
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน ท่ีมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ และได
สงผลกระทบตอประเทศไทยในการเปล่ียนแปลงท้ังทางดานสังคมและเศรษฐกิจดวย ดวยเหตุนี ้การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในประเทศจึงเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงการศึกษาก็เปนสวนหนึ่งท่ีมี
ผลอยางยิ่งตอการพัฒนา  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  เพื่อสรางศักยภาพในการท่ีจะแขงขันและ
รวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลก  

 จากการที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดทําการติดตามผลและดําเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของประเทศท่ีใชอยูเดิมคือ  หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช 2524  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตลอดมา 
พบวา หลักสูตรเดิมนั้นมีขอจํากัดอยูหลายประการ ท้ังขอจํากัดในดานการกําหนดหลักสูตร ท่ี
หลักสูตรถูกกําหนดจากสวนกลาง ทําใหไมสามารถสะทอนสภาพความตองการท่ีแทจริงของ
สถานศึกษาและทองถ่ิน   ขอจํากัดในการจัดหลักสูตรการศึกษาในกลุม คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ท่ีไมสงเสริมใหคนไทยเกิดทักษะกระบวนการและเจตคติท่ีดีตอรายวิชา และไม
กอใหเกิดความคิดสรางสรรค   ขอจํากัดในการท่ีไมสามารถนําหลักสูตรไปใชในการสรางพื้นฐาน
ในการคิดหรือสรางทักษะในการดําเนินชีวิต ในสภาวะท่ีสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว  รวมไปถึง  การเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ ซ่ึงผูเรียนไมสามารถนําไปใชในการ
ติดตอส่ือสารและการคนควาหาความรู จากแหลงการเรียนรูท่ีมีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศได   
ซ่ึงขอจํากัดเหลานี้ทําใหประเทศไทยไมสามารถกาวไปสูสังคมความรูไดทันการณ                                   
              ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2545 โดย มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ ใหความหมาย
ของคําวา “การศึกษาภาคบังคับ” วาการศึกษาช้ันปท่ีหนึ่งถึงช้ันปท่ีเกาของการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม 
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กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงจากโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานซ่ึงมีการ
กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงช้ัน ไดแก 

ชวงช้ันท่ี 1  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 
ชวงช้ันท่ี 2  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 
ชวงช้ันท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 
ชวงช้ันท่ี 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 

              ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2545 การศึกษาภาคบังคับคือการ
ไดรับการศึกษาจนถึงในระดับชวงช้ันท่ี 3 คือ จบการศึกษาไมตํ่ากวาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
              ในจังหวัดลําปาง โรงเรียนเอกชนสวนใหญไดมีการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเดิม คือ เปดสอนถึงระดับประถมศึกษา และมีบางสวนท่ีเปดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ดวย โดยสถานศึกษาสวนใหญจะอยูในเขตอําเภอเมือง โดยจากขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตาม
ช้ันเรียนเปนรายอําเภอ ปการศึกษา  2545 แสดงสัดสวนท่ีต้ังของโรงเรียนในอําเภอตางๆของจังหวัด
ลําปางในตารางท่ี 1.1 และ แสดงระดับช้ันท่ีเปดสอน และ ท่ีต้ังของโรงเรียนเอกชนในสังกัดกรม
สามัญศึกษา ในจังหวัดลําปาง ในตารางท่ี 1.2 
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ตารางท่ี 1.1 จํานวนโรงเรียน จําแนกตามช้ันเรียนเปนรายอําเภอ ปการศึกษา 2545 
 

 
ท่ีมา:  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชั้นเรียนท่ีเปดสอน 

อําเภอ/ก่ิงอําเภอ 
รวม 

Total 
จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอน 

ในระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 
จํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน 

เมืองลําปาง 101 74 27 

แมเมาะ 26 26 0 

เกาะคา 36 27 9 

เสริมงาม 26 20 6 

งาว 37 26 11 

แจหม 38 31 7 

วังเหนือ 34 27 7 

เถิน 47 31 16 

แมพริก 15 9 6 

แมทะ 42 36 6 

สบปราบ 20 17 3 

หางฉัตร 36 28 8 

เมืองปาน 39 32 7 

รวมยอด 497 384 113 
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ตารางท่ี 1.2 โรงเรียนเอกชนในสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดลําปาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2550 

 ชื่อโรงเรียน ระดับชั้นท่ีเปดสอน อําเภอ จังหวัด 

1 เคนเน็ตแม็คเคนซี อนุบาล1-มัธยมฯ3 เมืองลําปาง ลําปาง 

2 ไตรภพวิทยา อนุบาล1-ประถมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

3 ประชาวิทย อนุบาล1-มัธยมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

4 ผดุงวิทย อนุบาล1-ประถมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

5 พินิจวิทยา ประถมฯ1-มัธยมฯ3 เมืองลําปาง ลําปาง 

6 มัธยมวิทยา อนุบาล1-มัธยมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

7 ลําปางวิทยา อนุบาล1-ประถมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

8 วิชชานารี อนุบาล1-มัธยมฯ3 เมืองลําปาง ลําปาง 

9 วิสุทธิ์วิทยากร มัธยมฯ1-มัธยมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

10 อนุบาลทิวฟา อนุบาล1-อนุบาล3 เมืองลําปาง ลําปาง 

11 อนุบาลเบญจมาศ อนุบาล1-อนุบาล3 เมืองลําปาง ลําปาง 

12 อนุบาลพินิจวิทยา อนุบาล1-อนุบาล3 เมืองลําปาง ลําปาง 

13 อนุบาลศิริมาศ อนุบาล1-อนุบาล3 เมืองลําปาง ลําปาง 

14 อรุโณทัย อนุบาล1-มัธยมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

15 อัสสัมชัญลําปาง อนุบาล1-มัธยมฯ6 เมืองลําปาง ลําปาง 

16 อนุบาล กฟผ.แมเมาะ อนุบาล1-อนุบาล3 แมเมาะ ลําปาง 

17 ณัฐบรรจงวิทยา อนุบาล1-มัธยมฯ3 เกาะคา ลําปาง 

18 เพ็ญจิตตพงษ อนุบาล1-มัธยมฯ3 เกาะคา ลําปาง 

19 อนุบาลเพ็ญจิตตพงษ อนุบาล1-อนุบาล3 เกาะคา ลําปาง 

20 ออมอารีพิทยา อนุบาล1-มัธยมฯ3 เกาะคา ลําปาง 

21 ไชยชุมพลศึกษา อนุบาล1-มัธยมฯ6 งาว ลําปาง 

22 ดอนไชยวิทยา อนุบาล1-ประถมฯ6 งาว ลําปาง 

23 ภินิตยอัฐพิทยาลําปาง อนุบาล1-ประถมฯ6 วังเหนือ ลําปาง 

24 อักษรศิลป อนุบาล1-ประถมฯ6 เถิน ลําปาง 

25 ศักด์ิสุนันทวิทยา อนุบาล1-มัธยมฯ6 แมพริก ลําปาง 

26 สุนทรศึกษา มัธยมฯ1-มัธยมฯ6 แมทะ ลําปาง 

27 อนุบาลผดุงรัตน อนุบาล1-อนุบาล3 แมทะ ลําปาง 

28 สมฤทัยวิทยา อนุบาล1-ประถมฯ6 หางฉัตร ลําปาง 
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               จากตารางท่ี 1.1 จะเห็นวา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีจํานวนโรงเรียนท่ีเปดสอน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนท้ังหมดเพียง 27 โรงเรียน เม่ือเทียบกับจํานวนโรงเรียนท่ีเปด
สอนในระดับประถมศึกษาที่มีถึง 71 โรงเรียน และจากตารางท่ี 1.2 จากโรงเรียนเอกชนในสังกัด
กรมสามัญศึกษาในจังหวัดลําปางท้ังหมด  28 โรงเรียน มีโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนเพียง 7 โรงเรียน ซ่ึงในปจจุบัน โรงเรียนตางๆ ในจํานวนนี้ก็กําลังมีการขยาย
การเรียนการสอนไปสูระดับมัธยมศึกษาตอนตนเชนเดียวกัน ท้ังนี้เพื่อตอบสนองตอพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และเพื่อรองรับผูท่ีไมสามารถสอบเขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนรัฐบาลได หรือ ผูเรียนท่ีมีความตองการที่จะเรียนตอในสถาบันการศึกษาเดิม จนสําเร็จ
การศึกษาในภาคบังคับ และจึงเขาเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในสายอาชีพตอไป 

        จากเหตุผลขางตน จึงไดเปนสาเหตุจูงใจท่ีจะทําการศึกษาวาการลงทุนในการจัดการเรียน 
การสอนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัลําปาง 
จะมีความคุมคาตอการลงทุนหรือไม ซ่ึงในการคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ไดมุงท่ีจะทําการวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของ
โรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัลําปางเพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถนําผลการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการเปด
สอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของธุรกจิโรงเรียนเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

       1) เพื่อศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน ในการลงทุนเพื่อการจัดการเรียน 
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
และประเมินความออนไหวของโครงการ ภายใตสถานการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงของตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ 

2) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางการแขงขันของการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 3) เพื่อทําการศึกษาถึงปจจยัท่ีมีผลตอการเลือกสถานศึกษาและความคิดเห็นตอการจดัการ
เรียนการสอนในระดบัมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนเอกชน 
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1.3 ประโยชนคาดวาจะไดรับ 
 เพื่อเปนประโยชนตอผูประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีมีการเปดสอนระดับประถมใน

ปจจุบัน สามารถนําขอมูลและแนวทางไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุน เพื่อขยายการเรียนการ
สอนสูระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนเพื่อ 
การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ของโรงเรียนเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวดัลําปาง โดยทําการเกบ็ขอมูลในชวงเดือนเมษายน 2551 ถึง สิงหาคม 2551 

 
 


