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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประชากร 
และกลุมตวัอยางมีดังนี้ ประชากรในการสมัภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน จําแนกเปน   
2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร  และกลุมนักวิชาการ  กลุมตวัอยางโรงเรียนเอกชน 3 ประเภทๆละ  
2 โรง รวม 6 โรง ไดแก  โรงเรียนเอกชนขนาดใหญทีป่ระสบความสําเร็จ โรงเรียนเอกชนทั่วไป 
และโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 100 คน ผูใหขอมูลคือ  ผูบริหารและครู
ในโรงเรียน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เกบ็ขอมูล
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ปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ ยุทธศาสตรที ่  1 กําหนดมาตรการของภาครัฐทีช่ัดเจนและเปน
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ประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน ปจจัยเอ้ือไดแก ความรวมมือและการประสานงาน ยุทธศาสตรที่  4 
สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ปจจัยเอ้ือไดแก 
ความรวมมือและความเสมอภาค ยุทธศาสตรที ่  5 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ปน
อุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน ปจจัยเอ้ือไดแก ความยืดหยุน สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม
โดยรวม คือ ควรมีนโยบายการรับนักเรียนของภาครัฐที่ชัดเจนและประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ 
กระทรวงศึกษาธิการควรประสานและขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของเร่ืองการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษี ควรมีการพิจารณาอัตราคาใชจายรายหัวที่เปนธรรม การพัฒนาบุคลากรควรคํานึงถึงครู
โรงเรียนเอกชนดวย และกฎหมาย กฎ ระเบยีบตางๆ ควรมีความยืดหยุนใหเอ้ือในการดําเนินกิจการ
โรงเรียนเอกชน 
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The purpose of this research was to investigate the support factors and guideline 
appropriate for implementing strategies encouraging private school involvement in basic education.  
The population for the interview were nine experts, selected by purposive sampling, then the 
experts were devided into two groups :  administrator and academician.  Sampling of this 
research were six private schools which were categorized to three groups : two successful 
schools, two average schools, and two small sized schools with less than 100 students.  The 
respondents were school administrators and teaching staff. The instruments used were  
quasi-structured interview and indepth interview. The data was collected from September 
2008-  February 2009. 

The results revealed that support factors for implementing strategies encouraging 
private school involvement in basic education were as the following. The first strategy is 
restricting measures of public schools explicitly and fairly to help private schools achieve their 
goal of increasing proportion of students. Support factors were policy and collaboration. The 
second strategy was allocating financial budget appropriately and fairly to private schools. 
Support factor was equality. The third strategy was tax deduction or tax exemption and 
providing opportunities for private school to participate in personnel development programs. 
Support factors were collaboration and coordination. The fourth strategy was promoting 
private schools to efficiently manage their educational programs with good quality. Support 
factors were collaboration and equality. The last strategy was improving laws, rules, and 
regulations which create difficulties in educational management of private schools. Support 
factor was flexibility. Appropriate guideline in general were clear policy on student admission 
of public schools and informing any concerns that might affect the school. The Ministry of 
Education should coordinate and ask for collaboration from the related sectors concerning tax 
deduction or tax exemption. Payment rate of educational sectors should be fairly considered. 
Human Resource Development should also include teachers of private schools. Laws, rules, 
and regulations should be flexible enough to facilitate private school’s operation. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 
 
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ทรัพยากรดังกลาวจะตองประกอบไปดวยคนที่มีคุณภาพสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติ ปญญา 
ความรู คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวติและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ การศึกษา
เปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาคน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2540 : 2)  จะเห็น
ไดวาการศึกษา มีบทบาททีส่ําคัญย่ิงตอวถิีชีวติของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียมคนทุกวยั
เขาสูศตวรรษที่ 21 เปนภารกิจของการศึกษาโดยตรง ขณะเดียวกันโลกยคุปจจุบันจะมีความ
แตกตางจากอดีตที่ผานมามาก  เนื่องจากเปนการกาวเขาสูยุคทีเ่รียกกันวา โลกไรพรมแดน และ
ยุคขอมูลขาวสาร การแขงขันกันในสังคมโลกทําใหแตละภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลย ี เปนการเปลี่ยนแปลงทีส่งผลกระทบอยางรนุแรง
ตอวิถชีีวติของผูคนในสังคมทําใหตองมีการทบทวนการออกแบบการศกึษากันใหมเพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว (รุง แกวแดง 2543 : 1-2) ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคญักับการศึกษาเปนอยางมาก โดยไดบญัญัติ ไวในมาตรา 43 
ความวา “บุคคลยอมมีสิทธเิสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวาสบิสองปที่รัฐตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐตองคํานึงถึงการมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน” และมาตรา 81 ระบุวา “รัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนบัสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแหงชาติ ปรบัปรุงการศึกษาใหสอดคลองกบัความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
สรางความรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปวิทยากรตางๆ เรงรดั
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่น ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการศึกษาจึงเปนกระบวนการที่ชวยใหคนไดพัฒนา 
ตนเองในดานตางๆ ตลอดชีวติ และเปนรากฐานสําคญัที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความ
เจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ของสังคม ซึ่งประเทศไทยในปจจุบันตกอยูในภาวะทีข่ีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศมีแนวโนมต่ําลง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน 2545 : 1) 

สถาบันการศกึษานานาชาติเพ่ือพัฒนาดานการจัดการ (International  Institute  for 
Management Development : IMD)  เปนสถาบันการศึกษาที่มีผูนําดานธุรกิจจากทั่วโลกเขารบั
การศึกษาอบรม  มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกดานการศึกษาและจัดอันดับความสามารถในการ 
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แขงขันระดับนานาชาติไดจัดทํารายงาน The World Competitiveness Yearbook ทุกปเพ่ือชี้ใหเห็น 
ความสามารถ  ในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ซึ่งผลจากการวิเคราะหความสามารถของ IMD 
ตอความสามารถในการแขงขันดานการศกึษาของประเทศไทย ป  2544  มีการคํานวณจากเกณฑ
ชี้วัดในเชิงปรมิาณและคุณภาพ รวม 13 เกณฑ ปรากฏวา ความสามารถดานการศึกษาของไทย 
อยูในอันดับที ่ 44 จาก 49 ประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ 2545 : 1-4)  
ทําใหเห็นวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมสามารถสนองความตองการอยางแทจริงของผูเรยีน 
สังคม ประเทศชาติและกระแสโลกาภิวตัน ประชากรไมมีคุณภาพเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับภาครัฐไมสามารถระดมทรัพยากรในการบริการดานสังคมไดอยางทั่วถึง จําเปนตอง
อาศัยการจัดบริการของภาคเอกชนดวย  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษานบัเปนองคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศ
ใหมีคุณภาพ หากประชากรไดรับการศกึษาอยางตอเนื่องและทัว่ถงึ ประเทศกจ็ะประสบความ 
สําเร็จในทุกดาน ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถ
ดํารงอยูในประชาคมโลกไดอยางทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย การพัฒนาประเทศไม
วาดานใดตองอาศัยกําลังคนเปนปจจัยสําคญั และกระบวนการในการพัฒนาคน คือ กระบวนการ
ทางการศึกษานั่นเอง ดวยเหตุนี้ทุกประเทศจึงไดขยายโอกาสทางการศึกษาในประเทศ ของตนเอง
ออกไปใหกวางขวางที่สุด เทาที่จะทําได (นวลจันทร หงษอินทร 2544 : 1)   และดวยเหตผุลที่
การศึกษามีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศ รัฐจึงกําหนดใหประชาชนในประเทศ
มีสิทธิที่จะไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสาระสําคัญของการจัดการศึกษาไวในมาตรา 43 นอกจากนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ยังไดเนนถึงความสาํคัญของสิทธแิละหนาที่ทาง 
การศึกษาที่รฐัพึงปฏิบตัติอประชาชนไวในมาตรา 10 และ มาตรา 17  วา  “การจัดการศึกษา
ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
ตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและกําหนด ใหมีการศกึษาภาคบังคบั
จํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุยางเขาปที่ 
สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ (สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา(องคการมหาชน)  2547 :    7-11) 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติดังกลาวมี
ความมุงหมายที่จะใหโอกาสและสทิธิแกประชาชนไทยทุกคนใหไดรับการศึกษาไมนอยกวาสิบ
สองปโดยไมเก็บคาใชจายและตลอดระยะเวลาที่ผานมารัฐไดสงเสริมและสนบัสนุนใหหนวยงาน
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ของรัฐและเอกชน จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครบถวนตามสิทธิที่ประชาชนทุกคนควร
จะไดรบัตามทีร่ัฐธรรมนูญกาํหนด (สาํนักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาต ิ2549 : 1-2) 

ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเปนสวน
ราชการหนึ่งในสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ มีหนาที่สงเสรมิและประสานงานการศึกษา
เอกชนและดําเนินการใหมีการปฏิบตัิตามกฎหมายเกี่ยวกบัการศึกษาเอกชน เสนอนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนพัฒนา การศึกษาเอกชน กําหนดระเบียบและเกณฑมาตรฐานกลางในการจดั
การศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมสนับสนนุดานวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน ดําเนนิการเกีย่วกับกองทุนทางการศึกษาเอกชน การอุดหนนุ
การศึกษาเอกชน การคุมครองการทํางาน สิทธิประโยชนของบุคลากรทางการศึกษาและผูเกีย่วของ 
ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 มาตรา 36  ไดกําหนดใหคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา มีอํานาจหนาที่ในการประสาน สงเสริมสนับสนุนสถานศกึษาเอกชน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึง่ตามโครงสรางองคกรและการแบงสวนราชการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไดแบงออกเปน 6 กลุมงาน และกลุมงานสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนกลุมงาน
ภายใตกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หากในเขตพืน้ที่การศึกษาใดมีโรงเรียนเอกชนตั้งแต 20 
โรงเรียนขึ้นไป  จะแยกกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนเปนอีกหนึ่งกลุมงาน   
 
ปญหาของการวิจยั 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยนั้น เอกชนไดเขามามีบทบาทสําคญัย่ิงในการให 
บริการการศึกษาเพื่อแบงเบาภาระของรัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่รัฐไมสามารถ
จัดได หรือ จัดไดไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานทรัพยากรของรัฐ  ซึ่งในปการศึกษา 
2548 เอกชนไดเขามามีสวนรวมการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนรอยละ 16 (กระทรวงศึกษาธิการ 
2549 : 7) ซึ่งการที่เอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษานั้น เน่ืองมาจากบทบัญญัตทิาง
กฎหมายไดเอ้ือตอการใหภาคเอกชนมาลงทุนดานการศึกษา   จะเห็นไดจากพระราชบญัญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช  2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 43-46 ได
กําหนดเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนไวเปนการเฉพาะสรุปไดวา การบริหาร
และการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับ ทุกประเภท 
โดยรัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือยกเวนภาษี และสิทธปิระโยชน
อยางอ่ืนที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งสงเสริม
สนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษามีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศกึษา(องคการมหาชน) 2547 : 27-29)  ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย
สงเสรมิใหเอกชนมบีทบาทในการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพ่ือแบงเบาภาระของรฐับาล แตเม่ือ
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พิจารณาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเอกชนจากอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน พบวา สัดสวน 
จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน กับนักเรยีนในโรงเรียนของรัฐมีแนวโนมลดลง  ในการสงเสริม
การศึกษาเอกชนไดมีการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรและมาตรการเพื่อการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาโดยคณะกรรมการอํานวยการปฏริูปการศกึษา ไดศึกษาและจัดทําขอเสนอยุทธศาสตร
การปฏิรูปการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง ประชาชน  ชุมชน และเอกชนในการจัดการศึกษา 
เสนอตอคณะรัฐมนตรแีละไดรับ ความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีม่ือวันที่  16 กันยายน 2546  
และวันที ่ 2 ธนัวาคม 2546 นอกจากนี้ใน Roadmap  การปฏิรปูการศกึษาไทย พ.ศ.2548 - 2551 
ไดกําหนดยทุธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดมาตรการใหเพ่ิมการ
มีสวนรวมของเอกชนใหสูงขึ้นเปนรอยละ 25  ในสวนของทศิทางการปฏิรูปการศึกษา ไดมีการ
กําหนดใหจัดทํานโยบายสงเสริมบทบาทของการศึกษาเอกชนทีค่รอบคลุมการแกปญหาอุปสรรค
ดานกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย มาตรการการอุดหนุนและภาษ ี การปรับปรงุสัดสวนการจัด
การศึกษาโดยรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  2550 : 1-2) 

ในปการศึกษา 2550  มีโรงเรียนเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร รวมทั้งสิน้ 
8,675  แหง  เปนการศกึษาในระบบโรงเรียน  3,777  แหง (สามัญศึกษา  3,371  แหง, 
อาชีวศึกษา 417 แหง) การศึกษานอกระบบโรงเรียน 4,784 แหง การศึกษาพิเศษ 17 แหง 
การศึกษาสงเคราะห  97 แหง  จํานวนนักเรียนในระบบรวมทั้งสิ้น  2,350,447  คน (ประเภท
สามัญศึกษา 1,947,372  คน  ประเภทอาชีวศึกษา 403,075 คน)  นักเรียนประเภทสามัญศึกษา  
ประกอบดวย  นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา 526,449 คน  ประถมศึกษา 1,001,969 คน  
มัธยมศึกษาตอนตน 344,932  คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 128,755 คน  และนักเรียนประเภท
อาชีวศึกษา  ประกอบดวย ระดับ ปวช.  274,730  คน ระดับ ปวส. 128,345  คน นักเรียนนอก
ระบบโรงเรียน จํานวน 1,036,708 คน การศึกษาพิเศษ  1,661  คน  และการศึกษาสงเคราะห   
53,132  คน  (กระทรวงศึกษาธิการ  2551 :17-65)  

จากการประมวลและวเิคราะหสภาพปญหาการจัดการศกึษาเอกชนในระดบัการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานปจจุบันพบวา มีประเด็นปญหาสําคัญดังนี ้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2547 : 
11-15) นโยบายของรัฐตอการมีสวนรวมของเอกชน กฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งเปน 
อุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน การอุดหนุนดานการเงนิที่ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และไมเปนธรรม  การขอลดหยอนหรือยกเวนภาษทีี่มีการดําเนินการมานานแตยังไมมีการปฏิบตัิ
ใหเปนรูปธรรม โรงเรียนยังตองรบัภาระในเรื่องนี้อยู  การบรรจุครูตางชาติที่มีขั้นตอนและเอกสาร
หลักฐานทียุ่งยาก การพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่ไมได
รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โรงเรียนสวนใหญตองชวยเหลือตวัเอง  
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ตารางที่  1   อัตราสวนนักเรียนภาครัฐ : เอกชน ปการศึกษา 2545-2550 จําแนกตามระดับ   
                   การศึกษา 

                   ระดับ/ 
หลักสูตร 

 

สัดสวนภาครัฐ : เอกชน 

 2545 2546 2547 2548 2549 2550 
กอนประถมศึกษา 74:26 73:28 72:28 72:28 71:29 70:30 
ประถมศึกษา 85:15 85:15 84:16 84:16 83:17 82:18 
มัธยมศึกษาตอนตน 93:70 92:80 89:11 91:90 88:12 88:12 
มัธยมศึกษาตอนปลาย       
    - สามัญ 95:50 94:60 91:90 91:90 89:11 89:11 
    - อาชีวศึกษา 70:30 69:31 62:38 63:37 64:36 64:36 

รวม 85:15 84:16 83:17 82:18 82:20 83:17 
 
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนใน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟก จํากัด, 2550), 6.  
      : กระทรวงศึกษาธิการ, สถิติการศึกษาเอกชน ปการศึกษา2549  (กรุงเทพฯ : สํานัก 
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน, 2550), 17-18. 
      : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปการศกึษา2550   
 (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟก จํากัด, 2551), 18. 
 

จากสภาพและปญหาการจัดการศึกษาเอกชนดังกลาว  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษา ถึงปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิตัิทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนนิการตามแผนยทุธศาสตรการมี
สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   เพ่ือศึกษาภาพอนาคตในการบริหารจัดการ 
การศึกษาเอกชนและเพื่อเปนประโยชนในการกําหนดนโยบายการดําเนินการใหผูทีร่ับผิดชอบการ
จัดการศกึษาเอกชนสามารถเตรยีมตวัเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงให
การศึกษาเอกชนมีความกาวหนาและมีประสิทธภิาพมากขึ้น 
 
วัตถปุระสงคของการวิจัย 

เพ่ือทราบปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสมสาํหรบัการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
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ขอคําถามของการวจิัย 
เพ่ือใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการวิจัยในครัง้นี้  ผูวจัิยจึงกําหนดขอคําถามของ

การวิจัยไวดังนี้ 
ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิตัิทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนนิการตามแผนยทุธศาสตรการมี

สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน   ควรเปนอยางไร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดไวดังนี้ 
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบญัญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545  พระราชบัญญัตริะเบยีบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.2546  

2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายของรฐัเกี่ยวกับการจดัการศึกษาเอกชน 
3. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนในประเทศที่พัฒนาแลว (Private 

Education in Developed Countries) ของ อิกอร คิทเทฟ (Igor Kitaev) จากสถาบันระหวางประเทศ
เพ่ือการวางแผนการศกึษา (IIEP) องคการยูเนสโก ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสาํนักนโยบายและ
แผนการศึกษา สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา แปลและเรียบเรียง (2549) สาระสําคญัที่นาํไป 
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  นโยบายของรฐัเกีย่วกับการสงเสริมและสนบัสนุนการศกึษาเอกชน  

4. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนในปจจุบัน 
5. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ สาระสําคัญทีน่ําไป 
ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ การศึกษาสภาพและปญหาอุปสรรคในการบรหิารจัดการการศึกษาเอกชน
ในปจจุบัน 

6. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาทีเ่ปนนิติบคุคล พ.ศ.2546  
7. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัตโิรงเรยีนเอกชน พุทธศักราช 2550 และ

กฎหมายฉบบัรองทีเ่กี่ยวของ 
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ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิัติ     
ที่เหมาะสมสําหรับการดําเนิน 
การตามแผนยุทธศาสตร
สงเสรมิการมีสวนรวมของ
เอกชนในการจัดการศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ที่มา  : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกา
 การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบ
พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2547). 
        :   สํานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, แผนยุทธศ
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : บรษิทัพริกห
        :   กระทรวงศึกษาธกิาร, คูมือการบริหารสถานศึก
พ.ศ.2546  (กรุงเทพฯ : องคการรับสงสนิคาและพัสดคุร

:  “พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550,” ราช
(11 มกราคม 2551) : 29-69. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ยุทธศาสตรสงเสริมการ 
มีสวนรวมของเอกชนในการ 
จัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของ
สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550) 
- การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาต ิ
- นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน 
- การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศที่พัฒนาแลว 
- การบริหารจัดการการศึกษาเอกชนในปจจุบัน 
การบริหารสถานศกึษา 
ที่เปนนิตบิุคคล 
พ.ศ.2546 

พระราชบญัญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 

 
  

รศึกษา(องคการมหาชน), พระราชบัญญัต ิ
ับที่ 2) พ.ศ. 2545  (กรุงเทพฯ : บริษทั

าสตรสงเสรมิการมีสวนรวมของเอกชน 
วานกราฟฟค จํากัด, 2550), 15-22. 
ษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบคุคล 
ุภัณฑ, 2546), 31-32. 
กิจจานุเบกษา เลมที่  125, ตอนที่ 7ก  
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นิยามศพัทเฉพาะ 
เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้  จึงไดนิยามความหมาย

ของคาํตางๆ ไวดังนี ้
แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน  หมายถึง แผนยุทธศาสตร

สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตามที่สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากําหนดไวเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแก  1)  กําหนดมาตรการของภาครัฐทีช่ัดเจนและเปน
รูปธรรมเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด 2)  สนับสนุนดานการเงิน
แกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปนธรรม  3)  ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธปิระโยชน
แกสถานศึกษาเอกชน 4) สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสทิธิภาพ  
และ 5) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน 

ปจจัยเอ้ือ  หมายถึง องคประกอบที่มีสวนชวยใหการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานประสบความสําเรจ็ 

แนวปฏิบัติ   หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานซึ่งเปนขอควรปฏิบตัิในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงโดยมิใหมีการดําเนินการที่แตกตางกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่องปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการวิจัย ดังน้ี การบริหารเชิงกลยุทธ  ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยและสภาพความเปน
จริงของการจัดการศึกษาของรัฐ  การศึกษาเอกชนของประเทศที่พัฒนาแลว พัฒนาการของ
การศึกษาเอกชนในประเทศไทย และการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
การบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

  

คําวา กลยทุธ (Strategy) ฮิลและคณะ (Hill and others 1998 : 3) ใหคํานิยามไววา 
เปนแบบของการตัดสินใจและปฏบิัตกิารบางอยางที่ผูบริหารใชเพ่ือใหบรรลเุปาหมายขององคการ 
(Strategy is an action that managers take to attain a organization’ s goals) ปจจุบันการ
ดําเนินธุรกิจมีการแขงขันคอนขางสูง ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจะตองอาศัยชั้นเชงิ
ในการบริหารที่เหนือกวาคูแขง หรืออาศัยความวองไวในการปรบัตวัใหทนัตอภาวะการแขงขนัที่
เกิดขึน้ในสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา การจัดการเชิงกลยทุธจึงเปนแนวทางหนึ่งที่
จะชวยใหนักบริหารกําหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน
องคการ ชวยกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ เพ่ือที่จะนํากลยุทธเหลานั้นไปประยุกตปฏิบตัิ 
และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคการได โดยไมจํากัดวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน กลยุทธขององคการจะเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคการได การทําความเขาใจและการพยายามศึกษาองคการที่ประสบผลสําเร็จในการใชกลยทุธ
เพ่ือการจัดการจะทําใหนักบริหารไดทราบถึงคุณประโยชนของกลยุทธที่จะชวยสนบัสนุนองคการ
ใหประสบความสําเร็จ และจะตองมีการพิจารณาเลือกกลยุทธและประยกุตใชใหเหมาะสมกับองคการ 

การจัดการเชิงกลยทุธเปนการบริหารอยางมีระบบตองอาศัยวิสยัทศันของผูนําองคกร
เปนสวนประกอบ และอาศยัการวางแผนอยางมีขั้นตอน   เนื่องจากการบริหารกลยุทธเปนการ
บริหารองครวม ผูนําที่มีความสามารถจะตองอาศยักลยุทธในการจัดการองคการที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับองคการ และสามารถนําไปปฏิบัตไิดจริงไมลมเหลว เน่ืองจากกลยทุธทีดี่แตลมเหลว
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จะไมสามารถนําความสําเรจ็มาสูองคการได ดังนั้นทั้งกลยุทธ และนักบริหารที่เปนผูตัดสินใจ
เลือกใชกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบตัิจึงมีความสําคญัเทาเทยีมกัน 

สรุปไดวา กลยทุธเปนสิ่งจําเปนสําหรบัทกุหนวยงานและทุกองคกร เพ่ือการบรรลุ
วตัถปุระสงค (objectives) และเปาหมาย (goal) ที่ตั้งไว ดังนั้น การวางแผนกลยุทธจึงเปน
พ้ืนฐานสําคัญเบื้องตนในการดําเนินงานของหนวยงาน  (รังสรรค  เลศิในสตัย 2548 : คํานํา) 
 

แนวคิดสําคญัในการบรหิารเชิงกลยทุธ 
แนวคิดพื้นฐานที่สําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ คือการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค 

และเปาหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจัดการเชิงกลยทุธและการตัดสินใจ
เชิงกลยทุธจะมีผลตอการดาํเนินงานในระยะยาว ดังนั้น องคการจึงตองมีการวางแผนการทาํ
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเปาหมายทีต่ั้งไว ทั้งน้ีเพ่ือใหตอบสนอง
ตอกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเปนอุปสรรคและบดบังโอกาสในการกาวหนาขององคการได  

ฉะน้ันองคการจึงตองพิจารณาถึงจุดแข็งที่มีอยูแลวนํามาใชใหเปนประโยชนและ
พิจารณาถึงจุดออนขององคการเพื่อหาแนวทางขจัดจุดออนเหลานัน้เสยี ในแนวคิดดานการจัดการ
เชิงกลยทุธนัน้จะมีความแตกตางไปจากการจัดการโดยทั่วไป ซึ่งมักจะศึกษาถงึบทบาทหนาที่
ของผูบริหารตามกระบวนการหรือขั้นตอนตาง ๆ และเนนหนักไปที่การจัดการและการบริหารภายใน
องคการ แตการจัดการเชิงกลยุทธจะใหความสําคัญกบัปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะปจจัยภายนอก
องคการหรือสภาวะแวดลอมภายนอกดานตางๆ ที่เขามาเกีย่วของกบัการแขงขนั คํานึงถึงการ
สรางความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม กล
ยุทธอาจเกิดเพราะหนวยงานนําแผนกลยทุธที่เปนทาการมาใชปฏิบตัิ หรืออาจเกิดจากจุดใดจุด
หนึ่งในหนวยงานโดยมีการวางแผนมากอนก็ได ซึ่งกลยุทธอาจเกิดขึน้จากสองแหลงนี้สลบักันไป
มาในบางสถานการณ การใชกลยุทธจะตองพึ่งกระบวนการบริหารกลยุทธหรือกระบวนการที่
ผูบริหารเลือกกลยุทธใดมาใชเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย ความประสงคของกลยทุธก็คือ ตองการ
ที่จะไดมาหรือดํารงไวซึ่งตําแหนงที่ไดเปรียบเหนือคูแขง (Harvey 1982 : 7) 

การจัดการเชิงกลยทุธยังคาํนึงถึงความความสําคญัของผูมีสวนไดสวนเสยีกับองคกร 
(Stakeholders) และการจัดการเชิงกลยทุธยังทําหนาทีใ่นการเชื่อมโยงประสานหนวยตาง ๆ ใน
องคการใหสามารถบริหารจัดการเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการรวมกัน (อดุลย จาตุรงคกุล 
2547 : 1-6) การบริหารเชิงกลยุทธหรอืการจัดการเชิงกลยุทธ มีที่มาจากกลยทุธทางทหารที่
นํามาประยุกตใชกบัการบรหิารธุรกิจและองคกรภาครัฐ  
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ความหมายของการบริหารเชิงกลยทุธ 
สมคิด จาตุศรีพิทักษ และคณะ (2530 : 50-56) กลาวถึงการบริหารเชิงกลยุทธวา เปน

กระบวนการในการกําหนดเปาหมายที่แนชัดของธุรกิจในระยะยาว และการสรางหรือพัฒนาวิถีทาง 
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององคการธุรกิจเพื่อใหสามารถบรรลุถึงเปาหมายที่ถูก
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบดวยปจจัยสองประการ  คือ  เปาหมายหรือวัตถุประสงค 
ที่ตองการจะบรรลุถึง และอีกประการหนึ่งคือเปนการกําหนดแนวทางหรือวิธีการทางปฏิบัติ อันจะ 
เปนเครื่องมือที่จะชวยใหสามารถบรรลถุึงซึ่งเปาหมายทีถู่กกําหนดได  ธงชัย สันตวิงษ  (2535 : 4) 
ใหความหมายวา  การบรหิารเชิงกลยุทธหรือการจัดการเชิงกลยทุธ  เปนกระบวนการพยายาม
ตัดสินใจดําเนนิการและแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของ
องคการเปนไปโดยมีประสทิธิผลและไดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา สมบัต ิ ธํารงธัญวงศ 
(2545 : 80)   กลาววา   เปนการวางแผนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยใชขอมูลในการวินิจฉัยเหตุการณตางๆ และการกําหนดชุดของกิจกรรมที่จะนําไปปฏิบตัิ
ใหเหมาะสม เพ่ือใหองคกรอยูในฐานะดีที่สุด มีความพรอมและสมรรถนะที่จะตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตอยางมปีระสิทธิภาพ เดวิด (David 2005 : 5) ใหคํานิยามวา
เปนศาสตรและศิลปของการสรางกลยุทธ การนํากลยทุธไปปฏิบตั ิ และการประเมินกลยุทธการ
ตัดสินใจแบบขามหนาที่ (cross-functional) ซึ่งทําใหองคกรสามารถบรรลวุตัถุประสงคได  

จากความหมายที่กลาวมาสรุปไดวา การบริหารเชิงกลยุทธ หมายถึง การวางแผน 
การดําเนินการ และการควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธเพ่ือชวยใหการบริหารจัดการเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ 

เดวิด (David 1988 : 40)  กลาววา กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธสามารถศึกษา
และประยุกตใชไดโดยการใชตวัแบบใดตวัแบบหนึ่ง (ดังแผนภูมิที่ 1) ซึ่งเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวางครอบคลุมกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ ตัวแบบน้ีไมไดประกันความสําเร็จแตเปน
การแสดงถึงวธิีการและการปฏิบตัิที่ชัดเจนสําหรับการสรางกลยุทธ การนํากลยทุธไปปฏิบตัิและ
การประเมินกลยุทธ  การระบุถึงวิสัยทศันและภาระหนาที่ วตัถปุระสงคและกลยุทธที่มีอยูของ
องคการ เปนจุดเริ่มตนทีเ่ปนเหตุเปนผลของการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
เปนพลวัตรและตอเน่ือง การเปลี่ยนแปลงของหนึ่งในสวนประกอบของตวัแบบทําใหเกิดความ
จําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบอื่น ๆ บางสวนหรือทั้งหมด  
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แผนภูมิที่ 2  ตัวแบบการบริหารเชิงกลยทุธ 
ที่มา : Fred R. David, “How Companies Define Their Mission,” Long Rang Planning 22,3 
(June 1988) : 40. 

 
รอบบินส และเคาเตอร (Robbin and Coulter 1999 : 183) ไดกําหนดกระบวนการ

จัดการเชิงกลยุทธไวเปน 8 ขั้นตอน ไดแก  1) การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค  และกลยุทธของ
องคการ (the organization’s current mission, objectives and strategies)   2) การวิเคราะห
สถานการณ (analyzing  the  environment)   3) กําหนดโอกาสและอุปสรรค  (identifying 
opportunities and threats)  4) การวเิคราะหทรัพยากรและความสามารถขององคการ (analyzing 
the organization’s resources and environment   5) การกําหนดจดุแข็งและจุดออน (identifying 
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strength and weakness) 6) กําหนดกลยทุธ (formulating strategies) 7) การนํากลยทุธไปปฏิบตัิ 
(implementing strategies) และ 8) การประเมินผลงาน (evaluating results)  
 
การวางแผนกลยุทธหรือการสรางกลยุทธ     

เปนกระบวนการคิดวิเคราะหที่จะใหไดความคิดหรือวธิีการที่ดีที่สุดสําหรับองคกร 
เปนกระบวนการนวัตกรรม (innovative process) ที่มีลักษณะสําคญัคือ เปนความคิดที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการการพิจารณาวัตถุประสงครวมขององคกรมุงไปในอนาคต และสนใจการพิจารณา
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ มีองคกรทางธุรกิจหลายรอยองคกรไดใชการ
วางแผนกลยทุธในการทําใหเกิดรายไดและกําไรทีเ่พ่ิมมากขึ้น  โดยสรางการพัฒนาการวางแผน
กลยุทธแบบใหม (Byrne 1996 : 46) การวางแผนกลยุทธ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก  
(ศิริวรรณ เสรรีัตน และคณะ 2541 : 17-22) 

1. การกําหนดวัตถปุระสงค (objective setting) 
2. การระบุทศิทางหรือภารกิจหลัก (mission setting) 
3. การกําหนดเปาหมาย (goal setting) 
4. การพัฒนากลยุทธ (strategy development) 
5. การกําหนดนโยบาย (policy formulation) 
1. การวิเคราะหหรือการประเมินสภาพแวดลอม (environmental analysis)  

(วัฒนา  วงศเกียรติรตัน และคณะ 2546 : 25) การวิเคราะหสภาพแวดลอมมีบทบาทสําคัญ      
3 ประการ ไดแก 1. บทบาทในการกําหนดนโยบายหรือกลยทุธขององคกรจากการศกึษาแนวโนม
ของสภาพแวดลอมที่จะเกดิโดยรวมซึ่งจะมีผลกระทบตอองคกร  2. บทบาทในการประสาน
แผนงานขององคกรจากการศึกษาแนวโนมของสภาพแวดลอมที่จะมีผลกระทบตอหนวยงานยอย 
ภายในองคกร และ 3. บทบาทในการกําหนดหนาที่ขององคกรทั้งกิจกรรมหลักขององคกรและ
กิจกรรมเฉพาะของหนวยงานยอยในองคกร  

สําหรับหนวยงานทางการศกึษา การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนขั้นสําคัญของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางและพัฒนากลยุทธการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหเหมาะสม มีประสทิธิภาพโดยพจิารณาจากปจจัยที่มีผลกระทบตอภารกิจของ
องคกรหรือสถานศึกษาทั้งทรงตรงและทางออมวามีปจจัยภายนอกอะไรบางที่เปนโอกาส หรือ
อุปสรรค และปจจัยภายในอะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือจุดออนที่สงผลตอความสาํเร็จ หรือความ
ลมเหลวในการดําเนินงานของหนวยงานรวมถึงการคาดการณแนวโนมความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ซึ่งผลการวิเคราะหที่จะนําไปใชสะทอนภาพที่แทจริงสามารถตรวจสอบและมีขอมูลรองรับ เพราะ 
หากนําผลการวิเคราะหทีไ่มถูกตองไปใชอาจทําใหการกาํหนดกลยทุธในการพัฒนาองคกรไมตอบ 
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สนองทิศทางที่พึงประสงคขององคกรเทคนิคที่นิยมใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมคือ เทคนิค
การวิเคราะห SWOT (SWOT analysis) 

การวิเคราะห SWOT เปนตัวแบบพื้นฐานของการวางแผนกลยุทธ ซึ่งเปนผลงาน
ของนักวิชาการในสังกัด Harvard Business School ที่เรียกวา Core “Design School” Model 
of Strategy Formation SWOT Model (for strengths and weaknesses, opportunities and 
threats)  เปนวธิีการหรือเครื่องมือใชเพ่ือวิเคราะหสถานการณโดยรวมขององคกรโดยวเิคราะห
สภาพ แวดลอมภายในองคกรเพื่อคนหาจุดเดนหรือจุดแข็ง (strengths) และจุดดอยหรือจุดออน 
(weaknesses) ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกรและการวิเคราะหสภาพแวดลอมภาย 
นอกองคกรเพื่อคนหาโอกาส (opportunities)และอุปสรรคภัยคุกคามหรือความเสีย่ง (threats)  ทีมี่
ผลกระทบตอการดําเนิน งานขององคกร คําวา SWOT จึงเปนคํายอมาจากอักษรนําหนาของทั้ง
สภาวะแวดลอมดังกลาวในการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการศึกษาถึงปจจัยทีมี่ผลกระทบตอ
การดําเนินงานของสถานศกึษาทั้งในเชิงบอกและเชิงลบ ขอมูลสภาพแวดลอมเปนขอมูลในการ
ประเมินสภาพของสถานศกึษาวา เปนอยางไร และพัฒนาไปในทศิทางใด สภาพแวดลอมที่มี
บทบาทตอการดําเนินงานของสถานศึกษาแบงได 2 ประเภท คือสภาพแวดลอมภายนอกและ
สภาพแวดลอมภายใน ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยพิจารณา “โอกาสและ
อุปสรรค” จากสภาพแวดลอมภายนอกและ “จุดแข็งและจุดออน” จากสภาพแวดลอมภายใน
สถานศึกษา (ปกรณ ปรียากร 2544 : 83-84) ดังนี้ 

1. โอกาส (opportunitics) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมทีเ่อ้ืออํานวยหรือ
สนับสนุนใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

2.  อุปสรรค (threats) หมายถึง ปจจัยหลกัของสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนภัย
คุกคามหรือขอจํากัดที่ทาํใหการดําเนินงานของสถานศึกษาไมประสบความสําเรจ็ 

3.  จุดแข็ง (strengths) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปนขอดี 
หรือขอเดนที่ทําใหสถานศกึษาประสบความสําเร็จ 

4.  จุดออน (weaknesses) หมายถึง ปจจัยหลักของสภาพแวดลอมภายในที่เปน
ขอดอยซ่ึงผลเสียตอการดําเนินงานของสถานศึกษา 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ในเชิงธุรกิจ 
การสรางความสําเร็จในการประกอบกิจการองคการ  จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ดังนั้น องคการจะตองมีกลยุทธที่คํานึงถึงสิ่งที่ตองการกับสิ่งที่กิจการจะตองสนองตอบ ขณะเดียวกัน  
ก็จะตองคํานึงถึงกลยุทธที่สะทอนความสัมพันธระหวางเรื่องที่กิจการตองการกับสิ่งที่จะไดรับจาก
สภาพแวดลอมความไมแนนอนของสภาพแวดลอมเปนสวนประกอบระหวางระดับของความสลับ 
ซับซอน (complexity) กับระดับของการเปลี่ยนแปลง (change) ในสภาพ แวดลอมภายนอก 
ความไมแนนอนของสภาพภายนอกมักจะคุกคาม (threats) ตอกิจการและตอนกักลยทุธ เพราะวา 
มันจะสรางขอ จํากัดความสามารถของนักกลยุทธในการกําหนดแผนระยะยาว และการตัดสินใจ
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เชิงกลยทุธ ตามแนวคิดของ มิลเลอร (Miller 1998 : 74) กลาววา สภาวะแวดลอมภายนอก
องคการประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ สภาวะแวดลอมโดยทั่วไปในการทํางานกับ
สภาวะแวดลอมในการแขงขัน สวน วีเล็นและฮังเกอร (Wheelen and Hunger 2000 : 54)    
คิดวาสภาวะแวดลอมภายนอกมี 3 ดานหลัก คือ สภาวะแวดลอมทางสังคม สภาวะแวดลอมใน
การทํางาน และสภาวะแวดลอมดานตางประเทศ  ในขณะที่ เฟยสและโรบินสัน (Pearce and 
Robinson 2000 : 72)  ไดแบงประเภทหลักที่ชัดเจนเปน 3 ประเภท คือ  สภาวะแวดลอม
ระยะไกล  สภาวะแวดลอมในการแขงขัน  และสภาวะแวดลอมในการปฏิบตัิงาน 

ในดานการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอก (external eavironment) เปนปจจัยที่
สงผลตอการปฏิบตัิงานของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาไมสามารถควบคุมได แตพอที่จะ
คาดการณแนวโนมการเปลีย่นแปลงนํามาวิเคราะหประกอบการาตดัสินใจไดวาปจจัยใดที่เปน
โอกาสที่ควรนํามาใชประโยชน หรือเปนอุปสรรคที่ควรหลบหลีก โดยปกติทัว่ไปสภาพแวดลอม
ภายนอกยังแยกไดเปน 2 ลักษณ คือ 
 1.  สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป (general  environment) เปนสภาพแวดลอมใน
ระดับกวางทีมี่ผลกระทบโดยออมตอการปฏิบตัิงานของหนวยงาน โดยทั่วไปจะประกอบไปดวย
ปจจัยหลัก 4 ดาน ซึ่งในการวิเคราะหเรียกโดยยอวา “STEP” คือ 
  1.1  ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม (socio-cultural : S) เชน โครงสรางประชากร 
การเคลื่อนยาย  อาชีพ  การศึกษา  การอนามัย  การคมนาคม  การสื่อสาร  คานิยม  ความเชือ่ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความรู ทัศนคติ พฤติกรรมของประชาชนที่มีผล 
กระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอภารกิจของสถานศึกษา 
  1.2  ปจจัยดานเทคโนโลยี (technological factors : T) เชน การผลติคิดคนทาง
เทคโนโลยตีาง ๆ เครื่องจักรกลทางอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร การจัดการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการเรยีนรู ฯลฯ ที่มีผลกระทบทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบตอภารกิจของสถานศึกษา 
  1.3  ปจจัยดานเศรษฐกิจ (economic factors : E) เชน โครงสรางทางรายได 
รายไดผูปกครอง การกระจายรายได ภาวะทางการเงนิ ภาวการณวางงาน อัตราการาขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การลงทนุ ฯลฯ ที่มีผลกระทบทั้งบวกและเชิงลบตอภารกิจของ
สถานศึกษา 
  1.4  ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (political and legal facators : P) เชน 
นโยบายของรฐับาล พรรคการเมือง เสถียรภาพของรัฐบาล พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎกีา 
พระราชกําหนด ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง หลักสูตร นโยบายหนวยงานตนสังกัด การ
แทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ ที่มีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตอภารกิจของสถานศึกษา 

2.  สภาพแวดลอมภายนอกเชิงปฏิบตัิการ (operating environment) เปนสภาพ 
แวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงานของสถานศึกษา นอกจากการพิจารณา  
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ในดานสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมืองแลว ยงัตองพิจารณาองคประกอบสําคัญ ไดแก 
สภาพปญหาทีเ่กี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของสถานศึกษาลักษณะของกลุมสังคมผูรบัผลประโยชน
และผูรบับริการ ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ฯลฯ  ภาระงานที่เปนความตองการเรงดวน ความ
พรอมของสถานการณของสถานศึกษารวมทั้งเจตคติของประชาชน ปจจัยเหลานี้ มีอิทธิพลตอ
สถานศึกษามากนอยแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสถานภาพของสถานศึกษาแตละแหง อยางไรกต็าม
สถานศกึษาของรัฐน้ัน ปจจัยสังคมและวฒันธรรม และปจจัยการเมืองและกฎหมาย จะเปนปจจัยที่
มีความสําคัญตอสถานศึกษามากกวาดานอ่ืน ๆ เพราะสถานศกึษาสวนมากเปนหนวยงานภาครฐั 
จึงตองยึดระเบียบ กฎหมายตลอดจนเปาหมายเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลเปนแนวหลักในการทํางาน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (internal environment) หมายถึง การวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถการดําเนินการใหบรรลวุตัถปุระสงคองคการ ซึ่งในการ
วิเคราะหจะสะทอนใหเห็นจุดแข็ง (strength) และจุดออน (weakness) ขององคการซึ่งเปนการ
ประเมินความเขมแข็งและความออนแอขององคการ โดยประเมินดูวาจุดแข็งขององคการที่มีอยู
คืออะไร บุคลากรที่มีอยูและทรัพยากรอืน่ ๆ มีมากนอยและมีคุณภาพอยางไร กลยุทธที่ดียอม
จะตองสรางขึน้จากจุดแข็งที่องคการมีอยูมาใชประโยชนใหมากที่สดุเพื่อลดขนาดของจุดออนให
เหลือนอยที่สดุ  ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดําเนินงานของสถานศึกษาซึ่งสามารถ
ควบคุมได การวิเคราะหจะตองพยายามเลือกปจจัยที่สําคัญมาพิจารณาวาสถานศึกษามีจุดเดน
หรือจุดแข็งอะไรบางที่ควรเสริมสรางและนํามาใชประโยชน และมีจุดดอยหรือจุดออนอะไรบางที่
ควรปรบัปรุงและกําจัดออกไป ซึ่งประกอบดวยปจจัยหลัก 6 ดาน ซึ่งในการวิเคราะหเรียกโดย
ยอวา “2S4M” คือ 
  1.  โครงสรางและนโยบายของสถานศึกษา (structure and policy : S1) 
ไดแก โครงสรางและนโยบายทีค่รอบคลมุภารกิจระดบัขาราชการประจําตัง้แตกระทรวงศึกษาธิการ 
กรมและโรงเรยีน เชน โครงสรางการบริหาร นโยบายของกรม เปาประสงคของโรงเรียนระยะ
ยาวและระยะสั้น ระเบียบวธิีปฏิบตัิและกฎเกณฑ เครือขายการสื่อสาร ฯลฯ 
  2.  การใหบริการและคุณลกัษณะผูเรยีน ผลผลติและบริการ (service and 
products : S2) เชน ความทั่วถึงและความสามารถในการใหบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งในดานการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรู ตลอดจนพัฒนาการของผูเรียนในดานความรู ความสามารถ คุณธรรมจรยิธรรม บคุลิกภาพ 
และสุขภาพ (ดี เกง มีสุข) ที่เกิดจากผลการดําเนินงานของสถานศกึษา 
  3.  บุคลากร (man : M1) เชน ความพอเพียงของอัตรากําลัง ความรู
ความสามารถที่เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน การกําหนดตําแหนง การบรรจุ  แตงตั้ง โยกยาย 
การเลื่อนระดบั ปรับตําแหนง การบําเหน็จความชอบ การฝกอบรม การลงโทษทางวินัย ขวญั
และกําลังใจ การติดตอสื่อสาร ปฏิสัมพันธและวฒันธรรมการทํางาน เปนตน อาจสรุปเปน
ประเด็นในการวิเคราะหที่สาํคัญไดแก ดานประมาณครแูละคุณภาพครู 
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  4.  การเงิน (money : M2)  เชน ความคลองตวัในการเบิกจาย ไดแก 
ประสิทธิภาพในการบริหารเงิน ความสามารถในการระดมทรัพยากร ความสามารถใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  5.  วัสดุอุปกรณ (materials : M3) ไดแก ความพอเพียงของสื่อ วัสดุ 
ครุภัณฑ อาคารสถานที่ ความสามารถในการจัดหาและประสิทธิภาพในการใช 
  6.  การบริหารจัดการ (management : M4) เชน ความสามารถในการ
วางแผนดําเนนิการตามแผน การกํากับติดตามประเมินผล การจัดการใหเกิดการมีสวนรวม   
การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา การเผยแพร
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
 สภาพแวดลอมภายในทั้ง 6 ดานจะมีอิทธิพลตอสถานศกึษาแตกตางกันไป แต
ปจจัยที่สถานศึกษาตองใหความสําคัญเปนอยางมาก คือ ดานผลผลิตและบริการ ถือไดวาเปน
ผลผลติหลักของสถานศึกษา 
 การประเมินสถานภาพสถานศึกษา  การประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเปน
กระบวนการประมวลสรุปเน้ือหาที่ไดจากผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมในลักษณะการสังเคราะห 
(synthesis) เพ่ือประเมินวาปจจุบันสถานศึกษา มีสถานภาพอยูในตาํแหนงที่พึงประสงคหรือไม 
เพียงใด ภาวะดังกลาวเกิดจากอิทธพิลของปจจัยภายนอกหรือภายในมากกวากัน 
 หลังจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษาที่แสดงถึงโอกาสกับ
อุปสรรคอันสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสถานศึกษา   และการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในที่แสดงถึงจุดแข็งจุดออน ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมและการรวบรวมขอมูลที่
เชื่อถือได โดยใชวิธีการวิเคราะห SWOT (คือ การวิเคราะหดูทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ใหครบทั้งสี่ดาน) เพ่ือดูสภาพการณ สถานการณจริงของสถานศึกษาและชุมชนรวมถึง
สภาพแวดลอม โดยพิจารณาทั้งดานบวกและดานลบอยางรอบคอบครบถวน จะทําใหทราบวามี
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาส และอุปสรรค มีปจจัยจากสภาพแวดลอมภายในที่
เปนจุดแข็งและจุดออนในดานใดบาง เพ่ือเปนขอมูลในการจัดวางทิศทางการจัดการศึกษา โดย
ใชกระบวนการทางสถิติเปนเครื่องมือในการประเมินแลวนําเสนอโดยกราฟ เปนตารางสัมพันธ
แบบเมตริก (swot matrix) ผลการประเมินสถานภาพสถานศึกษามีความโนมเอียงได 4 กรณี  
ดังแผนภูมิที่ 2 (หนาถัดไป) 

1.  กรณี “เอ้ือและแข็ง” หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (เอ้ือ) 
และสภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็ง เรยีกวาอยูในตําแหนง “ดาวรุง” (stars) เปนตําแหนงที่บง
บอกวาสถานศึกษามี่ปจจัยภายนอกเปนโอกาสหรือพรอมใหการสนับสนุนและปจจัยภายในมี
ความเขมแข็ง เชน ชุมชนมีการอนุรักษวฒันธรรมทองถิ่น มีแหลงการเรยีนรูทีห่ลากหลาย เปนตน 
เปนภาวะที่เหมาะสมกับการกําหนดกลยุทธขยายงานสรางความเจริญเตบิโต 
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                     โอกาส : O 
 
 
 
จุดแข็ง : S          จุดออน : W 
 
 
  
                                                อุปสรรค : T 
 
แผนภูมิที่ 3  การประเมินสถานภาพของสถานศึกษา 
ที่มา : ปกรณ  ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ : แนวคดิและแนวทางเชิงประยุกต, พิมพครั้งที่ 2  
 (กรุงเทพฯ : สํานักงานเสมาธรรม, 2544), 86. 
  

2.  กรณี  “เอ้ือแตออน” หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาส (เอ้ือ) 
แตสภาพแวดลอมภายในเปนจุดออนเรียกวาอยูในตําแหนง “เครื่องหมายคําถาม” (question 
marks) เปนตําแหนงที่บงบอกวา สถานศึกษามีจุดออนภายในสถานศึกษาเอง แตมีโอกาสจาก
ปจจัยภายนอกที่พรอมใหการสนับสนุนและหามีการแกปญหาหรือจุดออนของสถานศึกษา จะทําให
สถานศึกษามคีวามเขมแข็งมากขึ้น อันจะนําไปสูสภาพที่เอ้ือและแข็ง สถานศึกษาจะตองกําหนด
กลยุทธปรับปรุงแกไขโดยเรว็ เพ่ือสรางโอกาสในการขยายงานหรอืสรางความเจริญเติบโตใน
อนาคต 

3.  กรณี  “ไมเอ้ือแตแข็ง” หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค  
(ไมเอ้ือ) แตสภาพแวดลอมภายในเปนจุดแข็ง เรียกวาอยูในตําแหนง “ววัแมลูกออน” (cash 
cows) เปนตําแหนงที่บงบอกวาสถานศึกษาที่ความพรอมมีความเขมแข็ง แตมีอุปสรรคจากปจจัย
ภายนอกที่เปนปญหา ขาดการสนับสนนุ ดังนั้น จําเปนตองชะลอตัวเพ่ือคอยโอกาสจากปจจัย
ภายนอก เชน รอการฟนตัวของเศรษฐกิจ รอกฎหมายหรือระเบยีบที่ชัดเจนเหมาะสม หรือ
สถานการณการเมือง เปนตน ซึ่งจะทําใหวิกฤตเปนโอกาสของการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนา
สมรรถนะภายในเพื่อรอโอกาสที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการใหเจริญเตบิโต เม่ือมีโอกาส 

4. กรณี “ไมเอ้ือและออน” หมายถงึ สภาพแวดลอมภายนอกเปนอุปสรรค (ไม
เอ้ือ) และสภาพแวดลอมภายใน เปนจุดออน เรียกวาอยูในตําแหนง “สุนัขจนตรอก” (dogs) เปน
ตําแหนงที่บงบอกวาสถานศึกษาอยูในสภาพแวดลอมที่มีแตอุปสรรคในการพัฒนาและในขณะ 
เดียวกันก็มีปญหาภายในสถานศึกษา สถานภาพดังกลาวถือไดวาเปนสถานการณที่ลอแหลมตอ

“เอ้ือและแข็ง” 
(Stars) 

“เอ้ือแตออน” 
(Question Marks) 

“ไมเอ้ือแตแข็ง” 
(Cash Cows) 

“ไมเอ้ือและออน” 
(Dogs) 

S-Strengths จุดแข็ง 
W-Weaknesses จุดออน 
O-Opportunities โอกาส 
T-Threats 
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ความลมเหลวสูง สถานศึกษาควรทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อหาสาเหตุปญหาเพื่อแกไข
โดยเร็ว เรงพัฒนาสมรรถนะภายในใหมีความเขมแข็ง เพียงพอที่จะดําเนินการตอไป 

ความสัมพันธและสวนประกอบของแผนกลยุทธ ตางมีความสําคัญในตวัของมันเอง 
โดยแตละสวนตางก็มีความสาํคัญตอการจดัทําแผนและการปฏิบตัิตามแผนไมแพกัน การมองขาม
หรือมิไดทําสวนใดสวนหนึง่อยางจริงจัง ยอมมีผลกระทบทําใหการคุณภาพของการวางแผน
ทั้งหมดเสียหายได 

  2. การดําเนินกลยุทธ หรือการนํากลยุทธไปปฏบิัต ิ(strategic implementation)   
การดําเนินกลยุทธ หรือการนํากลยุทธไปปฏิบตั ิหมายถึง การแปลงกลยุทธ  ซึ่งเปน

ทางเลือกของหนวยงานในระยะยาว มาสูขั้นตอนการปฏิบัติโดยละเอียด ซึ่งมีความสําคัญตอการ
บรรลุผลของกลยุทธที่กําหนดไว  เดสส และมิลเลอร (Dess and Miller 1993 : 239) กลาววา 
การนํากลยุทธไปปฏบิัติ หมายถึง  การแปลงภารกิจของหนวยงานเปนการกระทํา  (translating 
a firm’s mission into action)  วิธีการที่จะนําภารกิจหลักที่ไดกําหนดไวมาปฏบิัตินัน้  จะตอง
กระทําอยางตอเน่ืองเกีย่วพันกันเพ่ือใหบรรลุผลสาํเรจ็ตามเปาหมาย สําหรับวลีเลนและฮังเกอร 
(Wheelen and Hunger 1999 : 83) ใหความหมายวา เปนการผสมผสานกิจกรรมและทางเลือก
ในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ ซึ่งถือเปนกระบวนการที่กลยทุธและนโยบายไดนําไปสูการ
ปฏิบตัิโดยการพัฒนาแผนงาน (program) งบประมาณ (budgets) และระเบยีบวธิีการทํางาน 
(procedure) ดังนั้น การนํากลยุทธไปปฏิบตัิจึงมีความสําคัญตอองคการมาก โดยเปนขั้นตอน
สําคัญ ทีต่องมีวิธีการกําหนด คาดการณ แกไขปญหาที่จะเกิดขึน้ลวงหนา รวมทั้งเกี่ยวพนักับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ของการจัดการเชิงกลยทุธดวย 

ไบรสัน (Bryson 1995 : 22-37) ไดกําหนดตัวแบบของการวางแผนกลยุทธที่เหมาะสม
สําหรับหนวยงานในภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย  10  ขั้นตอน คือ  1) กําหนดขอตกลงหรือแนวคิด
เบื้องตนในการวางแผนกลยทุธ (initiate and agree upon a strategic planning process)  2) 
การระบุถึงอํานาจหนาที่ขององคการ (identity organizational mandates)  3) ทําความกระจาง
ในภารกจิและคานิยมขององคการ (clearifying organizational mission and values) 4) การ
ประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน (assessing the organization’s external and 
internal environments)  5) การระบุประเด็นที่จะนํา ไปสูการวางกลยุทธ  (identifying the 
facing the strategic issue organization)   6) การกําหนดกลยุทธ (formulating strategies 
and plan)  7) ทบทวนและอนุมัติกลยุทธและแผน (reviewing and adapting the strategies and 
plan)  8) การกําหนดวิสยัทัศนขององคการ (establishing and effective organizational vision)  
9) การนําแผนไปปฏิบตั ิ(developing and effective implementation process) 10) การประเมินผล 
(reassessing strategies and strategic planning process)  

ขั้นตอนของการนํากลยุทธไปปฏิบตัิประกอบดวยกิจกรรม  10 ประการ ไดแก 1) การ
จัดทําวัตถุประสงคประจําป    2) การกําหนดนโยบายในการปฏิบตัิ   3) การจัดสรรทรัพยากร   
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4) การจัดโครงสรางองคกร    5) ทบทวนและปรบัปรุงการใหรางวัล    6) ลดการตอตานการ
เปลี่ยนแปลง 7) จัดผูบริหารใหสอดคลองกับกลยทุธ  8) พัฒนาวัฒนธรรมการทํางาน  9) ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและปฏิบตัิการ   และ 10) พัฒนาทรัพยากรมนุษย  (ลัทธิกาล ศรีวะรมย 
2545 : 11) 

3. การควบคมุกลยุทธ   
การควบคุมกลยุทธเปนกิจกรรมของการจัดการที่คูกับการวางแผน แตเนนการกําหนด

มาตรฐานและ/หรือเครื่องมือเพ่ือปองกันผลการปฏบิัตงิานมิใหเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค การ
ควบคุมจึงตองดําเนินการอยางมีขั้นตอนเปนกระบวนการตอเน่ืองเปนลําดับขั้น (วรรณี ชลนภาสถิตย
2545 : 130-136) คือ การกําหนดสิ่งที่ตองการวัดหรือควบคุม  การกาํหนดมาตรฐาน การวัดผล
และการปฏบิตัิงาน การเปรยีบเทียบผลทีว่ัดไดกับมาตรฐาน การวิเคราะหหาสาเหตุของความ
เบี่ยงเบน และการปรับปรุงแกไขในสิ่งทีผ่ดิพลาด 
 

 
แผนภูมิที่  4   กระบวนการควบคุมกลยทุธ 
ที่มา :  Peter Wright, Mark J. Parnell and John Parnell, Strategic Management : Concept  
and Cases, 4th ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 1998), 262. 
 
 

กิจกรรมการควบคุมกลยุทธแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดังน้ี 
1. การกําหนดสิ่งที่ตองการวัดหรือควบคุม (determine what to measure and control)  

งานควบคุมเปนกิจกรรมที่ควบคูกับการวางแผน จึงมีความจําเปนตองรูวา องคการกําหนดวัตถ ุ
ประสงคไวอยางไร หากมีการกําหนดไวชดัเจนการควบคุมก็กระทําไดงายและสามารถใชประโยชน
ในการควบคมุไดอยางมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคทีดี่ตองชัดเจน สามารถวัดได  มีกําหนดเวลา 
และสามารถทาํได 

ขั้นที่ 1  

กําหนดสิ่ง 
ที่จะตองวัด 
ประเมิน 

และควบคุม 

ขั้นที่ 2  ขั้นที่ 3  ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5  ขั้นที่ 6  

กําหนด 
มาตรฐาน 

วัดผล 
การปฏิบัติ 

เปรียบเทียบ 
ผลที่วัดได 
กับมาตรฐาน 

พิจารณา  
สาเหตุ

ของความ
เบี่ยงเบน 

ปรับปรุง 
แกไขใน 
สิ่งที่ผิด 
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1. การกําหนดมาตรฐาน (set standards)  มาตรฐานทีใ่ชในการประเมินผลการปฏิบตัิ  
งานสวนใหญจะเปนรายละเอียดของเปาหมายและวตัถปุระสงคที่กําหนดขึ้นไวลวงหนาแลวนั่นเอง 
โดยเปนการคาดหวังถึงการวัดในพฤติกรรมที่ปรากฏผลออกมา และสามารถวัดเพือ่การควบคุมได  
มาตรฐาน จึงตองมีความชดัเจน ยืดหยุน และระบถุึงชวงเวลาของมาตรฐานที่จะนําไปใชได  สิ่ง
หนึ่งที่พึงระวงัในการกําหนดมาตรฐานโดยระบุชวงเวลาเพื่อการวัดผลงานที่สั้นเกนิไปคือ การให
ความสําคัญกบัเปาหมายระยะสั้นจนลืมเปาหมายระยะยาว 

2. การวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน (measure performance)    ในการบันทึก 
ขอมูลเกี่ยวกบัผลการปฏิบตัิงานเพื่อใชในการควบคุมนั้น ควรตองทําในชวงเวลาของการปฏิบัติ 
งานจริง   เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการปรับปรุงแกไขไดทันเหตกุารณ การวดัผลงานของตน
เปรียบเทียบกบัคูแขงขันที่ทาํอยางตอเน่ือง  จะชวยใหกิจการสามารถปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด  
ที่พบไดทันทวงท ี การเก็บขอมูลและรอใหจบปจึงทําการประเมนิอาจทําใหเกิดความเสียหายที่
ยากแกการแกไข 

3. การเปรยีบเทยีบผลทีว่ัดไดกับมาตรฐาน (compare performance with standards)  
ผลการปฏบิัตงิานที่วัดหรือจดบันทึกไวตองนําไปใชประโยชน คือ นําไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
กําหนดไวเพ่ือหาผลตาง ซึ่งทําใหรูวามีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอวตัถุประสงค
หรือเปาหมาย ผลตางในทางลบ คือ องคการไมสามารถบรรลวุัตถุประสงคหรือเปาหมายที่
กําหนดไว การใชประโยชนของขอมูลที่วัดหรือประเมินผลการปฏบิัติงานในการควบคุมไดจริง 
คือ การนําไปเปรียบกับมาตรฐาน หนวยงานราชการไดชื่อวาเปนผูที่เกบ็รวบรวมและสะสม
ขอมูลทุกชนิด แตไมไดใชประโยชนใดๆ กับการควบคมุการปฏิบัติงานเลย 

4. การวิเคราะหหาสาเหตขุองความเบีย่งเบน (determine the reasons for the  
deviations)  ผลการปฏิบัติงานที่วดัไดซึ่งเบี่ยงเบนจากมาตรฐานนั้น อาจเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกหรือภายในองคการ การคนหาวา อะไรคือตนเหตขุองปญหา และ 
อะไรคือ  ผลที่เกิดจากมูลเหตุเปนสิ่งที่ตองทําในขัน้ตอนนี้  สิ่งที่ชี้ชดัใหเห็นถึงการควบคุมกลยทุธ
คือ   การคนหาสาเหตุที่ทาํใหผลการปฏิบัติงานเบี่ยงเบนจากมาตรฐานนั้น   จะใหความสนใจทั้ง
ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน   ซึ่งการควบคุมทัว่ไปจะใหความสนใจเฉพาะปจจัยภายในที่
กิจกรรมสามารถคบคุมได แตบางปจจัยกิจกรรมอาจพอมีทางที่จะปรบัลดความแรงของผลกระทบ
ที่จะไดรับใหเบาลงได 

5. การปรับปรุงแกไขในสิ่งทีผ่ดิพลาด (take corrective action) กิจกรรมในขั้นนี้เปน 
สิ่งที่งายในความคิดแตยากในการปฏิบตั ิโดยทั่วไปผลการปฏิบตัิงานที่วัดและนํามาเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานนั้น   ไมวาจะสูงกวาหรือต่ํากวามาตรฐานก็ตองมีการปรับปรุงแกไขทั้งสิ้น  ผลตาง
ในทางบวกหรือไดสูงกวามาตรฐานนั้น ผลการวิเคราะหอาจพบวา มาตรฐานที่ตั้งไวต่าํหรืองายเกินไป 
 ซึ่งหมายความวา ตองทาํการปรับมาตรฐานใหสงูขึ้น  ในทางตรงขามผลงานทีต่่ํากวามาตรฐาน 
อาจวเิคราะหและพบวามาตรฐานสูงเกินไป หรือมาตรฐานอาจเหมาะสมแลว แตเนื่องจากมีการ
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เปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบทําใหกิจการไมสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว  
ดังนั้น ในการปรับปรุงแกไข จึงอาจตองทําการปรับเปลี่ยนวตัถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธ 
หรือแมแตแผนปฏิบตัิการ ความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขจะอยูทีก่ารวิเคราะหสาเหตุและการ
ยอมรบัเพ่ือการแกไข สิ่งที่แสดงใหเห็นวากิจกรรมในขั้นน้ีปฏิบตัิไดยากคือ การทีผู่บริหารระดับสงู
ไมยอมเปดใจกวางยอมรับความจริงหรือเปนผูที่ยึดติดในทัศนคติหรือความเชื่อเดิมๆ  โดยภาพรวม 
แลวการปรับปรุงแกไขจะตองทํามากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ปจจัยภายในเปนสิ่งที่กิจการควบคุมได การแกไขจึงทาํไดงายที่สุด ปจจัยภายนอกเปนสิ่งทีอ่ยู
นอกเหนือการควบคุมของกิจการ การปรับตวัใหเขากับสภาพแวดลอมซึ่งเปนขอจํากัด จึงเปน
แนวทางการปรับปรุงแกไขที่เหมาะสม แตก็มีปจจัยภายนอกบางปจจัยที่กิจการควบคุมไดในทางออม 
ในการควบคมุกลยุทธจึงมีความจําเปนที่จะตองวเิคราะหทั้งปจจัยภายนอกและภายในองคการ
เพ่ือการปรับปรุงแกไข แตก็มีขอสังเกตวาการเปลีย่นแปลงที่ทําอยางรวดเรว็และเปลี่ยนแปลง
มากจะไมกอใหเกิดผลดีได ถาทําในระยะเวลาอันสั้น 

 
แผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการโดยสาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดนําเสนอรางแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตอคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เม่ือวันที่  19  ธันวาคม 2549  ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบตามที ่
กระทรวงศกึษาธิการนําเสนอแผนยทุธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และใหกระทรวงศึกษาธิการรบัความเห็น  ขอสังเกตและขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตางๆ ที่เกีย่วของไปประกอบการพิจารณา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 4) 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวม  5   ยุทธศาสตร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 17-22) 
มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 : กําหนดมาตรการของภาครัฐที่ชดัเจนและเปนรูปธรรมเพือ่
เพิ่มสัดสวนผูเรียนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด 

มาตรการ 
1. กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา ตองชะลอการจัดตั้งสถานศกึษาหรือขยายการรับนักเรยีน 
ในระดับ/ ประเภทการศึกษา และในพื้นทีท่ี่เอกชนสามารถจัดการศึกษาไดดีและมีคุณภาพ แตให
เนนการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร และกลุมเปาหมายพิเศษตามนโยบายของรฐั  

2.  กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธกิารใหทุกเขตพื้นที่
การศึกษาวางแผนกําหนดพืน้ที่การจัดการศึกษาระหวางภาครฐัและเอกชน โดยใหดําเนินการรวม 
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กับสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอืน่ที่จัดการศึกษาเพื่อกําหนด
เปาหมายผูเรยีนในแตละสังกัดใหชัดเจนและสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นได
ตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนทั้งในดาน
ปริมาณและคณุภาพ 

3. สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณการศึกษาโดยคํานึงถึงสดัสวนผูเรียน
ภาครัฐ : เอกชน เพ่ือสงเสริมใหมีการเพิ่มสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด 

4. คณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) รวมกับ
คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (ค.ป.ร.) กําหนดอัตรากําลังครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐโดยคํานึงถึงสัดสวนผูเรียนภาครฐั : เอกชนเพื่อ
สงเสริมใหมีการเพิ่มสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งน้ี ใหกระทรวง 
ศึกษาธิการเกลี่ยอัตรากําลังครูสวนเกินไปจัดสรรใหกับสถานศึกษาที่ขาดแคลนคร ู

5. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกับกระทรวงศึกษาธกิารพิจารณา
กําหนดใหสัดสวนผูเรียนภาครัฐ  : ภาคเอกชนตามเปาหมายที่กําหนด เปนตัวชี้วัดและเกณฑ
ของ ก.พ.ร. ในการประเมนิความสําเร็จในการดําเนนิงานของกระทรวงศึกษาธิการทั้งในสวนกลาง
และในระดับเขตพื้นที่การศกึษา 

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษากําหนดแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัการรบันักเรยีน เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดรับนกัเรยีน 
โดยกําหนดใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด เชน อัตราสวนนักเรียนตอหอง อัตราสวน
ครูตอนักเรยีน และยกเลิกนโยบายการรบันักเรยีนแบบไมจํากัด ซึ่งทําใหคุณภาพของสถานศึกษา
ต่ํากวามาตรฐาน 

7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักบรหิารงานคณะ 
กรรมการการศึกษาเอกชนดําเนินโครงการนํารองในบางจังหวัดเพื่อหามาตรการและนวัตกรรม
ในทางปฏบิัตทิี่เหมาะสมกบับริบทและสภาพปญหาของแตละพ้ืนทีใ่นการสงเสรมิการมีสวนรวม
ของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนด 

8. สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ยกยองประกาศเกียรติคุณและ
ใหโบนัสพิเศษแกเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาที่มีการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา
เพ่ิมขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

9. เรงปลูกฝงและปรับเปลี่ยนทัศนคติใหบคุลากรทางการศึกษาตระหนักถึง
ความสําคัญของเอกชนในการมีสวนรวมและลดภาระของรัฐในการจัดการศึกษา โดย 

9.1 ใหสถาบนัอุดมศึกษาทีผ่ลิตครูและผูบริหารการศึกษาเพิ่มสาระเกี่ยวกับ
ความสําคัญของเอกชนในการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวในหลักสตูร
การอบรม 
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ยุทธศาสตรที่ 2  : สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสม
และเปนธรรม 

มาตรการ 
1. กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการใหมีการเพิ่มเงินอุดหนุนใหแกสถานศึกษา
เอกชน ดังนี้ 

1.1 เพ่ิมเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวใหแกผูเรียนในสถานศึกษาเอกชน
ใหสอดคลองกับคาใชจายจริง หรือใหทัดเทียมกับคาใชจายรายหัวผูเรียนภาครัฐโดยใหมีการ
แตงตั้งคณะทาํงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ รูปแบบและแนวทางทีเ่หมาะสมในการเพิ่มเงินอุดหนนุ 

1.2 ใหเงินอุดหนุนเพิ่มเติมแกสถานศกึษาขนาดเลก็และสถานศกึษา
เอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและพิการเปนกรณีพิเศษ โดยมีเง่ือนไขตองสามารถจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนยกเลิกเพดานคาเลาเรียนสําหรับสถานศึกษาเอกชนที่ไมขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายราย
หัวภาครัฐ ซึ่งสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดยมีการติดตามและประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง ทั้งน้ีกระทรวงศกึษาธิการตองมีมาตรการใหผูเรียนในสถานศึกษา
เอกชนดังกลาวไดรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามกฎหมายที่กําหนด 

3. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑในการขอกูยืมเงินใหเอ้ือตอสถานศึกษาเอกชนในการขอ
กูยืมเงินไปใชเพ่ือพัฒนาการศึกษา และสามารถนําเงินไปปรับลดหนี้เดิม 

 
ยุทธศาสตรที่ 3  : ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธิประโยชนแกสถาน 

ศึกษาเอกชน   
มาตรการ 
1. กระทรวงศกึษาธิการเรงแกไขกฎ ระเบียบ แนวปฏบิัติเกีย่วกบัการยกเวน

อากรนําเขาสือ่และอุปกรณการศึกษา รวมทั้งการนําเขาครูตางชาติ และรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One – Stop – Service) เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติการ
นําเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา และการนําเขาครตูางชาติใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว 

2. กระทรวงศกึษาธิการเรงประชาสัมพันธและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการขอ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษามีสื่อและอุปกรณการศึกษาที่
ทันสมัยและมีคุณภาพมาใชประโยชนในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25

3. ใหกระทรวงการคลังเรงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ เพ่ือใหมีการลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือนแกสถานศึกษาเอกชน อันไดแก รางพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ.......... หรือแกไขพระราชบัญญตัิภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 

4. กระทรวงศกึษาธิการออกประกาศกระทรวงเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการ
ยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธรุกิจเฉพาะ และอากรแสตมป สําหรับเงินไดที่จายเปน
คาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยใหครอบคลุมสถานศึกษาเอกชนดวย 

 
ยุทธศาสตรที่ 4  : สงเสรมิใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ

และประสทิธิภาพ 
มาตรการ 
1. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสํานักบรหิารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชนและของรฐั โดยใช
มาตรฐานเดียวกัน (Single Standard) 

2. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหสถานศึกษาเอกชนมีอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบทีห่ลากหลายและมีประสทิธภิาพ และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดมาตรฐานหรือสูมาตรฐานสากล 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเสรมิสรางความเขมแข็งให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการประสานและสงเสรมิการศึกษาเอกชน และมีการกํากับดูแล
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสถานศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนาคุณภาพอยางทัดเทียมกับสถานศึกษา
ของรัฐ 

4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเลื่อนกําหนดการบรรจุครขูองภาครัฐเปนปลายปการศึกษา เพ่ือไมใหกระทบตอ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชน รวมทั้งกําหนดมาตรการที่ชัดเจนในการสราง
ขวัญกําลังใจใหแกครูโรงเรียนเอกชน 

5. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนเรงพัฒนาผูบริหาร ครู และ
บุคลากรของสถานศึกษาเอกชนโดยมีการสํารวจความตองการ และดําเนินการพัฒนาผูบริหาร 
ครูและบุคลากรอยางทั่วถึง ตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพดวยรูปแบบและวิธีการทีห่ลากหลาย 
รวมทั้งมีระบบการประเมินคุณภาพครูภาคเอกชนเชนเดียวกับครูภาครัฐ 

6. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนใหการสนับสนนุสงเสริม
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และอุปกรณการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กตามความ
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เหมาะสมและจําเปน รวมทัง้พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให
สถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กสามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษาไดอยาง
มีคุณภาพ และเปนการสรางโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศและองคความรู 

7. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนกาํหนดกลไกเอใหเกิด
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพระหวาง
โรงเรียนเอกชนทั่วไป โรงเรยีนนานาชาติ และโรงเรียนของรัฐ 

8. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนประกาศเกียรตคิุณสถาน 
ศกึษาเอกชนที่บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการศึกษาสูง หรือมี
มาตรฐานในระดับสากลเพือ่ใหเปนตนแบบ 

9. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ/ ภาคธรุกิจเอกชนเพ่ือผลิตกําลังคน
ในสาขาทีเ่ปนความตองการของตลาดแรงงาน 

10. สํานักบรหิารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนควรใหการสนบัสนุน
โรงเรียนเอกชนในลักษณะทีแ่ตกตางกันตามประเภทโรงเรียนเอกชน โดยจําแนกตามประเภทที่
จัดบริการในพื้นที่ที่รัฐไมสามารถจัดบริการไดอยางเพียงพอ และประเภทโรงเรยีนที่จัดบริการใน
พ้ืนที่ที่รัฐสามารถจัดบริการไดอยางเพียงพอแลว 

 
ยุทธศาสตรที่ 5  : ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ

จัดการศึกษาเอกชน 
มาตรการ 
1. . กระทรวงศึกษาธิการรวมกับสํานักงานกฤษฎีกาเรงพิจารณารางพระราช 

บัญญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ...........    
2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชนเรงดําเนินการเพื่อใหมีการ

ปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและประกาศที่เปนอุปสรรคตอการจัด
การศึกษาเอกชน 
 
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยและสภาพความเปนจริง 
ของการจัดการศึกษาของรัฐ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 
การศึกษาเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  ไมวาจะเปนการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรม  เพราะการพัฒนาในดานตางๆตองอาศัย
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กําลังคนเปนสําคัญ  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาจะเปนตัวบงชี้คุณภาพของคนในแตละ
ประเทศ 

การจัดการศึกษาของประเทศไทยในรูปแบบของโรงเรียน  เร่ิมมาจากการ
วางรากฐานใน    รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งกอนหนานั้นเปน
การศึกษาตามธรรมเนียมประเพณี  อยูกับบาน  วัด และวัง  การจัดการศึกษาพื้นฐานของ
ประเทศมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมความเจริญกาวหนาทางวิทยาการของโลกใน
สมัยแรกๆ (รัชกาลที่ 5) มีเปาประสงคเพ่ือฝกคนเขารับราชการ  ในสมัยรัชการที่  6 ไดมี
พระราชบัญญัติประถมศึกษาภาคบังคับและพัฒนาการอุดมศึกษา  ตอมาถึงสมัยเปลี่ยนแปลง
การปกครอง  การศึกษาขั้นพื้นฐานไดเนนใหประชาชนรูจักและเขาใจแนวคิดและวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย    สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่  2  มีการรับแนวคิดทางการศึกษาใหมๆจาก
ประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเขามาจัดการศึกษา  มีการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก  4  ป  
เปน 7  ป  และการจัดการศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพในป  พ.ศ.  2517  มีการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งใหญ  อันเปนผลจากวิกฤติการณ  วันที่  14  ตุลาคม  2516  ที่นักศึกษาและประชาชนลุก
ฮือขึ้นมาเรียกรองประชาธิปไตยที่ถูกตอง  การจัดการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนเปนการศึกษาเพื่อ
ชีวิตและสังคม ใชมาจนป พ.ศ.2542  ปจจุบันสภาพสังคมโลกไดเปลี่ยนอยางรวดเร็วเปนสังคม
แหงการสื่อสารและเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตนนี้  การศึกษาจึงตองมุงเนนเพ่ือพัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ในการปฏิรูปการศึกษา
ครั้งน้ีไดมีการประกาศใชกฎหมายการศึกษา  หรือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเปนครั้ง
แรก  เปนแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติขึ้น  ในปพุทธศักราช  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545  ยึดหลักการจัดการศึกษาการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูให
เปนไปอยางตอเน่ือง 

ในป  พ.ศ.  2550  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทั้งหมด  6  หนวยงาน  
จําแนกเปน โรงเรียนรัฐบาล  จํานวน  48,729  โรงเรียน  และของเอกชน  3,623  โรงเรียน  
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 85-87) 

1.  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  เปน
หนวยงานการจัดการศึกษาของรัฐ  จัดบริการใหกับประชาชนอายุระหวาง  3-16  ป  มี
สถานศึกษาตั้งอยูทั้งในเมืองและชนบท 

2.  สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.)  เปนหนวยงานจัดการศึกษาของเอกชน  จัดทั้งประเภทสามัญศึกษาและประเภท
อาชีวศึกษา (ปวช.) 

3.  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปนสถานศึกษา
ของรัฐ  มีหนาที่จัดการศึกษาดานอาชีพ (ปวช.)  มีสถานศึกษา ( สถาบันอาชีวศึกษา)  กระจาย
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อยูทั่วประเทศทั้งหมด  921  แหง  โดยเฉลี่ยอําเภอละ  1  แหง  แตในสภาพความเปนจริง
สถานศึกษากระจุกตัวในเขตเมือง  มีวิทยาลัยการอาชีพที่กระจายตามอําเภอตางๆ 

4.  สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  เปน
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับประชากรที่มีอายุพนเกณฑการศึกษาภาค
บังคับ  มีสถานศึกษาตั้งอยูทั่วประเทศถึง  889 แหง 

5.  สถานศึกษาสังกัดการศึกษากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเปนการจัดบริการ
ของทองถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวนใหญจะจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนสวน
ใหญและมีเพียง  1 โรงเรียนเทานั้นที่จัดการศึกษาถึงระดับ  ปวช. 

6.  สถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีสํานักประสาน
และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เปนหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยูใกลชิด
กับประชาชนเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  (อปท.)  จัดการศึกษากอนระดับประถมศึกษา  
บางแหงจัดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา 

การจัดการศึกษามี  3  รูปแบบ  คือการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  ใหมีการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  เด็กไทยที่มีอายุ  7- 16  ป  ตองเขา
รับการศึกษาภาคบังคับ  การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู  คุณธรรม  รัฐเปน         
ผูสงเสริมการดําเนินการและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  เชน  หองสมุด  
พิพิธภัณฑ  ศูนยกีฬาและนันทนาการ  ฯลฯ  สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ
ศักยภาพ  เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการการศึกษาของทองถิ่น 
ซึ่งโอกาสและความเทาเทียมกันทางการศึกษานี้  อโดเม และอลิวเด (Ilu O.C. Adomeh and 
Oyaziwo Aluede 2007 : 73-79) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรวมมือเพ่ือสรางประโยชนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการใหการศึกษาในประเทศไนจีเรีย พบวา ความรวมมือระหวาง
ภาคเอกชนและภาครัฐในเรื่องนโยบายการศึกษาของประเทศใดประเทศหนึ่งเปนเรื่องจําเปน 
และเปนเรื่องของความเทาเทียมกัน เพราะวา การศึกษาเปนการใหบริการทางสังคมซ่ึงประเทศ
มอบใหแกประชาชน เม่ือทั้งสองภาคสวนไดบูรณาการในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนรู 
ผลตางๆ จะเกิดขึ้นอยางมหาศาล และตองคนหาวิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดความรวมมือกัน
เชนนั้น และพบวาในประเทศไนจีเรียทั้งสองภาคสวนไดรวมมือกันทางการศึกษาในสวนยอยๆ 
ลงไป แตถาความรวมมือนี้ถูกทําลายลง จํานวนของความทาทายตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้นในธุรกิจ
การศึกษา  และจาการศึกษาวิจัยของ ครอกซและโดฟ (David de la Croix and Matthias 
Doepke 2002 : abstract) ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ืองสาระอันเปนประโยชนที่แตกตางกันของ
การศึกษาของรัฐกับเอกชน พบวา ขอดีของโครงสรางระบบการศึกษาที่แตกตางกันวาเปนเรื่อง
การตัดสินใจรวมกันของผูปกครองที่สนใจความสมบูรณ และการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรา
ศึกษาเปรียบเทียบการใหการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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และความไมเทาเทียมกัน และพบวาการจัดการศึกษาในภาคเอกชนเติบโตสูงขึ้น เม่ือเกิดความไม
เทาเทียมกันเล็กนอยในการใหความสําคัญกับคนในสังคม ในทางตรงขาม เม่ือความไมเทาเทียม
กันสูงขึ้น การศึกษาภาครัฐมีการเติบโตสูงขึ้นเพื่อลดความแตกตางในเรื่องความอุดมสมบูรณ 
ยิ่งกวานั้น การศึกษาภาครัฐยังนําไปสูการมีรายไดที่ใกลเคียงกัน ขณะที่โรงเรียนเอกชนยัง
กอใหเกิดความไมเทาเทียมกันเพ่ิมขึ้น จุดเดนในการศึกษาครั้งน้ีคือความสําคัญดานการบัญชีที่
แสดงใหเห็นความแตกตางอยางสมบูรณเม่ือวิเคราะหดวยนโยบายทางการศึกษา 

การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนหนาที่ของเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งมี  
182  เขตทั่วประเทศ  มีอํานาจบริหารและจัดการศึกษา  ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การ
บริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป 

การแบงเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไดพิจารณาถึงความทั่วถึงของการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไดพยายามใหทุกเขตพื้นที่การศึกษามีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  เพื่อใหโอกาส
ทุกเขตมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  รวมทั้งบุคลากรเฉพาะสาขาวิชาใหครอบคลุมและหลากหลาย  
การลงทุนสําหรับกลุมที่มีความตองการพิเศษสภาพขาด - เกินหองเรียนและครู  การพัฒนาดาน
คุณภาพการเรียนการสอน  เปนการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ    
งบประมาณ  บริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป  ทั้งน้ีเปาหมายในการแบงเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพในตัวผูเรียน  

ผลการทดสอบมาตรฐานระดับชาติ  (สํานักทดสอบทางการศึกษา 2547 :1) จาก
การทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดดําเนินการทดสอบในสาระวิชาที่กําหนดไวและมีผลการ
ทดสอบในแตละสาระดังนี้ 

1. ชวงชั้นที่ 2  มีผลการทดสอบแตละสาระดังนี้ 
  สาระภาษาไทย       คาเฉลี่ย  43.43 
  สาระวิทยาศาสตร คาเฉลี่ย  40.57 
  สาระคณิตศาสตร           คาเฉลี่ย  42.57 
  สาระภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   คาเฉลี่ย  36.14 

2.  ชวงชั้นที่  3  มีผลการทดสอบแตละสาระดังนี้ 
  สาระภาษาไทย  คาเฉลี่ย  38.16 
  สาระวิทยาศาสตร   คาเฉลี่ย  36.91 
  สาระคณิตศาสตร  คาเฉลี่ย  34.65 
  สาระภาษาตางประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ)  คาเฉลี่ย  31.71 
  สาระสังคมศึกษา คาเฉลี่ย  42.20 

3.  ชวงชั้นที่  4  มีผลการทดสอบแตละสาระดังนี้ 
  สาระภาษาไทย  คาเฉลี่ย  49.27 
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  สาระวิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ 
เคมี    คาเฉลี่ย  49.30 
ชีววิทยา คาเฉลี่ย  35.13 
ฟสิกส  คาเฉลี่ย  34.83 

  สาระคณิตศาสตร  คาเฉลี่ย  34.75 
  สาระภาษาตางประเทศ  ( ภาษาอังกฤษ)  คาเฉลี่ย  32.12 
  สาระสังคมศึกษา คาเฉลี่ย  42.07 

จากผลการทดสอบมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  ในแตละชวงชั้นในทุกสาระที่คาเฉลี่ย
ต่ํากวารอยละหาสิบของคะแนนแตละกลุมสาระ  แตทุกวิชาเกินเกณฑการประเมินขั้นผาน  ซึ่งจะ
เห็นวาคุณภาพดานความรูความสามารถของนักเรียนจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพใหมาก
ยิ่งขึ้น 

กลาวโดยสรุป  การจัดการบริการการศึกษาแกประชาชนของประเทศไทยไดมีการ
พัฒนามาอยางตอเนื่องจนถึงยุคปจจุบัน  ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน  ใหมีความ
สมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  ความรูและคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดยมีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในการบริการ
การศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง  ซึ่งคํานึงถึงคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยจัดใหมีการ
ทดสอบมาตรฐานการศึกษาแหงชาติในแตละชวงชั้นดวย ตลอดถึงความรวมมือตางๆทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ซึ่งฮารมมารนี่ และคณะ (Mona Hammami, Jean-François Ruhashyankiko and 
Etienne B. Baba Yehoue 2006 : 1-39) จาก International Monetary Fund (IMF)  ไดทําการ
วิจัยเรื่อง ขอตกลงของความรวมมือระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในภาพรวม 
งานวิจัยนี้ไดนําเสนอผลการวิเคราะหของความยากลําบากและความขยันขันแข็งในการกําหนด
นโยบายความรวมมือระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ซึ่งพบวาความรวมมือระหวาง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มีแนวโนมที่จะเปนที่แพรหลายในหลายประเทศที่รัฐบาลมี
ปญหาตองแบกรับภาระอยางหนักและสรุปวาความตองการความรวมมือและขนาดของตลาดเปน 
เร่ืองใหญ  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ระบบเศรษฐกิจขนาดใหญมีควรจําเปนตอความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยไดแสดงถึงความสําคัญของคุณภาพของสถาบัน
ไววา สถาบันที่มีการคอรัปชั่นนอยและมีกฎเกณฑหรือนโยบายที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนได
มากกวา  โครงการนี้มีการนําไปใชมาก และประเทศที่นําไปใชกอนหนานี้มีหลายประเทศที่นาํไปใช
หลากหลายในเชิงธุรกิจขึ้นอยูกับธรรมชาติโครงสรางของรัฐ ความตองการทางการเมืองและดาน
เทคโนโลยี และผูวิจัยยังพบวา แตละสวนยอยในโครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนเอกชนนั้นขึ้นอยูกับความคาดหวัง ความตองการของผูรับบริการ และคุณภาพของ
โรงเรียนหรือการใหบริการ  
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สภาพความเปนจริงของการจัดการศึกษาของรัฐ 
ในวันที่  11  ตุลาคม  2540  โปรดเกลาฯพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2545)  นับเปนรัฐธรมนูญ
ฉบับแรกที่มีบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาไวชัดเจน  โดยกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
แหวชาติ  ในมาตรการ81  และในวันที่  21  มิถุนายน  2542  มีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542มีผลบังคับใชตั้งแตนั้นมา  ใชเปนกฎหมายแมบทในการจัด
การศึกษาแหงชาติ  กําหนดการปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  การปฏิรูประบบ
การศึกษา  แนวการจัดการศึกษา  การกระจายอํานาจ  การบริหารและการจัดการศึกษา  การ
จัดระบบครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู  ฯลฯ  สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาและสังคมไทย  กลาวคือ 

1.  การปฏิรูปการศึกษาจะเพิ่มคุณภาพของคนไทย  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ  โดยเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ทําใหคนไทยเปนคนเกง  ดี  มีความสุข  
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตตามศักยภาพ 

2. การปฏิรูปการศึกษาจะทําใหเกิดความเสมอภาคและสิทธิทางการศึกษา  คน
ไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไมนอยกวาสิบ
สองปโดยไมเสียคาใชจาย  สามารถศึกษาไดทุกที่ทุกเมื่อและสามารถเลือกรับการศึกษาไดหลาย
รูปแบบหลายประเภทตามการจัดที่หลากหลาย  โดยมีระบบประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

3. การปฏิรูปการศึกษาจะทําใหสังคมเกิดศรัทธาตอความสามารถของครู  ผูบริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง 

4. การปฏิรูปการศึกษาจะเพิ่มความเขมแข็งใหสถานศึกษา  ซึ่งเปนหนวยจัด
การศึกษากอใหเกิดผลทางการศึกษา  จึงมีการกระจายอํานาจการบริหารวชิาการ  งบประมาณการ
บริหารบุคคล  การบริหารการเงินและการบริหารทั่วไป  ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่  ภารกิจ
ในการจัดการศึกษา  มีการสงเสริมประชาชนและชุมชนมีสวนรวม 

นอกจากนี้ในมาตรา  7  แหงพระราชบัญญัติการศึกษา  ไดบัญญัติไววาใน
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  เสรีภาพ  
ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภูมิใจในความเปนไทย 
คอลเวล และสปงคส (B.J.Caldwell and J.M.Spinks 1990 : 258-263)  ศึกษาเรื่องการบริหาร
โรงเรียนอยางมีประสิทธิผล  พบวา การบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล  ประกอบดวย 4 
องคประกอบ คือ  คุณภาพทางวิชาการ  ความสามารถในการรับการตรวจสอบ การมีสวนรวม
อยางเหมาะสม และการมีแผนงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและครู 
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กลุมงานวิจัย  กองแผนงาน  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  2544  ได
ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  
ไดสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

การดําเนินงานและการพัฒนา  กรมสามัญศึกษาไดกําหนดใหการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  12  ป  เปนนโยบายที่มีความสําคัญลําดับแรก  มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการและพัฒนาจํานวนมากและตอเน่ืองทุกป  โดยเฉลี่ยรอยละ  95.35  ของงบประมาณที่
ไดรับทั้งหมด  ในแตละป  โดยแบงการดําเนินงานเปน  4   แผนงาน  แผนงานบริหารการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนงานการจัดการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสงเคราะห  แผนงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีมาตรการ
สําคัญ  คือ  จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้น  สนับสนุนใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มมากขึ้น  
สนับสนุนคาใชจายนักเรียนยากจน  ปรับปรุงวิธีการรับนักเรียนใหมีโอกาสไดเรียนใกลบานมาก
ขึ้น  ปรับปรุงอาคารสถานที่  พัฒนามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  สงเสริมและสนับสนุนให
นักเรียนพิการไดมีสวนรวมกับนักเรียนปกติมากขึ้นและสงเสริมใหชุมชนทองถิ่นเอกชนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษามากขึ้น  นอกจากนี้กรมสามัญศึกษายังไดพัฒนากระบวนการดําเนินงาน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางตอเน่ืองตลอดมา  โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรยีน
เปนสําคัญ  เพ่ือใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีสุขภาพพลานามัยดี  มีระเบียบวินัยและ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  อวยชัย ศรีตระกูล (2544 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเร่ือง ศักยภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12  ป ของโรงเรียนเอกชนอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา โรงเรียน
เอกชนสายสามัญมีศักยภาพในการจัดการศึกษาเกินศักยภาพที่มีอยู แตระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายและสายอาชีพ ยังจัดไดไมเต็มตามศักยภาพ สวนการขยายการศึกษาระหวางรัฐกับ
เอกชน พบวา โรงเรียนเอกชนมีการขยายปริมาณการศึกษามากกวารัฐทุกระดับการศึกษา 
ยกเวนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สําหรับดานคุณภาพการศึกษา พบวา โรงเรียน
เอกชน (ในป 2541) มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาทั้งในระดับประถม มัธยม สูงกวาสังกัดอ่ืน ใน
ดานการบริหารสวนใหญยังไมไดจัดทําบัญชีอยางเปนระบบ โดยเฉพาะโรงเรียนที่บริหารโดย
บุคคลเปนเจาของ ในดานนวัตกรรมการศึกษา มีการใชนวัตกรรมดาน ไอซีที สภาพการเรียน
การสอนสวนใหญเปนแบบบรรยายและแบงกลุม การบริหารงานบุคคลยังมีปญหาการสะพัดของ
ครู ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน   

เฟลฟ (Stephen Phelps  2001 : abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
การศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพในโรงเรียนมัธยมแคธอลกิ เปรียบเทียบกับมาตรฐานสภาพัฒนา
บุคลากรแหงชาติ พบวา  โรงเรยีน California Catholic และโรงเรียน Jesuit Secondary Schools 
ไมมีความรูอยางพอเพียงในปจจุบัน ขาดโครงสรางในการบริหาร และผูเชีย่วชาญที่จะพัฒนา
ไปสูมาตรฐานสภาพัฒนาบุคลากรแหงชาติ NSDC (2001) อยางรวดเร็ว ขอมูลแสดงวา ขณะนี้
ผูนําในโรงเรียนเหลานี้สวนใหญเห็นคณุคาในการพฒันาบุคลากร ซึ่งโรงเรยีนยังไมผานมาตรฐาน 
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6  ใน 12 มาตรฐาน ขอเทจ็จริงพบวาผานมาตรฐานบางสวน 5 มาตรฐาน และมี 1 มาตรฐานที่
ผานเกณฑ ซึง่เปนคาดการณวาในอนาคตโรงเรียนทีไ่ดทําการศึกษาครั้งนี้จะสามารถผานเกณฑ 
NSDC (2001) ไดอยางสมบูรณ 

 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
1. ระดับชาติ 

ใหกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับ  ทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผนและมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาและกําหนดใหกระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป  ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  
รวมทั้งกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงหรือทุก
ระดับตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 

2. เขตพื้นที่การศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนรูแบบใหมของการจัดการศึกษาของประเทศ  เปนองคกร

ที่นํานโยบายสูการปฏิบัติ  รัฐไดมอบอํานาจการบริการจัดการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตรงความตองการและบริการไดทั่วถึง  ทันทวงทีมีคุณภาพ  โดย
หนวยงานสวนกลางและเปนผูสนับสนุนการดําเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในดานตางๆ  
อาทิ  ความชวยเหลือดานวิชาการ  งบประมาณสนับสนุน  ฯลฯ 

เขตพื้นที่การศึกษา  รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสายสามัญ
ศึกษาเปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวก  มิใชผูจัดการศึกษาโดยตรงแกประชาชน  สวนอํานาจจัด
การศึกษาเปนของสถานศึกษาหรือโรงเรียน  ซึ่งขึ้นอยูกับหนวยงานตางๆหลายหนวยสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  (สป.)  โดยสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  และ
สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  โดยสํานักประสานและ
พัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  (สภาการศึกษา : รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาป  2545- 2547) 

การแบงเขตการศึกษาไดพิจารณาถึงลักษณะ  การบริการที่ทั่วถึงของการจัด
การศึกษาโดยพิจารณาจาก 

2.1  โอกาสการศึกษาระดับที่สูงขึ้น  กลาวคือ  ไดพยายามใหทุกเขตพื้นที่
การศึกษามีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  ซึ่งจะเห็นวามีเพียง  22  เขต  ที่ไมมีสถานศึกษา
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ประเภทอาชีวศึกษา  อีกประการหนึ่ง  คือสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จําเปนตอง
มีบุคลากรเฉพาะสาขาครอบคลุมและหลากหลาย  ในสภาพปจจุบันในแตละจังหวัดพบวา  
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพรอมและความครบถวนทุกวิชา  ทั้งดานบุคล
การและหองปฏิบัติการมีเพียงไมกี่แหง 

2.2  การลงทุนสําหรับกลุมที่มีความตองการพิเศษ  หากเขตพื้นที่การศึกษามี
ขนาดเล็กเกินไป  จํานวนของผูมีความตองการพิเศษก็นอยตามตัวแปรประชากร  ดังน้ัน  การ
ลงทุนสําหรับคนกลุมน้ีจะไมคุมคา  แตหากขนาดประชากรใหญขึ้น  กลุมผูมีความตองการพิเศษ
รวมตัวกันไดมากขึ้น  การลงทุนก็จะคุมคาและเหมาะสมกับจํานวนคนที่มีอยู 

2.3  สภาพขาด - เกินของหองเรียนและครูเปนตัวปญหา  ซึ่งจากการศึกษา
ขอมูลเชิงลึกใน  12  เขตพ้ืนที่การศึกษาพบวา  สถานศึกษาในเขตอําเภอรอบนอกมีหองเรียน
รองรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางจํากัด  ในขณะที่เขตอําเภอมีหองเรียนและครู
รองรับเพียงพอ 

2.4  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาขนาดใหญจะสงผลให
ครูและบุคลากรเฉพาะสาขามีมากขึ้น  และเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานวิชาการ  เทคนิคการ
สอนซึ่งกันและกัน  อันจะกอใหเกิดการพัฒนาทางดานคุณภาพการเรียนการสอนมากกวา 

2.5   ความเชี่ยวชาญของบุคลากรจะมีมากขึ้น  ซึ่งในระยะเริ่มแรกเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะมีบทบาทในการ  ชวยเหลือ  สนับสนุนสถานศึกษาเปนอยางมาก 

หากเขตพื้นที่มีขนาดเล็กเกินไป  บุคลากรที่มีอยูเดิมในจังหวัดอาจกระจาย
ไมทั่วถึง  ในแตละเขตและอาจมีความเชี่ยวชาญไมครบทั้ง  4  ดาน  คือ  ดานวิชาการ  
งบประมาณ  บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 

 
3.  ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่จัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกเปนสถานศึกษาในสังกัดตางๆ

ดังนี้ 
3.1 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 
3.2 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 
3.3 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จําแนกเปน 
 

3.3.1 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  (กศน.) 
3.3.2 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) 

3.4 สถานศึกษาในสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
3.5 สถานศึกษาสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  โดยสํานักประสาน 

และพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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ในปงบประมาณ  2550  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนอยูประมาณ  
48,721 โรงเรียน  จําแนกเปนโรงเรียนของรัฐบาล  44911  โรงเรียน  โรงเรียนสังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  จํานวน  3,760  โรงเรียน  โรงเรียน
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  520  โรงเรียน  ซึ่ง สุเจตต  พหุจุฑะ  
(2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความตองการของครูและผูบริหารสถานศึกษาในการใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในระบบ  เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พบวา  ครู
และผูบริหารสถานศึกษามีความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในระบบอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนกิจกรรมที่ควรมีสวนรวมอยูในระดับมาก  
ผูบริหารและครูที่มีตําแหนงสังกัดตางกันมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

 
 

งบประมาณอุดหนุนรายหัว 
ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รัฐจัดสรรเงินอุดหนหุนรายหัวใหโดยพิจารณา

จากหลักความเสมอภาค  เปนธรรม   ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือสรางโอกาส
และความเสมอภาคใหกับผูเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน  โดยยึดหลักเกณฑในการจัดสรรให
สถานศึกษา  สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามหลักสูตรมาตรฐานที่รัฐกําหนดทั้งที่
ผูเรียนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนซึ่งประกาศใชเม่ือวันที่  1  ตุลาคม  2550 

สําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ  ผูดอยโอกาส  เด็กที่ยากจน  ผูพิการ ฯลฯ  จะไดรับ
จัดสรรคาใชจายระดับเพ่ิมขึ้น  โดยคิดจากสัดสวนของคาใชจายจริงที่แตกตางจากคาใชจาย
มาตรฐาน 

คาใชจายสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปที่รัฐไมเก็บจากผูเรียน หมายถึง คาเลา
เรียน  คาใชจาย  เพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนด  ไดแก   เงินเดือน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  คาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  คาสาธารณูปโภค  ยกเวน
นักเรียนยากจนที่รัฐจะตองสนับสนุนคาใชจายสวนอ่ืนๆ    เชน  อุปกรณการเรียน  คาอาหาร
เพ่ือใหใชสิทธิในการศึกษาไดอยางเทาเทียมกัน  หากสถานศึกษาไดจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือหลักสูตร มาตรฐานหรือจัดบริการเสริมอ่ืนๆ โดยผูเรียนสมัครใจเรียน เชน เรยีนวายน้าํ  
คอมพิวเตอร  ฯลฯ ผูเรียนตองเสียคาใชจายในสวนที่เพ่ิมเอง  ทั้งน้ีจะตองไมเปนการบังคับให
ตองเรียนและสถานศึกษาจะตองมีทางเลือก  สําหรับผูเรียนที่ดอยโอกาสหรือยากจน  สําหรับ
คาใชจายรายหัวรัฐจัดสรรให  ดังนี้ 

1.  เด็กปฐมวัย   ไดคาใชจายรายหัว    600  บาทตอปตอคน 
2.  ระดับประถมศึกษา  ไดคาใชจายรายหัว  1,100  บาทตอปตอคน 
3.  ระดับมัธยมศึกษา   ไดคาใชจายรายหัว  1,800  บาทตอปตอคน 
4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทสามัญศึกษา   
                                      ไดคาใชจายรายหัว  2,700  บาทตอปตอคน 
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5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภทอาชีวศึกษา 
 สาขาชางอุตสาหกรรม  ไดคาใชจายรายหัว  4,640  บาทตอปตอคน 
 สาขาพานิชยกรรม  ไดคาใชจายรายหัว  3,040  บาทตอปตอคน 
 สาขาคหกรรม   ไดคาใชจายรายหัว  3,940  บาทตอปตอคน 
 สาขาศิลปกรรม (ชางศิลป)    ไดคาใชจายรายหัว  4,940  บาทตอปตอคน 
 สาขาเกษตรกรรม  ไดคาใชจายรายหัว  4,140  บาทตอปตอคน 

6.  สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา  ผูขาดโอกาส/ ดอยโอกาสไดคาใชจายรายหัว 1,100  บาท 

ตอปตอคน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   ไดคาใชจายรายหัว  700  บาทตอปตอคน 
 ระดับประกาศนียบัตร (ปอ,)   ไดคาใชจายรายหัว  1,400  บาทตอปตอคน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ไดคาใชจายรายหัว  1,100  บาทตอปตอคน 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ไดคาใชจายรายหัว  4,240 บาท 

                          ตอปตอคน 
กลาวโดยสรุป  ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารัฐ  

จะตองจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในประเทศอยางทั่วถึงเสมอภาค  โดย
ไมเสียคาใชจาย  ซึ่งรัฐมีความพยายามในการจัดการบริการการศึกษาใหแกประชาชนทุก
ประเภทและทุกวัยอยางทั่วถึง  ทั้งนี้ในการสนับสนุนงบประมาณ  การจัดบริหารจัดการ  การ
กระจายสถานศึกษาไปทั่วประเทศเพื่อการบริหารการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
สําหรับในเรื่องของงบประมาณ  ยู (Victor YU  2009 : 718-719) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสงเสริม
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในประเทศสิงคโปร  พบวา ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพจะ
สรางความไวเน้ือเชื่อใจ  มีโครงสรางการบริหารที่ครูและผูบริหารสามารถสื่อสารกันได 
นอกจากนั้นผลการศึกษาวิจัยยังชี้ใหเห็นวา เปาหมายทางดานการเงิน (เศรษฐกิจ) เปน
เปาหมายหลักที่ผูบริหารตองคํานึงถึง การเพิ่มงบประมาณมีความสําคัญเทียบเทากับคุณภาพ
ทางดานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการควบคุมคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมหนึ่งคือการประกันคุณภาพภายนอก  

เปนการประเมินและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดจัดใหมีการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  
เร่ิมตั้งแตป พ.ศ.  2544  นับวาเปนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  หรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่ สมศ.รับรองสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
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อยางนอย  1 ครั้งในทุกระยะ 5 ป ขอมูล  ณ วันที่ 14 มีนาคม  2548 ( จาก  
http://www.onesqa.or.th)  สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานไดผานการประเมินแลวจํานวน  
34,408  โรงเรียน  แยกตามรายภาค ดังนี้ 

ภาคเหนือ     จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมิน    4,205  โรงเรียน 
ภาคกลาง   จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมิน    7,909  โรงเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมนิ  13,979  โรงเรียน 
ภาคตะวันออก  จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมิน    2,008  โรงเรียน 
ภาคตะวันตก  จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมิน    1,686  โรงเรียน 
ภาคใต      จํานวนโรงเรียนที่ผานการประเมิน    4,623  โรงเรียน 

   รวมทั้งสิ้น                34,408  โรงเรียน 
 
ในเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  สุวรรณา ศรีบูรพาภิรมย (2543: บทคัดยอ) 

ไดศึกษาการบริหารโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา สภาพปญหาการบริหารโรงเรียนคือ บุคลากรยังไม
สามารถอธิบายความหมายของปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียนไดตรงกัน ครูยังขาดความเขาใจ
การประเมินแฟมสะสมงาน การสรรหาบุคลากรไมตรงกับสายงาน ขาดแคลนบางสาขาวิชา
หองสมุดโรงเรียนยังไมไดจัดหาใหตรงกับความตองการของอาจารยผูสอน การใชระบบขอมูล
สารสนเทศยังไมครบถวน ทุนการศึกษาแกนักเรียนยังไมเพียงพอและความเปนผูมีนิสัยใฝรู ใฝเรียน 
ยังไมเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน  และ เก็จกนก เอ้ือวงศ (2546 : บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง การวิเคราะหปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานในระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  ปจจัยสําคัญที่สงเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในกลุมปจจัยภายใน ไดแก การที่ผูบริหารมีความมุงม่ัน ทุมเท สนใจใฝเรียนรู ใชทั้งการบริหาร
แบบมีสวนรวมและการบริหารแบบเขมงวด การมีวัฒนธรรมองคการที่ดี คือ มีความสัมพันธที่ดี
ในหนวยงาน มีแบบแผนการทํางานเปนทีม มีตัวแบบการเปนครูที่ดี  มีการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและเห็นคุณคาของการประเมิน รวมทั้งการที่ครูมีความรับผิดชอบเอาใจใสตอการ
สอน สนใจใฝเรียนรู และเชื่อวาการประกันคุณภาพการศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  นอกจานั้น โครงสรางการประสานงานที่คลองตัว และมีบุคลากรหรือคณะทํางาน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ก็เปนปจจัยที่สงเสริมเชนกัน สําหรับกลุมปจจัย
ภายนอก ไดแก การที่ชุมชนและกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญกับการสนับสนุน 
ชวยเหลือ และการที่กฎหมาย นโยบายของตนสังกัดผลักดันใหโรงเรียนดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดนิเทศชวยเหลือโรงเรียนอยางจริงจัง  ปจจัยสําคัญ
ที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในกลุมปจจัยภายใน ไดแก การที่
วัฒนธรรมองคการมีความแตกแยก แขงขัน ไมใหเกียรติ และไมไววางใจกัน ขาดการยอมรับ
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ความสามารถของเพื่อครู ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีครูไมเพียงพอ รวมทั้งผูบริหาร
ไมใหเวลากับโรงเรียนอยางเต็มที่ ขาดความเด็ดขาด นําการเปลี่ยนแปลงเขามาเร็วจนครูรับไมทัน 
ใชรูปแบบการบริหารแบบชี้นํามากกวาแบบการมีสวนรวม นอกจากนั้น การที่โครงสรางการ
บริหารขาดการประสานงานที่ดี ขาดระบบการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูล ก็มีผลเชนกัน  สําหรับ
กลุมปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรค ไดแก ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขาดความเขาใจ
เห่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายการปรับลดอัตรากําลัง รวมทั้งหนวยงานตน
สังกัดขาดการนิเทศชวยเหลือโรงเรียน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) มีโครงการในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาดานตางๆเพื่อใหทราบสภาพและความกาวหนาของการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา  จากผลการติดตามดานสิทธิการศึกษา  ตามมาตรา  43  สรุปได
ดังนี้ 

1.  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่
รัฐจะตองจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการได
กําหนดเปาหมายวา  เด็กที่อยูในวัยเรียนทุกคนอายุ  3- 17  ป  รวมทั้งเด็กพิการ  เด็กดอย
โอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

ผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการใหบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ป  (ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย)ของกลุมประชากรอายุ  6-17  ป  ตั้งแตปการศึกษา 2546   
ซึ่งมีการปรับปรุงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)    สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสํานัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

1.1  เด็กปกติ  เด็กที่อยูในวัยเรียนทั่วไป ( อายุ  3-17  ป)  ไดรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในปการศึกษา  2548  รอยละ  84.0  ซึ่งเม่ือจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา  เด็กอายุ  
3-5  ป ไดรับการเตรียมพรอมในระดับกอนประถมศึกษา  รอยละ  87.6  ขณะเด็กที่อายุ  6-11  
ป  เขารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ  82.9   สวนเด็กอายุ  15-17  ป  เขารับ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียงรอยละ  54.3  และมีสัดสวนของนักเรียนสาย
สามัญตอสายอาชีพเปน  69 : 31     

อยางไรก็ตาม  เม่ือพิจารณาในชวง 5  ป ที่ผานมา  (ปการศึกษา  2544 –2548)  
พบวาอัตราการเขารับการเตรียมพรอมของนักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  มีแนวโนมลดลง
โดยตลอด  เฉลี่ยรอยละ  2.3  ตอป  จากรอยละ  96.8  ในปการศึกษา  2544  เปนรอยละ  
87.7  ของประชากรอายุ  3- 5  ปในปการศึกษา  2548  ทั้งน้ี  สาเหตุสวนหนึ่งอาจเปนผลมา
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จากการที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  อาจทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขาเรียนนอยลง  ขณะที่
การศึกษาภาคบังคับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน  มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ือง  เฉลี่ยรอยละ 0.4  ตอป  จากรอยละ  96.2  ในปการศึกษา  2544  เปนรอยละ  97.8  
ของประชากรกลุมอายุ  6 - 11  ป ในปการศึกษา  2546 แตก็ยังไมสามารถเขาเรียนไดครบทุก
คน  โดยอัตราการเรียนตอ (ป.6/ม.1)  ปการศึกษา  2548  มีเพียงรอยละ  98.5   

1.2  สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ  พบวา  ในปการศึกษา  2548  
สามารถขยายบริการการศึกษาใหแกเด็กเหลานี้ไดมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กพิการ    
สวนกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษยังไดรับการพัฒนาไมมากนัก  เนื่องจากยังขาดระบบการ
คัดกรองการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ  ขาดองคความรู  และขาดบุคลากรที่
ความรูในการดําเนินงาน  ถึงแมวารัฐมีนโยบายใหความสําคัญกับเด็กกลุมน้ีชัดเจนขึ้น  มีองคกร
รับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีโครงการนํารองจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 

1.3  การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยบุคคล  ครอบครัว  องคกรและ
สถาบัน  สังคมอื่นๆ  ขณะนี้ครอบครัวและสถานประกอบการสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
รูปแบบศูนยการเรียนไดแลวตามที่กฎหมายกระทรวงที่ประกาศใช  สวนสถาบันอ่ืนยังตองรอให
มีการประกาศใชกฎกระทรวงกอน  สวนสิทธิและประโยชนในการจัดการศึกษายังอยูระหวางยก
รางกฎหมาย  ขณะน้ีมีบางครอบครัวบางแหงของจัดตั้งศูนยการเรียนแลวและไดรับอนุญาตให
จัดตั้งได  6  ครอบครัว  สวนสถานประกอบการยังไมมีการขออนุญาตจัดตั้งศูนยการเรียน  
อยางไรก็ตาม  การขออนุญาตจัดตั้งศูนยการเรียนของครอบครัวยังมีปญหาอุปสรรคอยูบาง  
เน่ืองจากเปนเรื่องใหม  ครอบครัวและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.)  ยังเขาใจแนว
ปฏิบัติไมชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่องการจัดทําแผนการศึกษา 

1.4  การจัดการอาชีวศึกษา  มีการปรับระบบการการอาชีวศึกษา  ซึ่ง
ดําเนินการไดคอนขางมาก  โดยมีการจัดทํากฎหมายอาชีวศึกษา   ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
พิจารณาของรัฐสภา  และนํารองการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา  จํานวน  28  สถาบัน  เพ่ือ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังสถาบัน  ใชทรัพยากรรวมกันและพัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการ  นอกจากนี้  ไดดําเนินการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (VQI) โดยยกรางพระราช
กฤษฎีการจัดตั้ง   

2.  การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติในวรรค 2 คณะผูติดตามผลไดกําหนด
เปาหมายดังนี้ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  มีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับใด
ระดับหน่ึงหรือทุกระดับตามความพรอม  ความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น 
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  องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนให อปท.  (ไมรวม
กรุงเทพมหานครและพัทยา)  จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  การบริหารการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีการปรับ
โครงสรางและอํานาจหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ
ถายโอนภารกิจดานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการไปบางแลว  ขณะนี้องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางสวนมีความพรอมสามารถรับการถายโอนหรือจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นใหมไดตาม
กฎกระทรวงที่ประกาศใชแลวและมีการยื่นของรับโอนสถานศึกษาแลวประมาณ  1,400  โรง  
อยางไรก็ตาม  เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการประเมินยังไมชัดเจนและครูยังมีความกังวลตอ
สถานภาพของตนเอง  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหชะลอการถายโอนโรงเรียนไวกอน 

2.1  ผลการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในปการศึกษา  
2546  มี  อปท.  2,720  แหง  จากจํานวนทั้งหมดจํานวน  7,950  แหงที่จัดการศึกษาและจะมี
เพียง 135  แหงที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จําแนกเปนเทศบาล 133  แหง  เมืองพัทยา  1  แหง 
และกรุงเทพมหานคร  1  แหง  ซึ่งคิดเปนรอยละ  1.68  ของ  อปท.ทั้งหมดหรือรอยละ  11.73 
ของจํานวนเทศบาลทั้งหมด (1,125  แหง) 

2.2  การบริการและการจัดการศึกษาของเอกชน  มีการดําเนินการดาน
กฎหมายเพื่อปรับการบริหารและการจัดการศึกษาเอกชนใหมีความเปนอิสระ  ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานยังอยูระหวางดําเนินการ  สถานศึกษาเอกชนจึงยังคงดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2525  สวนการสรางแรงจูงใจใหเอกชนเขา
มามีสวนรวมจัดการศึกษา  โดยใชมาตรการดานภาษี  ในป  2547  ไดมีการประกาศยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับการนําเขาสินคาของสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบ  ยกเวน
ภาษีเงินได  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมปใหแกผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง  นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการไดปรับกฎ  ระเบียบและแนวปฏิบัติใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาเอกชน  เชน  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการอุดหนุนเปนเงินคาใชจายรายหัวนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สําหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ
อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน  เปนตน  อยางไรก็ตามเอกชนก็ยังมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
คอนขางนอย  โดยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพียงรอยละ  15.1  เม่ือเทียบกับรัฐและ
ระดับอุดมศึกษา  มีสวนรวมรอยละ  21.8  เม่ือเทียบกับรัฐ 

3.  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไมเสียคาใชจาย 
  คณะผู ติดตามผลไดกํ าหนดเป าหมายผู เ รียนได รับสิทธิที่ พึ ง มี พึงได  
ปจจัยพ้ืนฐานแวดลอมและความแตกตางของผูเรียน  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหแก
สถานศึกษาเพื่อนําไปใชในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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 3.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา 
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําโครงการ

ดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2552 : 1-2) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ ซึ่งการดําเนินการนี้ไดผานการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของทุกกลุมอาชีพแลว 2 
ครั้ง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปประมาณ  2552 เม่ือ
วันที่  13 มกราคม 2552 เพ่ือใชจายเปนคาเลาเรียน คาหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

อยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการศึกษาวิจัยคาใชจายตอหัวรวมกับ
หนวยงานที่มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีขอเสนอวา  คาใชจายตอหัวที่จัดสรรใหเปนคาใชจาย
ที่ใกลเคียงกับคาใชจายตอหัวเพ่ิมขึ้นสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กในเมืองและนอกเมืองและ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  หากมีนโยบายไมใหสถานศึกษาเก็บคาใชจายเพิ่ม  อาจตองพิจารณา
จัดสรรเพิ่มเติมใหในสวนนี้  และในระดับ  ปวช.  ควรเพิ่มคาใชจายตอหัวตามสาขาวิชา  สวน
การอุดหนุนสถานศึกษาเอกชน  การศึกษานอกโรงเรียน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
และโรงเรียนกีฬา  และการอุดหนุนเด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสในโรงเรียนทั่วไป  ศึกษาพิเศษ
และศึกษาสงเคราะห  ควรไดรับการอุดหนุนเชนเดียวกัน 

3.2  การจัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากรทางการศึกษา  สําหรับผูที่มีความ
ตองการพิเศษ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําลังยกรางกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวธิีการจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศึกษา  สําหรับบคุคลซึ่งไมสามารถ
พ่ึงตนเองได  ไมมีผูดูแล ดอยโอกาสและมคีวามสามารถพิเศษ  อยางไรก็ตาม
กระทรวงศึกษาธิการไดระกาศใชระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  กองทุนการศึกษาสําหรบั
คนพิการ  พ.ศ.  2546  แลวและไดจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนเปนคาใชจายรายหัวนักเรียน
ในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับนักเรยีนพิการเพิ่มเติมเปนพิเศษอีกดวย 

นอกจากนี้รัฐยังมีมาตรการตางๆเพื่อสนับสนุนชวยเหลือผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ  เด็กพิการ  เชน  ไดจัดสรรทุนชวยเหลือเด็กดอยโอกาสจากกองทุนเงิน
สลากกินแบงรัฐบาลสวนหนึ่ง 
 
การศึกษาเอกชนของประเทศที่พัฒนาแลว 

เยอรมันนี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549 : 43-48) 
ประเทศเยอรมันมีสถาบันการศึกษาเอกชนทุกระดับการศึกษา การที่สถาบันการ 

ศึกษาของรัฐและเอกชนมีอยูควบคูกันและทํางานรวมกนั  สามารถรับประกันถึงทางเลือกในแง
ของโปรแกรม การศึกษาทีอ่ยูในประเทศ  และทางเลือกระหวางสถาบันที่สงเสริมการแขงขันและ
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นวัตกรรมดานการศึกษา  โบสถและกลุมตางๆในชุมชนชวยสังคมและประเทศโดยรวมกันสงเสริม
การศึกษา  สทิธิการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนไดรับการประกันโดยกฎหมายพื้นฐาน (มาตรา 7 วรรคสี่) 
และโดยบทบัญญัติ ในรฐัธรรมนูญของรัฐ (Lander) ความมีอิสระในการตั้งโรงเรียนเอกชนนี้ได
รวมกับการรบัประกันวาโรงเรียนเอกชนเปนสถาบัน  ดังนั้นกฎหมายรัฐธรรมนญูจึงบังคับไมให
รัฐผูกขาดตลาดทางการศึกษา  สิทธิในการตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีพ้ืนฐานมาจากอิสรภาพ
ของผูที่มีความสามารถทางศิลปะ  งานวิจัยและการสอน  ซึ่งปรากฏอยูในกฎหมายพื้นฐาน 
(มาตรฐาน 5 วรรคสาม) สัดสวนของโรงเรียนเอกชนแตกตางกันไปตามรัฐ  ประเภทของโรงเรียน
และระดบัการศึกษา  ซึ่งหมายถึงการอุดมศึกษาเอกชนดวย 

การศึกษาระดับประถมศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนอยูภายใตเง่ือนไขที่เขมงวด
มาก (กฎหมายพื้นฐาน มาตรา 7 วรรคหา) สามารถไดรับการจัดตั้ง  เม่ือผูมีอํานาจพิจารณาแลว 
เห็นวาโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพือ่ใหบริการการศึกษาพเิศษหรือจัดตั้งตามคําเรียกรองของผูปกครอง
โดยจัดตัง้เปนโรงเรียนศาสนา  หรือโรงเรียนที่มีแนวคิดเฉพาะและในทองถิ่นที่ไมมีโรงเรียนรัฐบาล
ระดับประถมศึกษาประเภทเดียวกันตั้งอยู  กลาวคือโรงเรียนเอกชน ไมใชเปนโรงเรียนตามปกต ิ
ทั่วไปแตเปนโรงเรียนของศาสนา  โรงเรียนรูดอลฟ  สไตรเนอร  โรงเรียนของนักปฏิรูปหรือ
โรงเรียนประถมศึกษาที่เปนโรงเรียนประจํา 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียนเอกชน 2  ประเภทไดแก 
1. โรงเรียนทางเลือก (Alternative  Schools)  เปนโรงเรียนที่มีเปาหมายเฉพาะ

ทางการศึกษาเพื่อที่จะทดแทนสิ่งที่ยังขาดไปหรือที่จําเปนทีต่องมีในโรงเรียนของรัฐ  โรงเรยีน
เหลานี้ตองจัดการศึกษาภาคบังคับตามทีร่ัฐกําหนดไว  อยางไรก็ตาม  โรงเรียนทางเลือกเหลานี้  
เชน  โรงเรียนของศาสนา  โรงเรียนของนักปฏิรูป  โรงเรียนประจํา หรือโรงเรียนนานาชาต ิ 
สามารถเพิ่มเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียนเองไดดวย 

2. โรงเรียนเสริม  (Complementary  Schools) จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมการศึกษาที่ไมมี 
ในโรงเรียนรฐั  โดยเฉพาะดานอาชีพ 

กฎหมายเฉพาะที่วาดวยเรือ่งโรงเรียนเอกชน  เชน  ระเบียบการใหความชวยเหลอื
ทางการเงินในรูปแบบของกฎหมายและกฎของรัฐ  เง่ือนไขและกรอบมาตรฐานในกฎหมายรัฐ
ไดรับการประกันจาก”ขอตกลงเรื่องโรงเรียนเอกชน” ลงวันที่  11 สิงหาคม  1951  ที่ออกโดย
สภารัฐมนตรกีระทรวงการศึกษาและวัฒนธรรม ( Standing  Conference  of  the  Ministers  of  
education  and  Culture  Affairs)   

กฎหมายพื้นฐานกําหนดใหโรงเรียนเอกชนอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  ในการ
จัดตั้งโรงเรียนเอกชน  ตองมีการตรวจสอบวาโรงเรยีนดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมาย
ทั่วไปแลว  เชน  เรื่องอาคารและระบบปองกันเพลิงไหม  การปองกันสุขภาพและการปองกัน
เด็กและเยาวชน  บุคลากรที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมทีจ่ะเปนคณะกรรมการ  ผูจัดการและครตูอง
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ไดรับการรับรอง  นอกจากนี้  ยังมีขอกําหนดตางๆสําหรับโรงเรียนทางเลือกและโรงเรียนเสริม  
โรงเรียนทางเลือกตองไดรับการอนุมัติจากรัฐ  ในขณะที่โรงเรียนเสริมเพียงแจงผูมีอํานาจวามี
แผนการจัดตั้งโรงเรียน 

หลักเกณฑสําหรับการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนทางเลือกบัญญัติอยูในกฎหมายพื้นฐาน 
(มาตรฐาน 7 วรรคสี)่  การอนุมัติสามารถทําไดโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจดานการศึกษาของรัฐ  
ทั้งน้ี โรงเรียนเอกชนที่ขอจัดตั้งจะตองไมดอยกวาโรงเรียนของรัฐ  ในดานจุดประสงคการจัดการ 
ศึกษาของโรงเรียน  ดานสิง่อํานวยความสะดวกทางการศึกษาและดานการฝกอบรมและตองไม
สอนใหนักเรียนแยกออกจากผูปกครอง  การใหอนุมัติจะถูกระงับเม่ือสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสถานภาพทางกฎหมายของครูไมม่ันคงเพียงพอ  ผูมีอํานาจตรวจสอบโรงเรียนตองตรวจ 
สอบวาหลักเกณฑเหลานีท้ี่ไดรับการอนุมัติเหมาะสมหรือไม และสามารถยกเลิกการอนุมัตถิามี
บางหลักเกณฑต่ํากวามาตรฐานเดิมทีต่ั้งไว 

ขอกําหนดสําหรับการอนุมัตอิงรัฐสําหรับโรงเรียนเอกชนทางเลือกไดแก 
1. ความเทาเทียมของจุดประสงคทางการศึกษา 
ในเรื่องของความเทาเทียมของจุดประสงคทางการศึกษาระหวางโรงเรียนเอกชน

และรฐับาลนัน้  รัฐไมกําหนดเรื่องชั่วโมงสอนและหลกัสูตรในโรงเรยีนเอกชน  โรงเรียนเอกชน
สามารถสอนศาสนาหรือสอนตามแนวคดิทางการศึกษาที่เปนของโรงเรียนเอง  และอาจใช
วิธีการสอนทีเ่ปนแบบพิเศษเฉพาะของโรงเรียนก็ได 

2. ความเทาเทียมของสิ่งอํานวยความสะดวก 
ในดานอุปกรณการเรียนการสอนในโรงเรยีนและโครงสรางองคกรในโรงเรียน  

โรงเรียนตองมีอาคารและอุปกรณที่มีคุณภาพเทาเทียมกับโรงเรียนของรัฐ  มีการอนุญาตใหมี
ความแตกตางในดานโครงสรางการบริหารองคกรโรงเรียนได  (เชน  การบริหารบุคลากร  และ
สิทธิในการมีสวนรวมของนักเรียนและผูปกครอง) 

3. ความเทาเทียมของการฝกอบรมครู 
บุคลากรดานการสอนตองมีความรูดานวิชาการและดานการสอนเชนเดียวกับ

โรงเรียนรัฐ  ซึ่งในเชิงปฏิบตัิ  ครูสวนใหญผานหลักสตูรการฝกหัดครูที่จัดโดยรัฐอยูแลว 
4. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกฎหมายของครู 
ตองมีสัญญาจางที่ครอบคลมุถึงหนาที่ เง่ือนไขสําหรับการลาออกหรือไลออก วันลา  

รายไดและสิทธิรับเบี้ยบํานาญในอนาคต  เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจวาคูโรงเรียนเอกชนไมได
อยูในสถานะที่ดอยกวาครูโรงเรียนรัฐในแงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางกฎหมาย 

5. ไมมีการยายโรงเรียนของนักเรียนเพราะฐานะทางการเงิน 
ภายใตกฎหมายพื้นฐาน (มาตรา 7 วรรคสี่) บัญญัตวิานักเรียนควรสามารถเขา

เรียนโรงเรียนทางเลือกไดไมวาจะมีฐานะทางการเงินระดับใด  โรงเรียนสามารถเกบ็คาเลาเรียน
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ไดในระดับปานกลางและรบัประกันการผอนปรนคาเลาเรียนสําหรับนกัเรียนที่มีผูปกครองมี
ฐานะการเงินไมดี   (เชน  การลดคาเลาเรียน  และการลดคาเลาเรียนเม่ือมีญาติพ่ีนองเรียน
โรงเรียนเดียวกัน) 

เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนไมไดรับอนุญาตใหเรียกเกบ็คาธรรมเนียมเพื่อ “ชดเชย
ตนทุน”  รัฐจึงมีหนาที่  “ อุดหนุนความเปนอยู”ของโรงเรียนเอกชน  ขอบเขตและเงื่อนไขของ
เงินอุดหนุนสนับสนุนของรฐัตางกันไปในแตละรัฐ  รัฐมีหนาที่ใหเงินสนับสนุนโรงเรียนเอกชน
เพ่ือทดแทน (substitute) เทากับโรงเรียนที่ดําเนินการในระดับเดียวกัน  และรัฐยังสามารถ (แต
ไมใชหนาที)่  ใหเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อเสริม (complementary) ในกรณีที่โรงเรียนให
การศึกษาหรอือบรมพิเศษที่ไมมีในโรงเรยีนรัฐ 

ทุกรัฐใหเงินอุดหนุนทั่วไป (regular  subsidies) แกโรงเรียนเอกชน  นั่นคือ  เงิน
อุดหนุนสําหรับคาใชจายปจจุบัน (สําหรับบุคลากรและอืน่ๆ)  โรงเรียนเอกชนไดรับเงินแบบเงิน
กอน (lump  sum) ซึ่งคํานวณบนพื้นฐานของดัชนีสถิติ และตางกันตามประเภทโรงเรียนหรือ
การใหเงินชวยเหลือเทียบเปนรอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ตองระบุรายละเอียดในแตละโรงเรยีน
หรือในแตละกรณี  โดยใชตนทุนของโรงเรียนรัฐประกอบเปน “เกณฑอางอิง”หลัก 

นอกจาก”เงินอุดหนุนทั่วไป” แลว  ยังมีเงินดุดหนุนประเภทอ่ืนๆอีกที่คํานวณโดย
คํานึงถึงเงินอุดหนุนทั่วไปดวย ไดแก เงินอุดหนุนการกอสรางโรงเรียน  และเงินอุดหนุนอุปกรณ
การสอนและการอุปกรณการเรียนรู  เงินบํานาญและคาจางวันลาทางการ ( official  leave  with  
pay) ของครู  นอกจากนี้  ผูปกครองยังไดรับเงินจากรัฐเพ่ือจายคาเลาเรียนและคาเดินทางไดใน
ระดับหน่ึง  เงินอุดหนุนมาจากงบประมาณการศึกษาระดับรัฐและงบประมาณบางสวนจากชุมชน
ทองถิ่น  เพ่ือใหเกิดความยตุิธรรมทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนไมสามารถเก็บคาเลาเรียนเกิน
ระดับที่กําหนดไว  หากโรงเรียนใดเก็บคาเลาเรยีนเกินระดับที่กําหนดเงินอุดหนุนที่ใหกับ
โรงเรียนจะถกูสงไปใหครอบครัวที่ฐานะยากจน 

 
สหรัฐอเมริกา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549 : 61-74) 
สหรัฐอเมริกามีความพิเศษหลายแงมุมและควรไดรับความสนใจพิเศษเพราะมีการ

ทดลองจํานวนมากเกี่ยวกบัการแปรรูปการศึกษาและโรงเรียนเอกชน  ในแงของกฎหมาย
สหรัฐอเมริกาไมมีกระทรวงศึกษาธิการ  กรมการศึกษา (Department  of  Education)แทบไมมี
อํานาจเหนือโรงเรียนแตใชกฎหมายที่เกี่ยวกับสทิธทิางแพงแทน  แตละมลรฐัมีความรับผิดชอบ
ตอโรงเรียนตามรัฐธรรมนญูของมลรัฐ  การศึกษาภาครัฐไดรับเงินสวนใหญจากภาษีระดับ
ทองถิ่นและระดับมลรัฐ  คํานิยามทั่วไปทีใ่ชในคณะกรรมการการศึกษาของรัฐยูทาหมีดังนี้ 
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ก. โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนที่ไมใชของรัฐบาล  หมายถึง  โรงเรียนที่ 

1. ดําเนินการโดยบุคคล  สถาบันศาสนา  หุนสวน  หรือบริษัทที่ไมใชของมลรัฐ  
ไมใชหนวยงานของมลรัฐหรือหนวยงานกลาง 

2. ไดรับการอุดหนุนโดยแหลงเงินอ่ืนๆที่ไมใชเงินทุนของรัฐบาล 
3. มอบสิทธิการดําเนินการและการตัดสินของโรงเรียนกับบุคคล ที่ไมไดรับ

เลือกหรือแตงตั้งโดยรัฐ 
4. สอนวิชาที่กําหนดไวในแตละระดับการศึกษาเปนระยะเวลาเทากันกับที่

นักเรียนโรงเรียนรัฐไดรับการสอน 
5. ไดรับใบอนุญาต (ถาจําเปน) โดยเขตการปกครองทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู 
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมลรัฐหรือทองถิ่นและตามขอกําหนดการ

ดําเนินการของสถาบันประเภทเดียวกัน 
7. มีนักเรียนที่มีสิทธิเรียนโรงเรียนรัฐลงทะเบียนเรียนไมต่ํากวา 10  คน 

ข. โรงเรียนไมหวังกําไร  หมายถึง  โรงเรียนที่   
1. ไมใชสวนหนึ่งของระบบโรงเรียนรัฐ 
2. ดําเนินการโดยไมหวังผลกําไร 
3. ไดรับหมายเลขการยกเวนภาษีของมลรัฐยูทาหและหมายเลขการยกเวนภาษี

รายไดภายในสหรัฐอเมริกา 
4. สอนวิชาตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการการศึกษาและใชระยะเวลาเทากับที่

นักเรียนโรงเรียนรัฐไดรับการสอน 
5. ไดรับใบอนุญาต (ถาจําเปน) โดยเขตการปกครองทองถิ่นที่โรงเรียนตั้งอยู 
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมลรัฐหรือทองถิ่นและตามขอกําหนดการ

ดําเนินการของสถาบันประเภทเดียวกัน 
7. มีนักเรียนที่มีสิทธิเรียนโรงเรียนรัฐลงทะเบียนเรียนจํานวนไมต่ํากวาสิบคน  

(กฎหมายวาดวยการบริหารจัดการมลรัฐยูทาห R277-426 ป 1987 ) 
มีเขตการศึกษาของมลรัฐมากกวา  15,000  เขตในสหรัฐอเมริกา  ประกอบดวย

โรงเรียนประถมศึกษาประมาณ  60,000  แหง  และโรงเรียนมัธยมศึกษา  23,000  แหง  เขตมี
ขนาดแตกตางกัน  และมีความแตกตางในการแบงระดับชั้นเรียนของโรงเรียน  เม่ือเปรียบเทียบ
กับฝรั่งเศส  เยอรมันนีหรือญ่ีปุนแลว  ระบบการศึกษาของอเมริกามีการกระจายอํานาจ  มีการ
ขับเคลื่อนโดยครูและมีความหลากหลายมากที่สุด 

เด็กอเมริกันเกือบหกลานคนเขาเรียนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเอกชน  
ซึ่งเทากับ  รอยละ  11 ของนักเรียนทั้งหมด  สถาบันเหลานี้ไมไดรับเงินอุดหนุนจากมลรัฐ  
การศึกษาเอกชนที่จัดโดยศาสนจักรคาทอลิกมีประมาณครึ่งหน่ึงของการศึกษาภาคเอกชน
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ทั้งหมด  มีเพียงรอยละ 15  ของโรงเรียนเอกชนที่ดําเนินการโดยมูลนิธิตางๆ  แตโรงเรียน
เอกชนประเภทนี้เปนโรงเรียนที่รัฐบาลกําลังทดลองเรื่องการสงเสริมการศึกษาเอกชน  โดย
เริ่มทําการทดลองตั้งแตทศวรรษที่  1990 

ปจจุบันมีโรงเรียนที่เปดสอนและจัดโปรแกรมการเรียนการสอนใหเลือกไดหลาย
รูปแบบ  โดยเนนความตองการของตลาด  บางแบบคอนขางเปลี่ยนไปจากการจัดการศึกษา
แบบเดิมอยางถอนรากถอนโคน  โรงเรียนเหลานี้เกิดจากนักปฏิรูปการตลาดที่ตองการทําลาย
แกนของระบบการศึกษาของภาครัฐทั้งหมด  สําหรับโรงเรียนอ่ืนๆใชวิธีการนําหลักการตลาด
เขาไปใชในระบบที่มีอยูแลว  ตัวอยางโรงเรียนแบบแรกคือ  การแปรรูปทั้งหมด  (total  
privatisation)  เชน  โรงเรียนระบบสัญญา (charter  school) ไมนานมานี้  วิธีการแบบนี้เร่ิมมี
การผสมผสานกับรูปแบบอ่ืนๆดวย 

โรงเรียนเอกชน 
 โรงเรียนเอกชนแบงออกเปน  9  ประเภท จําแนกประเภทโดยศูนยสถิติการศึกษา

แหงชาติ (NCES)  ในเบื้องตนแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ  คือ  กลุมโรงเรียนคาทอลิก  กลุม
ศาสนาอื่นๆ  และกลุมที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  โดยในกลุมใหญแตละกลุมมีกลุมยอย  อีก  3  กลุม  
กลุมโรงเรียนคาทอลิก  แบงเปน 3 กลุมยอย  ไดแก  โรงเรียนของคณะนักบวช  โรงเรียน
ของสังฆมณฑล  และโรงเรียนของฆราวาส  กลุมโรงเรียนศาสนาอื่นๆ แบงออกเปน  3 กลุม
ยอย  คือ  กลุมคริสตชนดั้งเดิม  กลุมศาสนาหลัก  และกลุมสมาคมโรงเรียนศาสนา  สําหรับ
กลุมที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  แบงออกเปนกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาสามัญทั่วไป  กลุมการศึกษา
พิเศษและกลุมการศึกษาเฉพาะทาง 

ในป 1997  มีโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเอกชนทั้งหมด  27,402  แหง
ในสหรัฐอเมริกา  ซึ่งไมตางจากจํานวน  27,686  แหง  ในป  1995  เทาใดนัก  โรงเรียนเหลานี้
มีความแตกตางกันดานจุดมุงหมายและสาขาวิชาที่สอน  สัดสวนของนักเรียนในโรงเรียน  3  
กลุมใหญ คือ  โรงเรียนกลุมศาสนาอื่นๆ มีรอยละ  48  รองลงมาคือ  กลุมโรงเรียนคาทอลิก  มี
รอยละ  30  และกลุมโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  มีรอยละ22  ในกลุมโรงเรียนคาทอลิกมี
โรงเรียนของคณะนักบวชจํานวนมากที่สุด  รองลงมาคือโรงเรียนของสังฆมณฑล  และโรงเรียน
ของฆราวาส  ตามลําดับ  ในกลุมศาสนาอื่นๆ  โรงเรียนคริสตชนดั้งเดิมมีจํานวนมากที่สุด  
สําหรับโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  โรงเรียนสามัญศึกษามีจํานวนมากที่สุด  รองลงมา  คือ  
โรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามลําดับ 

ตั้งแตป 1989  ซึ่งเปนปที่เร่ิมมีการสํารวจโรงเรียนเอกชนน้ัน  จํานวนนักเรียนใน
โรงเรียนคาทอลิกไดลดลง  ในขณะที่จํานวนนักเรียนโรงเรียนคริสตชนดั้งเดิมและโรงเรียน
ศาสนาหลักมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ในความเปนจริงแลว  โรงเรียนคาทอลิกไมไดมีสัดสวนที่มาก
ที่สุดของโรงเรียนเอกชน (ในป  1969  กลุมโรงเรียนคาทอลิกและกลุมโรงเรียนศาสนาอื่นๆมี
นักเรียนรวมเปนรอยละ  85  ของนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งหมดทั่วประเทศ) 
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นักเรียนโรงเรียนเอกชนเขาเรียนในโรงเรียนที่อยูในตัวเมืองและเปนโรงเรียนขนาด
เล็ก  นักเรียนรอยละ 49 เขาเรียนในโรงเรียนที่อยูในตัวเมืองและรอยละ 47 เขาเรียนในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนนอยกวา 300 คน 

ภูมิภาคที่มีโรงเรียนเอกชนมากที่สุดคือ  ภาคตะวันตกสวนกลาง  รอยละ  27  และ
ภาคใตรอยละ  30  ภูมิภาคที่มีโรงเรียนเอกชนนอยที่สุดคือภาคตะวันตกรอยละ  20  รอยละ  
91ของโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาในระรับประถมศึกษา  โดยรอยละ  61  จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาอยางเดียวและรอยละ  30  จัดการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
สวนที่เหลืออีกรอยละ 9 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเทานั้น  โรงเรียนเอกชนสวนมากรอยละ  82    
เนนการเรียนแบบประถมศึกษา/ มัธยมศึกษาแบบสามัญทั่วไป โปรแกรมอื่นๆ เชน มอนเทซ-
เซอรี่  การศึกษาพิเศษ  อาชีวะ / เทคโนโลยี  เด็กปฐมวัย  และแบบทางเลือก  แตละประเภทมี
จํานวนต่ํากวารอยละ  10  ของโรงเรียนเอกชนทั้งหมด 

การลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ในสหรัฐอเมริกานักเรียนประมาณ 6  ลานคนเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน  ในป  

1995ซึ่งมีจํานวนไมแตกตางจากป  1995  มากนัก  จํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนประมาณ
รอยละ  10ของนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งหมด  ในทางตรงกันขามกับจํานวน
โรงเรียนนั้น  จํานวนนักเรียนในกลุมโรงเยนคาทอลิกมีมากกวานักเรียนในกลุมโรงเรียนศาสนา
อ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  50  และ 35  ตามลําดับ ของการลงทะเบียนภาคเอกชน  การลงทะเบียน
ในกลุมโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  คิดเปนรอยละ  16  ของนักเรียนในภาคเอกชนทั้งหมด  
ซึ่งนอยกวาทั้งโรงเรียนคาทอลิกหรือโรงเรียนศาสนาอื่นๆจํานวนโรงเรียนคาทอลิกที่คิดเปน
ประมาณหนึ่งในสามของโรงเรียนเอกชนมีจํานวนนักเรียนคิดเปนครึ่งหน่ึงของนักเรียนใน
โรงเรียนเอกชนทั้งหมด  ซึ่งเปนตัวชี้วาขนาดโรงเรียนมีความแตกตางกัน  โดยโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีนักเรียนไมถึง  150  คนสวนใหญเปนโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  รอยละ  76  
รองลงมาเปนจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในกลุมโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  รอยละ  76  
รองลงมาเปนจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในกลุมศาสนาอื่นๆ  รอยละ  72  จํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็กของคาทอลิกมีจํานวนนอยที่สุดคือรอยละ  19  รูปแบบการลงทะเบียนสําหรับโรงเรียน
คาทอลิกทั้งสามกลุมสะทอนจํานวนโรงเรียน  นั่นคือ  มีนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนของนักบวช
มากที่สุด  ตามดวยโรงเรียนของสังฆมณฑล  และโรงเยนของฆราวาส ตามลําดับ  ซึ่งแสดงให
เห็นวา  จํานวนนักเรียนไมไดสะทอนจํานวนโรงเรียน  สําหรับกลุมโรงเรียนศาสนาอื่นๆมีการ
ลงทะเบียนเรียนมากที่สุดในกลุมคริสตชนดั้งเดิม  ตามดวยกลุมโรงเรียนศาสนาหลัก  กลุม
สมาคมโรงเรียนศาสนา  สําหรับโรงเรียนไมเกี่ยวกับศาสนานั้น  โรงเรียนปกติมีมากที่สุด  ตาม
ดวยโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

นักเรียนโรงเรียนเอกชนประมาณรอยละ  56  เรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา  
โดยรอยละ 92 เรียนสามัญศึกษา รอยละ 5 เรียนวิชาเฉพาะทาง ที่เหลือเลือกเรียนแบบอ่ืนๆ  
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รอยละ 16  เรียนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  และรอยละ  29  เขาเรียนในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในขณะที่นักเรียนนอยกวารอยละ  5 เขาเรียนใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบอื่นๆ 

นักเรียนโรงเรียนเอกชนประมาณสามในสี่สวนหรือรอยละ 78  เปนคนผิวขาว ที่
เหลือเปน คนผิวดํา คนลาตินอเมริกา คนเชื้อสายอเมริกันอินเดียน/ ชนพ้ืนเมืองอลาสกา และคน
เอเชีย/ ชาวเกาะ แปซิฟก  รอยละ 9, 8 0.5 และ 5  ตามลําดับ  นักเรียนโรงเรียนเอกชนเกือบ
ครึ่งหน่ึงเขาโรงเรียนที่อยูในเมือง  โรงเรียนประมาณรอยละ 40  ตั้งอยูในบริเวณชานเมืองหรือ
เมืองใหญในขณะที่นักเรียนเพียงรอยละ  12 เขาเรียนโรงเรียนในเขตชนบท  

ครูโรงเรียนเอกชน 
ในป  1997  นักเรียนโรงเรียนเอกชนไดรับการสอนโดยครูแบบเต็มเวลาจํานวน

ประมาณ  377,000  คน  ซึ่งเพิ่มจากป  1995 กลุมโรงเรียนคาทอลิก (รอยละ 38)  และกลุม
โรงเรียนศาสนาอื่นๆ (รอยละ 38)  จางครูประมาณเทาเดิม  จํานวนครูในโรงเรียนทั้งสองกลุม
จางครูจํานวนมากกวาโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา  (รอยละ 24)  การจางครูในโรงเรียน
คาทอลิกทั้งสามกลุมสะทอนถึงจํานวนโรงเรียนและนักเรียน  มีครุสอนในโรงเรียนของคณะ
นักบวชจํานวนมากที่สุด ตามดวยโรงเรียนของสังฆมณฑลและโรงเรียนของฆราวาส  สําหรับ
โรงเรียนศาสนาอื่นๆและโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนานั้น  จํานวนครูเต็มเวลาขึ้นอยูกับจํานวน
นักเรียน  สําหรับโรงเรียนศาสนาอื่นๆ  โรงเรียนคริสตชนดั้งเดิมจางครูจํานวนมากที่สุด  ตาม
ดวยโรงเรียนศาสนาหลัก  โรงเรียนของสมาคมศาสนาและสําหรับโรงเรียนที่ไมเกี่ยวกับศาสนา 
โรงเรียนสามัญศึกษามีจํานวนครูมากที่สุด  รองลงมาคือ  โรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียน
การศึกษาพิเศษตามลําดับ ครูจํานวนเกือบครึ่งหน่ึง (รอยละ 48)  สอนโรงเรียนประถมศึกษา  
ครูประมาณหนึ่งในสาม (รอยละ 36)  สอนในโรงเรียนผสมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และประมาณรอยละ  16  สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครูเกือบรอยละ  88  สอนในโรงเรียน
สามัญศึกษา  

การแปรรูปการศึกษา 
การศึกษาในภาครัฐของอเมริกามีการแปรรูปมาเปนเวลาหลายทศวรรษแลว  เร่ิม

จากการที่ผูคาขายเขาไปดําเนินการขายหนังสือเรียนและหนังสือที่ใชประกอบการเรียนใหแกเขต
การศึกษา และใหกับโรงเรียน  การขนสงในโรงเรียนรัฐสวนใหญและในเขตการศึกษาหลายเขต
ดําเนินการโดยเอกชน  รวมทั้งการใหบรกิารดานอาหาร  นอกเหนือจากบริการเหลานี้  เขต
การศึกษาและโรงเรียนยังทําสัญญากับองคกรเอกชนในดานการรักษาความปลอดภัย  การสอน
พิเศษ  และการสนับสนุนดานเทคโนโลย ี อยางไรก็ตามในปลายทศวรรษ  1980  บริษัทเอกชน  
เชน  บรษิัทเอ็ดดูเคชั่นอัลเทอรเนทีฟส  (Education  Alternatives)ไดเร่ิมทําสัญญากับเขตการ 
ศกึษาเพื่อดําเนินกิจการโรงเรียนที่สังกัดเขตการศึกษา  ประโยชนสวนหนึ่งของการขยายการ
แปรรูปคือ  นักลงทุนเริ่มใหความสําคัญตอตลาดดานการศึกษา  คําที่ใชเรียกบรษิทัที่ดําเนินการ
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โรงเรียนคือ  องคกรจัดการศึกษา ( education  management  organization, EMO)  บริษทั
มุงเนนกําไรมีรายไดจากการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัถึงระดับมัธยมศึกษาสามหมื่นลาน
ดอลลารอเมริกาตอป 

ปจจุบันยังไมมีดัชนีที่นาเชื่อถือเกี่ยวกับการเติบโตของตลาดการศึกษาเพื่อกําไร 
“อุตสาหกรรมการศึกษา” ( The  Education  Industry)  ไดมีการตีพิมพ  รายงานอุตสาหกรรม
ทางดานการศึกษา  รายงานฉบับน้ีระบุวา  ผลผลิตดานการศึกษาคิดเปนรอยละ  9 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมแหงชาติ ในรายงานยังระบุวามีองคกรที่จัดการศึกษา(EMOs) 25 แหง อยูใน 
ตลาดหุน  มูลคาหุนของบริษัทเหลานี้เพ่ิมขึ้นรอยละ  65  ในป  1995  ในเดือนกุมภาพันธ  
1996  บริษัทเลหแมน  บราเธอรส ( Lehmen  Brothers)  ซึ่งเปนบริษัทนายหนาขนาดใหญเปน
ผูสนับสนุนการประชุมสําหรับบริษัทที่ทําธุรกิจดานการศึกษาและการลงทุนทางดานการศึกษา
เพ่ือใหมีการศึกษาโอกาสการลงทุนทางดานการศึกษา  องคกรจัดการศึกษาที่เปนที่รูจักอยาง
กวางขวางที่สุด  คือ  บริษัทเอ็ดดูเคชั่น  อัลเทอรเนทีฟ  ในป  1992  ระบบโรงเรียนเมืองบัล
ติมอร  (Baltimore  City  School  System)  ไดวาจางบริษัทดังกลาวใหดําเนินการโรงเรียน
จํานวนหนึ่ง  ปลายป  1995  สัญญาฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยเทศบาลเมืองบัลติมอร  การยกเลิก
เกิดจากสาเหตุหลักคือ  ระบบโรงเรียนเมืองบัลติมอรเห็นวาบริษัทลมเหลวในการเพิ่มคะแนน
สอนมาตรฐานเฉลี่ยของนักศึกษาตามมาตรฐานที่ตกลงไว  เปนเรื่องนาแปลกใจที่บริษัทเอ็ด
ดูเคชั่น  อัลเทอรเนทีฟ  ใชงบประมาณเพียงรอยละ  48  ในการจางพนักงานดานการสอน  เม่ือ
เปรียบเทียบกับรอยละ65  ของโรงเรียนรัฐในเมืองบัลติมอรทั้งหมด  บริษัทเอ็ดดูเคชั่น  อัลเทอร
เนทีฟยังทําสัญญากับเมืองฮารทฟอรด  ซึ่งอยูในมลรัฐคอนเนคติคัท  ในกรณีนี้  บริษัทเอ็ด
ดูเคชั่น  อัลเทอรเนทีฟตกลงบริหารจัดการนักเรียนของเมืองทั้งหมด  24,000คน  รวมทั้งระบบ
โรงเรียนเปนเวลา  5  ป  มูลคาสองรอยลานดอลลาหสหรัฐเทศบาลเมืองฮารทฟอรด  ยกเลิก
สัญญาในป 1996ทําใหบริษัทเอ็ดดูเคชั่น  อัลเทอรเนทีฟตองเปนหนี้จํานวน  5.5  ลานดอลลาห
อเมริกา  และเปนอีกครั้งหนึ่งที่มีการยกเลิกสัญญาเพราะการไรประสิทธิภาพของบริษัทเอ็ด
ดูเคชั่น  อัลเทอรเนทีฟในการเพิ่มมาตรฐานวิชาการและการพัฒนานักเรียน 

องคกรจัดการศึกษาอีกองคกรหนึ่งที่มีชื่อเสียงไดแก  บริษัทเอดิสัน  โปรเจคท 
(Edison Project)  บริษัทนี้เปนสวนหนึ่งของบริษัทวิทเทิล  คอมมูนิเคชั่น (Whittle  
Communications) ที่มีชื่อเสียงในธุรกิจทํากําไรดานการศึกษา  โดยการขายโทรทัศนที่ใชใน
หองเรียนใหกับโรงเรียนตางๆแรกเริ่มนั้น  บริษัทเอดิสัน   โปรเจคท วางแผนเปดโรงเรียน
เอกชนหนึ่งพันแหงเพ่ือแขงกับโรงเรียนรัฐบาล  แตภายหลังบริษัทวิทเทิล  คอมมูนิเคชั่น  
ประสบปญหาการเงินครั้งใหญจึงทําใหของเขตการปฏิบัติการถูกลดลง  ปจจุบัน  บริษัทเอดิสัน   
โปรเจคบริหารการจัดการโรงเรียนหลายแหงในแถบภาคกลางฝงตะวันตกและมลรัฐแมซซาซู
เซส  ขณะนี้ยังเปนการเร็วเกินไปที่จะสรุปวาโรงเรียนที่ดําเนินการโดยบริษัทเอดิสัน   โปรเจค
สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม  ในสวนขององคกรจัด
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การศึกษาอื่น (EMOs) ที่พยายามเพิ่มสวนแบงของตลาดดานการศึกษา  ไดแก  บริษัทอัล
เทอเนทพบลิคสคูล  บริษัทโนเบิลเอ็ดดูเคชั่นไดนามิค  บริษัทซิลเวี่ยนเลิรนน่ิง  ซิสเต็ม  และ
บริษัทอีดูเวนเจอร  โดยสวนใหญแลวบริษัทดังกลาวขายอุปกรณการศึกษาที่ยังไมไดรับการ
ทดสอบ  อีกทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทเหลานี้อยางเปนระบบเพียงเล็กนอย 

โรงเรียนระบบสัญญา (Charter  Schools)   
การปฏิรูปที่เนนกลไกการตลาดอีกอยางหน่ึงคือ  โรงเรียนระบบสัญญาภายใต

แนวคิดเรื่องโรงเรียนระบบสัญญานี้จึงเกิดขึ้น  การทําสัญญาหรือขอตกลงระหวางกลุมบุคคลที่
ตองการดําเนินกิจการโรงเรียนและผูมีอํานาจอนุญาต  ซึ่งปกติแลวไดแก  เขตพื้นที่การศึกษา
หรือมลรัฐ  โดยกลุมครู  ผูปกครองและสมาชิกชุมชนที่มีแนวคิดและมีความสนใจดานการศึกษา
ที่คลายกันสามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะสมัครและดําเนินการเปดโรงเรียนระบบสัญญา  ทั้งนี้
คณะผูกอตั้งโรงเรียนยินดีที่จะรับผิดชอบผลการดําเนินการใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดใน
ขอตกลงหรือสัญญา  แมวาจะมีหลายเหตุจูงใจในการจัดใหมีโรงเรียนประเภทนี้  แตจุดประสงค
หลักคือ  การเปนอิสระจากระบบราชการในโรงเรียนและเปนอิสระจากการควบคุมภายนอกอื่นๆ  
โดยความหวังที่จะกระตุนการศึกษาแนวใหม 

หัวใจของแนวคิดที่จัดใหมีโรงเรียนประเภทนี้คือ  การมีอิสรภาพในการบริหาร
จัดการดวยตนเองและความรับผิดชอบตอสัญญา (Charter)  ที่ทําไวตั้งแตป  1991  มี 38 มลรัฐ
ที่ไดอนุญาตใหมีการกอตั้งโรงเรียนประเภทนี้ 

โรงเรียนประเภทนี้เปนการประสมประสานระหวางความเปนโรงเรียนรัฐที่ตอง
รับผิดชอบตอมลรัฐและการใชการตลาดเพื่อดึงดูดนักเรียน  ในขณะนี้ยังไมสามารถบอกไดวา
โรงเรียนระบบสัญญามีประสิทธิภาพทางดานการศึกษาสูงกวาโรงเรียนของรัฐบาลหรือไม  
ปจจุบันโรงเรียนประเภทนี้เปนที่นิยมในกลุมผูออกกฎหมาย  เพราะทําใหพวกเขามีโอกาส
สงเสริมการปฏิรูปการศึกษา  โดยนําคุณลักษณะของการตลาดมาใชในโรงเรียนรัฐไดอยาง
ปลอดภัย  แนวคิดเรื่องโรงเรียนระบบสัญญานี้มีหลายรูปแบบ  เชน  โรงเรียนแบบทําสัญญา
(contract  schools)  โรงเรียนตนแบบ (model  schools) โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัย  (university – supported  schools) และโรงเรียนแบบดั้งเดิม ( traditional  
magnet  school) 

 
สหราชอาณาจักร (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549 : 55-61) 
โรงเรียนในสหราชอาณาจักรมีหลายประเภทและความแตกตางกันในระหวางแควน

ตางๆ ของ สหราชอาณาจักร  ในแควนอังกฤษไดมีการปรับปรุงประเภทการศึกษาใหม  โดย
กฎหมายกําหนดกรอบและมาตรฐานในโรงเรียนป  1988 (School  Standard  and  
Framework  Act  1998)  ตั้งแตวันที่ 1  กันยายน  1999  แบงประเภทของโรงเรียนดังตอไปน้ี  
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1. โรงเรียนชุมชน  (community  schools) 
2. โรงเรียนมูลนิธิ  (foundation  schools) 
3. โรงเรียนอาสาสมัคร  (voluntary  schools) 

  3.1  โรงเรียนที่ไดรับความชวยเหลือแบบอาสาสมัคร  voluntary  aided  schools) 
  3.2  โรงเรียนที่ถูกควบคุมแบบอาสาสมัคร  (voluntary controlled  schools) 

4. โรงเรียนชุมชนแบบพิเศษ  (community  special  schools) 
5. โรงเรียนมูลนิธิแบบพิเศษ  ( foundation special schools) 
6. โรงเรียนอิสระ  (independent  schools) 
มีเพียงโรงเรียนอิสระเทานั้นที่นับวาเปนโรงเรียนเอกชนที่แทจริง  บางคนอาจจะ

เรียกโรงเรียนอิสระวาเปนโรงเรียนที่รัฐไมไดใหความชวยเหลือ  (non- maintained  schools)  
สําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทอื่นๆที่แมจะมีความแตกตางกันดานความเปนเจาของและการ
บริหารจัดการ  แตก็ยังมีรูปแบบที่มีความเปนสวนหนึ่งของภาครัฐ  จึงมีการเรียกโรงเรียนเหลานี้
วา  เปนโรงเรียนที่รับความชวยเหลือจากรัฐ  (maintained  schools) 

โรงเรียนเอกชนในอดีตคือ  โรงเรียนจังหวัด (country  schools) สวนใหญแลว
จัดตั้งโดยเขตพื้นที่การศึกษาที่ดินของโรงเรียนเปนของเขตพื้นที่การศึกษา (local  education  
authorities)และไดรับเงินอุดหนุนจากเขตพื้นที่การศึกษา   

โรงเรียนมูลนิธิในอดีตคือ  โรงเรียนที่ไดรับเงินชวยเหลือจากรัฐ ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการกอตั้งโรงเรียน  เชน  ศาสนจักรอังกฤษ  หรือศาสนจักร
คาทอลิก  โรงเรียนทั้งสองประเภทนี้ไดรับเงินอุดหนุนทั้งหมด  แตโรงเรียนอาสาสมัครตองออก
เงินสมทบอีกรอยละ  15  ของคาใชจายทั้งหมดในโรงเรียน   

โรงเรียนทุกประเภทมีความเปนอิสระสูง  โดยสภาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่
ไดรับความชวยเหลือแบบอาสาสมัครและโรงเรียนมูลนิธิมีภาระความรับผิดชอบสูงกวา
กรรมการบริหารโรงเรียนชุมชนและโรงเรียนที่ถูกควบคุมแบบอาสาสมัคร  องคประกอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความแตกตางกันไปตามประเภทของโรงเรียน  โดยโรงเรียนที่
ถูกควบคุมแบบอาสาสมัคร  โรงเรียนที่ไดรับความชวยเหลือแบบอาสาสมัคร  และโรงเรียน
มูลนิธิ  ตองมีตัวแทนของมูลนิธิหรือตัวแทนของคณะกรรมการกอตั้งโรงเรียนดวย  เพ่ือใหแนใจ
วาโรงเรียนมีการรักษาและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของโรงเรียนไว  ตัวแทนของมูลนิธิหรือ
ตัวแทนคณะผูกอตั้งโรงเรียนจะตองมีจํานวนมากกวากรรมการที่มาจากสวนอ่ืนๆ 

ในแควนไอรแลนดเหนือมีการแบงโรงเรียนออกเปน  5  ประเภท  คือ 
1. โรงเรียนควบคุม  (controlled  schools) 
2. โรงเรียนบูรณาการแบบควบคุม  (controlled  integrated  schools) 
3. โรงเรียนบูรณาการแบบไดรับเงินสนับสนุน (grant- maintained  integrated   

schools) 
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4. โรงเรียนแกรมมาแบบอาสาสมัคร (voluntary  grammar  schools) 
5. โรงเรียนอิสระ  (independent  schools) 
ในแควนอังกฤษมีเพียงโรงเรียนอิสระที่จัดเปนโรงเรียนเอกชน  สงโรงเรียน

ประเภทอ่ืนไดรับ”ความชวยเหลือทางการเงิน”จากภาครัฐ  จึงถือวาโรงเรียนเอกชนยังเปนสวน
หนึ่งของภาครัฐ 

ในแควนอังกฤษและเวลส  กฎหมายการศึกษาในป  1996 ( Education  Act  
1996) ซึ่งมีใชบังคับแทนกฎหมายการศึกษา  1994  กําหนดนิยามวา  โรงเรียนอิสระหมายถึง 
“โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา  ที่ใหการศึกษาแกนักเรียนตั้งแต 5  คน  ขึ้นไป  โดย
นักเรียนอาจมีอายุมากกวาหรือนอยกวา 5  ขวบก็ไดและไมใชโรงเรียนที่อยูภายใตการดูแลของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา…” 

โรงเรียนอิสระสวนใหญไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  แตมีรายไดจากการเก็บคาเลา
เรียนการระดมทุนและเงินบริจาค  รัฐไมแทรกแซงเรื่องการกําหนดคาเลาเรียน  ดังนั้นคาเลา
เรียนในโรงเรียนอิสระจึงมีความแตกตางกัน  ทั้งน้ี  รัฐไดยกเลิกแผนชวยเหลือจากรัฐ (Assistant  
Places Scheme) ที่ใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูปกครองเพื่อใหสามารถสงบุตรหลานเขา
เรียนในโรงเรียนที่ตองเสียคาเลาเรียน  โดยยกเลิกตั้งแต 1997  หลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล 

โรงเรียนเตรียมความพรอมเปนโรงเรียนอิสระที่เตรียมนักเรียนอายุ  7-12  ป หรือ  
13 ป  เพ่ือเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา(senior  schools) (12 ป  หรือ  13 – 18 ป )  
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนปฐมวัย (pre – preparatory  schools) ที่รับนักเรียนอายุต่ํากวาเจ็ดหรือ
แปดป  โรงเรียนอิสระรับนักเรียนกลุมอายุเดียวกับรัฐบาล  นั่นคือ  3-5 ป 5-11 ป และ 11 -18 ป  

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจําเมือง (CTCs) และวิทยาลัยประจําเมืองสําหรับเทคโนโลยี
ทางดานศิลปะ (CCTAs) จัดอยูในประเภทโรงเรียนอิสระดวย โรงเรียนประเภทนี้มีทีม่าจากกฎหมาย
ปฏิรูปการศึกษาป  1988  และกฎหมายการศึกษาป  1996  โดยกฎหมายป  1988  กําหนดให
มีวิทยาลัยเทคโนโลยีประจําเมืองในบริเวณชานเมืองสําหรับนักเรียนทุกคนที่มีอายุระหวาง 11-19 ป  
ปจจุบันมีวิทยาลัยประเภทนี ้ 15 แหง  ซึ่งรวมวิทยาลัยประจําเมืองสําหรับการศึกษาเทคโนโลยี
ทางดานศิลปะในกรุงลอนดอนตอนใตดวย  ซึ่งเรียกโดยรวมวา  วิทยาลัยเทคโนโลยีประจําเมือง 
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนอิสระจํานวนหนึง่ที่รับนักเรียนที่มีความตองการทางการศกึษาแบบพิเศษ
หรือเกือบทั้งหมด  

โรงเรียนอิสระที่ตั้งอยูในแควนอังกฤษตองจดทะเบียนกับกระทรวงศกึษาธิการและ
การจางงาน (Department  of Education and employment ) ของแควนอังกฤษ  โรงเรียนอิสระ
ในแควน สก็อตแลนดจดทะเบียนกับ  Scottish  Executive  Education  Department  โรงเรียน
อิสระในแควนเวลสจดทะเบยีนกับ  Wales  Education  Department  โรงเรียนอิสระในแควน
ไอรแลนดเหนือจดทะเบียนกับ  Department  of  Education ของไอรแลนดเหนือ  โรงเรียน
เหลานี้ตองมีสถานที่ ที่พัก  การเรียนการสอนและบคุลากรที่ไดมาตรฐาน  โรงเรียนอิสระที่เปน
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โรงเรียนประจํามีขอกําหนดเพิ่มเติม  โรงเรียนตองบนัทึกการลงทะเบียนและการเขาเรียนของ
นักเรียน  และตองทํารายงานประจําปสงกระทรวงการศึกษาของแตละแควน  รวมทั้งสถติิและ
ขอมูลอ่ืนๆของโรงเรียนดวย 

โรงเรียนที่ไมไดอยูในการควบคุมดูแลของรัฐ  ไดแก  โรงเรียนในแควนอังกฤษที่
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีประจําแควน (Secretary of State)  ใหเปนโรงเรียนพิเศษที่ไมไดอยู
ภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ  แตคิดคาเลาเรียนแบบไมคิดกําไร  โรงเรียนแบบน้ีสวนใหญ
ดําเนินการโดยองคกรการกุศลหรือมูลนิธิ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจําเมืองไมตองจดทะเบียนเหมือนโรงเรียนอิสระอ่ืนๆแตทํา
ขอตกลงเฉพาะกับรัฐมนตรีประจําแควนเทานั้น  อยางไรก็ตาม  วิทยาลัยตองมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดในมาตรา 482 ของกฎหมายการศึกษาป 1996 ดังนี้ 

1. ตองอยูในบริเวณตัวเมือง 
2. ตองใหการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน  ที่มีอายุ 

ตั้งแต 11 ป  ขึ้นไปและเปนผูที่พักอาศัยอยูบริเวณที่อยูใกลที่ตั้งโรงเรียน 
3. ตองมีหลักสูตรกวางๆ  โดยเนนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ในกรณีที่เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีประจําเมืองนั้น  หลักสูตรควรรวมการใชเทคโนโลยีดานการ
สรางสรรคและงานศิลปะ 

4. หามเก็บคาเลาเรียน 
โรงเรียนอิสระยกเวนวิทยาลยัเทคโนโลยีประจําเมือง  มีรายไดจากการเก็บคาเลา

เรียนจากผูปกครองหรือจากเงินบริจาคหรอืจากผูอุปถัมภโรงเรียน  ในปจจุบัน  ในแควนอังกฤษ
และแควนเวลสภายใตขอตกลงวาดวยการเปลี่ยนแปลงนั้น  ทําใหมีนักเรียนจํานวนหนึ่งไดรับคา
เลาเรียนทั้งหมดหรือบางสวนจากรัฐบาล (ขึ้นอยูกับรายไดของผูปกครอง)  โครงการนี้เริ่มในป 
1981 ภายใตบทบัญญัตขิองกฎหมายการศึกษาป 1980 แตเริ่มมีการยกเลิกโครงการดังกลาว 
ในป 1997 

โรงเรียนจํานวนมากใชการเก็บคาเลาเรียนแบบ  composition  fee  โดยการเก็บ
เงินลวงหนาจํานวนหนึ่ง  และชวยลดตนทุนโดยรวมของคาเลาเรียนในอนาคต  นอกจากนี้  ยังมี
แผนเงินกอน (lump sum plan) แผนเงินออมปกติ (regular saving plan) สําหรับผูปกครองที่
ตองการจายคาเลาเรียนที่จําเปนตองจายในอนาคต  

คาเลาเรียนในโรงเรียนอิสระมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับวาโรงเรียนสอนนักเรียน
อายุเทาใด  เปนโรงเรียนประจําหรือไมและบางครั้งขึ้นอยูกับที่ตั้งของโรงเรียนดวย  คาเลาเรียน
ของเดือนกันยายนป  1999  เปนดังนี้ 

 โรงเรียนปฐมวัย ( อายุ 2-7 ป)       700  - 1,200  ปอนด 
 โรงเรียนประถมศึกษา (อายุ 7-13 ป)   1,200 - 2,500  ปอนด ( โรงเรียนไปกลับ) 

        2,500 - 4,000  ปอนด  (โรงเรียนประจํา) 
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 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ( อายุ 11/13 – 18 ป) 

      1,600-2,900 ปอนด (โรงเรียนหญิงไป-กลับ) 
      2,900-5,000 ปอนด (โรงเรียนหญิงประจํา) 
      1,600-5,000 ปอนด (โรงเรียนชายไป-กลับ) 
        3,100-5,000 ปอนด (โรงเรียนชายประจํา) 

แหลงที่มา : ศูนยการศึกษาและการทองเที่ยวไอซิส ( Isis) (1999) 
  

คาธรรมเนียมพิเศษ (extras) เปนคาเลาเรียนพื้นฐานประจําภาคเรียน  ปกติ
โรงเรียนเกือบทั้งหมดเพิ่มคาธรรมเนียมพิเศษปละครั้งในเดือนกันยายน  โรงเรียนไปกลับ
จํานวนมากรวมคาอาหารกลางวันในคาเลาเรียนพ้ืนฐานดวย  คาธรรมเนียมพิเศษสามารถเก็บ
เพ่ิมเติมในคาเลาเรียน (อาจเปนรอยละ 10)ขึ้นอยูกิจกรรมของโรงเรียน 

คาชุดนักเรียนสามารถเปนตนทุนหลัก (substantial cost) ในโรงเรียนจํานวนมากมี
การจัดจําหนายของมือสอง  เชน  ชุดนักเรียนและเสื้อผาอ่ืนๆ   

โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวนมาก  และโรงเรียนประถมศึกษาบางโรงให
ทุนการศึกษาแกนักเรียนเพ่ือดึงดูดนักเรียนที่เรียนเกงและมีความสามารถมาเขาเรียนใน
โรงเรียน  โรงเรียนเหลานี้จะมอบทุนการศึกษาภายหลังจากการตรวจสอบ  สวนใหญเปนทุน
ดานวิชาการ  ดนตรี  หรือศิลปะ  จํานวนเงินทุนการศึกษาแตกตางกันไป  แตนับเปนจํานวนไม
นอยเม่ือเทียบกับคาเลาเรียนทั้งหมด 

โรงเรียนจํานวนมากยังมีเงินชวยเหลือดานการศึกษา (bursary)  เพ่ือจายคาเลา
เรียนใหกับนักเรียน  ซึ่งมักมีการมอบใหลังจาการสํารวจคาเฉลี่ยของรายไดของครอบครัวแลว  
ทุนการศึกษาประเภทนี้ไมขึ้นอยูกับผลการศึกษา 

บางโรงเรียนมีการใหเงินอุดหนุน  บุตร ธิดา ของศาสนาจารย ครูและคนที่อยูใน
กองทัพ  บางโรงเรียนใหความชวยเหลือบุตรธิดาของศิษยเกา  เด็กที่มาจากครอบครัวที่มี
ผูปกครองมีบุตรคนเดียวและลูกกําพรา หรือลดคาธรรมเนียมการเรียนใหนองของผูที่เรียนอยูใน
โรงเรียนแลว 

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจําเมืองดําเนินการโดยเจาของหรือผูสนับสนุนโรงเรียน  
โดยการทําขอตกลงกับรัฐมนตรีประจําแควน  ผูอุดหนุนตองใหเงินอุดหนุนคากอสรางอาคารและ
คาอุปกรณตางๆ กระทรวงศึกษาธิการและการจางงานใหเงินอุดหนุนรายปในระดับที่ใกลเคียงกับ
โรงเรียนของรัฐ เพ่ือใหโรงเรียนใชในการดําเนินการรวมถึงเปนคาจางบุคลากร  คาโสหุย (over- 
head cost)  คาซอมแซมและบํารุงรักษา  คาประกัน  คาอุปกรณและการพัฒนาบุคลากร 

เง่ือนไขการวาจางครูในภาคเอกชนกําหนดโดยผูอํานวยการโรงเรียน  โดยจะอิง
หรือไมอิงเง่ือนไขที่ใชกับครูภาครัฐก็ได  ปกติแลวแมวาระดับเงินเดือนจะใกลเคียงกับครูใน
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ภาครัฐแตอาจสูงหรือต่ํากวาก็ได  เทาที่ทราบโดยทั่วไปแลววาครูในโรงเรียนอิสระตองทํางานที่
เปนกิจกรรมนอกหลักสูตรดวย  ดังน้ัน  โรงเรียนอาจจะระบุเร่ืองนี้ไวอยางชัดเจนในสัญญาจางก็
ได  โดยเฉพาะกรณีของโรงเรียนประจํา  ในแควนอังกฤษหรือเวลส  ครูโรงเรียนอิสระไมตองมี
ใบประกอบวิชาชีพครู (OTS)  รวมทั้งในไอรแลนดเหนือดวย  แตภายใตเง่ือนไขของขอตกลง
ทางการเงินน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีมักจางครูที่มีคุณสมบัติในการเปนครูอยูแลว 

สภาโรงเรียนอิสระ (ISC) เปนตัวแทนของสมาคมโรงเรียนอิสระ  8  สมาคม ใน
สหราชอาณาจักร  มีจํานวนโรงเรียนอิสระทั้งหมาด 2, 390  แหง  โรงเรียนที่เขารวมเปนสมาชิก
ของสภาโรงเรียนอิสระ  มีประมาณ 1,300  แหง  โรงเรียนเหลานี้มีนักเรียนรอยละ  80  ของ
นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน 

ในป 2000  จํานวนนักเรียนโรงเรียนอิสระเพิ่มขึ้นติดตอกันเปนปที่หา  แมวา 
โรงเรียนจํานวนเกือบ  7,000 แหงไมไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การที่มีจํานวนนักเรียน
เพ่ิมขึ้นในโรงเรียนอิสระนี้  หมายถึงจํานวนนักเรียนในโรงเรียนของรัฐลดลงไปตามสัดสวน  โดย
ทิศทางนี้นาจะเปนไปอยางตอเน่ือง  ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณวาคาเลาเรียนจะเพิ่มขึ้น
มากกวาสองเทาตมอัตราเงินเฟอในป 200  อีกเหตุผลหน่ึงที่การเขาเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาอิสระเพิ่มขึ้นคือ  ผูปกครองที่สงลูกเขาเรียนในโรงเรียนเด็กเล็กเอกชนตัดสินใจให
เด็กเรียนในภาคเอกชนตอไป 

ในป  1999  คาเลาเรียนโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ  6.3  และจะเพิ่มขึ้นอีกอยาง
แนนอนในป 2000  เพราะโรงเรียนตองเก็บเงินเพ่ิมสําหรับการจางครูใหเทากันกับการเพิ่ม
เงินเดือนของครูในโรงเรียนรัฐ  การเพิ่มคาเลาเรียนในป  1999  ชวยใหมีทุนการศึกษามากขึ้น  
แตเงินยังนําไปใชในการสรางอาคารใหม  รวมถึงการซื้ออุปกรณใหมดวย  โรงเรียน 1 ,280  
แหงที่สมัครเขารวมบริการขอมูลโรงเรียนอิสระใชเงิน  369  ลานปอนด  หรือ  767  ลานปอนด
ตอนักเรียนหนึ่งคนซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 17.4 จากสถิติในป 1998 การลงทะเบียนของเด็กอายุหาขวบ
เพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือรอยละ  5.8 

การเพิ่มขึ้นของนักเรียนตางประเทศเกือบรอยละ  10  ชวยพลิกสถานการณการ
ลดลงจํานวนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยสองในสามของนักเรียนตางประเทศมาจาก
ประเทศฮองกงและทวีปยุโรป  ในขณะที่นักเรียน  464  คนมาจากประเทศจีน 
 
การพัฒนาของการศึกษาเอกชนในประเทศไทย   

การศึกษาเอกชนเปนสิ่งที่ควบคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด ถาจะกลาวเนนถึง
การศึกษา ในระบบโรงเรียนแลว  พบวา  โรงเรียนเอกชนมีขึ้นกอนการศึกษาในระบบของรัฐ  
คือ  มีตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  (พ.ศ. 2199 - 2231)และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  
เร่ิมมีในตนสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2394 - 2411)  โดยในสองระยะ
ดังกลาวมีบุคคลเขามาเผยแผคริสตศาสนา  แมจะเนนการเผยแผศาสนาแตก็ใหการศึกษา
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ความรูไปดวยโดยที่ประชาชนสนใจนอย  แตผูนําในระดับสูงสนใจมากและเห็นความจําเปนที่
ตองแสวงหาความรูและวิทยาการทันสมัยตางๆ  ดังน้ันการศึกษาเอกชนในระบบโรงเรียนจึงมี
ผลกระทบตอการปฏิรูปการศึกษาของรับไมมากก็นอยประจวบกับในครึ่งแรกของพระพุทธ
ศตวรรษที่  25  การคุกคามของจักรวรรดินิยมที่มีตอประเทศไทยเปนไปอยางรุนแรง  ความ
ตองการผูรูภาษาและวิทยาการตะวันตกจึงเปนความตองการที่สําคัญอยางเรงดวนตอการ
ปรับตัวและความอยูรอดของประเทศ 

วุฒิชัย  มูลศลิป (2532) ไดแบงพัฒนาการของการศึกษาเอกชนในระยะประมาณ  
150  ป เปน  5  ระยะ  คือ 

ระยะที่  1  ความเปนอิสระของการศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2395-2461) คือ  นับตั้งแต
กอนตั้งโรงเรียนซ่ึงในปจจุบันคือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลัย  จนถึงการประกาศ
พระราชบัญญตัิ โรงเรียนราษฎรฉบบัที่ 1 ในชวงนี้โรงเรียนเอกชนสามารถดําเนินการไดโดยไม
มีการควบคุม  การที่รัฐไมไดดําเนินการควบคุมโรงเรียนเอกชนก็เพ่ือเปนเหตุผลทางการเมือง
ระหวางประเทศที่ประเทศตะวันตกกําลงัขยายอํานาจทางการเมืองหรือยุคจักวรรดินิยมน่ันเอง  
ในชวงนี้การตัง้โรงเรียนของรัฐ  การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนของไทยและการตั้งโรงเรียนโดย
เจานายชั้นสูง เชน  การกอตั้งโรงเรียนราชินี (พ.ศ. 2447)   โรงเรียนวชิราวธุวทิยาลัย (พ.ศ. 
2453) เปนตน    เพ่ือปองกันไมใหบุตรหลานไปเขาโรงเรียนของสาํนักทางคริสตศาสนาในปลาย
สมัยรัชกาลที ่  5  มีโรงเรียนเอกชนประเภทใหมเกิดขึ้น คือ  โรงเรียนจีน  ซึ่งโรงเรียนฮ่ัวเอียะ 
(พ.ศ. 2451)  เปนโรงเรียนจีนแหงแรก  และตอมมามีโรงเรียนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  อีกทั้ง
โรงเรียนจีนไดทําหนาที่นอกจากการใหการศึกษาแลว  ยังทําหนาที่เผยแพรอุดมกการณทาง
การเมืองที่ไมสอดคลองกับระบบการเมืองไทย  จนกอใหเกิด “กบฏ  ร.ศ. 130” ( พ.ศ. 2454)    
ดังนั้นโรงเรียนจีนจึงเปนแหลงสรางสมและเพิ่มพูนปญญาทางการเมือง  และไมสอดคลองกับ
นโยบายของรชักาลที่  6  ที่มุงจะปรับเปลี่ยนคนจีนใหเปนคนไทย  ซึ่งในขณะนั้นมีโรงเรียน
เอกชนทั้งหมด  127  โรง  นักเรียน  9,482  คน 

ระยะที่  2  การควบคุมโรงเรียนเอกชน (พ.ศ.2461-2480)  ในระยะนี้รัฐบาลไดออก
พระราชบัญญตัิโรงเรียนราษฎร  2  ฉบบั คือ ฉบับ พ.ศ. 2461  และ  พ.ศ. 2479  สาเหตุสําคญั
ก็มุงควบคุม กิจการของโรงเรียนจีนเปนหลัก  อยางไรก็ดีแมจะเขมงวด เชน  ครูใหญตองมีวฒิุ
ทางครู  ครทูี่สอนตองมีความรูภาษาไทย  ตองสอนภาษาไทยและปลูกฝงความเปนพลเมืองดี  
จงรักภักดีตอชาติ  กระทรวงศึกษาธกิารเปนผูตรวจแบบเรียนวามีความเหมาะสม สมควรใช
หรือไม เปนตน ก็ยังมีโรงเรียนราษฎรทีล่ะเมิดพระราชบัญญัติโดยสอนลัทธทิางการเมือง  ทาํให
เกิดปญหาตองมีการปดโรงเรียน  ครูถูกจับกุม  ทําใหเกิดผลทั้งดานบวกและดานลบ  รัฐบาล
ประเทศจึงจีนแสดงการคัดคานในการดําเนินการที่เขมแข็งของไทยตอโรงเรียนจีนและการปลอย
ใหโรงเรียนของคริสตศาสนาที่ไมยุงเกี่ยวกบีการเมืองมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขต รฐับาลในระยะนัน้
จึงประกาศพระราชบญัญัติโรงเรยีนราษฎรฉบบัที ่2 พ.ศ.2479  โดยเนนย้ําวาถาโรงเรียนเอกชนใด
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สอนลัทธทิางการเมืองจะตองถูกปด  ในระยะนี้มีการประกาศ ใชพระราชบัญญตัิประถมศึกษา  
(พ.ศ. 2464)  ซึ่งบังคับกลุบตุรกุลธิดาทั้งหลายตองเขารับการศึกษาอยางนอย  4 ป  มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร  และนโยบายการขยายการศึกษาใหเรว็ยิ่งขึ้น  เพ่ือ
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย ในชวง 19 ปของระยะที่ 2 นี้มีจํานวนโรงเรียนราษฎร
เพ่ิมขึ้นเปน  1,230 โรง  นักเรียน  100,809  คน ใน พ.ศ. 2480  หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 10 เทา  
เม่ือเปรียบเทยีบกับป  2461 

ระยะที่ 3  ความเฟองฟูของการศึกษาเอกชน  (พ.ศ.  2480 – 2530)  โดยที่รัฐบาล
เริ่มการอุดหนุน การรับรองวิทยฐานะและมีนโยบายเดนชัดใหเอกชนรวมรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาของบานเมืองเพิ่มขึ้นในระยะนี้ โรงเรียนเอกชนขยายตัวอยางมาก กลาวคือ ในป  
2503  มีโรงเรียนราษฎร  2,587 โรงเรียน  นักเรียน 683,860  คน  อยางไรก็ดี  ในระยะนี้ก็มี
ปญหาเกี่ยวกับโรงเรียนจีน  โดยรัฐบาลตองออกพระราชบัญญัติใหมในป  พ.ศ.  2495  ที่
กําหนดใหครูใหญและผูจัดการตองเปนคนที่มีสัญชาติไทย 

ระยะที่  4  การหยุดชะงักและการขยายตัวของโรงเรียนเอกชน (พ.ศ.  2507- 
2518)  ดวยรัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปน 7 ป ทําใหโรงเรียนของรัฐขยายตัวอยาง
มาก อันมีผล กระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน  แตดวยรัฐบาลไมสามารถ
ดําเนินงานตามเปาหมายไดเพราะปญหาดานงบประมาณและการขาดแคลนครู  ตลอดจนอาคาร
สถานที่รัฐจึงมีนโยบายใหเอกชนเขามารวมดําเนินการมากขึ้น  จึงทําใหโรงเรียนเอกชนขยายตัว
ใหญ  ใน  พ.ศ. 2518  จํานวนนักเรียนเอกชนเปรียบเทียบกับนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล  ยังเปน 
1 :6  แตจํานวนโรงเรียนเอกชนมีมากกวาเดิมใน  พ.ศ.  2503  เล็กนอย 

ระยะที่  5  การแสวงหาแนวทางใหม (พ.ศ. 2518-ปจจุบัน)  การประกาศใช
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร  พ.ศ.  2518  และ 2525  สงผลตอการดําเนินงานของโรงเรียน
เอกชนอยางมาก  เพราะมีการควบคุมมาตรฐานเขมงวดมาก  มีการควบคุมการเก็บคาเลาเรียน
และตอมาก็ไดผอนปรนตามนโยบายคาเลาเรียนลอยตัวในรัฐบาล  นายชวน  หลีกภัย (2535 – 
2538)  ในขณะที่รัฐบาลไดดําเนินการขยายการศึกษาพื้นฐานเปน  9 ป  และย่ิงในแผนการ
ศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2535 ไดกําหนดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  12  ป  ถารัฐบาลเรงการขยาย
การศึกษาออกไปเพื่อใหไดตามทิศทางและความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ  โรงเรียนเอกชนยอมไดรับผลกระทบดังเชนระยะที่ 4  อยางแนนอน 

ในป พ.ศ.2538  มีสิ่งใหมเกิดขึ้นก็คือ การที่รัฐบาลสนับสนุนโรงเรียนเอกชนโดย
ดําเนินการใหมีเงินกองทุนอุดหนุนโรงเรียนเอกชน  นโยบายการใหโรงเรียนเอกชนเก็บคาเลา
เรียนไดตามความเหมาะสม  การจัดใหมีการยืมเงินยืมเรียน นโยบายคูปองทางการศึกษา เปนตน 
เพ่ือกอใหเกิดความมั่นใจแกผูประกอบการโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนอาจตองยอนกลับไป
ศึกษาประวัติศาสตร ในระยะที่ 4 ซึ่งกําลังจะเกิดในระยะที่ 5 จะทําอยางไรดี ควรจะไปทางไหนดี 
สิ่งเหลานี้โรงเรียนเอกชนจําเปนตองกําหนดทิศทางที่ตองการ  เพ่ือกาวไปในอนาคต  
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แนวนโยบายการจัดการศกึษาเอกชน 
แนวนโยบายของรัฐที่เกีย่วของกับการศกึษาเอกชน  สามารถสรุปเปนภาพรวมของ

แนวนโยบายการศึกษาเอกชนที่ยังคงใชอยูในปจจุบันไดดังนี้ 
ก.  แนวนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน 

1. แนวนโยบายหลัก 
รัฐไดเปดโอกาสใหเอกชนทีมี่ความสามารถ มีคุณสมบัตทิี่เหมาะสมและมีเจต 

จํานงที่จะจัดการศึกษาเพือ่ประโยชนสวนรวมเปนผูจัด  รวมจัดและรวมรับภาระในการจัด
การศึกษา  โดยรัฐใหการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศกึษาเอกชนมคีวามคลองตวัในการ
ดําเนินการทั้งดานวิชาการและการบริหาร  รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาเอกชนทุก
ระดับและประเภทการศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาของเอกชนมีคุณภาพ 

2. แนวนโยบายการจัดการศึกษาของเอกชนแตละระดับและประเภทการศึกษา 
   2.1 ประเภทสามัญศึกษา 

ระดับกอนประถมศึกษา 
1.  รัฐสนับสนนุและสงเสริมใหชุมชน ทองถิ่น เอกชนหรอืคณะบุคคลเปน 

ผูใหการศึกษาและอบรมเลีย้งดูเด็กกอนวัยประถมศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรยีน 
2.  รัฐจะจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษาเพื่อการวิจัยทดลองเพื่อ

เปนการพัฒนารูปแบบใหเปนตัวอยางและการจัดการศึกษาในทองถิ่นที่ดอยกวาในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะเด็กทีมี่โอกาสนอยในการไดบริการเชิงสังคม 

ระดับประถมศึกษา 
รัฐเปดโอกาสใหเอกชนรวมจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาได  แตรัฐถือวา

ภาระหนาที่ในการจัดการศึกษานี้เปนงานเรงดวนของรัฐ  ดังนั้น  รัฐตองเรงขยายการศึกษา
ระดับประถมศึกษาใหทั่วถงึโดยรวดเร็วและปรบัปรุงคุณภาพใหเทาเทียมกัน 

ระดับมัธยมศกึษา 
รัฐเปดโอกาสใหเอกชนเขารวมรับภาระจดัการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  

โดยรับจะเนนขยายในบริเวณที่ดอยโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสทัดเทียมกันในการเขาเรียนในโรงเรียนในระดับนี ้

2.2 ประเภทอาชีวศึกษา 
รัฐเปดโอกาสใหเอกชนจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ

โรงเรียนและการศึกษาอื่นๆไดอยางกวางขวางและดวยความคลองตัว   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษานอกระบบโรงเรยีนและการศกึษาตามอัธยาศัย  สําหรับโรงเรียนกวดวิชาใหมีการ
จัดตั้งโรงเรียนกวดวชิาเพือ่เปดสอนวิชาสําคัญ  เชน  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร เปนตน  ได
ตามความเหมาะสม 
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2.3 โรงเรียนนโยบายพิเศษ 

 โรงเรียนนานาชาต ิ
กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติเพ่ิมขึ้นไดเปน

รายๆ ไปตามความจําเปน  ภายใตหลักเกณฑการจัดตั้งที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
โรงเรียนจีน 
รัฐไมอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนภาษาจีนเพิ่มขึ้น 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลามเพิ่มขึน้ไดเปนรายๆไปตามความจําเปน  ภายใตหลักเกณฑการจัดตั้งที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและถามีคณุสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการอุดหนุนจะไดรับการ
อุดหนุนสงเสริมตามระเบยีบของกระทรวงศึกษาธิการดวย 

3. แนวนโยบายการจัดโรงเรียนเอกชนของหนวยงานของรัฐ 
รัฐไมอนุญาตใหหนวยงานของรัฐที่ไมมีหนาที่ในการจัดการศึกษาโดยตรง

เขามาจัดการศึกษาแมในรปูแบบของโรงเรียนเอกชน  เวนแตในกรณีที่มีความจําเปนอยาง
แทจริง  โรงเรียนที่มีอยูแลวใหดําเนินการดังนี้ 

3.1 จัดตั้งเปนมูลนิธิเพื่อดําเนินการโรงเรียนเอกชน 
3.2 หากทําตามขอ 3.1) ไมได  ใหโอนโรงเรียนที่มีอยูใหกบัสวนราชการ 

ตางๆที่มีหนาที่ในการจัดการศึกษาในพื้นที่นั้น 
3.3 ใหสวนราชการที่รับผิดชอบตามขอ 2) จัดตั้งโรงเรียนทีส่วนราชการ 

ตางๆ  ขอใหเปนพิเศษ 
ข. แนวนโยบายการอุดหนุนสงเสรมิและชวยเหลือการศกึษาเอกชน การอุดหนุน 

สงเสรมิ และชวยเหลือการศกึษาเอกชนสามารถจําแนกไดเปน  2  ลักษณะดังนี ้
1.  การอุดหนุนและสงเสริมโรงเรียน  ประกอบดวย 
1.1 จัดสงครูไปชวยสอนในโรงเรียนเอกชนการกุศลและโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามภาคใต 
1.2   ใหอุปกรณการศึกษาแกโรงเรียนเอกชนการกุศล  โรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามภาคใต  และโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ยกเวนอากรนําเขาวัสดุ
อุปกรณการศึกษาแกโรงเรยีนเอกชนการกุศล  และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

1.3 ใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาเปนรายหัวนักเรียนใน
อัตราไมเกินรอยละ  40  ของคาใชจายรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐในแตละระดับ
การศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนนําไปใชจายเปนเงินเดือนครู การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ไดดีขึ้น  และสามารถ ดํารงโรงเรียนอยูไดดวยรายไดของโรงเรียนเองในที่สุด  สําหรับโรงเรียน
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เอกชนการกุศลรัฐใหเงินอุดหนุนเปนรายหัวนักเรียนเชนกัน  แตในอัตราไมเกินรอยละ 60 สวน
โรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลาม  รัฐใหเงินอุดหนุนเปนรายหัวนักเรียนตามสูตรการอุดหนุนที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  เพ่ือใหโรงเรียนนําไปพัฒนากิจการของโรงเรียนรอยละ  50  ใหแกครู
สอนศาสนา รอยละ 40 ที่เหลือใหแกผูรับใบอนุญาต 

1.4  ใหเชาทรัพยสินของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.5  อุดหนุนและสงเสริมอ่ืนๆ  ไดแก  การใหเครื่องราชอิสริยาภรณแก

เจาของ  ผูจัดการ  ที่สามารถจัดการศึกษาไดเปนประโยชนอยางยิ่งแกประเทศชาติ  และ
อุดหนุนเงินคาวัดผลการศึกษาเพื่อชวยเหลือการดําเนินการวัดผลการศึกษาเปนรายหัวในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6  และในชั้นตัวประโยคในหลักสูตรศาสนาอิสลามของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต  นอกจากนี้ยังใหเงินอุดหนุนเปนวิทยาคารสงเคราะหแกโรงเรียนเอกชน
การกุศล  และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต  โดยการใหยืมเงินคากอสราง  และแก
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยการใหกูเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อการ
กอสรางอาคารและจัดหาอุปกรณการศึกษา 

2.  การสงเสริมการชวยครูใหญและครู  ประกอบดวย 
2.1  ใหการอบรมทางวิชาการ 
2.2  ใหเงินสงเคราะห  โดยการสมทบเงินเขาในกองทุนสงเคราะหชวยเหลือ

ครูใหญและครูในอัตรารอยละ  6  ของเงินเดือนครูใหญและครู  ซึ่งตามสวนที่รัฐบาลจัดสรรเขา
ในกองทุนคิดเปนสัดสวน 6:3:3 ระหวางรัฐบาล : เจาของ :ครูใหญและครู สวนดอกผลที่ไดจาก
เงินฝากกองทุนไวกับธนาคารไดนํามาชวยเหลือครูใหญและครูเปนคารักษาพยาบาลและคา
ทดแทน  คาชวยเหลือบุตรและการศึกษาของบุตรดวย 

2.3  ใหเงินสมทบเงินเดือนหรือคาครองชีพ เม่ือมีการปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการพลเรือน   รัฐจะปรับใหครูใหญและครูโรงเรียนเอกชนดวย  ถาการปรับอัตราเงินเดือน
ดังกลาวมีผลกระทบใหโรงเรียนตองเพิ่มคาใชจายเปนเงินเดือนครูเพ่ิมขึ้น   โดยที่โรงเรียนไม
สามารถปรับคาธรรมเนียมการเรียนไดทันที  เพราะการปรับอัตราเงินเดือนเกิดขึ้นกะทันหันและ
เกิดระหวางปการศึกษา  ทั้งน้ีเฉพาะโรงเรียนที่ไมไดรับเงินอุดหนุนทั้งโรงเรียนประเภทสามัญ
และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
 2.4  ชวยเหลือประการอื่นๆ ไดแก ใหเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหการผอนผัน
การเขารับราชการทหาร ใหสิทธิการศึกษาตอ เปนตน 

ค. แนวนโยบายคาธรรมเนียมการเรียน 
การศึกษาในระบบโรงเรียน 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไดรับเงินอุดหนุนใหเก็บคาธรรมเนียม

การเรียนไดไมเกินรอยละ 60 ของคาใชจายรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
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ที่ไมไดรับเงินอุดหนุนสามารถเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีตองจัดให
มีทุนการศึกษาสําหรับเด็กยากจนดวย 

โรงเรียนเอกชนการกุศล ใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนไดไมเกินรอยละ 40 ของ
คาใชจายรายหัวของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล 

โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษาที่จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ
โรงเรียนใหเก็บคาธรรมเนียมการเรียนตามเพดานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  ซึ่งรัฐไดปรับ
คาธรรมเนียมการเรียนสูงสุด  ใหเหมาะกับสภาพการณทางเศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา  
เพ่ือใหผูเรียนรวมรับภาระในสัดสวนที่เหมาะสม  และโรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไดตามสมควร 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
โรงเรียนอาชีวศึกษานอกระบบ  สามารถเก็บคาธรรมเนียมการเรียนตามที่

กระทรวงศึกษาธิการใหเปนรายๆ  ไป  ตามความเหมาะสมของแตละสาขาวิชาชีพ 
โรงเรียนนานาชาติ รัฐไดยกเลิกการควรคุมคาธรรมเนียมการเรียนและ

คาธรรมเนียมอ่ืน เพ่ือใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  และสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเต็มที่ 

สภาพการจัดการศึกษาเอกชนระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
1.  การจัดการศึกษา 
ก.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แมวารัฐไดมีนโยบายและมาตรการตางๆเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเอกชน  แตเม่ือพิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษาในแง
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  พบวา  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ประเภทสามัญศึกษาบางระดับ  และประเภทอาชีวศึกษาบางหลักสูตร  รวมทั้งนักเรียนของ
โรงเรียนนโยบายพิเศษ  ไดแก  โรงเรียนสอนภาษาจีนและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
ยังควรตองไดรับการปรับปรุง  ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนประเภทสามัญศึกษายังมีความแตกตางกันระหวางโรงเรียนที่มีที่ตั้ง  ขนาด และการเก็บ
คาธรรมเนียมการเรียนตางกัน  กลาวคือ  โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  โรงเรียนที่ตั้งอยู
ในสวนภูมิภาค  โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาลและชุมชนเมือง  และ
โรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่ต่ํา  นักเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวานักเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาล  นักเรียนในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โรงเรียนขนาดใหญและ
ขนาดใหญพิเศษและโรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมการเรียนสูง  ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพในการจัด
การศึกษาของเอกชนเปนผลมาจากสาเหตุหลายประการ  กลาวคือ  การพัฒนาทางวิชาการ  ทั้ง
ในดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ยังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางทั่วถึงและตอเน่ือง  การบริหารงานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร  เนื่องจากผูบริหารโรงเรียนสวนหนึ่งยังมีความรูและประสบการณในการ
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บริหารงานนอย  การนิเทศทั้งภายในและภายนอกยังไมมีประสิทธิภาพ  ไมมีการจัดทําแผนการ
บริหารงานที่เปนระบบตามหลักวิชาการ  ความไมเพียงพอของวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  
การจัดการเรียนการสอนของครูยังไมเปนไปตามแนวทางของหลักสูตรที่มีการพัฒนาอยู
ตลอดเวลา  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาประเภทอาชีวศึกษายังไม
เหมาะสมทั้งในดานการตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน  และเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเทาที่ควร รวมทั้งยังขาดการปลูกฝงคุณลักษณะบางประการที่
นายจางตองการ  นอกจากนั้นการจัดการบริการแนะแนวเพื่ออาชีพยังไมไดผลเทาที่ควร  การ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดสอนควบคูกัน 2 หลักสูตรขึ้นไป ทําให
นักเรียนตองใชเวลาเรียนในแตละวันมากกวาโรงเรียนโดยทั่วไปประสิทธิภาพในการเรียนของ
นักเรียนจึงลดลง  ซึ่งเรื่องนี้ สนั่น  แกวนุช (2549 : 142) ศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูที่มี
ตอการบริหารโรงเรียน โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน พบวา ผูบริหารตองสงเสริมให
ครูมีความรูความสามารถดวยการจัดอบรม ประชุมสัมมนา สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมใหมๆ 
มาใชในการสอนเพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนกับนักเรียน โดยผูบริหารตองใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งผูบริหารและครูจะตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

ข.  จํานวนนักเรียนและจํานวนโรงเรียนเอกชน  การลดลงของจํานวนนักเรียน
และจํานวนโรงเรียนเอกชนเปนผลที่เกิดจากสาเหตุหลายประการ  สาเหตุประการหนึ่ง  คือ  
ผลกระทบจากนโยบายเรงขยายการจัดการศึกษาของรัฐในระดับและประเภทตางๆทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ  เชน  การขยายการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  โดยดําเนินการ
โครงการอนุบาลชนบทและโครงการเด็กเล็กกอนวัยเรียนประถมศึกษา    การขยายการจัด
การศึกษาของรัฐดังกลาว  กอใหเกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษาของเอกชนมากพอสมควร  
ในดานการลดลงของจํานวนนักเรียนเอกชน  ซึ่งมีผลทําใหรายไดของโรงเรียนจากคาธรรมเนียม
การเรียนลดลงไมเพียงพอที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง  หรือโรงเรียนที่เก็บคาธรรมเนียมต่ําอยูแลวและมีนักเรียนเขา
เรียนนอย  ทําใหไมสามารถดํารงกิจการตอไปไดเพราะจัดแลวไมคุมกับคาใชจาย 

นอกจากนี้  สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ  มาตรการของรัฐบาลบางเรื่องยังเปน
ขอจํากัดในการขยายกิจการและการดําเนินงานจัดการศึกษาของเอกชนดวย  เชน  การกําหนด
จํานวนโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีนที่จะพึงมีในแตละจังหวัด  และการไมอนุญาตใหมีการ
จัดตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนเพ่ิมขึ้น  การไมอนุญาตใหทําการสอนวิชาภาษาจีนในโรงเรียน
ประเภทสามัญศึกษาแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6  ตอเน่ืองจากที่ไดเรียนมาในชั้น
ประถมศึกษาปที่  1-4  ทําใหความรูของผูเรียนไมตอเน่ืองและไมเพียงพอที่จะนําไปใชประโยชน
ไดเทาที่ควร  รวมทั้งการไมอนุญาตใหโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีนประเภทสามัญศึกษา  
เปดสอนระดับกอนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาลศึกษา)  ซึ่งทําใหโรงเรียนขาดโอกาสในการเตรียม
เด็กเพื่อเปนตัวปอนที่จะเขาเรียนในระดับประถมศึกษา  เหลานี้ลวนเปนสาเหตุที่ทําใหโรงเรียน
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เอกชนเพื่อสอนภาษาจีน  มีนักเรียนมาสมัครเรียนนอยจึงมีรายไดจํากัดและทําใหโรงเรียนบาง
แหงดํารงกิจการตอไปไดคอนขางลําบาก  อีกทั้งไมสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได
เทาที่ควร 

ค.  การบริหารและการจัดการ  การสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนมีความ
คลองตัวในการดําเนินงานทั้งดานการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการ  ยังมีปญหาในทาง
ปฏิบัติจากขอ กําหนด  กฎและระเบียบตางๆที่มีลักษณะมุงไปในดานการควบคุมสถานศึกษา
มากกวาการสงเสริมหรือการกํากับดูแล  ซึ่งมีผลทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษายังขาด
ความคลองตัวอยางแทจริง  เชน  ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูจัดการ  ครูใหญ และ
ครูที่ใหปฏิบัติงานไดเฉพาะในโรงเรียนที่ไดอนุญาตไวเทานั้น  การกําหนดวุฒิการศึกษาสามัญ
ของผูชํานาญการ  ทําใหโรงเรียนไมอาจจัดจางผูชํานาญการซึ่งมีความรูในวิชาชีพมาเปนครู
วิชาชีพบางสาขาที่โรงเรียนขาดแคลนได  นอกจากนี้ ขอกําหนดบางเรื่อง  เชน  การกําหนด
สัญชาติไทยของผูบริหารโรงเรียน  กอใหเกิดความขัดแยงในการบริหารงานระหวางผูบริหาร
ตามกฎหมายกับผูบริหารชุดที่ผูรับใบอนุญาตแตงตั้งขึ้น  ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอคุณภาพการ
เรียนการสอน  รวมทั้งการขาดองคกรที่เปนตัวแทนภาคเอกชน  ที่จะเปน     ผูประสานงานและ
รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย  ซึ่งจะชวยใหการ
ดําเนินงานการศึกษาเอกชนมีความคลองตัวมากขึ้น 

ง.  การเพิ่มคาใชจายในการจัดการศึกษาเอกชน การปรับอัตราเงินเดือน
ขาราชการ พลเรือน  ขาราชการครูและคาจางขั้นต่ําของผูใชแรงงานในแตละครั้ง  ทําใหโรงเรียน
เอกชนตองปรับอัตราเงินเดือนของครูและบุคลากรในโรงเรียนตามไปดวย  ซึ่งเปนการเพิ่ม
รายจ ายของโรงเรียนเปนอย างมาก   เพราะโรงเรียนตองปฏิบัติตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการในการจายคาจางใหแกครูและบุคลากรของโรงเรียน  โรงเรียนจึงตองเพ่ิม
การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนเพ่ือรักษาสถานภาพทางการเงินของโรงเรียนเอาไว  แตอาจจะ
ทําไดอยากเพราะผูปกครองไมสามารถจะจายคาเลาเรียนสวนที่เพ่ิมขึ้นได 

2.  การอุดหนุน สงเสริมและชวยเหลือ 
ก.  การอุดหนุนเปนครูชวยสอน  การอุดหนุนโรงเรียนโดยใหครูชวยสอนแก

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังดําเนินการไดไมเต็มที่  เน่ืองจากมีครูนอยและครูบางสวน
ยังถูกยืมไปชวยราชการที่จังหวัด  อําเภอและเขตพ้ืนที่การศึกษา ทําใหครูตองสอนหลายวิชา
และบางวิชาก็เปนวิชาที่ครูไมมีความถนัด  แตจําเปนตองสอนเพราะไมมีครูเฉพาะวิชา 
นอกจากนี้ ยั ง มีปญหาเกี่ ยวกับการบั งคับบัญชาครูช วยสอนที่ เปนข าราชการ   ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา  สวนผูรับ
ใบอนุญาตหรือผูบริหารโรงเรียนมิใชผูบังคับบัญชาที่แทจริง  แตการดูแลบังคับบัญชาของผูวา
ราชการจังหวัดยังทําไดไมทั่วถึง  จึงมีความสับสนและยุงยากในเรื่องนี้ตลอดมา 
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ข.  การอุดหนุนเปนอุปกรณการศึกษา  ปญหาอุปสรรคในเรื่องนี้เปนปญหาใน
แงของความจํากัดดานงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  ความจํากัดในดานระยะเวลาดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางซึ่งจะตองดําเนินการโดยรวดเร็วและจะตองไดอุปกรณตามความตองการของกลุม
โรงเรียนซึ่งเปนเร่ืองที่คอนขางยุงยากพอสมควร  เพราะความตองการที่แตกตางกัน  ของ
โรงเรียนภายในกลุมอันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่ตางระดับกัน  ทําใหความตองการในวัสดุ
อุปกรณการศึกษาแตกตางกันไปดวยความจํากัดในดานงบประมาณ  ทําใหไมสามารถจัดซื้อ
อุปกรณบางชิ้นที่มีขนาดใหญหรือมีราคาสูงได  หรือบางครั้งอุปกรณที่จัดซื้อไมเกิดประโยชนตอ
โรงเรียนเทาที่ควรเพราะมีอุปกรณนั้นๆอยูแลว  รวมทั้งความหลากหลายของแหลงผลิตและ
จําหนายอุปกรณการศึกษาและความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางหนวยงานที่เปนผูจัดซื้อกับ
โรงเรียนซ่ึงเปนผูใชอุปกรณ 
 ค.  ความอุดหนุนดานการเงิน  การปรับเปลี่ยนวิธีการอุดหนุนจากการอุดหนุน
ครูมาเปนการอุดหนุนโรงเรียนตามรายหัวนักเรียน  ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กไดรับเงินอุดหนุน
นอยลงและถึงแมจะไดงบประมาณพัฒนามาเพิ่มเปนการชดเชยใหแลวก็ตาม  ปรากฏวายังไม
เพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนสวนใหญอยูในสภาพที่ตอง
ปรับปรุงหลายดาน  ทั้งดาน อาคารสถานที่  บุคลากร  และอุปกรณการเรียนการสอน  เปนตน 

ง.  การพึ่งตนเองของโรงเรียน  ตามแนวนโยบายการอุดหนุนและการสงเสริม
โรงเรียนเอกชนในดานการเงินในรูปของเงินอุดหนุนนั้น  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหโรงเรียนที่ไดรับ
เงินอุดหนุนนํามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสามารถพึ่งตนเองไดดวยรายไดของ
ตนเองในที่สุด  แตในทางปฏิบัติยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทําใหโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุน
สามารถดําเนินกิจการโรงเรียนไดโดยที่ไมตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐ  ทั้งนี้เพราะคาใชจาย
รายหัวที่โรงเรียนไดรับอยูนี้คือ รอยละ 40 ของคาใชจายรายหัวของนักเรียนของรัฐ  สวนอีกรอยละ  
60 นั้น โรงเรียนอาจเก็บเปนคาธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียนได  แตถาโรงเรียนจะตองเลิก
รับเงินอุดหนุน  โรงเรียนจะตองปรับคาธรรมเนียมการเรียนเพ่ิมขึ้นอยางนอยเปนรอยละ  100 
ของคาใชจายรายหัวของนักเรียนของรัฐ  คือ  รอยละ 40 + รอยละ 60 = รอยละ 100 นั่นเอง  
ซึ่งเปนจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้นจากคาธรรมเนียมการเรียนที่เก็บอยูเดิมมาก   ผูปกครองนักเรียน
อาจจะไดรับความเดือดรอนและไมมีเงินพอที่จะชําระคาธรรมเนียมการเรียนได 

3.  คาธรรมเนียมการเรียน 
ก.  การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเรียน  อัตราคาธรรมเนียมการเรียน

สูงสุดที่เปนอยูยังไมเหมาะสมกับคุณภาพของการจัดบริการการศึกษาที่โรงเรียนบางแหง
ดําเนินการอยู  โรงเรียนจึงตองเก็บเงินพิเศษหรือเงินกินเปลาจากผูปกครองอีกสวนหนึ่งเพิ่มจาก
การเก็บคาธรรมเนียมการเรียน  เพ่ือนํามาใชในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่ง
กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูปกครองที่จะตองจัดหาเงินจํานวนมาก  เพ่ือนํามาใชจายเปนเงิน
พิเศษ หรือเงินกินเปลาที่โรงเรียนเรียกเก็บแทนที่จะเฉลี่ยกระจายออกเปนรายป  แลวผนวกเปน
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คาธรรมเนียมการเรียน  ซึ่งผูปกครองก็จะสามารถทยอยจายเงินคาธรรมเนียมการเรียนตามปกติ
ไดเพราะจะเปนจํานวนเงินที่ไมมากนัก อยางไรก็ตามตั้งแตปการศึกษา 2534 เปนตนมา รัฐไดมี
นโยบายใหโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ไมไดรับเงินอุดหนุน และโรงเรียนที่ไมขอรับเงิน
อุดหนุนกําหนดคาธรรมเนียมการเรียนไดตามความเหมาะสม โดยมีเง่ือนไขวาจะตองจัด
ทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่ยากจนดวย 

ข.  การจัดเก็บคาธรรมเนยีมการเรียน  อัตราคาธรรมเนียมการเรียนสูงสุดที่
กําหนดไวสาํหรับระดบั/ประเภทการศึกษาตางๆ นัน้ ในทางปฏบิัตโิรงเรยีนจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไมสามารถจัดเก็บไดครบถวนตามอัตราที่แตละโรงเรียนไดรบั
อนุญาตไวในแตละปการศกึษา  แมวาอัตราที่โรงเรียนจัดเก็บจะเปนอัตราที่ต่ํามากก็ตาม ทั้งน้ี
เน่ืองจากผูปกครองนักเรียนยากจนหรือมีปญหาดานการเงิน 

จากสภาพการจัดการศกึษาเอกชนไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเอกชนเขามีบทบาท 
ในการจัดการศึกษาอันเปนการแบงเบาภาระของรัฐมาเปนเปนเวลาชานา  นับไดวาทําประโยชน
แกประเทศชาติในการจัดการศึกษาเปนอยางยิ่ง แมวาการศึกษาวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษา
ของเอกชนจะชี้ใหเห็นวา  การจัดการศกึษาของเอกชนยงัมีขอจํากัด  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน อยางไรกต็ามตัง้แตเร่ิมแผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2535 จนถึงปจจุบัน รัฐไดตระหนัก 
ถึงความสําคญั โดยไดกําหนดแนวนโยบายและแนวทางการจัดการศกึษาเอกชนไวใหมีการสงเสริม
สนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการศึกษาเอกชนระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
ในการกํากบัดูแลของกระทรวงศึกษาธิการใหมีความพรอม มีอิสระ มีความคลองตวัในการบริหาร
และการจัดการ และสามารถจัดการศึกษาไดอยางคุณภาพบนพื้นฐานของการอยูไดดวยการพึ่งตนเอง  
โดยมีขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการที่กอใหเกิดผลในทางปฏบิัตอิยางจริงจัง จึงควรใหมีการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานในการสงเสริมและสนบัสนุนการศึกษาเอกชนที่สําคัญๆ 
 
การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

การกระจายอํานาจใหสถานศกึษาในประเทศไทย ขณะน้ีมีกฎหมายรองรับ 3 ฉบับ คอื 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545  พระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สําหรบัโรงเรียนเอกชนมีพระราชบญัญัติโรงเรยีนเอกชน 
พ.ศ.2550 เพ่ิมอีก 1 ฉบบั โดยใหสถานศึกษาเปนนิติบคุคล ทําใหสถานศกึษาสามารถบริหาร
ตนเองไดอยางอิสระ แมจะมีพระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจ แตก็ตอง
ใชเวลาและความพยายาม เพราะการกระจายอํานาจนั้น ตองปฏิวตัคิวามคิดและเจตคตขิองคนเปน
จํานวนมาก การกําหนดใหสถานศกึษามฐีานะเปนนิตบิคุคล จึงเปนโอกาสทีจ่ะชวยใหสถานศึกษา
มีความเปนอิสระมากขึน้ แตก็มิไดหมายความวาสถานศึกษาจะเปนอิสระอยางสิน้เชิง โดยปราศ 
จากการกํากับดูแลของเขตพืน้ที่การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ดีตองเปนพ่ีเลี้ยงใหกับสถานศึกษา 
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ในกํากับและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการเปนนิติบุคคล ซึ่งการเปนนิติบุคคลของ 
สถานศกึษาไดบัญญัตไิวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2545  มาตรา 39 ความวา “กําหนดใหกระรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและ     
การจัดการศกึษาดานวชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงั
คณะกรรมการและสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศกึษาโดยตรง” 
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 ดังนี ้
“สถานศึกษาทีจั่ดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานตามาตรา 34(2) เฉพาะทีเ่ปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบคุคล 
เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบคุคลสิ้นสุดลง” และโรงเรียนเอกชน
เปนนิตบิุคคล ตามพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 24 “เม่ือไดรบัใบอนุญาต 
ใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบแลว  ใหโรงเรยีนในระบบเปนนิติบคุคลนบัแตวันที่ไดรับใบอนุญาตและ 
ใหผูรับใบอนญุาตเปนผูแทนของนิติบคุคล” 

ในเรื่องของความเปนนิติบคุคลของสถานศึกษามีผูใหความหมายไวหลายประการ 
เชน รุง แกวแดง (2546 : 3) กลาววา ความเปนนิตบิุคคลของสถานศึกษาตามพระราชบญัญัติ
ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 นั้น ขณะนี้สถานศึกษาที่เปน
นิติบุคคลยังคงมีสภาพเปนสวนราชการ บุคลากรเปนลูกจาง  และการดําเนินงานยังคงถือปฏบิัติ
ตามระเบียบของทางราชการและกฎหมายเหมือนเดิม นอกจากนี้มีนักการศึกษาไดศึกษาวจัิย
เกี่ยวกบัการบริหารสถานศกึษาที่เปนนิตบิุคคลและการบริหารในรูปแบบทีเ่กี่ยวของกับการเปน
นิติบุคคลทั้งในและตางประเทศหลายทาน ไดแก ล็อคฮีด และจิมเนซ (Lockheed, Marlaine 
and Emmanuel Jimenez 1994 : abstract)  ศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลของโรงเรยีนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในประเทศกําลงัพัฒนา 5 ประเทศ พบวา 
ความเขมงวดจริงจังของโรงเรียนเอกชนสงผลดีในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
คาใชจาย และพบวาโรงเรียนที่นําหลักการของการใชโรงเรียนเปนฐานและการปกครองตนเองมา
ใชเกิดจากการตัดสินใจของโรงเรียนที่ตองการปรับปรุงรูปแบบการเรยีนรูในโรงเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพ โจฮี (Jeetendra Raj Joshee 1994 : Abstract) ไดศึกษาความแตกตางระหวาง
โรงเรยีนรัฐบาลและโรงเรยีนเอกชนในประเทศเนปาล ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนตองการ
อิสระในการตดัสินใจเพ่ือบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่ดี ภาครัฐ
และเอกชนตองทําความเขาใจในบทบาทของตนตอโรงเรียนจึงจะสามารถชวยเหลอืโรงเรียนได 
และพบวาคุณภาพการ ศกึษาของโรงเรยีนเอกชนดีกวาโรงเรียนรัฐบาลในภาพรวม แมวาจะไมมี
ความแตกตางทางนัยสําคัญวาครูของโรงเรียนรัฐบาลจะมีคุณภาพและไดรับการอบรมมากกวาครู
ในโรงเรียนเอกชน และผูปกครองตองจายคาธรรมเนียมตางๆ สูงกวาโรงเรียนของรัฐ แต
ผูปกครองตางนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนมากกวา  วอลทสเตทเตอร (Wohlstetter 
1995 : abstract) ไดศึกษาผลการนํารูปแบบการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management) ไปปฏบิัติ พบวา มีหลายแหงประสบความสําเร็จ แตก็มีหลายแหงนําไปใชไม
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ไดผล เง่ือนไขสําคัญทีท่ําใหการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จก็คือการกระจาย
อํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน และคณะอนุกรรมการ ไดมีสวน
ในการตัดสินใจมากที่สุด และสาเหตขุอง ความลมเหลวคือ ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดตนเปน
หลัก กระบวนการทํางานไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น สงขลา วชิยัขัทคะ (2546 : 8) กลาววา 
การเปนนิตบิคุคลของสถานศึกษาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตอเม่ือกําหนดขอบเขตอํานาจ
หนาที่ และใหอํานาจอิสระในการบริหารทั้งดานการคลัง การบริหารบุคคล และการใชอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ นอกจากนั้น สุรพล นิติไกรพจน (2546 : 8) กลาวถงึความเปนนิติ
บุคคลของโรงเรียนสรุปไดวา เม่ือโรงเรียนเปนอิสระอยูแลว อยูๆ มาเติมใหโรงเรียนเปนนิติบคุคล
เพ่ิมขึ้น จะทําใหโรงเรียนเปลี่ยนอะไรบางหรือไม คําตอบคือ เปลี่ยนไปบางเหมือนกัน หลกัการ
เดิมในเรื่องความเปนอิสระไมเปลี่ยน แตมีบางประเด็นที่อาจเปลี่ยนไป คืออํานาจในการจัดการ
ทรัพยสินที่ไดจากการบริจาค ซึ่ง พิษณุ  ดาราณรงค และคณะ (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง
ความรูความเขาใจการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอดีขอจํากัดของการบริหารงานใน
สถานศึกษาทีเ่ปนนิตบิุคคล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 พบวา ปญหา
อุปสรรค คือการบริหารวิชาการ คุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ การบริหาร
งบประมาณ สถานศึกษาไมมีความพรอมในการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล 
สถานศึกษาไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามความตองการ การบริหารงานทั่วไป มีภาระ 
งานมากทําใหยุงยากในการบริหารและประสานงาน และมีขอจํากัดคือ ดานวิชาการ แบบ ปพ.
ตางๆ มีรายละเอียดมากเกินไป ดานงบประมาณ อาจเกิดการทุจริตไดงาย ถาการตรวจสอบไมดี  

 
วัตถุประสงคของสถานศกึษาที่เปนนิติบุคคล  
1. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางอิสระ คลองตวั ใหสามารถบริหารจัดการได

สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจ และการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
2. เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 
สิทธิและหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 
ความเปนนิตบิุคคลของสถานศึกษา นอกจากจะตองดําเนินการตามวตัถุประสงค

ของการจัดตั้งสถานศึกษาแลว ยังมีสิทธิและหนาทีต่ามที่กฎหมายกําหนด ดังนั้น สถานศึกษาจะ
ดําเนินการใดๆ จึงตองอยูในกรอบของอํานาจและหนาที่ตามกฎหมาย และวตัถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศกึษาเทานั้น ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ ที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนัน้ๆ 
โดยไดกําหนดใหมีผูอํานวยการสถานศกึษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการและมีอํานาจหนาที่
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ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับของทาง
ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศกึษา  

ในการดําเนินการเกี่ยวกบับคุคลภายนอก มาตรา 39 แหงกฎหมายวาดวยระเบยีบ 
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ไดกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษา เปน
ผูแทนของสถานศกึษาในกิจการทัว่ๆ ไป รวมทัง้การจัดทํานิตกิรรมสัญญาในนามของสถานศกึษา 
เปนตน ฉะนัน้ ผูอํานวยการสถานศึกษา จึงมีฐานะเปนผูแทนนิติบุคคล สําหรับโรงเรียนเอกชนผูรับ
ใบอนุญาตเปนผูแทนของนติิบุคคล ซึ่ง ดนยา พิบูลยนครินทร และคณะ (2546 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาสภาพความพรอมการบริหารสถานศกึษาที่เปนนิตบิุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1 พบวา การเปรียบเทียบสภาพความพรอมการบริหารสถานศึกษาทีเ่ปนนิติ
บุคคล ผูบริหารและครูผูสอนที่ปฏิบตัหินาที่ในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีความเหน็วา 
สถานศึกษาทีมี่ขนาดแตกตางกันไมวาจะเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก จะมีความ
พรอมในการบริหารงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
 

สรุป 
 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศกึษาขอบขายและการดําเนนิการจัดการศกึษาเอกชนทั้งใน
และตางประเทศเกีย่วกบันโยบายของรฐัในการสงเสริมและสนบัสนุนการศึกษาเอกชน ระดับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาสภาพและปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ การศึกษาเอกชนใน
ปจจุบัน   กรอบแนวคิดเกีย่วกับการบรหิารสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบญัญัตกิารศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเตมิ (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545   พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.2546  พระราชบญัญัตโิรงเรยีนเอกชน พุทธศักราช 2550  และการ
บริหารสถานศกึษาทีเ่ปนนิตบิุคคล เน่ืองจากในปจจุบนัสถานศึกษาทั้งของรฐัและเอกชนมีลักษณะ
เปนนิติบคุคลทุกแหง โดยหนวยงานตนสังกัดไดมีการกระจายอาํนาจการบริหารไปสูโรงเรยีน
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนเอกชนไดมีการกําหนดการเปนนิติบคุคลของสถานศึกษาไวในมาตรา 24 
แหงพระราชบญัญัติโรงเรยีนเอกชน พุทธศักราช 2550 และจากสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่สงผลให
จํานวนนักเรยีนในโรงเรยีนเอกชนลดลงอยางตอเนื่อง อัตราสวนจํานวนนกัเรยีนภาครฐั : เอกชน 
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กระทรวงศกึษาธกิารกําหนด ประกอบกบักระทรวงศึกษาธิการโดย
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดจัดทําแผนยทุธศาสตรสงเสรมิการมีสวนรวมของเอกชนใน
การจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คอื ยุทธศาสตร
ที่  1 กําหนดมาตรการของภาครัฐทีช่ัดเจนและเปนรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนให
ไดตามเปาหมายที่กําหนด ยุทธศาสตรที่  2 สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนให
เหมาะสมและเปนธรรม ยุทธศาสตรที่  3 ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสทิธิประโยชนแก
สถานศึกษาเอกชน ยุทธศาสตรที่  4 สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
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และประสิทธภิาพ และ ยุทธศาสตรที่  5 การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการจัดการศึกษาเอกชน ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิตัิที่
เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรเปนอยางไร สําหรับใชเปนแนวทางในการสงเสรมิการจัดการศึกษา
เอกชนตอไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือทราบปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิัตทิี่เหมาะสมสําหรับ

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษา  และพัฒนาปรบัปรุงการจัดการศึกษาเอกชน  
ใหมีคุณภาพและประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research)  โดยการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ จํานวน 9 ทาน  สัมภาษณผูบริหารและครูในโรงเรยีน
เอกชน และศึกษาการดําเนินการจริงของโรงเรียนเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง และใชการสัมมนา
อิงผูเชี่ยวชาญ (Connoissuership)  เพ่ือยืนยันขอคนพบ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย คือ 
โรงเรียนเอกชนจํานวน  6  โรงเรียน  การดําเนินการวจัิยครั้งนี้ประกอบดวยสอง 2 ขั้นตอน  คือ  
ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัย  มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย 
 

เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบ  และบรรลุวตัถปุระสงคของการวิจัย
ที่วางไว  ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด  และวิธีการในการศึกษาออกเปนขั้นตอนดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคดานการบริหารจัดการศึกษาของรัฐและเอกชน  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
แลวสรางเครือ่งมือ   จัดทําโครงรางการวจัิยตามคําแนะนําและความเห็นชอบของอาจารย       
ที่ปรึกษา เสนอโครงรางตอภาควิชาเพื่อความเห็นชอบ และขออนุมัติจากบัณฑติวทิยาลยั 

ข้ันตอนที่ 2   การดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth interview) ตามโครง

รางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (quasi-structured interview or nonformal interview) ซึ่งผูวิจัย
สรางขึ้นตามขอบขายทางทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการ จัดการศกึษาเอกชนในปจจุบันและใน
อนาคตเพื่อเปนขอมูลในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน เกี่ยวกับปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสม สาํหรับการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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2. สรุปและประมวลผลการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ  และสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกบั
ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมี
สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการดาํเนินการวิจัย   

ขั้นตอน 
1. การกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
   1.1 ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การศึกษาของรัฐและเอกชน 
   1.2 กําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

การดําเนินการ 
 
1. ศึกษาวิเคราะหเอกสาร 
ตางๆ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนของรัฐและ
เอกชน 
2. สรุปกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

 2. ศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัด
การศึกษาเอกชนในปจจุบันและ
อนาคตเพื่อเปนขอมูลในการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
ปจจัยเอือ้และแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
สําหรับการดําเนินการตามแผน 
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของ
เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 9 ทาน 
  2.2 สรุปและประมวลผลการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

2.1 สังเคราะหและวิเคราะห 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน 
2.2 ศึกษาการดําเนินงานจรงิใน
โรงเรยีนเอกชน จํานวน 6  ร.ร.     
  - รร.ที่ประสบความสําเร็จ 
  - รร.ทั่วไป 
  - รร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียน 
    ต่ํากวา 100 คน 
  

ผลท่ีได 
 
1. ขอมูล หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาของรัฐและเอกชน 
 2. แนวคิดและขอมูลพื้นฐาน
สําหรับวิจัย  
3. ไดกรอบแนวคิดการวิจัย 

- ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
ปจจัย เอื้อและแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม สําหรับการดําเนิน 
การตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สรุปพัฒนา ปรับปรุงปจจัย
เอื้อและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม
สําหรับการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวม
ของเอกชนในการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 

3. สรุปความคิดเห็นจากผลการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและจาก
โรงเรียนเอกชนที่เปนกลุม
ตัวอยางการสัมภาษณ 
 

- สรุปความคิดเหน็จากการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและจาก
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
รวมกัน โดยการสัมมนาอิง
ผูเชี่ยวชาญ (connoissuership) 
 

สรุปเพื่อยืนยันปจจัยเอื้อและ
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับ
การดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวม
ของเอกชนในการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 
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3. สรุปปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ตามกรอบแนวคดิในการวิจัย
และผลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นํามาสรางเปนแบบสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรยีน
เอกชนสามประเภท ประเภทละ 2 โรง คือ โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ โรงเรียนทั่วไป และ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่าํกวา 100 คน  

4. การสังเกต ผูวิจัยไดเขาไปฝงตวัในโรงเรียนเอกชนทัง้สามประเภทแหงละไม
นอยกวาสองสัปดาหเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน  
การพัฒนาบุคลากร  การจัดสวัสดิการ และการใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑ 
ผูวิจัยบันทึกขอมูลและนํามาพิจารณาประกอบกับผลการสัมภาษณผูบริหารและคร ู แลวสรุปเปน
ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมี
สวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

5. สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและจากผูบริหารและครูโรงเรยีน
เอกชนรวมกนั (connoissuership)  เพ่ือยืนยันปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

ข้ันตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  
 ผูวิจัยจัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับราง เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือขอคําแนะนํา ดําเนินการแกไขปรับปรุง แลวจัดพิมพรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขออนุมัติจบ
การศึกษา  
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัย จึงกําหนดรายละเอียดตาง  ๆ  เกีย่วกับระเบียบวิธวีิจัย  ซึ่งประกอบดวย   ประชากรและ
กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บและรวบรวมขอมูล การนํา 
เสนอและวิเคราะหขอมูล รายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มีดังนี้ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากรในการสัมภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนโดยใชวธิีเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  จําแนกเปน  2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร  และกลุมนักวชิาการ 
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2. โรงเรียนเอกชนในพื้นทีภ่าคกลาง แบงเปน  3 ประเภทๆ ละ  2 โรงเรียน รวม  
6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนเอกชนที่ประสบความสําเร็จ โรงเรียนเอกชนทั่วไป และโรงเรียน
เอกชนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 100 คน (เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวนักเรียนที่
ไดรับและคาธรรมเนียมอาจจะไมเพียงพอในการบริหารจัดการ)  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรทีศ่ึกษา  ไดแก  
1. ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ตามที่สํานกังานเลขาธกิารสภาการศึกษากําหนดไวเปน 5 ยุทธศาสตร คือ 
1)  กําหนดมาตรการของภาครัฐทีช่ัดเจนและเปนรูปธรรมเพื่อเพ่ิมสัดสวน

ผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด  
2)  สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปนธรรม   
3)  ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน   
4) สงเสรมิใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5) การปรับปรงุแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา

เอกชน 
2. ปจจัยเอ้ือ  หมายถึง องคประกอบที่มีสวนชวยใหการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจดัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานประสบความสําเรจ็ 
3. แนวปฏิบตัทิี่เหมาะสม  หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานซึ่งเปนขอควรปฏิบตัิ

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยมิใหมีการดําเนินการที่แตกตางกัน 
4. การบริหารสถานศกึษาทีเ่ปนนิติบคุคล  หมายถึง  ความเปนนิตบิุคคลของสถาน 

ศึกษาตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 มาตรา 35 และ 
ตามพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 24 
 
 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย      
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth interview) ใช แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
(quasi-structured interview or nonformal interview)  เพ่ือสัมภาษณกลุมผูเชี่ยวชาญตามที่
กําหนดในขั้นตอนการวิจัย และแบบสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรยีนเอกชน 

 2. การตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือ โดยนําเครื่องมือที่
จัดสรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวฒิุ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ  ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาทีใ่ชให
สอดคลองกบัการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แลวดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะโดยใชเทคนิค IOC  ซึ่งผูทรงคุณวฒิุ 
จะเปนผูพิจารณาขอคําถามวาสามารถวัดไดตรงตามเนือ้หาหรือวัตถปุระสงคมากนอยเพียงใด  

รายชื่อผูทรงคณุวุฒิตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือ 
1. นางเสาวนยี  พนัสสรณ ผูอํานวยการกลุมงานนโยบายและแผน สช. 
2. ดร.เสรี  ปรีดาศักดิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สช. 
3. ดร.วันเพ็ญ  ผองกาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สป. 
      (ดานการวิจัยและประเมินผล) 
4. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ขัตติยาสวุรรณ   ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน สพฐ. 
5. ดร.จักพรรดิ  วะทา อดีตเลขาธิการคุรุสภา 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร โดยวิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาจากเอกสารดานการบริหาร

จัดการ การศึกษาเอกชนในและตางประเทศ สรุปประเด็นแนวคิดและการสัมภาษณ แลวสรุป
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. การสัมภาษณ   ผูวิจัยสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 9 ทาน ซึง่เปนผูทรงคณุวฒิุ 
ที่มีความเชีย่วชาญดานการบริหารการศกึษา  ซึ่งเปนที่ยอมรับทางสังคม จํานวน 4 ทาน และ
ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการดานการวางแผนและการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน  5 ทาน ดังนี้ 

1. กลุมผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศกึษา จํานวน 4 ทาน มีคุณสมบัติดังนี ้
1.1 มีประสบการณดานการบริหารการศกึษา 
1.2 มีคุณวุฒิดานการศึกษาไมต่ํากวาปรญิญาโท 
1.3  มีความรูความสามารถดานการวิจัยทางการศึกษา  
1.4  มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชนเปนอยางดี 

ผูเชี่ยวชาญในกลุมน้ี ไดแก 
1. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. ดร.สมเกียรติ  ชอบผล รองเลขาธิการ สพฐ. 
3. นายบัณฑติ ศรีพุทธางกรู ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน   

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
4. ดร.จิรพรรณ พิมพพันธุ        นายกสภาการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

2. ผูเชี่ยวชาญที่เปนนักวิชาการดานการวางแผนและการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
จํานวน  5 ทาน มีคุณสมบัตดัิงนี้ 
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2.1 มีประสบการณดานการวางแผนทางการศึกษา โดยดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ 8 

2.2 มีคุณวุฒิดานการศึกษาไมต่ํากวาปรญิญาโท 
2.3 มีความรูความสามารถดานการวิจัยทางการศึกษา 
2.4 มีความรูความเขาใจเกีย่วกับการจัดการศึกษาเอกชน 
ผูเชี่ยวชาญในกลุมน้ีไดแก 
1. นางศิริลักษณ มโนรมย         ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผน สช. 
2. นายพิชัย  แกวสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สช. 
3. ดร.ประภาพรรณ ไชยวงษ นักวิชาการศกึษา 8ว  

                                          สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  4. ดร.รังสรรค มณีเล็ก  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน สพฐ. 
  5. ดร.ชัยพฤกษ เสรีรักษ  ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะห วิจัยการจดั 
      การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 

3. การสังเกต   ศึกษาการดําเนินงานจริงในโรงเรยีนเอกชน (monitoring)  ที่จัดการ 
ศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 6 โรงเรียน  และเปนโรงเรียนที่เปดดําเนินการมาแลว  
ไมนอยกวาสามปการศึกษา ในเขตภาคกลาง  ซึ่งแบงโรงเรียนออกเปนสามประเภท คือ 

ประเภทที่ 1 โรงเรยีนเอกชนขนาดใหญทีป่ระสบความสําเร็จมีจํานวนนกัเรยีนมาก   
ประเภทที่ 2 โรงเรยีนทัว่ไป ที่มีจํานวนนักเรียนมากพอที่จะสามารถดาํเนินกิจการ   

ไปไดในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 
ประเภทที่ 3 โรงเรยีนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรยีนต่ํากวา 100 คน ซึง่เงินอุดหนุน

คาใชจายรายหัวและคาธรรมเนียมการเรยีนทีเ่กบ็จากนักเรยีน อาจไมเพียงพอสําหรับใชจายใน 
การบริหารจัดการ 

4.  สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและจากการสัมภาษณผูบริหาร
และครูโรงเรยีนเอกชนรวมกัน โดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoissuership) นํามาสรปุเปน
ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิตัิทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนนิการตามแผนยทุธศาสตรสงเสริมการมีสวน
รวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. จัดทํารายงานการวิจัย 
 

สรุป 
 

การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือทราบปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิัตทิี่เหมาะสมสําหรับ
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาเอกชนให 
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มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สําหรับการดําเนินการวิจัยผูวิจัยไดดําเนินการ 3 ขั้นตอน 
คือ การจัดเตรียมโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย ซึ่งในขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยไดแบงออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 การศกึษาวเิคราะหเอกสารตางๆ 
เกี่ยวกบัการบริหารจัดการโรงเรียนรัฐและเอกชน  เพ่ือนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  
ตอนที่ 2 ศกึษาปญหาและอุปสรรคการจัดการศึกษาเอกชนในปจจุบันและอนาคตเพื่อเปนขอมูล
ในการสรางแบบสัมภาษณสําหรับสัมภาษณผูเชีย่วชาญ ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน เกีย่วกับ
ปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวน
รวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นําแบบสมัภาษณไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
ตรวจสอบคาความสอดคลองและความตรงของเนื้อหาโดยใชเทคนิค IOC แลวนําแบบสัมภาษณ
ไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริหารซ่ึงเปนผูบริหารระดับ 
สูงและมีความรูเกี่ยวกบัการบริหารการศึกษาของรัฐและเอกชนเปนอยางดี จํานวน 4 ทาน และ
กลุมนักวิชาการดานการวางแผนการศึกษาและการสงเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 5 ทาน 
แลวนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปเพ่ือทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิัติ
ที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลังจากนั้นไดไปสังเกตการณดําเนินการจริงและสัมภาษณผูบริหารและ
ครูในโรงเรียนเอกชนที่เปนกลุมตวัอยาง จํานวน 6 โรงเรียน  3 กลุม ๆ ละ 2  โรงเรียน คือ 
โรงเรียนเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  โรงเรียนเอกชนทั่วไป  และโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่มี
จํานวนนักเรียนต่ํากวา 100 คน นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
มาสรุปประเด็น นําผลการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ ผูบรหิารและครูโรงเรียนเอกชนมาสรุปรวมเปน
ปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิตัิทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรสงเสริมการมีสวน
รวมของเอกชนในการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  แลวนําขอสรุปปจจัยเอ้ือและแนวปฏบิตัิทีเ่หมาะสมไป
ดําเนินการตรวจสอบโดยการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (connoissuership) ซึ่งใชผูเชี่ยวชาญทั้งสอง
กลุมและผูบรหิารโรงเรียนเอกชน จํานวน 7 ทาน ที่มีคุณสมบัตติามที่กําหนดใหความคิดเห็น 
ตรวจสอบและยืนยันขอคนพบ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเร่ือง ปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม
สําหรับการดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน นั้น  ผูวิจัยเกบ็ขอมูลจากสนามวิจัย  6 โรงเรียน  โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบพหุวธิี 
คือ  1) สัมภาษณผูเชีย่วชาญซึง่เปนผูบริหารระดับสงู และนกัวชิาการ จํานวน 9 ทาน   2)  
สัมภาษณผูบริหารและครใูนโรงเรียน  3 ประเภทๆ ละ  2 โรงเรียน  รวม 6 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนเอกชนที่ประสบความสําเร็จ โรงเรียนเอกชนทั่วไป และโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กทีมี่
จํานวนนักเรียนต่ํากวา 100 คน จํานวน  6 โรงเรียน  และ 3) การสังเกตการดําเนินการจรงิใน
โรงเรยีนเอกชนที่เปนกลุมตวัอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลตามลาํดับ 
ของการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการสังเคราะหและวเิคราะหขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน 9 ทาน 

ตอนที่ 2  ผลการสังเกตการณบริหารจัดการโรงเรยีนเอกชน และการวิเคราะหขอมูล 
ที่ไดจากการสมัภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสามประเภท จํานวน  6  โรงเรียน 

ตอนที่ 3  สรุปผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ผูบรหิาร และครูโรงเรียนเอกชน
รวมกัน (connoissuership) 
 
ตอนที่ 1  ผลการสังเคราะหและวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

 
จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญซ่ึงเปนกลุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

และผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับการจัดการศกึษา จํานวน  9  ทาน สามารถนาํมาสรปุเปนประเด็นในแตละ
ยุทธศาสตร ไดตามตารางที ่2-6 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
ตารางที่  2    ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที่ 1  

ปจจัยเอื้อ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 
1. นโยบาย 
2. ความรวมมือ 

- นโยบายการรับ
นักเรียนตองชดัเจน 
- รัฐไมควรตั้งโรงเรียน
เพิ่มในพื้นที ่ที่เอกชน
จัดไดดีอยูแลว 
- การรับนักเรยีนตองมี
การวางแผนรวมกันใน
ทองถิ่นระหวางหนวยงาน 
ที่มีหนาที่จัดการศึกษา 
- รัฐจะกําหนดนโยบาย
อะไรที่มีผลกระทบกบั
โรงเรียนเอกชน ควร
แจงใหเอกชนทราบดวย 
 

-การกําหนดสัดสวน
จํานวนนักเรียนควร
แยกเปนระดับ 
- ควรกําหนดเปาหมาย
แยกเปนรายจังหวัด 
- นโยบายการรับ
นักเรียนภาครฐัตอง
ชัดเจนเพื่อใหโรงเรียน
เอกชนรับนักเรียนได 

-ควรมีการทําวิจัยวา
เอกชนควรไปลงทุนใน
พื้นที่ใด 
-สช.ตองมีบทบาทเปน 
BOI สงเสริมการศึกษา
เอกชนโดยเฉพาะ 
- ควรมีการประชุม
รวมกันระหวางภาครัฐ
และเอกชนเพือ่กําหนด
คุณภาพมาตรฐานและ
นโยบายในการเพิ่ม
จํานวนนักเรียนเอกชน
ใหเปนไปตามเปาหมาย 

-การกําหนดสัดสวน
ควรแยกเปนระดับ 
-โรงเรียนไมควรรับ
นักเรียนขามเขตพื้นที ่
- โรงเรียนของรัฐไม
ควรรับนักเรียนตอหอง
เกินอัตราสวนที่กําหนด 
- 

-ควรมีการกําหนด
สัดสวนการรบันักเรียน
ที่ชัดเจน 
-โรงเรียนของรัฐไม
ควรรับนักเรียนกลางป
การศึกษาถาไมจําเปน 
-รัฐไมควรตั้งโรงเรียน
เพิ่มในพื้นที ่ที่เอกชน
จัดไดดีอยูแลว 
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ตารางที่  2    (ตอ) 

ปจจัยเอื้อ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 
1. นโยบาย 
2. ความรวมมือ 

- นโยบายการรับนักเรียนของรัฐ
ตองเอื้อใหเอกชนสามารถรับ
นักเรียนได 
-โรงเรียนเอกชนควรมีมาตรการ
จูงใจผูปกครองนอกเหนือจาก
เรื่องคุณภาพการศึกษา 
 

-การกําหนดสัดสวน
จํานวนนักเรียนควรมีการ
วางแผนรวมกนัระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
พื้นที่ 
-รัฐตองไมสรางโรงเรียน
เพิ่มในพื้นที่ทีเ่อกชนจัดได
ดีอยูแลว  
- รัฐควรไปสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาในพื้นที่
ทุรกันดารที่เอกชนไมเขา
ไปลงทุน 
 

- รัฐตองมีนโยบายการรับ
นักเรียนตามแผนที่กําหนด
โดยคํานึงถึงอัตราสวน
จํานวนนักเรียน : หอง  
จํานวนครู : นักเรียน 
- ไมรับนักเรียนตลอดป
การศึกษาโดยไมจํากัด 
-รัฐควรไปสงเสริมและ
ขยายการจัดตั้งโรงเรียน
ในพื้นที่ที่เอกชนไมเขาไป
ลงทุนเพื่อใหโรงเรียน
เอกชนสามารถรับนักเรียน
ได 
 

- นโยบายการรับนักเรียนของ
รัฐตองชัดเจนและตองไม
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
-ควรมีการวางแผนรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่จัดการ 
ศึกษาเพื่อกําหนดเปาหมาย
ผูเรียนในแตละสังกัด 
-สพฐ.ควรมีการเสริมแรง 
เขตพื้นที่การศึกษาทีส่งเสรมิ
ใหจํานวนนักเรียนเอกชน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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จากตารางที่ 2  ผลการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที ่ 1  “กําหนด

มาตรการของภาครัฐที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตาม
เปาหมายที่กําหนด” พบวา ผูเชี่ยวชาญ  6 : 3 กลาววา นโยบายเปนหลักสําคญัที่จะทําใหเกิด
เปนรูปธรรมและทุกทานใหความเห็นวานโยบายดังกลาวตองมาจากความรวมมือของทุกภาค
สวน  จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยเอ้ือ สําหรับยุทธศาสตรที ่ 1 ควรเปนเรื่องของนโยบายและ
ความรวมมือ ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่  1 สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. นโยบายการรับนักเรยีนของภาครฐัตองชัดเจนและเอื้อใหเอกชนสามารถรบั
นักเรียนได 

2. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียนควรแยกเปนระดับ 
3. กําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียนภาครฐั : ภาคเอกชน แยกเปนรายจังหวัด 
4. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียนควรมีการวางแผนรวมกันระหวางหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
5. มีการวางแผนการรับนักเรียนรวมกันระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาในเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับนักเรียนของรัฐหากมีผลกระทบตอ

เอกชน ตองแจงใหเอกชนทราบเพื่อวางแผนรับสถานการณ 
7. การรับนักเรียนของภาครัฐตองคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน อัตราสวน

ระหวาง นักเรยีน : หอง  ครู : นักเรียน เชนเดียวกับโรงเรียนเอกชน 
8. รัฐตองชะลอการจัดตั้งสถานศึกษาหรอืการขยายการรับนักเรียนในพื้นที่ที่เอกชน

สามารถจัดการศึกษาไดดีมีคุณภาพ และไปจัดตั้งในพืน้ที่ที่เอกชนไมเขาไปลงทุน 
9. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ตองมีบทบาทเปน BOI 

สงเสริมการศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ 
10. ควรมีการทําวิจัยวาเอกชนควรไปลงทุนในพื้นที่ใด 
11. โรงเรียนเอกชนควรมีมาตรการจูงใจผูปกครองนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
ตารางที่  3      ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที่ 2   
 

ปจจัยเอื้อ ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 
1. ความเสมอภาค 
 

- สช.ควรพิจารณาเพิ่ม
เงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวใหทัดเทียมกับ
ภาครัฐ 
-ควรมีมาตรการลงโทษ
โรงเรียนเอกชนที่เจตนา
ทุจริตในการขอรับคาใช 
จายรายหัว 
- ระบบบสารสนเทศ
ของ ศธ.ควรทําเปน
ภาพรวมเพื่อปองกัน
การเบิกซ้ําซอน 
- ควรมีการตรวจสอบ
การใชเงินคาใชจายราย
หัววาเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม 

- เงินอุดหนุนในสวน
ของคาใชจายพื้นฐาน
ของนักเรียนคดิเปน
คาเฉลี่ยและใหนักเรียน
ทั้งของรัฐและเอกชน
เทากัน 
- สวนที่จะตองใชจาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
จะไดจากการเก็บคา 
ธรรมเนียม 
- การอุดหนุนคาใชจาย 
รายหัวตองใหเพียงพอ
ที่โรงเรียนเอกชนจะ
อยูไดและมีกําไรบาง 

- ควรมีการพิจารณา
ปรับเพิ่มคาใชจายราย
หัวใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ 
- หลักเกณฑในการขอ
กูยืมเงินกองทุนหมุน 
เวียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาควรมีความ
ยืดหยุนเพื่อใหโรงเรียน
สามารถนําเงินไปปรับ
ลดหนี้เดิมได 

- เงินอุดหนุนในสวน
คาใชจายพื้นฐานของ
นักเรียนคิดเปนคาเฉลี่ย
และใหนักเรียนทั้งของ
รัฐและเอกชนเทากัน 
- รัฐถือวาคาใชจาย
รายหัวที่ใหเพียงพอ
ตอการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- เงินอุดหนุนในสวน
คาใชจายพื้นฐานของ
นักเรียนคิดเปนคาเฉลี่ย
และใหนักเรียนทั้งของ
รัฐและเอกชนเทากัน 
ถาไปเรียนในโรงเรียน
ยอดนิยมซึ่งเปนของ
รัฐเองคาใชจายตอหัว
จะสูงกวานี้ หรือใน
โรงเรียนขนาดเล็กอาจ
มีคาใชจายต่ํากวานี ้
- โรงเรียนใหญๆ มี
ปญหาการคางคาเลา
เรียนมาก เรื่องการ
บริหารจัดการ  
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ตารางที่  3  (ตอ) 

ปจจัยเอื้อ  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 
1. ความเสมอภาค 
 

- เงินอุดหนุนในสวนคาใชจาย 
พื้นฐานของนักเรียนคิดเปน
คาเฉลี่ยและใหนักเรียนทั้งของรัฐ
และเอกชนเทากัน  โรงเรียน
เอกชนมีสวนเพิ่มเปนเงินเดือน
ครู ซึ่งอาจไมเพียงพอ โรงเรียน
ตองใชจายจากคาธรรมเนียมการ
เรียนที่เรียกเก็บ 
 
 
 
 

- เงินอุดหนุนในสวน
คาใชจายพื้นฐานของ
นักเรียนคิดเปนคาเฉลี่ยและ
ใหนักเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชนเทากัน 
- การใหเงินอุดหนนุ
คาใชจายรายหัวใหเฉพาะ
คาใชจายพื้นฐาน ซึ่งไม
รวมเงินเดือนครู ถาจะให
เกิดความเปนธรรมรัฐตอง
คิดจากคาใชจายที่รวมงบ
ลงทุนไปดวย แลวนําไป
หาคาเฉลี่ย 

- เงินอุดหนุนในสวน
คาใชจายพื้นฐานของ
นักเรียนคิดเปนคาเฉลี่ยและ
ใหนักเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชนเทากันโดยไมรวม 
งบลงทุน จึงไมเปนธรรม
กับนักเรียนโรงเรียน
เอกชน 
- การโอนเงินอุดหนุน
ลาชาเพราะตองผานหลาย
หนวยงาน 
 

 

- ควรใหเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
แกโรงเรียนเอกชนขนาดเลก็
และโรงเรียนเอกชนที่จัด
การศึกษาเพือ่เด็กดอยโอกาส
และพิการเปนกรณีพิเศษ 
- ควรยกเลิกเพดานคาเลา
เรียนสําหรับโรงเรียนที่ไม
ขอรับการอุดหนุนซึ่งสามารถ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
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จากตารางที่ 3   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที ่2  “สนับสนุน
ดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปนธรรม”  พบวา  ผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน
ผูบริหารและนักวิชาการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีความเห็นวาเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัวของภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องคาใชจายขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความ
เสมอภาคในเรือ่งการอุดหนุนคาใชจายรายหัว ในขณะทีผู่บริหารและนกัวิชาการที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาเอกชนเห็นวา ยังไมมีความเสมอภาคเพราะการใหเงินอุดหนุนคาใชจาย
รายหัวใหเฉพาะคาใชจายพืน้ฐาน ซึ่งไมรวมเงินเดือนครู ถาจะใหเกดิความเปนธรรมรัฐตองคิด
จากคาใชจายที่รวมงบลงทนุไปดวย แลวนําไปหาคาเฉลี่ย จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยเอ้ือ สําหรับยุทธศาสตรที ่ 2 ควรเปนเรื่องของความเสมอ
ภาคในการสนับสนุนดานการเงิน 

  สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่  2  สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1. กระทรวงศกึษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาปรับเพ่ิมคาใชจายราย
หัวใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

2. ใหการอุดหนุนเพ่ิมเติมแกสถานศกึษาเอกชนขนาดเลก็และสถานศกึษาเอกชนที่
จัดการศกึษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและพิการ   

3. ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑในการขอกูยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนา
การศึกษาใหเอ้ือตอโรงเรียนเอกชนและรฐัไมเสียประโยชน 

4. มีมาตรการลงโทษสถานศึกษาเอกชนที่เจตนาทุจรติในการเบิกเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ตารางที่ 4     ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที่ 3   

ปจจัยเอื้อ   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 
1. ความรวมมือ 
2. การประสานงาน 
 

- ควรกําหนดกฎ ระเบียบ  
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การนําเขาสื่อและอุปกรณ
การศึกษา 
- ควรมีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 
 
 

- ควรกําหนดกฎ ระเบียบ  
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การนําเขาสื่อและอุปกรณ
การศึกษา 
- ควรมีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 
- คาสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนเอกชนควรจาย
ในอัตราสาธารณะ 
- สช.ควรจัดระบบดูแล
ชวยเหลือโรงเรียนเอกชน
ในเรื่องการนําเขาสื่อ
อุปกรณการศึกษาหรือ
ครูตางชาต ิ

- การขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือน
และที่ดิน การยกเวน
อากรนําเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษา 
ตองทําใหเปนรูปธรรม 
 

- การขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือน
และที่ดิน การยกเวน
อากรนําเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษา  
ควรมีการลดหยอน
ตามความจําเปน 
 

- รัฐตองขอความรวมมือ
และประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในการขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และการ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อ
และอุปกรณการศึกษา 
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ตารางที่ 4   (ตอ) 

ปจจัยเอื้อ  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 
1. ความรวมมือ 
2. การประสานงาน 
 

- การขอลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษา อยูในระหวาง
การประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อแกไขกฎหมาย 
 

- การขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน การยกเวนอากร
นําเขาสื่อและอุปกรณ
การศึกษา อยูในระหวาง
การประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
แกไขกฎหมาย 
 

- การลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
การยกเวนอากรนําเขาสื่อ
และอุปกรณการศึกษา  
ควรดําเนินการใหเปน
รูปธรรม 
 

- การลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน การ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษา ควร
ดําเนินการใหเปนรูปธรรม 
- ประชาสัมพันธและสราง
ความเขาใจเกีย่วกับการขอ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษา เพื่อให
สถานศึกษามีสื่อและอุปกรณ
การศึกษาทีท่นัสมัยและมี
คุณภาพมาใชประโยชนในการ
จัดการศึกษา 
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จากตารางที่ 4   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที ่3   “ลดหยอน
หรือยกเวนภาษีและใหสิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชนลดหยอนหรือยกเวนภาษีและให
สิทธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน” พบวา ผูเชี่ยวชาญทุกทานมคีวามเห็นวา ในเรื่องตางๆ 
เหลานี้ กระทรวงศึกษาธกิารไมสามารถทําไดเอง ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของโดยตองมีการประสานงานที่ดีเพื่อใหการดําเนินการประสบความสําเร็จ   จากความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยเอ้ือสําหรับยุทธศาสตรที่ 3 ควรเปน
เรื่องของความรวมมือและการประสานงาน  

  สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่  3  สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1. กระทรวงศกึษาธิการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขอ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน การยกเวนอากรนําเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา
ใหเปนรูปธรรม 

2. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกบัการขอยกเวน
อากรนําเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
ตารางที่  5    ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที่ 4    

ปจจัยเอื้อ   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 
1. ความรวมมือ 
2. ความเสมอภาค 
 

- เขตพื้นที่ควรมอบหมาย
ใหศึกษานเิทศกเขาไป
ดูแลโรงเรียนเอกชนบาง 
- สช.ควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหเขตพื้นที่
การศึกษาดวย 
- คุณภาพทางวิชาการ
ของโรงเรียนเอกชนตอง
รวมถึงคุณธรรม 
จริยธรรมของผูเรียนดวย 
 
 

- เขตพื้นที่ตองเอื้อใหกับ 
โรงเรียนเอกชน โดย
หลักการเขตพื้นที่
การศึกษาจะตองจัดและ
ใหเอกชนมีสวนรวมใน
การไดรับการพัฒนา
ดานบุคลากรดวย 
-  
 
 
 
 

- สช.ตองประสานขอ
ความรวมมือจาก 
สพฐ.ในการจดัสรร
โควตาในการพัฒนา
บุคลากรครูโรงเรียน
เอกชนในเขตพื้นที่ 
- ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนตองไม
ยึดติดกับระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

- สพฐ.และ สช. ควร
ประสานงานกันในการ
พัฒนาบุคลากรครู
โรงเรียนเอกชน โดย
อาจจะแบงเปนโควตา 
หรือใหการสนับสนุน
ดานวิทยากรและให 
โรงเรียนเอกชนออก
คาใชจายเอง 
- โรงเรียนเอกชนตอง
จัดการศึกษาใหมี
คุณภาพมากกวา
โรงเรียนของรัฐในทุก
ดานเชน ดานวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม
และการแกปญหา
ตางๆ 

-การสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สพฐ. ตองดูแลโรงเรียน
ทุกสังกัดที่ตั้งอยูในเขต
พื้นที่อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน   
- สพท.ตองชวยให 
คําแนะนําโรงเรียน
เอกชนในเรื่องการ
ประกันคุณภาพดวย  
-  
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ตารางที่  5  (ตอ) 

ปจจัยเอื้อ  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 
1. ความรวมมือ 
2. ความเสมอภาค 
 

- การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพฐ. ตองดูแล
โรงเรียนทุกสงักัดที่ตั้งอยู 
ในเขตพื้นที่อยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน   
- สพท.ตองชวยใหคําแนะนํา
โรงเรียนเอกชนในเรื่องการ
ประกันคุณภาพดวย  
-  
 
 
 
 
 
 
 

- สพฐ.และ สช. ควร
ประสานงานกันในการ
พัฒนาบุคลากรครู
โรงเรียนเอกชน โดย
แบงเปนโควตา หรือให
การสนับสนุนดานวิทยากร
และให โรงเรยีนเอกชน
ออกคาใชจายเอง 
- รัฐตองใหความรูและให
คําแนะนําโรงเรียนเอกชน
ในเรื่องการประกัน
คุณภาพดวย 
 
 
 
 

- เขตพื้นทีต่องใหการ
สนับสนุนดานวิชาการ 
แกโรงเรียนเอกชนในเขต
พื้นที่ 
- การแจกหนังสือและ
อุปกรณการเรียนให
นักเรียนควรใหนักเรียน
โรงเรียนเอกชนเหมือน
นักเรียนของรัฐ 
- ควรมีระบบการประเมิน
ครูภาคเอกชนเชนเดียว 
กับครูภาครัฐ   
3 การบรรจุครูตองบรรจุ
ชวงปดเทอม 
 
 

- สช.ควรปรบัปรุงกฎ ระเบยีบ
ตางๆ เพื่อใหโรงเรียนเอกชนมี
อิสระในการบริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร 
- สช.ควรใหการสงเสริม
โรงเรียนในลกัษณะที่แตกตาง
กันตามประเภทของโรงเรียน 
- ควรมีมาตรการที่ชัดเจนใน
การสรางขวัญกําลังใจใหแกครู
โรงเรียนเอกชน 
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จากตารางที่ 5   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที ่4   “สงเสริมให

สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ” พบวา ผูเชีย่วชาญทุกทานมี
ความเห็นวา ในการสงเสรมิใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
ตองเกิดจากความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศกึษาในระดับกระทรวง และ
ตองใหการสนับสนุนสงเสรมิในลักษณะทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาคทั้งโรงเรียน
ของรัฐและเอกชน โดยโรงเรียนเอกชนอาจจะตองเสียคาใชจายเองเพื่อใหการจัดการศึกษา
ดําเนินไปในทศิทางเดียวกัน   จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวจึงสามารถสรุปไดวา 
ปจจัยเอ้ือสําหรับยุทธศาสตรที่ 4  ควรเปนเรื่องของความรวมมือและความเสมอภาค  

  สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสรมิ
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่  4  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมกันกาํกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนและของรัฐใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการพัฒนาผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศกึษาของสถานศึกษาเอกชนอยางทั่วถึงตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 
หรือจัดสรรงบประมาณใหเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการ 

3. การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตองดูแลโรงเรียนทุกสังกัดที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่อยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน 

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาควรมีระบบการประเมินครูภาคเอกชนเชนเดียวกบั
ครูภาครัฐ   

5. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
6. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชนดําเนินการพัฒนาบคุลากร

ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชนในเขตพืน้ที่การศกึษาใหมีความรูเกีย่วกบัการสงเสริมการศึกษา 
เอกชน และพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใหมีความรูและทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
ตารางที่  6   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสําหรับยุทธศาสตรที่ 5    

ปจจัยเอื้อ   ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 4 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 5 
1. ความรวมมือ 
 

- การจัดทํา พรบ.2550 
ไมมีการประชาสัมพันธ
ใหทราบทําใหมีขอ 
บกพรอง 
- ควรมีการกําหนดอัตรา
การขึ้นเงินเดือนครูที่
เหมาะสม 
 

- ตองมีมาตรการในการ
ดูแลครูโรงเรียนเอกชน 
- สวัสดิการควรใหทั้ง
ครอบครัวเพื่อเปนขวญั
กําลังใจแกคร ู

- ควรมีระเบยีบ
เกี่ยวกบับญัชเีงินเดือน
หรือการขึ้นเงินเดือน
ครูโรงเรียนเอกชน
อยางเปนธรรมทั้งผูรับ
ใบอนุญาตและคร ู
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบรวมกนั
ระหวางผูรับใบอนุญาต
และ สช.เพื่อใหเกิด
ความคลองตวัในการ
ปฏิบัต ิ

- ควรมีการกําหนด
อัตราขั้นต่ําในการขึ้น
เงินเดือนครูโรงเรียน
เอกชนเพื่อไมใหผูรับ
ใบอนุญาตเอาเปรียบคร ู
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ตารางที่  6   (ตอ) 

ปจจัยเอื้อ  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 6  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 7 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 8 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 9 
1. ความรวมมือ 
 

- จะตองมีการทบทวนในตัว 
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550 มีหลายมาตราที่ตอง
ปรับปรุงแกไข ถาไมมีกําหนดไว
ใน พ.ร.บ.ก็ตองกําหนดเปน
มาตรการแยกไวตางหาก 
- ควรมีการทบทวนเรื่องการจัด
สวัสดิการใหแกครูโรงเรียน
เอกชนทั้งสวสัดิการคารักษา 
พยาบาลและชวยการศึกษาบุตร 
 
 
 
 
 

- ควรมีการจัดทําบัญชี
เงินเดือนครูโรงเรียน
เอกชนหรือกําหนดอัตรา
การขึ้นเงินเดือนขั้นต่ําไว
เพื่อไมใหครูโรงเรียน
เอกชนเสียเปรียบ 

- จะตองทบทวน พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2550 มีหลายเรื่องที่ตอง
ปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะ
เรื่องการโอนทรัพยสิน ซึ่ง
เปนปญหามากสําหรับ
โรงเรียนเอกชนที่ไมได
เปนนิติบคุคลมากอน 

- ตองมีการทบทวน พรบ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
และมีการออกกฎหมายรอง 
เพื่อใหการปฏบิัติงานมีความ
คลองตัว 
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จากตารางที่ 6  ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญสําหรับยทุธศาสตรที ่ 5   “การปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน”   พบวา  ผูเชี่ยวชาญ 
ทุกทานมีความเห็นวา  พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2550  หลายมาตราที่เปน
อุปสรรคตอการดําเนินกิจการของโรงเรียนเอกชน และครูและบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
เอกชนตองเสยีสิทธิประโยชนหลายประการ หลายฝายจึงเรียกรองใหทุกฝายรวมมือกันในการ
แกไขพระราชบัญญัติ ในหลายมาตรา  จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังกลาวจึงสามารถสรุป
ไดวา ปจจัยเอ้ือสําหรับยุทธศาสตรที ่5 ควรเปนเร่ืองของความรวมมือ  

  สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสรมิ
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่  5  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตองดําเนินการทบทวน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนควรไดรับคาตอบแทนที่เปน
ธรรมในการปฏิบัติงาน 

3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนควรทําความเขาใจกับ
ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนเรื่องผลดีผลเสียในการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา 
 
ตอนที่ 2   ผลการสังเกตการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน และวเิคราะหขอมูลที่ไดจาก 
                 การสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

 
ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศกึษาโดยการสมัภาษณผูเชีย่วชาญซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูง 

นักวิชาการ ผูบริหารและครโูรงเรยีนเอกชน 3 ประเภท ประเภทละ 2 โรง รวม  6 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ  โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนนอย    
ซึ่งผูวิจัยไดเขาไปฝงตวัในโรงเรียนเอกชนทั้งสามประเภทแหงละไมนอยกวาสองสปัดาหเพ่ือสังเกต
และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร  
การจัดสวัสดิการ และการใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑ และบนัทึกขอมูลเพือ่
นํามาพิจารณาประกอบกับผลการสัมภาษณ  โดยมีรายละเอียดของโรงเรียนทั้งสามประเภทดังนี้ 
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โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรยีนที่ 1 
 
เปดสอนระดับ อนุบาล – ม.6     
จํานวนนักเรียน  5,766 คน    
จํานวนครู   320  คน 

1. การบริหารจัดการโรงเรียน  
เปนโรงเรียนขนาดใหญมาก มีผูบริหารที่รับผิดชอบทั้งโรงเรียนซึ่งเปนผูรับใบอนุญาต 

ผูจัดการ และผูอํานวยการโรงเรียน และมอบหมายการดูแลนักเรียนใหรองผูอํานวยการโรงเรียน
ดูแล  สวนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ซึ่งแยกอาคารเรียนคนละสวน แตในการบริหาร
จัดการขึ้นอยูกับผูอํานวยการและคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน ซึ่งทั้งฝายนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีการแบงงานที่รับผิดชอบออกเปนงานธุรการและการเงิน งานวิชาการ งานปกครอง 
งานกิจการนักเรียน และงานความสัมพันธกับชุมชน มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม ซึ่งกําหนด
โครงสรางบริหารงานที่ชัดเจนและพัฒนาคุณภาพดานบริหารจัดการ ไดตามมาตรฐานการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางคลองตัวและมีระบบติดตามประเมินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธิผล บุคลากรใชงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ไดอยางเปนระบบมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล  มีอาคารสถานที่แหลงการเรียนรู สาธารณูปโภค และอุปกรณ
สนับสนุนการเรียนการสอนอยางพอเพยีง สถานศกึษาไดรับการรบัรองมาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมากและดี ทุกมาตรฐาน 

2. การจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนรับนักเรียนประจํา และไป-กลับ ทั้งชายและหญิง แบงการบริหารออกเปน

สองสวนคือ สวนนักเรียนชาย และสวนนกัเรียนหญิง  มีผูชวยผูอํานวยการดูแลรับผิดชอบ สวน
ผูอํานวยการโรงเรียนดูแลทัง้ระบบ มีหัวหนากลุมสาระดูแลเรื่องวิชาการในแตละสายชั้น  จัดการ
เรียนการสอนทั้งแบบปกติและ English Program มีครูผูสอนภาษาอังกฤษ และสอนภาษาจีน 
จํานวนมาก  ผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมบุคลากรและผูเรียนใหมีนิสัยรักการประหยัด รักษสิ่งแวดลอม ใช
ทรัพยากรอยางคุมคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
จริยธรรม ใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหไดดวยตนเอง สามารถใชภาษาในการสื่อสาร และ
นําเทคโนโลยไีปใชในการแสวงหาความรู สงเสริมและสนับสนุน ผูเรียนใหมีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพ สามารถศึกษา
ตอในระดับทีสู่งขึ้น มีผลงานเขาสูการประกวดแขงขัน ระดับประเทศ และนานาชาต ิสงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียน และความตองการของชุมชน มีการจัดการเรียนการสอน 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชสื่อวัสดุอุปกรณ นวัตกรรม และจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู  
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สงเสริมการจดักิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีห่ลากหลาย เพ่ือพัฒนาศกัยภาพใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  และกาวล้าํเทคโนโลย ี   รวมทั้งการอนุรักษศิลปวฒันธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น
เสริมสรางปฏิสัมพันธที่ดีตอชุมชนในการพัฒนาการศึกษา และใชสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู
ของชุมชน 

3. การพัฒนาบุคลากร 
การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน มีการจัดประชุม/ อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การสัมมนาทางวิชาการ การปฐมนิเทศ การศึกษาเพิ่มเติม และ
การหมุนเวียนสับเปลีย่นงาน การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผลตามแผนงาน/
โครงการตามที่กําหนดไว  โรงเรียนสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามภาระงานโดยสงไปอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาตอ และศึกษาดูงานทัง้ใน
ประเทศและตางประเทศ 

4. การจัดสวัสดิการ 
โรงเรียนมีสวสัดิการใหแกครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนเครื่องแบบทีใ่ชในการ

ปฏิบัติงานคนละ 2 ชุด ตอป และอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใชจาย มีการใหรางวัลแกครทูี่
ประสบความสําเร็จในการทํางานหรือฝกฝนนักเรียนจนไดรับรางวัลตางๆ ทั้งเปนตัวเงินและการ
ยกยองเชิดชูเกียรติเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน จัดพาครูไปศึกษาดูงานตามโครงการของแตละ
กลุมสาระ นอกจากนั้น ยังไดพาครูและบุคลากรทุกคนไปทัศนศึกษาหลายครั้ง ซึ่งหากเปนการ
ไปภายในประเทศจะไมเสยีคาใชจาย ถาไปตางประเทศจะเสียคาใชจายบางสวนทุกปการศึกษา 
มีรางวัลสําหรบัครูที่สอนนานจนครบเกษยีณอายุเชนเดียวกับครูโรงเรียนรัฐบาล และหากครยูัง
ประสงคจะทําการสอนตอไปอีก โรงเรียนก็จายเงินเดือนใหตามปกตหิลังเกษียณอายุ 

5. การใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชนกาํหนด 

เน่ืองจากเปนโรงเรียนขนาดใหญมีครูและนักเรียนจํานวนมาก นอกจากครูที่ไดรับ
การบรรจุประมาณ 300 คนเศษแลว ยงัมีครูตางประเทศและครูจางสอนอีกมาก เงินอุดหนุนที่
ไดรับจึงไมเพียงพอสําหรับใชจายทั้งเงินเดือนครูและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการโดยใชจายจากคาธรรมเนียมการเรียนที่ไดรับ  ซึ่งเพียงพอในการบริหารจัดการ โรงเรียน
มีปญหาในเรื่องการคางชําระคาธรรมเนยีมการเรียนมากเชนกัน  ในแตละปการศึกษาคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนจะมีการประชุม โดยสวนใหญก็จะใหมีการผอนชําระและบางรายตอง
จําหนายเปนหน้ีสูญ  และบางสวนโรงเรยีนยังไดรับความชวยเหลือจากสมาคมผูปกครองและครู
ของโรงเรียนอีกดวย 
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โรงเรียนขนาดใหญ  โรงเรียนที่ 2 
 

เปดสอนระดับ อนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ 3   
จํานวนนักเรียน    3,256   คน 
จํานวนคร ู             142   คน 
 

1.การบริหารจัดการ   
    โรงเรียนแบงโครงสรางการบริหารงานเปน 4 ฝาย 1 ศูนย ไดแก ฝายบริหารทั่วไป 
ฝายวิชาการ ฝายปกครอง ฝายกิจกรรมนักเรียน และศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีการจัดองคกร
การบริหารโดยผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการ และ
รองผูอํานวยการโรงเรียน ทําหนาที่กํากับดูแลและปฏิบัติงานในฝายตางๆ โรงเรียนไดจัดทํา
ธรรมนูญโรงเรียน และแผนปฏิบัติงานประจําป ปฏิทินปฏิบตัิงานของโรงเรียน และปฏิทนิ
ปฏิบตัิงานของแตละฝาย การปฏบิัติงานตางๆ ตามทีไ่ดรับมอบหมาย จัดทําในรปูคณะกรรมการ
หรือคณะทํางาน  มีการนิเทศการทํางานโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการที่ไดรับ
มอบหมาย และรายงานผลของฝายในการประชุมผูบรหิารทุกสัปดาห และการรายงานผลของ
หัวหนางาน หัวหนาสายชั้นทุกเดือน และเม่ือสิ้นสุดการทํางานของแตละโครงการ ฝายตอง
จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน  และเม่ือสิน้ปการศึกษาจะมีการประชมุปฏิบัติการ สรุปผลงานเพื่อ
นํามาวเิคราะหจุดเดน จุดดอย ปญหาอุปสรรคตางๆ และรวมกันวางแผนพัฒนาการศกึษาสําหรบั 
ปการศึกษาตอไป 

2. การจัดการเรียนการสอน  
    วิสัยทัศนของโรงเรียน คือ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูเปนเลิศและเขมแข็งทาง
วิชาการในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รูจักคิด วิเคราะห แกปญหา มีวินัย ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักพ่ึงตนเอง รูจัก
พ่ึงตนเอง มีความเอื้ออาทรตอผูอ่ืน  รูจักมัธยัสถ  เสียสละ  สามารถเปนทั้งผูนํา และผูตาม      
มีความภาคภูมิใจในการเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวม  ถึงพรอมดวยคุณธรรม  
จริยธรรม  รักษาสุขภาพพลานามัย  หางไกลยาเสพติด  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางมีความสุข  
     โรงเรียนไดเชิญวิทยากรมาใหความรูดานตางๆ ใหแกครูหลายครั้ง และสงครูและ
บุคลากรไปอบรม ประชุมสัมมนา ตามลักษณะงานทีร่ับผิดชอบ  นอกจากนั้นยังจัดหาหนังสือ 
เอกสารทางวชิาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆ ใหแกครูเพ่ือศกึษาเพิ่มเติม ซึ่งเปนประโยชนสําหรับตวัครู
และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับสิ่งใหมๆ เพ่ิมเติม โรงเรียนมีการจูงใจครูใหมีการพัฒนาตนเอง
โดยการพิจารณาความดีความชอบตามผลงาน และจะขึ้นเงินเดือนครูในอัตราที่แตกตางกัน 
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4. การจัดสวัสดิการ 
     โรงเรียนจัดสวัสดิการอาหารกลางวันใหแกครูและบคุลากรทุกคน นอกจากนั้นยังมี
การใหเงินประจําตําแหนงสําหรับผูบริหาร และรองผูอํานวยการ หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระ 
และใหคาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงานในหนาที่  เชน ครูที่สามารถฝก 
สอนนักเรียนเพ่ือไปประกวดแขงขันทางวิชาการตางๆ นอกจากจะไดรับการสนับสนุนในเรือ่ง
งบประมาณแลว ยังไดรับคาตอบแทนเมื่อชนะการแขงขัน ทั้งครแูละนักเรียน ในชวงปดภาค
เรียนแตละปการศึกษาจะพาครูและบคุลากรทั้งโรงเรียนไปสัมมนาและทศันศึกษาทั้งครอบครัว 
 5. การใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
 เน่ืองจากเปนโรงเรียนขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนมาก ดังนั้นโรงเรียนจึงไดรับเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัวมากแตก็ไมเพียงพอเพราะโรงเรียนมีครูที่ไดรับการบรรจุและครูจาง
สอนจํานวนมาก ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงใชจายจากเงินคาธรรมเนียมที่เก็บจาก
นักเรียนเปนหลัก 
 

โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนที ่1 
 

เปดสอนระดับ อนุบาล – ม.ตน      
จํานวนนักเรียน   1,011  คน 
จํานวนคร ู   52  คน 

1.การบริหารจัดการ 
ผูบริหารมีตําแหนงเปนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการโรงเรียน มีการ

แตงตั้งรองผูอํานวยการดูแลในแตละระดับ คือ  โดยทําหนาที่เปนรองผูอํานวยการระดับอนุบาล-
ประถมศึกษา และรองผูอํานวยการฝายมัธยมศึกษา แบงความรับผิดชอบออกเปน 6 ฝาย ไดแก 
ฝายธุรการ ฝายการเงิน แผนงานและงบประมาณ ฝายวชิาการ ฝายกจิการนักเรยีน ฝายมาตรฐาน 
และฝายจิตตาภิบาล 

2. การจัดการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ  รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 

คานิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทกุวิชา โรงเรียนไดจัดทํากําหนดการสอน 
แผนการสอน โดยกําหนดสงใหผูบริหารไดตรวจกอนทาํการสอนลวงหนา 1 สัปดาห กับทั้งมีการ
ประเมินผลการใชหลักสตูรทั้งดานการเตรียมความพรอม ดานการจัดการเรียนการสอน และดาน
การบริหารหลกัสูตร โดยจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคต ิและการจัดการ
ดวยวิธกีารทีห่ลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคญั เชน การทดลอง การปฏิบตัิจรงิการสาธติ ฯลฯ 
มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการตาม
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ศักยภาพของผูเรียน มีสื่อและเทคโนโลยีใหผูเรียนไดฝกทักษะอยางเพียงพอ ตลอดจนมีการ
นิเทศการสอนโดยผูบริหาร ฝายวชิาการอยางตอเน่ืองครูทุกคนจะไดรับการนิเทศอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือนําขอมูลขอบกพรองไปปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนเพื่อให
กระบวนการจดัการเรียนการสอนครบถวน โรงเรียนไดมีการวัดและประเมินผลการเรียนตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรยีน ซึง่ครอบคลุมทัง้ดานพุทธิพิสยั 
ทักษะ เจตคต ิและกระบวนการ โดยวิธกีารและเครื่องมือที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเปนระยะๆ และนํา
ขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
       3. การพัฒนาบุคลากร 

โรงเรียนสงครูผูสอนไปรวมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการตามที่หนวยงาน
ตางๆ จัด และสงเสริมใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้น นอกจากนั้นบางครั้งมีการเชิญวิทยาการจาก
ภายนอกมาใหความรูแกครูภายในโรงเรียน จัดครูเขาอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูทกุกลุมสาระการ
เรียนรูเพ่ือใหมีความรูความชํานาญในสาขาวิชาที่ครูรบัผิดชอบมีการจัดการนิเทศภายในโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูที่ผูอํานวยการโรงเรียนมอบหมาย และศึกษานเิทศกจากสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามานิเทศครูในโรงเรียน ครูมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  สงเสริมใหครูใชกระบวนการบูรณาการจริยธรรม
ในกิจกรรมการเรียนรู  

4. การจัดสวัสดิการ 
โรงเรยีนจัดสวสัดิการใหแกครูในเรื่องเครื่องแบบ มีเงินโบนัสประจําป เงินคาตอบแทน

ครูที่สอนนาน 
  5. การใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงาน 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
โรงเรียนนําเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวไปจายเปนเงินเดือนครูตามหลักเกณฑที่ 

กําหนด ซึ่งไมเพียงพอ สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใชจายจากเงิน
คาธรรมเนียมที่เก็บจากนักเรียน 
 

โรงเรียนทัว่ไป  โรงเรียนที่ 2 
เปดสอนระดับ อนุบาล – ม.3    
จํานวนนักเรียน 845  คน   
ครูผูสอน  52  คน 

1.การบริหารจัดการ 
มีผูบริหารที่รบัผิดชอบทั้งโรงเรียนซึ่งเปนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ

โรงเรียน และมอบหมายการดูแลนักเรียนใหรองหัวหนาฝายตางๆ ดูแลรับผิดชอบ ไดแก ฝาย
บริหารงานทั่วไป  ฝายปกครอง ฝายวิชาการ  ฝายกิจการนักเรียนและชุมชน ผูบริหารและครู
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ทุกคนมีความตั้งใจและเต็มใจในการทํางาน ไดรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนจนไดรับความนิยมจาก
ผูปกครอง รวมทั้งไดฝกฝน อบรมนักเรียนจนไดรับรางวัลตาง ๆ หลายดาน 

2. การจัดการเรียนการสอน  
โรงเรียนมีแผนการจัดประสบการณ และการจัดประสบการณเพ่ือเตรียมความพรอม

ใหเด็กไดมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล และเต็มศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับหลกัสูตรตลอดจนมี
การประเมินพัฒนาการทุกดาน โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศกึษาธิการ ซึ่ง
มุงเนนพัฒนาคุณภาพใหมีทั้งความรู ทักษะกระบวนการและการจัดการ ที่จะอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข โรงเรียนไดจัดทํากําหนดการสอน แผนการสอน โดยกําหนดสงใหผูบริหารไดตรวจ
กอนทําการสอนลวงหนา 1 สัปดาห กับทั้งมีการประเมินผลการใชหลักสตูรทัง้ดานการเตรียม
ความพรอม ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการบริหารหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมที่จะ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทกัษะ เจตคต ิและการจัดการดวยวธิีการทีห่ลากหลายโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ เชน การทดลอง การปฏิบัติจริงการสาธติ ฯลฯ  และมีการวิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการตามศักยภาพของผูเรียน มีสื่อ
และเทคโนโลยีใหผูเรียนไดฝกทักษะอยางเพียงพอ ตลอดจนมีการนิเทศการสอนโดยผูบริหาร 
ฝายวิชาการอยางตอเน่ืองครูทุกคนจะไดรบัการนิเทศอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือนําขอมูล
ขอบกพรองไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  และโรงเรียนไดมีการวัดและประเมินผล
การเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียน ซึง่ครอบคลุมทัง้
ดานพุทธิพิสัย ทักษะ เจตคต ิและกระบวนการ โดยวิธกีารและเครื่องมือที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเปน
ระยะๆ และนาํขอมูลไปพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาบุคลากร 
ผูบริหารและครู ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และ

มีคุณธรรม เหมาะสมกับอาชีพและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทางโรงเรียนไดเชิญ
วิทยากรมาใหความรูแกครทูุกคนในเรื่องที่ทุกคนตองปฏิบัติ สวนการเพิ่มพูนทักษะตามสายงาน
ที่รับผิดชอบ โรงเรียนไดจัดสงครูไปอบรม ประชุมสัมมนาตามสาระวิชาที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น 
และสนับสนุนใหครูไปศึกษาตอในระดับสงูขึ้น ซึ่งครูสามารถนําความรูที่ไดรบัไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือนําไปสูการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาตนเอง 

4. การจัดสวัสดิการ 
โรงเรียนมีสวสัดิการใหแกครูและบคุลากรทางการศึกษาเปนเครื่องแบบทีใ่ชในการ

ปฏิบัติงานคนละ 2 ชุด ตอป และอาหารกลางวันโดยไมเสียคาใชจาย จัดงานรื่นเริงตามเทศกาล
ตางๆ เชน วนัขึ้นปใหม วนัปดภาคเรียน  

5. การใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 
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โรงเรียนนําเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวไปจายเปนเงินเดือนครูตามหลักเกณฑที่ 
กําหนด ซึ่งไมเพียงพอ สําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใชจายจากเงิน
คาธรรมเนียมที่เก็บจากนักเรียน  
 

โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนที่ 1 
 

เปดสอนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6    
จํานวนนักเรียนทั้งโรงเรียน  71  คน 
จํานวนครู                        9  คน 
 

1. การบริหารจัดการ 
บริหารจัดการโดยเจาของโรงเรียนซึ่งเปนผูรบัใบอนญุาต  ผูจัดการ  และผูอํานวยการ  

โรงเรียนซ่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี แตไมมีวฒิุทางการศึกษาซึ่งไดไปศกึษาตอระดับ 
ประกาศนียบตัรบัณฑติสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา เน่ืองจากมีบุคลากรนอยและไมมี
เจาหนาที่ปฏิบตัิงาน บางครั้งตองทําหนาที่เปนครูสอนบางรายวิชา 

2. การจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนไมไดแบงครูตามกลุมสาระเนื่องมีครูทั้งโรงเรียน  9  คน  ครบชั้น คือ คร ู

อนุบาล จํานวน  3 คน และครูระดับประถมศึกษา 6 คน ลักษณะการสอนสับเปลี่ยนตามรายวิชา 
ไมไดสอนประจําชั้นตลอดทัง้วัน  และครูทุกคนยังตองมีพิเศษนอกเหนือจากงานสอน เชน งาน
ธุรการ งานการเงิน พัสดุครุภัณฑ กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  

3. การพัฒนาบุคลากร 
  โรงเรียนจัดสงบุคลากรไปรวมประชุมสมัมนาตามที่หนวยงานตางๆ จัดในสาขา 

วิชาที่รบัผิดชอบและตามความถนัดของครู โดยออกคาใชจายในการอบรมใหทุกคน โรงเรียนไม
มีการจัดอบรมเองเพราะมีครูจํานวนนอย ประกอบกับครูจะตองมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิม
ทักษะความรู ซึ่งบางครั้งอาจจะตองออกคาใชจายเองบาง ปญหาในการพัฒนาบุคลากร คือ ขาด
งบประมาณในการดําเนินการ ขาดผูชํานาญการในดานการศึกษาวิเคราะหความจาํเปน ขาดการ
ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง บคุลากรไมมีโอกาสเขารับการพัฒนาไดอยาง
ทั่วถึง และบคุลากรที่ไดรบัการพัฒนาแลวไมนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  

2. การจัดสวัสดิการ   
โรงเรียนมีสวสัดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่รัฐจัดให เฉพาะอาหารกลางวัน

ของครู และเปนการทํางานรวมกันแบบพี่นอง ครูทกุคนเขาใจสภาวะความเปนของผูรับใบอนญุาต 
และตั้งใจปฏิบตัิงาน โรงเรียนมีสถานที่รมร่ืนจัดเปนสนามเด็กเลนและมีอุปกรณใหนกัเรียนไดเลน
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ออกกําลังกาย อยูบริเวณหนาโรงเรียน และมีสระวายน้าํที่ดานขาง มีประตูปด-เปดเปนเวลาเพื่อ
ความปลอดภยัของนักเรียน โรงเรียนไมสามารถสรางหองประกอบการเรียนการสอนอื่นๆ หรือ
สนามกีฬาที่ไดมาตรฐานเพือ่พัฒนานักเรียนได แตเน่ืองจากมีนักเรียนจํานวนนอยจึงไมมีปญหา
ในเรื่องเหลานี ้

3. การใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑทีส่ํานักบริหารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 

เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนกัเรียนนอย  เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว 
ไมเพียงพอสําหรับจายเงินเดือนครู  ทางโรงเรียนตองใชเงินสวนตัวในการพยุงฐานะของ
โรงเรียน และใชจายสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนยังไมทราบวาจะ
สามารถดําเนินกิจการไปๆไดอีกนานเทาไร เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง และ
นโยบายเรียนฟรี 15 ปของรัฐบาล 
 

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่ 2 
 
เปดสอนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6   
จํานวนนักเรียน    89   คน   
จํานวนครู           18   คน  
 

1. การบริหารจัดการ 
ผูบริหารโรงเรียน แบงเปนผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการโรงเรียน  

มีการจัดแบงความรับผิดชอบงานดังนี้คือ งานวิชาการ งานธุรการ งานกิจการนักเรียน และมีครู
รับผิดชอบตามกลุมสาระ ผูรับใบอนุญาตทําหนาที่บรหิารและดูทั่วไป รวมทั้งทําหนาที่สอนใน
บางรายวิชา ผูจัดการทําหนาที่บริหารดานการรับ- จายเงิน การจัดซื้อจัดจางสิ่งที่อํานวยความ
สะดวกในการดําเนินกิจการ และผูอํานวยการโรงเรียนทําหนาที่ดูแลเรื่องคุณภาพทางวิชาการ
รวมกับผูรับใบอนุญาต รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตางๆ ของครู 

2. การจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนมีความรัก ความมุงม่ันตั้งใจ มีทักษะความรู ความเขาใจ ความสามารถ 

และทศันคติทีถู่กตองการจัดองคประกอบโปรแกรมกิจกรรมการเรียนรู เชน กลุมสาระการเรียนรู 
กิจกรรม พัฒนาผูเรียน และโครงงาน อยางครบถวนและมีดุลยภาพ การใหความสําคัญกับสาระ
การเรียนรูทั่วไปอ่ืนๆควบคูไปกับสาระความรู ไดแก การบมเพาะทักษะและความสามารถในการคิด
เชิงตรรกะ  เชิงวิพากย เชิงสรางสรรค เชิงกระบวนการและเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบการ
สรางทักษะและคานิยมดานบุคคลและทางสังคมที่ถูกตองและมีจริยธรรม การสรางทัศนคติที่เปน
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บวกตอการเรยีนรู ใหผูเรียนเรียนรูวธิ ี การเรียนรูอยางอิสระ และรักในการเรียนรู เพ่ือมุงสูการ
เรียนรูตลอดชวีติ การสรางโลกทศันที่กวางขวางและปลายเปด ความสามารถในการใชภาษาและ
สื่อสาร การปลูกฝงใหผูเรียนมีสุนทรียภาพ  มีความรักในศิลปะ  และมีจินตนาการ   การรู
เทคโนโลยี (technology literacy)  มีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีตางๆที่หลากหลาย
โดยมุงเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนมีสวนรวมโดยตรงกับกิจกรรมการเรียนรู (active 
learners) การใชสื่อเพ่ือยกระดับการเรยีนรู (resource based learning)  การเรียนรูจาก
ประสบการณจริง (hands-on activities) การใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริม สนับสนนุ การเรียนรู  
การวางแผนกําหนดวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสาระความรูและสาระการเรียนรูทั่วไป 
และการเรียนรูนอกสถานที่  ดําเนินการประเมินผลผูเรียน ประเมินครูและประเมินหลักสูตรเพื่อ
นําไปพัฒนาและปรับปรุงยกระดับ การเรยีนรูใหดียิ่งขึน้อยางตอเน่ือง ซึ่งทุกประการนี้โนรงเรียน
ไดมีแผนการจดัการเรียนรูคุณภาพ ที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญกับทุก
สาระการเรียนรู มุงเนนการพัฒนากระบวนการคิดและการพัฒนานักเรียนทุกดานโดยใหนักเรียน
ไดเรียนรูดวยประสบการณตรง   มีการใชสื่อและทรัพยากรที่ทําใหการเรยีนรูนาสนใจเปนรูปธรรม 
นักเรียนมีความสุขและสนกุสนานในการเรียนและงายตอการทําความเขาใจ นอกจากนี้โรงเรียน
ยังไดจางครูชาวตางประเทศมาสอนนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสนทนาจริงกับเจาของ
ภาษา การสอนดนตรี ศลิปะ เพ่ือใหนักเรียนมีกิจกรรมยามวาง สําหรับหองสมุดของโรงเรียนจัด
ไวในลักษณะที่เปนเหมือนหองนั่งเลนในบานเพื่อใหนาสนใจสําหรับนักเรียน มีที่นั่งอานหนังสือ
กวางขวางเพยีงพอสําหรับ นอกจากนั้นโรงเรียนยังสอนโดยใชหนังสือเรียนเปนภาษาอังกฤษ
สําหรับนกัเรยีนทุกชัน้ แตไมไดเปนโรงเรียนที่ขออนุญาตจัดการเรียนการสอน English Program                

3. การพัฒนาบุคลากร 
อัตราสวนจํานวนนักเรียนตอครูไมเกิน 7 : 1 ทําใหครสูามารถดูนักเรียนไดอยาง 

ทั่วถึง บุคลากรครูในโรงเรียนสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และรับผิดชอบ
การสอนเปนรายวิชาตรงตามสาขาที่จบการสอน โดยไมมีการสอนคละวชิา โดยผูรับใบอนุญาต
ทําหนาที่ครูผูสอนประจําวิชาดวย 

4. การจัดสวัสดิการ 
มีการจัดสวัสดิการใหครูในเรื่องชุดทํางาน อาหารกลางวัน โรงเรียนมีสนามเด็ก 

เลนและเครื่องเลนใหแกนักเรียนเพียงพอ มีสระวายน้ําในบริเวณโรงเรียน บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในบริเวณโรงเรยีนรมรื่น  

5. การใชเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามหลักเกณฑที่สํานักบริหารงาน 
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนกําหนด 

คาใชจายรายหัวที่โรงเรียนไดรับไมเพียงพอตอการจายเงินเดือนครูและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบริหารจัดการโดยใชจายจากการเก็บคาธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากผูปกครองนักเรียน 
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จากผลการสังเกตการณดําเนินการจริงของโรงเรียนพบวา  โรงเรียนขนาดใหญมี

ความพรอมในการบริหารจัดการมาก เน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนมากทําใหมีงบประมาณในการ
สนับสนุนการดําเนินงานเพียงพอ รวมทั้งการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑอํานวยความสะดวก รวมทั้ง
อุปกรณที่ใชในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังมีสมาคมครูและผูปกครอง และสมาคม
ศิษยเกาของโรงเรียนที่ใหการสนับสนุน บุคลากรมีขวญักําลังใจในการทํางาน เน่ืองจากโรงเรียน
มีความมั่นคง  คุณภาพการศึกษาอยูในระดับที่คอนขางดี ทําใหผูปกครองนิยมสงบุตรหลานมา
เรียนเปนจํานวนมาก สวนโรงเรียนทัว่ไป มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความพรอมเชนกัน 
เจาของกิจการสามารถดําเนินกิจการไดและมีกาํไรพอ แตสวนใหญไมมีการจัดตั้งเปนสมาคมศษิย
เกาหรือสมาคมอื่นๆ ในโรงเรียน  ครูสวนใหญทําการสอนในโรงเรียนมานาน รักและผูกพันกับ
โรงเรียน และตองการใหโรงเรียนมีความเจริญกาวหนา สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจํานวน
นักเรียนต่ํากวา 100 คน สิ่งอํานายความสะดวกมีนอย แตบางโรงเรียนทั้งๆ ที่มีจํานวนนักเรียน
นอย แตก็มีการลงทุนที่ดีเพื่อดึงดูดใหผูปกครองนักเรียนสงบุตรหลานมาเรียน ตลอดจนมีการ
ประชาสัมพันธ  การเนนเรื่องคุณภาพทางการศึกษาซึ่งเปนจุดขายของโรงเรียน เน่ืองจากมี
นักเรียนนอยสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ทําใหนักเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลเปนอยางดี โดยจะ
เห็นไดจากการที่ผลการสอน NT ของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เปน
กลุมตัวอยางทั้งสองโรงเรียนมีผลคะแนนในระดับที่ดีกวาโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนทั่วไป 
การที่มีจํานวนนักเรียนนอยอาจเปนเพราะเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูหางจากที่ชุมชน และในบริเวณ
ใกลเคยีงมีสถานศึกษาของรัฐหลายแหงเปนตัวเลือกสาํหรับผูปกครอง   

 
จากการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 3 ประเภท ๆ ละ 2 โรงเรยีน  รวม  

6 โรงเรียน สามารถนาํมาสรปุแตละยทุธศาสตร ไดตามตารางที่ 7-11 
 

ตารางที่ 7    ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสําหรับยุทธศาสตรที่ 1  
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 

1. นโยบาย 
2. ความ
รวมมือ 

- การกําหนดสัดสวน
จํานวนนักเรียน (รัฐ : 
เอกชน) เปน 70 : 30 
เหมาะสมแลวเพราะการ
เรียนโรงเรียนเอกชนมี
คาใชจายสูงผูปกครอง
ตองสมัครใจ 
 

- นโยบายการรับ
นักเรียนของภาครัฐ มี
การเปลี่ยนแปลงทุกป 
- ผลการรับนกัเรียน
ตลอดเวลาของภาครัฐทํา
ใหนักเรียนภาคเอกชน
ยาย ไปเรียนภาครัฐ
ระหวางปเปนจํานวนมาก 

- นโยบายการรับ
นักเรียนตองชดัเจน 
- การรับนักเรยีนตอง 
มีการวางแผนรวมกัน
ระหวางหนวยงานที่มี
หนาที่จัดการศึกษาใน
ทองถิ่น 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 

 - การเพิ่มจํานวนนักเรียน
ใหเปนไปตามสัดสวนที่
กําหนดเปนไปไดยาก
เน่ืองจากภาวะทาง
เศรษฐกิจและการใหเรียน
ฟรีของภาครัฐ 
 

- การเพิ่มสัดสวน
จํานวนนักเรียนทําได
ยากเพราะจํานวน
นักเรียนลดลงและมีการ
ติดคางคาธรรมเนียม
การเรียน 

- รัฐกําหนดนโยบาย
อะไรที่มีผลกระทบกบั
โรงเรียนเอกชน ควร
แจงใหโรงเรียนเอกชน
ทราบดวย 
- ปจจุบันโรงเรียน
เอกชนขนาดเล็กไดรับ
ผลกระทบจากนโยบาย
เรียนฟรีของรัฐเปน
อยางมาก 
- การที่โรงเรียนเอกชน
มีนักเรียนนอย ลงในแต
ละปการศกึษาเปนผลมา
จากนโยบายของรัฐและ
สภาวะทาง 
เศรษฐกิจของครอบครัว
ไมใชเพราะโรงเรียน
เอกชนไมมีคุณภาพ 
- นโยบายเรียนฟรีของ
รัฐมีผลกระทบตอ
โรงเรียนเอกชน เพราะ
ผูปกครองเขาใจวาไม
ตองเสียคาใชจายจึง
ลาออกไปเรียนใน
โรงเรียนของรัฐ 
- หากรัฐไมคํานึงถึง
โรงเรียนเอกชนการเพิ่ม
สัดสวนจํานวนนักเรียน
นาจะไมสามารถไปถึง
เปาหมายที่กําหนด 
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จากตารางที่  7  ผลการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้งสามประเภท
สําหรับยุทธศาสตรที่ 1  “กําหนดมาตรการของภาครัฐที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพื่อเพ่ิมสัดสวน
ผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด”  พบวา  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทกุ
ประเภทมีความเห็นวาในการเพิ่มสัดสวนจํานวนนักเรียนภาคเอกชนนั้น นาจะมีผลมาจาก
นโยบายการรับนักเรียนภาครัฐและความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นทีใ่นการกําหนด
เปาหมายการรับนักเรียน เพ่ือใหโรงเรียนเอกชนสามารถรับนักเรียนได  ดังนั้น   จึงสามารถ
สรุปไดวา ปจจัยเอ้ือสําหรับยุทธศาสตรที่ 1 ควรเปนเรื่องของนโยบายของรัฐและความรวมมือ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่  1  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียน (รัฐ : เอกชน) เปน 70 : 30 เหมาะสมแลว
เพราะการเรียนโรงเรียนเอกชนมีคาใชจายสูงผูปกครองตองสมัครใจ 

2. นโยบายการรับนักเรียนหากมกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลตอภาคเอกชนควรแจงให
โรงเรียนเอกชนทราบดวย 

3. การรับนักเรียนในแตละพ้ืนที่ควรมีการวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานที่มี
หนาที่จัดการศึกษาในทองถิ่น 

4. การเพิ่มจํานวนนักเรียนใหเปนไปตามสัดสวนที่กําหนดเปนไปไดยากเนื่องจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจและการใหเรียนฟรีของภาครัฐและนักเรียนมีการตดิคางคาธรรมเนียมการ
เรียนมากขึ้น 

5. ผลการรับนักเรียนตลอดเวลาของภาครัฐทําใหนักเรียนภาคเอกชนยาย ไปเรยีน
ภาครัฐระหวางปการศึกษาเปนจํานวนมาก 

6.  การรับนักเรียนของภาครัฐตองคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานตางๆ เชนเดียวกับ
โรงเรียนเอกชน  
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ตารางที่  8  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสําหรับยุทธศาสตรที่ 2   
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 

1. ความ
เสมอภาค 
2. ความ
ยืดหยุน  

- การใหเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัวให
เฉพาะคาใชจายพื้นฐาน 
ซึ่งไมสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจปจจุบัน  
- การรับนักเรยีน
โรงเรียนเอกชนตอหอง
เปนไปตามอัตราสวนที่
ไดรับอนุญาตหากเกินจะ
ไมไดรับเงินอุดหนุนใน
สวนที่เกิน ตางจากการ
รับนักเรียนของรัฐที่รับ
ไดไมจํากัดและยังไดรับ
เงินอุดหนุนคาใชจาย 
รายหัว ทุกคน 
- ควรยกเลิกการกําหนด
เพดานคาเลาเรียน 
 

- ควรมีการพิจารณา
เพ่ิมเงินคาใชจายราย
หัวใหเปนไปตามสภาวะ
ปจจุบัน 
- เงินอุดหนุนไมเปน
ธรรม ควรพิจารณาจาก
คาใชจายดานบุคลากร
และเงินเดือนครูมารวม
ดวย เพราะถาโรงเรียน
รับ นักเรียนไดมาก
เทาใด รัฐไดรบั
ประโยชนมากเพราะไม
ตองลงทุนเรื่องที่ดินและ
สิ่งกอสราง ครุภัณฑ
ตาง รวมทั้งงบประมาณ
ในการซอมแซม 
- การพิจารณาใหกูยืม
เงินกองทุนหมุนเวียน
เพ่ือพัฒนาการศึกษา มี
ขั้นตอนรายละเอียดมาก 
ทําใหโรงเรียนไม
สามารถดําเนินการได 
และใชเวลาในการ
พิจารณานานเกินความ
จําเปน 

- การอุดหนุนคาใชจาย
รายหัว ไมเปนธรรมกับ
นักเรียนในโรงเรียน
เอกชน  ขณะที่นักเรียน
ถาเรียนในโรงเรียนของ
รัฐไมตองเสียคาใชจาย
แตเรียนในโรงเรียน
เอกชนจะตองเสีย
คาใชจาย  
- ควรจัดสรรเงินอุดหนุน
ใหเขตพ้ืนที่ทัง้ป 
งบประมาณ เพราะใน
เดือนที่โรงเรียนไมไดรับ
เงินอุดหนุนไดรับความ
เดือดรอนมาก 
- การอุดหนุนตาม
โครงการอาหารกลางวัน
และอาหารเสริมนม
สําหรับนักเรยีนขาดแคลน 
หรือทุพพลภาพมี
ระเบียบกฎเกณฑมาก 
มีเงินงบประมาณนอย  
- ควรใหการอุดหนุนเปน
กรณีพิเศษกบัโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

 
จากตารางที่ 8   ผลการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้งสามประเภท

สําหรับยุทธศาสตรที่ 2  “สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปนธรรม”  
พบวา  ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภทมีความเห็นวาในพิจารณาใหเงินอุดหนุนแก
โรงเรียนเอกชนควรมีความเสมอภาคที่จะนําเอางบลงทนุดานอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาดวย 
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และในการใหกูยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนาการศึกษา ควรมีการยืดหยุน ในรายละเอยีด
บางประการทีไ่มจําเปน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกโรงเรียนที่มีความเดอืดรอนจําเปนจริง 
ดังนั้น   จึงสามารถสรุปไดวา ปจจัยเอ้ือสําหรับยุทธศาสตรที ่2 ควรเปนเรื่องของความเสมอภาค 
ในการพิจารณาถึงงบลงทนุใหครอบคลมุทุกดาน และความยืดหยุนของระเบยีบปฏิบตัิในการ
ดําเนินการขอกูยืมเงินกองทุนฯ  

สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่ 2  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ควรนําเอาคาใชจายดานอ่ืนๆ มาประกอบการ
พิจารณาดวย เชน เงินเดือนครู วัสดุครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งคาสาธารณูปโภค 

2.  จัดสรรงบประมาณคาใชจายรายหัวใหเขตพ้ืนที่ตลอดปงบประมาณ เพราะใน
เดือนที่ไมไดรับเงินอุดหนุนโรงเรียนไดรับความเดือดรอนมาก 

3.  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ยกเลิกการกําหนด
เพดานคาเลาเรียน เพราะการศึกษาเอกชนเปนทางเลือกของผูปกครองที่จะเลือกสงบุตรหลาน
มาเรียนหรือไมเรียน 

4. พิจารณาใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก และโรงเรียนเอกชนทีมี่
นักเรียนพิการเรียนรวมเปนกรณีพิเศษ 

5. สํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑในการกูยืมเงินกองทุน เพ่ือใหโรงเรียนสามารถกูยืม
เงินดอกเบี้ยต่าํไปใชในการพัฒนาการศึกษาและปรบัลดหนี้เดิม 
 
ตารางที่  9     ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรยีนเอกชนสําหรับยุทธศาสตรที่ 3    
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 

1. ความรวมมือ 
2. การ
ประสานงาน 
 

- ควรกําหนดกฎ ระเบียบ 
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การนําเขาสื่อและอุปกรณ
การศึกษา 
- ควรมีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

- ควรกําหนดกฎ ระเบียบ 
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การนําเขาสื่อและอุปกรณ
การศึกษา 
- ควรมีการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการขอลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

- ควรมีการประสาน 
งานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการขอลด 
หยอนหรือยกเวนภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
เพราะเปนโรงเรียน
ขนาดเล็กและทองถิ่น
ไมไดมีการลดหยอน
ภาษีให 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 

 - สช.ควรจัดระบบดูแล
ชวยเหลือโรงเรียนเอกชน
ในเร่ืองการนําเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษา 
- การบรรจุครูตางชาติมี
ขั้นตอนที่ยุงยากและการ
ประสานงานกบัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการเปลี่ยน
ประเภทหนังสือเดินทาง 
ตอวีซา หรือจัดทํา work 
permit  
 - การขอลดหยอนภาษี
เงินไดในการดําเนินกิจการ 

- คาสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนเอกชนควรจาย
ในอัตราสาธารณะ 
- การบรรจุครูตางชาต ิ
มีขั้นตอนมากและมีความ
ยุงยากในการจัดทําและ
ตรวจเอกสาร 
การประสานงานกับ
สํานักงานตรวจคน   เขา
เมืองและแรงงานจังหวัด
ไมคลองตัว 
 

- คาสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนเอกชนควรจาย
ในอัตราสาธารณะ 
- สิทธิประโยชนดาน
สวัสดิการของครู หาก 
เปนไปไดควรใหทั้ง
ครอบครัวหรือใหสําหรับคู
สมรสและบตุร 

 
จากตารางที่ 9   ผลการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้งสามประเภท

สําหรับยุทธศาสตรที่ 3  “ลดหยอนหรือยกเวนภาษแีละใหสทิธิประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน”  
พบวา  ผูบริหารและครโูรงเรียนเอกชนทุกประเภทมีความเห็นวา กระทรวงศกึษาธิการโดย
สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ควรเรงดําเนนิการในเรื่องการขอยกเวน 
หรือลดหยอนภาษีโรงเรือนและอากรนําเขาครุภัณฑที่จําเปน โดยขอความรวมมือและประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนรูปธรรม เพ่ือลดภาระคาใชจายใหโรงเรียนเอกชน  ซึ่งสามารถ
สรุปไดวาปจจัยเอ้ือสําหรบัยทุธศาสตรที ่ 3 ควรเปนเรือ่งของ ความรวมมือและการประสานงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่ 3  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. กระทรวงศึกษาธกิารโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษา
เอกชนเรงดําเนินการเรื่องการขอลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ใหเปนรูปธรรม 

2. มีแนวปฏิบตัิเกีย่วกบัการยกเวนอากรนําเขาสื่อและอุปกรณการศกึษา และ
ประชาสัมพันธใหโรงเรยีนทราบ 

3. การขอลดหยอนคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา น้ําประปา ภาษีเงินได และให
สิทธปิระโยชนแกสถานศึกษาเอกชน 
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4. การบรรจุครูตางชาติ  ควรมีขั้นตอนที่ไมซับซอน และจัดสงหรือตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารการตรวจสอบเอกสารหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการประสานงานกัน  
 

ตารางที่   10     ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสําหรับยุทธศาสตรที่ 4    
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 

1. ความ
รวมมือ 
2. ความ
เสมอภาค 
 

- การจัดอบรมพัฒนา
บุคลากรของ สช.ควรจัด
ใหทั่วถึงทุกภูมิภาค หรือ
จัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากรใหในแตละ
เขตพ้ืนที่อยางตอเน่ือง 
- ควรมีระบบการประเมิน
ครูภาคเอกชนเชนเดียวกับ
ครูภาครัฐ   
- การบรรจุครูตองบรรจุ
ชวงปดเทอม เพ่ือไมใหมี
ผลกระทบกับโรงเรียน
เอกชน 
- รัฐควรสนับสนุนเรื่อง   
วิทยฐานะใหแกครูใน 
โรงเรียนเอกชนที่มีความ 
สามารถจัดการเรียนการ
สอนไดดี นักเรียนมีความ
เปนเลศิทางวชิาการ 

- เขตพ้ืนที่การศึกษา
ควรใหความสนใจ
โรงเรียนเอกชนในดาน
วิชาการเชนเดียวกับ
โรงเรียนของรัฐ 
- การพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนเอกชนตอง
ชวยเหลือตวัเอง เพราะ
ไมไดรับความชวยเหลือ
จากภาครัฐเทาที่ควร 
- ในการจัดอบรมให
ความรูกับครผููสอน 
มักจะมีการแยกครู
โรงเรียนเอกชนกับครู
รัฐบาลออกจากกัน 
บางครั้งทําใหครูเอกชน
ไมไดรับการยอมรับเขา
รวมในการอบรม 
- สงเสริมใหโรงเรียน
เอกชนมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา    
ที่หลากหลาย 

- การพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนเอกชน 
สช.ควรจัดใหทั่วถึงทุก
ภูมิภาค หรือจัดสรร
งบประมาณใหเขตพ้ืนที่
การศึกษาดําเนินการ 
- ศึกษานิเทศกของ
สํานักงานเขตพื้นที่ควร
ใหความสนใจโรงเรียน
เอกชนโดยเขาไปนิเทศ
หรือใหคําแนะนําบาง 
- สงเสริมใหเครือขาย
ทางวิชาการไดมีการ
ประสานความรวมมือกัน
ในการชวยเหลือดูแล
ระหวางโรงเรียนทุก
สังกัดในเขตพืน้ที่ 
 

 
จากตารางที่ 10  ผลการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้งสามประเภท

สําหรับยุทธศาสตรที่ 4  “สงเสริมใหสถานศกึษาเอกชนจดัการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ” พบวา ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทุกประเภทมีความเห็นวาสาํนักบรหิารงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน ควรสงเสริม สนับสนุนดานวิชาการโดยจดัดําเนินการเอง
หรือขอความรวมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งโรงเรียนเอกชนสวน
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ใหญตองการใหภาครัฐเขาไปดูแล ใหคําแนะนํา และชวยเหลือในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษา  จึงสามารถสรุปไดวาปจจัยเอ้ือสําหรับยทุธศาสตรที่ 3  เปนเรือ่งของ ความ
รวมมือ และความเสมอภาค ในการใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนดานวิชาการและ 
การบริหารจัดการ  

สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่ 4  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประสานความรวมมือกบั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดูแลโรงเรียนเอกชน เชนเดียวกับโรงเรียนภาครัฐ 

2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการพัฒนาบคุลากร
ของโรงเรยีนเอกชนใหทัว่ถงึและตอเนื่อง  

3. สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาใหการสนบัสนนุดานวชิาการโดยมอบหมายให
ศึกษานเิทศกเขาไปดูแลโรงเรียนเอกชนเชนเดียวกบัโรงเรียนภาครฐั 

4. ควรมีระบบการประเมนิครูภาคเอกชนเชนเดียวกับครูภาครัฐ   
5. สงเสริมใหเครือขายทางวชิาการไดมีการประสานความรวมมือกันในการชวยเหลอื

ดูแลระหวางโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่ 
 

ตารางที่   11     ความคิดเห็นของผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนสําหรับยุทธศาสตรที่ 5    
ปจจัยเอ้ือ โรงเรียนประเภทที่ 1 โรงเรียนประเภทที่ 2 โรงเรียนประเภทที่ 3 
1. ความ
รวมมือ 
 

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 ทีป่ระกาศใช
ตองมีการปรับปรุงแกไข 
หลายมาตราที่ทําใหการ
บริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนไมคลองตัว 
- ควรใหสิทธปิระโยชน 
ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาทีเ่คยไดรับกอนมี
การประกาศใช พ.ร.บ. 

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 ตองมีการ
ปรับปรุง แกไข หลาย
มาตราโดยเฉพาะ การ
โอนทรัพยสินมีปญหา
มากสําหรบัผูรบัใบอนญุาต 
ที่เปนเจาของเดียว 
- เรงจัดทํากฎหมายฉบับ
รอง ระเบียบปฏิบัตติางๆ 
ใหโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได 
 

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 ตองมีการ
ปรับปรุง แกไข เน่ืองจาก
มีหลายมาตราที่ทําให
การบริหารจัดการของ
โรงเรียนเอกชนไม
คลองตัว 
- ปรับปรุงแกไขระเบยีบ
กองทนุสงเคราะห
สวัสดิการใหผูบริหาร
และครูทีส่งเงินสมทบ 
3% ไดรับสิทธิประโยชน
เทาเทียมกับภาครัฐ 
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จากตารางที่ 11  ผลการสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนทั้งสามประเภท
สําหรับยุทธศาสตรที่ 5  “การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการจัด
การศึกษาเอกชน ” พบวา  ผูบริหารและครูโรงเรยีนเอกชนทุกประเภทมีความเห็นวาสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน ควรรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของและมีสวนได
สวนเสียในการจัดการศึกษาเอกชน เพ่ือแกไขกฎหมายบางมาตราทีเ่ปนอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน จึงสามารถสรุปไดวาปจจัยเอ้ือสําหรับยุทธศาสตรที ่ 5  เปนเรื่องของ ความรวมมือ 
ในการปรับปรุงแกไขกฎหมายหลัก และเรงจัดทํากฎหมายรองใหโรงเรียนสามารถปฏิบตัิงานได
อยางคลองตัว 

สําหรับแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริม
การมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตรที่ 5  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน รวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเอกชน แกไขกฎหมายบางมาตราที่เปน
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

2. เรงจัดทํากฎหมายรอง ระเบียบปฏิบัตติางๆ ใหโรงเรียนสามารถปฏิบตัิงานได
อยางคลองตัว 

3. ปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะหสวสัดิการตางๆ ใหครูไดรับสิทธิประโยชนเทา
เทียมกับภาครัฐ 

 
ตอนที่ 3   สรุปผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน   

 
ผูวิจัยไดสรุปผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน และได

สรางตารางสรปุผลการพิจารณาเพื่อใหผูเชีย่วชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชนตรวจสอบยนืยัน 
จํานวน 7 ทาน ไดรายละเอียดจากขอคิดเห็นเพิ่มเติมในแตละยทุธศาสตร ดังนี้ 
 

ตารางที่ 12  สรุปผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน ยุทธศาสตรที่ 1 
ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 

1. นโยบาย 
2. ความรวมมือ 

1. กําหนดมาตรการ
ของภาครัฐทีช่ัดเจน
และเปนรูปธรรมเพื่อ
เพ่ิมสัดสวนผูเรียน
ภาคเอกชนใหไดตาม
เปาหมายที่กําหนด 

ผูเชี่ยวชาญ (1) - การกําหนดพื้นที่การจัด
การศึกษาระหวางภาครัฐและเอกชน ตองมีการ
วางแผนรวมกบัหนวยงานอื่น แตเราไมสามารถ
บังคับหนวยงานอื่นได ตองมีการปรึกษาหารือกัน 
ผูเชี่ยวชาญ (2) - การเพิ่มจํานวนใหเปนไปตาม
เปาหมายเปนเรื่องยาก แตก็ตองมีการกําหนดไว
เปนเชิงนโยบายและหาทางเพิ่มจํานวนนักเรียน  
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
  โดยเนนเรื่องคุณภาพทางวชิาการใหมากขึ้น 

ผูเชี่ยวชาญ (3) - รัฐตองกําหนดทิศทางและสวน
แบงจํานวนนกัเรียน เพ่ือใหภาคเอกชนสามารถ
วางแผน 
ผูเชี่ยวชาญ (4) - ในปการศึกษา 2552 เอกชน
ไดรับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกจิ การเลิก
จางงาน แมวารัฐจะมีนโยบายเรียนฟรี 15 ป 
อยางมีคุณภาพโดยนักเรียนโรงเรียนเอกชนไดรับ
การอุดหนุนเชนเดียวกบัภาครัฐ 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (1) - นโยบายการรับ
นักเรียนของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทําให
เกิดผลกระทบตอเอกชน เชนในปการศกึษา 
2552 โรงเรียนภาครัฐมีนโยบายรับนักเรยีน ม.1 
โดยการสอบคัดเลือกมีผลใหเอกชนตองรับ
นักเรียนที่พลาดจากโรงเรียนรัฐ ทําใหเอกชนมี
ภาระในการพัฒนานักเรียนคอนขางมาก 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (2) - การเพิ่มจํานวน
นักเรียนทําไดยากเพราะสภาวะทางเศรษฐกิจและ
นโยบายการรับนักเรียนภาครัฐ 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (3) - นักเรยีนโรงเรยีน
เอกชนมีแนวโนมลดลงทุกปโรงเรียนขนาดเล็ก
อาจจะตองเลิกกิจการเพราะไมสามารถรับภาระ
การขาดทุนได 

 
จากตารางที่ 12   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อ

ยืนยันปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม  สําหรับยุทธศาสตรที่ 1  พบวา ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  
นโยบายและ ความรวมมือ  สวนแนวปฏบิัติทีเ่หมาะสม มีดังนี้ 

1. นโยบายการรับนักเรยีนของภาครฐัตองชัดเจนและเอื้อใหเอกชนสามารถรบั
นักเรียนได 
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2. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียนควรแยกเปนระดับ 
3. กําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียนภาครฐั : ภาคเอกชน แยกเปนรายจังหวัด 
4. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียนควรมีการวางแผนรวมกันระหวางหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
5. มีการวางแผนการรับนักเรียนรวมกันระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาในเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับนักเรียนของรัฐหากมีผลกระทบตอ

เอกชน ตองแจงใหเอกชนทราบเพื่อวางแผนรับสถานการณ 
7. นโยบายการรับนักเรียนหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลตอภาคเอกชนควรแจงให

โรงเรียนเอกชนทราบดวย 
8. การรับนักเรียนของภาครัฐตองคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน อัตราสวน

ระหวาง นักเรยีน : หอง  ครู : นักเรียน เชนเดียวกับโรงเรียนเอกชน 
9. รัฐตองชะลอการจัดตั้งสถานศึกษาหรอืการขยายการรับนักเรียนในพื้นที่ที่เอกชน

สามารถจัดการศึกษาไดดีมีคุณภาพ และไปจัดตั้งในพืน้ที่ที่เอกชนไมเขาไปลงทุน 
10. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ตองมีบทบาทเปน 

BOI สงเสริมการศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ 
11. ควรมีการทําวิจัยวาเอกชนควรไปลงทุนในพื้นที่ใด 
12. โรงเรียนเอกชนควรมีมาตรการจูงใจผูปกครองนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพ

การศึกษา 
 
ตารางที่ 13  สรุปผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน ยุทธศาสตรที่ 2 

ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
1. ความเสมอภาค 
2. ความยืดหยุน 

2.  สนับสนุนดานการ 
เงินแกสถานศกึษา 
เอกชนใหเหมาะสม 
และเปนธรรม 

ผูเชี่ยวชาญ (1)  - คาใชจายรายหัวยังไมเปน
ธรรมเพราะเปนคาใชจายโดยเฉลี่ย 
ผูเชี่ยวชาญ (2) – รัฐมีการปรับเพ่ิมคาใชจาย 
รายหัวใหโรงเรียนเอกชนเพือ่นําไปปรับเงินเดือน 
ครูใหไดรับตามวุฒิ 
ผูเชี่ยวชาญ (3) - โรงเรียนเอกชนที่มีนักเรียน
นอย คาใชจายตางๆ จะสูงการบริหารจัดการ
ลําบาก โรงเรียนใหญๆ ที่มีนักเรียนมากก็มี
ปญหาการติดคางคาเลาเรียน 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 

  ผูเชี่ยวชาญ (4) - รัฐเพ่ิมเงินคาใชจายรายหัวให
นักเรียนโรงเรียนเอกชนแลว แตโรงเรียนจะตอง
ลดคาธรรมเนยีมการเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (1) - การเพิ่มเงิน
อุดหนุน ใหเอกชน ไมควรใหเอกชนลด
คาธรรมเนียมเพราะจะไดนําไปเพิ่มอัตรา
เงินเดือนใหกับบุคลากรที่มีผลงานและมคีุณภาพ
เปนการสรางขวัญกําลังใจ 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (2) - รัฐควรพจิารณา
เพ่ิมเงินอุดหนุนใหโรงเรียนเอกชน 
ผูบริหารโรงเรยีนเอกชน (3) - สช.ควรใหเงิน
อุดหนุนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เหมือนเม่ือกอน 

 
จากตารางที่ 13   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน เพ่ือ

ยืนยันปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม  สําหรับยุทธศาสตรที่ 2  พบวา ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  
ความเสมอภาคและความยดืหยุน  สวนแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสม มีดังนี้ 

1. กระทรวงศกึษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาปรับเพ่ิมคาใชจายราย
หัวใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 

2. . เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ควรนําเอาคาใชจายดานอ่ืนๆ มาประกอบการ
พิจารณาดวย เชน เงินเดือนครู วัสดุครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งคาสาธารณูปโภค 

3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ยกเลิกการกําหนด
เพดานคาเลาเรียน เพราะการศึกษาเอกชนเปนทางเลือกของผูปกครองที่จะเลือกสงบุตรหลาน
มาเรียนหรือไมเรียน 

 4. ใหการอุดหนุนเพ่ิมเติมแกสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กและสถานศึกษาเอกชนที่
จัดการศกึษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและพิการ   

5. มีมาตรการลงโทษสถานศึกษาเอกชนที่เจตนาทุจรติในการเบิกเงินอุดหนุน
คาใชจายรายหัว 

6.  จัดสรรงบประมาณคาใชจายรายหัวใหเขตพ้ืนทีต่ลอดปงบประมาณ เพราะใน
เดือนที่ไมไดรับเงินอุดหนุนโรงเรียนไดรับความเดือดรอนมาก 
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7. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑในการกูยืมเงินกองทุน เพ่ือใหโรงเรียนสามารถกูยืม
เงินดอกเบี้ยต่าํไปใชในการพัฒนาการศึกษาและปรบัลดหนี้เดิม 

 
ตารางที่ 14  สรุปผลการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรยีนเอกชน ยทุธศาสตรที่ 3 

ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
1. ความรวมมือ 
2. การประสานงาน 
 

3.  ลดหยอนหรือ
ยกเวนภาษีและให
สิทธิประโยชนแก
สถานศึกษาเอกชน 

ผูเชี่ยวชาญ (1) - สช.กําลังดําเนินการในเรื่องนี้ 
ซึ่งตองมีการประสานงานหลายฝายและตองมี 
การแกไขกฎหมาย ทําใหลาชา 
ผูเชี่ยวชาญ (2) - สช.ไดดําเนินการเรื่องสิทธิ
ประโยชน และครุภัณฑการศึกษาหลายอยาง
ไดรับการยกเวนภาษีนําเขา แตเรื่องภาษี
โรงเรียนและที่ดินยังอยูระหวางดําเนินการ 
ผูเชี่ยวชาญ (3) - ผูบริหารระดับสูงทราบถึง
ความเดือดรอนของภาคเอกชนแลวและจะให
หนวยงานที่เกี่ยวของดูแล 
ผูเชี่ยวชาญ (4) - สช.ไดแจงใหโรงเรียนเอกชน
ทราบถึงการใหความชวยเหลือในเรื่องนี้แลว  
อยูในระหวางการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (1) – กระทรวง 
ศึกษาธิการควรทําความตกลงกับกรมสรรพากร
เรื่องการลดหยอนหรือยกเวนภาษีแก
สถานศึกษาเอกชนในเรื่องตางๆ ใหชัดเจน 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (2) - มีการกลาวถึง
เรื่องนี้มาหลายปแลว แตยังไมมีอะไรเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม โรงเรียนยังตองมีภาระ
คาใชจายในเรือ่งภาษีตางๆ เชนเดิมและมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 

  ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (3) - รัฐควรใหความ
ชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพราะนอกจาก
รายรับไมเพียงพอกับคาใชจายแลว การเสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน อบต.ยังเรียกเก็บในอัตราที่สูง 
ไมมีการลดหยอน 

 
จากตารางที่ 14   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูบริหารโรงเรียนเอกชน เพ่ือ

ยืนยันปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม  สําหรับยุทธศาสตรที่ 3  พบวา ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  
ความรวมมือและการประสานงาน  สวนแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสม มีดังนี้ 

1. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนเรงดําเนินการเรื่องการขอลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรือนและที่ดิน การยกเวนอากร
นําเขาสื่อและอุปกรณการศึกษาใหเปนรูปธรรม 

2. มีแนวปฏิบตัิเกีย่วกับการยกเวนอากรนาํเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา และ
ประชาสัมพันธใหโรงเรยีนทราบ 

3. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกบัการขอยกเวน
อากรนําเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา 

4. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนการขอลดหยอนคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา น้ําประปา ภาษีเงินได และใหสิทธิ
ประโยชนแกสถานศึกษาเอกชน 

5. การบรรจุครูตางชาติ  ควรมีขั้นตอนที่ไมซบัซอน และจัดสงหรือตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารการตรวจสอบเอกสารหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการประสานงานกัน 

 
ตารางที่ 15 สรุปผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน ยุทธศาสตรที่ 4 

ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
1. ความรวมมือ 
2. ความเสมอภาค 
 

4. สงเสริมใหสถานศึกษา
เอกชนจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ผูเชี่ยวชาญ (1) - สช.ใหการสนับสนุนใน
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเอกชนอยู
แลวแตยังไมทั่วถึง 
ผูเชี่ยวชาญ (2) - ถากลุมโรงเรียน
เอกชนใหญพอสามารถรวมตัวกันไดก็จะ
สามารถดูซึ่งกันและกันไดหากภาครัฐไม
มีงบประมาณสนับสนุน 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 

  ผูเชี่ยวชาญ (3) - เขตพ้ืนทีต่องดูแล
โรงเรียนทุกสงักัด รวมทั้งการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญ (4) – สช.ควรใหการ
สนับสนุนในเรื่องวิทยฐานะครูโรงเรียน
เอกชนที่ปฏิบตัิงานดีมีคุณภาพเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจ 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (1) - สช.ควร
มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรผูบริหาร
และครูโรงเรียนเอกชน เชนเดียวกับ
ภาครัฐ รวมทัง้สนับสนุนดานงบประมาณ
ใหแกเขตพ้ืนที่ในการพัฒนา 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (2) - สถาน 
ศึกษาจะตองอาคารสถานที่เพียงพอตอ
การจัดการเรยีนการสอน มีสื่อ/เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพียงพอ และเหมาะสมกับ
ผูเรียน/ มีแหลงความรูที่หลากหลาย มี
บุคลากรสนบัสนุนที่มีประสทิธิภาพ ซึ่ง
นอกจากที่เอกชนจะตองจัดหามาเองแลว 
รัฐควรใหการดูแลโรงเรียนเอกชนดวย 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (3) 
- โรงเรียนตองชวยเหลือตัวเองในการ
พัฒนาเพราะที่รัฐสนบัสนุนเปนสวนนอย 

 
จากตารางที่ 15   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน เพ่ือ

ยืนยันปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม  สําหรับยุทธศาสตรที่ 4 พบวา ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  
ความรวมมือและความเสมอภาค  สวนแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสม มีดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมกันกาํกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนและของรัฐใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 
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2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประสานความรวมมือกบั
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดูแลโรงเรียนเอกชน เชนเดียวกับโรงเรียนภาครัฐ 

3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการพัฒนา
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศกึษาเอกชนอยางทั่วถึงตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ หรือจัดสรรงบประมาณใหเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการ 

4. การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตองดูแลโรงเรียนทุกสังกัดที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่อยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน 

5. สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาใหการสนบัสนนุดานวิชาการโดยมอบหมายให
ศึกษานเิทศกเขาไปดูแลโรงเรียนเอกชนเชนเดียวกบัโรงเรียนภาครฐั 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาควรมีระบบการประเมินครูภาคเอกชนเชนเดียวกบั
ครูภาครัฐ   

7. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการพัฒนา
บุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชนในเขตพื้นทีก่ารศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับการสงเสรมิ
การศึกษาเอกชน และพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และ
สงเสริมใหเครอืขายทางวิชาการไดมีการประสานความรวมมือกันในการชวยเหลือดูแลระหวาง
โรงเรียนแตละสังกัดในเขตพื้นที่ 
 
ตารางที่ 16 สรุปผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน ยุทธศาสตรที่ 5 

ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 
1. ความรวมมือ 
 

5. การปรับปรุงแกไขกฎหมาย   
กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอ
การจัดการศึกษาเอกชน 

ผูเชี่ยวชาญ (1) - สช.ไดรับหนังสือขอ
ผอนผันการใช พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 จากโรงเรียนเอกชนแลว 
ผูเชี่ยวชาญ (2) 
- ตองมีการทบทวนการปฏบิัตติาม 
พ.ร.บ.เพราะมีบางเรื่องที่ทําใหโรงเรียน 
ไมมีอิสระในการบริหารจัดการ 
ผูเชี่ยวชาญ (3) - มีหลายเรื่องที่ตอง
ปรับปรุง เชน ผลประโยชนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และเร่ืองการ 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 
ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร ขอคิดเห็น/ ขอเสนอแนะ 

 5. การปรับปรุงแกไขกฎหมาย   
กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรคตอ
การจัดการศึกษาเอกชน 

กําหนดคาตอบแทนของบุคลากรเพื่อ
ไมใหเจาของโรงเรียนเอาเปรียบ 
ผูเชี่ยวชาญ (4) 
- ตองมีการแกไขในหลายมาตราและ
โรงเรียนเอกชนไดรวมตัวกนัยื่นหนังสือ
ขอแกไขไปแลวแตยังไมไดรับการ
พิจารณา 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (1) - ควรมี
การปรับปรุงแกไขในหลายมาตราเพื่อให
เกิดความคลองตัวในการบรหิาร 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (2) – ขอกําหนด 
บางประการไมเปนธรรมกบัโรงเรียน เชน 
การโอนทรัพยสิน การจัดสัดสวนรายรับ 
ของผูรับใบอนุญาต เปนตน 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน (3) - พ.ร.บ.
การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 ถาไมมีการ
ยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขโอกาสที่จะเกิด
วิกฤตการศึกษาจะมีมาก เพราะจะไมมี
เอกชนรายใหมเขามาลงทุนทางการศึกษา 
และโรงเรียนที่มีอยูอาจตองปดกิจการ 

 

จากตารางที่ 16   ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน เพ่ือ
ยืนยันปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสม  สําหรับยุทธศาสตรที่ 5 พบวา ปจจัยเอ้ือ  ไดแก  
ความรวมมือ  สวนแนวปฏบิัติทีเ่หมาะสม มีดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตองดําเนินการทบทวน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 

2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเอกชน แกไขกฎหมายบางมาตราที่เปน
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

3. เรงจัดทํากฎหมายรอง ระเบียบปฏิบตัติางๆ ใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได
อยางคลองตัว 
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4. ปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะหสวสัดิการตางๆ ใหครูไดรับสิทธิประโยชนเทา
เทียมกับภาครัฐ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนควรไดรับคาตอบแทนที่เปน
ธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับ 
การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ประชากรและกลุมตัวอยางมีดังน้ี ประชากรในการสัมภาษณ ไดแก ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน 
โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จําแนกเปน  2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร  และ
กลุมนักวิชาการ  กลุมตัวอยางโรงเรียนเอกชน 3 ประเภทๆละ  2 โรง รวม 6 โรง ไดแก  
โรงเรียนเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  โรงเรียนเอกชนทั่วไป  และโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก 
จํานวนนักเรียนต่ํากวา 100 คน  ผูใหขอมูลคือ  ผูบริหารและครูในโรงเรียน เครื่องมือที่ใชเปน 
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (quasi-structured interview or nonformal interview)  โดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก (indepth interview) เก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายน 2551 ถึงเดือน
กุมภาพันธ 2552 

 
สรุปผลการวจิัย 

 
จากการสังเคราะหและวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และผลการ 

สังเกตการบรหิารจัดการโรงเรียนเอกชน และวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการสัมภาษณผูบริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชน ผูวิจัยขอนําเสนอผลที่ไดจากการวจัิยครั้งนี้เปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. ปจจัยเอ้ือสาํหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก นโยบาย  ความรวมมือ  ความเสมอภาค ความยืดหยุน และ การ
ประสานงาน   

2.  แนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนนิการตามแผนยุทธศาสตรการมีสวนรวม
ของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวม ไดแก  

2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดมาตรการของภาครัฐที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพ่ือ
เพ่ิมสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด มีแนวปฏิบัติโดยรวมดังนี้ 

1. นโยบายการรับนักเรยีนของภาครฐัตองชัดเจนและเอื้อใหเอกชนสามารถ
รับนักเรียนได 

2. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียนควรแยกเปนระดับ 
3. กําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียนภาครฐั : ภาคเอกชน แยกเปนรายจังหวัด 
4. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียนควรมีการวางแผนรวมกันระหวาง

หนวยงานที่เกี่ยวของในพืน้ที่ 
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5. มีการวางแผนการรับนักเรียนรวมกันระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

6. การปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงนโยบายการรบันักเรียนของรัฐหากมีผลกระทบ 
ตอเอกชน ตองแจงใหเอกชนทราบเพื่อวางแผนรับสถานการณ 

7. การรับนักเรียนของภาครัฐตองคํานึงถึงเกณฑมาตรฐานตางๆ เชน 
อัตราสวนระหวาง นักเรียน : หอง  ครู : นักเรียน เชนเดยีวกับโรงเรียนเอกชน 

8. รัฐตองชะลอการจัดตั้งสถานศึกษาหรอืการขยายการรับนักเรียนในพื้นที่
ที่เอกชนสามารถจัดการศึกษาไดดีมีคุณภาพ และไปจัดตั้งในพื้นที่ทีเ่อกชนไมเขาไปลงทุน 

9. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ตองมีบทบาท
เปน BOI สงเสริมการศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ 

10. ควรมีการทําวิจัยวาเอกชนควรไปลงทุนในพื้นที่ใด 
11. โรงเรียนเอกชนควรมีมาตรการจูงใจผูปกครองนอกเหนือจากเรื่อง

คุณภาพการศึกษา 
2.2 ยุทธศาสตรที่ 2   สนับสนุนดานการเงินแกสถานศกึษาเอกชนใหเหมาะสม

และเปนธรรม  มีแนวปฏิบตัิโดยรวมดังนี้ 
1. กระทรวงศกึษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาปรับเพ่ิม

คาใชจายรายหัวใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ 
2. เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ควรนําเอาคาใชจายดานอ่ืนๆ มา

ประกอบการพิจารณาดวย เชน เงินเดือนครู วัสดุครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง รวมทั้งคา
สาธารณูปโภค 

3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ยกเลิกการ
กําหนดเพดานคาเลาเรียน เพราะการศึกษาเอกชนเปนทางเลือกของผูปกครองที่จะเลือกสงบุตร
หลานมาเรียนหรือไมเรียน 

 4. ใหการอุดหนุนเพ่ิมเติมแกสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กและสถานศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและพิการ 

5. มีมาตรการลงโทษสถานศึกษาเอกชนที่เจตนาทุจรติในการเบิกเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัว 

6.  จัดสรรงบประมาณคาใชจายรายหัวใหเขตพ้ืนทีต่ลอดปงบประมาณ 
เพราะในเดือนที่ไมไดรับเงินอุดหนุนโรงเรียนไดรับความเดือดรอนมาก 

7. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบยีบและหลักเกณฑในการกูยืมเงินกองทุน เพ่ือใหโรงเรียน
สามารถกูยืมเงินดอกเบี้ยต่าํไปใชในการพัฒนาการศึกษาและปรบัลดหนี้เดิม 
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2.3 ยุทธศาสตรที่ 3  ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธิประโยชนแก
สถานศึกษาเอกชน   มีแนวปฏิบตัิโดยรวมดังนี้ 

1. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนเรงดําเนินการเรื่องการขอลดหยอนหรอืยกเวนภาษโีรงเรือนและทีดิ่น การ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและอุปกรณการศึกษาใหเปนรูปธรรม 

2. มีแนวปฏิบตัิเกีย่วกับการยกเวนอากรนาํเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา และ
ประชาสัมพันธใหโรงเรยีนทราบ 

3. ประชาสัมพันธและสรางความเขาใจกับโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกบัการขอ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและอุปกรณการศึกษา 

4. กระทรวงศกึษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนการขอลดหยอนคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา น้ําประปา ภาษเีงินได และให
สิทธปิระโยชนแกสถานศึกษาเอกชน 

2.4 ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสรมิใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และประสทิธภิาพ มีแนวปฏิบัติโดยรวมดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมกันกาํกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนและของรัฐใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประสานความ
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ในการมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดูแลโรงเรียนเอกชน เชนเดียวกับโรงเรียนภาครัฐ 

3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนอยางทั่วถงึตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ หรือจัดสรรงบประมาณใหเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการ 

4. การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตองดูแลโรงเรียนทุกสังกัดที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่อยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน 

5. สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาใหการสนบัสนนุดานวิชาการโดยมอบหมาย
ใหศึกษานิเทศกเขาไปดูแลโรงเรยีนเอกชนเชนเดียวกบัโรงเรียนภาครฐั 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาควรมีระบบการประเมินครูภาคเอกชน
เชนเดียวกบัครูภาครฐั  

7. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศกึษาใหมีความรูเกี่ยวกับการ
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สงเสริมการศกึษาเอกชน และพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8. สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
และสงเสริมใหเครือขายทางวิชาการไดมีการประสานความรวมมือกนัในการชวยเหลือดูแล
ระหวางโรงเรียนแตละสังกัดในเขตพื้นที ่

2.5  ยุทธศาสตรที่ 5  การปรับปรุงแกไข  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตอการจัดการศึกษาเอกชน มีแนวปฏิบตัิโดยรวมดังนี้ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตองดําเนินการ
ทบทวนพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 

2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับผูมีสวน
เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาเอกชน แกไขกฎหมายบางมาตราที่เปน
อุปสรรคในการดําเนินงาน 

3. เรงจัดทํากฎหมายรอง ระเบียบปฏิบตัติางๆ ใหโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว 

4. ปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะหสวสัดิการตางๆ ใหครูไดรับสิทธิ
ประโยชนเทาเทียมกับภาครัฐ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนควรไดรับคาตอบแทน
ที่เปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยเพ่ือทราบปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนนิการ
ตามแผนยทุธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ซึ่งขอมูลไดจากการ
สัมภาษณผูเชีย่วชาญ ผูบรหิารโรงเรียนเอกชน และครทูี่ปฏิบตัิหนาที่สอนในโรงเรยีนเอกชน และ
วิเคราะหหาปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสม  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1   กําหนดมาตรการของภาครัฐที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพ่ือ
เพ่ิมสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด  กลุมผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียน
เอกชน และครูมีความคิดเห็นตรงกันวา  ปจจัยเอ้ือที่จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัตติองมาจาก
นโยบายที่ชัดเจน และความรวมมือจากทุกฝาย  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การที่จะเพ่ิมสัดสวนจํานวนผูเรียนของภาครัฐ : เอกชน ตาม
เปาหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวเปน 70 : 30 เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก จะเห็นไดจาก
อัตราการเพิ่มจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนจากรายงานสถิติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ตั้งแตปการศึกษา 2546  ถึงปจจุบันมีอัตราการเพิ่มเพียง 1% ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจของ
ผูปกครองนักเรียนในปจจุบัน ทําใหจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนลดลง   สงผลกระทบถึงคาใชจาย
ในการดําเนินงาน เพราะการเขามาจัดการศึกษาของเอกชนหมายถึงวาจะตองอยูรอดและมีกําไรบาง  
เพราะการเขามาจัดการศึกษาของเอกชนหมายถึงวาจะตองอยูรอดและมีกําไรบาง  ซึ่งจากการให
สัมภาษณของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  คือ ดร. ชินภัทร  ภูมิรัตน  ปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ  เม่ือวันที่  24  ธันวาคม 2551  ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไววา การที่จะใหเอกชนไปสูเปาหมาย
ตามสดัสวนจํานวนนักเรียนตามที่สภาการศึกษากําหนดไมใชเร่ืองงาย เพราะเปาหมายตัวเลขที่
กําหนดไวนั้น  ในความเปนจริงยังไมกระเตื้อง  ยังเหมือนเดิม อาจจะตองชวยกันดูเหตุปจจัย
ตางๆ ที่เปนอยูวาจะไปสงเสริมอะไรไดบาง และจะตองดูที่มาตรการปองกันการที่จะตองมีการ
ยุบเลิกหรือเลกิกิจการโรงเรียนเอกชน  การรักษาโรงเรียนเอกชนที่ตัง้อยูใหดํารงกิจการตอไปได 
และสงเสริมใหมีการรับนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น  นโยบายในเรื่องการรับนักเรียนของรัฐตองชัดเจน
และดูวาตรงไหนเปนอุปสรรคและตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่จัดการศึกษา เพราะ
ในทางปฏิบตัิเราจะบังคับหนวยงานของรัฐไมได  ตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานที่จัด
การศึกษาในพื้นที่ การเพิม่จํานวนนักเรยีนของเอกชน ควรเปนความสมัครใจ คือ เปนการให 
บริการทีต่รงตามความตองการของผูปกครอง  ในสวนทีร่ัฐไมสามารถจัดใหได นาจะเปนจุดขาย
ที่ดี เพราะโรงเรียนเอกชนทีเ่ปนโรงเรียนยอดนิยม ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานไปเรียน แสดงวา
คุณภาพเปนตัวตัดสิน การที่เราไมสามารถเพิ่มจํานวนนักเรียนได แสดงวา เรามีคุณภาพอยูใน
ระดบัหน่ึงจึงเพ่ิมจํานวนไมได เราจะตองไปเพ่ิมยุทธศาสตร เปนกลยุทธที่ตองสรางความเขมแข็ง 
อาจจะตองดูวา รัฐจะไปเอ้ืออะไรไดบาง เชน การอุดหนุนที่จะชวยใหผูปกครองมีกําลังที่จะสง
บุตรหลานเขาเรียนในโรงเรยีนเอกชนมากขึ้น   ซึ่งสอดคลองกับการใหสัมภาษณของ  นายบัณฑิต  
ศรีพุทธางกูร    ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน    เม่ือวันที่   
6 พฤศจิกายน 2551 กลาววา กระทรวงศึกษาธิการจะจัดประชุมผูบริหารหนวยงานที่รับผิดชอบจัด
การศึกษา นักวิชาการ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน  โดยจะมีสาระสําคัญเกี่ยวกบัความรวมมือจาก
หนวยงานและนโยบายการรับนักเรียนวา  สพฐ.  จะมีนโยบายการรับนักเรียนอยางไร   กศน. 
อาชีวศึกษา จะเปดอยางไร เพ่ือใหมีจํานวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น ไมซ้ําซอน ถาเพิ่ม
ใหเอกชนจัดการศึกษาไดมากเทาไร รัฐกจ็ะแบงเบาคาใชจายไดมากขึ้น และสอดคลองกับผลการ 
วิจัยของ อโดเม และอลิวเด (Ilu O.C. Adomeh and Oyaziwo Aluede, 2007 : 73-79) ที่ศึกษา 
วิจัยเรื่อง ความรวมมือเพ่ือสรางประโยชนของภาครัฐและภาคเอกชนในการใหการศึกษาใน
ประเทศไนจีเรีย พบวา ความรวมมือระหวางภาคเอกชนและภาครัฐในเรื่องนโยบายการศึกษา
ของประเทศใดประเทศหนึง่เปนเรื่องจําเปน และเปนเรื่องของความเทาเทียมกนั เพราะวา 
การศึกษาเปนการใหบริการทางสังคมซึ่งประเทศมอบใหแกประชาชน เม่ือทั้งสองภาคสวนได
บูรณาการในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนรู ผลตางๆ จะเกิดขึ้นอยางมหาศาล และตองคนหา
วิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหเกิดความรวมมือกันเชนน้ัน และพบวาในประเทศไนจีเรียทั้งสองภาค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 125

สวนไดรวมมือกันทางการศึกษาในสวนยอยๆ ลงไป แตถาความรวมมือน้ีถูกทาํลายลง จํานวน
ของความทาทายตาง ๆ ก็จะเกิดขึ้นในธรุกิจการศึกษา ดังนั้น  นโยบาย และความรวมมือจึงเปน
ปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตรที่ 2   สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและ 
เปนธรรม กลุมผูเชีย่วชาญ ผูบริหารโรงเรยีนเอกชนและครูมีความคิดเห็นวา ปจจัยเอ้ือที่จะทําให
เกิดผลในทางปฏิบัตติองมาจาก ความเสมอภาค  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาความเสมอภาคทางการศึกษามีความสัมพันธกบัความเปน
ธรรม ทางการศึกษา (educational equity) ความเสมอภาค สวนใหญมักจะมองความเสมอภาค
ในดานโอกาส กับดานคุณภาพทางการศึกษา  สวนความเปนธรรมทางการศึกษามักจะมองไปที่
ความเปนธรรมดานการจัดสรรทรพัยากร   ความเปนธรรมดานการสนบัสนุนจากรฐัในเรื่องการ
พิจารณาเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวซึ่งไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั  รัฐจะตอง
พิจารณาใหเหมาะสม เพราะนักเรียนคนหนึ่งถาเรียนในโรงเรียนของรัฐไมตองเสียคาใชจาย แต
เขาเรียนในโรงเรียนเอกชนจะตองเสียคาใชจาย การใหเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวรัฐใหเฉพาะ
คาใชจายพื้นฐาน ซึ่งไมรวมเงินเดือนครู ปจจุบันคาใชจายรายหัวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนของรัฐและเอกชนจะไดรับเทากัน แตเอกชนจะไดเพ่ิมในสวนของเงินเดือนครู ถา
โรงเรียนเอกชนมีนักเรียนนอย คาใชจายตางๆ จะสงูจะบริหารจัดการลําบาก โรงเรียนใหญๆ 
เองก็มีปญหาการติดคางคาเลาเรียน เรื่องการบริหารจัดการ สําหรับคาใชจายรายหัวที่รฐัจัดให
ปจจุบันเปนคาใชจายโดยเฉลี่ย ถาไปเรยีนในโรงเรียนยอดนิยมซึ่งเปนของรัฐเองคาใชจายตอหัว
จะสูงกวานี้ หรือในโรงเรียนขนาดเล็กกอ็าจมีคาใชจายต่ํากวานี้  เชนเดียวกบัการศึกษาเอกชน
ในประเทศเยอรมันทุกรัฐใหเงินอุดหนุนทั่วไป (regular  subsidies) แกโรงเรียนเอกชน นั่นคือ  
เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายปจจุบัน (สําหรับบคุลากรและอื่นๆ) โรงเรียนเอกชนไดรับเงินแบบเงิน
กอน (lump  sum) ซึ่งคํานวณบนพื้นฐานของดัชนีสถิต ิและตางกันตามประเภทโรงเรียนหรือการ
ใหเงินชวยเหลือเทียบเปนรอยละของคาใชจายทั้งหมดที่ตองระบุรายละเอียดในแตละโรงเรียน
หรือในแตละกรณี  โดยใชตนทุนของโรงเรียนรัฐประกอบเปน “เกณฑอางอิง”หลัก  (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549 : 43-48) ดังนั้น โรงเรียนที่ตองการเนนเร่ืองคุณภาพตองหาทาง
เพ่ิมรายไดดวยวิธีการตางๆ ที่ไมขัดตอระเบียบของทางราชการ  สอดคลองกบัผลการวิจัยของ  
Victor YU (2009 : 718-719)  ศึกษาวิจัยเรื่องการสงเสริมภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ในประเทศสิงคโปร พบวา  เปาหมายทางดานการเงิน (เศรษฐกิจ) เปนเปาหมายหลักที่ผูบริหาร
ตองคํานึงถึง  การเพิ่มงบประมาณมีความสําคัญเทียบเทากับคณุภาพทางดานการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ดังนั้น  ความเสมอภาค จึงเปนปจจัยเอ้ือสําหรบัการดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตรที่ 3  ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสทิธปิระโยชนแกสถานศึกษา
เอกชน  กลุมผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียนเอกชน และครูมีความคิดเห็นตรงกันวา ปจจัยเอ้ือที่จะ
ทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติมาจากความรวมมือและการประสานงาน 
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ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 
ตองชวยเหลือใหโรงเรียนเอกชนสามารถลดคาใชจายในทุกดานที่จะไมสงผลกระทบตอการเรียน
การสอนของโรงเรียน เชน การขอลดหยอนหรือยกเวนภาษีโรงเรียนและที่ดิน  การยกเวนอากร
นําเขาครุภัณฑทางการศึกษา โดยตองขอความรวมมือและประสานงานไปยังหนวยงานที่เกีย่วของ 
เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบตัทิี่ชัดเจนเปนรูปธรรม จะ
ชวยลดภาระคาใชจายของโรงเรียนเอกชนไดมาก การเก็บภาษีปจจุบันขึ้นอยูกับแตละทองถิน่
จัดเก็บ การขอยกเวนอาจเปนไปไดยาก เราทําไดเพียงขอลดหยอนในอัตราต่ําสดุ ซึ่งในความ
เปนจริง  องคการบริหารสวนตําบลบางแหงก็ไมยอมลดหยอนให อยูที่กระทรวงมหาดไทยที่
จะตองออกกฎหมายมารองรับในเรื่องนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฮารมมารนี่ และคณะ 
(Mona Hammami, Jean-François Ruhashyankiko and Etienne B. Baba Yehoue, 2006 : 
1-39) จาก International Monetary Fund (IMF)  ไดทําการวิจัยเรือ่ง ขอตกลงของความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในภาพรวม พบวา ความรวมมือระหวางโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มีแนวโนมทีจ่ะเปนที่แพรหลายในหลายประเทศที่รฐับาลมีปญหาตอง
แบกรับภาระอยางหนัก และพบวา ระบบเศรษฐกจิขนาดใหญมีความจําเปนตอความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน สถาบันที่มีการคอรัปชั่นนอยและมีกฎเกณฑหรือ
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยเหลือหรือสนับสนุนโครงการความรวมมือระหวาง
โรงเรียนรฐับาลและโรงเรียนเอกชนไดมากกวา  หลายประเทศนําโครงการนี้ไปใชหลากหลาย 
ในเชิงธุรกิจซ่ึงขึ้นอยูกบัโครงสรางของรฐั ความตองการทางการเมืองและเทคโนโลยี  นอกจากนั้น
ยังพบวา แตละสวนยอยของโครงการความรวมมือ ขึ้นอยูกับความคาดหวัง ความตองการของ
ผูรับบริการ และคุณภาพของโรงเรียนหรือการใหบริการ ดังนั้น  ความรวมมือและการประสานงาน 
จึงเปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสงเสริมใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
กลุมผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารโรงเรียนเอกชน และครูมีความคิดเห็นตรงกันวา ปจจัยเอ้ือที่จะทําให
เกิดผลในทางปฏิบัติ ไดแก  ความรวมมือและความเสมอภาค  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา การสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตองมีแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารและครูผูสอน และเสนอใหเปนนโยบายหรือเปนมาตรการจูงใจ 
ทั้งน้ีโดยการรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนหนวยงานใหญ วา
หากจะมีโครงการพัฒนาบุคลากรผูบริหารและครูผูสอนในเขตพื้นที่การศึกษาตางๆ  ขอให
จัดสรรโควตาใหโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่ และหากจะตองมีคาใชจายสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาสามารถแจงโรงเรียนใหการสนับสนุนเรื่องคาใชจายได  ทั้งน้ีเพราะการพัฒนาผูบริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ผลที่ไดรับจะเปนประโยชนสําหรับนักเรียน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สนั่น  แกวนุช (2549 : 142) ที่พบวา ผูบริหารตองสงเสริมใหครูมี
ความรูความสามารถดวยการจัดอบรม ประชุมสัมมนา สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช
ในการสอนเพ่ือใหการสอนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนกับนักเรียน โดยผูบริหารตองใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งผูบริหารและครูจะตองมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ คอลเวล และสปงคส (B.J.Caldwell and J.M.Spinks, 1990 : 
258-263)  ที่พบวา การบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล  ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ  
คุณภาพทางวิชาการ  ความสามารถในการรับการตรวจสอบ การมีสวนรวมอยางเหมาะสม และ
การมีแผนงานเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผูบริหารและครู นอกจากนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
หนาที่ดูแลการจัดการศึกษาในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมอบหมายใหศึกษานิเทศกเขาไปดูแล
และใหคําแนะนําแกโรงเรียนเอกชนบาง เพราะโรงเรียนเองก็ตองการคําแนะนําที่ดีหลาย ๆ เร่ือง 
เชนเดียวกับโรงเรียนภาครัฐ และตองคํานึงถึงวานักเรียนในโรงเรียนทุกสังกัดที่อยูในพ้ืนที่
รับผิดชอบเปนเด็กวัยเรียนของชาติ ความรับผิดชอบไมควรมีการแยกสังกัด ตองดูแลเด็กไทย
ทุกคนใหมีคุณภาพ  เพราะในปจจุบันโรงเรียนของรัฐและเอกชนจะมีลักษณะของการแขงขันทาง
วิชาการสูง  สอดคลองกับผลการวิจัยของ Jeetendra Raj Joshee (1994 : Abstract) ไดศึกษา
ความแตกตางระหวางโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในประเทศเนปาล ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารโรงเรียนตองการอิสระในการตัดสินใจเพ่ือบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอม
ในการเรียนรูที่ดี ภาครัฐและเอกชนตองทําความเขาใจในบทบาทของตนตอโรงเรียนจึงจะ
สามารถชวยเหลือโรงเรียนได และพบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนดีกวาโรงเรียน
รัฐบาลในภาพรวม แมวาจะไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญวาครูของโรงเรียนรัฐบาลจะมี
คุณภาพและไดรับการอบรมมากกวาครูในโรงเรียนเอกชน และผูปกครองตองจายคาธรรมเนียม
ตางๆ สูงกวาโรงเรียนของรัฐ แตผูปกครองตางนิยมสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชน
มากกวา ดังน้ัน  ความรวมมือและความเสมอภาค จึงเปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรที่ 4 

ยุทธศาสตรที่ 5  การปรับปรุงแกไข  กฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ปนอุปสรรคตอการจดั
การศึกษาเอกชน  กลุมผูเชีย่วชาญ ผูบรหิารโรงเรียนเอกชน และครมีูความคิดเห็นตรงกันวา 
ปจจัยเอ้ือที่จะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ไดแก ความยืดหยุน  

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ.2550  หลังจากที่มี
การประกาศใช พ.ร.บ.ดังกลาว ปรากฏวามีปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติ ซึ่งหลายฝายเห็น
วาตองมีการแกไขหลายมาตรา เชน เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ใหเปนของ
โรงเรียนในระบบที่เปนนิติบุคคล เร่ืองที่กําหนดใหคณะกรรมการบริหารจัดสรรผลกําไรที่ไดจาก
การดําเนินกิจการของโรงเรียนในระบบใหแกโรงเรียน เร่ืองคาธรรมเนียมการศึกษาและ
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คาธรรมเนียมอ่ืนที่ระบุวาโรงเรียนสามารถกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน
ไดเอง จะตองมีการผอนผันการบังคับใชหรือมีการแกไขรายละเอียดในมาตรานั้น ๆบทบาทใน
การจัดการศึกษาเปนหนาที่ของภาครัฐ ทําใหภาคเอกชนไมสามารถเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย และการบัญญัติกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติตางๆ จึงทําให
กฎหมายและแนวปฏิบัติตางๆที่นํามาใช มีมุมมองการจัดการศึกษาเอกชนเหมือนกับภาครัฐ 
เชน ประเด็นของการบังคับใหโรงเรียนเอกชนเปนนิติบุคคล โดยโรงเรียนจะ ตองโอนทรัพยสิน 
โดยเฉพาะที่ดินและตัวอาคารใหเปนของนิติบุคคล จนตองนํากลับไปทบทวนบทบัญญัติใหม 
และในเรื่องของกรรมการสถานศึกษาที่นํามาใชกับโรงเรียนเอกชนนั้น เปนรูป แบบที่เหมาะ
สําหรับโรงเรียนของรัฐมากกวาโรงเรียนเอกชน เพราะการตัดสินใจแตละเรื่องมีผล ไดผลเสียกับ
ผูลงทุนเปนอยางมาก กรรมการอื่นๆมีผลไดเสียแตเพียงเล็กนอย ดังน้ันผูที่ลงทุนนาจะเปนผูที่มี
อํานาจในการตัดสินใจในกิจการมากกวา อีกทั้งยังจะตองประสานผลประโยชนของทุกฝายใหลง
ตัวและเปนที่ยอมรับ ดังน้ันโรงเรียนเอกชนบางแหงจึงเลี่ยงไปใชวิธีการสรรหาคณะกรรมการที่
เจาของไววางใจ เพ่ือใหเกิดความสบายใจในการดําเนินงานและเปนไปตามที่รัฐกําหนดมา  และ
ตามรัฐธรรมนูญป 2540 ที่ไดกําหนดไวใน มาตรา 81 วา “ในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐตอง
คํานึงถึงการมีสวนรวมของเอกชน จัดการศึกษาใหเกิดความรูคูคุณธรรม และตองไมประกอบ
กิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐและ
รักษาผลประโยชนสวนรวม” และในหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง 
ชาติ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไวใน มาตรา 43 “การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมี
ความเปนอิสระ โดยรัฐเปนผูกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา” มาตรา 45 
“ใหรัฐตองกําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเอกชนในดาน
การศึกษา” และใน มาตรา 46 “รัฐตองใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน การลดหยอนหรือการ
ยกเวนภาษี และสิทธิประโยชนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนในทางการศึกษาแกสถานศึกษาเอกชน
ตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถ
พ่ึงตนเองได” ในการรับนักเรียนของภาคเอกชนโรงเรียนขนาดใหญซึ่งเปนโรงเรียนยอดนิยมไม
สามารถรับนักเรียนในแตละหองเรียนมากกวาที่ไดรับการอนุญาต เพราะสวนที่เกินจะไมไดรับ
เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว ขณะที่โรงเรียนของรัฐ สามารถรับนักเรียนไดตลอดเวลาจํานวน
นักเรียนตอหองซ่ึงมีผลตอคุณภาพการเรียนของผูเรียน ประกอบกับหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
รับนักเรียน การขอรับเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวไมเอ้ือใหโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพรับ
นักเรียนเกินได สอดคลองกับงานวิจัยของ โจฮี (Jeetendra Raj Joshee, 1994 : Abstract) ที่
ศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนตองการอิสระในการตัดสินใจเพื่อบริหารโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ สิ่งแวดลอมในการเรียนรูที่ดี ภาครัฐและเอกชนตองทําความเขาใจในบทบาทของ
ตนตอโรงเรียนจึงจะสามารถชวยเหลือโรงเรียนได และพบวาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนดีกวาโรงเรียนรัฐบาลในภาพรวม แมวาจะไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญวาครูของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

โรงเรียนรัฐบาลจะมีคุณภาพและไดรับการอบรมมากกวาครูในโรงเรียนเอกชน และผูปกครอง
ตองจายคาธรรมเนียมตางๆ สูงกวาโรงเรียนของรัฐ แตผูปกครองตางนิยมสงบุตรหลานไปเรียน
ในโรงเรียนเอกชนมากกวา ดังนั้น  ความยืดหยุน จึงเปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรที่ 5 

 
ขอเสนอแนะ 

 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบตัิทีเ่หมาะสมสาํหรับการ

ดําเนินการตามแผนยทุธศาสตรการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อนําไป 
ใชในการปรบัปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชนใหโรงเรียนที่ตั้งอยู
สามารถดําเนินการไปไดและมีกําไรบางดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 

1. จากขอคนพบที่วานโยบายและความรวมมือ เปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรที่ 1 กําหนดมาตรการของภาครัฐที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพื่อเพ่ิมสัดสวนผูเรียน
ภาคเอกชนใหไดตามเปาหมายที่กําหนด   อาจเปนเพราะนโยบายการรับนักเรียนของรัฐมีผลกระทบ
ตอสถานศึกษาเอกชนทําใหไมสามารถรบันักเรียนไดตามแผน และการขยายหองเรียนในโรงเรียน
ยอดนิยมของรัฐ ทําใหเกิดอุปสรรคตอการจัดการศึกษาของเอกชน แตเน่ืองจากผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ผานมาทุกกลุมสาระและทกุชั้นปที่มีการประเมิน มีคา 
เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์สูงกวานักเรียนภาครัฐ จึงมีขอเสนอแนะวาภาครัฐไมควรขยายการรับนักเรียน
มากกวาแผนการรับนักเรียนปกติ และการกําหนดจํานวนนักเรียนตอหองที่มากกวาเขตพื้นที่
กําหนด ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนต่ํากวานกัเรียนโรงเรียน
เอกชน ดังนั้นในการรับนกัเรียนของภาครัฐจึงควรคํานึงถึงอัตราสวนนักเรียน : หอง หรืออัตรา
ครู : หอง เชนเดียวกับภาคเอกชน  

2. จากขอคนพบที่วา ความเสมอภาค จึงเปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรที ่ 2 สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและเปนธรรม อาจเปน
เพราะจากสภาพเศรษฐกิจปจจุบันทําใหผูปกครองมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย นักเรียนที่
เรียนในโรงเรยีนเอกชนจะไดรับเงินคาใชจายรายหัวซึ่งเปนคาใชจายขั้นพ้ืนฐานเทากับโรงเรียน
ของรัฐซ่ึงเปนการพิจารณาจัดสรรที่ไมไดนําเอาคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกีย่วของในการจัดการศึกษามา
รวมดวย  ทําใหโรงเรียนเอกชนขนาดเลก็ที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 100 คน ขาดความคลองตัว
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น รัฐควรพิจารณาใหการ
อุดหนุนโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น หรือใหการชวยเหลอืดานอ่ืนๆ เปนกรณีพิเศษ 
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3. จากขอคนพบที่วาความรวมมือและกาประสานงาน  เปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนิน 
การตามยุทธศาสตรที ่ 3 อาจเปนเพราะโรงเรยีนเอกชนตองรับภาระในเรื่องการจายเงินคาภาษี
อากร คาสาธารณูปโภค ซึ่งไมไดมีการลดหยอนใหในการดําเนินกิจการของโรงเรียน ทั้งๆ ที่
เรื่องนี้ไดมีการนํามาพิจารณาหลายครั้งแลว แตยังไมมีผลที่เปนรูปธรรม ดังนั้น ภาครัฐจึงควร
มอบหมายใหหนวยงานที่รบัผิดชอบการจัดการศึกษาเอกชนนําไปประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพ่ือใหเกิดผลอยางจริงจัง และชวยลดภาระคาใชจายใหแกโรงเรียนเอกชน 

4. จากขอคนพบที่วาความรวมมือและความเสมอภาค  เปนปจจัยเอ้ือสําหรับการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ 4 อาจเปนเพราะผูบรหิาร ครูและบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีน
เอกชนไมมีโอกาสไดรับการพัฒนาเทาที่ควรเนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่แจงวาไมมีงบประมาณ
สําหรับการอบรมครูโรงเรียนเอกชน  เนื่องจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชนทุกสังกัดในเขตพื้นที ่ ดังนั้น รัฐจึงควรมุงเนนเรือ่ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเอกชนใหทัดเทียม
กับครูภาครัฐ และหากไมมีงบประมาณเพียงพอ สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสามารถขอเก็บ
คาใชจาย บางสวนจากโรงเรียนเอกชนได 

5.  จากขอคนพบทีว่า  ความยืดหยุน  เปนปจจัยเอ้ือสําหรับการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรที่ 5 การปรับปรุงแกไข  กฎหมาย กฎ ระเบยีบที่เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษาเอกชน  
อาจเปนเพราะสาเหตุที่การจัดการศึกษาของภาคเอกชนไมเติบโตเทาที่ควรและไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด  นอกจากนั้นผูบริหารในภาครัฐยงัไมเขาใจในบทบาทของการจัดการศึกษา
ของเอกชนอยางแทจริง จึงทําใหภาครัฐมีการขยายตวัอยางตอเน่ืองบนแนวคิดวารฐัควรจัด
การศึกษาเอง และมองภาพของเอกชนในลักษณะขององคกรเชิงธุรกจิที่มุงจะแสวงหากําไร จึงขาด
มาตรการสงเสริมภาคเอกชนอยางแทจริง การบริหารงานในภาครฐัที่เกี่ยวของกบัการศกึษาเอกชน
จึงเปนลักษณะของการกํากับ ควบคุม มากกวาการสนับสนุน กฎ ระเบียบที่ออกมาจึงเปน ไปเพ่ือ
การตรวจสอบโรงเรียนเอกชน ทําใหโรงเรียนเอกชนไมสามารถจัดการศึกษาไดอยางคลองตัว 
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาศักยภาพของการจัดการศึกษาเอกชน เพ่ือที่จะสามารถแขงขัน
กับการจัดการศึกษาของตางประเทศได ดังนั้น รัฐจึงควรมองภาพของการจัดการศึกษาเอกชน
ในลกัษณะที่เขามาชวยรฐัในการจัดการศกึษามากกวาที่จะมองวาเปนการจัดการศกึษาที่แสวงหา
ผลกาํไร และใหการสนบัสนนุอยางจริงจัง เพราะถาโรงเรียนเอกชนมีจํานวนนักเรียนมากขึน้เทาไร 
รัฐก็จะลดงบประมาณดานการศึกษาไดมากขึ้นไปดวย 
 
ขอเสนอแนะในระดับปฏบิัต ิ

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในแตละเขตพ้ืนที ่
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2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรของเขตพืน้ที่การศึกษาใหเขาใจบทบาทหนาที่ในการ 
สงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน  ตลอดจนการใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกเรื่อง
ตางๆ ใหแกโรงเรียน 

3. เขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ในการ
จัดเก็บภาษีของโรงเรียนในความรับผิดชอบ เพ่ือขอความรวมมือในการลดหยอนหรือจัดเก็บ
ภาษีในอัตราต่ําสุด โดยเฉพาะสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

4. ควรมีการมอบหมายใหศกึษานิเทศกเขาไปชวยเหลอืโรงเรียนเอกชนในการ
เตรียมตวัเพ่ือรับการประเมนิภายนอก เพราะโรงเรียนเอกชนสวนใหญไมไดมีการจัดเก็บเอกสาร
อยางเปนระบบเชนเดียวกับโรงเรียนภาครัฐ ทําใหเอกสารบางอยางที่จําเปนขาดหายไป 

5. ควรมีการใหความรูแกโรงเรียนเอกชนในเรื่องการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน 
เน่ืองจากสวนใหญยังไมมีความเขาใจในเรื่องนี้และมีความวิตกกังวลในการดําเนินกิจการ 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับความคุมคาในการลงทุน (cost and benefit) ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาเอกชนควรมีจํานวนนักเรียนเทาไร จึงจะเปนการจัด
การศึกษาเอกชนที่คุมคาในการลงทุน มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับผลจากการประกาศใชพระราชบัญญัตโิรงเรียน
เอกชนที่มีผลกระทบตอการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 

3. ควรมีการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชวีิตการทํางานของครูโรงเรียนเอกชน  
4. ควรมีการศกึษาวิจัยเรื่องคาใชจายทางการศึกษาที่แทจริงของนักเรียนโรงเรียน

เอกชนแตละระดับชั้น เพ่ือใหมีการจัดสรรงบประมาณคาใชจายรายบคุคลทีเ่หมาะสมกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

5. ควรมีการศกึษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ในเรื่องการประสานความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/249                                        ภาควิชาการบริหารการศึกษา          
                         คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                                          พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                  22    กันยายน   2551   
 

เรื่อง     ขอสัมภาษณงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน 
            ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 

เรียน    ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 ทาน           
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสัมภาษณ       จํานวน   1  ชุด 
 

ดวย  นางสาวพนิดา  คลอสวัสดิ์  รหัสนักศึกษา  47252905  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความอนุเคราะหให นางสาว 
พนิดา  คลอสวัสดิ์ สัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปประกอบการพัฒนา
งานวิจัยตอไป 

 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง 

  
        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                             ศริยา  สุขพานิช 
                                                                                 (อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
                                                                            หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา   
งานธุรการ 
โทรศัพท/ โทรสาร 034-219136 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอสัมภาษณผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/125-130                                     บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                                                                                              พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                     16    มกราคม   2552   
 

เรื่อง     ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรยีนเอกชน  จํานวน 6 โรงเรียน           
 

ดวย  นางสาวพนิดา  คลอสวัสดิ์  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธเรือ่ง 
“ปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของ
เอกชน”   มีความปรางคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครูในโรงเรียนของทาน      เพื่อประกอบ 
การทําวิทยานิพนธ    ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยศิลปากร     จึงขอความอนเุคราะหจากทาน
โปรดแจงครูทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดใหความอนุเคราะห จักขอบพระคุณยิ่ง 
  
        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                            ศิริชัย  ชินะตังกูร 
                                                                        (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 
                                                                                      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม โทร. 0-3421-9136, 0-3424-3435 

 
 

 
ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบรกิาร พัฒนางานใหมีคุณภาพ” 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอสัมภาษณผูเชีย่วชาญ และผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

เพื่อตรวจสอบยืนยันขอคนพบ 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/194-200                                 ภาควิชาการบริหารการศึกษา          
                         คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                                          พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

                     6    กุมภาพันธ   2552   
 

เรื่อง     ขอสัมภาษณงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน 
            ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 

เรียน    ผูเชี่ยวชาญ/ ผูอํานวยการโรงเรยีนเอกชน   
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   แบบสัมภาษณ       จํานวน   1  ชุด 
 

ดวย  นางสาวพนิดา  คลอสวัสดิ์  รหัสนักศึกษา  47252905  นักศึกษาระดับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  ใครขอความอนุเคราะหให นางสาว 
พนิดา  คลอสวัสดิ์ สัมภาษณเกี่ยวกับปจจัยเอื้อและแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปประกอบการพัฒนา
งานวิจัยตอไป 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห จักขอบคุณยิ่ง 
  
        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                             ศริยา  สุขพานิช 
                                                                                 (อาจารย ดร.ศริยา  สุขพานิช) 
                                                                            หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา   
งานธุรการ 
โทรศัพท/ โทรสาร 034-219136 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณเพื่อการวิจยั 
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แบบสัมภาษณเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

ปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร  
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

……………………. 
 

 
แบบสัมภาษณ     กึ่งโครงสราง (quasi-structure interview or nonformal interview) 
                       มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด 
วิธีการสัมภาษณ แบบเจาะลึก 
แบบสัมภาษณ     มี  3  ตอน คือ 
    ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัมภาษณ 
             ตอนที่ 2  ขอมูลเกีย่วกับการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการ 
                                           จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ตอนที่ 3  คําถามทั่วไป (อ่ืน ๆ) 
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ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูใหสัมภาษณ 
      ชื่อผูใหสัมภาษณ........................................................................................ 

ตําแหนง..................................................................................................... 
วัน เดือน ปทีใ่หสัมภาษณ........................................................................... 
เริ่มสัมภาษณเวลา......................................ถึงเวลา..................................... 

 
ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที ่ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
1.  กําหนดมาตรการของภาค รัฐที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
    เพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูเรียนภาคเอกชนใหไดตามเปาหมาย 
    ที่กําหนด 

 

 - ทานคิดวาควรมีการกําหนดสัดสวนของนักเรียนของรัฐ :     
  เอกชนหรือไม และสัดสวนในภาพรวมทีเ่หมาะสม ควรมี 
  อัตราสวนเทาไร 

 

 - ทานคิดวาเขตพื้นที่การศกึษาควรมีการกําหนดพื้นที่ 
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระหวางภาครัฐและเอกชน 
  โดยวางแผนรวมกับหนวยงานที่จัดการศึกษา หรือไม  
  อยางไร 

 

 - ทานคิดวารฐัควรชะลอการขยายการจัดตั้งสถานศึกษา 
  หรือขยายการรับนักเรียนในพ้ืนที่ซึ่งโรงเรียนเอกชน 
  สามารถจัดการศึกษาไดดีและมีคุณภาพ หรือไม 

 

 - ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายของรัฐตอการมีสวน 
  รวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่อง 
  ตอไปนี้อยางไร 
   - แผนการรับนักเรียนของรัฐ 
   - การเรียกบรรจุครูของรฐั 

 

2.  สนับสนุนดานการเงินแกสถานศึกษาเอกชนใหเหมาะสมและ    
   เปนธรรม 

 

 - อัตราการอุดหนุนคาใชจายรายหัวเหมาะสมกับสภาพ 
  เศรษฐกิจหรอืไม 

 

 - การอุดหนุนดานอ่ืนๆ เชน อาหารกลางวัน อาหารเสริม  
  (นม)  เงินกองทุนใหกูยืมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  มีความเหมาะสมเพียงใด 
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ยุทธศาสตรที ่ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
 - รฐัจัดสวัสดิการคารกัษาพยาบาล ใหเฉพาะครูใหญและครู 

  โรงเรียนเอกชนที่ไดรับการบรรจุ ปละ 100,000 บาท บุคคล   
  ในครอบครัวไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการ  ทานคิดวาเหมาะสม 
  หรือไม 

 

 - ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบัสวัสดิการชวยการศึกษาบุตร 
  ที่ไมเทาเทียมกับภาครัฐอยางไร 

 

3.  ลดหยอนหรือยกเวนภาษีและใหสิทธปิระโยชนแก 
    สถานศึกษาเอกชน 

 

 - ควรมีการใหสิทธิประโยชนดานภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  หรือไม 

 

 - ควรมีการใหสิทธิประโยชนดานอากรนําเขาสื่อและอุปกรณ 
  การศึกษาหรือไม 

 

 - ควรมีการใหสิทธิประโยชนดานคาสาธารณูปโภคหรือไม  
 - ควรใหความสะดวกในการนําเขาครชูาวตางประเทศอยางไร  
4. สงเสริมใหสถานศึกษา เอกชนจัด การศึกษาอยางมีคณุภาพ 
   และประสิทธิภาพ 

 

 - การจัดการศึกษาของรัฐและเอกชนควรใชมาตรฐาน 
  เดียวกันหรอืไม 

 

 - จากการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ 
  เรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์  
  ของนักเรียนโดยรวมทั้งประเทศ พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยสูง 
  กวาทานคิดวา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
  ประสบความสําเร็จเพียงพอแลวหรือไม 

 

 - ควรใหความชวยเหลือดานการประกันคุณภาพการศกึษา 
  ของโรงเรียนเอกชน อยางไร 

 

 - ควรสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางโรงเรียน 
  เอกชนและโรงเรียนของรฐั อยางไร 

 

 - ควรมีการพฒันาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ของโรงเรียนเอกชน อยางไร 

 

 - เขตพ้ืนที่การศึกษาควรใหความชวยเหลือโรงเรียนเอกชน 
  ในเรื่องใดบาง 
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ยุทธศาสตรที ่ ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
5. การปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ที่เปนอุปสรรคตอ 
   การจัดการศึกษาเอกชน 

 

 - ทานคิดวา พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  
   มีความสมบรูณเพียงพอในการบงัคบัใชหรือไม 

 

 - สิ่งทีเ่ปนปญหาอุปสรรคตอการจัดการศกึษาเอกชน 
  จาก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 

 

 - ครแูละบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรียนเอกชนควรไดรับ 
  การดูแลเพ่ือปองกันการถกูเอาเปรยีบจากผูรับใบอนุญาต 
  อยางไร 

 

 
 
ตอนที่ 3  คําถามทั่วไป (อ่ืน ๆ) 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
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ประเด็นการสังเกตโรงเรยีนเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง 
ที่ตั้ง เลขที่.............................ถนน.....................................ตําบล............................. 

อําเภอ........................................ จังหวัด............................................ 
ผูอํานวยการโรงเรียนชื่อ.................................................................................................... 

…………………………….. 
 

1. การบริหารจัดการโรงเรยีน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2. การจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3. การพัฒนาบุคลากร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4. การจัดสวัสดกิาร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

5. การใชจายเงนิอุดหนุนคาใชจายรายหวัตามหลักเกณฑ 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
…………………………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 150

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

ปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร  
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

……………………. 
 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้สําหรับสอบถามขอคิดเห็นตอการดําเนินการตามแผน 
ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  โปรดระบุแนวปฏบิัตทิี่เหมาะสมสําหรับการสงเสรมิการมีสวนรวมของเอกชนใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของทาน 

3. ทานสามารถใชกระดาษอืน่ตอบเพ่ิมเตมิได หากพื้นที่ในแบบสอบถาม     
ไมเพียงพอสําหรับคําตอบ โดยแนบมากับแบบสอบถามชุดนี้ 
    
 
ตอนที่ 1  ขอมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อโรงเรียน.................................................................................................. 
   เขตพ้ืนที่การศึกษา...........................................จังหวัด................................. 
2. สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
    (       ) ผูรับใบอนุญาต 
    (       ) ผูจัดการ 
    (       ) ผูอํานวยการโรงเรียน 
    (       ) ครู 
    (       ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
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ตอนที่ 2     ขอมูลเก่ียวกบัการสงเสรมิการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา 
                  ข้ันพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที ่ ขอคําถาม ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
1. ทานคิดวาควรมีการกําหนดสัดสวนจํานวน
นักเรียนระหวางภาครัฐ : เอกชนหรือไม 

 

2. ทานคิดวานโยบายการรบันักเรียนของภาครัฐ
มีผลกระทบตอการรับนักเรยีนของภาคเอกชน 
หรือไม และรฐัควรดําเนินการอยางไร 

 

1 
กําหนดมาตรการของ
ภาครัฐทีช่ัดเจนและเปน
รูปธรรมเพ่ือเพ่ิมสัดสวน 
ผูเรียนภาคเอกชน ใหได
ตามเปาหมายที่กําหนด - ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายของรัฐตอ

การมีสวนรวม ของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเรื่องตอไปน้ีอยางไร 
   - แผนการรับนักเรียนของรัฐ 
   - การเรียกบรรจุครูของรฐั 

 

1. ทานคิดวาเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวทีร่ัฐ
จัดสรรใหโรงเรียนเอกชนสอดคลองกับสภาพ 
เศรษฐกิจในปจจุบันหรือไม. 

 

2. ทานคิดวาควรมีการกําหนดเพดาน
คาธรรมเนียมการเรียนหรือไม  

 

3. ทานคิดวาระเบียบ และหลักเกณฑในการขอ
กูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา 
มีขั้นตอนและรายละเอียดเหมาะสมหรือไม 

 

2   
สนับสนุนดานการเงิน แก
สถาน ศึกษาเอกชนให
เหมาะสมและเปนธรรม 

4. ทานคิดวาสวัสดิการคารกัษาพยาบาล / ชวย
การศึกษาบุตร ปละ 100,000 บาทที่ สช.ใหกับ
ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร 

 

3 
ลดหยอนหรือยกเวน
ภาษีและใหสทิธิ
ประโยชนแกสถาน 
ศึกษา เอกชน 

- ทานคิดวาการขอยกเวนหรือลดหยอนภาษี
โรงเรือน และอากรนําเขาสือ่และอุปกรณ 
การศึกษามีความจําเปนสําหรับโรงเรียนเอกชน
หรือไม และรัฐควรมีการใหความชวยเหลอื 
ดานนี้อยางไร 
- ขั้นตอนการจางครูชาวตางประเทศและการ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการ  
เหมาะสมหรือไม 
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ยุทธศาสตรที ่ ขอคําถาม ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
- รัฐควรสนับสนุนการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง
โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐ อยางไร 

 

- รัฐควรมีการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน อยางไร 

 

- เขตพ้ืนที่การศึกษาควรใหความชวยเหลือโรงเรียน
เอกชนในเรื่องใดบาง 

 

- ทานคิดวาการใหบริการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ทานสังกัดอยูเปนอยางไร และ 

 

- ทานตองการไดรับบริการใน 
เรื่องใดจากสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 

- รัฐควรใหความชวยเหลือดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนเอกชน อยางไร 

 

4  
สงเสริมใหสถาน 
ศึกษาเอกชนจัด 
การศึกษาอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 

- ทานคิดวาทานไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติ
หนาที่ และการพิจารณาความดีความชอบอยาง 
เปนธรรมหรือไม 

 

- ทานคิดวา พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มี
ความสมบรูณเพียงพอในการบังคบัใชหรือไม 

 5 
การปรับปรุงแกไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ที่เปนอุปสรรค ตอการจัด
การศึกษาเอกชน 

- สิ่งทีเ่ปนปญหาอุปสรรคตอการจัดการศกึษาเอกชน
จาก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 

 

 
ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นอ่ืน ๆ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

@@@@@@@@@@@@@ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

ปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัตทิี่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร  
สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

……………………. 
 

 
คําชี้แจง 

2. แบบสอบถามนี้สําหรับสอบถามขอคิดเห็นตอการดําเนินการตามแผน 
                             ยุทธศาสตรสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โปรดระบุแนวปฏิบตัิที่เหมาะสมสําหรับการสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของทานลงในชอง 
“ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ” วาทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวย หรือ 
มีขอเสนอแนะอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว 

4. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ “ปจจัยเอ้ือและแนวปฏิบัต ิ
ที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรงเสริมการมีสวนรวมของ
เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  จึงใครขอความกรุณาทานโปรดให
ขอเสนอแนะตามสภาพความเปนจริงบนพื้นฐานที่สามารถปฏิบตัิได เพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนางานการศึกษาเอกชนในภาพรวม  และคําตอบนี้จะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบตัิงานของทานแตประการใด 

 
 
 

                                   ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางยิ่ง 
         นางสาวพนิดา คลอสวัสดิ ์
                  นักศึกษาปรญิญาปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร  
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ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร แนวปฏิบตั ิ ขอคิดเห็น/  
ขอเสนอแนะ 

1. นโยบาย 
2. ความรวมมือ 

1. กําหนด
มาตรการของ
ภาครัฐทีช่ัดเจน
และเปนรูปธรรม
เพ่ือเพ่ิมสัดสวน
ผูเรียน
ภาคเอกชนใหได
ตามเปาหมายที่
กําหนด 

1. นโยบายการรับนกัเรยีนของภาครฐั
ตองชัดเจนและเอ้ือใหเอกชนสามารถรบั
นักเรยีนได 
2. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียน
ควรแยกเปนระดับ 
3. กําหนดเปาหมายจํานวนนักเรียน
ภาครัฐ : เอกชน แยกเปนรายจังหวัด 
4. การกําหนดสัดสวนจํานวนนักเรียน
ควรมีการวางแผนรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในพืน้ที่ 
5. มีการวางแผนการรบันักเรยีนรวมกนั
ระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษาใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. การปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การรับนักเรียนของรัฐหากมีผลกระทบ 
ตอเอกชน ตองแจงใหเอกชนทราบเพื่อ
วางแผนการรบันักเรียน 
7. การรับนักเรียนของภาครฐัตอง
คํานึงถึงเกณฑมาตรฐานตางๆ 
เชนเดียวกับโรงเรียนเอกชน 
8. รัฐตองชะลอการจัดตั้งสถานศึกษา
หรือการขยายการรับนักเรียนในพื้นที่ที่
เอกชนสามารถจัดการศึกษาไดดีมี
คุณภาพ  
9 . สช. ตองมีบทบาทเปน BOI 
สงเสริมการศึกษาเอกชนโดยเฉพาะ 
10. ควรมีการทําวิจัยวาเอกชนควรไป
ลงทุนในพื้นทีใ่ด 
11. โรงเรียนเอกชนควรมีมาตรการจูง
ใจผูปกครองนอกเหนือจากเรื่อง
คุณภาพการศกึษา 
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ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร แนวปฏิบตั ิ ขอคิดเห็น/  
ขอเสนอแนะ 

1. ความเสมอภาค 
2. ความยืดหยุน 

2.  สนับสนุนดาน
การเงินแกสถาน 
ศึกษาเอกชนให
เหมาะสมและ 
เปนธรรม 

1. กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพจิารณาปรับเพิ่ม
คาใชจายรายหัวใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ 
2. . เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว 
ควรนําเอาคาใชจายดานอ่ืนๆ มา
ประกอบการพิจารณาดวย เชน 
เงินเดือนครู วสัดุครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง รวมทั้งคาสาธารณูปโภค 
3. สช. ยกเลิกการกําหนดเพดาน 
คาเลาเรยีน เพราะการศึกษาเอกชน
เปนทางเลือกของผูปกครองที่จะ
เลือกสงบตุรหลานมาเรียนหรือไม 
4. ใหการอุดหนุนเพ่ิมเตมิแกสถาน 
ศึกษาเอกชนขนาดเล็กและสถานศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษาเพื่อเด็กดอย
โอกาสและพกิาร 
5. มีมาตรการลงโทษสถานศึกษา
เอกชนที่เจตนาทุจริตในการเบิกเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัว 
6.  จัดสรรงบประมาณคาใชจายราย
หัวใหเขตพ้ืนที่ตลอดปงบประมาณ 
เพราะในเดือนที่ไมไดรับเงินอุดหนุน
โรงเรียนไดรับความเดือดรอนมาก 
7. สช. แตงตัง้คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระเบยีบและ
หลักเกณฑในการกูยืมเงินกองทุน 
เพ่ือใหโรงเรียนสามารถกูยมืเงิน
ดอกเบี้ยต่ําไปใชในการพฒันา
การศึกษาและปรับลดหนี้เดิม 
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ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร แนวปฏิบตั ิ ขอคิดเห็น/  
ขอเสนอแนะ 

1. ความรวมมือ 
2. การประสานงาน 
 
 

3.  ลดหยอนหรือยกเวน 
    ภาษีและใหสิทธ ิ
    ประโยชนแกสถาน  
    ศึกษาเอกชน 

1. กระทรวงศกึษาธิการ
โดยสํานักบรหิารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนเรง
ดําเนินการเรื่องการขอ
ลดหยอนหรือยกเวนภาษี
โรงเรือนและทีดิ่น การ
ยกเวนอากรนาํเขาสื่อและ
อุปกรณการศึกษาใหเปน
รูปธรรม 
2. มีแนวปฏบิตัิเกีย่วกบั
การยกเวนอากรนําเขาสื่อ
และอุปกรณการศกึษา และ
ประชาสัมพันธใหโรงเรียน
ทราบ 
3. ประชาสัมพันธและ
สรางความเขาใจกับ
โรงเรียนเอกชนเกี่ยวกบั
การขอยกเวนอากรนําเขา
สื่อและอุปกรณการศึกษา 
4. กระทรวงศกึษาธิการ
โดยสํานักบรหิารงาน
คณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนการขอ
ลดหยอนคาสาธารณูปโภค 
เชน คาไฟฟา น้ําประปา 
ภาษเีงินได และใหสทิธิ
ประโยชนแกสถานศึกษา
เอกชน 
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ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร แนวปฏิบตั ิ ขอคิดเห็น/  
ขอเสนอแนะ 

1. ความรวมมือ 
2. ความเสมอภาค 
 

4. สงเสริมใหสถาน 
ศึกษาเอกชนจัด
การศึกษาอยางมี
คุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชน ประสาน 
งานกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมกันกํากับ
ดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนและของรัฐให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชน ประสาน
ความรวมมือกบัสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
การมอบหมายใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาดูแลโรงเรยีนเอกชน 
เชนเดียว กบัโรงเรียนภาครฐั 
3. สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชน ดําเนินการ
พัฒนาผูบริหาร ครู และบคุลากร
ทางการศึกษาของสถานศกึษา
เอกชนอยางทั่วถึงตอเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ หรือจัดสรร
งบประมาณใหเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดําเนินการ 
4. การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตองดูแลโรงเรียนทุกสังกัด
ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน 
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาให
การสนับสนุนดานวชิาการโดยมอบ  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 158

ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร แนวปฏิบตั ิ ขอคิดเห็น/  
ขอเสนอแนะ 

  หมายใหศกึษานิเทศกเขาไปดูแล 
โรงเรยีนเอกชนเชนเดียวกับโรงเรียน 
ภาครัฐ 
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาควร
มีระบบการประเมินครูภาคเอกชน
เชนเดียวกับครูภาครัฐ  
7. สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชนดาํเนินการ
พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
การศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ใหมี
ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา
และพัฒนาบุคลากรโรงเรียนใหมี
ความรูและทกัษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาใหมีความรู
เกี่ยวกบัการสงเสรมิการศึกษา
เอกชน และพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ใหมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
8. สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
และสงเสริมใหเครือขายทางวิชาการ
ไดมีการประสานความรวมมือกันใน
การชวยเหลือดูแลระหวางโรงเรียน
แตละสังกัดในเขตพื้นที ่

 

1. ความรวมมือ 
 

5. การปรับปรงุ
แกไขกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เปน
อุปสรรคตอการ 
จัดการศึกษา
เอกชน 

1. สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชนตองดําเนิน 
การทบทวน พ.ร.บ. โรงเรยีนเอกชน 
พ.ศ.2550 
2. สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศกึษาเอกชนรวมกับผูมี 
สวนเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสยี 
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ปจจัยเอ้ือ ยุทธศาสตร แนวปฏิบตั ิ ขอคิดเห็น/  

ขอเสนอแนะ 
  ในการจัดการศึกษาเอกชน แกไข

กฎหมายบางมาตราที่เปนอุปสรรค
ในการดําเนินงาน 
3. เรงจัดทํากฎหมายรอง ระเบียบ
ปฏิบตัิตางๆ ใหโรงเรียนสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอยางคลองตัว 
4. ปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะห
สวัสดิการตางๆ ใหครูไดรับสิทธิ
ประโยชนเทาเทียมกับภาครัฐ 
5. ครูและบคุลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนควรไดรบัคาตอบแทน
ที่เปนธรรมในการปฏิบตัิงาน 

 

 
 
ขอเสนอแนะอื่นๆ…………………………………………………………………………………… 
              ………………………………………………………………………………………  
              ………………………………………………………………………………………  
              ………………………………………………………………………………………  
              ………………………………………………………………………………………  
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ประวตัิผูวิจยั 

 

ชื่อ   นางสาวพนิดา  คลอสวัสดิ ์
ที่อยู   26 ถนนพุทธรักษา ซอย 2 ต.สนามจันทร อ.เมือง จังหวัดนครปฐม 
ที่ทํางาน   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อําเภอนครชัยศร ี
      จังหวัดนครปฐม  73120 

ประวตัิการศกึษา 
  พ.ศ.2521  สําเร็จการศึกษา ป.กศ.สูง วิชาเอกคณติศาสตร 
     วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
  พ.ศ.2526  สําเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา 
     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  พ.ศ.2529  สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ.2535  สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
  พ.ศ.2547  ศึกษาตอปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ประวตัิการทาํงาน 
  พ.ศ.2517 เจาหนาที่ธุรการ 1  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอโนนสูง 
    จังหวัดนครราชสีมา 
 พ.ศ.2524 เจาหนาที่ธุรการ 1  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                  จังหวัดสมุทรปราการ 
 พ.ศ.2530 นักวิชาการศกึษา 3 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ.2533 นักวิชาการศกึษา 4 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 พ.ศ.2546 นักวิชาการศกึษา 7ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
 พ.ศ.2547 นักวิชาการศกึษา 7ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
 พ.ศ.2551- นักวิชาการศกึษา ชํานาญการพิเศษ   
         ปจจุบนั            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
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