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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ   

การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ดาน  
ไดแกดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานบริการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามอาชีพ รายได และระดับการศึกษาของผูปกครอง ประชากร    
จํานวน 2,598 คน กลุมตัวอยางในการศึกษา จํานวน 353 คน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม
สําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมี 2 ประเภท ไดแก สถิติเชิงพรรณา คือ คาความถ่ี          
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบความแปรปรวน 
แบบทางเดียว One-Way ANOVA (F-test)   

 ผลการวิจัยพบวา  
 ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียน   

สารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.49) เม่ือ
พิจารณารายดานสวนใหญ คือ ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก ( Χ =3. 82) รองลงมา คือ       

ดานบริการ อยูในระดับมาก (Χ =3.52) และดานท่ีนอยสุด คือ ดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง           

(Χ =3.20) ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา แตละดาน

จําแนกตามอาชีพ รายได และระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน พบวา อาชีพ มีความพึงพอใจ
แตกตางกันไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนรายไดและระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกัน    
ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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 The purpose of this research were to determine 1) to study of pupil parents’ 
satisfaction towards the educational management of bilingual curriculum in Sarasas Witaed 
Bangbuathong school, Bangbuathong, Nonthaburi Province in five ways as the technical matter, 
the environment, the expenses, the personnel and service, 2) to compare the parents’ 
satisfaction towards the educational management of bilingual curriculum in Sarasas Witaed 
Bangbuathong  school, Bangbuathong, Nonthaburi Province along with career, income, and the 
education level of parents and 2,598 populations. Samples in this study total 353 peoples. The 
statistics used in 2 data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
inferential statistics is one way test of variance One-Way ANOVA (F-test). 
 The results of the study were as follows:  

The parents feel satisfaction towards the educational management of bilingual 
curriculum in Sarasas Witaed Bangbuathong  school, Bangbuathong, Nonthaburi Province was 
at the middle level in overall ( = 3.49) when see an individual the most importance is 
environment in many level ( = 3.82) followed by service  in many level ( = 3.52) and a 
minimum side is from personnel in the middle level ( = 3.20). 

The contrast of pupil parents’ satisfaction towards the educational management by 
individual from career, income, and the education level of parents found that the career with 
different satisfaction not setting by hypothesis. The earning income and the level of education 
found that no difference and not setting by hypothesis was statistically significant at 0.05 levels.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันสังคมโลกกําลังอยูในยุคของการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงเปนสังคม 
แหงการเรียนรู เปนยุคแหงขาวสาร ขอมูลและเทคโนโลยี การสื่อสารตาง ๆ ไดพัฒนากาวรุดหนา        
ไมหยุดยั้ง เครื่องมือในการสื่อสารและการประกอบอาชีพท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ลวนพัฒนา
โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางท้ังสิ้น ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีอยูภายใตกระแสแหง      
ความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสารและทางเศรษฐกิจ จึงมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
คุณภาพโดยเพ่ิมศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกผูเรียนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึง
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให มีการพัฒนาดานความรูความสามารถ           
ดานภาษาอังกฤษ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ รวมถึงความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ ในโลกโลกาภิวัฒนและยุคขอมูลขาวสารสารสนเทศ โดยเฉพาะการ
สื่อสารและการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลเหลานี้จําเปนตองใชภาษาอังกฤษติดตอสื่อสารกัน ท่ัวโลก 
ประเทศท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาประจําชาติ  จึงหันมาใหความสนใจเปดการสอนเปน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน เชน การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา เปนตน           
อีกประการหนึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไดศึกษาพบวา การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถ   
ท่ีจะทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและคนควาหา
ความรูจากแหลงการเรียนรูท่ีมีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ซ่ึงสงผลใหกระแสความนิยมของผูปกครอง 
ในการท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสองภาษา เพ่ิมมากข้ึน มีโรงเรียนเปดโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program : EP) เปน
ทางเลือกใหมของผูปกครองในการสงเสริมความสามารถทางภาษาอังกฤษใหแกบุตรหลานมากข้ึน 
(หลักเกณฑและแนวทางการขอเปดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ, 2548 หนา 1-15) 
 ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใหเ กิดผลดี และมี
ประสิทธิภาพสูงยอมข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการหลักสูตร
สองภาษา นอกจากจะสนองตอบตอความตองการของผูปกครอง ชุมชน และสังคมแลว ยังเปน     
การเติมเต็มใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพ ดานความรู ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษ 
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไข
เ พ่ิมเติมพ.ศ.2545 (2)  ท่ี กําหนดใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมี
ความสามารถพิเศษ ดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได อีกท้ังในมาตรา 
23 (4) ยังเนนความรูและทักษะทางดานภาษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       
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เห็นความสําคัญดังกลาวจึงจัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (โรงเรียนสองภาษาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ (English Program)  
 ในเมืองไทยขณะนี้มีโรงเรียนสองภาษาจํานวนมากท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ อาจารยท่ีนํามาสอนในโรงเรียนไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดรวมท้ังมีการเรียกเก็บ
คาเลาการเรียนสูงเกินไปจึงกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาท้ัง สื่อการเรียนรูจํากัด คุณภาพผูเรียน และ
คุณภาพครูผูสอน เกณฑการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในหลักสูตรสองภาษา คาใชจายในการเรียน 
ความสูญเปลาดานบุคลากร การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ปญหาอาคารสถานท่ีไมเพียงพอ
ของโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางท่ีเขารวมโครงการเปดหลักสูตรสองภาษา ซ่ึงสิ่งดังกลาวอาจ
กอใหเกิดผลกระทบในดานตาง ๆ ของนักเรียนและครูผูสอนได องคประกอบท่ีสําคัญในการจัด
การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ การจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ 
ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมี
ความรู ความเขาใจในหลักการ แนวคิด และวิธีการดําเนินการ โดยไดรับความรวมมือจากครู พอแม 
ผูปกครอง ผูนําทางศาสนา ชุมชน และผูเรียน ซ่ึงจะนําไปสูเปาหมายของการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพใชหลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการบริหาร มีการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร    
การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความสมบูรณรอบดานท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา (คูมือ
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2, 2554, หนา 2) 
 โรงเรียนในเครือสารสาสนเปนโรงเรียนท่ีเปดการเรียนหลักสูตรสองภาษาอีกแหงหนึ่ง
รวมถึงโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2    
ซ่ึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเปนภาษาอังกฤษ  เปดทําการสอนระดับการศึกษากอนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือปการศึกษา 2547- ปจจุบันครบรอบ 10 ป มีนักเรียนแผนกสามัญ 
2,078  คน แผนกสองภาษา 2,598 คน รวมท้ังสิ้น 4,676 คน ครูไทย ครูตางชาติ และบุคลากร
ทางการศึกษาหลักสูตรสองภาษาจํานวน 379 คน การศึกษาแผนกสองภาษาของโรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทองท่ีผานมานั้นยังมีปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนจากความไมพรอมในหลายๆ 
ดาน  เนื่องจากผูเรียนบางสวนมีพ้ืนฐานการศึกษาดานภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน  ไมเขาใจเนื้อหาท่ี
สอนเปนภาษาอังกฤษ การยายระหวางปการศึกษา ความคาดหวังของผูปกครองสูงเก่ียวกับ
ความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุตรหลาน รวมท้ังสภาพแวดลอม อุปกรณและการปฏิบัติท่ีพิเศษ 
ทําใหเกิดชองวางทางการศึกษา  นักเรียนท่ีไมมีพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษ ไมสามารถโตตอบกับครู
ชาวตางชาติและเรียนไมเขาใจเก่ียวกับทักษะอ่ืนๆ ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางนักเรียนกับครู
หลักสูตรสองภาษา  จากผลการประเมินภายนอกของ สมศ.ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 11-13 พฤศจิกายน 
2553 ไดใหขอเสนอแนะวาโรงเรียนควรสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ในการทดสอบ O-net ใหสูงข้ึน และเนนผูเรียนเปนสําคัญอยางท่ัวถึงในทุก ๆ กิจกรรม
ของครูแตละกลุมสาระการเรียนรู ควรสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะทางดานภาษาอังกฤษท่ีเปน
จุดเดนของโรงเรียนใหมากข้ึน 
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 จากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี ในฐานะผูแทนครู ท่ีไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรให            
มีความเจริญกาวหนา การศึกษาคนควาในครั้งนี้จะชวยใหเห็นแนวทางในการพัฒนาใชเปนขอมูล
เบื้องตนประกอบการวางแผนนโยบาย การเรียนการสอนของโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และประเทศชาติ ตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร       
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ          
ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามอาชีพ รายได ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง 
 

1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
ผูวิจัยกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี ้
การวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา

หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไดกําหนดมาตรฐานของ   
การวิจัยไวดังนี ้

1. ผูปกครองมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน 

2. ผูปกครองมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน 

3. ผูปกครองมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตร    
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี แตกตางกัน 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดเรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา ดังนี้  
 1.4.1 ตัวแปรอิสระ 
            1. อาชีพของผูปกครองตามหลักทฤษฎีของ ฮอลแลนด (Holland’s) 
              2. รายไดตามขอกําหนดของ Are Chemvangpam (Economic  of  Personal  Financial, 2556) 

            3. ระดับการศึกษาตามการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
       1.4.2 ตัวแปรตาม 5 ดาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
             1. ดานวิชาการ 
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 2. ดานสภาพแวดลอม 
 3. ดานคาใชจาย 
 4. ดานบุคลากร 
 5. ดานการบริการ 
      

 

            ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 4 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 3 5ได 3 5ทราบผลความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ ปญหาและขอเสนอแนะ ของผูปกครอง
นักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา และนําขอมูล ท่ีไดจากการวิจัยครั้ งนี้ ไป                
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองใหมีคุณภาพตอไป 
 

1.6 ขอบเขตในการวิจัย 
      1.6.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 
     ไดแก โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี รหัสไปรษณีย 11110 สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
 
 
      1.6.2 ขอบเขตดานประชากร 

ปจจัยสวนบุคคล 
อาชีพ 

- อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
- ธุรกิจสวนตัว      - รับจาง  

รายได 

- นอยกวา 20,000 บาท/เดือน 
- 20,001 - 40,000 บาท/เดือน  
- มากกวา 40,000 บาท/เดือน 

ระดับการศึกษา 

    - ต่ํากวาปรญิญาตร ี

    - ปริญญาตร ี      - สูงกวาปริญญาตร ี

 

การจัดการศึกษาหลักสตูรสองภาษา 
ของโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 

- ดานวิชาการ         
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานคาใชจาย      
- ดานบุคลากร 
- ดานการบริการ 
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     ประชากร ท่ีใชในการศึกษา ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสนวิเทศ บาง
บัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีสงักัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ใน
ปการศึกษา 2556 เฉพาะหลักสตูรสองภาษาจํานวนท้ังหมด 2,598 คน  
     กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง   อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ในปการศึกษา 2556 จํานวน 353 คน ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
วิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 
  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนิยามความหมายของคําศัพท    
ตาง ๆ  ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  
  หลักสูตรสองภาษา หมายถึง หลักสูตรท่ีใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเหมาะสมกับการสอนท่ีใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ตามท่ีโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองกําหนด 
โดยมีกลุมสาระการเรียนรู 7 กลุมสาระดังนี้ 

1.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (Math) 
1.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (Science) 
1.3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา (Social) 
1.4 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (Health Education) 
1.5 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (Insight Music and Drawing) 
1.6 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Computer) 
1.7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (English) 

 ผูปกครองนักเรียน หมายถึง ผูรับผิดชอบและดูแลเอาใจใส  อบรมสั่งสอนนักเรียน ไดแก 
บิดา มารดา ญาติหรือผูท่ีบิดา มารดาไววางใจนําบุตรหลานไปฝากไว มีความสัมพันธใกลชิดกับ
นักเรียนและใหการศึกษาแกนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในทางท่ีดี ความรูสึกชอบ และความ
ประทับใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาในดานตาง ๆ จํานวน  5 ดาน 
ไดแก ดานวิชาการ ดานสิ่งแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร และดานการบริการ 
 การจัดการศึกษา หมายถึง การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารสาสน       
วิเทศบางบัวทอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือ    
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามเปาหมายของการจัดการศึกษากลุมตาง ๆ ไดแกเด็กกอนวัยเรียน 
บุคคลในวัยเรียน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีองคประกอบของการจัดการศึกษาดังนี้ ดานวิชาการ 
ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ ท่ีมีผลตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 ดานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับการสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู  
ประสบการณ การจัดกิจกรรมตาง ๆ  สงผลใหไดลักษณะผูเรียนท่ีพึงประสงค การวัดผลประเมินผล 
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เก่ียวกับวิชาการหลักสูตรสองภาษา ท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได 
 ดานสภาพแวดลอม หมายถึง สุขลักษณะของสภาพแวดลอมและความปลอดภัย       
ในโรงเรียน ซ่ึงไดแก อาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองน้ํา หองพักครู รวมท้ัง
สภาพแวดลอมท่ีเปนท่ีพักผอน สถานท่ีเลนกีฬา ถนนสัญจรท่ีจอดรถ และสาธารณูปโภคตาง ๆ ท้ังท่ี
เปนการบริการภายในโรงเรียนและความสะดวกปลอดภัยในโรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียน 
 ดานคาใชจาย หมายถึง อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) และคาธรรมเนียมอ่ืน ไดแก 
คาอาหารกลางวัน คาตรวจสุขภาพนักเรียน คาตรวจสารเสพติด คาประกันอุบัติเหตุ คาบํารุง        
สระวายน้ํา คาเรียนดนตรี คาเรียนคอมพิวเตอร คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คารถรับ-สงนักเรียน      
คาเรียนเสริมนอกตารางเรียน (คาเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ, คาเรียนปรับพ้ืนฐานภาคฤดูรอน, 
เรียนเสริมพิเศษตอนเย็นวิชาการ, คาเรียนเสริมพิเศษตอนเย็นภาษาอังกฤษ) รวมถึงตําราเรียนและ
อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีใชประกอบการเรียนการสอน 
 ดานบุคลากร หมายถึง ผูบริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงาน
อยู ท่ีโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง ทําหนาท่ีบริหารในสถานศึกษา ครูท่ีปฏิบัติการสอน         
ทําหนาท่ีบริการดานตาง ๆ ในโรงเรียน รวมถึงนักการภารโรงดวย 
 ดานการบริการ  หมายถึง กระบวนการใหบริการ การตอบสนองความตองการ อัธยาศัย
ไมตรี ความปลอดภัยภายในโรงเรียน การแนะแนวสวัสดิภาพ การจัดทําประกันอุบัติเหตุ การบริการ
เครื่องอํานวยความสะดวกสบายในการติดตอสื่อสาร การบริการความปลอดภัยในการเดินไป-กลับ
โรงเรียนรวมถึงการบริการปจจัยสําคัญตอการจัดการศึกษา เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ       
อาคารเรียน แหลงเรียนรู เปนตน 
 อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 1) อาชีพ       
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2) ธุรกิจสวนตัว และ 3) รับจาง  
 รายได หมายถึง รายไดของผูปกครองในครอบครัวท่ีตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน   
1) นอยกวา 20,000 บาท/เดือน 2) 20,000 - 40,000 บาท/เดือน และ 3) มากกวา 40,000 บาท/
เดือน 
 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 กลุม   
1) ต่ํากวาปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี และ 3) สูงกวาปริญญาตรี 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในการศึกษา “การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา 
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของรวมท้ังกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยแบงสาระสําคัญ
ในการวิจัย ไดดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 

2.2.1 ความหมายและแนวคิดของการจัดการศึกษา 
2.2.2 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
2.2.3 การปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561)   

   2.2.4 แนวคิดการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักสูตรสองภาษา 

2.3.1 ความหมายเก่ียวกับหลักสูตร และหลักสูตรสองภาษา 
2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรสองภาษา 
2.3.3 ความเปนมาของโรงเรียนสองภาษา  

2.3.4 การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 5 ดาน 

 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรตน  
2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับอาชีพ 
2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรายได 
2.4.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระดับการศึกษา 

2.5 ประวัติโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 
           2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  ซ่ึงเก่ียวกับความหมายของความพึงพอใจนั้น ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายไวหลาย
ประการดวยกัน ดังนี ้
  ไพรเราะ จันทรวงศ (2551, หนา 8) ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีมีความสุขปราศจาก
ความตึงเครียดหรือวิตกกังวลจากความสมดุลหรือความตองการ ไดรับการตอบสนองหรือ จาก
ประสบการณท่ีเขาไปใชบริการและประสบการณนั้นตรงตามท่ีคาดหวัง 
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  ปรียา นิลแกว (2553, หนา 7) ความพึงพอใจในการทํางานดังกลาวขางตนนั้นสามารถ
สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือพอใจ มีความเต็มใจและพรอมใจของครูใน         
การดําเนินงาน ซ่ึงความพึงพอใจดังกลาวเกิดจากการรับรูของครูและประเมินการปฏิบัติงานหรือ
ผลงานท่ีทําดานวิชาการของโรงเรียน ในการวิจัยครั้งนี้จะวัดความพึงพอใจดังกลาวไดจาก
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน 
  เกรียงไกร  เทพนิมิต (2551, หนา 9) ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยท่ีเก่ียวของกับความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความ
ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองท้ังในดานวัตถุและในดานจิตใจโดยเปรียบเทียบระหวาง
ผลประโยชนท่ีไดรับกับความคาดหวัง สิ่งท่ีเปนความรูสึกท่ีมีความสุข จะเกิดข้ึนเม่ือคนเราไดรับ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายตามวัตถุประสงคหรือตามความตองการท่ีไดรับการตอบสนอง 
     สมหมาย  เปยถนอม (2551, หนา 5) ความพึงพอใจเปนทัศนคติอยางหนึ่งท่ีมีลักษณะ
เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นรูปรางได เปนความรูสึกสวนตัวท่ีเปนสุข เม่ือไดรับการตอบสนอง
ความตองการของตนในสิ่งท่ีขาดหายไป และเปนสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลท่ีมี
ผลตอการเลือกท่ีจะปฏิบตัิในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทําใหบุคคลเกิดความสบายใจหรือสนอง
ความตองการทําใหเกิดความสุข รวมท้ังสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เปนปจจัยทําใหเกิดความ
พอใจหรือไมพึงพอใจ 
     ติยาภรณ  ออนม่ันคง (2551, หนา 12)  ความพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรูสึกหรือทัศนคติตอบุคคลงานท่ีทําอยู ความรูสึกชอบหรือพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึน           
จากการตอบสนองความตองการ ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ถาบุคคลใดมีความพึงพอใจใน   การ
ทํางานมากก็จะเสียสละ อุทิศกําลังกายกําลังใจและสติปญญาใหแกงานอยางเต็มความสามารถ บุคคล
จะมีความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอย  ยอมข้ึนอยู กับความตองการของบุคคล และ
องคประกอบท่ีเปนสิ่งจูงใจท่ีมีอยูในงานนั้น นั่นคือความพึงพอใจในระดับตาง ๆ ยอมตองมีสาเหต ุ
หรือปจจัยท่ีกอเกิดความพึงพอใจในระดับตาง ๆ 
     ภาคภูมิ  สุวรรณชมพู (2551, หนา 12) ความพึงพอใจเปนความรูสึกหรือทัศนคต ิ  
ดานบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงเกิดข้ึนก็ตอเม่ือ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแก
บุคคลนั้นได แตท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับคานิยมและ
ประสบการณท่ีไดรับ 
  สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณซ่ึงไดรับการ
ตอบสนองท้ังทางดานวัตถุ รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมโดยตรงจนสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี   
ตั้งไว ความพึงพอใจ ความตองการของแตละบคุคลในระดับตาง ๆ อาจแตกตางกันไป 
 2.1.2 ขอบขายของความพึงพอใจ 

 สุนทร ศรีเสริมและสมชัย โสรัจจะ (2549, หนา 81) โดยท่ัวไปการศึกษาเก่ียวกับความพึง
พอใจมักศึกษาในสองมติคือ ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน และมิติของความพึงพอใจใน การรับ
บริการซ่ึงสามารถ ขยายความไดดังนี ้
 1. การศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) ซ่ึงเนนการประเมินคาโดย
บุคคลผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกของการทํางาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัย    
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ตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลทําใหความพึงพอใจในงานแตกตางกันไป เชน ลักษณะงานท่ีทําความกาวหนา       
การบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน สวัสดิการ และผลประโยชนเก้ือกูล 
 2. ความกาวหนา (Promotion) ในเรื่องความกาวหนาโดยการเลื่อนข้ันหรือเลื่อนตําแหนง
กอใหเกิดความทาทายท่ีจะทํางานในตําแหนงและหนาท่ีใหม และเปนการหาประสบการณใหมดวย 
ในการท่ีจะทํางานจนไดรับความดีความชอบสูงข้ึนไป 
 3. การนิเทศงาน (Supervision) รูปแบบการนิเทศงานท่ีดีควรเปนรูปแบบท่ีใหผูปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซ่ึงรูปแบบนี้มีสวนทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพอใจสูงกวาการให
ปฏิบัติงานแบบเผด็จการ 
 4. เพ่ือนรวมงาน (Co-worker) มาตรฐานการทํางานแตละคนจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับเพ่ือ
รวมงานดวย กลุมท่ีมีอิทธิพลตอมาตรฐานการทํางานและความพึงพอใจของบุคคลคือ 
  4.1 หากบุคคลทํางานมีความเชื่อม่ันในกลุมท่ีจะทํางานก็จะทําใหผลผลิตดีข้ึนไดรับ
ความรวมมือและใหประโยชนแกกลุมมากท่ีสุด 
  4.2 สัมพันธภาพในกลุมมีความกลมเกลียวกันอยางใกลชิด จะมีสวนทําใหทุกคนภายใน
กลุมปฏิบัติงานในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ถาหากในกลุมมีความกลมเกลียวรักใครกันดี และจุดหมาย
ประโยชนจะทําใหผลผลิตสูงข้ึน 
 5. สวัสดิการ และประโยชนเก้ือกูล (Benefits and service) เปนลักษณะท่ีหนวยงานได
จัดประโยชนและบริการตาง ๆ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน นอกเหนือจากคาจางเพ่ือเปนแรงจูใจ 
บุคลากรใหอยูกับหนวยงานใหนานท่ีสุด มีความพึงพอใจ ขวัญดี และตั้งใจปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา ความพึงพอใจของบุคคลเนนการประเมินคาผูปฏิบัติงานแตกตางกันไปตาม
บทบาทหนาท่ี สภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกของกลุมบุคคล หากกลุมมีจุดมุงหมายเดียวกัน 
มีความกลมเกลียวรักใครกัน จะทําใหหนวยงานไดประโยชนและเกิดประสิทธิภาพ 
 2.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  จํารูญ พริกบุญจันทร (2549 หนา 117) ทฤษฎีการจูงใจของ (Maslow’s General 
Theory of Human Motivation) Maslow ไดอธิบายทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความตองการของ
มนุษยวาไมมีท่ีสิ้นสุดโดยไดเสนอจากข้ันตํ่าไปหาความตองการข้ันสูงสุดแบงออกเปน 5 ระดับ
ดังตอไปนี ้
  1. ความตองการของมนุษยไดจัดตามข้ันตอนของความสําคัญจากความตองการ ข้ัน
ต่ําสุด คือความตองการทางรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความรัก 
  2. เปนความตองการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
รางกาย เชน ความเจ็บปวย 
  3. คนมีความตองการสังคมจะเริ่มเปนสิ่งจูงใจท่ีสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล โดย
บุคคลมีนิสัยชอบอยูรวมเปนกลุม ดังนั้นความตองการอยูรวมกัน การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน และ
การมีความรูสึกวาพวกเขาเปนกลุมหนึ่งของกลุมสังคม ตองการเพ่ือนบานหรือเพ่ือนรวมงาน 
  4. เปนความตองการท่ีจะไดรับความภูมิใจ คือท้ังภูมิใจตนเองและเปนท่ีรูจักของคนอ่ืน
ตองการท่ีจะไดรับการยกยองสรรเสริญจากบุคคลอ่ืน การไดรับตอบสนองตอความตองการนี้จะทําให
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ความตองการทางช่ือเสียง (Esteem Needs) 

ความตองการทางสังคม (Social Needs) 

ความตองการทางความปลอดภัย (Safety Needs) 

ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) 

ความตองการความสําเร็จ (Self Actualization Needs) 

 

เกิดความรูสึกวามีความม่ันใจตนเอง มีเกียรติ มีอํานาจ บุคคลเริ่มจะรูสึกวาตนเองมีประโยชนและมีผล
สะทอนบางอยางตอสิ่งแวดลอม 
  5. ความตองการบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิต (Self Actualization Needs)  คือความ
ตองการท่ีพิจารณาถึงสมรรถนะท่ีเปนไปไดของตน และบรรลุเปาหมายท่ีตนตองการและดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาในสิ่งท่ีตนบรรลุนั้น เชน เปนนักกีฬา นักการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ หรือนักศาสนา       
ท่ีเก่ียวของกับแนวความคิดสรางสรรคของตนเองไดเปนผูมีชื่อเสียงในสาขานั้น ๆ อยางสูงเดนและ     
การบรรลุเปาหมายตาง ๆ ตามแตละสาขาวิชานั้น ๆ ประชาชนสวนมากไดเปน ผูยอมรับดวยเพราะ
บุคคลบางคนอาจจะบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิตเก่ียวกับฐานะและตําแหนงไดแตคนสวนมากยอมรับ  
ดังเห็นกันอยูท่ัวไปในสังคม      

 

 
 

      

      

       

                                 

                        

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
 
ท่ีมา : อุษณีย จิตตะปาโล และคณะ, 2540 
 
 ทฤษฎีความตองการของเฮิรสเบริก์ (Frederic Herzberg’s Hygiene Theory) 
 Frederic Herzberg ไดศึกษาคนพบวา ความรูสึกชอบหรือไมชอบทํางานของมนุษยเกิด
จากปจจัยเปนสาเหตุ แนวคิดตามทฤษฎีองคประกอบ (Two-Factor Theory) ไดแก ทฤษฎีพอใจ-      
ไมพอใจ (Satisfiers-Dissatisfies) หรือทฤษฎีปจจัยกระตุน-ปจจัยคํ้าจุน (Motivators - Hygienes)    
หรือทฤษฎีองคประกอบภายใน-ภายนอกของงาน (Intrinsic - Hygienes) 
 ทฤษฎีสององคประกอบของ เฮิรสเบริ์ก แบงออกเปน 2 ปจจัยดังนี้ 
 1. ปจจัยกระตุน (Motivation-Factors) หรือองคประกอบดานแรงจูงใจเปนปจจัยท่ีสราง
แรงจูงใจในทางบวก ซ่ึงจะเปนผลใหผูปฏิบัติงานพอใจในการทํางานมีลักษณะสัมพันธกับเรื่องของงาน
โดยตรง 
 2. ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene-Factors) หรือองคประกอบดานอนามัย เปนปจจัยท่ีปองกัน
ไมใหเกิดความไมพอใจในการปฏิบัติงาน กับสภาวะแวดลอมหรือสวนประกอบของงาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547) 

5 

4 

3 

2 

1 
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ตารางท่ี 1 แสดงความตองการของเฮิรสเบริ์ก 
 

ปจจัยกระตุน 
(External Motivation) / (Motivation-Factors) 

ปจจัยค้ําจุน 
 (Internal Motivation)/ 

ตัวตนเอง 
ความสําเร็จของงาน 
ความเปนไปไดท่ีจะกาวหนา 
ความรับผิดชอบ 
ความกาวหนา 
การไดรับการยอมรับนับถือ 
สถานะ 

น โ ยบายห ารบริ ห า ร ง านของหน ว ย ง าน
ความสัมพันธภายในหนวยงาน 

-  เพ่ือนรวมงาน - ผูใตบังคับบัญชา 
- การบังคับบัญชา 

ความม่ันคงของงาน  สภาวะการทํางาน 
เงินเดือน 
การนิเทศงาน 

  
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการ 2547, หนา 94 
 
 สรุปไดวา ความตองการของมนุษยมี 5 ข้ัน คือ ความตองการดานกายภาพ ดานความ
ปลอดภัย ดานสงัคม การเคารพ-นับถือ และความตองการบรรลุศักยภาพแหงตน ในความตองการนั้น
อาจจะข้ึนอยู กับธรรมชาติของมนุษย และสถานภาพแตละบุคคลทําใหเกิดความพึงพอใจและ        
ความตองการท่ีแตกตางกัน 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
        2.2.1 ความหมายและแนวคิดของการจัดการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (เลมท่ี 116 ตอนท่ี 74) การศึกษา 
หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการถายทอดความรู      
การฝกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรู         
อยางตอเนื่องตลอดชีวิตการจัดการศึกษา 
  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รูปแบบ Three in 
one). 2554 หนา 5-7) มีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   ปจจุบันมีแหลงเรียนรูเกิดข้ึนมากมายในชุมชน มีผูรู หรือท่ีเรียกกันวา ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ปราชญชาวบาน ท่ีสามารถใหความรูแกผูเรียนได การเรียนแตเพียงในหองเรียนจึงไมเพียงพอ 
เนื่องจากความรูนอกหองเรียนเกิดข้ึนมากมายและรวดเร็ว การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกรหลัก
ในชุมชนท่ีมีความสัมพันธกับสถานศึกษามีสวนในการสงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานได ผูบริหารและครูอาจารยในสถานศึกษาคือบุคคลสําคัญท่ี
จะตองประสานงานใหองคกรทองถ่ินและผูนําดานตาง ๆ ไดเขามารวมกันเรียนรูและมีสวนรวมจัดการ
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เรียนรูในสถานศึกษาใหมากท่ีสุด ท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาและรูปแบบอ่ืน ๆ ตาม
โอกาส ผูบริหารและครูตองสรางศรัทธาและฟนฟูบทบาทการเปนผูนําชุมชนดานการศึกษาใหมากตอง
สรางความตระหนักและความเขาใจในการมีสวนรวมพัฒนาสถานศึกษาวามิใชเพียงแตสนับสนุนดาน
วัตถุเทานั้น แตตัวบุคลากรและองคกรในทองถ่ินเอง สามารถเปนสื่อการเรียนรูซ่ึงกันและกันได 
รวมท้ังสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูและเขาถึงการเรียนรูไดท้ังระดับตนเองและสงัคม 
   การสรางสังคมแหงการเรียนรู ตองเริ่มท่ีการมีสวนรวม การเรียนรูจากการมีสวนรวม
ทําใหเกิดพลังชุมชน พลังชุมชนทําใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู ชุมชนแหงการเรียนรูทําใหเกิดสังคม
เรียนรู สังคมเรียนรูทําใหคนในสังคมเกิดสันติสุขและสันติภาพ 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณของสถานศึกษา 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดมาตรฐานของ
เด็กไทยท่ีพึงประสงคไวซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูเรียนควรจะมีเหมือนกันทุกคนแตเนื่องจากสถานศึกษา
แตละแหงมีบริบทท่ีแตกตางกัน จึงควรมีการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนเปนการเฉพาะของตนเอง   
อัตลักษณโดดเดนของผูเรียนท่ีสถานศึกษาตองการใหเกิด สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมโครงการท่ีเปน
จุดเนนหรือโดดเดนของสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาปฏิบัติจนไดรับการยอมรับจากบุคคล ท้ังในระดับ
ชุมชนและในวงกวาง สงผลสะทอนเปนคุณลักษณะเฉพาะของผูเรียน ตัวอยางเชน โรงเรียนสองภาษา 
โรงเรียนในโครงการพระราชดาํริ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสงเสริมวัฒนธรรมไทย โรงเรียน
สงเสริมคุณธรรม เปนตน 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการสงเสริม 
   นอกจากการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 แลวสถานศึกษายังมีภารกิจท่ีจะตองปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและหนวยงานตนสังกัด 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป เชน การปฏิรูปการศึกษา การสงเสริมและสืบสาน
โครงการตามพระราชดําริ และหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา การปองกันยาเสพติด การพรอมรับการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน การอนุรักษ
พลังงาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย การแกไขปญหาความขัดแยง การสรางสังคม
สันติสุขและความปรองดอง ฯลฯ รวมท้ังสถานศึกษาตองแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและ
สถานศึกษาอีกดวย นอกจากนั้นสถานศึกษาตองมีการดําเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และพัฒนา
สถานศึกษาสูความเปนเลิศ โดยสถานศึกษาจะเปนผูกําหนดมาตรการสงเสริมของสถานศึกษาเอง 
และเสนอหนวยงานตนสังกัดใหการรับรองการกําหนดตัวบงชี้มาตรการสงเสริมของสถานศึกษา 
  4. ความจําเปนในการจัดการศึกษา 
   การศึกษาเปนเรื่องท่ีตองมีการจัดการ ไมใชเรื่องท่ีจะใหผูใดรับไปทําโดยไมมี
เปาหมาย ไมมีมาตรฐาน ไมไดคุณภาพ เพราะยอมทําใหการศึกษาไมมีทิศทาง ไมเปนระบบ ไมคุมคา 
และหากจัดผิดพลาดก็ยากท่ีจะแกไข เพราะกระบวนการศึกษา เชน คานิยมตาง ๆ ไดซึมซับเขาไปใน
ใจของผูเรียนเสียแลว การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุนท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของ
มนุษยแตละคน และเปนการลงทุนเพ่ือการอยูรอดและพัฒนาของสังคม ท้ังนี้ เพราะการศึกษาสง
ผลกระทบและมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีจําเปนในการทํางานและการใชชีวิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในโลกเปนไปอยาง
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รวดเร็วอันเปนผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดานการสื่อสารใหมๆ 
พัฒนาการเหลานี้ยอมทาทายตอการจัดการศึกษา เพราะไดเปดโอกาสและใหชองทางการเรียนรูแก
บุคคลจํานวนมาก โดยใหรับรูมากข้ึนและมีเสนขีดค่ันดานระยะทางนอยลงกวาเดิมมาก การจัดการ
ศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปน เพราะตองการทรัพยากร (คน เงิน วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี) สนับสนุนจํานวน
มาก ตองมุงไปสูเปาหมายท่ีพึงประสงครวมกันของสังคม ตองนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของมนุษยอยาง
แทจริง ในแงนี้ การจัดการศึกษาจึงตองมีการกําหนดเพ่ือประกันวามนุษยไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพ ตรงตามเปาประสงครวมกัน รวมท้ังมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
   การจัดการศึกษายังมีความจําเปน เพราะตองการคนท่ีไดรับการฝกฝนเฉพาะดาน ท่ี
มีความรู ความเขาใจ ความชํานาญมาดูแลรับผิดชอบ ไมวาจะเปนการรับผิดชอบดานการสอน      
การบริหาร หรือการสนับสนุน ตัวอยาง เชน ครูท่ีดีตองไดรับการศึกษาอบรมมาอยางดี มีความรูความ
ชํานาญ และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเปนครู การเปนครจูึงเปนท่ียอมรับวาเปนวิชาชีพชั้นสูง 
   เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดการศึกษาจําตองไดรับการปรับเปลี่ยน
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเหมาะสมกับความจําเปนของแตละยุคสมัย การจัดการศึกษาท่ีอยูกับท่ี
ยอมหมายถึงความลาสมัย ไมเหมาะสม ไมคุมประโยชน 
   ปจจุบันโลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู หรือเขาสูระบบเศรษฐกิจท่ีเรียกวา
เศรษฐกิจฐานความรู ความรูจึงเปนเครื่องมือจําเปนท่ีขาดไมได ในสังคมสมัยใหมนี้ความรูท่ีทันสมัยท่ี
เหมาะสมกับสภาพการณ จะชวยแกปญหาได และนําสูการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนพลังสําคัญ
สําหรับการอยูรอดและการพัฒนา ท้ังสําหรับบุคคลแตละคนและสําหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม 
  5. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
   ในขณะท่ีการจัดการศึกษามุงเปาหมายระยะยาวสําหรับการพัฒนาของแตละบุคคล 
และการพัฒนาสังคม แตการจัดการศึกษาโดยท่ัวไปยอมมีวัตถุประสงคท่ีมุงบรรลุหลายประการ ไดแก 
   5.1 ใหบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการในการดํารงชีวิตและ การ
ประกอบอาชีพ โดยถายทอดหรือปลูกฝงเนื้อหาความรูความเขาใจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูไดรับการศึกษา
วางตัวไดเหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ หรือ        
ตามโอกาสของแตละคนได สถานศึกษาสวนใหญท่ีเรียกวา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียน 
สถานศึกษาปฐมวัย ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการทางการศึกษา 
   5.2 เตรียมเด็กกอนวัยเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรู และจัดใหเด็กในวัยเรียน
ไดรับการศึกษาเพ่ือการเรียนรูและการพัฒนาตนเองตอเนื่อง โดยสงเสริมเก้ือหนุนใหเด็กกอนวัยเรียน
ข้ันพ้ืนฐาน ไดมีพัฒนาการท้ังทางรางกาย เชาวนปญญา ความสนใจ ท่ีเหมาะสม มีความพรอม ใน
การศึกษาระดับสูงข้ึนไป การจัดการสวนนี้ โดยท่ัวไปเปนความรวมมือระหวางพอแมผูปกครอง      
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน สวนเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะไดรับการศึกษา    
เพ่ือเปนประโยชนสําหรับการเตรียมตัวระดับพ้ืนฐาน และเพ่ือมีความรูความสามารถในการประกอบ
อาชีพการงานตอไป 
   5.3 ใหโอกาสทางการศึกษา โดยเขาถึงผูรับบริการท่ีไมสามารถเขารับการศึกษา
ตามปกติ ท่ีมีอยูหลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะนี้มุงไปท่ีผูดอยโอกาสตาง ๆ ไมวาจะเปนผูท่ีมี
ฐานะยากจน ผูท่ีพลาดโอกาสไดรับการศึกษาในบางชวงของชีวิต ผูท่ีมีปญหาทางรางกาย จิตใจ หรือ
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สติปญญา การจัดการศึกษาเชนนี้มักดําเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะดาน เชน โรงเรียนสอนคนตา
บอด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอัธยาศัย เชน ศูนยการเรียนรู
การศึกษาในระบบทางไกล เปนตน 
   5.4 ตอบสนองความตองการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ วัตถุประสงคนี้มุง
สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะดาน เพ่ือประโยชนในการประกอบ
อาชีพ ซ่ึงอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเนนการวิเคราะหวิจัยระดับสูง มุงคิดคนเนื้อหาสาระท่ี
แปลกใหมจากเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน ดานการเกษตร การอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน มักดําเนินการในรูปแบบการประชุมสัมมนา การฝกอบรม การดูงาน     
การฝกปฏิบัติเฉพาะ ฯลฯ 
   5.5 พัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลใหเต็มตามความสามารถ และตอบสนอง
วิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ วัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขอนี้เนนการพัฒนามนุษยในลักษณะ
บูรณาการ คือใหมีความสมบูรณครบถวนทุกดาน ท้ังทางรางกาย สติปญญา คุณธรรม ความคิด ความ
สํานึก ความรบัผิดชอบ ฯลฯ ซ่ึงตามปกติควรเปนหนาท่ีของสถานศึกษา แตหากสถานศึกษาไมสามารถ
ดูแลใหครบถวนได ก็ตองจัดสวนเสริมเติมในลักษณะการฝกอบรมเฉพาะ การแทรกในกิจกรรมการ
เรียนการสอนปกติ หรือการใชสื่อตาง ๆ ชวยเสริม วัตถุประสงคสวนนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพของผูท่ีทํางานแลวหรือผูท่ีผานการศึกษาตามกระบวนการปกติ ใหสามารถติดตามความรู
ใหม ๆ และวิทยาการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง 
   วัตถุประสงคดังกลาวขางตนนี้เปนตัววัดความสามารถในการจัดการของผูบริหาร จึง
เปนเรื่องจําเปนท่ีผูบริหารตองกําหนดเกณฑจากวัตถุประสงคท่ีระบุ และผูบริหารก็จะตองไดรับ    
การประเมินจากเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดดวย 
   ปรัชญา เวสรัชช (2545, หนา 3) เปาหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมคือ
สมาชิกทุกคนในสังคม แตเนื่องจากมวลชนเหลานี้มีจํานวนมากมายเกินกวาจะมีองคกรใดสามารถจัด
การศึกษาใหครบถวนครอบคลุมได จึงตองมีการแบงกลุมประเภทของเปาหมายออกตามความ
เหมาะสมในการจัด เชน แบงตามอายุ แบงตามสาระเนื้อหา แบงตามลักษณะของบุคคล เปนตน 
   1. เปาหมายของการจัดการศึกษาอาจแบงเปนกลุมตาง ๆ ดังนี้ 
    1.1 เด็กกอนวัยเรียน เม่ือทารกคลอดออกจากครรภ พอแม ผูปกครอง ปูยาตา
ยาย ญาติ หรือคนเลี้ยงดู เปนกลุมบุคคลเริ่มแรกท่ีทําหนาท่ีดูแลเลี้ยงดู และขณะเดียวกันก็ให
การศึกษาอบรมดวยการใหการศึกษาลักษณะนี้ โดยท่ัวไปยังไมเปนระบบแตเปนธรรมชาติ จึงยังไมถือ
วาเปนการจัดการศึกษาเม่ือทารกเติบโตข้ึนพอชวยตนเองไดแลว พอแมซ่ึงตองมีภาระประกอบอาชีพ
เพ่ือหาเลี้ยงลูก ไมอาจดูแลบุตรไดก็ปลอยใหอยูในการดูแลของบุคคลอ่ืน เชน บุคคลในกลุมเครือญาติ 
หรือมิฉะนั้นก็ตองจางคนดูแล ทางเลือกอีกประการหนึ่งคือการสงบุตรหลานเขารับการอบรมศึกษาใน
ศูนย การเรียนปฐมวัย ศูนยรับเลี้ยงเด็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงถือเปนสถานศึกษาเบื้องตนท่ีมีการ
จัดการศึกษา โดยมีผูดูแลท่ีไดรับการศึกษาอบรมมาพอสมควรเปนผูดูแลเม่ืออายุถึงวัยประมาณสาม
ขวบ สถานศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มีการจัดการศึกษาท่ีเปนระบบและมีรูปแบบมากข้ึน ซ่ึงการจัด
กิจกรรมสําหรับเด็กวัยนี้เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะการเตรียมความพรอมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
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ท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไดแก กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมเกมการศึกษา เปนตน 
    1.2 บุคคลในวัยเรียน ผูท่ีอยูในวัยเรียนโดยท่ัวไปหมายถึง ผูซ่ึงรัฐกําหนดให
ผูปกครองตองนําไปเขาเรียน คืออยูในขายการศึกษาภาคบังคับ โดยแตละประเทศกําหนดอายุไว
แตกตางกันไปตามท่ีเห็นวาเหมาะสม สําหรับประเทศไทยกําหนดใหการศึกษาระดับประถมถึงชั้น
มัธยมศึกษาปท่ีสามเปนการศึกษาภาคบังคับ และหากผูปกครองมีความพรอมก็สงเสียใหบุตรหลาน
ของตนไดเรียนตอสูงข้ึนไปอีกตามกําลังความสามารถ ระดับการศึกษาของกลุมเปาหมายเหลานี้อาจ
แบงไดหลายระดับ ไดแก 
     1.2.1 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยท่ัวไป เปนการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลในวัย
เรียนในระบบการเรียนในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสถานศึกษารูปแบบอ่ืน ในประเทศไทย 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไลเรียงกันไปตั้งแตระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมปท่ีหนึ่งถึงชั้นประถมปท่ีหก) 
ไปจนจบชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ีหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ีหก) การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้นมัก
ใชเวลาประมาณสิบสองปเปนสวนใหญ ในชวงปลายของการศึกษาระดับนี้ เยาวชนท่ีสนใจศึกษาสาย
อาชีพแทนท่ีจะศึกษาสายสามัญ ก็อาจเลือกเขาเรียนในสถานศึกษาสายอาชีพ ซ่ึงไดแก โรงเรียน
อาชีวศึกษาระดับตนตาง ๆ ไดในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     1.2.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา เม่ือสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผูเรียนท่ีมุง
ศึกษาตอก็อาจเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ซ่ึงรวมสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพต่ํากวาปริญญา
ดวย) ในกรณีท่ีศึกษาระดับปริญญาก็อาจศึกษาตอเนื่องไปตั้งแตระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศึกษา
เฉพาะดานหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก 
     1.2.3 ผูดอยโอกาส หรือบุคคลลักษณะพิเศษ กลุมเปาหมายนี้เปนคนกลุม
พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุคคลปกติท่ัวไป สิ่งท่ีทําใหแตกตางนั้นอาจเกิดจากฐานะทาง
เศรษฐกิจ คือคนจนท่ีดอยโอกาสในการเลาเรียนตามปกติ เชน เด็กท่ีผูปกครองไมสงเสริมใหศึกษาเลา
เรียน เด็กไรผูอุปการะ หรือความแตกตางอาจเกิดจากลักษณะทางรางกายจิตใจและสมอง เชน เด็ก
พิการ เด็กปญญาออน เด็กท่ีมีปญหาทางจิตใจและอารมณ เด็กอัจฉริยะ เปนตน ผูดอยโอกาสหรือ
บุคคลลักษณะพิเศษเฉพาะเหลานี้จําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษเพ่ือใหมีโอกาสไดรับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพเชนเดียวกับเด็กอื่น แตการจัดการศึกษาสําหรับกลุ มเปาหมายนี้จําเปนตองจัดใหตาม
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับลักษณะและความจําเปนสําหรับกลุมดวย โดยอาจตองมีครูท่ีไดรับการอบรมมา
เปนการเฉพาะ ในกรณีท่ีผูดอยโอกาสรวมเรียนในชั้นเรียนปกติ ครูจําเปนตองใหความสนใจผูเรียน
กลุมนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองใชความอดทน ความเมตตา ความเขาใจ และความละเมียด
ละไมในการปฏิบัติตอพวกเขา สําหรับผูบริหารท่ีจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสตองมีความเขาใจ มี
ทักษะ และไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะอยางพอเพียงในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
     1.2.4 ผูมีงานทํา ผูที่ประกอบอาชีพการงานแลวเปนกลุมเปาหมายอีกกลุม
หนึ่ง บุคคลเหลานี้ไดรับการศึกษามาแตกตางกันไป และมุงศึกษาเพ่ิมเติมโดยมีเหตุผลตางกันไป สวน
หนึ่งเขาศึกษาระดับสูงข้ึนในสถาบันการศึกษาปกติหรือเขารับการศึกษาตามโครงการพิเศษ (เชน 
โครงการศึกษาเฉพาะท่ีมีผูจัดบริการใหในสถานที่ทํางาน โครงการศึกษาอบรมเฉพาะดาน เปนตน) 
นอกจากนี้ หนวยงานทางการศึกษาอาจจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในรูปแบบตาง ๆ 
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กัน เชน การศึกษาสัญจรท่ีผูสอนตระเวนใหความรู การศึกษาผานสื่อโทรคมนาคม การศึกษาโดย
เอกสารหรือสื่อการเรียนรูดวยตนเองตาง ๆ การจัดการศึกษาเชนนี้ อาจมีการรับรองวุฒิใหหรืออาจไม
เทียบวุฒิอยางเปนทางการก็ได การจัดการอบรมสําหรับผูมีงานทํานั้น รวมถึงครูซ่ึงตองมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องดวย ครูจึงควรสนใจติดตามรับการอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ ท่ีจะชวยสงเสริม
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพของตน กลุมเปาหมายนี้ นับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึน 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดข้ึนรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีผูทํางานแลวควร
ไดรับสาระเนื้อหาใหม ๆ เพ่ือยกระดับความรูความสามารถในการประกอบอาชีพของตนตลอดเวลา 
     1.2.5 ประชาชนท่ัวไป ประชาชนโดยท่ัวไปถือเปนกลุมเปาหมายสําคัญของการ
จัดการศึกษาดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหสมาชิกของสังคมไดมีโอกาสเรียนรูสิ่งแปลกใหมท่ีเปนประโยชนสําหรับ
การเปนพลเมืองท่ีดีและการเพ่ิมพูนความคิดความอานของตนอยางตอเนื่อง การจัดการศึกษาลักษณะนี้
ถือเปนสวนเสริมจากการท่ีประชาชนไดเรียนรูจากสื่อมวลชน จากกลุมคนใกลชิด การจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชนอาจทําโดยผานสื่อตาง ๆ ไดหลากหลาย แตยอมเปนไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของประชากรให
รูเทาทันสถานการณท่ีเปลี่ยนไป และปรับตนเองกับความเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม การจัดการ
ศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายกลุมนี้มักเปนการจัดการศึกษาเสริมในรูปการศึกษาตามอัธยาศัยเปนหลัก 
เนื่องจากเปาหมายของการศึกษามีหลากหลาย ผูนําชุมชนและทองถ่ินพึงมีบทบาทในการสํารวจ
กลุมเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมาย และรวมสนับสนุนให
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถจัดบริการการศึกษาแกกลุมเปาหมายใหครบถวนและเกิดประโยชนได
จริง 
   2. องคประกอบของการจัดการศึกษา 
    องคประกอบสําคัญของการจัดการศึกษามี 8 องคประกอบ ไดแก 
    2.1 สาระเนื้อหาในการศึกษา ในกรณีท่ีมีการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ 
ผูจัดการศึกษามักจัดทําหลักสูตรเปนตัวกําหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหลานี้อาจเปนหลักสูตรกลางท่ีใช
สําหรับการศึกษาแตละระดับ แตขณะเดียวกันก็ควรเปดโอกาสใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัด
เนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินไดดวย เนื้อหาสาระในการศึกษานั้นควรทันสมัย ทันตอเหตุการณ 
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ท้ังนี้ครู
ตองทบทวนเนื้อหาสาระท่ีตนสอนเพ่ือปรับแกไขใหถูกตองทันสมัย และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูเรียน 
หากเห็นวาเนื้อหาผิดพลาดหรือลาสมัย ควรแจงผูบริหารใหทราบ 
    2.2 ครู ผูสอน หรือผูใหการเรียนรู ผูถายทอดเนื้อหาสาระไดแกครูและอาจารย 
ซ่ึงถือเปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหลานี้ตองไดรับการศึกษาอบรมมาท้ังในดานเนื้อหาและ
วิธีการถายทอด เพ่ือใหสามารถถายทอดความรูและสาระวิชาท่ีเปนประโยชนตอผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เง่ือนไขสําคัญประการหนึ่งสําหรับครูและอาจารยคือตองมีความตื่นตัวอยูเสมอในการ
ติดตามเรียนรูเนื้อหาวิชาการวิชาชีพใหม ๆ และวิทยาการดานการเรียนการสอน ตลอดเวลา บางกรณี
ตองมีการศึกษาคนควาวิจัยเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม ๆ ดวย อนึ่ง ครูและอาจารยตองพัฒนา
ความสามารถในการประยุกตสาระเนื้อหาและองคความรูใหมใหเหมาะสมกับผูเรยีนแตละกลุม 
    2.3 สื่อและอุปกรณสําหรับการศึกษา สื่อและอุปกรณตาง ๆ เชน อาคาร สถานท่ี 
โตะ เกาอ้ี กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณท่ีทันสมัยท่ีมีราคาแพง
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ท้ังหลาย เชน อุปกรณในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร เครื่องคอมพิวเตอร เหลานี้ สื่อและอุปกรณ
เหลานี้เปนสวนประกอบท่ีจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา ครูและผูบริหารสถานศึกษาจึงมีหนาท่ี
รับผิดชอบ ดูแลใหสิ่งเหลานี้มีอยางเพียงพอ อยูในสภาพใชงานได และใชสื่อเหลานี้เปนสวนชวยให
เกิดการถายทอดเนื้อหาความรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูท่ีมีคุณภาพตองสามารถผลิต
และพัฒนาสื่อและอุปกรณการศึกษาสําหรับการสอนของตนดวย 
    2.4 รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การศึกษายุคใหมนั้นมีความแตกตางไปจาก
การศึกษายุคกอนซ่ึงเนนท่ีตัวครู ระบบการศึกษายุคใหมเนนความสําคัญท่ีตัวผูเรียน ดังนั้น รูปแบบ
วิธีการเรียนการสอนใหมจึงแตกตางไปจากเดิม จึงเกิดคําวา “ปฏิรูปการเรียนรู” ซ่ึงนําไปสู
กระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เชน การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การนําชมนอกสถานท่ีเรียน การใชอุปกรณเครื่องมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม ๆ นี้ 
ผูสอนพึงระมัดระวังเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมผูเรียนแตละกลุม และจําเปนตองใชความคิดสรางสรรค
ประกอบกับการทําความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียนของตน 
    2.5 ผูบริหารและบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษา ในการจัดการศึกษา ยัง
มีผู ท่ีรับผิดชอบท่ีอาจไมไดเปนผูถายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ไดแก ผูบริหารซ่ึงมีหนาท่ีจัด
การศึกษาท่ีตนรับผิดชอบใหเปนไปโดยเรียบรอย นําไปสูเปาหมายท่ีตองการ และยังจําเปนตองมี
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนรวมดวย เชน เจาหนาท่ีธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย 
รวมท้ังฝายสนับสนนุอ่ืน ๆ 
    2.6 เงินทุนสนับสนุน การจัดการศึกษาเปนเรื่องของการลงทุนซึ่งผู ลงทุนอาจ
เปนรัฐบาลในฐานะผูรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ผูปกครอง ผูเรียน ชุมชน เปนตน เงินทุน
เหลานี้เปนองคประกอบสําคัญท่ีชวยใหการจัดการศึกษาเกิดผลตามเปาหมาย 
    2.7 สถานท่ีศึกษาและบรรยากาศแวดลอม การจัดการศึกษาในระบบท่ียังตอง
อาศัยชั้นเรียนยังเปนสิ่งจําเปน ดังนั้นอาคารสถานท่ี หองเรียน และบรรยากาศแวดลอมท่ีใชในการจัด
การศึกษาจึงเปนสวนท่ีขาดไมได ถึงแมจะมีการจัดการศึกษาโดยใชสื่อทางไกลก็ตาม ก็ยังตองมีสถานท่ี
สําหรับการบริหารจัดการ การผลิตและถายทอดสื่อ หรือการทํางานของบุคลากรท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ี
ยังตองใชอาคารเปนสถานท่ีสําหรับจัดการเรียนการสอน สิ่งท่ีผูบริหารและผูจัดการศึกษาตองสนใจ
ดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดลอมท่ีเอ้ือการเรียนรู สวนครูก็
ตองรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเหมาะสม หากจําเปนตองใชงบประมาณปรับปรุงก็
ควรแจงผูบริหารใหชวยดําเนินการ 
    2.8 ผูเรียน ผูเรียนหรือผูศึกษาถือเปนองคประกอบท่ีจําเปนท่ีสุดของการจัด
การศึกษา เพราะผูเรียนคือผูรับการศึกษา และเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยน
ความรูและพฤติกรรมของผูเรียนเปนดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึง
ครอบคลุมข้ันตอนท่ีเก่ียวกับการเรียนรูของผูเรียน ตั้งแตการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรู การ
ใหการศึกษาอบรม การประเมิน และการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตอเนื่อง ดวยเหตุนี้เปาหมายการจัด
การศึกษาในภาพรวมจึงมิไดจํากัดวงแคบเฉพาะในสถานท่ี แตมุงท่ีตัวผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีปรัชญา
พ้ืนฐานสําคัญ คือ “ทุกคนตองเปนสวนสําคัญของการจัดการศึกษา และการศึกษาตองจัดสําหรับคน    
ทุกคน” 
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   3. ดัชนีช้ีวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา 
    ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้น เนนท่ีคุณภาพของผลผลิตของกระบวนการ
ศึกษาเปนหลัก สวนปริมาณเปนปจจัยรอง กลาวคือ การจัดการศึกษาตองมุงถึงเปาหมายท่ีตั้งไวในเชิง
คุณภาพเปนเกณฑ โดยมีดัชนีชี้วัดบางประการ ดังตอไปนี ้
    3.1 คุณภาพของผู เรียน คุณภาพของผู เรียนถือวาเปนผลท่ีเกิดจากการจัด
การศึกษา คําวา "คุณภาพของผูเรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายดาน ไมวาจะเปนดานความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และพฤติกรรม ดัชนีชี้วัดคุณภาพของผูเรียนซ่ึงจะใชวัดผล
การจัดการศึกษาตองเปนผลทางตรงหรือทางออมท่ีมาจากการจัดการศึกษา ไมใชผลบังเอิญหรือผลท่ี
ไมเก่ียวเนื่องกัน เชน สถานศึกษาอาจสอนไมดี แตนักเรียนทําคะแนนผลสอบไดดีเพราะไปรับการสอน
พิเศษ หรือผูปกครองกวดขันดูแลและสั่งสอนเพ่ิมเติม ในแงคุณภาพของผูเรียน ครูควรกําหนด
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (วัตถุประสงคท่ีวัดไดจริง) ท่ีมุงใหเกิดข้ึน อันเปนผลจากการจัดการเรียน
การสอนของครู และประเมินวัตถุประสงคดังกลาวเพ่ือวัดประสิทธิภาพของวิธีการสอนของตน 
    3.2 คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของการจัดการเรียน การสอน
ข้ึนกับปจจัยหลายประการซ่ึงเปนปจจัยชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เชน คุณภาพของครู 
สภาพแวดลอม รูปแบบและระบบการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู เปนตน 
ปจจัยเหลานี้ถือเปนสวนหนึ่งท่ีนํามากําหนดเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได ครูตองถือ
วาการพัฒนาคุณภาพของการสอนนั้น เปนความทาทายของอาชีพครู และตองไมหยุดยั้งในการ
ปรับปรุงคุณภาพดังกลาว ท้ังโดยการคนคิดเองหรือการเขารับการอบรมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอศิษย
ของตน 
    3.3 ความคุมคาในการจัดการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาตองใชจาย ความ
คุมคาจึงถือเปนดัชนีชี้วัดการจัดการศึกษาดวย คําวาความคุมคานี้มิไดหมายถึงการประหยัดดาน
งบประมาณแตเพียงอยางเดียว แตหมายความวา คาใชจายเพ่ือการศึกษานั้นใหผลคุมกับการลงทุน
หรือไม บอยครั้งเราพบวา คาใชจายการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกวาการจัดการศึกษา
นอกระบบ แตตองถือวาคุมคาเพราะผูเรียนมีโอกาสไดรวมในสังคม มีเพ่ือน มีผูใหคําแนะนําปรึกษา
ดาน    ตาง ๆ แตในทางตรงกันขาม หากพบวาการจัดการศึกษาในชั้นเรียนนําไปสูการติดยาเสพยติด 
การม่ัวสุมทางเพศ ความเสื่อมทางศีลธรรม หรือความไมปลอดภัยตอสุขภาพและชีวิต ก็ตองถือวาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสรางผลดังกลาวไมคุมคา และหากการศึกษาของท้ังระบบโรงเรียน
นําไปสูสภาวะอันไมพึงปรารถนานัปประการ ก็จําเปนท่ีผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาหรือผูสนับสนุน
คาใชจายเพ่ือการศึกษาตองทบทวนแกไขโดยเร็ว 
    3.4 ผลลพัธของการจัดการศึกษา ผลลัพธหรือผลสะทอน หมายถึง ผลตอเนื่องท่ี
เกิดจากการจัดการศึกษา เชน นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจําจังหวัดแหงหนึ่งไดคะแนน
ระดับดี ถือเปนสวนหนึ่งของคุณภาพผูเรียน สวนนักเรียนจากโรงเรียนนี้สามารถสอบเขามหาวิทยาลัย
ท่ีมีชื่อเสียงไดเปนจํานวนมาก ถือเปนผลลัพธของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้ และการท่ีศิษยเกา
ของโรงเรียนไปประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเปนผลลัพธตอเนื่องกันไป สวนผลลัพธของ
การจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศหนึ่ง ก็พิจารณาไดจากความเจริญของประเทศ สภาพปญหา
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ภายในประเทศ หรือความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงเปนผลลัพธสวนหนึ่งอันเกิดจาก
คุณภาพของประชากรท่ีไดรับการศึกษาของประเทศ เปนตน 
   สรุปไดวา การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มี
การเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน สงเสริมอัตลักษณ
โดดเดนของสถานศึกษา และมาตรการสงเสริม มีเปาหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคคล 
สังคม   รางกาย สติปญญา คุณธรรม ความคิด จิตสํานึก ความรับผิดชอบ โดยการจัดการศึกษา  มี
องคประกอบท่ีสําคัญ 8 ประการคือ หลักสูตร, ครูผูสอน, สื่อและอุปกรณการศึกษา, รูปแบบและ
วิธีการสอน, ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา, เงินทุนสนับสนุน, สถานท่ีและบรรยากาศแวดลอม, 
ผูเรียน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้น เนนท่ีคุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษา
เปนหลัก 
 2.2.2 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, หนา 2-6) ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทาง    
การจัดการศึกษาของชาติไวในหมวดท่ี 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษาจะกลาวถึงหลักการสําคัญของ   
การจัดกระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 22) ซ่ึงรวมถึงจุดมุงหมายและสาระเนื้อหาของหลักสูตร 
(มาตรา 23 และ 27) กระบวนการจัดการ (มาตรา 24) และการประเมินผล (มาตรา 25) องคกรท่ี
จัดทําหลักสูตร (มาตรา 26) และเง่ือนไขของความสําเร็จอ่ืน ๆ 
  มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  มาตรา 22 ไมไดกลาวโดยตรงวา ตองยึดหลักนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการ
สอนเพราะอาจจะสรางปญหาเชิงกฎหมายในการบังคับใช และการตีความ นอกจากนั้นในปรัชญา 
การเรียนการสอนควรหลีกเลี่ยงแนวคิดแบบสุดโดงท่ีแยกข้ัวระหวางการเรียนของนักเรียนและการ
สอนของครูมาตรา 22 จึงกลาวอยางเปนกลางๆ ไวโดย"ถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด" 
  มาตรา 23 การจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้ 
  (1) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติและสังคมโลกรวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (2) ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจและ
ประสบการณเรื่องการจัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลยั่งยืน 
  (3) ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการ
ประยุกตใช ภูมิปญญา 
  (4) ความรูทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
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  (5) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  มาตรา 23 กลาวถึงเนื้อหาสาระหรือทิศทางของเนื้อหาสาระของหลักสูตรโดยท่ัวไป แต
อาจจะเนนมาทางหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานมากหนอย โดยเฉพาะการแบงกลุมการเรียนรูเปน        
5 กลุม ตามวรรคหนึ่งถึงวรรคหาของมาตรา 23 ในขอเท็จจริงการกําหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
จะตองพิจารณาระดับการศึกษาประเภทของการศึกษา และความถนัดสวนบุคคลมาประกอบดวย
การศึกษาระดับท่ีสูงข้ึนไปยอมจัดหลักสูตรท่ีเนนสาขาวิชาและสาขาวิชาเฉพาะมากยิ่งข้ึน แตถาเปน
หลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานก็ควรจะตองมีองคประกอบท่ีเรียกวา หลักสูตรแกนกลางท่ีเนนตัวรวม หรือ
คานิยมรวม (Core Values) ระดับชาติ และจะตองมีหลักสูตรท่ีสะทอนปญหา และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินดวยมาตรา 23 จึงเปนการวางหลักการท่ัวไป สวนความแตกตางในแตละระดับจะ
นําไปกลาวไวในมาตรา 27 
  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต 
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
  (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําไดคิดเปนทํา
เปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
  (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน  สมดุล
กัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
  (5)  สงเสริม สนับสนุน ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัย 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ ผูสอน และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 
  (6) จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ   บิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพมาตรา 24 
กลาวถึงกระบวนการเรียนรูท่ีจะตองดําเนินการแนวทาง 6 ประการ หรือเทาท่ีจะสามารถดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสมของสถานการณและลักษณะของวิชา 
  มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการแหลงขอมูลและแหลงการเรียนรูอ่ืน
อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
  มาตรานี้จะชวยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึงรวมความถึงการศึกษาตอเนื่องใน 
ความหมายเดิมของระบบการศึกษานอกโรงเรียน ฉะนั้น การจัดตั้งแหลงการเรียนรู (ตอเนื่อง) จึง
กระทําไดในชุมชนตาง ๆ 
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  มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา 
  ใหสถานศึกษาใชวิธีการท่ีหลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ และใหนํา
ผลการประเมินผูเรียนตามวรรคหนึ่งมาใชประกอบการพิจารณาดวย 
  มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ 
  ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง
ในสวนท่ีเก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือ
เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาตรา 27 กําหนดผูรับผิดชอบจัดทํา
หลักสูตรไวเปน 2 ระดับระดับชาติใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง 
สวนระดับทองถ่ินใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทําสาระหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทองถ่ิน การจัดทําหลักสูตร
ของสองสวนนี้เปนการเสริมซ่ึงกันและกันการสอนหลักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางนั้นสามารถนําเอา
เนื้อหาสาระของทองถ่ินเขามาเปนสวนประกอบไดเสมอไมวาจะเปนวิชาประวัติศาสตร ท่ีมุงหมายให
นักเรียนเขาใจประวัติความเปนมาของชุมชนของตนเองและของชาติ หรือการสอนวิชาชีพก็จะ
สามารถนําขอมูลอาชีพในทองถ่ินมาเปนวัตถุดิบของการเรียนการสอนจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลาง "เพ่ือความเปนไทย" นั้น ก็หมายถึงความเปนไทยในลักษณะท่ีมีเอกลักษณจากชาติอ่ืน
ฉะนั้นความเปนไทยในความหมายนี้รวมถึง วัฒนธรรมทองถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินทุก ๆ แหงท่ีปรากฏใน
อาณาจักรไทยปจจุบนั 
  มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมท้ังหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ตองมีลักษณะหลากหลายท้ังนี้ ใหจัดตามความเหมาะสม
ของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ 
  สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลท้ัง
ดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมาย
เฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควาวิจัย เพ่ือพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 
  มาตรา 28 กลาวถึงหลักสูตรระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลายตามวรรคหนึ่ง ตอง
มีความสมดุลตามวรรคสอง และหลักสูตรอุดมศึกษา ตองมีลักษณะตามวรรคสาม 
  มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืนสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัดเลือกสรรภูมิปญหาและความ
ตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
  มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ังการ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
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  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาของ
ชาติไวในหมวดท่ี 4 ตั้งแตมาตรา 22 ถึงมาตรา 30 ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  1.  การจัดการศึกษาตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ประสบการณการเรียนรูยึดหลักดังนี ้
   1.1 ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้นจึงตองจัดสภาวะ
แวดลอมบรรยากาศรวมท้ังแหลงเรียนรูตาง ๆ ใหหลากหลาย เพ่ือเอ้ือตอความสามารถของแตละ
บุคคลเพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติท่ีสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ เหมาะแก
วัย และศักยภาพของผูเรียน เพ่ือใหการเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีและเปนการเรียนรูกันและ
กัน อันกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ เพ่ือการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองชุมชน สังคม
และประเทศชาติ โดยการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองบุคคล ชุมชน และ
ทุกสวนของสังคม 
   1.2 ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด การเรียนการสอนมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปน
สําคัญ จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน มีนิสัยรักการ
เรียนรู และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  2. มุงปลูกฝงและสรางลักษณะท่ีพึงประสงคใหกับผูเรียน โดยเนนความรู คุณธรรม 
คานิยมท่ีดีงามและบูรณาการความรูในเรื่อง ๆ อยางสมดุล รวมท้ังการฝกทักษะและกระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญ สถานการณ และการประยุกตใชความรูโดยใหผูเรียนมีความรูและประสบการณ
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้
   2.1 ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ชุมชน 
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
   2.2 ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจ

และประสบการณ 3 7เ37รื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
   2.3 ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการรูจัก
ประยุกตใชภูมิปญญา 
   2.4 ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 
   2.5 ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
  3.  กระบวนการเรียนรู ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดแนวทาง   ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
   3.1 จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
   3.2  ใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการ
ประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
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   3.3 จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิด
เปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 
   3.4 จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน
สมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
   3.5 สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม           สื่อ
การเรียนและอํานวยความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใช
งานวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
   3.6 ผู เรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตาง ๆ 
   3.7 การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ   บิดา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  4. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู 
   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดบทบาทในการสงเสริมการเรียนรู
ของรัฐ และสถานศึกษา ดังนี ้
   4.1 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงเรียนรูอยาง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
   4.2 ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ 
   4.3 ใหสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนท่ีเก่ียวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
   4.4 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแตละ
ระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ท้ังท่ีเปนวิชาการ วิชาชีพ ตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดี และความรับผิดชอบตอ
สังคม 
   4.5 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนให   
มีการเปลีย่นแปลงประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 
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   4.6 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพรวมท้ัง การ
สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในแตละ        ระดับ
การศึกษา 
  5. การประเมินผลการเรียนรู 
   ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดระบุถึงวิธีการประเมินผลการจัด       การ
เรียนรูไววาใหสถานศึกษาจัดการประเมินผลผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน      ความ
ประพฤติ  การสั ง เกตพฤติกรรมการเรียน การร วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู ไปใน       
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา นอกจากนั้น    
การประเมินผลผูเรียนยังตองเก่ียวของกับหลักการสําคัญคือ  
   5.1 ใชวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผูเรียน 
   5.2 ใชวิธีการหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ 
   5.3 ใชวิธีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
   5.4 มุงการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาทําการประเมินผลภายในทุกป และ
รายงานผลการประเมินตอตนสังกัดและสาธารณชน 
   5.5 สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ทุก 5 ป 
   สรุปไดวา พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษาของชาติไวในหมวดท่ี 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา กลาวถึงหลักการสําคัญของการจัด
กระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 22) ซ่ึงรวมถึงจุดมุงหมาย และสาระเนื้อหาของหลักสูตร (มาตรา 
23 และ 27) กระบวนการจัดการ (มาตรา 24) และการประเมินผล (มาตรา 25) องคกรท่ีจัดทํา
หลักสูตร (มาตรา 26) และเง่ือนไขของความสําเร็จอ่ืน ๆ ท้ังดานวิชาการและดานวิชาชีพ 
 2.2.3 การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 - 2561) 
  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษ
ท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561), 2552) การเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็ว กวางขวาง 
และรุนแรงกวาท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตมากมายนัก การเปลี่ยนแปลงนี้เปนไปทุกดาน ไมวาจะเปนดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือเทคโนโลยี ซ่ึงหมายความวาพัฒนาการทางวิทยาการ และเนื้อหาสาระ
ความรู ท่ีจําเปนไดเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จากอีกมุมหนึ่ง การปรับเปลี่ยนปจจัย
องคประกอบของการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกขางตนกลับไม
สอดคลองกันกับประเทศของเรา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาภาครัฐ ท้ังนี้เพราะการจัดการศึกษาดังท่ี
เปนอยูมักทําเปนระบบท่ีคอนขางตายตัว ดําเนินการในรูปองคการขนาดใหญ มีกฎระเบียบมากมาย 
คนทํางานในระบบคุนเคยกับระบบและกระบวนการท่ีเปนอยู ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ระบบการจัดการศึกษา
ไมสามารถตอบสนองความตองการในการพัฒนาคุณภาพของประชากรยุคใหมได เพราะระบบเกา
ยอมมุงผลิตประชากรตามเปาหมายเดิม และระบบเดิมซ่ึงเหมาะกับการผลิตเปาหมายเกายอมไม
พรอมจะผลิตประชากรรุนใหมตามเปาหมายใหมได ความไมสอดคลองเชนนี้ กอใหเกิดปญหามากมาย 
ซ่ึงมีหลักฐานปรากฏเปนรูปธรรม เชน การศึกษาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของเยาวชนไทยอยู
ในระดับต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เปนตน จึงจําเปนตองปรับการจัดการศึกษาเสียใหม
เนื่องจากองคประกอบในการจัดการศึกษามีมากมายหลายประการท่ีเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน การปรับ
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การจัดการศึกษาจึงตองกระทบตอทุกปจจัยดังกลาว และหากตองการเห็นผลเร็ว การปรับเปลี่ยนเชน
วานี้ตองกระทําในระยะเวลารวดเร็วและครอบคลุมดวย เพ่ือใหเกิดผลประจักษไดทันการณ ดังนั้น 
การเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาแบบเกาท่ีลาสมัยใหกลายเปนระบบใหมท่ีทันสมัยจึงไมอาจกระทํา
แบบคอยเปนคอยไปได ตองดําเนินการอยางรวดเร็วและครอบคลุม นั่นคือความจําเปนท่ีตองมีการ
ปฏิรูปการศึกษา 
  ความจําเปนในการปฏิรูปการศึกษาเชนนี้ เลี่ยงไมไดท่ีจะกอภาระตอครูซ่ึงเคยชินกับ
ระบบเดิมและการสอนแบบเดิม ครูจึงเปนเง่ือนไขความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา และครูตองเรง
ทําความเขาใจกับการศึกษาแนวใหมท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพ่ือปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนของตน
ใหเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน 
  สิ่งที่ผูนําชุมชนและทองถิ่นตองมีสวนรวมอยางสําคัญ คือ กํากับสงเสริมสนับสนุนให
การปฏิรูปการศึกษาเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ตองเขาใจวาการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องยาก 
ไมอาจเกิดผลไดทันทวงที เพราะผูท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงยอมไมปรารถนาปรับเปลี่ยน
มากนัก แตการไมปรับเปลี่ยนเปนการลิดรอนโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังมวล 
และเพ่ือใหเกิดผลจึงตองอาศัยแรงกดดันและสนับสนุนจากผูนําชุมชนและทองถ่ิน 
  1. ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาเปนกระบวนการท่ีจงใจสราง
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาทุกดานท่ีเปนอยู เพ่ือใหสามารถนําไปสูผลผลิตคุณภาพหรือ
เปาหมายของการศึกษาไดตามท่ีประสงค การดําเนินการเชนนี้จึงไมใชการเปลี่ยนแปลงธรรมดา แตตอง
เปลี่ยนแปลงทุกดานอยางรวดเร็ว มีแผนดําเนินการ และมีการผลักดันอยางจริงจังเพ่ือใหเกิดผลอยาง
จริงจัง จําเปนตองปฏิรูปการศึกษาดานตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1 ปฏิรูปการเรียนรู เปนการปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการจัดการเรียน      การ
สอน หรือวิธีการถายทอดความรู เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ สามารถพัฒนาทักษะ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไดสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา เหตุผลท่ีตองปฏิรูปการเรียนรู
นั้น ไมเพียงเพราะวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเปนอยูถูกวิพากษและพิสูจนวาไมทําใหผูเรียน “คิดเปน ทํา
เปน” เทานั้น แตยังเกิดจากการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ซ่ึงทําใหวิธีการเดิมไม
เหมาะสมตามไปดวย การปฏิรูปการเรียนรูจึงเปนการนํารูปแบบวิธีการใหมๆท่ีกระตุนสงเสริมให
ผูเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน สนใจใครเรียน และใชศักยภาพของตนมาชวยคิดคนเพ่ือแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง จึงเปนเหตุผลทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครูอาจารย การ
ปรับเปลี่ยนเชนนี้ มิใชเรื่องงาย เพราะเก่ียวเนื่องถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทักษะและความเคยชินแต
เดิม ไปสูทัศนคติและทักษะท่ีไมคุนเคย ท้ังผูสอนและผูเรียนดวย การปรับเปลี่ยนเชนนี้จึงถือวาเปน
การปฏิรูปอยางหนึง่ในการจัดการศึกษา 
   1.2 โครงสรางและระบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของรัฐกระทําโดยองคการ
ขนาดใหญท่ีเรียกวาระบบราชการ ประกอบดวยหนวยงานขนาดใหญท่ีจางงานคนจํานวนมาก มี
หนวยงานยอยมากมาย มีกฎเกณฑและระเบียบท่ีสลับซับซอน มีสายการบังคับบัญชายาว                 
มีกระบวนการข้ันตอนในการทํางานยุงยาก โครงสรางเชนนี้ทําใหเกิดความลาชา ขาดความคลองตัว 
และทําลายความคิดสรางสรรคของคนในระบบ ดังนั้น หากมุงสูการจัดการศึกษาแนวใหมท่ีตองการ      
ความถูกตองรวดเร็ว และเนนประโยชนของผูเรียนอยางแทจริง จําเปนตองปฏิรูปโครงสรางและระบบ
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การบริหารจัดการท่ีเปนอยูตามไปดวย โดยยอมรับความจริงวาการปฏิรูปโครงสรางและระบบ
บริหารงานเชนนี้เปนเรื่องยาก เพราะสงผลกระทบไมเพียงตอความเคยชินในการทํางาน แตกระทบตอ
ทัศนคติ ฐานะตําแหนง และผลประโยชนท่ีติดพันกันกับฐานะตําแหนงดวย อยางไรก็ดี หากไมปฏิรูป
โครงสรางการบริหารจัดการ ก็ไมสามารถผลักดันการปฏิรูปดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาให
เกิดผล  ตามเปาประสงคใหมได 
   1.3 การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู ครูเปนปจจัยสําคัญของการจัดการศึกษา 
เพราะเปนบุคคลใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุดในกระบวนการเรียนการสอน การจัดการศึกษาจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์เพียงใด และผลผลิตของการศึกษาจะมีคุณภาพเพียงใดนั้น ยอมข้ึนกับคุณภาพของครูเปน
สําคัญ คุณภาพดังกลาวนี้อยูท่ีกระบวนการผลิตและพัฒนาครูเปนหลัก ในสวนของการผลิตครูนั้น ตอง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในการสรางครูท่ีมีคุณภาพออกมาสูสังคม เม่ือสังคมเปลี่ยนไป 
เปาหมายผลผลิตทางการศึกษาท่ีพึงประสงคตองเปลี่ยนไป ทําใหมีความจําเปนตองปรับปรุง
กระบวนการผลิตครูและสถาบันผลิตครูเพ่ือใหไดครูท่ีพึงประสงค ไมเพียงเทานั้น การท่ีวิทยาการและ
เนื้อหาสาระความรูตาง ๆ ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับปรุง
กระบวนการ พัฒนาครูใหสอดคลองกันไปดวย 
   1.4 การปฏิรูปผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษานอกจากครูแลว ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาก็จําเปนตองไดรับการปรับเปลี่ยนตามไปดวย การปรับเปลี่ยนนี้เก่ียวของกับ
ทัศนคติ ความรูความสามารถ ทักษะในการทํางาน และความสามารถดานเทคนิควิทยาการท่ี
เก่ียวของดวย การจัดระบบและกระบวนการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงเปนผูกํากับ
และสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จึงถือเปนภาระเรงดวนท่ีจะตองปฏิรูปเพ่ือใหกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาปรับเปลี่ยนไปท้ังกระบวนการ 
   1.5 การปฏิรูปสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาสมัยใหมตองอาศัยพ่ึงพา
สื่อและเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาและเอ้ือตอการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไดสะดวกกวาท่ีเคยเปน 
ดังนั้นการรูจักเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีใหมๆในการจัดการศึกษายอมนําไปสูประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึง
สงผลใหผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาตองหันมาทบทวนการใชสื่อ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เม่ือทบทวนแลว หากจะใหเกิดผลอยางแทจริงก็จําตองปฏิรูปการใชสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม พรอมกันนั้นก็ตองพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใช
ประโยชนจากสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาดวย 
  2. หลักการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษานั้นมิใชเปนไปตามอําเภอใจ และมิใช
เลือกปฏิรูปเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไมพิจารณาเรื่องอ่ืนประกอบกันดวย สิ่งท่ีตองคํานึงถึงคือการปฏิรูป
การศึกษาไมไดหมายความวาจะเปนการลอกเลียนเอาแบบอยางจากประเทศอ่ืนหรือองคการอ่ืนมาถือ
ใชไดทันที เพราะการจัดการศึกษานั้นมิไดกระทําในสภาพแวดลอมหรือบริบทเดียวกัน แตละสังคม แต
ละวัฒนธรรมลวนมีปจจัยแวดลอมท่ีมีสวนสนับสนุนและถวงรั้งขัดขวางการจัดการศึกษาตางกันไป การ
ปฏิรูปการศึกษาจึงตองการผูนําท่ีสามารถประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความจําเปนของ
ตน อยางไรก็ดี การปฏิรูปการศึกษาท่ีเปนอยูในประเทศตาง ๆ และในประเทศไทยมีหลักการใหญ ๆ 
ท่ีเห็นพองตองกันวาสงผลดีตอการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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   2.1 หลักการมีสวนรวม หลักการนี้ถือวาการรวมคิดรวมทําของบุคคลทุกฝายท่ี
เก่ียวของเปนพลังสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพผูท่ีมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาประกอบดวย ผูจัดการศึกษาโดยตรง (ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา) ผูสนับสนุน
การจัดการศึกษา (หนวยจัดสรรงบประมาณ หนวยนโยบายทางการศึกษา รัฐบาล ผูทรงคุณวุฒิ) ผูรับ
ผลจากการจัดการศึกษา (ผูเรียน พอแม ผูปกครอง ชุมชน ผูจางงาน และสังคม) รวมทั้งผูประเมินผล     
(ผูประเมินผลภายนอก ผูตรวจสอบ ผูตรวจราชการ) บุคคลเหลานี้ลวนมีบทบาทเก่ียวของท้ังสิ้น 
สมควรเขารวมในการจัดการศึกษาในข้ันตอนตาง ๆท่ีเหมาะสม ตามหลักการนี้ การปฏิรูปการศึกษา
ยอมไมเกิดผลจริง หากผูนําปฏิรูปไมสนใจความคิดเห็นของผูเก่ียวของ และไมนําทุกฝายท่ีเก่ียวของ
เขามารวมดําเนินการ โดยเฉพาะในชวงท่ีจําเปนตองผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางมาก ในเรื่องการมีสวนรวมนี้ ครูตองปรับตนเองใหคุนเคยกับ
การมีบุคคลอื่น เชน ผูปกครอง ผูประเมิน ตัวแทนชุมชนหรือทองถิ่นเขามาเก่ียวของ ท้ังท่ีบุคคล
เหลานี้อาจไมเคยแสดงความสนใจเรื่องการจัดการศึกษามากอนก็ได 
   2.2 หลักการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการแบบเดิมเนนระบบการบังคับบัญชา
ตามสายงานโดยรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลาง ไมเปดโอกาสใหผูรับผิดชอบระดับลางซ่ึงเปนผูปฏิบัติจริงมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น ใชดุลยพินิจ และตัดสินใจใหเหมาะสมกับสถานการณ ผลท่ีเกิดข้ึนคือ การ
แกปญหาหรือการตัดสินใจตรงจุดท่ีเปนปญหาเกิดข้ึนชา ไมมีใครกลาตัดสินใจ ติดกฎระเบียบหรือ
คําสั่ง ไมสามารถประยุกตใหตรงกับความตองการแทจริง หลักการกระจายอํานาจจึงใหความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจตัดสินใจลงไปสูผูรับผิดชอบระดับลางใหมากท่ีสุด โดยมีเปาหมายอยูท่ีผลงาน 
นโยบาย และเกณฑปฏิบัติท่ีชัดเจน แตก็เปดชองไวใหผูปฏิบัติสามารถเลือกเสนทางและวิธีการปฏิบัติ
ไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ ตัวอยางเชน การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา (การบริหาร
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและพัสดุ และการบริหารท่ัวไป) ใหเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา โดยสวนกลางเปนผูกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรฐานและเกณฑท่ี
ชัดเจน แตไมแจกแจงวิธีการหรือข้ันตอนการทํางานมากจนเกินไป 
   2.3 หลักความคลองตัวในการบริหาร หลังจากกระจายอํานาจแลว ผูท่ีรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการตองมีความคลองตัวในการดําเนินการของตน ครูเลือกใชวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียน สวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆก็ตองสามารถใชความคิดและดุลยพินิจปฏิบัติงานของตนได
พอสมควร เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมายท่ีกําหนด เชน ครูอาจคิดคนหรือประดิษฐสื่อการ
สอนท่ีแตกตางไปจากคูมือการสอนของตนไดตามท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตาม ความคลองตัวเชนนี้มิใช
ความเปนอิสระท่ีจะทําอะไรก็ได เพราะตองเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานท่ีกําหนด และตองมุงไปสู
ผลงานท่ีมีคุณภาพ การบริหารหรือการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผลดีตกอยูท่ีผูเรียนท่ีเปน
เปาหมายสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา ตามหลักการนี้ ผูบริหารตองมีใจกวางพอที่จะยอมใหครู
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชความคิดริเริ่มสรางสรรคของตนเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของได กลาวอีกนัยหนึ่ง การบริหารแบบเดิมท่ีเนนการสั่งการบังคับบัญชาไมสามารถเปนรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมอีกตอไปแลว 
   2.4 หลักการเนนเปาหมายท่ีผลงานและความรับผิดชอบ การปฏิรูปการศึกษานั้นไม
ตางจากการปฏิรูปอ่ืนๆ ซ่ึงลวนมุงสูเปาหมายผลงานท่ีมีคุณภาพเปนสําคัญ หลักการนี้ใหความสําคัญ
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กับผลงานท่ีกําหนดมากกวาข้ันตอน กฎระเบียบหรือกระบวนวิธีการทํางาน กลาว คือ หากการจัด
การศึกษาเปนไปเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความเขาใจวิชาคณิตศาสตร ครูก็ยอมเลือกใชวิธีการ   ตาง ๆ 
ไดตราบใดที่วิธีการนั ้นนําไปสู วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ในอดีตท่ีผานมา ผูปฏิบัติงานมักติดกับกรอบ
รูปแบบวิธีการทํางานจนไมสามารถปรับรูปแบบวิธีการใหเหมาะกับกลุมผูเรียนแตละกลุมหรือผูเรียน
แตละคนได ตัวอยาง เชน ครูคณิตศาสตรบางคนอาจทําตามข้ันตอนของคูมือการสอนคณิตศาสตร แต
นักเรียนไมสามารถทําโจทยคณิตศาสตรได ซ่ึงตางจากการจัดการศึกษาท่ีเนนผลงาน ครูคณิตศาสตร
อาจใหนักเรียนทํากิจกรรมหลากหลายท่ีลวนชวยใหสามารถคิดเลขเปน ถูกตอง รวดเร็ว และ
สนุกสนาน โดยไมจําตองทําตามข้ันตอนของคูมือคณิตศาสตร ตามหลักการเนนเปาหมายอยูท่ีผลงาน
เชนนี้ เราสามารถวัดความสามารถของครูไดจากผลงานคือคุณภาพของนักเรียนแทนท่ีจะวัดจาก
ผลงานท่ีเสนอขอตําแหนงวิชาการ สําหรับผูบริหารก็เชนกัน ตามหลักการนี้ เราวัดคุณภาพของ
ผูบริหารท่ีผลงาน (โรงเรียนดี นักเรียนเกงไดมาตรฐาน) มากกวาการทํางานตามกฎระเบียบแตไมมี
ผลงานท่ีกลาวอางได สิ่งท่ีสําคัญคือ เม่ือยึดหลักการเนนผลงานแลว เราก็สามารถหาความรับผิดชอบ
จากผูท่ีมีสวนรวมใน การจัดการศึกษาได จึงตองกําหนดเปาหมายผลงานท่ีชัดเจนและยอมรับรวมกัน
ระหวางผูปฏิบัติงานกับ ผูประเมินผลงาน ท้ังนี้ ผูบริหารจําเปนตองประสานจัดทําเปาหมายผลงาน
และมาตรฐานการทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และใชเปาหมายดังกลาวเปนสิ่งท่ีใชวัด
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
   2.5 หลักเอกภาพในดานนโยบาย และความหลากหลายในการปฏิบัติ หลักการนี้
สงเสริมหลักการอ่ืน ๆ ขางตน คือใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายซ่ึงชี้เปาหมาย ทิศทาง หรือ
จุดเนนของการจัดการศึกษา แตขณะเดียวกันก็ยอมรับความแตกตางของสถานศึกษา สภาพแวดลอม 
ตัวบุคคล หรือความพรอมในแตละสถานท่ีหรือกลุมเปาหมาย จึงเปดโอกาสใหผูจัดการศึกษาแตละ
แหงสามารถเลือกทางปฏิบัติหรือวิธีการของตนใหเหมาะสมกับสถานการณได 
  3. ความจําเปนของการปฏิรูปการศึกษา มีเหตุการณหลากหลายท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
ไทย และเปนแรงกดดันใหจําเปนตองปฏิรูปการศึกษา อาจประมวลความจําเปนของการปฏิรูป
การศึกษาไดดังนี้ 
   3.1 พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคมทําใหโลกแคบลง 
เกิดการทาทายท่ีสังคมตองเรงปรับตัวเพ่ือรองรับสิ่งใหม ๆ 
   3.2 ปญหาของระบบการศึกษา การจัดการศึกษาซ่ึงสวนใหญดําเนินการโดย 
หนวยงานภาครัฐยังเนนระบบราชการ เนนการทองจํา ไมสรางสรรค มีกฎระเบียบเครงครัด 
ประชาชนตองรับภาระคาใชจายมาก ขาดความเสมอภาค ไมสงเสริมใหเกิดคุณธรรม หลักสูตรกลางไม
เอ้ือตอความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และไมเอ้ือตอการปฏิบัติอาชีพ ไมนําไปสูเปาหมายของคนรุน
ใหม ระบบบริหารจัดการมีการเมืองแทรกแซงลงมาในหนวยปฏิบัติ 
   3.3 สถานภาพ และคุณภาพครูไมเหมาะสมกับเปาหมายของการจัดการศึกษา ใน
โลกปจจุบัน สาระเนื้อหาลาสมัย และรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนไมสงเสริมใหผูเรียนใชความคิด 
แตเนนการทองจําเปนหลัก 
   3.4 ความจําเปนตองสรางสังคมแหงการเรียนรูซ่ึงเนนการเรียนทุกประเภท    ทุก
ระดับ เนนการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และการเรียนรูตามอัธยาศัย 
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   3.5 การแขงขันในโลกทําใหตองสรางคนรุนใหมท่ีแขงขันกับคนอ่ืนในโลกได 
   3.6 เด็กในโรงเรียนท่ีอยูหางไกลความเจริญ หรืออยูในถ่ินทุรกันดารไดรับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพต่ํา ทําใหขาดโอกาส และไมสามารถแขงขันกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีเมืองได 
  4. วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา การคาดหวังอะไรจากการปฏิรูปการศึกษา   มี
เปาหมายสุดทาย คือ สังคมท่ีเขมแข็งอันประกอบดวยประชากรท่ีมีคุณภาพ แตเปาหมายท่ีเปน
วัตถุประสงคระยะกลางท่ีเปนผลจากความพยายามปฏิรูปการศึกษาอาจแจกแจงไดดังนี ้
   4.1 ความคลองตวัในการบริหารจัดการดานการศึกษา 
   4.2 ครูมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนผูประกอบวิชาชีพชั้นสูง มีความรูความสามารถใน
การถายทอดความรู การฝกอบรมจิตใจและคานิยมท่ีดีแกผูเรียน 
   4.3 ผลผลิตของการศึกษามีคุณภาพ ผูผานการศึกษาเปนนักคิด มีวิสัยทัศนและ
เปาหมายในการดําเนินชีวิต มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีความรู
ทัดเทียมนานาชาติ มีความเปนสากล มีความคลองตัว มีคุณธรรม มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม                
เปนประชาธิปไตย 
   4.4 ประชาชนเปนเจาของและรวมกันดูแลสนับสนุนการศึกษา 
   4.5  สถานศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐานเปนสวนใหญหรือท้ังหมด 
   4.6 มีทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาไดเพียงพอ ใหโอกาส และความเสมอ
ภาคแกผูดอยโอกาสทางการศึกษาท้ังหลาย 
   4.7 มีกระบวนการเรียนรูใหมท่ีเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนแตละกลุม 
   4.8  มีสื่อ และเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และพอเพียง 
   สรุปไดวา วัตถุประสงคเหลานี้ ผูนําชุมชนและทองถ่ินตองรวมกันกับสถานศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษากําหนดเปนเปาหมายท่ีตองมุงผลักดันใหเกิดผลใหจงได โดยอาจแจกแจง
รายละเอียดของวัตถุประสงคใหเหมาะสมกับความเปนจริงของสภาพทองถ่ิน 
 2.2.4 แนวคิดการจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน 
  ธีระ รุญเจริญ (2550, หนา 38 - 41) การจัดการศึกษาท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน 
  1. เปดหองเรียนสูโลกกวางใหสิ่งรอบขางเปนคร ู
  2. เปดโลกทัศนของเด็กใหกวาง ใหทุกคนไดสังเกต ไดคิด ไดถาม ไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง จากสิ่งท่ีรอบตัว ใหไดยินกับหู ไดดูกับตา และไดสัมผัสดวยตัวเอง 
  3. รวมปลดปลอยพลังสมองของผูเรียนปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
  การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน มีลักษณะเฉพาะจําเปนตองจัดใหเหมาะสมให
สอดคลองกับลักษณะดังกลาว ไดสรุปสาระสําคัญในการจัดการศึกษาท่ีพึงประสงค ดังนี้ 
  1. โลกยุคโลกภิวัตน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไรพรมแดน เปนยุคเศรษฐกิจสังคม
ฐานความรู มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสูง ดังนั้นจึงจําเปนตอง 
   1. สรางใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม 
   2. ทํางานเปนเปนกลุมเปนทีม (หาคนเพ่ือการศึกษา) 
   3. ปรับแนวคิดจากเรียนและสอนในหองเรียน เรียนรูตลอดชีวิต 
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  2. การจัดการศึกษาในยุคโลกภิวัตน จึงตอง 
   1. มีรูปแบบหลากหลาย 
   2. มีความยืดหยุนและคลองตัว 
   3. ตอบสนองความตองการและศักยภาพของคน และชุมชน 
   4. ใชแหลงทรัพยากรในทองถ่ินมากข้ึน 
   5. เนนประโยชนนักเรียนเปนหลัก ดี เกง มีความสุข 
   6. ครูอํานวยความสะดวก โดยปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 
   7. กระจายอํานาจสถานศึกษาใหทองถ่ิน เอกชนและชุมชน โดยสวนกลางลดบทบาท 
  3. ภารกิจของสถานศึกษาจึงครอบคลุม 
   1. จัดใหผูเรียนเรียนรูท่ีหลากหลาย 
   2. จัดรวมกับสถานบันตาง ๆ 
   3. ใชเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรูและการบริหาร 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงโลกของการเรียนรูในยุคโลกาภิวัตน 
 
ท่ีมา : ธีระ รุญเจริญ 2550, หนา 38-41 
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คนเกง 

คนดี 

ม ี
ความสุข 

พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 

เรียนรูอยางมีความสุข 

บูรณาการสาระการเรียนรู 

เนนกระบวนการคิด 

นําไปใชปฏิบัติที่เกิดประโยชนไดจริง 

เรียนรูรวมกัน 

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ ดีทั้งจิตใจและพฤติกรรม มีวินัยตอตนเองและสังคม มีจิตใจเปนประชาชนไทย  มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม 

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ทําประโยชนเพ่ือสวนรวม 

รูไทย รูสากล 

รอบรู 

มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

คิดอยางสรางสรรค 

 มีทักษะในการแสวงหาความรู 

เกงทั้งเปนผูนําและผูตาม 

รูทันสมัย ทันเหตุการณ 

รูทันโลก ทันเทคโนโลยี 

การเรียนรูตลอดชีวิต 

รูจักตนเอง แกปญหาเปน 

กลาแสดงออก 

รางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส เขมแข็ง  

มีความสุข ในการ เรี ยนรู และ
ทํางาน 

มีความรักตอทุกส่ิง 

มีมนุษยสัมพันธ เปนที่รักใครแชอบ
พอของคนอ่ืน 

ปลอดพนจากหนี้ และอบายมุข 
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  4. กระบวนการเรียนรู จําตองจัดให 
   1. สอดคลองกับความถนัด 
   2. ฝกทักษะกระบวนการคิด 
   3. สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
   4. ครูอํานวยความสะดวก 
   5. เรียนรูทุกท่ีทุกเวลา ตลอดชีวิต 
  5. กระทรวงศึกษาธกิารยุคใหม 
   ก. เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร 
    1. ของรัฐ 
     - ระดบัประทรวง จาก 14 องคกร เหลือ 6 องคกร 
     - องคคณะบุคคล 
     - ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     - โดยองคคณะบุคคล โดยสํานักงาน/รับการกระจายอํานาจ 
    2. ของเอกชนเปนนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการบริหาร 
    3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถจัดการศึกษาไดทุกระดับ ทุกประเภทเม่ือ
พรอมโดยอาศัยองคคณะบุคคล 
   ข. เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน โดยจดัใหมี 
    1. เปาหมาย จุดหมายเดียวหลากหลายปฏิบัติ 
    2. บุคคลและองคกรภายนอกมีสวนรวมมากข้ึน 
    3. จัดการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
    4. บริหารโดยฐานโรงเรยีน (SBM) รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
    5. ประกันคุณภาพการศึกษา 
    6. ระดมทรัพยากรโดยใชบุคคล แหลงเรียนรู 
    7. ใชสื่อเทคโนโลยีมากข้ึน และเรียนรูทุกท่ี ทุกเวลา ท้ัง 3 รูปแบบคือ ในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  6. การเปลี่ยนแปลงฐานะ บทบาท อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ก. มีฐานะตามกฎหมาย โดยกําหนดไวใน 
    1. พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (ม.40) 
    2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร ศธ.2546 (ม.38) 
     - กํากับ สงเสริม สนับสนุน 
     - โดยคณะบุคคลหลายฝาย หลายอาชีพ 
    3. พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ธ.ค.2547) ให
คณะกรรมการสถานศึกษา กํากับดูแล การบริหารบุคคลตามกฎหมายเสนอความตองการและอัตรา
ตําแหนงคิดเห็นในการบริหารบุคคล และปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี อ.ก.ค.ศ. และเขตพ้ืนท่ีมอบหมาย และ 
    4. กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ข. คณะกรรมการสถานศึกษาในบทบาทใหม 
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    1. ถือวาเปนอาหารการศึกษาหลักไมใชอาหารเสริมแบบเกา 
    2. รวมกับโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
    3. มีสวนรวมบริหารและจัดการศึกษา โดยตรงมากข้ึน 
    4. รับการกระจายอํานาจ 4 ดาน รวมกับสถานศึกษาคือดานวิชาการ ดานบริหาร
บุคลากร ดานบริหารงานงบประมาณ และดานบริหารท่ัวไป 
    5. กําหนดกรอบนโยบายกวาง ๆ ใหโรงเรียน 
    6. เสนอความตองการของชุมชน 
    7. ปฏิบัติภายใตกรอบธรรมาภิบาล เพ่ือบรรลุจุดหมายการศึกษา โปรงใส และ
รับท้ังผิดและชอบ 
   7. โรงเรียนคุณภาพจะตองอาศัยคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง ปญหาการ
จัดการบริหารโดยท่ัวไปของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    1. กระทรวงศึกษาธิการยังไมกระจายอํานาจอยางแทจริง ออกระเบียบลดทอน
บทบาทหนาท่ีและมีนโยบายไมชัดเจน 
    2. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติไมชัดเจน การสนับสนุนยังมี
นอยและยังไมมีแผนพัฒนาคณะกรรมการฯ 
    3. โรงเรียนยังไมยอมรับ ยังไมอยูในสายตา ใหความสนใจนอย และขาดการ
พัฒนาคณะกรรมการ 
    4. กรรมการยังขาดความรู ความเขาใจในบทบาท ความรู ความสามารถยังไมมี
มากนัก ความสนใจยังมีนอย 
   สรุปไดวา การจัดการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีลักษณะการ
เรียนรู ท่ีพึงประสงคสงผลใหไดลักษณะผูเรียนท่ีพึงประสงค เปนคนดี มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนคนเกง รูไทย รูสากล ทันคน ทันเหตุการณ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความสุข
จิตใจแจมใส แข็งแรง ปลอดภัยจากหนี้ และอบายมุข 
 

2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา 
 2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับหลักสูตร และหลักสูตรสองภาษา 
  หลักสูตรสถานศึกษาแผนกสองภาษา (2550, หนา 1) หลักสูตรท่ีใชหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการเปนแกนกลางและพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให
เหมาะสมกับการสอนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในวิชาตาง ๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนด โดยมีกลุมสาระ
การเรียนรู 7 กลุมสาระ ดังนี้ 
  1. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (Mathematics) 
  2. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (Science, Physics, Chemistry, Biology, History) 

  3. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา (Social Studies) 
  4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (Physical Education) 
  5. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (Arts) 
  6. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (Computer) 
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  7. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (English) 
  หลักสูตรสองภาษา หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผู เรียนไดใชภาษาท้ังสอง ไดเปนอยางดี นักเรียนจะมีครู
ชาวตางชาติเจาของภาษาและครูไทยเปนครูประจําชั้น คอยเอาใจใสสอนวิชาตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจะไดเรียนวิชาตาง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิชาท่ีเรียน
เปนภาษาอังกฤษ มีดังนี้ วิชาคณิตศาสตร, วิทยาศาสตร (เคมี, ชีววิทยา, ฟสิกส), สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม,ประวัติศาสตร, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ และเพ่ิมเติมวิชาภาษาจีน จัดสอนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ถึง
มัธยมศึกษาปท่ี 6  Sarasas Ektra School (2551) หลักสูตรตางประเทศหรือหลักสูตรท่ีปรับรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาใหมหรือหลักสูตรท่ีจัด ข้ึนเองท่ีไมใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และใช
ภาษาตางประเทศเปนสื่อในการเรียนการสอนใหกับนักเรียนโดยไมจํากัดเชื้อชาติ ศาสนา และไมขัด
ตอศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
  น้ําผึ้ง หมุดเพชร (2549, หนา 14) การจัดการศึกษาแบบสองภาษา หมายถึง การใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซ่ึงไดมีการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะนี้มานานกวา 200 ป โดยใชภาษาอังกฤษควบคุมไปกับภาษาอ่ืน (National Association for 
bilingual Education, 2001) ในสหรัฐอเมริกาไดจัดใหมีโปรแกรมการศึกษาแบบสองภาษาข้ึนใหกับ
นักเรียนท่ีมีความจํากัดในการใชภาษาอังกฤษเนื่องจากมีภาษาอ่ืนเปนภาษาแม 
  สรุปไดวา โรงเรียนสองภาษาเปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให
ผูเรียนไดใชภาษาท้ังสองภาษาไดเปนอยางดี วิชาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ไดแก 
คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร, สุขศึกษาและพล
ศึกษา, ศิลปะ,     การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ ใหกับนักเรียนโดยไมจํากัดเชื้อ
ชาติ ศาสนา และไมขัดตอศีลธรรมและความม่ันคงของประเทศ 
 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษา 
  คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ,2546: 
กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายนโยบายในการจัดการศึกษาในรูปแบบใหมตามการปฏิรูปการศึกษา
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการสองภาษา (English Program)   โดย
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก) เปนประธานท่ีปรึกษา และมีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ณหทัย ทิวไผงาม) เปนประธานคณะกรรมการ และมอบ
ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ไปดําเนินการโดยตระหนักถึงความสําคัญใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษใหสามารถพัฒนาได
เต็มศักยภาพ ท้ังนี้เนื่องจากโลกปจจุบันเปน “สังคมการเรียนรู” ภาษาจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีจะใชเปน
สื่อกลางของการศึกษาคนควาหาความรู ติดตอสื่อสาร การท่ีนักเรียนมีความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดดีนับวาเปนประโยชนตอการเรียนรูเปนอยางยิ่ง กําหนดเปาหมายการ
พัฒนาภายในป 2549 ใหเปดดําเนินโครงการทุกเขตพ้ืนท่ีอยางนอยเขตละ 2 โรงเรียน ระดับ
ประถมศึกษา 1 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนท่ีมีความประสงคจะเขารวมโครงการโรงเรียนสองภาษา ใหโรงเรียนจัดทํา
โครงการเสนอสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในวันท่ี 1 ของทุกปกอนปการศึกษาท่ีจะ
เริ่มดําเนินการเรียนการสอนเพ่ือขออนุมัติ และโรงเรียนจะตองไดรับการอนุมัติกอนจึงจะจัดการเรียน
การสอนตามโครงการได หากไดรับอนุมัติแลวไมดําเนินการภายใน 2 ป ใหถือวาโครงการสิ้นสุด 
  วารสารโรงเรียนในเครือสารสาสน ฉบับท่ี 6 (2550, หนา 6-7) นโยบายในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในเครือสารสาสนมีจุดเนนแตกตางกันไปตามสภาพความตองการและความ
พรอมของโรงเรียนในแตละป ท้ังนี้หัวใจสําคัญของนโยบายจะเนนในเรื่องการอบรมเยาวชนของชาติ
ใหเปนคนดี  มีคุณธรรม มีความรูทักษะพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเครือสารสาสน
เปนประการสําคัญ และในฐานะท่ีเปนโรงเรียนเอกชนท่ีเปดหลักสูตรสองภาษา (Bilingual 
Programmer) เปนโรงเรียนแรกในประเทศไทย จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะดานทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดียิ่งข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
นอกจากนี้โรงเรียนยังมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนในแผนกสามัญ โดยการ
พัฒนารูปแบบการสอนสองภาษาดวยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมอีก 5 รายวิชาคือ 
Mathematic, Science, Social Studies, Health Education และ Drawing  โดยไมตองเสีย
คาใชจายสูงเหมือนนักเรียนในแผนกสองภาษา แตมีโอกาสไดเพ่ิมพูนทักษะทางภาษาไดใกลเคียงกับ
นักเรียนในหลักสูตร Bilingual Programmer  นับไดวาโรงเรียนมุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยแบง
เบาภาระของภาครัฐอยางแทจริง 
  สรุปไดวา ระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
เปนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูเรียน
สามารถใชภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี โดยมีครูชาวตางชาติเจาของภาษาและ
ครูไทยคอยเอาใจใสในวิชา Mathematic, Science, Social Studies, Health Education 
Computer และ Drawing จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นกอนประถมศึกษาถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 
 2.3.3 ความเปนมาของโรงเรียนสองภาษา 
  หลักเกณฑ และแนวทางการเปดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (2548, หนา 1-15) โรงเรียนสองภาษา เปนโรงเรียนท่ีจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน และในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนตองคํานึงถึงความสามารถพ้ืนฐานในการใชภาษาของผูเรียน การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมอันดีงาม ตลอดจนการเรียนการสอนในบริบทผสมผสานกับความเปนสากล 
สําหรับรูปแบบการจัด สามารถทําได 2 แบบ คือ English Program (EP) และ Mini English 
Program (MEP) ซ่ึงมีความแตกตางกัน คือ EP จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชา 
ยกเวนภาษาไทยและสังคมศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย สวน MEP สอนไดไมเกิน 50% ของชั่วโมงสอนท้ังหมดตอสัปดาห ท้ังนี้โรงเรียน
สามารถเก็บคาเลาเรียนเพ่ิมจากโรงเรียนปกติได ในเบื้องตนจะคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีความจําเปนตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โครงการโรงเรียนสองภาษาเดิม
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ใชชื่อเรียกในป 2538 วา โครงการใชสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการไดริเริ่มโครงการใชภาอังกฤษเปนสื่อการสอนในโรงเรียนเอกชน
กอน วัตถุประสงคของโครงการ คือ ใหนักเรียน มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับสากล 
สามารถดํารงตนอยูในวัฒนธรรมไทยและศึกษาตอไดท้ังในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือสงเสริม
สนับสนนุใหการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเปนไปอยางมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึง
ไดประกาศให ใชน โยบาย หลัก เกณฑ  และวิ ธีการ  จัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก 1065/2544 ลงวันท่ี 9 
ตุลาคม 2544 และฉบับแกไขเพ่ิมเติมตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ 43/2546 ลงวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2546 มีผลบังคับใชในสถานศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนโดยมีสาระสําคัญคือ 
  1. เกณฑการคัดเลือกและจัดตั้ง 
   ใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับกอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ของกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ โดย ระดับกอนประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมเกินรอยละ 50 % 
ของเวลาท่ี  จัดกิจกรรม รับนักเรียนไมเกินหองละ 25 คน ระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอน
เปนภาษาอังกฤษ เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และพลศึกษา รับนักเรียนไม
เกินหองละ 30 คน ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชา ยกเวนวิชา
ภาษาไทยและวิชา   สังคมศึกษา ในสวนท่ีเก่ียวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย รับนักเรียนไมเกินหองละ 30 คน ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติโครงการจากรัฐมนตรีวาการ 
   2. หลักการคัดเลือกโรงเรียนติวเขม 
    1. โรงเรียนสอนภาษาประเภท English Program (EP) 
         เปนโรงเรียนท่ีมีความพรอม มีครูเกณฑ (1 : 20) และมีครูภาษาอังกฤษตาม
เกณฑคืออยางนอย 1 คน ตอ 1 หองเรียน 
    2. โรงเรียนสองภาษาประเภท Mini English Program (MEP) 
     2.1ควรเปดในปแรกของการแตละระดับเทานั้น เชน ระดับประถมศึกษา ก็ควร
เปดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หรือระดับมัธยมศึกษาก็ควรเปดสอนเฉพาะไมควรเปดมากกวา         
1 ระดับ สําหรับโรงเรียนท่ีมีท้ังระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และปท่ี 4 ก็ควรเปดระดับเดียว 
     2.2 หองเรียนท่ีอยูในโครงการโรงเรียนสอนภาษาทุกหองเรียนตองมีท้ังครูไทย
และครูตางชาติสอนคูกันเปน Team teaching 
     2.3 การเก็บคาเลาเรียนนักเรียนในโครงการเก็บไดไมเกินครึ่งหนึ่ง ของ EP ซ่ึง 
EP เก็บไดสูงสุดไมเกินคนละ 35,000 บาทตอภาคเรียน ดังนั้น นักเรียน MEP เก็บคาเลาเรียนไดไม
เกิน 17,500 บาทตอภาคเรียน 
     2.4 มีอาคารสถานท่ีตองมีความพรอม มีหองเรียนเหลือเพียงพอท่ีจะใชในการ
ดําเนินโครงการ 
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     2.5 ในทางปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ อาจเปด
คูขนานกับกรมสามัญศึกษาในแตละจังหวัด เพ่ือกรมสามัญศึกษาจะไดเปนพ่ีเลี้ยงและรับชวงตอใน
ระดับมัธยมศึกษา 
   3. การสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 
    3.1 จัดตั้งศูนยรับครู Recruitment Centreเพ่ือเปนศูนยกลาง (กองการสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง) ท้ังครูท่ีเปนคนไทยและครูท่ีเปนชาวตางประเทศ 
    3.2 โรงเรียนจัดหาครูท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
    3.3 ประสานการรับครูท่ีเปนชาวตางประเทศ โดยผานสถานทูตของประเทศ    
นั้น ๆ และประสานกับสถาบันภาษาในแตละจังหวัด 
    3.4 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเก่ียวกับการออกใบอนุญาตการมีงานทํา เพ่ือใหมี
ลักษณะ One Stop Service 
    3.5 อบรมครูตนแบบ โดยประสานกับสถาบันบริดิช เคานซิล และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อบรมครูท่ีอยูในโครงการ EP และประสานสภาสถาบันราชภัฏสวนดุสิต และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดอบรมครูใหมีคุณวุฒ ิตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก 1065/2544 
    3.6 จัดทําสื่อ ตําราเรียน โดยคณะกรรมการจากสวนกลางใหคําแนะนําเรื่องสื่อ
และตําราเรียนท่ีเหมาะสมกับชวงชั้น และกรมวิชาการ และ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีจัดแปลตําราบางวิชาเปนภาษาอังกฤษ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
    3.7 E-learning โดยจัดหาสื่อและตําราเรียน จากการสั่งซ้ือทาง Internet 
    3.8 ติดตามและประเมินผล โดยจัดทําเปน 2 ระดับ คือ 
    1) วิจัยเพ่ือหาขอมูลการดําเนินงานท้ังหมด โดยคาดวาจะมีแนวทาง ในการ
ดําเนินการการบริหารจัดการ วัดประเมินผลคุณภาพโรงเรียนและนักเรียน ตลอดจนจัดทํามาตรฐาน
และตัวบงชี ้
    2) เสนอผลการวิจัย เพ่ือสรุปผลการติดตามประเมินผล 

    3.9 การใหโควตาเด็กดอยโอกาสตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก 
1065/2544 ใหสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถผานเกณฑไดเขาเรียน โดยไมเก็บ
คาใชจายเพ่ิมอยางนอย 3% ของจํานวนนักเรียนในโครงการ 

   4. การจัดการท่ีมีคณะกรรมการโดยมีภาคเอกชนเขามารวม 
    4.1 โรงเรียนของรัฐจะมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนกรรมการ
โรงเรียน ซ่ึงจะประกอบดวยผูแทนจากชุมชนและภาคเอกชนเขามารวมดวย 
    4.2 โรงเรียนเอกชนจะมีผูแทนโรงเรียนเอกชน นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติ
แหงประเทศไทยเปนกรรมการในคณะกรรมการเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีเปาหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ดังนี ้
    4.2.1 เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จะรับนักเรียนไดไมเกินหอง
ละ 30 คน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไมเกินหองละ 35 คน ตามจํานวนหอง
ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดสอน 
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    4.2.2 เชิงคุณภาพ มุงเนนใหเด็กมีความรูความสามารถในการสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษและมีความคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ 
  5. นโยบาย หลักเกณฑและวิธีการ 
   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ     
แนบทายคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี วก1065/2544 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2544 เพ่ือให
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ซ่ึงกําหนดจัดเปนภาษาไทยสามารถจัดเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพ 
มีความเทาเทียมและเปนธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย ดังนี้ 
   5.1 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ถือวาเปนทางเลือกหนึ่งของการ     
จัดการศึกษา โดยใหสถานศึกษาจัดเปนบางวิชาเทานั้น 
   5.2 ในกรณีท่ีสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีการเก็บ
คาใชจายเพ่ิมจากผูปกครอง สถานศึกษาตองจัดเงินสวนหนึ่งเปนกองทุนสําหรับนักเรียนท่ีผานเกณฑ
ความสามารถใหไดเรียนตามตองการ ท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
   5.3 การบริหารจัดการการการจัดเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอ้ือประโยชน
ไปยัง ระบบการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในเรื่องการใชสื่ออุปกรณ การใชหองปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ หองปฏิบัติการวิชาอ่ืน ๆ และบคุลากรในสถานศึกษา 
   5.4 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ตองคงไวซ่ึงความม่ันคงของสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 
   5.5 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ เพ่ือการแกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
  5.6 การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนการสอน เปนภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธกิาร ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนดและตรวจสอบคาใชจายท่ีเหมาะสม 
   5.7 การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และ
วิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และเปนไปตามขอกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6. การบริหารจัดการ 
    6.1 สถานศึกษาท่ีมีความพรอม สามารถจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
ได ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาเปนตนไป สถานศึกษาใดประสงคจะจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ จะตองเสนอโครงการใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาตามลําดับข้ัน ท้ังนี้ ตองไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการกอนการเปดสอน หนวยงานตนสังกัดตองกําหนด หัวขอเรื่องและวิธีการใน
การเขียนโครงการ 
    6.2 การขออนุมัติโครงการ 
     6.2.1 สถานศึกษาเสนอโครงการตอหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ 
     6.2.2 หนวยงานตนสังกัดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
     6.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบความพรอมท่ีสถานศึกษา 
     6.2.4 คณะกรรมการประเมินผลการตรวจสอบ และแจงผลการประเมินตอ
หนวยงานตนสังกัด 
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    6.2.5 หนวยงานตนสังกัดใหความเห็นชอบ 
    6.2.6 หนวยงานตนสังกัดเสนอขออนุมัติตอกระทรวงศึกษาธิการ 
   6.3 สถานศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการแลว ใหดําเนินการภายใน 2 ป ถา
ไมดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาโครงการนั้นสิ้นสุด 
   6.4 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ แลวมีความประสงคจะ
หยุดดําเนินการ ตองแจงตอหนวยงานตนสังกัดและผูปกครองนักเรียนลวงหนาอยางนอย 2 ป ท้ังนี้ 
ตองคํานึงถึงการจบตัวประโยคของนักเรียนชั้นสุดทายท่ีรับเขาเรียนดวย 
   6.5 สถานศึกษาท่ีจะการเรียนการสอนสองกลุม คือ กลุมท่ีจัดเปนภาษาไทย และ
กลุมท่ีจัดเปนภาษาอังกฤษ ตองกําหนดใหมีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ สําหรับกลุมท่ี
จัดเปนภาษาไทยไวในโครงการอยางตอเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารได
เหมือนเจาของภาษา 
   6.6 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองจัดใหมีคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา ดําเนินการตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงานของสถานศึกษาท้ังระบบ โดยมุงเนน
คุณภาพของผูเรียนท้ังคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวจัดทําเปนรายงานประจําปเสนอ
หนวยงานตนสังกัดและผูเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีตอเนื่อง 
   6.7 เวลาและวิชาท่ีเปดสอน 
    6.7.1 ระดับกอนประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไมเกินรอย
ละ 50 ของเวลาท่ีจัดกิจกรรม 
    6.7.2 ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษเฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และพลศึกษา โดยคํานึงถึงความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิชา
ของศาสตรนั้น ควบคูกับภาษาอังกฤษ 
    6.7.3 ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชา ยกเวน
วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
   6.8 ครูผูสอน 
    6.8.1 ระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษา ครูผูสอนท่ีเปนชาวตางชาติ
ตองสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตองตามสําเนียงของเจาของภาษา และใชภาษาไทยใน       
การสื่อสารงายๆ ได หรือจัดใหมีครูไทยท่ีสามารถใชภาษาในการสื่อสาร เขาไปมีสวนรวมตลอดเวลา 
    6.8.2 จัดใหครูผูสอนทําสัญญาปฏิบัติงาน ใหครบ 1 ปการศึกษาเปนอยางนอย 
และมีบทลงโทษท่ีเขมงวดหากละเมิดสัญญา 
    6.8.3 ครูผูสอนทุกคนตองจบปริญญาตรีเปนอยางนอย และตองมีหลักฐาน
การศึกษาในสาขาวิชาท่ีจะสอนหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 
    6.8.4 ครูผูสอนท่ีไมใชเจาของภาษาตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษท้ัง 
การฟง การพูด การอาน และการเขียน ในการสื่อสารไดเหมือนเจาของภาษาและไดคะแนนสอบ 
TOEFL ไมนอยกวา 550 หรือ IELTS ไมนอยกวา 5.5 
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    6.8.5 ครูผูสอนทุกคนตองมีความรูความเขาใจเด็กและวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีหลักฐานการศึกษาดานการสอนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
    6.8.6 ครูผูสอนชาวตางประเทศตองไดรับการอบรมดานหลักสูตรของประเทศ
ไทยภาษาและวัฒนธรรมไทย อยางนอย 15 ชั่วโมง 
    6.8.7 สถานศึกษาตองจัดใหครูผูสอนทุกคนท้ังท่ีจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนซ่ึงกันและกัน เพ่ือประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด 
    6.8.8 ครูผูสอนทุกคนตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา โดยไดรับการฝกอบรมศึกษา
ดูงานในประเทศหรือตางประเทศ อยางนอย 3 ปตอครั้ง 
   6.9 การรับนักเรียน 
   6.9.1 รับนักเรียนท้ังชาวไทย และชาวตางประเทศ 
   6.9.2 สถานศึกษาสามารถกําหนดเง่ือนไขความสามารถของผูเรียนไดตามความ
เห็นชอบของหนวยงานตนสังกัด 
   6.9.3 ใหสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถผานเกณฑ ไดเขาเรียนโดยไม
เก็บคาใชจายเพ่ิมอยางนอย 3 % ของจํานวนนกัเรียนในโครงการ 
   6.9.4 การจัดจํานวนนักเรียนแตละหองเรียนควรเปน ดังนี้ 
       - ระดับกอนประถมศึกษา ไมเกินหองละ 25 คน 
    - ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน - ปลาย ไมเกินหองละ 30 คน 
    - ระดับวิชาชีพ (ปวช.) ไมเกินหองละ 30 คน 
    - ระดับวิชาชีพ (ปวส.) ไมเกินหองละ 30 คน 
  6.10 การเก็บคาเลาเรียน และการจัดสรรงบประมาณ 
    6.10.1 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเรียน คาธรรมเนียมอ่ืนในสถานศึกษา
เอกชน และคาใชจายในสวนท่ีเพ่ิมจากการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐ 
ใหหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาเปนผูกําหนดในอัตราท่ีเหมาะสม 
   6.10.2 สถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษาตองสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งให
เพียงพอตอการสนับสนุนใหนักเรียนท่ีไมไดอยูในโครงการและมีความสามารถผานเกณฑ ใหเขาเรียน
ในโครงการอยางนอย 3 % ของจํานวนนักเรียนแตละป และเพ่ือใชสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเรียนรูระหวางนักเรียนในโครงการกับนักเรียนท่ีเรียนปกติ 
  6.11 การจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 
    6.11.1 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษตอง
บริหารจัดการ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ หองปฏิบัติการ และสถานท่ีตาง ๆ ใหครูและนักเรียน ทุก
คนไดใชประโยชนรวมกันและอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐซ่ึงใชงบประมาณของรัฐ 
ตองดูแลใหเกิดความเปนธรรมอยางแทจริง 
   6.11.2 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสองกลุมตองจัดใหนักเรียนกิจกรรม
รวมกัน เชน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสงเสริมความ
เปนไทย สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
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  7.  การจัดการเรียนการสอน 
     1. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
   2. การจัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปน
สากล โดยมุงเนนความรักทองถ่ิน ประเทศชาติ และความเปนไทย 
    3. สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีดีงาม สรางความม่ันใจ และสงเสริมใหผูเรียนกลาใชภาษาในการสื่อสาร 
    4. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษในระดับกอนประถมศึกษา ตองคํานึงถึง
ความสามารถพ้ืนฐานในการใชภาษาไทยของผูเรียน ความพรอม ความสนใจท่ีจะเรียนรูภาษาอังกฤษ 
ควรจัดกิจกรรมงายๆ ท่ีทําใหนักเรียนมีความสุขสนุกสนาน สรางความกระตือรือรน และประสบ
ความสําเร็จ เชน การรองเพลง การฟงนิทานประกอบภาพ การเลนบทบาทสมมุติ การเลนเกม
การศึกษา เปนตน 
 8.  ส่ือการเรียนการสอน 
  1. สถานศึกษาตองจัดใหมีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับท่ีเปดสอนท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหครูทุกคนไดศึกษา 
  2. สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนท่ีเปนภาษาไทยครบตามหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนด อยางนอย 10 ชุด ไวในหองสมุด 
  3.  ในกรณีท่ีสถานศึกษาจัดทําหนังสือเรียนข้ึนเอง และมีการบังคับซ้ือหนังสือเรียนนั้น 
ตองไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการกอน 
  4. สถานศึกษาตองจัดหาเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือแบบฝกหัดหรือ
หนังสืออานเพ่ิมเติมท่ีเปนภาษาอังกฤษครบทุกวิชา ในจํานวนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหา
สาระวิชาตามหลักสูตร โดยระบุรายการจํานวนหนึ่งหนังสือท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  5.  สถานศึกษาตองจัดใหมีวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ          
ท่ีทันสมัยใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีเรียนอยางครบถวนและเพียงพอ และจัดบริการใชสื่อดังกลาว 
ใหผูเรียนสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
 9.  หองปฏิบัติการ อาคาร 
 สถานศึกษาตองจัดใหมีหองเรียน หองประกอบการ หองปฏิบัติการ และโรงฝกงานสําหรับ
นักเรียน ตามเกณฑมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัดเปนอยางนอย 
 10. การวัดผลและประเมินผลการเรียน 
  1.  การวัดและประเมินผลการเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร/ขอกําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผล การเรียน
เปนภาษาอังกฤษ สําหรับผลสัมฤทธิ์ดานการใชภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตองใช
การสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด 
  2.  สถานศึกษาตองใหความสําคัญกับการประเมินผลดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนมีการประเมินเพ่ือการ
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ปรับปรุงแกไขใหผูเรียนไดพัฒนาครบทุกดานเต็มตามศักยภาพและจัดทําผลการประเมินไวเปน
หลักฐาน 
 11. การกํากับ ติดตาม และประเมินโครงการ 
  1. กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัดสถานศึกษาตองจัดใหมีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษท้ังในดานความพรอมใน
ดานการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษาและคุณภาพ
ของผูเรียน 
  2. กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพ ของ
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งข้ึน ท้ังในดานผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียน การลดคาใชจาย คุณภาพของครูผูสอน และวิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  3. กระทรวงศึกษาธิการตองสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย เพ่ือแกปญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  สรุปไดวา สถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาเปนภาษาอังกฤษ สามารถจัดการเรียนการสอนไดตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ใหมีคุณภาพ มีความเทาเทียมและเปนธรรม สงเสริม
เก่ียวกับคุณภาพผูเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดาน
ภาษาอังกฤษใหดีข้ึน แตตองคงไวซ่ึงความม่ันคงของสถาบัน ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย 
 2.3.4 การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 5 ดาน 
  1. ดานวิชาการ 
   วิสัยทัศน 
   สํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2553 หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยมุงเนนผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติ ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดาน
รางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคามรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจต
คติท่ีดีตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ
บนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
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วิสัยทัศนของหลักสูตร 

- พัฒนาผูเรียน 

- สมดุลดานรางกาย 
- จิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

- ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

มีความรู + ทักษะพ้ืนฐาน + เจตคติ 
 

 
     พรอมสําหรับ 

 
                    การศึกษาตอ            กาประกอบอาชีพ      การศึกษาตลอดชีวิต 

 
แผนภูมิท่ี 4 วิสัยทัศนของหลักสูตร 

ท่ีมา : วิสัยทัศนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 โดยภารกิจของโรงเรียนมุงพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

 ดานคุณภาพผูเรียน 
 ไดดําเนินการใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคหลายดานไดแก 
 1. ผูเรียนมีทักษะดานฟง, พูด, อาน, เขียน  ท้ังภาษาไทยและอังกฤษอยูในระดับนาพึงพอใจ 
 2. ผูเรียนรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
 3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
 4. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 5. ผูเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 

 ดานบริการท่ีโรงเรียนจัดใหแกผูเรียน 
 โรงเรียนไดจัดระบบดานบริการท่ีมุงประโยชนสูงสุดของผูเรียน ไดแก 
 1. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความเหมาะสม 
 2. จัดบุคลากรฝายวิชาการดานการประเมินผลและแนะแนวการศึกษา 
 3. จัดศูนยวิชากาสารสนเทศ (IT) และแหลงคนควาขอมูลอยางเพียงพอ 
 4. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถกาวทันเทคโนโลยีและวิชาการใหม ๆ 

 ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 การบริหารงานของโรงเรียนจัดแบงตามระดับและชวงชั้นการศึกษารวมไปถึงการ
บริหารงานดานวิชาการท่ีมีการจัดแบงระดับอยางเหมาะสมตรงตามความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของผูบริหาร ผูบริหารทุกฝายมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียนใหไปในทิศทางเดียวกัน
ตามนโยบายของโรงเรียน และสรางภารการเปนผูนําในหนวยงานของตนใหกาวหนาอยางตอเนื่อง 
และวางแผนสูความเปนเลิศทางวิชาการในอนาคต 
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 จุดหมาย 
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. มีความรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใช
เทคโนโลย ี และมีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการอาน 
 4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มี
จิตสาธารณะท่ีมุงประโยชน และสรางสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคม 

 
 

            สมรรถนะสําคัญของผูเรียน                                 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
           1. ความสามารถในการสื่อสาร                   1. รักชาติ ศาสน กษัตริย               
           2. ความสามารถในการคิด                                  2.  ซ่ือสัตยสุจริต            
           3. ความสามารถในการแกปญหา                 3. มีวินัย                    
           4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต                       4. ใฝเรียนรู                                                                                                                                                 
           5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี               5. อยูอยางพอเพียง                                                                        
                                                                             6. มุงม่ันในการทํางาน      
                                                                       7. รักความเปนไทย       
                                                                            8. มีจิตสาธารณะ             
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรียนรู 
1. ภาษาไทย                        2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร                     4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา         6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8. ภาษาตางระเทศ                            

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  1. กิจกรรมแนะแนว 
  2. กิจกรรมนักเรียน 
  3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
     สาธารณะประโยชน 

 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงคณุภาพการศกึษาของผูเรียน 

ท่ีมา : คุณภาพการจัดการศึกษาของผูเรียนตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางท่ี 2 โครงสรางเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา 
 

โครงสรางเวลาเรียน  ระดบัประถมศึกษา  

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
  กลุมสาระการเรียนรู ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย (Thai Language) 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร (Mathematics) 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร (Science) 160 160 160 160 160 160 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Social Studies) 

- ประวัติศาสตร (History) 
120 
40 

120 
40 

120 
40 

120 
40 

120 
40 

120 
40 

สุขศึกษาและพลศึกษา (Health Education) 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ (Arts) 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(Caree/com) 40 40 40 40 40 40 
ภาษาตางประเทศ (English) 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (กลุมสาระพ้ืนฐาน) 840 840 840 920 920 920 
  กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม       
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (Maths) 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (Grammar) 160 160 160 160 160 160 
ภาษาจีน (Chinese Language) - - - 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (กลุมสาระเพ่ิมเติม) 200  200 200  280 280  280 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม/ชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาท้ังหมด 1,200 1,200 1,200 1,360 1,360 1,360 
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ตารางท่ี 3 โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
 

โครงสรางเวลาเรียน  ระดับมัธยมศึกษา  

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา 
  กลุมสาระการเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
ภาษาไทย (Thai Language)  120  120  120 80 80 80 
คณิตศาสตร (Mathematics)  120  120  120 80 80 80 
วิทยาศาสตร (Science)  120  120  120 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Social Studies) 

- ประวัติศาสตร (History) 
 120 

40 
 120 

40 
 120 

40 
80 
40 

80 
40 

80 
40 

สุขศึกษาและพลศึกษา (Health Education) 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ (Arts) 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(Caree/com) 80 80 80 40 40 40 
ภาษาตางประเทศ (English)  120  120  120 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (กลุมสาระพ้ืนฐาน) 880 880 880 800 800 800 

  กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม       
ภาษาไทยเพ่ิมเติม (Thai Language adds) 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตรเพ่ิมเติม (Mathematics adds) 40 40 40 40 40 40 
วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม (Science adds) 80 80 80 80 80 80 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (English adds) 80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีน (Chinese Language) 40    40   40    40    40    40 

รวมเวลาเรียน (กลุมสาระเพ่ิมเติม)  280 280  280  280 280  280 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ – เนตรนารี 
- ชมรม/ชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

 
30 
40 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาท้ังหมด 1,280 1,280 1,280 1,200 1,200 1,200 

 
ท่ีมา : โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
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สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ การอาน คิด วิเคราะหและ
เขียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 6 แสดงแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

แนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู 

การประเมินการเรียนรู 
ตามกลุมสาระการเรียนรู 

 

การประเมินการอาน 
คิดวิเคราะห และเขยีน 

 

การประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 

การประเมิน 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

ความรูความคิด 
 
- ความรู 

- ความคิดสรางสรรค 

- ความคิดอยางมีเหตุผล 

- การอาน คิด วิเคราะห วิจารณ 

- การคิดอยางมีวิจารณญาณ 

- การคิดสังเคราะห 

- การคิดเปนระบบ 

ฯลฯ 

ทักษะกระบวนการ 
 
- ทักษะการส่ือสาร 

- ทักษะในการคนควาหาความรู 

- ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค 

- ทักษะชีวิต 

- ทักษะกระบวนการ (เทคโนโลยี ,

วิทยาศาสตร,คณิตศาสตร...ฯลฯ) 

- ทักษะการอยูรวมกันกับผูอื่นอยางมี

ความสุข 

- ทักษะปฏิบัติ 

- ทักษะการแสดง 

- ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น จํ า เ ป น ต อ ก า ร

ดํารงชีวิต 

ฯลฯ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
- รักชาติ ศาสน กษัตริย 

- ซ่ือสัตยสุจริต 

- มีวินัย 

- ใฝเรียนรู 

- อยูอยางพอเพียง 

- มุงมั่นในการทํางาน 

- รักความเปนไทย 

- มีจิตสาธารณะ 

- ความอดทน อดกล้ัน 

- ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

- คานิยมที่เหมาะสม 

- ความเชื่อมั่นในตนเอง 

- จินตนาการทางศิลปะ 

- เจตคติที่ดีตอการทํางานอาชีพ 

ฯลฯ 
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ท่ีมา : คูมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
 สรุปไดวา การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยใชภาษาอังกฤษ และภาษาไทยเปนสื่อตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการ ดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด ทําเปน แกปญหา
เปน มีความรู คูคุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดม่ันในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีคามรูและทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ังเจตคติท่ี
ดีตอการศึกษา การประกอบอาชีพ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

   2. ดานสภาพแวดลอม 
    กฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี 4 (2542) ในการจัดการเรียนการสอนสวัสดิศึกษา 
หรือการใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยแกนักเรียน เยาวชนและประชาชนท้ังในระบบโรงเรียน และ
นอกระบบโรงเรียนนั้น ไมควรเนนการใหความรูเพียงอยางเดียวแตควรใหมีการฝกปฏิบัติอยางจริงจัง
เปนประจํา จะเปนการเสริมสรางใหเด็กไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัย ซ่ึงการปฏิบัติจะ
เกิดข้ึนไดก็ตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ การมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
อยางปลอดภัย การมีความสามารถและทักษะในสิ่งท่ีตนเองตองการจะกระทําและการมีเจตคติท่ีดี

เก่ียวกับ ความปลอดภัย สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข (อางใน ศุภาพร ผิวงาม, 
2549, หนา 22) แนวความคิดทางดานการเรียนการสอนสวัสดิศึกษามี ดังนี้ 

1. แนวคิดทางดานการปกปองตนเอง (Self-preservation) 
     แรงขับในการปกปองตนเองจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลปฏิบัติอยางถูกตองในการ
ปองกันอุบัติเหตุ หรือในทางตรงกันขามอาจทําใหบุคคลหลีกเลี่ยงการปฏิบัติเพ่ือปกปองตนเองก็ได
ดังเชน บุคคลท่ีมีความหวาดกลัวครอบงํา มักจะหลีกเหลี่ยงสถานการณอันตราย แทนท่ีจะเผชิญ
สถานการณนั้นดวยความกลาหาญ ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะพยายามหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธการเขารวม
กิจกรรมทางกีฬา 
     การสอนสวัสดิศึกษา จึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
(Dynamic) สอนในแงบวก (positive) สอนใหเด็กรูจักเผชิญและแกปญหา มิใชสอนใหเด็กหลบหนี
อันตราย และทําใหตนเองอยูรอดแตเพียงผูเดียวเทานั้น กลาวคือ ไมใหคํานึงถึงประโยชนสวนตน
เทานั้น ควรเรียนรูเพ่ือรับผิดชอบตนเอง และผูอ่ืนในสังคมดวย ท้ังนี้คําขวัญท่ีวา “พึงระมัดระวัง ..... 
ชีวิตตาง ๆ ท่ีคุณปกปองหรือรักษาไว อาจจะเปนชีวิตของตัวคุณเองก็ได 

2. แนวคิดดานการยกระดับหรือสงเสริมใหตนเองมีคุณคามากข้ึน (Self Enhancement) 
     แนวคิดทางดานการยกระดับตัวเองใหสูงข้ึน จะมีสวนเก่ียวของกับการเรียนการ
สอนสวัสดิศึกษา ซ่ึงจะมีผลตอการปองกัน และแกไขปญหาอุบัติเหตุได แนวความคิดดังกลาวอาจ
กลาวโดยสรุปไดดังนี้ เรื่องความสําคัญของกลุมตามปกติทุกคนตองการเคารพยกยองจากผูอ่ืน 
ความรูสึกท่ีเปน “เจาของ” ตองการมีสถานภาพและความม่ันคง โดยการยอมรับของสมาชิกในกลุม 
จึงพยายามทําตาม หรือปฏิบัติตามกลุมท่ีกลุมหรือสังคมถือปฏิบัติ ท้ังนี้เพ่ือการปรับตัวใหเขากับสังคม 
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และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพการสอนสวัสดิศึกษา จึงควรเนนเรื่องการยอมรับของกลุม 
แรงผลักดันของกลุมในการติชมหรือการยกยองเม่ือมีการปฏิบัติไดอยางปลอดภัย 
   3. ลักษณะของอุบัติเหตุในโรงเรียน 
     1. การพลัดตกหกลม ลื่นลม ตกหลุม ตกบอ เชน การพลัดตกจากท่ีสูง จาก
บันได ลื่นลมจากระเบียง หรือบนตึก หรือตกหลุมบริเวณสนาม เปนตน 
     2.การชนหรือปะทะ 4 2 ไดแก การวิ่งชนกันเอง วิ่งปะทะหรือชนวัตถุตาง ๆ ชน
เสา ชนฝาผนัง วิ่งชนของแหลมคม การผลักดันกันและกัน การตอสูระหวางเด็กนักเรียน 
     3. การถูกของแหลมคม 4 2 เชน การถูกมีดบาด เศษแกวบาด เศษไม เศษ
อิฐ กระเบื้อง ฯลฯ 
     4. การไดรับอุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง ๆ ไดแก อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ จากหองทดลองวิทยาศาสตร โรงฝกงาน โรงอาหาร หองเรียน หองน้ํา หอง
สวม และโรงฝกพลศึกษาหากชํารุดหรือผูใชขาดความระมัดระวังยอมเกิดอุบัติเหตุข้ึนได 
     5. ไฟไหม4 2การเกิดเพลิงไหมเนื่องจากไฟฟาช็อตหรือไฟไหมจากการทดลองใน
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ไฟไหมจากการสูบบุหรี ่
   4. สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน42 อุบัติเหตุในโรงเรียนอาจเกิดไดจากสถานท่ีตาง ๆ 
ดังนี้ 
     1.สถานท่ีตั้งโรงเรียน 
     2. สนามและบริเวณรอบโรงเรียน 
     3.อาคารเรียน 
     4.หองเรียน หองทดลอง 
     5. หองพยาบาล 
     6. หองประชุม 
     7. หองน้ํา หองสวม 
      8. หองสมุด หองทํางาน 
     9. หองพัสดุเก็บอุปกรณ 
     10. โรงพลศึกษา 
     11. โรงฝกงาน 
     12. โรงอาหาร 
    5. การปองกันอุบัติเหตุในโรงเรียน 
     การปองกันท่ีสาเหตุจากตัวบุคคลและสิ่งแวดลอม มีความสําคัญท่ีจะชวยลด
อุบัติเหตุลงได ดังนั้น การจัดโครงการความปลอดภัย ในโรงเรียน หรือโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน 
(School Safety Program) จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยดําเนินงาน 3 ดาน คือ ดานการจัด
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหปลอดภัย การจดับริการความปลอดภัยในโรงเรียน และการจัดการเรียนการ
สอนสวัสดิศึกษาการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย 
    6.  ดานสภาพแวดลอม (E : Environment) 
     โรงเรียนจําเปนตองบริหารจัดการสภาพแวดลอม ดังนี้ 



 
50 

     1. สภาพแวดลอมทางกายภาพ โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมท่ีมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ไดอยางปลอดภัยและท่ัวถึง ดังนี้ 
     1.1การจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร เชน บริเวณภายนอกอาคารประเภท
อาคาร ทางเชื่อมอาคาร ทางเขา ทางเดิน ทางขาม ลานจอดรถ เกาะกลางถนน ตนไม ลองน้ําเปนตน 
     1.2 การจัดสภาพแวดลอมภายในอาคาร ไดแกประตู สวิตซไฟ ทางลาด ระบบ
เตือนภัย บันได ลิฟต ทางเดินภายในตัวอาคาร พ้ืน แสงสวาง หองน้ํา โทรศัพท 
     2. การจัดสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกอาคารตองใหตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีระบุไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) 
     3. บุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับสภาพแวดลอม (Significant others) ไดแกพอ
แม ผูปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในโรงเรียนโดยผูบริหารสถานศึกษาเปนแกนนําใน
การจัดการเรียนรวมเปนผูนําในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
      3.1 จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวของใหทราบ 
      3.2 เปนผูนําสรางบรรยากาศของการยอมรับนักเรียนระหวางครู 
และบุคลากรทุกคน แมคารวมท้ังนักการภารโรง ยาม และคนขับรถรับรูและรวมมือ 
      3.3 จัดใหมีคณะกรรมการ จัดการเรียนรวม 
    7. การบริหารจัดการสภาพแวดลอม 
     1. สถานท่ีตั้งโรงเรียน มีความ สะดวกในการเดินทาง แตอยูหางจากถนน ทางรถไฟ 
แมน้ําลําคลอง สิ่งรบกวน แหลงสกปรก หรือบริเวณท่ีอาจเกิดภัยธรรมชาติได พ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียน
เปนพ้ืนท่ีดินดอน ไมเปนหลุมเปนบอ เนื้อท่ีกวางขวางไดสัดสวนกับจํานวนนักเรียน มีรั้วรอบขอบชิดท่ี
ปลอดภัย 
     4 22. อาคารเรียน อาคารเรียนท่ี ปลอดภัยข้ึนอยูกับการออกแบบและกอสราง
อยางเหมาะสมและถูกตอง สูงกวาระดับน้ํา ควรทําบันไดข้ึนลง 2 ทาง บันไดมีราวบันไดม่ันคงและไม
ลาดหรือชันเกินไป มีชานพัก และเครื่องหมายแสดงการข้ึน–ลง ระเบียงอาคารท่ีกวางพอใหเดินสวน
กันไดสะดวกมีลูกกรงท่ีแข็งแรง โดยตลอดมีแสงสวาง 
     4 23. หองเรียน 4 2 มี ขนาดตามความตองการของเด็ก รับแสงสวางและลมได
เพียงพอ โตะเรียนและมานัง่ มีขนาดเหมาะสม ม่ันคงแข็งแรง กระดานชอลกควรใชสีเขียวท่ีไมสะทอน
แสง อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ไดรับการจัดเก็บและวางใหเปนระเบียบเรียบรอย 
     4 24. หองปฏิบัติการหรือโรงฝกงาน 4 2 แยกประเภท และจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ
ตาง ๆ ไวในตู ใหเปนระเบียบเรียบรอย ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีตาง ๆ จะตองมีชื่อติดไว มีการวาง
ระเบียบ และขอบังคับในการใชหองปฏิบัติการอยางรัดกุม มีเครื่องมือปองกันอันตราย ตามชนิดของ
งาน มีแสงสวางเพียงพอ มีการระบายถายเทอากาศ มีอุปกรณดับเพลิงข้ันตนติดไว และโรงฝกงานควร
สรางดวยวัสดุทนไฟ 
     425. หองสมุด ให มีแสงสวางอยางท่ัวถึงและเพียงพอกับการใชสายตา เพดานสูง
โปรง และมีทางระบายลม หรือระบายอากาศไดดี โตะเกาอ้ีตองอยูในสภาพท่ีแข็งแรงม่ันคง ควรจัด
เกาอ้ีหรือบันไดเตี้ย ๆ สําหรับใชยืนหยิบหนังสือท่ีวางอยูสูงเกินกวามือจะเอ้ือมถึงได 
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     4 26. หองประชุม 4 2 ควรจัดใหมีอุปกรณดับเพลิง เกาอ้ีแข็งแรงม่ันคง ควรจัดให
นักเรียนเดินเปนแถว อยางมีระเบียบ 
     4 27. หองพยาบาล 4 2 ควรอยูในบริเวณท่ีสงบเงียบ ใกลหองพักครู อากาศระบาย
ถายเทไดสะดวก มีเตียงพักผูปวยท่ีแข็งแรงสะอาดและถูกสุขลักษณะ ยาและอุปกรณตาง ๆ ตองเก็บ
ไวอยางเปนระเบียบและปลอดภัยนักเรียนหยิบยามาใชเองเด็ดขาด 
     428. หองน้ําหองสวม แยกหองน้ําชาย-หญิง มีสัดสวนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
มีแสงสวางเพียงพอ มีขนาดพอเหมาะกับผูใช พ้ืนตองหม่ันถูเพ่ือไมใหลื่นหกลม 
     429.  โรงฝกพลศึกษา42 มีขนาดกวางขวางพอกับจํานวนนักเรียน มีอากาศถายเทได
สะดวก และแสงสวางสอง ไดท่ัวถึง ไมมีเศษวัสดุหรือสิ่งท่ีเปนอันตรายแกผูใช จัดวางอุปกรณกีฬาให
เปนระเบียบเรียบรอย มีการดูแล ตรวจตราและซอมแซมใหม่ังคงใชงานไดเสมอ มีครูหรือ ผูควบคุม
การเลนของนักเรียน ตลอดเวลา ไมอนุญาตให นักเรียนเลนตามลําพังในโรงฝกพลศึกษา 
     4 210. โรงอาหาร 4 2 มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทไดสะดวก มีโตะอาหาร 
และท่ีนั่งท่ีม่ันคงแข็งแรง และเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ดูแลเรื่องความสะอาดอยูเสมอ มีท่ีท้ิงขยะ
มูลฝอย หรือท่ีรองรับเศษอาหารท่ีถูกสุขลักษณะใหเพียงพอ ควรจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม และใช 
     4211. สนามบริเวณโรงเรียน มีความสะอาด ปราศจากสิ่งท่ีเปนอันตราย ควรแยก
สนามเลนของเด็กเล็ก และเด็กโต ของเลนมีการดูแลตรวจตราใหใชไดปลอดภัยอยูเสมอมีกฎระเบียบ
ท่ีเดนชัดในการเลน และใชสนามเลน จัดใหมีท่ีรับสง ท่ีจอดรถท่ีเปนสัดสวนและปลอดภัย 
   8.  สภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
    (สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข,ออนไลน) สภาพแวดลอมของ
สถานศึกษา คือ สภาพท่ัวไปท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน จําแนกออกเปน 2 ลักษณะคือ 
สภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพแวดลอมทางจิตรภาพ สภาพแวดลอมทางกายภาพของ
สถานศึกษา อาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
    1. สภาพแวดลอมท่ัวไป 
    2. สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
    3. สภาพแวดลอมภายในหองเรียน 
     1) สภาพแวดลอมท่ัวไป สภาพแวดลอมท่ัวไปควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
     1.1 สถานท่ีตั้ง  ตองพิจารณาความสะดวกและควรมีบรรยากาศท่ีดี ในระยะ
ยาวตองไปมาสะดวก มีน้ําไฟ ทอระบายน้ําเสีย หรือมีบริการสาธารณะเขาถึง ไมอยูหางไกลจากท่ี
ชุมชนมาก ถาอยูใกลสถานท่ีราชการ หองสมุด พิพิธภัณฑ หรือสวนสาธารณะยิ่งดี นอกจากนี้ควรมี
ธรรมชาติโดยรอบสวยงาม หากมีสิ่งกอสรางอยูบางก็ไมควรทําใหบรรยากาศโรงเรียนตองเสียไป ไม
ควรมีตึกอาคารลอมรอบจนขยับขยายไมได บังทิศทางแสงแดดและลม ไมควรอยูในบริเวณท่ีอาจไดรับ
ภัยธรรมชาติ นอกจากนี้จะตองไมอยูในบริเวณท่ีมีโครงสรางขยายเปนเขตอุตสาหกรรม หรือมีทางตัด
ผาน 
     1.2 ลักษณะพ้ืนท่ี ควรเปนท่ีราบสูงน้ําทวมไมถึง และไมเปนท่ีสูงจนเปนปญหา
เก่ียวกับการสุขาภิบาลเนื้อดินแข็งท่ีไมทรุดงายสภาพของดินดีเปนประโยชนตอการปลูกตนไม 
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     1.3 ขนาดของพ้ืนท่ี ควรมีขนาดกวางพอท่ีจะสรางตึกเรียน อาคารประกอบ มีท่ี
วางสําหรับการเรียนและฝกพลานามัย มีท่ีโลงเปนสนามเพ่ือพักผอนหยอนใจ มีพ้ืนท่ีเปนถนนท่ีจอดรถ 
หรือสวนติดตอบริการ และมีอาณาบริเวณเพียงพอท่ีจะขยับขยายตามโครงการท่ีวางไว 
     1.4 การคมนาคม ควรพิจารณาในเรื่องการเดินทางไปกลับของนักเรียน ครู 
คนงาน ภารโรง โรงเรียนประถมศึกษาไมควรหางจากท่ีชุมชน หรือหมูบานเกิน และไมควรใชเวลา
เดินทางเกินเท่ียวละครึ่งชั่วโมงหากใชยานพาหนะ 
     1.5 สิ่งแวดลอม โรงเรียนควรตั้งอยูในท่ีท่ีปลอดจากสิ่งรบกวนตาง ๆ ท่ีจะ
กอใหเกิดอุปสรรคตอการเรียนการสอน และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เปนตนวา 
สนามบินพาณิชยท่ีมีเครื่องบินข้ึนลงตลอดเวลา สถานีรถไฟ ทาเรือ โรงงานอุตสาหกรรม ท่ีทําใหเกิด
ฝุนละอองกลิ่นเหม็น ไอพิษ หรือดังรบกวนประสาท โรงมหรสพ และสถานเริงรมยตาง ๆ โรงแรม 
แหลงการพนัน สุสาน ท่ีเผาศพ กองขยะ โรงเลี้ยงสัตว หรือฆาสัตว และตลาดสด เปนตน 
    2) สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ไดแก บริเวณในโรงเรียน และอาคารสถานท่ี
ของโรงเรียน ควรพิจารณาในสิ่งตอไปนี ้
     2.1 บริเวณเรียน ซ่ึงหมายถึง อาคารเรียนท่ัวไปอาคารเรียนวิชาเฉพาะ เชน 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองดนตรี หองคหกรรมศาสตร เปนตน 
     2.2 บริเวณบริการและสนับสนุนการเรียน ไดแก บริเวณท่ีอํานวยความสะดวก 
ในการบริการครูและนักเรียน เชน หองสมุด หองแนะแนว หองพยาบาล หองน้ํา – หองสวม โรง
อาหาร เปนตน 
     2.3 บริเวณท่ีพักผอนหยอนใจ ไดแกบริเวณท่ัวไปภายในโรงเรียน เชน สนาม
กีฬา สวนหยอม ท่ีนั่งพักผอน สโมสร ฯลฯ 
     2.4 บริเวณท่ีพักอาศัย ไดแก บริเวณท่ีใชเปนท่ีพักอาศัยของครู นักเรียน 
นักการภารโรง ซ่ึงมักเปนนักเรียนประจําท่ีมีนักเรียนอยูประจําในหอพัก 
    3) สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ไดแก บริเวณภายในหองเรียน ควรพิจารณาใน
สิ่งตอไปนี ้
     3.1 ขนาดและลักษณะของหองเรียน ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาขนาดพ้ืนท่ีของ
หองเรียนลักษณะพ้ืน เพดาน การทาสีของหองเรียน รวมท้ังท่ีตั้งของหองเรียนนั้น ๆ ในอาคารเรียน 
     3.2 กระดานดําและอุปกรณ หมายถึง การพิจารณากระดานดําติดฝาผนังใน
เรื่องท่ีขนาด อุปกรณจําเปน เชน ชอลค แปรงลบกระดาน และอุปกรณในการจัดการเรียนการสอน
ของครู ปายขอมูลสารสนเทศ หมายถึง การพิจารณาเก่ียวกับ ปายชั้นเรียน ปายชื่อครู ประจําชั้น 
บอรดนิทรรศการ ปายแสดงขอมูลเก่ียวกับนักเรียน ตารางวันหยุด ตารางเวร แผนภูมิสถิติตาง ๆ 
เก่ียวกับนักเรยีน 
     3.3 มุมและการตกแตงหองเรียน ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาลักษณะ การตกแตง
หองเรียนการตกแตงภาพ การจัดมุมเสริมประสบการณ 
     3.4 การจัดเก็บอุปกรณ ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาเก่ียวกับการจัดเก็บอุปกรณ 
เอกสาร หรือพัสดุท่ีจําเปนในหองเรียน เชน ไมกวาด แกวน้ํา แปรงสีฟน เอกสารหลักฐาน ในชั้นเรียน 
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โตะ เกาอ้ีครู และนักเรียน ซ่ึงหมายถึง การพิจารณาเก่ียวกับลักษณะโตะ เกาอ้ีของครูและนักเรียน 
ความเพียงพอความเหมาะสม ตลอดท้ังรูปแบบการจัดโตะและเกาอ้ี 
   9.  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะท่ีดีของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
    หลักการสังเกตสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา ไดแก อาคารสถานท่ี บริเวณ
ภายในสถานศึกษา มีรายละเอียดท่ีกําหนดไวสําหรับผูเรียนท่ีจะฝกประสบการณวิชาชีพในการออกไป
ศึกษาสภาพแวดลอมของสถานศึกษาดังตอไปนี้ 
   10. อาคารประเภทตาง ๆ 
    10.1 อาคารอํานวยการหรือหองสํานักงานธุรการ 
     อาคารหรือหองสํานักงานควรคํานึงถึงความสะดวกในการติดตอราชการ หรือ
ธุรกิจ  สําหรับบุคคลภายในและภายนอก ควรมีความสงางามเห็นไดชัดเจนจากทางเขา–ออก 
ดานหนาของสถานศึกษา เปนหนวยงานของงานทางดานธุรการ เชน สารบรรณ การเงิน ทะเบียน 
พัสดุ ฯลฯ รวมท้ังหองหรือท่ีทํางานของผูบริหาร ในระดับตาง ๆ หองรับแขกหรือท่ีตั้งโตะชุดรับแขก 
หองประชุมเล็ก หองน้ํา หองสวม โครงสรางและสวนตาง ๆ ของอาคารจะตองมีความแข็งแรง
ปลอดภัย เพราะอาคารหรือหองนี้มีสิ่งของเครื่องใชท่ีมีราคาแพง เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา 
เครื่องคิดเลข ตู เก็บเงิน เครื่องขยายเสียง โทรศัพทและหนังสือ ทะเบียน เอกสารสําคัญของ
สถานศึกษา 
    10.2 หองสมุด 
     ถาเปนไปไดควรแยกออกจากอาคารเรียนเปนอาคารหองสมุดโดยเฉพาะ เพราะ
อาคารนี้ตองการความเงียบสงบมากท่ีสุด ในสถานศึกษาเล็ก ๆ ควรจัดรวมอยูในหองเดียวกันกับหอง
ศูนยบริการโสตทัศนศึกษา หองสมุดนี้ควรจัดอยูในบริเวณศูนยกลางของอาคารเรียนตาง ๆ เพ่ือ
สะดวกในการใชสอย หองสมุดใหญ ๆ จะคํานึงถึงความสวยสงางามของอาคารและสถานท่ีต้ังเปน
สําคัญดวย เนื้อท่ีภายในอาคารหรือหองควรมีสวนตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
     1) บริเวณทางเขา - ออก มีโตะสําหรับเจาหนาท่ีทําการตรวจหนังสือ 
     2) บริเวณรับ – สง และยืมหนังสือมีโตะหรือเคานเตอรท่ีทํางานของเจาหนาท่ี 
     3) บริเวณท่ีฝากของ 
     4) บริเวณท่ีวางตูบัตรคํา 
     5) บริเวณท่ีจัดนิทรรศการหรือปายนิเทศ 
     6) บริเวณท่ีวางชั้นหนังสือ 
     7) บริเวณท่ีเก็บและซอมแซมหนังสือ 
     8) บริเวณท่ีนั่งอานหนังสือ 
     9) หองประชุมเล็ก หรือหองทดลองคนควา 
     10) บริเวณท่ีวางเครื่องพิมพเอกสาร 
     11) บริเวณสําหรับวางหรือใชเครื่องอุปกรณโสตทัศนศึกษา เชน เครื่องอาน
ไมโครฟลม เครื่องฟงเสียง เครื่องฉายภาพตาง ๆ เปนตน 
     12) บริเวณสําหรับวางคอมพิวเตอร 
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     13) หองน้ําหองสวม ท่ีดื่มน้ําควรมีอยางเพียงพอและจัดใหอยูภายในอาคาร
หรือติดตอกับหองนั้น 
    10.3 หองแนะแนว 
     ควรจัดใหอยูในบริเวณท่ีเงียบสงบ เพ่ือสะดวกดีสําหรับการใหคําปรึกษาภายใน
หองควรจัดแบงใหเปนสองสวน สวนหนาทางเขาของหอง ควรจัดใหมีปายนิเทศบริเวณตั้งโตะทํางาน
ของเจาหนาท่ีแนะแนว และท่ีนั่งพักคอยของนักเรียน สวนดานหลังของหอง จัดใหมีโตะทํางานของ
เจาหนาท่ีใหคําปรึกษา หนึ่งหรือสองโตะ วัสดุท่ีใชก้ันระหวางหองอาจจะใชตูหรือชั้นวางหนังสือหรือ
ปายนิเทศเปนผนังก้ันได โดยเวนชองทางเดินผานระหวางหองท้ังสอง ถาเปนไปไดควรจัดใหมีหอง
ทดสอบขนาดเล็กติดอยูใกลกับหองแนะแนวดวย 
    10.4 หองปฐมพยาบาล 
     ตองการความเงียบสงบจัดบริเวณหองคลายกับหองแนะแนวคือ  จัดหอง
ออกเปนสองสวน  สวนของหองดานหนาจัดใหมีท่ีตรวจปฐมพยาบาล โตะทํางานของเจาหนาท่ี ท่ีนั่ง
คอยของนักเรียน จัดใหมีปายนิเทศ เคานเตอรมีท่ีเก็บอุปกรณปฐมพยาบาล มีอางลางมือ ท่ีเสียบปลั๊ก
ไฟฟา สวนของหองดานหลังจัดใหมีเตียงนอนอยางนอยสองเตียง มีมานบังตาก้ันระหวางเตียงท้ังสอง 
ควรใชตูชั้นวางของหรือปายนิเทศก้ันแบงระหวางหอง โดยมีทางเดินเขาออกไดสะดวก ควรมีท่ีดื่มน้ํา 
หองน้ําหองสวมอยูภายในหองหรือใกลเคียงท่ีสุด 
    10.5 โภชนาการ 
     เปนหองโถงใหญ วางอาคารใหอยูในบริเวณท่ีไมหางไกลจากอาคารเรียนตาง ๆ 
คํานึงถึงความสะอาด ปองกันแมลงและสัตวเลี้ยงเขาไปรบกวน มีบริเวณรับประทานอาหาร ประกอบ
อาหาร  จายอาหาร ขนสงอาหาร ท่ีเก็บอาหาร เชื้อเพลิง หองน้ําหองสวม อางลางมือ ท่ีดื่มน้ํา และท่ี
ทํางานของเจาหนาท่ี รวมท้ังท่ีเก็บภาชนะอุปกรณท่ีใชในการครัว บริเวณท่ีลางภาชนะและตาก
ภาชนะดวย ควรจัดตกแตงบริเวณภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม มีโตะ เกาอ้ี ท่ี
เหมาะสมกับสัดสวนของรางกายผูใช วัสดุท่ีใชปูพ้ืนโตะ และพ้ืนหองควรทําความสะอาดไดงายไมดูด
ซับความชื้นภายในหองสามารถควบคุมระบบแสงสวาง การระบายอากาศและเสียงไดดี ลักษณะการ
จัดหองควรใหมีการยืดหยุน  สามารถเปลี่ยนแปลงไดมากท่ีสุด 
    10.6  หองประชุม 
     ในโรงเรียนขนาดเล็กถึงขนาดกลางโดยท่ัวไปมักจะมีลักษณะเปนหองโถงใหญ 
ดัดแปลงใชเปนหอประชุมและหองแสดงกิจกรรมตาง ๆ ใชประโยชนรวมกัน โดยกอสรางเวทีการ
แสดงเพ่ิมเติมเขาไปใหวางในแนวทางทิศตะวันออกจะดีท่ีสุด สําหรับการใชสอยเก่ียวกับการปองกัน
ความรอนจากแสงพระอาทิตย 
    10.7 หองกิจกรรมนักเรียน 
     เปนหองหรืออาคารท่ีใชเปนศูนยรวมของนักเรียนโดยจัดบริเวณภายในใหมีหอง
โถงสําหรับนั่งเลน พักผอน อานหนังสือพิมพ จัดทําเปนหองขายหนังสือและเครื่องใชสอย โดยท่ัวไปมี
หองทํางานของคณะกรรมการนักเรียน มีท่ีเลนกีฬาในรม เชน หมากรุก หมากฮอส เปนตน เปนท่ีท่ี
ผูปกครองหรือผูอ่ืนภายนอกมาพบปะนักเรียนได มีปายนิเทศหรือมุมหนึ่งสําหรับการจัดนิทรรศการ
ของนักเรียน มีท่ีดื่มน้ํา หองน้ําหองสวม 
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    10.8 หองเรียนท่ัวไป (General Classroom) 
     หองเรียนท่ัวไปหรืออาคารเรียน เปนสถานท่ีใชสอนวิชาตาง ๆ ท่ัวไปตามปกติ
ในวันหนึ่ง ๆ  นักเรียนจะนั่งอยูในหองเรียนท่ัวไปหรืออาคารเรียนเปนเวลานานกวาหองเรียนอ่ืนหรือ
อาคารอ่ืน ฉะนั้นในการออกแบบวางยังหองเรียนท่ัวไปหรืออาคารเรียนนี้จําเปนท่ีจะตองคิดคํานึงถึง
ความสะดวกสบายในการใชสอยมากท่ีสุด ซ่ึงมีองคประกอบตาง ๆ ท่ีควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
     1) จํานวนเนื้อท่ีภายในหองควรมีเพียงพอสมดุลกับจํานวนนักเรียน 
     2) การถายเทอากาศดี สามารถควบคุมการระบายอากาศและอุณหภูมิ 
     3) มีแสงสวางเพียงพอ สามารถควบคุมได 
     4) ระบบเสียงภายในหองดี ไมมีเสียงจากภายนอกรบกวน 
     5) สีทาภายในหองเย็นตาไมมีเงาสะทอน 
     6) เครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณตาง ๆ ภายในหองเรียน กระดานดําปาย
นิเทศ ปลั๊กไฟ สวิชตไฟ จอฉายภาพ ท่ีแขวนแผนภูมิ แผนท่ี ท่ีเก็บอุปกรณ การสอนหนังสือเรียน  
อานหนังสือ โตะเกาอ้ีสําหรับนักเรียนและครูมีขนาดเหมาะสมกับสัดสวนรางกายของผูใช 
     7) มีความยืดหยุน สามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในหองไดโดยงาย 
   11. หองเรียนวิชาเฉพาะ 
    11.1 หองเรียนวิชาวิทยาศาสตร 
     คํานึงถึงหลักสูตรเปนหลักใหญ ในการจัดหองโดยท่ัวไปหองวิทยาศาสตรจะตอง
เตรียมออกแบบแปลนจัดหองปฏิบัติการตั้งแตเริ่มการกอสราง  เชน 
     1) บริเวณพ้ืนหองจะตองทํารางสําหรับวางทอแกส ทอระบายน้ํา ทอเดินสายไฟ 
ปลั๊กไฟฟา 
     2) โตะปฏิบัติงานออกแบบใหเหมาะสมไดสัดสวนกับนักเรียนและจะจัดวางไวใน
ตําแหนงไหนภายในหอง 
     3) หองเก็บของพัสดตุาง ๆ 
     4) ตูเก็บเครื่องมือทดลองตาง ๆ 
     5) จัดท่ีวางอางน้ํา เตาไฟ ปลั๊ก และหลอดไฟฟา 
     6) ทอระบายอากาศเสีย 
     7) จัดสวนหนึ่งของหองปฏิบัติการสําหรับการสอนนักเรียนกลุมยอยควรมี
อุปกรณตาง ๆ เหมือนกับหองเรียนท่ัวไปคือ มีกระดานดํา ปายนิเทศ จอภาพยนตร ท่ีแขวนแผนภูมิ 
แผนภาพตาง ๆ เปนตน 
     8) หองพักครูควรอยูใกลเคียงกับหองปฏิบัติการมากท่ีสุด 
    11.2หองเรียนศิลปะและโรงฝกงานอุตสาหกรรมศิลป 
     จะตองคํานึงถึงรูปลักษณะของหองหรือโรงฝกงาน ซ่ึงมีวิธีจัดอยู 3 แบบดวยกันคือ 
     1) แบบโรงงานท่ัว ๆ ไปเปนโรงงานท่ีรวมสาขาวิชาชางตาง ๆ เขาไวในโรงงาน 
เดียวกัน เปนแบบท่ีประหยัด นักเรียนสามารถใชเครื่องมือและเครื่องจักรสําหรับการฝกงานชางตาง ๆ 
ในชุดเดียวกัน การจัดโรงฝกงานแบบนี้เหมาะสําหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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     2) แบบโรงงานเฉพาะงานท่ัว ๆ ไป คือ การจัดโรงฝกงานตามชนิดของ
อุตสาหกรรมหลัก เชน โรงงานไมท่ัว ๆ ไป หรือโรงงานโลหะท่ัว ๆ ไป เปนตน 
     3) แบบโรงงานเฉพาะงานเปนโรงงานท่ีจัดเฉพาะงานแขนงใดแขนงหนึ่ง 
โดยเฉพาะ เชน โรงงานสําหรับงานเชื่อมโลหะ งานกลึง งานชางไม ครุภัณฑ เปนตน โรงงานนี้เหมาะ
สําหรับโรงเรียนในระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
     สิ่งสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการจัดโรงฝกงาน 
     1) จัดวางโรงฝกงานใหไกลจากอาคารอ่ืนท่ีตองการความเงียบสงบ 
     2) แสงสวางมีความจําเปนมากสําหรับหองวาดรูป – เขียนแบบ 
     3) หองปฏิบัติงาน การจัดวางเครื่องมือ เครื่องจัดและโตะปฏิบัติงาน 
     4) หองเก็บเครื่องมือ หองเก็บวัสดุ หองหรือตูแสดงผลิตภัณฑ ตูเก็บของ (Locker) 
     5) หองน้ําหองสวม สามารถอาบน้ําได ท่ีดื่มน้ํา ท่ีลางมือ แผงควบคุมระบบ
ไฟฟา ตูยาปฐมพยาบาล ท่ีดับเพลิง 
     6) หองพักครู ควรวางในท่ีสามารถมองเห็นกิจการภายในโรงฝกงานไดดี 
     7) การวางเครื่องจักรตาง ๆ จะตองเตรียมงานแผนตั้งแตเริ่มการกอสราง เพราะ
จะตองเดินทอสายไฟฟา ทอน้ํา ปลั๊กไฟ ทอระบายอากาศ เปนตน 
     8) ควรจัดเนื้อท่ีสวนหนึ่งของอาคารสําหรับการสอนและสาธิตการปฏิบัติงาน 
ควรมีอุปกรณการสอนตาง ๆ เหมือนกับหองเรียนท่ัวไป 
    11.3 หองเรียนดนตร ีขอควรคํานึงในการจัดหองหรืออาคาร มีดังนี้ 
     1) ควรจัดวางหองหรืออาคารดนตรีใหไกลจากอาคารอ่ืนท่ีตองการความเงียบ
สงบ 
     2) คํานึงถึงระบบการปองกันเสียงกอนภายในหองหรืออาคาร 
     3) ความสวยงามภายในและภายนอกอาคาร 
     4) จะตองมีหองฝกซอม หองใหญ และหองเล็ก 
     5) หองเก็บเครื่องดนตร ี
     6) หองพักอาจารย 
     7) ควรจัดเนื้อท่ีสวนหนึ่งสําหรับการสอนและการสาธิต ควรมีอุปกรณตาง ๆ 
เหมือนกับหองเรียนท่ัวไป ควรมีกระดานดําท่ีมีเสน 
     8) ในสถานศึกษาท่ีไมสามารถจัดหองหรืออาคารดนตรีโดยเฉพาะได ควร
เลือกใชอาคารหอประชุม โภชนาคาร หรือสนามหญา ใตรมเงาตนไมใหญท่ีอยูหางไกลกับอาคารท่ี
ตองการความเงียบสงบ เปนตน 
    11.4 หองเรียนพลศึกษา 
     ขอควรคํานึงในการจัดหองหรืออาคารและสนามกีฬา 
     1) ถาเปนอาคารควรคํานึงถึงระบบการปองกันเสียง การระบายอากาศวาง
อาคารใหหางไกลจากอาคารท่ีตองการความเงียบสงบ 
     2) ควรจัดใหมีสนามกีฬากลางแจง ประเภทกีฬาตาง ๆ เชน สนามฟุตบอล
บาสเกตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ ลู-ลาน 
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     3) ควรมีหองเก็บเครื่องกีฬา 
     4) อาคารกีฬาในรม ควรจัดใหมีท่ีสําหรับการสอนและการสาธิต มีอุปกรณตาง 
ๆ เหมือนกับหองเรียนท่ัวไป มีท่ีดื่มน้ํา หองน้ําหองสวมสามารถอาบน้ําได ตูเก็บของ ตูยาปฐม
พยาบาล 
    11.5 หองเรียนคหกรรมศาสตร 
     การจัดวิชาการสอนโดยท่ัวไปแบงเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ การ
เย็บปกถักรอยและการทําอาหารสิ่งท่ีควรคํานึงในการจัดหองหรืออาคาร 
     1) การจัดหองหรืออาคาร ควรจัดใหมีบรรยากาศคลายกับบานหลังหนึ่ง โดย
แบงออกเปนสวนตาง ๆ เชน หองนั่นเลน – รับแขก ใชสําหรับการเรียนทางดานเย็บปกถักรอย 
     2) จัดหองหนึ่งสําหรับการเย็บผา มีเครื่องจักรเย็บผา โตะสําหรับตัดผา ตูเก็บ
เครื่องมือ 
     3) หองแสดงผลิตภัณฑของนักเรียนท่ีทําเสร็จแลว 
     4) หองครัว สําหรับการเรียนวิธีการทําอาหารควรจัดใหมีเครื่องครัวท่ีดีอยาง
นอย 1 ชุด การวางเครื่องครัวตาง ๆ จะตองวางแผนเตรียมการไวตั้งแตเริ่มทําการกอสราง เชน การ
วางเตาไฟ เดินทอน้ํา ทอแกส ปลั๊กไฟฟา ทอระบายอากาศ เปนตน 
     5) ควรจัดมุมหนึ่งของหองหรืออาคารสามารถใชในการสอนหรือสาธิตไดโดยมี
อุปกรณตาง ๆ เหมือนกับหองเรียนท่ัวไป 
    11.6 หองเรียนเกษตรกรรม ขอควรคํานึงในการจัดหองตาง ๆ 
     1) การจัดหองเรียนจัดคลายกับหองสอนวิชาชีววิทยา 
     2) โรงเพาะชํา จัดแยกออกจากอาคารเรียน ควรจัดในบริเวณท่ีมีตนไม สนามหญา 
     3)คํานึงถึงแสงสวางจากธรรมชาติและแหลงน้ํา 
     4) หองเก็บเครื่องมือสนาม และตูเก็บเครื่องมือทดลองเล็ก ๆ 
     5) หองหรือสนามท่ีจัดไวสําหรับการแสดงผลิตภัณฑ ผลผลิตตาง ๆ 
   12. บริเวณอ่ืน ๆ 
    12.1 บริเวณท่ีพักผอนหยอนใจและบริเวณอ่ืน ๆ ขอควรคํานึงในการจัดและ
ตกแตงบริเวณท่ีพักผอนหยอนใจ 
     1) ควรจัดใหมีท้ังภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือสงเสริมทางดานจิตใจ และ
พลานามัยของนักเรียนและผูอยูอาศัยในโรงเรียน 
     2) จัดทําสวนไมพุม ไมดอก ตามจุดตาง ๆ ขางอาคารหรือบริเวณท่ีไมลับตามาก 
มีความเงียบสงบ ใชลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ ดัดแปลงตบแตงใหเกิดความสวยงามรมเย็น 
จัดเปนบริเวณท่ีพักผอนหยอนใจ 
     3) สนามเด็กเลน สําหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา จัดใหมีเครื่องเลน เชน 
ชิงชา มาหมุน กระดานลื่น หรือบันไดลิง เปนตน 
     4) สนามกีฬา ธรรมดาโรงเรียนท่ัวไป ควรจะตองจัดใหมีเพ่ือสงเสริม ดาน
พลานามัยและสรางน้ําใจของนักเรียนใหเปนนักกีฬาท่ีด ี
     5) การจัดสวนสัตว เพ่ือการศึกษาและพักผอนหยอนใจ 
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    12.2 บริเวณสาธารณูปโภค ขอควรคํานึงในการจัดหาและบํารุงรักษา 
     1) คํานึงถึงเรื่องแหลงน้ําท่ีมีคุณภาพดี การนํามาใชไดอยางสะดวกสบาย 
     2) ไฟฟา โทรศัพท 
     3) ทางระบายน้ําโสโครก การสรางแหลงเก็บน้ําโสโครก 
     4) การขจัดสิ่งท่ีเปนพิษและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ 
    12.3 การจราจรและท่ีจอดรถ ขอควรคํานึงในการวางเสนถนนและจัดสถานท่ี
จอดรถ 
     1) การวางเสนถนนท่ีตอเชื่อมถนนภายนอก 
     2) การวางเสนถนนภายในบริเวณโรงเรียน 
     3) บริเวณท่ีจอดรถสําหรับบุคคลภายนอก รถยนต รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต 
     4) บริเวณท่ีจอดรถของโรงเรียน 
     5) การใชปายการจราจร และเครื่องปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ
     6) ทางเทา ทางเชื่อมท่ีมีหลังคาคลุมระหวางอาคารตาง ๆ 
    12.4 รั้วและประตูทางเขา – ออก ขอควรคํานึงในการจัดทํา 
     1) ลักษณะรั้วท่ีมีความสวยงาม แข็งแรง ใหความปลอดภัยเหมาะสมกับลักษณะ
ของโรงเรียน 
     2) ทางเขา – ออก โรงเรียนแบบทางเดียว และสองทาง 
     3) การจัดตั้งและทําปายชื่อโรงเรียน 
    12.5 บริเวณบานพักครู พนักงาน ภารโรง และหอพักนักเรียน ขอควรคํานึงใน
การจัดบริเวณและแบบอาคารท่ีพักตาง ๆ 
     1) ควรเปนบริเวณท่ีมีความเงียบสงบ 
     2) จัดแบงบริเวณสําหรับบานพักครูท่ีเปนครอบครัว ครูโสด และพนักงานภาร
โรง 
     3) หอพักนักเรียน แยกเปนของนักเรียนหญิงและชาย 
     4) การใชแบบบานพักชนิดบานเด่ียว บานแฝด เรือนแถว แฟลตหรืออพารต
เมนต เปนตน 
    12.6 บริเวณสําหรับจัดสวนประกอบอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน ขอควรคํานึงในการ
ออกแบบและการติดตั้ง 
     1) สถานท่ีจัดตั้งเสาธงชาติ 
     2) รูปปน อนุสาวรีย ศาลพระภูมิ 
     3) ปายบอกชื่อแตละอาคาร 
     4) ปายชื่อถนนและบอกทางไปสูอาคารตาง ๆ 
     5) การจัดรานคาหรือสถานบริการตาง ๆ เชนการไปรษณีย ท่ีพักคอยรถโดยสาร 
ศาลาพักรอน เปนตน 
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    12.7 บริเวณจัดหองน้ําหองสวม ท่ีดื่มน้ํา–อางลางมือ ขอควรคํานึงในการจัดและ
บํารุงรักษา 
     1) คํานึงถึงความเพียงพอกับจํานวนนักเรียน แยกเปนของครู นักเรียนหญิงและ
ชาย 
     2) สถานท่ีวางภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
     3) การเลือกวัสดุและเครื่องสุขภัณฑ 
     4) การรักษาทําความสะอาดท่ีถูกสุขลักษณะ 
     สรุปไดวา การพัฒนาอาคารสถานท่ีปรับปรุง ซอมแซมสิ่งปลูกสราง และการ
บํารุงรักษาอาคารสถานท่ี หองประกอบการใหมีความม่ันคง แข็งแรงปลอดภัย สะอาด สวยงาม มีการ
จัดภูมิทัศน บรรยากาศ สิ่งแวดลอมลอม ถูกสุขลักษณะ และแหลงวิทยาการตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู และ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูปกครองและผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย 
  3. ดานคาใชจาย 
   ตามพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2555 มาตรา 20 รายละเอียดเก่ียวกับ
กิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา 18 วรรคสองอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
   1. โครงการและแผนการดําเนินงาน 
   2. หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   3. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน 
   4. คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจาง
และการเลิกจางและสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   มาตรา 32 การกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรียนใน
ระบบใหคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการศึกษา คาตอบแทนครูท่ีมีความรูและความสามารถท่ีดี และ
คาใชจายอ่ืน ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราท่ี
คณะกรรมการกําหนด คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนตามวรรคหนึ่งใหประกาศไวในท่ี
เปดเผยในโรงเรียนในระบบ และโรงเรียนในระบบจะเรียกเก็บเงินอ่ืนใดจากผูปกครองหรือนักเรียน
นอกจากท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งไมได 
   มาตรา 33 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาการกําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนตามมาตรา 32 ของโรงเรียนในระบบมีลักษณะเปนการแสวงหากําไรเกินควร และ
โรงเรียนในระบบดังกลาวไมสามารถแสดงไดวาเปนการแสวงหากําไรเกินควร คณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งใหลดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนดังกลาวลงตามท่ีเห็นสมควรได 
   มาตรา 34 ในกรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการเห็นวาคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนท่ีโรงเรียนในระบบกําหนดตามมาตรา 32 เปนภาระแกประชาชนเกินสมควร จะสั่ง
ใหโรงเรียนในระบบลดคาธรรมดังกลาวลงตามเห็นสมควรก็ได 
   มาตรา 35 โรงเรียนในระบบใดไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บตํ่า
กวาอัตราท่ีพึงเรียกเก็บตามท่ีคํานวณไดตามมาตรา 32 เพราะเหตุเปนโรงเรียนการกุศลหรือเพ่ือให       
ผูยากไรไดรับการศึกษา ใหกระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงินและใหความชวยเหลือดานอ่ืน
เพ่ือใหโรงเรียนในระบบดังกลาวสามารถดําเนินการตอไปได ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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ประกาศโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 
   เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืน ประจําปการศึกษา 2556
หลักสูตรโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program) 
   เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติ มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน      
พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง ตั้งอยูท่ี 55 หมู 
4 ตําบลลําโพอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา
และในปการศึกษา 2555 เปนโรงเรียนท่ีนักเรียนรับอุดหนุนในบางชั้นเรียน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2556         
จึงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ประจําปการศึกษา 2556 ดังนี้ 
   1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) 
   1.เตรียมอนุบาล ภาคเรียนละ 15,500 บาท (ปละ 31,000 บาท) 
   2.ชั้นอนุบาล 1  ภาคเรียนละ 16,000 บาท (ปละ 32,000 บาท) 
   3.ชั้นอนุบาล 2-3 ภาคเรียนละ 18,500 บาท (ปละ 57,000 บาท) 
   4.ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2  ภาคเรียนละ 29,000 บาท (ปละ 58,000 บาท) 
   5.ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3   ภาคเรียนละ 29,500 บาท (ปละ 59,000 บาท) 
   6.ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6  ภาคเรียนละ 29,000 บาท (ปละ 58,000 บาท) 
   7.ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3    ภาคเรียนละ 26,000 บาท (ปละ 52,000 บาท) 
   8.ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6    ภาคเรียนละ 30,500 บาท (ปละ 61,000 บาท) 
   2. อัตราคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (บาท/ป) 
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ตารางท่ี 4 แสดงคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการจัดการศึกษา 
 

รายการ 
ระดับการศึกษา 

หมายเหตุ 
กอนประถม ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย 

1.คาอาหารกลางวัน 6,000 6,000 - - แบ ง เ ก็บภาค เ รี ยนละ
เทาๆกันเฉพาะนักเรียนท่ี
รับบริการ 

2.คาตรวจสุขภาพนักเรียน 150 150 220 220 เก็บครั้งเดียว 
3.คาตรวจสารเสพติด - - 200 200 เก็บครั้งเดียว 

เฉพาะนักเรียนใหม 
4.คาประกันอุบัติเหตุ 300 300 300 300 เก็บครั้งเดียว 
5.คาบํารุงสระวายนํ้า 1,000 1,000 - - แบ ง เ ก็บภาค เ รี ยนละ

เทาๆกันเฉพาะอนุบาล 1-
ประถมศึกษาปท่ี 3 

6.คาเรียนดนตรี - 1,000 1,000 - แบ ง เ ก็บภาค เ รี ยนละ
เทาๆกันเฉพาะ 

7.คาเรียนคอมพิวเตอร - 1,000 1,000 1,000 เ ก็บ เ พ่ิมจาก ท่ีรั ฐบาล
อุดหนุนใหโดยแบงเก็บ
ภาคเรียนละเทาๆกัน 

8.คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
(วิชาการ/คุณธรรม/ทัศนศึกษา) 

3,000 3,000 3,000 3,000 ตามโอกาสท่ีจัดกิจกรรม
เ ฉ พ า ะ นั ก เ รี ย น ท่ี ใ ช
บริการ 

9.คารถรับ-สงนักเรียน 3,500 3,500 3,500 3,500 เ ก็บตามระยะทางเปน
รายเดือนเฉพาะนักเรียน
ท่ีใชบริการ 

10. คาเรียนเสริมนอกตารางเรยีน 
    10.1 คาเรียนปรับพ้ืนฐาน 

3,000 3,000 4,000 4,000  
   เฉพาะภาคฤดูรอน 

    10.2 คาเรียนปรับพ้ืนฐาน 
(ภาษาอังกฤษ) 

- 6,000 6,000 6,000 

    10.3 คาเรียนเสริมพิเศษ 
           ตอนเย็น (วิชาการ) 

600 600 600 600     

   แบงเก็บเปนรายเดือน   
   เฉพาะนักเรียน 
   ท่ีรับบริการ 

    10.4 คาเรียนเสริมพิเศษ 
           ตอนเย็น (ภาษาอังกฤษ) 

- 1,000 1,000 1,000 

 

ท่ีมา : ประกาศคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง, 
16 พฤษภาคม 2556 
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  3. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศนี้จําแนกเปนนักเรียนท่ีไมรับอุดหนุน
รายบุคคล  ชั้นเรียนท่ีนักเรียนไมรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ไดแก เตรียมอนุบาล/ชั้นโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English program) 
  4. เง่ือนไขการคืนและไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนโรงเรียน
จะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนใหผูปกครองและ/หรือนักเรียนในกรณี
ดังตอไปนี ้
   4.1) กรณีท่ีโรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอ่ืน จาก
นักเรียนท่ีเรียนอยูแลว ไวกอนเปดภาคเรียน หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกกอน
เปดภาคเรียนไมนอยกวา 15 วัน โรงเรยีนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอ่ืน
ท่ีเรียกเก็บใหผูปกครองนักเรียนพรอมท้ังออกหลักฐานแสดงผลการเรียนใหผูปกครองนักเรียนภายใน 
7 วัน นับตั้งแตวันท่ีขอลาออก 
   4.2) กรณีท่ีโรงเรียนเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอ่ืน จาก
นักเรียนเขามาเรียนใหมไวแลว หากผูปกครองและ/หรือนักเรียนประสงคลาออกภายใน 7 วันทําการ
หลังเปดภาคเรียน โรงเรียนจะคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอ่ืนสวนท่ียังไมได
ใชบริการใหผูปกครองนักเรียนพรอมท้ังคืนหลักฐานตาง ๆ ใหผูปกครองนักเรียนในวันท่ีขอลาออก 
  อนึ่ง กรณีท่ีโรงเรียนเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือคาธรรมเนียมอ่ืน จาก
นักเรียนท่ีเรียนอยูแลวหรือเขามาเรียนใหมไวแลว ผูปกครองและ/หรือนักเรียนมีความประสงคยก
คาธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ คาธรรมเนียมอ่ืนมอบใหเปนทุนการศึกษาของโรงเรียนในกรณีไม
สามารถเขาเรียนได โรงเรียนสามารถยึดปฏิบัติตามความประสงคของผูปกครองไดโดยไมมีขอยกเวน 

 
     ประกาศ ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2556 
 

 สรุปไดวา การเก็บคาธรรมเนียมการเรียนและคาธรรมเนียมอ่ืนตามหลักสูตรโครงการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) ใหดําเนินการตาม
บทบัญญัติ มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 โดยคํานึงถึงคาใชจายในการจัดการศึกษา คาตอบแทนครูท่ีมีความรูและความสามารถท่ีดี และ
คาใชจายอ่ืน ซ่ึงรวมถึงคาใชจายในการขยายกิจการและผลตอบแทนตามวรรคหนึ่งตองไมเกินอัตราท่ี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากําหนด 
 4.  ดานบุคลากร 

     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เลม 3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (2555 หนา 15) 
  บทบาทหนาท่ีของผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การดําเนินงาน
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเก่ียวของกับการศึกษาของสถานศึกษาเก่ียวของกับทุกฝายในสถานศึกษารวมถึงบุคลากร
ขององคกรอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงควรเขาใจบทบาทของผูมีสวนเก่ียวของ ดังนี้ 
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  1. บุคลากรภายในสถานศ ึกษา 
   1.1 ผ ูอานวยการโรงเรียน มีบทบาทหน าท ี่ ดังน ี้ 

    1) ว ิเคราะห ศ ึกษานโยบาย ย ุทธศาสตร การจ ัดการศ ึกษาของชาติ กระทรวง กรม
จ ังหว ัด เขตพ้ืนท่ีการศ ึกษา และสภาพความต องการของท องถ่ินชุมชน สภาพการจ ัดการศ ึกษา 
ป ัญหาและความต องการจำเปนอย างเปนระบบนำมากำหนดว ิส ัยทัศน พ ันธก ิจ เป าหมาย และ
ความสำเร ็จ ของสถานศ ึกษารวมกับบ ุคลากรและผ ูมีส วนเก่ียวของท ุกฝาย 
    2) ส งเสร ิมความรู ความเข าใจ และความตระหน ักในเร ืองการประก ันค ุณภาพ 
การศ ึกษาก ับคร ูบุคลากรและผ ูเกี ยวข องทุกฝาย รวมท ั้งการจ ัดระบบประก ันค ุณภาพภายใน ของ 
สถานศ ึกษา 
    3) แต งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหน าท ี่ร ับผ ิดชอบในการ 
ดำเนินงานตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศ ึกษา รวมท ั้งการกำหนดบทบาทหน าท ี่และ
แนวทาง ความรวมม ือของครู ผ ูเรียน ผ ูปกครอง องคกรช ุมชนและองคกรปกครองสวนท องถ่ิน 
    4) จ ัดสรรงบประมาณและทร ัพยากร เพ่ือใช ในแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของ
สถานศ ึกษาท ี มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา (ระยะ 3-5 ป ี) และแผนปฏ ิบัต ิการ
ประจำป 
    5) ร วมประชุมปฏ ิบัต ิการและร วมระดมพล ังสมองในการจ ัดทำแผนพ ัฒนาการจ ัด 
การศ ึกษาของสถานศ ึกษาท ี มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา (ระยะ 3-5 ป ี) และ 
แผนปฏิบัติการประจำป 
    6) สน ับสน ุน อำนวยความสะดวก รวมท้ังการแก ไข ปญหาอ ุปสรรคต าง ๆ  ในการ 
จ ัดทำแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษาท ี มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
(ระยะ 3-5 ป ี) และแผนปฏิบัติการประจําป 
    7) ตรวจสอบ กำก ับ ต ิดตาม กระบวนการจ ัดทำแผน รวมท้ังจัดให ม ีการประเม ิน 
ค ุณภาพของแผนการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษาท ี่มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
(ระยะ 3-5 ป ี) และแผนปฏิบัติการประจําป 
    8) จดัให มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
   1.2  รองผูอำนวยการโรงเร ียน/ห ัวหนากลุม/ห ัวหนางาน/ห ัวหนากลุ มสาระการ
เร ียนรู/คร ูมีบทบาทหนาท ี่ ดังนี้ 
    1) สรุปขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการดาเนินงานของสถานศ ึกษา ผลการประเม ิน
คุณภาพผู เรียน ผลงานดีเดนของผู เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจ ัดการเร ียนการสอน ปญหาและ
สภาพ ความต องการจำเปน นโยบาย ย ุทธศาสตร การพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ความต องการของ
ผ ู ปกครอง ผู เรียน และช ุมชน 
    2) ร วมประชุมหาร ือ ส ัมมนา ว ิเคราะห สภาพการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษา 
ปญหาและความต องการจำเปน กำหนดว ิส ัยทัศน พ ันธก ิจ เป าหมายและความสำเร ็จของสถานศ ึกษา 
ร วมก ับบุคลากรและผ ู ม ีส วนเก ี่ยวข องท ุกฝ าย รวมท้ังกำหนดเป าหมาย/ความสำเร ็จสู การพ ัฒนางาน
ในหนาท ี่รบัผ ิดชอบ 
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    3) ดำเน ินก ิจกรรม/โครงการ สร ุปรวบรวมรายงาน และประเม ินผลก ิจกรรม / 
โครงการ ตามแผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษาท ี มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของ 
สถานศ ึกษา (ระยะ 3-5 ป ี) และแผนปฏิบัติการประจำป ี 
  2. บุคลากรอ ื่นท ี่เกี่ยวของกับสถานศ ึกษา ม ีบทบาทหน าท ี่ ดังน ี้ 
   2.1 คณะกรรมการสถานศ ึกษา มีบทบาทหน าท ี่ ดังน ี้ 
    1) ให ข อม ูลและร วมว ิเคราะห ข อม ูลสารสนเทศเก่ียวก ับชมุชน สภาพปญหาและ
ความต องการของผ ูปกครอง ท องถ่ิน ชุมชน ความต องการของชุมชน แหล งเร ียนรู ภ ูม ิปญญา 
วิทยากรท องถ่ิน การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผ ูเรียนและการศ ึกษาตอ 
    2) รวมกำหนดวิสัยท ัศน พันธกิจ เป าหมายความสำเร็จของสถานศ ึกษา 
    3) พ ิจารณาให ความเห ็นชอบ แผนพ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาท ี่มุ งค ุณภาพ
ตาม มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาและแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี ตลอดจนการใช 
งบประมาณและ ทรัพยากรอ่ืนท ี่เก่ียวของ 
    4) กํากับ ต ิดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศ ึกษา 
   2.2 ผ ูปกครอง ผ ูเร ียน มีบทบาทหน าท ี่ ดังน ี้ 
    1) ให ข อม ูลและร วมว ิเคราะห ข อม ูลสารสนเทศเก ี่ยวก ับชุมชน สภาพปญหาความ 
ต องการของผู ปกครองและผู เร ียน การช วยเหล ือสน ับสน ุนโรงเร ียน การพ ัฒนาค ุณภาพผู เร ียน

และการศ ึกษาตอ 
    2)รวมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมายและ 
ความสำเร็จของสถานศ ึกษากับบ ุคลากรและผ ูมีส วนเก ี่ยวของทุกฝาย 
    3) ใหการสนับสนุนการใช งบประมาณ และทร ัพยากร เพ่ือใช ตามแผนพ ัฒนา
การจัดการศ ึกษาท ี่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา และแผนปฏิบัติการประจาป ี 
    4) รวมนําเสนอและสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 
การศ ึกษาของสถานศ ึกษา สูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาในป ีต อไป 
   2.3 หน วยงาน องคกรปกครองทองถ ิ น องคกรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหนาท ี่ ดังนี้ 
    1) นำเสนอและร วมว ิเคราะห ข อม ูลสารสนเทศเก่ียวก ับชุมชนสภาพปญหา
ความตองการของท องถิ นชมชน แหล งเร ียนรู ภ ูม ิปญญาและว ิทยากรในท องถ่ิน นโยบายและท ิศทาง
พัฒนาชุมชน การสน ับสน ุนงบประมาณและทร ัพยากรจากชุมชน การพ ัฒนาค ุณภาพผูเร ียนและ
การศ ึกษาตอ 
    2) รวมจ ัดทำแผนพัฒนาการจ ัดการศ ึกษาท ี่มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษา 
ของสถานศ ึกษาและแผนปฏิบัตกิารประจำป ี 
    3) ใหการสนับสนุนการใช งบประมาณและทร ัพยากร  เ พ่ือใช ตามแผน   
พ ัฒนาการจ ัดการศ ึกษาท ี่มุ งค ุณภาพตามมาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษา (ระยะ3-5 ป ี) และ
แผนปฏ ิบัติการประจําป ี 
    4) รวมกิจกรรม/โครงการท ี่เก่ียวของตามแผนปฏิบัติการประจําป 
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    5) ร วมนำเสนอและสะท อนผลจากการประเม ินค ุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศ ึกษาของสถานศ ึกษาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศ ึกษาของสถานศ ึกษาในป ีต อไป 
(แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เลม 3, 2553) 
    คุณภาพของครู ไดแก ครูท่ีมีความรู มีความใฝรูและมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องสมํ่าเสมอ มีความรัก ความเมตตา ปรารถนาดีตอศิษย ทุมเทเสียสละ ทํางานเต็มศักยภาพ มี
ความภูมิใจตอวิชาชีพ มีจิตวิญาณความเปนครู และมีทัศนคติท่ีดี (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.),2555)  
    ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพของครู มีหลายประการ คือ 
    1.ครูตองมีความใฝรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
    2.มีความมุงม่ันเสียสละ ทุมเทกําลังความสามารถ 
    3.มีความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง หนาท่ี และสวนรวม 
    4.มีความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของอาชีพครูตองครองตนเปนแบบอยางท่ีดี 
    5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
    สถานศึกษามีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก ครู ผูบริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา หลักสูตรและกิจกรรมของสถานศึกษา รวมท้ังสภาพแวดลอมและการ
บริการปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ีตองการได คือ ครู ซ่ึงมีองคประกอบ           
ท่ีเก่ียวของ 2 สวน ไดแก คุณภาพของตัวครู และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการ
ประเมินผลของครู ครูท่ีดีตองมีความรักศรัทธาในอาชีพ เมตตาและเอาใจใสลูกศิษย เปนแบบอยางท่ีดี
ของลูกศิษย หม่ันพัฒนาตนเอง เขากับผูปกครองความรูและ และชุมชนไดดี และสิ่งสําคัญท่ีสุด คือ 
ครูตองมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน (ถายทอดความรูใหผูเรียนได) อยางมีประสิทธิภาพ 
โดยใหความสําคัญกับประโยชนท่ีจะเกิดกับลูกศิษยเปนอันดับแรก ครูตองมีความเชื่อวา “เด็กทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได” จึงจะสามารถพัฒนากิจกรรม วิธีการ 
ตลอดจนสื่อตาง ๆ ท่ีใชในการสอนเพ่ือใหบรรลุตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการ
จัดการเรียนรูของครูท่ีตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไดตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ครู
มืออาชีพตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนรูจากประสบการณตรง หม่ันปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง เพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถมี
ทักษะใน การดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคอยางยั่งยืน พรอมท่ีจะ
เจริญเติบโตทามกลางความเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา และเปน
ท่ียอมรับของสังคมและประเทศชาติในอนาคต 
    การบริหารจัดการเปนหนาท่ีหลักของผูบริหารสถานศึกษา การบริหาร 
(Administration) และการจัดการ (Management) เปนกลไกในการขับเคลื่อนใหเกิดการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย แตจะบริหารและจัดการอยางไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญ
ท่ีสุด เพราะผูบริหารเปนผูกําหนดทิศทางการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท้ังหลาย 
เปนผูท่ีมีเปาหมายความสําเร็จท่ีชัดเจนและมีความมุงม่ันท่ีจะไปสูเปาหมายนั้นใหจงได ทุมเทพลังกาย
และความคิดอยางเต็มกําลัง มีความเปนผูนําทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน รอบรูเปนท่ี
พ่ึงทางวิชาการใหแกผูใตบังคับบัญชาได มีความสามารถในการจัดการองคกร บริหารจัดการใหมีครู
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สอนอยางพอเพียง มอบหมายงานใหบุคลากรไดเหมาะกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน 
ใชหลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมในการบริหาร สงเสริมใหมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูเรียน 
ใหเปนผูมีความสมบูรณรอบดานท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ในปจจุบัน สิ่งท่ีทาทาย
ความสามารถของผูบริหารอีกประการหนึ่ง คือ การทําใหบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนักถึง
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบ แมงานสอนจะเปนงานหลัก แตงานในหนาท่ีพิเศษท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาผูเรียน
เปนหนาท่ีท่ีครูปฏิเสธไมได จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะทําใหครูทุกคนรักในงานสอน มี
การทํางานและเก็บงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดสารสนเทศท่ีมีความหมายและสามารถนําไปใชได
ตามความมุงหมายทันการ 
    กลุมบุคคลท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ไดแกกรรมการสถานศึกษาหรืออาจเรียกเปนอยางอ่ืน เชน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา จะทํา
หนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจการดานตาง ๆ ของสถานศึกษา อันหมายรวมท้ังการบริหาร
วิชาการ การบริหารงานบุคคล และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนด คุณภาพผูเรียนข้ึนอยูกับคุณภาพ
การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะเปนตัวสะทอนคุณภาพ
ของผูสําเร็จการศึกษาไดเปนอยางดีเพราะหลักสูตรสถานศึกษาจะมีการกําหนดจุดหมาย แนวทาง 
วิธีการ และเนื้อหาสาระท่ีเรียน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ซ่ึงจะสะทอนวาผูเรียนมีความรู ความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษากําหนดไวหรือไมหลักสูตรท่ีดีควรคํานึงถึงบริบทของผูเรียน ทองถ่ินและชุมชน   มีการบูร
ณาการสาระการเรียนรู หรือจัดทํารายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสามารถและความ
สนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามขีดความสามารถ ทํา
ใหผูเรียนมีความสมบูรณและสมดุลท้ังทางรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา 
   สรุปไดวา บุคลากรภายในโรงเรียนซ่ึงประกอบไปดวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียน นักเรียน หนวยงาน องคกรบริหารสวนทองถ่ิน องคกร
เอกชน และชุมชนทุกคนลวนมีสวนตามบทบาทหนาท่ีในการผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 
 5.  ดานการบริการ 
  การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียน (สายสัมพันธประชุมใหญสามัญประจําป  ครั้ง
ท่ี 37 ปการศึกษา 2555.กลุมโรงเรียนในเครือสารสาสน หนา 3,11) 
  1.  การสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน 
   การสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน จะชวยลดความสูญเสียทรัพยสินและสงเสริม
ความปลอดภัย ทําใหสมาชิกทุกคน ในโรงเรียนจะตองรวมมือกัน และมีสวนรวมรับผิดชอบในการดูแล 
เอาใจใส สังเกต ตรวจตรา เพ่ือความปลอดภัย ซ่ึงในการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียนนั้น 
ประกอบดวย การสํารวจดานสิ่งแวดลอม การสํารวจดานบริการความปลอดภัย การสํารวจเรื่องการ
เรียน การสอนสวัสดิศึกษา วิธีการสํารวจความปลอดภัยในโรงเรียน  อาจกระทําไดโดยการสังเกต
พฤติกรรม การตรวจตราความสะดวก ความเปนระเบียบเรียนรอย การตรวจสอบสภาพของสิ่งของ 
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การตรวจตราสอดสองการนําวัตถุ หรือสิ่งของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายเขามาในโรงเรียน การสอบถาม
โดยใชแบบสอบถาม 
  2.  การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน 
   การรายงานอุบัติเหตุในโรงเรียน เพ่ือทราบขอมูลการเกิดอุบัติเหตุ และหาแนว
ทางแกไขปญหาอุบัติเหตุได โดยถือเปนความรับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียนรายงานทันทีหรือไมเกิน 
24 ชั่วโมง บันทึกลงในแบบรายงานอุบัติเหตุ จัดรวบรวมรายงานเปนแบบรายเดือน หรือรายเทอม    
และเก็บไวท่ีคณะกรรมการความปลอดภัย ประจําโรงเรียนจัดทําสรุปรายงาน และแจงใหนักเรียน       
ทุกคนทราบ 
  3. การแนะแนวสวัสดิภาพ 
   เปนการใหคําแนะนําหรือใหคําปรึกษาทางดานความปลอดภัยเพ่ือใหนักเรียนมี
ความรู รูจักระมัดระวัง เรื่องอุบัติเหตุ ปฏิบัติตนไดอยางปลอดภัยและมีสวัสดินิสัยท่ีดีในการปองกัน
อุบัติเหตุ ซ่ึงจะชวยปองกัน และลดปญหา อุบัติเหตุลงได โดยท่ัวไป ผูแนะแนวสวัสดิภาพอาจ ไดแก 
ครูประจําชั้น ครูสุขศึกษา 
  4. การจัดทําประกันอุบัติเหตุ 
   เปนการคุมครองเรื่องความปลอดภัย เม่ือประสบอุบัติเหตุข้ึน จะมีสิทธิ์ไดรับ
คาชดเชยความสูญเสีย หรือการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึน ตามปกติโรงเรียนควรจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับ
ทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงเปนลักษณะ การประกันหมูหรือกลุม 
  5. การจัดบริการเครื่องอํานวยความสะดวก 
   เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดบริการใหทุกคนในโรงเรียนตองมี
ความปลอดภัย ไดแกบริการน้ําดื่ม น้ําใช การจัดทําทางระบายน้ํา การจัดระบบไฟฟาท่ีปลอดภัย 
  6. การบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน 
   การจัดบริการความปลอดภัยในการเดินทางไป-กลับโรงเรียน ควรพิจารณา คือ 
   1. การจัดบริการเรื่องการเดินทางไป-กลับโรงเรียน สามารถดําเนินการได ดังนี้
จัดทําเสนทางการเดินทางท่ีปลอดภัย การใชธงนํากลุมนักเรียนการใชธงขามถนน 
   2. การจัดบริการเรื่องการใชรถเดินทางไป-กลับโรงเรียน 
  7. การบริการของโรงเรียนดานอ่ืน ๆ เชน 
   1. โรงเรียนสรางบรรยากาศอบอุน รมรื่น เสมือนไดอยูกับบาน 
   2.  โรงเรียนมีการจัดระบบการจราจร รับ- สงนักเรียนในชวงเวลาเชาและหลัง เลิก
เรียนไดเหมาะสม อํานวยความสะดวกใหแกผูปกครองในการเดินทาง 
   3.  โรงเรียนมีการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี ซอมแซมปลูกสรางและปรับปรุง    อยู
เสมอ 
   4. โรงเรียนมีการแจงขอมูลขาวสารใหผูปกครองทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ตลอดเวลา 
   5. ผูบริหาร ครู บุคลากรและเจาหนาท่ีดูแลดวยความเอาใจใส กระตือรือรน สุภาพ 
ออนนอมและเปนกันเองรับฟงปญหาหรือขอชักถามของผูรับบริการอยางเต็มใจ ใหคําอธิบายและตอบ
ขอสงสัยไดตรงประเด็น 
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   6. โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันท่ีมีคุณคา และถูกหลักโภชนาการอยาง
เพียงพอแกนักเรียน 
   7. โรงเรียนบริการน้ําด่ืมท่ีสะอาดโดยผานการกรองพรอมท้ังผานตูทําความเย็น
เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มน้ําสะอาดและเย็น 
   8. โรงเรียนบริการตรวจสุขภาพโดยครูพยาบาลผูเชี่ยวชาญใหกับนักเรียน เปน
ประจําวันทุกวัน 
   9. โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีทําบัตรรับ – สงนักเรียน และกลับ
บานกอนเวลา 
   10. โรงเรียนใหมีการประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลใหแกนักเรียนทุกคน 
   สรุปไดวา การบริการของสถานศึกษาเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ครูมีคุณภาพ มีระบบอุปโภค บริโภคท่ีดีมีคุณภาพ สถานศึกษาท่ีมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
อาคารเรียนท่ีม่ันคงและสะอาด มีแหลงเรียนรู เพียงพอทําใหนักเรียนดําเนินชีวิตอยูในสถานศึกษาได
นักเรียนไดรับประโยชนสูงสุด เรียนอยางมีความสุข ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจะสงผลถึง
ความสําเร็จในการเรียนดวย 
 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรตน  
 2.4.1 อาชีพ 
  สุจิตตพร ดนตรี (2548) อาชีพ หมายถึง ชนิดของงานท่ีคนเราทําอยู เปนงานท่ีทําแลว
ไดรับคาจางหรือเปนคาตอบแทน อาชีพท่ีคนเราประกอบอยูมีมากมายหลายหม่ืนชนิด แตถาจัดเปน
หมวดหมูตามลักษณะของงานแลวจะมีอยู 9 ชนิด คือ 
  1. การเกษตรและการประมง ซ ึ่งรวมถึงเรื่องการเลีย้งสตัวดวย 
  2. การอุตสาหกรรมท้ังอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเบา และอ ุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 
  3. การเกษตรอุตสาหกรรม รวมถึงการอุตสาหกรรมแปรร ูป 
  4. การเหมืองแรและงานท่ีเก่ียวของกับเหมืองแรประย ุกต 

  5. การไฟฟาและพลงังานรวมถึงงานท่ีเก ี่ยวของกับอิเลก็ทรอนิกสทุกประเภท 
  6. การคมนาคมและการขนสงและบริการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
  7. การผลติอาหารท้ังอาหารสดและอาหารแปรรูป 
  8. การบริการในลักษณะตาง ๆ รวมถึงงานตอนรับและประชาสัมพันธ 
  9. งานอิสระทุกชนิดท่ีผูทํางานเปนนายจางงานของตนเอง 
  ทอลเบอร  (Tolbert)  กลาววา บุคคลยอมตองการประกอบอาชีพท่ีแสดงถึง
ความสามารถและศักดิ์ศรีของเขา การประกอบอาชีพทําใหบุคคลไดรบัคุณคาดังตอไปนี้ 
  1. อาชีพเปนแหลงท่ีมาของรายได ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต อาชีพทําให
บุคคลไดรับปจจัยและสิ่งอํานวยความสุข ความสบายตามควรแกอัตภาพ 
  2. อาชีพทําใหมีความกาวหนาในชีวิต มีตําแหนง ชื่อเสียง เกียรติยศ ทําใหไดรับความ
นิยมยกยอง และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 



 
69 

  3. ทําใหบุคคลรูวาตนเองมีคุณคา ไดทํางานอันเปนประโยชน ไดใชกําลังกาย กําลัง
ความคิด 
  4. ผูท่ีมีอาชีพเรียกไดวาผูท่ีมีความม่ันคงในการดํารงชีวิต สามารถเปนท่ีพ่ึงแกตนเอง
และครอบครัวได 
  5. อาชีพท่ีตอบสนองความปรารถนาและจุดมุงหมายในชีวิต ทําใหไดรับความสําเร็จ
ตามท่ีคาดหวังไว 
  ฮอลแลนด (Hollande’s) (อางใน สุจิตตพร ดนตรี,2548) กลาววา บุคลิกภาพมี
อิทธิพลตอการเลือกอาชีพ และบุคคลเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะ
อยางมีความสัมพันธกับอาชีพเฉพาะอยาง และบุคลิกภาพแตละแบบจะมีความสอดคลองกับ
สิ่งแวดลอมทางอาชีพ โดยบุคคลจะคนหาสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยใหเขาไดฝกทักษะและใช
ความสามารถของเขา ท้ังยังเปดโอกาสใหเขาไดแสดงทัศนคติ คานิยม และบทบาทของเขา ตลอดจนมี
โอกาสไดแกปญหาท่ีประสบไดสมบทบาทของตัวเขาและหลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมท่ีไมสอดคลองกับ
บุคลิกภาพของตนเอง ลักษณะบุคลิกภาพของคนแบงตามลักษณะสิ่งแวดลอมในการเลือกของบุคคล
แบงเปน 6 ประเภท ดังนี ้
  1. บุคคลท่ีชอบเก่ียวของก ับสิ่งท่ีเปนรูปธรรม มีความสนใจอาชีพประเภทงานชางฝมือ 
และงานกลางแจง (Realistic Type) หรือกิจกรรมท่ีไมคอยมีความสลับซับซอน มีรางกายแข็งแรง 
คลองแคล ววองไว สามารถทางานหนักไดและโดยท่ัวๆ ไปจะไมชอบเขาสังคม สภาพแวดลอม   ท่ี
เหมาะสมกับบุคคลประเภทนี้ไดแก อาชีพท่ีเก่ียวกับงานชางฝมือ เชน ชางกอสราง ชางซอมบํารุง 
ชางไฟฟา ชางเครื่องยนต และอาชีพเกษตรกร เปนตน 
  2. บุคคลท่ีชอบใชความคิดแกปญหา มีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร และ 
เทคนิค (Intellectual Type) เปนพวกท่ีชอบทํางานท่ีใชสมองมากกวากาลง มีความสามารถในการ 
วิเคราะหปญหาท่ีเปนนามธรรมได ชอบความอิสระ บุคคลประเภทนี้มีสนใจอาชีพดาน วิทยาศาสตร   
การคํานวณ อาชีพท่ีตองศึกษาคนควาหาความรูอยูเสมอ เชน อาชีพนักวิทยาศาสตร แพทย นัก
คำนวณ เปนตน 
  3.  บุคคลท่ีชอบสังคมกับบุคคลอ่ืน มีความสนใจอาชีพประเภทงานบริการการศึกษา 
และ สงัคม (Social Type) ชอบแสดงตัว ชอบสนทนา โดยท่ัวไปจะมีทักษะทางสังคม ชอบชวยเหลือ
ผูอ่ืน   บุคคลท่ีมีล ักษณะเชนนี้มักสนใจอาชีพท่ีไดมีโอกาสสังคมกับผูอ่ืน ไดบริการสังคม เชน อาชีพ
นักสงัคมสงเคราะห นักแนะแนว นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา ครู อาจารย ผูบริหาร การศึกษา เปน
ตน 
  4. บุคคลท่ีชอบทําตามระเบียบแบบแผน มีความสนใจอาชีพ ประเภทงานสำนักงาน
และ เสมียน (Convention Type) เปนบุคคลท่ีเครงครัดในกฎหมายไมคอยมีความยืดหยุน มีความ 
รอบคอบและขยันหม ั่นเพียร บุคคลท่ีมีบุคลกิภาพเชนนี้มักชอบทํางานท่ีมีระบบระเบียบปฏิบัติไปตาม
ระบบระเบียบท่ีมีอยู เชน งานดานสารบรรณ เลขานุการ บรรณารักษ   นักสถิติ เปนตน 
  5. บุคคลท่ีมีความทะเยอทะยาน ชอบมีอํานาจ มีความสนใจอาชีพประเภทงานจัดการ
และ คาขาย (Enterprising Type) ชอบแสดงตัว มีความเชื่อมันในตนเอง มีความสามารถในการพูด 
เพ่ือโนมนาวชกัจ ูงผูอ่ืน มีความกลาไดกล าเสีย บุคคลประเภทนี้มักจะชอบอาชีพท่ีตนจะแสดงลักษณะ
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ของตน อาชีพท่ีเก่ียวกับการบริหารการคาและนักการเมือง เชน อาชีพนักธ ุรกิจ นักการเมือง 
ผูจัดการฝายขาย ผูจัดการฝายบุคคล นักโฆษณา ประชาส ัมพันธ เปนตน 

  6. บุคคลท่ีชอบศิลปะความงาม มีความสนใจอาชีพประเภท งานศิลปะ ดนตรี และ
วรรณกรรม (Artistic Type) เปนบุคคลท่ีเปนตัวของต ัวเองส ูง มีจินตนาการ ชอบอิสรภาพ ไมชอบ 
ระเบียบแบบแผน บุคคลท่ีมีลกัษณะเชนนี้มักเลือกอาชีพท่ีเก่ียวกับศิลปะ เชน อาชีพจิตรกร ปฏิมากร 
ชางออกแบบ นักประพันธ นักดนตรี เปนตน 
  สรุปไดวา อาชีพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับคุณสมบัติและบุคลิกภาพของตนเอง ไดคนหา 
ใชความสามารถแสดงทัศคติ คานิยม และทักษะตาง ๆ ใหเหมาะสมกับบุคคล ประเภทของอาชีพนั้น 
ๆ จึงจะทําใหงานนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงอาชีพของผูปกครองก็เชนเดียวกันเปนตัว
แปรท่ีสําคัญสามารถสงผลตอความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ดังนั้นการจัดการศึกษาควรคํานึงถึง
พ้ืนฐานของผูปกครองของผูปกครอง 
 2.4.2 รายได 
  Are Chemvangpam. (Economic of Personal Financial, ออนไลน) รายไดท่ี
บุคคลไดรับอยางตอเนื่องต้ังแตชวงทํางานจนถึงสิ้นชีวิต ซ่ึงรายไดประเภทนี้จะเปนกระแส รายไดรับ
อยางตอเนื่อง และสามารถเสริมสรางความม่ันคงทางการเงินไดเปนอยางดี เชนรายไดผูรับราชการ 
ชวงทํางานก็ไดรับถึงเกษียณก็ไดรับเงินบํานาญ เปนตน 
   1.รายไดของบุคคลแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
    1) รายไดชั่วคราว หมายถึง รายไดท่ีบุคคลไดรับเปนครั้งคราว หรือไดรับเปนชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง เชน ถูกรางวัลฉลากกินแบงรัฐบาล 
    2) เงินเดือนพนักงานชั่วคราว 
   2.ปจจัยกําหนดรายไดของบุคคล 
   การท่ีบุคคลมีรายไดประเภทใด หรือมีรายไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยท่ี
กําหนดรายไดซ่ึงปจจัยดังกลาวประกอบไปดวย 
   1) คุณสมบัติสวนตัว เชน ความชํานาญ บุคลิกภาพ รวมถึงทัศนคติในดานตาง ๆ 
ดังนั้นบุคคลควรเลือกอาชีพใหสอดคลองกับคุณสมบัติของแตละคนซ่ึงจะทําใหบุคคลดังกลาวมีโอกาส
จะประสบความสําเร็จในอาชีพใดมาก 
   2) ระดับการศึกษา การเลือกอาชีพจะตองสอดคลองกับการศึกษาของบุคคลหลายๆ 
อาชีพ จําเปนตองจบการศึกษาเฉพาะดาน การเลือกอาชีพท่ีตรงกับคุณลักษณะตัวของเขา นับวาเปน
กาวแรกท่ีถูกตองและเหมาะสม 
   3) อายุ การมีประสบการณมากยอมสั่งสมประสบการณมากกวาบุคคลท่ีอยูในวัย
หนุมสาว แตไมแนเสมอไปวาบุคคลท่ีมีอายุมากจะมีรายไดมากกวา หากบุคคลดังกลาวเปนเพียง 
“เติบโตเพราะกินขาว แกเฒาเพราะอยูนาน” 
   3. แหลงรายไดของบุคคล 
   แหลงรายไดมาจากการทํางานท่ีใชความสามารถ และแตละบุคคลก็มีวิธีคิดท่ี
แตกตางกันไป มี 4 ลักษณะอาชีพดังนี้ ลูกจาง นักลงทุน เจาของกิจการ การทําธุรกิจสวนตัว 
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   1. ลูกจาง ไดแก ภาครัฐ ลูกจางสวนราชการ มีรายไดจากเงินเดือน สวัสดิการ 
ความสามารถของบุคคล ขาราชการแบงออกเปน 4 กลุม ในแตละกลุม มีรายไดแตกตางกันไป 
    1.1 กลุมบริหาร 
    1.2 กลุมอํานวยการ 
    1.3 กลุมวิชาการ 
    1.4 กลุมงานท่ัวไป 
   2. ภาคเอกชน ไดแก ลูกจางในบริษัท โรงเรียนเอกชน และอ่ืน ๆ มีรายไดจาก
เงินเดือน สวัสดิการ แลวแตโครงสรางในองคการนั้น ๆ 
   3. ธุรกิจสวนตัว ไดแก ธุรกิจขนาดใหญ ขนาดเล็ก รวมถึงท่ีปรึกษา มีรายไดจาก
กิจการของตนเอง และรายไดอ่ืน 
   4. นักลงทุน ไดแก การซ้ือหุนตาง ๆ มีรายไดข้ึนอยูกับอัตราดอกเบี้ย และการ
บริหารเวลา 
   สรุปไดวา รายไดเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีพ ท่ีแสดงถึงความสามารถและสิ่ง
อํานวยความสุขความสบายตามอัตภาพ การมีรายไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย
อยาง ท่ีจะทําใหบุคคลไดรับอยางตอเนื่อง และสามารถเสริมสรางความม่ันคงทางการเงินไดเปนอยาง
ดี รายไดของผูปกครองก็เชนเดียวกันอาจเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสงผลตอความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษาได 
 2.4.3 ระดับการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542) จัดศึกษาแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 3 ระดับ คือ 
  การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ต่ํากวาระดับปริญญาตรีระดับอนุปริญญาตรี ระดับปริญญา
ตรี และสูงกวาระดับปริญญาตรี) 
  ปริยวัศร วงษจันทร (2550) ไดศึกษา ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียน โรงเรียนมัธยมทาแคลง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา จําแนกตามระดับ
การศึกษา โดยรวมและรายดาน ท้ังดานบริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารบุคลากร 
และดานบริหารงานท่ัวไป จําแนกตามอาชีพแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ 
  จินตนา ทวมพงษ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของ
ผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนนิคมสรางตนเอง จังหวัดระยอง อําเภอนิคม
พัฒนา จังหวัดระยอง พบวาดานการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูของเด็กผูปกครองท่ีมีวุฒิ
การศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  พัฒนินทร สรรพวรสถิตย (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษา ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครอง
ในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองมีปจจัยการสงบุตรหลานเขาเรียน
ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน 
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  สรุปไดวา ระดับการศึกษาเปนตัวแปรพ้ืนฐานท่ีสําคัญในความคิดเห็น การคาดหวัง 
ความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนสามารถนํามาปรับปรุงใชเปนแนวทางในการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหมีมาตรฐานอีกท้ังยังเปนการสรางความเขาใจ 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน 
 

2.5 ประวัติโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 
 1. สภาพแวดลอมและท่ีตั้ง 
  โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง เปนโรงเรียนลําดับท่ี16 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน 
ตั้งอยูเลขท่ี 55 หมู 4 ตําบลลําโพ อําเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี  เปดทําการสอนเปนปแรก  เม่ือวันท่ี 
17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547  มีอาคารเรียน 1 หลังสูง 7 ชั้น ขนาด 87 หองเรียน บนท่ีดินเนื้อท่ี 
30 ไร เปดสอน 2 หลักสูตร ต้ังแตชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนรวม 937 คน 
จํานวนชั้นเรียน 36 หองเรียน แยกเปนหลักสูตรสามัญจํานวน 312 คน และหลักสูตรสอนเปน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 625 คน  มีครูไทย 77 คน และครูตางชาติ 26 คน ปการศึกษา 2556 ซ่ึงปนี้
ครบรอบ 10 ป มีนักเรียนแผนกสามัญ 2,078 คน แผนกสองภาษา 2,598 คนรวมท้ังสิ้น 4,676 คน    
ครูไทยท่ีปฏิบัติการสอนในหลักสูตรสองภาษา 246 คน ครูตางชาติ 83 คน บุคลากรทางการศึกษา   
22 คน รวมท้ังสิ้นมีครแูละบุคลากรทางการศึกษา 351 คน 
  คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองเปนคุณลักษณะ
สําคัญประจําตัวผูเรียนท่ีโรงเรียนมุงปลูกฝงใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคน นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มีดังตอไปนี้ 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มุงเนนเรื่องระเบียบวินัย และความประหยัด 
  2. มีนิสัยใฝรูใฝเรียนตลอดเวลา 
  3. มีบุคลิกภาพท่ีสงางาม กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 

 2. ขอมูลดานการบริหาร 

  ผูรับใบอนุญาต -  นายพิบูลย   ยงคกมล 

  ผูอํานวยการทวภิาคีท่ี 8 - ดร.พันทิภา  ยงคกมล 

  ผูอํานวยการโรงเรียน - นางเอกนารี  สวัสดิ์นที 

  รักษาการผูอํานวยการ - นางปณิฏฐา  กลั่นการบุณ 

  รองผูอํานวยการ -  นางสุธาทิพย   เศรษฐรุจิ 

       - นางสาวสุภาวดี   วิไลสอน 

 3.  ขอมูลครู 
  ครูประจําชั้น    จํานวน    93     คน  
  ครูพิเศษ  จํานวน      153     คน 
  ครูตางชาติ    จํานวน 83  คน  
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  บุคลากรทางการศึกษา   จํานวน 22   คน 
 4. จํานวนนกัเรียน 
  แผนกสองภาษา   จํานวน 2,598   คน 
  แผนกสามัญ   จํานวน 2,078   คน 
 5.  อาคารสถานท่ี  โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง  มีอาคารเรียนท้ังสิ้น 6 หลัง คือ 
  อาคาร 1  เปนอาคารเรียนสําหรับนักเรียนแผนกสองภาษา  อาคารเรียน 7 ชั้น ระดับ 
ชั้น Grade 5 – 6 แผนกสามัญ ระดับประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 
  อาคาร 2 – 3 เปนอาคารเรียน สําหรับนักเรียน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อาคารเรียน 2 
ระดับชั้น อนุบาล 1 แผนกสองภาษา 
  อาคาร 4  เปนอาคารดนตรี 
  อาคาร 5  เปนอาคารสําหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–6 แผนกสามัญ 
ระดับชั้นอนุบาล 2-3 แผนกสองภาษาและสามัญ 
  อาคาร 6 เปนอาคารเรียนสําหรับระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1–6 แผนกสองภาษาและสามัญ
มีพ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ไดแก สนามบาสเกตบอล, สนามฟุตบอล, สระวายน้ํา, สนามเด็กเลน, 
สนามวอลเลยบอล, สนามเทนนิส, ลานบารเดี่ยว บารคู  เปนตน 
  อาคาร 7 เปนอาคารเรียนสําหรับนักเรียนแผนกสองภาษาระดับ Grade 1-4 มีพ้ืนท่ี
สําหรับปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
 6.  แนวทางการบริหาร 
  เพ่ือใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ประสบความสําเร็จตามจุดหมายขางตน จึง
กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ดังนี้ 
  1. จัดการเรียนการสอนใหยืดหยุนตามเหตุการณและสภาพทองถ่ิน พัฒนาหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอนในสวนท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินตามความเหมาะสม 
  2. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหสอดคลองกับความสนใจ
และสภาพจิตใจของผูเรียนและใหโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองตามความสามารถ 
  3. จัดการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงหรือบูรณาการท้ังภายในกลุม
ประสบการณและระหวางกลุมประสบการณใหมากท่ีสุด 
  4.  จัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล และ
สรางสรรคและกระบวนการกลุม 
  5. จัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนปฏิบัติจริงใหมารกท่ีสุด และเนนใหเกิดความคิด 
  6. จัดใหมีการศึกษา ติดตาม และแกไขขอบกพรองของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
  7.  ใหสอดแทรกการอบรมดานจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงคในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ 
  8.  ในการเสริมสรางคานิยมท่ีระบุไวในจุดหมาย ตองปลูกฝงคานิยมท่ีเปนพ้ืนฐาน เชน 
ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  อดทน  มีวินัย  รับผิดชอบ ฯลฯ  ควบคูไปดวย 
  9. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการปฏิบัติจริงของ
ผูเรียน 
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 7. วิสัยทัศน 
  โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองมุงม่ันพัฒนาการเรียนรูของเยาวชนท่ีอาศัยอยูในเขต
ชานเมืองใหใกลเคียงกับเยาวชนในเขตเมือง โดยปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พัฒนาครูและการบริหารจัดการใหทันสมัย สามารถแขงขันไดในสังคม 
 8.  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
พรอมพัฒนาความเปนเลิศทางดานภาษา ควบคูคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ไทยของทองถ่ิน 
  2. จัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูท่ีมีอยูภายใน – ภายนอก 
โรงเรียนและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือใหเกิดทักษะการแสวงหาความรูอยางหลากหลายโดยผาน   
ประสบการณตรง 
  3. สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนพิเศษ โดยใหผูเรียนมีทักษะ   
และ สามารถใชภาษาอังกฤษไดในระดับดี โดยเฉพาะการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไป 
  4. สงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเสริมสรางความม่ันใจในตนเอง 
  5. จัดใหมีระบบการประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากหนวยงานภายใน 
และภายนอกโรงเรียน โดยมีหลักเกณฑและตัวชี้วัดผลสําเร็จท่ีชัดเจน 
  6. พัฒนาและสงเสริมใหบุคลากร นักเรียน และโรงเรียนมุงสูความเปนสากล 
 9.  อัตลักษณ 
  “ภาษาดี ดนตรีเดน มุงเนนวินัย” 
 10. ปรัชญาของโรงเรียน 
  “คุณธรรม นําวิชา พัฒนาตน” 
 11. ปญหาของการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
  นโยบายโรงเรียนสารสาสนในเครือ,2555 : การจัดการเรียนการสอนแผนกสองภาษา
ของโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองท่ีผานมานั้นยังมีปญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน       
จากความไมพรอมในหลาย ๆ ดาน เนื่องจากผูเรียนบางสวนมีพ้ืนฐานการศึกษาดานภาษาอังกฤษท่ี
แตกตางกัน  ไมเขาใจเนื้อหาท่ีสอนเปนภาษาอังกฤษ การยายระหวางปการศึกษา ความคาดหวังของ
ผูปกครองสูง เก่ียวกับความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุตรหลาน รวมท้ังสภาพแวดลอม อุปกรณ 
และการปฏิบัติท่ีพิเศษ ทําใหเกิดชองวางทางการศึกษา  ของนักเรียนท่ีไมไดเรียนสองภาษามาตั้งแต
ตนตองใชความพยายามในการเรียนมากข้ึนเทาตัว ทําใหไมกลาแสดงความคิดเห็นเม่ือครูถามเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ ไมสามารถโตตอบกับครูชาวตางชาติและเรียนไมเขาใจเก่ียวกับทักษะอ่ืน ๆ ทําใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําระหวางนักเรียนกับครูหลักสูตรสองภาษา  จากผลการประเมินของ สมศ.ครั้งท่ี 2 เม่ือ
วันท่ี   11-13 พฤศจิกายน 2553 ไดใหขอเสนอแนะวาผูบริหารและครูผูสอนควรสอนซอมเสริมให
นักเรียนไดใชทักษะทางดานภาษาอังกฤษท่ีเปนจุดเดนของโรงเรียนใหมากข้ึน 
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงวิธีการสรางแรงจูงใจผูปกครอง 

 
ท่ีมา : วารสารประชุมครูธุรการ ปการศึกษา 2555.วิธีการสรางแรงจูงใจผูปกครอง.กลุมโรงเรียนในเครือสาร
สาสน 
 สรุปไดวา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองซ่ึงเปนโรงเรียนเอกชนอีกแหงหนึ่งท่ีไดเปดทํา
การเรียนการสอนในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ มาตั้งแต ปการศึกษา 2547 ถึงป
การศึกษา 2556 รวมดําเนินการเรียนการสอนมาแลวท้ังสิ้น 10 ป 
 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครอง
นักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง มีผูศึกษาวิจัยไว 
ดังนี้ 
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  อมรรัตน เอ้ือนสุภา (2552) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ความ
พึงพอใจของผูปกครองของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ความพึงพอใจของ
ผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  
ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ ท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
  ฟน นามบุรี (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความตองการพัฒนาตนเอง ในการจัด การ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 จํานวน 354 คน จําแนกตามประสบการณ มีความตองการ
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู 4 ดาน คือ 
ดานความรูเนื้อหาสาระการเรียนรูท่ีใชสอน ดานจิตวิทยาการเรียนการสอน ดานเทคนิค การสอนและ
สื่อการเรียนการสอน และดานประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ผลการวิจัยพบวา ความตองการ
พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดาน
จิตวิทยาการเรียนการสอน ดานประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ดานเทคนิคการสอนและ  สื่อการ
เรียนการสอน และดานความรูเนื้อหาสาระการเรียนรูท่ีใชสอน 
  สมหมาย เปยถนอม (2551) ไดทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการไดรับ
การบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความรูสึกของนักศึกษา
ในการไดรับการบริการจากมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) การบริการ
ดานวิชาการไดแกการบริการในดานการลงทะเบียนเรียน การขอคํารองเก่ียวกับงานวิชาการ การ
ติดตามผลการเรียน  2) การบริการดานกิจการนักศึกษา ไดแก การบริการเรื่องทุนการศึกษา การจัด
กิจกรรมตาง ๆ การจัดแขงขันกีฬา และ 3) การบริการดานอาคารสถานท่ี ไดแก การใชหองเรียน การ
ใชหองน้ํา – หองสวม การใชสนามกีฬา ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือนักศึกษามหาวิยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประจําปการศึกษา 2551 โดยกลุมตัวอยาง 1,893 คน การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ตามตัวชี้วัด กพร. ท่ี 3.2.11 ของมหาวิทยาราชภัฏ
นครปฐม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรมแกรมคอมพิวเตอร
วิธีการเชิงสถิติบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บรรยายดวยตารางประกอบ ความ
เรียง ผลการวิจัยพบวา 
  1. การบริการดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง คาระดับความพึงพอใจเปน 3.24 
(จากคะแนนเต็ม 5) โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ การลงทะเบียน (3.30) การขอคํารองเก่ียวกับ
งานวิชาการ (3.23) และการติดตามผลการเรียน (3.19) 
  2. การบริการดานกิจการนักศึกษา อยูในระดับปานกลาง คาระดับความพึงพอใจเปน 
3.28 โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ การจัดกิจกรรมตาง ๆ (3.30) การจัดแขงขันกีฬา (3.30) และ
ทุนการศึกษา (3.22) 
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  3. การบริการดานอาคารสถานท่ี อยูในระดับปานกลาง คาระดับความพึงพอใจเปน 
3.02 โดยเรียงจากมากไปหานอย คือ การใชหองเรียน (3.34) การใชหองน้ํา-หองสวม (สุขา) (2.89) 
และการใชสนามกีฬา (2.83) โดยภาพรวมแลวความพึงพอใจของนักศึกษาในการไดรับการบริการจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อยูในระดับปานกลาง คาระดับความพึงพอใจเปน 3.18 หรือระดับ 3 
  สุธาวรินทร  บุญเกิด (2550) ไดศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบานคลองยายอินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา 
  1. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางการเรียนโดยรวมอยูในระดับมากดานอาคาร
สถานท่ีและดานการใหบริการนักเรียน อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ 
ดานการจัดกิจกรรมผูเรียน ดานสังคมกลุมเพ่ือน ดานการเรียนการสอน ดานการจัดการศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองความมุงหวังของผูเรียน ดานอาคารสถานท่ี และดานการใหบริการผูเรียน 
  2. ความพึงพอใจท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบานคลอง
ยายอินทร   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  3. ความพึงพอใจท่ีมีตอสภาพแวดลอมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบานคลอง
ยายอินทร   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามระดับชวงชั้นท่ีกําลังศึกษา 
โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ชนากานต คะยอมสัก (2549) ไดศึกษา ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนสองภาษาของรัฐและเอกชนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวา 
  1. ปญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองภาษาของรัฐและเอกชนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยจําแนก   
ตามประเภทและตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.5)  
  2. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสองภาษาของรัฐและเอกชนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
   2.1 ดานการวางแผนงานวิชาการ ควรจัดใหผูเก่ียวของ มีความรู ความเขาใจ   ท่ี
ถูกตองในเรื่องหลักสูตร แผนงานวิชาการควรมีความชัดเจน โดยทําเปนลายลักษณอักษรท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ควรชี้แจงใหทุกฝายทราบ 
   2.2 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ควรรวมกําหนด
นโยบายและวางแผนรวมกันนอกจากนี้ควรจัดอบรมสงเสริมครูผูสอนในการวิเคราะหหลักสูตรและจัด
ประชุมสัมมนาอยางสมํ่าเสมอ 
   2.3 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรจัดอบรมสงเสริมครูในเรื่องเทคนิค
วิธีการสอนและสัมมนาทางวิชาการเก่ียวกับการความตองการของผูเรียนเพ่ือใหสอดคลองตามความ
ตองการของผูเรียน 
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   2.4 ดานสื่อการเรียนการสอน ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอกับความตองการ สงเสริมครูผูสอนไดศึกษาดูงานในเรื่องสื่อการสอนและมีการติดตามผลการ
ใชสื่ออยางสมํ่าเสมอ 
   2.5 ดานการนิเทศการศึกษา ควรมีการจัดอบรมบุคลากร มีการวางแผนและ
จัดระบบการใหการนิเทศภายในและดําเนินการติดตามอยางสมํ่าเสมอ มีการทําแผนปฏิบัติงานในการ
นิเทศโรงเรียน 
   2.6 ดานการวัดผลประเมินผล ควรมีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการวัดผลประเมินผล สงเสริมใหครูผูสอนมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง และจัดทํา
เอกสารเผยแพรการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริงใหผูเก่ียวของทราบ 
   พัฒนินทร  สรรพวรสถิตย (2552) ไดศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ีผลการวิจัยพบวา 
   ปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการโรงเรียนสอง
ภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาแตละปจจัย พบวาอันดับแรกคือปจจัยดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม
อยูในระดับมาก รองลงมา คือปจจัยดานครูผูสอนอยูในระดับมาก ปจจัยดานคาเลาเรียนในโครงการ
อยูในระดับมาก และปจจัยดานหลักสูตรอยูในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียน
โครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาโดยรวมแตกตางกันอออยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 และเม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ดานหลักสูตร ดานครูผูสอน ดานคาเลาเรียนในโครงการ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 ยกเวนดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ีไมแตกตางกัน 
  3. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 
จําแนกตามอาชีพแตกตางกัน พบวา โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  4. ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจของ
ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 
จําแนกตามรายไดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  อโนมา แซโงว (2553) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสองภาษา ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา 
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานวิชาการอยูในระดับมาก ดานบุคลากร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ดานการจัดสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก ดานการบริการ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ดานคาใชจาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
  ธมกร ดุลยปกรณชัย (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
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การจัดการศึกษาดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป
อยูในระดับมากทุกดาน 
  ไพโรจน พานิชกุล (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ การ
ใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองปตตานี ท้ัง 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการบริการ ของเมืองปตตานี ท้ัง 7 ดาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ รายได และเขต
ตําบลท่ีอยูแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเทศบาลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
  นิดา ทองวิจารณ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบวา 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา ดานครู โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
พิจารณาจากสามอันดับแรก ไดแกครูมีความรูและประสบการณมีการถายทอดความรูใหแกนักเรียน 
ครูมีบุคลิกดี ยิ้มแยมแจมใส กิริยาวาจาสุภาพ แตงกายเรียบรอย เปนตัวอยางท่ีดีแกนักเรียน ครูให
ความชวยเหลือและบริการขาวสาร ขอมูลความรูตาง ๆ แกชุมชน 
  อรรัตน โรจนสุพจน (2551) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ความเหมาะสมในการบริหารอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม โดย
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการบริหารโรงอาหาร เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น
มีอยูประเด็นเดียวทานั้นท่ีอยูระดับนอย คือ โตะ เกาอ้ี ใหนักเรียนครูพักรับประทานอาหาร เพียงพอ 
  พรรณี  ศักด์ิทอง (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 
 2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
  อีริคสัน และคารมิน (Erickson & Kamin,1980) ไดทําการวิจัยเรื่องทําไมผูปกครองจึง
ตองสงลูกเขาเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ ท้ัง 2 ครั้ง พบวา เรื่องความแตกตางในเรื่องการชอบโรงเรียน
เอกชนมากท่ีสุด (48.5 %) เหตุผลรองลงมาคือ คุณภาพดานวิชาการ (39.6 %) ศาสนาหรือดานจิตใจ 
(35.1 %) สําหรับผูปกครองท่ีชอบโรงเรียนของรัฐนั้น เหตุผลคือ สะดวกใกลบาน (29.9 %) คาใชจาย
ต่ํา (19.3 %) ซ่ึงสรุปผลการวิจัยทําใหเห็นชัดเจนวาคนท่ีเลือกสถานศึกษาสําหรับลูกอยางจริงจังนั้น
เปนคนท่ีไมธรรมดาแตชางคิดและสนใจในการศึกษาของลูกมากกวาคนท่ีมีการศึกษาดีกวามีอาชีพและ
ฐานทางสังคมสูงกวาพวกหลังพวกเขายอมสละเวลาใหมากกวาในการท่ีจะเลือกโรงเรียนและพยายาม
เสาะหาขอมูลมากกวาผูปกครองประเภทหลังผูปกครองท่ีกลาวนั้นสวนใหญคือผูท่ีสงบุตรหลานเขา
เรียนเอกชน 
  เซอรจิโอวานนิ (อางใน ยงยุทธ สิมพา, 2542)  ไดวิจัย เรื่ององคประกอบท่ีทําใหเกิด
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางานดวยวิธีเดียวกับเฮอรซเบอรก จากกลุม ตัวอยางท่ีเปนครูใน
มอนโรเคานตี้ มลรฐันิวยอรค ผลการวิจัยพบวา 
  1. องคประกอบท่ีทําใหครูมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสําเร็จของงานการ
ยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนปจจัยกระตุน 
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  2. องคประกอบท่ีทําใหครูมีความไมพึงพอใจ คือ วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
  ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นโยบายและการบริหารของโรงเรียน ความเปนอยู
สวนตัว และสถานะของอาชีพ ซ่ึงเปนปจจัยคํ้าจุน 
  3. ครูโดยสวนรวมชอบผูนําท่ีมีพฤติกรรมท้ังแบบมุงงานและแบบมุงสัมพันธผสมผสาน
กัน 
  Omark and Erickson (อางในชัยพร  สกุลพนารักษ 2552 ) ไดกลาว เปรียบเทียบผล
การเรียนนักเรียนท่ีเรียนสองภาษา (Bilingual) กับนักเรียนท่ีเรียนภาษาเดียว (Monolingual) วาได 
มีการศึกษาภาษาวามีการพัฒนาทางดานความคิด ทางสมองอยางตอเนื่องสําหรับการเรียนหลักสูตร  
สองภาษานั้น เคยมีการนํานักเรียนท่ีเรียนหลักสูตรสองภาษาไปเทียบกับนักเรียนท่ีเรียนหลักสูตร 1 
ภาษาปรากฏวาคะแนนของเด็กท่ีเรียนสองภาษาจะดีกวานักเรียนท่ีเรียนภาษาเดียว นอกจากนั้นยังได
กลาวถึงการเปรียบเทียบดวยวิธีเดียวกันท่ีศึกษา โดย Bozinou-Doukas, pearl and Lambert ซ่ึง
ทําการทดสอบเด็กอายุ 10 ขวบ ท่ีเรียน Bilingual 1 กลุม เด็ก 10 ขวบท่ีเรียน Monolingual 1 กลุม 
ปรากฏวา การพัฒนาของกลุมนักเรียนท่ีเรียน Bilingual จะทําคะแนนไดมากกวาพวกเขาสามารถทํา
ไดหลายอยาง 
  สรุปไดวา งานวิจัยท้ังภายในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจพบวา 
ผูปกครองนักเรียนและผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และปานกลาง หนึ่งใน
องคประกอบนั้นคือ องคประกอบดานการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาของโรงเรียน 5 ดาน ไดแก 
ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ ทําใหผูปกครอง
นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา ก็จะสงผลตอการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและความสําเร็จตามเปาหมายของโรงเรียน  

 
 

 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยท่ีมุงศึกษา “การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” เปน     
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและกําหนด
แนวทางในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนและวิธีการดําเนิน   
การวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 
 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.1.1 ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิ เทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ประจําปการศึกษา 2556            
จํานวน 2,598 คน ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 
  3.1.2 กลุมตัวอยาง 
   ไดแก ผูปกครองนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2556 จํานวน 353 คน จากผูปกครองนักเรียน
ตั้งแตระดับชั้น KG.1- Gr. 12 
 

3.2 เทคนิคและวิธีการสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ของประชากรจํานวน 2,598 คน ตอจํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 353 คน โดยสุม
ตัวอยางแบบสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยไมเจาะจง (สมชัย วงษนา
ยะ และคณะ, 2550) 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 3.3.1 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกแบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิจัยได
สรางข้ึน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม (แบบประมาณ) แบบสํารวจรายการ (Checklist)         
เปนคําถาม เก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ รายได และระดับการศึกษา 
  ตอนท่ี 2   เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจผูปกครองนักเรียนท่ีศึกษาอยูใน
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประจําปการศึกษา 2556 
ท้ังหมด 5 ดาน ไดแก 
 1. ดานวิชาการ จํานวน    8    ขอ 
 2. ดานคาใชจาย จํานวน    8    ขอ 
 4.  ดานบุคลากร       จาํนวน    8    ขอ 
 5.  ดานบริการ จํานวน     8    ขอ 
                                                     รวมท้ังหมด   40  ขอ    
  ลักษณะของแบบสอบถาม เปนคําถามมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตาม
เกณฑการวัดของลิเคิอรท (Likert) (สมชัย วงษนายะและคณะ, 2550) ใหเลือกตอบไดเพียงคําตอบ
เดียว โดยแบงออกเปน 5 ระดับ และมีเกณฑการวัด ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา  มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา   มาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา  นอย 
 1  หมายถึง มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา   นอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  เปนคําถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับปญหา และแนวทางแกไขปญหา ความพึงพอใจผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 3.3.2  แบบบันทึกขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  จากเกณฑดังกลาวสามารถจัดคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-5.00 โดยแบงชวงคะแนน
ออกเปน 5 ชวง โดยใชเกณฑของบุญชม ศรีสะอาด ไดดังนี้ 
  คาเฉลี่ยระหวาง   4.51 - 5.00   หมายถึง        ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ยระหวาง   3.51 - 4.50   หมายถึง        ความพึงพอใจมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง   2.51 - 3.50   หมายถึง        ความพึงพอใจปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง   1.51 - 2.50   หมายถึง        ความพึงพอใจนอย 
  คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 - 1.50   หมายถึง        ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  
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3.4 วิธีการสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 สําหรับการสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้  มีวิธีดําเนินการ
ดังนี้ 
 3.4.1 ศึกษาคนควาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสาร/บทความ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 3.4.2 สรางเครื่องมือตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดท่ีใช ในการวิจัยแลวนํา
แบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมดานเนื้อหาและภาษา ความ
สมบูรณและความเท่ียงตรงของขอความ 
 3.4.3 ขอรับแบบสอบถามท่ีอาจารยตรวจทานและแกไขแลวนํามาปรับปรุงแกไขให
สมบูรณ และนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรง ความสอดคลอง
ของคําถามและเนื้อหา รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) ความเหมาะสมดานภาษาและการใช
ถอยคํา (Wording) ความสมบูรณของคําชี้แจงและความเหมาะสมของการใชเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม   เม่ือรับแบบสอบถามคืนจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Object Congruence: IOC) หรือ IOC แลวนําขอแกไขท้ังหมดมา
ปรับปรุงแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งข้ึนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผลจากการหาคาดัชนี
ความสอดคลองหรือคา IOC เทากับ 1 
 3.4.4 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวทําการทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีมี
ลักษณะคลายกันแตไมใชกลุมตัวอยาง ไดแกผูปกครองนักเรียนหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสน
วิเทศราชพฤกษ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2556 ระดับชั้น KG.1 – Gr. 11 จํานวน 30 ชุด แลว
นําไปวิเคราะหหาคาความเท่ียงตรง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรการวิเคราะหหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ัน  
= .966 
 3.4.5 เม่ือหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือแลว ไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงครั้งสุดทาย 
เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
   1. ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศ      
บางบัวทองอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหใชพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
   2. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม (พรอมซองสําหรับใสแบบสอบถาม) ไปแจกใหกับ
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง ท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยไมเจาะจงจนกวาจะ
ครบตามจํานวนท่ีกําหนดโดยผูวิจัยไดอธิบายเหตุผลการทําวิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
และรอรับกลับคืนหลังจากผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว 
   3.  ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคืนจาก
ผูปกครองนักเรียน แบบสอบถามมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยเปอรเซ็นต แลวจึงนํามาทํา      
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
   3.6.1 การวิเคราะหขอมูล 
     การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลในการวิจัยครั้งนี้  ไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ผูวิจัยไดแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยาง ตาม  
อาชีพ รายได ระดับการศึกษา โดยการแจงนับความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 
     ตอนท่ี 2  วิเคราะหความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean)    
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 
    ตอนท่ี 3  วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา  โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ของผูปกครอง
นักเรียน ท่ีมี  สถานภาพ ไดแก อาชีพ รายได และระดับการศึกษาท่ีแตกตางโดยใชการทดสอบคา       
F-test (One way ANOVA) 

 
3.6 สถิติที่ใชในการวิจัย 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 
 3.6.1 คารอยละ (Percentage) 
 3.6.2  คาเฉลี่ยหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic mean) 
 3.6.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
 3.6.4  การทดสอบคาเอฟแบบเปนอิสระตอกัน F - test (One way ANOVA) 
 3.6.5  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance)  

 
 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การนําเสนอผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค        
1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียน   
สารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดาน
คาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตามอาชีพ 
รายได ระดับการศึกษา ของผูปกครอง 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับ
กลุมตัวอยาง โดยอธิบายเหตุผล วิธีการตอบและรับแบบสอบถามกลับคืนมา ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ แลวนําเสนอผลการวิเคราะหโดยการใชตารางประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 X    แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 F   แทน คาความแปรปรวนทางเดียว 

 Sig.  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

 *   แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 P   แทน คารอยละ (Percentage) 

 n   แทน กลุมตัวอยาง 

4.2 ข้ันตอนและผลการวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตาราง 
และคําอธบิายใตตาราง โดยทําการวิเคราะห 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 



86 

 

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ  การ
จัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ดาน ไดแก
ดานวิชาการดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 
  ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ  การ
จัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ของผูปกครอง
ตามอาชีพ รายได ระดับการศึกษา ของผูปกครอง 
  ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการศึกษา     ความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศ บางบัว
ทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม         ดาน
คาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 
 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ  (n = 353) 
 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูปกครองท่ีตอบแบบสอบถามประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน  155 
คน รอยละ 43.90 รองลงมาคือรับจาง จํานวน 128 คน รอยละ 36.30 และรับรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 70 คน รอยละ 19.80 ตามลําดับ 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 
อาชีพ   
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว 
รับจาง 

 70 
155 
128 

19.80 
43.90 
36.30 

รวม 353 100.00 
รายได   
ต่ํากวา  20,000   บาท/เดือน 
20,000 - 40,000 บาท/เดือน 
มากกวา  40,000 บาท/เดือน 

 67 
113 
173 

19.00 
32.00 
49.00 

รวม 353 100.00 
ระดับการศึกษา   
ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรี 
สูงกวาระดับปริญญาตรี 

37 
           234 

82 

10.50 
66.30 
23.20 

รวม 353 100.00 
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 ผูปกครองท่ีมีตอบแบบสอบถามรายไดมากกวา 40,000 บาท/เดือน จํานวน 173 คน รอย
ละ 49.00 รองลงมาคือรายได 20,000 - 40,000 บาท/เดือน จํานวน 113 คน รอยละ 32.00 และ
รายไดนอยกวา 20,000 บาท/เดือน จํานวน 67 คน รอยละ 19.00 ตามลําดับ 
 ผูปกครองท่ีมีตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 234 คน รอยละ 
66.30 รองลงมาคือระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี จํานวน 82 คน รอยละ 23.20 และต่ํา
กวาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน รอยละ 10.50 ตามลําดับ 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง        
จังหวัดนนทบุรี 
 ผูศึกษาไดตั้งคําถามปด (Close ended Question) เพ่ือวัดความพึงพอใจของผูปกครอง   
ท่ีส งผลตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา จํ านวน 5 ดาน ไดแก  1)  ดานวิชาการ                       
2) ดานสภาพแวดลอม 3) ดานคาใชจาย 4) ดานบุคลากร 5) ดานการบริการ โดยใชเกณฑใน          
การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอในรูปตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 6  แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ                     

ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศ    
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวม (n = 353) 

  

การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 

ดานวิชาการ 3.51 .56 3 มาก 

ดานสภาพแวดลอม 3.82 .62 1 มาก 

ดานคาใชจาย 3.41 .56 4 ปานกลาง 

ดานบุคลากร 3.20 .53 5 ปานกลาง 

ดานการบริการ 3.52 .58 2 มาก 

รวม 3.49 .57  ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 6 พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร 

สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย (Χ = 3.49) เม่ือพิจารณารายดานสวนใหญ คือ ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก (Χ = 
3.82) รองลงมา คือ ดานการบริการ อยูในระดับมาก (Χ = 3.52) และดานท่ีนอยสุด คือดานบุคลากร 

อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.20) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ                     
ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศ    
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานวิชาการ (n = 353) 

 

ดานวิชาการ 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 
1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม 
    พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ 
    สติปญญา 

3.71 .65 2 มาก 

2. โรงเรียนมีการกํากับ ติดตามวัดผลและประเมินผล 
    อยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือการ 
    แกไขปญหาและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.63 .74 4 มาก 

3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม  
    ใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางเหมาะสม     

3.46 .83 5 ปานกลาง 

4. นักเรียนสามารถสื่อสารโดยการเขียน การพูด การฟง  
    และ สนทนาโตตอบดานภาษาอังกฤษและมีพัฒนาการดี 
    ข้ึนตามลําดับ 

3.67 .75 3 มาก 

5. โรงเรียนมีการวิจัยดานวิชาการหลักสูตรสองภาษาเพ่ือ 
    พัฒนาและปรับปรุงแกไขคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

3.33 .85 7 ปานกลาง 

 6. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ 
    สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู เชน หองคอมพิวเตอร หองสื่อ 
    หองสมุด หองดนตรี และหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

3.44 .80 6 ปานกลาง 

7. โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนา 
    วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและสงเสริมชุมชนใหมีสวน 
    รวมทางวิชาการกับโรงเรียน 

3.11 .83 8 ปานกลาง 

8. โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนในบริบทของความเปนไทย 
    ผสมผสานความเปนสากล โดยมุงเนนความรัก 
    ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

3.73 .79 1 มาก 

รวม 3.51 . 78  มาก 

  จากตารางท่ี 7 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีระดับความ
พึงพอใจดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.51) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญ คือ 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในบริบทของความเปนไทยผสมผสานความเปนสากล โดยมุงเนน  ความ
รักประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (Χ = 3.73) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา (Χ =3.71) และ
นอยสุด คือ โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและสงเสริม
ชุมชนใหมีสวนรวมทางวิชาการกับโรงเรียน (Χ = 3.11)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8  แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ                     
ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศ    
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานสภาพแวดลอม (n = 353) 

 

ดานสภาพส่ิงแวดลอม 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. อันดบั ระดับ 
1. โรงเรียนมีอาคารเรียนม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย  
 สะอาด และมีมุมพักผอนมากมาย 

3.97 .83 3 มาก 

2. โรงเรียนมีหองเรียนสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก  
    มีแสงสวางเพียงพอและเอ้ือตอการเรียนรู 

3.97 .78 2 มาก 

3. โรงเรียนมีหองน้ํา หองสุขา ท่ีสะอาด กวางขวาง     
    ถูกสุขลักษณะไวอยางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

3.69 .86 7 มาก 

4. โรงเรียนมีหองประกอบการเรียน เชน หองสื่อ        
    หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองสมุด หองพยาบาล 

3.76 .77 6 มาก 

5. โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุน รมรื่น สวยงาม 4.03 .85 1 มาก 
6. โรงเรียนมีการจัดระบบการจราจร รับ- สงนักเรียน   
    ในชวงเวลาเชาและหลังเลิกเรียนไดเหมาะสม สะดวกตอ 
    ผูปกครอง 

3.42 .91 8 ปานกลาง 

7. โรงเรียนมีการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี ปรับปรุง 
    ซอมแซมสิ่งปลูกสรางและอาคารตาง ๆ อยูเสมอ 

3.89 .77 4 มาก 

8. โรงเรียนจัดภูมิทัศน บรรยากาศ สิ่งแวดลอมและแหลง 
    วิทยาการประเภทตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.86 .82 5 มาก 

รวม 3.82 .62  มาก 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีระดับความพึง
พอใจดานสภาพแวดลอม โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.82) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญ คือ 
โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุน  รมรื่น  สวยงาม (Χ = 4.03) รองลงมา คือ โรงเรียนมีอาคารเรียนม่ันคง 
แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด และมีมุมพักผอนมากมาย (Χ = 3.97) และนอยสุด คือ โรงเรียนมี          
การจัดระบบการจราจร รับ- สงนักเรียนในชวงเวลาเชาและหลังเลิกเรียนไดเหมาะสม สะดวกตอ
ผูปกครอง (Χ = 3.42) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ                     
ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศ    
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานคาใชจาย (n = 353) 

 

ดานคาใชจาย 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 
1.โรงเรียนจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการเรียนการศึกษา 

    และคาธรรมเนียมอ่ืน โดยไดรับความเห็นชอบของ 
    คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

3.37 .80 5 ปานกลาง 

2.โรงเรียนจัดเก็บคาธรรมเนียมอ่ืน ตามความเหมาะสมหรือ 
    เฉพาะนักเรียนท่ีใชบริการ 

3.44 .78 3 ปานกลาง 

3.โรงเรียนมีการประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียม 
    การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหผูปกครองทราบ 

3.62 .84 1 มาก 

4.โรงเรียนจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ 
    คาธรรมเนียมอ่ืน ในอัตรายุติธรรม 

3.29 .78 7 ปานกลาง 

5.อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคุมคากับการลงทุนใน 
    การสงนักเรียนมาศึกษาในโรงเรียนสารสาสน 

3.34 .70 6 ปานกลาง 

6.โรงเรียนเก็บคาใชจายดานวัสดุ อุปกรณการเรียน คาสมุด   
    หนังสือแบบเรียนตามความเห็นของคณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 

3.42 .71 4 ปานกลาง 

7.โรงเรียนเก็บคาอาหารกลางวัน และอาหารวางท่ี 
    เหมาะสม 

3.52 .72 2 มาก 

8.คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสอดคลองกับ 
    หลักการและสอดคลองกับคาครองชีพ 

3.28 .72 8 ปานกลาง 

รวม 3.41 .75  ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีระดับความ พึง
พอใจดานคาใชจาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.41) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญ คือ 
โรงเรียนมีการประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหผูปกครองทราบ 
(Χ = 3.62)  รองลงมา คือ โรงเรียนเก็บคาอาหารกลางวัน และอาหารวางท่ีเหมาะสม (Χ = 3.52) 
และนอยสุด คือ คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสอดคลองกับหลักการและสอดคลองกับคาครอง
ชีพ (Χ = 3.28) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10  แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ                 
ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานบุคลากร (n = 353) 

 

ดานบุคลากร 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 
1.ครูมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มุงม่ันตอ 

    การพัฒนาผูเรียน 
3.78 .73 3 มาก 

  2.ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีการดูแล เอาใจใสใหความ 
    อบอุนแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน 

3.88 .73 1 มาก 

  3. ครูมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอน และมีความ 
    รับผิดชอบตอหนาท่ีของตน 

3.83 .76 2 มาก 

  4. ครูมีความรู ความสามารถในการสอน และนําเทคโนโลย ี
    มาใชพัฒนาการเรียนการสอน 

3.54 .78 5 มาก 

  5. ครูมีการพัฒนาอบรมสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยาง 
    สมํ่าเสมอ 

3.50 .84 6 ปานกลาง 

6. มีจํานวนครู บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
    สัดสวนปริมาณนักเรียน 

3.46 .87 8 ปานกลาง 

 7.ครูผูสอนชาวตางชาติทุกคนมีการสอนและจัดกิจกรรม 
    การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและเขาใจ 
    วัฒนธรรมไทย 

3.48 .83 7 ปานกลาง 

  8.ครูผูสอนชาวตางชาติสามารถถายทอดภาษาอังกฤษ 
    ไดอยางสมบูรณท้ัง 4 ทักษะคือการฟง การพูด การอาน   
    การเขียน 

3.59 .77 4 มาก 

รวม 3.20 .53  ปานกลาง 

   
 จากตารางท่ี 10 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีระดับความพึง
พอใจดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.20) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญ      
คือ ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีการดูแล เอาใจใสใหความอบอุนแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน 
(Χ = 3.88)  รองลงมา คือ ครูมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอน และมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีของตน (Χ = 3.83)  และนอยสุด คือ มีจํานวนครู บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สัดสวนปริมาณนักเรียน มี(Χ = 3.46) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึงพอใจ                  
ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานการบริการ  (n = 353) 

 

ดานการบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. อันดับ ระดับ 
1.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหผูปกครอง 

    ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตลอดเวลา 
3.52 .99 5 มาก 

2.ผูบริหาร ครู บุคลากร และเจาหนาท่ีเอาใจใส กระตือรือรน
สุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง 

3.56 .76 3 มาก 

3.โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันท่ีมีคุณคา และถูกหลัก 
    โภชนาการอยางเพียงพอแกนักเรียน 

3.56 .80 4 มาก 

4.โรงเรียนบริการน้ําดื่มท่ีสะอาดโดยผานกรรมวิธีท่ีถูก 
    สุขลกัษณะไวบริการ 

3.40 .79 7 ปานกลาง 

5.โรงเรียนบริการตรวจสุขภาพโดยครูพยาบาลผูเชี่ยวชาญ 
    ใหกับนักเรียนเปนประจําวันทุกวัน 

3.48 .85 6 ปานกลาง 

6.โรงเรียนเปดโอกาสใหผูรับบริการซักถามปญหา เสนอแนะ 
    และตอบปญหาในทุกประเด็น 

3.21 .93 8 ปานกลาง 

7.โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีทําบัตรรับ –  
    สงนักเรียน และกลับบานกอนเวลา 

3.60 .89 2 มาก 

8.โรงเรียนใหมีการประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล 
    ใหแกนักเรียนทุกคน 

3.82 .77 1 มาก 

รวม 3.52 .58  มาก 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีระดับความพึง
พอใจดานการบริการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.52) เม่ือพิจารณาเปนรายขอสวนใหญ 
คือ โรงเรียนใหมีการประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลใหแกนักเรียนทุกคน (Χ = 3.82) 
รองลงมา คือ โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีทําบัตรรับ – สงนักเรียน และกลับบาน
กอนเวลา (Χ = 3.60)  และนอยสุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูรับบริการซักถามปญหา เสนอแนะ
และตอบปญหา ในทุกประเด็น (Χ = 3.21) ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ
การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีของผูปกครองตามอาชีพ รายได ระดับการศึกษา ของผูปกครอง 

 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับคุณภาพความพึง
พอใจ 
      ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยจําแนกตามอาชีพ  
 

การจัดการศึกษา 
หลักสูตรสองภาษา 

 

อาชีพ 

F Sig. 
รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว รับจาง 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 
ดานวิชาการ 3.54 .63 3.50 .71 3.41 .52 1.07 .34 
ดานสภาพแวดลอม 3.81 .68 3.77 .71 3.80 .64 .12 .87 
ดานคาใชจาย 3.31 .55 3.35 .67 3.41 .62 .62 .53 
ดานบุคลากร 3.16 .65 3.12 .69 3.09 .44 .28 .74 
ดานการบริการ 3.57 .73 3.39 .74 3.44 .57 1.75 .17 

รวม 3.56 .60 3.47 .62 3.45 .54 .82 .43 

  
 จากตารางท่ี 12 พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อาชีพธุรกิจสวนตัว 
และอาชีพรับจาง มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศ    
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ                 
ของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีโดยจําแนกตามรายได 

 

การจัดการศึกษา 
หลักสูตรสองภาษา 

 

รายไดตอเดือน   
ตํ่ากวา 20,000 บาท 20,000-40,000 บาท สูงกวา 40,000 บาท F Sig. 

Χ    S.D. Χ    S.D. Χ    S.D.   
ดานวิชาการ 3.51 .53 3.47 .61 3.47 .68 .10 .90 
ดานสภาพแวดลอม 3.72 .51 3.91 .66 3.73 .74 2.76 .06 
ดานคาใชจาย 3.52 .56 3.33 .61 3.34 .65 2.49 .08 
ดานบุคลากร 3.10 .55 3.15 .57 3.10 .55 .31 .73 
ดานการบริการ 3.54 .61 3.46 .69 3.39 .70 1.13 .32 

รวม 3.45 .53 3.54 .59 3.45 .61 .87 .41 

 จากตารางท่ี 13 พบวา ผูปกครองท่ีมีรายไดต่ํากวา 20,000 บาท/เดือน รายได   20,000-
40,000 บาท/เดือน และรายไดสูงกวา 40,000 บาท/เดือน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน     
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ตารางท่ี 14   เปรียบเทียบคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ                  

ของผูปกครอง นักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ีโดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
การจัดการศึกษา 

หลักสูตรสองภาษา 
 

ระดับการศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปรญิญาตร ี F Sig. 

Χ    S.D. Χ    S.D. Χ    S.D.   
ดานวิชาการ 3.43 .60 3.46 .63 3.55 .65 .72 .48 
ดานสภาพแวดลอม 3.76 .68 3.75 .66 3.91 .72 1.85 .15 
ดานคาใชจาย 3.24 .54 3.36 .62 3.44 .68 1.25 .28 
ดานบุคลากร 3.19 .56 3.12 .53 3.06 .63 .73 .48 
ดานการบริการ 3.46 .65 3.41 .69 3.51 .68 .63 .53 

รวม 3.43 .60 3.46 .58 3.56 .61 1.05 .35 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา ผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสน
วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไวท่ีระดับนัยสําคัญ 
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 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 ดานวิชาการนักเรียนสื่อสารดานภาษาอังกฤษดีมากแตดานภาษาไทยควรพัฒนาใหดีข้ึน 
การจัดการเรียนการสอนแผนกสองภาษาควรเนนภาษาอังกฤษใหมีความแตกตางจากแผนกสามัญ    
ควรสงเสริมใหมีการเขารวมแขงขันทักษะวิชาการภายนอกโดยมีครูดูแล ติวเขม กวดขันครู
ชาวตางชาติบางทานใหเขาใจขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมไทยใหมากข้ึน และบางระดับชั้นการ
ปรับเปลี่ยนครูบอยทําใหมีผลตอการเรียนของนักเรียน อาคารเรียน 7 ไมมีทางเดินเทาควรทําปาย
จราจรใหชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน การชําระคาธรรมเนียมการเรียนควรมีบริการ
เก่ียวกับการใชบัตรเครดิตการชําระผานธนาคารเพ่ือความสะดวกไมตองนําเงินสดมาชําระจํานวนมาก 
ๆ และไมควรปรับคาธรรมเนียมการศึกษาข้ึนเพ่ือเปนการแบงเบาภาระคาใชจายใหผูปกครอง สวน
ดานบริการอาหารกลางวันและอาหารวางควรใหครบ 5 หมู นักเรียนสามารถเลือกรับประทานไดอยาง
หลากหลาย ไมควรใหครูไปเปนจราจร บริการโบกรถใหผูปกครอง ควรใชเวลาไปเตรียมการเรียนการ
สอนจะดีกวา  ครูหองธุรการตองมีขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนในการตอบขอซักถาม ใหบริการดวยความยิ้ม
แยมแจมใส 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ 
การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 5 ดาน คือ    
ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 2) เพ่ือเปรียบเทียบ  
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศ  
บางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ท่ีมีอาชีพ รายได และระดับการศึกษาของผูปกครองท่ีตางกัน ซ่ึงผูวิจัยได
ใชวิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวน 353 
คน และไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสัดสวนของประชากรจากจํานวน 2,598 คน เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 ระดับตามแบบของ ลิเคิรท 
(Likcrt) ในงาน 5 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการ
บริการ จํานวนท้ังหมด 40 ขอ  ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยไมเจาะจง และรับ
แบบสอบถามกลับคืนมา ทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหและ
ประมวลผล โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป และไดใชวิธีคํานวณหาคาสถิติพ้ืนฐาน สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentages) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติ
อนุมานหรืออางอิง (Inferential Statistics) คือ คา F-test (One -Way ANOVA) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร   
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สรปุผลได ดังนี้ 
  5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   1) ผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 155 คน รอยละ 44.70 รับจาง 
จํานวน 122 คน รอยละ 35.20 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 20.20  
   2) ผูปกครองรายไดมากวา 40,000 บาท/เดือน จํานวน 171 คน รอยละ 49.30 รายได 
20,000–40,000 บาท/เดือน จํานวน 111 คน รอยละ 32.00 และรายไดนอยกวา 20,000 บาท/เดือน         
จํานวน  65 คน รอยละ 18.70  
   3)  ผูปกครองมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 232 คน รอยละ 66.90        มี
การศึกษา ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 78 คน รอยละ 22.50 และมีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 37 คน รอยละ 10.70 
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  5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจอันดับแรก คือ ดานสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก 
รองลงมา คือ ดานวิชาการอยูในระดับมาก ดานการบริการอยูในระดับมาก ดานคาใชจายอยูในระดับปาน
กลาง และมีคาเฉล่ียนอยสุด คือ ดานบุคลากรอยูในระดับปานกลางตามลําดับ และเม่ือพิจารณา รายดาน
พบวา 
   1)  ดานวิชาการ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยสามลําดับแรก คือ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในบริบทของความเปนไทย
ผสมผสานความเปนสากล โดยมุงเนนความรักประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รองลงมา 
คือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา ,  นักเรียนสามารถสื่อสารโดยการเขียน การพูด การฟง และสนทนาโตตอบดาน
ภาษาอังกฤษและมีพัฒนาการดีข้ึน และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ โรงเรียนมีการประสานความรวมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมทางวิชาการกับโรงเรียน 
   2)  ดานสภาพแวดลอม พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับ
มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสามลําดับแรก คือ โรงเรียนมีบรรยากาศอบอุน รมรื่น สวยงาม รองลงมา คือ 
โรงเรียนมีอาคารเรียนม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาดและมีมุมพักผอนมากมาย โรงเรียนมีหองเรียน
สะอาด อากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ และเอ้ือตอการเรียนรู และมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ 
โรงเรียนมีการจัดระบบการจราจร รับ- สงนักเรียนในชวงเวลาเชาและหลังเลิกเรียนไดเหมาะสม 
สะดวกตอผูปกครอง 
   3) ดานคาใชจาย พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด 
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยสามลําดับแรก คือ โรงเรียนมีการประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหผูปกครองทราบ รองลงมา คือ โรงเรียนเก็บคาอาหารกลางวัน 
และอาหารวางท่ีเหมาะสม โรงเรียนเก็บคาใชจายดานวัสดุ อุปกรณการเรียน คาสมุด หนังสือ
แบบเรียน   ตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ คาบํารุงและ
คาธรรมเนียมการศึกษาสอดคลองกับหลักการและสอดคลองกับคาครองชีพ 
   4)  ดานบุคลากร พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับคาเฉลี่ยสามลําดับแรก คือ ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีการดูแล เอาใจใสให     
ความอบอุนแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน รองลงมา คือ ครูมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียน     
การสอน และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน ครูมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มุงม่ันตอ 
การพัฒนาผูเรียน และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีจํานวนครู บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สัดสวนปริมาณนักเรียน  
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   5) ดานการบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับ
มาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยสามลําดับแรก คือ โรงเรียนใหมีการประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล
ใหแกนักเรียนทุกคน รองลงมา คือ โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีทําบัตรรับ – สง
นักเรียน และกลับบานกอนเวลา ผูบริหาร ครู บุคลากร และเจาหนาท่ีเอาใจใส กระตือรือรน สุภาพ 
ออนนอม และเปนกันเอง และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูรับบริการซักถามปญหา 
เสนอแนะและตอบปญหาในทุกประเด็น 
  5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีอาชีพ รายได และ
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
   ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสอง
ภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 
   ผูปกครองนักเรียนท่ีมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตร
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
   ผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
  5.1.4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข 
   จากผลการวิจัย พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง รายดานอยู ในระดับปานกลาง เม่ือ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา แตละดานจําแนกตามอาชีพ 
รายได และระดับการศึกษาของผูปกครองนักเรียน พบวา อาชีพ มีความพึงพอใจแตกตางกันไมเปนไป
ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว สวนรายไดและระดับการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันไมเปนไปตามสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เพ่ือใหการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและ ประสบความสําเร็จ ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางตอไปนี้ 
   หนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนในการติดตามนิเทศ ในดานวิชาการ และ
บุคลากร เปนระยะ ๆ ควรเสริมสรางการเรียนรูใหกับนักเรียนท่ีสามารถเรียนรูไดท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และติดตามวานักเรียนมีพัฒนาการไดเพียงใด  

 
 
 
 
5.2  อภิปรายผล 
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  ผลการการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร    
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี ้
  5.2.1 ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู
ในระดับ  ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ
เปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545  
   นอกจากนี้องคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ คือ ดานวิชาการ ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร และดานบริการ 
ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด และวิธีการดําเนินการ โดยไดรับความรวมมือ
จากครู ผูปกครอง ผูนําทางศาสนา ชุมชน และผูเรียน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
   1) ดานวิชาการ ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตร
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อมรรัตน  เอ้ือนสุภา (2552) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูปกครองมี
ความพึงพอใจดานวิชาการอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการศึกษาดานวิชาการเปน
งานท่ีมีความสําคัญตอผูเรียนโดยตรงโดยโรงเรียนตองมีการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชุมชนและสังคม มีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา มีการกํากับ ติดตาม
วัดผลและประเมินผลอยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องเพ่ือแกไขปญหา มุงเนนพัฒนา
กระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวิจัยดานวิชาการ พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู พรอมท้ังจัดการเรียนการสอนในบริบทของความเปนไทย
ผสมผสานความเปนสากล โดยมุงเนนความรักประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
   2) ดานสภาพแวดลอม ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ซ่ึงสอดคลอง
กับกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2542 เก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
อาคาร การจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัย พรรณี ศักดิ์ทอง (2550) ได
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการสภาพแวดลอมในโรงเรียนชุมชนวัดไทรนอย 
อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัย  พบวา  ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการจัด
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรัตน 
โรจนสุพจน (2551) ไดศึกษาความเหมาะสมในการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา 
พบวา ความเหมาะสมในการบริหารงานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนเทศบาล สังกัด
เทศบาลนครสมุทรปราการ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
สามารถสนองความตองการ ความสนใจของนักเรียนท้ังภายใน และภายนอกหองเรียน ตามหลักการ
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมกระทรวงสาธารณสุข โรงเรียนควรจัดใหมีบรรยากาศอบอุน รมรื่น 
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สวยงาม มีอาคารเรียนม่ังคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด มีมุมพักผอน หองเรียนสะอาด อากาศถายเท
ไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู ตองพัฒนาอาคารสถานท่ี ปรับปรุง ซอมแซมสิ่ง
ปลูกสรางและอาคารตาง ๆ อยูเสมอ จัดภูมิทัศน บรรยากาศ สิ่งแวดลอม และวิทยาการประเภท  
ตาง ๆ มีหองประกอบการเรียน เชน หองสื่อ หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองสมุด หองพยาบาล จัด
หองน้ํา หองสุขา ท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะไวเพียงพอกับจํานวนนักเรียน เพ่ือสงผลใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมากข้ึนตลอดจนผูปกครองนักเรียนมี  ความม่ันใจท่ีจะสงลูกมาเรียนในสถานศึกษาแหงนี้ 
   3)  ดานคาใชจาย ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้
อาจเปนเพราะวาอัตราคาเทอมของโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทองแผนกสองภาษาจะสูงกวา
แผนกสามัญท่ัวไป ซ่ึงผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อโนมา แซโงว (2553) ไดศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนโดรงเรียนอนุบาลสองภาษา ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาอัตราคาเทอมของโรงเรียนอนุบาลสองภาษาจะ
สูงกวาโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลท่ัวไป ท่ีสอนดวยภาษาไทย และสอดคลองกับพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 20, 32, 33, 34 รายละเอียดเก่ียวกับ
กิจการโรงเรียนในระบบตามมาตรา 18 วรรคสองเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืน 
   4)  ดานบุคลากร ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงผลการวิจัยนี้อาจไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมกร ดุลยปกรณชัย (2556) ไดศึกษาเรื่อง        
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 จังหวัดชัยภูมิ 
พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา โรงเรียนมีครูท่ีสราง  
มนุษยสัมพันธท่ีดี และมีการดูแล เอาใจใสใหความอบอุนแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน ครู
ปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอน รับผิดชอบตอหนา ท่ีของตน ครู มีบุคลิกภาพ มีความรู 
ความสามารถ มุงม่ันตอการพัฒนาผูเรียน รวมท้ังสามารถถายทอดภาษาอังกฤษไดอยางสมบูรณท้ัง 4 
ทักษะ คือการฟง การพูด การอาน การเขียน สามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน มีการพัฒนา อบรมสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางสมํ่าเสมอมีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูตางชาติเขาใจวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้โรงเรียนยังมีครู บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสัดสวนปริมาณนักเรียน และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เลม 3 ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา บุคลากรท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ นิดา ทองวิจารณ 
(2551) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติ
วรรณนุสรณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดสระบุรี พบวา ผูปกครองมีความพึงพอใจดานครู โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง 
   5)  ดานการบริการ ผลการวิจัย พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ โดยรวม
อยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ซ่ึงสอดคลองกับหลักแนวคิดของ ปรัชญ เวสารัชช ได
กลาวไววา การพูดจาและตอบคําถาม ผูบริการรูหนาท่ีและไมตองการซักถามรวมถึงการบริการดาน
อ่ืน ๆ  
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  5.2.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบวา ผูปกครองท่ีมี
อาชีพ รายได และระดับวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน ซ่ึงสามารถนํามา
อภิปรายผลไดตามลําดับ ดังนี ้
   1. ผูปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตร
สองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสมมุติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิฏฐิวรรธน วิยาภรณ (2550) ไดทําการศึกษา 
เรื่องความพึงพอใจของผูปกครองท่ีมีตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี จําแนก
ตามอาชีพ พบวา ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน แต
สอดคลองกับงานวิจัยของ นวรัตน เปยมนิเวศน (2550) ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนหลักสูตรสองภาษา ระดับชวงชั้นท่ี 1 ในเขตจังหวัดระยอง ตามความคิดเห็นของผูปกครอง
จําแนกตามอาชีพ พบวา ผูปกครองมีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาโรงเรียนไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ไดขอความเห็นชอบ
และชี้แจงการดําเนินงานของโรงเรียนอยางนอย 1 ครั้ง กอนเปดภาคเรียนและจบปการศึกษา การ
จัดการศึกษาในปจจุบันและอนาคตทําใหผูปกครองมีความเขาใจเรื่องการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
อีกท้ังผูปกครองใหความสนใจและความตื่นตัวของผูปกครองในเรื่องการจัดการศึกษาหลักสูตรสอง
ภาษา ประกอบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสังคมอาเซียน และแรงงานท่ีสังคมตองการ จึงทําให
ผูปกครองเห็นความสําคัญของการศึกษาและปรารถนาใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาท่ีดี ฉะนั้น
ไมวาผูปกครองจะประกอบอาชีพแตกตางกันไดรับขาวสารความเคลื่อนไหวจากทางโรงเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ จึงทําใหมีความเขาใจและสนใจในการจัดการศึกษาท่ีไมแตกตางกัน 
   2.  ผูปกครองนักเรียนท่ีมีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอด
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว แตสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน พานิชกุล (2550) ได
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี พบวา ระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของเทศบาลเมืองปตตานี ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับ
ปานกลาง  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการ ของ
เทศบาลเมืองปตตานี ท้ัง 7 ดาน พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ รายได และเขตตําบลท่ีอยูแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเทศบาลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน  
   3.  ผูปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไวไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อํานวย แกมนิล (2550) ไดศึกษา       
ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานคลองสิบสาม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายดาน
แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนินทร สรรพวรสถิตย (2552) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง 
ปจจัย การตัดสินใจของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษา โรงเรียน



102 

 

เมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวน จังหวัดชลบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาของผูปกครองมี
ปจจัย การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมไมแตกตางกัน 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
  จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือใหผูเก่ียวของควรนํามา
ปฏิบัติ 2 ระดับ ดังนี ้
  5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   จากผลการวิจัย พบวา ผูปกครองท่ีมีอาชีพ รายไดและระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน
มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง      
จังหวัดนนทบุรี โดยดานวิชาการ และดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง สวนดานสภาพแวดลอม    
ดานบุคลากรและดานบริการ อยูในระดับมาก ซ่ึงดานสภาพแวดลอมอยูในลําดับท่ี 1 รองลงมา คือ   
ดานบุคลากร ดานบริการ ดานวิชาการ และดานคาใชจาย 
   1) ดานวิชาการ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีแหลงเรียนรูภายนอก   มา
เสริมใหนักเรียน และสํารวจ ติดตามวัดผลดานภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอ  
   2)  ดานสภาพแวดลอม โรงเรียนควรรักษาคุณภาพ และพัฒนาใหดีข้ึนดวยการจัด
สภาพแวดลอมภายในหองเรียนและนอกหองเรียนเพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู มีการจัดระบบการจราจรรับ 
– สงนักเรียนในชวงเชาและเลิกเรียนใหเหมาะสม สะดวกแกผูปกครองเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัด   
การสภาพแวดลอม 
   3) ดานคาใชจาย โรงเรียนควรจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการและสอดคลองกับคาครองชีพ มีการประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ ใหผูปกครองทราบ เปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมในการเสนอแนะ
แสดงความคิดเห็น จัดทํานโยบายดานคาใชจาย เพ่ือแบงเบาภาระผูปกครอง รวมถึงชี้แจงให
ผูปกครองทราบถึงความจําเปนเก่ียวกับคาใชจายท่ีสูงข้ึนของโครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
   4) ดานบุคลากร โรงเรียนควรสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู มีการประเมินผลงานของ
ครูอยางเปนระบบสงเสริมความสามารถ ควรอบรมครูตางชาติในการสื่อสารเบื้องตนควรใหครูไทยกับ
ครูชาวตางชาติไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะท้ังภาษาและวัฒนธรรมไทยท่ีถูกตอง 
   5)  ดานการบริการ โรงเรี ยนพัฒนาขอมูลสารสนเทศอย างเปนระบบมีการ
ประชาสัมพันธใหผูปกครองทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ใหการบริการท้ังทางดานวิชาการ ดาน
สภาพแวดลอม ดานคาใชจาย และดานบุคลากรเพ่ือใหเกิดความประทับใจและสงบุตรหลานมาเรียน
เพ่ิมข้ึน 
  5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
   1) ควรศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตร สอง
ภาษา ดานคาใชจาย 
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   2) ควรศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลใหผูปกครองนักเรียนในการสงบุตรหลานเขามา
เรียนในโรงเรียนหลักสูตรสองภาษา  
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2) ภาษาอังกฤษ  
คอมเมอร (Collmer 1990). สัมพันธระหวางแบบผูนําของผูบริหารกับความพึงพอใจในการทํางาน           
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บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเท็กซัส. 

เคลเมนท (Clement) “การศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงระดับความพึงพอใจในงานของครู”,          
(Clement, 1992, pp. 3795 - A) 

สมิธ (1991Smith). ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูท่ีเริ่มสอนในโรงเรียน          
สมาคมนิกายคาทอล ิ(Southern Baptist Four-Year Liberal Arts Colleges), p. 49. 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
 
 

1.  นางเอกนารี สวัสดิ์นที      
 วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
      สาขาการบริหารการศึกษา  
      มหาวิทยาลัยปทุมธานี  
 ตําแหนง    ผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง 
      อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
2.  ผศ.ดร. จํารูญ   พริกบุญจันทร   
 วุฒิการศึกษา   กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
      นบ. (นิติศาสตร) 
      M.A. (Administration & Supervision) 
  Ed.D. (Curriculum & Instruction) 
  
  ตําแหนง      อาจารยพิเศษ 
              มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

             วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 

3.  ดร. สําราญ   ศรีคํามูล  
 วุฒิการศึกษา   ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ), 
      M.A. (Linguistics) 
      Ph.D. (Ancient Indian & Asia Studies) 
 
 ตําแหนง     หัวหนาฝายจัดการศึกษา    

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
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ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เรื่อง  การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 
         โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา  
             หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 
 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ 

คา 
IOC 

แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ดานการวิชาการ      
    1. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  2. โรงเรียนมีการกํากับ ติดตามวัดผลและประเมินผล
อยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือการแกไข
ปญหาและการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
สงเสริมใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยาง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

4. นักเรียนสามารถสื่อสารโดยการเขียน การพูด  
การฟง และ สนทนาโตตอบดานภาษาอังกฤษและมี
พัฒนาการดีข้ึนตามลําดับ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  5. โรงเรียนมีการวิจัยดานวิชาการหลักสูตรสองภาษา 
เพ่ือพัฒนา และปรับปรุงแกไขคุณภาพการศึกษาของ
ผูเรียน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    6. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
และสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู เชน หองคอมพิวเตอร  
หองสื่อ หองสมุด หองดนตรี และหองปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    7. โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืนและสงเสริมชุมชนใหมีสวน
รวมทางวิชาการกับโรงเรียน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 
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    8. โรงเรียนจัดการเรยีนการสอนในบริบทของความ
เปนไทยผสมผสานความเปนสากล โดยมุงเนนความรัก
ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย +1 +1 +1 1.0 ใชได 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ 

คา 
IOC 

แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ดานสภาพส่ิงแวดลอม      
1. โรงเรียนมีอาคารเรียนม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย 

สะอาดและมีมุมพักผอนมากมาย 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

2. โรงเรียนมีหองเรียนสะอาด อากาศถายเทได

สะดวก มีแสงสวางเพียงพอ และเอ้ือตอการเรียนรู 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  3. โรงเรียนมีหองน้ํา หองสุขา ท่ีสะอาด กวางขวาง  
ถูกสุขลักษณะ ไวอยางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  4. โรงเรียนมีหองประกอบการเรียน เชน หองสื่อ  
หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองสมุด หองพยาบาล 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  5. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีอบอุน รมรื่น สวยงาม +1 +1 +1 1.0 ใชได 
  6. โรงเรียนมีการจัดระบบการจราจร รับ- สงนักเรียน

ในชวงเวลาเชาและหลังเลกิเรียนไดเหมาะสม สะดวกตอ
ผูปกครอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    7. โรงเรียนมีการพัฒนาดานอาคารสถานท่ีปรับปรุง 
ซอมแซมสิ่งปลูกสรางและอาคารตางๆอยูเสมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  8. โรงเรียนจัดภูมิทัศน บรรยากาศ สิ่งแวดลอม  
และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

ดานคาใชจาย      
1. โรงเรียนจัดเก็บคาธรรมเนยีมการศึกษาและคาธรรมเนียม

อ่ืนโดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

2. โรงเรียนจัดเก็บคาธรรมเนียมอ่ืน ตามความ
เหมาะสมหรือเฉพาะนักเรียนท่ีใชบริการ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

3. โรงเรียนมีการประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืน ๆใหผูปกครองทราบ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

4. โรงเรียนจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืน ในอัตรายุติธรรม 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

5. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคุมคากับการลงทุน
ในการสงนักเรียนมาศึกษาในโรงเรียนสารสาสน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 
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6. โรงเรียนเก็บคาใชจายดานวัสดุ อุปกรณการเรียน 
คาสมุด หนังสือแบบเรียนตามความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

7. โรงเรียนเก็บคาใชจายอาหารกลางวัน และอาหาร
วางท่ีเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ 

คา 
IOC 

แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

8. คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสอดคลองกับ
หลักการและสอดคลองกับคาครองชีพ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

ดานบุคลากร      
1. ครูมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มุงม่ัน

ตอการพัฒนาผูเรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

2. ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีการดูแล เอาใจใสให
ความอบอุนแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

  3. ครูมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอน และมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    4. ครูมีความรู ความสามารถในการสอน และนํา

เทคโนโลยีมาใชพัฒนาการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    5. ครูมีการพัฒนาอบรมสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมพูนความรู

อยางสมํ่าเสมอ 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    6. มีจํานวนครู บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสัดสวนปริมาณนักเรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

7. ครูผูสอนชาวตางชาติทุกคนมีการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
เขาใจวัฒนธรรมไทย 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    8. ครูผูสอนชาวตางชาติสามารถถายทอด

ภาษาอังกฤษไดอยางสมบูรณท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง 

การพูด การอาน การเขียน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

ดานบริการ      

1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารให
ผูปกครองทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    2. ผูบริหาร ครู บุคลากร และเจาหนาท่ีเอาใจใส 

กระตือรือรน สุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 



 121 

    3. โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันท่ีมีคุณคา และ

ถูกหลักโภชนาการอยางเพียงพอแกนักเรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใชได 

    4. โรงเรียนบริการน้ําดื่มท่ีสะอาดโดยผานกรรมวิธีท่ี
ถูกสขุลกัษณะไวบริการ 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

5. โรงเรียนบรกิารตรวจสุขภาพโดยครูพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญใหกับนักเรียนเปนประจําวันทุกวัน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

รายการ 
ผูเช่ียวชาญ 

คา 
IOC 

แปลผล คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

6. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูรับบริการซักถามปญหา 
เสนอแนะและตอบปญหาในทุกประเด็น 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

7. โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีทํา
บัตรรับ – สงนักเรียน และกลับบานกอนเวลา 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

8. โรงเรียนมีการประกันอุบัติเหตุและ 
คารักษาพยาบาลใหแกนักเรียนทุกคน 

+1 +1 +1 1.0 ใชได 

 

คา IOC = .0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+ 
1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+1.0+ 
1.0+1.0 

=    40 
=      40  .     

              40 
=       1.0 
สรุปวา    แบบสอบถาม ใชได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 123 

 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา 
โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบรีุ 

...................................................................... 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบบันี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
   ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานวิชาการ  
ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 

   ตอนท่ี 3 เปนแบบเสนอแนะแนวทางการศึกษาความพึงพอใจผูปกครองนักเรียนตอ 
การจัดการศึกษาหลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดานวิชาการ  
ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 

2. ขอความกรุณาอานและกรอกแบบสอบถามตามความเปนจริงใหมากท่ีสุด เพราะขอมูลท่ี
ตรงกับความเปนจริงเทานั้นท่ีจะทําใหการศึกษาดําเนินไปดวยความถูกตองและมีประโยชน การวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหในภาพรวมเทานั้นไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด และนําไปใชเฉพาะ
การวิจัยในครั้งนี้เทานั้น 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความกรุณาตอบแบบสอบถามดวยดี และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้   

 
 
 
 
                นางอุทาน  แกวละมุล 
              นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 

        มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง   กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ตามความเปนจริงมากท่ีสุด 
 

1. อาชีพ 
 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2) ธุรกิจสวนตัว 
 3) รับจาง   

2. รายได  
            1) นอยกวา 20,000 บาท/เดือน   2) 20,000-40,000 บาท/เดือน 

 3) มากกวา 40,000 บาท/เดือน   
3. ระดับการศึกษา 

 1) ต่ํากวาระดับปริญญาตร ี      2) ระดับปริญญาตร ี   
 3) สูงกวาปริญญาตร ี   
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา
หลักสูตรสองภาษา โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 

คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความพึงพอใจตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 
 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ดานการวิชาการ      

   1.โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนา   
การดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 

     

   2.โรงเรียนมีการกํากับ ติดตามวัดผลและประเมินผลอยาง
เปนระบบ เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือการแกไขปญหาและ
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     

   3.โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมให
นักเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดอยางเหมาะสม 

     

   4.นักเรียนสามารถสื่อสารโดยการเขียน การพูด การฟง และ 
สนทนาโตตอบดานภาษาอังกฤษและมีพัฒนาการดีข้ึนตามลําดับ 

     

   5.โรงเรียนมีการวิจัยดานวิชาการหลักสูตรสองภาษาเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงแกไขคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

     

   6.โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและ
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู เชน หองคอมพิวเตอร หองสื่อ 
หองสมุด หองดนตรี และหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
   7.โรงเรียนมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาอ่ืนและสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมทางวิชาการ
กับโรงเรียน 

     

   8.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในบริบทของความเปนไทย
ผสมผสานความเปนสากล โดยมุงเนนความรักประเทศชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 

     

ดานสภาพส่ิงแวดลอม      
   1. โรงเรียนมีอาคารเรียนม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย สะอาด 
และมีมุมพักผอนมากมาย 

     

 2. โรงเรียนมีหองเรียนสะอาด อากาศถายเทไดสะดวก  
มีแสงสวางเพียงพอ และเอ้ือตอการเรียนรู 

     

 3. โรงเรียนมีหองน้ํา หองสุขา ท่ีสะอาด กวางขวาง  
ถูกสุขลักษณะ ไวอยางเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

     

 4. โรงเรียนมีหองประกอบการเรียน เชน หองสื่อ  
หองคอมพิวเตอร หองดนตรี หองสมุด หองพยาบาล 

     

 5. โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีอบอุน รมรื่น สวยงาม       
 6. โรงเรียนมีการจัดระบบการจราจร รับ- สงนักเรียน

ชวงเวลาเชาและหลังเลิกเรียนไดเหมาะสม สะดวกตอ
ผูปกครอง 

     

   7. โรงเรียนมีการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี ปรับปรุง 
ซอมแซมสิ่งปลูกสรางและอาคารตางๆอยูเสมอ 

     

   8. โรงเรียนจัดภูมิทัศน บรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลง
วิทยาการประเภทตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

     

ดานคาใชจาย      
1. โรงเรียนจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม

อ่ืนโดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

     

2. โรงเรียนจัดเก็บคาธรรมเนียมอ่ืน ตามความเหมาะสมหรือ
เฉพาะนักเรียนท่ีใชบริการ 

     

3. โรงเรียนมีการประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหผูปกครองทราบ 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
4. โรงเรียนจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืน ในอัตรายุติธรรม 
     

5. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคุมคากับการลงทุนในการสง
นักเรียนมาศึกษาในโรงเรียนสารสาสน 

     

6. โรงเรียนเก็บคาใชจายดานวัสดุ อุปกรณการเรียน คาสมุด 
หนังสือแบบเรียนตามความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

     

7. โรงเรียนเก็บคาใชจายอาหารกลางวัน และอาหารวางท่ี
เหมาะสม 

     

8. คาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษาสอดคลองกับหลักการ
และสอดคลองกับคาครองชีพ 

     

ดานบุคลากร      
1.  ครูมีบุคลิกภาพดี มีความรู ความสามารถ มุงม่ันตอการ

พัฒนาผูเรียน 
     

2. ครูมีมนุษยสัมพันธท่ีดีและมีการดูแล เอาใจใสใหความ
อบอุนแกนักเรียนท้ังในและนอกเวลาเรียน 

     

3. ครูมีการปฏิบัติหนาท่ีดานการเรียนการสอน และมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีของตน 

     

    4. ครูมีความรู ความสามารถในการสอน และนําเทคโนโลยีมา

ใชพัฒนาการเรียนการสอน 

     

    5. ครูมีการพัฒนาอบรมสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยาง

สมํ่าเสมอ 

     

    6. มีจํานวนครู บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สัดสวนปริมาณนักเรียน 

     

7. ครูผูสอนชาวตางชาติทุกคนมีการสอนและจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญและเขาใจวัฒนธรรม
ไทย 

     

8. ครูผูสอนชาวตางชาติสามารถถายทอดภาษาอังกฤษ 
ไดอยางสมบูรณท้ัง 4 ทักษะคือการฟง การพูด การอาน การเขียน 
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รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ดานบริการ      

1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหผูปกครอง
ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียนตลอดเวลา 

     

    2. ผูบริหาร ครู บุคลากร และเจาหนาท่ีเอาใจใส กระตือรือรน 

สุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง 

     

    3. โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันท่ีมีคุณคา และถูกหลัก

โภชนาการอยางเพียงพอแกนักเรียน 

     

4. โรงเรียนบริการน้ําดื่มท่ีสะอาดโดยผานกรรมวิธีท่ีถูก
สุขลกัษณะไวบริการ 

     

5. โรงเรียนบริการตรวจสุขภาพโดยครูพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
ใหกับนักเรียนเปนประจําวันทุกวัน 

     

6. โรงเรียนเปดโอกาสใหผูรับบริการซักถามปญหา เสนอแนะ
และตอบปญหาในทุกประเด็น 

     

7. โรงเรียนจัดระบบรักษาความปลอดภัยดวยวิธีทําบัตรรับ – 
สงนักเรียน และกลับบานกอนเวลา 

     

8. โรงเรียนใหมีการประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล
ใหแกนักเรียนทุกคน 

     

 
 
ตอนท่ี 3 เปนแบบเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ  
              ดานสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย ดานบุคลากร ดานการบริการ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการการจัดการศึกษาดานวิชาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

2. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการการจัดการศึกษาดานสภาพแวดลอม 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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3. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการศึกษาดานคาใชจาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการศึกษาดานบุคลากร 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการศึกษาดานการบริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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ภาคผนวก จ. คา ALPHA 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 
 

                             Scale        Scale      Corrected 

           Mean        Variance       Item-         Alpha 

           if Item       if Item       Total        if Item 

          Deleted      Deleted    Correlation       Deleted 

 
A1           136.5000       514.9483        .7191           .9650 

A2           136.3667       518.3782        .7290           .9650 

A3           136.5000       522.3276        .5945           .9656 

A4           136.2333       511.7713        .7767           .9647 

A5           136.3667       521.6885        .6400           .9654 

A6           136.2333       516.3230        .7286           .9649 

A7           136.3333       538.5057        .2208           .9670 

A8           136.0333       522.4471        .6812           .9652 

B1           135.7333       516.4782        .7504           .9649 

B2           135.9000       522.2310        .6413           .9654 

B3           135.8000       520.3034        .5766           .9657 

B4           136.2000       513.4069        .7668           .9647 

B5           136.0000       517.4483        .7116           .9650 

B6           136.2667       513.4437        .7125           .9650 

B7           136.0000       525.5862        .5952           .9656 

B8           135.9333       516.0644        .6454           .9654 

C1           136.4000       512.7310        .8105           .9645 

C2           136.5000       519.7759        .7789           .9649 

C3           136.2000       518.0966        .6534           .9653 

C4           136.4333       521.1506        .6709           .9652 

C5           136.3667       518.6540        .5634           .9658 

C6           136.1667       530.0747        .4265           .9663 

C7           136.3333       522.0920        .5673           .9657 

C8           136.3000       519.3897        .6290           .9654 

D1           136.0667       521.0989        .6110           .9655 

D2           135.8333       514.4885        .7021           .9651 

D3           136.0000       508.5517        .8030           .9645 

D4           136.0000       522.3448        .5871           .9656 

D5           136.2667       516.9609        .7500           .9649 

D6           136.1000       520.5069        .6235           .9654 

D7           136.1333       516.4644        .6928           .9651 

D8           136.2000       521.0621        .7109           .9651 

E1           136.2667       528.3402        .5061           .9659 

E2           136.1000       525.7483        .5453           .9658 

E3           136.2333       523.6333        .6386           .9654 

E4           136.0333       529.0678        .4150           .9664 

E5           136.1667       528.6954        .4190           .9664 

E6           136.2333       523.4954        .5253           .9659 

E7           136.2000       525.8897        .5720           .9657 

E8           136.0667       512.3402        .7120           .9650 

_ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 

Alpha =    .9662 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางอุทาน   แกวละมุล 
วัน เดือน ปเกิด  27 พฤษภาคม 2516 
สถานท่ีเกิด            อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
สถานท่ีอยูปจจุบัน           14/2100 หมู13 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง  
                                                   จังหวัดนนทบุรี 11110 
ตําแหนงและประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2540-2547   ฝายทะเบียนและวัดผล 
     โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ เขตบางกอกใหญ    
     กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ. 2548-ปจจุบัน  ฝายทะเบียนวัดผลและประเมินผล 
     โรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง  
                                           จังหวัดนนทบุรี 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2532   มัธยมศึกษาตอนตน (ม. 3) 
     โรงเรียนคําผงวิทยา 
 พ.ศ. 2535   มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) 
     โรงเรียนรัตนบุรี 
 พ.ศ. 2539   ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต (คบ.)  

สาขาวิชาพลศึกษา  มหาวิทยาราชภัฏสุรินทร 
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