาขอบขายงานบริหาร
บุคคลในโรงเรียนประถมศึกษาแลว สามารถจําแนกออกไดเปน 4 งาน ดวยกัน คือ 1. งานวางแผน
บุคลากรเปนการตระเตรียมการสํารวจความตองการ การกําหนดจํานวนและลักษณะของบุคลากรที่
โรงเรียนตองการ 2. งานเตรียมบุคลากรเปนงานในดานบุคลากรเขาทํางานงานปฐมนิเทศ และการ
ช้ีแจงถึงบทบาทและหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบของบุคลากรแตละฝายและแตละคน 3. งานพัฒนา
และธํารงรักษาบุคลากรเปนงานเกี่ยวกับการใหความรูในหนาที่ปฏิบัติของบุคลากรทั้งกอนและ
ขณะประจําการ การจัดสวัสดิการใหแกบุคลากร การจัดทําทะเบียนประวัติบุคลากร 4. งานวินัยของ
บุคลากร ไดแก การปองกันและดูแลใหบุคลากร ดําเนินงานตามระเบียบปฏิบัติ กฎหมายตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับหนาที่และบุคคล  

กลาวโดยสรุป การจัดการบุคลากรหรือการบริหารงานบุคลากรเปนงานที่มีสวนในการ
พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพอยางมากเชนกัน เพราะในการสรรหาบุคลากรมาทํางาน ถาสรรหา
บุคคลที่ เปนคนเกง คนดี มาเปนครู จัดครูเขาสอนตามความรูความสามารถและความถนัด 
พร่ังพรอมดวยประสบการณ มีการพัฒนาครูใหเกงใหเปนคนดียิ่งขึ้นไป ยอมจะสอนและอบรม
นักเรียนใหมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในระดับสถานศึกษาบางแหงมักจะมีบุคลากรที่ทําหนาที่
เกี่ยวกับงานบุคคล อาทิ ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ ผูชวยผูบริหารฝายธุรการจะรวมกัน บริหารและ
จัดการงานบุคลากร เชน การสรรหาบุคคลมาทํางาน การจัดบุคคลเขาทํางานการพิจารณาความดี
ความชอบ และการพัฒนาบุคคล เปนตน 

 
การบริหารการเงิน 
รัชพล คชชารุงโรจน (2548 : 99) การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน สําหรับโรงเรียนเอกชน

ราชการตองปฏิบัติไปตามระเบียบราชการ ผูเขียนขอเสนอหลักการบริหารจัดการดานการเงิน ดังนี้ 
1) ผูบริหารตองมีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินเปนอยางดี สามารถ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา 2) มีการจัดการระบบการเงินภายในโรงเรียนอยาง
โปรงใส มีเงินสํารองสําหรับเบิกจายเปนสวัสดิการภายใน ไดอยางรวดเร็ว ไมตองรอนาน 3) การใช
ระบบคอมพิวเตอรมาบริหารจัดการระบบการเงิน 4) โรงเรียนควรมีแผนปฏิบัติการเงินอยางชัดเจน 
5) โรงเรียนหาโอกาสในการแสวงวิธีหางบประมาณ ในหลายรูปแบบ เชน การของงบประมาณ การ
จัดกิจกรรมของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา 6) ความสามารถในการ
จัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียนอยางทั่วถึงและใหเกิดประโยชนโดยรวมของโรงเรียน 
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ลักษมี จุประสงค (2551) หลักการและนโยบายบัญชีโรงเรียนเอกชน ประกอบดวย  
1. ระบบบัญชีคู คือ การลงรายการสองบัญชี คือ เดบิต และ เครดิต 
2. หลักการและนโยบายบัญชโีรงเรียนเอกชน มีรายละเอยีดดังนี ้

1) ระบบบัญชีคู คือการลงรายการสองบัญชี คือ เดบิต และ เครดิต 2) หลักการบัญชี
ใชเกณฑพึงรับพึงจาย คือ การบันทึกรับรายไดและรายจายเมื่อมีรายการเกิดขึ้น 3) รอบระยะเวลา
บัญชี กําหนด วันที่ 1 พฤศจิกายน ส้ินสุด 30 เมษายน ของปถัดไป (1 รอบเทากับ 12 เดือน) 4) วัสดุ
และอุปกรณสํานักงานบันทึกตามราคาทุนที่ซ้ือมา 5) อาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ บันทึกตามราคา
ทุนที่ไดมากรณีหาราคาทุนไมไดใหดีราคาโดยมูลคายุติธรรม 6) อายุการใชงานของอาคาร
ยานพาหนะ และครุภัณฑ คิดคาเสื่อมราคาในอัตราเสนตรงแตใหคงเหลือราคาตามบัญชีในปสุดทาย
ไวจํานวน 1 บาท 7) ลูกหนี้ใหบันทึกตามจํานวนที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินได 8) บันทึกรับรูรายไดเมื่อ
ไดรับเงินหรือเมือไดใหบริการแกผูเรียนแลวในรอบปปจจุบัน 9) บันทึกรับรูรายจายไดจายเงิน เมื่อ
ไดจายเงินเปนคาสินคาหรือบริการหรือไดรับสินคาหรือบริการแลวในรอบบัญชีปจจุบัน 10) การ
กําหนดอายุการใชงานของอาคาร ยานพาหนะ ครุภัณฑ และอุปกรณใหกําหนดตามจํานวนปที่คาด
วาจะใชทรัพยสินเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ 11) สินทรัพยถาวรที่หมดสภาพใชงานกอนกําหนด
และยังมีมูลคาเหลืออยูตามบัญชีใหตัดจําหนายสินทรัพยออกจากบัญชีและบันทึกมูลคาที่เหลืออยู
เปนคาใชจายในปที่ตัดจายทั้งจํานวน 

 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงการจัดทําหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปน

หัวใจของการจัดการศึกษายอมตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ โดยมุงหวังเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพอยางยั่งยืนและถาวรตลอดไป 
   หลักสูตรการศึกษา 

ใจทิพย   เชื้อรัตนพงษ  (2539: 9)  ใหความหมายหลักสูตรวาคือ  SOPEA  
ประกอบดวย 
S คือ Subject  matter    ไดแก   เนื้อหาที่ใชในการเรียนการสอน 
O คือ Object     ไดแก   วัตถุประสงค 
P คือ Plans   ไดแก   แผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือประสบการณ 

                 แกนักเรียนที่คาดหวัง 
E คือ Learner,s  experience ไดแก   ประสบการณทั้งปวงของผูเรียนที่จัดโดยโรงเรียน 
A คือ Education  activities ไดแก   กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน 
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ชมพันธุ   กุญชร  ณ  อยุธยา  (2540: 3-5)  ไดอธิบายความหมายของ  “หลักสูตร”  วามี
ความแตกตางกันไปตั้งแตความหมายที่แคบสุดจนถึงกวางสุด  แตจําแนกความคิดเห็นของนักการ
ศึกษาที่ไดนิยามความหมายของหลักสูตร  ออกเปน  2  กลุมใหญๆ  ดังนี้ 

1. หลักสูตร  หมายถึง  แผนประสบการณการเรียน  นักการศึกษาที่มีความคิดเห็นวา  
หลักสูตร  หมายถึง  แผนประสบการณการเรียนนั้น  มองหลักสูตรในลักษณะที่เปนเอกสาร  หรือ
โครงการการศึกษาที่สถาบันการศึกษาไดวางแผนไว  เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาตามแผนหรือโครงการ
ที่กําหนดไว  หลักสูตรตามความหมายนี้หมายรวมถึง  แผนการเรียนรายวิชาตางๆ  ที่กําหนดให
เรียนรวมทั้งเนื้อหาวิชาของรายวิชาตางๆ  กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล  ซ่ึงได
กําหนดไวในแผนความคิดเห็นของนักการศึกษากลุมนี้ไมรวมถึงการนําหลักสูตรไปใชหรือการ
เรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง  แตทั้งแผนประสบการณการเรียนกับการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง  มี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

2. หลักสูตร  หมายถึง  ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนที่สถาบันการศึกษาจัดให
ซ่ึงหมายรวมถึงประสบการณการเรียนและการนําหลักสูตรไปใชดวย  แนวคิดนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของทั้งทาบาและไทเลอรที่เห็นวา  หลักสูตรประกอบดวยจุดมุงหมายประสบการณทาง
การศึกษาหรือเนื้อหาการจัดประสบการณทางการศึกษาหรือการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอน  และการประเมินผล 

ธํารง  บัวศรี  (2542: 7)  กลาววา  หลักสูตร  คือ  แผนซึ่งไดออกแบบจัดขึ้นเพื่อแสดง
จุดมุงหมายการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา  เพื่อให
ผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ  ตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว 

มาเรียม  นิลพันธุ  (2543: 6)  กลาววา  หลักสูตร  หมายถึง  เอกสารขอกําหนดเกี่ยวกับ
มวลประสบการณเพื่อผูเรียนไดเจริญงอกงามพัฒนาไปในแนวทางที่ตองการ 

หรรษา นิลวิเชียร (2547: 10) หลักสูตรสถานศึกษาผูมีสวนรวมในการวางแผน
หลักสูตร คือ ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผูปกครอง ผูมีสวนเกี่ยวของอื่นในชุมชนมีหนาที่
กําหนดนโยบายและกฎระเบียบตางๆ ของสถานศึกษา ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วาผูเรียนจะไดรับ
ประสบการณทั้งทางบวกและทางลบ ผูเรียนจะไดเรียนรูในสิ่งที่กําหนดในแผนการเรียนรู และ
ไมไดกําหนดไวในแผนฯโรงเรียนตองตระหนักถึงความสําคัญของการวางแผนทั้งหมด เชน การ
บริหารดานรถรับ-สง การบริการดานอาหารกลางวัน เปนตน  

กลาวโดยสรุป  หลักสูตรสถานศึกษา  มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ  เพราะเปนโครงรางกําหนดกรอบแนวคิดทางปฏิบัติที่จะนําไปสูการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
ไดรับประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต  รวมทั้งเปนแนวทางในการใหการศึกษา  
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ใหวิชาความรู  การถายทอดวัฒนธรรม  การปลูกฝงเจตคติและคานิยม  รวมทั้งสงเสริมความเจริญ
งอกงามของบุคคล  ทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  โดยมีเปาหมายเพื่อใหบุคคลเปน
คนที่สังคมตองการ 

 
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีประเด็นหลักอยูเปลี่ยนบทบาทในการ

เรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และบทบาทของครูจาก “ผูสอน” มาเปน  
“ผูจัดประสบการณการเรียนรู” ใหผูเรียน ดังนั้นผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
และมีนักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี้ 

ประเวศ  วะสี  (2543: 4)  ใหความหมายวา  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริงของผูเรียนเปนตัวตั้ง  เรียนรูเพื่อสรางปญญาใหรูจักตนเอง  รูจัก
โลก   สามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางเศรษฐกิจ   จิตใจ  สังคม  อยูรวมกันอยางมีดุลยภาพเรียนรูได
อยางตอเนื่อง  มีความสุข  สนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู 

ทิศนา   แขมมณี  (2545: 121)  ใหความหมายวา  การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญเปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางตื่นตวั  
( active  participation ) ทั้งทางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  ในกิจกรรมหรือกระบวนการ
เรียนรูโดยผูเรียนมีบทบาทดังกลาวมากกวาผูสอน 

McCombs and Whisler ( 1997: 1408 ) กลาวถึงการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไววา  
เปนการเปลี่ยนมุมมองในการจัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญกับผูเรียนเปนรายบุคคล โดยเฉพาะ
ในเรื่องภูมิหลัง  ความรู  ความสามารถ  ประสบการณ  ความสนใจ  ศักยภาพและความตองการ  
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตนใหมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรูในระดับสูงสุดรวมถึงการเสริมสราง
แรงจูงใจ  ในการเรียนรูของผูเรียนดวย 

American  Psychological  Association  ( 2007 )  ไดอธิบายลักษณะการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญไววา  เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
โดยที่บรรยากาศการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  จะเอื้ออํานวยใหผูเรียนมีสวนรวมอยาง
กระตือรือรน ( Active  Participant )  ในกระบวนการเรียนรูของตนเอง  ผูเรียนจะใชกลวิธี ( 
Strategies )  ในการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจจากภายนอกที่สงเสริม  
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  การเรียนรูจึงมีลักษณะเปนเฉพาะบุคคลมากกวาการมีลักษณะที่เปนแบบ
แผนมาตรฐานเดียวกันการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะชวยพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู 
(Learning “how-to-learn”skills) เชน  ทักษะการแกปญหา  ทักษะการคิดวิเคราะห  และทักษะการ
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คิดอยางมีวิจารณญาณ  ลักษณะของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบ
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน 

สรุปไดวา “การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” เปนการจัดประสบการณการ
เรียนรูที่มุงพัฒนา “คน”  และ  “ชีวิต”  ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มตามความสามารถ
สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  และความตองการของผูเรียน  ผูเรียนมีอิสรภาพในการสราง
องคความรูของตนเอง  เรียนรูอยางมีความสุข  โดยไดใชกระบวนการคิดปฏิบัติไดจริง  มีสวนรวม
อยางตื่นตัว ( active  participation )  ทั้งทางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมและผูเรียนมีบทบาท
ในกิจกรรมการเรียนมากกวาผูสอน 

  
การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียน  
สถานศึกษาและชั้นเรียน ที่มีบรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน และเอื้อเฟอเผ่ือแผ  

ตลอดจนความ สะอาด ความเรียบรอยและสวยงาม พรอมทั้งความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ฯลฯ ยอมเปน
แรงจูงใจที่จะชวยกระตุนใหผูเรียนรักการเรียนและใฝการเรียนรู การจัดบรรยากาศที่ดีจะชวย
สงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศนที่ดีในการมาโรงเรียน 

วิชัย วงษใหญ (2537: 117) ในการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้งจะใหเปนไปใน
บรรยากาศแบบใดขึ้นอยูกับผูสอนจะเปนผูบงชี้ทั้งส้ิน คุณลักษณะของผูสอนที่สงเสริมการเรียนรู
ใหเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพมีหลายประการ เชน มีความรอบรูในสิ่งที่จะสอนเปนอยางดีทั้ง
ดานกวางและดานลึกสามารถนําความรูนั้นมาถายทอดได มีทรรศนะที่ดีตอการสอนซึ่งหมายถึง มี
ความปรารถนาดีตอผูเรียน รักวิชาที่สอนและรักการสอนมีความรูสึกอยากสอน และสิ่งสําคัญจะ
ขาดไปเสียไมไดนอกเหนือจากความรูความสามารถในการสอนแลว ผูสอนจะตองมีความเขาใจ
เห็นอกเห็นใจผูเรียน ไมแสดงพฤติกรรมกาวราวดวยวาจาและทาทางตอผูเรียน ปฏิบัติตอผูเรียนให
มีความรูสึกใกลชิด มีความเปนหวงผูเรียน ยอมรับผูเรียนอยางที่เขาเปน 

วัฒนาพร   ระงับทุกข (2541: 69)  ไดเสนอบทบาทของครูผูสอนในการจัดบรรยากาศที่
สงเสริมการเรียนรู  สรุปพอสังเขปไดดังนี้  (1)  จัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศสงเสริมใหผูเรียน
คนพบกระบวนการ  หรือ  วิธีการเรียนรูดวยตนเอง  (2)  จัดกิจกรรมและสถานการณที่สงเสริม
กระตุนใหผูเรียนฝกคิด  ฝกปฏิบัติ และการแสดงออกของผูเรียน  ตลอดจนการปรับปรุงตนเอง   
(3)  สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ  แลกเปลี่ยน  เรียนรูจากเพื่อและกลุม  จัดบรรยากาศการเรียนรู
ที่มีชีวิตชีวา  มีความสุข  (4)  ใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  และเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรู
เขากับชีวิตจริง  (5)  ครูผูสอนประเมินพัฒนาการของผูเรียนทุกดานอยางตอเนื่องและปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงามของวิถีไทยและสากล 
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กลาวโดยสรุป  การจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู  จะชวยให ผู เ รียนได รับ
ประสบการณทางบวกเพื่อพัฒนาตนเอง การที่จะสงเสริมใหมีบรรยากาศเหลานี้ใหเกิดขึ้นไดนั้น 
ผูสอนจะตองมีความเชื่อในตอบุคคล ตองแสดงออกถึงการไววางใจ ใหความเมตตา และความ
อบอุนสรางความคุนเคยเปนกันเอง มีความรูสึกตอความรูสึกนึกคิดของผูเรียน และมีความ
กระตือรือรน พรอมที่จะใหความชวยเหลือผูเรียน 

 
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2545  

โดยเฉพาะอยางยิ่งหมวด 4  แนวการจัดการศึกษาเปนการปฏิรูปการเรียนรู  สาระของหมวดนี้
ครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาที่เปดกวางใหแนวทาง  การจัดการเรียนการสอนตั้งแตมาตรา 
22 ถึง มาตรา 30  และโดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียน  โดย
พิจารณาจากการพัฒนาการของผูเรียน  การทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตาม
ความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา   

เยาวดี  วิบูลยศรี (2540: 28)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนผลของเรื่องความรู  
ความสามารถจากการเรียนรูในอดีต  หรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล  บุญชม   ศรีสะอาด 
(2541: 150)  ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไดบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไวไดมากก็นับวาการสอนของครู
มีประสิทธิภาพสูงถาบรรลุจุดประสงคไดนอยก็หมายความวามีประสิทธิภาพต่ํา   

วารินทร   สินสูงสุด  (2543: 195)  สัมฤทธิ์ผลของผูเรียน  หมายถึง  ผลของการเรียนรู
หรือพัฒนาการโดยรวมที่เกิดขึ้นจริงของผูเรียนตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร  โดยมี
เกณฑ  ดังนี้  คือ  (1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชั้นสุดทายของผูเรียนที่จบหลักสูตรอยูในระดับสงู  
(2)  ความกาวหนาทางการเรียนของผูเรียนเต็มตามศักยภาพของตน  (3)  ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
เรียน  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร  วิทยากร   เชียงกูล (2546: 10)  
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา  หมายถึง  การออกแบบทดสอบ  เพื่อวัดความรู  ความเขาใจ  ทักษะหรือ
ความสําเร็จทางวิชาการของผูเรียนในสาขาวิชาที่เรียน  เอกรินทร    ส่ีมหาศาล  (2546: บทนํา)  
ผลสัมฤทธ์ิหมายถึง  ผลของการประเมินทุกดานที่เกิดขึ้นกับผูเรียนโดยรวม  จึงตองใชวิธีการ
ประเมินอยางหลากหลายใหสัมพันธรวมไปกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

วิทยากร เชียงกูล  (2546: 10)  ไดกลาววา  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  เปนการออกแบบ
ทดสอบ  เพื่อวัดความรู ความเขาใจ  ทักษะ ฯลฯ หรือ ความสําเร็จทางวิชาการของผูเรียนในสาขา
นั้นๆ 
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สรุปไดวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือ  การรวบรวมขอมูลจากการทดสอบการเรียนรู
ของผูเรียน  แบงได 2 ประเภท  คือ  1)  ดานความรู  ดานความเขาใจ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห  
และ  2)  ดานคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูเรียน  ไดแก  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีเจตคติที่ดีตอ
ตนเองและบุคลอื่น  ทั้ง 2 ประเภทที่กลาวมานั้นผูเรียนตองผานการสอน  การฝกอบรมจาก
ครูผูสอนใชวิธีประเมินผล  อยางหลากหลายใหสัมพันธกับกระบวนการเรียนรูแลวรวบรวมขอมูล             
เปนคะแนน  หมายถึง  ตัวเลขที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนแตละคน 

 
ดานการจัดกิจการนักเรียน 
กิจการนักเรียนเปนสวนสําคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะเปนงานที่มี

สวนชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรูมีความสมบูรณ
ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา นักการศึกษาไดใหความหมายของกิจการ
นักเรียนดังนี้ 

เยาวภา เดชะคุปต  (2542: 78) กิจการนักเรียน หมายถึง งานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน
ครอบคลุมถึงงานจัดทําเขตพื้นที่ใหบริการ จัดทําสํามะโนนักเรียน การรับเด็กเขาเรียน การ
ปฐมนิเทศผูปกครอง การจัดทําทะเบียนและระเบียนตาง ๆ 

หวน พินธุพันธ (2548: 9) การบริหารกิจการนักเรียน เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับ
นักเรียน เชน การปฐมนิเทศนักเรียน การปกครองนักเรียน การจัดบริการแนะแนว การบริการ
เกี่ยวกับสุขภาพนักเรียน การจัดกิจกรรม และการบริการตาง ๆ เปนตน การบริหารกิจการนักเรียน
ถือวาเปนการพัฒนาบุคคลใหเปนคนดี คนเกง ไดอยางมากเชนกัน เชน การปกครองใหนักเรียนมี
ระเบียบวินัยการจัดกิจกรรม กีฬา กิจการทางศาสนา กิจกรรมทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว
เหลานี้ลวนทําใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง ยิ่งขึ้น 

ดวงกมล  สินเพ็ง  (2551: 113)  กิจการนักเรียนนั้น  เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ
ดวยตนเองอยางครบวงจร  ตั้งแตศึกษาวิเคราะห  วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิณ  และปรับปรุง
การทํางาน  การจัดกิจกรรมนักเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการไปใชในการสรางสรรคอยางมี
จุดหมาย  อันกอประโยชนแกผูเรียน 

ฆนัท ธาตุทอง (2552: 230) กลาววา การจัดกิจการนักเรียนเปนการจัดกิจกรรม
ดําเนินการดวยกระบวนการทางจิตวิทยาใหแกนักเรียนมากขึ้น และสงเสริมทั้งเปนรายบุคคลและ
เปนกลุม เพื่อใหรูจักนักเรียนมากขึ้น และสงเสริมปองกันปญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรม
จะจัดในหองโดยมีบรรยากาศที่เปนกันเอง และนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
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สรุปไดวา งานกิจการนักเรียน เปนการจัดมวลประสบการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
นักเรียน ครอบคลุมถึงงานจัดทําเขตพื้นที่ใหบริการ การปกครอง การจัดบริการแนะแนว เพื่อ
สงเสริมการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียน 
เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรู 
กิจการนักเรียนดังกลาวโรงเรียนจัดอยูบนพื้นฐานของงานบริหารทั่วไปและงานวิชาการ 

 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่มีแนวทางพัฒนาผูเรียนไปสู

เปาหมายไดหลายๆแนวทาง  ตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียนที่แตกตางกัน  
โดยที่โรงเรียนใหความรวมมือดานการจัดสถานที่  อํานวยความสะดวก  ความปลอดภัย  การติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก  นอกจากนี้ยังใหโอกาสผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  ความสามารถดานตางๆของผูเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2545: 6)  ไดนิยามกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไววา  เปนกิจกรรมที่
จัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ  มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดให
เรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม  การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุขกับกิจกรรมที่ เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง             
การพัฒนาที่สําคัญไดแก   การพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน  โดยอาจจัดเปน
แนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนผูมีศีลธรรม  จริยธรรม            
มีระเบียบวินัย  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

สมนึก ธาตุทอง (2548: 219) ไดระบุความหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนวาเปน
การจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียนทุกคนทั้งผูเรียนปกติ อัจฉริยะ พิการ และผูดอยโอกาส โดยจัดอยาง
เปนระบบ มีกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความสมดุลดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
และสังคม สงเสริมเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค 

สรุปไดวา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่มุงพัฒนาองค
ความรูของผูเรียนและมีความพรอมเพื่อที่จะเปนมนุษยที่สมบูรณทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ 
สติปญญาและสังคม โดยมุงหวังใหเยาวชนของชาติเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนที่เหมาะสม โดยจะตองคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล และจะตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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การบริการและสวัสดิการ 
การบริการและสวัสดิการ เปนงานสําคัญที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับ นักเรียน 

ผูปกครอง ครู บุคลากร และเปนงานที่โรงเรียนเปนผูดําเนินการซึ้งผูบริหารจัดขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกบุคคลที่กลาวขางตน และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคาดหวังใหโรงเรียนจัดบริการ
และสวัสดิการใหกับนักเรียน โดย สุทธิพันธ ผองอักษร (2540) ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของ
ผูปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษา พบวา ดานกิจการนักเรียนผูปกครองคาดหวังใหโรงเรียน
จัดบริการและสวัสดิการใหกับนักเรียน โดยเนนการแนะแนว การบริการสุขภาพและใหสวัสดิการ
กับนักเรียน เชนทุนอาหารกลางวันและยกเวนคาธรรมการเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2533: 26-27) ไดกําหนดการจัดบริการรถ
รับ-สง ที่สถานศึกษาจัดบริการใหแกเด็ก ซ่ึงรถตองอยูในสภาพปลอดภัยอุปกรณภายในรถ
เหมาะสมกับวัยของเด็ก เชนเข็มขัดนิรภัย เครื่องดับเพลิง มีสัญญาณไฟรับการฝกอบรมจากกรม
ขนสง ตองมีบุคลากรดูแลเด็กนักเรียนในรถอยางนอย 1 คน และ สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ (2541: 15) 
กลาววาโรงเรียนเอกชนจัดใหบริการเพิ่มขึ้นจากภารกิจหลักเปนการใหบริการเชิงแขงขัน ทั้งดาน
ปริมาณ คุณภาพ และความทั่วถึง ไดแก การบริการรถรับ-สงนักเรียนและการมีครูเจาของภาษาเปน
ผูสอน 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2545: 15) การจัดเรื่องการบริการและสวัสดิการเพื่อสนอง
ความตองการดานครู-อาจารย ไดแก งานการลา การปฏิบัติงานทดแทน การรักษาพยาบาล การ
อุทธรณรองทุกขและการบําเหน็จบํานาญ 

ฆนัท ธาตุทอง (2552: 231) กลาววา การจัดบริการกิจกรรมแนะแนวโดยมีครูเปนผู
ใหบริการขอมูลขาวสารสารสนเทศที่จําเปนและทันสมัย ทั้ง ดานการศึกษา อาชีพ การพัฒนา 
บุคลิกภาพ เพื่อใหนักเรียนไดสํารวจตนเองและรูจักตนเองในทุกดาน สามารถตัดสินใจและ
แกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนชวยเหลือแกไขและฝกประสบการณที่เหมาะสม สําหรับนักเรียนได
ใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต 

สรุปไดวา การบริการและสวัสดิการ เปนงานสําคัญที่มีความเกี่ยวของโดยตรงและโดย
ออมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ที่โรงเรียนจัดให เชน การบริการแนะแนว การบริการรถรับ-สง ครู
สอนภาษาตางประเทศเปนเจาของภาษามอบทุนการศึกษาในรูปแบบของคาเสื้อผา คาอุปกรณการ
เรียน คาอาหารกลางวัน ฯลฯ เปนตน 
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การปกครองนักเรียน 
การปกครองนักเรียน  ครูมีหนาที่อบรมสั่งสอนใหนักเรียนเคารพและปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบของโรงเรียน  เพื่อเปนพื้นฐานของการรูจักเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอสังคมตอไป  
และจาก  http://onruedee.multiply.com/ionma/litem/14  ดังนี้ 

(1) ครูมีหนาที่อบรมสั่งสอนใหนักเรียนมีความประพฤติเรียบรอยปลูกฝงใหเด็ก
เปนผูมีคุณธรรม รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสตร พระมหากษัตริย 

(2) ครูมีหนาที่อบรมสั่งสอนใหนักเรียนเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยตาง 
ๆ ของโรงเรียน โดยเครงครัดและสม่ําเสมอ เพื่อเปนพื้นบานของการรูจักเคารพและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมตอไป 

(3) ครูมีหนาที่เอาใจใสกวดขันในเรื่องการแตงกาย และสุขอนามัยของนักเรียน 
(4) ครูมีหนาที่ประสานงานและรวมมือกับทุกฝาย เพื่อใหงานดานการปกครอง

นักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(5) ครูตองไมละทิ้งหองเรียนหรือปลอยใหเด็กอยูตามลําพังในหองเรียน 
(6) ครูมีหนาที่อบรมและดูและเอาใจใสไมใหเด็กทําลายสาธารณสมบัติ 
(7) ครูมาหนาที่สงเสรีใหเด็กรับสถาบัน หมูคณะในทางที่ถูก 

 
กิจกรรมตางๆ 
การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้ บทบาทของครู - อาจารยจะเปลี่ยนแปลงจากการ

เปนผูสอนมาเปนผูอํานวยความสะดวกและฝกประสบการณตรงแกผูเรียนในรูปแบบของการจัด
กิจกรรม ชมรม เพื่อสงเสริมคุณภาพผูเรียนในดานวิชาการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค สงเสริมคานิยม
ที่ดีงาม ดานกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ฯลฯ ไดแก 

พีรพงศ บุญศิริ (2541: 44) กิจกรรมนันทนาการที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อบริการเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ใหมีโอกาสเขารวมอยางทั่วถึง เพื่อการสงเสริม การออกกําลังกาย การฝกทักษะกีฬา การ
เรียนรู และการพักผอนอยางอิสระ อาจจะวัดในชั่วโมงการเรียนการสอนนอกโรงเรียน ในสถานที่
ใดที่หนึ่ง ภายในขอบเขตของโรงเรียน เชน สนามกีฬา หองสมุด หองเรียนหรือจัดในรูปของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อทักษะตางๆ ชมรมกิจกรรมหรือกลุมสนใจตางๆ เปนตน 

อัจฉรา ชีวพันธ (2545: 3) กิจกรรม การเลน ประกอบการสอน จัดเปนสิ่งจําเปนที่ชวย
เราใจใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น และเปนแรงจูงใจใหนักเรียนเห็นครูคา เกิดความเขาใจใน
บทเรียนไดดีขึ้น นอกจากนี้ “กิจกรรม การเลน” ประกอบการสอนยังชวยฝกทักษะที่เปนประโยชน
ตอการเรียน นอกเหนือไปจากความสนุกสนานเพลิดเพลินที่นักเรียนจะไดรับ เชน กิจกรรมการเลน
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ที่จะนํามาประกอบการสอนภาษาไทย ควรจะไดมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับเนื้อหา ตลอดจน
คํานึงถึงความสามารถของผูเรียน 

ดวงกมล สินเพ็ง (2551: 144-115) กิจกรรมตางๆ หรือกิจกรรมหนึ่งๆ ผูเรียนไดมี
โอกาสเรียนรูหลายสาระ ไดมีโอกาสพัฒนาทักษะตางๆ และประสบการณที่ดีมีคุณคา ตัวอยาง
กิจกรรมนักเรียนนอกเหนือจากกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เชน กิจกรรมโฮมรูม (Hom 
Room Activitie) สวนใหญจะจัดกิจกรรมโฮมรูมชวงเชากอนเริ่มเรียนวิชาตางๆ 

สรุปไดวา กิจกรรมตางๆ เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อสงเสริมคุณภาพผูเรียน
ในทุกๆดานไดแก ดานวิชาการ ความคิดริเริ่มสรางสรรค สงเสริมคานิยมอันดีงาม ดานกีฬา ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป หากผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาครบทุกดาน ยอมสงผลใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค คือ เปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
บุญยรัตน แสวงดี (2533) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินสมรรถภาพและผลของการบริหาร

ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนครนครราชสีมาพบวา 1) ความรู ความเขาใจในการ
บริหารของผูบริหาร จําแนกตามระยะเวลาการดํารงตําแหนง และลักษณะของโรงเรียนไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) คุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ที่มีวุฒิ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง ลักษณะของโรงเรียน การมีครูใหญ ผูจัดการเปนบุคคลคนเดียวกนั และ
คนละคน และที่ตั้งของโรงเรียนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) คุณลักษณะและพฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนธรรมดา โรงเรียนในเครือคาทอลิค และเพื่อสอนภาษาจีน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ศิริลักษณ รักษาทรัพย (2539) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน ตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ครู
แสดงทัศนะตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในระดับ นอย คือ การบริหารงานการเรียนการ
สอนและการบริหารงานกิจการนักเรียน สวนอีก 4 งานอยูในระดับปานกลาง คือ งานธุรการและ
การเงิน งานบุคลกร งานสัมพันธกับชุมชน และงานอาคารสถานที่ 

สุทธิพันธ ผองอักษร (2540) ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของผูปกครองเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา เพื่อสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวา 1) คาดหวังใหโรงเรียนจัดการศึกษา ใหนักเรียนมีความรูความสามารถทางการอาน การเขียน 
และการคํานวณ โดยเนนวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และสงเสริมวิชาคอมพิวเตอร 2) ดานกิจการ
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นักเรียนผูปกครองคาดหวังใหโรงเรียนเอกชนจัดบริการและสวัสดิการใหกับนักเรียน โดยเนนการ
แนะแนวการศึกษา การบริการสุขภาพนักเรียน และใหสวัสดิการกับนักเรียนเปนทุนอาหารกลางวัน
และยกเวนคาธรรมเนียมการเรียน กับคาดหวังใหโรงเรียนสรางเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงาม กลา
แสดงออก และมีวินัยในการอาน 

ธีระ  แทนศิริ  (2541)  ไดศึกษา  ปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ระดับประถมศึกษา  จังหวัดสมุทรปราการ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็ก  มี
ทัศนะตอปญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน  โดยรวมแตกตางกันกับผูบริหารที่อยูในโรงเรียน
ขนาดใหญ  และขนาดกลาง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ  .01  ตามลําดับ 

จุ รีภรณ  จันทรฆาฏ  (2544) ไดศึกษาเรื่อง  การพัฒนาตนเองของครูโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
การใชกิจกรรมในการพัฒนาตนเองของครูโรงเรียนประถมศึกษาตางกันมีการใชกิจกรรมในการ
พัฒนาตนเองตามลําพังและเปนหมูคณะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สําหรับ
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญของครูคือคาใชจายไมเพียงพอ การสอนไมตรงกับสาขาวิชาและสุขภาพไม
แข็งแรง 

บุญโช หยองบางไทร (2544) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติประกันคุณภาพการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 4 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามตัวแปรวุฒิ
การศึกษา และประสบการณในการทํางานพบวา 1) โดยภาพรวมและรายปจจัยอยูในระดับมาก
ยกเวนปจจัยทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 2) การปฏิบัติฯของผูบริหารที่มี
วุฒิการศึกษาตางกัน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.1 ผูบริหารที่มีวุฒิ
การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ มีคาเฉลี่ยสูงกวาผูบริหารที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

นริศ มหาพรหมวัน (2550) ไดศึกษาเรื่องความตองการพัฒนาของครูโรงเรียนเอกชนใน
เขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการ
พัฒนาของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 2) เปรียบเทียบความ
ตองการการพัฒนาของครูโรงเรียนเอกชนฯ ตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
ตามขนาดโรงเรียน 3) ศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการพัฒนาของครูโรงเรียนเอกชนฯ พบวาตาม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมแตกตางกันและดานการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมแตกตางกัน นอกนั้น
ไม แตกตางกันตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน และ
ตามขนาด  
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2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Johnson.  (1987:  3261-A)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

สรางภาวะผูนํานักเรียนของผูบริหาร  โรงเรียนประถมศึกษาในชนบทโดยการรับรู  และการเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน  ในโรงเรียนประถมศึกษายอนหลัง  8  ป  และ
การคาดคะเนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไปในอนาคต  โดยการสัมภาษณผูบริหาร
โรงเรียน  30  คน  พบวา  ผูบริหารสวนมากเห็นวา  ควรมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม  ควรมี
การพัฒนาบุคลากร  พัฒนาหลักสูตรวิธีการสอน  และตารางการจัดกิจกรรม  ในชวง  8  ปตอไป  
ผูบริหารตองการใหครูมีการวัดผลใหเปนมาตรฐาน  และมีหลักฐาน  สามารถตรวจสอบได  
ผูบริหารสวนมากตองการเปลี่ยนแปลงการวัดผล  และประเมินผลนักเรียนในป  1984 – 1985  และ
มีความแตกตางกันของการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสรางภาวะผูนํา
ของนักเรียน 

Delvin.  (1989:  1492 – A)  วิจัยเร่ืองสงเสริมกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  ผูบริหารควรมีเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรใหมทบทวน
หลักสูตรเกาใหมากขึ้น  จัดบริการวัสดุอุปกรณ  มีภาวะผูนํา  ปรับขยายโครงการสรางการบริหาร  
ใหคําปรึกษาในการใชหลักสูตร  และจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหผูเรียนมีความสุขในการ
เรียน  รักในการแสวงหาความรูมากขึ้น 

Sammons.  (1995:39)  ศึกษาคุณลักษณะหลักของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลโดยได
ศึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลทั้งในระดับประถม  และมัธยมในประเทศอังกฤษ  พบวาปจจัยทีม่ี
ความสัมพันธกับประสิทธิผล  ไดแก  ภาวะผูนํา  เปาหมายรวมกันสอนและเรียนอยางตั้งใจ  มีความ
คาดหวังสูง  เปนตน 

Willms.  (1997:1-4)  ไดศึกษาเรื่องทางเลือกของผูปกครองและนโยบายการศึกษา  
พบวา  ผูปกครองนอยกวา 90% ที่ไมไดวางแผนในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนใหกับบุตรหลาน 
โดยผูปกครองนักเรียนเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพความรู
ความสามารถของนักเรียน  ตลอดจนสภาพสังคมเปนประการสําคัญ 

Hinds & Park.  (2000:1-5)  ไดศึกษาเรื่องความตองการของผูปกครองสําหรับเด็กใน
ประเทศสกอตแลนด  พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกโรงเรียนสําหรับบุตรของตน  พบวา  
ปจจัยที่สําคัญคือ  อาคารสถานที่  ความปลอดภัย  สถานที่เลน  และความมีช่ือเสียงของโรงเรียน  
นอกจากนี้พบวารายไดของผูปกครองมีความสัมพันธกับการเลือกโรงเรียน 

  

DPU



52 

 

สรุป  ตามเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาวขางตน      
จะเห็นไดวา  คุณภาพของโรงเรียนเอกชน  นั้นเปนศักยภาพที่โรงเรียนสามารถสรางใหเกิดขึ้นได
และเปนสิ่งจูงใจใหผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของโรงเรียนเอกชนมีความศรทัธา
ตอโรงเรียนเอกชน  และตัดสินใจสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  ถาโรงเรียนมี
คุณภาพทั้ง 8 ดาน  ไดแก  ความสามารถในการจัดการศึกษา  การจัดส่ิงจูงใจพิเศษความเชื่อถือใน
บุคลากรของโรงเรียน  การดําเนินการตามปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน  การใชส่ือการสอน
และอาคารสถานที่  การจัดบริการนักเรียนและผูปกครองนักเรียน  การจัดบรรยากาศในโรงเรียน  
และความมีช่ือเสียงของโรงเรียน  ซ่ึงคาดวา  ถาโรงเรียนเอกชนมีคุณภาพทั้ง 8 ดาน  จะสามารถ
พัฒนาองคกรไปสูความมีประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้นการศึกษาคุณภาพของโรงเรียนเอกชน  
ประเภทสามัญศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปวางแผน  
ปรับปรุง  และพัฒนาโรงเรียนเอกชน  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการ 

 
การวิจัยเรื่อง  การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา              

สมุทรปราการ  เขต 1  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey   Research)  มีขั้นตอนวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
  3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  3.2  ประชากร 
  3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.4  การเก็บรวบรวมเครื่องมือ 
  3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1   กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได
กําหนดไว   ดังนี้ 

1)  การจัดการดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน 
2)  การจัดการดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
3)  การจัดการดานบุคลากร 
4)  การจัดการดานทรัพยากรการเรียนการสอน 
5)  การจัดการดานการบริการ 
6)  การจัดการดานกิจการนักเรียน 
7)  การจัดการดานสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 
จากหลักเกณฑของสํานักบริหารคณะกรรมการการศึกษาเอกชนที่กําหนดไว  ผูวิจัยได

นํามาจัดกลุมขึ้นมาใหมเพื่อใหเกิดความชัดเจน  โดยวิธีศึกษาเนื้อหาและสาระของแตละขอวามี
ความสัมพันธและสอดคลองกันเพียงใด  และจัดรวมเขาอยูในกลุมเดียวกันได  รวม  3  ดาน  คือ         
1)  ดานบริหารการศึกษา  2)  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  3)  ดานการจัดกิจการ
นักเรียน  รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  สามารถกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยได   
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1) ดานบริหารการศึกษา 
    (1) ปรัชญาและเปาหมายการศึกษา 
    (2) โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
    (3) การจดัการบุคลากร 
    (4) การบรหิารการเงิน 
2) ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
    (1) หลักสูตรสถานศึกษา 
    (2) การจดัการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
    (3) การจดับรรยากาศสงเสริมการเรียนรู 
    (4) ผลสัมฤทธิ์ผูเรียน 
3) ดานการจัดกิจการนกัเรียน 
    (1) กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
    (2) การจดับริการและสวัสดิการ 
    (3) การปกครองนักเรียน 
    (4) กจิกรรมตาง ๆ 
 

 

ขนาดโรงเรียน 
 
 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

โรงเรียนขนาดกลาง 
 

โรงเรียนขนาดใหญ 
 
 

  ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
3.2  ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้ งนี้คือ   โรงเ รียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1  ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลในการศึกษาไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวย
ผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียน  ประชากรผูใหขอมูลรวมทั้งสิ้น 114 คน จากโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา            
สมุทรปราการ  เขต 1  จํานวน  38  โรงเรียน  โดยจําแนกเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  14  แหง  โรงเรียน
ขนาดกลาง  11  แหง  และโรงเรียนขนาดใหญ  13  แหง  ดังตาราง  3.1  

DPU



55 

 

ตารางที่ 3.1  โรงเรียนและขนาดโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ 
1. กาญจนวิทยา 1. สิริวุฒิวิทยา 1. เซนตราฟาแอล 
2. จตุพรวิทยา 2. ดิษลี 2. ทรงวิทยา 
3. เชาวลิตวิทยา 3. ดรุณรัตน 3. เซนตโยเซฟ บางนา 
4. ทอรัก 4. ณัฏฐเวศม 4. บุรารักษ 
5. เทพกรศึกษา 5. ประชานาถ 5. ประภามนตรี2 
6. ปญจนะวิทย 6. ศึกษาสรรค 6. ศิริวิทยา 
7. ภรวิชญ 7. สายอนุสรณ 7. ศรีวิทยาปากน้ํา 
8. เยาวนารีคริสเตียน 8. สิริศึกษา 8. อนุสาสนวิทยาสมุทรปราการ 

9. สุมานัน 9. อุนอารีวิทยา 9. สุขเจริญผล 
10.สวนแพรกษา 10.อูทิพย 10.ปวยฮั้ว 
11.สันติดรุณ 11.ลวนพฤกษา 11.อํานวยวิทย 
12.เสงี่ยมพิทยานุกูล  12.อัญสัมชัญสมุทรปราการ 
13.เฉลิมวิทยา  13.นพคุณวิทยา 
14.มนตเสรี   

รวม  14  โรงเรียน รวม  11  โรงเรียน รวม  13  โรงเรียน 
หมายเหตุ :  จากตาราง 3.1 คือโรงเรียนเอกชน ที่เปดสอนหลายระดับ คือ อนุบาล – ประถมศึกษา, 

อนุบาล – ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน, อนุบาล – ประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
ตอนตนและตอนปลาย 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3.1 เครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ  ดังนี้ 

(1) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสารทาง
วิชาการหรือขอมูลที่เกี่ยวกับ การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาจ
สมุทรปราการ เขต 1 รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

(2) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมด 

(3) สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรทั้งหมดเปนแบบสอบถาม 2 ตอน
ดังนี้ 
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แบบสอบถามตอนที่  1  ขอมูลจากสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงสํารวจดวยการแสดงจํานวน  และรอยละ  (Percentage)  ในการนําเสนอ
และอธิบายขอมูลจากสถานภาพพื้นฐานตามลักษณะสวนบุคคลของกลุมประชากรผูใหขอมูล  
ไดแก  ขนาดโรงเรียน  ตําแหนง  และวุฒิการศึกษา 

แบบสอบถามตอนที่  2  ขอมูลจากสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  วิเคราะหขอมูลในแตละดาน  โดยกําหนดคะแนนของ
คําตอบในแบบสอบถามซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  ดังนี้ 
 สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด กําหนดให   5   คะแนน 
 สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก  กําหนดให   4   คะแนน 
 สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง กําหนดให   3   คะแนน 
 สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย  กําหนดให   2   คะแนน 
 สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด กําหนดให   1   คะแนน 

(4) วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ในการ
อธิบายสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 1  โดยแปลความหมายตามเกณฑการแปลผล  ซ่ึงคาเฉลี่ยของคะแนนคิดเปนคาระดับการ
จัดการคุณภาพการศึกษาระดับมากที่สุดไปหานอยที่สุด  (กัลยา   วานิชยบัญชา,2544: 29)  ดังนี้ 
 4.21 - 5.00  หมายถึง  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
 3.41 - 4.20  หมายถึง  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 
 2.61 - 3.40  หมายถึง  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 1.81 - 2.60  หมายถึง  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย 
 1.00 - 1.80  หมายถึง  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

แบบสอบถามตอนที่ 2 ในสวนของคําถามปลายเปด ไดแก ปญหา ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
ที่มีตอการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ของ
ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน นําเสนอผลโดยโดยการวิเคราะหเนื้อหาสาระของแตละขอและแตละ
ดาน  แลวนํามาเรียงลําดับและแบงออกเปนแตละดาน  

(5) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  ดําเนินการดังนี้ 
3.3.2 การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยไดนําสงแบบสอบถาม

ฉบับรางใหผูทรงคุณวุฒิ  5  ทาน  ไดแก 
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(1) นายชาญวิทย จรตระการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      สมุทรปราการ เขต 1 
(2) ดร.ทรงพล ศิริจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนสิริศึกษา 
(3) ดร.คณาพร คมสัน  ศึกษานิเทศนชํานาญการพิเศษสํานักงานเขตพื้นที่ 
      การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
(4) นางสาวพาสนา ชลบุรพันธ ศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่ 
      การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  
(5) นางมยุรี  บุญชวย  ผูอํานวยการโรงเรียนนพคุณวิทยา 
จากนั้นผูวิจัยไดแกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  แลว

นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ศาสตราจารย  ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา  แลวจึง
นําแบบสอบถามไปทดลองใช  (Try  Out)  กับโรงเรียนที่ไมไดเปนกลุมประชากรในการศึกษา
จํานวน30 คน แลวนํามาหาความเชื่อมั่น   (Reliability)  โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ อัลฟา             
ตามวิธีการของครอนบัค  (Cronbach)  ไดคาความเชื่อมั่นดังนี้ 

ดานบริหารการศึกษา    คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9649 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9705 
ดานการจัดกิจการนักเรียน   คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9504 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน  ดังนี้   

1. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ไปยัง
ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวของ
กับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

2. หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 20 วัน ผูวิจัยไดติดตอขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
3. แบบสอบถามสงไปทั้งหมดจํานวน 114 ฉบับ ไดรับคืน 114 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00 

และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณจํานวน 114 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100.00 
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3.5 การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนการจัดเตรียมขอมูลเบื้องตนดังนี้  

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 
และคัดเอาแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. การลงรหัส  (Coding)  ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่มีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตามที่
ไดกําหนดไว 

3. การประมวลผลขอมูล ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามที่ผานการลงรหัสเรียบรอยแลวมาบันทึก
ขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

เมื่อทําการจัดเตรียมขอมูลและไดทําการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงสํารวจ  (Servey  Research)  ดังนี้ 

1.1 นําขอมูลในแบบสอบถาม ตอน 1 ซ่ึงเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถามเรื่อง  ขนาดโรงเรียน  ระดับวุฒิการศึกษา  และตําแหนงที่ทํางานในปจจุบันที่มี       
ตอการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  โดยนําเสนอผลในรูปจํานวนและรอยละ 

1.2 นําขอมูลในแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  ซ่ึงเกี่ยวกับสภาพดําเนินการ  ที่มีตอการ
จัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตามที่ผูวิจัย
ไดจัดกลุมขึ้นมาใหม ไดแก  

ดานบริหารการศึกษา   จํานวน  19 ขอ 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จํานวน  20 ขอ 
ดานการจัดกิจการนักเรียน   จํานวน  15 ขอ 
1.3 นําขอมูลจากคําถามปลายเปดในแบบสอบถามตอนที่  2 ไดแก  ปญหาและ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1  สําหรับผูบริหารผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนา
หมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  โดยใชขอมูลทั้งหมด
นําเสนอเรียงลําดับโดยรวมและจําแนกออกเปน  3  ดาน 

2. การทดสอบสมมุติฐาน  (Statistical Hypotheses Testing)  ดังนี้ 
เปรียบเทียบความแตกตางของกลุมประชากร  ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียวกัน  (One-Way ANOVA)  และเปรียบเทียบความแตกตางรายคูใชวิธีของ  Scheffe 

DPU



 
 

บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเร่ือง  การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ผูวิจัยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน             
4 ตอน ดังนี้ 

4.1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
4.2 การวิเคราะหขอมูลสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1   3 ดาน ไดแก ดานบริหารการศึกษา  ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจการนักเรียน 

4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
4.4 การวิเคราะหขอมูลปญหา  และขอเสนอแนะในการจัดการคุณภาพการศึกษา 
และเพื่อใหเกิดความเขาใจและการสื่อความหมายที่ตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ

และอักษรยอตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
x    แทน  คะแนนเฉลี่ย 

S.D.   แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F-value แทน  คาสถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความแตกตางของคาเฉลี่ย 
    สําหรับกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมตัวอยางขึ้นไปโดยวิเคราะห 
    ความแปรปรวน 
F-prob แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
*   แทน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.1 การวิเคราะหสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  การวิ เคราะหสถานภาพขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตาม                           
ขนาดโรงเรียน ตําแหนง และวุฒิการศึกษา นําเสนอในรูปจํานวนและรอยละปรากฏผลดังตาราง  
4.1 
 
ตารางที่ 4.1  จําแนกตาม  ขนาดโรงเรียน  ตาํแหนง  และวฒุิการศึกษา  
 

สถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

ขนาดโรงเรียน   
เล็ก      จํานวน  14  โรงเรียน 42 36.84 
กลาง   จํานวน  11  โรงเรียน 33 28.95 
ใหญ   จํานวน  14  โรงเรียน 39 34.21 

รวม 114 100.00 
วุฒิการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 5 4.39 
ปริญญาตรี 69 60.53 
ปริญญาโท 33 28.94 
ปริญญาเอก 7 6.14 

รวม 114 100.00 
ตําแหนง   

ผูบริหารโรงเรียน 36 31.58 
ครูผูชวยผูบริหารโรงเรียน 37 32.46 
ครูหัวหนาหมวดวิชาการหรอืครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ 
คุณภาพการศกึษา 41 35.96 

รวม 114 100.0 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
จําแนกตามขนาดโรงเรียน  วุฒิการศึกษา  และตําแหนงดังนี้ 

ขนาดโรงเรียน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาด
เล็ก  จํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  36.84  รองลงมาเปนโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  39  คน  คิด
เปนรอยละ  34.21  และลําดับสุดทายเปนโรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  
28.95 

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนครู
หัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  จํานวน  41  คน  คิด
เปนรอยละ  35.96  รองลงมาเปนครูผูชวยผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  37  คน  คิดเปนรอยละ  32.46  
และอันดับสุดทายเปนผูบริหารโรงเรียน  จํานวน  36  คน  คิดเปนรอยละ  31.58 

วุฒิการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิปริญญาตรี  จํานวน  69  คน  
คิดเปนรอยละ  60.53  รองลงมามีวุฒิปริญญาโท  จํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  28.94  และ
ปริญญาเอกจํานวน  7  คน  คิดเปนรอยละ  6.14  และอันดับสุดทายมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  
5  คน  คิดเปนรอยละ  4.39 
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4.2 การวิเคราะหขอมูลสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา 
  การวิเคราะหขอมูลจากสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  ของผูตอบแบบสอบถาม  
ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทํา
หนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  
รวม  3  ดาน  คือ  ดานบริหารการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  และดานการ
จัดกิจการนักเรียน  โดยนําเสนอในรูปคาเฉลี่ย  ( x )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดังตาราง  
4.2 - 4.5  
 
ตารางที่ 4.2  สภาพการจดัการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา 

      สมุทรปราการ  เขต 1    โดยรวมทั้ง  3  ดาน 
 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D ระดับ 

ดานบริหารการศึกษา 4.17 0.59 มาก 
ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 4.05 0.60 มาก 
ดานการจดักิจการนักเรยีน 4.22 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.15 0.56 มาก 
 

จากตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  โรงเรียน
เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  โดยรวมทั้ง  3  ดานอยูในระดับมาก  ( x =4.15)  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ดานการจัดกิจการนักเรียน  มีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา      
อยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.22)  รองลงมา  ดานบริหารการศึกษา  อยูในระดับมาก  ( x = 4.17)  
และดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  อยูในระดับมาก  ( x  = 4.05)   
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ตารางที่ 4.3   สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา 

สมุทรปราการ  เขต 1  ดานบริหารการศึกษา 
 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D 
ระดับ 
การ

จัดการ 
ลําดับ 

ดานบริหารการศึกษา 
1. ปรัชญาของโรงเรียนมีสาระสําคัญที่สอดคลองกับปรัชญา 

และจุดหมายของการจัดการศึกษาของชาติ 

 
 

4.21 

 
 

0.697 

 
 

มากที่สุด 

 
 
5 

2. สนองความตองการของชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง 4.02 0.700 มาก 14 
3. ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนเหมาะสมและใชเปน

เครื่องช้ีนําการดําเนินงานของโรงเรียนได 
 

4.18 
 

0.698 
 

มาก 
 
6 

4. สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการ
บริหารงานเปนลายลักษณอักษร 

 
4.42 

 
0.727 

 
มากที่สุด 

 
1 

5. มีคําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 4.40 0.763 มากที่สุด 2 
6. บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและผูเกี่ยวของทุกฝายเขาใจ

ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนตรงกัน 
 

3.98 
 

0.824 
 

มาก 
 

15 
7. สถานศึกษามีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ มีตัวบงช้ีความสําเร็จ  

4.27 
 

0.708 
 

มากที่สุด 
 
3 

8. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป และมีกิจกรรมที่
สอดคลองกับทุกแผน 

 
4.42 

 
0.701 

 
มากที่สุด 

 
1 

9. การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายและ
สําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 
4.07 

 
0.654 

 
มาก 

 
12 

10. สถานศึกษามีคูมือ/แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรครบถวนทุก
ฝาย 

 
4.05 

 
0.873 

 
มาก 

 
13 

11. สถานศึกษาใหการสนับสนุนและสงเสริมการรวมตัวจัดตั้ง
ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.96 

 
0.835 

 
มาก 

 
16 

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเปน
ระบบตอเนื่องเพื่อใหความรูแกผูเรียน 

 
4.12 

 
0.798 

 
มาก 

 
10 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D ระดับ 
การ

จัดการ 

ลําดับ 

13. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจใน
การทํางานและรักองคกร 

 
4.16 

 
0.803 

 
มาก 

 
7 

14. อัตราการลาออกและการทําผิดทางวินัยลดลง 3.75 0.962 มาก 17 
15. ผูบริหารมีการวางระบบกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพ

ภายในและเปนไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

4.11 

 
 

0.731 

 
 

มาก 

 
 

11 
16. สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมินภายในและ

ภายนอกไปปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 
 

4.13 

 
 

0.741 

 
 

มาก 

 
 
9 

17. สถานศึกษามีแผนการใชเงินที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 
4.15 

 
0.750 

 
มาก 

 
8 

18. มีการตรวจสอบและรายงานดานการเงินอยางเปนระบบและ
โปรงใส 

 
4.21 

 
0.701 

 
มากที่สุด 

 
5 

19. ดําเนินการบริหารจัดการใหมีประสิทธิผลคุมคา 4.23 0.695 มากที่สุด 4 
รวม 4.15 0.594 มาก  

 

จากตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ดานบริหารการศึกษา  ดังนี้ 

ดานบริหารการศึกษา  พบวา  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน            
ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดานบริหารการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก  
( x =4.15) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  2  ขอ  คือ  สถานศึกษามีแผนภูมิการ
จัดองคกรและโครงสรางการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร  และสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจําป  และมีกิจกรรมที่สอดคลองกับทุกแผนอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.42)  รองลงมา   
มีคําส่ังมอบหมายงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจนอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.40)  และสถานศึกษามี
แผนพัฒนา  แผนกลยุทธ มีตัวบงชี้ความสําเร็จอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.27)  สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด  คือ  อัตราการลาออกและการทําผิดทางวินัยลดลงอยูในระดับมาก  
( x  = 3.75) 
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ตารางที่ 4.4 สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 สมุทรปราการ  เขต 1 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D 
ระดับ 
การ

จัดการ 
ลําดับ 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ

ยืดหยุน ทนัสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม ทองถ่ิน และผูเรียน 

 
 
 

4.11 

 
 
 

0.649 

 
 
 

มาก 

 
 
 

6 
2. สถานศึกษาจดัเนื้อหาสาระการเรียนรูมีความ

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 
 

4.32 
 

0.623 
 

มากที่สุด 
 

2 
3. สถานศึกษามกีารนําสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ทองถ่ินไปใชอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ถูกตอง 

 
 

4.05 

 
 

0.706 

 
 

มาก 

 
 

8 
4. สถานศึกษาสงเสริมใหครูจดัทําแผนการจดัการ

เรียนรูที่ตอบสนองความถนดัและความสามารถของ
ผูเรียน 

 
4.07 

 
0.761 

 
มาก 

 
7 

5. สถานศึกษามกีารประเมินผลการใชหลักสตูรโดยมี
สวนรวมของทุกฝายที่เกีย่วของ 

 
3.88 

 
0.844 

 
มาก 

 
14 

6. โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนภารกจิ 
เปาหมาย และคุณลักษณะอนัพึงประสงคของผูเรียน 

 
4.25 

 
0.660 

 
มากที่สุด 

 
3 

7. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
4.36 

 
0.664 

 
มากที่สุด 

 
1 

8. มีการประเมินผลในสภาพจริงของผูเรียนเพื่อใหเปน
ความกาวหนา พัฒนาผูเรียน 

 
4.01 

 
0.746 

 
มาก 

 
9 

9. ใชการประเมนิผลหลายรูปแบบ 3.88 0.736 มาก 14 
10. มีการนําผลการประเมินมาพฒันาผูเรียน 4.00 0.789 มาก 10 
11. ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานที่เขต

พื้นที่การศึกษากําหนดทุกกลุมสาระ 
 

3.95 
 

0.817 
 

มาก 
 

13 
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ตารางที่ 4.4   สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา 
  สมุทรปราการ  เขต 1  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D 
ระดับ 
การ

จัดการ 
ลําดับ 

12. ผูเรียนแสวงหาวิธีการเรียนและสรางองคความรูใหมได  
3.76 

 
0.811 

 
มาก 

 
17 

13. ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
3.80 

 
0.758 

 
มาก 

 
16 

14. มีการจัดทําหนวยการเรียนรูที่บูรณาการในกลุมสาระการ
เรียนรูและระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

 
3.86 

 
0.936 

 
มาก 

 
15 

15. พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการสอนใหทันสมัย 3.99 0.771 มาก 11 
16. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน

และใหเปนแหลงเรียนรู 
 

4.23 
 

0.796 
 

มากที่สุด 
 
4 

17. จัดมุมวิชาการใหเปนแหลงเรียนรู 3.96 0.812 มาก 12 
18. จัดทําสื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม 3.99 0.783 มาก 11 
19. จัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อเอื้อตอการเรียนรู  

4.11 
 

0.769 
 

มาก 
 
6 

20. จัดหองเรียนใหสะอาด สวยงามสดใสเพื่อจูงใจผูเรียน 4.20 0.745 มาก 5 
รวม 4.04 0.610 มาก  

 
จากตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลจากสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  พบวา  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน  โดยรวมอยูในระดับมาก  ( x  = 4.04)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  3  
ขอแรก  คือ  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.36)  รองลงมาสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.32)  และโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับ
วิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผู เรียนอยูในระดับมากที่สุด            
( x  = 4.25)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุดไดแก  ผูเรียนแสวงหาวิธีการเรียนและสราง
องคความรูใหมไดอยูในระดับมาก  ( x  = 3.76) 
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ตารางที่ 4.5  สภาพการจดัการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา 
สมุทรปราการ  เขต 1  ดานการจัดกิจการนกัเรียน 

 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D ระดับ 
การจัดการ 

ลําดับ 

ดานการจัดกิจการนักเรียน 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงปลูกฝงและสรางจิตสํานึก

ของการทําประโยชนตอสังคม 

 
 

4.28 

 
 

0.626 

 
 

มากที่สุด 

 
 
4 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสนองตอบตอความตองการ
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

 
4.19 

 
0.689 

 
มาก 

 
9 

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเอื้อและเกื้อกูลสงเสริมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

 
4.18 

 
0.711 

 
มาก 

 
10 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับช้ันเหมาะสมกับ
วัยและวุฒิภาวะผูเรียน 

 
4.11 

 
0.619 

 
มาก 

 
11 

5. มีการจัดบริการโภชนาการและสุขาภิบาลที่ถูกลักษณะ
และเพียงพอ 

 
4.20 

 
0.665 

 
มาก 

 
8 

6. จัดสันทนาการ และบริการตรวจสุขภาพอยางทั่วถึง 4.24 0.627 มากที่สุด 6 
7. มีการจัดสวัสดิการ ความชวยเหลือ ที่เอื้ออํานวยให

นักเรียนที่มีความจําเปนมีโอกาสไดเรียนอยางเต็มที่ 
 

4.18 
 

0.642 
 

มาก 
 

10 
8. มีการจัดบริการแนะแนวทุกดานอยางทั่วถึงและเปน

ระบบ 
 

4.01 
 

0.783 
 

มาก 
 

13 
9. สงเสริมใหรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย 4.43 0.674 มากที่สุด 1 
10. มีการกําหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนอยาง

ชัดเจน และมีผูรับผิดชอบโดยตรง 
 

4.36 
 

0.692 
 

มากที่สุด 
 
3 

11. มีการดูแล ติดตามความประพฤตินักเรียนอยางใกลชิด
และตอเนื่อง 

 
4.21 

 
0.786 

 
มากที่สุด 

 
7 

12. มีการใชขอมูลดานความประพฤตินักเรียนมาพัฒนางาน
ปกครอง 

 
3.98 

 
0.752 

 
มาก 

 
14 

 
 
 
 
 

DPU



68 

 

ตารางที่ 4.5  (ตอ) 
 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา x  S.D ระดับ 
การจัดการ ลําดับ 

13. จัดกิจกรรมนกัเรียนที่มุงเนนสงเสริมดานทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคอยางหลากหลาย สอดคลองกับความ
สนใจและเหมาะสมกับวยั 

 
 
 

4.37 

 
 
 

0.694 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 

2 
14. มีการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนเขารวม

กิจกรรมตามความสมัครใจ 
 

4.26 
 

0.678 
 

มากที่สุด 
 

5 
15. มีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมนกัเรียน

อยางตอเนื่อง 
 

4.09 
 

0.783 
 

มาก 
 

12 
รวม 4.21 0.57 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 4.5  ผลการวิเคราะหขอมูลจากสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ดานกิจการนักเรียน 
ดานการจัดกิจการนักเรียน  พบวา  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ดานการกิจการนักเรียน  โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
( x  = 4.21)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  สงเสริมใหรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัยอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.43)  รองลงมา  จัดกิจกรรมนักเรียนที่มุงเนนสงเสริมดาน
ทักษะคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางหลากหลาย สอดคลองกับความสนใจ
และเหมาะสมกับวัยอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.37)  และมีการกําหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติ
สําหรับนักเรียนอยางชัดเจน  และมีผูรับผิดชอบโดยตรงอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.36)  สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยสุด  คือ  มีการใชขอมูลดานความประพฤตินักเรียนมาพัฒนางานปกครอง
อยูในระดับมาก  ( x  = 3.98)   
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4.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ    

เขต 1  ที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน  มีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา   แตกตางกัน  ดังตาราง  4.6  
-  4.11 
 
ตาราง  4.6   การเปรียบเทียบสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน                            
        ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

สภาพการจัดการคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา 
F-value F-prob เล็ก กลาง ใหญ 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ดานบริหารการศึกษา 3.60 0.588 4.29 0.415 4.46 0.432 30.494 .000* 
ดานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

3.63 0.743 4.10 0.410 4.32 0.480 13.660 .000* 

ดานการจัดกิจการนักเรียน 3.78 0.638 4.28 0.433 4.48 0.419 17.318 .000* 
รวม 3.66 0.646 4.22 0.373 4.41 0.411 21.947 .000* 

*   มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 
 
จากตารางที่ 4.6  ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบระดับสภาพการจัดการคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
ดวยคาสถิติ   F-test  โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One  Way  ANOVA)  ที่
ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบความแตกตางทั้งในภาพรวม  และรายดาน  ทั้งดานบริหารการศึกษา   
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานการจัดกิจการนักเรียน  สอดคลองกับ
สมมติฐาน  และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่องสําหรับคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการทดสอบแบบจับคู
พหุคูณ  (Multiple  Comparison  test)  ไดผลดังแสดงในตาราง  4.7 - 4.11 
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ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ

การบริหารการศึกษา

หลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน

กจิการนักเรียน

 
ภาพที่  4.1  การจัดการคุณภาพการศึกษา  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน   
 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณของขนาดโรงเรียน  และดานบริหารการศึกษา  ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน  และดานการจัดกิจการนกัเรียน  ดังนี ้

การบริหารการศึกษา    ใช     สีขาว    
หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน   ใช    สีเทา    
กิจการนกัเรียน   ใช    สีดํา    
จากภาพที่  4.1  การจัดการคุณภาพการศึกษา  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ไดแก  ขนาด

เล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ผลของการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบระดับคะแนน  พบวา  
โรงเรียนขนาดใหญจะมีคาเฉลี่ยระดับสูงทั้ง  3  ดาน  รองลงมาเปนโรงเรียนขนาดกลาง  และ
โรงเรียนขนาดเล็กมีคาคะแนนระดับนอยกวา  ทั้งในภาพรวม  และรายดาน 
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ตารางที่ 4.7  ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคู  ดานบริหารการศึกษา  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาด
โรงเรียน 

x  ผลตาง F-prob ผลสรุปความแตกตางรายคู 
เล็ก กลาง ใหญ 

เล็ก 3.60 - 0.000* 0.000* ขนาดเล็กตางกับขนาดกลาง 
และขนาดใหญ กลาง 4.29  - 0.317 

ใหญ 4.46   - 
* มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.7   ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ  Scheffe   

ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ที่มี
ขนาดเล็กมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา   ดานบริหารการศึกษา  แตกตางจากโรงเรียนขนาด
กลาง  และขนาดใหญ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการจัดการ
คุณภาพการศึกษา  ดานบริหารการศึกษา  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง  และ
ขนาดใหญ 
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ตารางที่ 4.8  ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคู  ดานหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอน  จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

 

ขนาด
โรงเรียน 

x  ผลตาง F-prob ผลสรุปความ
แตกตางรายคู เล็ก กลาง ใหญ 

เล็ก 3.63 - 0.003* 0.000* ขนาดเล็กตางกับ
ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ 

กลาง 4.10  - 0.206 
ใหญ 4.32   - 

* มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.8  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ  Scheffe       
ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 ที่มี
ขนาดเล็ก  มีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
แตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง  และขนาดใหญ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดย
โรงเรียนขนาดเล็กมีการจัดการคุณภาพการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง  และขนาดใหญ 
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ตารางที่ 4.9  ผลการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยรายคู  ดานการจดักิจการนกัเรียน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาด
โรงเรียน 

x  ผลตาง F-prob ผลสรุปความ
แตกตางรายคู เล็ก กลาง ใหญ 

เล็ก 3.78 - 0.000* 0.000* ขนาดเล็กตางกับ
ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ 

กลาง 4.28  - 0.235 
ใหญ 4.48   - 

* มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ  Scheffe ที่
ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ที่มี
ขนาดเล็กมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  ดานการจัดกิจการนักเรียน  แตกตางจากโรงเรียน
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีการ
จัดการคุณภาพการศึกษา  ดานการจัดกิจการนักเรียน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาด
กลาง  และขนาดใหญ 
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ตารางที่ 4.10  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู   โดยรวมจําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

ขนาด
โรงเรียน 

x  ผลตาง F-prob ผลสรุปความ
แตกตางรายคู เล็ก กลาง ใหญ 

เล็ก 3.66 - 0.000* 0.000* ขนาดเล็กตางกับ
ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ 

กลาง 4.22  - 0.208 
ใหญ 4.41   - 

* มีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
จากตารางที่ 4.10  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีของ  Scheffe     

ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ที่มี
ขนาดเล็กมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  โดยรวมแตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง  และขนาด
ใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  โดยโรงเรียนขนาดเล็ก  มีการจัดการคุณภาพการศึกษา  
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง  และขนาดใหญ 
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4.4  การวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับ  ปญหา  และขอเสนอแนะ 
  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับ  ปญหา  และขอเสนอแนะ  โดยผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาที่
เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจัดรวมเขาอยูขอเดียวกัน   โดยนําเสนอ  สรุปแยกแตละดานไดแก   
ดานบริหารการศึกษา   ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจการนักเรียน   
ดังตาราง   4.11 - 4.13 
 

ตารางที่ 4.11  สรุป  ปญหา  และขอเสนอแนะ  ดานบริหารการศึกษา 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
ดานบริหารการศึกษา 
1. การบริหารยังไมกระจายอํานาจไป
ยังฝายปฏิบัติงาน บริหารแบบคนเดียว
ส่ังการ จึงขาดการรวมมือจากทุกฝาย 
2 .  ข า ด ก า ร ป ร ะส าน ง า น  แ ล ะ
มอบหมายที่ชัดเจน ไมมีคําสั่งเปนลาย
ลักษณอักษร 
3 .  ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายยังไมชัดเจนเทาที่ควร และ
ไมมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
4. โรงเรียนขาดแผนระยะยาว 
5. ครูและบุคลากรยังขาดแหลงขอมูล
และแหลงสารสนเทศ 
6. การกําหนดเปาหมายหรือนโยบาย
ของโรงเรียนยังไมชัดเจนเทาที่ควร 
7. ปญหาบุคลากรในสถานศึกษาขาด
ประสบการณในการทํางาน ทําใหการ
กระจายอํานาจไมเปนไปตามตองการ 
 

ดานบริหารการศึกษา 
1. ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจใน
การจัดการคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหรวมกัน
วิ เคราะห  กําหนดเปาหมาย  และวิ ธีพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. สรางความตระหนักในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ  ไมพึงอยูที่จุดเดิม 
3. ใหคําแนะนําแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและนําผล
การนิเทศมาเปนขอมูลในการปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 
4. จัดครูรับหนาที่ปฏิบัติงานใหตรงกับความตองการและ
มอบหมายงานตามความสามารถ 
5. ควรมีการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร ของ
สถานศึกษาในการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายของตนสังกัด 
6. ควรจัดสวัสดิการรางวัลหรือประโยชนของครูที่
ปฏิบัติงานดีเพื่อลดปญหาการออกงานของบุคลากร 
7. ควรจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
8. ควรมีการนิเทศ และวิเคราะหระบบงาน เพื่อนําผลมา
แกไขปรับปรุ งพัฒนาระบบการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 4.11  (ตอ) 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
 9. สรางความรู ความเขาใจแกครูกอนมอบหมายงานให

ดําเนินการพรอมทั้งสนับสนุนดานอุปกรณเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ใหไว 
10.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน รวมทั้ง
ขอมูลความตองการของผูปกครองและชุมชน 
11.ตองมีการปรับเปลี่ยนและแกไขตัวช้ีวัดคุณภาพให
เหมาะสม 
12.ควรมีการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรของ
สถานศึกษาในการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายสังกัด 
13.สรางบรรยากาศที่ดีและใหความเสมอภาคสิทธิเทา
เทียมกันในการปฏิบัติงาน 
14.มุงเนนบุคลากรผูสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
นักเรียน 
15.สงเสริมการทํางานเปนกลุมเปนทีมเพื่อสรางความ
สามัคคีในหมูคณะ 
16.ควรมีการสรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน และ
ใหความรูแกบุคลากรอยูเสมอ รวมทั้งมีการยกยองให
รางวัลกับผูที่ปฏิบัติงานดี 
17.สถานศึกษาควรนําผลการประเมินงานและโครงงาน
การปฏิบัติงานของปการศึกษาที่ผานมา  มาประชุม
วางแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหดีขึ้นและเดนชัดเปน
รูปธรรม 
18.ใหมีการพฒันาอยางตอเนื่องในดานอาคารสถานที่
ตางๆใหเหมาะสมกับผูเรียนและผูสอนใหมีการอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 4.12  สรุปปญหาและขอเสนอแนะ  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
ดานหลักสูตร
แ ล ะ ก า ร
จัดการเรียน
การสอน 
1. โรงเรียนมี
บริเวณพืน้ที่
จํากัดไม
สามารถ
เอื้ออํานวย
และสงเสริม
การสราง
บรรยากาศที่
เหมาะสมกับ
ความตองการ
ของนักเรียน 
2. ครูไม
สามารถผลิต
ส่ือการเรียน
การสอนได
อยางมี
คุณภาพ 
3. ครูไม
สามารถแยก
แผนการ
เรียนรูที่
เหมาะสม
สําหรับการ

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ควรกระจายอํานาจใหบุคลากรในการดําเนินงานภายในสถานศึกษา และ
รวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พรอมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
2. ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูโดยใหสอดคลองกับ
ความสามารถและความตองการของผูเรียนเพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่
ทั้งยังสามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจะทําใหสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 
3. การวัดผลประเมินผลตองใหสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ 
4. ช้ีแนวทางใหผูเรียนเขาถึงแหลงขอมูลมีทักษะการใชส่ือทั้งส่ิงพิมพ 
5. ครูควรสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาเรียนและมีมนุษยสัมพันธที่ดีหนาตา
ตองยิ้มแยมแจมใส 

6. ควรจัดใหมีการทําสถิติ ขอมูล สภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถ่ินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 
7. ควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมีความจําเปนตอการ
จัดการเรียนการสอน เชน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค 
8. ครูจะตองนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลดีกับนักเรียนโดยใชหลายหลายวิธี
และตองเหมาะสมกับนักเรียน 

9. ครูควรมีการวัดผล ประเมินผลสภาพจริง อยาใชแตเพียงแบบทดสอบเทานั้น 
เพื่อจะไดสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาแหงชาต ิ
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แบงกลุม
นักเรียนที่
เรียนออน 
พอใช และ
เกง ไดดี
เทาที่ควร 
4. ตัวบงชี้
หรือรองรอย
ที่ผูเรียนนํา
ความรูไป
ประยุกตใช
ใน
ชีวิตประจําวั
นไมสามารถ
วัดได 
5. โรงเรียน
ไมมี
หลักสูตรของ
ตนเอง  สอน
ตามหนังสือ
เรียน  และ
เขียนแผน 
การสอนตาม
แผนการสอน
สําเร็จรูป 
6. ครูไม
สามารถนํา
หลักสูตรไป
ปฏิบัติให
เกิดผลดีกับ
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นักเรียน 
แหลงเรียนรู
มีจํานวนนอย
ไม เ พี ย งพอ
กั บ ค ว า ม
ตองการของ
ผู เรียนทําให
นั ก เ รี ยนไม
สามารถสราง
คว ามรู ด ว ย
ตนเองได 
7. ครูยังไม
สามารถสอน
แบบแยกกลุม
เด็กออน
พอใชและเกง
ไดซ่ึงสงผล
ใหเดก็ออน
ไมสามารถ
เรียนรูได
อยาง  

 

ตารางที่ 4.12  (ตอ) 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
เขาใจ 
8. ปญหาหลักสูตรทองถ่ินเนื่องจาก
โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่เปนโรงงาน
ประชากรสวนใหญยายถ่ินจึงจัด
หลักสูตรทองถ่ินที่เห็นเปนรูปธรรม
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ไมคอยชัดเจน 
 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน 
9. การจัดสื่อและสรางแหลงการ
เรียนรูที่ไมเพยีงพอตอความตองการ
ของนักเรียน 
10.สถานศึกษาไมมีหลักสูตรของ
ตนเองสอนตามหนังสือเรียนและ
แผนการสอนตามแผนการสอน
สําเร็จรูป 
 

 
 
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
10.แผนการจัดการเรียนรูเปนเรื่องสําคัญที่โรงเรียนและ
ครูผูสอนจะตองจัดทําเพื่อเปนแนวทางสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไปสูผูเรียน 
11.การจัดการเรียนการสอนตองเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยการสรางบรรยากาศเปนธรรมชาติมีแหลงเรียนรูให
นักเรียนศึกษาดวยตนเอง 

12.ครูควรใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
โดยใหสอดคลองความสามารถและความตองการของ
ผูเรียน จนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 

13.ครูจะตองนําหลักสูตรไปปฏิบัติให เกิดผลดีกับ
นักเรียนโดยใชหลากหลายวิธีการและตองเหมาะสมกับ
นักเรียน 
14.ควรสงเสริมแหลงการเรียนรูใหมีจํานวนมากยิ่งขึ้น
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง
ได 
1 5 .การจัดกิ จกรรมควรเนนการปลูกฝ งคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค 
16.การจัดทําแผนการสอนควรใหระบบการบริหาร
จัดการ โดยทีมงานวิชาการ ครูไมสามารถทําไดทัน 

 

ตารางที่ 4.12  (ตอ) 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
 เพราะเสียเวลาไปทําแผนการเรียนรู 

17.ใหผูเรียนเขาถึงขอมูล สามารถสืบคนหาขอมูลมาใหได 
โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
18.สถานศึกษาตองจัดหองเรียนใหเปนแหลงเรียน โดยให
นักเรียนมีสวนรวม 
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19.ควรมีการรวมกันวางแผน เพื่อจัดทําหลักสตูรและ
แผนการเรียนรู เพื่อครูผูสอนใชเปนแนวทางสําหรับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูไปสูผูเรียน และควรใชสื่อประกอบการ
สอนที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระ การใหนักเรียนมีสวนรวม
ดวยเพื่อสรางองคความรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
20.ผูบริหารสถานศึกษา มีความตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาและปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูสั่งการมาเปนผูรวม
วางแผนและรวมปฎิบัติดี   แตควรใหผูปกครองและนักเรียน
มีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
21.ใหมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยมีากขึ้น 
22.การจัดบรรยากาศและแหลงเรียนรูใหสอดคลองกับ
ความสามารถและความตองการของผูเขียนเพือ่พัฒนา
ศักยภาพของผูเรียน 
23.ควรนําผลงานประเมินมาพัฒนา  ปรับปรุงและขอความ
รวมมอืจากผูปกครอง ชุมชุนใหมีการสนับสนุนในดาน
หลักสูตรการเรยีนการสอนดวย 
24.ควรมีการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนในเรื่องวิชาการ
และปรับระบบบริหารโดยการกระจายอํานาจบุคลากร 
25.ควรมีการใหครูมีบทบาทและเสนอแนวคิดใหมๆและ
รวมพัฒนาหลกัสูตรมากขึ้นเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไดบรรลุเปาหมาย 
26.ครูผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทเปนผูจัดการเรียนรูโดยชี้
แนวทางใหผูเรียนเขาถึงแหลงขอมูลและมีทักษะการใช
สิ่งพิมพ 

 

ตารางที่ 4.13  สรุปปญหาและขอเสนอแนะ ดานการจดักจิการนักเรียน 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
ดานการจัดกิจการนักเรียน 
1. กิจการนกัเรยีนไมมีโครงการที่
แนนอน เชน การบริการแนะแนว
โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 

ดานการจัดกิจการนักเรียน 
1. จัดบริการแนะแนวนักเรยีนครบทุกดานทั้งดาน
การศึกษาและอาชีพสวนตวั และดานอืน่ ๆ 
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2. ไมมีครูที่จบดานแนะแนวโดยตรง  
3. การจัดการแนะแนวยังไมครบถวน
ทุกดาน 
4. โรงเรียนยังไมมีมาตรการที่
เหมาะสมในการกําหนดแนวทาง
ไมใหนักเรียนประพฤติผิดวนิัย 
5. ครูยังไมสามารถเตรียมเครื่องมือ 
เทคนิค และวธีิการที่หลากหลายให
นักเรียนเกดิการปฏิบัติไดจริง
เทาที่ควร 
6. นักเรียนไมคอยใหความสําคัญใน
กิจกรรมการเรยีนการสอนทีค่รูจัด 
7. ครูอาจจะดแูลพฤติกรรมนักเรียน
ไมทั่วถึงทําใหนักเรียนขาดวนิัย
ประพฤติในทางที่ผิด 
8. ยังไมสามารถจัดความชวยเหลือ
ดานสวัสดิการตางๆใหนักเรียนอยาง
ทั่วถึง 
9. กิจกรรมนักเรียนไมมีโครงการที่
แนนอนและไมมีครูจบดานแนะแนว
โดยตรง ควรมกีารสงครูไปอบรม 
 

2. งานกิจกรรมนักเรียนควรตองมุงเนนที่การสงเสริม
พัฒนาการดานตางๆตามความสนใจ และตามความ
ตองการของนักเรียน 

3. งานกิจการนักเรียนเปนงานสําคัญที่มีความเกีย่วของ
กับการใหบริการนักเรียน  ครู  บุคลากรตางๆ ใน
โรงเรียน  จําเปนตองไดรับความชวยเหลือและรวมมือ
จากบุคลากรทกุฝาย 
4. กิจกรรมนักเรียนควรจัดใหมีการรักษาความปลอดภยั
ใหแกนกัเรียนอยางทั่วถึงสม่าํเสมอเหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนและชุมชน 

5. มีการจัดเกบ็และบันทกึขอมูลการดําเนนิงาน ทุก
โครงการและทุกกิจกรรม เพื่อสะดวกในการปรับปรุงให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6. สงเสริมการแนะแนวใหครบทุกดานยิ่งขึ้น 

7. สงเสริมความสัมพันธระหวางครูนักเรยีนและ
ผูปกครองใหแนนแฟนยิ่งขึน้ 
8. การจัดความชวยเหลือและสวัสดิการในดานตางๆยัง
ไมทั่วถึงกับนกัเรียนทกุคน 

9. การจัดกจิกรรมนักเรียนควรจะตองมุงเนนที่การ
สงเสริมพัฒนาการดานตางๆตามความสนใจและความ
ตองการของนักเรียน 

ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

ปญหา ขอเสนอแนะ 
ดานการจัดกิจการนักเรียน 
 

ดานการจัดกิจการนักเรียน 
10.โรงเรียนจะตองสรางมาตรการทั้งสงเสริมและกําจัด
การเขารวมกจิกรรมของนักเรียนใหอยูในระดับที่
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เหมาะสมเพราะกิจกรรมมากเกินไปจะทําใหสงผลเสีย
ตอการเรียน 
11. สงเสริมการจัดบริการเพือ่สุขภาพใหแกนักเรยีน
ครอบคลุมทั้งดานรางกายและจิตใจ 
12.สงเสริมการจัดกิจกรรมนทิรรศการการแสดงและ
ดนตรี ประชาธิปไตย เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
นักเรียน 
13.ควรมีการตดิตามผลในทกุเรื่องและนํามาพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
14.ควรมีการแนะแนวและใหความชวยเหลือโดยการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนและมีการตดิตามผลดวย 
15.ควรมีการตดิตามผลและนําผลประเมินมาจัดความ
ชวยเหลือใหแกนักเรยีนเพื่อสงเสริมโอกาสทางการ
ศึกษา 
16.ควรมีการจดักิจกรรมที่มุงเนนสงเสริมพฒันาการดาน
ตางๆ และใหคําแนะนํากับผูเรียนไดปฏิบตัิอยาง
สม่ําเสมอ 
17.ครูควรสรางความตระหนกัและคิดวิเคราะหหาทาง
แกปญหาโดยการรวมแสดงความคิดเหน็ในทุกฝาย 
18.ครูผูสอนควรเขาใจผูเรียนและรวบรวมขอมูลเพื่อ
สามารถแกปญหาและชวยเหลือผูเรียนไดและคอย
ติดตามผลดวย 
19.ควรมีครูที่จบดานแนะแนวโดยตรง 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง  “ การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ  เขต 1 ”   เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาสภาพการจัดการ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  ดานบริหาร
การศึกษา   ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   และดานการจัดกิจการนักเรียน                   
2)  เปรียบเทียบสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  3)  ศึกษา  ปญหา  
และขอเสนอแนะ  จากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา  ของผูบริหาร
โรงเรียน  ครูผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษา 
 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  โรงเรียนเอกชน  ผูใหขอมูล  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  
ครูผูชวยผูบริหารโรงเรียน  และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน  จากโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  จํานวน  38  
โรงเรียน  รวมจํานวนประชากรผูใหขอมูลทั้งหมด  114  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา    
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงเปนครูหัวหนาฝายวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่

เกี่ยวของกับการจัดการคุณภาพการศึกษา และนอยที่สุดคือผูบริหารการศึกษา  มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีมากที่สุด  และนอยที่สุดคือต่ํากวาปริญญาตรี  สวนใหญสังกัดอยูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และนอยที่สุดสังกัดสถานศึกษาขนาดกลาง 
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5.1.2 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ   เขต 1 
สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษา

สมุทรปราการ  เขต  1โดยรวมมีการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 

ดานบริหารการศึกษา  โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ คือ สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกร
และโครงสรางการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร  และสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป  และ
มีกิจกรรมที่สอดคลองกับทุกแผนอยูในระดับมากที่สุด  รองลงมามีคําส่ังมอบหมายงานผูรับผิดชอบ
อยางชัดเจนอยูในระดับมากที่สุด  และสถานศึกษามีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ มีตัวบงชี้ความสําเร็จ
อยูในระดับมากที่สุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ อัตราการลาออกและการทําผิดทางวินัยลดลง
อยูในระดับมาก 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางอยูในระดับ
มากที่สุด  และโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนภารกิจ เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก ผูเรียนแสวงหาวิธีการ
เรียนและสรางองคความรูใหมไดอยูในระดับมาก 

ดานการจัดกิจการนักเรียน  โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  สงเสริมใหรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัยอยูในระดับมากที่สุด  รองลงมาจัดกิจกรรมนักเรียนที่มุงเนนสงเสริมดานทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางหลากหลาย สอดคลองกับความสนใจและ
เหมาะสมกับวัยอยูในระดับมากที่สุด  และมีการกําหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนอยาง
ชัดเจน และมีผูรับผิดชอบโดยตรงอยูในระดับมากที่สุด  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีการใช
ขอมูลดานความประพฤตินักเรียนมาพัฒนางานปกครองอยูในระดับมาก 
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5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานเปรียบเทียบการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  1  ที่มีขนาดโรงเรียนตางกัน  มีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา
แตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบดวยคาสถิติ  F-test โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One Way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบความแตกตางทั้งในภาพรวม  และรายดาน  
ทั้งดานบริหารการศึกษา  ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจการ
นักเรียน สอดคลองกับสมมติฐาน  และเมื่อทําการทดสอบตอเนื่องสําหรับคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการ
ทดสอบแบบจับคูพหุคูณ (Multiple Comparison test) ดวยวิธีของ Scheffe ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
พบวา  โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ที่มีขนาดเล็กมีสภาพการ
จัดการคุณภาพการศึกษาทั้งโดยรวม และรายดานทั้งดานบริหารการศึกษา  ดานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจการนักเรียน  แตกตางจากโรงเรียนขนาดกลาง  และขนาด
ใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญเปนไปตามสมมติฐาน 

5.1.4 ปญหา  และขอเสนอแนะ 
ปญหา  และขอเสนอแนะ  การจัดการคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของกลุม

ประชากร  พบวา 
ปญหาจากการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ดานบริหารการศึกษา  ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ตางประสบ

ปญหาในเรื่องของการกระจายอํานาจการบริหาร  การประสานงาน  และการมอบหมายงานที่ไม
ชัดเจน นอกจากนี้ยังขาดการวางแผนระยะยาวและการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะใน
โรงเรียนขนาดกลาง 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  สวนใหญพบปญหาในเกี่ยวกับมีบริเวณ
พื้นที่จํากัดไมสามารถเอื้ออํานวยและสงเสริมการสรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับความตองการของ
นักเรียน  ครูไมสามารถผลิตส่ือการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  ครูไมสามารถแยกแผนการ
เรียนรูที่เหมาะสมสําหรับการแบงกลุมนักเรียนที่เรียนออน พอใช และเกง ไดดีเทาที่ควร และ
สถานศึกษาไมมีหลักสูตรของตนเอง 

ดานการจัดกิจการนักเรียน  มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการแนะแนวที่ยังไมครบถวนทุก
ดาน ขาดครูที่จบดานแนะแนวโดยตรง ขาดมาตรการที่เหมาะสมในการกําหนดแนวทางไมให
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นักเรียนประพฤติผิดวินัย และไมสามารถเตรียมเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการที่หลากหลายให
นักเรียนเกิดการปฏิบัติไดจริงเทาที่ควร 

ขอเสนอแนะในการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ดานบริหารการศึกษา  สวนใหญ  มีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในการจัดการคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสงเสริมใหรวมกันวิเคราะห กําหนดเปาหมาย  
และวิธีพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดสวัสดิการรางวัลหรือประโยชนของครูที่ปฏิบัติงานดีเพื่อลด
ปญหาการออกงานของบุคลากร  จัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน  รวมทั้งขอมูลความตองการของผูปกครองและชุมชน  
และควรมีการปรับเปลี่ยนและแกไขตัวช้ีวัดคุณภาพใหเหมาะสมมากขึ้น 

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  มีขอเสนอแนะสวนใหญวาครูควรให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  โดยใหสอดคลองกับความสามารถและความตองการของ
ผูเรียน  เพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่ทั้งยังสามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจะทําให
สามารถสรางองคความรู  ไดดวยตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  สถานศึกษา
ตองจัดสาระการเรียนรูใหสอดคลองสถานการณและปญหา  และจัดหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
โดยใหนักเรียนมีสวนรวม  ควรกระจายอํานาจใหบุคลากรในการดําเนินงานภายในสถานศึกษา  
และรวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  พรอมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
ตองใหสอดคลองกับเปาหมายการจัดการศึกษาของชาติ  ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาและปรับเปล่ียนบทบาทจากผูส่ังการมาเปนผูรวมวางแผนและรวมปฏิบัติ
ควรใหผูปกครองและนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ใหมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมาก
ขึ้น  และควรนําผลจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงและขอความรวมมือจากผูปกครอง  ชุมชุนให
มีการสนับสนุนในดานหลักสูตรการเรียนการสอนดวย 

ดานการจัดกิจการนักเรียน  มีขอเสนอแนะวาควรจัดบริการแนะแนวนักเรียนครบทุก
ดานทั้งดานการศึกษาและอาชีพสวนตัว และดานอื่น ๆ   ควรมีการติดตามผลในทุกเรื่องและนํามา
พัฒนาอยางตอเนื่อง  งานกิจกรรมนักเรียนควรตองมุงเนนที่การสงเสริมพัฒนาการดานตางๆตาม
ความสนใจ  และตามความตองการของนักเรียน  ควรมีการแนะแนวและใหความชวยเหลือโดยการ
จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนและมีการติดตามผลดวย  สงเสริมความสัมพันธระหวางครู
นักเรียนและผูปกครองใหแนนแฟนยิ่งขึ้น และควรมีการใหความชวยเหลือและสวัสดิการในดาน
ตางๆ ใหทั่วถึงกับนักเรียนทุกคน 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก
สอดคลองกับบุญโช หยองบางไทร (2544) ไดศึกษาการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 4  พบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา 

 

ดานบริหารการศึกษา  โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกรและ
โครงสรางการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร และสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป และมี
กิจกรรมที่สอดคลองกับทุกแผนซึ่งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา มีคําส่ังมอบหมายงาน
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด และสถานศึกษามีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ มี
ตัวบงชี้ความสําเร็จมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับเกณฑและตัวช้ีคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542)  ที่กลาววาโรงเรียนเอกชนที่
มีคุณภาพนั้นตองมีแนวดําเนินงานหรือแผนงานที่ดีรองรับปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน 
บุคลากรในโรงเรียน และผูเกี่ยวของทุกฝายตองเขาใจปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนตรงกัน 
และสอดคลองกับ สุวรรณา ศรีบูรพาภิรมย (2543) วิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  พบวา  โรงเรียน
เอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีการบริหารและจัดการอยูในระดับมาก ทั้งมี
แผนปรับปรุงโรงเรียน มีการจัดทําแผนงานโครงการ และคูมือดําเนินงานและคูมือการปฏิบัติงาน  

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงสราง
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด  รองลงมาสถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูมีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
อยูในระดับมากที่สุด  และโครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนภารกิจ  เปาหมาย และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ สุวรรณา  ศรีบูรพาภิรมย 
(2543) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  พบวา  โรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมาก โดย
โรงเรียนมีการจัดทําแผนการสอนรายกลุมประสบการณครบถวนมีความสอดคลองกับเนื้อหา
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หลักสูตร มีการนําขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ชุมชน และผูเรียนมาวิเคราะหใชในการจัด
หลักสูตร ซ่ึงเปนไปตามเกณฑและตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542) ที่กลาววาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเปนหัวใจ
สําคัญในการดําเนินงานของโรงเรียนใหไปสูจุดหมายที่ตองการ ดังนั้นโรงเรียนที่มีคุณภาพจะตองมี
การศึกษาและพัฒนาหลักสูตรใหมีความยืดหยุน ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
ทองถ่ินและผูเรียน โดยจะตองมีการวิเคราะหหลักสูตรและวางแผนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ
ของชุมชน โรงเรียนและผูเรียน มีการเตรียมการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรที่สรางหรือปรับปรุงและนําผลการประเมินไปใช โรงเรียนจะตองจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตองมีการวิเคราะหสภาพ
ผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม  มีการใชเทคนิคการสอนอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  มีการใชเครื่องมืออุปกรณ ส่ือและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพียงพอและปลอดภัยและมี
การนิเทศการสอนอยางเปนระบบและตอเนื่อง นอกจากนั้นโรงเรียนจะตองดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ถูกตองตามระเบียบและหรือหลักการวัดและประเมินผล ซ่ึงโรงเรียนจะตองมี
เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลที่ถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน มีการประเมินผลใน
สภาพจริงของผูเรียนเพื่อใหเห็นความกาวหนา พัฒนาการของผูเรียน และมีการวัดผลประเมินผล
เปนระยะๆ และนําผลการประเมินไปใชประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

ดานการจัดกิจการนักเรียน  โดยรวมมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สงเสริมใหรับผิดชอบและมี
ระเบียบวินัยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา จัดกิจกรรมนักเรียนที่มุงเนนสงเสริมดานทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางหลากหลาย สอดคลองกับความสนใจและ
เหมาะสมกับวัยอยูในระดับมากที่สุด และมีการกําหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียนอยาง
ชั ด เ จน  และมี ผู รั บ ผิ ดชอบโดยตร งอยู ใ น ร ะดั บม ากที่ สุ ด  สอดคล อ ง กั บ สุ ว ร รณ า   
ศรีบูรพาภิรมย (2543) ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  พบวา  มีการปฏิบัติหรือมีลักษณะ
ที่ปรากฎอยูในระดับมากโดยโรงเรียนมีการยกยองชมเชย ใหกําลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี และ
ทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียนและชุมชน รวมถึงมีการกําหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับ
นักเรียนอยางชัดเจนและมีการติดตามการประเมินผลกิจกรรมนักเรียนอยางตอเนื่อง 
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5.2.1  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน  ของผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร
โรงเรียน และครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
เอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ดานขนาดของ
โรงเรียนนั้นพบความแตกตางโดยโรงเรียนขนาดเล็ก  มีสภาพการจัดการคุณภาพอยูในระดับนอย
กวาโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กมีขอจํากัด
หลายประการทั้งดานครู บุคลากร งบประมาณ ส่ือวัสดุ อุปกรณการเรียน ฯลฯ สงผลตอปญหาดาน
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา  ดังจะเห็นไดจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. พบวาโรงเรียนที่ไมไดมาตรฐานสวนใหญเปนโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) จึงอาจเปนสาเหตุใหโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการจัดการคุณภาพ
อยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 

5.2.2  ปญหา  และขอเสนอแนะในการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ปญหาในการจัดการคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาปญหาในการจัดการคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  นั้นพบปญหาในการ
จัดการคุณภาพการศึกษาไมมากนัก  โดยในดานการบริหารการศึกษา พบปญหาในเรื่องของการ
กระจายอํานาจการบริหาร  การประสานงาน และการมอบหมายงานที่ไมชัดเจน  นอกจากนี้ยังขาด
การวางแผนระยะยาวและการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน สวนดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนก็พบปญหาไมมากซึ่งปญหาที่พบคือปญหาในเกี่ยวกับมีบริเวณพื้นที่จํากัดไมสามารถ
เอื้ออํานวยและสงเสริมการสรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับความตองการของนักเรียน ครูไมสามารถ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ครูไมสามารถแยกแผนการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับ
การแบงกลุมนักเรียนที่เรียนออน พอใช และเกง ไดดีเทาที่ควร และสถานศึกษาไมมีหลักสูตรของ
ตนเอง นอกจากนี้ในดานของการจัดกิจการนักเรียน  พบวา  มีปญหาเกี่ยวกับการจัดการแนะแนวที่
ยังไมครบถวนทุกดาน ขาดครูที่จบดานแนะแนวโดยตรง ขาดมาตรการที่เหมาะสมในการกําหนด
แนวทางไมใหนักเรียนประพฤติผิดวินัย และไมสามารถเตรียมเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการที่
หลากหลายใหนักเรียนเกิดการปฏิบัติไดจริงเทาที่ควร สอดคลองกับผลการวิจัยของสุวรรณา  ศรี
บูรพาภิรมย (2543) ทําการวิจัยเร่ือง การบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  พบวา  โรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีปญหาในดานการจัดการและการบริหาร  ดานหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน และดานกิจการนักเรียนไมมาก 
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ขอเสนอแนะในการจัดการคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษา  พบวา  ขอเสนอแนะในการ
จัดการคุณภาพศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ในแตละดาน
ดังนี้ 

ดานบริหารการศึกษา   สวนใหญมีขอเสนอแนะใหมีการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในการจัดการคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสงเสริมใหรวมกันวิเคราะห กําหนดเปาหมาย 
และวิธีพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสวัสดิการรางวัลหรือประโยชนของครูที่ปฏิบัติงานดีเพื่อลด
ปญหาการออกงานของบุคลากร จัดทําคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน รวมทั้งขอมูลความตองการของผูปกครองและชุมชน  

ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   มีขอเสนอแนะสวนใหญวา  ครูควรให
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  โดยใหสอดคลองกับความสามารถและความตองการของ
ผูเรียนเพื่อใหมีการพัฒนาศักยภาพไดเต็มที่  ทั้งยังสามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจะทําให
สามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตจริงได  สถานศึกษา
ตองจัดสาระการเรียนรูใหสอดคลองสถานการณและปญหา และจัดหองเรียนใหเปนแหลงเรียนรู
โดยใหนักเรียนมีสวนรวม ควรกระจายอํานาจใหบุคลากรในการดําเนินงานภายในสถานศึกษา และ
รวมกันจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา พรอมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

ดานการจัดกิจการนักเรียน   มีขอเสนอแนะวาควรจัดบริการแนะแนวนักเรียนครบทุก
ดานทั้งดานการศึกษาและอาชีพสวนตัว และดานอื่นๆ ควรมีการติดตามผลในทุกเรื่องและนํามา
พัฒนาอยางตอเนื่อง และงานกิจกรรมนักเรียนควรตองมุงเนนที่การสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ
ตามความสนใจ และตามความตองการของนักเรียน 

  
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย   พบวา  สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขต

พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  โดยภาพรวมและรายดานมีสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับมากแตเมื่อเปรียบเทียบระดับของสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาระหวางโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  พบวา  โรงเรียนขนาดเล็กยังมีการจัดการคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับนอยกวาโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ  ซ่ึงอาจเปนสาเหตุมาจากขอจํากัดใน
หลายๆ ดานของโรงเรียนขนาดเล็ก  ดังนั้นเพื่อใหโรงเรียนทุกขนาดมีคุณภาพการศึกษาที่เทาเทียม
กัน  รัฐบาลหรือผูที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของควรมีมาตรการและนโยบายใหการสงเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนขนาดเล็กเปนพิเศษในการจัดการคุณภาพการศึกษา  ทั้งในดานบริหารการศึกษา ดาน
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หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และดานกิจการนักเรียน ผูวิจัยจึงขอสรุปขอเสนอแนะและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับตัวแปร  ในการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังตอไปนี้ 

โรงเรียนควรมีการจัดระบบการบริหารการจัดการภายในโรงเรียนใหพรอมตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการดําเนินเปนกระบวนการและขั้นตอนอยางมีประสิทธิภาพ  มี
เปาหมายที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนตามเปาหมายของหลักสูตร  ตลอดจนมีการ
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  แบงออกไดดังนี้ 

5.3.2  การจัดระบบภายในโรงเรียน   
โรงเรียนควรมีการตั้งเปาหมายคุณภาพของผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตรและสภาพ

ของชุมชน  และมีโครงสรางการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจอยางชัดเจนรวมทั้งควรมีแผนการพัฒนา
ครู / อาจารย  ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มี
กิจกรรมเสริมสรางขวัญ  และกําลังใจแกครูผูสอน  มีการศึกษานโยบายและความกาวหนาทางการ
ศึกษา  ความตองการของชุมชน  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  และมีการเผยแพรใหบุคลากรใน
โรงเรียนรับรูตลอดจนมีการนํามาใชประโยชนตามความเหมาะสม 

5.3.3  การปรับกระบวนการทํางาน 
โรงเรียนควรมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจน  เชน  แผนพัฒนา

ประจําป  แผนการจัดการเรียนการสอน  แผนงบประมาณ  และแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ใหเปนที่รับรูของทุกฝายในโรงเรียน  พรอมทั้งมีระบบการประเมินผลการดําเนินงาน  ทั้งใน
รูปแบบของการประเมินตนเอง  การประเมินของแตละคณะทํางาน  และการประเมินภายในที่
ครอบคลุมทุกๆงานในโรงเรียน  มีระบบการแนะแนวผูเรียนที่ครอบคลุมทุกระดับชั้น  ทั้งการแนะ
แนวบุคลิกภาพ  การแนะแนวการศึกษา  การแนะแนวอาชีพ  และครู/อาจารยทุกคนมีสวนรวมใน
กระบวนการแนะแนวของโรงเรียน  และมีระบบติดตามและรวบรวมขอมูลผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
ไปแลว  มีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ตามความเหมาะสมกับสภาพชุมชน  มีการทํางานเปนทีม  
ในรูปคณะทํางาน  มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจแกบุคลากรทุกระดับ  และฝายตางๆ  อยาง
เหมาะสม 
 5.3.4  การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร 
 โรงเรียนควรมีเอกสารหลักสูตรอยางพรอมเพียง  และเผยแพรใหครู/อาจารยรับทราบ
และนําไปใชอยางจริงจัง  และควรจัดใหครู/อาจารย  จัดทําแผนการสอนลวงหนาตลอดภาคเรียน  
และตลอดป  และมีกระบวนการประเมินผลการใชแผนและมีการรายงานผลการทํางาน  และมีการ
ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ  รวมทั้งควรจัดใหมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  ตลอดจนการจัด
กิจกรรมที่สอดคลอง  และถูกตองตามเปาหมายของหลักสูตร  และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอน  สอดคลองกับสภาพของชุมชน  มีการจัดระบบการจัด  และประเมินผลที่สอดคลองและ
ถูกตองตามระเบียบการประเมิน  และควรจัดใหมีการสราง  และใชส่ือการเรียนการสอนและ
สงเสริมใหใชส่ือที่จัดหาไดในทองถ่ิน  และราคาถูก  รวมทั้งควรจัดใหมีการสํารวจและพัฒนา
รายวิชาที่ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ิน  โดยการประสานสรางความรวมมือ  และนําภูมิ
ปญญาในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
 5.3.5  ความรวมมือระหวางหนวยงานในชุมชน 
 โรงเรียนควรมีการประสานงาน  และชวยเหลือใหบริการระหวางโรงเรียนกับหนวยงาน
ตางๆในชุมชนในลักษณะรวมแรงรวมใจ  พรอมทั้งมีการจัดการจัดทําแผนการประเมินงานระหวาง
โรงเรียนกับหนวยงานในทองถ่ินเพื่อการประสานประโยชนรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และมีการกํากับ  ติดตาม  ใหความชวยเหลือ  ตามที่กําหนดไวในแผน  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียน
ขนาดเล็ก  มีบุคลากรนอย  ควรรวมมือกับโรงเรียนใกลเคียงเปนเครือขายพัฒนาทางวิชาการรวมกัน  
เพื่อแลกเปลี่ยนผูเรียน  ครู  หรือจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อพัฒนาผูเรียน 

5.3.6  การแสวงหาความชวยเหลือและการใชภูมิปญญา 
โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธใหผูปกครอง  ชุมชน  รับรูและเขาใจแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และควรมีการจัดกิจกรรมแสวงหาความชวยเหลือจากผูปกครอง  และ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ  พรอมทั้งควรมีการนําทรัพยากร  และภูมิปญญาทองถ่ิน  มาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  รวมถึงผูบริหาร  และครู / อาจารยในโรงเรียน  มีเจตคติที่ดี  และมีความมุงมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.3.7  การจัดใหมีกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาผูเรียน 
โรงเรียนควรใหมีการจัดและดูแลอาหารกลางวันในความควบคุมของคณะครู ซ่ึง

รับผิดชอบดูแลในดานสุขลักษณะหลักโภชนาการ  ความสะดวก  และมารยาทในการรับประทาน
อาหาร  และควรมีการจัดกิจกรรมสหกรณครบวงจร  ตามสภาพของโรงเรียน  รวมทั้งควรมี
หองสมุด  และสงเสริมใหผูเรียนใชบริการอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง  รวมถึงควรมีสนามใหผูเรียน
ไดเลน  ออกกําลังกาย  หรือมุมพักผอนตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  และจะตองทําให
ผูเรียนเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค  และมีทักษะในดานวิชาการ  รวมถึงจะตองทําให
ผูเรียนทุกคนตองแสดงใหเปนที่ประจักษวา  เปนผูรูจัก  และเขาใจความดีงาม  และปฏิบัติตามหลัก
จริยธรรม  คุณธรรม  และเปนสมาชิกที่ดีของชุมชน  รูจักรักษาสภาพแวดลอมพรอมทําประโยชน
ตอสวนรวม  พรอมทั้งควรมีการฝกฝนอบรม  ส่ังสอน  ใหผูเรียนเกิดทักษะ  มีความสามารถในการ
ใชแหลงขอมูลขาวสาร  และเทคโนโลยีใหเปนประโยชนในการศึกษาเลาเรียนและในการดํารงชีวิต
พรอมทั้งตองเปนสถานที่ที่มีบรรยากาศการเรียนรูที่นาสนใจ  นาสนุก  เปยมดวยประสิทธิภาพ  โดย
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มีครูเปนผูสอนที่เปนเสมือนโคช  ผูฝกสอน  และผูอํานวยความสะดวกให  ในขณะที่ผูเรียนจะเปน
ผูเรียนตามแนวทางของตนเอง  รวมถึงผูบริหาร  และครู / อาจารย  จะตองไดรับรางวัลสําหรับการ
ปฏิบัติงานของตน  เปนที่ประจักษและไดรับการสนับสนุน  และการยอมรับจากชุมชนวา  เปนมือ
อาชีพ 

สรุปไดวา  การจัดการคุณภาพการศึกษาทั้ง  3  ดาน  คือ  ดานการบริหารการศึกษา  ดาน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจการนักเรียน  สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  วัดไดจากปจจัย  2  ดาน  คือ  สภาพความสําเร็จดานกระบวนการ  และดานผูเรียน  ใน
โรงเรียนเอกชน  จังหวัดสมุทรปราการ  จะสัมฤทธิ์ผลไดถาผูบริหารโรงเรียนใหมีการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดผลของความสําเร็จ  ตามลําดับขั้นตอนดังกลาวอยางเปนระบบ  นอกจากนี้ยังมี
ปรากฏการณอ่ืนๆ  ที่แสดงใหเห็นวา  โรงเรียนประสบความสําเร็จในการจัดการคุณภาพการศึกษา  
ไดแก  ชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ผูปกครองสงนักเรียนมาเรียนเพิ่มมากขึ้น  
อัตราการลาออกกลางคันของนักเรียนทุกระดับชั้นลดลงหรือหมดไป  ผูปกครองแสดงความรวมมือ
ในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  เปนตน 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรปราการ   เขต 1   เปรียบเทียบกับการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในเขตพื้นที่อ่ืน ๆ 

2.  ควรศึกษาการจัดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ   
ประกอบดวย  เชน  การสัมภาษณ  การสังเกตการณ  และการวิเคราะหเอกสาร  เพื่อใหได
ผลการวิจัยที่ครอบคลุมและเจาะลึกยิ่งขึ้น 

3.  การศึกษาผลของการดําเนินการจัดการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ   เขต  1-2    

4.  ควรมีการศึกษาการจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  ปจจัยดานผูเรียน  
ปจจัยดานครูผูสอน  และปจจัยดานชุมชน  ที่มีความสัมพันธกับการดําเนินการจัดการคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
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แบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ  

เร่ือง  
การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 

 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศกึษาสภาพ ปญหาและขอเสนอแนะใน    

การจัดการคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอนดังตอไปนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่

การศึกษาสมทุรปราการ  เขต 1  โดยแบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. ดานบริหารการศึกษา  ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
2. ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
3. ดานการจดักิจการนักเรยีน ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 กรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ และพิจารณาใหตรงกับความเปนจริง ซ่ึงคําตอบของ

ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผน การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
คําตอบของทานถือเปนความลับ และในการนําเสนอผลการวิจัยจะเปนไปในภาพรวมโดยไมมี
ผลกระทบตอทานและหนวยงานตนสังกัดแตอยางใด 

 
ขอขอบคุณ 

สุปราณี วีชะรังสรรค 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง 
การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 

 
 

ตอนที่ 1   สถานภาพพืน้ฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดเติมคําลงในชองวาง ............. ที่กําหนดให และเขยีนเครื่องหมาย  ลงในชอง    
               ใหตรงกับขอมูลของทาน 
1)  ขนาดโรงเรียน   ขนาดเล็ก (มีนักเรียน 1-300 คน) 

   ขนาดกลาง (มีนักเรยีน 301-1,000 คน) 
   ขนาดใหญ (มีนักเรยีน 1,001 คนขึ้นไป) 

 
2)  วุฒิการศกึษา  ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
 

3)  ตําแหนง         ผูบริหารโรงเรียน      ครูผูชวยผูบริหารโรงเรียน  
 ครูหัวหนาหมวดวิชาการหรือครูที่ทําหนาที่เกีย่วของกับการจัดคณุภาพการศกึษา 
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           ตอนที ่ 2   การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน   ในเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ    

คําชี้แจง   ขอใหทานอานขอความทีละขอแลวพิจารณาวาระดับสภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเอกชน  ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1  อยูในระดับใด  แลวทําเครื่องหมาย 

 ลงในชอง  ดานขวามอืของแตละขอของแบบสอบถามที่ตรงกับสภาพการจัดการมากที่สุด  
โดยมีเกณฑการแบง 5 ระดับ  จากมากที่สุด  ไปถึงนอยทีสุ่ด  ดัง ที่ปรากฏในแบบสอบถาม 

 
 

สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ระดับการจัดการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
5 4 3 2 1 

1. ดานบริหารการศึกษา 
1. ปรัชญาของโรงเรียนมีสาระสําคัญที่สอดคลอง
กับปรัชญา และจุดหมายของการจัดการศึกษาของ
ชาติ  

     

2.  สนองความตองการของชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่อง  

     

3. ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนเหมาะสมและ
ใชเปนเครื่องช้ีนําการดําเนินงานของโรงเรียนได 

     

4.  สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกรและ
โครงสรางการบริหารงานเปนลายลักษณอักษร  

     

5.  มีคําสั่งมอบหมายงานผูรับผิดชอบอยางชัดเจน      
6. บุคลากรทุกฝายของโรงเรียนและผูเกี่ยวของทุก
ฝายเขาใจปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน
ตรงกัน 

     

7. สถานศึกษามีแผนพัฒนา แผนกลยุทธ มีตัวบงช้ี
ความสําเร็จ        

     

8. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําป และมี
กิจกรรมที่สอดคลองกับทุกแผน 

     

9. ปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย
และสําเร็จตามวัตถุประสงค  อยางมีประสิทธิภาพ 

     

10. สถานศึกษามีคูมือ/แนวปฏิบัติสําหรับบุคลากร
ครบถวนทุกฝาย 

     

11. สถานศึกษาใหการสนับสนุนและสงเสริมการ
รวมตัวจัดต้ังทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา      

เขต 1         
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อยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อใหความรูแกผูเรียน 
13. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในการทํางานและรักองคกร 

     

14. อัตราการลาออกและการทําผิดทางวินัยลดลง      
15. ผูบริหารมีการวางระบบกลไกที่ดีในการ
ประกันคุณภาพภายใน และเปนไปตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

     

16. สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมิน
ภายในและภายนอกไปปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

17. สถานศึกษามีแผนการใชเงินที่มุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

     

18. มีการตรวจสอบและรายงานดานการเงินอยาง
เปนระบบและโปรงใส 

     

19. ดําเนินการบริหารจัดการใหมีประสิทธิผลคุมคา      
 

 
ปญหา   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ระดับการจัดการ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 2. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียน 
 การสอน 
1. ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีความ
ยืดหยุน  ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม ทองถิ่น และผูเรียน 

     

2. สถานศึกษาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูมีความ
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง 

     

3. สถานศึกษามีการนําสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ทองถิ่นไปใชอยางเปนระบบ และมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ถูกตอง 

     

4. สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผูเรียน 

     

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยมี
สวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

     

6. โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับวิสัยทัศนภารกิจ 
เปาหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

     

7. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

8. มีการประเมินผลในสภาพจริงของผูเรียนเพื่อใหเห็น
ความกาวหนา  พัฒนาของผูเรียน 

     

9. ใชการประเมินผลหลายรูปแบบ      
10. มีการใชผลการประเมินพัฒนาผูเรียน      
11. ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานที่เขต
พ้ืนที่การศึกษากําหนดทุกกลุมสาระ 

     

12. ผูเรียนแสวงหาวิธีเรียนและสรางองคความรูใหมได      
13. ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 

     

14. มีการจัดทําหนวยการเรียนรูที่บูรณาการในกลุม
สาระการเรียนรูและระหวางกลุมสาระการเรียนรู 

     

15. พัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการสอนใหทันสมัย        
16. จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
การสอนและใหเปนแหลงเรียนรู 
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สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา 
ระดับการจัดการ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
17. จัดมุมวิชาการใหเปนแหลงเรียนรู      
18. จัดทําสื่อการเรียนรูอยางเหมาะสม      
19. จัดสถานที่ทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อเอื้อตอการ
เรียนรู 

     

20. จัดหองเรียนใหสะอาด  สวยงาม สีสดใสเพื่อจูงใน
ผูเรียน 
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สภาพการจัดการคุณภาพการศึกษา 

ระดับการจัดการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
3. ดานการจัดกิจการนักเรียน 
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมุงปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ของการทําประโยชนเพื่อสังคม 

     

2. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสนองตอบตอความตองการ 
ความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

     

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเอื้อและเกื้อกูลสงเสริมการ
เรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 

     

4. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละระดับช้ันเหมาะสมกับ
วัยและวุฒิภาวะผูเรียน 

     

5. มีการจัด บริการโภชนาการและสุขาภิบาลที่ถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ 

     

6. จัดสันทนาการ และบริการตรวจสุขภาพอยางทั่วถึง      

7. มีการจัดสวัสดิการ  ความชวยเหลือ ที่เอื้ออํานวยให
นักเรียนที่มีความจําเปนมีโอกาสไดเรียนอยางเต็มที่ 

     

8. มีการจัดบริการแนะแนวทุกดานอยางทั่วถึง และเปน
ระบบ 

     

9. สงเสริมใหรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย      
10. มีการกําหนดกฎระเบียบแนวปฏิบัติสําหรับนักเรียน
อยางชัดเจน และมีผูรับผิดชอบโดยตรง 

     

11. มีการดูแล  ติดตามความประพฤตินักเรียนอยางใกลชิด
และตอเนื่อง 

     

12. มีการใชขอมูลดานความประพฤตินักเรียนมาพัฒนา
งานปกครอง 

     

13. จัดกิจกรรมนักเรียนที่มุงเนนสงเสริมดานทักษะ 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคอยาง
หลากหลาย สอดคลองกับความสนใจและเหมาะสมกับวัย 

     

14.มีการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมตาม
ความสมัครใจ 
15. มีการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียน
อยางตอเนื่อง 
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