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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
              จากการศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการของผูปกครองในดานการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต2  ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอ
ขอมูลที่ไดคนความาดังตอไปนี้ 

 2.1  การบริหารโรงเรียนเอกชน 
        2.1.1    ความสําคัญของการจัดการศกึษาของโรงเรียนเอกชน 

                     2.1.2    ประเภทและระดับโรงเรียนเอกชน 
                     2.1.3    ลักษณะของโรงเรียนเอกชน 
              2.2  ความตองการของผูปกครอง 
              2.3  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
              2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั 
 

2.1  การบรหิารโรงเรียนเอกชน 
               
                การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินเพื่อใหการ
บริหารทางการศึกษาแกเยาวชนและชุมชนเกิดพัฒนาการดานความรูความสามารถ ทัศนคติ  คานิยม
และคุณคาตาง ๆ เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ  (นพพงษ บุญจิตราดุลย, 2522, 
หนา 15-16; อางถึงใน  ศานติย  เชยชุม, 2543, หนา 20) 
              การบริหารโรงเรียนเอกชนเปนการบริหารโดยองคคณะบุคคล  ซ่ึงมีโครงสรางระบบ 
การบริหารงาน แผนภาพที ่  2  (กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2526, หนา 31) 
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ภาพที่  2  โครงสรางระบบการบริหารงานโรงเรียนเอกชน 
 
              รายละเอียดของโครงสรางระบบบริหารโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2525  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2537, หนา  1)  ใหความหมายไวดังนี ้
               ผูรับใบอนุญาต  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียน 
               ผูจัดการ  หมายความวา  ผูทําหนาที่ผูจัดการหรอืผูอํานวยการโรงเรียน 
               ครูใหญ  หมายความวา  ผูทําหนาที่ครูใหญหรืออาจารยใหญ 

ผูรับ 
ใบอนุญาต 

ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

ครูใหญ/อาจารยใหญ 

ครู/อาจารย 

นักเรียน 

คณะกรรมการ
อํานวยการ 
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                ครู   หมายความวา  ผูทําหนาที่ครูหรืออาจารย 
                นักเรียน  หมายความวา  ผูรับการศึกษาจากโรงเรียน  
                มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2525  (กระทรวงศกึษาธิการ,  2537, 
หนา  6)  กลาววา คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย  ผูรับใบอนุญาตหรือผูแทนของนิติบุคคล
ที่ไดรับใบอนญุาตใหจดัตั้งโรงเรียนเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งคน  
และบุคคลอื่นซึ่งผูรับใบอนุญาตแตงตั้งจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไม เ กินแปดคน   ในจํานวนนี้
อยางนอยตองเปนผูแทนของครูในโรงเรียนนั้นหนึ่งคน  และผูแทนของผูปกครองนักเรียน  
ในโรงเรียนนัน้หนึ่งคนเปนกรรมการ และใหครูใหญเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
อํานวยการมีหนาที่ดังนี ้
                1.  ควบคุมดูแลใหโรงเรียนปฏบิัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
                2.  พิจารณาวินิจฉัยคํารองทุกขของครู  นักเรยีน  หรือผูปกครองนักเรียน 
                3.  เสนอความคิดเห็นและใหคําแนะนําแก ผู รับใบอนุญาตเกีย่วกบันโยบาย    และ 
การดําเนนิงานของโรงเรียน 
                จิรศักดิ์  อรามศรี (2544, หนา 19)  กลาววา  การบริหารการศึกษาเอกชน เปนการจัดการศึกษา
โดยเอกชนเปนผูลงทุน  ซ่ึงใชทรัพยากรบริหาร คือ คน  เงิน  วัสดุ อุปกรณและการจัดการ  อันมี
วัตถุประสงคเพื่อการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีสํานักงานบริหาร
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเปนผูใหการสนบัสนุน  ดานมาตรฐานคณุภาพของการจัด
การศึกษาที่เนนการรับรองมาตรฐานคุณภาพ กลาวคือเปนตัวกําหนดจาํนวนนักเรยีนและการยอมรบั
จากผูปกครอง 
                สําหรับการวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจยัทาํการศึกษาความตองการของผูปกครองตอการบริหารงาน
ของโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  ในเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2   ใน  6 ดาน  คือ
ระบบการบริหาร  คุณภาพของบุคลากร  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  ความพรอมของอุปกรณ
การเรียนการสอน   ความพรอมของสถานที่     และ  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน 
               ขอบเขตของการบริหารงาน 
                1)  ระบบการบริหาร    
                    การบริหาร  ในทางทฤษฎี มีผู ใหความหมายของคาํวา  “การบริหาร”  ไวตางกนั       
บางทานถือวา  การบริหารเปนกระบวนการทางสังคม  ที่ผูบริหารจะตองดําเนินงานใหสอดคลอง
กับความตองการของสมาชิกในสังคม  บางทานถือวาการบริหาร เปนกระบวนการแกปญหาอยาง
หนึ่งซึ่งแฮริส  (Harris, 1960,  p. 19)  กลาววา  การบริหารการศึกษาเปนกระบวนการในการสราง
บูรณาการแหงความสามารถของบุคคลและการนาํประโยชนจากวัสดุอุปกรณตาง ๆ  มาใช
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อยางเหมาะสม   เพื่อชวยใหมีการพัฒนาคุณภาพของมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ  และในการนี้  
ไมเพียงแตมุงที่อนุชนของชาติเทานั้น   แตยังใหการพัฒนาบุคคลตาง ๆ ของโรงเรียนดวย 

  พนัส  หันนาคินทร   ( 2524, หนา 5 )  มีความเหน็วา การบริหารหมายถึง  ขบวนการที่
ผูบริหารใชอํานาจตลอดจนทรัพยากรตาง ๆ   เชน   คน   เงิน  วัสดอุุปกรณที่มีอยูหรือคาดวาจะมี
การดําเนนิงานของสถาบันหรือหนวยงานนั้น  ๆ  ใหดาํเนินไปสูจดุหมายที่ตองการ 
  การบริหารการศึกษาจะตองคํานึงถึงเปาหมายและความตองการของสังคมอยูเสมอ    
การจัดระบบการศึกษาปจจุบนันี้ไมวาระดบัชาติ ระดับทองถ่ิน  หรือระดับโรงเรียนมหีลักการทั่วไป  
10  ประการ  ( ภิญโญ  สาธร,  2530, หนา 193 – 195)   ดงันี้ 

 (1)   ครูจะตองมีโอกาสรูจักเด็กที่ตนสอนอยางทั่วถึงทุกคน  และครูจะตองทราบความ 
จําเปนหรือความตองการ  ปญหา  ขอจํากัด  และความสามารถเฉพาะของเด็กแตละคนที่ครูสอนดวย 

 (2)   การจดัการศึกษาไมว าจะเปนระดับชาติ    ระดับทองถ่ิน   หรือระดับโรงเรียน  
 จะตองยดึหลักการวาเด็กทกุคนจะมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะเขาโรงเรียนได และมีโอกาสเทาเทียมกนั
ที่จะเรียน 

 (3)  การจดัโรงเรียนตองให เหมาะสมกับปรัชญา  วัตถุประสงค  และเปาหมายของ 
การศึกษา 

 (4)  การจดัโรงเรียนตองยดึหลักการวาจะทําใหเด็กทุกคนในโรงเรียนอยูในโรงเรียนได 
ดวยความอบอุนใจเหมือนอยูบาน 

(5)  การจดัโรงเรียนจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดดําเนนิชวีิตแบบประชาธิปไตยและควร 
มีการฝกอบรมใหมีความรูสึกนึกคิด  และความนยิมในวิถีประชาธิปไตย 

(6)   การจดัโรงเรียนใหโอกาสเด็กไดใชความรูที่ไดเรียนมาทุก ๆ วิชาผสมผสานกัน 
                   (7)   การบริหารโรงเ รียนยึดหลักการสาํคัญอยางหนึ่ งคือ   ใหครูระลึกอยูเสมอวา  
ครูมีหนาที่สงเสริมและชวยเหลือใหเด็กทกุคนไดพัฒนาเติบโตในทุก ๆ ดานพรอม ๆ กัน 
                   (8)   การจัดโรงเรียนตองเปดโอกาสใหมีความคลองตัวเพื่อเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงแกไข 
ไดเสมอ 

(9)   การจดัเดก็เขาชั้นหรือการแบงหมู  แบงกลุมนักเรียน  ตองเคารพคตินิยม 
                  (10)  โรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูไดใชความรูความสามารถที่มีอยูทั้งหมด เพื่อให 
การสอนมีประสิทธิภาพจริง ๆ 
                   จากการวิจัยของประยูร  ศรีประสาธน   และคนอื่น ๆ  ( 2531, หนา  7 – 12) เร่ือง
ผลกระทบของการจัดการศกึษาเอกชนตอสังคมไทย    ผลการวิจัยพบวาระบบการบริหารโรงเรียน 
เอกชน มีดังนี ้
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ใชวิธีการบริหารดวยความเขาใจผู ใตบังคับบัญชา   เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น 
และรับฟงความคิดเห็น  ลักษณะเชนนี้แมอัตราเงินเดือนของครูโรงเรียนเอกชนจะต่ํากวาของภาครฐั
ก็ตาม ซ่ึงมีผลดึงดูดใจใหครูเอาใจใสในการสอนและปฏิบัติหนาที่ไดดีกวาระบบบรหิารที่ใชแนว
ปฏิบัติตามระบบราชการ  มีลักษณะเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนที่ตางไปจากโรงเรียนของ
รัฐ  และสามารถสนองความตองการของผูปกครองไดมากกวา   โดยเฉพาะในดานการฝกฝน
อบรม คุณธรรม จรรยามารยาท ระเบียบวินยั  และการฝกทักษะทางดานภาษามีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยน ตลอดจนการเลอืกใชวัสดุอุปกรณการศึกษาที่ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนไดรวดเร็วกวาสถานศึกษาของรัฐ  เพราะสามารถตัดสินใจเองไดโดยไมตองเสนอ
ขออนุมัติตามขั้นตอนเหมือนโรงเรียนรัฐ 
                   ในการจัดอัตรากําลังครูไดในอัตราสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรยีน  ไมมากหรือนอย
จนเกนิไป  ครูตองอุทิศตนใหกับการเปนครูอยางแทจริง  ตองติดตาม  ดูแลเอาใจใสการทํางานของ
นักเรียนอยางใกลชิดและสม่าํเสมอ รักษาระเบียบทั้งในและนอกชัว่โมงเรียนในดานการเงินสามารถ
บริหารไดเปนอยางดี ใชจายเงินอยางรัดกุมและคุมคากับการลงทุน 
                    ทางดานวิชาการ พรอมที่จะพัฒนาและปรับปรุงใหสอดคลองกับหลักสูตรและความ
ตองการของผูปกครอง เอาใจใสกับการประเมินผลการเรียนของนักเรียนและใหความสําคัญอยาง
จริงจัง ในการชวยเหลือนักเรยีนที่มีผลการเรียนต่ําใหไดมีโอกาสเรียนเสริมเพื่อความเขาใจ กับการ
เลือกใชตําราเรียน และเทคนิคการสอนใหสอดคลองกับความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน  
(ชัยณรงค   มณเฑยีรวิเชยีรฉาย, 2532, หนา 5 – 6) 
 สรุป  ระบบการบริหาร  หมายถึง การดําเนินการ  การควบคุม  การจัดบริการเกีย่วกับ
เร่ืองราวตาง ๆ ในโรงเรียน ซ่ึงเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดสิ่ งแวดลอมในโรงเรียน  
อันไดแก  ครู  นักเรียน  หลักสูตร อุปกรณ  กิจกรรมตาง ๆ  อาคารสถานที่  งานสื่อสารและงานดาน
การเงินและงบประมาณตาง ๆ 
                    2)  คุณภาพของบุคลากร 
       วิจิตร วรุตบางกูร และ สุพิชญา  ธีระกุล ( 2520, หนา 45) ไดสรุปและกําหนด
ขอบขายการบริหารงานบุคคลไวดังนี ้

(1)  การจัดหาบุคลากร  ( Recruitment )  เปนกระบวนการ  ตั้งแตการแสวงหาการ 
คัดเลือก   และการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาทํางาน 

(2) การจัดบุคลากร  (Personnel  Management )  เปนการจัดเพือ่ใหบุคลากรทํางาน 
ดวยความพอใจ  ไดแก การจัดวางตวับุคคลเขาทํางานในหนาที่ตาง ๆ  ในการทํางาน รวมทั้งการ
ประเมินผลงานดวย 
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(3) การพัฒนาบุคลากร  (Personnel Development ) ไดแกการสงเสริมใหบุคลากรมี 
ความกาวหนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การงาน  ความรู  ตลอดจนการอํานวยความสะดวกตาง ๆใน
การทํางาน 

(4) การใหพนจากงาน (Withdrawal)   ไดแก  การจัดสวัสดิการ  และการรักษา  
สุขภาพจิตของบุคลากรใหพนจากหนาที่ดวยเหตุตาง ๆ 

                         ในปจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไปในทางที่ เหมาะสมกับกาลสมัย
หลายเรื่อง การจัดครูเขาชั้นเรียนเพื่อใหไดผลตามเจตนารมณของหลักสูตรที่ตองการใหครูเปนทั้งพี่
เล้ียงและผูคอยแนะแนวทางที่ถูกที่ควรใหกับเด็ก  จึงมีความจําเปนมาก  เพราะในปจจุบัน  ไมใชจะ
เปนเพยีงผูสอนหนังสือเทานั้น  แตจะตองเปนผูที่มีความรอบรูและเปนนักปกครอง  การจัดครูเขา
ชั้นโรงเรียนจงึจําเปนตองพจิารณาคัดเลือกกันอยางถี่ถวนและรอบคอบที่ สุด  มีหลักพจิารณา
ดังตอไปนี ้ (นวลอนงค  นวลเขียว,  2537,  หนา  22) 

     1. วุฒิหรือความถนัดในวชิาที่สอน  ครูที่จัดใหสอนตองมีความสามารถในการสอน 
ตามวิชาในระดับชั้น นั้น ๆ 

  2. ประสบการณในการสอน  ครูที่มีประสบการณการสอนยอมทราบลักษณะวิชา 
และปญหาในการสอนวิชานัน้ ๆ  

 3.  เฉลี่ยจํานวนชั่วโมงสอนใหแกครูอยางเทาเทียมกนั  เพื่อหลีกปญหาที่ครูบางคนมี 
งานมากจนลนมือ  หรือครูบางคนมีงานนอยจนเกินไป 

 4.  คุณสมบัติพิเศษ  ครูที่ไดรับมอบหมายใหสอนเดก็ควรมีนิสัยรักและเมตตาเด็ก  
    เบ็ญจา   แสงมะลิ  (2520, หนา 24-27;  อางถึงใน   นวลอนงค  นวลเขยีว,  หนา  22- 

23)   ไดบรรยายถึงภาพพจนของครูที่นึกถึงทุกครั้ง  ปรากฏดังนี้เสมอคอื   
    1.  ยิ้มแยมแจมใส 
    2.  รักและเมตตาศิษยทัว่หนากนั 
    3.  ยุติธรรม 
    4.  กิริยาวาจาสุภาพ 
    5.  ตัวตรง  จะนั่งจะเดินทาทางที่มีสงา 
    6.  แตงตัวเรียบรอยทันสมัย 
    7.  ตรงตอเวลา 
    8.  มาทํางานอยางสม่ําเสมอ  ทั้งขยันทาํงานไมคั่งคาง 
    9.  มีวิธีสอนที่นาสนใจชกัจูงใหอยากเรยีน  
   10.  กระซิบดุ เมื่อลูกศิษยทําผิด เด็กจึงไมอับอายและไมดื้อดึงกับครูเลย 
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    11.  แทรกการอบรมสั่งสอนในบทเรยีนทันทีที่ศิษยประพฤติไมเรียบรอย 
    12.  ใหกําลังใจศิษยในการเรียนโดย  การชมเชย  และแนะแนวทาง 
    13.  สงเสริมความถนัดของศิษยและความสามารถของแตละคน 
    14.  ฝกใหศษิยทํางานเปนอยางมีระเบยีบ 

                       15.  เอาใจใสตอการเรียนของศิษยเปนรายบคุคล  ถาคนใดเรียนออนก็สอนใหพเิศษ 
                       16.  ดูแลศิษยอยางใกลชิด  ติดตามความประพฤติของศิษยทั้งในและนอกเวลาเรยีน 

    17.  สอนศิษยใหรูจักคดิ  แกปญหาตามเหตุผล 
    18. เลาเรื่องถายทอดเหตกุารณตาง ๆใหศิษยฟงเสมอ บางครั้งก็นําสิ่งที่ศิษยสนใจมาดู 

                      19.ใหโอกาสศิษยทํางานอยางอิสระ ใหรูจกัแสดงความคดิเห็น รูจักทํางานเปนหมูคณะ
และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ 
                     20. เมื่อศิษยปวยไขจะเยีย่มเยยีนถามขาวคราว  ซ่ึงศิษยทกุคนซาบซึ้งไมรูลืม 
     สรุป  บุคลากรในโรงเรียน  หมายถึง  ตัวบุคคลที่รวมกันรับผิดชอบในการดําเนินการ
จัดการศึกษา  ไมวาจะรับผิดชอบโดยตรงตองานหรือโดยทางออมก็ตาม  แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  
บุคลากรที่ทําการสอน ไดแก ครู  และบุคลากรที่ไมไดทําการสอน  ไดแก  เจาหนาที่  ภารโรง
คุณภาพของบคุลากรในโรงเรียนขึ้นอยูกับการบริหารงานของบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน ครู
นับวาเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองและเคารพจากสังคมทั่ว ๆ ไปเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ในโรงเรียน
ครูยัง เปนบุคคลที่ทําใหคุณภาพการสอน  ความเจริญกาวหนาของโรงเรียนดําเนนิไปตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  
                  3)  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
     ภาระหนาทีอั่นสําคัญของโรงเรียนคือ  การจัดการเรยีนการสอนและถายทอดความรู
แกนกัเรียน หนาที่สําคัญของโรงเรียน  ก็คอื  การจัดการอํานวยการใหการเรียนการสอนในโรงเรียน
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย  สัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
   หลักสูตรยังไมสัมฤทธิผลถาปราศจากการสอนของครู  ครูเปนตัวจักรสําคัญที่สุด
ในการนําหลักสูตรไปใช การเอาใจใสตอการสอน  การสอนใหสอดคลองตอความมุงหมายของ
หลักสูตร การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม  นอกจากนีแ้ลว  การสอนและการเรยีนเปนขบวนการที่
แยกออกจากกนัไมได ในขณะทีก่ารเรียนคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตามความมุงหมาย
ที่ตั้งไวหรือการที่บุคคลพัฒนาขึ้นทั้งกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  การสอนก็คือ  การชวยให
ผูเรียนไดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตนเองใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือการกระทําทุกอยาง
ที่สงเสริมใหเด็กงอกงามขึ้นทางรางกาย  ทางอารมณ   สังคม  สติปญญา 
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        กาเย (Gagne. 1968, p. 93–114)  ไดกลาวถึงการเรยีนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ จะมี
ลําดับขั้นตอนที่สําคัญ    ดังนี้ 

        1.  เราความสนใจของผูเรียนใหเกดิไดกอน 
        2.  แจงใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายในการเรยีนการสอน 
        3.  ทบทวนถึงสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูไปแลว 
        4.  เสนอสิ่งเราในการเรียนการสอน 
        5. ใหแนวทางในการเรยีนการสอน 

   6. ใหผูเรียนไดแสดงพฤตกิรรมที่แสดงวาไดเกดิการเรยีนรูขึ้นแลวออกมา 
7.  แจงผลการแสดงพฤติกรรมกลับไปใหผูเรียนทราบเพื่อแกไข 

   8.  ประเมินผลพฤติกรรม 
   9. ชวยใหผูเรียนไดจดจําสิง่ที่เรียนรูไปแลว และสามารถถายโยงไปสูส่ิงเราที่จะเรียนรู 

ใหม การเรียนการสอนในปจจุบันจะเปนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ ไมใชเนนที่เนื้อหาอยาง
เดียว โดยยึดผูเรียนเปนสําคญั  
                    วัลลภ  กันทรัพย  (2533,  หนา 3 ;  อางถึงใน  สุรศักดิ์   ศลิาอาศน,  2545, หนา 25 )   
ไดสรุปวา การจัดการเรียนการสอนนั้นตองใหผูเรียนไดเกดิความสําเร็จ   2   ประการ คือ  
                    1.  เกิดการเรยีนรูและเกิดการพัฒนาคุณสมบัติตาง ๆ ในตวัเองทั้งดานความรู ความคิด 
 ดานคุณภาพ และ ดานความคลองแคลวทางกาย ตามศกัยภาพที่เขามอียู 
                    2. เกิดคุณสมบัติที่จะติดตัวไปเพื่อใชประโยชนในอนาคต  ไดแก  สติปญญา
ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ตลอดจนบุคลิกภาพ 
   สรุป  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน   หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริม
ความสามารถของนักเรียนในทุก ๆ ดาน  ทั้งทางดานวชิาการ  การสงเสริมใหเดก็กลาแสดงออก มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และเขาใจวิถีชีวติแบบประชาธิปไตย 
               4)  ความพรอมของอุปกรณการเรยีนการสอน 

 นวลอนงค  นวลเขียว (2537, หนา  25)  กลาววา ส่ิงที่จะชวยใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ อุปกรณการสอน   ปจจุบันอุปกรณการสอนและเทคโนโลยีใหมไดเขา
มามีบทบาทในวงการศกึษาเปนอันมาก  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ไดช้ีใหเห็นความสําคญั
และคุณคาของอุปกรณการสอนวาเดก็สมัยนี้ตองเรียนมากกวาเด็กสมยักอน  การทีจ่ะใหเดก็คนควา
หาความรูจากการอานหนังสือเพียงวิธีเดยีวจึงไมไดผลทันความเจริญกาวหนาของโลกปจจุบัน 

 คุณคาของอุปกรณการสอนนี้มีหลายประการดวยกันคือ  ชวยใหผูเรียนไดประสบสภาพ 
ตามความเปนจริง  สามารถทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ   หรือปรับปรุงทัศนคติของผูเรียนได  
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ชวยใหผูเรียนทั้งชั้นหรือทั้งหมูไดประสบการณรวมกัน   และยังสามารถขจัดปญหาเรื่องระยะทาง  
และเวลาลงได  สามารถชวยใหนกัเรียนรูส่ิงตาง ๆ   ทั้ง ๆ  ที่ส่ิงเหลานั้นจะใหญโตเกินไปหรืออยู
ไกลเกินไป 
 สรุป  ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน  หมายถึง  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย  เหมาะสม และเพียงพอกับจํานวนนักเรยีน 

 5)   ความพรอมของสถานที่ 
      โกวิท  วรพิพัฒน (2533, หนา 25) เชื่อวาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดีของโรงเรียน
มีสวนสรางเสริมความคิด จติใจ และคุณธรรมตาง ๆ  อันพึงประสงคได มีผูกลาววา ครูอาจแบงเปน 
2 ประเภทคือ  ครูที่พูดไดและครูที่พูดไมได   ครูที่พูดได เปนที่ รูจักกันดี  และไดรับการยกยอง
และยอมรับกันวามีความสําคัญ  แตครูที่พูดไมไดมักได รับการกลาวถึงนอย บรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียนถือวาเปนครูที่พดูไมได เชื่อกันวาโรงเรียนทีส่ะอาด รมร่ืน เรียบงาย สดชืน่ 
สงบ มีชีวิตชีวา วัสดุ  อาคารที่ไดรับการดแูล มีความเปนปจจุบันพรอมที่จะใหครูและนักเรียนไดใช
ตลอดเวลา ยอมทําใหครูและนกัเรียนไดรับอิทธิพล ทําใหเปนคนละเอยีดออน จิตใจแจมใส รักสวย
รักงาม รักความสะอาด และรักความรมรื่นไปดวย  ถือวาคุณธรรมตาง ๆ อันพึงประสงคตาม
หลักสูตรอันจะเกดิขึ้นในตัวนักเรยีนโดยครูประเภทพูดไมไดนี้ ได เปนอยางมาก  จึงเห็นเปนการ
สมควรที่โรงเรียนจะตองพยายามจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เพื่อประโยชนในการ
ที่เด็กจะไดพฒันาใหเต็มความรูความสามารถ 
   อาคารสถานที่ หมายรวมถงึ อาคาร สนาม  ตลอดจนสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายในโรงเรียน 
มีความสําคัญทําใหการศึกษาภายในโรงเรียนดาํเนินไปตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว  
เกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน สรุปไดดังนี ้
               1.  ที่ตั้งโรงเรียน โรงเรียนตองตั้ งอยู ในยานชุมนุมชน   นกัเรียนไปกลับสะดวกทุก 
ฤดูกาล 
                   2. ลักษณะทีต่ั้ งของโรงเรียน  น้ําทวมไมถึง ไมมีน้ําขังตลอดป ภายในและภายนอก
โรงเรียนไมมขียะหรือส่ิงปฏิกูล 
      3. โรงเรียนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีงาม  โดยไมตั้งอยูใกลแหลงพนัน  แหลงเสื่อมโทรม 
ทางดานศีลธรรม  หรือแหลงที่ไมเจริญตาเจริญใจ 
     4. โรงเรียนมีบริเวณเพียงพอใหนกัเรียนไดเลนพักผอน  และสนามมีเนื้อที่ไมนอยกวา 
คร่ึงหนึ่งของบริเวณโรงเรียนทั้งหมด  
     5. บริเวณโรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแลตกแตงอยางเหมาะสม  สวยงาม  สะอาด 
เรียบรอยและรม ร่ืนอยูเสมอ  มีร้ัวรอบขอบชิด ไดรับการดูแลตกแตงสวยงาม  มีที่นั่ งพักผอน   
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ทางเดินสนามหญาไดรับการดูแลตกแตงเปนอยางด ี
               6.  อาคารเรียนถาวร ทาสีหรือน้ํามันเรียบรอย  หองเรียนเปนสัดสวนสภาพใชการไดดี  

 สะดวกตอการเรียนการสอน                 

               7. โรงเรียนมีอาคารเรียนเพยีงพอกับจาํนวนนักเรียน  โดยคํานวณอัตราเฉลี่ยของ 

นักเรียนตอหองเรียน  (1.50 ตารางเมตร ตอ นักเรียน 1 คน) 

            8.  สุขลักษณะในหองเรียน มีอากาศถายเทไดดี อากาศไมรอนอบอาวจนเปนอุปสรรค 

ตอการเรียน มีประตูหนาตางขนาดถูกตองและจํานวนมากพอ  มแีสงสวางเหมาะสมและทัว่ถึง
สามารถมองเห็นกระดานดาํและปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี  ไมมีเสียง ฝุน  กล่ินควัน  และ
ส่ิงอื่นๆ รบกวน 
    9. มีหองสวมและที่ปสสาวะเพยีงพอ กับจํานวนนักเรียน  และแยกชายหญิงโดยมีเกณฑ
ดังนี ้  นักเรยีนชาย  100  คนแรกตองมีสวมและที่ปสสาวะอยางละ 4 ที่  และเพิ่มอยางละหนึ่งที่ ตอ 
นักเรียนที่เพิ่ม 50 คน นักเรียนหญิง 100  คนแรกตอ  8  ที่  และใหเพิ่มอีกหนึ่งที่ ตอ จํานวนนักเรียน
ที่เพิ่มขึ้น  50  คน 
                   10. โรงอาหารตองมีโตะ  มานัง่  สําหรับรับประทานอาหารเพียงพอกับจาํนวนนักเรยีน   
ภายในโรงเรียนนอกจากจะมีอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนสวยงามถูกสุขลักษณะแลว  ควรตองมี
หองพิเศษ  เชน  หองสมุด  หองพยาบาล  หองธุรการ  หองครูใหญ และหองพกัครู ฯลฯ  หองตาง ๆ 
เหลานี้  ควรตองมีอุปกรณทีจ่ําเปนครบถวน 
                 สรุป  ความพรอมของสถานที่  หมายถึง   ความพรอมของสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียน ทั้งดานอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บริเวณโรงเรียน  และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ที่จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ   
                 6)  ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน  
    จํารัส  นองมาก (2535, หนา 267) กลาววา ตราบใดที่โรงเรียนยังเปนสถาบันที่ตอง
ติดตอสัมพันธกับชุมชนอยู  การประชาสัมพันธ จึงถือเปนความสําคัญที่ทางโรงเรียนจะตอง
วางแผนดําเนนิการ บอกกลาวแถลงขอเท็จจริงความกาวหนาหรอืกิจกรรมตางๆ ใหประชาชน
ทั่วไปไดรับรู  เพราะนอกจากจะเปนการใหประชาชนรวมมือรวมกิจกรรมดวยแลว  ยังเปนการ
นําชื่อเสียงและภาพพจนทีด่งีาม   นาศรัทธา   เล่ือมใส   มาสูสถาบันโดยตรงอีกดวย 

 โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชมุชน  โรงเรียนจึงอยูในฐานะที่จะตองประสานงานระหวาง 
โรงเรียนกับสถาบันอื่นที่ เกี่ยวของให เกิดผลสมบูรณตอชุมชนโรงเรียน  และชุมชนจะตองมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ  เพราะโรงเรียนเปนสถาบันพัฒนาคนเพื่อใหไปดํารงชีวิตในชมุชน  
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จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาชุมชน ในขณะเดยีวกนัก็ตองอาศัยชุมชนชวยในการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนจะตองใหขอเท็จจริงตาง ๆ ของโรงเรียนใหประชาชนไดทราบโดยไมมีการปดบังเพื่อสราง
ความเขาใจอันดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน และกอใหเกิดความรวมมือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี
(วิจิตร วรุตบางกูร และ สุพิชญา  ธีระกุล, 2520, หนา 66)  
                    ในการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น  สุรัฐ   ศิลปอนันต  (2516,  หนา 54)  กลาววา  
โรงเรียนมีโอกาสที่จะสรางความสัมพันธกับสังคมได 3 ทาง คือ ใหการศกึษาแกเยาวชน  การ
ใหบริการทรพัยากรตาง ๆ  และการรวมกจิกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  พนัส  หันนาคินทร  (2524, หนา 303–305)   กลาวถึงการสรางความสัมพันธกับชุมชน
โดยการประชาสัมพันธ เปนสิ่ งสําคัญ  ครูและนักเรียนเปนสื่ออันดยีิ่งสําหรับการประชาสัมพันธ
ดังนั้น  ครูใหญจึงตองมีบทบาทอันสําคัญในการที่จะจดัและสงเสริมใหเกิดแนวทาง และโครงการ
ในการจดัประชาสัมพันธใหดียิ่งขึ้น  ครูควรไดรับความรูดานวิธีการของการดําเนินงานประชาสัมพันธ 
ตลอดจนความประพฤติของครูและศิลปะของการใชคําพูดหรือเขยีน  เพื่อใหเกิดความเขาใจอนัดี  
ถูกตองระหวางโรงเรียนและประชาชนไดเปนอยางด ี
 เมื่อพิจารณาแนวความคดิตาง ๆ ของนักการศกึษาหลายทานแลวผูวิจยัพอสรุป ไดวา
โรงเรียนควรสรางความสัมพันธกับชุมชนและผูปกครองดังตอไปนี ้
 1.  เหตุผลในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 
                         1)  เพื่อปองกนัการเขาใจผดิระหวางครแูละทางบานของนักเรียน 
                         2)  เพื่อสงเสริมความสามัคคีปรองดองระหวางครูกับผูปกครอง 
                         3)  เพื่อใหครูและผูปกครองไดพบปะกันในบางโอกาสและเปลี่ยนความคิดเห็น 
  ความรู ความเขาใจ  
       4)  เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทางการศกึษาใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
         5)  เพื่อใหครูและผูปกครองไดทราบถึงพฤติกรรมตาง  ๆ  ของนักเรียนที่บานและ 
ที่โรงเรียน 
       6)  เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมภายในโรงเรียน ใหผูปกครองไดมี 
ความสนใจและรวมมือสนับสนุนใหเจริญกาวหนา 

2. ความมุงหมายในดานการสรางความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
1)  ชวยกันรับผิดชอบในการใหความรูความเขาใจแกนักเรียน   เมื่อทางโรงเรียน 

ไดสอนวิชาตาง ๆ  ก็ใหนกัเรยีนนําไปปฏิบัติหรือประยกุตใชที่บานในชุมชน 
                         2)  เพื่อสรางความสัมพันธโดยการฝกนิสัย  น้ําใจ  ทัศนคติ  และความประพฤติ เมื่อ  
นักเรียนไดปฏิบัติที่โรงเรียน  เมื่อมาอยูที่บานและอยูในชมุชนก็ฝกเปนนิสัย 
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                         3)  เพื่อฝกหดัทางดานสังคมขึ้นที่โรงเรียน และชุมชน  โดยทางโรงเรียนจดักิจกรรม
เสริมหลักสูตร เพื่อเปนการฝกพัฒนาการทางสังคม 
                         4) เพื่อสรางการมีสวนรวม  โดยผูปกครองและชุมชนไดมีสวนรวมกับครูในการ
พัฒนาโรงเรียน  และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการเรียนการสอน  โดยการเชิญวิทยากรจาก
ชุมชน 
                         5)  เพื่อชวยพฒันาและรวมแกปญหาในชมุชน  โรงเรียนมีบทบาทที่สําคัญใน 
การพัฒนา และรวมแกปญหาของชุมชน  เปนผูกระตุน ประสานงาน ช้ีชองทางแนะนําใหแก ชุมชน 
        สรุป ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกบัชุมชน หมายถึง   กระบวนการในการวางแผน 
การควบคุม การประสานงาน การจัดบุคลากร การเผยแพรความรูตอชุมชนเพื่อรวมกนัพัฒนาชุมชน
และโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกัน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองเปนสวนหนึ่ง 
ของการบริหารงานโรงเรียนดานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  
                       2.1.1  ความสําคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
                            ภาคเอกชนเปนผูบุกเบิกการศึกษาในระบบของไทยและมีบทบาทในการจัด
การศึกษาควบคูกับการจัดการศึกษาของรัฐบาลมาโดยตลอด  แมวาในชวงแรกกลุมเอกชนที่เขามา
จัดการศึกษา  เปนกลุมศาสนาที่มุงเผยแพรศาสนาก็ตาม  แตในระยะหลังจนถึงปจจุบัน กลุมเอกชน
ที่เขามาจัดการศึกษาเปนกลุมบุคคลทั่วไปที่สนใจมาลงทุนและดาํเนินการในเชิงธุรกิจ และ
กลุมเปาหมายที่จะใหบริการการศึกษาก็เปดกวางครอบคลุมถึงประชาชนสวนใหญในชุมชมจึงทําให
การศึกษาเอกชนไดมีบทบาทสําคัญตอชุมชนตาง ๆ หลายประการ  อาทิ บทบาทในการชวยจดั
การศึกษาแทนในสวนที่รัฐบาลจัดไมได  บทบาทที่ชวยสนองความตองการของผูปกครอง  เชน การ
เนนระเบยีบวนิัย  คณุธรรม  ศีลธรรม หรือความสามารถทางดานภาษา และอาชีพตาง ๆ และบาง
โรงเรียนก็สามารถจดัการศึกษาที่มีคุณภาพจนเปนผูนําหรือเปนตัวอยางใหแก รัฐบาลได  
(จิรศักดิ์  อรามศร,ี  2544,  หนา  12-13) 
                            ในระยะที่รัฐยังตองรับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับของชาติโรงเรียนเอกชน
มีสวนชวยเหลือรัฐในหลายดานโดยเฉพาะดานงบประมาณ  เอกชนตองปรับตัวเองหลายครั้ง
ตามนโยบายของรัฐที่เปล่ียนไป เชนการทีม่าตรฐานการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสูงขึ้นเรื่อยๆ   
จนสามารถแขงขันกับโรงเรียนเอกชนได การที่ รัฐควบคุมโรงเรียนเอกชนไมใหมุงแสวงหากําไร 
ปญหาตกต่ําทางเศรษฐกิจ  ลวนแลวแตสงผลกระทบการดํา เนินงานการศึกษาเอกชน  คอื  
โรงเรียนที่มุงหนาหากําไรแตไมไดมาตรฐานก็อาจตองลมเลิกไป   แตโรงเรียนทีไ่ดมาตรฐานสงู 
เปนที่นิยมของผูปกครองทั่วไป ถูกจํากดัการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  จนอาจทําใหมาตรฐานลดลง  
และผลตอเนื่องคือการแขงขันระหวางโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลทั้งทางตรงและทางออม
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ในหลาย ๆ เร่ือง  ทั้งคุณภาพก็จะลดลงดวย และจากเหตุผลดังกลาวขางตน  รัฐจึงพึงสงเสริมให
โรงเรียนเอกชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองไดอยางเ ต็มที่  อันจะกอให เกิด
ประโยชนสูงสุดตอการศกึษาของชาติโดยสวนรวม 
                            จากความสาํคัญของการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน  การเปลี่ยนนโยบายของรัฐ  
การเปลี่ยนแปลงสังคม  และสภาพที่โรงเรียนเอกชนถูกควบคุมดวยขอจํากัดหลายประการจากรัฐ  
นี้เอง  ทําใหโรงเรียนเอกชนตองหยุดชะงัก  (ระหวาง พ.ศ. 2503 – 2518)   จํานวนนักเรียนที่อยูใน
โรงเรียนเอกชนก็ลดลง การศึกษาที่ดําเนินการโดยรัฐขยายตัวไปมากแตรัฐไมสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมาย  เพราะปญหางบประมาณ การขาดครู  อาคาร  สถานที่ จึงสนับสนุนใหเอกชนเขามา
ชวยดาํเนินการ 
                              นวลอนงค  นวลเขียว  (2537, หนา 9)   กลาววา  พัฒนาการของการศึกษาเอกชน  
ตั้งแตเร่ิมแรกถึงปจจุบัน  แบงออกเปน  6  ระยะ คือ  
                              ระยะแรก   คือ   ชวงเวลากอน  พ.ศ. 2461  กอนจะมพีระราชบัญญัติโรงเ รียน
ราษฎร  ในระยะนี้รัฐบาลใหโรงเรียนเอกชนทั้งหลายดําเนินการอยางอิสระไมเขาไปยุงเกีย่ว แมวา
เอกชนจะดําเนินการจดัตั้งโรงเรียนตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  (พ.ศ. 2199  - 2231) 
ผลกระทบที่สําคัญของสังคมไทย  นอกเหนือจากความตื่นตวัที่มกีารสงนักเรียนไทยไปเรียนที่
ประเทศฝรั่งเศส ในครั้งนั้นแลว   ยังไมพบหลักฐานทีก่ลาวถึงเรื่องนีไ้วอยางชดัเจน ตอมาในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว  (พ.ศ. 2394 – 2411) จึงมีการตัง้โรงเรียนขึ้นมาใหมโดยหมอ
สอนศาสนาชาวอเมริกัน พ.ศ. 2395   โรงเรียนนีภ้ายหลังมีชื่อวา “ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ”  
โรงเรียนสอนศาสนาของทั้ง 2 นิกาย  ทั้งโรงเรียนชายและหญิง ทั้งในกรุงเทพ ฯ  และหวัเมืองได
ขยายตวัเพิ่มจํานวนมากขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ( พ. ศ. 2411 – 2453 )  
การที่รัฐไมไดดําเนินการควบคุมโรงเรียนเอกชนในระยะแรกนั้น กลาวไดวาเปนผลจากสถานการณ
ทางการเมืองระหวางประเทศในเวลานั้น  ที่ชาติตะวนัตกกําลังขยายอํานาจทางการเมอืง  การดําเนนิ
นโยบายทั้งหลายตองกระทาํอยางระมัดระวัง ดังนั้นสิ่งที่รัฐดําเนินการจึงเปนเพียงตั้งโรงเรียนของ
รัฐ  ในปลายรัชกาลที่ 5 มีโรงเรียนจนีเกดิขึ้น สอนทางดานภาษาและอุดมการณทางการเมืองระบอบ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย จนกอใหเกดิปญหา “ กบฎ ร.ศ. 130 ” ขึ้นมา ดังนั้นโรงเรยีนจึงเปนแหลง
สรางสมและเพิ่มพูนปญหาทางการเมือง  และทาํใหนโยบายการเปลี่ยนคนจนีใหเปนคนไทย
ของรัชกาลที่ 6 ไดยากขึน้ดวย เพื่อแกปญหารัฐบาลในเวลานัน้จึงประกาศใชพระราชบัญญัติ
โรงเรียนราษฎรใน พ.ศ. 2461 
                                ระยะที่ 2  เปนระยะทีรั่ฐเริ่มเขาไปควบคุมการศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2461 – 2480)  
โดยในระยะนีม้ีพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร 2 ฉบับ  คอื  พ.ศ.2461 และ  พ.ศ. 2479 สาเหตุ
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สําคัญยังคงเกี่ยวกับโรงเรียนจีน ในระยะนี้มกีารเปลีย่นแปลงหลายดานที่สงผลกระทบทั้งโดยตรง
และโดยออมตอการจัดการศกึษาเอกชน นัน่คือ การประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ( พ.ศ. 
2464 ) ซ่ึงบังคับใหกุลบุตรกุลธิดาเขารับการศึกษาอยางนอย 4 ป ภาวะตกต่ํา ภายในประเทศ การ
เปล่ียนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร และนโยบายขยายการศึกษาใหเร็วยิ่งขึน้ อยางไรก็ดนีา
สังเกตวาโรงเรียนเอกชนของฝายคริสตจักรไมมีปญหาแตอยางใด แมวาอํานาจทางการเมืองของ
ยุโรปจะเริ่มเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่  1  ในระยะเวลา 19  ปของระยะที่ 2  นี้จํานวน
โรงเรียนราษฎรไดเพิ่มขึ้นเปน 1,230  โรงเรียน  นักเรียน 100,809 คน ในป พ.ศ. 2480 หรือเปน 10 
เทา เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2461  
                                ระยะที ่ 3    เปนระยะเฟองฟูของการศึกษาเอกชน ( พ.ศ. 2480 – 2503 )  แมวา
ในระยะนี้สงครามโลกครั้งที่ 2  สงผลใหโรงเรียนลดจํานวนลงไปบางประมาณรอยละ 21 ในระหวาง 
พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2488 แตหลังจากนีจ้นกระทั่ง พ.ศ. 2503 เปนระยะที่โรงเรียนเอกชนขยายตัว
อยางเต็มที่   จํานวนโรงเรียนเพิ่มเปน  2,587 โรงเรียน   นักเรียนเพิ่มเปน 683,860  คน ซ่ึง
เทากับ 1:9  และ 1: 5  เมื่อเทียบกับโรงเรยีนรัฐ  นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนที่มีช่ือเสียงบางโรงเรียน
ยังเปนทีย่อมรับ และเชื่อถือในคุณภาพมากกวาโรงเรยีนรัฐบาล ครูโรงเรียนราษฎรมีเงินเดือนสงู
กวาครูโรงเรียนรัฐบาล  เหตุผลแหงความเฟองฟู ของโรงเรียนเอกชน สืบเนื่องมาจากการที่  รัฐบาล
มีนโยบายชดัเจนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษา การใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนเอกชน 
โดยเงินนี้เร่ิมใหในป พ.ศ. 2480 การรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนเอกชน นโยบายดงักลาวสัมพันธ
กับการเรงรัดการจัดการศึกษาภาคบังคับ   นอกจากนี้ยั งสัมพันธ กับการเพิ่มของประชากร    
ความตื่นตวัทางการศกึษาภายหลังสงครามโลกครั้งที่  2  รวมทั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2   
                               อยางไรกด็ีปญหาจากโรงเรียนจีนยังคงมีอยู  และรุนแรงมากในบางระยะ  แมวา
จะมีการใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร ฉบับที่  2  พ.ศ. 2479 และมีการดําเนนินโยบายตอตาน
ชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวจีนแตโรงเรียนก็ยังเพิ่มจํานวนมากขึน้ จนภายหลังการบกุใหญของญี่ปุน
ตอจีน และสงครามโลกครั้งที่  2  จึงทําใหโรงเรียนจนีเกือบทั้งหมดถูกปดหรือปดตัวเอง เพราะ
ระหวางนั้นไทยถือไดวาอยูในสถานะประเทศสงครามตอกัน  หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนจีน
กลับผุดขึ้นมาดังดอกเห็ด  เพราะถือวาประเทศตนเปนผูชนะสงคราม   ระหวางนี้โรงเรียนจนียิ่ง
เกี่ยวของกับการเมืองมากยิ่งขึ้น  ทั้งนิยมกกมินตั๋ง และสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจนี  และรัฐบาล
ตองผอนคลายความเขมงวดลงมาก แลวเขาไปควบคุมเมื่อเวลาผานไปแลวระยะหนึ่ง   โดยการ
กําหนดจํานวนโรงเรียนจนีในแตละจังหวัด   ถา จังหวัดใดเกินจาํนวนก็อนุญาตใหมีอยูตอไป
แตจะไมอนุญาตใหตั้งขึ้นใหม  คร้ันถึง  พ.ศ. 2492  พรรคคอมมิวนิสต จีนไดชัยชนะในจีน
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แผนดินใหญ  และรัฐบาลไทยดําเนนินโยบายตอตานลทัธิคอมมิวนิสต  โดยออกพระราชบัญญัติ
ปองกันการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตใน  พ.ศ. 2495  อีก 2 ปตอมากระทรวงศึกษาธิการได
ประกาศใชพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรฉบับใหม  ซ่ึงมีการกําหนดเกี่ยวกับผูขอตั้งโรงเรียน  
ผูจัดการ  ครูใหญ  ตองมีสัญชาติไทย  จึงทาํใหโรงเรียนมจีํานวนลดลงไปมาก 
                               ระยะที ่  4    เปนระยะหยุดชะงักและขยายตวัของโรงเรียนเอกชน (พ.ศ. 2503 – 
2518)  รัฐบาลไดขยายการศึกษาภาคบังคับเปน  7  ป  ดังนั้นจึงทําใหการศึกษาที่ดาํเนินการโดยรัฐ
ขยายตวัออกไปมากขึ้น จนกระทบตอการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน  จํานวนนักเรียนที่อยูใน
โรงเรียนเอกชนก็ลดลงไประยะหนึ่ง ( ประมาณ 3 ป )  แตดวยรัฐไมสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมาย  เพราะปญหาทางงบประมาณ  การขาดครู  อาคารสถานที่ รัฐจึงสนับสนุนใหเอกชนเขามา
ดําเนินการมากขึ้น  โรงเรียนเอกชนจึงขยายตัวใหม  ทั้งนี้เปนไปตามการเพิ่มของประชากรอยางสูง  
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ การเขามาของทหารและฐานทพัอเมริกัน เพราะการเพิ่มความรุนแรงของ
สงครามเวียดนามดวย 
                  ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีผลตอการศึกษาเอกชนในระยะนี้คือ การที่วิทยาลัยครู
และมหาวิทยาลัยเพิ่มปริมาณการผลิตครูอยางมาก ทําใหการขาดแคลนครูหมดไป   มาตรฐาน
การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลสูงขึ้นเรื่อย ๆ  จนสามารถแขงขันกับโรงเรียนเอกชนได  รัฐมีนโยบาย
ใหเอกชนจัดการศึกษาที่ไมใชการศึกษาภาคบังคับ  การควบคุมโรงเรียนเอกชนไมใหมุงแสวงหาผล
กําไร แตปญหาการตกต่ําของเศรษฐกิจอันเกิดจากน้ํามันขึ้นราคา ลวนแลวแตสงผลตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน   จึงทําใหโรงเรียนเอกชนตกต่ําลงมา   ตองแสวงหาแนวทางใหม
ในการจดัการศึกษา 
                                ระยะที ่ 5 เปนระยะทีอ่ยูในชวงการแสวงหาแนวทางใหม (พ.ศ.2518 – 2535) 
การประกาศใหใชพระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร  พ.ศ. 2518  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
2525  และการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2520 สงผลอยางมากตอการดําเนนิกจิการ
ของโรงเรียนเอกชน เพราะมีการควบคุมมาตรฐานการศึกษาเขมงวดมากขึ้นไดมกีารจัดทํามาตรฐาน
ของโรงเรียนเอกชนตั้งแตป  พ.ศ. 2531  และได เผยแพรมายังโรงเรยีนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนา  ในปการศึกษา 2535  เรียกวามาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนเอกชน   ควบคุมการเก็บคา
เลาเรียนใหอยูในอัตราที่กําหนดเพื่อไมใหไดกําไรเกนิพอดี ใหตั้งหนวยงานควบคุมระดับใหญขึ้น 
คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    รัฐลดการศึกษาภาคบังคับเหลือ 6 ป   และขยาย
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาไปถึงระดับตําบล  ใหเอกชน  “รวมรับภาระ” แทน  “การแบงเบาภาระ” 
จัดการศึกษาในขีดที่จํากดัลง การจัดการศึกษาเอกชนยังไดรับผลกระทบจากภาวะบีบคั้นทางดาน
เศรษฐกิจทีน่้ํามันขึ้นราคา   การถอนฐานทัพอเมริกา ออกจากประเทศไทย   การวางแผนครอบครัว
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อยางไดผลทําใหอัตราการเพิ่มของประชากรลดลง การที่มาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล
สูงขึ้น เปนที่ไววางใจจากผูปกครองมากขึ้น ครูโรงเรียนเอกชนเรียกรองรายไดและสวัสดกิาร
เพิ่มขึ้น  ปจจยัตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออมกอใหเกดิภาวะ  “ ถดถอย ”  คือ ลมเลิกกิจการ
โรงเรียนไป  จาก  2,508  โรง  ใน  พ.ศ. 2519  เหลือ  2,327  โรง   ใน  พ.ศ. 2521   หรือ เทียบเทา
รอยละ  7.2  ในเวลา  2  ป 
                                ระยะที ่6    เปนระยะที่มีการปฏิรูปการศึกษา ( พ.ศ.2536 – 2547 )  รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  กําหนดใหบคุคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้
พื้นฐานไมนอยกวา 12 ปและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  กําหนดใหมกีารศึกษา
ภาคบังคับ  9  ป   แบงการศึกษาออกเปนชวงชั้น  กลาวคอื  ชวงชั้นที่ 1  ไดแก  ช้ันประถมศึกษาปที ่
1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปที่ 3  ชวงชั้นที่ 2  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง ช้ันประถมศึกษาปที่ 6   
ชวงชั้นที่ 3  ไดแกช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   และชวงชัน้ที่ 4  ไดแก  ชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 4 ถึง ช้ันมธัยมศึกษาปที่ 6  นอกจากนีโ้รงเรียนเอกชนที่ไดรับเงินอดุหนนุในระดบั
ใดจากภาครัฐจะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการเรียนในระดบันั้นจากผูปกครองไดอีก แต
สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดในอัตราที่ รัฐควบคุม  โรงเรียนเอกชน
ไมสามารถเรียกเก็บเงนิไดโดยอิสระ รัฐไดดํา เนินการควบคุมมาตรฐานของโรงเรียนเอกชนที่
เขมงวดขึ้น กําหนดใหโรงเรียนตองดํา เนินการประเมินตนเอง  มีการประเมินภายในและการ
ประเมินภายนอก   หนวยงานที่ดูแลการศกึษาเอกชน คอื สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
เปล่ียนไปเปน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน    และไดมีการหลอมรวม
หนวยงานที่ดูแลดานการศึกษา  ไดแกสํานักงานการประถมศึกษาและสํานักงานศึกษาธิการ 
เปนสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา    นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังไดรับผลกระทบอยางมากในการที่
รัฐสนับสนุนใหองคกรปกครองทองถ่ินเขามาจัดการศึกษา ทั้งเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ซ่ึงหนวยงานเหลานี้บางแหงมาจัดการศึกษาอยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเอกชน ในระยะทาง
ที่หางจากโรงเรียนเอกชนไมถึง  2  กิโลเมตร  
                               โดยสภาพที่ทางโรงเรียนเอกชนถูกควบคุมดวยขอจํากัดหลายประการ และ
สภาพที่เปล่ียนแปลงไปดังกลาว  โรงเรียนเอกชนจึงตองแสวงหาแนวทางใหมเพื่อความอยูรอด เพือ่
เพิ่มพูนประสทิธิภาพจนสามารถแขงขันกบัโรงเรียนรัฐบาลไดและการไดกําไร ทางเลือกในปจจุบนั
คือการจัดการศึกษาที่ไมใชการศึกษาภาคบงัคับและมัธยม นั่นคือ ระดบัอนุบาล  อาชีวศึกษา  และ
อุดมศึกษา   การหาเงินเขาโรงเรียนโดยวิธีอ่ืนเปนตน  (วุฒิชัย  มูลศิลป,  2531, หนา  3 – 16) 
                                ความจรงิที่ตองยอมรับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ประการหนึ่ง    คือ การบรหิารโรงเรียนเอกชนในทางปฏิบัตินั้น  มีลักษณะเปนธุรกิจทางการศึกษา  
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ที่ยังตองจัดการศึกษาทางดานวิชาการใหเขมไวเพื่อเอาใจผูปกครอง (อาทร รัตนคํานวณ, 2525, หนา 
2)  และเปนไปตามหลักเศรษฐศาสตร   คือเพื่อหวังกําไร หรือเสมอทุนเปนอยางนอย   เพื่อให
ดําเนินการตอไปได เนื่องจากเอกชนไมมหีนาที่โดยตรงที่จะจดัการศึกษาใหแกประชาชน  และไมมี
อํานาจเก็บภาษีอากรจากประชาชนไดเหมอืนรัฐ  (รังสรรค  ธนะพรพนัธ,  2519, หนา 8)   ฉะนัน้
ความมั่นคงของโรงเรียนเอกชนจึงขึ้นอยูกับสมรรถภาพในการสอนและฐานะทางการเงิน    ซ่ึงมัก
เปนผลมาจากความนิยมศรทัธาและฐานะทางการเงินของผูปกครอง  (ประทีป  เอี่ยมศิริ, 2523, หนา 
16)   ดังนั้นโรงเรียนเอกชน จึงแตกตางกันทั้งขนาด  และคุณภาพของการศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ
ที่มีคุณภาพดี มีช่ือเสียงยอมยืนหยัดอยูไดดวยรายไดของโรงเรียนเอง  แตโรงเรียนทีม่ีขนาดเล็ก หรือ
โรงเรียนที่ยังไมมีช่ือเสียงตองอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อประคับประคองใหโรงเรียนดําเนนิกิจการ
ตอไปได  (มยรีุ  จารุปาน, 2532,  หนา 2)  
                ดังนัน้จะเห็นไดวา  โรงเรียนเอกชนมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศในหลายดาน 
ทั้งในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เศรษฐกิจ  การเมอืง  และสังคม   นอกจากนีก้ารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนยังเปนสิ่งกระตุนใหการศึกษาภาครัฐตองปรับปรุงตนเองอยูตลอดเวลา ซ่ึงถือวา
เปนผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวม 
                 2.1.2   ประเภทและระดับโรงเรียนเอกชน   
                      ตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ  เร่ือง กําหนดประเภท  ระดับ  โรงเรียนเอกชน
ในมาตรา 15  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  2525  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2526, หนา 
50-51)   ไดแบงประเภทและระดับโรงเรียนเอกชนไวดังตอไปนี้  

        ขอ  1  โรงเรียนที่จดัการศึกษาตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือหลักสูตรที่
ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศกึษาธิการและจัดรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน ตามมาตรา 15 (1) 
ไดแกโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น โดยมวีัตถุประสงคเพื่อจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2520 คือ 
                              1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  แบงประเภท
การศึกษาและระดับ  ดังนี ้
                   (1)   ประเภทสามญัศึกษา 
                          ระดับกอนประถมศึกษา 
       ระดับประถมศึกษา 
                    ระดับมัธยมศึกษา 
            (2)  ประเภทอาชีวะศึกษา 
       ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
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        ระดับอุดมศกึษา   หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
                              2)  โรงเรียนที่จดัการศึกษาตามหลักสตูรที่ไดรับอนมุัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
แบงประเภทการศึกษาและระดับ  ดังนี ้
                 (1)  ประเภทอาชีวศกึษา 
     ระดับมัธยมศกึษา  หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 
     ระดับอุดมศึกษา  หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง   
           ขอ  2  โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร หรือหลักสูตรที่
ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศกึษาธิการ และจัดรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน มาตรา 15 (2)  
ไดแก โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค เพื่อจัดการศึกษา  นอกจากที่กําหนดในขอ 1  เปนการ
จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน คือ 

                 1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ แบงประเภท
การศึกษา  ดังนี้ 

           (1) ประเภทการศึกษานอกโรงเรยีน ไดแก  โรงเรียนการศึกษาผูใหญที่ตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะการสอนผูใหญ  ตามระเบียบและหลักการที่วาดวยการศึกษาผูใหญ ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

(2) ประเภทอาชวีะศึกษา  ไดแก โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค เพื่อ 
ใหการศกึษาเกี่ยวกับวิชาชพีในสาขาตาง ๆ  
     2)  โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ไดรับอนุมัตจิากกระทรวงศึกษาธิการ 
แบงประเภทการศึกษา  ดังนี ้
          (1)  ประเภทเฉพาะกาล ไดแก โรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อการศึกษา โดยกําหนดเวลา
การศึกษาเปนครั้งคราว 
          (2) ประเภทสอนศาสนา ไดแก โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ
การศาสนา 
                  (3) ประเภทสงคําสอน ไดแก  โรงเรียนที่ตั้งขึน้โดยมวีัตถุประสงค เพื่อการสอน 
ดวยวิธีสงคําสอนไปจากโรงเรียน 
          (4)  ประเภทกวดวิชา ไดแก  โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกวดวิชา
บางวิชา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธกิาร 
          (5)  ประเภทศิลปศึกษา  ไดแก    โรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยมวีัตถุประสงค  เพื่อจะ
ใหการศกึษาในทางศิลปตาง ๆ 
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                (6)  ประเภทอาชวีศึกษา ไดแก โรงเรียนที่ตั้งขึน้โดยมวีัตถุประสงค  เพื่อจะให
การศึกษาเกี่ยวกับการอาชีพในสาขา วิชาตาง ๆ  
     ขอ  3  โรงเรียนที่จดัใหการศึกษาแกบุคคลที่มีลักษณะพิเศษ หรือผิดปกติทางรางกาย 
สติปญญา  หรือจิตใจ  ที่จดัเปนรูปแบบการศึกษาพิ เศษ   หรือโรงเรียนที่จัดใหการศึกษาแกบุคคล 
ผูยากไร  หรือผูเสีย เปรียบทางการศึกษาในลักษณะตาง ๆ มาจัดเปนรูปแบบการศึกษาสงเคราะห 
ตามมาตรา 15 (3)      ไดแก  
    1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แบงประเภท
การศึกษา  ดังนี้ 
          (1)  ประเภทการศึกษาพิเศษ 
                                   (2)  ประเภทการศึกษาสงเคราะห 
                              2)  โรงเรียนที่จดัการศึกษาตามหลักสตูรที่ไดรับอนมุัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
แบงประเภทการศึกษาดังนี ้
                  (1)  ประเภทการศึกษาพิเศษ 
                                    (2)  ประเภทการศึกษาสงเคราะห 
                สําหรับรูปแบบของโรงเรียนเอกชนที่ผูวิจยัใหความสนใจศึกษาในครั้ งนี้  เปนรูปแบบ
การศึกษาในระบบโรงเรียน  ตามมาตรา 15 (1)  ไดแกโรงเรียนที่จัดตัง้ขึ้นโดยมวีัตถุประสงคเพื่อจดั
การศึกษาในระบบโรงเรียน ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2520 คือโรงเรียนที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ   ประเภทสามัญศึกษา   ระดับประถมศึกษา 
               2.1.3  ลักษณะของโรงเรียนเอกชน 
  ลักษณะของโรงเรียนเอกชน  โดยปกติแลวหลักสูตรจะเปนตวักําหนดเกณฑและแนว
ดําเนินการใหโรงเรียนปฏิบัติเพื่อมุงไปสูมาตรฐานที่สังคมตองการ เมื่อพูดถึงคุณภาพของโรงเรียน  
ตัวบงชี้ที่สําคัญและคนสวนใหญตองนึกถึงคือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หากพูดในความหมายที่กวาง  คงมิไดมุงเฉพาะทางวิชาการ
เพียงอยางเดยีว  แนวความคดิในการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  นาจะครอบคลุม
ถึงคุณลักษณะที่สง เสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และ
สติปญญา  นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียนที่ดีไวตาง ๆ กนั
ดังนี ้
 ปรีชา  นิพนธวิทยา (2526,  หนา 293)  กลาวถึงโรงเรียนที่ ดีว าตองมี ลักษณะ  ดังนี้  
มีอาคารและบริเวณดี มีสภาพแวดลอมดีปราศจากสิ่งรบกวน สามารถสนองความตองการทาง
วิชาการของผูเรียนตามที่คาดหมายไว  สนองความตองการในดานการแสดงออกทางกิจกรรมไดดี  
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ประกอบดวยคณะครู  ซ่ึงมเีจตคติที่ดีตอการศึกษาของเดก็  โดยอุทิศเวลาใหแกเด็กเปนรายบุคคลมี
บริการที่ดี  ครูใหญสนใจงานวิชาการ  และการปรับปรุงโรงเรียนอยูเสมอ  มีความสมัพันธระหวาง
บานกับโรงเรียนด ี  มกีารจัดสื่อการสอน ส่ือการเรียนและแหลงวชิา ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรู  คนควาไดกวางขวาง 
 พนัส   หันนาคินทร  (2524, หนา 8)   กลาวถึง   ความหมายของการศกึษาตามความคิด
ของนักปรัชญาลัทธิ  Progressivism  ซ่ึงมีหลักการสําคัญสําคัญ อยู  6  ประการคือ 

1.  การศึกษาตองมีลักษณะตืน่ตัว ( Active )  ตอความสนใจของเดก็ 
2.  การเรียนการสอนที่ดีควรมีลักษณะเปนวิธีการแกปญหาตามหลักวิทยาศาสตร 
3.  การศึกษาเปนสวนหนึ่งของชีวิตคน   ไมได เปนการเตรียมตัวเพื่ออนาคต  

 ( Education is Life Itself  )   
4.  ครูทําหนาที่นําทางใหเกดิการเรียนรูขึน้ 
5.  โรงเรียนควรจะสอนนักเรียนใหรูจักรวมมือกันทํางานมากกวาที่จะสอนให  

แขงขันกัน 
6.  ลัทธิประชาธิปไตยกอใหเกิดเปนความเสรีทางการคิดและการกระทาํ  ดังนั้น จึงกอ 

ใหเกิดความเจริญอยางแทจรงิ 
 สุมน อมรวิวฒัน  (2526,  หนา 1)   กลาววา  โรงเรียนประถมศึกษาเปนแหลงเสริมสราง 
ประสบการณและพัฒนาการใหแกเดก็  เปนแหลงสืบทอดวัฒนธรรม เปนสถานที่ปลูกฝงคุณธรรม  
และเปนสื่อสัมพันธที่เชื่อมโยงครอบครัวกับสังคมใหประสานกันใหสนิท  โรงเรียนประถมศึกษา
เปนแหลงเสริมสรางประสบการณและพฒันาการใหแกเด็ก เปนแหลงสืบทอดวฒันธรรม เปน
สถานที่ปลูกฝงคุณธรรม  และเปนสื่อสัมพันธที่เชื่อมโยงครอบครัวกับสังคมใหประสานกันสนิท  
โรงเรียนประถมศึกษาจึงจําเปนตองคํานึงถึงบริการ และโครงการที่จะจัดการศึกษามีลักษณะเปนไป 
เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติและคณุภาพของชวีิตนักเรียน  โรงเรียนมิไดจดัตั้งขึ้นเพื่อสอนหนังสืออยาง
เดียว  แตโรงเรียนยังมหีนาที่ที่จะจดัสิ่งแวดลอม  บรรยากาศ  และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาทุกดาน
ของเด็ก 
                  เมื่อพิจารณาลักษณะของโรงเรียนเอกชนจากแนวความคดิตาง ๆ ของนักการศึกษาที่
กลาวไวขางตน ผูวิจยัจึงจําแนกลักษณะของโรงเรียนเอกชนที่ดีเพื่อทําการวิจยัคร้ังนี้เปน  6  ดาน คอื     
                  1.  ระบบการบริหาร    
                  2.  คุณภาพของบคุลากร   
                  3.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน   
                  4.  ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน     
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                  5.  ความพรอมของสถานที่      
                  6.  ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน 
 

2.2  ความตองการของผูปกครอง 
 
            แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความตองการ  ไดแบงทฤษฎเีกี่ยวกับความตองการเปน  
2  ทฤษฎี 
              1)  Alderfer ’s  Existence  - Relatedness – Growth  Theory  (สมพงษ  เกษมสิน, 2526,
หนา  206)  ไดแบงความตองการของมนุษยออกเปน  3  ขัน้  คือ 
                    (1)  ความตองการที่อยู  (Existence  Needs)  เปนความตองการจะดาํรงชีวิต  ไดแก 
ความตองการทางดานรางกายและความปลอดภัย 
  (2) ความตองการดานความสัมพันธ  (Relatedness Needs)  เปนความตองการจะมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 
  (3)  ความตองการดานความกาวหนา  (Growth  Needs)  เปนความตองการขั้นสูงสุด   
 เปนความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคมและไดรับความสําเร็จในชีวิต 
                   ความตองการตามทฤษฎีนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่เชื่อวา 

(1) เมื่อมีความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองนอย ความตองการในระดบันั้น 
จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น 

(2) เมื่อมีความตองการในระดับใดไดรับการตอบสนองนอย   ความตองการในระดับ 
ต่ํากวาจะมีมากขึ้น 

(3) เมื่อความตองการในระดับต่าํไดรับการตอบสนองมาก   ความตองการในระดับ 
สูงกวาจะมากตามไปดวย 

(4) เมื่อความตองการสูงสุดไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยจะแสวงหาความตองการ 
อ่ืน ๆ อีก (อัศวิน  วรรณวนิเวศร,  2533,  หนา  22) 

2) ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  (Maslow ’s  Hierarchy  of  Needs)   
 มีแนวคดิวามนุษยทกุคนมีความตองการและมีอยูตลอดเวลา  เมื่อความตองการที่ไดรับการ 

ตอบสนองแลว กจ็ะไมมีความหมายสําหรับบุคคลนัน้ตอไป  (A.H.  Maslow,  1954; อางถึงใน  
กฤช  จันทราศรี, 2536, หนา 29) 
               ทฤษฎีลําดับความตองการของมาสโลว  ตั้งอยูบนสมมติฐาน  3  ประการ คือ 

(1) มนุษยทกุคนมคีวามตองการและความตองการนั้นจะไมมีที่ส้ินสุด 
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(2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  จะไมเปนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอีก 
ตอไป  ความตองการมีอิทธิพลกอใหเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมานัน้  เปนความตองการที่ยังไมได
รับการตอบสนอง ความตองการใดที่ไดรับการตอบสนองเสร็จสิ้นจะไมเปนตัวกอใหเกิดพฤติกรรมอีก 
                 (3)  ความตองการของมนุษยจะมีลักษณะเปนลําดับขั้น  จากต่ําไปหาสูง ตามลําดับความ
ตองการ ในขณะที่ความตองการขั้นต่ําไดรับการตอบสนองบางสวนแลว  ความตองการขั้นสงูถัดไป
ก็จะตดิตามมาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตอไป 
                 ลําดับความตองการของมนุษยนี้  มาสโลวไดแบงไวเปน  5  ลําดับ  จากต่ําไปหาสูงดังนี ้

(1) ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Needs)  เปนความตองการขั้นพื้นฐาน 
ของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน  ความตองการในเรื่อง   อาหาร  น้ํา  เครื่องนุงหม  ยารักษาโรค  
 การพักผอน  ที่พักอาศัย  และความตองการทางเพศ 

(2) ความตองการดานความมัน่คงปลอดภัย  (Safety  Needs)  เปนความตองการที่จะไดรับ 
ความคุมครองปองกันภยัตาง ๆ ที่จะเกิดหรอือาจเกิดแกชวีิต  ทรัพยสิน  สิทธิเสรีภาพ  ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงในหนาทีก่ารงาน  สถานะทางสังคม 

(3) ความตองการทางดานสังคม  (Social  or  Belonging Needs) เปนความตองการเกี่ยวกับ 
การอยูรวมกัน  มีเพื่อน  พรรคพวก  การไดรับการยอมรบัจากบุคคลอื่น และการเปนสวนหนึ่งของ
สังคม 

(4) ความตองการมีช่ือเสียงเกยีรติยศ  ได รับการยกยองทางสังคม   (Esteem  Needs) 
 เปนความตองการเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเองในเรื่องความรูความสามารถ รวมทั้งความตองการที่
จะใหบุคคลอื่นยกยอง สรรเสริญ หรือเปนที่ยอมรับนับถือในสังคม   และความตองการในดาน
สถานภาพ 
                 (5)  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวติ  (Self – actualization  Needs)  เปนความ
ตองการขั้นสูงของมนุษย เปนความตองการที่อยากจะให เ กิดความสํา เร็จในทุกสิ่ งทุกอยาง 
ตามความนึกคดิหรือตามความหวังของตน 
                 ขอคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
                  ความหมายของความพึงพอใจ ตามความหมายของพจนานกุรมทางดานจติวิทยา  แชปลิน  
(Chaplin,  1968,  p. 437;  อางถึงใน  สุรศักดิ์  ศิลาอาศน,  2545, หนา  13)  ไดใหคําจํากัดความไววา  
เปนความรูสึกของผูที่มารับบริการตอสถานบริการ  ตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอ
ขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ 
                วูม (Vroom, 1964, p. 99)  กลาววา  ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทน
กันได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง  ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติ
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ดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนัน้ และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพ
ความไมพึงพอใจ 
                เดวดิ  (Davis,  1967,  p.  61)  มีความเหน็วา  พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนษุย
คือ ความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย เมือ่มนุษยสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ 
ดังกลาวไดแลว  มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ 
                 ดอลตั้น  (Dalton,  1968,  p. 48)  กลาววา  ทัศนคติ  หมายถึง  ความรูสึกของคนใดคน
หนึ่งวาชอบหรือไมชอบในบุคคล  ส่ิงของ  หรือสภาพแวดลอมที่เขาเขาไปเกี่ยวของ 
                สุรศักดิ์  ศิลาอาศน (2545,  หนา 14)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคติ
ทางบวกของบคุคลที่มีตอส่ิงใดสิ่ งหนึ่ ง เกดิขึ้นก็ตอเมื่อส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการแก
บุคคลนั้นไดทัง้นี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน ขึน้กับคานิยมและประสบการณที่
ไดรับ 
                ความตองการของผูปกครอง หมายถึง ความคิด ความหวังของผูปกครองที่จะใหโรงเรียน
เอกชน ระดับประถมศึกษา ในเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จัดการบริหารงานของโรงเรียน
ใหเปนไปตามความคาดหวังนั้น ความตองการของผูปกครองสามารถวัดหรือประเมินไดจาก
ผูปกครอง  โดยใชแบบสอบถามวัดความตองการตอการบริหารงานของโรงเรียน  
  เพื่อสนองตอบความตองการของผูปกครองใหไดมากที่สุด  ผูบริหารโรงเรียนจะตองทราบ
ความตองการของผูปกครองที่นําบุตรหลานมาสมัครเรียนถึงมูลเหตุชักจูงใจใหผูปกครองเลือก
โรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ในการศึกษาความ
ตองการของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศกึษาในเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผูวิจัยไดแบงงานบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา  ในเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ออกเปน  6  ดาน  โดยเลือกเฉพาะดานทีก่ลุมตัวอยางซึ่งเปน
ผูปกครองนักเรียนจะสามารถมองเห็น  สังเกต หรือแสดงความคิดเหน็ไดชัดเจน ไดแก    
               1.  ระบบการบริหาร    
               2.  คุณภาพของบุคลากร   
               3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
               4.  ความพรอมของอุปกรณการเรยีนการสอน     
               5.  ความพรอมของสถานที่      
               6.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
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               บุญยืน  เสริมศักดิ์สกุล  (2529, คําสัมภาษณ; อางถึงใน  กัลยา  เชื้อพลากิจ,  2530,  หนา  5) 
กลาวถึง มูลเหตุที่จูงใจให ผูปกครองเลือกโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  ใหแกบุตรหลาน  คือ 
                1. ผูปกครองพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรยีนการสอนที่สงเสริมความรูความสามารถของ
เด็กนกัเรียนในทุก ๆ  ดาน  ทั้งทางดานวชิาการ  การสงเสริมใหเดก็กลาแสดงออก  มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  และเขาใจวิถีชีวติแบบประชาธิปไตย 
               2.   ผูปกครองพึงพอใจตอบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะคณาจารยซ่ึงมบีุคลิกลักษณะดี 
เหมาะสมที่จะเปนแบบอยางแก เด็กนักเรียนตอไป   บุคลากรสวนใหญมีวุฒิสูงกวามาตรฐานครู
โรงเรียนประถมศึกษาอื่น ๆ ในปการศึกษา 2529 โรงเรียนมีอาจารยระดับปรญิญาเอก 1 คน 
ปริญญาโท  26  คน  และปรญิญาตรี  42  คน   นอกจากนีบุ้คลากรยังไดรับการพัฒนาตลอดเวลา 
ทั้งการสงเสริมใหศึกษาตอ   การอบรมดูงานทั้งในและตางประเทศ  ซ่ึงกส็งผลดีแกเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 
                3. ผูปกครองพึงพอใจตอการที่โรงเ รียนมีวัสดุ อุปกรณการเรยีนการสอนที่ทันสมัย 
เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักเรยีน 
                4. ผูปกครองพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของโรงเรียน เชน  ความสงบรมร่ืน การรักษา
ความปลอดภยัใหเด็กนักเรยีน  เปนตน 
                จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูบริหารโรงเรียนสามารถใชเปนแนวทางในการรักษาคุณภาพ
ของโรงเรียนใหเปนที่ศรัทธาและพึงพอใจของผูปกครองตอไป  อยางไรก็ตาม การบริหารโรงเรียน
ที่ดีจะตองสรางโรงเรียนใหเจริญกาวหนาทันกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และ
วิทยาการที่กาวหนา ดงันั้น การที่โรงเรียนจะยังคงเพียงแตรักษาคุณภาพของโรงเรียนใหอยูในระดบั
ดีเทาเดิมยอมไมเปนการเพยีงพอ ควรจะตองปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนใหสมกับเปนโรงเรียนที่
ผูปกครองไววางใจสงบุตรหลานเขามาเรียน ดังนั้นเพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองไดรวมมือชวยเหลือ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาให เ กิดผลดีแกบุตรหลาน  และเพื่อใหผูปกครองสามารถสื่อสารถึง
โรงเรียน  แสดงความคิดเห็นอยางละเอยีดในสวนที่ผูปกครองตองการใหโรงเรียนปรับปรุงซึ่งจะ
เปนขอมูลสําคัญสวนหนึ่งที่โรงเรียนจะใชเปนแนวทางในการพฒันาการจัดการเรยีนการสอนให
กาวหนาและสอดคลองกับความตองการของสังคม  โรงเรียนและผูปกครองนักเรียน   
                 ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศกึษา  ความตองการของผูปกครองในดานการบริหารงานของ
โรงเรียนเอกชน  ระดับประถมศึกษา   ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2    ขอมูลและความ
ตองการที่ไดจะเปนประโยชนตอโรงเรียนในดานที่จะพัฒนาการบริหารโรงเรียน  การปรับปรุง
กิจกรรมการเรยีนการสอน การสงเสริมความรูความเขาใจของผูปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียน  รวมทั้งการกําหนดนโยบายตาง ๆ ของโรงเรยีนอีกดวย 
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2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
                2.3.1  การวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
                    ชํานาญ  เงินทอง   (2521, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ราษฎร ระดับประถมศึกษาในกรุง เทพมหานคร โดยสอบถามจากกลุมผูบริหารโรงเรียน  กลุม
นักวิชาการ  และกลุมประชาชน  พบวา โรงเรียนปฏิบัติดานประเมนิผลเกี่ยวกับความตองการและ
ผลผลิตของโรงเรียนมากที่สุด  แตสรางความสัมพันธกบัชุมชนนอยทีสุ่ด  โรงเรียนมีปญหาความ
ขัดแยงในการใชอํานาจทางการบริหารระหวางผูจดัการ และครูใหญ ขณะเดียวกนักย็งัมีปญหาอื่น ๆ  
อีกดวย  ไดแก  ครูสวนใหญมีวุฒิทางการศกึษาต่ํา  ครูมีชั่วโมงการสอนมากเกินไป  และรับผิดชอบ
นักเรียนตอหองเรียนมาก  ครูลาออกกลางคันระหวางปการศึกษา 
                    อารมณ  จินดาพันธ  (2521, บทคัดยอ)   ศึกษาอาคารสถานที่ และการใชประโยชนใน
โรงเรียนราษฎรระดับประถมศึกษาในกรุง เทพมหานคร   พ.ศ.  2521 พบวา โรงเรียนราษฎร
ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  สวนมากตั้งอยูในยานธุรกิจ  มีพื้นที่แคบขนาด 2 – 5 ไร  
สวนใหญเปนอาคารไมและยังขาดหองประกอบตาง ๆ และหองวิชาเฉพาะ  โรงเรียนขนาดใหญ
ดีกวาโรงเรยีนขนาดเล็ก  และทุกโรงใชหองเรียนในอัตราสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 
       สุเทพ  ทองมังกร  (2529, บทคัดยอ)  ศกึษาเรื่อง  การศึกษาความคาดหวังของผูปกครอง
ที่มีตอโรงเรียนและสภาพที่ เปนจริงของโรงเรียนคาทอลิกในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจยัพบวา  
ผูปกครองโรงเรียนคาทอลิกหวังจะใหบุตรธิดาเรียนในโรงเรียนที่มีการใหบริการ และจัดกจิกรรม
แกชุมชน  มกีารประชาสัมพันธโรงเรียนดี  และไดรับความชวยเหลือจากชุมชนเปนอยางดี   
                     กัลยา  เชื้อพลากิจ  (2530, บทคัดยอ)   ศึกษาความตองการของผูปกครองที่มีตอการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร    ผลการวจิัย
พบวา ผูปกครองสวนใหญแสดงความตองการตอการบริหารงานของโรงเรยีนมากทกุดาน  
โดยเฉพาะดานการบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมเปนความตองการที่มีความสําคัญ
อันดับแรก   รองลงมาเปนการบริหารวิชาการ  การบริหารกิจการนักเรียน  การบรหิารทั่วไป  และ
การบริหารกิจการนักเรียน   ตามลําดับ  เมื่อเปรียบเทียบความตองการของผูปกครองที่มีอาชีพและ
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน  ผลปรากฏวา  ความตองการของผูปกครองที่มีตอการบริหารงานของ
โรงเรียนไมแตกตางกัน 
                   กาญจนา  ภาสุรพันธ  (2531, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผล
ตอสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัยอาชวีศึกษา  เขตการศึกษาที่  8    พบวา  นักศึกษาอาชีวศึกษามี
ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมอยูในระดับปานกลาง  จะเห็นวาอาคารสถานที่เปนปจจยัหนึ่งทีม่ี



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

32 

ความสําคัญที่ชวยใหโรงเรียนดําเนนิงานไปไดโดยสะดวก ตองมีใหเพยีงพอกับจาํนวนนักเรยีนและ
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
                  ปราศรัย  ประวตัิรุงเรือง  ( 2535, บทคัดยอ)   ศึกษาเรื่อง  การศกึษาความคิดเห็นของ
ผูเรียนโรงเรียนเอกชนทีจ่ัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาคอมพิวเตอรในกรุงเทพมหานคร    
พบวา ผูเรียนมีความคิดเหน็ตอการบริหารงานดานงานอาคารสถานที่อยูในระดับปานกลาง    
                    อภิชัย  กุลชา  (2536, หนา 95)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา   ในจังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา   ความ
พึงพอใจของผูปกครองอยูในระดับปานกลาง และจากการวิจยัในครั้งนี้ยั งพบอีกวา  ผูปกครอง
ตองการใหครูใชวิ ธีการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน อยูในระดบัมาก   
รองลงมาคือภาระหนาที่ที่สําคญัของโรงเรียนคือจัดการเรียนการสอน 
                    สุทัศน  สารทพันธ  (2540, หนา 115)  ศึกษาเรื่องการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการ
บริหารงานระดับกอนประถมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติการ
สอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวดัชลบุรี   ดานงานความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
จากการวิเคราะหระดับปญหางานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  ผลการวจิัยพบวา อยูใน
ระดับปานกลาง 
                    จรัล  สังขขาว  (2542, หนา 84)  ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรยีน – นักศึกษา
ตอการบริหารงานโรงเรียนสุราษฎร เทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม  พบวา  ความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการบริหารโรงเรียนในภาพรวม  6  ดาน  พบวาอยูในระดับมากทุกดาน   
                    สุชาดา  อังศจุินดา  (2544, หนา 115)  ศึกษาเรื่องการใชยทุธศาสตรเชิงรุกในการจัดการ  
เพื่อจูงใจผูปกครองนํา เด็กกอนประถมศึกษาเขา เรียนโรงเรียนเอกชน  ผลการวิจัยพบวา   
องคประกอบดานการสนับสนุนสงเสริม  อยูในระดับปานกลาง 
                    ณัฏฐวี ทองวิไลกุล (2548, บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษา ในเขตภาคตะวันออก ผลการวิจยัพบวาความคิดเหน็ของ
ผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอาชวีศึกษาในเขตภาคตะวันออก
ในภาพรวมอยูในระดบัมาก 
                 2.4.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
   ไวเทเคอร  (Whitaker, 1987, p. 3893 – A) ไดศึกษาทัศนะของผูปกครองและ
ผูบริหารที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชนบริเวณที่ตั้งของโรงเรียนในเมือง   เกีย่วกับการวินิจฉยั 
ส่ังการ หรือการตัดสินใจดานการศึกษา พบวา ผูปกครองรูสึกวาความไมสะดวกในการรับรูขอมูล
หรือประกาศเกี่ยวกับโรงเรียน เปนอุปสรรคสําคัญตอการมีสวนรวมในเรื่องนโยบาย   การตัดสินใจ
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ทางการศึกษา  แตผูบริหารกลับเห็นวา  ผูปกครองยังมีอิทธิพลตอโรงเรียนแมจะมคีวามสนใจนอย  
ผูวิจัยจึงไดสรุปวา  ชุมชนมคีวามสําคัญและควรมีสวนรวมในการปรับปรุงโรงเรียน  ซ่ึงบุคลากรใน
โรงเรียนควรตระหนกัถึงและวางโครงการรวมกันใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน 
  คัลลารด  (Callard, 1979,  p. 563 - A)  ไดศึกษาผลของการเพิ่มความคาดหวังของบดิา
มารดาตอความสําเร็จทางการศึกษาของนักเรียน  พบวา  ผูบริหารที่มุงเพื่อความสัมฤทธิ์ผลทางดาน
การเรียนของนักเรียนจะตองสรางความเขาใจกับ บิดา มารดา  และตองยอมรับวาความคาดหวังของ
บิดามารดาตอความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียนสัมพันธกับการเพิ่มแรงจูงใจใฝสัมฤทธิของ
นักเรียน 
  เบล  (Bell,  1979,  p. 2366 – A ) ไดทําการศึกษาในนครนิวยอรคเกี่ยวกับความสัมพนัธ
ระหวางบรรยากาศองคการของโรงเรียน   ขนาดการมีสวนรวมในกิจการโรงเรียนและตัวแปร
ดานประชากรของผูปกครองในการเลือกโรงเรียนพบวา  การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสัมพันธ
กับรายไดและการศึกษาของผูปกครอง 
 

2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
                  
               จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาว    ผูวิ จัยนํามาจัดทํา เปนกรอบแนวคิด  
การศึกษาวิจยัเร่ือง ความตองการของผูปกครองในดานการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน  ระดบั
ประถมศึกษา  ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยใชแนวคดิของบุญยืน  เสริมศักดิ์สกุล 
(2529, คําสัมภาษณ ;  อางถึงใน   กัลยา  เชื้อพลากิจ ,  2530),  ชํานาญ  เงินทอง   (2521),  กัลยา  
 เชื้อพลากจิ  (2530)  และ กาญจนา  ภาสุรพันธ (2531)  มาเปนกรอบแนวคิดการวิจัยในการ
บริหารงานโรงเรียนเอกชน   เปน  6  ดาน    คือ 
               2.4.1  ระบบการบริหาร 
               2.4.2  คุณภาพของบุคลากร 
               2.4.3  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
               2.4.4  ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน 
               2.4.5  ความพรอมของสถานที่ 
               2.4.6  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
               มีรายละเอียดดังนี ้
               2.4.1   ระบบการบริหาร    หมายถึง   การดําเนนิการ  การควบคุม  การจดับริการเกี่ยวกบั
เร่ืองราวตาง ๆ  ในโรงเรียน  ซ่ึง เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
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อันไดแก  ครู  นักเรียน  หลักสูตร  อุปกรณ  กิจกรรมตาง ๆ  อาคารสถานที่  งานติดตอส่ือสาร  และ 
งานดานการเงนิและงบประมาณตาง ๆ 
               2.4.2  คุณภาพของบุคลากร  บุคลากรในโรงเรียน  หมายถึง  ตัวบุคคลที่รวมกันรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดการศกึษา  ไมวาจะรับผิดชอบโดยตรงตองานหรอืโดยทางออมก็ตาม  แบงได
เปน 2 ประเภท คือ บุคลากรที่ทําการสอน ไดแก คร ู  และบุคลากรที่ไมไดทําการสอน  ไดแก  
เจาหนาที่ ภารโรง คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียนขึ้นอยูกับการบริหารงานของบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียน ครูนับวาเปนบุคคลที่ไดรับการยกยองและเคารพจากสังคมทั่ว ๆ ไปเปนอยางยิง่ 
นอกจากนี้ในโรงเรียน ครูยังเปนบุคคลทีท่ําใหคุณภาพการสอน ความเจริญกาวหนาของโรงเรียน
ดําเนินไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  
                2.4.3  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  หมายถึง  วิธีการจดัการเรียนการสอนที่สงเสริม
ความสามารถของนักเรียนในทุก ๆ ดาน  ทั้งทางดานวชิาการ  การสงเสริมใหเดก็กลาแสดงออก มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และเขาใจวิถีชีวติแบบประชาธิปไตย 
               2.4.4  ความพรอมของอุปกรณการเรียนการสอน   หมายถึง  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย  เหมาะสม และเพยีงพอกับจาํนวนนักเรยีน 
               2.4.5  ความพรอมของสถานที่  หมายถึง   ความพรอมของสิ่งกอสรางและสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรยีน ทั้งดานอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บริเวณโรงเรียน  และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ที่จะชวยใหกิจกรรมการเรียนการสอนดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ   
               2.4.6  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง  กระบวนการในการวางแผนการ
ควบคุม  การประสานงาน  การจัดบุคลากร  การเผยแพรความรูตอชุมชนเพื่อรวมกนัพัฒนาชุมชน
และโรงเรียนใหเจริญกาวหนาไปพรอมกัน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  เปนสวน
หนึ่งของการบริหารงานโรงเรียนดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  
  
  
   
 

 


