
 
บทที่  1 

 

บทนํา 
 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  มาตรา  27 ไดกําหนดใหมีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาเปนผูจัดทําสาระของหลักสูตร  
ในสวนที่เกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค 
เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  เพื่อใชเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  ซ่ึงเปนหลักสูตร
ที่มีโครงสรางที่ยืดหยุน และมีมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน โดยกําหนดมาตรฐาน
การเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม แตละชวงชั้น และให
สถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนด 

ดังนั้น จึงเปนภารกิจโดยตรงของสถานศึกษาที่จะตองนําหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะมาตรฐานกลุมสาระ และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นไปจัดทําสาระรายละเอียด
เปนหลักสูตรของตนเอง เพื่อเปนกรอบในการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่กําหนดและสนองตอความตองการของชุมชน ความถนัด ความสนใจและความสามารถ
ของผูเรียน รวมทั้งการดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตามจุดมุงหมาย ในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่กําหนดไว โดยเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาจึงมุงพัฒนาคุณภาพใหผูเรียน เปนมนุษย
ที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

เพื่อใหการใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวสถานศึกษา
ตองมีการประชาสัมพันธและรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน ใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังจําเปนตอง
สนับสนุนสงเสริมดานการพัฒนาแหลงเรียนรู  ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาใหครอบคลุม
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หลักสูตรและกวางขวางยิ่งขึ้นเพื่อการพัฒนาไปสูความเปนสากลทั้งนี้กกระทรวงศึกษาธิการได
จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร เชน คูมือการใชหลักสูตร  แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
คูมือครู  เอกสารประกอบหลักสูตร กลุมสาระตางๆ  แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดระบบ
แนะแนวในสถานศึกษาการวิจัยในสถานศึกษาและการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู  
ตลอดจนเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร ใหประชาชนทั่วไปผูปกครองและผูเรียนมีความเขาใจ
และรับทราบบทบาทของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ยังเปดโอกาสใหมีการกระจายอํานาจ 
สูสถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีอํานาจการบริหารและการ
ตัดสินใจตางๆ รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน นับไดวาผูบริหารสถานศึกษา
เปนตัวจักรสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2544  จะกาวหนาและมีการพัฒนาหลักสูตรจนประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดสําคัญที่สุด
อยูที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีวิสัยทัศนและมีความสามารถในการบริหารงานในโรงเรียนทุก
เร่ือง รวมทั้งการหาชองทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

กมล  สุดประเสริฐ (2542:17) ไดใหแนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วา การปฏิรูปหลักสูตรจะดําเนินไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทั้งระบบ ซ่ึงผูบริหาร
สถานศึกษาจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรสถานศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปจจุบันเปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้น โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ภายใตความรวมมือของผูบริหาร
โรงเรียน คณะครู อาจารย บุคลากรที่เกี่ยวของภายในโรงเรียน ตลอดถึงผูปกครอง องคกร ชุมชน 
เขามามีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา ตามลักษณะพื้นที่และส่ิงแวดลอมที่สถานศึกษา
ตั้งอยู  โดยยึดแนวทางของหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก  ดังนั้นจึงพบวาการดําเนินการ การจัดทํา 
การใชและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียน จึงมีวิธีการ รูปแบบที่แตกตางกัน
ออกไป ทั้งๆ ที่มีหลักสูตรแกนกลางเปนหลัก 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ือง  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ลงวันที่ 5 มกราคม 
พุทธศักราช 2548 ประกาศวา  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2544 ซ่ึงเปนหลักสูตรแกนกลาง ใหสถานศึกษานําไปจัดทําสาระใหสอดคลองกับสภาพ
ความตองการของทองถ่ินและของผูเรียนหลังจากที่ไดมีการนําหลักสูตรไปใชระยะหนึ่งแลว จําเปน 
ตองมีการปรับปรุง พัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหผูเรียน เรียนรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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และเขาถึงความรูเทคโนโลยี ทันสมัยและเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 2  
คณะ คือ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนารูปแบบ 
และกระบวนการเรียนการสอนประกอบดวย ผูบริหาร ผูจัดทําหลักสูตร ครูผูสอนและผูเกี่ยวของกับ
การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในระดับปฏิบัติคณะกรรมการทั้ง 2 คณะมีความเห็น
สอดคลองตองกันวา หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีความเหมาะสมในดาน
เนื้อหาสาระการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู แตควรมีการปรับปรุงให
เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น สําหรับผูปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษาและผูเรียนซ่ึงมีความแตกตางกัน 
                   โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอจอมทองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 5  มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 39 โรงเรียน แยกเปนโรงเรียนขนาดใหญ 3 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 23 โรงเรียน และขนาดเล็ก 13 โรงเรียน มีผูบริหารโรงเรียน 39 คน ครูผูสอนในสถานศึกษา 
385 คน พบวา หลังจากที่โรงเรียนไดมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และนําหลักสูตรไปใช แลวมี
ปญหาในดานการดําเนินการจัดทําหลักสูตร การนําไปใชและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน ครูผูสอนยังขาดความรู ความเขาใจ 
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยยังอาศัยหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรจากโรงเรียนอื่นที่
จัดทําเสร็จแลว  การวัดและประเมินผลไมเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตร โดยยังยึดการวัดและ
ประเมินผลแบบเกา ไมเขาใจการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร                      

จากสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงมีความสนใจและตองการศึกษาบทบาทหนาที่
ของผูบริหารกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 วา ไดดําเนินการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในฐานะผูนํา 
มีบทบาทมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง  และโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับดี นั้น บทบาทของผูบริหารเปนเชนไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร  กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ของโรงเรียนใน
อําเภอจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 

2. เพื่อศึกษาปญหา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
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3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในอําเภอจอมทองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 5 

4. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร ตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน 
ที่ประสบความสําเร็จและผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ระดับดี ในอําเภอจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
จํานวน 1 โรงเรียน 
 
คําถามการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยตองการใหผลการวิจยัตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้ 
1. ผูบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชียงใหม เขต 5 มีบทบาทอยางไรบาง ในการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ผานมา 

2. ปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 ที่ผานมานั้น อะไรบางที่เปนปญหาและอุปสรรค 
เพื่อที่จะไดนํามาเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตอไป 

3. ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 มีความคิดเห็นที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อที่จะไดนํามาเปนขอมูล ขอช้ีแนะแนวทางในการพัฒนา
ตอไป 

4. บทบาทของผูบริหารมีผลตอกระบวนการ ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน
ในอําเภอจอมทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต 5 ที่ประสบความสําเร็จและผาน
การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี และ
โรงเรียนมีวิธีการกระบวนการในการพัฒนาอยางไร 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอจอมทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม 
เขต 5 มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหนาที่มากยิ่งขึ้น 

2. ผูบริหารสถานศึกษาเมื่อทราบ และรูบทบาทหนาที่ของตนเอง ก็พรอมที่จะรับการ
ปรับปรุงแกไข และพัฒนางานวิชาการและโดยเฉพาะการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ใหเกิดประโยชนแกเด็กและตรงตามความตองการของทองถ่ินตอไป 

3. ครูวิชาการ เมื่อไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม ก็จะทําใหการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในครั้งตอไปมีแนวทางและดีขึ้น 

4. สถานศึกษามีแนวทาง และกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและ
ทําใหเปนหลักสูตรที่ดี  มีความสอดคลองตอการพัฒนาการศึกษาของชาติและของทองถ่ิน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 

1.1 ผูบริหารโรงเรียนในอําเภอจอมทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม 
เขต 5 จํานวน 39 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 39 คน ซ่ึงจะใชในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 

1.2 ครูวิชาการของโรงเรียนในอําเภอจอมทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 5  จํานวน  39 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 385 คน   

2.    กลุมตัวอยาง 
2.1 ครูวิชาการจากโรงเรียนทั้งหมด 39 โรงเรียน รวม 385 คน กลุมตัวอยางที่ใช

ในครั้งนี้  ใชวิธีการสุมอยางงาย รอยละ 50 ของประชากร ตามขนาดของโรงเรียน ไดจํานวนรวม
ทั้งส้ิน 193 คน                                             

2.2 ผูบริหารและครูวิชาการของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาและผานการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ในระดับดี  จํานวน 1 โรงเรียน 
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ตัวแปรที่ศึกษา  
1. บทบาทของผูบริหาร ตามความคิดเห็นของผูบริหารละครูวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษาในดานการเตรียมความพรอม การจัดทําสาระของหลักสูตร การวางแผนดําเนินการใช
หลักสูตร การบริหารหลักสูตร การนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน การสรุปผลการดําเนินงาน  
และการปรับปรุงพัฒนา   

2. ปญหาและปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ที่ใชเปนกรณีศึกษา (Case Study)  

ขอบเขตดานพื้นท่ี   
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยศึกษาโรงเรียนในอําเภอจอมทอง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเชียงใหม เขต 5    
ขอบเขตดานเวลา  
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2548  ถึงเดือนเมษายน  

2549 รวมระยะเวลา 1 ปการศึกษา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง  การนําเอาหลักสูตรแมบทมาปรับปรุงในระดับ
โรงเรียนและเปดโอกาสใหทองถ่ินเขามามีสวนรวม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของทองถิ่น 

ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  หัวหนาสถานศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
และผูที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในอําเภอจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 5 

ครูวิชาการ หมายถึง ผูที่ปฏิบัติการสอน และปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการสอนในโรงเรียน
ประจําปการศึกษา 2548 ภายในอําเภอจอมทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรม หรือการปฏิบัติ ที่ปฏิบัติจริงและ
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่บุคคลอื่นคาดวา ผูบริหารสถานศึกษาควรจะแสดงออกหรือปฏิบัติให
สอดคลองกับตําแหนงในดานการพัฒนาหลักสูตร 

บทบาทดานการเตรียมความพรอม  หมายถึง การไดจัดทํา การกําหนดแผนพัฒนา การวิเคราะห
ขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและการสงเสริมใหมีการศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน  2544 เพื่อใหคณะครูเกิด
ความรูความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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บทบาทดานการจัดทําสาระของหลักสูตร  หมายถึง  การสงเสริมใหคณะครูสามารถจัดทํา
สาระหลักสูตร  การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา  การกําหนดโครงสรางของหลักสูตร 

บทบาทดานการวางแผนดําเนินการใชหลักสูตร  หมายถึง การแสดงภาวะผูนําในการประสาน
บุคลากร  การกําหนดใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา และการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

บทบาทดานการบริหารหลักสูตร  หมายถึง  การสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากร สนับสนุน
การใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานดานการพัฒนาและ
การประชาสัมพันธหลักสูตรแกผูปกครองและชุมชน  

บทบาทดานการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมิน  หมายถึง  มีการนิเทศการพัฒนาหลักสูตร
และสงผลตอบุคลากร รวมไปถึงการประเมินผลในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

บทบาทดานการสรุปผลการดําเนินงาน  หมายถึง การนําผลการประเมินการจัดทําหลักสูตรมา
ปรับปรุงแกไข และการแสดงภาวะผูนําในการพัฒนาหลักสูตรเกิดผลเชนไรกับบุคลากร 

บทบาทดานการปรับปรุงพัฒนา  หมายถึง การเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวม
ในการจัดทําหลักสูตร การเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินมาใหความรู ภูมิปญญาแก
นักเรียน  รวมไปถึงการประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทําใหโรงเรียนมีการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนการสอน  

โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ หมายถึง โรงเรียนที่ผานการประเมินจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี ตามมาตรฐานที่ 25 คือ สถานศึกษามี
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีส่ือการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 1 
โรงเรียน 
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