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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ตลอดระยะเวลาทศวรรษที่ผานมานั้น  สังคมไทยไดรับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลง
ทางดานวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  และสังคมอยางตอเนื่อง  สงผลกระทบทําใหสังคมไทย
ไดรับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  จําเปนอยางยิ่งที่สังคมไทยตองเรงสรางภูมิคุมกันใหแกคนใน
สังคมของตนใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองเขากับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  
เศรษฐกิจ  และสังคมโลก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสังคมถือเปนปจจัยเกื้อหนนุตอการพฒันา
ประเทศที่ยั่งยืน  ส่ิงสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีขีดความสามารถในการปรับตัวคือ
การจัดศึกษาใหแกคนในประเทศ  การศึกษาจึงเปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญตอการพัฒนามนุษย
และพัฒนาประเทศ  ประเทศใดที่มีประชากรที่มีการศึกษาในระดับสูงๆ ประเทศนั้นจะประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมืองอยางมั่นคงตลอดไป  
จากอดีตที่ผานมาการจัดการศึกษาของประเทศไทยไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  เกิดความลมเหลว
ทางการศึกษา  อันสงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น  ซ่ึงถือวาการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด  (สิปปนนท  เกตุทัต,  2542,  หนา  15)  นับเปนเหตุผลทําใหผูที่มีความเกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาของชาติตองเรงพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในประเทศใหมีศักยภาพ
สูงสุดตอการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมือง
ไดอยางมีความสุข  และสามารถแขงขันกับนานาประเทศได  สงผลใหประเทศไทยตองมีกฎหมาย
การศึกษามาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการจัดการศึกษาของชาติใหประชากรของประเทศ
มีคุณภาพและขีดความสามารถเปนไปตามเปาหมายอันพึงประสงค  คือ  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ       

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542,  หนา  
8-10)  ไดวางหลักการศึกษาของประเทศไทยไววา  การจัดการศึกษามจีุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  (มาตรา 6)  ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง
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เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  และเสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย  ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  มีความภูมิใจในความเปนไทย  รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาต ิ 
สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  มีความรูอันเปนสากล  
การอนุรักษทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  (มาตรา  7)  กระบวนการจัดการศึกษา
ตองเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  สังคมในทองถิ่นตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูตองเปนไปอยางตอเนื่อง  (มาตรา  8)   

 การจัดการศึกษาใหบรรลุผลตามหลักการและเปาหมายนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ
หลายประการ  ประเทศใดที่จัดการศึกษาโดยปราศจากหลักสูตรยอมไมบรรลุผลสําเร็จตามหลักการ
และเปาหมายที่พึงประสงค  หลักสูตรคือหัวใจของการจัดการศึกษา (ศรินทิพย  ภูสําลี, 2542, หนา  
21)  หลักสูตร  คือเอกสารทางวิชาการหรือมวลประสบการณที่ใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษา
ใหแกผูเรียน  (บูรชัย  ศิริมหาสาคร, 2538, หนา 15)  กลาววา  หลักสูตรที่ดีจะตองเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  (เอกวิทย ณ  ถลาง, 2540, หนา 206)  
กลาววา  การจัดการศึกษาจึงตองใหสอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศ   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช 2544  เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่
มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี  มีปญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้น  มีความสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล  พัฒนาความสามารถใน
การประกอบอาชีพและศึกษาตอ  ความถนัด  ความสนใจ  และความสามารถของแตละบุคคล  หลักสูตร
แบงระดับการศึกษาออกเปน  4  ชวงชั้นๆ ละ  3  ชั้นเรียน  คือ  ชวงชั้นที่  1  ไดแก  ช้ันประถมศกึษา
ปที่  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปที่  3  ชวงชั้นที่  2  ไดแก  ชั้นประถมศึกษาปที่  4  ถึง  ช้ันประถมศึกษา
ปที่  6  ชวงชั้นที่  3  ไดแก  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  และชวงชั้นที่  4  ไดแก  
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  6  ประกอบดวยสาระการเรียนรู  8  กลุมสาระ  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ถือเปนกรอบและทิศทางในการนํามาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ใหสามารถ
นําไปใชในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  รวมทั้งการจัดการศกึษาทกุกลุม  
เชน  การศึกษาพิเศษ  การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ  เปนตน โดยมีมาตรฐานการเรียนรู
เปนขอกําหนดคุณภาพของผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ  ข, 2545,  คํานํา)  และกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใหโรงเรียนทั่วประเทศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในปการศึกษา  
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2546  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545  ข, คํานํา)  จึงถือเปนภาระหนาที่ของสถานศึกษาตองนําหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มาจัดทํารายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษา  ถือเปนกรอบหรือแนวทางหรือแผนหรือทิศทางหรือขอกําหนดใน
การจัดการศึกษาในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ  ซ่ึงประกอบดวยความรูและมวล
ประสบการณที่สถานศกึษากําหนดและวางแผนในการพัฒนาผูเรียน  โดยนาํสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูแตละกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  มาวิเคราะห
เพื่อกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหรือรายภาค  คําอธิบายรายวิชา  ทั้งรายวชิา
พื้นฐานและเพิ่มเติม  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในแตละปหรือภาคและกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของผูเรียน  ชุมชนและสังคม  (กรมวิชาการ, 2545 ก,  หนา  
1)  หลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบดวย  2  สวน  คือ  1.  หลักสูตรแกนกลางของประเทศ  2.  หลักสูตร
ทองถิ่น  และมีองคประกอบที่สําคัญ  คือ  วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค  
โครงสรางของหลักสูตร  สาระการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  คําอธิบายรายวิชา  การจัดหนวย
การเรียนรู  การออกแบบการเรียนรู  (แผนจัดการเรียนรู)  และรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผล  การจัดทําเอกสารประกอบการศึกษาและเอกสารประกอบการประเมินผลการเรียน 

จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงเนนที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนและสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้น  ดังนั้นสถานศึกษาจึงตองมีหนาที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรของสถานศึกษาดวยตนเอง  มีอํานาจในการตัดสินใจและสามารถดําเนินการศึกษา
ในทุกๆ ดาน  โดยรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงโดยภาพรวมจะกอใหเกิด
ความหลากหลายในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก  ถึงแมวาจะดําเนินการตามนโยบายเดียวกันแตใน
การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการที่มีความซับซอนในหลายระดับ  ตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคลากรหลายหนวยงาน  ความติดขัดของขั้นตอนในการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรอาจเกิดขึ้น
ไดทุกขณะ  (เสริมศรี  ไชยศร,  2538,  หนา  257)  หลักสูตรที่ดีตองมีการปรับปรุง  พัฒนาหลักสูตร
ใหทันสมัยสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงนั้นอยูเสมอ (วิชัย ราษฎรศิริ, 2524,  
หนา 22)  กลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรไววา เนื่องจากสังคมมีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  มีการคนพบความรูใหมอยูเสมอ  ในขณะเดียวกันความรูเกาๆ บางอยางก็ไดรับการ
พิสูจนวาผิดไมเหมาะสมจึงเปนการยากที่นักวิชาการแตละสาขาจะรอบรูทุกอยาง  เมื่อมีความรูใหม
เกิดมากและรวดเร็วเชนนี้  ยอมจะตองมีการคัดเลือกความรูที่จะใหเด็กเรียนในโรงเรียน  ความรู
ใหมจึงมีบทบาทเขามาแทนความรูเกา  เพื่อใหนักเรียนไดเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงใหมของ
สังคม  จากความจําเปนดังกลาวทําใหตองมีการศึกษาถึงจุดบกพรองของหลักสูตร เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรตอไป  จึงถือเปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ตอง
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการของชุมชนในทองถิ่นและสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สภาพปญหาและบริบทของสังคม  

ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ  (2539, หนา  136-137)  ไดใหความเห็นวาในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับทองถิ่น มีปญหาในการดําเนินงานหลายประการอันไดแก  ปญหาดานครู  ครูสวนใหญไมมี
ความรู  ความเขาใจ  และประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น  นอกจากนี้ผูสอน
ยังมีภาระงานสอนมากหรือรับผิดชอบงานหลายอยางจึงไมมีเวลาที่จะศึกษาหรือจัดทํา  ผูบริหาร
โรงเรียนไมใหความสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเทาที่ควร และขาดความคิดริเริ่มในการ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหเขากับสภาพทองถิ่นของโรงเรียน  ศึกษานิเทศกไมมีความรู  ความเขาใจ
ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น  จึงไมสามารถใหคําแนะนําหรือการนิเทศใหการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในทองถิ่นไมมีวิทยากรผูรูมาใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลกัสูตรระดับทองถิ่น  รวมทั้งขาดผูชํานาญการในดานอาชีพและขอมูลทองถิ่น  
ซ่ึงสอดคลองกับการประเมินผลการใชหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2533)  ปการศึกษา 2537 ของกรมวิชาการ (2538,  หนา 52)  สรุปไดวาโรงเรียนสวนใหญยัง
ไมมีการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถ่ินอยางจริงจัง  ครูยังขาดแนวทางการดําเนินงาน  
ผูปกครองยังไมยอมรับและโรงเรียนยังไมทราบขั้นตอนรายละเอียดในการจัดทําหลักสูตร  และจาก
การศึกษาผลการวิจัยสวนใหญที่ศึกษาความตองการการดําเนินงานการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น  
ผลการวิจัยสรุปไดวา  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นมีปญหาในเรื่องความรู  ความเขาใจของบุคลากร
ที่เกี่ยวของผูบริหารไมเห็นความสําคัญ  ขาดงบประมาณ  ภาระงานของครูมีมากทําใหไมมีเวลา  และ
ขาดแหลงวิทยากร  จึงทําใหยังไมมีการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น  ซ่ึงตรงกับ
ผลการวิจัยของ  ศิรินา  โพยประโคน  (2545, หนา  96)  พบวาในรอบ 5 ป  ครูสวนใหญรอยละ  57  
ไมเคยจัดทําหลักสูตรทองถิ่น  มีเพียงรอยละ  42  เทานั้นที่เคยจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและในจํานวน
ครูที่เคยจัดทําหลักสูตรทองถิ่นในรอบ  5  ป  พบวาสวนใหญรอยละ  75  เคยจัดทําเพียง  1-2  ครั้ง  
นอกจากนี้รอยละ  63  มีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแบบการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
จัดกิจกรรมเสริม 

จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อจะไดนําขอมูล
ที่ไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้  ไปใชเปนขอมูลเบื้องตนในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ให
บรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การวิจยัครั้งนี้  มีวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี ้
1.2.1  เพื่อศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ

ศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญศึกษา  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จาํแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
และขนาดโรงเรยีน  
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

ผลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้  จะเปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียน  และครูวิชาการ 
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  และผูที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนี้ 

1.3.1  เปนขอมูลใหผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  
การบริหารจัดการดานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ใหบรรลุผลตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2544 

1.3.2  เปนประโยชนตอศึกษานิเทศก  ผูบริหารระดับสูง  และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาไดใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย  เพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ของผูบริหารโรงเรียน
และครูวิชาการ  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  
ดังนี้ 

1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหาการศึกษาคนควาในครั้งนี้  มุงศึกษาเฉพาะปญหาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามทรรศนะผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  โดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการตามแนวทาง 



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

 

6 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ข, หนา 7-12)  
มีขั้นตอนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม  7  ดาน  ดังนี้ 

1)  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศกึษา 
2)  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
3)  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลกัสูตร 
4)  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (การใชหลกัสูตร) 
5)  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล 
6)  ดานการสรปุผลการดําเนนิงานของสถานศึกษา 
7)  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจดัการหลักสูตร 

1.4.2  ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษาครั้งนี้ ไดแก  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ไดแก  อําเภอศรีราชา  อําเภอบางละมุง  อําเภอสัตหีบ  
และกิ่งอําเภอเกาะสีชัง 

1.4.3  ขอบเขตดานประชากร 
1)  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  และครูวิชาการโรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  33  โรงเรียน  จํานวน  330  คน   
2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  และครูวิชาการ  โรงเรียนเอกชนประเภท

สามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จํานวน  33  โรงเรียน  จํานวน  290  คน  
ไดจากการกําหนดสุมกลุมตัวอยางแบบงายๆ  (simple  random  sampling)   ดวยวิธีการจับฉลากใช
เทียบจากตารางของเครจซี่และมอรแกน  (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608; อางถึงใน  พวงรัตน  
ทวีรัตน, 2540, หนา 303)  ตามขนาดโรงเรียน ไดแก  ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียน  1,501  คน ขึ้นไป)  
ขนาดกลาง  (จํานวนนักเรียน  501-1,500  คน)  และขนาดเล็ก  (นักเรียนจํานวนไมเกิน  500  คน) 

1.4.4  ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน  ไดแก  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  คือ  ผูบริหารโรงเรียน  และครู

วิชาการ  และขนาดโรงเรียน  3  ขนาด  คือ  โรงเรียนขนาดใหญ   โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียน
ขนาดเล็ก   

ตัวแปรตาม ไดแก  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียน  และ
ครูวิชาการ  โดยยึดกรอบแนวคิดและหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ข, หนา 7-12)  มีขั้นตอนรวม  7  ดาน  ไดแก  ดานการเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษา  ดานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  
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ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (การใชหลักสูตร)  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  
ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  และดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  โดยยึดกรอบแนวคิดและ
หลักการตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของกรมวิชาการ (2545 ข,  หนา  7-12)  มี
ขั้นตอนรวม  7  ดาน  คือ  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  ดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร (การใช
หลักสูตร) ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
และดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย  ดังภาพ 1 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

(ที่มา :  กรมวชิาการ, 2545 ข,  หนา 7-12)   
 

1.  สถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม 
      -  ผูบริหารโรงเรียน 
      -  ครูวิชาการ 
2.  ขนาดโรงเรียน 

  -  ขนาดเล็ก 
  -  ขนาดกลาง 
  -  ขนาดใหญ 

ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 
  2.  ดานการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร 
  4.  ดานการดาํเนินการบริหารหลักสูตร (การใชหลักสูตร) 
  5.  ดานการนเิทศ  กํากับ  ตดิตาม  ประเมนิผล 
  6.  ดานการสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  7.  ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
       หลักสูตร 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 
                การวจิัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย  ดังนี ้

 1.6.1  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตามทรรศนะผูบริหารโรงเรียน  และครู
วิชาการ  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  มีความ
แตกตางกัน 

 1.6.2  ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ตามทรรศนะผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ  
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ทีม่ขีนาดโรงเรยีน
ตางกันมีความแตกตางกัน 
 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

การวิจัยครั้งนี้  ผูวจิัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะเพื่อใหความหมายของขอความที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้  มีความหมายและเขาใจตรงกัน  จึงกําหนดความหมายของขอความที่ใช  ดังนี ้

1.7.1   ปญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพปญหา  อุปสรรคและเหตุขัดของ
ตาง  ๆ ในการนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  มาใชพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3 ใหความ
เหมาะสมใหตอบสนองความตองการของชุมชนภายในทองถิ่น  ผูปกครองและนักเรยีน  โดยยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของกรมวิชาการ (2545 ข, 
หนา 7-12)  มีขั้นตอนรวม  7  ดาน  คือ 

 1)  ปญหาดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  หมายถึง  ปญหาอุปสรรคและ
เหตุขัดของที่เกิดจากการเตรียมการของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคลากร  และขอมูลเบื้องตนของ
สถานศึกษา 

 2)  ปญหาดานการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  ปญหาอปุสรรคและเหตขุดัของ
ที่เกิดจากการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ  
การกําหนดปรัชญาการศึกษา  วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมายของการจัดการศึกษา  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค  โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแตละชวงชั้น  สัดสวนเวลาเรียน  ผลการเรียนรูที่
คาดหวังและสาระการเรียนรูรายปหรือรายภาค  การจัดทําคําอธิบายรายวิชา  การจัดหนวยการเรียนรู  
การจัดทําแผนการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ส่ือการเรียนรู  แหลงการเรียนรู  การวัดผลและ
ประเมินผล  การบริหารจัดการงบประมาณ  อาคารสถานที่  วัสดุ  อุปกรณและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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    3)  ปญหาดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  หมายถึง  ปญหาอุปสรรคและ
เหตุขัดของที่เกิดจากการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสรางบรรยากาศการเรียนรู  
การจัดหา  การเลือกใช  การจัดทําและพัฒนาสื่อ  การจัดกระบวนการเรียนรู  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
การวัดผลและประเมินผล  การจดัแนะแนวใหแกผูเรียน  การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน  การนิเทศ  กํากับ  
ติดตาม 

 4)  ปญหาดานการดําเนินการบริหารหลักสูตร  (การใชหลักสูตร)  หมายถงึ  ปญหา
อุปสรรค  และเหตุขัดของที่เกิดจากการบริหารจัดการหลักสูตร  (การใชหลักสูตร)  ตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่สถานศึกษากําหนดไว 

 5)  ปญหาดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  หมายถึง  ปญหาอุปสรรคและ
เหตุขัดของที่เกิดจากการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินการบริหารจัดการหลกัสูตรของสถานศึกษา
และงานวิชาการภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    6)  ปญหาดานการสรุปผลการดําเนินงานและเขียนรายงาน  หมายถึง  ปญหาอุปสรรค
และเหตุขัดของที่เกิดจากการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาที่กําหนดไวมาใชวางแผนปรับปรุง
การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา 

 7)  ปญหาดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร  หมายถึง
ปญหาอุปสรรคและเหตุขัดของที่เกิดจากการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาที่กําหนดไวมา
ใชดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

1.7.2  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนเอกชนตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2525  มาตรา 15 (1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธกิาร
หรือหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการและจัดเปนรูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียน  
โดยไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปดทําการสอนระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (ชัน้ประถมศกึษา
ปที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) โดยใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  มีผูรับใบอนุญาต
เปนเจาของกิจการโรงเรียน  มีโครงสรางการบริหารงานในรูปแบบตางๆ ภายใตขอกําหนด  การกํากับ  
ควบคุม  ดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ผูปกครองนักเรียนมหีนาทีร่บัผดิชอบคาใชจายตางๆ ของบตุรหลาน 
ในขณะการศึกษาเลาเรียน  

1.7.3  ผูบริหารโรงเรียน  หมายถึง  ครูใหญ  อาจารยใหญ  ซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา  และใหรวมถึงผูชวยครูใหญฝาย
วิชาการ  ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ  และหัวหนาฝายวิชาการ  ซ่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่กรรมการ
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และเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2544  และใหรวมถึงผูทําการแทนดวย 

1.7.4  ครูวิชาการ  หมายถึง  ผูสอนของสถานศึกษาที่ไดรับแตงตั้งมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่เปนกรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาและหัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู   8  กลุมสาระ  และหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
วาดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  และให
รวมถึงผูทําการแทนดวย 

1.7.5  ขนาดโรงเรียน  หมายถึง  ขนาดโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปดทําการสอน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  
กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  แบงตามเกณฑสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

  1)  โรงเรยีนขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน  500  คน 
  2)  โรงเรยีนขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรยีนที่มีจํานวนนกัเรยีนตั้งแต  501-1,500  คน 
  3)  โรงเรยีนขนาดใหญ  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  1,501  คนขึ้นไป 

1.7.6  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  หมายถึง  หนวยงาน
ทางการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีหนาที่รับผดิชอบในการกาํกบั  
ดูแล  สงเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   

1.7.7  ทรรศนะ  หมายถึง  ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการเกี่ยวกับปญหา
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ตามหลักแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี
ขั้นตอนรวม  7  ดาน  ไดแก  ดานการเตรียมความพรอมของสถานศึกษา  ดานการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  ดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  ดานการดําเนินการบริหารหลกัสูตร  (การใช
หลักสูตร)  ดานการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  ดานการสรุปผลการดําเนินของสถานศึกษา  และ    
ดานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 


